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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 »أبو برنوسة«  تلملم
 شتات الثقافة الليبية ببرلين

ص 16

التزام

فضاء

الصناعي  القمر  يخدم  أن  المنتظر  من 
سات-إيه«  »إيجبت  الجديد  المصري 

تصريحات  وفق  العربية،  والدول  مصر 
الروسية  المصرية  المؤسسة  رئيس 
شؤون  في  الخبير  والعلوم،  للثقافة 
حسين  الصناعية،  واألقمار  الفضاء 
أن مصر  إلى  أشار  الذي  الشافعي، 

سيلتقطها  التي  الصور  جميع  ستقدم 
الشقيقة؛  للدول  رمزي  بمقابل  القمر 

رصد  على  السيطرة  في  لتساعدها 
بالمخدرات  المزروعة  األراضي  كافة 

. ومكافحتها

خلصت لجنة مراقبة اتفاق خفض 
معروض النفط المبرم بين منظمة 

الدول المصدرة للبترول »أوبك« وغير 
األعضاء خالل اجتماع في فيينا، أمس، إلى 
أن نسبة االلتزام بالتخفيضات بلغت 83% 

في يناير. كانت »أوبك« وعدة مصدرين 
آخرين بقيادة روسيا قد توصلوا إلى 

اتفاق على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون 
برميل يوميًا.

مليار 5.5
دوالر

قيمة عقود تسليح وقعتها اإلمارات 
هذا األسبوع خالل معرض »آيدكس« 

الدفاعي في أبوظبي.

نفط

كل شيء

قمر مصري

قريبا في ليبيا
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زين عوض تحيي 
»أمير الشعراء«

بـ »اغضب«

الدوري املمتاز 
»يتوهج« في 

منتصف املشوار

باشاغا: هذه الجهة تعرقل »الداخلية«..  و»الترتيبات األمنية« حبر على ورق
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أبغض الحالل يهدد التماسك األسري في ليبيا

الليبية  ــدة  األرصـ ملف  سجله  جديد  تطور 
الحكومة  ــرار  إق عقب  بلجيكا،  في  المجمدة 
البلجيكية للمرة األولى بتدخل وزيرها للشؤون 
مستحقات  لتسديد  رايندرس،  ديديه  الخارجية، 
شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا من 

األرصدة المجمدة.
وزير  إقــرار  مع  التطور  هذا  عن  الكشف  جاء 
الخارجية، ديديه رايندرس، في رسالة إلى رئيس 
البلجيكي،  البرلمان  في  المالية  الشؤون  لجنة 
إريك فان رومباي، بتدخله للسماح باإلفراج عن 
30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.

وقال الوزير البلجيكي إنه وجه رسالة إلى وزير 
الخارجية الليبي، عاشور بن خيال، العام 2012، 
وأبلغه أيضًا بفرص اإلفراج عن جزء من األموال 
الوزير  يحدد  ولم  إنسانية«!  أعمال  »لصالح 

طبيعة هذه األعمال اإلنسانية.
كيلغيني،  جيل  جورج  البلجيكي  النائب  وردّ 
وثيق،  بشكل  الليبية  األموال  ملف  يتابع  الذي 
الحديث  رسالته  في  »أغفل  الخارجية  وزير  بأن 
الرد  وطبيعة  الليبيين،  المسؤولين  دور  عن 
األموال، وهي  على رسالته، وكيف تم استعمال 

مسائل البد من كشف جميع حيثياتها«.
الليبية  األمــوال  ملف  حــول  الجدل  ويمتد 
نشرت  حيث  عــامــيــن،  نحو  منذ  المجمدة 
السابق  ليبيا  سفير  عنه  كشف  ما  »الوسط« 
ولوكسمبرغ،  وبلجيكا  ــي  األوروب االتحاد  لدى 
مراد محمد حميمة، في مارس من العام 2017 
عن سحب 300 مليون يورو من أرصدة الدولة 
 30 الفترة من  بلجيكا في  المجمدة في  الليبية 
العام  من  ديسمبر  نهاية  وحتى   2012 يونيو 

نفسه.
اختفاء  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  ونفت 
من  ودائع  وتحويل  حساباتها  من  مالية  مبالغ 
بموجب  بلجيكا  في  المجمدة  األصول  حسابات 
 ،2011 العام  المتحدة  األمــم  عقوبات  نظام 
ووصفت ذلك بـ»بمزاعم وادعاءات« في بلجيكا.

مصدر  عن  نقلت  البلجيكية  اإلذاعة  وكانت 
إنه جرى تجميد األصول  حكومي بلجيكي قوله 
بأن  أقر  لكنه   ،2011 العام  في  بنوك  بأربعة 
وجرى  تجميدها،  يتم  لم  واألربـــاح  »الفوائد 
هذه  مــن  مليارات  و5   3 بين  مــا  استعمال 

الحسابات منذ العام 2012«.

سبع  مدار  »على  البلجيكي:  المصدر  وقال 
الليبية  الميليشيات  فصائل  أن  يتضح  سنوات، 
يحتاجونها.  التي  األسلحة  جميع  على  حصلت 
وبعض الدول تسلحهم علنًا، لكنهم وجدوا أيضًا 
األسلحة بوسائل أخرى«، مضيفًا: »كانت هناك 
قضية أو اثنتان مرتبطتان بطائرات قد توقفت 
باألسلحة  محملة  البلجيكي  )أوستند(  مطار  في 

نحو ليبيا«.
االتحاد  لــدى  السابق  ليبيا  سفير  وكشف 
محمد  مــراد  ولوكسمبرغ،  وبلجيكا  ــي  األوروب
 300 سحب  عن  الماضي  مــارس  في  حميمة، 
مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة 
في بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 

نهاية ديسمبر من العام نفسه.
»الوسط«  نشرته  بيان  في  حميمة  وأوضح 
المجمدة في  الليبية  أن قيمة األرصدة  وقتذاك 
15 مليار يورو، حسب جداول  بلجيكا تزيد على 
تسلمها السفير إبان عمله في بروكسل من وزير 
المالية البلجيكي، توضح قيمة المبالغ المجمدة 

وأسماء المصارف المودعة بها.
الحكومة  كانت  إذا  ما  هو  السؤال  يعد  ولم 
الليبية  األمـــوال  في  تصرفت  قد  البلجيكية 
المجمدة، ليصبح السؤال األهم، ووفق مراقبين، 
خالل  يورو  مليون   300 ذهبت  من  وإلى  أين 
الستة أشهر األخيرة من العام 2012، وبأي حق 
األموال  في  التصرف  لنفسها  الحكومة  تسمح 
الليبية المجمدة بقرار من مجلس األمن الدولي.

ويعيد تصريح وزير الخارجية البلجيكي أمس 

قبله  بلجيكي  حكومي  إقرار مصدر  الذاكرة  إلى 
األرصدة  على  المفروض  الحظر  برفع  بأسابيع 
في  وذلك   ،2011 العام  منذ  المجمدة  الليبية 
تفجير  منذ  الشأن  بهذا  رسمي  غير  اعتراف 
محطة  نقلت  فيما  عام،  من  أكثر  قبل  القضية 
الملف  من  مقرب  مصدر  عن  بلجيكية  إذاعــة 
في  دورًا  لعبت  البلجيكية  الحكومة  »إن  قوله: 
تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة عن االتجار 

بالبشر«
رفع  بلجيكا  قــرار  حكومية  مصادر  وفسرت 
الحظر عن األموال الليبية المجمدة بأنه »اندرج 
بموجب قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

الصادر في 4 أكتوبر 2012«.
مجلس  أن  البلجيكية  الحكومة  وأوضحت 
األمن فرض العقوبات ضمن القرار 1970، الذي 
اعتمد في 16 فبراير 2011. وتضيف: »تم إلغاء 
تجميد األصول الليبية وحظر األسلحة على ليبيا 
 16 2009، الذي صدر في  جزئيًا بموجب القرار 
سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد 

القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر«.
وحسب المصادر، فقد جرى »تجميد األصول 
الفوائد  لكن   ،2011 العام  في  بنوك  بأربعة 
استعمال  وجــرى  تجميدها،  يتم  لم  واألربــاح 
منذ  الحسابات  هذه  من  مليارات  و5   3 بين  ما 
بالضبط  يعرف  أحد  »ال  وقالت:   .»2012 العام 
ما حدث لهذا المال، لكن تقرير األمم المتحدة، 
مشكلة  بوجود  يفيد  سبتمبر،  في  نشر  الذي 
المسلحة  الفصائل  لتغذية  األسلحة  تهريب 
كاملة  سوق  »هناك  مضيفة:  والميليشيات«، 
شبكات  وإشــراك  المهاجرين  جلب  إلى  تهدف 

البغاء النيجيري«.
البلجيكي  الخارجية  وزيــر  إقــرار  شأن  ومن 
يورو  مليون  الـ30  مبلغ  في  بالتصرف  سماحه 
من المال الليبي المجمد لدى البنوك البلجيكية، 
الليبية لالستثمارات  المؤسسة  بيانات  أن يضع 
في  أكــدت  التي  وهي  شك،  موضع  الخارجية، 
من  سحبت  التي  األموال  أن  البيانات  تلك  أحد 
هي  بلجيكا  في  المجمدة  الليبية  األرصـــدة 
بحوزتها وال خوف عليها، مما يفترض أن يحرك 
ديوان المحاسبة المعني مباشرة بمتابعة حركة 
سحبها  عمليات  من  والتحقق  األمـــوال  تلك 
والتحقق من التصرف فيها، خاصة وأن الخطوة 
البلجيكية قد تتخذ منها دول أخرى سابقة مقابل 

ما تعتبره تعويضات أو مستحقات على ليبيا.

الحكومة البلجيكية لعبت دوراً في 
تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة 

عن االتجار بالبشر

قيمة األرصدة الليبية المجمدة
في بلجيكا تزيد على

15 مليار يورو

بلجيكا، طرابلس، القاهرة- الوسط

خبير يتساءل: ماذ ا وراء وقف صرف منحة أرباب األسر؟

قضية متويل حملة ساركوزي:

السنوسي يقر بتسليم 7 ماليني يورو
حملة  الليبي  التمويل  قضية  دخلت 
ساركوزي  نيكوال  األسبق  الفرنسي  الرئيس 
العام 2007 مرحلة جديدة، بعد أن أقر رئيس 
نظام  في  الثاني  والرجل  األسبق  المخابرات 
العقيد معمر القذافي، بأنه أشرف فعاًل بأمر 
من العقيد معمر القذافي على تسليم سبعة 
بينها  خاصة،  صفقات  مقابل  يورو  ماليين 

تسليم ليبيا أجهزة تنصت.
وحسب موقع »ميديا بارت« الفرنسي فإن 
استمعوا  الفرنسيين  القضاة  من  مجموعة 
إلى شهادة السنوسي، للمرة األولى منذ بدء 
التحقيق في القضية، خالل زيارة أجراها فريق 
التحقيق الفرنسي إلى السنوسي في معتقله 
الجاري.  فبراير  و6   4 يومي  بين  بطرابلس 
ونقلت »ميديا بارت« عن السنوسي قوله إن 
»صفقة اقتناء أجهزة التنصت تمت بالفعل« 

الدين على  تقي  زياد  الوسيط  فيها  وحصل 
مؤكدًا  يورو«،  ماليين  أربعة  بقيمة  عمولة 
زاره  لــســاركــوزي  الشخصي  المحامي  أن 
الطائرة،  تفجير  ضحايا  عائالت  بعض  رفقة 

»وضعيته  أن  له  أكد  نفسه  ساركوزي  وأن 
في  تسويتها  ستتم  فرنسا  في  القانونية 

غضون عشرة أشهر«، وفق » ميديا بارت«.
شهادته،  خالل  السنوسي،  وصف  كما 
بأفراد  »أشبه  بأنهم  ومعاونيه  ساركوزي 
»إن  قائاًل:  ــة«،  دول رجال  من  أكثر  عصابة 
اغتياله،  ــاول  وح منازله  قصف  ســاركــوزي 
كانت  التي  األدلة  إتالف  إلى  القصف  وأدى 
بحوزته مثل محاضر االجتماعات مع الرئيس 
األعمال  ورجل  ومحاميه  األسبق  الفرنسي 
والوسيط زياد تقي الدين«. والدفعة الثانية 
بلغت خمسة ماليين يورو نقلها تقي الدين 
نقدًا  بــدوره  سلمها  الذي  غيون  كلود  إلى 
عددًا  الفرنسي  القضاء  ويتابع  لساركوزي«.. 
الملف،  هذا  في  المتهمين  المسؤولين  من 
ساركوزي،  نيكوال  السابق  الرئيس  بينهم 
المالي  والمدير  غيان،  كلود  الداخلية  ووزير 
لحملة ساركوزي إيريك فيرت بتهمة الفساد.

طرابلس - الوسط 

 المنافس
السياسات الـ »نيوليبرالية« 

المتطرفة الحاكمة في الواليات 
المتحدة، ربما تقودها إلى 

طريق »الديمقراطية 
االشتراكية«، 
فالسيناتور 
األميركي 

الديمقراطي 
بيرني ساندرز، 

الذي أعلن ترشحه 
للرئاسة األميركية 

المقررة 2020، يدافع 
عن هذا النهج، ورغم 

تمتعه بشعبية كبيرة 
بين الديمقراطيين، 

لكن بعض أعضاء 
الحزب يتساءلون ما 
إذا كان رجل سبعيني 

أبيض هو المرشح الذي 
يحتاجون إليه، فيما ال 

يستبعد آخرون أن يفجر 
مفاجأة تعيد الديمقراطيين 

للبيت األبيض، وتطيح 
ترامب الذي كسرت واليته 
كل اإلشارات الحمراء، فهل 

يفعلها ساندرز وينهى 
كابوس ترامب؟

الطوارئ  تمديد حالة 
ليبيا بشأن  األميركية 
دونالد  األميركي،  الرئيس  قرر 
الطوارئ  حالة  تمديد  ترامب، 
بقرار  المفروضة  ليبيا  بشأن 

2011، بهدف  العام  رئاسي منذ 
الدولة  أصول  استغالل  منع 
الحرب وحالة  في إطالة أمد 

بها. الفوضى 
وقال ترامب، في خطاب 

ونُشر  الكونغرس  إلى  أرسله 
إن »حالة  األربعاء،  على موقعه، 

أعلنت  التي  الوطنية  الطوارئ 
2011 بموجب  25 فبراير  في 
 13566 رقم  التنفيذي  القرار 

 25 بعد  لما  ليبيا ستستمر  إزاء 
.»2019 فبراير 

األميركي من  الرئيس  وحذر 
الحرب األهلية في  أن »خطر 

يحل  حتى  قائمًا  سيظل  ليبيا 
السياسية  انقساماتهم  الليبيون 
الموارد  إلى  بالوصول  المتعلقة 

الليبية«.

»WVC« سفير املالكمة الليبية »الزناد« يستعد لحزام 
عبدالمالك  العالمي،  الليبي  المالكم  يواصل 
والفاصلة  المقبلة  للمرحلة  االستعداد  الزناد، 

.»WVC« نحو مشوار الحصول على حزام
القاضية  بالضربة  فــوزه  بعد  هــذا  يأتي 
الـ11، في برلين بألمانيا على بطل الكاميرون 
على  بالقاضية  كعادته  الزناد  فاز  إذ  تشامبا، 
فعاليات  خالل  برلين  في  تشامبا  الكاميروني 

الجولة الثانية.
فاز  دوليًا،  لقاًء   11 قبل  من  الزناد  وخاض 
بالنقاط،  ــدة  وواح بالقضاية  منها   10 في 
بعد  غرامًا  كيلو   76 الـ  صاحب  طموح  ليزداد 
في  جديد  ليبي  إنجاز  لتحقيق  منافسه  إطاحة 
اللقاء المقبل لنيل حزام »WVC«، خالل شهر 

مارس المقبل.
عبد  الليبي،  للمنتخب  الوطني  المدرب 
جريدة  إلى  تصريح  في  قال  عمار،  الحكيم 
عنيفًا  كان  الكاميروني  »المالكم  »الوسط«: 
الثقة  لكن  به،  يستهان  ال  ومهاجمًا  وقويًا 
كبيرة في الزناد، فهو يجيد التوقيت الصحيح 
كل  فــي  خصمه  على  ينقض  متى  ويــعــرف 
مختلف  من  أبطال  أمام  لعبها  التي  النزاالت 

دول العالم«.
اتصال  »على  المباراة:  قبل  عمار  وأضاف 
االستهانة  عدم  منه  وطلبت  الزناد،  مع  دائم 
إمكاناته  ويستغل  يقظًا  يكون  وأن  بالخصم 
التنقل بطريقة  بصورة صحيحة، فمالك يجيد 
الحلبة،  فــوق  الــفــرص  واستغالل  صحيحة 
تشامبا  بها  سيقوم  التي  الهجمات  وبالتالي 
المراوغة  أو  باالنسحاب  مالك  يمتصها  سوف 

أو الدوران«.
وأردف: »من خالل متابعتي الزناد ال يمكن 
الحلبة،  زاويا  من  زاوية  في  محاصرًا  تجده  أن 
في  التوقيات  ولديه  الفرص،  يقتنص  وتجده 
الخاطفة،  أو  المستقيمة  أو  الصاعدة  اللكمات 
ولديه استعداد بدني قوي من خالل المعسكر 

الذي أقامه في ألمانيا«.
من  أحسن  هو  »الزناد  بالقول:  وأختتم 
ونتمنى  الخارج،  في  الليبية  المالكمة  يمثل 
االتجاه  في  تسير  حاليًا  فاألمور  التوفيق،  له 
من  جيل  لخلق  ــوادر  بـ وهــنــاك  الصحيح، 
المالكمين الجدد وعودة المالكمة الليبية إلى 

الساحات األفريقية والعربية وحتى الدولية«.

في رسالة من وزير الخارجية البلجيكي إلى البرلمان

أول إقرار رسمي بالتصرف في األموال الليبية املجمدة

< ساركوزي

< بنك يورو كلير البلجيكي



تواصـل 02

»زي  الجديدة  أغنيته  الهوني  أيمن  الليبي  الفنان  طرح 
األغنية من  الفيديو األشهر »يوتيوب«  الليلة«على موقع 

كلمات الشاعر عصام المسماري، وألحان الهوني.
أغنية  الليلة  »زي  الوسط«:  لـ»بوابة  الهوني  وقــال 
كان   1984 العام  في  ألحاني  أوائل  من  وتعتبر  قديمة، 
عمري حينها 18 عاما، وأعدت تسجيلها بعد طلب العديد 

من األصدقاء، وقمت بتصويرها في األستديو الخاص بي 
بأقل اإلمكانات«.

أننا  »أتذكر  األغنية:  ذكريات  مسترجعا  الهوني  وأضاف 
قمنا بتسجيلها في فندق عمرالخيام أثناء فترة وجودي أنا 
وفرقتي فيه فترة تدريبات«، ويصاحب الفنان الهوني في 

أغنيته، الموسيقار وعازف التشيلو أبوبكر الجامعي.

الهوني يطرح أغنية »زي الليلة« 

هذى بنغازى دوم عطا *** الـوطـن افـداتـه بـسـيل دمـاء 
هذى بنغازى موش كالم*** احتفلت فـى سـاحة لـكرام

ابثورة تهتف عام ابعام *** اومنها جا الجيش اللي حارب لعداء

الشاعر: عبد الغفار مختار رسالن

أطلق مواطنون هاشتاغ »خليهم_يطيروا_بروحهم« رفضاً للزيادة في أسعار 
تذاكر الطيران، والمطالبة بتخفيضها للعودة لألسعار القديمة.

من جانبه قال المكتب اإلعالمي للشركة لـ»بوابة الوسط«، األربعاء، إن 
»السبب هو عدم استثناء قطاع الطيران في قرار المجلس الرئاسي والخاص 

باإلصالحات االقتصادية للدولة«.

»خليهم_يطيروا_بروحهم«

جديدة  إعالنية  سياسات  إقرار  »تويتر«،  شركة  أعلنت 
البرلمانية  االنتخابات  مع  بالتزامن  وذلك  منصتها،  عبر 
أنها  إلى  مشيرة  المقبل،  مايو  في  المقررة  األوروبية 
األمر  تجعل  سوف  أوروبا  داخل  أدوات  تداول  في  بدأت 
إعالنات  على  يتعرفوا  أن  في  للمصوتين  بالنسبة  أسهل 
الحمالت  سياسة  إن  الشركة،  السياسية.وقالت  الحمالت 
االنتخابات  أثناء  ذلك  قبل  قدمت  اإلعالنية  السياسية 
وأستراليا  الهند  في  تطبيقها  وسيتم  األمريكية  النصفية 

حيث يستعدان الستفتاء وشيك.
ووفقا لتلك السياسة فأن أي فرد يمكنه أن يطلع على 
أو  الحزب  التي يتم نشرها عبر »تويتر« وتؤيد  اإلعالنات 
مرشح وذلك عبر »مركز شفافية اإلعالنات« والذي يسمح 
بالبحث عن اإلعالنات ورؤيتها، كما أن األشخاص سيتم 
وبيانات  اإلعالنات  على  اإلنفاق  بتفاصيل حول  تزويدهم 

استهداف السكان.
غير  ألجل  متاحا  سيكون  اإلعالن  أن  »تويتر«  وأكدت 
المحتوى  في  المسؤولية  إخالء  معلومات  وأن  مسمى، 
المروج له ستسمح للمستخدمين بتحديد إعالنات الحمالت 
السياسية والذين دفعوا ثمنها، وشدد بيان »تويتر« على 
يدير  التعرف على هوية من  السياسة تستهدف  تلك  أن 

الحمالت السياسية على موقعها.
وتسعى شركة »تويتر« بذلك لتفادي األزمة التي وقعت 
فيها أثناء االنتخابات الرئاسية األمريكية والتي تمثلت في 

استغالل كيانات أجنبية للترويج لألخبار الكاذبة. 

#هشـتاغ

شعر الحكمة

بهذه اإلجراءات العقيمة ..يبدو هناك 
من يفكر في جعل هذه الشركات 

خاصة بعد أن كانت مملوكة للشعب 
الذي لم يعد يملك شيئا؟!.

منديال الليبي

ويجبلك وجبة فيها سنتوب وجبنة مثلثات 
وكيكة وطرف شكالطة وفنجان قهوة 

ويقولك 1500 ومعها.

مصطفى بيزان

مقاطعة تامة ....
زيادة األسعار 

...مقابل المواقيت 
السيئة أوالخدمات 

المتميزة ..حسستوني 
اللوفتهانزا<

Osama Elfoghi المفروض من 
الليبيين مقاطعة 

الخطوط اأفريقية وكل 
من يحذو حذوها.

Lutfi Banramadan

الحمد.هلل المقاطعه 
أحسن سالح إلجبار 

اللصوص على احترام 
الشعب.

 Abdulsalam
Alhweik

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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لعنة التواصل االجتماعي 
»تويتر«تالحق السينما

على  تغير سياسة اإلعالنات لعنة  أصبحت  االجتماعي  التواصل  أن شبكات  لو  البريطاني جود  الممثل  اعتبر 
قطاع السينما، مشيرا إلى التأثير السلبي على صناعة األفالم.

وقال جود لو في تصريحات لمجلة »تي في شبيل فيلم« األلمانية: »لم يعد هناك 
ألفريد  الراحل  المخرج  كان يستخدمها  التي  مثل  مفاجئة  تحوالت  األفالم  في  اليوم 

هيتشكوك في أعماله ببراعة«.
يتم  المشاهدين، فكل شيء  لمفاجأة  إمكانيات  لديها  يعد  لم  »السينما  وأضاف: 

الثرثرة عنه اليوم باستمرار عبر تويتر وفيسبوك والمدونات«.
وأشار الممثل البريطاني إلى أن »حتى الصور الملتقطة خالل أعمال التصوير يتم 
نشرها اليوم في أي مكان«، موضحا أن ذلك من شأنه الكشف عن تطورات مثيرة 

في العمل قبل أوانها، واصفا األمر بـ»المخزي حقا«.

