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ثقب

فضاء

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، متأثرة 
بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة 

الدول المصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها 
حول خفض اإلنتاج والتقديرات التي 

تشير إلى تراجع مخزونات الخام 
األميركي، باإلضافة إلى انتعاش أسواق 

األسهم العالمية، وتعطل اإلمدادات من 
حقل الشرارة الليبي.

بدأ رواد الفضاء الروس للسباحة في 
الفضاء، مهمة فحص ثقب صغير في 
سفينة فضاء روسية ملتحمة بمحطة 

الفضاء الدولية. وفحص أوليغ كونوننكو 
وسيرجي روكوبيف، الجدار الخارجي 

لسفينة الفضاء »سيوز إم.إس90-«، 
وحصال على عينات من أي آثار في منطقة 

الثقب الذي جرى اكتشافه في أغسطس 
الماضي، ووضعها داخل بطانية حرارية.

ماليين 
دوالر 6

الخسائر السنوية للتغيرات المناخية 
وفق المنظمة األلمانية غير الحكومية 

»جيرمان ووتش«.

راديو الوسط

لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
نفط

كل شيء

تفاؤل

قريبا في ليبيا
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مونيكا بيلوتشي 
تستعد للمشاركة 
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الرصاص العشوائي يتحصن بـ »الغطاء االجتماعي«

15

12

إقبال كبير على حملة التطعيمات رغم الشائعات

قريبا  لقاءا  إيطالية  إعالمية  مصادر  توقعت 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  يجمع 
العام  والقائد  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق 
حفتر  خليفة  المشير  الليبي  الوطني  للجيش 
صباح  بروكسل  البلجيكية  العاصمة  في 
أيام  بعد  الجاري،  ديسمبر   13 الخميس 
دعوة  نفسها عن  المصادر  إعالن  قليلة من 
رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي كال من 

روما. في  لإلجتماع  وحفتر  السراج 
في  المتخصص  اإلخباري  الموقع  وقال 
إن  ديــالغــويــرا«،  »اوكيي  الدفاع  شــؤون 
إيطالية  برعاية  سيكون  تم  ما  إذا  اللقاء 
األوروبية  القمة  يوم  نفس  وفي  أوروبية 
عصر  البلجيكية  العاصمة  في  ستنعقد  التي 
الخميس، وهو ما رجحته أيضا وكالة األنباء 

»آكي«. اإليطالية 
جوزيبي  إيطاليا  وزراء  رئيس  ويجتمع 
المفوضية  رئيس  مع  األربعاء،  يوم  كونتي 
أن  ويتوقع  يونكر،  كلود  جان  األوروبــيــة 
المثيرة  إيطاليا  موازنة  المحادثات  تشمل 
وإقليمية  دولية  وملفات  والهجرة  للجدل 

أخرى.
لقاء  لعقد  يخطط  أنه  أعلن  كونتي  وكان 
دون  الجاري،  األسبوع  وحفتر  السراج  بين 
اللقاء. إضافية حول  معلومات  اإلفصاح عن 

انعقاده،  حالة  في  اإلجتماع  هذا  ويعد 
المستوى منذ انفضاض  هو األول على هذا 
نوفمبر  الثاني عشر من  باليرمو في  اجتماع 
يأتي  أيضا كونه  أهميته  ويكتسي  الماضي، 
الملتقى  انعقاد  يسبق  سياسي  مناخ  في 
خطة  تضمنته  الـــذي  الليبي  الــوطــنــي 
األزمة  لحل  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
يناير  آواخــر  يلتئم  أن  والمتوقع  الليبية، 
المتحدة  األمم  بعثة  مصادر  وفق  القادم، 

ليبيا. في  للدعم 
الدولي  التركيز  أن  إلى  التوقعات  وتشير 
إلى  النظر  وجهات  تقريب  على  الحالي 
عن  ناجم  وحفتر،  السراج  بين  حد  أعلى 
يكون  أن  فكرة  نحو  الدوليين  الرعاة  توجه 

الملتقى  بعد  ما  مرحلة  قائدا  هما  الرجالن 
اإلشراف  في  مهم  كعنصر  الليبي  الوطني 

الملتقى. مخرجات  تطبيق  على 
موقع  كشف  السياق،  عن  بعيدا  وليس 
»بروكسل2« المتخصص في شؤون الدفاع 
في تحليل مطول، أن االتحاد األوروبي بات 
الوطني  الجيش  قيادة  على  انفتاحًا  أكثر 
في ليبيا، ويدفع بعد توافق إيطالي فرنسي 
رئيسية  مكانة  من  حفتر  المشير  لتمكين 
في  واألمني  السياسي  التطبيع  عملية  في 

. ليبيا
ــي  األوروبـ ــاد  ــح االت أن  الــمــوقــع  وأكـــد 
اإلصــالح  عملية  وتيرة  عن  راض«  »غير 
يعتبرها  والــتــي  الــبــالد،  فــي  االقــتــصــادي 
كما  ليبيا،  في  فعلي  استقرار  ألي  محورية 

توحيد  أن  أيضًا  الدبلوماسيون  يؤكد 
يمثل  أصبح  الليبية  العسكرية  المؤسسة 
أساس  وعلى  األوروبيين  للمسؤولين  أولية 

القاهرة. حوار 
يؤكد  ما  حفتر  أو  السراج  عن  يصدر  ولم 

ينفي كل ما تقدم.. أو 
األنــبــاء  وكــالــة  قــالــت  أخــرى  مــن جهة 
قررت  الوزراء  رئاسة  إن  »آكي«  اإليطالية 
جوزيبي  ليبيا  لدى  األسبق  السفير  إعادة 
لرئاسة  طرابلس  إلى  غريمالدي،  بوتشينو 
الليبية  العاصمة  في  الدبلوماسية  بعثتها 
ــذي  ال بــيــرونــي  جــوزيــبــي  للسفير  خلًفا 
طهران،  لدى  اإليطالية  البعثة  سيترأس 
أطراف  مع  األجــواء  لتلطيف  كخطوة  ربما 
بعد  وأنصاره  حفتر  المشير  وتحديدا  األزمة 

باريني  للسفير  وجهت  التي  اإلنتقاد  حملة 
الداخلي  الشأن  في  بالتدخل  واتهمته 

لليبي, ا
بوتشيو  ــبــي  جــوزي عــمــل  أن  ــق  وســب
خالل  ليبيا  لدى  إليطاليا  سفيرًا  غريمالدي 
فبراير  إلــى   2011 سبتمبر  مــن  الفترة 
في  سفارتها  رومــا  أغلقت  حيث   ،2015
الفترة  تلك  طرابلس  الليبية  العاصمة 

أمنية. ألسباب 
الدفاع  وزيــرة  أن  إلى  »آكــي«  وأشــارت 
الديمقراطي  الحزب  في  القيادية  السابقة 
والسيناتور  بينوتي،  روبيرتا  المعارض 
أيام  قبل  طالبا  كازيني،  فرديناندو  بيير 
ميالنيزي  موافيرو  إينزو  الخارجية  وزيــر 
ما  »لتوضيح  النواب،  مجلس  أمام  بالمثول 
سريع  وقت  في  تعتزم  الحكومة  كانت  إذا 
وإعادته  ليبيا  لدى  سفيرًا  بيروني  تأكيد 
في  جديد  سفير  تسمية  أو  طرابلس،  إلى 

.» ليبيا
على  شــددا  البرلمانيين  أن  وأضــافــت 
في  ــذ  »األخ ــرورة  ض اإليطالية  الحكومة 
الدبلوماسية  بعثتنا  أن  حقيقة  االعتبار 
ــادة«،  ــي ق دون  أشــهــر  ــدى  م على  ظلت 
الغموض  »حالة  شــأن  من  أن  واعتبروا 
الصدد  هذا  في  قرار  إتخاذ  حيال  المستمرة 

الدولية«. لمصداقيتنا  جسيم  ضرر  إحداث 
بقاء  عزت  اإليطالية  الحكومة  وكانت 
شهر  منذ  روما  في  بيروني  جوزيبي  السفير 
إثر  أمنية«،  لــــ»دواٍع  الماضي  أغسطس 
لفضائية  تصريحاته  على  ليبية  احتجاجات 
محلية هناك، حول التوقيت المناسب إلجراء 
األطراف  بعض  رأتها  العامة،  االنتخابات 

الداخلي. الشأن  في  »تدخاًل«  الليبية 
اإليطالي  السفير  يلعب  أن  وينتظر 
من  أكثر  اإلقتراب  في  مهما  دورا  الجديد 
حكومة  مع  العالقة  وتوثيق  حفتر  المشير 
بيان  لتفعيل  السراج،  فائز  ورئيسها  الوفاق 
الليبي  الوطني  للملتقى  والتهيئة  باليرمو 
في سياق تأكيد الجانب اإليطالي على دعم 
األزمة  لحل  ليبيا  في  المتحدة  األمم  جهود 

البالد. في 

< رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي يتوسط حفتر والسراج خالل لقاء في مدينة باليرمو اإليطالية الشهر الماضي.

بروكسل، روما،القاهرة- الوسط

إذا ما تم اللقاء سيكون برعاية إيطالية 
أوروبية وفي نفس يوم القمة األوروبية 

المقررة في العاصمة البلجيكية

ينتظر أن يلعب السفير اإليطالي الجديد 
دورا مهما في االقتراب أكثر من المشير 
حفتر وتوثيق العالقة مع حكومة الوفاق

»الوسط« تنشر تقرير 
املسار التشاوري 
للملتقى الوطني

تنشر»الوسط«، اعتبارًا من هذا 
األسبوع وعلى حلقات، التقرير 

النهائي للمسار التشاوري للملتقى 
الوطني ، والذي يبدأ باألولويات 
الوطنية والحكومية، وكيف رآها 

الليبيون الذين شاركوا في اجتماعات 
عُقدت بتسيير من مركز الحوار 

اإلنساني وبدعم من البعثة األممية 
لدى ليبيا.

وشملت اجتماعات المسار 
التشاوري 77 جلسة في 43 بلدية 

في كل ربوع البالد، وفي »مدن 
المهجر« التي تضم جاليات ليبية 

مهمة، كما شارك الليبيون في 
1300 استبيان خاص بالمسار، 

ونحــو 300 مشاركة مكتوبة عبر 
البريد اإللكتروني.

وسمح المسار التشاوري للملتقى 
»بلمِّ شمل ستة آالف مواطنة 

ومواطن ليبي من كل الفئات دون 
استثناء أوإقصاء، وأدمج كل المناطق 

التي لم تشارك بالقدر الكافي في 
مجريات العملية السياسية طوال 

السنوات األخيرة، من غات والقطرون 
والكفرة إلى بني وليد وورشفانة 

وبراك الشاطئ وغيرها من مناطق 
البالد«، حسب ما أورد التقرير.

تفاصيل ص5

إغالق الشرارة يستنزف 160 مليون دوالر
إضراب ثم إغالق جبري يضعان احلقل حتت »القوة القاهرة«

الشرارة  في حقل  النفط  إنتاج  توقف  أدى 
الماضي،  السبت  منذ  البالد  غرب  جنوب 
إلى خسائر يومية بواقع 160 مليون دوالر 
ما  وهو محصلة  األربعاء،  أمس  يوم  حتي 
من  الحقل  في  اإلنتاج  مواقع  شهدته 
تطورات درامية، بين إضراب أعلنه حراك 
تصعيدية  خطوة  في  فـــزان«،  »غضب 
تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة 
وبين  مطالب،  لـ10  االستجابة  أجل  من 
المنشآت  لحرس  تابعة  مجموعة  إغالق 

للحقل. النفطية 
فعلى نحو مفاجئ، جاء إعالن ما يسمى 
الشرارة  حقل  إغــالق  ــزان«  ف بـ»غضب 
بيانًا  الحراك  وأصــدر  الماضي،  السبت 
نشرت  المقابل  في  مطالب.   10 تضمن 
إنهم  قالت  من  أسماء  النفط  مؤسسة 
»المحرّضون« على إغالق الحقل ، متهمة 
العقيد  خفيف  مشاة   30 الكتيبة  آمــر 
بـ»التقصير  الحسيني  صالح  محمد  علي 

وتعميق األزمة«.
في  ــرارة  ــش ال حقل  إغــالق  ويتسبب 
خسائر يومية تقدر بنحو 32 مليون دوالر 
المؤسسة  أوضحت  إذ  يوميًا،  أميركي 
سيؤثرعلى  »اإلغالق  أن  للنفط  الوطنية 
بالنفط؛  الزاوية  مصفاة  إمداد  عمليات 
خسائر  الليبي  االقتصاد  سيكبّد  ممّا 
دوالر  مليون   32.5 بقيمة  إجمالية 
اليومية  الخسائر  وتبلغ  يوميًا«.  أميركي 

315 ألف برميل في حقل  في اإلنتاج نحو 
الشرارة النفطي، و73 ألف برميل في حقل 
الفيل.. ولم يكد يمر يوم واحد على إغالق 
يسمى  ما  مجموعة  هددت  حتى  الحقل، 
خفيف(  مشاة   30 )الكتيبة  بالمدنيين 
مستخدمي حقل الشرارة بالقوة إلجبارهم 
زال  مــا  الــذي  الحقل  إنــتــاج  ــف  وق على 
بفضل  الساعة  حتى  توقف  دون  مستمرًا 
شجاعة العاملين فيه. ونوهت إلى »إغالق 
امتالء  إلى  سيؤدي  مما  عنوًة  المضخات 
الخزانات في الحقل خالل الساعات القليلة 
منبهة  بالكامل«،  اإلنتاج  ووقف  المقبلة 
الطوارئ  لتنفيذ خطة  أنها »ستضطر  إلى 

إلخالء المستخدمين من الحقل«.
اتهم  التطور،  هذا  على  فعل  رد  وفي 
صنع اهلل معاون آمر »الكتيبة 30 مشاة«، 
علي الحسيني بممارسة الكذب والتدليس 
على الناس، عندما قال في أول تصريح له 
الجنوب  لحراك  إنه سمح  الماضي  السبت 
مطالب  عن  للتعبير  الحقل  إلى  بالدخول 

الناس الحياتية السيئة.
األمم  بعثة  دعــت  األثــنــاء،  هــذه  في 
العناصر  ليبيا،  فــي  للدعم  المتحدة 
المسلحة التابعة لحرس المنشآت النفطية 
الفوري وغيرالمشروط من  إلى االنسحاب 
أن  البيان  واعتبر  النفطي.  الشرارة  حقل 

األول بعد باليرمو ويسبق الملتقى الوطني الليبي

تونس - الوسط

عبدالرحمـن شــلقم : »قــافلة مـــوال ليبيــــة«

< حقل الشرارة

الرباعي األفريقي يتأهب ملعركة الـ32
الجمعة،  ــدٍ  غ مــســاء  الــنــصــر،  فــريــق  يقص 
بــدور  الليبية،  ــة  ــدي األن مــشــاركــات  شــريــط 
األفريقي  األبطال  دوري  بطولتي  في  ـــ32،  ال
والكونفيدرالية، حيث يستقبل على ملعب نادي 
المقاولون العرب، بالعاصمة المصرية القاهرة، 
الذهاب  لقاء  في  الغيني  كوناكري  حوريا  فريق 
أما  أفريقيا.  أبطال  دوري  بطولة  من  األول 
دوري  في  الثاني  الممثل  بنغازي  األهلي  فريق 
أبطال أفريقيا فسيواجه، بعد غدٍ السبت، فريق 
في  أفريقيا  جنوب  بطل  داونز  صن  ماميلودي 
بتروسبورت  بملعب  سيدور  الذى  الذهاب  لقاء 
رسمي  أفــريــقــي  لــقــاء  أول  ــي  ف بــالــقــاهــرة، 

أفريقيا  جنوب  من  بفريق  ليبيًا  فريًقا  يجمع 
واجهة  وعلى  األنــديــة.  بطوالت  صعيد  على 
الكونفدرالية، يعود فريق االتحاد ليجدد عالقته 
نهضة  فريق  يلتقى  حين  المغربية،  بالكرة 
البطولة،  من  الـ32  دور  ذهاب  لحساب  بركان، 
مساء بعد غدٍ السبت، بالملعب البلدي لبركان، 
وتحديدًا في تمام الساعة السابعة مساء، وهو 
يلتقى  بالمغرب  القدم  لكرة  وممثل  فريق  رابع 
األفريقية  مواجهاته  بعد  رسميًا،  االتحاد  به 
أغادير،  حسنية  وهى  فرقها،  أبرز  مع  السابقة 
والدفاع  الرباطي،  والفتح  الملكي،  والجيش 

الجديدي. 

  »مجهول«
اهتز صولجان 
الحُكم في يد 

الرئيس الفرنسى 
إيمانويل ماكرون، 

رغم محاوالت مهادنة 
احتجاجات »السترات 

ما  الصُفر«، مقدِّ
تنازالت تصل قيمتها 
إلى 10 مليارات يورو. 

محاولة ماكرون 
لنزع فتيل األزمة هي 

الفرصة األخيرة لترميم 
شعبيته التي تراجعت 

إلى %20 وجعلت 
مصيره مجهواًل. 

وحده الرأي العام - 
جنبًا إلى جنب - مع 

رأي المتظاهرين 
سيحددان ما 

إذا كان موقف 
ماكرون هذا 

كافيًا الستعادة 
صولجانه، أم أنه 
سيقول السبت 

المقبل كما 
قال ديجول 

للفرنسيين 
»فهمتكم«!



حقق العرض الترويجي للموسم األخير للمسلسل الشهير »صراع العروش« أكثر 
من 12 مليون مشاهدة بعد خمسة أيام فقط على إطالقه.

من  كثيرا  أن  إال  واحــدة،  دقيقة  تتجاوز  ال  العرض  مدة  أن  من  الرغم  وعلى 
المتابعين للمسلسل رجحوا من خالل مشاهد باالعالن احتمالية نشوب حرب بين 

و»النستر«  »تارغرين«  عائلتي 
خالل الموسم الجديد.

زحف  اإلعــالن  في  ويظهر 
موجة جليد على تنين أصبح 
األحياء  الموتى  لجيش  تابعا 
ــع من  ــســاب فــي الــجــزء ال
رموز  ليغطي  المسلسل، 
عائالت شهيرة بالمسلسل 
وتارغرين  النستر  مثل 
Loading video.وستارك
ــرر بــدء  ــق ــم ومـــن ال
الثامن  الموسم  عــرض 

أبريل  شهر  في  واألخــيــر، 
المقبل، ويضم 6 حلقات فقط، وهو الحدث الذي من 

شأنه أن يعزز عدد متابعي الشركة المنتجة »اإتش بي أو« بـ 50 مليونا، حسب 
التشويق  مسلسالت  أكثر  العروش«  العمالقة.»صراع  للشركة  األخيرة  التوقعات 
والخيال العلمي شعبية في الواليات المتحدة والعالم، منذ عرضه في العام 2011، 
روايات  الدولية، ومستوحى من سلسلة  الجوائز  عديد  على  وحاز  العمل  ورشح 

للكاتب جورج آر مارتن بعنوان »أغنية الجليد والنار«.

تواصـل 02

»يوتيوب«  المرئية  التسجيالت  موقع  إدارة  كشفت 
 2018 عام  خالل  مشاهدة  األكثر  الفيديو  مقاطع  عن 
مشيرة إلى أن ثمانية من أصل أفضل 10 مقاطع؛ باللغة 
للمغنيين   »Te Bote Remix« أغنية  وحققت  اإلسبانية. 
جام  نيكي  بوني،  باد  داريــل،  جارثيا،  البورتوريكييننيو 
وأوزونا المرتبة األولي بين أكثر عشرة فيديوهات استماعا 

عبر يوتيوب بحسب ما نقلته صحيفة إ أونالن اليوم األحد.
 »X EQUIS« أغنية  تصدرت  الثانية  المرتبة  وفــى 
تلتها  بافلين،  جي  والكولومبي  جام  نيكي  للبورتوريكي 
أغنية الفرقة األمريكية مارونGirls Like You« 5« لتصبح 

األفضل  ترتيب  فى  األنجليزية  باللغة  أغنية  أول  بدورها 
 »Dura« أغنية  جــاءت  الرابع  المركز  وفى   .2018 لعام 
 El« الخامس  المركز  فى  ثم  يانكي  دادي  للبورتوريكي 
سانتوس  روميو  للكوستاريكي   »  Farsante Remix

والبورتوريكي أوزونا.
السادس  المركز  جاء  األفضل  قائمة  فى  وبالمتابعة 
جي  بيكي  لألمريكية   »Sin Pijama« أغنية  نصيب  من 
بـ»ناتي  والمعروفة  جوتيرز  أليكسندر  نتالي  والدومينيكية 
ناتشا«، تليها »Dame Tu cosita«المغني البنمي رودني 

سيباستيان والمعروف ب التشوبو.

األغاني األسبانية هي األكثر مشاهدة

الحـــق مــــا يحتــــاج للتلويمـــة
واللــــي ظلـــــم مــــا ينفعــه تبريـــــر

ال تعاتب الصاحب إنكان حتى إكليمة
ومهمـــا جرالـك مــا العيـــب أتديــــر
اصبـــــر ووســــــع بالـــــــــــــــك 
واجــد اللــي مهمــوم حالـــه حـــالك

أطلق المصور الليبي طارق الرويمض هاشتاغ »#ليبيا_زين_على_
زين« على صفحته بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك.

وتفاعل مع هاشتاغ »#ليبيا_زين_على_زين« عدد كبير من رواد 
الصفحات الليبية بمواقع التواصل االجتماعي والمهتمين بالتصوير.
وقال طارق الرويمض لـ»بوابة الوسط« الخميس »هاشتاق ليبيا 

زين على زين هو نداء موجه لكل المصورين الفوتوغرافيين الليبيين 
لنشر صورة واحدة كل يوم حتى نهاية هذه السنة«.

وأضاف: »ننشر الصور التي تبرز مواطن الجمال والسحر والتنوع في 
بالدنا، بعيًدا عن خطابات العنف والكراهية والشائعات المحبطة وصور 

القتل والدمار، وأخبار الحروب والفساد«.

»#ليبيا_زين_على_زين«

أرادته مجموعة  الذي  »غوغل +«  لموقع  يكتب  لم 
طويال،  يعيش  أن  لـ»فيسبوك«،  منافسا  غوغل 
بعد  الصيف،  في  وليس  أبريل  في  إقفاله  قررت  إذ 

اكتشاف خلل أصاب 52 مليون مستخدم.
إلى  تصل  أن  للتطبيقات  الخلل  هــذا  ويتيح 
المعلومات الشخصية للمستخدم، حتى وإن كان ال 
أحدا  أن  على  مؤشرات  توجد  ال  لكن  بذلك.  يرغب 
حسب  المجموعة،  فريق  خــارج  من  ذلك  اكتشف 

»فرانس برس«.
المستخدمين  ستحذر  إنها  »غــوغــل«  وقــالــت 
ستزودهم  وإنها  الخلل،  هذا  أصابهم  ربما  الذين 
بالمعلومات الالزمة لحماية معلوماتهم ونقلها إلى 

خدمات أخرى.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

لست متخصًصا لكنني أبحث معكم 
عن جمال ليبيا في كل ليبيا ... جميل 

ما أرى.

Baset Dakhil

أمس وأنا أقود السيارة كنت أتأمل 
المنازل والمباني كلها كئيبة كأن ليبيا 
اليوجد بها فنان عاشق للجمال ...لم ال 
تلون المباني بالصور الجميلة واأللوان 

البراقة الجميلة لتنشر بعض الفرح فينا ..؟
Alaa Basher

أكيد فكرة رائعة...
علها تعكس القبح 
الداخلي فى بعض 
النفوس المريضة 

التي تبعث .التشاؤم 
والتذمر .. وبالتوفيق 

لك

أم حاتم

الداللة من العنوان 
ليبيا زين على زين ليبيا 

ورد وياسمين ليبيا 
الشعب الطيب المضياف 
الكريم الليبي في الغربة 

مايسيبش في خوه 
الليبي وإن شاء اهلل ليبيا 
تتهنى ونعيشوا ويعيشوا 

أوالدنا في خير ومن 
أنعام الجنة.

Adel Alrabee

اهلل يوفقكم مبدعي 
ليبيا ومصورينا 

العظماء ويساعدكم 
علي نشراإليجابية 

واألمل والتفاؤل في 
بالدناالجميلة مزيد من 
اإلبداع أستاذنا الفاضل.

Hanan Aboghrara

إغالق »غوغل +« 
نهائيا في أبريل
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إعالن ترويجي يعيد النظريات 
حول نهاية »صراع العروش«

مما  عديدة  تحذيرات  صحفية  تقارير  أطلقت 
وصفته بالصدمة التي ستضرب الماليين من 
األشهر  الفوري  التراسل  منصة  مستخدمي 

»واتس آب«.
إكسبريس«  »الــديــلــي  جــريــدة  وقــالــت 
»واتــس  مستخدمي  جميع  إن  البريطانية 
بعد  تأهب،  حالة  في  يكونوا  أن  ينبغي  آب« 
مرتقب  تحديث  بوجود  عديدة  تقارير  ورود 
من “واتسآب” سيؤثر بالسلب على كثير من 
شعبية  األكثر  الدردشة  تطبيق  مستخدمي 
أن  البريطانية  الجريدة  وأوضحت  العالم.  في 
خدمة »واتس آب« ستقوم تقريبا باستنساخ 
الشركة  لنفس  المملوكين  ماسنجر  تطبيق 
األنباء  أبــرز  أن  إلــى  وأشــارت  »فيسبوك«. 
أال  آب«  »واتـــس  ستضرب  التي  السيئة، 
بها  تتفاخر  التي  التشفير،  تقنية  انهيار  وهو 
من  التشفير  تقنية  وهي  أال  واتسآب،  دوما 
ألي  تسمح  ال  والتي  النهاية،  إلى  النهاية 
ودردشات  رسائل  على  باالطالع  ثالث  طرف 

المستخدمين.
إلى  المقابل، تزعم »واتس آب«  ولكن في 
وهي  أال  بديلة،  جديدة  تقنية  ستطرح  أنها 
بأقفال  الرسائل  لتأمين  إضافية  تقنية  منح 

الجديدة  التقنية  تلك  وتعمل  جديدة.  ورموز 
على أن مرسل الرسالة يبعثها مشفرة ومقفلة 
الشخص  إال عندما يكتبه  تفتح  برمز سري، ال 
المتلقي، الذي يمكنه فتح الرسالة وقراءتها بعد 

كتابة الرمز السري.
وتشير »واتس آب« إلى أن تلك التقنية لن 
أوالدخول  معينة  إعــدادات  تشغيل  إلى  تحتاج 
لتقنية دردشات سرية، ولكنها ستعمل بصورة 

تلقائية لتأمين الرسائل بصورة أكبر.
عدة  أصــدرت  بعدما  اإلجــراء،  هذا  ويأتي 
إتاحة  على  آب«  »واتــس  تجبر  قوانين  دول 
من  بتقنية  المشفرة  الرسائل  إلى  الوصول 
النهاية إلى النهاية ألجهزة الشرطة واألمن، 
عالوة  واإلرهابية،  اإلجرامية  األنشطة  لتعقب 
على ظهور تقنيات عديدة تكسر تشفير تلك 

التقنية أيضا.

»واتس آب«: تحديث يصدم املاليني

أضافت شركة »فيسبوك« مجموعة من المعايير 
اإللكترونية،  شبكتها  لمستخدمي  األخالقية 
األكثر  االجتماعية  التواصل  شبكة  رواد  وسيجد 

رواجا بنود »الممنوعات« في بوابة الموقع.
نشر  تحظر  ال  لـ»فيسبوك«  الجديدة  القواعد 
بل  فحسب،  اإلباحية  الفيديو  ومقاطع  الصور 
على  تحتوي  التي  الفيديو  مقاطع  أيضا  تحظر 
الرسائل  وحتى  عراة،  وصور  مثيرة  رقصات 
بدالالت  واإليحات  التخمينات  أقل  تحمل  التي 

جنسية–ووفقا لـ»روسيا اليوم«.
الحظر  أن  أيضا  »فيسبوك«  موقع  وأوضح 
تكون  أن  يمكن  التي  العبارات  حتى  يشمل 
على  البعض  من  تفسيرها  يمكن  ولكن  بريئة، 
وقت  قضاء  كـ»أريد  جنسية  دالالت  لها  أن 
الصور  جميع  الحظر  يشمل  كما  الليلة«.  ممتع 
والعبارات والكلمات التي تحمل أكثر من تأويل، 

أحدها له صبغة مثيرة.
تحاول  أنها  على  »فيسبوك«  إدارة  وأكدت 
لمستخدميها،  )السلوك(  األخالقي  الطابع  تعزيز 
ولفت انتباه المجتمع لخطورة مشاكل االستغالل 

واالعتداء الجنسي.

كشفت دراسة أميركية حديثة أن ساعة واحدة 
الحالة  تدهور  إلى  لتؤدي  تكفي  اليوم  في 
مشاكل  بجانب  الصغير،  للمراهق  النفسية 
النفس،  وضبط  االستطالع،  حب  من  الحد  في 
مشاكل  كذلك  والتشتت،  العاطفي،  واالستقرار 

في التواصل مع أقرانهم.
دراسة  في  األميركيون  الباحثون  وانتهى 
 Preventive Medicine« مجلة  نشرتها 
أن  إلى   2016 العام  منذ  بدأت   »Reports
والذين  عاما   17 إلى   14 عمر  من  األطفال 
يقضون أمام الشاشات مدة سبع ساعات أوأكثر، 
فهم أكثر عرضة إلى اإلصابة باالكتئاب والقلق 
يقضون  الذين  من  العمرية،  الفئة  نفس  من 

أمام الشاشات ساعة واحدة يوميا.
الباحثون أن ساعة واحدة ليست  لذلك فيرى 
أقل خطرا، ويجب أن يقلل األطفال من ساعات 
والخروج  هواتفهم،  مع  يقضونها  التي  يومهم 

إلى الحياة الحقيقية.

»فيسبوك« يحظر 
اإليحاءات الجنسية

دراسة: ساعة أمام 
النقال تصيب املراهق 

بأمراض نفسية

الرئيس  شخصية  ينتحل  حسابا  أوقفت  إنها  »تويتر«  شركة  قالت 
الروسي فالديمير بوتين على منصتها للتواصل االجتماعي. وأضافت 
الشركة األربعاء »أوقفنا الحساب بوتين آر.إف_إنج     النتحاله شخصية، 
وبناء على تقرير تلقيناه من مسؤولين روس«، وفقا لوكالة رويترز.

يخص  ال  الموقوف  الحساب  إن  »تويتر«  باسم  متحدث  وقال 
بوتين، وبحسب صور أرشيفية من الحساب، فقد أنشئ في نوفمبر 
أساسية  بصورة  وينشر  متابع  مليون  حوالي  يضم  وكان   ،2012
روابط حكومية رسمية لمشاركات عامة لبوتين في روسيا وخارجها.

»تويتر« توقف حساب 
ينتحل شخصية بوتني

كلمة1000

]تصوير: محمد الحاراتي[ ● ميدان الساعة - المدينة القديمة طرابلس.    
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الرصاص العشوائي يتحصن بـ »الغطاء االجتماعي«
ال يزال جسد حليمة يحمل آثارًا مؤلمة لظاهرة 
متفرقة  أنحاء  تعانيها  التي  العشوائي  الرصاص 
جسدها  في  واحدة  استقرت  أن  بعد  البالد،  من 
السلماني  بمنطقة  إقامتها  محل  في  بها  ُأصيبت 

في بنغازي.
في هذا اليوم الذي ال يبارح ذاكرتها، اخترقت 
عامًا(،   49( لحليمة  الحاجز  الحجاب  الرصاصة 
اليمنى،  الكلية  وفــوق  الكبد  تحت  من  ومــرت 
آخر  في  واستقرت  المستعرض  القولون  وأصابت 
داخل  والعمليات  الجراحات  عديد  وبعد  فقرة، 
وخارج البالد ال تزال الرصاصة موجودة وإخراجها 

باإلعاقة. يهدد 
الرصاص  حليمة وحدها ضحية هذا  تكن  ولم 
عامًا(   23( شمسه  زكريا  ُأصيب  إذ  العشوائي، 
بشارع  إقامته  محل  أمام  الكتف  في  برصاصة 
في  قبع  حيث  المنطقة،  في  جنازة  أثناء  عشرين 

المستشفى وُأجريت له جراحه حتى تعافى.
من  طويل  طابور  يقف  وزكريا  حليمة  وخلف 
والمناشدات  الجهود  تفلح  لم  الذين  الضحايا 
في  انتشارها  أصابهم  لظاهرة  حد  وضــع  في 
2011، وال تتوافر لها  مدن ليبية عدة منذ العام 
الخسائر  فاتورة  ارتفاع  ورغم  دقيقة،  إحصاءات 
استعمال  ومنع  أمني  بردع  والمطالبة  البشرية، 
االجتماعي  الغطاء  ورفع  مناسبة،  أي  في  السالح 
ال  المستشفيات  أن  إال  الرصاص،  مطلقي  عن 

تزال تستقبل ضحايا.
لألطباء تحديات 

ومعاناة  احتكاكًا  األكثر  هو  الطبي  القطاع  ولعل 
اإلصابات  تقتصر  ال  حيث  الظاهرة،  هذه  من 
بنغازي  على  الجالء  مستشفى  يستقبلها  التي 
فقط، لكنه يستقبل أيضًا من مدن درنة وطبرق 

والكفرة. والجفرة وسبها 
أعداد  تسجل  المستشفى  إحصاءات  وحسب 
تراجعًا  العشوائي«  »الرصاص  وجرحى  قتلى 

للجراحة  الجالء  مستشفى  تسلم  إذ  عامين،  منذ 
يناير   1 منذ  جريحًا  و52  قتلى  ثالثة  والحوادث 
 11 مقابل  الجاري،  العام  من  نوفمبر   30 وحتى 
وبلغت  الماضي،  العام  في  جريحًا  و118  قتياًل 
حصيلة  جريحًا  و264  قتياًل   36 اإلحصائية 

.2016 الرصاص العشوائي خالل 
عبدالجواد  العامة  الجراحة  اختصاصي  ويقول 
حاالت  مع  التعامل  إن  لـ»الوسط«،  العبيدي 
األولية،  اإلسعافات  بتقديم  يبدأ  الناري  إطالق 
في  عليها  متعارف  جراحية  طبية  خطوات  وهناك 
كيفية التعامل مع الحاالت سواء في غرفة العناية 
في  اإلصابة  مكان  وحسب  إسعاف،  أو  المركزة 

الجسم وخطورته وكل حالة لها أهمية.
البسيطة  »اإلصابة  بالقول:  مثاًل  ويضرب 
تختلف  نزيف  بها  يوجد  ال  التي  السطحية،  أو 
حساسًا  مكانًا  أو  نزيفًا  تعاني  التي  اإلصابة  عن 
وإيقاف  الوريدية  بالمحاليل  بداية  بالجسم، 
أكثر  ومن  مباشرة،  اإلصابة  ومعالجة  النزيف 
المناطق عرضة إلطالق الناري ) الرأس والساقين 

والصدر(.
إصابات  هذه  مثل  هناك  أن  العبيدي  وأوضح 
ما  وأكثر  اإلمكانات،  من  كثير  إلــى  تحتاج  ال 
حياة  إلنقاذ  النزيف  إيقاف  هو  به  التفكير  يتم 
متطورة  أجهزة  إلى  يحتاج  ال  وهــذا  المريض، 
إلى  نحتاج  هنا  والشرايين،  األوردة  إصابات  إال 
متوافر  الجالء  مستشفى  وفي  صناعي،  شريان 
وفي  لألفضل،  تحسن  في  حاليًا  والوضع  وبكثرة 
أهل  يقوم  المستشفى  في  العالج  توافر  عدم 
األدوية  أغلب  فإن  العادة  وفي  بتوفيره  المريض 

بالمستشفى. متوافرة  تكون  المطلوبة 
عند  األطباء  يواجهها  التي  المشكالت  وعن 
يقول  العمليات،  غرفة  مــن  المريض  ــروج  خ
 ( المساعدة  الطبية  العناصر  »قلة  العبيدي: 
الحالة  كانت  إذا  خاصة  والمرافقين،  التمريض( 
مرحلة  إلى  المريض  وينتقل  حرجة  أو  خطيرة 
االلتهاب في الصدر، ومجهود الطبيب الذي بذل 

يذهب سدى«.

كثرة  مــن  العمليات  غرفة  أن  ــى  إل وأشـــار 
لدى  أصبح  البالد  بها  مرت  التي  الحرب  إصابات 
الحاالت  استقبال  عند  كافية  خبرة  األطباء  أغلب 
أو  فائقة  عناية  إلى  تحتاج  كانت  إذا  معرفة  فتتم 
مثل  ناتج  ويصبح  فقط،  إسعافها  أو  العمليات 

هذه اإلصابات لألحسن بعد العالج.
الدكتور  العظام،  جراحة  اختصاصي  قال  كما 
»الــوســط«،  ــى  إل تصريح  فــي  مبسوط  سالم 
اإلصابة  حسب  الحاالت  هــذه  مع  التعامل  إن 
حاالت  هناك  المريض.  حياة  على  وخطورتها 
أو  الحوض  أو  اليد  أو  القدم  في  ســواء  كسور 
تهتك. غالبًا ما نلجئ إلى تثبيتات البالتين، وآخر 
األمل  فقدنا  إذا  المصاب  للجزء  البتر  خياراتنا هو 

في العالج.

وأكد مبسوط، أن ما يحتاجه طبيب العظام في 
الغالب هو البالتين لتثبيت اإلصابة وهذا متوافر 
من قبل إدارة المستشفى، وأدوية العظام تكون 
أهل  من  أو  المستشفى  من  إما  متوافرًا،  أغلبها 
التي  والمشاكل  الشفاء،  عملية  إلتمام  المريض 

تواجهنا هي نقص التمريض وكثرة المرافقين.
أمنية.. ولكن تحذيرات 

الجهات  تطلق  الــظــاهــرة،  اســتــمــرار  ــع  وم
رادع،  بعقاب  متوعدة  متكررة  تحذيرات  األمنية 
بتجنب  بنغازي  أمن  مديرية  طالبت  أن  سبق  إذ 
األفراح  خالل  خاصة  العشوائي،  الرصاص  إطالق 
هذه  فيها  تفشت  التي  االجتماعية  والمناسبات 

الخطيرة بشكل كبير. المظاهر 
بيان  فــي  بنغازي  ــن  أم مديرية  وتــوعــدت 

التعليمات،  هذه  يخالف  من  كل  سابق،  تحذيري 
مؤكدة أنها ستتخذ في حقه اإلجراءات القانونية 
الظاهرة  هذه  على  القضاء  سبيل  في  الالزمة 
حياة  على  تــهــديــدًا  تشكل  الــتــي  الخطيرة 
وزارة  فرضت  كما  أعمارهم..  بكافة  المواطنين 
أصحاب  على  الموقتة،  بالحكومة  الداخلية، 
الحجز  قبول  وعدم  تعهد  توقيع  األفراح  صاالت 
حتى الحصول على تعهد من أصحاب المناسبات 
محيط  في  الرصاص  رماية  بعدم  االجتماعية 
وأمام الصاالت، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 
أصحاب المناسبة حال إطالق الرصاص وإحالتهم 
من  للحد  السالح،  حيازة  بتهمة  العامة  للنيابة 

العشوائية. الرماية 
بــوزارة  األمني  اإلعــالم  مكتب  مدير  ويقول 

إلى  تصريح  في  الخراز،  طارق  الرائد  الداخلية 
األمنية تمتلك صالحيات  األجهزة  إن  »الوسط«، 
سالحه  ــادرة  ــص وم مسلح  أي  لضبط  كاملة 
وزارة  أن  إلى  الفتًا  العامة،  النيابة  إلى  وتحويله 
آلية  لديها  ستكون  المختصة  والجهات  الداخلية 

لجمع السالح والرادع في الفترة المقبلة.
فوضى السالح

السالح  كمية  فــي  اإلشكالية  تبقى  لكن 
األجهزة  خــارج  تقع  التي  بالشارع،  الموجودة 
يقول  السياق  هذا  وفي  والعسكرية،  األمنية 
ظروف  من  بنغازي  مدينة  به  مرت  »ما  الخراز: 
السالح،  وفوضى  الميليشيات  وانتشار  استثنائية 
ذلك  في  والعسكرية  األمنية  األجهزة  وتهميش 
الوقت ساهم في فوضى انتشار السالح وعمليات 
واستطرد  الجنائية«،  والجرائم  واالغتيال  القتل 
هناك  وستكون  اآلن  مختلفًا  بدا  »الوضع  قائاًل: 
األسلحة  ومصادرة  السالح  لجمع  جديدة  آليات 

المرخصة«. غير 
ويبقى اإلشكال قائمًا بشأن الغطاء االجتماعي 
وحيد  المواطن  يقول  إذ  الجرائم،  هذه  لمرتكبي 
والعرف،  القبيلة  طريق  عن  يأتي  »الحل  الزوي: 
جراء  إصابات  تسجل  اجتماعية  مناسبة  فــأي 
لو  حتى  الدية  القبيلة  تتحمل  العشوائية  الرماية 
يجتمع  أن  مقترحًا  منهم،  ليست  الرصاصة  كانت 
وأعيان  مشايخ  مع  الحكماء  ومجلس  األمن  مدير 

القبائل إلقرار األمر.
»طالما  تقول:  الفزاني  فريحة  المواطنة  لكن 
المتجولين  ضبط  عن  تعجز  األمنية  األجهزة 
ستكون  فالمشكلة  ــشــوارع،  ال في  باألسلحة 
بالرصاص  سواء  المدنيون  وسيقتل  موجودة، 

العشوائي أو السطو المسلح أو في مشاجرات«.
أنهكتها  مدينة  اليوم  نــراه  »مــا  وأضــافــت: 
اإلداري  والفساد  والتطرف  واإلرهـــاب  الحرب 
بعيدًا  آمنًا  يبقى  أن  المواطن  حق  من  والمالي، 
قدمنا  أن  بعد  حقوقنا  أبسط  وهذا  السالح  عن 
في  والشرطة  الجيش  دعم  في  جمة  تضحيات 

حربهما على اإلرهاب«.

ضحايا بالعشرات وتحذيرات أمنية

تحقيق - سالم العبيدي

مجلس الدولة: مخالفات قانونية تشوب التعديالت.. مجلس النواب: أطراف تعرقل مسار العملية السياسية

الجدل يالحق التعديالت الدستورية
العاشر  الدستوري  التعديل  يالحق  الجدل  يزال  ما 
 28 في  النواب  أقرهما مجلس  اللذين  والحادي عشر 
نوفمبر الماضي، وهي خطوة انتقدها مجلس الدولة 
تشوب  قانونية«  بـ»مخالفات  وصفها  ما  إلى  مشيرًا 
أن  النواب  مجلس  اعتبر  حين  في  التعديالت،  هذه 
رفض هذه التعديالت هو »عرقلة للمسار الدستوري«.

اإلعــالن  وثيقة  على  العاشر  التعديل  واشتمل 
األولى  المادة  تضمنت  مواد،  ثالث  على  الدستوري 
اإلعالن  في   »30« المادة  من   »12« الفقرة  تعديل 
الدستور  مشروع  تمرير  شروط  والثانية  الدستوري، 
بهذا  العمل  موعد  والثالثة  عليه،  االستفتاء  بعد 

التعديل.
وتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر، مادتين، 
األولى تتعلق بتضمين االتفاق السياسي المعدل في 
التنفيذية،  بالسلطة  يتعلق  فيما  الدستوري  اإلعالن 
بالتعديل  العمل  موعد  على  الثانية  المادة  ونصت 
قبل  الصادرة  لألجسام  شرعية  أي  تمنح  لم  لكنها 

التعديل.
المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
اعتبر أن هذه التعديالت يشوبها عددٌ من المخالفات 
قانون  أصدر  النواب  مجلس  أن  معتبرًا  القانونية، 

استفتاء مخالًفا لالتفاق السياسي.
في  عُقد  صحفي  مؤتمر  خالل  المشري،  وأضاف 
التعديالت  لمناقشة  المجلس  جلسة  عقب  طرابلس 
إنهاء األجسام  الجلسات  أكد في كل  أنه  الدستورية، 
تعديل  أن  ورأى  منتخب.  بجسم  والخروج  السياسية 
أي مادة في االتفاق السياسي يلغي الصيغة األصلية. 
الدولة على تشكيل مجلس  أكد موافقة مجلس  كما 
وزراء  ورئيس  ونائبين  رئيس  من  مصغر  رئاسي 
العليا  الوطنية  المفوضية  دعم  مؤكدًا  مستقل، 
اإلجراءات  كل  إن  وقال  االستفتاء..  إجراء  لالنتخابات 
متوقفة فيما يتعلق بإجراء االستفتاء إلى حين إعالن 
البرلمان اإلعالن الدستوري. وشدد على عدم تقبله أي 
خيار من مجلس النواب خارج إطار االتفاق السياسي، 
واعتراضه على تقسيم ليبيا إلى ثالث دوائر انتخابية. 
التعديل  من  الثانية  المادة  رفض  على  شدد  كما 

الدستوري الحادي عشر الذي أجراه مجلس النواب.
»بعض  ــواب،  ــن ال مجلس  اتهم  المقابل،  فــي 
مسار  »عرقلة  بمحاولة  يسمّها  لم  التي  األطــراف« 
عليه«،  هو  ما  على  الوضع  إلبقاء  السياسية  العملية 
هذه  تجاوز  في  قدمًا  المُضي  تريد  »ال  أنها  معتبرًا 
المرحلة المؤقتة إلى مرحلة االستقرار«، رغم مساعيه 
وفق  البالد،  في  الحاصل  السياسي  االنقسام  إلنهاء 

بيان أصدره المجلس مساء االثنين.
الذي  الوقت  »في  أنه  إلى  النواب  مجلس  ولفت 
االستحقاقات في ظل هذه  الوفاء بهذه  فيه  استطاع 
كافة  انعكس على  حاد  انقسام  الصعبة من  الظروف 

مؤسسات الدولة، تحاول بعض األطراف التي ال تريد 
إلى  المؤقتة  المرحلة  هذه  تجاوز  في  قدمًا  المُضي 
مرحلة االستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية 
إلبقاء الوضع على ما هو عليه خاصًة هذه الفترة بعد 
والتعديل  االستفتاء  لقانون  النواب  مجلس  إنجاز 

الدستوري العاشر والحادي عشر«.
الهيئة  عضو  عون  المنصوري  ضو  وصف  بدوره، 
بأنه  التعديل  الدستور،  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
»كارثيً، وتهديد خطير للمسار التأسيسي«، معتبرًا 
إلى خلق  النواب  إلى »اتجاه مجلس  أنّه يشير  أيضًا 
أّن  إلى  وأشار  تشريعي«.  بثوب  جديدة  دكتاتورية 
يحاول  األخيرة  خطوته  خــالل  من  النواب  مجلس 
غيره  دون  السياسية  الحياة  في  بالتحكم  »االنفراد 
بأنّه  التعديل  واصًفا  القائمة«،  األخرى  األجسام  من 

»ضربة في مقتل« لإلعالن الدستوري نفسه.
قانون  من  السابعة  المادة  عون  أيضًا  وانتقد 
أن  إلى  مشيرًا  بـ»المعيبة«،  وصفها  التي  االستفتاء 
»رفض مشروع الدستور سيفقد الشعب ثقته في هذا 
المشروع دون بيان مصير الدستور الذى نصت الفقرة 
12 من المادة 30 من اإلعالن الدستوري بعودته إلى 
قانون  إسقاطها من  تم  التي  الهيئة إلعادة صياغته 

االستفتاء«.
بأن  ينبئ  العاشر  الدستوري  »التعديل  أّن  واعتبر 
صانعي هذه التعديالت ال يرغبون في أن يرى مشروع 
التأسيسية في  الهيئة  أقرته  الذى  التوافقي  الدستور 
الدوائر االنتخابية،  29/7/2017، وبأغلبية في جميع 

حالة  إلى  بنعم  إقــراره  بعد  من  البلد  وتنتقل  النور 
انتخابات  خالل  من  والتشريعي  السياسي  االستقرار 
النواب  مجلس  داخل  وبرزت خالفات  ونزيهة«..  حرة 
النواب،  مجلس  عضو  نفى  إذ  التعديل،  هذا  بشأن 
صالح افحيمة، أن يكون مجلس النواب قصد المجلس 
األعلى للدولة بحديثه عن المادة الثانية من التعديل 
الدستوري الحادي عشر، وقال: »ذلك ألن هذا التعديل 
من  الثانية  الفقرة  وفي  نفسه  القرار  ديباجة  في 
الديباجة قد تأسس على االتفاق بين مجلسي النواب 

والدولة«.
»الوسط«:  إلى  تصريحات  في  افحيمة،  وأضــاف 
الثانية  المادة  اكتنف  قد  غموضًا  هناك  أن  ننكر  »ال 
المغرضين  بعض  جعل  مما  المذكور،  التعديل  من 
والمستفيدين من الشقاق بين المجلسين يستفيدون 
من  المجلسين  بين  إسفين  لدق  الغموض  هذا  من 

أجل دفع األعلى للدولة لرفض هذا التعديل«.
مجلس  رئيس  السيد  صرح  »لقد  افحيمة:  وقال 
بها  المقصود  يكن  لم  الثانية  المادة  بأن  النواب 
هي  بها  المقصود  وإنما  للدولة  األعلى  المجلس 
السلطة التنفيذية كونها لم تنل الثقة من البرلمان، 
منظور  المنظورين  من  شرعية  غير  فهي  وبالتالي 

اإلعالن الدستوري وأيضًا منظور االتفاق السياسي«.
المبروك  النواب  مجلس  عضو  قال  المقابل،  في 
بشأن  الــنــواب  مجلس  عن  صــدر  ما  إن  الخطابي 
المهام  مستوى  إلى  يرقى  ال  الدستورية  التعديالت 
الصراعات  ظل  في  إيجابية  خطوة  لكنه  المطلوبة، 

الداخلية التي يشهدها المجلس.
األخيرة  الدولة  مجلس  جلسة  على  معلًقا  وأضاف، 
بشأن التعديالت الدستورية: »تأسيسًا على أن ما ال 
يُدرك كله ال يترك جُّله كنا نأمل أن يتفهم مجلس 
عليه  المتفق  على  بالحرص  مدفوعًا  الدولة كل هذا 
وتأجيل المختلف والمضي قدمًا لمعالجته خصوصًا«.
علي  حرصنا  النواب  مجلس  في  »إننا  ــح:  وأوض
رئيس  مع  سواء  الدولة  لمجلس  واالستماع  الجلوس 
وسمعنا  مناسبة  من  أكثر  في  أواألعضاء  المجلس 
وعودًا مشجعة في كل مرة بأن مجلس الدولة سيتخذ 
موقًفا إيجابيًا مع أي خطوة إيجابية من البرلمان حتى 
وإن كانت أقل مما يتمناه الجميع ونحن نعلم ونؤكد 
كانت  وإن  مبادرات  إلى  تحتاج  بالدنا  أن  هنا  عليه 

صغيرة لكنها تفتح الطريق إلى مزيد من التوافق«.
حاضرًا،  األوروبي  الموقف  كان  األثناء  هذه  في 
لمالحقة  استعداده  ــي  األوروبـ االتــحــاد  جــدد  إذ 
وذلك  ليبيا،  في  الساسية  العملية  معرقلي  ومعاقبة 
األعضاء،  الــدول  خارجية  لــوزراء  اجتماع  ختام  في 
وال  الليبية،  األطــراف  جميع  ودعا  اإلثنين،  اليوم 
للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  سيما 
الوطني  الوفاق  مع حكومة  بناء  التعاون بشكل  إلى 
بما  باليرمو،  في  عليها  المتفق  األهداف  لتحقيق 
أوائل  في  ليبيا  في  الوطني  الملتقى  عقد  ذلك  في 
الدستوري  باإلطار  قدمًا  للمضي   ،2019 العام 
الدستورية  العمليات  وإتمام  المطلوب،  والتشريعي 

.2019 ربيع  واالنتخابية بحلول 

الغموض يلف مصير مخطوفي 
الفقهاء لدى »داعش«

ما يزال الغموض يلف أوضاع 4 مخطوفين لدى تنظيم »داعش« من مدينة الفقهاء، 
بعد إعالنه إعدام 6 مخطفوين من أصل 10 خطفهم مسلحو التنظيم عندما هاجموا 

بلدة الفقهاء قبل أسابيع.
ويقول عميد بلدية الجفرة عثمان حسونة لـ»الوسط« إن »اثنين من المخطوفين 
كبار السن وظروفهم الصحية غير جيدة وال تتوفر لهم األدوية الالزمة وسط برد 

قارس«، مضيفا »االثنان األخران صغار السن ويعلم اهلل حالهم«.
واشترط »داعش« في وقت سابق إطالق سراح المخطوفين مقابل إطالق اثنين 
الوطني  للجيش  العامة  للقيادة  التابعة   »128 الكتيبة  لدى  عناصره محتجزين  من 

الليبي.
ويروى حسونة تفاصيل ما حدث قائال »رئيس الفرع البلدي الفقهاء أحمد ساسى 
أحمد تلقى اتصاال من تنظيم داعش وأبلغوه بالموضوع «، موضحا أن الضحايا هم 
عبدالكافي،  أحمد  عبدالكافى  و  أحمد،  على  وأحمد  ابوالقاسم،  احميد  »ابوالقاسم 

واحميد إبراهيم احميد، ومحمد على حسن، واحميد احميده صالح«.
الحرس  من  وآخر  الشرطة،  إلى  ينتمي  الضحايا  بين  من  »واحدا  أن  إلى  ونوه 

البلدى، وبقيتهم مدنيون«، مشيرا إلى عدم استالم جثث الضحايا.
و»التوجد مفاوضات حتى اآلن إلطالق سراح بقية المخطوفين« وفق عميد بلدية 
الجفرة، الذي ينتقد »نقص اإلمكانيات والعتاد للجيش والشرطة في المدينة التي 

يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة«.
المسلحة  »القوات  بيان  في  النواب  مجلس  طالب  الحادث،  على  فعل  ردود  وفي 
أبناء  من  اإلرهابي  داعش  تنظيم  لدى  المحتجزين  بقية  أسر  لفك  المكثف  بالعمل 
المسلحة  »القوات  طالب  كما  وذويهم«،  أهلهم  إلى  وإرجاعهم  الفقهاء  منطقة 
والحكومة الموقتة وكافة القوات واألجهزة التابعة لها بتحمل مسؤولياتهم بالعمل 
لجبال  المتاخمة  المناطق  خاصة  األطراف،  مترامية  البعيدة  المناطق  تأمين  على 

الهاروج، التي تنطلق منها المجموعات اإلرهابية والعصابات اإلجرامية«.
للغاية«،  الحادث بأنه »أمر مقيت  ليبيا  المتحدة للدعم في  ووصفت بعثة األمم 

واصفة ما حدث بأنه يرتقي لجرائم الحرب.
وقالت في بيان إن »جرائم القتل التي ال معنى لها تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون 
الخالصة  بتعازيها  البعثة  وتقدمت  حرب«،  جرائم  إلى  ترقى  وقد  الدولي  اإلنساني 

ألسر الضحايا، حسب البيان.
وفي 28 أكتوبر الماضي هاجم مسلحون تابعون لتنظيم »داعش« مركز الشرطة 
ببلدة الفقهاء في بلدية الجفرة )جنوب وسط ليبيا(، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص 

وخطف عشرة آخرين.
مقاتليه  إن  للتنظيم،  التابعة  »أعماق«  وكالة  نشرته  بيان  في  »داعش«  وقال 
»تمكنوا من إيقاع عناصر مركز شرطة بلدة الفقهاء بين قتيل وأسير وإحراق المركز، 
ثم أسروا مطلوبين في البلدة وأحرقوا منازلهم واستمروا في عمليات البحث حتى 

صباح اليوم«.
وأكد التنظيم أن انتحاريًا تابعًا له فجر سيارته المفخخة عند حاجز تفتيش الـ400 
التنظيم »قتلوا خالله من نجا من  على طريق الجفرة–سبها، تبعه هجوم لمقاتلي 
التفجير«. كما »دمروا آلية تقل عناصر من الجيش الليبي قرب بلدة الفقهاء، بتفجير 

عبوة ناسفة«.
بأن  الفقهاء  بلدة  في  محلية  أفادت مصادر  الشرطة،  مركز  على  الهجوم  وعقب 
الجفرة  أعلن مجلس  فيما  والمنفذين،  المنطقة  أهالي  بين  دارت  عنيفة  اشتباكات 
البلدي  الفرع  »رئيس  نجل  بينهم  من  الفقهاء«،  منطقة  من  أربعة  »مقتل  البلدي 

الفقهاء، فيما نجا خمسة أشخاص من الخطف.
وفي 10 نوفمبر الماضي، أكد مصدر مطلع أن تنظيم »داعش« يسعى للتفاوض 
يحتجزهم من  أشخاص   10 مقابل  االعتقال،  رهن  عناصره  4 من  اإلفراج عن  حول 

أهالي منطقة الفقهاء خطفوا خالل الهجوم.