في ظل ركود مبيعات هواتف »آي فون«، تكثف 
زخم  إلعطاء  الخدمات  مجال  في  الجهود  »آبل« 
جديد لمنتجاتها وقد توفر هذه السنة اشتراكا في 
الصحف ومنصة بث تابعة لها بدعم كوكبة من 
نجوم هوليوود. وتفيد وسائل إعالم بأن »آبل« 
مارس في   25 في  للكشف عن جديدها  تستعد 
مقرها الرئيسي في كوبرتيونو )والية كاليفورنيا(، 
بيد أن المجموعة األميركية ترفض على عادتها 

التعليق على الشائعات.
الثقيل،  العيار  من  المفاجأة  تكون  وقد 
وريز  آنيستون  جنيفر  مثل  نجوم  مشاركة  مع 

ويذرسبون والمخرج جي. جي. آدمز في الحدث.
مجال  في  خجولة  خطوات  »آبل«  وخطت 
شراء  يتيح  الذي  تيونز«  »آي  متجر  مع  الفيديو، 
النفاذ  تتيح  التي  في«  تي  »آبل  وخدمة  القطع 
إلى منصات أطراف ثالثة وأيضا برنامج »كاربول 

كاراوكي« الموسيقي.
التي  المقبلة  الخطوات  في  للشك  مجال  وال 
تعتزم المجموعة اتخاذها، فهي ستطلق في أغلب 
الحافلة  التدفقي  للبث  الخاصة  خدمتها  الظن 
ببرامج حصرية والزاخرة بالنجوم، في مسعى إلى 
»نتفليكس«  ومزاحمة  المستخدمين  استقطاب 

و»أمازون برايم«.

تيم  التنفيذي  المدير  أعاد  يناير،  أواخر  وفي 
المجموعة االستثمار في  التأكيد على عزم  كوك 
المبرم مع  بالعقد  األصلية«، مذكرا  »المحتويات 
وقائال  وينفري  أوبرا  األميركي  التلفزيون  نجمة 
وقتها »ثقتي كبيرة وسنكشف عن أمور جديدة 
في الفترة المقبلة«. وقد تطلق »آبل« في خالل 
بضعة أشهر نموذجا للفيديو على شاكلة خدمة 
»آبل ميوزيك« للبث الموسيقي التي طرحتها سنة 

2015، بحسب الصحافة األميركية.
شهدت »آبل« التي وصلت متأخرة إلى سوق 
الموسيقى نموا سريعا وباتت تضم أكثر من 50 

مليون مستخدم في مقابل اشتراكات مدفوعة.
وعهدت »آبل« خوض المجاالت بعد اآلخرين 
لكن مع إحداث تغييرات كبيرة تقلبها رأسا على 
عقب، كما الحال مع أجهزة »آي بود« وهواتف »آي 
تتمتع  طائلة،  مالية  موارد  إلى  وباإلضافة  باد«. 
»آبل« بقاعدة واسعة من المنتجات قيد التداول 

تشمل 1,4 مليار جهاز تزودها مسبقا بخدماتها.
وقد سمح لها ذلك بتحقيق رقم أعمال يبلغ 11 
مليار دوالر تقريبا في األشهر الثالثة األخيرة من 
2018 مسجال ارتفاعا بنسبة %19، بفضل خدمات 
من قبيل »آي كالود» و»آبل باي« و»آي تيونز« 

و»آبل ميوزيك«.

الصدد،  هذا  في  التكهنات  انتشار  ظل  وفي 
تشيز«  مورغان  بي  »جي  من  محللون  اقترح 

»نتفليكس«  منصة  »آبل«  تشتري  أن 
حصة  مع  السوق  على  تهيمن  التي 
مستخدمين تبلغ 140 مليونا. إضافة 
لخوض  »آبل«  تطمح  الفيديو،  إلى 

مجال الصحافة. ومن المعلوم أن األجواء 
التكنولوجية  المجموعات  بين  متوترة 

ووسائل اإلعالم، فهذه األخيرة تتهم عمالقة 
دون  من  منشوراتها  باستخدام  التكنولوجيا 
مع  بإفالسها  بالتسبب  أو  مقابل  أي  تقديم 

احتكارها العائدات اإلعالنية.
وتتيح »آبل« منفذا إلى الصحف بواسطة 

»آبل نيوز«. وقد تقضي الخطوة التالية 
االطالع  يتيح  اشتراك  بتقديم 
المنشورات،  من  كبير  عدد  على 
يلقى  ال  المشروع  هذا  أن  غير 

إجماعا بسبب نسبة العائدات التي 
تطالب بها »آبل«. مهدت المجموعة 

هذا  في  المقبلة  لخطوتها  الطريق 
المجال أيضا مع شراء خدمة »تكستر« التي 

تتيح االشتراك بمجالت إلكترونية في مقابل 10 
دوالرات في الشهر الواحد.

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن تطبيق التراسل 
الفوري »واتسآب« بصدد طرح تحديث جديد يمكن أن 
يفهم ما يريده المستخدم ويفضله بصورة كبيرة جدا.

حول  تقريرا  الهندي  أوإنديا«  »تايمز  موقع  ونشر 
تحديث »واتسآب« المرتقب، الذي يوفر ألول مرة أداة 
تقنية لمستخدمي »واتسآب« يمكنها فلترة تحديثات 
زمني  ترتيب  وفق  عرضها  ويمكنها   Status« الحالة 

جديد استنادا على تفضيالت المستخدمين.
يفرز  أن  الجديد  التحديث  خالل  من  ويمكن 
»واتسآب« تحديثات حالة المستخدمين إلى مجموعات 
على حسب تفضيالت كل مستخدم. وتختبر »واتسآب« 
مستخدمي  من  مجموعة  على  الجديد  التحديث  حاليا 
»آيفون« في البرازيل وإسبانيا والهند، على أن تدعمه 
لتطبيقها عبر نظامي تشغيل »آي أو إس« و»أندرويد« 

في وقت الحق.

الواليات  في  متاجر  ثالثة  فتح  »سامسونغ«  تعتزم 
المتحدة، األربعاء، بالتزامن مع كشفها عن أحدث نماذج 
سلسلة »غاالكسي« يرجح أن تتضمن نسخة تكون فيها 

الشاشة قابلة للطي.
أنها  الجمعة  الجنوبية  الكورية  المجموعة  وكشفت 
توسع  وهي  الزبائن.  رغبات  لتلبية  القرار  هذا  اتخذت 
التي  »آبل«  األبرز  بالتالي فروعها في معقل منافستها 
لديها مئات المتاجر في الواليات المتحدة وحول العالم، 

وفق »فرانس برس«.
المجموعة  وصرحت 
»أعرب مستخدمو سلسلة 
غاالكسي عن رغبتهم في 

بهم  خاص  مكان  تواجد 
يمكنهم فيه الحصول مباشرة 

يريدونها«.  التي  المنتجات  على 
وتقع هذه المتاجر في لوس أنجليس 
ونيويورك وهيوستن )والية تكساس(.

الفروع  افتتاح هذه  وتقيم »سامسونغ« يوم 
المزمع  من  فرانسيسكو  سان  في  حدثا  الجديدة 

نماذجها من طراز  أحدث  النقاب عن  تكشف خالله  أن 
نموذج  عن  فضال   ،»10 »إس  بـ  المعروف  »غاالكسي« 
مرتقب جدا لهاتف مع شاشة قابلة للطي قد يحمل اسم 
»غاالكسي إف« أو »غاالكسي إكس«، بحسب ما أوردت 
تقارير صحفية. وال تزال »سامسونغ« تحتل صدارة سوق 
الهواتف الذكية في العالم التي شهدت أكبر تراجع في 

تاريخها العام الماضي. 

مفاجأة »واتسآب«.. 
تحديث يفهم ما تريده

»سامسونغ« تفتتح 
سلسلة متاجر جديدة

»آبل« تستنجد بنجوم هوليوود

ماذا تعرف عن الئحة »بولو« في »فيسبوك« ...؟

كلمة1000

●  أطفال يحتفلون بذكرى ثورة فبراير بمدينة سبها. 17 فبراير 2019.      )تصوير: رمضان كرنفودة(

على  المعلوماتية  أمن  أنظمة  تناولت  التي  اإلعالم  تقارير  على  ردا 
أنها تجمع معلومات مهمة من منصتها  أعلنت »فيسبوك«  شبكتها، 
لتحديد هوية األشخاص الذين يشكلون تهديدا للشركة أو للعاملين 

فيها.
عشرة  من  أكثر  التقت  أنها  ســي«  بي  إن  »ســي  قناة  وأوردت 
موظفين سابقين في مجال أمن المعلوماتية في »فيسبوك«، وتساءل 
بشكل  محددة  غير  ممارسة  أنه  اعتبر  فيما  األخالقيات  عن  بعضهم 

واضح في الشبكة االجتماعية، وفق »فرانس برس«، الجمعة.
الفريق  إن  هاريسون،  أنطوني  »فيسبوك«،  باسم  الناطق  وقال 
صارمة  إجراءات  وتفعيل  العمال  سالمة  على  للحفاظ  موجود  األمني 

لحماية خصوصية الناس.
وأضاف »نعتبر أن كل االدعاءات التي تفيد بأن الفريق األمني في 

فيسبوك قد تعدى حدوده غير صحيحة«، موضحا أنهم »يستخدمون 
معايير صناعية لتقويم التهديدات ضد الموظفين والشركة على حد 

سواء، وتحويلها إلى سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة«.
ودائما ما تحدث »فيسبوك« عن الئحة األشخاص الذين يجب على 
خطر  أي  تشكيل  من  لمنعهم  باستمرار  يراقبهم  أن  األمني  الفريق 
أوتهديد، وهذه الالئحة المسماة »بولو« تضم موظفين سابقين في 

الشركة تثير تصرفاتهم على الشبكة االجتماعية التساؤالت.
وبالنسبة إلى الحاالت التي تبدو فيها التهديدات حقيقية، سيتتبع 
الفريق األمني من يقف وراءهم باستخدام بيانات الموقع من تطبيقات 
األمنية  عملياتها  أن  على  »فيسبوك«  وتصر  أومواقعها.  الشبكة 
مصممة لحماية خصوصية المشتركين فيها وتلتزم قوانين خصوصية 

البيانات.
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صنف التشكيالت املسلحة بالعاصمة وحتدث عن الوضع باجلنوب وزيارته أميركا

باشاغا: هذه الجهة تعرقل »الداخلية« 
و»الترتيبات األمنية« حبر على ورق

5 أشهر مضت على تعيين فتحي باشاغا وزيرًا للداخلية في حكومة الوفاق، لكن 
اإلصالحية  سياساتها  ضد  شعواء  »حملة  من  تعاني  الوزارة  أن  اليوم  يرى  الوزير 
ورفع  والتجهيز  التطوير  مجهودات  تثبيط  بهدف  المالية  معامالتها  وعرقلة 

الكفاءة..«.
ليس ذلك فحسب، لكن الوزير يتهم »عدة جهات سيادية« لم يسمها بالتواطؤ في هذا 
الصدد، مشيرًا بأصبع االتهام إلى »جهة بعينها« تقف وراء هذه العرقلة وهي جهة »لم تلتزم 
بحدود اختصاصاتها القانونية وصارت تلعب دورًا سياسيًا وأصبحت طرفًا في معادلة النفوذ 

واالستقطاب«.
أطلقتها  التي  األمنية  الخطة  عن  تحدث  طرابلس،  من  »الوسط«  مع  حوار  وفي  باشاغا، 
وزارة الداخلية وتشرف عليها بعثة األمم المتحدة بمشاركة عدة جهات أمنية وعسكرية، قائاًل 

إنها »ما زالت حبرًا على ورق ولم يتم الشروع في تنفيذها بسبب عراقيل لوجستية وإدارية 
ومالية«.

وعالقتها  العاصمة  في  المسلحة  التشكيالت  ملف  إلى  المفوض  الداخلية  وزير  وتطرّق 
الدولة،  سلطة  إلى  مآلها  ضرورة  على  ومشددًا  نوعين،  إلى  إياها  مصنفًا  الداخلية،  بوزارة 
الجنوب،  في  الوضع  عن  وتحدث  والمهنية.  االنضباط  ومعايير  القانون  لقواعد  االمتثال 

وتقييمه لما يجري هناك، محددًا ما يراه إيجابيًا ويؤيده، وما يتحفظ بشأنه.
وأجاب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا عن سؤال يتعلق 
بسبب تواصله خالل وجوده في أميركا األسبوع الماضي مع وزارة الدفاع )البنتاغون(، موضحًا 
المطالب التي طرحها على المسؤولين األميركيين الذين قابلهم خالل زيارته، والوعود التي 

سمعها منهم.. وهذا نص الحوار:

العاصمة  في  األمنية  الترتيبات  وصلت  أين  إلى    •
طرابلس؟

المجلس  من  المعتمدة  األمنية  الترتيبات   -
المتحدة  األمم  بعثة  عليها  تشرف  والتي  الرئاسي 
ما  وعسكرية  أمنية  جهات  عدة  مشاركة  وتتضمن 
زالت حبرًا على ورق ولم يتم الشروع في تنفيذها ومرد 
وكذلك  وإداريــة،  لوجستية  عراقيل  عدة  وجود  ذلك 
مالية بسبب تقاعس بعض الجهات عن توفير كافة 

المتطلبات المالية.
األيــدي  مكتوفي  نبقى  أن  نستطع  لم  ولذلك 
خالل  من  طرابلس  للعاصمة  أمنية  خطة  وأطلقنا 
وزارة الداخلية واألجهزة النظامية التابعة لها، وهي 
تسير بشكل جيد ولكن ليس بالشكل المأمول، وهذا 
أمر متوقع بسبب ما تعانيه وزارة الداخلية من حملة 
شعواء ضد سياساتها اإلصالحية وعرقلة معامالتها 
والتجهيز  التطوير  مجهودات  تثبيط  بهدف  المالية 
لألسف  سيادية  جهات  عدة  وهناك  الكفاءة  ورفــع 

متواطئة في هذا الصدد.
الدولة تعرقل  •  شكوتم مرارًا من جهات مالية في 
تنفيذ خططكم األمنية، هل لنا أن نعرف هوية هذه 

الجهات ولماذا تفعل ذلك؟
لألسف  الكافة،  لدى  معلومة  المالية  الجهات   -
الشديد حينما تسأل أي مواطن ليبي عن أسباب انهيار 
سعر الدينار وغالء األسعار، وانعدام السيولة، وتنامي 
دور تجار الحروب، ومصادر تمويل عديد التشكيالت 
المسلحة الخارجة عن القانون ستجد اإلجابة متجهة 
بحدود  تلتزم  لم  الجهة  تلك  بعينها،  جهة  إلــى 
سياسيًا  دورًا  تلعب  وصارت  القانونية،  اختصاصاتها 
لم  واالستقطاب،  النفوذ  معادلة  في  طرفًا  وأصبحت 
في  تصب  كانت  متى  هؤالء  إلمــالءات  نخضع  ولن 

اتجاه مصالح فئوية وشخصية.
الدولة  وتأمين  الوطن  وخدمة  العامة  المصلحة 
والفوضى  للفساد  مجال  وال  المعيار،  هو  والمواطن 
بعد اآلن وسيلقى كل من سولت له نفسه التالعب 
االبتزاز  وممارسة  ومعيشته  وقوته  المواطن  بحياة 
ستقول  والعدالة  بالقانون،  العادل  جزاءه  السياسي 

كلمتها يومًا ما عاجاًل أو آجاًل.
مع  أميركا  زيارتكم  خالل  تواصلكم  كان  لماذا    •
البنتاغون، المعروف بأنه وزارة الدفاع وليس الداخلية؟

- كما هو معلوم أن ملف اإلرهاب ورصد وتعقب 
التنظيمات اإلرهابية من ضمن االختصاصات األمنية 
لوزارة الداخلية، ومحاربة اإلرهاب العالمي من ضمن 
ترصد  التي  األميركية  الدفاع  وزارة  اختصاصات 
وتتعقب وتستهدف قواتها معاقل اإلرهاب في جميع 
بيننا  اللقاء  كان  المنطلق  هذا  ومن  العالم،  أنحاء 
وبين وزارة الدفاع لتوحيد الجهود والعمل المشترك 
لمكافحة اإلرهاب بما يخدم مصالح ليبيا وأمن دولتها 

وشعبها.
•  ماذا طلبتم من األميركيين، وهل تتوقعون استجابة 

قريبة لهذه المطالب؟
- استعرضنا جهود وزارة الداخلية والعقبات التي 
المستوى  ورفع  التدريب  مجال  في  بالذات  تواجهنا 
الفني والتقني لألجهزة األمنية، والتي من شأنها أن 
أداء  من  األمنية  األجهزة  وجهوزية  كفاءة  من  ترفع 

واجباتها بالشكل األمثل، ونأمل أن تكون الموضوعية 
واالحترافية في العمل أساس التعاون واالستجابة من 

الجانب األميركي.
في  الموجودة  المسلحة  التشكيالت  وضــع  ما    •

العاصمة بالنسبة لخططكم األمنية؟
عن  بديل  ال  إنه  نقول  أن  علينا  الحقيقة  في   -
تمتلك  التي  المحترفة  النظامية  األمنية  األجهزة 
عناصرها مقومات التأهيل والتدريب والخبرة األمنية 
خالل  بالبالد  مرت  التي  الظروف  وبسبب  الالزمة، 
السنوات الماضية حصلت حالة فراغ أمني كبير نجم 
أمنية،  عنه ظهور مجموعات مسلحة تقوم بواجبات 
وهذه التشكيالت وبعد طول المدة منها من انتهى 
تلقائيًا ومنها من تطور واكتسب عتادًا وعدة وما زالوا 

موجودين على أرض الواقع.

•  هل هذه التشكيالت تعمل بالفعل تحت مظلة وزارة 
الداخلية؟

هذه التشكيالت تنقسم إلى قسمين النوع األول: 
يستعمل شعار وزارة الداخلية دون االلتزام بالخضوع 
االنضباط  ومعايير  القانون  لقواعد  واالمتثال 
قوة  من  لديه  ما  النوع  هذا  ويستعمل  والمهنية، 
لممارسة  والمواطنين  والمسؤولين  الدولة  إلرهاب 
أجندات  تنفيذ  األحيان  والنفوذ وفي بعض  السطوة 
الذين  الفاسدين  والسياسيين  المسؤولين  بعض 
المجموعات  تلك  يستخدمون  الشديد  ولألسف 

لتحقيق مكاسبهم الشخصية.
•  ومن يحاسبهم في حالة ارتكاب تجاوزات قد تحسب 

عليكم؟
المجموعات  هذه  مع  المتورطون  الشباب  هؤالء 

ضحية مؤسفة من ضحايا الفساد الذي أصاب بعض 
وأن  رشدهم،  إلى  يعودوا  بأن  وأنصحهم  الساسة، 
وترك  للعودة  سانحة  زالت  ما  الفرصة  أن  يدركوا 
هذا الطريق الشائن وباإلمكان أن يمارسوا حياتهم 
المدنية كأي مواطن ليبي شريف والعفو عند المقدرة، 
أن  األحــوال  من  بحال  يمكن  فال  األمني  العمل  أما 
يكونوا جزءًا منه ألنهم فقدوا أهم الشروط القانونية 
المدني  العمل  القويم،  ومعايير االنضباط والسلوك 
العمل  أما  ذلك،  في  نساعدهم  أن  ولنا  لهم  متاح 
أال  وأنصحهم  يكون،  ولن  يتأتى  ال  فهذا  األمني 

يتورطوا أكثر مع بعض المسؤولين الفاسدين.
•  وماذا عن النوع الثاني؟

- مجموعات مسلحة مارست العمل األمني بشكل 
كما  األمني،  الفراغ  بسبب  األمر  بداية  في  تطوعي 

بعض  تحقق  أن  استطاعت  المدة  وبمرور  أشــرت 
الجريمة  مكافحة  صعيد  على  اإليجابية  النتائج 
واإلرهاب وبالتعاون مع خبرات أمنية محترفة وبمعرفة 
النيابة  إلى  تحال  قضايا  عدة  وهناك  أكفاء،  ضباط 
العامة من تلك المجموعات التي تتبع كذلك للدولة، 
بالمعنى  بالنظامية  أصفها  أن  أستطيع  ال  ولكن 

الحرفي والقانوني للكلمة.
•  كيف سيكون التعامل معهم في المستقبل؟

نواياهم  في  أشكك  أن  أستطيع  ال  النوع  هــذا 
قبول  الوقت  نفس  في  أستطيع  ال  ولكنني  الحسنة 
اإلداريــة  التراتبية  قواعد  ومخالفة  االرتجال  حالة 
حقوق  وقواعد  القانون  واحترام  االنضباط  ومعايير 
اإلنسان، وهذه الخروقات نتيجة طبيعية لعدم خضوع 
إلمامهم  وعدم  والتأهيل  والتدريب  لإلعداد  هؤالء 

بقواعد اإلدارة وتراتبية السلطات والحدود القانونية 
للعمل األمني حفاظًا على سالمة القضايا وعدم إفالت 
الشرعية  احترام  عدم  جراء  العقاب  من  المجرمين 

اإلجرائية.
هؤالء الكرة في ملعبهم ومصيرهم بين أيديهم 
الداخلية  وزارة  لسلطة  وامتثلوا  للقانون  إما خضعوا 
وقواعد  للقانون  أمرهم  وسلموا  عمومًا  والدولة 
االنضباط لغرض تقويمهم وتأهيلهم، وإما استمروا 
األول  كالنوع  مصيرهم  وسيكون  والعناد  الكبر  في 

بصرف النظر.
الجنوب  في  األمنية  باألوضاع  معنيون  أنتم  هل    •
بعد دخول الجيش إلى مدنه الرئيسة وتسلم الملف 

األمني؟
السياسية  للمناورات  محاًل  صار  الموضوع  هذا   -
تصريحي  بعد  خصوصًا  اإلعالم  وسائل  عبر  واللغط 
أعيد  المقام  األميركية، وفي هذا  الحرة  لقناة  األخير 
وأكرر أننا يجب أن نرى ما يحصل في الجنوب بعين 
تردي  إنكار  يستطيع  أحد  فال  وموضوعية،  وطنية 
العصابات  وانتشار  الجنوب،  في  األمنية  األوضــاع 
السيادة  وانتهاك  اإلرهابية،  والتنظيمات  اإلجرامية 
الوطنية هناك، وما تقوم به أي قوة ليبية وطنية في 
سبيل تطهير الجنوب من اإلجرام المنظم واإلرهاب 

أعتبره عماًل وطنيًا.
•  إذن أين المشكلة؟

عدم  على  الحرص  يكون  أن  يعدو  ال  التحفظ    •
إخراج هذه العملية من سياقها األمني والوطني، وأال 
تقويض  أو  سياسية  مآرب  لتحقيق  استغاللها  يتم 
جهود المصالحة والتوافق السياسي، واستغاللها في 
السياسية  الحلول  الغلو والشطط بإهمال  مزيد من 
والركون إلى الحل العسكري، فهذا األمر يخرج عملية 
تطهير الجنوب من سياقها الوطني وهذا ما ذكرته 

وحذرت منه .
إال أن بعض الجهات المغرضة والتي اعتادت على 
التصريح  تأويل  حاولت  العكرة  المياه  في  االصطياد 
وكأنه شاذ، وبالمناسبة فإن تصريحاتي في هذا الشأن 
الرئاسي  المجلس  ورؤية  سياسة  مع  تمامًا  تتوافق 
بتكاتف  بالكامل  البالد  تأمين  جهود  يدعم  الذي 
الجهود، مع التحفظ بشأن االرتجال والعمل االنفرادي 
وأال  الرئاسي،  المجلس  مع  والتشاور  التنسيق  دون 
يؤثر ذلك سلبًا على جهود التوافق السياسي وتوحيد 

المؤسسات بما يخدم الصالح الوطني.
• كيف يمكن فهم تصريحاتك على النحو الصحيح؟

- ال بد أن نفرق بين خصومة أطراف سياسات 
معاداة  وبين  حفتر،  خليفة  السيد  وتوجهات 
الخصومة  تستبد  أال  ويجب  العسكرية،  المؤسسة 
بين  التفرقة  عن  تعمى  حتى  بالعقول  والكراهية 
ما  وبين  البالد  مصلحة  في  ويصب  وطني  هو  ما 

السياسية. للمعارضة  ويتسع  هو شخصي 
إضافًة  السياسية  والسطحية  النظر  قصر  لكن 
الشخصيات  بعض  من  وهناك  هنا  المزايدات  إلى 
واألخرى  الفينة  بين  علينا  تخرج  التي  المعزولة 
السلطة  في  الفرصة  لها  سنحت  عندما  والتي 
فال  مضطربة،  ورؤيتها  مرتعشة  أياديها  كانت 
التي  الشخصيات  هذه  ومثل  أصلحت،  وال  أفلحت 
صارت  أنها  أعتقد  بائس  تصريح  في  علينا  زايدت 
الفكري  وإفالسها  عزلتها  بسبب  للشفقة  مثيرة 

والسياسي.

نأمل أن تكون املوضوعية واالحترافية في العمل أساس التعاون مع الجانب األميركي
 أدعو أصحاب »النوايا الحسنة« في التشكيالت املسلحة للخضوع للقانون واالمتثال لسلطة »الداخلية« 

حوار - جيهان الجازوي

 ال بد أن نفرق بني خصومة سياسات وتوجهات حفتر.. ومعاداة الجيش

تحرير العمال التونسيني: صفقة مبادلة أم عملية أمنية؟
على نحو غير معتاد، كانت السرعة هي العامل الحاسم في ملف 
اختطاف العمال التونسيين الـ14 قرب مدينة الزاوية، إذ لم تكد 
جماعة  يد  على  اختطافهم  نبأ  عن  اإلعالن  على  ساعة   48 تمر 
مسلحة )لم يعرف هويتها(، إال وتم تحريرهم بشكل مفاجئ وسط 

تضارب الروايتين الليبية والتونسية.
محكمة  أمنية  خطة  وفق  التحرير  إن  األولى  الرواية  وتقول 
قادتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتعاون مع مديرية أمن 
الزاوية، فيما تقول الثانية إن إطالق سراح الرهائن جاء بعد اتفاق 

على مبادلتهم بمسجون ليبي في تونس.
اعترضت  حين  االختطاف  حادث  بداية  كانت  حال،  أي  على 
سيارة مجهولة الهوية حافلة نقل العمالة التونسية أثناء مرورها 
عند  الماضي  الخميس  يوم  صباح  بالزاوية  الفاسي  طريق  من 
عن  صادر  بيان  وفق  مجهولة،  لجهة  واقتادتها  الثامنة  الساعة 

مديرية أمن الزاوية.
تكررت  ليبيا،  في  تونسيين  اختطاف  عمليات  أن  إلى  يشار 
بشكل الفت خالل السنوات القليلة الماضية، حيث تعرض المئات 
إلى مثل هذه العمليات التي كان أخطرها تلك التي تمت في العام 
2015، عندما اقتحم مسلحون مقر القنصلية التونسية بالعاصمة 

طرابلس، واختطفوا 10 من موظفيها.
باشاغا  فتحي  الداخلية  وزير  أصدر  الحادث،  عن  اإلعالن  وفور 
الزاوية  في  األمن  مديري  بقيادة  أزمة  خلية  بتشكيل  تعليمات 
مؤكدا  المعنية،  المديريات  في  الطوارئ  حالة  وإعالن  الكبرى 

في نفس الوقت ضرورة اتخاذ كافة التدابير العاجلة واالتصاالت 
الالزمة لضمان سالمة واإلفراج الفوري عن المختطفين دون قيد 

أو شرط، وفق بيان صادر عن الوزارة.
في الوقت نفسه، لم تعلن الجهة الخاطفة عن هويتها، لكنها 
تونس،  في  الموقوف  الليبي  المواطن  سراح  إطالق  اشترطت 
رفضت  حين  في  التونسي،  اإلعالم  حسب  العمال،  عن  لإلفراج 
وزارة الداخلية التفاوض مع الخاطفين، وأكدت أنها »لن تتهاون 
ولن تتفاوض مع المجرمين« خاطفي العمال التونسيين بمدينة 
وتقديمهم  عليهم  والقبض  »بمالحقتهم  متعهدة  الزاوية، 

للمحاكمة على ما اقترفت أيديهم«.
أنها   ، الزاوية  أمن  مديرية  أكدت  البيان،  هذا  بعد  ومباشرة 
تتابع باهتمام هذه القضية، ولم ولن تدخر جهدا حتى تصل إلى 
وبأقل خسائر،  وقت ممكن  أقرب  في  أسرهم  وفك  المختطفين، 
مشيرة إلى أنه »وبعد التحريات وتكليف الدوريات األمنية وعناصر 
الحافلة  على  العثور  تم  للمديرية  التابعين  الجنائي  البحث  من 

واستجواب السائق«.
التونسية  الخارجية  وزارة  إعالن  جاء  التونسي،  الجانب  على 
التونسي تواصل على نحو مباشر مع  الخارجية  أن وزير الشؤون 
نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على 
عودتهم  وتأمين  عنهم  باإلفراج  والتعجيل  المحتجزين،  سالمة 
إعالن  مع  الماضي،  األحد  ليلة  الفارقة  اللحظة  كانت  سالمين.. 
مديرية أمن الزاوية عن تحرير العمال الـ14، حيث استطاعت قوة 
أمنية مشتركة في سرية تامة تنفيذ العملية، واضعة في االعتبار 
محكمة  أمنية  خطة  وفق  تمت  حيث  الرهائن،  سالمة  أولوية 

بإشراف مباشر من مدير المديرية العميد علي خليفة الالفي.

وحسب مصدر أمني ليبي، فقد نفذ عملية تحرير الرهائن قوة 
مشتركة من )القوة الثالثة–الفرقة الثالثة( وجهاز البحث الجنائي 
وجهاز المخابرات العامة ومركز شرطة الوسط، بالتعاون مع بعض 
المصادر المدنية، وبعد عمليات التحرير التي استمرت منذ حدوث 
واقعة الخطف استطاع األمن تحديد مكان المحتجزين وتحريرهم.
جاء  مناقض،  نحو  وعلى  التونسية،  الخارجية  وزارة  بيان  لكن 
مقابل  العمال  سيطلقون  إنهم  قالوا  المسلحين  »أن  ليؤكد: 
اإلفراج عن ليبي مسجون في تونس«، لكنها لم توضح ما إذا كان 

قد تم اإلفراج عن هذا الليبي وفق ما نقلته »رويترز«.
كما أكد القنصل العام التونسي لدى ليبيا، توفيق القاسمي، 
عن  تفاصيل  يقدم  أن  دون  العمال،  إطالق  برس«  لـ»فرانس 
المجموعة  طلبت  الذين  التونسيين  الرهائن  عن  اإلفراج  ظروف 
تونس  في  مسجون  ليبي  عن  اإلفراج  خطفتهم  التي  المسلحة، 
بحسب  عنهم،  ــراج  اإلف مقابل  مخدرات،  بتهريب  إدانته  بعد 

»فرانس برس«.
اتصاال  تلقى  سيالة  الطاهر  محمد  المفوض  الخارجية  وزير 
هاتفيا من نظيره التونسي خميس الجهيناوي، أعرب خالله »عن 
ارتياحه إلطالق سراح المواطنين التونسيين، متوجها بالشكر إلى 
السلطات الليبية، وحكومة الوفاق التي أولت اهتماما بالغا لحادثة 
سالمتهم  لتأمين  الالزمة  الجهود  ببذل  وتعهدت  االختطاف 

والعمل على إطالق سراحهم«.
العمال  تحرير  وسيلة  بشأن  ــروايــات  ال تضارب  بين  ومــا 
دون  سالمين  ألهلهم  عادوا  أنهم  الحقيقة  تبقى  التونسيين، 
أن يصيبهم ضرر طالما واكب مثل هذه الحوادث في ليبيا خالل 

السنوات الثماني األخيرة.

بعد إطالق سراحهم خالل 48 ساعة

طرابلس - الوسط

< العمال التونسيون عقب  اطالق سراحهم 
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ملحوظًا  ارتفاعًا  األخيرة  السنوات  خالل  ليبيا  شهدت 
مصلحة  رئيس  أعلنها  أرقام  وفق  الطالق،  نسب  في 
األحوال المدنية محمد بالتمر، في أول إعالن رسمي عن 
اإلحصائيات  ندرة  رغم  البالد،  في  الطالق  حاالت  عدد 
إعداد  خاللها  من  يمكن  التي  الرسمية  والتعليقات 
وتأثيراتها،  وعواملها  الظاهرة  بشأن  بيانات  قاعدة 
إلى جانب  االقتصادية واالجتماعية،  إلى األوضاع  بالنظر 

الحرب. خلفتها  التي  النفسية  الحاالت 
أنحاء  في  قياسية  مستويات  الطالق  حاالت  وبلغت 
أن وصلت  2018 بعد  4091 حالة في  إلى  لتصل  البالد 
2014، وهي النسبة نفسها التي  2500 خالل العام  إلى 
حين   )2013( لها  السابق  العام  على  بـ100%  ارتفعت 

1200 حالة طالق. سجلت 
الطالق  حاالت  عدد  في  قفزات  حدوث  األرقام  وتظهر 
ارتفعت  حالة  آالف  ثالثة   2015 العام  في  سجلت  حين 
لتصل في  حالة،  ألف   3500 إلى   2016 التالي  العام  في 
يعكس  الذي  االرتفاع  وهو  حالة،  ألف   3800 إلى   2017
التماسك  يعتبر  الذي  الليبي  المجتمع  داخل  تحواًل 

األسري من أهم دعائمه االجتماعية.
األزمة  أنتجتها  التي  الضغوط  أن  يبدو  لكن 
وضعت  قد  سياسية  أزمات  عن  والمُتفرّعة  االقتصادية، 
أسباب  عن  فضاًل  الطالق،  حاالت  زيادة  على  بصمتها 
النزوح  وعوامل  سياسية  وتوجهات  أخرى،  اجتماعية 
خبراء  وفق  الزوجية،  بالثقافة  والجهل  المناطق  من 

ومختصين.
بنغازي  جنوب  بمحكمة  القاضية  بوذراع  خليفة  سلوى 
زيادة  أّن  تعتبر  الشخصية،  األحوال  دائرة  االبتدائية 
الحرب  انطالق  منذ  طبيعي  غير  بشكل  الطالق  نسبة 
ونقص  المادية،  الظروف  إلى  أغلبها  ترجع  بنغازي  في 
الزوجية،  كالخيانة  اجتماعية  عوامل  عن  فضاًل  السيولة، 
التواصل  مواقع  فيها  الرئيس  السبب  يكون  التي 

االجتماعي.
بوذراع  قالت  للطالق،  عُرضة  العمرية  الفئات  وعن 
كبار  بين  تكثر  الحاالت  إّن  »الوسط«  إلى  تصريح  في 
أّن  إلى  الفتة  والمثقفين،  المتعلمين  عن  فضاًل  السن، 
يعد  األخيرة  الفترة  خالل  انتشر  الذي  القاصرات،  زواج 
للطالق  بعضهن  لجوء  إلى  بالنظر  المشكلة،  من  جزءًا 

بالزواج. المحكمة  إذن  بعد حصولهن على 
رفض  المدنية،  األحوال  بمصلحة  مصدرًا  أّن  غير 
اقتصاديًا  يبدو  آخر  سببًا  لـ»الوسط«  ذكر  اسمه،  ذكر 
الطالق  البعض  استخدام  في  يتمثل  الطالق  حاالت  وراء 
وسيلة للحصول على دخل إضافي، حيث تحصل المطلقة 
بعد  زوجته  أعاد  من  هناك  أّن  رغم  شهري،  معاٍش  على 
المعاش  قطع  يتم  ال  حتي  المصلحة  إبالغ  دون  الطالق، 

400 دينار. الذي يزيد على 
النزوح هو اآلخر كان سببًا للطالق، وفق حديث سيدة 
قالت  حيث  اسمها،  نشر  رفضت  عامًا(،   35( بنغازي  من 
هي  زوجها،  عائلة  لبيت  االنتقال  إلى  اضطرت  إنّها 

المدة  طول  لكنّ  الحرب،  بسبب  األربعة،  وأطفالها 
دفعهم  الذي  األمر  زوجها،  أهل  مع  مشكالت  أحدث 

للبحث عن مكان آخر.
للعيش  انتقلوا  بأنّهم  حديثها  السيدة  وتستكمل 
يكن  لم  زوجها  ألن  نظرًا  المدارس،  إحدى  في  بحجرة 
انتهاء  وبعد  لكنّهم  بيتًا،  لهم  يستأجر  أن  يستطيع 
الحرب لم يستطيعوا العودة لمنزلهم الذي تضرر بسبب 
كون  الوحيد،  الحل  هو  الطالق  جعل  الذي  األمر  الحرب، 

زوجها لم يهتم بالعثور على منزل جديد.
طفالن،  لديها  عامًا   30 العمر  من  تبلغ  أخرى  سيدة 
نقص  أزمة  بعد  تغير  الذي  زوجها  سلوك  إن  تقول 

السيولة وأصبح شديد الغضب، األمر الذي جعل حياتهما 
في »طريق مسدود«، وانتهى بالطالق، وفق وصفها.

فوزية  الدكتورة  بنغازي  بجامعة  األكاديمية  لكنّ 
حاالت  المعلنة عن  اإلحصاءات  في  قناوي تشكك  حسين 
المحاكم  من  بيانات  إلى  مستندة  غير  كونها  الطالق 
الطالق  أسباب  مرجعة  اجتماعي،  مسح  على  تعتمد  وال 
الكبير  والفارق  االختيار  سوء  إلى  ليبيا  داخل  عمومه  في 
بين  والبيئي  والثقافي  التعليمي  والمستوى  العمر  في 

الزوجين.
دورات  يقيمون  كأكاديميين  أنّهم  قناوي  وتضيف 
تسبب  عوامل  عدة  إلى  بالنظر  الزواج،  على  للمقبلين 
بمعايير  »الجهل  بينها  من  الزواج  بعد  أسرية  خالفات 
أو  الجمال  أساس  على  واالختيار  الحياة،  شريك  اختيار 
المرأة  بسيكولوجية  الرجال  وجهل  المصالح،  أو  الجاه 
من الناحية العاطفة، والمرض، والتغيرات المزاجية التي 

الزواج مباشرة«. الزوجة بعد  تتعرض لها 
التواصل  مواقع  أّن  الليبية  األكاديمية  وتعتبر 
تدفع  التي  األسباب  من  واحدة  تعتبر  االجتماعي 
العالم  عبر  عاطفية  عالقات  إقامة  مع  خاصة  للطالق، 
يتمثل  آخر  سبب  إلى  باإلضافة  )اإلنترنت(،  االفتراضي 
بعد  ظهرت  التي  السياسية  التوجهات  اختالف  في 
ما  »طالق  مع  يتساوى  الذي  السبب  وهو  فبراير،   17
السيولة،  وانعدام  االقتصادية  واألزمة  النزوح«  بعد 
من  للهروب  يتزوجن  الالتي  السن  صغيرات  وزواج 
المسؤوليات  بصخرة  يصطدمن  أن  قبل  األهل،  بيت 
من  قدر  إلى  تحتاج  التي  االجتماعية  والعالقات 
عن  ناجمة  تكون  المشكالت  أن  سيما  وال  الوعي، 
العالقات  أو  التواصل  مواقع  عبر  سواء  عاطفية  عالقات 
إلى  بعد  فيما  األسرة  حياة  تحوّل  والتي  االجتماعية، 

قولها. وفق  »الجحيم«، 
إذ  ذلك،  من  أبعد  إلى  الليبية  األكاديمية  وتذهب 
الطالق  أّن  إلى  تشير  تنظر  التي  القضايا  إّن  تقول 
الغالب  في  الطالق  ألن  قومي؛  أمن  قضية  سيُصبح 
سيما  وال  لالنحراف،  معرضين  وأبناء  مفككة  أسرًا  ينتج 
ألسرة  ينتمى  الذي  الشاب  يجعل  حاليًا  البالد  »وضع  أّن 

مفككة عرضة لالستغالل من قبل أي تيار«.
توعوية  دورات  إقامة  بضرورة  قناوي  ونصحت 
فضاًل  الزواج،  على  المقبلين  للشباب  وتدريبية  وتثقيفية 
على  الموافقة  وعدم  للزواج  ومعايير  ضوابط  وضع  عن 

18 سنة. زواج من يقل عمره عن 

أبغض الحالل يهدد التماسك األسري في ليبيا

 تفشي الظاهرة يرجع إلى األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية والنزوح 

واالختالفات السياسية والحاالت النفسية 
التي خلفتها الحرب

تصاعد حاالت الطالق منذ العام 2014

 استخدام البعض الطالق وسيلة للحصول على دخل إضافي حيث تحصل املطلقة على معاش شهري يزيد على 400 دينار

في  مشتركًا  قاسمًا  تكون  تكاد  كلمات  المستقبل«..  من  »الخوف 
التي  اإلدارية  فالعراقيل  أجانب،  من  المتزوجات  الليبيات  حياة 
بجنسية  يتمتعون  ال  الذين  األبناء  يرثها  النساء  هؤالء  تحاصر 

أمهاتهم.
سالمة تزوجت من رجل سوري وُلد وترعرع في ليبيا، ودرس في 
جنبًا  الليبيين  مع  وعاش  شوارعها  أرصفة  على  وجلس  مدارسها، 

إلى جنب في ظروف السلم والحرب التي مرت بها البالد.
ليبية  كونها  تواجهها  التي  والصعوبات  قصتها  تروي  واليوم 
تأثيرات سلبية  الصعوبات  لها هذه  إذ شكلت  أجنبي،  متزوجة من 
رفقة  المجاورة  البالد  إلى  ليبيا  من  وتنقلها  حركتها  حرية  تعيق 

عائلتها.
من  الزواج  عقد  على  الليبية  المرأة  حصول  القوانين  وتشترط 
غير الليبي )وكذلك الشرط بالنسبة لليبي الذي يرغب بالزواج من 
االجتماعية في حال  الشؤون  لوزارة  تابعة  لجنة  ليبية( موافقة  غير 
كان الزوج عربيًا، وموافقة جهاز األمن الخارجي في حال كان الزوج 

عربي. غير 
تعيش سالمة اليوم في مدينة أجدابيا، وتواجه أشد الظروف مع 
عائلتها في محاولة جدية منها إلى التأقلم مُجتمعيًا وقانونيًا ورغم 
كل هذا القانون الليبي ال يقف إلى صفها على حد تعبيرها، وتفكر 
في  اجتماعية  أو  سياسية  حقوق  بأي  يحظون  ال  الذين  إبنائها  في 
القريب  المستقبل  على مدى  أو حتى  الحالي  الوقت  في  ليبيا سواًء 
العاطفية  االحتياجات  توفير  سالمة  على  السهل  من  فليس  البعيد 

الحاضنة. المُجتمعية  البيئة  وكذلك  والمادية 
البالد في ظل  اإلقامة والسفر خارج  إجراءات  إلى صعوبة  وتشير 
المجاورة كونهم مواطنين  للبلدان  عبور  لتأشيرات  أسرتها  إحتياج 

ليبيين. غير 
زوجها  مع  سالمة  غادرت  عندما  بينهم  يفرق  أن  القدر  شاء  هنا 
اإلجراءات  وإتمام  فيها  اإلقامة  أجل  من  سورية  إلى  السوري 

القانونية الالزمة بعد أن سدت األبواب أمامهم في ليبيا.
الجيش  إلى  زوجها  وانضمام  سوريا،  في  الحرب  إندالع  وبعد 
هناك  العيش  على  قدرتها  وعدم  سنوات  عدة  مرور  وبعد  السوري 
تطلب  أن  إال  منها  كان  وما  ليبيا  إلى  الرجوع  زوجها  من  طلبت 
والشرب  األكل  لتوفير  أمامها  األبواب  كل  سُدّت  أن  بعد  الطالق 

ألبنائها.
وعاشت  أجدابيا  مدينتها  إلى  وبالتحديد  ليبيا  إلى  سالمة  عادت 
المشاورات  مع أهلها حتى طرق باب بيتهم رجل طالبًا يدها وبعد 
مع أهلها أخبرته أنها أم لثالثة أبناء وافق الرجل الذي وفر لها كل 

الذي تريد. المكان  االحتياجات من تجهيزات ومسكن في 
عن  السؤال  أهلها  من  سالمة  طلبت  المغريات  تلك  كل  وبعد 
الذي اتضح  المال  أين هو وكيف تحصل على كل هذا  الرجل ومن 

وأنه  البالد  جنوب  الذهب  عن  ينقبون  الذين  األشخاص  من  أنه 
متزوج من عدة نساء في الجنوب الليبي.

أما المواطنة الليبية حواء مسعود فقد تزوجت من مقيم تشادي 
عن  خارجين  من  وقتل  خطف  لعملية  تعرض  لكنه  الجنسية، 
الستة،  أبنائها  تربية  تتولى  اآلن  وهي  سيارته،  لسرقة  القانون 

وتقول »ال أعمل أوأتقاضى راتبًا«.
ال  »أبنائي  تقول  إذ  النقطة،  هذه  عند  حواء  مشكلة  تتوقف  ال 
الوطني  الرقم  مثل  ثبوتية  أوراقًا  أو  الليبية  الجنسية  يحملون 
أوالجامعة«،  الثانوية  المرحلتين  في  الدراسة  يمكنهم  ال  ودونه 
وتضيف »أبنائي ال يحملون جواز سفر ليبيًا، وهذه مشكلة كبيرة«، 
المرض  الخارج في حالة  إلى  أحد مرافقتي  متسائلة »كيف يستطع 

أوغيره .. ال أعلم!«.
مستقبل  على  خائفة  »أنا  حواء  تقول  المرارة  تمألها  بكلمات 
المواطنات  الليبية  الدولة  تعامل  »لماذا  وتساءلت  أبنائي«، 
الدولة  تجد  أن  البد  ؟!   .. الطريقة  بهذه  أجانب  من  المتزوجات 

لنا«. حاًل  الليبية 
المرأة  تواجه  التي  »التهديدات  حديث  حقوقي  تقرير  ورصد 
»التشريعات  على  الضوء  مسلطًا  أجنبي«،  من  تتزوج  التي  الليبية 

الزواج بشكل تعسفي«. التي تقيد هذا 
إن  األورومتوسطي  المرصد  عن  صادر  مفصل  تقرير  ويقول 
من  يتزوج  الذي  الليبي  للشخص  الحق  هذا  تمنح  »السلطات 
أجنبية« في سياسة اعتبرها األورومتوسطي »تمييزيًة«، داعيًا إلى 
 15 رقم  والليبيات  الليبيين  غير  الزواج من  قانون  تعديل  »ضرورة 
اختيار  في  وحريتها  الليبية  المرأة  حق  يكفل  بما  1984م،  لسنة 

حياتها«. شريك 
حالة أخرى تؤكد هذا التمييز، هي المواطنة الليبية خديجة سيد 
التي تزوجت من مقيم من دولة موريتانيا، ولم يغادر زوجها البالد 

رغم التطورات التي حدثت خالل األعوام الثمانية األخيرة.
لكنها تروي حكايتها مع التعقيدات الروتينية التي تواجه أبناءها 
الرقم الوطني، وتقول »أردت  نتيجة عدم وجود أوراق ثبوتية مثل 
الرقم  عن  دائمًا  السؤال  ويكون  بالمدرسة،  أبنائي  أحد  تسجيل 
الوطني، وال يسمحون لهم بالعالج بالمستشفيات ألنهم أجانب«. 
االقتصاد  بكلية  الطالب  البنها  الجامعي  القيد  وقف  إلى  تشير  بل 

العلوم«. بكلية  التي تدرس  وابنتها 
بحقوقي  أطالب  أبناء،  وعندي  أجنبي  من  »متزوجة  وتضيف 
أبنائي  بحقوق  أطالب  ليبية،  كمواطنة  وطني  في  أبنائي  وحقوق 
من تعليم وعالج وجميع الحقوق بكل ما تعنيه من كلمة لمواطنة 

ليبية«.
 11 »المادة  يقول  محجوب  عقيلة  القانوني  المستشار  لكن 
2010 أجازت منح أبناء الليبيات المتزوجات  24 لسنة  للقانون رقم 
بعد،  تصدر  لم  التنفيذية  الالئحة  الليبية،  الجنسية  أجانب  من 
أبناء  من  كثير  وأسقط حق  اآلن،  حتى  القانون  بهذا  معمول  وغير 

الليبية«. الجنسية  على  الحصول  في  الليبيات 

استطالع ــ رمضان كرنفودة ــ صالح ناصف

ال تعليم أوخدمات صحية دون أوراق هوية !