سبها–رمضان كرنفودة

عميد بلدية الكفرة: ال مفاوضات مع التنظيم 

< عميد بلدية الكفرة عثمان حسونة
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4.7 مليون جرعة لتطعيم 2.75 مليون طفل

الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير  يبدد الشائعات
طرابس - الوسط

القاهرة ــ ترجمة، مريم عبدالغني

<    طفل وطفلة يتلقيان  جرعة التطعيم بأحد المراكز الصحية

مسؤول صحي:
صور األطفال »ال عالقة لها 

بأطفال مزدة«

مواطن: 
معاملة حسنة من كوادر 

التمريض وسالسة في التنظيم

75% من العاملين لم يتلقوا تدريباً في 
السنوات الثالث الماضية.. و80 %

 من العاملين األجانب غادروا البالد

الوطنية  الحملة  سجلته  كبير  إقبال 
المركز  ينظمها  التي   2018 للعام  للتطعيمات 
أنحاء  كافة  في  األمراض  لمكافحة  الوطني 
التي انطلقت مطلع هذا األسبوع تحت  البالد، 
يسجل  ولم  أطفالنا«،  أجل  من  »معًا  شعار 
صالحية  عدم  حول  لإلشاعات  يذكر  تأثير 
بقطاع  مسؤولون  نفاها  التي  التطعيمات، 

الصحة.
 2.75 تستهدف  التي  الحملة  استمرار  ومع 
من  اإلشاعات  بداية  كانت  طفل،  مليون 
على  انتشرت  حيث  دابر،  بلعيد  مزدة  منطقة 
من  تضرروا  ألطفال  صور  التواصل  صفحات 
إن  قال  التطعيمات  مسؤول  لكن  التطعيمات، 
المشار  الخبر  مع  نشرت  التي  األطفال  صور 
مؤكدًا  مزدة«،  بأطفال  لها  عالقة  »ال  إليه 
للقب  مشابه  لقب  المنطقة  في  يوجد  »ال  أنه 
من  وحذر  الصور«.  تلك  إليه  نُسبت  الذي 
تصديق مثل هذه األخبار »المزعومة«، متهمًا 
أهالي  بين  الذعر  نشر  بمحاولة  ناشريها 
حمالت  عرقلة  وبالتالي  الليبيين،  األطفال 
الليبية  المناطق  التي تشهدها عديد  التطعيم 

هذه األيام.
األولية  الصحية  الرعاية  مكتب  مدير  وأكد 
التطعيمات  أن  الهوادي،  أيمن  وليد،  بني  في 

المبادرة  إلى  األمور  أولياء  داعيًا  جدًا«،  »آمنة 
أطفالهم. بتطعيم 

لألمومة  درنة  باب  مركز  مدير  ونفى 
عدنان  طبرق،  بمدينة  والطوارئ  والطفولة 
عبر  تداوله  جرى  ما  أمحيقن،  السالم  عبد 
من  الليبية  االجتماعي  التواصل  صفحات 
مستغربًا  التطعيمات،  صالحية  حول  إشاعات 
التي قال إنها »تهدف إلى  بث هذه اإلشاعات 
كبيرة  صحية  أهداف  لها  التي  الحملة،  إفشال 

القادمة من األمراض«. لحماية األجيال 
التي  التطعيمات  أن »كافة  أمحيقن  وأوضح 
سنتين،  عن  تقل  ال  صالحيتها  إلينا  وصلت 
وأن  أخطاء  أي  بها  يوجد  وال  آمنة  وجميعها 
داعيًا   ،»2021 العام  حتى  ممتدة  صالحيتها 
أولياء األمور إلى اإلسراع في تطعيم أطفالهم 
يلتفتوا  »ال  وأن  الجاري  األسبوع  نهاية  قبل 

المغرضة«. اإلشاعات  لمثل هذه 
ومصل  )أ(  فيتامين  صالحية  إن  وقال 
وأمصال   2021 العام  حتى  ممتدة  الحصبة 
 ،2020 العام  حتى  ممتدة  األطفال  شلل 
ما  بتطعيم  قام  درنة  باب  »مركز  أن  مؤكدًا 
وتوقع  اإلثنين«  حتى  طفل   4000 عن  يقل  ال 
نهاية  آالف   10 إلى  األطفال  عدد  يصل  أن 

األسبوع.
السبت  انطلقت  التي  الحملة،  وتستهدف 
في  كافة  الصحية  والمستوصفات  بالمراكز 
للفئة  األطفال  شلل  ضد  التطعيم  البالد، 

سنوات،  ست  دون  ما  إلى  يوم  من  العمرية 
إلى  أشهر  والحميراء من عمر تسعة  والحصبة 

ما دون 15 سنة.
األطفال  حماية  إلى  الحملة  هذه  وتهدف 
المستهدفين  تطعيم  خالل  من  وتحصينهم 
اإلضافية  هي  الجرعة  وهذه   ،100% بنسبة 
بأكمله  المجتمع  وحماية  الطفل  مناعة  لتعزيز 

من خالل منع انتشار مثل هذه األمراض.
وجرى  التطعيمات،  حملة  مشرفًا   90 وينفذ 
من  الفترة  خالل  تطعيمات  مشرف   45 تدريب 
إدارة  بين  بالتنسيق  الماضي  أكتوبر   20–15
التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة األمراض 
ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة »اليونيسف«؛ 
التدريب  لتلقي  اآلخرون  الـ45  يستعد  فيما 
المشرفين  كفاءة  من  الرفع  إلى  يهدف  الذي 

وتزويدهم بالخبرات الالزمة للتخطيط.
مرضًا  يعتبر  الحصبة  مرض  أن  إلى  يشار 
طريق  عن  ينتشر  العدوى  شديد  فيروسيًا 
خالل  من  المصاب  الشخص  مع  االتصال 

والعطس. السعال 
ارتفاع  بالحصبة  اإلصابة  أعراض  ومن 
درجة الحرارة وطفح جلدي ينتشر على الجسم، 
والسعال وسيالن األنف واحمرار العينين، وهو 
مرض يضعف جهاز المناعة في الجسم، وغالبًا 
العمى  إلى مضاعفات خطيرة تشمل  يؤدي  ما 
الوفيات  معظم  وتحدث  الدماغ،  والتهاب 

بالمرض. المرتبطة  المضاعفات  بسبب 
به  اإلصابة  فتكون  الحميراء  مرض  أما 
غالبًا  تحدث  خفيفة  فيروسية  عدوى  نتيجة 
العدوى  أعراض  ومن  والشباب،  األطفال  عند 

يكون  قد  منخفض،  جلدي  طفح  بـ»الحميراء« 
وآالم  الليمفاوية  العقد  تورم  مع  مرتبطًا 

بالمفاصل.
التطعيمات  انطلقت  طرابلس،  وفي 
الصحية  الخدمات  مكتب  مع  بالتنسيق 
المركز  مع  وبالتعاون  المركز  طرابلس  لبلدية 
الخدمات  وإدارة  األمراض  لمكافحة  الوطني 
الصحة  وزير  وبحضور  طرابلس،  الصحية 
بقطاع  المسؤولين  من  وعدد  المفوض 
»اليونيسف«  منظمات  عن  وممثلين  الصحة 

الدولية. والهجرة  العالمية«  و»الصحة 
إشراف  تحت  الحملة  انطلقت  بنغازي،  وفي 
المقرر  ومن  بنغازى،  الصحية  الخدمات  إدارة 
وفق  المقبل  الخميس  يوم  حتى  تستمر  أن 

لذلك. المعد  الزمني  الجدول 
ألف   44 الحملة  تستهدف  وليد،  بني  وفي 
الصحية  المراكز  من  كبير  عدد  في  طفل 
حسب  البلدية،  أحياء  مختلف  في  المنتشرة 
الخدمات  بإدارة  اإلعالمي  المكتب  مدير 
الصحية بني وليد محمد أبوالنيران، الذي قال 
نظمت  وليد  بني  الصحية  الخدمات  إدارة  إن 
بدء  قبل  للفنيين  تدريبية  محاضرات  عدة 

الحملة.
أما في سرت، فإن الحملة تستهدف تطعيم 
الوالدة  يوم  من  وطفلة  طفل  ألف   62.337
مرفقًا   14 خالل  من  سنة   15 عمر  وحتى 
البلدية،  أحياء  مختلف  في  منتشرة  صحيًا 

ستقوم  مساعدة  طبية  فرق  عشرة  إلى  إضافة 
في  بالتطعيم  المستهدفين  التالميذ  بزيارة 
الدعم  في  سرت  بلدية  وساهمت  مدارسهم، 
التطعيمات  نقل  بتوفير  للحملة  اللوجستي 
لجميع المراكز الصحية وتوفير اإلعاشة لجميع 
المشاركة  المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر 

الحملة. في 
نحو  تطعيم  الحملة  تستهدف  سبها،  وفي 
الذين  األطفال  عدد  بلغ  حيث  طفل،  ألف   41
للحملة  الثالث  اليوم  حتى  تطعيمهم  جرى 
ربع  يعني  ما  طفل،  آالف   10 قرابة  الوطنية 
أمراض  ضد  تحصينهم  المستهدف  العدد 
وإعطاء  األطفال  وشلل  والحميراء  الحصبة 
حتى  تستمر  التي  الحملة  خالل  )أ(  فيتامين 

الجاري. 15 ديسمبر 
من  امحمد  مصباح  بوبكر  المواطن  وقال 
قبل  من  حسنة  »المعاملة  إن  سبها  مدينة 
حيث  من  سلسة  والعملية  التمريض،  كوادر 
تطعيم  أثناء  كبيرًا  وقتًا  نأخذ  ولم  التنظيم، 
المركز  إلى  توجهت  ولقد  الثالثة،  أطفالي 
اليوم بعد سماعي عن الحملة من قبل الناس 

فيالشارع«. الملصقات  وبعض 
منظمة  أعلنت  الماضي،  أكتوبر  وفي 
من  جرعة  مليون   4.7 وصول  »يونيسف« 
 2.75 نحو  لتحصين  ليبيا.  إلى  التطعيمات 
يمكن  التي  لألمراض  معرضين  طفل  مليون 

بالتطعيمات. منها  الوقاية 
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جرس إنذار من »بروكنغز«: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
عودة المالريا بعد غياب.. ومقدمو الرعاية الصحية يعملون دون أدوية وبنية تحتية

سلط معهد »بروكنغز« الضوء على تدني مستوى الخدمات 
الصحية في البالد، مشيرًا إلى أن سبع سنوات من الصراع في 

ليبيا تركت قطاع الصحة في حالة شبه انهيار.
من   75% أن  إلى  اإلثنين،  نشر  تقرير  في  المركز،  وأشار 
السنوات  في  تدريب  أي  يتلقوا  لم  الصحة  قطاع  في  العاملين 
الذين  األجانب  العاملين  من   80% نحو  وأن  الماضية،  الثالث 

كانوا يشكلون نواة النظام قبل العام 2011 غادروا البالد.
ليبيا منذ عقود  لم تشهدها  أمراض  إلى عودة ظهور  ونوه 
من  كبيرًا  دعمًا  تجذب  ال  ليبيا  أن  إلى  منبهًا  المالريا،  مثل 

المانحين لقطاع الصحة.
وأضاف أن توظيف عاملين جدد بالقطاع هو أمر صعب، فضاًل 
عن أن أولئك الذي ال يزالون به يعملون في ظل ظروف بالغة 
والمساعدات  الصحية  المرافق  عسكرة  أن  إلى  الفتًا  الصعوبة، 
اإلنسانية أثرت على إمكانية الوصول وظروف العمل، إذ تعرض 
باألسلحة  التهديد  حد  إلى  وصلت  تهديدات  إلى  العاملون 

والضرب والخطف.
المرافق  وتدمير  المدفعي  والقصف  النهب  أعمال  وتسببت 
الطبية في نقص مزمن في األدوية والمعدات الطبية، ونقص 

في عدد العاملين وزيادة في أسعار األدوية.
في  مقرها  أميركية  بحثية  مؤسسة  وهو  المعهد،  وقال 
واشنطن، في تقريره، إن اختصاصيي الصحة الليبيين يواجهون 
لم  أمراض  للظهور  عادت  إذ  أسالفهم،  يفعل  لم  تحديات كما 
مخاطر  هناك  أن  كما  المالريا،  مثل  عقود  منذ  ليبيا  تشهدها 
هذا  جانب  وإلى  األطفال،  شلل  مثل  أخرى  أمراض  عودة  من 
يشتبه في أن سالالت من السل المقاوم لألدوية الموجودة في 

المهاجرين إلى أوروبا تتكون في مراكز االحتجاز في ليبيا.
 3.7% إن  العالمية  الصحة  منظمة  قالت   ،2015 العام  وفي 

من كل الحاالت الجديدة للدرن مقاومة لألدوية.
ورأى المعهد أن هناك حاجة كذلك لتوفير الخدمات الصحية 
النفسية، غير أنها محدودة، مضيفًا أن الصراع أدى كذلك إلى 
نزوح الليبيين داخليًا هربًا من العنف، فضاًل عن وجود نحو 670 
البلد  في  األوسط  والشرق  وآسيا  أفريقيا  غرب  من  مهاجر  ألف 
مما يثير تحديات هائلة تتعلق بحصول األشخاص على الرعاية 

التي يحتاجون إليها.

مرافق الرعاية الصحية األولية
بالتعاون  أجرى  الدولي  البنك  أن  »بروكنغز«  معهد  تقرير  ذكر 
مع وزارة الصحة الليبية استبيانًا في مارس من العام الجاري في 
1012 مريضًا في بنغازي  الرعاية الصحية األولية شمل  مرافق 
الرعاية  مقدمي  من   510 جانب  إلى  بالتساوي،  وطرابلس 

الصحية.
المريض  وجود  أن  االستبيان  أظهر  فقط  التقرير  وبحسب 
بالقرب من عيادة صحية ال يضمن االنتفاع منها، فثلث المرضى 
تقريبًا ال يذهبون إلى العيادات القريبة من منزلهم، يرجع هذا 
في المقام األول إلى نقص عدد األطباء والممرضين، فضاًل عن 

األدوية وازدحام العيادات بالمرضى.

وأظهر االستبيان كذلك أن هناك تفاوتًا كبيرًا في نوع الرعاية 
الصحية التي يتلقاها المرضى، فالعديد منهم ال يتذكرون إجراء 
عندما  الحيوية  المؤشرات  من  أي  قياس  أو  لهم  بدني  فحص 
 21% أن  غير  األولية،  الصحية  الرعاية  مرافق  أحد  على  ترددوا 
أفاد  فيما  حرارتهم،  درجة  قياس  جرى  أنه  ذكروا  منهم  فقط 
%27 قياس  القلب لديهم، وذكر  أنه جرى قياس نبضات   13%

ضغط الدم لديهم.
يعملون  الصحية  الرعاية  مقدمي  فإن  االستبيان  وبحسب 
في وظيفة ثانية، إذ ذكر %74 ممن ُأجريت معهم مقابالت في 
طرابلس.  في  بـ32%  مقارنة  ثانية،  وظيفة  لديهم  أن  بنغازي 
وأظهر أن %40 من إجمالي العاملين في المجال في المدينتين 
في   14% يعمل  حين  في  خاصة،  طبية  منشآت  في  يعملون 

القطاع العام.
وكشف االستبيان أن عددًا قلياًل من مقدمي الرعاية الصحية 
تلقوا تدريبًا أثناء فترة عملهم، ففي كل من طرابلس وبنغازس 
في  تدريب  أي  الصحة  قطاع  في  العاملين  من   75% يتلقَ  لم 
السنوات الثالث الماضية، وذكر %85 منهم أنهم يحتاجون إلى 
يفرض  إذ  يواجهونها،  التي  التحديات  لمعالجة  إضافي  تدريب 
لخدمات  والحاجة  داخليًا  والنازحين  المهاجرين  تدفق  من  كل 

جديدة مزيدًا من المتطلبات على العاملين.
مقدمي  أن  االستبيان  لها  توصل  التي  النتائج  بين  ومن 
الالزمة،  التحتية واألدوية  البنية  الصحية يعملون دون  الرعاية 

العاملون في القطاع تحديات جسيمة في ظل نقص  إذ يواجه 
في  والسالمة  والكهرباء  المياه  وإمدادات  المنتظمة  التدفئة 

المنقطة المحيطة بالمرافق الصحية.
الرعاية الصحية في كل من بنغازي  وذكر نحو ثلث مقدمي 
التي  المرافق  من  بالقرب  األمنية  المشكالت  أن  وطرابلس 
الصحية  الرعاية  تقديم  على  قدرتهم  على  أثرت  بها  يعملون 
األساسية  اإلمدادات  نقص  بأن   75% أفاد  كما  لمحتاجيها، 
واإلمدادات  والمواد  الطبية  واألجهزة  والحقن  الضمادات  مثل 

اإلدارية، أثرت سلبًا على قدرتهم على أداء وظائفهم.
دعمًا  تجذب  ال  ليبيا  إن  إلى  »بروكنغز«  معهد  تقرير  ونبه 
العام  في  أنه  إلى  الفتًا  الصحة،  لقطاع  المانحين  من  كبيرًا 

من   11.2% تمثل  دوالر،  مليون   16.7 القطاع  تلقى  الماضي 
اإلنسانية  االستجابة  دعم  من  البلد  عليه  حصلت  ما  إجمالي 

البالغ 152.7 مليون دوالر.
وحسب التقرير فإن المانحين األربعة الرئيسيين هم االتحاد 
وإيطاليا   ،23.5% بنسبة  وألمانيا   ،29.4% بنسبة  األوروبي 

بنسبة %15.3، والواليات المتحدة بنسبة 9.9%.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تخصيص 46.2 مليون 
دوالر لدعم خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا في العام الجاري، 
أن  حقيقة  في ضوء  كله  المبلغ  على  يحصل  ال  قد  البلد  أن  إال 
لخطة  المخصص  الدعم  من   69% على  سوى  تحصل  لم  ليبيا 

االستجابة اإلنسانية في العام 2017.
فضاًل عن ذلك، فعلى الرغم من استثمار ليبيا ما يقرب من 
خمس  مدار  على  دوالر(  مليار   2.1( ليبي  دينار  مليارات  ثالثة 
سنوات في قطاع الصحة، فإن القطاع لم يكن قادرًا على تقديم 

الخدمات بسبب الصراع وافتقار القطاع للكفاءة المطلوبة.
وقال المعهد إن إحداث تغيير في قطاع الصحة يعتمد على 
ثالثة عناصر، أولها إعادة استعراض الوضع في البلد، إذ تعاني 
الصحة،  لقطاع  المساعدات  بتلقي  يتعلق  ما  في  معضلة  ليبيا 
 8000 بنحو  المقدر  للفرد  القومي  للناتج  النسبي  االرتفاع  ألن 
دوالر في العام 2017، واحتياطات النقط األجنبي البالغة 72.6 
غير مؤهلة  البلد  يجعالن  الماضي  العام  نهاية  في  مليار دوالر 
حالة  رغم  الدولية،  التنمية  مؤسسة  من  منحة  على  للحصول 

االنهيار التي يعانيها قطاع الصحة.
الصحية  المخاطر  االعتبار  في  تؤخذ  أن  يتحتم  إنه  وقال 
في  الصحة  قطاع  تدهور  عن  الناجمة  واإلقليمية  المحلية 
كبيرًا  وعددًا  الالجئين  من  متزايدًا  تدفقًا  تواجه  التي  ليبيا، 

داخليًا. النازحين  من 
عمل  طريقة  استكشاف  على  فيقوم  الثاني،  العنصر  أما 
الصراع  خلق  إذ  الخاص،  القطاع  في  الصحية  الرعاية  مقدمي 
فرصًا استغلها القطاع الخاص كما هو الحال في دواء اإلنسولين 
السلطات  عجز  أدى  فقد  المثال،  سبيل  على  السكري  لمرضى 
الليبية عن توفير اإلنسولين في تحرك القطاع الخاص لتوفيره، 
واضطر المرضى إلى اللجوء للقطاع الخاص للحصول على الدواء 

بسعر باهظ بداًل عن أن توفره لهم السلطات بالمجان.
ولفت المعهد إلى أن آليات عمل القطاع الصحي الخاص ال 
أيضًا بالنسبة للطريقة  الحال  تزال غير معروفة كليًا، وهذا هو 
بين  الخدمات  ويبيعون  الليبيون  السكان  بها  يتاجر  التي 

القطاعين العام والخاص.
الثالث لتطوير قطاع الصحة فيقوم على تحديد  العنصر  أما 
والالجئون  داخليًا  النازحون  طريقها  عن  يحصل  التي  الطريقة 
أشار  الذي  للمعهد،  وفقًا  الصحية،  الخدمات  على  والمهاجرون 
 193527 إلى  إضافة  ليبيا،  في  مهاجرًا   669176 وجود  إلى 
نازحًا داخليًا، و382222 عائدًا، وفقًا إلحصائية المنظمة الدولية 

للهجرة.

<   المصدر : معهد »بروكنغز«
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كيف رأى املشاركون قضايا السيادة واالقتصاد والحكومة الجامعة وتوحيد املؤسسات

سنة  النور  الوطني  للملتقى  التشاوري  المسار  رأى 
2018، بهدف إعادة القول الفصل إلى الليبيين في 
كل ربوع البالد وفي الخارج، من خالل توفير مجال 
االجتماعية  الشرائح  كل  من  الليبيون  فيه  يتحاور 

واألعمار والخلفيات الدراسية والعملية.
أو  الليبي  الداخل  في  سواء  اللقاءات  وجمعت 
حيث  الليبية،  النخب  آراء  بين  المهجر  مدن  في 
مكتوبة  مساهمات  اإلنساني  الحوار  مركز  تلقى 
أرسلتها نخبة مميزة من األكاديميين والمفكرين، 
أعمال  المختلفة رجال  الليبي  المجتمع  وبين فئات 
إلى  باإلضافة  وعاملون،  وموظفون  وعسكريون 
فئات لم تشملها العملية السياسية بالقدرالكافي، 
مثل المهجرين والنساء وشباب الجامعات والمدن 

النائية.
التشاوري  المسار  اجتماعات  استندت  وقــد 
أســاسًــا  شكلت  األســئــلــة  مــن  مجموعة  على 
األكثر  القضايا  وتناولت  برمته  للمسار  منهجيًا 
الوطنية،  األولويات  الليبيين:  منظور  من  إلحاحًا 
والــمــوارد،  السلطات  وتوزيع  والــدفــاع،  ــن  واألم
الوطنية،  والمصالحة  االنتقالية،  المرحلة  وإنهاء 

والعمليتان الدستورية واالنتخابية. 

استرجاع السيادة
للملتقى  التشاوري  المسار  في  المشاركون  يجمع 
الوطني على أن استرجاع السيادة هو مطلب جامع 
ليبيا  وحــدة  وتكتسي  أساسية.  وطنية  وأولوية 
ال  إذ  قصوى،  أهمية  حدودها  وحماية  وأراضيها 
وجود لحل سياسي ممكن أو شرعي من دون شرط 
ضمان  وبهدف  المنقوصة.  غير  الكاملة  السيادة 
المشاركون  أشــار  وصيانتها،  الوطنية  الوحدة 
مؤسسات  وجود  أهمية  إلى  االجتماعات  كل  في 
بناء مؤسسات  عن  موحدة فضال  وحكومة  سيادة 
المواطنين ومصالح  أمنية وعسكرية فعالة تحمي 

الشعب.
وبقدر ما شجب المشاركون كل مظاهر التدخل 
أدى  وما  الليبية  الداخلية  الشؤون  في  الخارجي 
إليه ذلك من تأجيح الصراع الداخلي ومن توظيف 
بمصالح  لها  عالقة  ال  أجندة  في  الليبية  الساحة 
الليبيين، فقد أكدوا على أن التصدي لهذا التدخل 
واجب على كل األجسام والفاعلين الليبيين وعبروا 
في اآلن ذاته على أن رفض التدخل ال ينفي تطلع 
الليبيين للتعاون مع كل األطراف الدولية الصادقة 
الخبرات  وتبادل  والمعرفة  االقتصاد  مجاالت  في 

على قاعدة االحترام والمصلحة المشتركة.
المشاركين  من  الساحقة  األغلبية  اعتبر  وإذ 
والسيادة  الوطنية  الوحدة  بين  تناقض  ال  بأن 
من جهة والالمركزية من جهة ثانية، فقد أشاروا 
المدن  لكل  سيسمح  الالمركزي  النظام  أن  إلى 
والمناطق باالضطالع بدور كامل وفاعل في إدارة 
لطموحات  يستجيب  بما  اليومية  وتسيير شؤونها 

المواطنين الليبيين.
مشتركة  ليبية  رؤيــة  إلى  التوصل  في  وأمــال 
فقد  الكبرى،  ومبادئها  وهويتها  الدولة  لشكل 
ميثاق  بوضع  المشاركين  من  واسع  قسم  أوصى 
وطني ال يكون بديال عن الدستور وإنما من شأنه 
أن يمثل وثيقة توجيهية تاريخية تعبر عن ضمير 

الليبيين وأسس انتمائهم المشترك.
الوطني  الملتقى  بعقد  المشاركون  أوصى  كما 
أرض  على  النهائية  وترتيباته  صيغة  تكن  أيا 
الوطن وبين ظهراني الشعب الليبي تكريسا لمبدأ 

السيادة واالستقالل.
حكومة وطنية جامعة في خدمة كل 

الليبيين
المسار  في  المشاركين  من  واســع  قسم  يعتبر 
حكومة  من  محرومون  الليبيين  أن  التشاوري 
مصالحهم  عن  وتدافع  فرقتهم  وتجمع  تمثلهم 
سلم  أعلى  في  وازدهارها  واستقرارها  ليبيا  وتضع 

األولويات.
شكل  عن  حديثهم  سياق  وفي  الليبيين  إن 
الحكومة التي يتطلعون إليها ال يلحون على مبدأ 
بقدر إلحاحهم على النزاهة ونظافة اليد والحيادية 
الليبيين،  كل  من  المسافة  نفس  على  والوقوف 
وبهذا المعنى، فإن الحكومة الوطنية إنما تكتسب 
لقيمة  وإعالئها  احترامها  من  »الوطني،  طابعها 
منطقة  أو  وآخر  ليبي  بين  فرق  ال  إذ  المواطنة: 
وأخرى في إسداء الخدمات اإلدارية وتنفيذ البرامج 
والصحة  التحتية  بالبنية  المتعلقة  الحكومية 

والتعليم وغيرها من الحاجيات األساسية.
المنشودة،  الوطنية  الحكومة  هذه  وبوجود 
ال  بأن  التشاوري  المسار  في  المشاركون  يأمل 
يكون المسؤولون المحليون من المجالس البلدية 
الدائم  للضغط  مضطرين  األجسام  من  وغيرها 
االعتمادات  لتحويل  المركزية  السلطات  على 
وتنفيذ البرامج، وبأن ال تكون العاصمة ـ كما هو 
حلبة سباق  ـ  الماضية  القليلة  السنوات  في  الحال 
محمول لربط العالقات مع المسؤولين المركزيين 
أساس  على  االعتمادات«  حنفية  »يفتحون  الذين 
الوالءات والحسابات الضيقة. وعلى المدى القصير، 

في المسار التشاوري للملتقى الوطني، ولعل لسان 
وطنهم  مرور  يستعجلون  الذي  الليبيين  جل  حال 
إلى وضع مستقر ومطمئن ودائم يقول: وكأن ليبيا 
فطوال  آخر.  إلى  تطرف  من  مرور  إال  لها  يراد  ال 
الركود  الليبيون  ضجر  عقود،  أربعة  على  يزيد  ما 
في  التغيير  عجلة  بدأت  إذا  حتى  وملوه،  والجمود 
التحرك واستبشروا له سنة 2011 وجدوا أنفسهم 
واإلعــالنــات  واالستثناءات  االنتقال  ــة  دوام في 
الدستورية التي تنتهي صالحيتها بـ »استعمالها« 

مرة واحدة.
فإن  الليبيين،  من  واسعة  شرائح  منظور  ومن 
إجراء انتخابات على أساس قواعد دستورية متوافق 
منتخبة،  وأجسام  حكومة  إلى  يفضي  بما  عليها 
حقيقي  بإنهاء  سيسمح  الذي  الرئيس  الشرط  هو 
سيسهل  ذلك  تحقيق  وأن  االنتقالية  للمرحلة 

التعاطي مع بقية األولويات.
تعافي االقتصاد ووضع حد للنهب

االقتصادي حجر األساس فيما يعتبره  الوضع  مّثل 
وهي  الليبيين،  المواطنين  معاناة  المشاركون 
في  اختزالها  يستسهل  البعض  كان  وإن  معاناة 
األسعار  غالء  غرار  على  مكررة  وجمل  مصطلحات 
األساسية  السلع  وانقطاع  العملة  قيمة  وانهيار 
وشح السيولة، فإنها تعني مآسى يومية في الواقع 
اليومي للمواطن الليبي: كم من رجل أعمال وتاجر 
قيمة  انهيار  بسبب  رزقه  ومورد  ماله  رأس  خسر 
البتزاز  يخضع  أسرة  رب  من  كم  الليبي؟  الدينار 
رمق  تسد  سيولة  على  للحصول  األزمــة«  »تجار 
وامــرأة  مسن  من  كم  كرامته؟  وتحفظ  عائلته 
دول  في  خاصة  مستشفيات  رهين  بقي  وطفل 
الجوار ألن من يعولهم لم يتلق راتبه أو لم يتمكن 

من سحبه من المصرف؟
إن الجملة السياسية واالقتصادية حول ضرورة 
تهافت  مــن  والــحــد  المصرفي  النظام  ــالح  إص
بلغت  ومهما  التنمية،  ودعم  النقدية  السياسية 
من درجات الدقة الفنية والفصاحة اللغوية، فإنها 

اليومي  الواقع  إال عن جانب محدود من  ال تفصح 
في  الليبي  المواطن  منه  يعاني  الــذي  الصعب 
الداخل والخارج وبهذا المعنى، فإن المشاركين في 
ضرورة  على  يؤكدون  ما  وبقدر  التشاوري  المسار 
واالستفادة من كل  الوطنية  الجهود  تكريس كل 
الكفاءات الليبية ـ وما أكثرها ـ إلقرار وإنفاذ سياسة 
اقتصادية ومالية ونقدية تخرج بنات الوطن وأبناءه 
قوت  في  كرامتهم  يخدش  يكاد  حال  ضيق  من 
يومهم وصحتهم وحاجياتهم األساسية ، فإنهم ال 
يترددون في دعوة كل المؤسسات واألجسام إلى 
األشقاء  مع  والتعاون  األجنبية  الخبرات  إلى  اللجوء 
واألصدقاء والمجموعة الدولية لنقل خبرات الدول 

التي تعافت من أزمات مماثلة.
وإذا لم تكن اجتماعات المسار التشاوري ـ رغم 
وخيرة  الجامعات  أساتذة  من  منهم  عدد  حضور 
مناسبة  فرصة  ـ  ليبيا  بهم  تزخر  الذين  الخبراء 
بتفاصيله  والمالي  االقتصادي  الشأن  في  للخوض 
من  انطالقا  ــادروا  بـ المشاركين  فــإن  الفنية، 
لحلحلة  باقتراح خطوات عملية  الحياتية  تجربتهم 
من  وفروعها  المصارف  قيد«  »فك  أولها  األزمة 
سيطرة التشكيالت المسلحة. وأشاروا بالبنان إلى 
تعيين  في  وتدخلها  التشكيالت  بعض  ممارسات 
أشخاص ال كفاءة لهم في مواقع عليا في المصارف 

والمؤسسات المالية.
ومن وجهة نظر قسم واسع من المشاركين في 
والمالية  االقتصادية  األزمة  فإن  التشاوري  المسار 
لحالة »تعميم  انعكاسا  أن تكون  تعدو  القائمة ال 
العام  المال  على  المسبوقة  غير  والجرأة  الفساد« 
والثروات الوطنية في ليبيا، فيما يشبه حالة عبثية 
وبحرارة  له،  رادع  ال  الــذي  المنظم  النهب  من 
حيال  ومشاركة  مشارك  كل  يسكن  الذي  الغضب 
معاناة  من  ذلك  يسببه  وما  حد  كل  تجاوز  إهدار 
والرفاه،  الرخاء  له كل مقومات  بلد  اقتصادية في 
النقاشات كثيرا ما تعود إلى نقطة االنطالق:  فإن 
جل  وفي  الدولة.  بناء  وإعــادة  المؤسسات  وحدة 
النقاشات حول هذا الموضوع كثيرا ما تتم اإلشارة 
إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي 
يقترن  التي  الخارج  في  الليبية  األصول  عن  فضال 
بالمرارة.  العبث بها بإحساس خاص  الحديث عن 
المسار  في  المشاركين  من  واسعا  قسما  أن  ذلك 
حملهم  أمانة  األصــول  هذه  أن  يعتبر  التشاوري 
من  مناص  ال  وأن  المستقبلية  لألجيال  إياها  اهلل 
محاسبة كل من يعبث بها ألنه تالعب بمستقبل 

ليبيا وآمال شبابها.
فإن  المستقبل،  عن  الحديث  معرض  وفــي 
استراتيجية  أي  أن  على  يجمعون  المشاركين 
أولوياتها  سلم  في  تضع  ال  االقتصادي  للتعافي 
المبادرة  من  وتمكينهم  وتأهيلم  الشباب  تشجيع 
هي  لهم  الئقة  عمل  ــرص  ف وتوفير  الخاصة 

استراتيجية منقوصة.
ووفق قسم واسع من المشاركين فإن استشراف 
االقتصاد الليبي ومستقبل الوطن يحتاج إلى خطط 
الدخل  مصادر  تنويع  على  تعمل  وواقعية  محكمة 
الوطني وتتقاطع تدريجيا مع ثقافة الريع واالتكال 
في  واالجتهاد  والكد  المبادرة  روح  لليبيين  وتعيد 
طلب الرزق، فبقدر ما ارتبط اإلسراف في التواكل 
على موارد الدولة والدعم غير العقالني في بعض 
صمت  شراء  بمحاوالت  األساسية  للسلع  األحيان 
طوال  مواطنين  ال  لرعايا  وتحويلهم  الليبيين 
العقود الماضية، فإن تحررهم يجب أن يعني انعتاقا 
العام،  القطاع  ومعاش  الدعم  على  االتكال  من 
والجماعية  الفردية  الخالقة  الطاقة  بذلك  فتتحرر 
الليبية، ألم يثبت الليبيون أنهم قادرون رغم عجز 
مجابهة  على  السيولة  وشح  حيلتها  وقلة  الدولة 
السلمي  المشترك  العيش  اليومية وضمان  الحياة 
المستقبل  في  بهم  األحــرى  أليس  والحضاري؟ 
القريب والبعيد أن يجعلوا ثرواتهم ومقدراتهم في 
خدمة هذه الطاقة الليبية الخالقة ال في استحداث 
المثابرة  روح  يدمر  بما  والتبذير  وهمية  وظائف 
وحقق  الحنيف  الدين  عليها  حث  التي  والجهاد 

بفضلها األجداد عزة ليبيا وشرفها ومجدها؟
وسائل اإلعالم

الذي  المهم  الدور  المشاركين  من  العديد  ناقش 
اضطلعت به وسائل اإلعالم في ليبيا واألثر السلبي 
الذي خلفته في كثير من األحيان بسبب الخطابات 
المتشنجة وطالبوا وسائل اإلعالم بالمساهمة في 
إشاعة روح من التناغم ولعب دور إيجابي واالبتعاد 

عن كل ما يثير النعرات والفتن.
وأوصى الكثيرون بوضوح ميثاق شرف لوسائل 
اإلعالم يجمع كافة العاملين في هذا المجال وكل 
المؤسسات اإلعالمية بما يجعل هذا الميثاق نصا 
ملزما يحدد األولويات والشروط التي يتوجب على 
بمبادئ  التزامها  ويضمن  اتباعها  اإلعالم  وسائل 
على  العمل  البعض  واقترح  والحياد..  الشفافية 
تنظم  قوانين  وتفعيل  اإلعالمي  الخطاب  توحيد 
عمل المؤسسات اإلعالمية بما يتوافق مع المعايير 

المهنية.
ودعا عدد قليل من المشاركين إلى وضع خطة 
من  ما  كل  وردع  اإلعــالم  وسائل  خطاب  لضبط 
شأنه التحريض على الفتنة وتهديد وحدة النسيج 

االجتماعي.

اعتبر المشاركون أن الحكومة الوطنية التي يتطلع 
لها الليبيون البد لها من بذل كل الجهود لمعالجة 
المستويين  على  بالمصالحة  المرتبطة  المسائل 
لبناء  رئيسا  شرطا  باعتبارها  والمحلي  الوطني 

المؤسسات.
فإن  الليبيين،  من  واســع  قسم  منظور  ومن 
لما  العاكسة  المرآة  أيضا  هي  الوطنية  الحكومة 
يزخر به الشعب الليبي من كفاءات عالية المستوى 
داخل الوطن وخارجه، إذ كثيرا ما عانت ليبيا ـ إال 
فيما ندرـ من وضع الرجل غير المناسب في المكان 
غير المناسب مما ترك تشوهات إدارية عميقة في 

المؤسسات الخدمية والحكومية.
وهذا التشوه أدى إلى ما يشبه تعميما للرداءة 
في عدد كبير من القطاعات. ورغم تعدد اآلراء حول 
االجتماعية  للفئات  عادل  بتمثيل  الكفيلة  اآلليات 
في الحكومة، فإن توفير كل ضمانات الكفاءة بما 
األكاديمية  واالختصاص  الفنية  الخبرة  ذلك  في 
الحكومة  أركــان  من  رئيسا  ركنا  اعتبر  والنزاهة 

الحكومة الوطنية المأمولة.
وحدة ليبيا من وحدة مؤسساتها

كان إجماع الليبيين واضحا ال لبس فيه بخصوص 
كان  وكذلك  الوطنية،  المؤسسات  وحــدة  مبدأ 
في  مشينا  قائم  انقسام  أي  اعتبار  على  اتفاقهم 
حق الوطن وتاريخه المشرف وفي حق األمانة التي 

حملها األجداد لألجيال الحاضرة.
بمبدأ  ترتبط  ال  المنشودة  الوحدة  أن  كما 
السيادة الوطنية إال بقدر ما ترتبط بالحياة اليومية 
األدنى من شروط  الحد  وتوفير  وليبي  ليبية  لكل 
الحياة الكريمة. فأي أمن ينعم به المواطن الليبي 
وتشتت  العسكرية  المؤسسة  انقسام  ظل  في 
للسالح؟  الفوضوي  واالنتشار  األمنية  المؤسسة 
وأي أفق اقتصادي في ظل تهديد دائم لالستقرار 
غرار  على  استراتيجية  مؤسسات  سير  وحسن 
للنفط،  الوطنية  والمؤسسة  المركزي  المصرف 
والمؤسسة الليبية لالستثمار؟ وأي أمل في خدمة 
عامة الئقة ما دامت هيئات حيوية على غرار »جهاز 
و»الشركة  الصناعي«  النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ 
والمجلس  العام  النائب  ومكتب  للكهرباء  العامة 
الليبية  العليا  والمحكمة  الليبي  للقضاء  األعلى 
تبدو و»كأنها مستلبة ومختطفة من طرف أجسام 
شغلها الشاغل التنازع على السلطة والحفاظ على 

امتيازات أعضائها؟.
تأمين الخدمات العامة وإعادة اإلعمار:

إذا كان تعافي االقتصاد الليبي بحاجة إلى مدة 
المؤسسات  فيها  تسترد  تطول  أو  تقصر  زمنية 
وضع  فإن  إدارتها،  وفاعلية  وحدتها  االستراتيجية 
غرار  على  وانقطاعها  العامة  الخدمات  لتردي  حد 
الطبية  والمعدات  والدواء  الشرب  ومياه  الكهرباء 

يجب أن تكرس له كل الجهود عاجال ال آجال.
وفي هذا اإلطار، يلح قسم واسع من المشاركين 
على أن تفعيل الالمركزية ودعم دور البلديات من 
الخدمات ويقربها من  شأنه أن يحسن من جودة 
المواطنين ويسهم في حل جانب مهم من معاناة 
الليبيين، وإذ يجمع المشاركون على انحدار مستوى 
هذه الخدمات األساسية سواء في المناطق البعيدة 
أو في المدن الرئيسية، فإنهم يتفقون على دعوة 
إلى  المسلحة  والتشكيالت  السياسية  األطراف  كل 
والمؤسسات  والطبية  الغذائية  اإلمدادات  تحييد 
أو  تنازع  أو  صراع  أي  عن  الحيوية  التحتية  والبني 

أزمات أمنية.
القضاء: نقطة ضوء في عتمة

المؤسسات الليبية
لم يخف الليبيون استبشارهم وعميق احترامهم 
للسلطة القضائية الصامدة في وجه كل العراقيل 

العدل  كان  وإذا  السياسي.  االنقسام  عن  الناشئة 
في  المشاركين  حال  لسان  فإن  العمران.  أساس 
المسار التشاوري يقول بأن هذه السلطة التي لم 
تفرط في أمانة وحدة ليبيا والليبيين لهي األجدر 
يمثلهم  من  وعلى  الليبيين  على  لها  وأن  بالثقة. 
حرمتها  أقلها صون  حقوقا  المنتخبة  األجسام  في 
وعلوية قرارتها من عبث العابثين ومن كل ما هو 
بعض  وسلوكيات  السياسي  االنقسام  عن  منجر 
يكون  أن  يتطلب  ما  وهو  المسلحة،  التشكيالت 
العمل على تمتينها ودعم أركانها وتطويرها عمال 

دؤوبا وجديا.
االنتهاكات  فــي  التحقيق  يمثل  مــا  وبــقــدر 
اإلدارية والمالية وواقع النهب االقتصادي والفساد 
على  الموقرة  وهيئاته  القضاء  فإن  ملحة،  ضرورة 
وديوان  اإلدارية  والمحكمة  العليا  المحكمة  غرار 
على  الدور  بهذا  االضطالع  على  قادرة  المحاسبة 
غير  احتكاما  إليها  االحتكام  بشرط  وجه  أكمل 
أو  السياسي  التأثير  شائبة  تشوبه  ال  مشروط 

التهديد توضيحا أو تلميحا.
السلطة  في  االستثنائية  الثقة  هذه  أن  بيد 
استفحال  من  المتواتر  القلق  تخفِ  لم  القضائية 
واستخفاف  القضائية،  القرارات  انتهاك  ظاهرة 
المسلحة  والتشكيالت  السياسية  الجهات  بعض 
له  يتعرض  عما  فضال  المحاكم  عن  يصدر  بما 
إنهاكا  يشكل  بما  وتهديد  تضييق  من  القضاة 
هذا  وعلى  العريقة.  المؤسسة  هذه  لهيبة  وكسرا 
بعض  بإسناد  الليبيين  بعض  طالب  ــاس  األس

مهمات المؤسسة القضائية إلى رقابية إدارية.
اإلنصاف وحماية المقدرات الوطنية من 

اإلهدار والنهب
الشاملة  للمصالحة  الليبيين  تطلع  يبدو  ما  بقدر 
واعون  القدر  وبنفس  فإنهم  بديهيا،  واالستقرار 
ليبيا حاضرا ومستقبال لمصالحة  بأن ال مكان في 
ليبيا  على  تعاقب  فما  زائف،  استقرار  أو  مصطنعة 
النتيجة  كبير  حد  إلى  مّثل  األخيرة  السنوات  في 

باطنه:  خالف  على  ظاهرة  الستقرار  الطبيعية 
كانت  و»االشتراكية«  الشعب«  »سلطة  فشعارات 
بالثروة  البعض  الستئثار  عناوين  عقود  طــوال 
وشرائح  مناطق  حساب  على  والجاه  والسلطة 
واسعة من الليبيين دفعوا ثمن بعدهم الجغرافي 
صاحب  عند  حظوتهم  وانــعــدام  العاصمة  عن 
في  الكبيرة  اآلمــال  ورغم   ،2011 وبعد  السلطة 
من  عقود  بعد  الليبيين  تنصف  التي  الدولة  بناء 
المنشودتين  والديمقراطية  الحرية  فإن  الحيف. 
»تحريرا«  وطمعهم  البعض  جشع  بسبب  أصبحتا 
للفساد والنهب واستباحة المال العام دون حسيب 
الليبيون قد عانوا طوال عقود  أو رقيب. وإذا كان 
من احتكار البعض للمقدرات الوطنية وكان األمل 
والرخاء  الرفاه  يعم  لكي  اإلنصاف  في  يحدوهم 
واالستقرار على قاعدة المواطنة. فإنهم فجعوا في 
السنوات القليلة الماضية بالمساواة بين الليبيينـ  
ال في الرفاه والرخاء ـ ولكن في ضنك العيش وشح 

السيولة المالية وتردي الخدمات العامة.
وديمومة  الوطنية  المقدرات  على  الحفاظ  إن 
من  واســع  قسم  منظور  من  يرتكز  استغاللها 
المشاركين في المسار التشاوري على أساسين: أوال 
اإلنصاف في توزيع الثروة والخدمات واالبتعاد عن 
كل أشكال التمييز بين المناطق والفئات باإلضافة 
السياسي  اإلقصاء  طاله  من  لكل  االعتبار  رد  إلى 
التهريب  مجابهة  وثانيا  واالقتصادي،  واالجتماعي 
العابر  والفساد  أشكاله  بكل  الشرعي  غير  واالتجار 
المجمدة  باألصول  العبث  ذلك  في  بما  للحدود 
المشاركين  جل  دعا  اإلطار  هذا  وفي  الخارج.  في 
في  الليبيين  جهود  لمعاضدة  الدولية  المجموعة 
إحكام السيادة على الحدود وضمان احترام الحقوق 
المشينة  الممارسات  كل  مع  والقطع  اإلنسانية 

وعلى رأسها شبهات االتجار بالبشر.
إنهاء الفترة االنتقالية

في  االنتقالية  المرحلة  إنهاء  في  األمل  مّثل 
المشاركون  عليه  أجمع  رئيسيا  مطلبا  وقت  أقرب 

ما هو المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي وما أهدافه؟
ومتى جرت اجتماعات هذا المسار؟ ومع مَن بدأ الحوار؟ وكيف تفاعل الليبيون مع فعالياته المختلفة؟

وماذا قال المشاركون عن األولويات الوطنية والحكومية؟ وكيف رأوا الحق في األمن وقضايا الدفاع ووحدة المؤسسات العسكرية 
واألمنية وإنهاء الفترة االنتقالية؟

وما المبادئ التي انبثقت عن االجتماعات التي دامت أربعة أشهر هذا العام؟
أسئلة يجيب عنها التقرير النهائي للمسار التشاوري الذي تنشره جريدة »الوسط« على حلقات خمس، نبدأها باألولويات الوطنية والحكومية، 

وكيف رآها الليبيون الذين شاركوا في اجتماعات عقدت بتيسير من مركز الحوار اإلنساني وبدعم من البعثة األممية لدى ليبيا..  وشملت اجتماعات 
المسار التشاوري 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البالد، وفي »مدن المهجر« التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 

استبيان خاص بالمسار، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد اإللكتروني.  وسمح المسار التشاوري للملتقى »بلم شمل ستة آالف مواطنة 
ومواطن ليبي من كل الفئات دون استثناء أو إقصاء، وأدمج كل المناطق التي لم تشارك بالقدر الكافي في مجريات العملية السياسية طوال السنوات 

األخيرة، من غات والقطرون والكفرة إلى بني وليد وورشفانة وبراك الشاطئ وغيرها من مناطق البالد«. فيما يلي نص ما ورد في التقرير النهائي 
حول األولويات الوطنية بنظر الليبيين المشاركين في المسار التشاوري للملتقى.