صرخة املتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟

ملف الليبيين العائدين متعثر منذ سنوات

الرقم الوطني.. شكوك في السجالت 
املعتمدة وحقوق العائدين من املهجر

للمواطنين  الوطنية  األرقام  أزمة  تزال  ال 
واحدة  تشكل  المهجر  من  العائدين  الليبيين 
األحوال  مصلحة  تنجح  لم  التي  التحديات  من 
الماضية،  السنوات  خالل  حسمها  في  المدنية 
ملفات  لحصر  عليا  لجنة  تشكيل  يتم  أن  قبل 
إثبات  بطلبات  المتقدمين  المواطنين  كافة 

جنسيتهم.
الخطوة الثانية في الملف المتعثر منذ سنوات 
األحوال  مصلحة  لرئيس  تصريحات  مع  تأتي 
المدنية محمد بالتمر، بأّن المصلحة ستبت في 
أشهر  ثالثة  بعد  المهجر  من  العائدين  ملفات 
الحصر  عمليات  من  العليا  اللجنة  انتهاء  عقب 

التي تقوم بها حاليًا.
حول  األخيرة  الفترة  خالل  الشكوك  وتثير 
عمليات تزوير في الرقم الوطني خالل السنوات 
وقت  في  فبراير،  ثورة  أعقبت  التي  الثماني 
تدقيق  عمليات  بإجراء  البعض  فيه  يطالب 
ومنح  الوطنية  األرقام  لكافة  كبيرة  وحصر 
االنتساب  في  الوطني  حقهم  المهجر  مواليد 

للدولة الليبية.
إن  »الوسط«،  إلى  تصريح  في  بالتمر  وقال 
ينتظر  حيث  ومعقد«،  »شائك  العائدين  ملف 
ملفاتهم،  في  البت  العائدين  من  كبير  عدد 
للحصول على الجنسية الليبية لمن يثبت صحة 

إجراءاته وفق القانون.
فبراير  من  السادس  في  أصدر  بالتمر،  وكان 
لمراجعة  عليا  لجنة  بتشكيل  قرارًا  الجاري 
ملفات  على  التفتيش  لتتولى  العائدين،  ملفات 
العائدين من المهجر؛ والتأكد من صحة القيد 

للقوانين  وفًقا  القيد  أساس  المستندات  ومن 
واللوائح الليبية.

وألزم القرار مديري الفروع بالتعاون مع أعضاء 
اللجنة وتقديم كافة التسهيالت في سبيل أداء 
عملها، كما حدد مدة عملها بثالثة أشهر، على 
للجنة عند االنتهاء  أن يتم صرف مكافأة مالية 

من عملها وتقديم النتائج للمصلحة.
العائدين  الليبيين  المواطنين  ملف  أن  يذكر 
تهدف  حيث  سنوات،  منذ  متعثر  المهجر  من 
الحصر،  وراء  من  المدنية،  األحوال  مصلحة 
العائدين  سجل  في  المقيدين  عدد  لمعرفة 
الليبي  أصلهم  بإثبات  إما  أمرهم،  في  والبتّ 

أوانتفائه عنهم.
جميع  المدنية،  األحوال  مصلحة  وأمهلت 
واحدًا  شهرًا  البالد،  أنحاء  بمختلف  الفروع 
لحصر ملفات األسر المدرجة في سجل العائدين 
عليها  أوالمؤشر  بها  »المعمول  المهجر  من 
بإلغاء«، مطالبة بحصر »كل مَن تم قيده في 
السجالت وغير محدد مركزه القانوني من حيث 

الجنسية«.
مصلحة  مدير  أصدره  تعميم  في  ذلك  جاء 
أغسطس  في  بالتمر،  محمد  المدنية،  األحوال 
المصلحة  فروع  مديري  جميع  إلى  الماضي 
ملف  »معالجة  بشأن  البالد  أنحاء  بمختلف 

العائدين من المهجر«.
»الوسط«:  إلى  تصريح  في  بالتمر  وقال 
من  العائدين  سجل  في  العمل  أن  »الحظنا 
أورده  لما  مغايرًا  صار  قد  )الموقت(،  المهجر 
المشرِّع، وتحول من سجل موقت، لغرض إثبات 
لسجل  دائم  سجل  إلى  الليبي،  لألصل  االنتماء 

المواطنين«.
أن  المدنية  األحوال  مصلحة  رئيس  وأوضح 
األحوال  مصلحة  فروع  لمديري  التعميم  هذا 
لسنة   )193( رقم  على  عطًفا  يأتي  المدنية 
1971 بشأن »إضافة سجل موقت إلى سجالت 
الملف  »هذا  أن  مؤكدًا  المدنية«،  األحوال 
متعثر منذ سنوات، وخلق تصنيًفا جديدًا لمَن 
لقانون  وفًقا  »ينبغي  مضيًفا:  ليبيا«  في  هم 
الجنسية الليبية، أن يكون لدينا تصنيفان فقط، 

مواطنون أوأجانب«.
معرفة  الحصر،  »أهداف  أن  بالتمر  أكد  كما 
في  والبت  العائدين،  في سجل  المقيدين  عدد 
انتفائه  أو  الليبي،  أصلهم  بإثبات  إما  أمرهم، 

عنهم.
الليبي  الشباب  بدأ  فبراير   17 ثورة  وعقب 
المغترب يتطلع إلى استغالل خبراتهم للنهوض 
بليبيا وتطويرها، إذ بوسع الحكومة الليبية أن 
الشباب  احتضان  في  بكثير  أكبر  دورًا  تلعب 
المغترب واالستفادة من كفاءاتهم، وفق تقارير 

إخبارية.

طرابلس - الوسط

معرفة عدد المقيدين في سجل 
العائدين، والبتّ في أمرهم، إما 

بإثبات أصلهم الليبي، أو انتفائه عنهم

<  مدير مصلحة األحوال المدنية، محمد بالتمر



متابعات 05

خطابات »توحيد الجهود« لم تحسم تصاعد الخالفات

احتياطات حكومية وتنسيق أمني لمواجهتها

في الذكرى الثامنة للثورة.. األزمات تحاصر آمال الليبيني باالستقرار

»قنابل موقوتة«: قضية العائدين تقلق الجوار الليبي

القاهرة – الوسط

القاهرة – الوسط

نظام  أطاحت  التي  للثورة،  الثامنة  الذكرى  في  ليبيا  تعيش 
معمر القذافي، بين مفترق طرق ال يخلو من قلق يكسوه تفاءل 
بما يمكن أن تسفر عنه جهود إقليمية ودولية يرعاها المبعوث 
إلجراء  مقدمة  يكون  قريبًا  جامع  ملتقى  عقد  بغرض  األممي 
للبالد،  دائم  دستور  إقرار  يعقبها  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 
وهي طموحات سياسية تقاطعها أصوات الرصاص التي ال تزال 

منذ العام 2014 تتحكم في المشهد الليبي.
ويحدو بعض الليبيين األمل في أن تطوي االنتخابات المزمع 
في  واألمنية  السياسية  األزمة  صفحة  العام،  هذا  تنظيمها 
البالد، وسط تشاؤم بشأن إمكانية عقد الملتقى الوطني الذي 
تغيب كافة مالمحه، وحديث عن تأجيل موعده الذي تحدد في 

األسابيع األولى من العام الجاري.
انحصرت مظاهر االحتفال بثورة فبراير  الجاري  العام  وخالل 
 2014 العام  مع  التراجع  في  أخذت  بعدما  ضئيلة،  مشاهد  في 
على وقع االنقسام السياسي الحادث في البالد، فضاًل عن أزمات 
األسعار  وارتفاع  النقدية  السيولة  في  كبير  شح  من  اقتصادية 
إلى  إضافة  العمالت،  باقي  أمام  الليبية  العملة  انهيار  نتيجة 

انعدام الخدمات الطبية والمعيشية وغياب األمن.
وشهدت عدة ميادين عامة ومدن مظاهر احتفالية محدودة، 
من خالل خروج عدد من األسر، رافعين أعالم الدولة، حيث شهد 
ميدان الشهداء في طرابلس مساء األحد، احتفاالت حين توافد 
مئات المواطنين على الميدان للمشاركة في االحتفاالت، وفقما 
على  صفحتها  عبر   2019 فبراير  الحتفاالت  العليا  اللجنة  بثت 

»فيسبوك«.
ونشطاء  المدني  المجتمع  تنسيقية  أقامت  طبرق  وفي 
للثورة بميدان  الثامنة  الذكرى  المدينة، حفاًل خطابيًا لمناسبة 
الشهداء وسط المدينة، حيث قال رئيس التنسيقية حسين علي 
رغم  بالمناسبة  سعداء  كانوا  »الجميع  إن  لـ»الوسط«  الصغير 
القطاعات  كافة  في  الدولة  مسؤولي  عن  الكامل  رضاهم  عدم 
نظام  ضد  كانت  التي  بثورتهم  الليبيين  فرحة  أفسدوا  الذين 

ظالم لم يقدم شيئًا لليبيين ألكثر من 40 عامًا«.
وتحدث الصغير عن طموح الليبيين في الحياة لألفضل من 
من  مستباحة  هشة  لدولة  أساسية  ولبنة  قواعد  »إقامة  خالل 
قبل الجميع، وال أحد يبحث عن مصلحة الدولة، والجميع ينادي 
راتبه  يأخذ  أن  المواطن  طموح  فأصبح  الشخصية  بمصالحه 

كاماًل من المصرف أو أن يجد رغيف الخبز مطابقًا للمواصفات 
من حيث الوزن والتسعيرة، فالجميع ما زال ينادي باإلصالحات 
وتصحيح مسار الثورة المسروقة من قبل فئة معينة ال هم لها 

إال جيوبها«.
جابت  مسيرات  المدينة  وسكان  أهالي  نظم  سبها  وفي 
ساحة  في  التقت  عبدالناصر  جمال  وشارع  القرضة  منطقة 
علم  رافعين  بالمناسبة،  فرحتهم  عن  معبرين  االستقالل، 
االستقالل مع أطفالهم وأسرهم، وردد المشاركون في االحتفال 

هتافات تؤكد وحدة ليبيا.
حيث  األرجاء،  االحتفاالت  مظاهر  عمت  غريان  مدينة  وفي 
انطلقت األلعاب النارية في سماء المدينة، وحرص المواطنون 
بأحجام  االستقالل  بأعالم  وشوارعهم  مركباتهم  تزيين  على 
الصفحة  المناسبة، حسب  ابتهاجهم بهذه  تعبيرًا عن  مختلفة 

الرسمية للمجلس البلدي غريان.
البلديات  عمداء  دعا  المدينة،  وسط  الشهداء  ميدان  وفي 
بينهم،  فيما  والتسامح  الخالفات  تناسي  إلى  الليبيين  جميع 
وترك أسباب التفريق والتمزيق، داعين إلى العمل على تحقيق 
السلم والوئام والتصالح لتحقيق أهداف الثورة، وبناء المجتمع 

وفاًء لمن ضحوا من أجل هذه الغاية.
وعلى المستوى الدولى، اهتم عدد من الدول بذكرى الثورة، 
إلى  بالوقوف  التزامها  »تأكيد  المتحدة  الواليات  جددت  حيث 
الذين يعملون من أجل تحقيق مستقبل  الليبيين  جانب جميع 
البريطاني لدى  أمنًا و ازدهارًا في ليبيا«، كما دعا السفير  أكثر 
ازدهار  يتحقق  حتى  »التوحد  إلى  الليبيين  بيكر،  فرانك  ليبيا، 

واستقرار ليبيا اللذان ضحى من أجلهما شهداء ثورة فبراير«.
كما استغلت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا االحتفاالت 
ودعت »كل األطراف الليبية لاللتفاف حول الجهود الرامية إلنهاء 
معاناة الشعب الليبي، وتوحيد الصفوف للخروج من دائرة األزمات«، 
باإلضافة إلى »ضرورة االنتقال بخطى واثقة نحو بناء الدولة القادرة 

وتكريس قيم الديمقراطية في ربوع ليبيا«.
وعلى مستوى المؤسسات، دعا المجلس الرئاسي إلى اإلسراع 
في العمل على بناء إطار دستوري ومؤسساتي وقواعد قانونية 
للوقت«،  هدرًا  »كفانا  وقال:  المدنية،  الدولة  قيام  من  تمكن 
معبرًا عن اعتقاده بأن »جميع األطراف استوعبت الدرس، وباتت 

تدرك العواقب الوخيمة لحالة االنقسام والتشظي«.
وفي خضم التطورات الجارية، خاصة في المنطقة الجنوبية، 
أكد المجلس الرئاسي رفضه أن يكون »التحرك العسكري فرديا 
أو عشوائيا وغير محسوب بدقة، وأن يأخذ في االعتبار حساسية 

العالقات بين المكونات االجتماعية والثقافية«، قائاًل إن البالد 
»تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبرى وتتربص بها 
حاجة  في  وهي  السلبية  الخارجية  التدخالت  وتعاني  األطماع، 
»خيار  أن  إلى  الرئاسي  المجلس  ولفت  شاملة«.  مصالحة  إلى 
»االنصياع  إلى  الجميع  داعيًا  شعبية«،  رغبة  يمثل  االنتخابات 

إلرادة الشعب«.
إلى  دعا  الذي  للدولة  األعلى  للمجلس  بالنسبة  نفسه  األمر 
»التعجيل بإنهاء المراحل االنتقالية«، وضرورة »االلتزام بتنفيذ 
على  الدستور  مشروع  طرح  وضرورة  السياسي  االتفاق  بنود 
الشعب للتصويت، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية«، مطالبًا 
 17 ثورة  أجلها  من  قامت  التي  بالمبادئ  التمسك  »بضرورة 
فبراير، والوصول إلى توافقات لبناء دولة مدنية بعيدًا عن لغة 

العنف والسالح«.
»اغتنام  إلى  الليبيين  دعت  األخرى  هي  الموقتة  الحكومة 
الخالفات  كل  وحل  الوطن،  حول  لالجتماع  الثورة  ذكرى 
الفتن،  زرع  إلى  الرامية  الخبيثة  للمخططات  واالنتباه  بالحوار، 
باإلضافة  والمصلحية«،  والجهوية  الحزبية  الصراعات  وتأجيج 
األمن  وتحقيق  ومقدراتها،  البالد  ثروات  على  »الحفاظ  إلى 
الوطن  أعينهم مصلحة  الوطنيين، وأن يضعوا نصب  والسالم 

ومواطنيه«.
العربية  اإلعالم  وسائل  لدى  حاضرًا  االهتمام  كان  كما 
لثورة  الثامنة  بالذكرى  االحتفال  مظاهر  أبرزت  التي  والدولية، 
خضم  في  حاليًا،  الليبية  الدولة  تواجه  وتحديات  فبراير،   17
تعليق كتاب ومراقبين على حالة االنقسام التي آلت إليها البالد، 
من  لسنوات  نتيجة  أنها  معتبرين  حكومتين،  وجود  ظل  في 

القمع والتهميش وغياب الحوار وغلبة ثقافة اإلقصاء.
وكالة  أتاحت  للثورة  الثامنة  الذكرى  لمناسبة  تقريرها  وفي 
بعد  الليبي  المشهد  لتحليل  مساحة  أيضًا  برس«  »فرانس 
سنوات من إطاحة معمر القذافي، الفتة إلى إن الليبيين كانوا 
على  انتفاضتهم  عند  وديمقراطية  عصرية  بدولة  »يحلمون 
نظام الراحل معمر القذافي المستبد، لكن بعد ثماني سنوات، 
لها  استمرار لفوضى ال حل  النفق وسط  آخر  يلوح ضوء في  ال 

في األفق«.
الثالثة واألربعين  التقرير عن مهندس نفط ليبي في  ونقل 
من عمره، يدعى مروان جالل، قوله: »إن ليبيا اليوم هي نتاج 
آجاًل  أو  »عاجاًل  أنه  وأضاف  المنهجي«،  التدمير  من  عامًا   42

سيعود السلم لليبيين، لكن الدرب يبدو طوياًل«.
ورأت الوكالة أنه »منذ إطاحة نظام معمر القذافي في 2011، 
المجموعات  عديد  بين  السلطة  على  صراعات  ليبيا  تشهد 
المسلحة وعشرات القبائل التي تعد المكون األساسي للمجتمع 

الليبي، وسط انعدام تام للمحاسبة والمساءلة«.
فيما قالت المحللة بمجموعة األزمات الدولية في بروكسل، 
كالوديا غازيني: »تتفاقم االنقسامات السياسية والعسكرية في 
ليبيا، وفشلت حتى اآلن الجهود لجمع األطراف المتنافسة حول 
وأضافت:  األزمة«.  لحل  سريعة  وصفة  توجد  ال  واحدة.  طاولة 
»كل جهد يهدف لتوحيد ليبيا يحتاج استراتيجية شاملة تجمع 

األبعاد السياسي واألمني واالقتصادي«.
من  الراهن  الوقت  في  ليبيا  تشهده  ما  إلى  التقرير  وأشار 
عن  المنبثقة  الوطني  الوفاق  حكومة  بين  السلطة  على  صراع 
اتفاق رعته األمم المتحدة في 2015 ومقرها طرابلس، في حين 
تسيطر على الشرق الليبي سلطة منافسة مدعومة من مجلس 
المشير  يقودها  التي  الوطني  الجيش  وقوات  المنتخب  النواب 

خليفة حفتر.
مع  نفوذه  مد  »يحاول  حفتر  خليفة  المشير  أن  إلى  ولفت 
شنه، منتصف يناير الماضي، حملة في جنوب البالد الصحراوي 
الشاسع المهمش من السلطات االنتقالية المتعاقبة، الذي بات 

مالذًا للمهربين من كل نوع ولإلسالميين المتطرفين«.

الذي  المحلية«،  القبائل  »دعم  أن  برس«  »فرانس  وذكرت 
تلقاه حفتر مكنه »من السيطرة على مدينة سبها، كبرى مدن 
في  النفط  حقول  أهم  أحد  الشرارة  حقل  إلى  إضافة  المنطقة، 
التوغل أكثر جنوبًا يبدو أمرًا معقدًا بالنسبة لقوات  ليبيا. لكن 
بآخر  أو  بقدر  مناهضة  بقبائل  يصطدم  أن  يمكن  حيث  حفتر، 

على غرار التبو والطوارق«.
لكن   )..( تصعيد  كل  تفادي  تم  اآلن  »حتى  غازيني:  وقالت 
خطر االنتقام الزال ماثاًل، والتحالفات مع القبائل المحلية يمكن 
الوفاق  »حكومة  أن  إلى  التقرير  نوه  فيما  هشة«.  تكون  أن 
في  المسلحة  المجموعات  لكن  حفتر،  حملة  بوضوح  تدن  لم 
يسعى  حرب  مجرم  بمشروع  األسبوع  هذا  نددت  طرابلس 
»إن حملة  متابعة:  البالد«،  أبناء  بدماء  السلطة  على  للحصول 
قوات حفتر تهدف، كما تؤكد قواته، إلى تطهير جنوب ليبيا من 
اإلرهابيين والمجرمين وكذلك من مجموعات تشادية متمردة 

تنشط في المنطقة«.
العسكرية  حفتر  حملة  خلف  هناك  محللين،  بحسب  لكن 
الجهود  بتخريب  تنذر  وهي  ومالية،  ونفطية  سياسية  رهانات 
جديدة  محاولة  مع  الليبية  السياسية  األزمة  إلنهاء  الرامية 
التي  المتحدة،  األمم  تعتزم  كما   2019 في  انتخابات  لتنظيم 
مقررًا  كان  وطني(  )مؤتمر  تنظيم  االقتراع  إجراء  قبل  تحاول 
إلى  التوصل  إلى  المؤتمر  ويهدف   .2019 بداية  األساس  في 
»توافق جديد بشأن جدول زمني وطني إلعادة بناء دولة مدنية 

ليبية موحدة«.
الذي  والغموض  المتكرر  »التأخير  أن  غازيني  كالوديا  ورأت 
تلزمه األمم المتحدة بشأن الحدث، أحبطت أطرافًا مهمة بين 
خارج  أخرى  بدائل  على  تراهن  باتت  التي  المتصارعة  القوى 
الليبي  المحلل  المتحدة لتعزيز مواقعها«. فيما رأى  إطار األمم 
عماد بادي أن »التطورات الجارية مواتية للتصعيد والمواجهة 

العسكرية بين الفاعلين أكثر منه للحوار«.
الفوضى  استغل  »داعش«  تنظيم  أن  إلى  التقرير  وأشار 
طيلة  وتمكن  البلد،  في  قدمه  موطئ  لترسيخ  واالنقسامات 
أشهر من السيطرة على مدينة سرت مسقط رأس القذافي حتى 

إخراجه منها في أواخر 2016.
إزاء هذا المشهد الموغل في تشتته ينتظر الليبيون تنازالت 
الملفات  مصير  حول  سياسيًا  والمختلفة  المتصارعة  األطراف 
قبلها  ومن  المرتقبة  االنتخابات  إشكالية  بينها  من  العالقة، 
حدود وآليات عقد الملتقى الليبي، وهو ما يمكن–حال حدوثه- 

أن يكون المخرج الضيق ألفق أوسع بكافة الملفات األخرى.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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شهدت عدة ميادين عامة ومدن مظاهر 
احتفالية محدودة من خالل خروج عدد

من األسر رافعين أعالم الدولة

مراقبون: تفاقم الوضع نتيجة سنوات
من القمع والتهميش وغياب الحوار وغلبة 

ثقافة اإلقصاء

الليبي  الجوار  لدول  إزعاج  مصدر  تمثل  ليبيا  من  العائدين  قضية  تزال  ال 
الماضية  القليلة  السنوات  تجارب  مع  خاصة  والجزائر،  وتونس  خاصة مصر 
أن  قبل  ليبيا،  مع  المتقاربة  البلد  أطراف  في  مسلحة  مجموعات  ظهور  مع 

تنفذ عمليات وصلت في بعضها إلى عواصم تلك الدول.
الجوار دفع بالجانب المصري إلى  إلى  التهديد اإلرهابي  القلق من امتداد 
حكم  لنموذج  القاهرة  تميل  كما  العسكرية،  المؤسسة  لتوحيد  جهود  تبني 
رئيس  السابق  في  تحدث  ما  وفق  الحالية،  الفترة  مع  صالبته  في  يتناسب 
المجلس األعلى للدولة خالد المشري الذي قال في مقابلة مع فضائية الجزيرة 

إّن مصر تفضل نظامًا عسكريًا لتأمين قلقها إزاء امتداد اإلرهاب.
انتقال  من  تخشيان  اللتين  والجزائر  تونس  على  يسيطر  نفسه  التخوف 
القومي،  أمنهما  وتهديد  عمليات  لتنفيذ  أراضيها  إلى  إرهابية  عناصر 
)مصر  الثالث  الدول  أجرت  الماضية،  السنوات  خالل  بالفعل  حدث  ما  وهو 

وتونس والجزائر( إزاء ذلك اتصاالت لتوحيد رؤاها بشأن األزمة الليبية.
عن  تونس  في  اإلرهاب  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  كشفت  سبق  ما  إزاء 
ثالثة محاور في انتظار »اإلرهابيين« العائدين من ليبيا، وهي إحالتهم إلى 
القضاء ثم السجن والرعاية المدروسة بعد خروجهم إلى المجتمع، مؤكدة 

الدولي. للقانون  انصياع  استقبالهم  أن 
اضطرارها  السلطات  إعالن  مع  تونس  في  السياسي  النقاش  ويحتدم 
ليبيا  المسلحة في  التنظيمات  المقاتلين في صفوف  لمعالجة مشكلة عودة 
ألف  نحو  عودة  تسجيل  إلى  الرسمية  األرقام  تشير  حيث  والعراق،  وسورية 
 ،2018 2011 وأكتوبر  »إرهابي« من بؤر الصراع في الفترة الممتدة بين 
لاللتحاق  النزاع  مناطق  نحو  السفر  من  منعوا  شخص  ألف   17 جانب  إلى 

إرهابية. بتنظيمات 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  إلى  التونسي  بالبرلمان  وعقدت جلسة استماع 
قال  حيث  خاصة(،  )لجنة  والدفاع  األمن  لجنة  قبل  من  اإلثنين،  »اإلرهاب« 
العليا في  السلطات  الجلسة إن  اللجنة، مختار بن نصر، على هامش  رئيس 
أن  النزاع على  العائدين« من بؤر  اتخذت قرارًا بتسلم »اإلرهابيين  تونس 

مصيرهم. تقرير  القضاء  يتكفل 
إلقاء  وتم  قانونية  غير  بطريقة  سورية  أو  ليبيا  من  عائد  كل  أن  وأكد 

القضاء  إلى  سيحال  الرسمية،  قنواتها  عبر  الدولة  تسلمته  أو  عليه  القبض 
محل  ويكون  المجتمع،  داخل  إعادته  أو  السجن  إيداعه  عبر  مصيره  لتقرير 

المراقبة اإلدارية. أو  الجبرية  اإلقامة 
استراتيجية  إلى  توصلت   2016 سنة  خاصة  تونسية  لجنة  واستحدثت 
قضاة  من  المتدخلين  كافة  قدرات  بتطوير  تقضي  التطرف،  لمكافحة 
ومكونات  اإلرهاب،  مكافحة  في  المختصة  واإلطارات  السجون  وإطارات 

الموقوتة«. بـ»القنابل  يسمى  ما  لمواجهة  المدني  المجتمع 

النزاع  بؤر  في  المتواجدين  اإلرهابيين  لهؤالء  اإلجمالي  العدد  ويناهز 
في  المعارك  أثناء  منهم  البعض  قتل  إرهابي،  آالف  ثالثة  نصر  بن  حسب 
العراق، وفرّ آخرون إلى ليبيا ودول أفريقيا بحثًا عن المالذات  سورية وفي 

السجون. اآلمنة بدل 
وردًا على أصوات معارضة عودة هؤالء قالت القاضية نائلة الفقيه، نائب 
التزام دولي، فضاًل عن  وإنما  ليس خيارًا  استقبالهم  قرار  إن  اللجنة  رئيس 
احترام نص الدستور التونسي على حق كل مواطن في العيش في بلدهم.

وأبرزت الفقيه، خالل جلسة استماع بالبرلمان التونسي أساليب احترازية 
لمواجهة عودة المقاتلين، بناء على تجارب دول في مسألة التعامل معهم 
فيها،  ليبت  القضاء  إلى  الملفات  تقديم  أولها  محاور،  ثالثة  في  وتتلخص 
ثم إعداد برامج داخلية لهم في السجن بهدف حماية المحيطين بهم من 
العام،  الحق  خطر االستقطاب، خاصة من خالل عدم وضعهم مع مساجين 
السجن  من  خروجهم  بعد  بهم  الالحقة  والرعاية  اإلحاطة  توفير  وثالثها 

المجتمع. حتى ال يمثلوا خطرًا على 
ليبيا  في  اليتامى  اإلرهابيين  أطفال  فإن  العائدين  قضية  عن  وفضاًل 
حوالي  وجود  اللجنة  تحصي  إذ  التونسية،  الحكومة  رأس  في  صداعًا  تبقى 
النزاع،  مناطق  في  وعالقين  اإلرهاب،  في  تورطوا  آلباء  تونسيًا  طفاًل   86
بين  موزعة  والبقية  ليبيا  في  موجودة  منهم  األكبر  النسبة  أن  مؤكدة 

والعراق. سورية 
ولفتت القاضية الفقيه إلى أنهم أطفال من نوع خاص، إذ شاهدوا أعمال 
بطرق  معهم  التعامل  يجب  وبالتالي  عليها،  تدربوا  حتى  أو  وتقتيل  إرهاب 
برامج  إعداد  تم  وقد  تعبيرها،  وفق  قدراتهم  تطوير  على  والعمل  خاصة 
لتأهيل األطفال الذين ولدوا في مناطق قتال وسيعودون إلى تونس. علمًا 
بأن السلطات تنتظر استقبال ستة أطفال يتامى من ليبيا في غضون أيام.
بوضع  طالبوا  تونسيين  حقوقيين  االحترازية  اإلجراءات  تقنع  ولم 
المسألة  أن  مع  لذلك،  تنشئ خصيصًا  في سجون خاصة  اإلرهابيين  أولئك 
تبقى  وقت  في  للدستور،  صريحة  مخالفة  كونها  قانونية  عقبة  تعترضها 
مئات  تسفير  في  التحقيق  لجنة  كشفته  ما  أسرار  لمعرفة  الملحة  الدعوات 
قبل جهات محلية  تجنيدهم من  تم  أن  بعد  ليبيا وسورية،  إلى  التونسيين 

وتمويلهم من قبل أجهزة مخابرات دولية.
باردو  متحف  على  اإلرهابيين  االعتداءين  في  المتهمين  محاكمة  وكانت 
تحويل  كشفت  الجاري،  فبراير  بداية   2015 العام  بتونس  امبريال  وفندق 
هؤالء المتورطين األراضي الليبية إلى مركز للتدرب على استخدام األسلحة 

إلى سورية. أو منصة لتسفيرهم 
الصعيد  على  كبيرة  بتداعيات  ألقى  ليبيا  في  يجري  ما  فإّن  سبق  ما  إزاء 
اإلقليمي، السما مع تزايد مخاوف دول تونس والجزائر ومصر من تعرضها 
من  إليها  اإلرهابيين  وتسلل  األسلحة  تهريب  جراء  من  إرهابية  لهجمات 
الليبي،  والجيش  متطرفين  بين  اشتباكات ضارية  تشهد  التي  ليبيا  جارتها 
وهو ما حدا بتلك الدول الثالث إلعالن حالة االستنفار القصوى على الحدود.

<  من احتفاالت الليبيين بالذكري الثامنة لثورة فبراير



عربي و دولي 06

بيرني ساندرز يعلن خوضه انتخابات 2020

سيل من القضايا في مواجهة قرار ترامب إعالن الطوارئ لبناء جدار  املكسيك
واشنطن – وكاالت

لندن – وكاالت

كاركاس – وكاالت

إسالم آباد ــ وكاالت

قضائية  دعوى  اإلثنين  أميركية  والية   16 قدّمت 
دونالد  الرئيس  إعالن  بدستورية  فيها  تطعن 
على  جدار  لبناء  الوطنية  الطوارئ  حالة  ترامب 
وعود  أهم  أحد  تنفيذ  بزعم  المكسيك  مع  الحدود 
ب»غزو«  وصفه  ما  ومواجهة  االنتخابية،  حملته 

بالده بالمخدرات والمجرمين.
وقد أعلن ترامب الجمعة حالة الطوارىء الوطنية 
من أجل تجاوز الكونغرس الذي وافق فقط على ربع 
مليار   5,6 والبالغ  الجدار  لبناء  يطلبه  الذي  المبلغ 
دوالر. وقال الرئيس األميركي إنه اختار إعالن حالة 
مجددا  الفيدرالية  الحكومة  إغالق  لتجنب  الطوارئ 
الكونغرس  رفض  عندما  شهرين  قبل  حدث  كما 

الموافقة على تمويل الجدار.
فدرالية  محكمة  إلى  قدّمت  التي  الدعوى  لكن 
الدستور  بخرق  الرئيس  تتّهم  كاليفورنيا  في 
اإلجراءات  بتحديد  أوّلهما  يتعّلق  بندين،  في 
القرار  الكونغرس  ثانيهما  ويمنح  التشريعية، 
العامّة  بالماليّة  المتعّلقة  الشؤون  في  النهائي 

للدولة.
كزافييه  كاليفورنيا  لوالية  العام  المدّعي  وكان 
وواليات  واليته  أّن  سابق  وقت  في  أعلن  بيسيرا 
تعتبر  كونها  الدعوى  بهذه  سويًا  ستتقدّم  أخرى 
يحرمها  الذي  ترامب  قرار  من  متضرّرة  نفسها 
عسكرية  لمشاريع  األصل  في  مخصّصة  أموااًل 

وللمساعدات الطارئة في حاالت الكوارث.
ويشكك مقدمو الدعوى في طابع الطوارىء الذي 
أعلنه الرئيس استنادا إلى معطيات نشرتها وزارات 
أو إدارات فدرالية مثل إدارة الجمارك والتي اعتبرت 
أن »الدخول غير الشرعي في أدنى مستوياته منذ 

45 عاما«.
أقرت  الخارجية  »وزارة  أن  النص  في  وجاء 
اإلرهابيين  أن  يثبت  موثوق  دليل  أي  وجود  بعدم 
يستخدمون الحدود الجنوبية للدخول إلى الواليات 
المتحدة. األرقام الفدرالية تؤكد أن المهاجرين أقل 
ميال الرتكاب جرائم من األميركيين المولودين في 

البالد«.
أعضاء  وبينهم  الرئيس  قرار  منتقدو  وحذر 

إعالن  أن  من  الشيوخ،  مجلس  في  جمهوريون 
الرئيس يمهد الطريق أمام الرؤساء في المستقبل 
فيها  يختلفون  مرة  كل  في  اإلجراء  هذا  إلى  للجوء 
مع الكونغرس. وفي حال تمت الموافقة على طعن 
الواليات، فإن الملف سيحال إلى المحكمة العليا ما 

يشكل سابقة في مسألة فصل السلطات.

»أزمة دستورية«
الداخلي  األمن  وزارة  الـ16  الواليات  تتّهم  كما 
عدم  بسبب  البيئة  حماية  قانون  بخرق  الفدرالية 
تقييمها األثر البيئي للجدار على واليتي كاليفورنيا 
ونيو مكسيكو. وبحسب الدعوى فإّن ترامب »أغرق 
البالد في أزمة دستورية بمحض إرادته«. وأضافت 
أن »الكونغرس تصدى تكرارا إلصرار الرئيس على 
األونة  في  عنه  نتج  ما  الحدودي،  الجدار  تمويل 

 35 استمر  حكومية  إلدارات  جزئيا  إغالقا  األخيرة 
يوما«.

نيويورك  واليتا  أعلنت  الجمعة  من  واعتبارا 
وكاليفورنيا، معقل الديموقراطيين، أنهما ستلجآن 
المبادرة  في هذه  إليهما  انضمت  ثم  القضاء.  إلى 
14 والية أخرى هي: كولورادو، كونيتيكت، ديالوير، 
ميشيغان،  ميريالند،  ماين،  إيلينوي،  هاواي، 
نيومكسيكو،  نيوجيرسي،  نيفادا،  مينيسوتا، 

أوريغون وفيرجينيا.
في  القضائية  اللجنة  أعلنت  الكونغرس،  وفي 
الديموقراطيين،  لسيطرة  الخاضع  النواب  مجلس 
الجمعة عن فتح تحقيق برلماني »فوري«. وارتفعت 
إلعالن  الرافضين  أصوات  المتّحدة  الواليات  في 
الجدار  بسبب  الوطنية  الطوارئ  حالة  ترامب 
حدود  عند  األصوات  هذه  تقف  ولم  الحدودي، 

العديد  إلى  تعدّتها  بل  الديموقراطية  المعارضة 
إلى  الرئيس  لجوء  اعتبروا  الذين  الجمهوريين  من 
وتجاوزًا  خطيرة  سابقة  االستثنائي  اإلجراء  هذا 

لصالحيات السلطة التنفيذية.
حالة  الجمعة  أعلن  الجمهوري  الرئيس  وكان 
ب»غزو«  وصفه  لما  للتصدّي  الوطنية  الطوارئ 
المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير 

الشرعيين الحدود األميركية مع المكسيك.
الكونغرس  تجاوز  لترامب  الطوارئ  حالة  وتتيح 
مصادر  من  فدرالية  أموال  على  الحصول  أجل  من 
بعدما  الحدودي،  الجدار  بناء  لتمويل  أخرى 
اصطدمت جهود الرئيس إلقناع الكونغرس برصد 

المال الكافي لتشييد هذا الجدار بحائط مسدود.
االبيض  البيت  في  عامين  من  أكثر  وبعد 
حامية  ذراع  لي  ومعركة  المفاوضات  من  وأسابيع 

جزئي  إغالق  فترة  وأطول  الديموقراطيين  مع 
للمؤسسات الحكومية في تاريخ الواليات المتحدة، 
ربع  على  إال  الكونغرس  من  ترامب  يحصل  لم 

الميزانية الالزمة لبناء الجدار.
لكن  الرئيس.  قرار  قانونيون  خبراء  وانتقد 
له  أتاح  الذي   1976 للعام  يعود  الذي  القانون 
واضحة  حدود  أية  يقدم  »ال  الطوارىء  حالة  إعالن 
ال«،  أم  وطنية  طوارىء  حالة  يشكل  أن  يمكن  لما 
الجامعة  القانون في  وفقا لجينيفر داسكال أستاذة 

األميركية.

ساندرز يخوض االنتخابات مجددا
بناء  على  ترامب  إصرار  مراقبون  اعتبر  وبينما 
ثانية  رئاسية  بفترة  للفوز  لحملته  تجهيزا  الجدار 
في 2020، أعلن السناتور األميركي بيرني ساندرز 

الثالثاء ترشحه لالنتخابات الرئاسية في مسعى ثان 
منه للوصول إلى البيت األبيض بعد تجربة سابقة 

في انتخابات 2016.
وجاء إعالن ساندرز في مقابلة إذاعية من والية 
التي ينحدر منها. وقال إلذاعة فيرمونت  فيرمونت 
العامة، »أردت أن يكون أهالي والية فيرمونت أول 

من يعرف باألمر«.
بأنه  نفسه  يصف  الذي  ساندرز،  وانضم 
المرشحين  ساحة  إلى  اشتراكي،  ديموقراطي 
المكتظة في مسعى لهزيمة ترامب والجمهوريين 

في انتخابات 2020.
سيخوض  التي  الطريقة  الثالثاء  ساندرز  وحدد 
في  جولتي  خالل  »أتعهد  قائاًل،  عبرها  حملته 
فيرمونت  في  بها  نفتخر  التي  القيم  بحمل  البالد 
والسياسات  والمجتمع  بالعدالة  اإليمان   —
واالجتماعات الشعبية — هذا ما سأحمله معي إلى 

كافة أنحاء البالد«.
الصعيد  على  عار  مصدر  بأنه  ترامب  ووصف 
ساندرز  وقال  بالكذب.  مريض  وبأنه  الوطني 
ويعاني  ومتحيز جنسيا  أنه عنصري  »أعتقد كذلك 
شخص  وبأنه  واألجانب  المثليين  رهاب  من 
على  التهجم  عبر  رخيصة  سياسية  نقاطا  يكسب 
وثائق  يحملون  ال  الذين  والمهاجرين  األقليات 

أحيانا«.
الحزب  قريب من  وحاول ساندرز، وهو مستقل 
لكنه   2016 في  للرئاسة  الترشح  الديموقراطي، 
بدورها  هُزمت  التي  كلينتون  هيالري  أمام  خسر 
من  معنوي  بدعم  ساندرز  وحظي  ترامب.  أمام 
رعاية  لتقديم  دعواته  عبر  الشباب  الليبراليين 
األدنى  الحد  وتحديد  الفئات  لجميع  صحية شاملة 
جامعية  دراسة  وتوفير  دوالرا   15 عند  لألجور 
العام  حتى  البرلمان  في  نائبا  وكان  مجانية. 
لتولي مقعد في مجلس  انتخابه  2006 عندما تم 

الشيوخ. وأعيد انتخابه في 2012 و2018.
الفوز  من  تمكنه  حال  في  ساندرز،  وسيكون 
المنافسين  أكبر  من  الديمقراطي،  الحزب  بترشيح 
من  ساندرز  ويبلغ  الرئاسة.  انتخابات  لخوض  سنا 
العمر اآلن 77 عاما، وهو ما يعتبره المراقبون من 
الفوز  التي قد تقلل من فرصه من  أكبر المعوقات 

بدعم الناخبين األميركيين.

<  الرئيس األميركي دونالد ترامب 

<   متظاهرون هنود في نيودلهي يهتفون بشعارات مناهضة لباكستان 

<    المعارض الفنزويلي خوان غوايدو مع طالب في كراكاس

<   سبعة نواب منشقين عن حزب العمال البريطاني قبل إعالنهم في مؤتمر صحافي عن خروجهم من الحزب 

<   السناتور األميركي بيرني ساندرز 

أكد  بعدما  حاسما  أسبوعا  فنزويال  تشهد 
المساعدات  أن  غوايدو  خوان  المعارضة  زعيم 
بأي  البالد  ستدخل  األميركية  اإلنسانية 
الرئيس  رفض  رغم  فبراير،   23 السبت،  ثمن 

نيكوالس مادورو.
دولة  خمسين  نحو  اعترفت  الذي  وغوايدو 
لتنظيم  اإلثنين  سعى  انتقاليًا،  رئيسًا  به 
تظاهرات لدعم المتطوعين الذين سيتوجهون 
وحدد  الحدود.  إلى  السبت  قوافل«  »ضمن 
المساعدات  لنقل  لمناصريه  موعدا  غوايدو 
ووعد  الجوار.  دول  في  المكدسة  اإلنسانية 
بأن المساعدات ستدخل البالد في هذا التاريخ 
قوة  اختبار  ذلك  كلف  لو  حتى  حصل«  »مهما 
مع الجيش الفنزويلي الموالي للرئيس مادورو. 
عسكري  لتدخل  حجة  ذلك  في  األخير  ويرى 

أميركي تحت زعم توفير المساعدة اإلنسانية.
أرسلتها  وأدوية  غذائية  مواد  وتتكدس 
في  غوايدو  لنداء  تلبية  المتحدة  الواليات 
حاويات  لكن  فبراير،  من  السابع  منذ  كوكوتا 
الجسر  على  كاراكاس  سلطات  وضعتها 
إقامة  وتمت  إدخالها.  دون  تحول  الحدودي 
حيث  اإلثنين  يوم  رورايما  في  إضافية  نقطة 
إليواء  مركزا   13 البرازيلية  الحكومة  أعدت 

المهاجرين الفنزويليين.
غوايدو  دعا  السبت،  استحقاق  اقتراب  ومع 
إلى  الجيش  المعارض،  البرلمان  يترأس  الذي 
عدم عرقلة دخول المساعدات العاجلة. ومساء 
األحد قال »في 23 فبراير ستتمكنون من إنقاذ 

حياة مئات آالف الفنزويليين«.
في  حساسة  المساعدات  دخول  ومسألة 
في  اقتصادية  أزمة  أسوأ  تشهد  التي  البالد 

األدوية  في  حاد  نقص  مع  المعاصر  تاريخها 
إلى  الشكر  اإلثنين  غوايدو  ووجه  واألغذية. 
»فولونتاد  حزب  رئيس  لوبيز  ليوبولدو 
التواصل  موقع  على  المعارض  بوبوالر« 
أن  في  أساسيا  »لكونه  »تويتر«،  االجتماعي، 
نتمكن من أن نحلم بفنزويال أفضل«. وحكم 
على لوبيز في 2014 بالسجن 14 عاما وأفرج 

عنه في 2017 ووضع في اإلقامة الجبرية.

»نموت من الجوع«
الرمزي  فبراير   23 تاريخ  اختار  الذي  وغوايدو 
إلدخال المساعدات بعد شهر من إعالن نفسه 
الخطة  عن  تفاصيل  يعط  لم  انتقاليا،  رئيسا 
العسكري  الحصار  لخرق  انتهاجها  ينوي  التي 

المفروض من الحكومة. وأكد أنه يأمل في أن 
ب600  حاليا  المحدد  المتطوعين  عدد  يزداد 

ألف إلى مليون.
واإلثنين اتهمت المعارضة أكبر شركة عامة 
لالنترنت في فنزويال بمنع الوصول إلى الموقع 
الذي يمكن أن يتسجل فيه المتطوعون.ويعتبر 
عن  مسؤولة  األميركية  العقوبات  أن  مادورو 
بخسارة  تسببت  التي  واألدوية  األغذية  نقص 
الفنزويلي،  لالقتصاد  دوالر  مليار   30 قدرها 

بحسب كراكاس.
واختبار القوة حول توزيع المساعدة في صلب 
والصين  روسيا  تدعم  إذ  دبلوماسي،  خالف 
»تدخل«  وتدين  مادورو  وكوبا  وإيران  وتركيا 

الواليات المتحدة وحكومات أخرى.

محافظين،  أوروبيين  نواب  خمسة  وأعلن 
كراكاس،  إلى  وصولهم  لدى  األحد  أبعدوا 
فنزويال  إلى  الدخول  سيحاولون  أنهم  اإلثنين 
االميركية  اإلنسانية  المساعدة  مع  السبت 

المكدسة في كولومبيا.
عواقب  من  اإلثنين  األوروبي  االتحاد  وحذر 
حصول تصعيد عسكري في فنزويال مؤكدا أنه 
الدولية في  المبادرات  في  سيواصل مشاركته 
محاولة لتسوية األزمة في هذا البلد في شكل 
األوروبي  االتحاد  سلمي. وقالت وزيرة خارجية 
صحافي  مؤتمر  خالل  موغيريني  فيديريكا 
في  األعضاء  الدول  خارجية  لوزراء  اجتماع  إثر 
بروكسل، »لقد استبعدنا بشكل قاطع أي دعم 

لالتحاد األوروبي لتصعيد ع  
اإلثنين  أعلن  قد  مادورو  الرئيس  وكان 
من  طنّ   300 بالده  إلى  أرسلت  روسيا  أّن 
المساعدات اإلنسانية، كان من المقرر أن تصل 
رفضه  مجدّدًا  األربعاء،  أمس  كاراكاس  إلى 

السماح بدخول المساعدات األميركية.
التلفزيون  بّثه  بيان  في  مادورو  وقال 
من  طنّ   300 ستصل  )أمس(  األربعاء  »يوم 
إلى  المساعدات اإلنسانية من روسيا«، مشيرًا 
أّن هذه المساعدات هي »أدوية باهظة الثمن«.