األولويات الوطنية
في حوارات الليبيني

السيادة والحكومة الجامعة وتوحيد املؤسسات السيادية وإنعاش االقتصاد

وحدة ليبيا من وحدة مؤسساتها 
واالنتخابات الشرط الرئيس إلنهاء 

املرحلة االنتقالية

دور  ودعم  الالمركزية  تفعيل 
من  جانب  حل  في  يسهم  البلديات 

الليبيين معاناة 

املشاركون يلحون على مبدأ النزاهة 
ونظافة اليد واحليادية وإعالء قيمة 

املواطنة

1تقرير املسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي 
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اعتقال 4500 والطلبة يشاركون في مظاهرة »الثالثاء األسود«

فرنسا تترقب »الفصل الخامس« من احتجاجات »السترات الصفر« رغم تنازالت ماكرون
باريس ــ وكاالت

رغم اللهجة التصالحية التي تبناها الرئيس الفرنسي ايمانويل 
من  العديد  أعلن  اإلثنين،  مساء  لألمه  خطابه  في  ماكرون 
وإقامة  الطرقات  قطع  في  االستمرار  على  عزمهم  المحتجين 
في  كالشانزيليزيه  الرئيسية  الشوارع  في  سيما  وال  السواتر 
التعبئة  من  خامس«  »فصل  إلى  ودعوا  باريس،  العاصمة 
السبت في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على 
انطالق  منذ  الوطني  المستوى  على  تحركات  يشهد  التوالي 

حركة »السترات الصفر« في 17 نوفمبر.
الحكومة  سعت  لخطابه،  ماكرون  إلقاء  من  ساعات  وبعد 
الثالثاء إلقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها الرئيس 
من  العديد  أعلن  فيما  الصفر«  »السترات  لمطالب  تستجيب 

المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم.
وألقى رئيس الوزراء إدوار فيليب كلمة أمام مجلس النواب 
في  الرئيس  عنها  كشف  التي  اإلجراءات  فيها  شرح  الثالثاء 

كلمته التلفزيونية إلى األمة مساء االثنين.
التي  العام  الرأي  الفرنسية توجهات  السلطات  كما تترقب 
تعتبر أساسية لمسار األزمة، في ظل تحركات احتجاجية تفتقر 
إلى أي تنظيم مركزي وتجمع العديد من الشرائح االجتماعية 
من  العديد  أعلن  لكلمته،  ماكرون  إنهاء  وفور  والمطالب. 
المحتجين الذين تجمعوا في خيم أقاموها في الشوارع عزمهم 
على االستمرار في االحتجاجات، قائلين إن »رئيس األغنياء« لم 
رغم  ولكن  واالجتماعية.  االقتصادية  مطالبهم  لكل  يستجب 
أصحاب  من  المحتجين  مطالب  تلقاه  الذي  الشعبي  التعاطف 
السترات الصفر، وفقا الستطالعات الرأي، فلقد كان الفتا عدم 
اتساع أعداد المشاركين في تظاهرات السبت الماضي، وزيادة 
مدن  عدة  في  جرت  التي  العنف  لمشاهد  المعارضين  أعداد 

فرنسية، وعلى رأسها باريس.
وتسعى الدولة لتفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي 
الصدد  بهذا  ماكرون  وحذر  السابقان،  السبت  يوما  شهدها 
بأن »أعمال العنف غير المقبولة )...( لن تحظى بأي تساهل«.

غير  تدابير  اتخاذ  على  الشرطة  التجاوزات  هذه  وحملت 
أول  منذ  شخصا   4523 اعتقال  وتم  فرنسا.  في  مسبوقة 
اتظاهرة لـ"السترات الصفر"، وضع 4099 منهم قيد التوقيف 

رهن التحقيق.

عناصر غامضة
وقام إدوار فيليب أمام الجمعية الوطنية بشرح معالم التدابير 
االجتماعية الرئيسية التي عددها الرئيس: زيادة الحد األدنى 
لألجور بمئة يورو، وإعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم 
المعروفة  الضريبة  من  الشهر  في  يورو  ألفي  عن  التقاعدية 
بـ»المساهمة االجتماعية المعممة« )سي إس جي( التي تصب 
في تمويل الضمان االجتماعي، وإعفاء ساعات العمل اإلضافية 

من الضرائب.
تحديد  عديدة:  عناصر  توضيح  يتحتم  زال  ما  أنه  غير 

المعنيين بالتدابير، وتاريخ بدء تطبيقها وسبل تمويلها.
ثم  المصرفي،  القطاع  ممثلي  الثالثاء  ماكرون  واستقبل 
الكبرى، وطلب منهم  الشركات  األربعاء بممثلي  التقى أمس 

طرح النواب البريطانيون المحافظون مذكرة لسحب الثقة 
من رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعتراضًا على االتفاق الذي 
توصلت إليه مع االتحاد األوروبي بشأن »بريكست« على 
ماي  لكن  األربعاء.  أمس  مساء  عليها  التصويت  يتم  أن 
أعلنت استعدادها لمواجهة التحدي وحذرت من أن تغيير 

المسار قد يقوض العملية برمتها.
وقالت ماي التي تواجه أكبر أزمة سياسية منذ توليها 
يونيو  في  البريطانيين  بعد شهر من تصويت  المنصب 
2016 لصالح مغادرة االتحاد األوروبي، إن تغيير القيادة 
عدم  من  حالة  ويخلق  للخطر  بلدنا  مستقبل  »سيعرض 

اليقين نحن في وضع ال يسعفنا على تحملها«.
»داونينغ  في  مكتبها  أمام  تصريح  في  ماي  وقالت 
ستريت«: »إن انهماكنا ألسابيع في تمزيق بعضنا إربًا لن 
يؤدي سوى إلى مزيد االنقسامات. أنا على أهبة االستعداد 

إلنهاء المهمة«.
وكان من المقرر إجراء االقتراع على الثقة داخل حزبها، 
بها  تقدم  المعنى  بهذا  رسائل  على  بناء  األربعاء،  مساء 
عشرات من أعضاء البرلمان المحافظين بعد قرارها تأجيل 
التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 

الذي أقرت بأنها ستخسره.
وإذا خسرت ماي الثقة، فستجرى انتخابات الختيار قائد 
جديد للمحافظين خالل األسابيع المقبلة، الذي سيصبح 

رئيس وزراء بريطانيا الجديد تلقائيًا.
دة اتفاق »بريكست« الذي لم يلقَ  وبات مصير مسوَّ
الموعد  اقتراب  مع  المحك  على  اآلن  وحكومتها  تأييدًا 
المقرر في 29 مارس لمغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي 

بعد 46 سنة.
ويطرح التصويت بحجب الثقة بعد أشهر من الضغوط 
المؤيدون  المحافظون  البرلمان  أعضاء  مارسها  التي 
لـ»بريكست« لجمع 48 رسالة كحدٍّ أدنى من النواب، في 
فيهم  بمن  ماي  حكومة  في  سابقون  أعضاء  يضع  حين 
على  عينهم  جونسون  بوريس  السابق  الخارجية  وزير 

منصب رئيس الوزراء.
وفي حال نجت ماي، فستصبح بمنأى عن أي تحدٍ داخل 

حزبها لمدة سنة. وإثر إعالن التصويت سارع العديد من 
كبار أعضاء حكومتها لإلعراب عن دعمهم لها. وقال ساجد 
اآلن هو  بلدنا  يحتاجه  ما  آخر  »إن  الداخلية:  وزير  جاويد 
إجراء انتخابات الختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين«. 

وطرح اسم جاويد نفسه بدياًل محتماًل لماي.
وكتب جاويد: »تحدي ماي سيبدو أنانيًا وخطأ. رئيسة 
لضمان  األفضل  وهي  الكامل،  بتأييدي  تحظى  الوزراء 

مغادرتنا االتحاد األوروبي في 29 مارس«.

الخالف على الحدود األيرلندية
وقامت ماي بجولة على بعض العواصم األوروبية، الثالثاء، 
إلنقاذ  محاولة  في  وبلجيكا،  وألمانيا  هولندا  شملت 
المتصل  البند  البرلمان  أعضاء  هاجم  أن  بعد  الصفقة 

بقضية الحدود األيرلندية.
االتحاد  قادة  من  »تطمينات«  تريد  إنها  ماي  وقالت 
الحدودي  الترتيب  في  بريطانيا  دخلت  إذا  بأنه  األوروبي 

المسمى »شبكة األمان« )باكستوب( فإنه سيكون »موقتًا«. 
»أفضل صفقة  هو  عليه  ما حصلت  إن  أيضًا  قالت  لكنها 

متاحة )...( ال توجد صفقة متاحة ليس فيها شبكة أمان«.
ولقيت ماي تعاطفًا من شركائها األوروبيين، ولكنهم 
حول  التفاوض  إلعادة  محاولة  أية  قاطعًا  رفضًا  رفضوا 
االتفاق الذي وافق عليه قادة االتحاد األوروبي في الشهر 

الماضي عقب مفاوضات مضنية.
بعد  ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة،  وقالت 
على  ممكن  غير  االتفاق  تغيير  »إن  ماي:  مع  اجتماعها 

اإلطالق«.
األوروبية  المفوضية  رئيس  التقت كذلك  وكانت ماي 
دونالد  األوروبي  المجلس  ورئيس  يونكر،  كلود  جان 
لمناقشة  مستعدون  »نحن  قائاًل:  توسك  وصرح  توسك. 
كيفية تسهيل المصادقة البريطانية« لكنه حذر من »أننا 
شبكة  ذلك  ويشمل  االتفاق،  حول  مجددًا  نتفاوض  لن 

األمان«.

محاولة أخيرة
على  التصويت  بتأجيل  النواب  االثنين،  ماي،  وأبلغت 
االتفاق الذي كان مقررًا الثالثاء وتعهدت بالتشاور مع قادة 
إضافية،  تطمينات  على  للحصول  االوروبي سعيًا  االتحاد 

على أن يجري التصويت قبل 21 يناير.
الوزراء  رئيس  أيضًا  التقت  الخاطفة،  جولتها  وخالل 
الهولندي مارك روتي، وتوجهت إلى دبلن، األربعاء، إلجراء 
محادثات مع رئيس الوزراء األيرلندي ليو فارادكار قبل قمة 

مقررة لالتحاد األوروبي اليوم الخميس.
في  والسياسات  التاريخ  أستاذة  كاتيرال،  بيبا  وقالت 
جامعة وستمنستر، »أشك في أنها تعرف حقًا ما ستحصل 
فيكون  األخيرة  اللحظة  حتى  المحاولة  تريد  ربما  عليه. 
توصلتُ  التي  الصفقة  خيار:  أمام  النهاية  في  البرلمان 

إليها أو ال صفقة«.
البرلمان  في  األسبوعية  األسئلة  جلسة  حضور  وبعد 
اجتماع  أول  ماي  تترأس  أن  المقرر  من  كان  أمس، 
للحكومة منذ إعالنها تأجيل التصويت. وسيناقش الوزراء 
من  بريطانيا  لخروج  االستعدادات  تسريع  االجتماع  في 

االتحاد األوروبي دون اتفاق.
وإذا لم يتم إقرار أي اتفاق في البرلمان قد يؤدي خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي في 29 مارس إلى فوضى 

اقتصادية.

الحكومة في حالة فوضى
أعضاء  من  الثقة  طرح  مطلب  من  ماي  نجت  لو  وحتى 
بإقالتها  تطالب  مماثلة  مذكرة  تواجه  قد  فإنها  حزبها، 
الرئيسي  العمال  حزب  وقال  المعارضة.  أحزاب  تطرحها 
المعارض إن الحكومة في »حالة من الفوضى«، لكنه لم 

يسع بعد لإلطاحة بها.
وقد حث الحزب الوطني األسكتلندي وحزب الديمقراطيون 
األحرار، وكالهما مناهض لـ»بريكست«، حزب العمال على 
القيام بذلك أماًل بأن يؤدي ذلك إلى تنظيم استفتاء ثانٍ.

الوحدوي  الحزب  سيفعله  ما  على  الكثير  ويتوقف 
الديمقراطي الذي يدعم نوابه العشرة حكومة ماي. ورغم 
أن قيادة الحزب قالت إن نوابها لن يصوتوا ضد ماي في 
إطار اقتراح لحجب الثقة عنها، فإنهم طالبوها بالتخلي عن 

»شبكة األمان«.

حزب رئيسة الوزراء يصوت على طرح الثقة في حكومتها

فشل البرملان البريطاني في دعم اتفاق »بريكست« قد يطيح بماي
إيران تقر بتجربة صاروخ 

باليستي في تحد لواشنطن

الثوري  بالحرس  بارزًا  قائدًا  أن  الثالثاء  اإليرانية لألنباء  فارس  ذكرت وكالة 
اإليراني أكد أن بالده أجرت في الفترة األخيرة تجربة إطالق صاروخ باليستي 

أثارت غضب الواليات المتحدة.
األمريكي  وزيرالخارجية  تأكيد  بعد  الثوري  بالحرس  القائد  تصريح  وجاء 
مايك بومبيو في وقت سابق هذا الشهر أن إيران أجرت تجربة إطالق صاروخ 
إلى  والوصول  حربية  رؤوس  عدة  حمل  قادرعلى  المدى  متوسط  باليستي 

مناطق بالشرق األوسط وأوروبا.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن أمير علي حاجي زادة قائد السالح 

قوله  الثوري  بالحرس  الجوي 
الصاروخية  اختباراتنا  »سنواصل 
اختبارًا  كان  األخير  العمل  وهذا 
مهمًا« لكنه لم يحدد نوع الصاروخ 

الذي جرى اختباره.
األمريكيين  فعل  »رد  وأضاف 
للغاية  مهم  االختبار  هذا  يظهرأن 

لهم لذلك يرفعون أصواتهم«.
التابع  األمن  مجلس  واجتمع 
الماضي  األسبوع  المتحدة  لألمم 
الواليات  قالت  التي  التجربة  بشأن 
إنها  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
التي  بالقيود  استخفاًفا  تمثل 
على  المتحدة  األمم  تفرضها 

برنامج إيران العسكري.
وانسحب الرئيس األمريكي دونالد ترامب من اتفاق دولي بشأن برنامج 
ترامب  وقال  طهران.  على  عقوبات  فرض  وأعاد  أيار  مايو  في  النووي  إيران 
أو  الباليستية  إن االتفاق معيب ألنه ال يشمل تقييد تطوير إيران للصواريخ 

دعمها لوكالء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
جواد  محمد  الخارجية  وزير  عن  لألنباء  اإليرانية  تسنيم  وكالة  ونقلت 
ظريف قوله »مسألة الصواريخ لم تخضع قط للمفاوضات ولم تتم الموافقة 
أوالتصديق على أي شيء يتعلق بحظرها للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في 
2231«. وأضاف »عقيدتنا الدفاعية مبنية أساسًا على  قرار )األمم المتحدة( 

الردع«.
عام  النووي  االتفاق  أقر  الذي   ،2231 رقم  المتحدة  األمم  قرار  وبموجب 
الصواريخ  تطوير  على  العمل  عن  لالمتناع  »مدعوة«  إيران  فإن   ،2015
الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية لمدة ثماني سنوات. وتقول بعض 

الدول إن التعبير المستخدم ال يجعله ملزمًا.

شملت اجتماعات أجراها أبناء الرئيس وصهره

اتهامات مولر لكبار مساعدي ترامب تؤكد اتصاالت مكثفة مع روسيا قبل انتخابه

أول  في   2017 يناير   11 في  ترامب  دونالد  سئل 
مؤتمر صحفي له بعد فوزه المفاجئ في االنتخابات 
في  شخص  أي  أو  أنت  أجريتَ،  »هل  الرئاسية، 
الحملة ؟«  أوأثناء  حملتك، أي اتصال مع روسيا قبل 

فكانت إجابته القاطعة: »ال، على اإلطالق«.
من  الصفحات  مئات  في  الواردة  الحقائق  لكن 
الوثائق القضائية التي أعدها المحقق الخاص روبرت 
التحقيقات  مدير مكتب  له شغل  والذي سبق  مولر، 
الفيدرالي )إف بي آي(، يبين أن أعضاًء كبارًا في حملة 
إبنه  وتحديدًا  المباشرة،  وعائلته  االنتخابية  ترامب 
دونالد جونيور وابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنير، 
روسية  شخصيات  مع  متكررة  اتصاالت  لهم  كانت 
بشأن األعمال والسياسة خالل معركته للوصول إلى 

البيت األبيض في 2015 و2016.
هذه  بشأن  التفاصيل  من  الكثير  وتكشفت 
االتصاالت في أعقاب أحكام اإلدانة وقرارات االتهام 
ترامب،  الرئيس  من  مقربين  بحق  صدرت  التي 
بول  السابق،  االنتخابية  حملته  مدير  ذلك  في  بما 

مانفورت، وكذلك محاميه الخاص، مايكل كوهين.
البريد  رسائل  من  سجالت  المحققين  ولدى 
الهاتفية  والمكالمات  النصية  والرسائل  اإللكتروني 
وكلها تظهر  لوجه،  التي عقدت وجهًا  واالجتماعات 

في  الفعال  موسكو  تدخل  أكدت  متكرّرة  اتصاالت 
االنتخابات لتعزيز فرص ترامب في الفوز.

والسؤال المهم هو، هل كانت تلك مجرد أحداث، 
أم كانت بمثابة تواطؤ يجرمه القانون األميركي؟

العقارات والسفير الروسي
2015 جهود  الترشح في عام  لم يوقف قرار ترامب 
مجموعته في الترويج لعالمتها التجارية في العاصمة 
الروسية. وفي الواقع، قام محاميه الشخصي، مايكل 
فيليكس  زمن طويل،  منذ  أعماله  وشريك  كوهين، 
األول من  النصف  الجهود خالل  بتكثيف تلك  ساتر، 

عام 2016.
وكانت اتصاالتهم تجري مع الجنرال السابق في 
االستخبارات العسكرية الروسية إيفجيني شميكوف، 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  باسم  والمتحدث 
مع  اتصاالت  لديهم  وكانت  بيسكوف.  ديمتري 
ترامب،  ابنة  قامت   ،2015 نوفمبر  ففي  آخرين. 
إيفانكا، بتقديم المحامي كوهين إلى مواطن روسي 
له عالقات على مستوى عاٍل بالكرملين، والذي وعد 

»بتعاون كبير« تجاري وسياسي بدعم من بوتين.
كما كان لسيرغي كيسلياك، السفير الروسي لدى 
واشنطن في ذلك الوقت، العديد من االتصاالت مع 
الحملة. ففي أبريل 2016، جلس في الصف األمامي 
في فعالية بسيطة للمحافظين في واشنطن تحدث 
كوشنر  جاريد  ترامب  صهر  وصافح  ترامب.  خاللها 

فريق  قاد  الذي  سيشنز  جيف  السيناتور  مع  وتحدث 
وزيرًا  ترامب  عينه  ثم  للحملة  الخارجية  السياسة 

للعدل.
والتقى كيلسياك وسيشنز مرة أخرى في المؤتمر 
لقاًء  عقدا  ثم  يوليو،  في  الجمهوري  للحزب  الوطني 

خاصًا في مكتب سيشنز في سبتمبر 2016.
التقى  ترامب،  تنصيب  وقبل  االنتخابات،  وبعد 
كيسلياك، وكان على اتصال هاتفي منتظم مع كوشنر 

استقال  الذي  فلين  مايكل  القومي  األمن  ومستشار 
من منصبه بعد ثالثة أسابيع فقط من وصول ترامب 
للبيت األبيض بعد أن تبين أنه كذب على المحققين 
والتقى  الروس.  مع  اتصاالته  بشأن  األميركيين 
1 ديسمبر  ترامب في مانهاتن في  برج  الثالثة في 
الخلفية«  »القنوات  ناقشوا  الشهر  وطوال   ،2016
على  األميركية  العقوبات  تخفيف  وسبل  لالتصاالت 

روسيا.

ترتيب اجتماع مع بوتين
وعد  الذي  بالكرملين  الصلة  ذو  الروسي  والمواطن 
كوهين بتعاون تجاري وسياسي في نوفمبر 2015، 
ولم  وترامب.  بوتين  بين  لقاء  ترتيب  كذلك  اقترح 

يكن الوحيد.
الحزب  2016، اتصل أحد أعضاء  أوائل عام  ففي 
الجمهوري الذي كان على صلة بالمسؤول السياسي 
الروسي رفيع المستوى، ألكسندر تورشين، بمسؤول 
كبير في الحملة هو ريك ديربورن، عارضًا ترتيب لقاء 

بين ترامب وبوتين.
المؤتمر  تورشين  حضر  قصير،  بوقت  ذلك  بعد 
السنوي لمنتجي األسلحة األميركية في لويسفيل في 

كنتاكي حيث تواصل مع ابن ترامب دونالد جونيور.
جورج  تحدث  تقريبًا،  الوقت  نفس  وفي 
للحملة،  الخارجية  السياسة  مستشار  بابادوبولوس، 
في  مهمة  اتصاالت  لديهم  أن  فهم  أشخاص  مع 

موسكو اقترحوا ترتيب لقاء بين ترامب وبوتين.
تلطيخ صورة هيالري

وبعد أن اخترق الروس أجهزة الكمبيوتر الخاصة 
على  ترامب  حملة  كلينتون، حصلت  هيالري  بحملة 
يلطخ«  »ما  لعرض  المباشرة  العروض  من  العديد 

صورة منافسته.
الحملة  مستشارا  اتصل   ،2016 مايو  وفي 
هنري  يُدعى،  بروسي  ستون  وروجر  كابوتو  مايكل 
معلومات تضر بصورة هيالري  بيع  غرينبرغ، عرض 

معه  تواصل  الذي  الروسي  أخبر  وبالمثل،  كلينتون. 
بابادوبولوس أن لدى الكرملين وثائق من شأنها أن 
التقى   ،2016 يونيو   9 بكلينتون. وفي  األذى  تلحق 
ودونالد  مانافورت،  بول  الحملة،  ورئيس  كوشنر 
ترامب  برج  في  روسية  محامية  مع  جونيور  ترامب 
عرضت معلومات من شأنها أن تسبب األذى لحملة 
كلينتون. ورتب ترامب األصغر اللقاء مع نجم البوب 
إمين أغاالروف، وهو ابن شريك تجاري سابق لشركة 

ترامب في روسيا.

قنوات أخرى
ناشئة  الروس  مع  اتصاالت  مانافورت  لدى  وكانت 
وخالل  أوكرانيا.  في  سنوات  عشر  طيلة  عمله  عن 
عن  ملخصات  ديريباسكا  أوليغ  للثري  قدم  الحملة، 
الوضع السياسي األميركي، وتواصل معه أحيانًا عن 
طريق روسي آخر يعرفه، يشتبه في أنه عضو جهاز 

المخابرات كونستانتين كيليمنيك.
الفيدرالي  التحقيقات  األثناء كان مكتب  في هذه 
قدم  الذي  بيج  كارتر  البريطاني  المصرفي  يراقب 
انطالقها،  من  األولى  األشهر  في  للحملة  استشارة 
المخابرات  مع  اتصال  على  كان  بأنه  لالشتباه 

الروسية.
التقى  حيث   ،2016 عام  خالل  موسكو  بيج  وزار 
رئيس  نائب  فيهم  بمن  ومسؤولين  أكاديميين 

الوزراء أركادي دفوركوفيتش.

واشنطن  ــ وكاالت

برلين، لندن – وكاالت
طهران ــ وكاالت

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»المساهمة في المجهود اإلجمالي« من خالل تدابير ضريبية 
على األرجح. وأوضح وزير الدولة لدى وزارة الحسابات العامة 
أوليفييه دوسو أن اإلجراءات التي كشف عنها الرئيس ستكلف 
»ما بين 8 و10 مليار، إننا بصدد تحديد األمر، وبحث كيفية 

تمويلها«.

»رد فعل متأخر«
أن  شوفروليه  مورو  فيليب  السياسي  التواصل  خبير  وعلق 
موضوعي«  لهدف  خصيصا  مفبركة  تبدو  عديدة  »إعالنات 
أصحاب  بات  معركتهم،  من  أسابيع  أربعة  »بعد  أنه  مضيفا 
السترات الصفر راسخين في المشهد السياسي، وربما بشكل 

دائم. هذا التأخر في رد الفعل خطأ سياسي كبير«.
سجلت  والتي  دقيقة   13 مدتها  البالغة  الكلمة  وقدمت 

ولقدرته  للرئيس  حاسمة  أنها  على  اإلليزيه  قصر  في  مسبقا 
على إعادة إحياء واليته بالتغلب على األزمة السياسية األخطر 

منذ وصوله إلى السلطة.
معلنا  لبالدنا«  تاريخية  لحظة  عند  »إننا  ماكرون  وقال 
»حال الطوارئ االقتصادية واالجتماعية«. وقال الرئيس الذي 
»جرح«  أنه  يدرك  إنه  أدنى مستوياتها  إلى  تراجعت شعبيته 
المحتجين  من  العديد  يتهمه  وقت  في  بكالمه،  البعض 

بـ»العجرفة« و»االزدراء« حيالهم.
مع  اجتماعية  ضمانات  إعطاء  كلمته  في  ماكرون  وتعمد 
حين  في  األعمال،  أوساط  في  الهلع  إثارة  عدم  على  الحرص 
أفاد وزير االقتصاد برونو لومير أن فرنسا ستخسر 0,1 نقطة 
بسبب  السنة  من  الرابع  الفصل  في  االقتصادي  النمو  من 
األزمة، وقد خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو في 

الربع األخير من العام من %0,4 إلى 0,2%.
وهذه االعتبارات هي التي حملت ماكرون على اإلعالن عن 
تدابير ال تلقي بثقلها على األكثر ثراء وال على الشركات، على 
أن يمول طرحه الرئيسي وهو زيادة الحد األدنى لألجور بمئة 
يورو، بواسطة »المساهمة في العمل«، وهي من التقديمات 
متواضعي  للعمال  الفرنسية  الدولة  تؤمنها  التي  االجتماعية 
المعاشات  إعفاء  تكاليف  ستتولى  الدولة  أن  كما  األحوال. 
التقاعدية دون ألفي يورو من ضريبة المساهمة في الضمان 
أما  الضرائب.  من  اإلضافية  العمل  وإعفاء ساعات  االجتماعي 
عالوة نهاية العام التي أعلن عنها ماكرون، فدعا الشركات إلى 

دفعها لموظفيها إنما بشكل طوعي.

وقع متباين جدا لكلمة ماكرون
المحتجين.  بين  جدا  متباين  وقع  ماكرون  لكلمة  وكان 
»السترات  حركة  وجوه  من  وهي  موروه،  جاكلين  ودعت 
الصفر« متحدرة من منطقة بروتانيه، إلى »هدنة« مثنية على 

»تقدم وباب مفتوح« من جانب السلطة.
»غير  أنهم  أعلنوا  تجمع  نقاط  عدة  في  المحتجين  لكن 
في  لوفيدير  غايل  بيار  وقال  الرئيس،  موقف  عن  راضين« 
فهم  يحسن  لم  »ماكرون  إن  البالد  بشرق  مين  ليه  مونسو 

ما يجري«.
وكانت ردود فعل النقابات األولية شديدة االنتقاد للرئيس، 
ماكرون  أن  تي(  جي  )سي  للعمل  العامة  الكونفدرالية  ورأت 

»لم يفهم شيئا عن الغضب الذي يتم التعبير عنه«.

مظاهرات الطلبة
على  بفرنسا  والتالميذ  الطلبة  احتجاجات  تواصلت  كما 
العديد  لبى  إذ  الفرنسية،  للحكومة  التعليمية  اإلصالحات 
دعوة  المدن  وكبريات  باريس  العاصمة  في  الثالثاء  منهم 
نقابة االتحاد الوطني لطالب المدارس الثانوية للمشاركة في 
مظاهرة »الثالثاء األسود« للضغط على السلطات كي تتراجع 
عن قراراتها. وبحسب وزارة التعليم الفرنسية فإن 170 ثانوية 

قد شهدت اضطرابات.
صفوف  في  اعتقاالت  اإلثنين  يوم  االحتجاجات  وشهدت 

الطلبة الذين يتضامنون مع حركة السترات الصفر.
كما شهدت الثانويات الفرنسية لليوم الخامس احتجاجات 
ويرفض  اإلثنين.  ومعهدا  ثانوية   450 إغالق  إلى  أدى  ما 
الجامعات وفرض رسوم  إلى  الدخول  الطالب تشديد شروط 

جامعية على الطالب األجانب من غير األوروبيين.
شهدت  الماضي  األسبوع  طالبية  مظاهرات  وكانت 
مواجهات بين رجال األمن وعشرات األشخاص الذين انضموا 

للطالب وأحرقوا حاويات القمامة.
ومن المطالب التي يرفعها المحتجون إلغاء رسوم التسجيل 
من  األجانب  الطلبة  على  فيليب  إدوار  حكومة  فرضتها  التي 

غير األوروبيين.
الجامعية  السنة  أنه بداية من  أعلنت  الحكومة قد  وكانت 
2019-2020 سيكون على الطلبة األجانب دفع رسوم تصل 
إلى 2770 يورو لإلجازة و3770 يورو للماجستير والدكتوراه، 
الحقيقية«  الكلفة  »ثلث  يمثل  ما  الحكومة  بحسب  وهي 

للطالب األجنبي بالنسبة للمالية العامة.

<   دونالد ترامب

<    آالف الطلبة الفرنسيين تظاهروا يوم »الثالثاء األسود« احتجاجا على سياسات الحكومة التعليمية 

< الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 

<   متظاهر بريطاني أمام مقر البرلمان يطالب بإعادة النظر في قرار الخروج من اإلتحاد األوروبي 

<   محمد جواد ظريف

<   روبرت مولر

ُ
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العثور على مقبرة جماعية على حدود العراق

إردوغان يهدد بعملية عسكرية بعد تجدد الخالف مع واشنطن بشأن أكراد سورية

إن  األربعاء،  أمس  إردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  قال 
تركيا ستبدأ عملية شرق نهر الفرات في شمال سورية »خالل 
الواليات  مع  العالقات  تعقيد  من  تزيد  قد  خطوة  في  أيام« 

المتحدة.
شرق  لتطهير  العملية  »سنبدأ  كلمة:  في  إردوغان  وقال 
أيام. هدفنا  الفرات من اإلرهابيين االنفصاليين خالل بضعة 

لن يكون أبدًا الجنود األميركيين«.
بشأن  طويلة  فترة  منذ  خالف  على  وواشنطن  وأنقرة 
المتحدة  الواليات  تدعم  حيث  بسورية،  الخاصة  السياسة 
وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة 
تنظيم  الشعب  حماية  وحدات  إن  تركيا  وتقول  اإلسالمية. 

إرهابي.

نقاط مراقبة أميركية
أنها  الثالثاء  أعلنت  البنتاغون،  األميركية،  الدفاع  وزارة  وكان 
الحدود  قرب  سورية  شمال  في  مراقبة  نقاط  إقامة  أنجزت 
التركية لمنع حصول أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين 
أكراد تدعمهم واشنطن، ضاربًا بذلك عرض الحائط بالطلب 
هذه  إقامة  عن  للعدول  لواشنطن  أنقرة  رسميًا  قدمته  الذي 

النقاط.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية، الكولونيل روب 
مانينغ، »بأمر من وزير الدفاع )جيم( ماتيس، أقامت الواليات 
شرق  شمال  الحدودية  المنطقة  في  مراقبة  مراكز  المتحدة 
الناتو  في  حليفتنا  لتركيا،  األمنية  المخاوف  لمعالجة  سورية 

)حلف شمال األطلسي(«.
وأضاف: »نحن نأخذ مخاوف تركيا األمنية على محمل الجد 
االستقرار  لتحقيق  تركيا  مع  جهودنا  تنسيق  ملتزمون  ونحن 

في شمال شرق سورية«.
الكردية  الشعب  حماية  لوحدات  األميركي  الدعم  وتسبب 
بتوتر عالقات الواليات المتحدة مع تركيا التي تخشى من قيام 

منطقة كردية تتمتع بحكم ذاتي على حدودها الجنوبية.
الواليات  من  طلبت  أنها  الجمعة،  أعلنت،  تركيا  وكانت 

المتحدة التخلي عن نقاط المراقبة هذه.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وزير الدفاع خلوصي 
أكار سلم هذا الطلب للممثل الخاص للواليات المتحدة بشأن 

النزاع السوري جيمس جيفري خالل اجتماع في أنقرة.
الواليات  عزم  نوفمبر   24 في  بحدة  انتقد  أكار  وكان 
بهدف  سورية  شمال  في  مراقبة  نقاط  إقامة  على  المتحدة 
حماية  و»وحدات  التركي  الجيش  بين  مواجهة  أي  منع 
»سورية  لقوات  الفقري  العمود  تعتبر  التي  الكردية  الشعب« 

الديمقراطية«. ويومها قال أكار: »أؤيد الرأي القائل إن هذه 
أبلغنا  لقد   )...( أصاًل  معقد  وضع  تعقيد  من  ستزيد  التدابير 
أنه بحث  باستيائنا مرات عدة«، موضحًا  األميركيين  نظراءنا 
هذه المسألة مؤخرًا مع رئيس األركان األميركي جو دانفورد.

النقاط هو  إقامة هذه  الهدف من  فإن  واشنطن  وبحسب 
فصائل  تحالف  الديمقراطية«،  »سورية  قوات  أن  من  التأكد 
كردية وعربية تدعمه واشنطن، »لن تنسحب من المعركة« 
من  تبقى  ما  سحق  من  و»لنتمكن  »داعش«،  تنظيم  ضد 

الخالفة الجغرافية«.
إرهابيًا  تنظيما  الشعب  حماية  وحدات  تعتبر  تركيا  ولكن 
إن  أنقرة  تقول  الذي  الكردستاني  العمال  حزب  غرار  على 

الوحدات فصيل تابع له.
إلى وضع حد  المتحدة  الواليات  أكار مجددًا  والجمعة، دعا 
لتعاونها مع »وحدات حماية الشعب«، مشددًا على أن بالده 

لن تقبل بإقامة »ممر إرهابي« على حدودها.

مقابر جماعية في البوكمال
على  العثور  أمس  السوري  الجيش  أعلن  منفصل،  تطور  وفي 
سبع مقابر جماعية تضم مئات الجثث في منطقة البوكمال في 
محافظة دير الزور في شرق البالد والحدودية مع العراق، وفق 

ما أفادت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(.
وأوردت »سانا«: »عثرت الجهات المختصة على سبع مقابر 
جماعية تضم المئات من الجثامين ألشخاص مجهولي الهوية 
تنظيم  سيطرة  تحت  كانت  التي  البوكمال«،  منطقة  في 

»داعش«، في ريف دير الزور الشرقي.
هؤالء  بـ»إعدام«  اإلرهابي  التنظيم  »سانا«  واتهمت 

األشخاص خالل فترة سيطرته على المنطقة.
العربي  األحمر  والهالل  المدني  الدفاع  من  فرق  وتمكنت 
على  تبدو  جثمان   101 »انتشال  من  اآلن  حتى  السوري 
معظمها آثار تعذيب وتنكيل قبل اإلعدام«، وفق الوكالة التي 

أشارت إلى أن »العمل جاٍر النتشال مزيد الجثث«.
ونشرت الوكالة شريط فيديو ظهر فيه عدد من العاملين 

أقنعة وقفازات سوداء طويلة،  اللون ويضعون  أبيض  بلباس 
أكياس  في  موضوعة  جثث  انتشال  على  يعملون  وهم 
قبل  زراعية،  منطقة  جانب  إلى  حفر  من  سوداء  بالستيكية 

نقلها إلى أكياس بيضاء ووضعها جانبًا.
»أثناء  أنه  لـ»سانا«  المنطقة  في  العسكريين  أحد  وأوضح 
مقبرة  بوجود  المدنيين  أحد  أعلمنا  والتفتيش  التمشيط 
البوكمال  مدينة  عن  يبعد  الذي  األخضر  الحزام  في  جماعية 

نحو كيلومترين«.
في  ناري  طلق  وجود  »تبين  الكشف  بعد  أنه  إلى  وأشار 

الرأس في غالبية الجثث، كما أن األيادي كانت مكبلة«.
وفي أواخر العام 2017، وإثر عملية عسكرية واسعة بدعم 
تنظيم  من  تدريجيًا  السوري  الجيش  استعاد  روسي  جوي 
»داعش« كامل الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير 

الزور، التي تتضمن مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.
في  جماعية  مقابر  على  عدة  مرات  السوري  الجيش  وعثر 
في  أبرزها  »داعش«،  تنظيم  لسيطرة  خاضعة  كانت  مناطق 

محافظة دير الزور وفي ريف الرقة الغربي المحاذي لها.
مناطق  في  بالرعب  الشعور  يغذي  »داعش«  تنظيم  وكان 
سيطرته من خالل إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل 
القتل  إلى  األطراف  قطع  من  يعارضه،  أو  أحكامه  يخالف  من 
قطع  حتى  أو  بالرجم  أو  الرصاص  وبإطالق  صلبًا،  أو  شنقًا 

الرأس.
جرى  سابقًا،  »داعش«  تنظيم  معقل  الرقة،  مدينة  وفي 
األنقاض  تحت  ومن  جماعية  مقابر  من  الجثث  مئات  انتشال 
غالبيتهم لمدنيين قتلوا خالل المعارك والقصف على المدينة 
العام الماضي على يد قوات  التنظيم منها  قبل طرد مقاتلي 
»سورية الديمقراطية« المدعومة من التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن.
وعلى وقع عمليات عسكرية عدة، خسر التنظيم المتطرف 
منها  أعلن  التي  المناطق  غالبية  الماضيين  العامين  خالل 
»الخالفة اإلسالمية« المزعومة في سورية والعراق في 2014. 

ولم يعد يسيطر سوى على جيوب متفرقة في سورية.

دمشق، أنقرة، واشنطن ــ وكاالت

<   ممثلو الوفد الحوثي والوفد الحكومي اليمني إلى جانب ممثين من مكتب الموفد األممي الخاص إلى اليمن 

<   ضابط اميركي يتحدث الى عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية<  خبراء جنائيون ينتشلون جثثا من مقبرة جماعية في منطقة البوكمال شرق سورية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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وصل األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
إلى السويد، أمس األربعاء، من أجل إعطاء دفع لوفدي 
المحادثات  لمواصلة  اليمنيين  والمتمردين  الحكومة 
محاولة  في  المتحدة  األمم  برعاية  بينهما  الجارية 
إليجاد حل إلنهاء النزاع في بلدهما الذي دفع بماليين 

األشخاص إلى حافة المجاعة.
نيويورك  في  نشر  بيان  في  المتحدة  األمم  وقالت 
الثالثاء إن غوتيريش »سيجري محادثات مع الوفدين«، 
من  الجولة  هذه  ختام  جلسة  في  كلمة  وسيلقي 

المفاوضات.
ديسمبر  من  السادس  في  المفاوضات  وبدأت 
الخميس.  اليوم  تختتم  أن  ويفترض  ريمبو،  قرية  في 
الثالثاء طالبًا  المتحدة، مساء  وقال مسؤول في األمم 
عدم كشف هويته، »نأمل بأن تشكل هذه المشاورات 

منعطفًا« من أجل تسوية مقبلة للنزاع اليمني.
بأن  هويته،  كشف  عدم  طالبًا  دبلوماسي،  وصرح 
زيارة األمين العام تهدف إلى »التشجيع على مواصلة 
يناير  شهر  في  تستأنف  أن  يمكن  التي  المفاوضات« 
المقبل في مكان سيتم تحديده، وقد يكون في الشرق 

األوسط.
في  محادثاتهما  الماضي،  األسبوع  الوفدان،  وبدأ 
البلدة السويدية في مسعى لوضع أطر تمهد الطريق 
مقتل  عن  وأسفر   2014 منذ  المستمر  النزاع  إلنهاء 
أول  هي  السويد  ومحادثات  شخص.  آالف  عشرة  نحو 
لقاء بين طرفي النزاع اليمني منذ أكثر من عامين، إذ 
انهارت آخر جولة من المفاوضات في 2016 بعد أكثر 

من ثالثة أشهر من انطالقها.
وبذل مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني 
مارتن غريفيث، جهودًا حثيثة النتزاع موافقة الطرفين 

على إجراء هذه المحادثات.
وأعلنت الحكومة والمتمردون، الثالثاء، أنهم أعدوا 
لوائح بأسماء أسرى تمهيدًا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل 
الحرب،  اندالع  منذ  الطرفين  بين  األكبر  هو  السجناء 
بدء  أمام  الطريق  تمهيد  في  إليه  التوصل  وساهم 

المحادثات.

هدنة غير مرجحة
األسرى  تبادل  إن  االثنين،  لصحفيين،  غريفيث  وقال 

قوائم لتبادل 15 ألف أسير والسعي لهدنة

غوتيريش يصل إلى السويد لتشجيع الحوار بني الحكومة اليمنية والحوثيني

سيكون عملية »كبيرة جدًا لجهة األعداد التي نأمل أن 
يتم اإلفراج عنها في غضون بضعة أسابيع«.

وصرح العضو في وفد الحكومة عسكر زعيل، الذي 
يتولى ملف تبادل األسرى في فريقه، بأن المتمردين 
عنهم.  باإلفراج  وطالبوا  شخصًا   7487 أسماء  قدموا 
وأضاف أن الحكومة قدمت بدورها أسماء 8576 أسيرًا.

القادر  عبد  الحوثي،  الوفد  في  العضو  وأوضح 
مرتضى، أن عدد األسماء المدرجة في اللوائح بلغ نحو 
بينهم  ومعتقلين،  أسرى  بين  الطرفين  من  ألفًا   15

مواطنون إماراتيون وسعوديون.
وأشار إلى أن العملية يمكن أن تتم في 20 يناير. 
أنها  األحمر«  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة  وأكدت 

ستشرف على عملية التبادل.
الطرفين  إقناع  إلى  أيضًا  يسعى  أنه  غريفيث  وأكد 
وجه  على  مدينتين  في  العنف  مستوى  بخفض 
المساعدات  تمر  التي  الحديدة  هما:  الخصوص 
المدن  كبرى  ثالث  وتعز،  مينائها،  عبر  اإلنسانية 
اليمنية، التي شهدت قتااًل عنيفًا بين القوات الحكومية 

التي تسيطر عليها، والمتمردين الذين يحاصرونها.
األسرى،  ملف  في  تحقق  الذي  التقدم  رغم  لكن 
استبعد الوفد الحكومي التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق 

النار خالل الجولة الحالية من محادثات السويد.
وقال زعيل للصحفيين: »هذه ورقة مطروحة ضمن 
لنحدث  إال  أساسًا  جئنا  »ما  وأضاف:  العام«.  اإلطار 
تقدمًا في هذا الجانب لوقف إطالق نار شامل وكامل، 
ولكن أعتقد أننا لن نستطيع أن نحرز التقدم في هذه 
الجولة. هذه الجولة هي جولة محادثات للتهيئة لهذا 

الموضوع«.

صواريخ إيرانية
وبين القضايا األخرى المطروحة على طاولة المفاوضات 
الدولي ومرفأ الحديدة )غرب(  إعادة فتح مطار صنعاء 
اللذين يمر منهما %90 من الواردات الغذائية لليمن. 
على  الماضية  األيام  الحكومي شدد خالل  الوفد  لكن 
متمسكًا  الحديدة،  من  المتمردين  انسحاب  ضرورة 
أعلن  الحكومة. كما  المدينة تحت سيادة  ميناء  ببقاء 
أن المطار الدولي الوحيد في اليمن حاليًا سيكون مطار 

عدن الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية.
المتمردين  من  طلبت  الحكومة  أن  زعيل  وأوضح 
صالح  اهلل  عبد  علي  السابق  الرئيس  جثة  تسليمها 
الذي قتله الحوثيون في ديسمبر 2017 بعدما أخذوا 
عليه تقاربه مع السعودية. وتدعم السعودية الحكومة 

تحالف  رأس  على   ،2015 منذ  وتشارك  اليمنية، 
بينما  اليمن.  في  العسكرية  العمليات  في  عسكري، 
الحوثيون قريبون من إيران، العدو اللدود للسعودية، 

ومتهمون بتلقي الدعم والسالح منها.
وتم التطرق إلى هذا الموضوع في نيويورك أمس، 
إذ ناقش مجلس األمن الدولي، األربعاء، التقرير نصف 
السنوي لألمين العام لألمم المتحدة حول التزام إيران 

بتنفيذ االتفاق النووي اإليراني.
المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  إن  التقرير  ويقول 
»فحصت حاويتين-قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة 
صادرها  قد  السعودية  بقيادة  التحالف  كان  للدبابات 
إيراني  بإنتاج  خاصة  سمات  والحظت  اليمن،  في 
وعالمات تتحدث عن تاريخ اإلنتاج في 2016 و2017«. 
تم  أرض-جو  صاروخ  أيضًا  »فحصت  أنها  وأضاف 
السعودية،  بقيادة  التحالف  وصادره  جزئيًا  تفكيكه 
صاروخ  سمات  على  تتطابق  خاصة  سمات  والحظت 
لمعرفة  مستمر  التحقيق  أن  التقرير  وأوضح  إيراني«. 

مصدر هذه األسلحة.
اليمنية  األطراف  بين  السويد  محادثات  وُأجريت 
واإلمارات،  السعودية  على  غربية  دول  ضغط  وسط 
الرئيس  اللتين تقودان تحالفًا عسكريًا يدعم حكومة 

اليمني عبد ربه منصور هادي، من أجل إنهاء الحرب.
اليمن،  إلى  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  ويريد 
سعودي-إماراتي  هجوم  شن  تجنب  غريفيث،  مارتن 
الرئيسي  اإلمداد  خط  الحديدة،  ميناء  على  شامل 
التجارية  البضائع  أغلب  دخول  ونقطة  للحوثيين 

والمساعدات الحيوية لليمن.
على  هجومًا  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  وشن 
الحوثيين  إلضعاف  محاولة  في  العام  هذا  الحديدة 
في  السكانية  المراكز  أغلب  على  يسيطرون  الذين 
اليمن بما فيها العاصمة صنعاء، التي أخرجوا حكومة 

هادي منها العام 2014.
وتريد السعودية واإلمارات الخروج من صراع مكلف 
حين  في  األشخاص  من  اآلالف  عشرات  بحياة  أودى 
الدول  وتريد  سنوات.  منذ  عسكريًا  جمودًا  تواجهان 
ومعلومات  بالسالح  التحالف  يمد  وبعضها  الغربية، 

المخابرات، وضع نهاية للحرب.
وتدخل التحالف في الحرب في العام 2015 إلعادة 
على  الصراع  إلى  وينظر  السلطة.  إلى  هادي  حكومة 
السعودية  بين  بالوكالة  حربًا  باعتباره  واسع  نطاق 

السنية وإيران الشيعية.

ريمبو، السويد ــ وكاالت

وصفتهم بـ»حراس الحقيقة«

مجلة »تايم« تختار خاشقجي وصحفيني آخرين شخصيات العام

جمال  السعودي  الصحفي  األميركية  »تايم«  مجلة  اختارت 
في  بالده  قنصلية  داخل  أكتوبر   2 في  قتل  الذي  خاشقجي 
آخرين  صحفيين  عدة  جانب  إلى  العام،  شخصية  إسطنبول 

ُاعتبروا »حراس الحقيقة«.
تكريم  المجلة  اختارت  خاشقجي  جمال  الى  وإضافة 
من  البورميين  والصحفيين  ريسا  ماريا  الفليبينية  الصحفية 
حاليًا  يقبعان  اللذين  أو  سوي  وكياو  لون  وا  »رويترز«  وكالة 
المحلية األميركية  الجريدة  العاملين في  السجن، وكذلك  في 
»كابيتال غازيت« التي قتل خمسة من صحفييها خالل هجوم 

في 28 يونيو في أنابوليس في والية ميريالند.
إلى  نظرنا  »عندما  فيلسنتال:  إدوارد  التحرير  رئيس  وقال 
حقًا  هو  إليها  واإلساءة  بالحقيقة  التالعب  أن  اتضح  الخيارات 
الخيط المشترك في الكثير من األخبار الرئيسية هذا العام من 

روسيا إلى الرياض إلى سيليكون فالي«.
شخصيات  أربع  على  الضوء  تسليط  اخترنا  »لذا،  وأضاف: 
أكبر،  حقيقة  وراء  سعيًا  كبيرة  بدرجة  جازفوا  ممن  ومجموعة 

بدءًا بجمال خاشقجي«. والمجلة التي تمنح هذا اللقب سنويًا 
هذا  لعددها  للمجلة  أغلفة  أربعة  نشرت   1927 العام  منذ 

األسبوع، لتكريم الصحفيين.