وجدّد الرئيس االشتراكي وصفه المساعدات 
األميركية المكدّسة في كولومبيا على الحدود 
مع فنزويال بانتظار السماح لها بالدخول بأنها 

»استعراض سياسي« و»فخّ مخادع«.
تستوردها  التي  البضائع  أّن  مادورو  وأّكد 
من  تأتي  وهي  بكرامة«  ثمنها  »دفعنا  بالده 
روسيا والصين وتركيا ودول أخرى، إضافة إلى 
»لدينا  وقال،  المتحدة.  األمم  من  مساعدات 
مساعدة فنية من كل وكاالت األمم المتحدة«.

وأّكد الرئيس الفنزويلي أنّه سيتمّ اإلعالن 
في غضون أيام عن وصول أدوية أو مواد أوّلية 

إلنتاج األدوية، مشيرًا إلى أّن هذه المساعدات 
»من  بالده  إلى  وستصل  عدة  دول  مصدرها 

خالل األمم المتحدة«.

ترامب يحذر قادة جيش فنزويال
األميركي  الرئيس  وجه  الوقت،  نفس  وفي 
اللهجة  شديد  تحذيرا  اإلثنين  ترامب  دونالد 
قد  بأنهم  الفنزويليين  العسكريين  للقادة 
دعم  رفضوا  حال  في  شيء«  كل  »يخسرون 

غوايدو.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في ميامي أمام 
العالم  »أنظار  فلوريدا  في  الفنزويلية  الجالية 
الضباط  داعيا  اليوم«  عليكم  مسلطة  بأسره 
للرئيس  يزالون موالين  الذين ال  الفنزويليين 
المساعدات  بدخول  السماح  إلى  مادورو 

اإلنسانية إلى بالدهم.
يمكنكم  »ال  األميركي  الرئيس  وأضاف 
االختباء من الخيار الذي يواجهكم، يمكنكم أن 
تختاروا قبول عرض العفو السخي الذي قدّمه 
بسالم  والعيش  غوايدو  )بالوكالة(  الرئيس 
»أو  ترامب  وتابع  ومواطنيكم«.  عائالتكم  مع 
دعم  مواصلة  الثاني:  المسار  اختيار  يمكنكم 
مادورو. إذا اخترتم هذا المسار لن تجدوا مالذًا 
آمنًا، لن تجدوا مخرجًا سهاًل، لن يكون هناك 

سبيل للخروج. ستخسرون كل شيء«.
وصفق الحاضرون مطوال للرئيس االميركي 
الذي رافقته زوجته ميالنيا والذي وصف الرئيس 
ترامب  وهاجم  كوبا«.  »دمية  بانه  الفنزويلي 
بحدة »االشتراكية« قائال إن، »أيام الشيوعية 
نيكاراغوا  في  أيضا  لكن  فنزويال  في  معدودة 
تعرف  األميركية  السلطات  إن  وقال  وكوبا«. 
التي سرقها«  الدوالرات  »أين تتواجد مليارات 
في  الحاكم  النظام  أعضاء  من  صغير  عدد 

كراكاس.

تهديدات متبادلة باالنتقام

باكستان تعلن استعدادها للحوار حول 
كشمير بعد مقتل 41 عسكريا هنديا

لمساعدة  أن بالده مستعدة  الثالثاء  باكستان عمران خان  وزراء  رئيس  أكد 
الهند في التحقيق في هجوم هو األعنف في إقليم كشمير منذ عقود لكنها 
الدولتين  بين  التوتر  تفاقم  وسط  هجوما،  نيودلهي  شنت  حال  في  سترد 

اللتين تمتلكان السالح النووي.
واستغّل خان خطابًا بّث عبر التلفزيون ليدعو نيودلهي إلى تقديم »أدلة« 
على تورط إسالم اباد في تفجير انتحاري في الشطر الذي تديره الهند من 

كشمير، أدى إلى مقتل 41 عسكريا هنديا على األقل.
وتبنت جماعة »جيش محمد« المتمركزة في باكستان الهجوم، في حين 
تعهد مسؤولون هنود بأن مرتكبي هذا الهجوم االنتحاري »سيدفعون ثمنا 
تفّكر  لن  باكستان  »فإن  الهند  هاجمت  إذا  خطابه،  في  خان  وأكد  غاليا«. 

باالنتقام فحسب بل باكستان ستنتقم«.
وتنفي باكستان عالقتها بالهجوم. وقال خان الثالثاء إنه إذا كانت هناك 
جماعات تستخدم األراضي الباكستانية إلطالق هجمات، »فهي خصم لنا، وما 

تقوم به هو ضدّ مصلحتنا«.
على  لالستخدام  قابلة  أدلة  لديكم  كانت  »إذا  الهند  إلى  متوجهًا  وتابع 
تورط باكستانيين، اعطونا إياها وأضمن لكم أننا سنتخذ إجراءات«. ورأى أنه 

»من السهل جدًا إشعال حرب«، آماًل أن »يسود المنطق«.
وكشمير منقسمة بين الهند وباكستان منذ االستقالل عن بريطانيا في 
مرتبطتين  حربين  وخاضتا  كاملًة،  بكشمير  الدولتان  وتطالب   .1947 عام 

بالنزاع.
وتتهم الهند باكستان منذ وقت طويل بتدريب وتسليح عناصر مقاتلة في 
كشمير إلطالق هجمات على األراضي الهندية، بينما تتعهد إسالم أباد مرارًا 

بضرب هذه العناصر إذا قدمت الهند دلياًل على تورطها.

»تهدئة التوترات«
بعد وقت قصير من خطابه، نشر على الحساب الرسمي لخان صورة له كتب 
أزيلت بعد أقل من ساعة على  عليها »ال تعبثوا مع بلدي«. غير أن الصورة 

نشرها وبعد حيازتها على حوالى 30 ألف إعجاب.
ونشر على الحساب الرسمي بعد ذلك مقاطع فيديو مقتطعة من الخطاب. 
ويأتي خطاب خان فيما تقول الهند إنها قتلت المسؤولين المزعومين عن 

الهجوم.
وأكد الجيش الهندي الثالثاء أن التفجير »من تخطيط« باكستان، خصوصًا 

من قبل جهاز استخباراتها القوي.
وأكد الجيش الهندي الثالثاء أن قواته قتلت ثالثة من عناصر المجموعة 
وقال  كشمير.  في  عملياتها  قائد  أحدهما  باكستانيان  بينهم  المسلحة 
اللفتنانت جنرال كنوال جيت سنغ ديلون خالل مؤتمر صحافي في سريناغار إن 
العملية جرت اإلثنين في إقليم بولواما حيث وقع االعتداء. وأكد كذلك مقتل 

أربعة جنود وشرطي ومدني في تبادل إطالق النار.
وقال اللفتنانت جنرال ديلون إن »جيش محمد صنيعة الجيش الباكستاني 
وجهاز االستخبارات الباكستانية«. وأثار الهجوم غضبًا عامًا في الهند. وسجلت 
خلفية  على  اعتقاالت  جرت  فيما  كشميريين،  على  متعددة  اعتداء  حاالت 

تعليقات على وسائل التواصل داعمة لباكستان أو للمسلحين.
ويواجه رئيس الوزراء ناريندا مودي ضغطًا متصاعدًا للتصرف فيما ينتظر 

من حكومته الهندوسية القومية الدعوة النتخابات وطنية خالل أسابيع.
وقامت الحكومة الهندية بالفعل بسحب امتيازات تجارية لباكستان، وأنهت 
حماية الشرطة ألربعة قادة كشميريين انفصاليين، كما عّلقت بعض الخدمات 

عبر الحدود.
في األثناء، يتواصل العنف في كشمير، مع مقتل 9 عسكريين هنود اإلثنين 
في معارك مع مسلحين، بحسب السلطات، ما يزيد من الضغط على الحكومة 
الهندية. وفي وقت سابق الثالثاء، طلب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود 
قرشي من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التدخل في هذا 
فتيل  لنزع  التدخل  المتحدة  األمم  »على  قرشي:  وكتب  المتصاعد.  العنف 

التوتر«، وذلك في رسالة شاركها مع الصحافيين.
وفي وقت سابق هذا األسبوع، تعهدت السعودية بالعمل على »تهدئة« 
األوضاع خالل زيارة لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إلى إسالم 
أباد. وبعد انتهاء زيارته لباكستان التي حظت باهتمام كبير، خاصة في ضوء 
إلى  للتعاون تجاوزت عشرين مليار دوالر، توجه بن سلمان  اتفاقيات  توقيع 

الهند في زيارة انتهت أمس األربعاء.
وكشمير هي من أكثر المناطق عسكرًة في العالم، مع 500 ألف عسكري 
هندي منتشر فيها منذ اندالع التمرد في عام 1989. والعديد من الجماعات 
المسلحة باتت اآلن متورطة في النزاع. وقتل بسبب النزاع عشرات اآلالف من 
600 قتيل  2016 مسفرًا عن  العنف منذ عام  ارتفع مستوى  المدنيين، فيما 

العام الماضي، األعلى منذ عقود.

ماي في بروكسل للتفاوض مع قادة االتحاد األوروبي

انشقاق »العمال البريطاني« يزيد تعقيدات »بريكست« مع تصاعد املطالب باستفتاء ثان

تكدس البضائع في كولومبيا وتحذيرات أميركية للجيش

مادورو يتهم واشنطن باإلعداد لتدخل عسكري في فنزويال تحت غطاء املساعدات

في  البريطاني  العمال  حزب  من  نواب  سبعة  أعلن 
في  معارض  حزب  أكبر  عن  انشقاقهم  صحفي  مؤتمر 
كوربن  جيريمي  زعيمه  إدارة  بسبب  المتحدة،  المملكة 
ل»بريكست« واتهامه بعدم التحرك في مواجهة معاداة 
السامية وتنامي العنصرية والترهيب في صفوف القيادة 

الحزبية.
أكبر  العمال  حزب  من  السبعة  النواب  خروج  ويشّكل 
المتحدة  المملكة  في  السياسية  الحياة  تشهده  انشقاق 
بها  تسبب  التي  االنقسامات  ويعكس  عقود،  أربعة  منذ 

ملف بريكست.
الصاعد  البارز  النائب  المنشقين،  النواب  بين  ومن 
قد  ثانٍ  استفتاء  لتنظيم  حملًة  قاد  الذي  أومونا  شوكا 
حزب  لقيادة  محتماًل  مرشحًا  كان  كما  بريكست،  يوقف 

العمال الذي يعتبر من يسار الوسط.
السياسة  في  وسطي  »بديل«  إيجاد  إلى  أومونا  ودعا 
البريطانية، في حين اشتكى النواب مما اعتبروه توجهًا 

للحزب إلى اليسار المتطرف تحت إدارة كوربن.
وقال أومونا في المؤتمر الصحفي الذي أعدّ على عجل 
في لندن »خالصة القول هي أن السياسة متصدعة، لكن 

ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فلنغيرها«.
مستقلة،  برلمانية  كتلة  السبعة  النواب  وسيشكل 
العمال  حزب  من  آخرون  نواب  إليهم  ينضم  أن  ويُتوّقع 
وأحزاب أخرى. وهوأكبر انشقاق تشهده الحياة السياسية 
أربعة من كبار مسؤولي حزب  انشقاق  في بريطانيا منذ 
الحزب  آخر  نائبًا   28 مع  وتشكيلهم   1981 في  العمال 

الديمقراطي االشتراكي.

»ماركسية مقنعة«
ووصف النواب المنشقون ما عانوا منه داخل حزب العمال 
ودفعهم إلى االنشقاق، معتبرين أن الحزب تغيّر منذ تولي 
كوربن قيادته في 2015 ولم يعد هناك هامش آلرائهم 
النواب  أحد  ليزلي وهو  وقال كريس  الوسطية.  اليسارية 
السبعة المنشّقين عن حزب العمال إن الحزب »مختطف« 
من قبل »اليسار المتشدد«. وتابع أن »الماركسية تتنكر 

حاليًا بهيئة حزب العمال. الحزب يحمل اسم العمال لكن 
جهازًا قد استولى عليه«.

خلفية  على  النتقادات  أشهر  منذ  كوربن  ويتعرّض 
طريقة معالجته مسألة اتهامات بمعاداة السامية في حزب 

العمال، وكذلك عالقاته السابقة مع فصائل فلسطينية.
النيابية  مقاعدهم  عن  يتخلوا  لن  أنهم  النواب  وأكد 
عن  االنتباه  سيصرف  ذلك  ألن  فرعية  انتخابات  لخوض 
»بريكست«. ويدخل بريكست حيّز التنفيذ في 29 مارس، 
لم  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  شروط  لكنّ 
تحدّد بعد. وأعلن نائب آخر هو مايك غيبس أنه »غاضب 
ألن قيادة حزب العمال متواطئة في تسهيل بريكست«، 
خيانته  »بسبب  الحزب  يترك  إنه  ليزلي  زميله  قال  فيما 

ألوروبا«.

قرار مؤلم
من  خصوصًا  العمال  حزب  نواب  من  العديد  واختار 
شمال إيرلندا، مغادرة االتحاد األوروبي في استفتاء عام 
فيه.  البقاء  أيدوا  وأعضائه  نوابه  غالبية  لكن   ،2016
ألوروبا  الموالين  قبل  من  لالنتقاد  كوربن  وتعرّض 
من  وبداًل  ثان.  استفتاء  إجراء  نحو  الدفع  في  إلخفاقه 
اتحاد  على  تفاوض  أن  ماي  من  كوربن  طلب  ذلك، 
التجاري  التبادل  لتسهيل  األوروبي  االتحاد  مع  جمركي 

بعد »بريكست«.
وقال كوربن إن قرار نوابه »خيب أمله«. ورأى »اآلن 
من  الناس  تقريب  وقت  هو  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
إلى  مشيرًا  جميعًا«،  لنا  أفضل  مستقبل  لبناء  بعضهم 
انتخابات  آخر  في  الحزب  حققها  التي  الجيدة  النتائج 

سادس  المنشّقون  النواب  وسيشّكل   .2017 في  عامة 
مجلس  مقاعد  تتقاسم  ثمانٍ  أصل  من  كتلة  أكبر 
العموم، لكن يتعيّن عليها أن تتحوّل رسميًا إلى حزب 
األيام  اجتماعًا في  المنشّقون  النواب  سياسي. وسيعقد 
الذي  القيم  إعالن  على  والبناء  المهام  لتوزيع  المقبلة 

صدر اإلثنين.

ماي في بروكسل
من ناحية أخرى، وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أمس إلى بروكسل لعقد لقاء مع رئيس المفوضية 
أزمة  بشأن  للتباحث  يونكر  جان-كلود  األوروبية 
خطر  فيه  ازداد  وقت  في  االجتماع  ويأتي  »بريكست«. 
موعد  من  شهر  من  أكثر  قبل  اتفاق  دون  من  الخروج 

»بريكست« المقرر في 29 مارس.
االثنين  جمع  اجتماع  أثناء  اللقاء  لهذا  اإلعداد  وتم 
باركلي  ستيفان  بريكست  المكلف  البريطاني  الوزير 
بريكست  لشؤون  األوروبي  االتحاد  مفاوضي  وكبير 

بارنييه. ميشال 
وصرّح المتحدث باسم يونكر، مرغريتيس سكيناس، 
فتح  تعيد  لن  الـ27  الدول  إن  قوله  »كرّر  بارنييه  أن 
ماي  مع  بشأنها  التفاوض  تم  التي  االنسحاب«  معاهدة 

ورفضها البرلمان البريطاني في يناير.
وأشار إلى أن األوروبيين ال يمكنهم »القبول بتحديد 
يتيح  بند  )إضافة(  وال  األمان،  لـشبكة  زمنية  مهلة 

الخروج منها بصورة أحادية«.
المملكة  إبقاء  على  هذا  األخيرة  اللحظة  حل  وينصّ 
األوروبي  االتحاد  مع  الجمركي  االتحاد  ضمن  المتحدة 
إيرلندا  مقاطعة  بين  الفعلية  الحدود  إعادة  لتجنّب 
العضو  إيرلندا  وجمهورية  لبريطانيا  التابعة  الشمالية 
في االتحاد، في حال لم يتم التوصل إلى حل بديل بعد 
نهاية  حتى  تستمر  أن  يُفترض  التي  االنتقالية  الفترة 

العام 2020.
المتشددين  بريكست  مؤيدي  من  الكثير  ويخشى 
إبقاء  المتحدة على  المملكة  األمان  تُرغم شبكة  أن  من 
روابطها باالتحاد األوروبي إلى أجل غير مسمى. ومن أجل 
طمأنتهم، تعهدت ماي البحث عن »ترتيبات بديلة« مع 

االتحاد األوروبي.
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نيويورك – وكاالت

بهدف توفير الطعام لنحو 4 ماليين

املبعوث الدولي لليمن يتوقع بدء 
انسحاب القوات املتحاربة من الحديدة

للقوات من  انسحاب  أول  أن  اليمن، مارتن غريفيث،  إلى  المتّحدة  ذكر مبعوث األمم 
خطوة  أول  في  وذلك  األربعاء،  أمس  يبدأ  أن  الممكن  من  المضطربة  الحديدة  مدينة 

ملموسة باتجاه خفض التصعيد في الحرب الدائرة في هذا البلد.
وكانت الحكومة اليمنية اتفقت األحد مع المتمرّدين الحوثيين على المرحلة األولى من 
انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة والتي تعتبر جزءًا مهمًا من اتّفاق وقف إطالق نار 

المبرم في أوائل ديسمبر في السويد.
من  االنسحاب  على  اتفقا  الطرفين  إن  الثالثاء  الدولي  األمن  لمجلس  غريفيث  وقال 
عليه  يسيطر  الذي  الحديدة  ميناء  من  االنسحاب  يليه  عيسى،  ورأس  الصليف  ميناءي 

الحوثيون، إضافة إلى مفاصل مهمة من المدينة.
وأضاف »مع بدء عملية االنسحاب ضمن ذلك الجزء من اتفاق الحديدة، أصبحت لدينا 

اآلن فرصة لالنتقال من الوعد الذي تم قطعه في السويد إلى األمل اآلن في اليمن«.
وسيتيح االنسحاب الوصول خالل األيام المقبلة إلى مطاحن البحر األحمر في الحديدة، 
التي يعتقد أنها تحتوي على ما يكفي من األغذية إلطعام 3,7 مليون شخص لمدة شهر، 

بحسب مدير المساعدات في األمم المتحدة مارك لوكوك.
وتأمل األمم المتحدة في أن يتيح خفض التصعيد في الحديدة وصول مساعدات غذائية 
وطبية لماليين اليمنيين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها في بلد يقف على شفير المجاعة.

انخفاض األعمال العدائية
المستوردة  للسلع  رئيسة  عبور  نقطة  األحمر  البحر  على  الحديدة  ميناء  ويعتبر 

والمساعدات إلى اليمن الذي قالت األمم المتحدة إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية.
المتمرّدين  بين   2014 منذ  حربًا  العربيّة،  الجزيرة  شبه  دول  أفقر  اليمن،  ويشهد 
الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليًا عبد 
رأس  على  السعودية  تدخّل  مع   2015 مارس  في  الحرب  وتصاعدت  هادي.  منصور  ربه 

تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.
وعلى مدى السنوات األربع الماضية، ُقتل في الحرب ما يزيد على 10 آالف شخص، وفق 
منظمة الصحة العالمية، بينما تقول منّظمات حقوقيّة مستقّلة إّن عدد القتلى الحقيقي 

قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.
وقال غريفيث للمجلس »يوجد زخم في اليمن«، مؤكدًا أنه منذ بدء سريان وقف إطالق 

النار في 18 ديسمبر، حدث »انخفاض كبير ومستمر في األعمال القتالية في الحديدة«.
تحقق  األسرى،  آالف  تبادل  بشأن  األردن  في  تجري  منفصلة  محادثات  أن  إلى  وأشار 
تقدمًا، إال أن الحوثيين والحكومة يصرون على اتفاق بشأن القوائم الكاملة للمعتقلين. 
وقال »حسب اعتقادي فإننا لسنا بعيدين جدًا عن االتفاق والتوصل إلى اإلفراج عن الدفعة 
ماليين   10 بينهم  الغذائية،  للمساعدات  اليمن  سكان  من   80% نحو  ويحتاج  األولى«. 
القيود  بسبب  البالد  اقتصاد  وانهار  المتحدة.  األمم  بحسب  المجاعة،  حافة  على  شخص 

التي تفرضها الحكومة المدعومة من السعودية على توسيع الواردات.
أن  األمن  أمام مجلس  لوكوك،  مارك  المتحدة،  األمم  المساعدات في  وصرح مسؤول 
تشغيل  واستمرار  المياه  لضخ  ضروريًا  وقودًا  تحمل  سفن  أربع  منعت  اليمنية  الحكومة 

مولدات الكهرباء في المستشفيات من الدخول اإلثنين.
أزمة  أسوأ  التي تشهد  الدول  اليمن مصنفًا ضمن  يعود  بأال  أمله  لوكوك عن  وأعرب 

إنسانية في العالم بحلول 2019.

المقاتلون يتحصنون في أنفاق وأقبية

تأمني خروج املدنيني يعطل هجوم قوات سورية الديمقراطية على »داعش«

تحاصر قوات سورية الديمقراطية )قسد( عناصر تنظيم 
الهجوم  لكن  جيب صغير شرق سورية،  في  »داعش« 
الذي بدأته هذه القوات المدعومة أميركيًا في سبتمبر 
واجه عقبات منذ بضعة أيام، على الرغم من التصريحات 
المتكررة من واشنطن بأن تحقيق »االنتصار« التام على 

التنظيم اإلرهابي بات وشيًكا.
ما هي هذه العقبات، خاصة بعد أن شهد الصحفيون 
المحملة  الشاحنات  من  عدد  خروج  األربعاء  أمس 
بمدنيين من آخر جيب يتحصن فيه مقاتلو التنظيم، ما 

يوحي باحتمال استئناف الهجوم سريعًا..؟

ما حققه الهجوم
سبتمبر  في  التحالف،  من  بدعم  »قسد«  قوات  بدأت 
الماضي عملية عسكرية واسعة ضد آخر جيب للتنظيم 
في محافظة دير الزور الواقعة شرق سورية. وبعد أشهر، 
مقاتلو  نفذها  التي  الدامية  المضادة  الهجمات  ورغم 
تدريجيًا  التقدم  من  القوات  هذه  تمكنت  »داعش«، 
الحدود  من  بالقرب  الواقعة  المنطقة  على  والسيطرة 
في  التنظيم  مقاتلي  من  تبقى  من  وحصر  العراقية، 

حوالى نصف كيلومتر مربع.

وأعلن متحدث باسم قوات سورية الديمقراطية في 
متوقعًا  الحاسمة«،  »المعركة  بدء  فبراير  من  التاسع 
قوات  قادة  كبار  أحد  وأشار  أيام«.  »في غضون  النصر 
في  محاصرًا  أصبح  »داعش«  تنظيم  أن  إلى  »قسد« 

منطقة مساحتها نصف كيلومتر مربع في قرية الباغوز.
والقصف  الجوية  الغارات  تبدو  أسبوع،  نحو  ومنذ 
السوري  المرصد  بحسب  متوقفة«،  »شبه  المدفعي 
سورية  قوات  باسم  متحدث  وأكد  اإلنسان.  لحقوق 
الديمقراطية، عدنان عفرين، الثالثاء أن »هناك بعض 
المحاور«  بعض  في  والمتقطعة  الخفيفة  االشتباكات 
القوات  تجريها  مفاوضات  عن  محلية  تقارير  وسط 
األميركية لضمان خروج من تبقى من مقاتلي التنظيم 

إلى جهة غير معلومة.
يسيطرون  التنظيم  عناصر  يعد  لم  الباغوز،  ففي 
سوى على عدد من المنازل واألراضي الزراعية ومخيم 
مراسلو  وتمكن  موقتة.  خيم  من  مكون  عشوائي 
لقوات  تابعة  نقاط  في  الموجودون  األنباء  وكاالت 
وهم  ونساء  رجال  مشاهدة  من  الديمقراطية  سورية 

يتنقلون في هذا القطاع.
ويتحصن عدد كبير من مقاتلي »داعش« في أنفاق 
اليابسة  على  المزروعة  األلغام  تعيق  فيما  وأقبية، 
مقاتلي  بين  ويوجد  الديمقراطية.  سوريا  قوات  تقدم 
»المئات«  إلى  باإلضافة  أجانب،  المتطرف،  التنظيم 

من المدنيين. وقال عفرين، »بين المهاجرين، ال يزال 
هناك عراقيون وأتراك وأوروبيون«، مشيرًا إلى وجود 

فرنسيين ومصريين كذلك.