تكريم بعد الوفاة
عدة  أو  صحفي  اختيار  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  وهي 
صحفيين شخصية العام على غالف المجلة. وفي تفسير لقرار 
تكريم الصحفي خاشقجي، قال فيلسنتال: »من النادر جدًا أن 

يتنامى تأثير شخص ما بهذه القوة بعد الوفاة«.
وأضاف: »إن قتله أطلق إعادة تقييم دولية في ولي العهد 
الحرب  إلى  طويل  وقت  منذ  مستحقة  ونظرة  السعودي، 

المدمرة في اليمن«.
آي  )سي  األميركية  المركزية  االستخبارات  وكالة  وكانت 
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  أن  استنتجت  إيه( 
وفقًا  أكتوبر،   2 في  خاشقجي  بقتل  أمر«  يكون  »قد  سلمان 

لوسائل إعالم أميركية.
أما الصحفيان البورميان وا لون )32 عامًا( وكياو سوي أو 
القانون  إطار  خارج  الروهينغا  10 من  قتل  عامًا( فكشفا   28(
العام  بورما  في  راخين  والية  غرب  في  عسكرية  حملة  خالل 

وُأدينا  السنة،  نحو  منذ  السجن  في  يقبعان  وهما  الماضي. 
سبتمبر.  في  الدولة«  بأسرار  »المساس  قانون  بموجب 
وستنظر محكمة في طلب استئنافهما الحكم في وقت الحق 

هذا الشهر.
اإلخباري  للموقع  التنفيذية  الرئيسة  هي  ريسا،  وماري 
بسبب  إلغالقه  الحكومة  سعت  الذي  »رابلر«،  الفليبيني 

انتقاده للرئيس رودريغو دوتيرتي.
بأن  بـ»المفبركة«،  وصفتها  تهمة،  ريسا  إلى  ووُجهت 
موقع »رابلر« قدم معلومات غير صحيحة لسلطات الضرائب. 

وتواجه في حال اإلدانة السجن 10 سنوات.
والمشارك الرابع في اللقب العاملون في جريدة »كابيتال 
مسلح  لهجوم  مكتبهم  وتعرض  أنابوليس.  في  غازيت« 
خمسة  مقتل  إلى  أدى  مما  يونيو،  في  رودمان  جارود  شنه 

صحفيين.
ُاختير  الذي  ترامب  دونالد  على  الصحفيون  تقدم  وبذلك 
كان  بعدما  الماضية  السنة  ثانيًا  وحل   2016 العام  شخصية 

المراهنون يعتبرونه األوفر حظًا.
المجلة  فيها  تختار  التي  التوالي  على  الثانية  المرة  وهي 

مجموعة أشخاص وليس شخصية واحدة.

تحقيق دولي
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش 
األمم  منظمة  مع  مناقشات  تجري  تركيا  أن  الثالثاء،  أوغلو، 
قتل  جريمة  بشأن  دولي  تحقيق  فتح  احتمال  حول  المتحدة 

خاشقجي في إسطنبول.
التقينا  الموضوع،  بالقول: »في هذا  أوغلو  وصرح تشاوش 
القيام  في  ونستمر  ونظراءنا  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
بذلك«. وأكدت أنقرة في البداية أنها ال ترغب في فتح تحقيق 
دولي وفضلت التعاون المباشر مع السلطات السعودية. لكنها 
التي  الرياض  جانب  من  التعاون  نقص  مستمر  بشكل  تنتقد 

تؤكد أن الجريمة ُارتُكبت من دون علمها.
ورفضت السلطات السعودية طلب تركيا تسليمها المشتبه 
بهم بينهم شخصان قريبان من ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان، تتهمهما أنقرة بأنهما »من بين الذين خططوا« 

للجريمة.
هؤالء  محاكمة  »يجب  أنه  على  أوغلو  تشاوش  وشدد 
ال  »لماذا  وسأل:  التركي«.  القانون  بموجب  المسؤولين 
تريدون أن يحاكم هؤالء األشخاص في تركيا؟ هل تخافون من 

أن يتم كشف هوية أولئك الذين أمروا )بتنفيذ( الجريمة؟«.

نيويورك – وكاالت

نتانياهو يهدد حزب الله بـ »رٍدّ ال يمكن تخيله«

عون يتدخل لحل أزمة تشكيل
حكومة لبنان بعد تعثر دام سبعة أشهر

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمس 
جديدة  حكومة  سيشكل  لبنان  إن  األربعاء 
حتمًا رغم العقبات، وذلك بعد تدخل الرئيس 
ميشال عون في العملية المتعثرة وتحذيره من 

»كارثة« إذا فشلت جهوده.
المثقل  اقتصاده  يعاني  الذي  ولبنان، 
إلى  الحاجة  أمس  في  الركود،  من  بالديون 
اقتصادية  إصالحات  لتنفيذ  جديدة  حكومة 
مطلوبة لوضع ماليته العامة على مسار أكثر 
استدامة والحصول على تعهدات بمساعدات 

خارجية.
وقال باسيل في مؤتمر استثماري في لندن 
إلى  الوزراء  ورئيس  الرئيس  بين  »الشراكة 
جانب التوافق الوطني ستقود حتمًا إلى تشكيل 
حكومة جديدة رغم كل العقبات«. وباسيل هو 
زوجة ابنة عون ويرأس التيار الوطني الحر الذي 

أسسه الرئيس.
الحريري  المكلف سعد  الوزراء  رئيس  وقال 
إنه  للصحفيين  أيضًا،  المؤتمر  يحضر  الذي 
»متفائل دائمًا« وذلك ردًا على سؤال عن آفاق 
تشكيل الحكومة الجديدة بعد سبعة أشهر من 

المشاحنات السياسية.
الصعوبات  إن  عون  قال  الثالثاء  وأمس 
حلها  يمكن  ال  الحكومة  تشكيل  تواجه  التي 
الوزراء  رئيس  بين  التقليدية«  »بالطريقة 
المكلف واألحزاب األخرى وإنه كان من واجبه 

المشاركة.
الحكومة  أن  »تويتر«  على  الحريري  وذكر 
الجديدة ستلتزم كل االلتزام باإلصالحات التي 
هذا  للمانحين  مؤتمر  في  عليها  االتفاق  تم 

العام ومن بينها إصالحات في الموازنة.
الحكومة  االتفاق بشأن تشكيل  وقد واجه 
سلسلة من العقبات إذ سعى الحريري للتوصل 
إلى اتفاق لتأليف حكومة من 30 وزيرًا ينتمون 
إلى المجموعات المتنافسة وفًقا لنظام سياسي 
طائفي. وتمحورت العقبة األخيرة حول التمثيل 

الشيعية  اهلل  حزب  جماعة  تطالب  إذ  السني 
القوية المدعومة من إيران بمقعد في الحكومة 
ألحد حلفائها السنة الذين فازوا في االنتخابات.
ويعتقد محللون أن إحدى التسويات تكمن 
في ترشيح عون لواحدة من الشخصيات السنية 
المتحالفة مع حزب اهلل أو أي شخصية مقبولة 
يعينها  التي  الوزراء  مجموعة  ضمن  لديهم 

الرئيس.

نتانياهو يحذر حزب اهلل
حكومة  الوزراء  رئيس  أبلغ  أخرى،  ناحية  من 
وزير  نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي،  االحتالل 
الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني أمس األربعاء 
أن على قوات حفظ السالم األممية )يونيفيل( 
التي تقودها روما في جنوب لبنان بذل مزيد 

من الجهود لكبح جماح حزب اهلل اللبناني.
بها  أدلى  التي  نتانياهو  تصريحات  وتأتي 
في مكتبه بالقدس بعد يوم من زيارة الوزير 
إسرائيل  حدود  المتشدد  اليميني  اإليطالي 
الشمالية حيث اطلع على نفق من ثالثة كشف 
عنها الجيش اإلسرائيلي وتصل أراضي الدولة 

العبرية من لبنان.
اهلل  حزب  عناصر  أن  إلى  إسرائيل  وتشير 
المدعوم من إيران حفروا أنفاًقا تمكنهم من 
مواجهة  أي  في  إسرائيل  شمال  إلى  التسلل 
تندلع مستقباًل. وقال نتانياهو الذي اعتبر أن 
سالفيني »صديق عظيم إلسرائيل« إن األنفاق 
تشكل »عماًل عدوانيًا واضحًا من قبل حزب 
الدولي«.  المجتمع  قواعد  وتجاه  تجاهنا  اهلل 
أجراها سالفيني  التي  الحدودية  الجولة  وبعد 
الوزير  قال  الثالثاء،  إسرائيل  إلى  وصل  الذي 
اإليطالي للصحفيين إن النفق حفره »إرهابيون 
بالتحيّز  األوروبي  االتحاد  واتهم  إسالميون« 
اآلمن  بـ»المالذ  وصفها  التي  إسرائيل  ضد 

للقيم األوروبية والغربية في المنطقة«.
وكان نتانياهو قد حذر حزب اهلل الثالثاء من 
أنه يعرض نفسه ل »ردٍ ال يمكنه أن يتخيله« 
إذا شنّ هجومًا على بالده، بعد إعالن اكتشاف 

النفق الثالث بين األراضي المحتلة ولبنان. 

ببروت، القدس المحتلة ــ وكاالت



الياسمين،  ثورة  على  سنوات   8 مرور  رغم 
تونس  فــي  االقتصادية  ــة  األزمـ زالــت  مــا 
السياسي  االســتــقــرار  تــهــدد  وتداعياتها 
واسعة  فئات  بخناق  وتضرب  واالجتماعي، 
حدة  تصاعد  مــع  التونسي،  الشعب  مــن 
التي  الشعبية  واإلضــرابــات  االحتجاجات 

تشهدها البالد في اآلونة األخيرة.
الحكومة  تــؤجــل  »أن  المنتظر  ومــن 
القطاع  أجــور  في  الزيادات  طرح  التونسية 
القصير،  األجــل  في  تقدير  أقــل  على  العام 
المتزايد  ــمــوازنــة  ال عجز  ــواء  ــت اح بــهــدف 
بشأن  الــدولــي  المجتمع  دعــم  واستقطاب 
لمركز  ــة  دراسـ حسب  ــالح«،  ــ اإلص برنامج 
وتتعرض  بأبوظبي.  لألبحاث  المستقبل 
مزدوجة،  لضغوط  الشاهد  يوسف  »حكومة 
قد  التي  الشعبية،  المطالب  تلبية  تحاول  إذ 
يترتب عليها اتساع عجز الموازنة، وفي الوقت 
نفسه تضطر إلى تأجيل زيادة األجور العامة 
الحتواء عجز الموازنة في األجل القصير على 

أقل تقدير«
واإلضرابات  االحتجاجات  حدة  وتصاعدت 
اآلونة  في  تونس  تشهدها  التي  الشعبية 
مستويات  برفع  المطالبة  أجل  من  األخيرة 

 22 ففي  العام،  القطاع  في  خاصة  األجــور، 
نوفمبر الماضي، أضرب نحو 650 ألف موظف 
حكومي عن العمل. وجمدت الحكومة االتفاق 
للشغل  العام  االتحاد  مع  إليه  توصلت  الذي 
بزيادة  يقضي  وكــان  الماضي،  أكتوبر  في 
الشركات  في  موظف  ألــف   150 نحو  أجــور 
صندوق  مطالبة  وســط  وذلــك  الحكومية، 
األجور  مستويات  على  باإلبقاء  الدولي  النقد 

دون زيادة في موازنة العام 2019.
وأوضحت دراسة مركز المستقبل لألبحاث 
الماضي  نوفمبر  في  العام  ــراب  »اإلضـ أن 
من  موظفين  وضم  الــواليــات،  كافة  شمل 
كافة المؤسسات الحكومية بما فيها الوزارات 
ذلك  مرجعا  والمحلية«،  المركزية  واإلدارات 
المستويين  على  لالتحاد  القوي  »النفوذ  إلى 
شريكا  باعتباره  واالقــتــصــادي،  السياسي 

أساسيا في اندالع الثورة«.
وقرر اتحاد الشغل، تنظيم إضراب آخر في 
شركات  موظفي  يشمل  المقبل،  يناير   17
لرفع  الحكومة  على  الضغط  بهدف  الدولة 
الــوزراء  رئيس  ألمح  أن  بعد  وذلك  األجــور، 
زيادة  تأجيل  إمكانية  إلى  الشاهد  يوسف 
إلى  الوصول  في  رغبته  إلى  مشيرا  األجــور، 
المالية  يراعي  االتــحــاد  مع  واقعي  اتفاق 
في  التضخم  معدالت  وارتفعت  العمومية. 
ومن   2017 العام  في   %5.3 إلــى  تونس 

العام  فــي   %7.8 ــى  إل تصل  أن  المتوقع 
األجور  انخفاض  في  تسبب  ما  وهو  الجاري، 
المستويات  كلفة  وارتفاع  للسكان  الحقيقية 

المعيشية
»الحكومة  أن  »المستقبل«  مركز  واعتبر 
من  تعترف  أنها  إذ  محدودة،  خيارات  تواجه 
في  العامة  المستويات  رفع  بضرورة  ناحية 

األجور بالنسبة للقطاع العام، خاصة مع زيادة 
ناحية  من  »ترغب  إنها  قال  لكنه  التضخم«، 
أخرى في الحصول على ثقة المجتمع الدولي 

باستمرارها في إجراء اإلصالح االقتصادي«.
أهداف  الحكومة عن  »تخلي  أن  إلى  ونبه 
استراتيجية، مثل احتواء عجز الموازنة العامة، 
الدولية  المؤسسات  مع  بشراكتها  يضر  قد 

التي تقوم بإقراضها على غرار صندوق النقد 
األفريقي  والبنك  الدولي  والبنك  الدولي 

للتنمية«.
عجز  احتواء  إلى  الشاهد  حكومة  وتسعى 
حيث   ،2011 العام  منذ  المتزايد  الموازنة 
بنسبة   2017 العام  في  ــه  ذروت إلى  وصل 
في  بالنصف  تقل  بمستويات  مقارنة   %5.9
بينما   ،2011 على  التالية  الخمسة  األعــوام 
 %3.9 إلى  المالي  العجز  تقليص  تستهدف 

في العام المقبل.
إلى  الحكومة  تهدف  نفسه  السياق  وفي 
إلى  لتصل  العام  القطاع  أجور  نفقات  ضغط 
12.5% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 
 ،2017 العام  في  ـــ%14.5  ب مقارنة   2020
وذلك بعد أن تزايدت قيمة األجور العامة في 
 2.74 من  مسبوقة  غير  لمستويات  الموازنة 
مليار دوالر العام 2011، إلى 4.6 مليار دوالر 

العام 2017.
نفقات  تتزايد  أن  المركز  دراسة  وتوقعت 
للعام  الدولة  ميزانية  مشروع  وفق  األجــور 
وحذر  دوالر.  مليار   5.88 نحو  إلــى   2019
معه  ترتبط  الــذي  الــدولــي،  النقد  صندوق 
مليار   2.8 بقيمة  قــرض  باتفاقية  تونس 
دوالر، من أن فاتورة أجور القطاع العام تعد 
إلى حجم  بالنظر  العالم  في  األعلى  بين  من 

اقتصاد البالد،.

التشاوري  المسار  اجتماعات  في  المشاركون  أكد 
للملتقى الوطني أن »الوضع االقتصادي حجر األساس 
األزمة   « إن  وقالوا  الليبيين«،  المواطنين  معاناة  في 
تكون  أن  تعدو  ال  القائمة  والمالية  االقتصادية 
المسبوقة  غير  والجرأة  الفساد  تعميم  لحالة  انعكاسا 

على المال العام«.
»استشراف  إن  المشاركين  من  واسع  قسم  وقال 
خطط  إلى  يحتاج  الوطن  ومستقبل  الليبي  االقتصاد 
الدخل  مصادر  تنويع  على  تعمل  وواقعية  محكمة 
واالتكال  الريع  ثقافة  مع  تدريجيا  وتتقاطع  الوطني 
في  واالجتهاد  والكد  المبادرة  روح  لليبيين  وتعيد 

طلب الرزق«.
وأجمع المشاركون في اجتماعات المسار التشاوري 
للتعافي  استراتيجية  أي  أن  على  الوطني  للملتقى 
االقتصادي ال تضع في سلم أولوياتها تشجيع الشباب 
وتوفير  الخاصة  المبادرة  من  وتمكينهم  وتأهيلهم 

فرص عمل الئقة لهم هي استراتيجية منقوصة«.
للموارد  العادل  والتوزيع  الثروات  حماية  وحول 
الليبية، جاء في المبادئ المنبثقة عن حوارات الليبيين 
مركز  نظمه  الــذي  للملتقى  التشاوري  المسار  في 

الحوار اإلنساني، بدعم من البعثة األممية، مايلي:
للشعب  قصوى  أولوية  االقتصاد  إنعاش  يمثل   .
من  القائمة  األزمــة  بداية  منذ  يعاني  الــذي  الليبي 
اجتماعات  عن  انبثقت  وقــد  صعب،  معيشي  وضــع 
نسوق  االقتراحات  من  مجموعة  التشاوري  المسار 

منها ما يلي:
إدارة  عن  المسؤولة  الوطنية  المؤسسات  حماية  ـ 
الشركة  السيما  االستراتيجية،  الوطنية  الــمــوارد 
الوطنية للنفط، من كل التهديدات وعمليات االبتزاز 
دون  الحيلولة  أو  نشاطها  إعاقة  شأنها  من  التي 
كل  اعتبار  يجب  كما  لها.  الموكلة  بمهامها  القيام 
وعن  الممارسات  هذه  عن  المسؤولة  المجموعات 
كل  واتخاذ  القانون  خارج  مجموعات  االبتزاز  عمليات 

اإلجراءات الرادعة الالزمة.
المباشرة  ليبيا  في  االقتصادي  الوضع  تطلب  ـ 
المنظور  المدى  في  تمكن  بإصالحات  القيام  في 
أن  ويجب  والتبذير،  اإلهــدار  أشكال  كل  تفادي  من 
وسياسات  األجــور  منظومة  اإلصالحات  هذه  تشمل 

تشمل  أن  يجب  كما  العام،  القطاع  في  التوظيف 
باإلضافة  والبنكي  المالي  القطاع  اإلصالحات  هذه 
في  الليبيين  لحق  الضامنة  اإلجــراءات  كل  اتخاذ  إلى 
الكرامة فضال عن حقوق األجيال القادمة في الثروات 

الوطنية.
ـ بهدف وضع حد القتصاد الريع وتشجيع المبادرة 
االستثمار  أمــام  العراقيل  كل  ــة  إزال يجب  الخاصة، 
الممكنة  االقتصادية  الفرص  كل  وتوفير  الخاص 
العنيفة  الجماعات  لخطر  المعرض  للشباب  خاصة 

وإغراءات حمل السالح.
ـ يجب القيام بإجراءات عاجلة لحل مشكلة التضخم 
الدينار  صرف  بسعر  التالعب  أشكال  وكل  والسيولة 
بالخبرات  االستعانة  يمكن  اإلطار  هذا  وفي  الليبي. 
لسياسة  التأسيس  قصد  الدولية  للمجموعة  الفنية 

نقدية متوازنة ودائمة.
في  الشفافة  التعاقدية  ــراءات  اإلج احترام  يجب  ـ 
مظاهر  من  للحد  الدولة  تعقدها  التي  الصفقات  كل 

الفساد وسوء استعمال موارد الدولة.

ـ يجب أن توفر المجموعة الدولية الدعم واإلسناد 
تسيير  في  الليبيين  لمساعدة  الالزمين  الفنيين 
بما في  وناجعة،  مواردهم وثرواتهم بطريقة شفافة 
متابعة  وأدوات  الرقابية  القدرات  في  المساعدة  ذلك 

وتقييم الموازنة.
. يمكن للمجموعة الدولية أن تلعب دورا مهما في 
إسناد جهود هيئة الرقابة اإلدارية وديوان المحاسبة 
القضائية  الهيئات  إلى  العام باإلضافة  النائب  ومكتب 

وبقية األجسام الرقابية.
الموارد  وعوائد  للثروات  العادل  التوزيع  وبشأن 

الليبية أوصى المشاركون بالمبادئ التالية:
. إن غياب منظومة واضحة وعادلة لتوزيع الموارد 
أحد أهم عوامل عدم  الوطنية يمثل  الثروات  وعوائد 

االستقرار في ليبيا.
النفقات  على  العامة  الموازنة  تقتصر  أن  يجب  ال  ـ 
البالد،  أنحاء  كل  في  المركزية  للسلطات  المرصودة 
وهو ما يقتضي أن تتضمن الموازنة السنوية ما يلي:

ـ تخصيص موارد مالية للبلديات مع اعتماد جملة 
الكثافة  معيار  غــرار  على  الموضوعية  المعايير  من 

السكانية.
أو مجموعة  البلديات  على  المالية  الموارد  توزيع  ـ 
البلديات ) في غياب المحافظات( بهدف إنجاز مشاريع 
وذلك  التحتية  البنية  وتهيئة  اإلعمار  وإعادة  تنموية 
على أساس التشخيص الموضوعي للحاجيات في كل 

منطقة.
ـ رصد جزء من عائدات الثروات الوطنية في تنمية 
مشاكل  من  تعاني  والتي  للنفط  المنتجة  المناطق 

بيئية وصحية متفاقمة.
عن  الناتجة  ــرار  األض إلصــالح  ملحة  الحاجة  إن   .
مبدأ  أســاس  على  وذلــك  المناطق  بعض  تهميش 
الظلم  عن  المنجرة  األضــرار  وجبر  واإلنصاف  العدل 
مالية  ــوارد  م تخصيص  ذلــك  ويقتضي  التاريخي، 
لتطوير وإعادة إعمار المناطق األكثر تهميشا واألكثر 

تضررا من النزاعات القائمة.
في  البلديات  قــدرة  حول  عديدة  أسئلة  بــرزت   .
المالية،  الموازنات  وتسيير  إدارة  على  الراهن  الوضع 
للبلديات  الفنية  الــقــدرات  تقوية  يتطلب  ما  وهــو 
وتدعيم آليات المراقبة والمتابعة قصد تفادي انتقال 

آفة الفساد إلى المستويات المحلية.

الفساد  مؤشر  إن  طرابلس  في  المحاسبة  ديوان  قال 
في ليبيا لم يشهد تحسنا خالل األربع سنوات الماضية، 
وحذر الديوان في تقرير تحصلت » الوسط« على نسخة 
منه، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد من إفالت 
خيرات  نهب  في  واستمرارهم  العقاب  من  الفاسدين 

البالد.
التقرير الذي صدر األحد، أشكال الفساد في  وعدد 
ليبيا التي تشمل استغالل المناصب للمصالح الخاصة، 
واإلسراف في تمثيل البعثات الدبلوماسية، وهدر أكثر 
من نصف مليار دوالر سنويا على 141 بعثة دبلوماسية 

دون تحقيق أي مصالح للدولة.
وتأتي ليبيا ضمن أكثر تسع دول فسادا في العالم 

خالل العام 2017، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية التي 
الشفافية  في  نقطة   100 أصل  نقطة من   17 منحتها 
والنزاهة. ونبه التقرير إلى »صرف أموال تناهز نصف 
مليار دوالر أخرى على الطالب الدارسين في الخارج دون 
االستفادة منها في الحصول على تأهيل علمي حقيقي، 

وجزء كبير من الموفدين ال يرجع إلى البالد«.
وحول القطاع المصرفي أكد ديوان المحاسبة وجود 
مضاربة بالنقد المحلي واألجنبي، وتهريب األموال إلى 
المستندية والتوريدات  الخارج، والتالعب باالعتمادات 
أبرزها  آثار  في  تسبب  مما  األمــوال  وغسل  الوهمية، 
التضخم وغالء األسعار وأزمة السيولة، وسوء الخدمات 
المصرفية والمتاجرة بالنقد والصكوك، وانخفاض القوة 

الشرائية للدينار وزيادة معاناة المواطن.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى الوساطة والمحاباة 
لمتقلدي المناصب والموظفين العموميين مما تسبب 

لنحو  المرتبات  على  سنويا  دينار  مليار   24 إنفاق  في 
إنتاجية ال يتعدى  1.8 مليون موظف حكومي، بمعدل 
واإلهمال  والرشوة  التواطؤ  وكذلك  يوميا،  ساعة  ربع 
لمسؤولي ومشرفي المشاريع التنموية، وهدر أكثر من 
80 مليار دينار مند العام 2010 وحتى اآلن دون تحقيق 

تنمية.
المصالح  وتضارب  الكفاءة  عدم  بأن  التقرير  وأفاد 
واستغالل الوظيفة للمصالح الخاصة، منها إنفاق خمسة 
مليارات دينار سنويا على الكهرباء، مشيرا إلى أن البالد 

الخدمة، وإنفاق  االنقطاعات وسوء  ال تزال تعاني من 
ــة،  واألدوي الصحة  على  سنويا  دينار  مليارات  أربعة 
والمواطن يبحث عن العالج والدواء خارج البالد. وأكد 
ديوان المحاسبة ضعف المؤسسات الجبائية والضرائب 
حقوق  سداد  من  التهرب  في  تسبب  مما  الجمركية، 
الدولة وانخفاض مواردها الجبائية من خمسة مليارات 
دينار إلى 1.250مليار دينار بنهاية العام الماضي 2017.

اليوم  عام  كل  من  ديسمبر  من  التاسع  يصادف 
العالمي لمكافحة الفساد، وتعتبر اتفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد أول صك دولي ملزم قانونا لمكافحة 

الفساد.
االتفاقية  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  واعتمدت 
في 31 من أكتوبر 2003، ودخلت حيز النفاذ في األول 
من ديسمبر العام 2005، ووقعت عليها )140( دولة، من 

بينها )21( دولة عربية.

اقتصاد

كالم في األرقام

معدل إنتاجية الموظفين الحكوميين 
في ليبيا

من تقرير ديوان المحاسبة

قالوا
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استقرت أسعار الذهب، أمس، بدعم من توقعات برفع مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنك المركزي األميركي( أسعار الفائدة مرات أقل في العام المقبل، بينما ضغط 
صعود الدوالر على السوق. وانخفض الذهب في المعامالت الفورية 0.1% إلى 
اآلجلة  األميركية  العقود  ارتفعت  )األونصة(، في حين  لألوقية  1242.10 دوالر 

للذهب 0.1% إلى 1247.8 دوالر لألوقية، حسب وكالة »رويترز«.
في  المالية«  للخدمات  »أدرويت  لدى  المحافظ  إدارة  خدمات  رئيس  وقال 
مؤشر  ارتفاع  بفعل  ضغوطا  يواجه  الذهب  إن  جوبتا،  كومار  أميت  نيودلهي، 

الدوالر.
مضيفا أن األسعار ستظل تحظى بدعم حتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة 

بـ»المركزي األميركي«.
أسعار  االتحادي  االحتياطي  يرفع مجلس  أن  واسع  المتوقع على نطاق  ومن 
الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، لكن السوق تركز على عدد المرات 

المتوقعة لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.

الذهب يستقر مدعوما بتوقعات رفع الفائدة األميركية 

دقيقة يوميا

التوترات الحالية في االقتصاد 
العالمي لن تقود إلى االنهيار 
الذي شهدناه في ثالثينيات 
القرن الماضي.

موريس أوبستفلد 
كبير االقتصاديين
 في صندوق النقد الدولي
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3998دوالر أميركي
1.5852يورو

1.7505الجنية االسترليني
0.3731الريال السعودي
0.3811درهم إماراتي
0.2032االيوان الصيني

2018 12 ديسمبر  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

األزمة االقتصادية انعكاس لتعميم الفساد والجرأة على املال العام

»املحاسبة«: الفاسدون مستمرون في نهب خيرات البالد

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

السنة الرابعة
العدد 160 6 من ربيع اآلخر 1440 هــ
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يدمج  نموذج  هي  التنموي  للتطوير  خماسي  نموذج  فكرة 
البحث  ومراكز  والجامعات  والعام  الخاص  القطاعين  ويجمع 
العلمي، كما أنه يشمل معظم المؤسسات المالية والمؤسسات 
غير الحكومية في المناطق المحورية التي تجمع بين إضافة 
قيمة إلى تنميتنا المستقبلية. هذه اآللية ال يمكن أن تحدث إال 
من خالل تشجيع عديد العوامل اإلضافية مثل وسائل اإلعالم 

وغرف التجارة ومجالس األعمال.
في السابق واحدة من أحدث اآلليات التي تم بحثها هي 
تعرف  التي  والخاص،  العام  القطاعين  بين  والشراكة  الجمع 
 .)PPP( باسم مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دور هذين  تتناول  التي  األوراق  عديد  نشر  بالفعل  تم  وقد 
والتنمية.  النمو  خلق  في  بينهما  الجمع  وأهمية  القطاعين 
عالوة على ذلك، يجب على المرء أال يهمل أو يقلل من أهمية 
دور القطاع التطوعي أيضا. وهذا واضح تماما في االقتصادات 
الغربية ونوعا ما في الشرق األوسط. يجب أيضا تسليط الضوء 
على دور الجامعات ومراكز األبحاث في حل مشاكل المجتمع 
والدولة، التي لم تتم معالجتها أو رفضها بالشكل المناسب. 

وتحويل التعليم إلى تعلم وحل للمشاكل بدال عن أنه 
ترف فكري وبحث عن مركز اجتماعي.

هذا هو السبب في أن كل بلد غربي لديه جزء من 
والتطوير  للبحث  بالكامل  مخصص  النقدي  صندوقه 

.)R&D(
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تركيز خاص 
على تعزيز دور المهندس على جميع المستويات، ويرجع 
ذلك إلى حقيقة أن معظم الناس لديهم إدراك وتقدير 
منخفضان لقيم عالم المهندس. وقد تم تصميم البنية 
التحتية بأكملها وتسليمها من بدايتها حتى اكتمالها 
المخططين  مع  المدنيين  المهندسين  وعمل  بفن 

والمهندسين المعماريين.
- يجب تدريب خريجي الدرجات الهندسية بهدف حل 

المشاكل مثل مشاكل ازدحام المرور وسرعة التحضر بتكلفة 
أقل على البيئة. ولذلك، ينبغي أن يكون التركيز أكثر على جميع 
اليوم  عالم  أهمية قصوى في  ذا  المستدامة  التنمية  أشكال 
والغد. يجب أن يقودنا جزء من الدراسات أيضا إلى انخفاض 
في األسعار اإلجمالية للمنتجات والمواد. يجب أن تكون هناك 
سيطرة على زيادة معدالت التضخم. على الرغم من أن القطاع 
الخاص قطاع مهم للغاية عندما يتعلق األمر بالمكاسب المالية 

والتمكين االقتصادي.
ــزال  ت ومـــع ذلـــك، ال 
التفاعلية  ــيــة  اآلل ــذه  ه
على  كبير  بشكل  تعتمد 
المركزية، سواء  الحكومة 
الــغــرب.  أو  الــشــرق  فــي 
ضريبية  امتيازات  وجود 
مثل  الناعمة  القوة  على 
ــن مــصــادر  الــتــمــويــل م
ــمــال  ال )رأس  ــة  ــري خــي
»الزكاة«  مثل  المالئكي( 
ــوال الــوقــف« دون  و»أمـ
فوائد، والتبرعات وما إلى 
ذلك. هو شكل مهم جدا 
من التمويل الذي يساعد على تحقيق فوائد للنمو االقتصادي 

العام.
إن دور وسائل اإلعالم واإلعالن، يحدث فرقا كبيرا، عندما 
يتعلق األمر بإبراز التأثيرات اإليجابية على دور الغرف التجارية 
إدخال  في  جدا  مهما  دورا  تلعب  التي  األعمال،  ومجالس 

األسواق العالمية من خالل المعارض والندوات والمؤتمرات.
نموذج التكامل الخامسي للتنمية هو أداة لصنع السياسات 
للنمو االقتصادي والتنمية. نموذج تطوير االبتكار هو تطوير 
نظرية )تريبل هايلكس triple helix ( التي نشأت في العام 
1990. النموذج الخماسي للتنمية هو ابتكار قائم على التفاعل 

والتكامل بين العناصر الخمسة التالية وما يرتبط بها:
-1 الجامعات ومراكز البحوث المشاركة في البحوث األساسية.

-2 صناعة وإنتاج السلع التجارية الزراعية.
-3 الحكومات التي تحكم األسواق.

-4 مؤسسة البنوك والتمويل.
-5 وسائل اإلعالم المهتمة باإلعالنات وغرف التجارة والمجالس 

التجارية التي تهتم بالمعارض واجتماعات العمل.
والغرض من ذلك هو أن تعمل القطاعات الخمسة بشكل 
جماعي بدال عن العمل في جزر منعزلة. ويدعم بناء شبكات 
األمان االجتماعي في حالة الكوارث واألزمات والتحوالت التي 

يجب أال تكون دراماتيكية.
كما أن التفاعالت في هذا اإلطار ستعزز النمو، لدعم التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
إن التكامل التنموي ال يمكن أن يعمل إال من خالل اعتماد 
وهي؛  متصلة  دوائــر  لثالت   )interdependence( متبادل 
االقتصادية والسياسية والثقافية، كما أنها البد أن تكون في 
تكامل متعدد األبعاد )multidespline( وتحديدا على مستوى 

الثالتة أبعاد؛ المحلية واإلقليمية والدولية.
في  األبحاث  ومراكز  الجامعات  بين  الربط  يحدث  وبذلك 
الدولة واإلقليم والعالم والغرف التجارية والبنوك في األبعاد 
الثالثة المذكورة كما أن التكامل بين الحكومات سيوفر بيئة 
جاذبة وتوقيع اتفاقات مشتركة مثل عدم االزدواج الضريبي 
واإلعفاءات الجمركية وتوحيد قوانين البيئة والجودة ومدونات 

.)code of ethics( أخالق المهنة
ويسهل لالقتصاد المحلي التموضع داخل اقتصاد عالمي، 

مستفيدا من قدراته التتافسية.
هذا اإلطار يعتمد كل مكون على خصائص معينة للمؤسسة 
المختلطة  المؤسسات  في  ذلــك  بعد  تنشأ  التي  ــرى،  األخ
والتفاعالت الثنائية بين الجامعة والصناعة والحكومة والبنوك 
ثم  اإلقليم  وفي  الواحد  البلد  في  الربحية  غير  والمنظمات 
على مستوى دولي، أخذا في االعتبار تحديد مسبق لتنافسية 
االقتصاد المحلي، متناغما مع البعد السياسي والثقافي ليكون 

مشروعا تنمويا متكامال ومستداما.
* عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البريطانية
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خماسية التكامل التنموي

المشاركون في اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي

طرابلس–أحمد الخميسي 

طرابلس– الوسط

تونس – الوسط

فكرة النموذج الخماسي 
للتطوير التنموي ال يمكن أن 

تحدث إال من خالل تشجيع 
عديد العوامل اإلضافية 

مثل وسائل اإلعالم وغرف 
التجارة ومجالس األعمال

اإلصالحات يجب أن تشمل األجور 
وسياسات التوظيف في القطاع العام

غياب منظومة عادلة لتوزيع الموارد 
يمثل أحد أهم عوامل عدم االستقرار

مطلوب وضع حد القتصاد الريع 
وتشجيع المبادرة الخاصة وإزالة 

العراقيل أمام االستثمار الخاص

ليبيا ضمن أكثر تسع دول فساًدا في 
العالم خالل 2017

 < جانب من احتجاجات الموظفين التونسيين الخميس الماضي

تونس تحت ضغوط األزمة االقتصادية وتصاعد االحتجاجات الشعبية
بعد 8 سنوات على »ثورة الياسمين«

● ليبيون يشاركون في جلسة تشاورية للملتقى الوطني في غدامس



كان توقف إنتاج النفط في حقل الشرارة جنوب غرب 
البالد، ونزيف الخسائر اليومية بواقع 32 مليون دوالر 
هو المحصلة المنطقية لما شهدته مواقع اإلنتاج في 
أعلنه حراك  الحقل من تطورات درامية، بين إضراب 
»غضب فزان«، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط 
لـ10  االستجابة  أجل  من  المسؤولة  الجهات  على 
مطالب، وبين إغالق مجموعة تابعة لحرس المنشآت 
النفطية تحاول إغالق حقل الشرارة بالقوة، مشيرة إلى 

أنها »تهدد مستخدمي حقل الشرارة بالعنف«.
بـ»غضب  فعلى نحو مفاجئ، جاء إعالن ما يسمى 
وأصدر  الماضي،  السبت  الشرارة  حقل  إغالق  فزان« 

الحراك بيانا تضمن 10 مطالب هي:
أوال: دعم المؤسسة العسكرية واألمنية بما يلزم؛ 
لتأمين مقدارت الشعب الليبي وحماية الحدود وحماية 

الجنوب وبسط األمن فيه.
تعاقد  من  يلزم  بما  الصحي  القطاع  دعم  ثانيا: 
وصيانة  مساعدة  وطبية  طبية  وأطقم  أطباء  مع 
المرافق الصحية ومستشفيات الجنوب وجلب األجهزة 
والمعدات الالزمة؛ لتشغيلها وتوفير األدوية والعقاقير 

الطبية وخاصة لألمراض المزمنة.
أوباري  محطة  تشغيل  على  العمل  استئناف  ثالثا: 
الغازية وجلب توربينات لمحطات التوليد أم الجداول 

وسمنو.
رابعا: تشغيل كافة مطارات الجنوب.

خامسا: توفير السيولة النقدية لمصارف قرى ومدن 
الجنوب وتشغيل مصرف ليبيا المركزي.

سادسا: تنفيد مشروع مصفاة الجنوب.
سابعا: التنمية المكانية.

ثامنا: توفير فرص عمل ألبناء الجنوب 
في القطاع النفطي بشكل خاص وباقي 
القطاعات بشكل عام، وتمكين الراغبين 
أسوة  النفطية،  بالمعاهد  االلتحاق  في 

بباقي المناطق وإنشاء معاهد للنفط في الجنوب.
بالجنوب  المتضررة  المناطق  إعمار  إعادة  تاسعا: 
الليبي، واعتبار مدينة أوباري مدينة منكوبة كما جاء 
الموقتة  والحكومة  الليبي  النواب  مجلس  بيان  في 

وإعادة إعمارها، أسوة بمدينتي بنغازي وككلة.
عاشرا: العمل على حللة مشاكل مرتبات أبناء فزان 

المعينين والمتعاقدين في كافة القطاعات بالدولة.
من  أسماء  النفط  مؤسسة  كشفت  المقابل  في 
قالت إنهم »المحرضون« على إغالق الحقل ، متهمة 
آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف العقيد علي محمد صالح 
ونشرت  ــة«.  األزمـ وتعميق  بـ»التقصير  الحسيني 
»عبداهلل  وهم:  األسماء  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
إبراهيم عبداهلل داود وخالد عيسى ميلي محمد واغلس 
الهادي سيتة علي وعمر الطيب اروفن وحمادي موفلح 
الشبكي  وعمر  محمد  موسى  وليد  وحسن  حمدون 
علي  ومؤمن  انتزني  حسن  محمد  وورزغــن  كاويس 

محمد جذوري، وسليمان الشبكي كاويس«.
يومية  خسائر  في  الشرارة  حقل  إغالق  ويتسبب 
تقدر بنحو 32 مليون دوالر أميركي يوميا، إذ أوضحت 
المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أصدرته ليل السبت 
أن »اإلغالق سيؤثر على عمليات إمداد مصفاة الزاوية 
إجمالية  الليبي خسائر  االقتصاد  بالنفط؛ مما سيكبد 

وتبلغ  يوميا«.  أميركي  دوالر  مليون   32.5 بقيمة 
الخسائر اليومية في اإلنتاج نحو 315 ألف برميل في 
حقل الشرارة النفطي، و73 ألف برميل في حقل الفيل.

للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
أقر بأن »المؤسسة  مصطفى صنع اهلل، ومن جانبه، 
الجنوب،  أهالي  يعيشها  التي  المعاناة  تماما  تفهم 
وهو ما دفعها إلى تركيز مشاريعها النفطية ومشاريع 
التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية«. لكنه أدان 
بشدة »هذا العمل غير القانوني«، وحذر كل األطراف 
وقال  لتصرفاتها.  الوخيمة  العواقب  من  المسؤولة 
األطراف  للنفط ستالحق »كل  الوطنية  المؤسسة  إن 
المشاركة في هذا الفعل المشين، وذلك وفقا ألحكام 

القانون الليبي«.
للدولة  األعلى  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  أما 
فوزي العقاب، فقد اعتبر أن مطالب حراك غضب فزان 
»مشروعة«، مشيرا إلى أن »معالجة هذا الوضع تتطلب 
حكمة سياسية وحوارا جادا مع أبناء المنطقة«. وقال 
»حراك غضب فزان هو حراك يمثل مطالب مشروعة 
لساكني المنطقة بعد تقصير وغياب الدولة في توفير 

أبسط مقومات الحياة«.
حتى  الحقل،  إغالق  على  واحد  يوم  يمر  يكد  ولم 
هددت مجموعة ما يسمى بالمدنيين )الكتيبة 30 مشاة 

خفيف( مستخدمي حقل الشرارة بالقوة إلجبارهم على 
وقف إنتاج الحقل الذي ما زال مستمرا دون توقف حتى 
ونوهت  المستخدمين.  هؤالء  شجاعة  بفضل  الساعة 
امتالء  إلى  سيؤدي  مما  عنوة  المضخات  »إغالق  إلى 
المقبلة  القليلة  الساعات  خالل  الحقل  في  الخزانات 
»ستضطر  أنها  إلى  منبهة  بالكامل«،  اإلنتاج  ووقف 
لتنفيذ خطة الطوارئ إلخالء المستخدمين من الحقل«.
قال  اهلل  صنع  التطور،  هــذا  على  فعل  رد  وفــي 
أجبرت  الشرارة  حقل  على  المسيطرة  الميليشيا  إن 
وإطفاء  اإلغالق  على  السالح  تهديد  تحت  الموظفين 
المجموعة  هــذه  عمل  واصفا  اإلنتاجية،  الــوحــدات 
بـ»اإلرهابي«. واتهم معاون آمر »الكتيبة 30 مشاة«، 
علي الحسيني بممارسة الكذب والتدليس على الناس، 
عندما قال في أول تصريح له السبت الماضي إنه سمح 
لحراك الجنوب بالدخول إلى الحقل للتعبير عن مطالب 
المؤسسة  أعلنت  أن  وبعد  السيئة،  الحياتية  الناس 
الحسيني وقال  القاهرة«، عاد  »القوة  للنفط  الوطنية 
إن إغالق الحقل جاء بعد تأخر المرتبات، ثم تراجع وقال 

إن اإلنتاج موقوف بسبب حراك الجنوب.
حماية  وجود  عدم  إلى  أشار  حديثه  معرض  وفي 
المجموعة ال توفر األمن بل  الحقل، وهذه  فعلية في 
على العكس تماما، فهي خلقت مناخا غير أمن للعاملين، 

عن طريق مضايقتهم وابتزازهم ووقف اإلنتاج، ومنذ 
2011 تعرض حقل الشرارة لـ110 هجمات، و40 واقعة 
علي  الموظفين محمد  أحد  وقتل  إغالقا،  سرقة، و30 
حاالت  و10  خطف،  حــاالت   7 إلــى  باإلضافة  سالم، 
رئيس  واستنكر  بالضرب.  اعتداء  حالة  و22  تخريب، 
الحماية  أفراد  عدد  للنفط تضخم  الوطنية  المؤسسة 
إلى  1037 عسكريا،  البالغ عددهم  الشرارة،  في حقل 

جانب 486 مليشاويا، في مقابل 240 عامال.
بالمجلس  النائب  اعتبر  مسبوقة،  غير  لهجة  وفي 
الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، إن من يوقف 
األجهزة  مطالبا  لوطنه،  خائن  ليبيا  في  النفط  ضخ 
مرتكبي  حول  تقاريرها  بتقديم  طرابلس  في  األمنية 
الوطنية  المؤسسة  مقر  على  المسلح  الهجوم  حادثة 
للنفط في سبتمبر الماضي. بل وقال »في حال عدم 
عليها  للجناة  الوصول  من  المعنية  األجهزة  تمكن 

االستعانة بأي طرف دولي لمساعدتها«.
في هذه األثناء، دعت بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، العناصر المسلحة التابعة لحرس المنشآت النفطية 
إلى االنسحاب الفوري وغير المشروط من حقل الشرارة 
النفطي. واعتبر البيان أن »هذا التدخل في سبل معيشة 
الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة 

ضد الليبيين في جميع أنحاء البالد«.

أمس  آسيا  في  ارتفاعها  النفط  أسعار  واصلت 
اتفاق  بشأن  المتزايد  بالتفاؤل  متأثرة  األربعاء، 
منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( وحلفائها 
تشير  التي  والتقديرات  اإلنــتــاج  خفض  حــول 
باإلضافة  األميركي،  الخام  مخزونات  تراجع  إلى 
وتعطل  العالمية،  األسهم  أســواق  انتعاش  إلى 

اإلمدادات من حقل الشرارة الليبي.
مع  أمس   %1 نحو  الخام  أسعار  ارتفعت  فقد 
األسعار  إن  محللون  وقال  األسهم،  سوق  تعافي 
تلقت الدعم أيضا من تعطل صادرات نفط ليبية 
بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة 

النفطي، أكبر حقل في البالد.
العالمي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  وبلغت 
مزيج برنت 60.86 دوالر للبرميل بزيادة قدرها 66 
سنتا أوما يعادل 1.1% مقارنة مع اإلغالق السابق، 

وفقا لوكالة »رويترز«.

تكساس  غــرب  لخام  اآلجلة  العقود  وبلغت 
الوسيط األمريكي 52.22 دوالر للبرميل بارتفاع 

قدره 57 سنتا أوما يعادل %1.1.
»اتفاق أوبك« وتوقف »الشرارة« يرفعان أسعار 
إعالن  منذ  تحسنا  النفط  أسعار  وتسجل  النفط 
أوبك وحلفائها بقيادة روسيا ،الجمعة، عن خفض 
في اإلنتاج قدره 1,2 مليون برميل يوميا لألشهر 
انخفاض  جاء  سريع  ارتفاع  المقبلة.وبعد  الستة 
طرق  من  بالقلق  ــواق  األس تشعر  بينما  واضــح 
تطبيق االتفاق في أجواء التوتر التجاري بين الصين 

والواليات المتحدة.
المالية  »أوانــدا«  مجموعة  لدى  المحلل  وقال 
نشر  بعد  تجدد«  »التفاؤل  إن  إينيس  ستيفن 
في  االقتطاعات  عن  تفاصيل  والرياض  موسكو 

اإلنتاج، حسب ما نقلت وكالة »فرانس برس«
في الوقت نفسه، ذكر االتحاد المهني »المعهد 

األميركي للنفط« أن المخزونات األسبوعية للخام 
برميل  ماليين   10,2 بمقدار  تراجعت  األميركي 
بلومبرغ  وكالة  ذكــرت  كما  الماضي،  األسبوع 
لألخبار المالية. وهو انخفاض أكبر مما كان يتوقعه 
أسواق  »انتعاش  إن  اينيس  الممحللون.وقال 
األسهم العالمية تحت تأثير اآلمال في تحقيق تقدم 
المتحدة  الواليات  بين  التجارية  المبادالت  بشأن 

والصين، دعم األسعار«.
عن  األنباء  هو  آخر  لسبب  األسعار  وتحسنت 
النفطية في جنوب  إغالق واحد من أكبر الحقول 
 60,20 أغلق على  ليبيا. وكان برميل برنت  غرب 
23 سنتا،  الثالثاء، بزيادة قدرها  لندن  دوالر في 
ووصلت أسعار نفط برنت إلى أدنى مستوياتها 
منذ مارس الماضي. أما برميل النفط الخفيف، فقد 
ربح 65 سنتا وبلغ سعره 51,65 دوالر عند اإلغالق 

في نيويورك.

أن  األربعاء،  أمس  المزروعي  سهيل  اإلماراتي  الطاقة  وزير  أعلن 
مراجعة  إلجراء  المقبل  أبريل  في  ستجتمع  للنفط  المنتجة  الدول 

لمبادرة خفض اإلنتاج وتوقيع اتفاق تعاون طويل األجل.
دول  مع  »أوبــك«  للنفط  المصدرة  الــدول  منظمة  وتوصلت 
اتفاق  إلى  الماضي  األسبوع  روسيا،  بينها  خارجها،  من  نفطية 

ينص على خفض اإلنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.
ويهدف هذا الخفض إلى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت 
هامش  على  المزروعي  سهيل  وقال  شهرين.  في   30% نسبته 
لمراجعة  اجتماعا  سنعقد  أبريل،  »في  دبي  في  اقتصادي  مؤتمر 

القرار«.
»أدنوك«  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  أن  المزروعي  وأكد 
 ،2,5% أنها ستقوم بخفض اإلنتاج بمعدل  بالفعل  الزبائن  أبلغت 
بدءا منذ يناير المقبل. وتنتج اإلمارات نحو 3 ماليين برميل نفط 
يوميا. وأضاف المزروعي أن الدول المنتجة للنفط قررت االجتماع 
المطلوب«  القرار  باتخاذ  لنا  »للسماح  يونيو  من  بدال  إبريل  في 

قبل نهاية مدة الستة أشهر.
وأكد الوزير اإلماراتي أن قرار خفض اإلنتاج سيساعد في إعادة 
أن  »توقعنا  المزورعي  وقال   .2019 عام  النفطية  للسوق  التوازن 
قرارنا  كان  لذلك  البترول  على  الطلب  في  تباطوء  هناك  يكون 

تخفيض اإلنتاج«.
طويل  تعاون  اتفاق  بتوقيع  للنفط  المنتجة  الدول  وستقوم 
والدول  »أوبك«  في  األعضاء  الدول  بين  المقبل  أبريل  في  األمد 
خارجها. وبحسب المزروعي، فإن التحالف مع روسيا وبعض الدول 
المنتجة جعل دور منظمة »أوبك« أقوى وأكثر فاعلية، مشيرا إلى 
برميل  مليون   50 تبلغ  معا  النفطية  للدول  اإلنتاجية  القدرة  أن 
لدول  اإلنتاجية  القدرة  هي  برميل  مليون   30 مع  مقارنة  يوميا 

»أوبك« وحدها.

اقتصاد 09

تعاني محطات الوقود بمدينة بني وليد، منذ أسبوع من نقص حاد في 
المدينة  إلى  الوقود  شحنات  تصل  حيث  )النافتا(  و»الديزل«  »البنزين« 
أفاد عدد  ما  المدينة على  احتياجات  بكميات ضئيلة جدا ال تكفي لسد 

من السكان.
الوقود  بشراء  قاموا  إنهم  لـ»الوسط«  السيارات  أصحاب  وقال بعض 
)20 لترا(  40 دينارا للبرميل سعة  إلى  من السوق السوداء بقيمة تصل 
بسبب النقص الحاد في الوقود في ظل استمرار نقص السيولة النقدية.

كبيرا  اصطفافا  وليد  بني  بمدينة  الوقود  توزيع  محطات  وتشهد 
للسيارات على أمل التزود بالوقود من المحطات خالل الساعات القادمة.

وكغيرها من العديد من المدن تعاني بني وليد من أزمة في الوقود والغاز 
منذ فترة طويلة، وشكلت عدة لجان لمتابعة عملية التوزيع مما أدى إلى 

التخفيف من حدة األزمة لكنها عادت من جديد خالل األيام األخيرة.

أزمة نقص الوقود تعود إلى بني وليد
زوبعة  القبرصية  الحكومة  تــواجــه 
تسويق  حقوق  فقدانها  بعد  سياسية 
السوق  في  التجارية  »حلومي«  عالمة 
الحلوم  جبن  السم  نسبة  البريطانية، 

الوطني.
نطاق  على  الحلوم  جبن  وينتشر 
واسع في الموائد القبرصية، ويمثل أحد 
ومصدر  للجزيرة  الرئيسية  الصادرات 
دخل كبير لها. وتأمل قبرص في تحقيق 
من  يــورو  مليون   300 قدرها  عائدات 
الحلوم بحلول سنة 2023، حسب وكالة 

»فرانس برس«.
التي  بريطانيا  تشكل  اليوم،  وحتى 
السوق  كبيرة،  قبرصية  جالية  تقطنها 
الخارجية الرئيسية لجبن الحلوم القبرصي 
إذ تستحوذ على %40 من الصادرات مع 

إيرادات قدرها 80 مليون يورو سنويا.
قبرص  خسرت  نوفمبر،   28 في  لكن 
التجارية  للعالمة  الحصرية  ملكيتها 
جدال  أثــار  ما  بريطانيا،  في  »حلومي« 

كبيرا على الجزيرة.
الحكومة  أقرت  الجدل،  هذا  ظل  وفي 

القبرصية بارتكابها أخطاء في مقاربة هذا 
الموضوع، لكنها رفضت الدعوات الستقالة 
وزير التجارة القبرصي جورج الكوتريبيس 

الذي يتولى أيضا حقيبة الطاقة.
وقال الناطق باسم الحكومة القبرصية 
»ألفا«  لمحطة  برودرومو  برودروموس 
)نيكوس  للرئيس  »بالنسبة  التلفزيونية 
في  ثقة  مشكلة  ال  أناستاسيادس(، 
بمسؤولية  تتصل  المسألة  لكن  وزيره. 
يجري  تحقيق  وثمة  الوزارة  في  خطيرة 

حاليا«.

السعر بالدوالرنوع الخام

60.95برنت

52.38غرب تكساس

59.01دبي

59.72سلة أوبك

57.84أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

التغير أسبوعيا
المصدر: موقع »أويل برايس«
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»الشرارة« تحت القوة القاهرة مجددا .. و 32 مليون دوالر خسائر يوميا

أسعار النفط تتحسن مع »اتفاق أوبك« 
وانتعاش األسهم وتعطل الشرارة
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قبرص تفقد حقوق تسويق »الحلومي« في بريطانيا

بين »حرس المنشآت« واإلضراب

اإلمارات: الدول النفطية تجتمع
في أبريل لتقييم خفض اإلنتاج

315 ألف برميل الخسائر اليومية لحقل الشرارة .. و73 ألف برميل في الفيل
 < مصطفى صنع اهلل يزور حقل الشرارة النفطي، 21 يوليو 2018.

من المتوقع أن يتباطأ نمو االقتصاد الفرنسي إلى ما يقرب من 
الصفر في الربع األخير من العام الجاري، مع استمرار احتجاجات 
غد  بعد  تتواصل  أن  المنتظر  من  التي  الصفر«،  »السترات 

السبت.
يحقق  أن  اإلثنين،  توقع،  الفرنسي  المركزي  البنك  وكــان 
نموا  اليورو،  بمنطقة  اقتصاد  أكبر  ثاني  الفرنسي،  االقتصاد 
مع  بالمقارنة  للعام،  األخير  الربع  في  فقط   %  0.2 بنسبة 

تقديرات سابقة نسبتها 0.4 %. 
مهمة  سيعقد  الذي  األمر  وهو 
مــاكــرون  إيمانويل  الــرئــيــس 
لتهدئة  تنازالت  إلى  للتوصل 

حركة »السترات الصفر«.
برونو  المالية  وزيــر  وأحجم 
تقدير  عن  اإلفصاح  عن  مير  لو 
 ،2018 لعام  المتوقع  للنمو 
موجة  تتسبب  أن  توقع  لكنه 
الناتج  خفض  في  االضطرابات 
نقطة   0,1 بــمــقــدار  الــقــومــي 
مئوية. وتوقع نائبه تحقيق نمو 

»بما يقرب من 1,5 %«.
ماكرون  قلق  التباطؤ  ــار  وأث
هائلة  ضغوطا  يــواجــه  الـــذي 

الضمان  ولتكاليف  للضرائب  جديدة  خفض  ــرارات  ق التخاذ 
عجز  إبقاء  مع  لألسر  الشرائية  القوة  تزيد  حتى  االجتماعي 

الميزانية أقل من السقف المسموح به في االتحاد األوروبي.
وهي تدابير اجتماعية أعلنها ماكرون في خطابه اإلثنين، إذ 
شملت زيادة شهرية تبلغ مئة يورو للموظفين الذين يتقاضون 
الرواتب  المفروضة على  الضرائب  إلغاء  إلى  الحد األدنى لألجور 

القليلة للمتقاعدين )أقل من ألفي يورو(.
عن  النواب  أمام  الثالثاء،  فيليب،  إدوار  الوزراء  رئيس  ودافع 
»نريد  قائال  ب»الهائلة«  ووصفها  الجديدة  ماكرون  تدابير 
أن  يبدو  ال  لكن  بقوة«.  نمضي  أن  نريد  بسرعة،  نمضي  أن 

التنازالت الجديدة ستنجح في تهدئة غضب المتظاهرين.

نمو االقتصاد الفرنسي يقترب من الصفر 
مع استمرار االحتجاجات

و»المقاولون  إلكتريك«  »السويدي  مع شركتي  اتفاقا  تنزانيا  وقعت 
الطاقة  من  الكهرباء  لتوليد  ومحطة  سد  لبناء  المصريتين  العرب« 
أن  شأنه  من  مشروع  في  دوالر  مليارات  ثالثة  نحو  بقيمة  المائية 

يرفع طاقة توليد الكهرباء في تنزانيا إلى أكثر من مثليها.
المصرية  البورصة  إلى  بيان  في  إلكتريك«  »السويدي  وقالت 
أمس األربعاء، إنها وقعت وشركة »المقاولون العرب« عقدا لتصميم 
وفقا  تنزانيا،  في  كهرومائية  توليد  ومحطة  سد  وإنشاء  وتوريد 

لوكالة »فرانس برس«.
وأضافت أن المشروع تموله حكومة تنزانيا، ومن المتوقع تنفيذه 
موقع  وتجهيز  استالم  من  أشهر  ستة  بعد  تبدأ  شهرا   36 خالل 
العمل. وذكرت »السويدي« أن إنتاج الطاقة من مشروع سد تنزانيا 

سيبدأ بحلول أبريل 2022.
الذين  البيئة  عن  المدافعين  من  معارضة  المشروع  ويواجه 
سيلوس،  محمية  عبر  ينساب  نهر  على  سد  تشييد  إن  يقولون 
المشهورة باألفيال ووحيد القرن األسود والزراف وكثير من األنواع 

األخرى، قد يؤثر على الحياة البرية ومواطن هذه الحيوانات.
بثها  تصريحات  في  كاليماني،  مــيــدارد  الطاقة  ــر  وزي ــال  وق
الكهرومائية ستعمل  المحطة  إن  األربعاء،  الرسمي أمس  التلفزيون 

بطاقة 2115 ميغاوات، ووصفه بأنه »مشروع سد ضخم للغاية«.
وشركتي  الحكومية  التنزانية  الكهرباء  شركة  عن  ممثلون  ووقع 
السويدي والمقاولون العرب االتفاق بحضور جون ماجوفولي رئيس 

تنزانيا، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.
البنوك  رفضت  المشروع،  لهذا  تمويال  طلبنا  »عندما  وأضــاف: 
قادرين  أصبحنا  الضرائب  تحصيل  تحسن  بفضل  لكن  المال،  منحنا 

على تمويل هذا المشروع باستخدام مواردنا الذاتية«.
العرب  المقاولون  شركة  »إن  إلكتريك:  السويدي  شركة  وقالت 
%45 منه«.وكانت  السويدي  تحوز  بينما  المشروع،  %55 من  ستحوز 
انتظارا  السويدي  سهم  على  التداول  أوقفت  المصرية  البورصة 

لتفاصيل بشأن االتفاق الذي أبرمته، بحسب ما ذكرته الشركة.

»السويدي« و»املقاولون العرب« 
يبنيان سدا في تنزانيا

● إيمانويل ماكرون

األربعاء،  أمس  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  أعلن 
خالل   ،22٪ بنسبة  لألجور  األدنــى  الحد  بمرسوم  سيزيد  أنه 

جلسة لمجلس الوزراء في 21 ديسمبر ستعقد في برشلونة.
إلى  الصفر  السترات  حــراك  امتداد  لتفادي  محاولة  وفــي 
أمام  سانشيز  قال  وهولندا،  بلجيكا  في  حدث  مثلما  إسبانيا، 

سيوافق  »المجلس  إن  النواب 
الحد  رفع  على  ديسمبر   21 في 
ــألجــور«. وأضـــاف أن  األدنـــى ل
التطبيق  حيز  ستدخل  الزيادة 
وستشكل   »2019 من  »ابتداء 

»أهم زيادة منذ 1977«.
وبإعالنه أنه سيرفع بمرسوم 
من  الشهري  األدنى  الحد  راتب 
يــورو،   1050 الــى  ــورو  ي  858
تمرير  إلى  بيدرو سانشيز  يعمد 
مشروعه  مــن  أســاســي  تدبير 
له  يتوافر  وال   ،2019 لميزانية 
الدعم الضروري  الوقت  في هذا 
إلقراره بالتصويت في البرلمان، 

وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وبموجب مشروع الموازنة المنشور في بداية أكتوبر، سيكلف 
المعارضة  انتقدته  وقد  يورو.  مليون   340 الدولة  التدبير  هذا 

اليمينية بقسوة.

أسبانيا ترفع األجور %22 
لتفادي حراك »السترات الصفر«

● بيدرو سانشيز

طرابلس– الوسط
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صالح الحاراتي

سالم الكبتي

أو  االجتماعية  المعايير  أو  المفاهيم  من  مجموعة  هو  »العـرف« 
عام،  بشكل  والمقبولة  عليها  المنصوص  أو  عليها  المتفق  المقاييس 
التي كثيرًا ما تأتي في صورة عادة، وقد تتحول أنواع معينة من القواعد 
أو العادات إلى قانون غير مكتوب، والخالصة أن »العـرف« كلمة تشير 

إلى عادات غير مكتوبة يتشاركها أفراد المجتمع بالرضا والقبول.
العرف  من  أقوى  الدين  هل  هو:  هنا  التساؤل  يستحق  ما  أن  وأظن 

والعكس؟ وما مدى تغلغل العرف في الدين بحيث يصبح جزءًا منه؟
أثار هذا األمر في ذهني هو إصرار عموم الناس عندنا وفي هذه  ما 
السنة، على االحتفال بالمولد النبوي كما تعارفوا عليه من قديم الزمان، 
الفني  االحتفاء  إلى  باإلضافة  »العصيدة«،  معين  أكل  خالل  من  وذلك 
بخروج الناس والتفافهم حول التواشيح واإلنشاد الديني وفن المالوف 
الذي يؤديه المنشدون وهم يخرجون من الزوايا الصوفية في مسيرات 
وما  »الخميسة«  والشموع  القناديل  وتشعل  المدينة،  راجلة في شوارع 

إلى ذلك من مظاهر الفرح والسرور.
استمر سنوات،  غياب ومنع  بعد  كبيرًا  السنة  االحتفال هذه  لقد كان 
واستمر  البعض  تبناها  التي  المنع  لفتاوى  فعل  كرد  جاء  أنه  وأظن 
ترديدها طيلة السنوات السابقة، وهي فتاوى آتية من خارج البالد، ولم 

تجد لدى أغلبية الناس آذانًا صاغية.
أو  إكراه  والرفض ألي  العناد  إنها خصلة  وقال  األمر  فسر  هناك من 
الصحة.  الكثير من  وربما في ذلك  عليه!  الناس  تعارف  ما  يخالف  إلزام 
ولكني أكاد أجزم بأنه تعبير عن تمسك الناس بالعرف والهوية الوطنية 
وقد  خاصة  الخارج،  فتاوى  من  جاء  الذي  الغريب  الوافد  مواجهة  في 
االجتماعي  النسيج  خلخلة  من  الوافدة  الفتاوى  تلك  له  أدت  ما  لمسوا 
وما أنتجته من تطرف وإرهاب وعنت وتضييق على حياة الناس. وأظن 
حاول  التي  والمذاهب  الفتاوى  لتلك  بالرفض  استفتاء  هو  حدث  ما  أن 

البعض ترويجها طيلة السبع سنين السابقة.
قرأته  المقدس وما  ما ورد في نصنا  وفي سياق متصل وباستحضار 
في تفسير المنار لآلية »خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين«.. 
بعد سرد عدة روايات يشير إلى قول الزمخشري في تصويره معنى العفو 
بما تعطيه اللغة، فقال: »والعفو ضد الجهد، أي خذ ما عفا لك من أفعال 
تداقهم  وال  كلفة،  غير  من  وتسهل  منهم  أتى  وما  وأخالقهم،  الناس 
وال تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا كقوله–صلى اهلل 
عليه وسلم–يسروا وال تعسروا، والمختار عندنا أن المراد بالعفو هو من 
يشق  وما  الحرج  وتجنب  اليسر  شرعة  وقواعد  الدين  هذا  آداب  أصول 
المقلوب،  الفقه  أهل  األساسية  القاعدة  هذه  خالف  وقد  الناس،  على 
ال  فعاًل  الشرع  وأصول  الدين  قواعد  أهم  من  والحرج  العسر  فجعلوا 
تسمية، رغم ما صح في األحاديث: أن النبي–صلى اهلل عليه وسلم–ما 

خير بين أمرين إال اختار أيسرهما«.
وها نحن نشهد على فئة من المعسرين، أصحاب الفتاوى الوافدة، ال 
يخير أحدهم بين أمرين إال اختار أعسرهما. هكذا كان االحتفال المهيب 
الناس  ردًا حاسمًا واستفتاًء من عموم  ليبيا  الكريم في  الرسول  بمولد 
على أن المستقبل سيبقى تحت مظلة اليسر ال العسر والتمسك بكل ما 

صارت له صلة بالهوية الوطنية.

وللرجال الشيوخ في المدينة دورهم الوطني والتعليمي واإلرشادي لكل الناس. 
أحد هؤالء. كان منزله  أحمد مرسي  الشيخ  أخرى. كان  يناضلون بطريقة  كانوا 
منتدى وطنيًا وملتقى لطالب العلم والمعرفة تلك األيام وكانت تأتي إليه الفتاة 
خديجة الجهمي طالبة للدرس والعلم. كان يحضرها إليه والدها الشاعر محمد 

عبداهلل الجهمي لكي تتلقى العلوم والمعارف على يديه كل يوم.
هذا  يمارس  اإليطالية  الشرطة  عامًا، ضبطته  ثمانين  منذ   ،1938 العام  في 
الدور الوطني والعلمي فحاصرت منزله وأبعدته عن البالد ونفته إلى مصر، وعاد 
بعد الحرب يواصل رسالته في المسجد وفي اإلذاعة وفي كل اللقاءات االجتماعية 
وقت  في  والوطنية  للعلم  كبيرة  لوحة  مرسي  أحمد  الشيخ  كان  المدينة.  في 
يندر فيه العطاء وتعسر المخاضات. لقد فتح هؤالء الشيوخ المتنورون منازلهم 
وصدورهم لمريديهم وتالميذهم وعلموهم ونشروا بينهم التنويرالحقيقي. لقد 
كانوا ضد الظالم، كانوا مع النورالذي يتوهج أبدًا رسالة الدين الحنيف كما أرادها 
اهلل ورسوله.. ومع الشيخ أحمد مرسي أمثلة عديدة ورائعة لهؤالء الشيوخ الرجال 
الذين حاربوا االحتالل والدجل والخرافات والتأخر واالنحطاط والجمود والمغاالة 

في غير محلها دون سند أو دليل.
أمثلة عديدة: الشيخ محمد الصفراني وهو نسيج وحده. والشيخ خليل الكوافي 
إبراهيم حويو  البردي والشيخ  إلى  السلطات اإليطالية من بنغازي  أبعدته  الذي 
الذي رفض الدعاء في خطبة الجمعة في مساجد المرج لملك إيطاليا، عمانوئيل 
الثالث، والشيخ رجب عصمان الذي عاد من األزهر وكان وراء دعوة وحث أولياء 
إيفاد  في  وُفق  وبالفعل  األزهر  في  للدراسة  أبنائهم  بإرسال  بنغازي  في  األمور 
مجموعة كان عددها خمسة عشر من أبناء بنغازي الشباب العام 1938 إلى هناك، 

والشيخ محمد السوداني وغيرهم.
للظالم.  يهتفوا  ولم  الظلم  ناهضوا  الذين  الرجال  للشيوخ  عديدة  أمثلة 

ليسقط الظالم من بينن. وليرحم اهلل أولئك الشيوخ الرجال.
محمد السعداوية

رجل معلم يمتليء وطنية وتضحية وحرصًا على األجيال. وُلد العام 1915 وتوفي 
التربية  والتجربة في  العطاء  غالية من  األعوام حصيلة  وبين هذه   1982 العام 
مصطفى  محمد  نهض  اإليطالى  االحتالل  ظروف  في  الرجال.  وإعداد  والتعليم 
قمينس  وفي  سلوق  معتقل  في  الطلبة  علم  بالمسؤولية،  جيله  مع  السعداوية 
وإجدابيا وبنغازي وسوسة وكل األماكن التي تشهد على صدق عطائه النبيل.. 
والتوجيه من  بالرعاية  وأشرف على طلبتها  األربعينيات،  األمير في  أدار مدرسة 
خالل إصدارهم مجلة »أقالم« التي حررها أحمد يونس نجم ومحمد بن يونس 
ومفتاح إمبارك الشريف وغيرهم من الذين وجدوا فيها براحًا لالنطالق والتعبير 
التربوية  المحاضرات  وألقى  المقاالت  عديد  ونشر  فنيًا  مفتشًا  وُاختير  والكتابة. 
والوطنية وترأس عدة رحالت علمية طالبية خارج البالد، وكان رفيقًا للكثير من 
الشخصيات الوطنية، ونظم الشعر الفصيح والعامي، ويعد في جانب آخر من كبار 
رواة الشعر الشعبى وحفاظه، خاصة ذلك الذى يتصل بالمعتقالت زمن االحتالل. 
نتاجهم  على  ووقف  منهم  واقترب  المعتقالت  تلك  من شعراء  الكثير  عرف  فقد 

الذي يمثل ذاكرة تاريخية وأدبية فخمة.
وكان  إدارتها  تولى   1957 العام  واالقتصاد  التجارة  كلية  تأسست  وحين 
وأعطى  الليبية  للجامعة  وكياًل  كان  ثم  األعوام  من  طويلة  فترة  يعتبرعميدها 
الكثير في زمن يحتاج إلى الجهد والعطاء لبناء الوطن واألجيال. محمد مصطفى 

السعداوية قيمة وطنية وعلمية كبيرة البد أن تعرف قيمتها كل األجيال.
فرج الشويهدي

من جيل المعلمين المخلصين الذين اعتبروا التعليم رسالة نبيلة وليست مهنة 
وواجبًا وليست وظيفة. رجل مزج في تفانٍ بين التعليم والتربية.

شهدت بنغازي والدته ونشأته وتعليمه ثم التحاقه بسلك التعليم وتنقله بين 
الكثير من المدارس في المدينة وضواحيها وخارجها.

ورعى  تقدير،  أو  ثمينًا وصعبًا وبال مقابل  العطاء  يوم كان  أعطى بال حدود، 
طلبته بالعناية واالهتمام ودربهم على تحمل المسؤولية والقيادة والحوار واهتم 
كثيرًا بالمواهب منهم، فقدمهم من خالل الصحف في ركن الطلبة وبدأ خطواته 
يوم  في  االستقالل  عن  األولى  قصيدته  وكانت  يستمر  ولم  الحر  الشعر  بكتابة 

إعالن االستقالل فرحة وبهجة بالشعر والعيد والوطن.
الخمسينات كان من  أوائل  إرسالها  بنغازي  المحلية في  اإلذاعة  بدأت  وحين 
عديد  بروز  وراء  وكان  والتربوية،  والفنية  االجتماعية  البرامج  قدموا  الذين  بين 
المواهب الطالبية واألصوات اإلذاعية المهمة وتشجيعها بال توقف: على سبيل 
المثال فتحي بوهادي وعلي أحمد سالم ومحمد بوفانة وغيرهم، ثم عندما كتب 
بإخراجه  الشويهدي  فرج  قام   1961 العام  »الشبردق«  الرويعي مسلسل  طالب 
إخراجًا إذاعيًا جمياًل في نحو ثالث عشرة حلقة، حكت وجسدت معاناة الليبيين في 

معتقالت العقيلة وسلوق وغيرهما.
مقاالته  »قورينا«  ومجلة  و»الزمان«  الجديدة«  »برقة  الصحافة شهدت  وفي 
المتخصصة  البرامج  تربوي« من  »رأي  اليومي  اإلذاعي  برنامجه  وبحوثه، وكان 
التي لفتت االنتباه إلى عالم التربية وأبعادها وطرقها وبناء اإلنسان. فالمجتمع 

بال تربية أو مربين هو مجتمع مريض وناقص وال يتطور.
الثانوية  الدين  باقتدار وكذا مدرسة صالح  بنغازي  المعلمين في  أدار معهد 

ولم يتأخر في التوجيه والنصح وتطوير المجتمع وبنائه.
في نوفمبر 2001 فى عمان رحل فرج محمد الشويهدي بعد صراع مع المرض 
واحتضنته مقبرة الهواري في بنغازى شريفًا ونبياًل ومعلمًا وصاحب دور رائع ال 

تنساه األجيال التي تعرف قيمة الرجال.

 أظن أن ما 
يستحق التساؤل 

هنا هو: هل 
الدين أقوى من 

العرف والعكس.. 
وما مدى تغلغل 
العرف في الدين 

بحيث يصبح جزءًا 
منه؟

ضبطته الشرطة 
اإليطالية يمارس 

هذا الدور 
الوطني والعلمي 

فحاصرت منزله 
وأبعدته عن 

البالد ونفته إلى 
مصر

أبو القاسم قزيط

خرافات تونسية عن األمة الليبية

بعفوية  حمقاء  أســتــاذيــة  ممارسة  فــي 
ماسح  الجار  هــذا  كــان  لو  حتى  ســاذجــة، 
القذافي  مع  »المشكل  لك  سيقول  أحذية، 
معلمش  القذافي  يعني  الليبيين،  جهل  أنه 
يثور  له  قال  بورقيبة  والحبيب  الليبيين، 
عليك  يثور  أن  من  خير  متعلم،  شعب  عليك 

جاهل«. شعب 
مركبة  شتيمة  إلى  التونسي  ويخلص 
وثورتهم  جهلة،  أنهم  وهي  الليبيين  لكل 
وهي  حمقى،  ثورة  كانت  ديكاتورهم  على 
من  ألنها  مكروهة  ثورة  بورقيبة  تنبأ  كما 
أنه  للقذافي  أخرى  وشتيمة  جاهل،  شعب 
من  أعظم  نقيصة  وأي  شعبه،  بتجهيل  قام 

ذلك؟!
المقارنة  مقام  في  لست  البداية  في 
البلدان،  مــن  وغيرها  ليبيا  بلدي  بين 
وال  صغير  بلد  ليبيا  أن  الراسخة  قناعتي 
نظرة  لكن  العظمة،  وادعاء  التبجح  يمكننا 
التي  األمم  من  حتى  مرفوضة  االستعالء 

الكون. مجاهل  تجوب 
ــان  أذه فــي  يعشعش  الـــذي  فــالــوهــم 
حملة  فعدد  صحيح،  غير  التوانسة  إخوتنا 
وعدد  تونس،  أكثر من  ليبيا  في  الشهادات 
بكثير  نسبيًا  أعلى  ليبيا  في  الجامعات  طلبة 
جيد  تعليم  لنا  ليس  صحيح  تونس.  من 
بناء  في  فشلنا  سنة  خمسين  طيلة  ألننا 
الحكومات  في  عيوب  وهذه  المؤسسات، 
لكن   .1969 العام  من  ليبيا  في  المتعاقبة 
منتشر  فالتعليم  الفردي  المستوى  على 
تخرجت  ليبية  كوادر  وهناك  أفقي،  بشكل 
ومهنًا  أعمااًل  تمارس  ليبية  جامعات  في 
بريطانيا  في  فمثاًل  متقدمة،  دول  في 
ليس  ليبي،  طبيب   3000 من  أكثر  وحدها 
العشرات  لكن  ناجحة  طيران  خطوط  لنا 
أهم  على  يطيرون  الليبيين  الطيارين  من 
ليس  الخليج.  دول  في  الطيران  شركات 
من  العديد  لكن  نشط،  نفط  قطاع  لدينا 
يعملون  الليبيين  البترول  مهندسي  كبار 

التعالي  إحساس  هو  فعاًل  الحفيظة  يثير  ما 
التوانسة  األخوة  بعض  عند  نلمسه  الذي 
من  النابع  اإلحساس  هذا  الليبيين،  على 
الينفك  لذلك  ُقصر،  الليبييبن  أن  وهم 
ليبيا  عــن  يكتبون  الــتــوانــســة  الــكــتــاب 
من  انطالقًا  أنه  أحيانًا  لي  يخيل  والليبيين. 
القاصر،  األخ  تجاه  بالمسؤولية  اإلحساس 
بين  فريدة  ليست  التونسية  الحالة  طبعًا 
تعتري  مصر  في  األخــوة  فحتى  الجيران. 
الكاتب  أشار  وقد  الحالة،  نفس  بعضهم 
كتابه  فــي  بــرادلــي  آر  جــون  البريطاني 
اختطف  كيف  العربي  الربيع  بعد  ــا  »م
ــورات الــشــرق األوســـط«  اإلســالمــيــون ثـ
من  الليبيين  إلــى  الدونية  النظرة  إلــى 
مالمح  من  ملمح  آخر  ــرب.  األق جيرانهم 
صدر  جديد  كتاب  هو  المعرفية  الوصاية 
القذافي  العقيد  سيرة  عن  األسبوع  هذا 
مدنسة«  غير  سيرة  »القذافي:  بعنوان 
ورسالته  ويساجل،  وينافح  يدافع  وهــو 
للجدل،  المثير  الكاتب  قالها  التي  األولى 
من  أكبر  القذافي  أن  هي  سعيد،  الصافي 

. ! شعبه
مختص  جامعي،  وأســتــاذ  كأكاديمي 
من  مستمر  بحرج  أشعر  اإلنسانيات،  في 
خصوصًا  والتونسية  العربية  الكتابات 
تاريخ  كتابة  عاتقهم  على  أخــذوا  الذين 
المولدي  سواء  وشخصيتها،  وهويتها  ليبيا 
المثير  وأخيرًا  ونــاس،  والمنصف  األحمر 
بالحرج  أشــعــر  سعيد،  الصافي  للجدل 
بنغازي،  جامعة  في  العظام  ألساتذتي 
طرابلس،  جامعة  فــي  الــكــبــار  ــرواد  ــ وال
األساسية  هويتي  بالحرج ألن  أشعر  شخصيا 
أن  المنصف  من  هل  وكــاتــب،  أكاديمي 
واألردن  ومصر  تونس  من  الجيران  نترك 
من  أحق  ألسنا  ليبيا،  عن  يكتبون  والجزائر 
أيضًا  وأحق  القذافي،  بقدح  العتوم  أيمن 

القذافي. بمدح  سعيد  الصافي  من 
يتردد  لن  الغربية،  الجارة  في  أي شخص 

الخليج. بدول 
لإلخوة  لكن  أمثلة.  أحصي  أن  أريــد  ال 
الجنب،  الــجــار  ــم  وه حــصــرًا  تــونــس  فــي 
ليبيا،  عن  أوهامهم  من  يتحرروا  أن  يجب 
التنبؤية  وقدراته  ببصيرته  يفخرون  ومن 
الحديثة،  تونس  باني  بورقيبة  الحبيب 
الطرابلسية  حومة  من  أنه  ينسوا  أال  يجب 
من  عشر  التاسع  القرن  في  جــده  هاجر 
أنه  أيضًا  ينسوا  أال  ويجب  مصراتة،  مدينة 
رئيس  كان  الماضي  القرن  ستينات  في 
األول  ووزيـــره  بورقيبة  الحبيب  تونس 
أصول  من  االثنان  وهما  األدغــم  الباهي 
االستقالل  دولة  رموز  أهم  من  وهما  ليبية، 
الشخصية  صاغوا  ممن  وهما  تونس،  في 

الحديثة. التونسية 
الهوية  بصوغ  ــق  األح ليبيا  فــي  نحن 
وزارتي  أين  الليبية.  والشخصية  الليبية 
وروابط  الجامعات  أين  والتعليم.  الثقافة 
عن  دراسات  ال  بكر  ثقافيًا  ليبيا  األدباء... 
توجد  وال  الليبية،  والهوية  الليبي  اإلنسان 
التي  الضخمة  للتحوالت  إبداعية  مقاربات 

الماضية. سنة   70 الـ  طيلة  ليبيا  عاشتها 
الكتابات  من  مهم  جــزء  على  اطلعت 
من   2011 العام  بعد  ليبيا  عن  العربية 
إلى  سعيد  والصافي  والعتوم  بومسهولي 
ورغم  ــاس،  ون ومنصف  األحمر  المولدي 
المنهجي  والضبط  اإلبــداعــيــة  القيمة 
النصوص  أن  إال  جحوده،  اليمكن  الــذي 
والــتــواريــخ،  المسميات  فــي  أخــطــاء  بها 
بالغربة  كليبي  يشعرك  مما  واألمــاكــن، 

أغلبها. رصانة  رغم  النصوص  هده  أمام 
اختالفنا  رغم  الليبيين  نحن  أننا  األهم 
وتشكيل  تاريخنا  بكتابة  واألجــدر  األحق 
نحن  نصوغ  أن  بد  ال  هويتنا،  ورسم  وعينا 
وتنظيرية  إبداعية  أعمال  خالل  من  هويتنا 
الليبية  والهوية  الليبية  الشخصية  تكشف 

األصيلة. منابعها  في 

يخيل لي أحيانًا 
أنه انطالقًا 

من اإلحساس 
باملسؤولية تجاه 

األخ القاصر، طبعًا 
الحالة التونسية 

ليست فريدة بني 
الجيران

 أشعر بحرج 
مستمر من 

الكتابات العربية 
والتونسية 

خصوصًا 
الذين أخذوا 
على عاتقهم 

كتابة تاريخ 
ليبيا وهويتها 

وشخصيتها

تشاد: حصد الرماد

العقود األربعة، وتدخل العامل الليبي فيه عسكريًا 
تتداخل  التي  األهلية  الحرب  حلقة  عن  يخرجه  لم 
والدينية،  والقبائلية  اإلثنية  االنقسامية:  فيها 
القارة  مستعمرة  مصالح  مع  تقاطع  الــذروة  وفي 
فرنسا والمصالح المستجدة للواليات المتحدة في 
أفريقيا. ولكنه بقي منضبطًا بما اليخرق التوازنات 

األفريقية ـ األفريقية.
اشتغل  الليبية  للهزيمة  الالحقين  العقدين  في 
االنشقاقات  بين  التالعب  بآلية  الليبي  المعامل 
أن  يبدو  ذلك  على  وبناًء  المعارضات.  واستثمار 
بين  العالقة  إلعــادة   2011 الليبي  المانع  زوال 
كما  الجوهري  السبب  هو  ليس  وإسرائيل  تشاد 
الذي  دبــي  فالرئيس  اإلعـــالم.  في  مطروح  هو 
يمسك بمقاليد السلطة في تشاد منذ قرابة ثالثة 
سلسلة  جراء  عميقة  هزات  نظامه  وشهد  عقود، 
المعارضة  وتتهمه  االنقالبية،  المحاوالت  من 
بالسلطة  والتشبث  والفساد  باالستبداد  السياسية 
مؤخرا  بات  الثالثيني؛  البنه  لتوريثها  مساعيه  بل 
على  الشرعية  إضفاء  بغية  كثيرا  للخارج  يركن 
الذي  الرجل  بوصفه  نفسه  بتقديم  وذلك  نظامه، 
ضحى جيشه كثيرا في جهود الحرب على اإلرهاب 

بالمنطقة.
الــذي  هــو  اإلســالمــي  اإلرهـــاب  مــد  فتصاعد 
الدخول  إلــى  العسكري  التشادي  النظام  ألجأ 
حرام  بوكو  ضد  األفريقية  الثالث:  الجبهات  في 
بالمشاركة مع نيجيريا وأفريقيا الوسطى، والعربية 
ضد »القاعدة« وامتدادها »داعش« باالنخراط في 
المشتركة  القوات  في  الممثلة  العسكرية  القوة 
لدول الساحل،»FC-J5S«، التي تم نشرها شمال 
بالمنطقة،  اإلرهابية«  »التنظيمات  لمحاربة  مالي 
وتشمل هذه القوة: موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد 
الحدودية  الجبهة  أن  المفارقة  فاسو.  وبوركينا 
الجبهتين،  دون  النافلة  الجبهة  هي  الليبية، 
فالشراذم التشادية المعارضة، تُستدرج لالنهماك 
السلطات  بين  النزاع  في  المال  مقابل  كمرتزقة 
التهريب،التهمها  وشبكات  المتنافسة،  الليبية 
تشاد  من  يخرج  ونشاطها  والالسياسة،  السلطة 
نجاح  وعدم  المتوسطية.  وبأوروبا  بليبيا  لإلضرار 
تنظيم القاعدة والتنظيم المنافس له داعش عامي 
ليبيا،  في  لهما  إمارتين  تأسيس  في   2017 ـ   16

استحاال أن يكونا خطرًا مرتدًا على تشاد.
من  عنها  رشح  وما  إلسرائيل  التشادية  الزيارة 
سياق  في  تأتي  بها،  ومُتكهًا  مصرحًا  اتفاقات، 
يخرج ليبيا نهائيًا من فرضية أن تعود يومًا ما على 
تشاد بالخطر الذي كانته في حقبتها الديكتاتورية 
طوال أربعة عقود. وهذا ما عكسته األخبار عن لقاء 
الرئيس التشادي برئيس المجلس الرئاسي الليبي 
الدائم  التوافق  أكد  الذي   ،2018 يوليو   26 في 
بأهمية  منوهًا  األمور،  مجريات  تقييم  في  بينهما 

األفريقية  الــبــلــدان  المطلوب  على  ــودرت  صـ
المستقلة حديثًا منتصف القرن الـ 20 الستقطابات 
ـ  ثالثة:  في  اختصارها  يمكننا  متضاربة  عربية 
االنحياز  عدم  بعالم  المتوهمة  العروبية  القومية 
1956 حتى  »مصر الناصرية« بعد حرب السويس 
 ،1967 إسرائيل  أمام  الساحقة  المصرية  الهزيمة 
بعد  وتابعاتها«  »السعودية  البترولية  اإلسالمية  ـ 
1973 وصعود أسعار  ـ اإلسرائيلية  العربية  الحرب 
بزوغ  الراديكالية:  اإلسالموية  مآالت  حتى  النفط، 
األفغاني  اإلرهاب  اإليراني، وسنية  اإلسالم  شيعية 
العالمثالثية  والراديكالية  ـ  اإلسالموية،  وتفرعاته 
أفريقيا  مصنع  نموذج  من  الجزائرية«  »األفريقية 
حتى السقوط في الحرب األهلية بين اإلسالميين 

والعسكر في العشرية السوداء 1991 ـ 2002.
في  وجهادي  ديني  نفوذ  لها  كان  التي  ليبيا 
 1969 العسكري  االنقالب  بعد  الغربي  السودان 
نحو  توجهها  تقاطع  »السنوسية«  الملكية  على 
الثالثة  العربية  االستقطابات  هذه  مع  أفريقيا 
ليبيا  في  الضباط  صغار  من  االنقالبيون  الكبرى. 
الدوائر  مبدأ  الناصرية  مصر  طــرح  استلهموا 
أفريقيا  فتكون  العربية  بالقومية  الحافة  الثالث 
الدائرة الثانية، مما مثل تحويرًا، بل قطعًا، للعالقة 
 18 القرن  منذ  تشاد  وجارتها  ليبيا  بين  التاريخية 
قوافل، ودعوة سنوسية،  تجارة  أفريقيا  على  بابها 
الفرنسي  االستعمارين  ضــد  الجهاد  ــاط  وربـ

واإليطالي.
تتابع منذ يوليو 2016 مساعي تشاد الفعلية في 
الخروج من المصادرة الليبية لعالقتها مع إسرائيل، 
كان  الذي  غولد  دوري  آنجامينا،  استضافت  فقد 
أجريت  حيث  اإلسرائيلية،  الخارجية  لوزارة  مديرًا 
الثنائية.  العالقات  تحسين  بشأن  مباحثات  معه 
مضيفيه  بأن  اإلسرائيلية  لإلذاعة  غولد  وصرح 
العالقات  قطعوا  أنهم  آسفين  أخبروه  التشاديين 
وأن  ليبيا  ضغط  تحت  عامًا   44 قبل  إسرائيل  مع 
السبب زال باإلطاحة بديكتاتورها السابق في ثورة 

2011 الشعبية.
ثم  وظيفتي،  علي  فرضت   1980 خريف  منذ 
العالقة  تاريخ  بتدقيق  ُأتابع  أن  اهتمامي،  بعدها 
مديرًا  كنت  فمذ  وتشاد.  ليبيا  بين  الملتبسة 
ملفات  بإعداد  نفسي  كلفت  الليبي،  اإلعالم  في 
تورطت  التي  التشادية  القضية  عن  استعالمتية 
فيها ليبيا عسكريًا في حرٍب مفارقتها غير األخالقية 
أنها غير معلنة ليبيًا حتى نهايتها بمعركة »معطن 
الليبية1987ونتيجتها  األراضـــي  في  الــســارة« 
 1713 بمقتل  باهظة  بشرية  بتكلفة  ليبيا  هزيمة 
المئات  وضياع  آخرين،   300 وأسر  ليبيًا،  عسكريًا 

في الصحراء.
للمالحظ  يبدو  آنفًا  إليها  المنوه  الحقبة  طوال 
طوال  تشاديًا  ظل  التشادي  الصراع  أن  السياسي 

إلى  متطلعًا  بليبيا،  االستقرار  دعم  في  تشاد  دور 
لقائد  بالنسبة  أما  البلدين.  بين  التعاون  تطوير 
مسمى الجيش في الشرق الليبي الذي ال يحوز صفة 
رسمية ليبية فهو مستقل عن البرلمان الذي عينه 
الحكومة  في  حتى  دفاع  وزير  بمثابة  منضٍو  وغير 
الموقتة غير المعترف بها دوليًا فإنه قام بزيارتين 
 2018 18أكتوبر  في  آخرهما  شهرين  غضون  في 
قبيل الزيارة اإلسرائيلية دون تسريب أي معلومات 
فصائل  استنكار  فقط  صدر  ما  اللقاءين.  حول 
مسلحة تشادية معارضة أبرزها »المجلس القيادي 
انطالقًا  شن  الذي  الجمهورية«  إلنقاذ  العسكري 
الليبي  الجنوب  في  لقاعدته  والعودة  ليبيا  من 
هجومًا على بلدة كوري بوغري في منطقة تيبستي 
بـ  أنجامينا  اتهم  الفصيل  أقصى شمال تشاد.  في 
الليبي  الجيش  مُسمى  قائد  حليفها  »استخدام« 
الالفت  التشادية.  الحدود  عند  تمرد  حركات  لقمع 
الليبي  القائد  لعالقة  التام  التجاهل  االتهام  في 
الذي  السابق  الليبي  للنظام  الكاسحة  بالهزيمة 
قاد جيشه، التي كان الرئيس التشادي الحالي أحد 

القادة الذين ألحقوها به في حربه مع التشاد.
تأثيرات  لالعتدال  أنضجته  ــذي  ال الــســودان 
 29 في  فيه  انعقد  اإلمـــارات،  ــة  ودول السعودية 
اإلسرائيلية،  الزيارة  وقع  على   ،2018 نوفمبر 
جوار  دول  آللية  عشر  الثاني  الــوزاري  االجتماع 
الخارجية  وزير  بصفته  فقط  حضره  الذي  ليبيا، 
المفوض  بالوزير  ممثلة  ليبيا  وحضرته  المصري 
سلطتها  تُسبغ  ال  التي  التوافق  حكومة  لخارجية 
قنصلها  مثلها  النيجر  أن  األغرب  ليبيا.  كل  على 
إعادة  تكن  ولم  الخرطوم،  في  سفيرها  وتشاد 
برنامج  في  معلنة  التشادية–اإلسرائيلية  العالقات 

المحادثاث.
واإلعالمية  الصحفية  المواقع  تتبعتُ  لقد 
العربية األساسية التي أتابعها بشكل يومي، علها 
تتناول الزيارة باإلضاءة فلم أجد إال مقالة في موقع 
األفارقة  »هرولة  عنوانها:  من  »الجزيرة«  قناة 
وأبو  الرياض  عن  فتش  إسرائيل..  مع  للتطبيع 
ظبي«، 28/11/2018، يُشتم منه نفس المزايدة 
في  تضع  ال  التي  الخليجية  ـ  الخليجية  والنزاعية 
أفريقيا  وال  ليبيا  وال مصالح  ال مصالحها  حسبانها 
إسرائيل  هيوم  مقالة  إلى  فنتجاوزها  اإلسالمية. 
اإلسرائيلية  االستراتيجية  توجهات  تعكس  التي 
أميركيًا،  المدفوعة  اإلسالمية  أفريقيا  في  القادمة 
الخليج،  بلدان  والممولة بنفط  أوروبيًا،  والمقبولة 
والمنفذة بالتنسيق العسكري مع ديكتاتوري تشاد 
ترسم  التي  الموضوعية  الرؤية  هي  والسودان. 
بها إسرائيل سياساتها التي تنفذ دائمًا لتهزمهم 
سياساتها  وتملي  أمنيًا  وتخترقهم  عسكريًا  مرات 

على األنظمة العربية الحاكمة.

أخبروه آسفني 
أنهم قطعوا 
العالقات مع 

إسرائيل قبل 44 
عامًا تحت ضغط 

ليبيا وأن السبب 
زال باإلطاحة 
بديكتاتورها 

السابق في ثورة 
2011 الشعبية

 يبدو للمالحظ 
السياسي أن 

الصراع التشادي 
ظل تشاديًا 

طوال العقود 
األربعة وتدخل 

العامل الليبي 
فيه عسكريًا لم 

يخرجه عن حلقة 
الحرب األهلية

العـرف!

نورالدين خليفة النمر
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سياسة وسواس التسييس

ليبيا خردة.. كيف يمكن استثمارها؟

التي تصدح بفوبيا  المفارق والغريب، أن هذه األنظمة 
الجوانب  في  سوى  التسييس  هذا  تمارس  ال  التسييس، 
الدين  وهــي  تُسيس،  ال  أن  فعاًل  المفترض  من  التي 

والقضاء. والقبيلة 
ما  كثيرًا  السياسية  الليبية  األطراف  ممثلي  صراع  في 
بها  يمر  التي  األزمات  تسييس  من  بعضًا  بعضهم  يحذر 
الشعب، من غالء أسعار، ونقص سيولة، وتدنٍ في مستوى 
المعيشة، وفقدان الخدمات الصحية، وانعدام الرقابة على 
خطرًا  تشكل  التي  المشاكل  من  وغيرها  واألدوية،  الغذاء 
نفسه،  المباشر  اإلرهاب  خطر  من  أكثر  الناس  حياة  على 
وكأنها كوارث طبيعية أو جرائم جنائية ال يجب إقحامها في 
عاطلة  تشريعية  لهم سلطات  بالنسبة  هي  التي  السياسة 
وهي  شيء،  تنفيذ  بإمكانها  ليس  وتنفيذية  العمل،  عن 
الفضائية  القنوات  شاشات  على  دائم  خروج  لهم  بالنسبة 
والهذر بكالم ال يسمن وال يغني من جوع أو مرض أو فقر. 
وياغمة  غنائم  منطقة  إلى  ليبيا  في  السياسة  وتحول حقل 
ونفوذ، ومن يجيدون السباحة في هذا الفساد الذي ينخره 
يتمنون أن يبتعد الناس عن هذا المستنقع الذي يدر عليهم 
صياغة  في  يشارك  أن  تعود  الذي  المواطن  بينما  ذهبًا، 
الشعبية،  السلطة  أكذوبة  عبر  شكليًا  مجتمعه  سياسات 
ولعدة عقود، فقدَ بعد أن تخلص من النظام المراوغ حتى 
هذه المشاركة الشكلية، وانتقل إلى طوابير االنتظار الذي 
خبره لقرون طويلة حين كانت قوى خارجية تدير دفة هذه 
السياسة  فممارسة  طويلة.  لقرون  المجتمع  وهذا  األرض 
ال  المجتمع  من  العريض  القطاع  لدى  الفعلية  والمشاركة 
تتم إال عبر األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
تم  ما  غالبًا  آليات  وهي  المستقلة،  واالتحادات  والنقابات 
ما  تاريخنا،  من  طويلة  حقب  عبر  عليها  االلتفاف  أو  منعها 
المشاركة حين كسر  كيفية  في  يرتبك  المجتمع  جعل هذا 
قيود الطغيان ووجد نفسه في فراغ دون أية أدوات أو خبرة 

يستعين بها على الفعل.
األزمة  من  الخروج  في  ضــوءًا  يرى  ال  فالجميع  لذلك، 
في  الناخبون  ليقف  يوم  تحديد  وكأن  االنتخابات،  عبر  إال 

الميلودرامي بأكثر مما تنبئ عنه الحقائق على األرض.
إن القول: ينبغي أن نعلم أنفسنا أو سنشهد انحدارًا مريعًا 
في زمننا نحن هو أمر صحيح تقريبًا، وأنا مقتنع تمام االقتناع 
نكسر  لم  ما  إليه  نسعى  ما  تحقيق  نستطيع  ال  بأننا  اليوم 
الذي  األمر  هذا  صعوبة  مدى  تمامًا  وأدرك  الحالي،  النمط 
يتضاد مع التكوين العاطفي لدي معظمنا«، و»أعز أمنياتي 
هي أن أستطيع التأكد من أننا سنملك الشجاعة لتحقيق ما 
في  القومية  بالفروق  كثيرًا  أؤمن  ال  وأنا  عقولنا.  به  تخبرنا 
لسنا  أخرى-  بلدان  مع  أننا–بالمقارنة  المؤكد  لكن  الذكاء، 

أكثر غباًء من اآلخرين!«.
ب-

كامل–مثل  ما بشكل  بلد  تتطلبه مهمة تصنيع  ما  »إن 
الصين في يومنا هذا- العزيمة والتصميم لتدريب ما يكفي 
من العلماء والمهندسين والتقنيين. إنها العزيمة وعدد قليل 
من السنوات وحسب، وليس ثمة من دليل على أن أي بلد في 
العالم أو أي نوع من البشر أفضل من سواه في القدرة على 
التعلم، والحق أن كثيرًا من الشواهد تتوافر بشأن أن الجميع 
متشابهون إلى حد كبير، ويبدو أن التأثير الذي لطالما ألصق 

بالتقاليد والخلفية الفنية محدود إلى حد يثير الدهشة«.
تعليق

كما  تحققت  قد  الكتاب  بها  جاء  التي  الحقائق  هذه  إن 
أشرنا في الصين، لكن المذهل أن ذلك حدث في بلدان عدة 
فيما سمي من قبل اإلمبريالية بالعالم الثالث الذي غاصت 
نوعية  قفزة  فيها  ورغم هذا حدثت  أهلية،  دوله في حروب 
اقتصادية صناعية في غضون سنوات. وبلد مثل رواندا حدث 
المليون  يقارب  ما  فيها  ُقتل  أهلية  حروب  من  بزغت  أنها 
بحور  وال  الماهوية  في  تغوص  أن  دون  سنوات  في  نسمة 

الثقافة المتشعبة.
لقد كانت إجرائية إلى أبعد الحدود بسالح اإلرادة ودون 
الماضي، وكأنها جعلت  انتقالها من  النظرية جسرت  سالح 

من المذبحة المدرسة وأساليب تعلم الصحوة فالتجاوز...
• علموا أوالدكم التقنية

خردة،  بالد  أنها  يصح  بحيث  بالخردة،  تغص  بلد  ليبيا 
باستيراد  تكثر  والمطالب  مكان،  كل  في  مكدس  السالح 
الجديد مع أن القذافي حول البالد لمخزن للسالح دون حد 
ليبيا يرمون اآلالت بمجرد  إلى خردة، والناس في  ما تحول 
المستخدمة  البضاعة  تنقل  العربات  ونشاهد  تافه،  عطل 
ألن  قرى  وحتى  مدن  غرقت  وقد  أفريقيا.  نحو  البالد  من 
ليس هناك صيانة للبنية التحتية في هذا المجال، في حين 

حين يراد لمسألة ما أن تقصى من دائرة اهتمام الدولة، 
محاولة  »إنها  عنها  يقال  السياسي،  محتواها  من  تفرغ  أو 
مسؤوليتها  من  المتبرئة  السلطة  تعلن  أو  للتسييس« 
هذه  أن  مع  المسألة،  هذه  تسييس  ضد  أنها  المباشرة 
إضراب  السياسة.  قلب  في  غالبًا  تقع  الحادثة  أو  المسألة 
عامة  بصفة  اإلضراب  أو  كمثال،  تونس  في  الشغل  نقابة 
أو العصيان المدني، أو حادثة اختطاف صاحب رأي سياسي 

مخالف، أو غيرها مما يهدد أمن المواطن وحياته.
»التسييس«، نسبة إلى السياسة، مصطلح يتكرر كثيرًا 
أن يسيس.  يريدون لشيء  الذين ال  السياسيين  أفواه  في 
أمور تمس حياتهم  في  اآلخرين  لنقد  يتصدون  ما  ودائمًا 
التسييس  وكأن  األمر،  هذا  تسييس  ضد  نحن  بقولهم 

جريمة في حد ذاته أو خروج عن قواعد اللعبة.
في إضراب نقابة الشغل في تونس كان ممثلو الحكومة 
ينتقدون هذه اإلضرابات باعتبار تم تسييسها. في حادثة 
في  دولته  قنصلية  في  الخاشقجي  جمال  الكاتب  مقتل 
تسييس  ضد  إنها  السعودية  السلطات  تقول  إسطنبول، 

هذه القضية.
احتكروا  الذين  يتشدق  ما  كثيرًا  الفضائية  قنواتنا  في 
ضد  نحن  بقولهم  المكوكية  جوالتهم  في  السياسة 
عمال  إضراب  كأن  سياسيًا.  استغاللها  أو  األزمة،  تسييس 
والمعيشية  العملية  أوضاعهم  تحسين  أجل  من  دولــة 
دولة  أجهزة  اشتراك  أو  بصلة،  للسياسة  يمت  ال  أمر 
في  سياسي  معارض  كاتب  مقتل  في  واستخباراتية  أمنية 
عالقة  ال  عرضي  حادث  جثته  وإخفاء  أخرى،  دولة  قنصلية 

له بالسياسة.
وكأن وصول نصف شعب إلى ما تحت خط الفقر نتيجة 
سياسات اقتصادية رعناء أمر خارج حقل السياسة واهتمام 
سياسية  مصطلحات  و»المواطن«  »المواطنة«  الساسة. 
هذه  يمس  عمل  وأي  وقانونية،  دستورية  حقوًقا  تتضمن 
أو فقدان  السياسة، من غالء  االصطالحات هو من صميم 
رأيًا سياسيًا  له  تقطيع جسد مواطن ألن  إلى  الخبز،  رغيف 

مختلفًا عن السلطة.