ما هي العقبات؟
نيكوالس  األوسط  الشرق  شؤون  في  الخبير  ويرى 
هيراس من مركز »األمن األميركي الجديد« بواشنطن 
من  تبقى  من  مع  للتعامل  طريقة  أي  توجد  »ال  أنه 
الذي  األمر  مباشرة،  عملية  سوى  الباغوز  في  التنظيم 
يتطلب مساندة من سالح الجو والمدفعية ما سيؤدي 

في النهاية إلى قتل الجميع تقريبًا في مسارها«.
مقاتلي  عائالت  مدنيين–وخصوصًا  وجود  ويشكل 
»داعش«–عائًقا أمام تقدم العمليات، بحسب التحالف 

وقوات سوريا الديمقراطية.
»االستراتيجية  فإن  الهجوم،  استئناف  وقبل 
المدنيين«،  إخالء  هي  اليوم  نتبعها  التي  العسكرية 

بحسب المتحدث.
أنهم »من ذوي داعش وعوائل  إلى  ويشير عفرين 
داعش، لكن بالنسبة لقوات سورية الديمقراطية، نحن 

نعتبرهم مدنيين«.
وأعربت األمم المتحدة الثالثاء عن »قلقها البالغ« إزاء 
وجود نحو »200 عائلة، من بينهم نساء وأطفال يبدون 
شون  التحالف،  باسم  المتحدث  أقر  كما  محاصرين«. 

لمساعدة  الغارات  »قلص  التحالف  بأن  مؤخرًا  ريان، 
وجود  إلى  العمليات  بطء  المتحدث  وعزا  المدنيين«. 
والتفجيرات  األلغام  إلى  إضافة  األنفاق«  من  »العديد 

االنتحارية التي يقوم بها مقاتلو التنظيم اإلرهابي.

مفاوضات أم استسالم
عن  الثالثاء  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأفاد 
وممثلين  الديمقراطية  قوات سوريا  بين  »مفاوضات« 
ل»داعش« الذين طالبوا بإقامة »ممر آمن«، من دون 
أن يتمكن من تحديد الوجهة التي سيقصدونها بعد 

خروجهم.
وقال مصدر ميداني مطلع على سير المعارك االثنين 
إلى  نقلهم  طلبوا  التنظيم  مقاتلي  من  »المئات«  إن 
إدلب التي يسيطر عليها فصيل جهادي آخر في شمال 
غرب سورية. وقوبل هذا الطلب بالرفض، وفق المصدر 

الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
إال أن مسؤواًل رفيعًا في قوات سورية الديمقراطية 
أكد أنه ال توجد »مفاوضات« ممكنة، مشيرًا إلى أنه لم 

يعد أمام تنظيم »داعش« إال »االستسالم«.
الدولة  تنظيم  استراتيجية  »أن  هيراس  وأوضح 
اإلسالمية )...( هي استخدام المدنيين كورقة مساومة 
لمقاتليه  يسمح  أن  شأنه  من  اتفاق«  على  للتفاوض 

بضمان طريقة للخروج.

بيروت – وكاالت

طهران – وكاالتواشنطن–وكاالت

روحاني يتهم أميركا بـ»اإلرهاب«

إيران تؤكد أن باكستانيًا نفذ التفجير االنتحاري الذي استهدف الحرس الثوري
ديمقراطيون يتهمون البيت األبيض بالسعي 

لبيع تكنولوجيا حساسة للسعودية

يجرون  أنهم  األميركي  النواب  مجلس  في  أعضاء  أعلن 
تحقيقًا لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع 
لمصالح  تحقيقًا  السعودية؛  إلى  حساسة  نووية  تكنولوجيا 

شركات أميركية مناصرة له.
النواب  لمجلس  التابعة  واإلصالح  الرقابة  لجنة  وقالت 
عن  المبلغين  عديد  »إن  الثالثاء،  التحقيق،  هذا  المكلفة 
يندرج  أن  »يمكن  مصالح  تضارب  من  حذروا  المخالفات« 

تحت نطاق القانون الجنائي الفدرالي«.
تنقل  أن  قانونًا  المتحدة  للواليات  يمكن  وال 

لم  ما  ثالثة،  دول  إلى  النووية  التكنولوجيا 
تحصل على ضمانات بأن هذه التكنولوجيا 

إلنتاج  سلمية  لغايات  حصرًا  ستستخدم 
الطاقة النووية.

وقال رئيس اللجنة، النائب إياليغاه 
كامينغز، إنه طلب من البيت األبيض 
تلك  سيما  وال  وثائق،  تسليمه 
شهرين  بعد  عقد  باجتماع  المتعلقة 

بين  وجمع  مهامه،  ترامب  تسلم  من 
غاريد  مستشاريه  وكبير  الرئيس  صهر 

الذي  سلمان  بن  محمد  واألمير  كوشنر، 
االجتماع  ذلك  منذ  أشهر  بضعة  بعد  أصبح 

ولي عهد السعودية.
»مصالح  أن  النيابية  اللجنة  لهذه  أولي  تقرير  وكشف 
تجارية خاصة قوية« مارست »ضغوطًا شديدة للغاية« من 

أجل نقل هذه التكنولوجيا الحساسة إلى الرياض.
يمكن  التجارية  الكيانات  »هذه  فإن  التقرير  وبحسب 
ببناء  المتعلقة  العقود  من  الدوالرات  مليارات  تجني  أن 
العربية  المملكة  في  النووية  التحتية  البنية  وتشغيل 
ومتكررة  وثيقة  اتصاالت  يبدو،  ما  على  ولديها،  السعودية 

مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية اآلن«.
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه 
التكنولوجيا األميركية لصناعة قنبلة ذرية. وبحسب اللجنة 
في  النووية  الطاقة  محطة  بناء  مشروع  حربة  رأس  فإن 
إنترناشونال«،   3 بي  »آي  هو  السعودية  العربية  المملكة 
في  فلين  مايكل  األميركي  الجنرال  كان  التي  المجموعة 

العام 2016 مستشارًا إلحدى الشركات التابعة لها.
وشغل الجنرال فلين لفترة وجيزة منصب مستشار األمن 
القومي للرئيس ترامب، قبل أن يجبر على االستقالة بسبب 

إلى  ُأحيل  جناية  وهي  روسيا،  مع  اتصاالت  بشأن  كذبه 
معرفة  ينتظر  وهو  بها  بذنبه  أقر  وقد  بسببها،  المحاكمة 

العقوبة التي ستصدر بحقه.
لتولي  األول  األسبوع  منذ  فإنه  اللجنة  مصادر  وبحسب 
الموافقة  على  للحصول  إدارته  سارعت  السلطة،  ترامب 
لكي تتولى »آي بي 3« بناء هذه المحطات النووية، قبل أن 
بين  المصالح  في  تضاربًا  هناك  أن  قانوني  مستشار  يعلن 

فلين وهذه المجموعة.
التي  المجموعة  آمال  على  يقِض  لم  األمر  هذا  أن  غير 
الماضي، بحسب  األسبوع  ممثليها  عددًا من  ترامب  التقى 

معلومات نقلتها اللجنة عن موقع »أكسيوس«.
وحدها  ليست   »3 بي  »آي  فإن  اللجنة  وبحسب 
من سعى للضغط باتجاه حصول الرياض على 
األعمال  فرجل  أميركية،  نووية  تكنولوجيا 
األميركي توماس باراك فعل األمر نفسه.

حفل  نظم  الذي  باراك،  وتوماس 
جداًل  مؤخرًا  أثار  ترامب،  تنصيب 
جريمة  في  الرياض  دور  من  بتقليله 
قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 

داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.
»إن  منتدى:  أمام  باراك  وقال 
حتى  أو  مساوية  أميركا  في  الفظاعات 
عاد  ثم  السعودية،  في  تلك  من  أسوأ« 

واعتذر عن هذه التصريحات.
الحلفاء  بعض  بينهم  أميركيون  نواب  ويمارس 
المتحدة  الواليات  لترامب ضغوطًا؛ لكي تنأى  الجمهوريين 
الصحفي  قضية  بعد  السعودي  العهد  ولي  عن  بنفسها 
ماليين  بات  حيث  اليمن،  في  الحرب  وعن  خاشقجي  جمال 
األشخاص على حافة المجاعة في ما وصفته األمم المتحدة 

بأنه »أخطر أزمة إنسانية« في العالم.
يضم  فريق  بأيدي  قتل  خاشقجي  أن  إلى  تركيا  وتشير 
15 سعوديًا لدى زيارته القنصلية السعودية في إسطنبول 
التركية.  خطيبته  من  زواجه  إلتمام  أوراق  على  للحصول 
دوائر  من  مقربًا  كان  الذي  الصحفي  جثة  على  يعثر  ولم 
منتقدي  أحد  إلى  يتحول  أن  قبل  المملكة  في  القرار  صنع 

الحكومة.
باختفاء  يتعلق  شيء  بأي  معرفتها  مرارا  نفت  وبعدما 
في  قتل  خاشقجي  بأن  الحقًا  الرياض  أقرت  الصحافي، 
القنصلية في عملية نفذها »عناصر خارج إطار صالحياتهم« 
أن ال  بينما شددت على  بها  السلطات على علم  ولم تكن 

عالقة لولي العهد بها.

باكستانيًا  أن  اإليراني  الثوري  الحرس  أكد 
االنتحاري  الهجوم  الماضي  األسبوع  نفذ 
الذي استهدف عناصره وأوقع 27 قتياًل، وفق 

ما نقلت وكالة األنباء »سباه« الثالثاء.
القوات  قائد  عن  نقاًل  الوكالة،  وأفادت 
محمد  الجنرال  الثوري  الحرس  في  البرية 
في  تأبين  مراسم  هامش  على  باكبور 
حافظ  يدعى  كان  »االنتحاري  أن  طهران، 

محمد علي، وكان من باكستان«.
في  مفخخة  بسيارة  الهجوم  واستهدف 
الثوري  للحرس  تابعة  حافلة  فبراير   13
سيستان-بلوشستان  محافظة  في  اإليراني 
الواقعة في جنوب شرق إيران قرب الحدود 
احتفاالت  التفجير مع  وتزامن  باكستان.  مع 
عدة نظمتها الحكومة اإليرانية في الذكرى 
األربعين للثورة اإليرانية التي قادها اإلمام 
رضا  الشاه،  وأطاحت  الخميني،  الراحل 

بهلوي.
األكثر  االعتداءات  أحد  الهجوم هو  وهذا 
تأسيسه  منذ  الثوري  الحرس  ضد  دموية 
الجمهورية  حماية  بهدف  1979؛  العام 
األجنبية  التهديدات  من  اإلسالمية 

والداخلية.
التحقيق  أن  إلى  باكبور  الجنرال  وأشار 
السيارة  طراز  على  التعرف  بعد  تقدم 

المفخخة التي ُاستُخدمت.
على  التعرف  تم  يومين،  »منذ  وأضاف: 
توقيفها  وتم  امرأة«  وهو  األول،  المشتبه 

»ما أتاح التعرف على آخرين«.
اإلثنين،  اإليراني،  الثوري  الحرس  وأعلن 
توقيف ثالثة »إرهابيين« متهمين بالتورط 
الهجوم االنتحاري، وقد »أعدوا وجهزوا  في 
يكشف  لم  أنه  إال  االنتحاریة«،  السیارة 

جنسياتهم.
أعضاء  من  »اثنين  أن  الجنرال  وأكد 
الفريق اإلرهابي كانا باكستانيين« وبينهما 
االنتحاري. وقال إن هذا الفريق »كان يحضر 
لهجوم انتحاري« في يوم الذكرى األربعين 
 11 في  بها  ُاحتفل  التي  اإلسالمية  للثورة 
»استعداد«  بسبب  فشل؛  أنه  إال  فبراير، 

القوات األمنية، بحسب الجنرال.
الخارجية  وزير  قال  ذلك،  غضون  في 
مساء  قريشي،  محمود  شاه  الباكستاني 
إيران  مع  اتصال«  »على  بالده  إن  الثالثاء، 

التي »ستتعاون معها بشكل كامل«.
أن  التلفزيون  بثه  بيان  في  وأضاف 
مسؤولين  »التقوا  باكستانيين  مسؤولين 

كبارًا في الحرس الثوري في طهران«.
ومن  حدودًا،  »نتشارك  قريشي:  وتابع 
تكون  أن  البلدين  لكال  بالنسبة  الضروري 
بيننا  تعاون  هناك  كان  وهادئة.  مستقرة 
حالة  في  دائم  اتصال  على  ونحن  سابقًا، 

وقوع حوادث مماثلة«.
وتبنت الهجوم مجموعة »جيش العدل« 
المتطرفة التي تأسست العام 2012 كامتداد 
الذي  السني،  المتشدد  اهلل«  »جند  لتنظيم 
أطلق تمردًا داميًا ضد الجمهورية اإلسالمية 
كبير  بشكل  يضعف  أن  قبل  لعقد  استمر 
ريغي  الملك  عبد  زعيمه،  القبض على  جراء 

وإعدامه في 2010.
واتهم قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء 
االستخبارات  السبت،  جعفري،  علي  محمد 

المسلحة.  الجماعة  بدعم هذه  الباكستانية 
عربية  لـ»دول  االتهام  أصابع  وجه  كما 
النظام  لتقويض  تسعى  أنها  زعم  نفطية« 

اإليراني.

»عمل  األميركية  العقوبات  روحاني: 
إرهابي«

اإليراني  الرئيس  قال  أخرى،  ناحية  من 
العالقات  إن  األربعاء،  أمس  روحاني،  حسن 
هذا  بلغت  ما  نادرًا  المتحدة  الواليات  مع 
التي  العقوبات  أن  مضيفًا  البالغ،  التدهور 
على  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  فرضتها 
والبنوك  النفط  قطاعي  وتستهدف  بالده 

تصل إلى »عمل إرهابي«.
وطهران،  واشنطن  بين  العداء  وتصاعد 
العدوين اللدودين منذ قيام الثورة اإليرانية 
انسحب  عندما  وذلك   ،1979 العام  في 
اتفاق  من  مايو  في  ترامب  دونالد  الرئيس 
فرض  وأعاد  طهران  مع  عالمي  نووي 
واشنطن  رفعتها  أن  سبق  التي  العقوبات 

بموجب االتفاق.
ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية 

للحكومة،  اجتماع  في  قوله،  روحاني  عن 
»الصراع بين إيران وأميركا في ذروته حاليًا. 

وأميركا توظف كل قوتها ضدنا«.
على  األميركية  »الضغوط  وأضاف: 
إيران  مع  نشاطها  لوقف  والبنوك  الشركات 

هي عمل إرهابي بنسبة 100 بالمئة«.
بهدف  العقوبات  فرض  ترامب  وأعاد 
وخنق  اإليراني  النفط  مبيعات  خفض 
طهران  برنامج  وقف  أجل  من  االقتصاد 
للصواريخ الباليستية وتحركاتها في الشرق 

األوسط، خاصة في حربي سورية واليمن.
اإليراني محمد  الخارجية  وزير  اتهم  كما 
بالرياء  المتحدة  الواليات  ظريف  جواد 
النووي اإليراني،  البرنامج  لمحاولتها تدمير 
نووية  تكنولوجيا  لبيع  تسعى  بينما 

للسعودية.
»تويتر«:  على  منشور  في  ظريف  وكتب 
»ليست حقوق اإلنسان وال البرنامج النووي 
هما الشاغل الحقيقي للواليات المتحدة. في 
غير  بيع  واآلن  أربًا،  يمزَّق  صحفي  البداية 
هذا  للسعودية.  نووية  لتكنولوجيا  قانوني 

يكشف تمامًا الرياء األميركي«.
السعودي  الصحفي  إلى قتل  وكان يشير 
جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية 
أثار  الذي  الحادث  وهو  إسطنبول،  في 
حتى  جثته  على  يعثر  ولم  دولية.  انتقادات 

اآلن.
تعمل  المتحدة،  الواليات  عكس  وعلى 
االتفاق  على  الحفاظ  على  األوروبية  القوى 
مع   2015 العام  المبرم  الدولي  النووي 
مستعدة  إنها  قالت  فرنسا  لكن  إيران. 
إذا  طهران  على  العقوبات  فرض  إلعادة 
بشأن  المحادثات  في  تقدم  أي  يتحقق  لم 

برنامجها للصواريخ الباليستية.
الضغوط  على  واضح  فعل  رد  وفي 
بناًء  تفاعاًل  »نريد  روحاني:  قال  الفرنسية، 
معنا  تعمل  التي  الدول  لكن  العالم،  مع 
مفرطة.  مطالب  لديها  تكون  أن  يجب  ال 
بناء  وستعمل  موقفها،  في  ثابتة  إيران 
إيران  وتقول  الوطنية«.  مصالحها  على 
دفاعية  ألغراض  الصاروخي  برنامجها  إن 

بحتة.

<    مقاتلون من قوات سورية الديمقراطية في استراحة في قرية الباغوز

الخرطوم – وكاالت

بدأت بالمطالبة بالخبز والوقود

انتفاضة السودان تدخل شهرها الثالث مع تصاعد الدعوة لـ »إسقاط النظام«

يبدو عثمان سليمان، الشاب السوداني الذي يخرج 
بإسقاط  للمطالبة  يوميًا  الخرطوم  شوارع  إلى 
النظام منذ 19 ديسمبر الماضي، مُصرًا على عدم 

التراجع.
الهندسة  كلية  خريج  وهو  سليمان،  ويؤكد 
مواصلة  »علينا  سنوات،  منذ  العمل  عن  وعاطل 
ومستقبل  مستقبلنا  تأمين  أجل  من  معركتنا 

بالدنا«.
نظام  ضد  االحتجاجية  الحركة  دخول  ومع 
البالد  يحكم  الذي  البشير  عمر  السوداني  الرئيس 
الثالث  شهرها  عقود  ثالثة  منذ  حديد  من  بيد 
رغم  احتجاجاتهم  المتظاهرون  يواصل  الثالثاء، 
إصراره على البقاء في السلطة ورغم الحملة األمنية 

الواسعة التي تنفذها السلطات.
في  قتلوا  شخصًا   31 إن  مسؤولون  ويقول 
اآلن،  حتى  االحتجاجات  رافقت  التي  العنف  أعمال 
بينما أشارت منظمة »هيومن رايتس ووتش« إلى 
أعضاء طواقم  بينهم   51 بلغت  القتلى  أن حصيلة 

طبية وأطفال.
وفي هذه األثناء، اعتقل جهاز األمن والمخابرات 
المتظاهرين  مئات  الصيت  سيء  الوطني 

والمعارضين والناشطين والصحفيين.
ويرى المحلل لدى »مجموعة األزمات الدولية«، 
موريثي موتيغا، أن »صمود المتظاهرين كان مذهاًل 
للغاية«. وأضاف »مر شهران لكن زخم الحراك بقي 
جغرافيًا  المشاركة  مستوى  ازداد  بينما  حاله  على 

وشمل كافة الطبقات االجتماعية واالقتصادية«.
ويوم األحد، خرج العشرات في الخرطوم هاتفين 
ردت  فيما  عدالة«  سالم،  »حرية،  األبرز  بشعارهم 

الشرطة بإطالق الغاز المسيل للدموع.
واندلعت أولى التظاهرات في بلدة عطبرة الزراعية 
الحكومة  قرار  على  احتجاجًا  ديسمبر   19 بتاريخ 
رقعة  اتسعت  لكن  أضعاف.  بثالثة  الخبز  أسعار  رفع 
االحتجاجات لتتحول إلى أكبر تحدٍ يواجه حكم البشير 

المديد بينما طالب المشاركون باستقالته.
وامتدت التظاهرات في أنحاء قرى وبلدات ومدن 
صفوفها  إلى  وجذبت  العربية–اإلفريقية.  الدولة 
من  مهنيون  بينهم  المجتمع  من  عديدة  شرائح 

إلى  إضافة  وشباب  ومزارعون  المتوسطة  الطبقة 
مسيرات  فخرجت  السياسيين،  البشير  معارضي 

شارك فيها آالف الرجال النساء في أنحاء البالد.
 — السودان  في  الثالث  النزاع  مناطق  لكن 
دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان — لم تشهد 

حتى اآلن تظاهرات حاشدة.

»االنتفاضة مستمرة«
»تجمع  باسم  متحدث  وهو  يوسف،  محمد  ويشير 
المهنيين السودانيين« الذي تنضوي فيه مجموعة 
إلى  االحتجاجية،  الحركة  قادت  التي  النقابات  من 
المتظاهرين،  تجاه  النظام  عنف  من  »بالرغم  أنه 
وأضاف  ونوعيا«.  جغرافيًا  االحتجاجات  توسعت 
هناك  مستمرة.  االنتفاضة  هذه  بأن  نؤمن  »نحن 

فئات جديدة تنضم إليها«.
ودعم »حزب األمة«، وهو أبرز أحزاب المعارضة 
السابق  الوزراء  رئيس  يقوده  الذي  السودانية 

البشير  ودعا  االحتجاجية  الحركة  المهدي،  الصادق 
إلى التنحي.

دعمه  انقالب  عبر  السلطة  إلى  البشير  ووصل 
المهدي  بحكومة  وأطاح   1989 في  اإلسالميون 

المنتخبة.
األحزاب  السودانيين«  المهنيين  »تجمع  وحض 
السياسية لالنضمام إلى تحركهم عبر التوقيع على 

»وثيقة الحرية والتغيير«.
وتضع الوثيقة خطة لحقبة ما بعد البشير تشمل 
ووقف  السوداني  القضائي  النظام  هيكلة  إعادة 
يعد  الذي  البالد،  في  االقتصادي  الوضع  تدهور 

سببًا رئيسيًا الندالع التظاهرات.
يواجهها  التي  االقتصادية  الصعوبات  وشكلت 
أن  قبل  الشعبي  للغضب  رئيسيًا  سببًا  السودان 
الخبز.  أسعار  رفع  أعقاب  في  األرض  على  يتجسد 
نسب  ازدياد  جراء  السوداني  االقتصاد  وتراجع 
األجنبي  النقد  أزمة  حدة  تصاعدت  فيما  التضخم 

منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب 
بتقلص عائدات النفط بشكل كبير. وحافظ منظمو 
مسيرات  عن  اإلعالن  عبر  زخمها  على  االحتجاجات 
»الشهداء«  أولتكريم  المعتقلين  رفاقهم  لدعم 

الذين قتلوا أثناء التظاهرات.
منعت  األمن  قوات  أن  من  الرغم  وعلى 
الخرطوم،  وسط  إلى  الوصول  من  المتظاهرين 
المحيطة،  األحياء  في  الشوارع  إلى  أنهم خرجوا  إال 
أحيانًا لياًل. كما شنت أجهزة األمن حمالت اعتقال 
موسعة شملت أكثر من ألف مواطنة ومواطن، وفًقا 

لمنظمات حقوق اإلنسان المحلية.
بحشد  للتظاهر  الدعوات  فشلت  حين  وفي 
جذبت  أنها  إال  األحيان،  بعض  في  المشاركين 
الجامعات  أساتذة  من  حشودًا  أخرى  أحيان  في 
هتفوا  الذين  والمهندسين  واألطباء  والمدارس 

بشعارات مناهضة للبشير.