»إن التقنية هي ذلك الفرع من الخبرة البشرية الذي يستطيع 
الناس تعلمه بنتائج يمكن توقعها«- سنو

• من براك يأتي الجديد
يتحول  إدراك ذلك  ولعدم  كله،  يترك  ال  كله  يطال  ما ال 
الهدف األسمى إلى جزرة الحمار المربوطة على رأسه يطاردها 
دون جدوى. لقد تنبهت لذلك أثناء مشاهدتي تقريرًا إخباريًا 
في محطة تلفزيونية ليبية ركزت على الخبر المحلي وتوسعت 
فيه، جاء في تقرير لها من قاعدة عسكرية بمنطقة )براك( 
أن العسكريين هناك عملوا على إعادة طائرتين للعمل بعد 
أن رُكنتا ألربعين سنة بسبب األعطال، وأنهم بصدد إصالح 

طائرة ثالثة.
الطاغية  عهد  كنا  حين  األعــوام،  سالف  في  أن  فتذكرت 
نستهلك:  مما  تنتج  التي  الكناسة  نعيد  كيف  السجن،  في 
المتساقط  الصلب  والسلك  لحبال،  تتحول  البالية  المالبس 
من السرير يتحول إلبر بأحجام مختلفة، وعلب السجائر تمسي 
السجائر  ورق  ومن  البارد،  طعامنا  به  نسخن  الذي  الفرن 
نصدر المجلة واسمها »النوافير«، التي بدورها تصدر الكتب 
اللغات...وهلم، ومن هذا  المؤلفة والمترجمة عن عدد من 
الحياة  بدأنا  السبل  وجوهنا  في  وضاقت  خرجنا  حين  الهلم 
في  فشاركنا  يتوافر،  ما  واستثمرنا  جديد،  من  وُلدنا  كأنما 
وحيثما  ممكن،  ما  ونشرنا  فكتبنا  النادر  الثقافي  النشاط 
تتوافر طريق سلكنا حتى أنني بدأت منذ األيام األولى للزواج 
أقدد ما يتبقى من لحم وطماطم وفلفل وغيره، فلم أتمكن 
من الحصول على ثالجة ما في بدء تسعينات القرن الماضي 

من الصعب الحصول عليها في ليبيا القذافي.
• إصالح ما يمكن إصالحه

أ-
البريطاني  والعالم  لألديب  »الثقافتان«  كتاب  أقرأ  كنت 
كتاب  الدليمي  لطيفة  وترجمة  سنو  بيرسي  تشارلس 
نصف  من  كتب  ما  الكتاب24«،  »سلسلة  الفيصل  مجلة 
بريطانيا  مصاب  من  شكوى  وكله  1959-م-  وأكثر  قرن 
الوقت  نفس  في  والكاتب  العلمية!،  الثورة  عن  وتأخرها 
أقل من  الثورة في عقود  أن من سيستفيد من هذه  يؤكد 
أصابع اليد الواحدة هي الصين وكما نعرف تحققت نبوءته، 
العاديين  الناس  أن  تُبرهن  الشاقة  التحوالت  »أن  ويعلل 
مع  التعامل  في  مدهشة  مثابرة  يُظِهروا  أن  يستطيعون 
عن  بعيد  بالمرارة  الشعور  و»إن  المستقبل«،  في  الشدائد 
أو  أنفسنا  أن يكون استجابة كافية، والقول إن علينا تعليم 
مواجهة الهالك المُحتم هو قول مكتنف بالتصعيد العاطفي 

المشاركة  جوهر  هو  صندوق  في  ورقة  ويضعوا  طوابير 
لعبها  التي  نفسها  الخادعة  اللعبة  أنها  غير  السياسية، 
الشعبي«،  »التصعيد  سماه  ما  عبر  السابق  النظام 
تفريغ  آلية  مجرد  االنتخابات  أو  التصعيد  الحقيقة،  وفي 
حالة  تعيش  بأنها  وإيهامها  الشعبية  الشحنات  لهذه 
اللعبة  الحالتين  في  مباشرة.  غير  أو  مباشرة  ديمقراطية 
ال  مجتمع  في  تتم  حين  واالنتخابات  ومكشوفة،  ساذجة 
خبرة له بالمشاركة السياسية عبر األدوات السابق ذكرها 
تحريك  أو  »الغميضة«،  لعبة  يشبه  ما  إلى  فستتحول 
سيكون  وبالتالي  واحد،  بلون  رقعة  على  الشطرنج  قطع 
االختيار جزافيًا وعشوائيًا مثلما حدث في انتخابات المؤتمر 
الوطني ومجلس النواب اللذين عمال مباشرة ضد ما يريده 
الناس، والسبب كون من ُاختيروا ال ذاكرة لهم في العمل 
والسبب  االنتخابية،  للقاعدة  التمثيل  طبيعة  أو  السياسي 
أيضًا ألن االنتخابات ال يمكنها أن تختلف عن آلية التصعيد 
ورؤى  عملية  برامج  أمامه  الناخب  بكون  إال  المضحكة 
للمستقبل بإمكانه أن يختار بينها، وهذه البرامج ال يمكن 
ولها  فكر  ولها  قاعدة  لها  أحزاب  رؤية  عبر  إال  تتبلور  أن 
كوادر قادرة على أن تشكل منها حكومات وأجهزة رقابية.

التحالف الوطني  الليبيون للمؤتمر الوطني كتلة  انتخب 
هذه  لكن  واضحة،  طريق  وخارطة  برنامج  لها  كان  التي 
الكتلة التي حصلت على األغلبية تحولت إلى أقلية مهمشة 
الديمقراطية  اآلليات  والسبب هي  الوطني،  المؤتمر  داخل 
مدنية  منظمات  فيه  ليس  مجتمع  ففي  عنها،  تحدثنا  التي 
قاعدة حزبية، تتحول  أو  ثقافة  نافذة وال  نقابات  فاعلة وال 
الذي  السياسي  المال  بفعل  أقلية  إلى  المنتخبة  األغلبية 
المقدم  البرنامج  ألن  التكتل،  أو  للحزب  الوالء  محل  يحل 
كان يعوزه التنظيم، وألنه في الواقع لم تتبلور أية عقيدة 
الذي قدم نفسه  التكتل االرتجالي  أو  الحزب  سياسية لهذا 
المنتمية  الكوادر  له  تكون  أن  دون  انتخابي  برنامج  عبر 
التشريعية  السلطة  داخل  أغلبيته  عن  الدفاع  على  القادرة 
والقادرة على تشكيل السلطة التنفيذية المخلصة للبرنامج.
ليحل  الحزبية  القوائم  ُألغيت  البرلمان  انتخابات  في 
التكتالت  أو  باعتبار أن األحزاب  المرشحون األفراد،  محلها 
الوطني،  للمؤتمر  حدث  الذي  البالء  كل  سر  هي  الناشئة 
المؤتمر  من  أفضل  يكن  لم  الجديد  النواب  مجلس  لكن 
مرتجلة  إلى كتل  انقسم  ما  الذكر، وسرعان  الوطني سيئ 
داخله دون أن تكون لها برامج أو انتماء حقيقي أو ذاكرة 
لتصفية  أو كتل  أو مصلحية ضيقة،  سياسية. كتل جهوية 
التكتل يعكس في طبيعته  حسابات شخصية، غير أن هذا 
األحزاب  جاءت  أن  وكان  السياسي،  للعمل  األصلي  النزوع 
أن  غير  ــزواج،  ال بعد  الحب  يجيء  مثلما  االنتخابات  بعد 
المضاجع والطالق لم تتوقف داخل هذه  الهجر في  حاالت 

المصلحية. التكتالت 
داخل  البكتيريا  انقسام  تشبه  تكتالت  هي  آخر  بمعنى 
الناس  بها،  للناس  عالقة  وال  المرئية  غير  مستعمراتها 
يغطسون  موسمي  بشكل  إال  المشاركة  عن  المبعدين 
إلى  ويعودون  البنفسجية  الصبغة  في  أصابعهم  فيه 
وهم  انتخبوهم  الذين  يراقبون  الشاشات  خلف  مقاعدهم 
خُدِع  الذي  الشعب  مآسي  تسييس  ضد  أنهم  يعلنون 
الوطني  المؤتمر  في  تكتاًل  انتخب  حين  مرًة  مرتين: 
وانتخبوا  السياسي،  المال  تكتالت  ابتلعته  ما  سرعان 
االنتخابية  هوياتهم  زوروا  أنهم  اكتشفوا  مستقلين 
العودة سالمين  ثم  التشريعية  السلطة  قبة  إلى  للوصول 
النظام  مثل  تبرؤوا  حين  الثانية  والخدعة  تنظيمهم،  إلى 
في  مستقلين  وانتخبوا  الرجعية  األحــزاب  من  السابق 
عصبوية  كتل  إلى  بعد  فيما  ليتحولوا  النواب  مجلس 
متحاربة تحت قبة البرلمان الذي ال قبة له، تكتالت دون 
يشبه  فيما  برامج،  أو  والء  ودون  الحزبية  الثقافة  أخالق 
الخارجة  السياسية  الميليشيات  أو  االرتجالية  الشلل 
الميليشيات  ذهنية  بنفس  تعمل  المسؤولية  أخالق  عن 

القانون. عن  الخارجة  العسكرية 

قام عمال وفنيون ليبيون في مجال الكهرباء بصيانة تدعو 
للتقدير واالقتداء بما حصل في البالد في هذا المجال، وكان 
المجزية  اإلنسانية  الحقوق  لهؤالء  يقدم  أن  المفترض  من 

المالية والمعنوية.
وكما يقول سنو فـ»إن التقنية هي ذلك الفرع من الخبرة 
البشرية الذي يستطيع الناس تعلمه بنتائج يمكن توقعها«، 
أي من الممكن معرفة النتيجة بسهولة، وإن تدريب تقنيين 
ليس بالمهمة العسيرة من جهة ،ومن أخرى سيوفر للبالد 
الجهد والوقت  أبنائها بضاعة رخيصة بتكلفة توفر  ولكافة 

والمال.
ومن هذا أقترح مثاًل: أواًل–تأسيس شركة للتدريب التقني 
من القطاعين العام والخاص، تقوم بصيانة آلليات عسكرية 
االنخراط  في  وُرطوا  الذين  الشباب  تستوعب  وأن  وأمنية، 
بالميليشيات المسلحة، وأن يقدم للناجحين منهم مكافآت 

مجزية وأن يبقى من لم ينجح كعامل...
للتدريب  اإلعالمية  المحطات  من  شركة  تأسيس  ثانيًا- 
من أجل إعداد بنية تحتية إلدارة األجهزة اإلعالمية وإصالح 
أعطابها وتطويرها أيضًا، ولتبدأ جهة واحدة عامة أو خاصة، 

فإن المبادرة دائمًا صغيرة.
وهكذا في كل مجال: مليون خطوة تبدأ بخطوة أو كما 

قيل.
• من مفكرة رجل لم يولد

ما ال يُطال كله ال يترك كله وأيضًا ال تؤجل عمل اليوم إلى 
الغد، هذه الحقائق نتركها حين أنها ال تتركنا، وعليه فاإلجراء 
هو طريقة للتعلم، ولنأخذ الدرس من مدرسة أبائنا وأجدادنا 
نعومة  منذ  والــورش  الحقول  في  أبناءهم  يعلمون  الذين 
أظافرهم، فيما تعلمهم الجدات االستعداد للحياة بالمحكى 

في المساءات منذ بدء الفهم األولي.
الوطنية  التربية  مادة  سأجعل  بيدي  األمر  كان  لو  لهذا 
في الشهادة االبتدائية واإلعدادية وحتى الثانوية تتمثل في 
كتاب واحد هو »من مفكرة رجل لم يولد« أما كيف ذلكم، 
سفر  يولد«  لم  رجل  مفكرة  و»من  المختصين،  بيد  فاألمر 
كتب  الذي  القويري  يوسف  المرحوم  الكبير  الليبي  المبدع 
العام 1965م، حين لم يخطر المستقبل بالبال، مفكرته عن 
العام 2565م، وفيها المخيلة تحرث األرض في الغد ما يبدأ 

اليوم.

»التسييس«، 
نسبة إلى 

السياسة، 
مصطلح يتكرر 
كثيرًا في أفواه 

السياسيني 
الذين ال يريدون 
لشيء أن يسيس

ما ال يطال كله ال 
يترك كله، ولعدم 
إدراك ذلك يتحول 

الهدف األسمى 
إلى جزرة الحمار 
املربوطة على 
رأسه يطاردها 

دون جدوى

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

مجانبة الهدف

الفيل.. صديقي النبيل

محمد عقيلة العمامي

قصة  الشهيرة،  البيروتية  »اآلداب«  مجلة  في  قرأت  السبعينات،  بداية 
الفتة للكاتب المصري سليمان فياض.

ال أذكر اسم القصة اآلن، لكنني أذكر أنها تتحدث عن شخص يستيقظ 
فيكتشف  عمله،  إلى  للذهاب  استعدادًا  المعتادة  بالشؤون  ويقوم  صباحًا 
حالة غريبة تعتريه، وهي أنه عندما يمد يده لتناول شيء ما تقع يده قبل 

أو بعد هذا الشيء، وال تقع أبدًا على الشيء نفسه!.
تبرز  بدأت  ظاهرة  هذه  بأن  الطبيب  فيخبره  عيون،  طبيب  إلى  يذهب 
بها. حين  لالستعانة  معينة  نظارة  وأعطاه  السبب  وأنها مجهولة  مؤخرًا، 
النظارة  يرتدون نفس نوع  الطبيب يالحظ وجود كثيرين  يخرج من عند 

التي أعطاها له الطبيب.
تنتمي هذه القصة إلى ما عرف آنئذ بـ»األدب الحزيراني«، الذي انبثق 
بعد نكسة، أو هزيمة، العرب أمام إسرائيل في يونيو )حزيران( سنة 1967.
لقد أصابت هذه النكسة، أو الهزيمة، المفاجئة الذات العربية المبالغة 
في تقدير قوتها في النواة منها، ولذا ظهر أدب، بالذات في ما يعرف بدول 

الطوق، يعج بمشاعر المرارة واإلحباط والسخط وخيبة األمل.
التحرر  حركة  وجرحت  وغائرًا،  واسعًا  جرحًا  العربية  الذات  جرحت  لقد 
طموحاتها  في  يشكك  ومحبطًا  ومخجاًل  محرجًا  جرحًا  العربية  القومي 

بمستقبل زاهر عماده التحرر والتطور المستقل.
الشيء  وبين  بينه  التي  للمسافة  تقديره  يخونه  القصة  في  الشخص 
تحرير  بعبء  للقيام  تصدتا  اللتان  العربيتان  والدولتان  تناوله،  المراد 
العدو  لقوة  تقديرهما  خانهما  وسورية(  )مصر  واستعادتها  فلسطين 
لإلمبريالية  المتزعمة  بالدولة  وارتباطه  الفعلية  وإمكاناته  )إسرائيل( 
)أميركا( التي تعتبر إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة لها في التصدي للمد 

السوفياتي وضبط حركة الدول العربية.
من حوادث سوء التقدير الكبرى التي ترتبت عليها فواجع في المنطقة، 
صدام  ألن   .1990 سنة  الكويت  حسين  صدام  عهد  في  العراق  احتالل 

حسين راهن، في ما يبدو، على عدة نقاط أبرزها نقطتان:
-1 عدم إقدام أميركا على توريط قواتها في حرب غير خاطفة بعيدة 
عن حدودها قد يطول أمدها، بسبب درس الهزيمة التي كانت قد منيت 

بها في فيتنام سنة 1975.
األفول  إلى  طريقه  في  كان  الذي  السوفياتي،  االتحاد  سماح  عدم   2-
بلد قريب من حدوده. »وبالمناسبة،  أميركي في  بتدخل عسكري  حينها، 

كان هذا تقديري أنا أيضًا«.
يبدو أن سوء التقدير هذا يتحكم في الذهنية، أو العقلية، العربية.

أن  تؤمن  ميتافيزيقية  مسلمات  من  ننطلق  ال  هذا  نقول  إذ  ونحن 
مواقف  من  وال  األبد،  وإلى  مرة  معطى  جوهر  واألقوام  الشعوب  ذهنيات 
عنصرية، منطلقة من هذا المبدأ ذاته، تقسم الشعوب إلى شعوب ذكية 
وشعوب غبية، وإنما ننطلق من أن جملة من الظروف التاريخية المكتنفة 
وتقديرهم لألمور كجماعة،  تفكيرهم  أفق  ما تحدد  أو قوم  مسيرة شعب 
والعقل، أن  النفس  والتقدير، بسبب تمكنهما من  بحيث يبدو هذا األفق 

الفكاك منهما متعذر وأنهما خاصية مالزمة لألمة المعنية.
والتقدير  التفكير  في  القصور  هذا  من  التخلص  أن  نعتقد  جانبنا  من 

والتدبير ممكن، وإن لم يكن ثمة ما يبشر بذلك!

يوم األحد، الذي يلتصق مباشرة بنهاية عطالت أعياد الميالد ورأس السنة، 
المارة.  من  الشوارع  تخلو  تكاد  ؛  الغمِّ لدرجة  كئيبًا  لزجًا  لندن  في  يكون 
أشباح  ورؤوس  ببالدة.  يتساقط  متكاسل  رذاذ  مغلقة،  الكبيرة  المحالت 
ملفوفة بشيالنها الصوفية الداكنة مسرعة، وحافلة حمراء بطابقين تتهادى 
غرفتي  زجاج  وراء  من  إليها  أرنو  التي  بــارك«،  »هايد  حديقة  رصيف  عند 

بالطابق السادس. ملل وحنين إلى وطن يعيش فينا أطبقا على تلك الليلة.
كنت قد نلت كفايتي من كل شيء، وأكلت ونمت ثم صحوت، ولكن ذاك 
أتنقل،  وأخذت  فراشي،  إلى  وعدت  أبدًا.  ينتهي  أن  يريد  ال  يتمطى،  األحد 
بملل، من قناة إلى أخرى. لم أجد، مثلما اعتدت، برنامجًا يشدني، على الرغم 
من أن برامج أعياد الميالد التلفزيونية منتقاة بعناية. غمرني إحساس مزعج 
باب  من  أخرج  لو  وددت  موحشة.  غربة  وطوقتني  عيدي،  ليس  العيد  بأن 
البحر.  باب  أو  الحمام..  زنقة  في  أو  الحوت  في سوق  نفسي  فأجد  الفندق، 

وجدت برنامجًا وثائقيًا يتحدث عن الفيلة، شدني فشاهدته حتى نهايته.
مع  وتتعاضد  وتؤدبها،  صغارها  تعلم  الفيلة  أن  البرنامج  مقدم  يؤكد 
كبارها  من  تتعلم  أنها  والعجيب  وتكره..  تحب  وهي  الشدة،  وقت  بعضها 
حد  منه  فتصرخ  البعوض  يثيرها  أبدًا،  عنهم  تتخلى  وال  بكهولها  وتعتني 
الجنون، تصرخ أيضًا إن استفزها أحد، وال تتردد في مهاجمته، وتستكين وال 
تنسى معروفًا أبدًا وتدافع عن صغارها حد القتال، وإنها مخلوقات ال يمكن 
التنبؤ بردود أفعالها، كثيرًا ما أنقذ قطيع من األفيال رفيقًا لهم ُأصيب بسوء 
نتيجة عملية صيد، أو حادث عرضي. ويراها المتخصصون قريبة من البشر 

في قناعاتها وسلوكها.
وتحدث، في ذلك البرنامج، خبير أفنى نصف قرن في دراسة سلوك األفيال، 
وأكد أنها ذكية كالبشر، وأحيانًا تفوقهم. تحدث عن قطيع من الفيلة أخذ 
المعسكر  فطوقوا  مؤنًا  منها  يأخذ  مفتوحة،  حديقة  في  معسكر  على  يغير 
طوياًل  وقتًا  يمِض  لم  ولكن  عنه،  فابتعدت  فكهربوه،  فاقتحمته،  بسور 
أنوار  وتطفأ  الكهربائي،  المولد  يتوقف  أن  بمجرد  أنه  الفيلة  انتبهت  حتى 
المعسكر، يتوقف صعق السور المكهرب، فتقتحمه، فجعلوه مكهربًا طوال 
للكهرباء،  لة  موصِّ غير  خراطيمها  أن  إلى  انتهبت  ما  ولكن سريعًا  الليل.. 

فأزالت بها أسالك الحاجز!
بعضها له روح دعابة، إذ يتعمد االختباء، ثم يظهر فجأة إلخافة اإلنسان 
ويقف يهز أذنيه ساخرًا بعينين ساخرتين ضاحكتين. وتحدث عن فيل وسيم 
اقترب من قطيع يتحرك وكأنه يرقص، وسريعًا ما انتبهت إليه إحدى اإلناث 
في  أذنيها  وتهز  رأسها  تدير  وأخذت  نحوه،  واتجهت  القطيع  فتسللت من 
استحياء، وسريعًا ما اقتربا من بعضهما البعض، وبحث لها الذكر العاشق 
عن عشب يبدو أنه محبب لإلناث، فقطعه بخرطومه وقدمه لها، وظال طوال 
إلى  خرطوميهما  يرفعان  شاهدهما  أنه  وأكد  البعض،  بعضهما  مع  أيام 
أعلى ويلتصق الفمان في قبلة طويلة، ثم أخذا يبتعدان عن بقية القطيع، 
المأل،  على  الطبيعة،  نداء  تمارس  تراها  أن  كثيرًا  يصعب  خجولة،  فاألفيال 

فهي كاإلنسان!
وقال أيضًا إن شهر العسل يدوم عشرة أشهر، إلى أن يبدأ وحم األنثى 
عنها  تبتعد  ال  منها  أكبر  أنثى  رفيقتها  وتصبح  ذكرها،  في  رغبتها  وتفقد 
طوال الوقت، تعلمها الحيل األنثوية كافة! ويستمر حمل األنثى 21 شهرًا 
وتنجب فياًل يبلغ وزنه نحو 90 كيلوغرامًا وسريعًا ما يقف على قدميه ويأخذ 
يرضع  وهو  األماميتين،  قدميها  بين  يقع  الذي  أمه  ثدي  من  الرضاعة  في 
طفلها  حماية  في  األم  وتأخذ  أعتقد.  كنت  مثلما  بخرطومه  وليس  بفمه 
وإبعاده عن أي خطر. وتحدث أن فيالً نزقًا صغيرًا ابتعد قلياًل عن أمه وكانا 
قريبين من مجرى قناة، فصرخت األم مرارًا تحذره، ولكنه لم يأبه وسقط 
في الماء، وسرعان ما انطلقت أمه وفيلة أخرى وأنقذتا الرضيع بصعوبة، وما 
أن أخرجتاه حتى احتضنته برهة ثم ابتعدت عنه قلياًل وصفعته بخرطومها 

صفعًة قويًة، لدرجة أن عنقي التف تلقائيًا عن الشاشة!
مسايرة  تستطيع  ال  التي  منها،  الكهول  رعاية  الشابة  الفيلة  وتتولى 
القطيع في مسيرته، وكثيرًا ما يتخلف فيل أو أكثر وتبقى مع الفيل الكهل 

تتعلم منه الحكمة والتجربة مقابل حمايته!
السير فوق ثمرة  أنها تستطيع  والفيلة ليست خرقاء، وهي رشيقة حتى 
جوز هند برشاقة وال تكسرها، وهي حيوانات وفية، فلقد عالج مقدم البرنامج 
فياًل ُأصيب بجرح غائر في قدمه، ووصف ألم الفيل أول مرة من حرقة المطهر 
لجرحه فصرخ صراخًا عظيمًا، ولكن بعد أن اعتاد العالج أصبح ينتظره أمام 
كوخه، ويمد له قدمه إلى أن شُفى تمامًا. ولما التحق الفيل بقطيعه، ظل 
نحو  الفيل  وينام  يعانقه.  وكأنه  نحوه  ويلف خرطومه  إليه  يأتي  يراه  كلما 
ثماني ساعات فيما يقضي ست عشرة ساعة يلتهم الحشائش، التي يحتاج 
منها نحو 320 كيلوغرامًا، والفيل يبحث باستمرار عن الماء الذي يحتاج منه 
يوميًا إلى نحو 150 لترًا. الفيل يتصرف كاإلنسان في قناعاته وسلوكه بل 
يفوقه أحيانًا في عواطفه. تلك الليلة أخرجتني الفيلة من حالة من االكتئاب 
التي كادت تفسد بقية أيام تلك الرحلة.. بعد أيام، وفيما كنت أتسوق رأيت 
قالدة رائعة كانت سلسلة أنيقة من الذهب تحمل فياًل صغيرًا مرصعًا بقطع 
صغيرة من األلماس، اشتريتها كهدية البنتي بمناسبة دخولها الجامعة. لقد 
فرحت بها كثيرًا، وزين الفيل عنقها، ولكن لم يخطر ببالي أبدًا أنها ستحضر 

إلى بيتنا فياًل حقيقيًا أصبح من أروع وأنبل أصدقائي!

لقد أصابت 
هذه النكسة أو 

الهزيمة املفاجئة 
الذات العربية 

املبالغة في 
تقدير قوتها في 

النواة منها

أعياد امليالد 
ورأس السنة، 

يكون في لندن 
لزجًا كئيبًا لدرجة 

 تكاد تخلو 
ِّ

الغم
الشوارع من 

املارة

عمر أبو القاسم الككلي
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رسائل الفاخري )14(
من بنغازي إلى جالل الدغيلي

في هذه الرسالة بذور رفض 
الفاخري للنظام، فاإلشارة 

واضحة على التدخل المبكر
من رقابة النظام على ما يكتب

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

السنة الرابعة
العدد 160 6 ربيع اآلخر 1440 هــ

13 ديسمبر 2018 م اخلميس

في الرسالة السابقة وردت الفقرة التالية: »إن األصدقاء الذين 
أثرياء  أصبحوا  الذين  القدامى  رسالتك–األصدقاء  في  ذكرتهم 
اآلن- لم يتصلوا- بي، ولم أشعر- أنا اآلخر- بالرغبة في االتصال 
بهم حتى اآلن، بالرغم من أن أخبارهم تأتي إلي تباعًا، وهم الذين 
قال عنهم )غناوة العلم(: )إيصّقص على لقدار، عندي العقل، يا بال 
ع الجفا(«.. والمعني في هذه األغنية هو أنه يترفع أحيانًا على من 

يقدر صداقته.. فما بالك عمن يترفعون عنه.
إن المقصود بهذه اإلشارة هو صادق النيهوم، الذي انشغل 
في ذلك الوقت ببرامج كثيرة داخل ليبيا وخارجها.. ولكن األيام 
أثبتت أن عالقتهما كانت أقوى بكثير مما أعتقد الكثيرون، ومنهم 
صديقه جالل الدغيلي، فلقد كان يعتقد مثل الكثيرين أنه ممن 
كتبوا الكتاب األخضر، ولكن إن كان النيهوم متفقًا في جزئيات 
مع فكر القذافي إال أنه لم يكن له قلم في الكتاب األخضر، فلقد 
أصدر عديد الكتب الثقافية التي شهد لها الشأن الثقافي، وأيضًا 
العسكري، وحتى فكره هو، السياسي والديني لم تنتجه المؤسسة 

التي أنشأتها الدولة الليبية في جنيف.
الود  وحجم  والفاخري،  النيهوم  تواصل  على  شهدتُ  لقد 
بينهما في الثمانيات خالل زياراتي إلى كوبنهاغن، وأذكر جيداً أن 
الفاخري ضحك كثيرًا ذات مرة، بسبب اتصال النيهوم هاتفيًا به 
تلك الليلة من جنيف، فلقد قال له إثر قراءته خبراً يقول إن شركة 
»هينيكن« افتتحت مصنعًا للبيرة في اليمن: يا صديقي اليمن 
السعيد، أصبح سعيداً جدًا، فلقد صار بمقدوره أن )يحبس( القات 

ببيره )مصقعه( «.
أما بعد وفاة صادق ظل الفاخري شاردًا بحزن بالغ لفترة طويلة، 
المنية  بينهما  وفرقت  عاشا صديقين  فلقد  الكثير،  عنه  وكتب 
صديقين جدًا. رأيت اإلشارة 
إلى ذلك ألنني شاهد على ما 

حدث بينهما.
رفض  بذور  الرسالة  في هذه 
الفاخري للنظام، فاإلشارة واضحة 
رقابة  من  المبكر  التدخل  على 
النظام على ما يكتب، فما كتبه 
»ال  الرسالة عن قصته  في هذه 
ويعزز  يؤكد  الكالب«  أمام  تجِر 
فالقصة  الرقيب،  قلم  تدخل 
يوحي  الذي  بالرمز  ممتلئة 
بالمخاض، الذي كان يحدث من النظام والذي وصل به من بعد 
1973 إلى تبني سياسة القمع. ورسالة الفاخري إلى جالل الدغيلي 
عن  التخلي  قبيل  يعني   ،1972/2/19 يوم  بنغازي  في  مؤرخة 

أسلوب الحوار والنقاش. يقول الفاخري في رسالته:
»أخي جالل..

ألف عربة من سالم إليك.. وكل األمنيات الطيبة..
وما كان يجدر بي أن أنقطع عن مكاتبتك طوال هذه المدة، 
منهوك  ولد  والسمعة..  الطباع  سيئ  الواقع–ولد  ولكنني–في 
الكتفين تحمل عبء أرتال الخطايا في حق الرفاق الجيدين.. وما 
كان بوسعه أن يفعل شيئًا، أيما شيء تجاه ذلك سوى أن يحلم 
واأليدي  الجليد..  انهمار  عبر  العناق  بدفء  يحلم  أن  باتصال.. 
والنكات  بالود.  الممتلئة  والنظرات  واالبتسامات..  المتشابكة.. 
المآتة،  خيال  ولباس  المكنسة،  بالشعر  يتعلق  فيما  الصاعقة 
والليل  األصدقاء..  ضحكات  ثم  باألرض،  المتسمرة  والحقيبة 
الدافئ رغم قبعة الجليد.. وصوت القطار الراحل، خلفنا، إلى األبد!

أنا ولد سيئ الطباع والسمعة...
بذلك،  حالمًا  المقهى،  أمام  واقفًا  وقتي  كل  أنفقت  ولكنني 
عني  يمسح  شيئًا  مباشرة،  السماء  من  يهبط  ما  شيئًا  منتظراً 
تجاعيد القلب والجبين، وانكسار الجفون اآلسفة.. ويحمل عني 

خطاياي في حق رفاقي الجيدين.
انتظرت ذلك طوياًل..

ولكن سماءنا لم تعد تمطر سوى الصدأ، وال تحمل إلى رئتي 
سوى رائحة الجفاف، وموت األرض عبر سياط الظهيرة الملتهبة! 

وتهاجر الطيور إلى الشمال..
وأظل أراقبها شاعرًا بحنين جارف إلى البكاء.. إلى البكاء واقفًا 
أمام المقهى، مغير ثقل جسدي من رجل إلى أخرى مثل حصان 
نصب  مثل  هناك  أقف  أنني  نفسه  الوقت  في  مدركًا  العربة، 
تذكاري، نصب تذكاري لسوء الطالع والطباع والسمعة.. ثم أشرع 

في الحديث إلى نفسي!
أخي يا صديقي..

إنك تعتقد أنك وحيد حين تتحدث إلى نفسك.. ولكنك أكثر 
وحدة حين تتحدث إلى اآلخرين.. ولكنني ال أشعر بذلك قط حين 

أكون معك، فدعنا نتبادل األنخاب.. ودعني أخبرك عن شيء آخر:
حدث ذلك في مدينة )بول(..

كنت وحيدًا وحدة كاملة.. وكنت قد شربت كفايتي من كل 
شيء طيلة النهار ولم يعد في جيبي سوى بضعة شلنات.. كنت 
قد بعثت بقصة إلى )الحقيقة( منذ ثالثة أسابيع، ولكنها لم تنشر، 
كانت القصة بعنوان )ال تجِر أمام الكالب( ولقد بدا لي أن الكالب 
قد مزقتها بأنيابها، وبالت عليها قبل أن تصل المطبعة.. هل 

تعرف ماذا أعني؟«.
ولقد سبق وأن تناولنا بقية الرسالة، فهي تلك التي ضمنا فقرة 
منها تناولنا فيها قصصًا من رسائل الفاخري، وهي التي نشرت 

بكاتبنا »قطعان الكلمات المضيئة«.

ترجمة - محمد عقيلة العمامي

آثار
للوهلة األولى ال يبدو برج بيزا في منطقة 
توسكانة اإليطالية وكأنه تغير فهو ال يزال 
مائاًل، إال أن مهندسين يعكفون على تصحيح 
السنوات  في  ملحوظ  تحسن  مع  الوضع 
الشهير  المعلم  هذا  ويشهد  األخيرة. 
اإليطالية  بيزا  جمهورية  مجد  ذروة  على 
وبدأ  الوسطى،  العصور  زمن  في  القديمة 
بناؤه في العام 1173، لكنه سرعان ما مال 
بسبب نوعية التربة، وبلغ طوله من الجهة 
الجهة  ومن  سنتيمترًا،   56,71 الشمالية 

الجنوبية 55,86 سنتيمترًا.

برج بيزا يستوي

لوحات الغامض بانكسي في مدريدمعرض
تحت عنوان »عبقريّ أم مخرّب؟«، 
يقام في مدريد معرض يضم 70 عمال 
للبريطاني الغامض بانكسي، ويختتم 

في 10 مارس 2019.
وافتتح هذا المعرض الذي يقام من 
دون موافقة الفنان، الخميس، في مركز 
»إيفما« في وسط مدريد، بعدما أقيم 
في موسكو وسان بطرسبورغ حيث زاره 
نصف مليون شخص، بحسب ما جاء في 
بيان لمؤسسة »سولد آوت« المنّظمة 

له.

ورشة
ينظم مكتب الثقافة سرت، بالتعاون 
ورشة  مصراتة،  الوطني  المسرح  مع 
يقدمها  المسرح  مجال  في  تكوينية 
المسرح  فنون  حول  التير،  أنور  الفنان 
 ،2019 يناير  و31   1 بين  الفترة  خالل 

بمقر مكتب الثقافة.
أهداف  ضمن  الورشة  وتأتي 
المكتب في المساهمة في خلق مسرح 
قدرات  وتطوير  سرت،  بمدينة  متكامل 
وفًقا  المسرح،  ثقافة  على  المشاركين 
للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة.

من كتاب أكسفورد »تقاليد الرواية العربية«..أنور التير واملسرح في سرت

الرواية الليبية بني خليفة حسني مصطفى وإبراهيم الكوني »7/4«

الكاتب الليبي عبدالرحمن شلقم، يتحدث في مقال معنون 
واإلنسان،  األرض  وجغرافيا  اللغة  عن  ليبية«،  ال  موَّ »قافلة 
بعالقته  الروح«،  بـ»كتاب  الذي يصفه  الشعبي،  الشعر  وعالقة 
وقدرته على كتابة تاريخ ليبيا الجغرافي واالجتماعي ومخاضاتها 
النفسية، ويلخص بعض ذاك الشعر في أغاني »العلم« المعروفة.

نص المقال:
ارتفاع  ودرجة  قدمك،  خطوة  مسافة  هما  وأرضك،  لغتك 
أنا وأنت نثبت ذلك كل يوم. وهناك  صوتك. مَن قال ذلك؟. 
خطى ال تمدها القدمان، وأصوات ال يطلقها الفم، تلك الخطى 
واألصوات تنبت في مساحة سحرية سرية، ليست على سطح 
وحنينًا،  حنانًا  شجنًا،  الرحاب،  امتداد  فوق  تتألأل  األرض، 
يستنطق التراب ويتخلل النسمات، ينسج الذات الحية مع كيان 
ما أمامها وتحتها. معزوفة أقدام وشفاه توقظ الجماد، وتلهم 

الحيوان.
خطوات الرحيل الطويلة في الصحراء مع الرفيق األسطوري 
الجمل، تكتب ذاتها على األرض وتنفح المدى رعشات الجوى 
فتنة  فللماء  وخطواتهم،  أصواتهم  وللبحارة  الحارق.  والحنين 

ودالل ورهبة.
لألماكن هوية وهوى، مثلما للبشر. وللعمل أصوات وخطى.

تغنى الشعراء من كل الجنسيات وفي كل العصور بأرضهم، 
حبًّا وحنينًا وعتابًا. أما أغاني العمل فهي األنين الذي يصرخ 
حيث يهمس، فتلك األغاني تغزل من إيقاع الحركة العضلية، 
وزفرات الكد، خيوط شجن توحد العامل مع دابته رفيقة الجهد، 

تستنفر إرادة المنازلة، فتتعملق المفاصل، وتقدح عروق القوة.
الموال الحارق الذي هو والدة الوالدة، ذلك الذي يتخلق في 
الخطوات،  وأطول  الذكريات،  وأمرُّ  الحبيب.  إلى  الحنين  رحم 

وأثقل الساعات في فم الغناء وصدره هي تلك المولود.
والعرجون األكبر في تلك المواويل هو ذلك العثكول الذي 
يهزج بالحكمة، هو عرجون السر، والسحر، فيه تتدلى ثمرات 

الزمان، التي سمد شجرتهاعرق الحياة.
ليبيا، هي عرجون زمان، نبت في أغنية شجرة المكان، جبالها 
توائم جبل الطور في غموض البوح الروحي، وهي ـ للتوباد ــ 
قرين اإللهام العاشق، وبينها وبين ربوات الدنيا قرابة الحلم. 
نهود  وفوق  ترابها،  صفحات  على  القوافل،  فاتنة  صحراؤها 
أحجاره كتب آالف البشر، كتبوا بأقدامهم، وزفرات مواويلهم، 
كتبوا مجلدات من سطور الحياة، من أقانيم الدهر، غنوا بكل 
عن  الحياة.  رهق  تكابد  الزالت  والتي  ماتت  التي  تلك  اللغات 
بحر ليبيا كتب الكثيرون، لكنه مازال يحمل في أعماقه طالسم 
التكوين، وظلمات وظالل من أرواح عبرت سلمًا وحربًا، فوق 
الفاتحون،  عبر  القراصنة،  عبر  السائلة،  الزرقاء  الصفائح  تلك 
يمنحه  لم  بحرناــ  ــ  الرومان  أسماه  والمحاربون.  والهاربون 
العرب اسمًا، لقد كان لديهم من البحار واألسماء ما يكفيهم.

ألهل البحر تمائم الماء، قالئد من أوراق المغامرة ومن شعوذة 
اإلمبراطورية  وقاهرها،  اإلمبراطوريات  صانع  البحر  العشق. 
قذفها  التي  األسطورية  الحيتان  أحد  كانت  العاتية،  الرومانية 
البحر على شواطئ البحر األبيض المتوسط. كانت ليبيا، أغنية 
البحر  أهل  وبلغة  اليونان،  رحلة.  وموال  ورقصة  للمتوسط 
عبور  بعد  اليابسين  بين  ما  في  غطسوا  »اإلغريق«  والتاريخ 

الثاني  المال  فكان  والتاريخ،  الجغرافيا  في  غطسوا  المائين، 
للفلسفة، ولد سقراط، وإفالطون وأرسطو، على ربوات الجبل 
األخضر. روما رشت نسمات عظمتها على صدر لبدة وصبراته، 
عربدت قرطاج، وتحول الماضي إلى منحنيات أمواج. أي قافلة 
يحدوها موال مسافر في فجاج دنيا تضاريسها الناس والزمان، 
.. تراب يغني، وماء يقارع  ليبيا  ـ  العبرة والعبور  تلك هي آهة 

التاريخ.
واالجتماعي  الجغرافي  ليبيا  تاريخ  كتابة  أحد  يستطيع  ال 
ومخاضاتها النفسية، إال شاعر شعبي ليبي. اليقدر على الوصول 
الى مفتاح باب موالها إالـ  من يقول، ويشعوذ، بلغة »المجذوب 
الماء  تيه  فوق  خطواته  مع  لسانه  يتوحد  الذي  الصوفي«، 
أغانيه،  مقامات  تكون  الوطن،  تضاريس  تكون  كما  والتراب. 
هناك طبوغرافيا القلب التي ترسم مدى الد قات، وذبذباتها. 
من حرارة اهتزازها تتراقص فراشات ضوء الكيان التي ترسل 
مواويلها بسًطا عاطفية وروحية تزغرد فوق الترا ب وعلى الماء.

كتب  الشامل،  »الروح«  كتاب  هو  الليبي،  الشعبي  الشعر 
بحروفـ  قوس قزحـ  الوطن، وعزف على مقامـ  ليبيا.

أكثر  هي  والوطن،  الليبي  الشعبي  الشاعر  بين  العالقة  إن 
تنوعًا وتشعبًا، وتداخاًل، مما كان بين المتنبي ومعارفه الذين 

جمعهم في بيته القاتل:
الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم
للنبات  ولألماكن،  والكائنات  للناس،  الحب،  ضروب  كل 
الغابة  تلك  في  تزدهر  وورود،  وازهار  أشجار  كلها  وللفصول، 
نز من  الذي  الحكمة  الشامل. وحليب  الحب  غابة  األسطورية، 
القحط  وغوائل  الخصب،  وديان  بين  الطويلة  الرحلة  ضرع 
والجوع. أيام الدم وضرب الرقاب في المواجهات التي تتوالد من 
رحم العداوات والغزوات. الشعر ديوان العرب، والموال الشعبي 

كتاب الليبيين.
مطارحة »الزمن«

للشعر الشعبي أغراضه مثلما للشعر العربي باللغة الفصحى، 
الذي  المحك  للزمن هي  الشعبيين  الشعراء  أن مطارحات  غير 
يعمد فيه الشاعر فحولته، فالزمان هو المصارع الحاضر دائمًا 
قنانة،  الليبيين،سيد  الشعبيين  الشعراء  أحيانًا. شيخ  والغائب 
كتب محنة اإلنسان الوجودية بلغة مكانه وزمانه، في موال عابر 

للزمان وكأنه قال تلك األبيات صباح هذا اليوم. قال:

ليام كيف الريح في الدرجاحه
مره شقا الخاطر ومره راحّه

أوقات نخدم بيدي
واوقات يبدو كاترين عبيدي

ومرات عشر إكباش يبدو عيدي
وأوقات ما نملك وال صياحه

تلك فلسفة الزمان الوجودي، رغم بساطة الفكرة، وانسياب 
الصور، في لغة شعرية قال: »األيام حاكم متقلب المزاج، يوم 
معك، ويوم عليك«. فالزمان هو الرفيق األبدي الذي اليفارقنا 
ال نهارًا وال لياًل، لكنه ال يسكن بداخله عداد لعمره، كل شىء 
وال  يهزم  األسطوري  الكائن  هذا  لكن  ويموت،  ويهرم  يكبر، 

ينهزم.
مواله  يصب  الذي  المجهول  المبدع  هو  الشعبي  الشاعر 
في كنه الضمير البشري، تغنيه أفواه كثيرة في كل زمان، كل 
يجد فيه بلسم ساعته، وترياق ألم لحظته. قال الشاعر الحكيم 

المجهول:
ياما كلينا من لذيذ وطيّب *** وياما لبسنا من جديد وباد

وياما مشيناها بعيد قريب *** واليوم جن علينا خطوتين 
بعاد

كيف استطاع هذا الحكيم البسيط، أن يسكب مسيرة السنين 
بقوتها وضعفها، حلوها ومرها في كلمات مغناة؟. فيها لمسات 
التي  المكثفة،  واألقوال  وطباق.  جناس  البالغة، محسنات  من 

تفيض بلذة الشجن، يومض بحالوة الحكمة، قال الموال:
ياطالع الفوق للجو *** ابني على الصح ساسك

ويا حارث الشوك من تو *** تشوف العجب في دراسك
ويا حافرحفرة السوْ *** ما تحفر إال قياسك

شعورنا صهوة ارتعشات لحننا، نور النار. عبق ما كان وما 
لم نرَ. الموال ال يسكت،ال يتعب،ال يغيب، هو أحجية ماكان 
فقاعات،  من  الغناء  في  كم  المغالبة.  وتحت  التراب،  تحت 
فقاعات، دم وألم. في بالدنا، ليبيا بيت الماء، وشهوة الماء، 
تفقع  ذاتها،  فوق  األغنيات  وتسحّ  بالنار،  نوره  الحب  يجلل 
اللغة موااًل وموااًل. الليبي المكدود، الذي يمضغ العرق، ويلعق 
من  لترات  خمس  القمح،  حبة  ثمن  كان  عندما  وهمه  سماَء 
ودموع.  ومياه،  كلمات،  مخزن  مخزن،  الليبي  الموال  العرق. 
شجرة  على  ماكان  أغصان  ترى  أن  القارئ  أيها  تريد  هل 

ماضيك؟. كان ما كان، واستوت على الزمن القديم.

ولم  القول،  جيوب  في  ما  أحيانًا  يستر  ال  اللليبي،  الموال 
لكنه  نراه،  أن  نحب  ال  بذئ،  شمس  الخيانة!!  نستر!  نحن 

شمس طالع، رغم أنف الكون والمدارات، ورقصة الكو اكب.
المشحون  اإلبداعي  التعبير  من  اللون  هذا  يحفر  كيف 
الخاص،  اإلنساني  الوجد  وحرارة  الدارجة،  اللغة  بخصوصية 

في الهمّ الصامت، في الجرح الذاتي، الجرح المركب؟!.
وهو  »جباد«،  ألمه،  يغني  نافر،  درامي  موال  عند  لنقفْ 
جهده  يعطي  االجتماعي،  المركب  في  القاع  قاع  في  إنسان، 
العضلي من أجل قوت يومه، يقوم باستخراج الماء من البئر 
عن طريق الدلو، يستعين بأغنية عمل شجية، يتوحد فيها مع 
عرقه، لكن ضربة ألم مركبة تسحق جسده، وتحرق كرامته. 
يقوم ـ الجبادـ الليَل عاماًل، يستل الماء من البئر ليسقي الزرع.

عرقه ومن عرضه  مرتين، من  ينزف  ـ  ـ يسقي  وهو  لكنه 
لياًل،  فراشه  رجل  يختلس  فجرًا،  بيته  يغادر  عندما  وشرفه، 

تخونه زوجته مع غريب، فيقول موااًل شامتًا:
كيف من سرى ناض يجبد

مقماته لقطوها
ماعاد ترمى رطب زين

من بئر مالح سقوها
بقدر  الكالم  من  فيها  مكثفة،  بمعانٍ  مشحون  الموال، 
الليل  يعطي  الكاد،  الرجل  القول.  ومرارة  حرارة  من  فيها  ما 
جهده، من أجل أن يعيش، لكنه ال يعطي شرفه. عندما علم 
من مخبر مجهول أن ـ نخلته ـ أي زوجته قد خانته، رفع صوت 

الرجولة، قال:
إن كانهم لقطوها هم الخائنين المزاسر
من قعرها نقلعوها نخل رمل زالف ياسرْ

رحلة  هي  تلك  كثيرات.  فالنساء  طالقها،  قرر  أنه  يعني، 
الموال في خضم المأساة واإلرادة.

»العَلم.. كثافة الموال«
العلم، موال روح تغني بعيون، وترقص في صمت منولوج 
روح  تشحنها  روحي  نسيم  هفيف  العلم  أغنية  وحرقة.  حكمة 
للحبيب،  عاشق،  هتاف  بألف  مسكون  لكنه  ذاتي،  لفضاء 
لحرقة  للعشق،  لألنا،  العلم؟  موال  يغني  لمن  للزمان.  للعم، 
حبه  يغنّي  يحترقْ.  حكيم  العَلمْ  مبدع  بالتدله.  اإلحساس 
لدنياه، يقاسم أشجانه مع مديات عشقه، يغزل رؤياه من شعر 
شهقات  بها  تطير  اإلحساس  ضربات  من  رسائل  مشاعره. 

هوى.
»العقل يا بعاد الدار، يمسى معاي ويبات عندكم«.

»الناس يحسبوك ربيع، وأنت عذاب يا نار الغال«.
»الدمع ما يجلي الياس، زيدكن رياف وتمنعن«.
»نشكو به قبال الناس، غالعزيز، ياريته مرض«.

غناوي ــ العلم ـ ليست بكائيات، ليست هتاف القلب للحب، 
ليست حشرجة الدموع في ترانيم الفم، بل هي كل ذلك.

المغني للعلم يسكب الكلمات في ثنايا لوعته، تعبر فجاج 
جماليات  من  هي  مفارق.  حنين  وحرقة  اقتراب  تغريدة  الفم 

الموال الليبي اللذيذ، فيها تجليات اهتزاز الوجد المغني.
ليبيا، موال يغني ويتغنى. قافلة لحن األيام.

نجيب محفوظ.. أديب صنع من الحارة مركزًا للكون
له  هواء  دفقة  أول  محفوظ  نجيب  استنشق  أعوام،   107 قبل 
 - ومازال   - أدبه  رحيق  من  العالم  نهل  بينما  الدنيا،  هذه  في 
الكثير والكثير، ففي الحادي عشر من ديسمبر 1911 وُلد المؤلف 
والروائي المصري، صاحب عديد الروايات المشهورة والمترجمة 
حيث  القاهرة،  مدينة  في  العالمي  الروائي  وُلد  لغات.  عدة  إلى 
نيل  من  فتمكن  جامعتها،  في  الجامعي  تعليمه  وتلقى  ترعرع 
من  الكثير  حياته  مدار  على  محفوظ  ألف  الفلسفة.  في  شهادة 
األعمال األدبية، وفي مقدمتها ثالثيته الشهيرة و»أوالد حارتنا«. 
وتدور معظم أحداث رواياته في الحارة المصرية الشعبية، ورغم 
واقعية أدب نجيب محفوظ، لكنه تناول قضايا وجودية أيضًا، وقد 
نجح في الحصول على جائزة نوبل لآلداب، ليكون بذلك العربي 

الوحيد الذي فاز بها، حسب.
للعمل كموظفٍ مدني في  بعد تخرجه، ذهب نجيب محفوظ 
إحدى الهيئات الحكومية العام 1934. وقِيل إنه واصل العمل في 

عديد اإلدارات واألقسام المختلفة حتى تقاعده في العام 1971.
العام  وبحلول  القاهرة.  جامعة  في  إداري  كموظف  عمله  بدأ 
جريدة  مع  صحفيا  كاتبًا  العمل  في  المهنية  حياته  بدأ   ،1936
»الرسالة«. وخالل هذا الوقت، قام بنشر بعض القصص القصيرة 

لجريدتي »األهرام« و»الهالل«.
اإلسالمية  األوقاف  وزير  تعيينه سكرتير  تم   ،1938 العام  في 

بالبرلمان في وزارة األوقاف. وفي العام التالي نشر نجيب محفوظ 
رواية »حكمة خوفو« ومعروفة أيضًا باسم »عبث األقدار«. ثم نشر 
 .1945 العام  الخليلي«  و»خان   ،1943 العام  »رادوبيس«  رواية 
الموضوعات  وكانت  بعد،  مصقواًل  الكتابة  في  أسلوبه  يكن  لم 
والمثلية  االشتراكية،  تشمل  غالبًا  كتاباته  في  يستعرضها  التي 

الجنسية، والقضايا الفلسفية والنفسية.
القاهرة  في  الغوري  مكتبة  إلى  نقل  بطلب  نجيب  تقدم 
حيث  الحسن«،  »القرض  يُسمى  مشروعًا  وأسس   ،1945 العام 
للفقراء  قروض  تقديم  برنامج  على  المشروع  هذا  يقوم  كان 
مراقبة  فرصة  على  الحصول  من  أيضًا  ذلك  مكنه  فائدة.  دون 
األدب  استكشاف  على  ودأب  هناك،  الحياة  ومسار  المنطقة  تلك 
الغربي في هذه الفترة، كما قرأ أعمال كونراد وشكسبير وإبسن 

وبروست وستندال وغيرهم.
خالل خمسينات القرن الماضي، تولى منصب مدير الرقابة في 
مكتب الفنون إضافة إلى كونه مدير مؤسسة دعم السينما. وكان 

آخر منصب له في الخدمة المدنية هو مستشار وزارة الثقافة.
بتصوير  تقوم  روايات  ثالث  عن  عبارة  وهي  الثالثية  نشر  ثم 
األولى  العالمية  الحرب  من  ابتداًء  القاهرة  في  أجيال  ثالثة  حياة 
وأسماء   ،1952 العام  في  وقع  الذي  العسكري  االنقالب  وحتى 
الروايات كاآلتي: »بين القصرين« العام 1956، و»قصر الشوق« 

1957، و»السكرية« 1957.
التي  حارتنا«،  »أوالد  رواية  نشر   ،1959 العام  وفي 

حظرت في مصر في وقتٍ الحق بسبب محتواها المثير 
والخوض في  األنبياء  أسماء  للجدل، وذلك الستخدام 
اشتعال  في  الرواية  تلك  تسببت  لذا  الدين،  معاملة 
أن  حتى  الدينية  الطوائف  بين  الغضب  من  الكثير 

نجيب محفوظ تلقى تهديدات بالقتل.
بين العامين 1940 و1980، تحول ما يقرب من 
25 من أعماله األدبية إلى سيناريوهات سينمائية. 
الخطوة وبالتالي  راغبًا في هذه  إنه لم يكن  وقيل 

لم يشارك في هذه المساعي.
حصل نجيب محفوظ على عدة جوائز مهمة هي: 
من  الرئاسي  والوسام   ،1988 لآلداب  نوبل  جائزة 

الجامعة األميركية العام 1989، وشهادة الدكتوراه 
جرى   ،1992 العام  وفي  الجامعة.  ذات  من  الفخرية 

للفنون  األميركية  األكاديمية  تكريمه عضوًا فخريا في 
واآلداب، وفي العام 2002 ُانتُخب عضوًا فيها.

المستشفى،  دخوله  وبعد   2006 أغسطس   30 وفي 
إلصابته بمشاكل في الرئة والكليتين، توفي الكاتب الكبير، 

تاركًا تاريخًا وإرثًا عالميًا.

في ذكرى ميالده 
الـ 107
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 قافلة مو
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ »الوسط«:

ليبيا، هي عرجون زمان، نبت في أغنية شجرة 
المكان، جبالها توائم جبل الطور في غموض 
البوح الروحي، وهي ـ للتوباد ــ قرين اإللهام 

العاشق

اليقدر على الوصول الى مفتاح باب موالها إال ـ 
من يقول، ويشعوذ، بلغة »المجذوب الصوفي«، 
الذي يتوحد لسانه مع خطواته فوق تيه الماء 

والتراب

تنشر »الوسط« الجزء الرابع من ترجمة الفصل السابع 
عشر من كتاب »جامعة أكسفورد« بعنوان »تقاليد الرواية 
العربية« لوائل حسن، وهو الفصل الخاص بالرواية الليبية، 
ويترجمه  إحميدة،  عبداللطيف  علي  الدكتور  حرره  الذي 

محمد عقيلة العمامي.

7/4 الدكتور صالح السنوسي »من مواليد 1949«
والعلوم  بنغازي،  جامعة  في  القانون  درس  ولقد 
فرنسا  في  وهناك  السربون،  بجامعة  السياسية 

عربي،  قومي  وهو  سنة.  عشرة  خمس  عاش 
والقانون  الدولية  العالقات  كأستاذ  حاليًا  يعمل 

أزمة  تتناول  رواياته  معظم  بنغازي.  جامعة  في 
في  والمهنيين  والمفكرين  العرب  الطالب 

أم  الجامعي  الحرم  في  أكانوا  سواء  المنفى، 
في مساكنهم أم في مقاهي فرنسا وإيطاليا.
الليبية،  الهوية  تنوع  تبين  رواياته 
ومسلمًا،  وعربيًا  ليبيًا  يكون  قد  فالليبي 

العربية  القومية  ألن  واحد.  آن  في 
أفريقيا  وشمال  ليبيا  في  واإلسالم 

األيديولوجيات،  مع  يتعارضان  ال 
في  الحال  هو  كما  يصطدمان،  وال 
حيث  األوسط،  الشرق  أجزاء  بعض 
علمانيًا  فكرًا  القومية  الحركة  تبنت 

واستهدفت الدولة العثمانية. على العكس 
من ذلك، فإن غالبية السكان في المنطقة المغاربية 

االستعمار  ضد  القومي  النضال  رايات  رافعين  مسلمون، 
األوروبي.

لقد كتب صالح السنوسي ست روايات هي: »متى يفيض 
الوادي–سنة 1980« و »وغدًا تزورنا الخيول–سنة 1984« 
1992« و»سيرة آخر بني  القديم–سنة  الجسر  و»لقاء على 
2003« و»يوميات  الريح–سنة  1999« و»حلق  هالل–سنة 

زمن الحشر–سنة 2012«، وهي آخر روياته.
مواضيع  عن  الحشر«  »زمن  روايته  موضوع  ويختلف 
والقمع  والتغريب  والهزيمة  األمل  مثل  العربية  القومية 

والنضال من أجل التحديث، وحقوق الفلسطينيين والوحدة 
صالح  روايات  تعالجها  مواضيع  كانت  ما  هي  أو  العربية، 
السنوسي السابقة. تقع أحداث يوميات »زمان العشر« في 
1976، عندما قام  7 أبريل  مدينته بنغازي وتتناول أحداث 
النظام بقمع وسجن النشطاء من الطالب الذين عارضوه، 
ودفع  بعضهم،  وشنق  التعذيب،  من  الكثير  ذاقوا  والذين 
خالل  كتبت  الرواية  هذه  أن  وتبدو  المنفى.  إلى  آخرين 
الثورة ضد ديكتاتورية القذافي في العام 2011، التي بدأت 

في بنغازي يوم 17 فبراير 2011.

د »من مواليد 1960«
ومنذ   1999 العام  الكتابة  بدأ  البداية،  روائي  وهو 
يتحدى  الذي  الروائي  بأنه  تميز  الحين  ذلك 
االجتماعية  واألعراف  السياسات  جميع 
إنه  والتوقعات.  والقواعد  واألدبية، 
للمؤسسات  مناهض  متمرد  كاتب 
يكتب عنه هموم الليبيين الحاضرين 
الدنيا،  الطبقات  من  المهمشين 
مدينته  أحياء  من  منتقاة  شخوصه 
اليومية.  حياتهم  تصور  الفقيرة،  بنغازي 
سالح  مستخدمًا  بذكاء،  للقارئ  يقدمهم 
وليس  الواضحة.  السخرية  وهو  الضعفاء، 
من المدهش أن ننتبه أن كتابه المفضلين 
والمغربي  جنيه،  جان  الفرنسي  المؤلف  هم 
كتب  الذي   ،»2003  1935-« شكري  محمد 
روايته األكثر شهرة »الخبز الحافي« سنة 1982، 
المغرب،  طنجة،  في  الدنيا  الطبقة  تناول  كتاب 
خالل األربعينيات والخمسينات من القرن الماضي.

الصحافة  في  النشر  من  األصفر  يتمكن  لم 
الرسمية تحت حكم ديكتاتورية القذافي، ولذلك فإنه من 
الصعب العثور على كتبه في ليبيا ألنها نشرت في الخارج، 
ذلك،  ومع  ومصر.  سورية  في  صغيرة  مطابع  في  وطبعت 
وفرت له ثورة االتصاالت والمعلوماتية، وأيضًا للكتاب من 
جيله المحاصرين برقابة صارمة من الدولة مساحة لكتابة 

مقاالته ونشرها بعيدًا عن الرقابة الدولة.
وعشرة  القصيرة،  القصص  من  مجموعتين  كتب  لقد 
روايات. عنوان روايته األولى، »شارموله 2009«، وهي اسم 

والفلفل  الطماطم  من  قطع  قوامه  ليبيا  به  تتفرد  لطبق 
الثوم.. يخلط جيدًا ويضاف  الحار والخيار والبصل،  األخضر 
بهذه  يرفع  إذ  الخبز،  بكسر  ويؤكل  والزيت  الملح  إليه 
البسطاء  يتناوله  الكسر ما يستطاع رفعة. والطبق غالبًا ما 
تناوله  ومتعة  الصيف.  في  البحر  عند شواطئ  المتسكعون 
هذه  خالل  ومن  الساخن.  التنور  خبز  يتوفر  عندما  تكتمل 
الشرموله يقدم شخوصه العاديين في بنغازي، عند شاطئ 
الشابي تحديدًا: مطربين مثل عبد الجليل الهتش وشعراء 
من  وكثيرًا  العمل  عن  عاطلين  وعمال  القدم  كرة  والعبي 
زوجته وحملها  أصدقائه. ويستكشف، ببساطة، عالقته مع 
األصلي، حتى  العفار هو  ووالدتها البنته »موهجة«. كتاب 

عندما تكون غير خاضعة للرقابة ومبتذلة.
وصادقة  واقعية  األصفر  كتابات 
ومباشرة، وقد تقترب أحيانًا من درجة 
أو صورها، سواء  كلماتها  في  االبتذال 
كتابات  ال.  أم  لرقابة  خاضعة  أكانت 
المتعثرين  األصفر صوت مهم ألولئك 
من  العاديين  والناس  والمهمشين 

الليبيين، أو العرب.

عبد اهلل الغزال »مواليد 1965«
فازت  موهوب،  ليبي  روائي  وهو 
الشارقة  بجائزة  »التابوت«  روايته 
تروي  والرواية   .2003 للعام  اإلبداعية 

إلى تشاد لدعم  ُأرسلوا  الذين  أحد  ليبي مجند،  رحلة شاب 
منطقة  في  الليبية  المطالبات  عن  للدفاع  الليبي،  النظام 
»أوزو« المتنازع عليها، ومن ثم محاربة نظام حسين حبري 
الواليات  من  المدعوم  التشادي  النظام  يرأس  كان  الذي 
المتحدة وفرنسا. في العام 1978، هزم الجيش الليبي في 
معركة وادي الدوم مما أدى إلى مقتل 1700 والقبض من 
300 جندي ليبي. وأسوأ ما في تداعيات هذه الحرب الرهيبة، 
انخرطوا  الذين  المحاربين  مساعدة  الليبي  النظام  رفض 
فيها، واألدهى الحد من مناقشة تداعياتها وما حدث فيها. 
رواية الغزال سردية رائعة عن تلك الحلقة المظلمة، مخفية 
األحداث من تاريخ النظام الليبي السابق، وتحاول أن تكتب 

عن المسكوت عنه في هذه الحرب المجهولة.

<  عبد اهلل الغزال

<  محمد األصفر

<  صالح السنوسي
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لألسبوع الثالث.. »رالف بريكس 
ذي إنترنت« في الصدارة

حافظ فيلم الرسوم المتحركة »رالف بريكس ذي إنترنت« على صدارة 
على  الثالث  لألسبوع  األميركية  السينما  صاالت  في  التذاكر  شباك 

التوالي، بحسب ما أظهرت أرقام شركة »إكزبيتر ريليشنز«.
مليون   16,1 رالف«،  إيت  »ريك  لفيلم  تتمة  وهو  العمل  هذا  وحصد 
140,9مليونا  إلى  إيراداته  مجموع  ليصل  المتحدة  الواليات  في  دوالر 

منذ بدء عرضه في 30 نوفمبر، وفًقا لوكالة »فرانس برس«.
مقارنة  حالها  على  التصنيف  في  األولى  الخمس  المراتب  وبقيت 
باألسبوع الماضي، فحافظ فيلم »ذي غرينش« للرسوم المتحركة على 
في  إيراداته  مجموع  وبلغ  دوالر،  مليون   15,7 حاصدًا  الثانية  المرتبة 

غضون خمسة أسابيع 224 مليون.
دوالر  ماليين   10,3 محققًا   »2 »كريد  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وأتى 
96,5 مليونا، ويؤدي بطولة هذا  ليصل مجموعه في ثالثة أسابيع إلى 
ودولف  جوردان  ب.  مايكل  »روكي«  أفالم  سلسلة  من  الثامن  الجزء 
لوندغرين وبطبيعة الحال سيلفستر ستالون في دور ريكي بالبوا الذي 
بدأ يتقدّم في السن، ويؤدي مايكل جوردان دور أندونيس كريد الذي 

يتحدى نجل المالكم الذي قتل والده.
وبقي »فانتاستيك بيستس: ذي كرايمز أوف غريندلفالد« المستوحى 
 6,8 الرابع حاصدًا  المركز  في  بوتر  هاري  الشاب  الساحر  مغامرات  من 

ماليين دوالر )145,2 مليونا في أربعة أسابيع(.
سيرة  حول  رابسودي«  »بوهيميان  فيلم  الخامس  المركز  في  وتاله 
دوالر  ماليين  ستة  عائداته  وبلغت  »كوين«،  وفرقته  مركوري  فريدي 

محققًا 173,6 مليونا في غضون خمسة أسابيع.
وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

أربعة  في  مليونا   54,2 دوالر،  ماليين   5,6( فاميلي«  »إنستانت   6-
أسابيع(.

-7 »غرين بوك« )3,9 ماليين و20 مليون في أربعة أسابيع(
-8 »روبن هود« )3,6 ماليين دوالر و27,3 مليونا في غضون ثالثة 

أسابيع(
ماليين   3,2( غريس«  هانا  أوف  بوسيشن  »ذي   9-

دوالر و11,5 مليونا في غضون أسبوعين(
-10 »ويدوز« )3,1 ماليين دوالر و31,8 في 

غضون أربعة أسابيع(

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

السنة الرابعة
العدد 160 6 ربيع اآلخر 1440 هــ
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الفنانة الليبية ماجدة الدكتور، هي فنانة تنتمي إلى العاصمة، 
قدمت عديد األعمال لإلذاعة والتلفزيون والمسرح الليبي، فنانة 

ت كل الظروف وأجادت أدوارها، فهي اآلن محط  مجتهدة تحدَّ

أنظار عدد من المخرجين الذين يواصلون تقديم أعمال للتلفزيون، 
ويتحدون الظروف التي تمر بها البالد خالل هذه الفترة، التقيناها في 

»الوسط« للحديث عن الصعوبات التي تواجه الفنانين وأعمالها الجديدة.

أطلب من املسؤولني االهتمام بالفنانني دون مجامالت
ماجدة الدكتور في حوارها مع »الوسط«: 

والتألق  العمل  مواصلة  من  تمكنتِ  كيف   ●
الظروف؟ رغم 

والتواصل  االستمرارية  هو  دائمًا  األهم 
المعاناة،  رحم  من  يخرج  دائمًا  الفن  والعطاء، 
هو  المهنة  بأخالق  الملتزم  الفنان  يظل  لكن 
من يستطيع مواصلة المشوار وإسعاد جمهوره، 
وأحسست  التمثيل،  خصوصًا  الفن،  عشقت  أنا 
للمسرح،  بالتوجه  حلمي  تحقيق  أستطيع  بأنني 
التاسع  المهرجان  خالل  من  البداية  كانت  حيث 
الفرقة  ضمن  بطرابلس  الوطني  للمسرح 
المرحوم  الفنان  فيها  استقبلني  التي  القومية 
عيسى  العمالق  والفنان  الدين  شرف  محمد 
ونصائحهما  وبتوجيهاتهما  الحفيظ،  عبد 
تأليف  »القرابين«  بعرض  االنطالقة  كانت 
الطريق  كان  ومنها  المصراتي،  مفتاح  وإخراج 
لعبد  الشوك«  »طريق  بمسلسل  التلفزيون  إلى 
مختار  محمد  المرحوم  وإخراج  حقيق  الرحمن 
مشواري  ألكمل  القدر  أوقفني  بعدها  عيسى، 
لفترة  الفن  عن  وانقطعت  بالزواج  فتاة  كأي 
العودة  وكانت  محارب،  باستراحة  أشبه  وكانت 

لدي  وكان  الرجال«،  »دموع  مسلسل  خالل  من 
»ويبقى  ثالثية  مثل  فيها  شاركت  أعمال  عدة 
الخفيفة،  الرمضانية  األعمال  وبعض  الحب« 
ومن المسلسالت البدوية »نوارة« للمخرج عياد 
»شريفة«،  مسلسل  إلى  باإلضافة  ميكائيل، 
أعرفها  ال  لظروف  للمشاهد  يخرج  لم  الذي 

لألسف.
الليبي؟ الفنان  التي تواجه  ما الصعوبات   ●

من  إيجاد  هي  الفنان  تواجه  التي  الصعوبات 
وقدرات  موهبة  من  يمتلكه  بما  ويثق  يؤمن 
الفنان  يجد  فقط  هنا  مجامالت،  أو  تملق  دون 
فالفن  تقديمه،  يمكنه  بما  ثقة  ويزداد  نفسه 
أما  بالمصداقية،  تتحلى  أن  يجب  رسالة 
فهي  المادية  كالجوانب  األخرى  الصعوبات 
والبساطة  والمثابرة  بالتحدي  ولكن  موجودة 

عليها. التغلب  يمكن 
البدوية  األعمال  في  تجربتك  ترين  كيف   ●

الشعبي؟ الموروث  تحاكي  والتي 
رائعة  كانت  البدوية  األعمال  في  مشاركاتي 
أكن  لم  عادات  خاللها  من  وعرفت  وممتعة، 
مختلفة،  بلهجات  وتكلمت  بالدي  في  أعرفها 
واألهم  خالبة،  مناطق  على  وتعرفت  وزرت 
تعرفت على ناس طيبة تحمل طيبة هذا الوطن 

الكبير.
الفنان  يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  ما   ●
واجتياز  التراب  وحدة  على  للحفاظ  الليبي 

المحنة؟ هذه 
مخيلة  في  إال  للتقسيم  وجود  ال  واحد  الوطن 
منذ  وطننا  في  والفن  ذلك..  ويتمنى  يحلم  من 
نفس  على  الليبيين  كل  يجمع  اآلن  وحتى  زمن 
المائدة وما تحتويها من هموم ومشاكل وأفراح 
وعادات وتقاليد واحدة، واللهجات المتنوعة في 
نستمتع  التي  اللذيذة  النكهة  هي  الوطن  ربوع 

واقعنا. نحاكي  بها ونحن 
في رأيك.. كيف يواجه الفنان اإلرهاب؟  ●

نقضي  أن  يجب  الذي  التخويف،  هو  اإلرهاب 
بالخوف،  يشعرنا  شيء  كل  على  بالتغلب  عليه 
أن  يجب  الذي  التخويف  أنواع  أخطر  والتطرف 

من  دوره  يأتي  والفنان  اإليمان،  بقوة  نحاربه 
واإلرهاب  التطرف  تحارب  التي  األعمال  خالل 
وكيفية إيصال الرسالة للمشاهد بكل مصداقية، 
أن  فيجب  فقط،  الفنان  عاتق  على  يقع  ال  وهذا 
لكيفية  وتفوق  بامتياز  سيناريو  كتاب  يوجد 
العوامل  عديد  هناك  للمشاهد،  اآلمن  الوصول 

التي تساعد الفنان ألداء رسالته في اي اتجاه.
● وما نقطة ضعفك؟

لدي نقاط ضعف عديدة ال يعرفها وال يدركها 
أسراري  ضمن  من  تكون  أن  وأفضل  أنا،  إال 
للجميع،  وتقديري  احترامي  كل  مع  الخاصة، 
القوة  وأنا أحب نقاط ضعفي كما أعشق مواقف 
وأحتاجه  ينقصني  ما  لي  توضح  فهي  بداخلي، 
كي أكمل قوتي التي أعتز وأفتخر بها، فلكل منا 
نسميها  قوة  ومواقف  ضعف  مواقف  حياته  في 
ستظل  هي  لهذا  عنها،  نتغاضى  كي  »نقاط« 

رهينة ما نمر به في الحياة.
توجهينها  التي  الكلمة  ما  أخيرًا..   ●

الفن؟ عن  للمسؤولين 
هي  الوطن  في  الفن  عن  للمسؤولين  كلمتي 
مجامالت،  دون  الفنانين  لجميع  االهتمام  إعطاء 
فنه  أمام  المسؤول  هو  نفسه  الفنان  أن  مع 

وجمهوره.

مونيكا بيلوتشي تستعد 

للمشاركة في فيلم تونسي

كرم في دورته األولى خالد يوسف وآمال عيوش

مهرجان »الدار البيضاء للفيلم العربي« يختتم فعالياته السبت
تختتم فعاليات الدورة األولى من مهرجان 
مساء  العربي«،  للفيلم  البيضاء  »الدار 
األفالم  من  كبير  عدد  بمشاركة  السبت، 
وهو  و2018،   2017 العامين  إنتاج  العربية 
الدار  بمدينة  السبت  يختتم  الذي  المهرجان 

البيضاء.
فارغ«،  »إطار  المغربي  الفيلم  وافتتح 
وهو  للمهرجان،  األولى  ة  الدور  فعاليات 
المغربية  الفنانة  وإخراج  وتأليف  بطولة  من 
في  الثانية  تجربتها  يعد  الذي  عكرود،  سناء 
سيدة  عن  أحداثه  وتدور  والتأليف،  اإلخراج 
السادس،  الشهر  تدعى »فاطمة« حامل في 
قريتها  من  السفر  إلى  الظروف  وتضطرها 
بصخبها  الضخمة  المدينة  إلى  النائية 
الرأي  تهز  ثورة  عبورها  فيُحدِث  وزحامها، 

العام وتغير مصير قريتها المنسية.
النوالي  فاطمة  المهرجان،  مديرة  وقالت 
المهرجان  »إن  صحفية:  تصريحات  في 
المغربية،  المملكة  في  نوعه  من  األول  هو 
لكن  المهرجانات  عشرات  تحتضن  حيث 
الفيلم  في  متخصص  مهرجان  أي  بها  ليس 
أنه يعد أول تظاهرة سينمائية  العربي، كما 
كبيرة تقام في مدينة الدار البيضاء، وبدأت 
ولكن  عامين  قبل  للمهرجان  التحضير 
واجهتنا العديد من الصعوبات حتى تحمس 

الشريك  البيضاء ليصبح  الدار  مجلس مدينة 
األول للمهرجان«.

يتضمن  »المهرجان  النوالي  وأضافت 
الطويلة،  الروائية  لألفالم  رسمية  مسابقة 
من  مجموعة  لعرض  بانوراما  جانب  إلى 
خاص  وقسم  المسابقة،  خارج  األفالم 
لعرض األفالم المغربية الحديثة، كما ينظم 
فنون  على  للشباب  تدريب  ورش  المهرجان 

السينما بمشاركة مدربين مغاربة وعرب«.
ندوة  يحتضن  المهرجان  أن  إلى  وأشارت 
سيتم  العربية،  السينما  واقع  حول  مهمة 
تواجه  التي  المشاكل  مناقشة  خاللها 
بين  التعاون  وكيفية  العربية،  السينما 

السينمائيين العرب في إنتاجات مشتركة.
نجوم  3 من  تكريم  تم  االفتتاح  وفي حفل 
المخرج  هم:  العربية،  السينما  وصناع 
المصري  والمخرج  راشدي،  أحمد  الجزائري 
آمال  المغربية  والممثلة  يوسف،  خالد 

عيوش.
دولة   11 من  فيلمًا   25 المهرجان  وضم 
تشارك في 3 أقسام، هي المسابقة الرسمية 
السينما  وبانوراما  العربي  الفيلم  وبانوراما 

المغربية.
أفالم،   8 الرسمية  المسابقة  وضمت 
الجنيدي  عبداهلل  إخراج  »كيمرة«  هي: 

و»تراب  المتحدة،  العربية  اإلمارات  من 
مصر،  من  حامد  مروان  إخراج  الماس« 

من  الدراجي  محمد  إخراج  و»الرحلة« 
إسطنبول«  حلب  و»مسافر  العراق، 
من  أوغلو  هازيندا  أنداش  إخراج 
إخراج  و»وليلي«  تركيا،   – األردن 
المغرب،  من  سعيدي  بن  فوزي 

عطية  بن  محمد  إخراج  و»ولدي« 
من تونس، و»إلى آخر الزمان« إخراج 

و»كتابة  الجزائر،  من  الشويخ  ياسمين 
من  مشهراوي  رشيد  إخراج  الثلج«  على 

فلسطين.
راشدي،  أحمد  الجزائري  المخرج  ويرأس 
للمهرجان،  الرسمية  المسابقة  تحكيم  لجنة 
والتي تضم في عضويتها السيناريست تامر 
والممثلة كارمن لبس من  حبيب من مصر، 
البحرين،  من  حداد  حسن  والناقد  لبنان، 

والممثلة لطيفة أحرار من المغرب.
تضمن  للمهرجان  األولى  الدورة  بوستر 
فيها  يظهر  الحلوة«  »أيامنا  فيلم  من  لقطة 
الحليم  وعبد  الشريف  وعمر  حمامة  فاتن 
حافظ وأحمد رمزي، وأمامهم كاميرا سينما، 
في إشارة إلى أن السينما العربية هي مرادف 
لأليام الحلوة، فيما تظهر في خلفية الصورة 

بعض معالم مدينة الدار البيضاء.

بيلوتشي،  مونيكا  اإليطالية  الممثلة  كشفت 
»مراكش  مهرجان  في  مشاركتها  هامش  على 
في  للمشاركة  تحضيرها  للسينما«،  الدولي 
بينها  المقبل  العام  سينمائية  مشاريع  جملة 
التونسية  للمخرجة  وعمل  أسترالي  رعب  فيلم 

الشابة كوثر بن هنية.
برس«:  »فرانس  لوكالة  بيلوتشي  وقالت 
»اختياراتي تكون وليدة اللحظة، أقرأ السيناريو 
فأشعر ما إذا كان يناسبني وما إذا تولدت لدي 
كان  إذا  ما  خصوصًا  فيه،  المضي  في  الرغبة 
لدي شيء ما أود التعبير عنه«. وأضافت: »أمرُّ 
عن  توقف  مراحل  تليها  مكثف  تصوير  بفترات 

العمل، الفترة الحالية جد خصبة«.
»مّثلت  قائلة:  عامًا(   54( مونيكا  وأوضحت 
فرانس  قنوات  إنتاج  من   ،10%( مسلسل  في 
الفيلم  ثم  نتفليكس(،  شبكة  وتبثها  تلفزيون 
رعب  فيلم  وهو  )نيكرومانسر(  األسترالي 
دموي، وبعدها يأتي فيلم كوثر بن هنية خالل 
للمخرج  آخر  فيلم  إلى  باإلضافة   ،2019 سنة 

اإلسرائيلي إران ريكيليس مع بين كينغزلي«.
فيلم  في  اإليطالية  الحسناء  وتشارك 
إدارة  تحت  )نيكروتونيك(  أو  »نيكرومانسر« 
»سبايدر  فيلم  أما  روتش-تورنر.  كياه  المخرج 
في  فبات  ريكيليس  إلران  ويب«  ذي  أون 
اإلنتاج ويحكي قصة من عوالم  مرحلة ما بعد 

الجاسوسية.
تحت  العمل  اختيارها  بيلوتشي  وأوضحت 
أحببت  »لقد  بالقول:  هنية  بن  كوثر  إدارة 
عُـرض  الذي  والكالب(  )الجميلة  فيلمها  كثيرًا 
فئة  الماضية ضمن  السنة  )كان(  في مهرجان 
)نظرة ما(، وعندما قدمت لي المشروع وجدت 

السيناريو متميزًا ومثيرًا لالهتمام«.
وتابعت قائلة: »عملت كثيرًا مع مخرجين 

رجال في تجاربي السينمائية وتراودني 
مخرجات،  مع  مجددًا  العمل  فكرة 
سوله  ماريا  مع  الشأن  كان  كما 
تونياتسي في إيطاليا في فيلمها 
 2008 سنة  آما(  كي  )لوومو 
)ذي  فيلم  في  رورواكر  وأليس 
ريبيكا  ثم   ،2014 سنة  واندرز( 
بيبا  دو  ريفي  في  )لي  في  ميلر 

لي( سنة 2009«.
لويس  إدارة  تحت  بيلوتشي  عملت  وأخيرًا 
ترانتينيان مع الممثل كلود لولوش في الفصل 
تجربة  في  فام«،  أون  أوم،  »أن  لفيلم  الثاني 
شكلت »لحظة سحرية« بالنسبة لها. وأوضحت 
قائلة: »لدي احترام كبير لترانتينيان، وبالنسبة 
لي يعتبر )أن أوم، أون فام( فيلمًا أسطوريًا، لقد 
وأعرف  شابة  كنت  عندما  والدتي  مع  شاهدته 
أن لديها ارتباطًا كبيرًا بهذا النوع من األفالم. 
أحالم  من  حلم  وترانتينيان  لولوش  مع  العمل 

الطفولة يتحقق«.
الفيلم قصة »عالقة بين أب وأسرته  ويحكي 
والمشاعر التي تتولد عنها«، بحسب بيلوتشي 
التي تؤدي دور شخصية »تظهر في حياة هذا 
الرجل بعد أن نسي وجودها، ليستعرض شريط 

حياته من خالل ابنته«.
وترمز مراكش بالنسبة لبيلوتشي إلى لقائها 
وظهور   2012 سنة  كوستوريتسا  أمير  مع 
سنة  عُـرض  الذي  رود«  ميلكي  »وان  مشروع 
ويحكي  التصوير،  من  أربع سنوات  بعد   2017

قصة حب في سياق حرب البلقان.
في  هنا  المشروع  »وُلد  قائلة:  واستذكرت 
وغنية  جدًا  خاصة  تجربة  كانت  مراكش، 
فعاًل  يعرف  »إنه مخرج  لي«. وتضيف:  بالنسبة 
كيف يصور الشاعرية رغم العنف، ومكنني هذا 
والولوج  ثقافته  على  أكثر  التعرف  من  الفيلم 

لعالمه وتعلم اللغة الصربية«.
ومشاريع«  »أفكار  أيضًا  بيلوتشي  ولدى 
األشياء  إليها  تأتي  أن  »تحب  كما  للمستقبل، 

بشكل عفوي وتفاجئها«.
البطولة  دور  لعبت  التي  النجمة،  وختمت 
بوند  جيمس  مغامرات  فيلم  في  النسوي 
عن  متحدثة   ،2015 سنة  »سبيكتر« 
صورتها بكل بساطة: »أدرك أنني 
اآلخرين..  أعين  في  أيقونة 
المجالت  أغلفة  على  صورتي 
مجرد  تبقى  األفالم  وفي 
حقيقتي  هناك  ألن  صورة 
كامرأة لديها أبناء، كوني 
ارتباطًا  أكثر  يجعلني  أما 

بالواقع«.

مشاكل البيت الدمشقي 
في الجزء الجديد من »عطر الشام«

الرابع  الجزء  االنتهاء من تصوير مشاهد  رجب من  زهير  السوري محمد  المخرج  اقترب 
لمسلسل »عطر الشام« الذي كتب نصّه مروان قاووق، والمقرر عرض في شهر رمضان 

من العام المقبل.
آخر  تصوير  من  أيام  خمسة  بعد  على  إنه  رجب  قال  صحفية،  تصريحات  وفي 
مشهد من العمل الواقع في ثالثين حلقة، مشيرًا إلى اختالف وتطور واضحين 

في هذا الجزء عن األجزاء الثالثة السابقة.
وأوضح: »في هذا الجزء سننتقل من مرحلة الصراع مع االحتالل الفرنسي، إلى 
مرحلة القضايا االجتماعية واليومية في حياة الدمشقيين في حقبة الثالثينات، 
لنضيء على المجتمع البيئي القديم بما هو يومي أكثر من العناوين العريضة«.
الدمشقي  البيت  الجديد سيشهد مشاكل  الجزء  أن  إلى  وشرح ذلك باإلشارة 
في تلك الفترة وصراع المرأة مع زوجها في مطالبتها بحقوقها كحقّ العمل مثاًل. 
على  الوظيفة  وتريد  شهادة  على  حصلت  التي  المتعلمة  المرأة  »سنشهد  وتابع: 
على  والممرضة  المحامية  المرأة  سنرى  ودراستها..  بتعبها  حصلتها  التي  شهادتها 

سبيل المثال«.
واعتبر الجزء الجديد أقرب للواقع والحقيقة وأكثر التصاًقا بالمصداقية وأكثرعمقا 

وتعمقًا.. وكل هذا في إطار بيئي شامي قديم ومحبب للسوريين أجمع.
وكشف عن حضور وجوه جديدة في هذا الجزء مثل الرا البدري وإيانا سعد 
ومجد نعيم وربا المأمون، مع وجود كل نجوم العمل السابقين مثل 
المصري  وسلمى  خليل  ويزن  عقيلي  ورضوان  خوري  نادين 
وفاديا خطاب وقاسم محلو وعالء القاسم ويحيى بيازي وعلي 
وتوال  العزيز  عبد  وإيمان  والي  وأمانة  رمضان  ووائل  كريم 
وعال  الباشا  وعال  الخوص  وكفاح  الصباغ  وطارق  يهارون 

بدر وجيانا عنيد، والمسلسل من إنتاج شركة »قبنض«.



لم يكد يبدأ شهر ديسمبر الجاري حتى جلب معه عدة انفراجات 
في أزمات مختلفة، ظلت تحاصر كرة القدم الليبية، بل وكادت 
األسابيع  في  مداها  وصلت  فالتعثرات  كله،  بالمشهد  تعصف 
األخيرة على مختلف األصعدة، مشاكل في اتحاد الكرة المنوط 
به احتواء األزمات، وخالفات بين رئيس المنظومة، الدكتور جمال 
بداية  عن  يبحث  ممتاز  ودوري  العمومية،  والجمعية  الجعفري 
حقيقية وانطالقة هادئة، ومنتخب عاد له أمل التأهل إلى األمم 
المباراة األخيرة في مارس  الفوز في  المقبلة، شرط  األفريقية 
الفنية،  األجهزة  تغيير  بين  قائمة  مشاكله  تظل  لكن  المقبل، 
والبحث عن دعم مالي متواصل، وليست النهاية أربعة أندية 
لتختلف  السمراء،  القارة  داخل  الليبية  الكرة  سمعة  عن  تدافع 
الذي جلب معه  يأتي شهر ديسمبر  أن  المشاهد وتتنوع قبل 

بعض الحلول السحرية.

1- تحرك الشلماني
وصلت االتهامات مداها بين أطراف عدة، خصوصا بعد تحرك 
الشلماني،  الحكيم  عبد  القدم  كرة  اتحاد  لرئيس  األول  النائب 
الذي كان شاهدا على تأزم الموقف داخل منظومة كرة القدم 
الليبية، منذ فترة ليست بالقصيرة، إال أن الحلول جاءت سريعة 
وغير متوقعة، بعد تدخل طرف ثالث الحتواء الموقف، فلم يكن 
يتوقع أشد المتفائلين، تدخل المكتب التنفيذي لمنظومة اتحاد 
الكرة بهذا الحسم والقوة، ومن ثم اتخاذ قرار مصيري بإيقاف 
الجعفري عن نشاطه، أثناء غيابه وتواجده خارج البالد وتحديدا 
شمال  التحاد  التنفيذي  المكتب  فعاليات  لحضور  المغرب،  في 
بين  الصدام  وصل  حيث  مؤخرا،  مجلسه  ترأس  الذي  أفريقيا 

األندية المعارضة لوجود الجعفري واألخير منتهاه.
طلب 14 ناديا بشكل صريح ضرورة رحيل الجعفري عن رأس 
المنظومة، كشرط لبدء منافسات الموسم الجديد من مسابقة 
الدوري العام الممتاز رقم )46( لموسم 2019/2018، ودخلت 
أزمة األندية المقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي منعرجا جديدا 
في  العام  للنائب  شكاوى  وتقديم  الموقف  لتصعيد  بإعالنها 
مخالفات مالية وإدارية خطيرة قام بها رئيس وأعضاء مجلس 
للمالبس  الرائد  شركة  ملف  أن  كما  القدم،  كرة  اتحاد  إدارة 

الرياضية أحد الملفات التي بها مخالفات وتجاوزات مالية 
مع ملفات أخرى مهمة.

المخالفات اعترف بها فيما بعد الشلماني نفسه، لكنه 
نسب مسؤوليتها كاملة للجعفري، مؤكدا أنه لم ينقلب 
عليه، بل على العكس كان وال يزال يحترم صداقته، لكنه، 
تحرك بحجبه إلنقاذ الموقف الشائك، وإنقاذ اللعبة داخل 

ليبيا التي هي أهم من الجميع، كما قال الشلماني في تصريحاته 
المختلفة، فاألندية ال ترغب في بدء مسابقة الدوري في وجود 
لذا جاء  أن هناك مخالفات حقيقية وجسيمة،  وتبين  الجعفري، 
التحرك بإيقافه لضمان سير األمور بشكل طبيعي وعلى رأسها بدء 
مسابقة الدوري العام الممتاز المتعثرة لفترات طويلة، حيث رهنت 
بعض األندية مشاركتها بطلب رحيل رئيس اتحاد كرة القدم 
جمال الجعفري، وأعلنت عدم لعب الدوري في وجوده، خصوصا 
أن هناك تجاوزات للنظام األساسي، وهو ما أكدته األندية، مما 
يشير إلى وصول الكرة الليبية لمنعرج حاسم مع إصرار الجعفري 

على البقاء، وعدم التنحي إال من خالل الجمعية العمومية.
المنطقتين  أندية  بين  رسمية  غير  واجتماعات  اتصاالت 
الشرقية والغربية، صعدت من الموقف، مما أسفر عن ظهور 
القرار الجريء بإيقاف الجعفري، خالل اجتماع المكتب التنفيذي، 
النائب األول التحاد  بهدف نزع فتيل األزمة، كما تم تكليف 
الكرة، الحكم الدولي السابق، عبدالحكيم الشلماني، برئاسة 
التنفيذي  المكتب  وأعلن  الجعفري،  عن  بدال  العام،  االتحاد 
دخلت  أن  بعد  األزمة،  بشأن  توضيحي  ببيان  وتبعه  قراره، 
ضربة  في  ظهر  ما  وهو  التهديد،  مرحلة  المقاطعة  األندية 
بداية الدوري بغياب الشط عن مباراة االفتتاح أمام االتحاد، 
األمر الذي استشعر معه مسؤولو الكرة الليبية بالخطر، لتمسك 
األندية المقاطعة بموقفها، ومن ثم تعرض المسابقة الكبرى 
األم، الدوري العام، لضرر نظرا لطول مدتها، واالنسحاب في 
البداية سيعطي إنذارا من جانب الموقعين بتصعيد الموقف 
مع كل أسبوع، األمر الذي دفع أعضاء المكتب التنفيذي لعقد 

جلسة والخروج بالقرار الصعب.
وألقى الشلماني، الرئيس الموقت لالتحاد الليبي لكرة القدم 
بيان  اللعبة،  التحاد  المقبلة  العمومية  الجمعية  اجتماع  حتى 
المجلس التنفيذي، وجاء وفقا للمادة 35 فقرة 5 بتنفيذ قرارات 
مجلس اإلدارة فورا، وتولي نائب الرئيس األول مهام الرئيس، 
التواصل مع  األساسي، ومباشرة  النظام  عليه  لما ينص  ووفقا 
األندية، خصوصا أن رئيس االتحاد الجعفري متواجد خارج البالد 
التنفيذي التحاد شمال  وتحديدا المغرب، كونه رئيس المكتب 
أفريقيا، ويأتي هذا نظرا النطالق المسابقة الكبرى، الدوري، مع 
تفعيل عمل كل اللجان باالتحاد، دون استثناء، وفتح قنوات للحوار 
واالستماع لكل اآلراء من األندية والمهتمين والخبراء واإلعالميين 
في مجال كرة القدم، ليتغير الحال مع تولي الشلماني المهام، 
وتوافق األندية فورا على بدء مسابقة الدوري الممتاز، كما أن 
الشلماني نفسه تحرك في كل االتجاهات لتذليل كافة الصعاب 

على صعيد اللجان أو المنتخبات الوطنية وتحديدا الفريق األول.

2- بدء الدوري
 )46( رقم  القدم  لكرة  الممتاز  العام  الدوري  مسابقة  انطلقت 
لموسم 2019/2018، بعد أن كادت تتالشى اآلمال في ظهور 
المسابقة األم، بسبب كثرة التأجيالت، إال أن تجديد إعالن أربعة 
الكرة  اتحاد  الواضح والصريح من استمرار  عشر ناديا موقفها 
صعدت  حيث  حائال،  وقف  مهامه  في  الجعفري  جمال  برئاسة 
األندية من مطالبها المحدودة في البداية، وتمسكت في نهاية 
المسابقة،  بدء  لقبول  أساسي  كشرط  الجعفري  برحيل  األمر 

وبالفعل نفذ نادي الشط تهديده بالغياب عن مباراة االفتتاح 
أمام االتحاد، في إشارة إلى جدية التهديد وإفساد المسابقة، إذا 

استمر الجعفري على رأس المنظومة، ليتأزم الموقف.
الكرة  اتحاد  بين  عظام  تكسير  بمرحلة  المفاوضات  مرت 
واألندية الرافضة الستمرار الجعفري، خاصة األخير الذي أصبح 
غير مرغوب في وجوده من جانب هذه األندية، بعد عام ونصف 

من انتخابه، والذي أكد أن الفيصل في استمراره من عدمه قرار 
اجتماع  بعقد  للمطالبة  خطوته  جاءت  لذا  العمومية،  الجمعية 
عاجل للجمعية العمومية لسماع صوتها النهائي والفيصل في 
األمر، إلنهاء حالة الجدل، إال أن خبراء ومراقبين وصفوا الموقف 
يمتلكها  التي  العمومية  الجمعية  أصــوات  استغالل  بمحاولة 
الجعفري بإتقان شديد في تمرير ما وصف بالفساد، وهو ما أقره 
فيما بعد نائبه األول عبد الحكيم الشلماني، الذي تقلد فيما بعد 

المنصب إلنقاذ الموقف.
حيث  وحساس،  فارق  توقيت  في  جاء  الــدوري  مسابقة  بدء 
واألهلي  النصر  القارة،  بطولتي  في  كبرى  أندية  أربعة  تشارك 
طرابلس  واألهلي  أفريقيا،  أبطال  دوري  مسابقة  في  بنغازي 
واالتحاد في الكونفدرالية، األمر الذي يحتاج إلى تكثيف المشاركات 
المحلية لتكون خير إعداد للفرق على الصعيد القاري، ومن ورائه 

إعداد الالعبين الدوليين في مختلف المنتخبات الوطنية.

3- األندية األفريقية
الـ64 بنجاح على  الليبية االختبار األول في دور  تخطت األندية 
الصعيد القاري، حيث يلتقي فريق النصر نظيره حوريا كوناكري 
مباراة  في  أفريقيا،  أبطال  ببطولة دوري  الـ32  دور  في  الغيني 
الذهاب على أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة 
الجمعة المقبل، بعدما تأهل فريق النصر بتفوقه على الهالل جوبا 
السوداني ذهابا وإيابا، فيما تأهل فريق حوريا كوناكري الغيني 
بعد تفوقه على فريق باراك يونغ الليبيري، وستقام مباراة اإلياب 

أحد أيام 23 و22 و21 ديسمبر الجاري في غينيا.

أما األهلي بنغازي فتنتظره مباراة مصيرية أمام صن داونز 
بطل جنوب أفريقيا في نفس بطولة دوري األبطال بدور الـ32، 
نيوزيبيو  فريق  منافسه  وتخطى  التمهيدي  الدور  عبر  أن  بعد 
الموريتاني، بالفوز عليه إيابا بهدفين دون مقابل، بعد خسارة 
في الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليصعد قبل أن يشهد معسكر 
الفريق األحمر في العاصمة المصرية القاهرة عدة أزمات متالحقة، 
في الوقت الذي يحاول فيه رئيس النادي، خالد السعيطي، احتواء 

الموقف بتدبير أجزاء من الحقوق إلرضاء الالعبين.
وفي الكونفدرالية، يلتقي فريق االتحاد األول لكرة القدم 
المقبل،  السبت  المغربي،  بركان  نهضة  فريق  مستضيفه 
مباراة  في  المغربية  وجدة  بمدينة  لبركان  البلدي  بالملعب 
الذهاب، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس االتحاد األفريقي 
أن  على   ،2019-2018 لموسم  »الكونفدرالية«  القدم  لكرة 
فريق  تأهل  حيث  تونس،  مالعب  بأحد  اإلياب  مباراة  تكون 
االتحاد إلى دور الـ32 على حساب فريق ميركل من جزر القمر، 
بعد أن فاز عليه ذهابا بثمانية أهداف نظيفة واعتذار المنافس 
عن عدم أداء مباراة اإلياب، كما يظهر فريق األهلي طرابلس 
»الزعيم« بعد أن جنبته القرعة الظهور في دور الـ64، حيث 
الكاميروني،  دواال  نادي  بلقاء  األفريقية  مشاركته  يستهل 
القرعة  أعفت  وقد  بتونس،  المنزه  بملعب  المقبل،  السبت 
نجح  بينما  التمهيدي،  الــدور  خوض  من  طرابلس  األهلي 
فريق دواال الكاميروني في تخطي عقبة الدور التمهيدي على 
الفريقان ذهابا  تعادل  البوروندي، حيث  فيتالو  حساب فريق 
دون أهداف، ونجح دواال في تحقيق الفوز في مباراة اإلياب 
بنتيجة )4-1( ليصعد إلى دور الـ32 ليضرب موعدا ناريا مع 
تحقيق  في  طرابلس  األهلي  فريق  ويأمل  طرابلس،  األهلي 
نتيجة إيجابية بالتصفيات وسط استعدادات لم تكن بالصورة 
المطلوبة رغم خوضه معسكرا خارجيا بمصر، لكنه خسر في 
بداية الدوري الممتاز المحلي أمام فريق الخمس بهدف في 

مفاجأة غير متوقعة.

4- دعم المنتخب
للشباب  العامة  الهيئة  رئيس  القنطري  بشير  دكتور  التقى 
عبدالحكيم  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  والرياضة، 
الشلماني، وتم خالل اللقاء اطالع الوزير على أهم وأبرز نشاطات 
األول  الليبي  المنتخب  برنامج  مناقشة  تمت  كما  الكرة،  اتحاد 
واستحقاقاته المقبلة، ومناقشة سير مسابقة الدوري الليبي لكرة 
الوزير بتذليل الصعاب  القدم، وأكد أهمية استمراريته، ووعد 
كافة التي تعترض سير عمل ومسيرة االتحاد الحالي، لعل أبرزها 
المقر الحالي الذي تشغله الوزارة، كما حيا الوزير الخطوة التي 
أقدم عليها اتحاد الكرة مؤخرا بانتهاجه مبدأ الشفافية في كل 
ما يتعلق بعمل االتحاد، وتم في ختام اللقاء التأكيد على أهمية 
التواصل المستمر، على أن يعقد مؤتمر صحفي مشترك خالل 

الفترة القريبة المقبلة.
العامة  الهيئة  أن  مطلعة  مصادر  من  »الوسط«  وعلمت 
للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني طلبت من المجلس 
الرئاسي دعما ماليا بقيمة ثالثة ماليين دينار للمنتخب األول لكرة 
القدم قبل مباراته الحاسمة مع جنوب أفريقيا ضمن التصفيات 
المؤهلة ألمم أفريقيا، لتغطية النفقات والمعسكرات والمصاريف 
آمال  تجدد  بعد  المقبل،  مارس  في شهر  المباراة  موعد  حتى 
ليبيا في الترشح للنهائيات، بعد الفوز على سيشل وتعادل جنوب 
أفريقيا ونيجيريا في الجولة الخامسة لتنقلب موازين التصفيات 

في المجموعة الخامسة.
ويتصدى الشلماني في الوقت نفسه لتحركات الجزائري عادل 
عمروش المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا األول لكرة القدم، 
حيث أكد الشلماني أن عمروش قام برفع قضية جديدة ضد 
انتهاء  ألف يورو على خلفية  بـ300  الليبي مطالبا  الكرة  اتحاد 
مهمته مع »فرسان المتوسط«، وجاء انفصال عمروش المفاجئ 
عن تدريب المنتخب الليبي بعد ستة أشهر من توليه المسؤولية 
الفنية، األمر الذي ترتب عليه تبادل لالتهامات بينه وبين االتحاد 
المستندات  جميع  تقديم  بصدد  أنه  الشلماني  وأكد  الليبي، 
واألوراق لوضعها أمام االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( لرفض 
شكوى المدرب الجزائري عادل عمروش بدفع هذه القيمة المالية 
أن  الكرة، فضال عن  اتحاد  يعيشه  مالي صعب  في ظل وضع 

عمروش هو من بادر بالرحيل وليس العكس.

في
املرمى

سلة األهلي 
طرابلس تهزم 
االتحاد في أفريقيا 

اختير الليبي مصطفي عكاشة رئيس االتحاد العربي للكرة 
الحديدية عضوا في المكتب التنفيذي التحاد االتحادات الرياضية 

العربية بتزكية من األمير طالل آل سعود رئيس المكتب التنفيذي 
لالتحاد، ومن خالل المنصب يصبح عكاشة أيضا عضوا بالمجلس 

العربي األعلى للرياضة والمنوط به رسم سياسات وأجندات 
مختلف الرياضات والبطوالت العربية واألقليمية.

طالب رئيس االتحاد الفرعي السابق لتنس الطاولة والرئيس ◆
األسبق لنادي الوحدة، عبدالمجيد العريفي، اللجنة األولمبية 

الليبية بحل إشكالية اللعبة التي يوجد بها اتحادان حاليا، وقال 
العريفي »اإلجراءات األخيرة التي قام بها االتحاد الذي يترأسه 

جالل حريز صحيحة بعد عقده جمعية عمومية بمشاركة أكثر من 
عشرين ناديا«.

◆

فاز فريق األهلي طرابلس لكرة السلة على 
فريق االتحاد بنتيجة 80-76 ضمن تصفيات 
لألندية  أفريقيا  لبطولة  األولــى  المنطقة 
المقامة بتونس، وكان  السلة  البطلة لكرة 
فريق األهلي طرابلس خسر لقاءه األول أمام 
 69 نقاط  ثالث  بفارق  المغربي  سال  فريق 
72- حيث قدم مستوى طيبا خالل المباراة.

األهلي  لسلة  التاسع  الفوز  هو  وهــذا 
طرابلس على االتحاد علي التوالي، أما نتائج 
البطولة فشهدت فوز جمعية سال المغربية 
واألهلي   ،82/73 القيروان  شبيبة  على 
طرابلس على االتحاد الليبي 80/76، والنجم 

الرادسي على الوداد المغربي 78/45.
النجم  ليتصدر  الــعــام  الترتيب  ــاء  وج
المغربية  بـ4 نقاط، وجمعية سال  الرادسي 
بنفس الرصيد، وشبيبة القيروان بـ3 نقاط، 
الرصيد، واالتحاد  واألهلي طرابلس بنفس 

الليبي بنقطتين، والوداد المغربي بنفس 
الرصيد.

النصر  حسم  المحلي  الصعيد  وعلى 
لصالحه،  السلة  لكرة  بنغازي  كالسكو 
في  بنغازي  األهلي  منافسه  على  بفوزه 
منافسات  ضمن  جمعتهما  التي  المباراة 
الدوري،  بطولة  من  ذهابا  األولى  الجولة 
ببنغازي  الرياضي  المجمع  صالة  على 

وبدون حضور جماهيري.
الربع األول كان سريعا وشهد مستوى 
طيبا ولمحات فنية من الفريقين، وانتهى 
بتقدم أهلي بنغازي بفارق ست نقاط »21/ 
15« وانتهى الربع الثاني »31/ 26«، وفي 
الشوط  وشهد   ،»44  /  52« الثالث  الربع 
الذي تمكن من  للنصر  الربع تقدما الفتا 
إلى  وبفارق وصل  المباراة لصالحه  إنهاء 

19 نقطة »78/ 59«.
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● مباراة لفريق السلة بنادي األهلي طرابلس

اقترب المصري محمد صالح العب 
نادي ليفربول اإلنجليزي من 

جائزة أفضل العب في القارة 
األفريقية عن العام 2018 في 

استفتاء هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي بي سي«، وحصل صالح 
على نسبة التصويت األعلى 

بين الالعبين المرشحين 
للجائزة، التي تتم عن طريق 

تصويت الجماهير، كما أعلنت 
رسميا الخماسي المرشح 
للجائزة عن العام 2018، 

حيث تنافس صالح مع رباعي 
آخر هم: المغربي مهدي بن 

عطية العب يوفنتوس اإليطالي، 
والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع 

نابولي، ومواطنه ساديو ماني 
زميل صالح في ليفربول، والغاني 
توماس بارتي العب أتلتيكو مدريد 

اإلسباني، وقررت الهيئة فتح 
التصويت أمام الجماهير بداية من 

يوم 17 نوفمبر الماضي، وانتهى مطلع 
ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن 

يتم اإلعالن الرسمي عن الفائز، غدا 
الجمعة.

4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
الشلماني يقصي الجعفري موقتا ويذلل جزءا كبيرا من األزمة المتصاعدة مع األندية المعارضة 

انطالق الدوري الممتاز يمهد الطريق لممثلي أفريقيا من األندية والمنتخبات 

دعم مرتقب للمنتخب الوطني قبل مواجهته المصيرية أمام جنوب أفريقيا 

20 ديسمبر.. الفصل في إبعاد »الجعفري« وسط رقابة الـ »فيفا« 

القاهرة - الوسط

● جمال الجعفري

● عبد الحكيم الشلماني

● جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام جنوب أفريقيا

الليبية  الكرة  تاريخ  في  مــرة  ألول  ربما 
عبر  المعقد  الكروي  المشهد  هذا  يحدث 
في  يعلو  حديث  ال  حيث  الطويل،  تاريخها 
عن  إال  شهرين  منذ  الــريــاضــي  الــوســط 
له،  المقاطعة  األندية  مع  الكرة  اتحاد  أزمة 
رئيس  من  الثقة  لسحب  األمر  وصل  حتى 
موقتا  أزاحه  الذي  الجعفري،  جمال  االتحاد 
حتى  إدارته  مجلس  الرياضي  المشهد  عن 
مدينة  في  العمومية  الجمعية  موعد  انعقاد 
تسحب  أن  إمــا  التي  ديسمبر   20 المرج 
الدولي  االتحاد  يتدخل  أو  نهائيا  الثقة 
ذلك  طلب  أن  بعد  »فيفا«  القدم  لكرة 
منه  موجهة  رسالة  في  الكرة  اتحاد  رئيس 

لـ»فيفا«.

األندية  إصــرار  ظل  في  معقد  مشهد 
نهائيا  الرئيس  مــغــادرة  على  المقاطعة 
باختراق  له  واتهامات  الكروي،  المشهد 
ــراد بــالــقــرار  ــفـ الــنــظــام األســاســي واالنـ
ومخالفات مالية وإصرار رئيس االتحاد على 
البقاء وانتظار الحسم من الفيفا أو الجمعية 
ومع  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
طول مدة األزمة وتطورها وانشغال الوسط 
منعرجات  ودخلت  تشعبت  بها  الرياضي 
عديدة وانقسم الوسط الرياضي بين مؤيد 
اإلدارة  مجلس  ــرار  وق المقاطعة  لألندية 
ومعارض  االتحاد،  رئيس  من  الثقة  بسحب 
الجمعية  لتبقى  االتحاد،  لرئيس  ومؤيد  له 
مجلس  وليس  الفصل  صاحبة  العمومية 
اتهامات  مــرة  ألول  ــه  واج ــذي  ال اإلدارة 
لرئيسهم،  الخلف  من  والطعن  بالخيانة، 
الكرة  تألفها  لم  جديدة  مصطلحات  وهي 

الليبية حتى أن الرئيس الموقت عبدالحكيم 
تلفزيونية  تصريحات  في  قال  الشلماني 
رئيسه  ضد  بالخيانة  اتهامات  يرفض  إنه 
الجمعية  قــرار  احــتــرامــه  وأكــد  الــســابــق، 

العمومية.
انتقادات أخرى حملت كل مجلس اإلدارة 
وأنهم  مقصرين  واعتبرتهم  المسؤولية 
ضحوا برئيس االتحاد كي يبقوا في الصورة 
وأنهم يجب أن يغادورا مثل رئيس االتحاد، 
االتحاد  رئيس  اآلخــر  البعض  حمل  بينما 
السبب  أنه  معتبرا  له،  حدث  ما  مسؤولية 
الساحر  على  انقلب  السحر  وأن  ذلك  في 
وأن رئيس اتحاد الكرة ليست لديه مواقف 
وليس  الــوالء  سياسة  ويستعمل  واضحة، 
الجماعي  والقرار  بالحوار  يؤمن  وال  الكفاءة 
وأن بضاعته ردت إليه والذين انقلبوا عليه 

من نفس مدرسته.

الوسط - صالح بلعيد

● محمد صالح

● عبدالمجيد العريفي

أكد األمين العام لالتحاد الليبي للطب الرياضي عبدالحميد لياس علي نجاح برنامج 
دبلوم الطب الرياضي الذي شهد تخريج 55 طبيب متخصص في الطب الرياضي 
بعد 6 أشهر من الدراسة المستهدف به األطباء في مختلف التخصصات، وقال في 
تصريح لجريدة » الوسط« أنه تم االتفاق مع اللجنة األولمبية على االستفادة من 
هذه الدفعة لمرافقة المنتخبات داخليا وخارجيا حيث أن هؤالء اآلن أطباء مختصون 
وتفادي  الطبيعي  والعالج  والبدني  النفسي  اإلعداد  ودرسوا  الرياضي  الطب  في 
اللجنة  أن  أكد  حيث  األندية  أمام  كذلك  متاحة  الدفعة  هذه  أن  وأكد  اإلصابات 
المميز ألنهم  العدد  ستوجه رسالة لجميع االتحادات بضرورة االستفادة من هذا 

مؤهلون من كل الجوانب.
سبق وأكد رئيس اتحاد الطب الرياضي دكتور محمد راشد في تصريح خاص 
أن االتحاد وبالتعاون مع معهد تنمية القوي العاملة بوزارة الصحة أقام في مارس 
الماضي برنامجا تدريبيا استهدف 30 طبيبا للحصول على دبلوم الطب الرياضي، 
وأضاف راشد أن برنامج الدراسة شمل محاضرات في مفهوم اإلصابات الرياضية 
المنشطات  عن  أخرى  ومحاضرات  منها  الوقاية  وكيفية  معها  التعامل  وطرق 
المرأة  رياضة  أيضا  البرنامج  الرياضي، كما تضمن  في  المؤثرة  البيئية  والعوامل 
والنشاط لذوي االحتياجات الخاصة والعالقة بين المدرب والطبيب وإدارة النادي 

ومحاضرة عن الحركة األولمبية والميثاق األولمبي.

تخريج 55 طبيبا في المجال الرياضي 



كشف رئيس نادي األهلي بنغازي خالد السعيطي، 
األول،  الكرة  فريق  داخل  القائمة  األزمة  حلول 
»الوسط«  جريدة  مع  الخاصة  تصريحاته  خالل 
أن  مؤكدا  تونس،  في  تواجد  الهاتف، حيث  عبر 
الفريق يسير بخطى ثابتة نحو األهداف المرسومة 
له والمتفق عليها، وما حدث كان مجرد زوبعة في 
فنجان سرعان ما زالت ألن الالعبين يقدرون حجم 

المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
إلى  الخاصة  تصريحاته  في  السعيطي  وقال 
جريدة »الوسط«: »إدارة األهلي بنغازي ال تدخر 
جهدا في منح الالعبين والمدربين األريحية الكاملة 
لمساعدتهم على اإلبداع وتقديم النتائج المرجوة، 
تعقد  العبيه  وعلى  كبير،  بنغازي  األهلي  فاسم 
اآلمال في العودة مجددا إلى سابق النتائج الرائعة، 
وأعتقد أن العبي هذا الجيل يقدرون الموقف، وما 
حدث من تأخر لصرف بعض المستحقات أمر وارد 
جدا ويحدث في كل األندية بال استثناء، المهم أن 
الفريق عاد إلى التدريبات بكل جدية ونشاط، وأنا 
والحديث  للجلوس  القاهرة خالل ساعات  سأصل 
تهيئة  بهدف  األمور  كافة  لمناقشة  الالعبين  مع 
ذهنهم للمباراة المهمة المقبلة أمام فريق صن 
داونز، وما حدث من مغادرة المحترف البوركيني 
فاروقا معسكر الفريق في القاهرة، لن يمر مرور 
الكرام، وقد اتخذت كافة اإلجراءات القانونية حيال 
تلك القضية، بعد أن علمت أن وراء رحيله المفاجئ 
المقام  بعض وكالء الالعبين الذين يهمهم في 
األول مصالحهم الخاصة، دون النظر إلى مصلحة 

أي فريق«.
وأضاف »العبو األهلي بنغازي كانوا وال يزالون 
الليبية،  األندية  أقوى  في  يلعبون  فهم  نجوما، 
فضال  المحلية،  البطوالت  على  دائما  وينافسون 
عن أنهم يمثلون البالد على صعيد أقوى بطوالت 
القارة، دوري أبطال أفريقيا. كلها أمور تزيد من 
األهلي،  قميص  يرتدي  العب  أي  وقيمة  أسهم 
الالعبين هؤالء أوهموا  وعلى ما يبدو أن وكالء 
الرحيل،  بسهولة  فاروقا  البوركيني  المحترف 

العبا  كونه  به  السابقة  معرفتهم  مستثمرين 
سابقا بنادي الشرقية في مصر، لكني اتخذت كافة 
اإلجراءات، وطلبت من االتحاد الليبي العام لكرة 
القدم إخطار الالعب بشكل رسمي، وإعالمه بأن 
مستحقاته المالية كاملة متوافرة، إذا أراد الحصول 
عليها، لقطع الطريق تماما على رحيله، أو تقديم 
أي شكوى ضدنا في االتحاد الدولي، وفيما يخص 
المحترف األفريقي فاروقا تحديدا، من الصعب، بل 

من المستحيل رحيله بهذا الشكل السهل، ومن 
الالعب  هذا  بالغ؛ ألن  خطأ  في  أوقعه  له  أوشى 
تحديدا لديه ثغرة، لن أكشفها حاليا، ثغرة تمنعه 
تماما من الرحيل عن األهلي دون رغبة اإلدارة، 
الطريق  قطعنا  فقد  األحداث،  أسبق  لن  وعموما 
على أي محاولة من الالعب ومن وراءه للشكوى 
تمهيدا لفسخ التعاقد، بتوفير كامل المستحقات، 
بخالف  أراد،  إذا  عليها،  للحصول  الحضور  وعليه 
األهلي، كما  إدارة  ملعب  الكرة في  ذلك ستظل 
فبعد  الالعبين،  جميع  مستحقات  جدولة  سيتم 
الالعبين  حقوق  كامل  توفير  قررنا  فاروقا،  أزمة 
كوفري،  النيجيري  وهما  المحترفين،  األجانب 
واإليفواري داهو، كونهما بجانب فاروقا يحصالن 
علينا  بالدوالر، وهذا عبء إضافي  راتبيهما  على 
تحملناه، أما الالعبون الليبيون فيحصلون بالدينار، 
منهم من حصل على كامل حقوقه، ومنهم من 
تتبقى له أجزاء سيتم صرفها عقب مواجهتي صن 
يحصل  بحيث  الجدولة،  تطول  ولن  فورا،  داونز 
الجميع، العبين ومدربين، على كافة مستحقاتهم 
خالل ثالثة أشهر على أقصى تقدير، المهم على 
الفني  فالمدير  الفريق،  على  االطمئنان  الجميع 
مستمر،  المعاون  وجهازه  موجود،  عودة  محمد 

والالعبون يواصلون التدريبات في جو هادئ«.
واختتم السعيطي حديثه قائال: »أشكر االتحادين 
المصري والليبي، األول ألنه وقف بجانبنا، وذلل لنا 
وساهم  القاهرة،  إلى  وصولنا  منذ  الصعاب  كافة 
الخارجي، والثاني  المعسكر  بشكل كبير في نجاح 
الالعبين،  مستحقات  أزمة  في  موقنا  تفهم  ألنه 
وجه  أكمل  على  دوره  وأدى  قويا  داعما  وكــان 
األزمة،  إدارة  في  بإيجابية  ساهم  أهلي  كاتحاد 
ليبقي التركز كله قائما نحو هدف واحد فقط قادم، 
هو مباراتا الذهاب واإلياب أمام فريق قوي وعنيد 
مرشح للبطولة، وهو فريق صن داونز بطل نسخة 
العام 2016 من دوري أبطال أفريقيا، وأنا على ثقة 
في قدرات وإمكانات العبي األهلي بإعادة النتائج 

والبطوالت إلى سابق عهدها«.

المالية  المستحقات  صــرف  تأخر  وتسبب 
أزمة  في صناعة  الفني  الجهاز  وأعضاء  لالعبين 

بالعاصمة  الخارجي  المعسكر  داخل  طارئة 
فريق  يستعد  حيث  القاهرة،  المصرية 

»المشوار الطويل« للمباراة المهمة أمام 
بدور  داونــز  صن  أفريقيا  جنوب  بطل 
أفريقيا،  أبطال  دوري  ببطولة  الـــ32 
السبت المقبل، في الوقت نفسه رفض 
الملعب  أرض  إلى  النزول  الالعبون 
ماضية،  أيام  خمسة  طوال  للتدريب 
مطالبين بالحصول على مستحقاتهم 
التدريبات،  مواصلة  قبل  أوال  المالية 
رواتب  إلى  المتأخرات  حجم  ويصل 
للجهاز  وشهرين  لالعبين  أشهر  ستة 

البوركيني  الالعب  هروب  أن  إال  الفني 
فاروقا ومغادرته المعسكر دون إذن بعد 

أن حصل على جواز سفره تسبب في تفجير 
القضية.

الظروف  رغم  اللقاء  بنغازي  األهلي  ويخوض 
المحترف  البوركيني  العبه  ــروب  وه المالية، 
فاروقا، وتحاول األدارة التغلب على األزمات قبل 
يعد  الذي  أفريقي  الجنوب  داونز  صن  مواجهة 
إلى  باإلضافة  أفريقيا،  بجنوب  الفرق  أنجح  من 
حيث  تشيفز،  وكايزر  بيراتس  أورالنــدو  ناديي 
جنوب  دوري  بداية  منذ  داونــز  صن  استطاع 
أفريقيا الممتاز لكرة القدم في العام 1996 الفوز 
بسبع ألقاب آخرها 2015 - 2016، كما يعد صن 
داونز األكثر فوزا بهذا اللقب وفاز بكأس جنوب 
أفريقيا 4 مرات، بينما على الصعيد األفريقي أحرز 
واحدة  مرة  أفريقيا  أبطال  دوري  لقب  الفريق 
موسم 2016 على حساب نادي الزمالك المصري، 
واستطاع أيضا الوصول إلى نهائي دوري أبطال 
أفريقيا 2001، ولكنه خسر اللقب على يد األهلي 
المصري، كما يضم العبين دوليين بين صفوفه 
األفريقي  للقب  الدائمين  المرشحين  أحد  ويعد 

خالل أخر عشرة أعوام.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الحدث
زين العابدين

بركان

هل سيتكرر التأهل 
األفريقي الجماعي 

األولى  التمهيدية  األدوار  منافسات  ســارت 
و»الكونفدرالية«  األبطال  دوري  واجهتي  على 
الثالثة،  الليبية  الكرة  ممثلو  يشتهى  كما 
فكان األسبوع الماضي أسبوع المرور والتأهل 
ودون  بامتياز  الثاني  ــدور  ال إلــى  الجماعي 
األهداف  من  وافــرة  وبحصة  تذكر  صعوبات 

لتلتحق األندية الليبية بركب المتأهلين.
األدوار  مباريات  من  خرجوا  وممثلونا  فرقنا 
عديدة،  وبمكاسب  األضــرار  بأقل  التمهيدية 
وسجلوا أرقاما جديدة تسجل ألول مرة، فعلى 
األول  الممثل  يكتف  لم  األبطال  دوري  واجهة 
وإيابا  بالفوز ذهابا  بالتأهل فقط  النصر  فريق 
على هالل واو بطل جنوب السودان، بل حصد 
مهاجمه الجديد معتز المهدى ثمار هذا التأهل 
أهــداف  بأربعة  الهدافين  ــدارة  ص باعتالئه 
بثنائية وقعها في القاهرة ومثلها في جوبا، أما 
أمام  سريعا  اعتباره  فرد  بنغازي  األهلي  فريق 
فريق نواذيبو الموريتاني ورغم أنه كان يكفيه 
الفوز بهدف فقط إال أنه لم يكتف به بل عززه 

بثان لينجح في خطف بطاقة العبور.
سجل  فقد  »الكونفدرالية«،  واجهة  وعلى 
بثمانية  وساحقا  كبيرا  فــوزا  االتحاد  فريق 
ــد مــن لقاء  أهـــداف أحــرزهــا فــي شــوط واح
زعبيه  محمد  هدافه  خالله  قاد  األول  الذهاب 
ليتصدر  التاريخي  االنــتــصــار  لهذا  فريقه 
بأول  »الكونفدرالية«  في  الهدافين  الئحة 
األندية  مشاركات  تاريخ  في  هاتريك  سوبر 
الثاني  الممثل  طرابلس  األهلي  أما  الليبية، 
لهذا  مباشرة  والمتأهل  بـ»الكونفدرالية« 
أول  في  بتعثر  موسمه  استهل  الذي  الــدور، 
لرحلة  العدة  يعد  بدأ  فقد  محلية  مواجهة 
لمواجهة  استعدادا  مجددا  والظهور  العودة 
فريق نيوستار دواال الكاميروني الذي أزاح من 

طريقه فريق فيتالو بطل بوروندي. 
األربعة  فرقنا  وحطت  وصلت  أن  بعد  اآلن 
وقت  حــان  بسالم،   32 الـــ  ــدور  ال محطة  إلــى 
أصعب  سيكون  فالقادم  واالمــتــحــان،  الجد 
ويحتاج لجهد أكبر وينبغي أن ال تنسينا فرحة 
األولى  األدوار  مباريات  أخطاء  التأهل  ونشوة 
القادم  الدور  مواجهات  خوض  قبل  وتفاديها 
للرباعي  وحقيقية  قوية  اختبارات  تمثل  التي 
األفريقي.. فهل سيتكرر مشهد التأهل الجماعي 
عقبة  وتتخطى  الزجاجة  عنق  من  فرقنا  وتمر 
وتنجح  الرحلة  لتواصل  الصعبة  المرحلة  هذه 
األفريقية  مغامرتها  في  بعيدا  الذهاب  في 

االستثنائية، المليئة بالتحديات هذا الموسم.

السعيطي: أنقذنا الموقف داخل معسكر القاهرة من األيادي الخفية 

األزمة المالية ستنتهي قريبا 
وخالل ثالثة أشهر على أقصى 

تقدير.. وبعض الالعبين 
حصلوا على كامل حقوقهم 

فشل االتفاق بين نجم الكرة الليبية مؤيد الالفي، والنادي اإلسماعيلي 
المصري على االنضمام خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة في يناير 
بعد أن قطع الطرفان مشوارا كبيرا نحو المفاوضات، إال أن الالعب 
»الدراويش«  بـ  الملقب  النادي  على  المالحظات  بعض  سجل 

لينتهي األمر برفضه االنضمام.
النتائج  سوء  الموسم،  هذا  اإلسماعيلي،  النادي  ويعاني 
الفريق  ودع  كما  القدم،  لكرة  المصري  العام  الدوري  في 
أمام  الهزيمة  إثر  األبطال  لألندية  زايد  كأس  منافسات 
الرجاء البيضاوي المغربى بركالت الترجيح من نقطة الجزاء 
استقالته  لتقديم  فييرا  البرازيلي  الفني  المدير  ليضطر 
ويبحث النادي مجددا عن مدير فني جديد. ويفاضل الالفي 
بين عروض من اتحاد العاصمة الجزائري والنجم الساحلي 
لمعلومات  وفقا  طرابلس،  األهلي  السابق  ناديه  ومن  التونسي 
توافرت لـ»الوسط« من مصادرها الخاصة دون أن يحسم الالعب، 

صاحب لقب أفضل العب في ليبيا العام 2017، وجهته المقبلة.
وسبق وكشف رياض الالفي شقيق ووكيل أعمال مهاجم منتخب 
ليبيا إجراءات فسخ التعاقد مع نادي الشباب السعودي، عبر المحكمة 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قبل  من  المختصة  »كاس«،  الدولية 

»فيفا« في فض المنازعات بين أطراف المنظومة.
وقال رياض في تصريحات خاصة لجريدة »الوسط«، عبر اتصال 
هاتفي من القاهرة: »اآلن أصبح مؤيد حرا، ويحق له التوقيع ألي ناد 
في العالم، بعد أن حكمت الكاس لصالحه بحصوله على مستحقاته 

المالية كافة من نادي الشباب السعودي«.
أو  االستثمار  قائمة  على  مؤيد  وضــع  الشباب  نــادي  وكــان 
المستبعدين بدعوى عدم انضباطه مع النادي السعودي ليقرر بيعه، 
حيث يمتلك عقدا مع مهاجم األهلي طرابلس السابق لمدة ثالثة 

مواسم، وتحديدا منذ فترة القيد الشتوي األخير.
مؤيد  وإمكانات  قدرات  من  السعودي  الشباب  يستفد  ولم 
الالفي الذي حضر إلى البلد الخليجي نجما متوهجا وهدافا مع 
إدارة  على  طرأ  تغييرا  أن  إال  األهلي،  وناديه  بالده  منتخب 
النادي واألجهزة الفنية المتعاقبة حالت دون استثمار مؤيد 
التونسي  بالمحامي  االستعانة  ليضطر  المطلوب،  بالشكل 
العبه،  حق  حفظ  إجــراءات  في  شرع  الذي  ميم  بن  أنيس 
ليحصل على حكم نهائي بحصول موكله على حقوقه كافة 

لدى الشباب.

فشل اتفاق الالفي مع اإلسماعيلي

الليبية،  ــقــدم  ال ــرة  ك أســـرة  ودعـــت 
الالعب  طرابلس  بمدينة  ــاء،  ــع األرب
األحول  أحمد  الكبير  والهداف  الدولي 
عدد  بحضور  عاما  الـ82  ناهز  عمر  عن 
ونجوم  الرياضية  الشخصيات  من  كبير 
ومن  األجيال  مختلف  من  الليبية  الكرة 
حرصت  التي  الرياضية  األندية  كافة 

على المشاركة في يوم الوداع الكبير.
األحول  أحمد  الراحل  الدولي  الالعب 
الكروية في مدرسة شارع  بدأ مسيرته 
 1954 العام  وفي   1950 العام  الزاوية 
سنوات  ثــالث  وبعد  المشعل  بفريق 
إلى  تحول  ثم  بلخير  نادي  إلى  انتقل 
مطلع  وفي  بطرابلس،  األهلي  فريق 
االتحاد،  نادي  إلى  انضم   1960 العام 
ونجمه  هدافه  وكان  معه  استمر  الذي 
 76–75 الرياضي  الموسم  حتى  األول 
عندما أعلن اعتزاله المالعب بعد مسيرة 
طويلة قاربت 21 عاما قضاها بالمالعب.

توج مع فريق االتحاد بثالث بطوالت 
الليبي  ــدوري  ال بطوالت  مستوى  على 
شارة  وحمل  الستينات،  مواسم  خالل 

قيادة الفريق.
أكثر  »االتحاد«  لفريقه  األحول  أحرز 
شباك  فــي  ــرزهــا  أب ــدف  ه مئتي  مــن 
شباك  فى  وهدفيه  التونسي  األفريقي 
شباك  فــي  وهــدفــه  المصري  األهــلــى 

الهالل في بطولة ليبيا العام 1965.

في  األول  الليبي  المنتخب  مع  شارك 
عدد كبير من المباريات الدولية الودية 
والرسمية أبرزها الدورة العربية الثالثة 
كأس  ــا  ودورت  1961 العام  بالمغرب 
64 و66 بالكويت وبغداد،  العرب العام 
والدورة العربية بمصر العام 65 ودورة 

أول  وأحرز   67 العام  المتوسط  ألعاب 
أهدافه الدولية مع المنتخب الليبي في 

شباك المنتخب اللبناني.
مباراة  الدولية  مبارياته  أشهر  ومن 
ببغداد  العرب  كأس  في  وعمان  ليبيا 
التي سجل خاللها منتخب   ،1966 العام 
بلغت  قياسية  نتيجة  أعلى  الفرسان 

حصيلتها 21 هدفا.
األول  الليبي  المنتخب  قيادة  تولى 
العام  ببغداد  العرب  كأس  بطول  في 
العام  بالقاهرة  العربية  والدورة   1966
65 وشارك مع فريقه »االتحاد« في أول 
ظهور أفريقي لممثل الكرة الليبية العام 
1967 وقص شريط أهداف وانتصارات 

الكرة الليبية أمام بطل النيجر.
أحرز أجمل أهدافه في شباك األهلي 
الودية  المباراة  في   68 العام  المصري 
بهدفين،  لصالحه  االتحاد  التي حسمها 
شباك  في  األول  الليبي  المنتخب  ومع 
العربية  الدورة  في  السعودي  المنتخب 
فيها  قــاد  التي   ،61 العام  بالمغرب 

المنتخب للفوز بخماسية.

وداع الهداف الثعلب أحمد األحول عن عمر ناهز الـ 82  الشاطئية تفشل في التأهل للمونديال 

6 ميداليات في عربية رفع األثقال

القدم  لكرة  أفريقيا  بطولة  منافسات  ليبيا  غــادرت 
الشاطئية بعد خسارتها أمام السنغال بنتيجة عريضة 
)10/1( لتحتل ليبيا ثالث المجموعة الثانية بثالث نقاط 
بفوز واحد علي تنزانيا )5 /2( وخسارتين أمام نيجيريا 
 7 برصيد  المجموعة  السنغال  السنغال، وتصدرت  ثم 
نقاط وجاءت نيجيريا ثانية بـ6 نقاط وليبيا ثالثة بـ3 

نقاط وتنزانيا رابعة دون نقاط.
وفي المجموعة األولي مصر أول المجموعة بتسع 
نقاط والمغرب ثانيا بست نقاط وجاء مدغشقر ثالثا 
والوصيف  البطل  رابعا،  العاج  وساحل  نقاط  بثالث 
باراغواي  بدولة  العالم  كأس  في  أفريقيا  يمثالن 
»فرسان  ليخرج   2019 العام  الجنوبية  بأميركا 
القارة  لتمثيل  المرشحين  ــرة  دائ من  المتوسط« 

السمراء في المحفل العالمي.

ارتفع رصيد ليبيا إلى ست ميداليات في البطولة العربية 
أحمد  الليبي  الرباع  وأحرز  بمصر،  المقامة  األثقال  لرفع 
كما  كلغ،   81 وزن  في  فضية  ميداليات  ثالث  أبوزريبة، 
سبقه وتوج الرباع الليبي معراج الطبال بثالث ميداليات 
برونزية في وزن 73 كلغ، كما حل رابعا في الخطف 130 

ونتر 157، المجموع 287 كلغ.
وتوج الرباع المصري مصطفى محمد بثالث ذهبيات في 
خطف 142 ونتر 185، المجموع 327 كلغ، والرباع العراقي 
محمد حميد بثالث فضيات خطف 133 ونتر 157، المجموع 
290 كلغ، حيث شهدت المنافسات مشاركة 15 رباعا من 
ليبيا ومصر وتونس وسورية وعمان والمغرب وباكستان.

طرابلس–محمد ترفاس

النصر يقص شريط دوري األبطال.. واألهلي بنغازي أمام صن داونز 
الجمعة،  غــد  مــســاء  النصر،  فــريــق  يقص 
بــدور  الليبية،  األنــديــة  مشاركات  شريط 
األفريقي  األبطال  دوري  بطولتي  في  الـ32، 
ملعب  على  يستقبل  حيث  والكونفيدرالية، 
المصرية  بالعاصمة  العرب،  المقاولون  نادي 
في  الغيني  كوناكري  حوريا  فريق  القاهرة، 
أبطال  دوري  بطولة  من  األول  الذهاب  لقاء 
تجمع  أفريقية  مواجهة  أول  وهى  أفريقيا، 
وكان  الغينية،  للكرة  بممثل  النصر  فريق 
ــدور  ال منافسات  خــالل  نجح  النصر  فريق 
بطل  واو  هالل  فريق  إقصاء  في  التمهيدي 
بخماسية  ذهابا  فوزه  بعد  السودان،  جنوب 
برباعية  إيابا  فــوزه  وتــكــرار  هــدف،  مقابل 
الغينية فيعد  الكرة  أما ممثل  مقابل هدفين، 
وأعرقها  القارة  أندية  فرق  وأشهر  أبرز  من 
فهو يمثل الكرة الغينية للمرة الثامنة تواليا، 
الموسم  في  له  ظهور  آخــر  في  نجح  حيث 
الذى  النهائي  ربع  الــدور  بلوغ  في  الماضي 
تأهل  وقــد  المصري،  األهلي  ــام  أم غــادره 

الليبية، في  الكرة  النصر ممثل  فريق  لمالقاة 
يانغ  بــاراك  لفريق  اقصائه  عقب  الــدور  هذا 
بنتيجة  وإيابا  فوزه ذهابا  ليبيريا، عقب  بطل 

واحدة بهدف واحد مقابل الشىء.

األهلى بنغازي 
في  الثاني  الممثل  بنغازي  األهلي  فريق  أما 
غد  بعد  فسيواجه،  أفريقيا  أبطال  دوري 
بطل  داونــز  صن  ماميلودي  فريق  السبت، 
جنوب أفريقيا في لقاء الذهاب الذى سيدور 
لقاء  أول  في  بالقاهرة،  بتروسبورت  بملعب 
أفريقي رسمي يجمع فريق ليبي بفريق من 
األندية،  بطوالت  صعيد  على  أفريقيا  جنوب 
عقب  الدور،  لهذا  األهلي  فريق  تأهل  حيث 
بطل  نــواذيــبــو  ــرق  ف حــســاب  على  تأهله 
بهدفين  ذهابا  خسارته  بعد  موريتانيا، 
مقابل،  دون  بهدفين  إيابا  وفوزه  لهدف، 
فهو  أفريقى  الجنوب  داونز  صن  فريق  أما 
بطل السوبر األفريقي العام الماضي، وبطل 
أفريقيا،  أبطال  دوري  في   2016 نسخة 
فريق  على  وإيابا  ذهابا  فوزه  عقب  وتأهل 

ليونز بطل غينيا.

االتحاد 
على واجهة الكونفدرالية، يعود فريق االتحاد 
يلتقى  حين  المغربية،  بالكرة  عالقته  ليجدد 
دور  ــاب  ذه لحساب  بــركــان،  نهضة  فريق 
السبت،  غد  بعد  مساء  البطولة،  من  ـــ32  ال
تمام  في  وتحديدا  لبركان،  البلدي  بالملعب 
فريق  ــع  راب وهــو  مــســاء،  السابعة  الساعة 
وممثل لكرة القدم بالمغرب يلتقى به االتحاد 
مع  السابقة  األفريقية  مواجهاته  بعد  رسميا، 
والجيش  أغادير،  حسنية  وهى  فرقها،  أبــرز 
الجديدي،  والدفاع  الرباطي،  والفتح  الملكي، 
وهو أخر فريق مغربي نجح فريق االتحاد في 
إقصائه خارج حلبة السباق، وسيواجه االتحاد 

نظيره نهضة بركان الذى احتفل قبل أسابيع 
كأس  ببطولة  تاريخه  في  مرة  ألول  بتتويجه 
الفاسي  الوداد  فريق  على  فوزه  بعد  العرش، 
المغربي  مــدربــه  بقيادة  الترجيح  بــركــالت 
المرتبة  حاليا  الفريق  ويحتل  الجعواني،  منير 
للمحترفين،  المغربى  الــدوري  فى  األخيرة 
برصيد تسع نقاط، بعد خوضه سبع مباريات 
مباريات  ثالث  في  وتعادل  مباراتين  في  فاز 
األفريقية،  الواجهة  وعلى  مباراتين،  وخسر 
الثالثة  للمرة  البركانية  النهضة  فريق  يشارك 
في تاريخه والثانية تواليا، حيث نجح الموسم 
ألول  المجموعات  لدور  الوصول  في  الماضي 
نهائي  لربع  وتأهل  مجموعته  وتصدر  مرة، 
الذى غادره أمام فيتا كلوب الكونغولي وصيف 
كودبو  البا  التوغولي  المهاجم  ويعد  البطل، 

هو هداف الفريق األول برصيد أربع أهداف.

األهلي طرابلس 
في  الثاني  الممثل  طرابلس  األهلي  يستهل 
أيضا،  السبت  مساء  الكونفيدرالية،  بطولة 
األولمبي  بالملعب  الجديد  األفريقي  مشواره 
مبارياته  أولــى  بخوضه  تونس  في  بالمنزة 

ترقب  فترة  بعد  الــــ32،  دور  ذهــاب  ضمن 
انتظر خاللها منافسه القادم فريق نجم دواال 
بالملعب  أوال  سيستقبله  الــذى  الكاميروني 
األولمبي، وقبل مواجهته لممثل الكرة الليبية 
الــدور  تخطي  في  الكاميروني  الفريق  نجح 
التمهيدي بإقصاء فريق فيتالو بطل بورندي، 
نجح  لكنه  أهــداف،  دون  بملعبه  تعادله  بعد 
بفوزه  قواعده  خارج  إيابا  ذلك  تعويض  في 
للمرة  الكاميروني  الفريق  ويشارك  برباعية، 
الثالثة أفريقيا في منافسات الكونفدرالية، بعد 
أن حل في المرتبة الرابعة في الدوري المحلي 
في موسمه الماضي، كما يظهر على الواجهة 
غادر  حيث  تواليا  الثانية  للمرة  األفريقية 
مشاركاته  في  األولــى  األدوار  من  المنافسة 
ومهاجمه  نجمه  ويعد  األخــيــرة،  األفريقية 
تشكيلة  تضم  بينما  األول  هدافه  جونيور 
الفريق محترفه الوحيد التشادي عثمان بيانى، 
يلتقي  التي  تاريخه  في  الثانية  المرة  وهذه 
للكرة  بممثل  طرابلس  األهلي  فريق  فيها 
بأبرز  عاما   34 قبل  أطاحته  منذ  الكاميرونية، 
ياوندي في نصف  وأعتى فرقها فريق كانون 

نهائي بطولة كأس الكؤوس األفريقية.

االتحاد ضيف نهضة بركان في 
المغرب.. واألهلي طرابلس 

يستقبل دواال الكاميروني

رباعي أفريقيا جاهز لالختبار الصعب بدور الـ 32

الوسط – زين العابدين بركان 

● خالد السعيطي

● تأبين الراحل أحمد األحول

● مؤيد الالفي
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يعني؟

سيحضره؟

سيكون من المناسب عقده؟

سيعقد؟

حظيت فكرته بتأييد المجتمع الدولي؟

الملتقى الوطني الليبيستنفذ مخرجاته؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

 كل شيء

مدينة ومدن

جمعة بوكليب

يمكنني في أحايين كثيرة تتبع أثر تفاصيل أسرارعالقاتي الشخصية–
سائحًا  زرتها  وأن  صادف  العالم  مدن  من  مدينة  كرهًا–بكل  أو  حبًا 
لفترات تقصر وتطول ألسباب  بها  إقامتي  الظروف  أو حتمت  عابرًا  أو 
بينهن  من  الوحيدة  القاهرة  مدينة  بأن  وأعترف  اجتماعية،  أو  مهنية 
مشتبكًا  أجدني  أن  وقبل  قدماي،  تطأها  أن  قبل  أحببتها  التي  جميعًا 
أال وهو األدب  في فوضى زحامها وصداع ضجيجها من خالل وسيط 
وتحديدًا من خالل ما قرأته من أعمال أدبية إبداعية روائية وقصصية 
وشعرية ومسرحية لكتاب مصريين في أغلبهم وعرب وكانت حواريها 
وشوارعها وأزقتها ومقاهيها وحاناتها ونيلها مواقع أحداث ما أبدعوه 
بإحباط عاطفي كبير  التي أصابتني  بينهن جميعًا  الوحيدة من  وأنها 
حين زرتها للمرة األولى في سني الشباب وفي ما تالها من زيارات في 

مراحل عمرية متقدمة.
حناياها،  في  متوغاًل  إبداعيًا  عليها  وتتعرف  القاهرة  عن  تقرأ  فأن 
سكانها  وازدحام  تاريخها  بحمولة  مثقلة  مدينة  مع  عالقة  في  داخاًل 
من خالل أعمال أدبية لكتاب مصريين خاصة القاهريين منهم كنجيب 
وأن  شيء،  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  الغيطاني  جمال  أو  محفوظ 
تخوض بقدميك أيامًا في أوحال زحامها وضجيجها وتلوثها وفوضاها 

شيء آخر.
وفي جدل العالقة بالمدن يمكن القول عمومًا إن الكثير من الكتاب 
الذكور شديدو الحرص على تشبيه العالقة بالمدن بالعالقة بالمرأة، 
إن وجد  أو ضآلته  للتشابه  أن ال وجه  تبين لي  الوقت  لكني مع مرور 
وأن العالقة التي تنشأ بين كاتب ومدينة تختلف تمامًا عن تلك التي 
تجربتي  خالل  من  أيضًا  لي  وتبين  أنثوي  بشري  كائن  مع  يقيمها 
العالقة  تجعل  قد  بامرأة  العالقة  أن  وككاتب  كإنسان  الشخصية 
أوالكره  الضمور  حد  ضعيفة  أو  الهوس  حد  عاطفيًا  قوية  ما  بمدينة 
هذا أواًل. وثانيًا وماذا عن عالقات الحب التي قرأناها وتتبعناها لهوس 
العالقة؟  تلك  في  ألنثى  أثر  وجود  دون  أكثر  أو  بمدينة  ذكور  كتاب 
آخر: وماذا عن عالقة  بعد  يومًا  وثالثًا وهذا سؤال يفرض مشروعيته 
الكاتبات بالمدن وهل يشبهن عالقاتهن بتلك المدن بالعالقة برجل 

أو رجال؟
المدينة  الغرب  بطرابلس  عالقتي  تظل  الشخصي  المستوى  وعلى 
مالعب  وحواريها  شوارعها  وكانت  سرتي  حبل  فيها  قطعوا  التي 
القلب وطراوة  طفولتي وصباي ومراهقتي وشبابي األكثر حضورًا في 
حضور  عمق  من  ذلك  يقلل  أن  دون  الذاكرة  في  وإشعاعًا  الروح  في 
طيب  تنفست  أخرى  مدن  إلى  عاطفيًا  وانشدادي  وذكرياتي  مشاعري 

هوائها واستطعمت لذة هواي.
األحايين  كثير  في  تتسم  ما  ومدينة  بشري  كائن  بين  العالقة 
على  لكنها  شرحها  يطول  قد  عديدة  ألسباب  عرضة  ألنها  بالتعقيد 
وقد  ألخرى  مدينة  ومن  آخر  إلى  شخص  من  وتتميز  تختلف  اإلجمال 
لكل  لكن يظل  للتشابه  تتسع وتضيق  الكثيرمنها مساحة  في  تتوافر 
يجعل  ما  التميز  هذا  وربما  ما  بمدينة  مثيل  بال  مميزة  عالقة  إنسان 
أجد  أنني  فرادتها  ومبعث  نوعها،  في  فريدة  القاهرة  بمدينة  عالقتي 
القاهرة روحًا وخيااًل وسحرًا وجمااًل وغواية مندغمة في صفحات عمل 
روائي أو قصصي أو شعري، وال أجدها في مكان آخر وربما لهذا السبب 
في  ومتجاهاًل  مجهواًل  شوارعها  في  ضائعًا  القاهرة  زرت  كلما  أجدني 
اشتداد زحامها، منزعجًا من شدة ضجيجها وتلوثها بعوادم السيارات 
إليها،  قليلة من وصولي  أيام  بعد  مغادرتها  على  وحريصًا  والحافالت 
ومفكرًا في عدم تكرار زيارتها. إال أنني كل مرة عقب المغادرة بأسابيع 

سرعان ما أجدني أحس بشوق إليها متحينًا الفرص لزيارتها.
كافية  القاهرة وجد مساحة  نحو مدينة  المشاعر  التضارب في  هذا 
سوى  مبررات  عن  للبحث  تضطرني  حاجة  دون  للتعايش  قلبي  في 
قناعتي بقدرتي على التكيف معه بتسامح موقنًا بزواله يومًا ما مقارنة 
باقات ود دائم لكل من يعيش بها -غير مباٍل بتلوث  بما أحمله من 

هوائها–من أحبة وأهل وأخوة وأصدقاء.

»السفارة األميركية متحمسة 
لدعم تحسين جودة تعليم اللغة 

اإلنجليزية في المدارس الحكومية 
في جميع أنحاء البالد«.

القائم باألعمال األميركي لدى 
ليبيا 

السفير بيتر بودي

 »إنهاء الفوضى في ليبيا سيعزز 
االستقرار الدائم في منطقة الساحل، 
وندعو المجتمع الدولي إلى التعبئة 

لحل هذه األزمة«.
رئيس جمهورية النيجر

 إيسوفو محمادو

الملتقى الوطني منصة لكافة شرائح 
المجتمع الليبي وحريصون على وتوسيع 
وتكثيف اللقاءات التشاورية لتشمل كافة 

أرجاء ليبيا

نائبة المبعوث األممي غسان سالمة
ستيفاني وليامز

أقوالهم

 أعترف أن مدينة 
القاهرة الوحيدة 

من بينهن جميعًا 
التي أحببتها قبل 

أن تطأها قدماي 
وقبل أن أجدني 

مشتبكًا في 
فوضى زحامها 

وصداع ضجيجها

مع مرور الوقت 
تبني لي أن ال 

وجه للتشابه أو 
ضآلته إن وجد أن 
العالقة التي تنشأ 
بني كاتب ومدينة 
تختلف تمامًا عن 
تلك التي يقيمها 

مع كائن بشري 
أنثوي

الكفرة و60 كيلومترًا من  260 كيلومترًا شمال مدينة  على بعد 
تازربو يقع فوار تازربو، والذي يصفه السكان باألمر النادر والمعجزة.
إذ تتدفق المياه من جوف األرض بدون أي تدخل من اإلنسان، 

وهو ما يجذب الكثير من الناس لمشاهدته واالستمتاع به.
نتيجة  بالفوار  المنطقة منذ زمن طويل، وسمي  ويعرفه سكان 
المياه  منه  تتدفق  الذي  المكان  في  تحدث  التي  الفوران،  لحالة 
الطبيعي،  الفوار  هذا  من  الخارجة  المياه  نوع  أما  مستمر،  بشكل 
التي  النقطة  في  تحديدًا  وتتركز سخونتها  كبريتية وساخنة  فهي 
تخرج منها، حيث تصل درجة حرارتها لــ 80 درجة مئوية، وهو ما 

يعني أنك ال يمكن التعامل معها بشكل مباشر.
من  المياه  تدفق  تغير  هو  األمر،  هذا  في  الغريبة  األشياء  ومن 
المياه  تتدفق  أوقات  تأتي  حيث  آخر،  إلى  حين  من  األرض  جوف 
بعض  وفي  أمتار،   6 من  أكثر  ارتفاع  إلى  وتصل  جدًا  قوي  بشكل 
انتباه  استرعى  ما  وانسيابي،  عادي  بشكل  المياه  تتدفق  األوقات 
الناس في الماضي وحتى يومنا هذا، مندهشين من عجبته وتفرده 

كونه فوارًا غير مألوف.

مناخ األرض سيعود 
إلى ما كان عليه قبل 

ماليني السنني
قال باحثون في دراسة حديثة إن 

مناخ األرض في العام 2030 
سيشبه ما كان عليه قبل ثالثة 

ماليين سنة. وسيشبه المناخ 
تحديدا ما كان سائدا على 
األرض في منتصف العصر 

البيلوسيني، حين كان الطقس 
جافا، ولم تكن القارة األميركية 

الشمالية متصلة بالجنوبية، ولم 
تكن غرينالند مكسوّة بالجليد، 

وكان منسوب البحار أعلى مما 
هو عليه اآلن بثمانية عشر مترا. 

أما درجات الحرارة فكانت أعلى 
مما هي عليه اآلن بما بين 1,8 

درجة و3,6.. لكن منسوب البحار 
لن يرتفع إلى هذا الحد بسرعة، 

ألن ذوبان الجليد القطبي 
يتطلب وقتا طويال.

الحمض النووي يجمع 
شمل أم وابنتها 

بعد 69 عاما
في العام 1949، أنجبت أميركية 

عزباء في الثامنة عشرة من 
العمر وحيدة في مستشفى 

كاثوليكي حيث قال لها األطباء 
إن طفلها وُلد ميتا... لكن ها 

هي بعد حوالى سبعة عقود 
تكتشف أن ابنتها ال تزال حية 

وقد عانقتها أخيرا للمرة األولى.
فبفضل فحص للحمض 

النووي، عثرت كوني مولتروب 
البالغة حاليا 69 سنة على أمها 

جنفياف بورينتون وهي في 
سن 88 عاما وتعيش في دار 

للمسنين في مدينة تامبا بوالية 
فلوريدا األميركية.

وقالت السيدة المسنة بتأثر 
كبير لدى معانقتها ابنتها 

للمرة األولى "كنت أظن أنك 
ميتة"، لترد االبنة المتأثرة أيضا 

"أنا لست ميتة"، وذلك على 
ما أظهرت مشاهد عن اللقاء 
عرضتها محطات تلفزيونية 

محلية. وكانت كوني مولتروب 
تعلم أنها متبناة كما كانت 

تعرف اسم والدتها البيولوجية 
قبل الزواج.

»بريطانيا ملتزمة بدعم المسار 
الديمقراطي في ليبيا وفقًا لخطة 

المبعوث األممي«.

السفير البريطاني لدى ليبيا 
فرانك بيكر

 فوار تازربو الساخن

 شاكيرا.. تهرب ضريبي
ستقاضي السلطات اإلسبانية النجمة 

العالمية، شاكيرا، بتهمة التهرّب الضريبي 
في مبالغ تصل إلى 14,5 مليون يورو.

ونشرت صحيفة »إل باييس« أن النيابة 
العامة أبلغت الفنانة الكولومبية 

بانتهاء التحقيقات، وأنها 
ستتقدّم بدعوى رسمية عليها في 

األيام المقبلة.
وردًا على أسئلة وكالة »فرانس 

برس«، اكتفى ناطق باسم النيابة 
العامة بالقول إن »أي قرار لم 

يتّخذ بعد«، وأن القضية ما 
زالت قيد النظر.

وتقول النيابة العامة إن 
شاكيرا تهرّبت من دفع 

الضرائب المستحّقة 
عليها، في مدة إقامتها 

في إسبانيا بين 
العامين 2011 و2014.
لكن محامييها يقولون 

إنها كانت في تلك 
المدة تتنقل في جوالت 

عالمية وإنها لم تقم 
في إسبانيا أكثر من 

ستة أشهر، لذا لم 
تصرّح عن دخلها 

في إسبانيا.
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