حالة جمود
أن  الحاكم  الوطني«  المؤتمر  »حزب  يصر  بدوره، 
الحركة االحتجاجية بدأت بالتراجع بعد مرور شهرين 
على انطالقها. وقال المتحدث باسم الحزب إبراهيم 
لسند  تفتقد  ألنها  االحتجاجات  »تراجعت  الصدّيق 
شعبي«. ويؤكد محللون أن تواصل الدعم من قوات 
األمن للنظام وإصرار البشير على تمسكه بالسلطة 

خلقا حالة جمود.
وأكد موتيغا في هذا السياق أن »الرئيس ال يزال 
متصلبًا للغاية بينما ال يزال المتظاهرون عازمين« 
على مواصلة حراكهم. وقال »ما لدينا اآلن هو حالة 

جمود واضحة«.
وواجه البشير التظاهرات بحشد أنصاره فيما دعا 
إلى التنمية االقتصادية في البالد ودعم السالم في 
الدعوات الستقالته مُصرًا  وتجاهل  النزاع.  مناطق 
االقتراع.  صناديق  عبر  إال  يأت  لن  التغيير  أن  على 
بالترشح  عامًا   75 العمر  البالغ من  الرئيس  ويفكر 

لوالية ثالثة في االنتخابات المقبلة في 2020.
أنهم  المتظاهرون  يؤكد  الراهن،  الوقت  وفي 
سيواصلون الضغط. وأكدت آية عمر )28 عامًا(، من 
الخرطوم »ما من سبيل  بُِري في شرق  سكان حي 
مستقبلنا  لتأمين  االحتجاج  في  االستمرار  سوى  لنا 
نحقق  حتى  التظاهر  سنواصل  بالدنا.  ومستقبل 

هدفنا بإسقاط هذا النظام«.

<   متظاهر سوداني يرفع عالمة النصر خالل تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم 

 <    نعوش ضحايا التفجير االنتحاري في جنوب شرق إيران
<  غاريد 

كوشنر



اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة صفقة اإلمارات مع »ريثيون« 
األميركية في معرض »أيدكس«، لشراء 

منصات إطالق صواريخ بمنظومة باتريوت.

قالوا
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ليبيا  أعلن مصرف  فبراير،  من  عشر  السابع  لثورة  الثامنة  الذكرى  مناسبة  في 
المركزي، اإلثنين، إطالق اإلصدار الثاني من فئة الدينار الليبي للتداول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، 
حيث  من  الفئة  هذه  مواصفات  استعراض  جرى  حيث  اإلثنين،  طرابلس  في 

التصميم والعالمات األمنية.
للماء  بمقاومتها  الجودة  عالية  أمنية  بمعايير  الجديد  اإلصــدار  ويتميز 
على  زيــادة  أضعاف  أربعة  بنحو  عمرها  من  يطيل  بما  والغبار،  والرطوبة 

اإلصدارات السابقة، فضال عن سهولة االستخدام في آالت الصرف اآللي.
ماركس  وقوس  المختار،  عمر  المجاهدين،  لشيخ  صورا  اإلصــدار  ويحمل 

أوريليوس، ومصفاة البريقة النفطية.
مادة  من  مصنوع  الجديد  النقدي  اإلصدار  فإن  المركزي،  المصرف  وحسب 

البوليمر البالستيكية التي تتميز بأنها أكثر أمانا من التزييف.

تداول اإلصدار الثاني من الدينار في ذكرى الثورة

مليار دوالر

»اليمكن للواليات 
المتحدة أن تسحقنا، 
فالعالم ال يستطيع 
العيش دون تكنولوجيا 
هواوي األكثر تطورا«.

رين تشنغفاي
مؤسس مجموعة االتصاالت 
الصينية العمالقة »هواوي«.

1.6
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3884دوالر أميركي
1.5742يورو

1.8124الجنية االسترليني
0.3702الريال السعودي
0.378درهم إماراتي
0.2065االيوان الصيني

2019 20 فبراير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

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

السنة الرابعة
العدد 170 16 جمادى األخرة 1440 هــ
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ليبيا  على  مرت  التي  العجاف  السنوات  من  الرغم  على 
بسبب عدم االستقرار السياسي واإلقفال المتكرر للحقول 
الناتج  في  النمو  معدالت  أن  إال  النفطية،  والموانيء 
الماضي  العام  خالل   16.4% إلى  قفزت  اإلجمالي  المحلي 
الذكرى  مع  تزامنا   ، الدولي  النقد  صندوق  لبيانات  وفقا 

الثامنة النتصار الثورة الليبية فبراير 2011.
ارتفاع  فإن  المبروك  علي  المصرفي  الخبير  رأي  وفي 
التي  الزيادة  إلى  المحلي اإلجمالي يرجع  الناتج  النمو في 
ارتفاع  البترولية مع  الماضي في الصادرات  العام  تحققت 

األسعار عالميا.
بإنتاج  الليبي  االقتصاد  ارتباط  إلى  المبروك  وأشار 
»الوسط«  إلى  تصريحه  وفي  أساسي،  بشكل  النفط 
المعدالت  إلى  اإلنتاج ووصوله  أنه في حالة تعافي  توقع 
سيحدث  يوميا  برميل  مليون   1.5 إلنتاج  الطبيعية 
إيجابا  سينعكس  الذي  األمر  الدولة،  موارد  في  استقرار 

على تحقيق االستقرار االقتصادي.
الموارد  في  هدر  وجود  عن  المصرفي  الخبير  وتحدث 
التي قال إنه اليجري توظيفها بالشكل األمثل من ناحية 
الكفاءة في اإلنفاق العام، مشيرا إلى وجود إنفاق مزدوج 
الغرب،  في  واألخرى  الشرق  في  إحداهما  حكومتين  من 
الميزانية  اإلنفاق االستهالكي في  التركيز على  فضال عن 
الحكومية  والنفقات  المرتبات  على  تشتمل  التي  العامة 

والدعم دون تخصيص أموال للتنمية.
إن  المبروك  قال  االقتصادية،  اإلصالحات  تأثير  وحول 
الصرف، وكان لها  بآخر سعر  أو  تعالج بشكل  اإلصالحات 
العمالت  أمام  الليبي  الدينار  قيمة  ارتفاع  في  فعال  تأثير 
التضخم  معدالت  انخفاض  في  ساهم  مما  األجنبية، 

بالمقارنة مع السنوات السابقة.
ألسعار  الــســنــوي  التضخم  مــعــدل  أن  إلــى  يــشــار 
العام  في   %9.8 إلى  تراجع  قد  ليبيا  في  المستهلكين 
لم  معدل  في   ،2017 العام  في   %28.5 مقابل   ،2018
2015. فيما انخفضت احتياطيات  تشهده ليبيا منذ العام 
بنهاية  دوالر  مليار   67.5 نحو  إلى  لليبيا  األجنبي  النقد 
عام  في  دوالر  مليار   123.5 مع  بالمقارنة   2017 عام 

.2012
دينار  مليار   98 إلى  العام  الدين  ارتفاع  على  وتعليقا 
العام  الدين  أن  المبروك  أوضح  الماضي،  العام  بنهاية 
لدولة  خارجيا  دينا  وليس  الليبية،  الدولة  احتياطيات  من 
سندات  بيع  عبر  محليا  دينا  ليس  أنــه  كما  ــرى،  أخ أو 
للمواطنين أو قروض من المصارف التجارية، مؤكدا أنه 
يمكن معالجته بصورة أو بأخرى. وأضاف أن ليبيا قادرة 
الرؤية  اتضحت  لو  االقتصادية  األزمة  من  الخروج  على 
مع  األمني  االستقرار  وتحقق  السياسي  المستوى  على 

تعافي إنتاج النفط.
في  النمو  بلوغ  توقع  الدولي  البنك  أن  إلــى  يشار 
 2019 عامي  بين  الفترة  في   7.6% إلى  بالمتوسط  ليبيا 
وميزان  العامة  المالية  ميزان  تحسن  توقع  كما  و2020، 
الموازنة  إن  قال  إذ  ملموسة،  بدرجة  الجاري  الحساب 

الجاري سيحققان فوائض  العامة للدولة وميزان الحساب 
للبنك  حديث  تقرير  ووفــق  فصاعدا.   2020 العام  من 
الزيادة  في  األجنبي  النقد  احتياطيات  ستبدأ  الدولي، 
دوالر  مليار   72.5 حوالي  إلى  لتصل   ،2020 عام  بحلول 
 2018 عامي  بين  الفترة  خالل  سنويا،  المتوسط  في 

و2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهرا.
دوالر  مليار   24.4 إلى  وصلت  النفط  إيرادات  وكانت 
حسبما   ،2017 العام  عن   %78 بزيادة  الماضي،  العام 
أنها  أوضحت  التي  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 

سجلت متوسط إنتاج 1.107 مليون برميل يوميا.
على  مطلق  شبه  اعتمادا  الليبي  االقتصاد  ويعتمد 
الخزانة  من   %95 من  أكثر  يمول  الذي  النفطي،  الريع 
نصف  من  أكثر  تخصيص  يتم  فيما  للدولة،  العامة 

الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي 
وخدمات،  والوقود  الخبز  بينها  من  المنتجات،  من  لعدد 
العالج  وكذلك  بالمجان،  المستشفيات  في  العالج  مثل 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  الخارج.ويأمل  في 

العمالت  سوق  في  إصالحاتها  تساعد  أن  في  الوطني 
المجلس  وفرض  البالد،  اقتصاد  في  الثقة  استعادة  على 
 %183 نسبتها  ضريبة  الماضي،  سبتمبر  في  الرئاسي 
الصعبة،  بالعملة  والخاصة  التجارية  المعامالت  على 
 3.9 إلى  المعامالت  هذه  لمثل  الرسمي  السعر  ليصل 
دنانير للدوالر، بينما يبلغ السعر الرسمي الذي تستخدمه 
السوق  سعر  ويصل  دينار   1.37 نحو  الدولة  مؤسسات 

الموازية ب4.35 دينار للدوالر.
تقليل  أوال  أمرين،  إلــى  اإلصــالحــات  حزمة  وتهدف 
األسواق  في  والسعر  الرسمي  الصرف  سعر  بين  الفجوة 
المجموعات  استغلتها  التي  الفجوة  وهــي  الموازية، 
األجنبية  العملة  إلى  الوصول  وضمان  للتربح،  المسلحة 

عبر النظام المصرفي الرسمي.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

المبروك: االستقرار االقتصادي 
مرهون بتعافي اإلنتاج ووصوله 

إلى المعدالت الطبيعية 
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الحوكمة الرشيدة والشفافية، هي ركيزة مهمة تقوم عليها 
اإلدارة الرشيدة للمالية العامة.

وفي هذا السياق، تشير الحوكمة إلى األطر والممارسات 
القوية  المؤسسات  وتشكل  العام.  القطاع  في  المؤسسية 
المواطنين  فهم  وتعزيز  الشرعية،  لتحقيق  حيويا  عامال 
أقوى  صوتا  وإعطائهم  أوضح،  بصورة  السياسات  ألهداف 
المالية  لسياسة  مساندتهم  وكسب  ــرأي،  ال عن  للتعبير 

العامة.
ومن ناحية أخرى، فإن المؤسسات الضعيفة تعني ركيزة 
ضعيفة للسياسات يمكن أن تتصدع وتتداعى؛ بسبب عدم 
كفاية الشرعية والمساءلة العامة. واألسوأ من ذلك أن هذه 
التصدعات يمكن أن تؤدي أيضا إلى إتاحة شق يتسلل منه 
فهو  اجتماعي،  بمثابة سم  أن هذا  جيدا  وتعلمون  الفساد. 
الشباب.  بين  األمل، خاصة  وخيبة  واالنفصال  التنافر  يغذي 
من  مشتقة  باإلنجليزية  »فساد«  أو   »corruption« فكلمة 
جذر التيني يعني التعفن والتحلل، أو التفكك. وكلمة فساد 

باللغة العربية تشير إلى فكرة التعفن أو التفسخ أيضا.
المالية  لسياسة  األكبر  اإلرباك  عامل  هو  والفساد 
الضريبي،  النظام  عدالة  في  ثقة  ــدون  ف العامة. 
على  لإلنفاق  الالزمة  اإليــرادات  تعبئة  صعوبة  تزداد 
والتعليم  الصحة  مجاالت  في  الضرورية  االحتياجات 
والحماية االجتماعية. وقد تنزع الحكومات إلى تفضيل 
االستثمار  عن  بدال  الضخمة  المظهرية  المشروعات 
أضف  اإلنتاجية.  واإلمكانات  البشرية  الموارد  في 
المالية  لسياسة  وصفة  أمام  وستكون  النزعة  هذه 
العامة غير القابلة لالستمرار مقرونة بحالة من التنافر 

االجتماعي.
الكبيرة  البلدان  على  تنطبق  عالمية،  قضية  هذه 
الدخل  وذات  المتقدمة  االقتصادات  وعلى  والصغيرة، 
ومن  والخاصة.  العامة  القطاعات  وعلى  المنخفض، 
أن  إلى  الصندوق  أبحاث  هنا، ال غرابة في أن تخلص 

في  كبير  بانخفاض  يرتبطان  والفساد  الضعيفة  الحوكمة 
واإليرادات  المباشر،  األجنبي  واالستثمار  واالستثمار،  النمو، 

الضريبية، ومستويات أعلى من عدم المساواة واإلقصاء.
على  الدرجة  تحسن  أن  وجدنا  التحديد،  وجــه  وعلى 
إلى  األدنى  الربع  من  باالنتقال  والحوكمة  الفساد  مؤشرات 
المستوى األوسط يرتبط بارتفاع قدره 1.5-2 نقطة مئوية 
إلى  االستثمار  نسبة  في 
المحلي،  الناتج  إجمالي 
قــدرهــا نصف  ــادة  ــزي وب
في  أكثر  أو  مئوية  نقطة 
نمو نصيب الفرد السنوي 
ــي الــنــاتــج  ــال ــم مـــن إج

المحلي.
مزيدا  نجري  ــوف  وس
عددنا  في  التحليل  من 
ــن تــقــريــر  ــل مـ ــب ــق ــم ال
الذي  المالي«،  »الراصد 
ــخــصــصــه لــمــنــاقــشــة  ن
تؤديه  الذي  والــدور  العامة،  المالية  على  الفساد  تكاليف 

مؤسسات المالية العامة.
فما الحل إذن لضعف الحوكمة والفساد؟

شفافية  زيادة  األمر  يتطلب  العامة،  المالية  ميدان  في 
الميزانية  جوانب  كل  على  ضوء  تسليط  العامة،  المالية 
أدق  صورة  يقدم  أن  هذا  شأن  ومن  العامة.  والحسابات 
والمزايا  والتكاليف  المتوقعة،  وآفاقها  العامة  المالية  لمركز 
ومخاطر  القائمة،  السياسة  في  تغييرات  ألي  األجل  طويلة 
المالية العامة المحتملة التي قد تتسبب في انحراف المسار. 

وهناك مجال لتحسين هذا الجانب في هذه المنطقة.
ثماره.  يؤتي  اإلصالحات  من  النوع  هذا  أن  نعلم  ونحن 
لنأخذ مثال حالة جورجيا، فحتى العام 2003، كانت تعتبر من 
بعد  قامت  ولكنها  العالم.  البلدان فسادا على مستوى  أكثر 
وأدى  الفساد.  على  حملة  وشن  مؤسساتها  بإصالح  ذلك 
فورية.  تحسينات  حدوث  إلى  الضريبي،  اإلصالح  مع  ذلك، 
الناتج  إجمالي  من   1.2% من  زادت  الضريبية  فاإليرادات 
المحلي في 2003 إلى %2.5 من إجمالي الناتج المحلي في 
2008، حيث أصبح دافعو الضرائب على ثقة أكبر في عدالة 

النظام.
يذكر أن الصندوق بدأ مؤخرا زيادة انخراطه مع البلدان 
الماضي،  العام  ففي  والفساد.  الحوكمة  مجال  في  األعضاء 
وضعنا إطارا جديدا يقوم على المشاركة في جهود البلدان 
ومساواة  منهجية  أكثر  بصورة  القضايا  هذه  حول  األعضاء 
هذه  في  القادة  مع  نتواصل  وســوف  وصراحة.  وفعالية 
أجل  من  معهم  للعمل  الممكنة  الطرق  لمناقشة  المنطقة 

تنفيذ هذا اإلطار.
ومع تحسين الحوكمة، يمكننا التخلص من حالة التفكك 
االقتصاد  في  االندماج  محلها  ليحل  الفساد  عن  الناجمة 
يضع  إصالح  الفساد.  محل  اإلصالح  إحالل  يمكننا  المنتج. 

األمور في نصابها لكي يتصالح الناس بعضهم مع بعض.
الرشيدة  العامة  المالية  سياسة  إن  قلت  فقد  وأخيرا، 
تتطلب ركائز مؤسسية سليمة. والركائز القوية في مجاالت 
الثقة  المواطنين  تعطي  والحوكمة  العامة  المالية  أطر  مثل 
وليس  الجميع،  صالح  تخدم  العامة  المالية  سياسة  أن  في 

فقط األثرياء أو ذوي الصالت بأصحاب النفوذ.
تعزى  التي  الحكيمة  الكلمات  ببعض  حديثي  وأختتم 
للعظيم ابن خلدون: »من يكتشف طريقا جديدا فهو رائد، 
ومن  جديد،  من  المسلك  اكتشاف  آخرين  على  تعين  وإن 

يسر متقدما على معاصريه فهو قائد«.
أن  نأمل  ونحن  الرؤية.  أصحاب  القادة،  الــرواد،  وأنتم 
إليكم  نتطلع  ولكننا  مفيدة،  إرشــادات  تقديم  نستطيع 
إلى  الرؤية  هذه  يحول  الذي  الصحيح  المسار  على  لتعثروا 

واقع ملموس.

* كلمة كريستين الغارد مدير عام صندوق النقد الدولي في 
دبي 9 فبراير الجاري

 كريستين الغارد *

الحوكمة الرشيدة والشفافية

من يكتشف طريقا جديدا 
فهو رائد، وإن تعني على 

آخرين اكتشاف املسلك من 
جديد، ومن يسر متقدما 
على معاصريه فهو قائد

رغم إغالقات الحقول .. صادرات النفط وراء نمو االقتصاد الليبي %16.4

 < حقل الشرارة النفطي

مقر بنك »يوروكلير« في بروكسل

على  ليبيا  محافظة  أن  للتنمية  األفريقي  البنك  أكد 
الخام  النفط  من  برميل  مليون  من  أكثر  إنتاج 
التعافي  خطة  لتطوير  كافية   ،2019 عام  في  يوميا 

االقتصادي واالجتماعي المقررة.
النمو  للتنمية بين تحقيق  البنك األفريقي  ويربط 
االقتصادي في دول أفريقيا وعودة األمن إلى ليبيا، 
أفريقيا،  2019 في  عام  %4 في  بنسبة  نموا  متوقعا 
لبنك  وفقا  مشجع  تطور  وهو   ،2020 في  و4.1% 
يجب  النمو  هذا  من   40% لكن  األفريقي،  التنمية 
تعاني بسبب  تزال  التي ال  أفريقيا،  أن توفره شمال 
االحتماالت  فإن  وبالتالي  ليبيا،  في  االستقرار  عدم 
تعتمد على عودة االستقرار السياسي إلى هذا البلد.

انعدام األمن

الوضع  عن  اإلثنين،  الصادر،  البنك  تقرير  وحسب 
فإن  االقتصادية،  ــاق  واآلفـ ليبيا  فــي  السياسي 
إنتاج  خالل  من  تحديدها  يتم  الرئيسة  المؤشرات 
انعدام  بسبب  منتظم  وغير  ضعيف  وهو  النفط، 
البنى  وضعف  السياسي  االستقرار  وعــدم  األمــن، 

التحتية.
من  الليبي  اإلنتاج  أن  األفريقي  البنك  وأوضــح 
من  برميل  مليون  من  أكثر  تجاوز  إن  البترول 
الدولة لديها موارد كافية  الخام يوميا، فإن  النفط 
االقتصادي  التعافي  خطة  لتطوير   ،2019 عام  في 

المتنوعة. واالجتماعي 
السنوات  المرتفعة في  التضخم  وأضاف أن نسبة 
ووجود  والخدمات  السلع  نقص  في  تسببت  األخيرة 

سوق موازية لتبادل العمالت األجنبية.
التضخم  نسبة  وانخفضت  للتنمية  فقط   %4.7

من 28.5% في العام 2017 إلى 13.1% في العام 
2018، بسبب إجراءات حمائية لخفض قيمة الدينار 
في السوق الموازية، بيد أن حجم اإلنفاق لم يقلل 
حيث  التضخم،  بسبب  االقتصادية  الصعوبات  من 
حين  في  األمــن،  على  الميزانية  معظم  إنفاق  تم 
 %6.6 الموظفين،  مرتبات  على   %24.5 إنفاق  تم 

لإلعانات، وفقط 4.7% ذهبت إلى التنمية.
انخفض   ،2018 النفط في  أسعار  ارتفاع  وبسبب 
استمرت  4.2%، في وقت  إلى نسبة  الميزانية  عجز 

الواردات في االنخفاض بفعل قيود االستيراد.
المحلي  الــنــاتــج  نــمــو  تــوقــعــات  وبــخــصــوص 
 ،2019 عام  في   %10.8 يسجل  سوف  اإلجمالي 
حكومة  فإن  السياسي،  الوضع  من  الرغم  وعلى 
االقتصادي،  اإلصــالح  برنامج  بــاشــرت  الــوفــاق 
للوقود  العمومي  الدعم  تخفيض  سيتم  حيث 

الفجوة  محو  أجــل  من  الدينار  قيمة  وتخفيض 
في  والموازي  الرسمي  الصرف  سعر  بين  الكبيرة 

العمالت. سوق 
 2017 العام  في  ليبيا  مرتبة  البنك  تقرير  وبين 
النقد األجنبي  كثاني أكبر دولة من حيث احتياطات 
علما  دوالر  مليار  بـ79.4  يقدر  ما  مع  أفريقيا،  في 
حين   2012 العام  من  كثيرا  تراجعت  القيمة  بأن 
لكنها  أميركي  دوالر  مليار  ـــ124  ب تقدر  كانت 
بفضل   2016 العام  في  أدنى  مستوى  إلى  تراجعت 
للبالد  العامة  والميزانية  النفط  إنتاج  استقرار 

حينها.
في  أعلن  للتنمية  األفريقي  البنك  أن  إلى  يشار 
بملف  متخصص  برنامج  ــالق  إط الــجــاري  فبراير 
المطلوبة  القدرات  وتطوير  ليبيا  في  اإلعمار  إعادة 

ذلك. لتحقيق 

الجزائر - الوسط: عبدالرحمن أميني 

بروكسل ــ علي أوحيدة

األفريقي للتنمية: مليون برميل نفط يوميا كافية لتعافي االقتصاد الليبي

للشؤون  وزيرها  بتدخل  األولى  للمرة  بلجيكا  أقرت 
األموال  على  االعتماد  بهدف  رايندرس،  ديديه  الخارجية، 
لتسديد مستحقات شركات  المجمدة في بروكسل  الليبية 

ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا.
ووجه وزير الخارجية، ديديه رايندرس، رسالة إلى رئيس 
فان  إريك  البلجيكي،  البرلمان  في  المالية  الشؤون  لجنة 
باإلفراج  للسماح  بتدخله  صريح  بشكل  فيها  أقر  رومباي، 

عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.
وقال الوزير البلجيكي إنه وجه رسالة إلى وزير الخارجية 
الليبية عاشور بن خيال العام 2012، وأبلغه أيًضا بفرص 

اإلفراج عن جزء من األموال »لصالح أعمال إنسانية«.
ولم يحدد الوزير طبيعة هذه األعمال اإلنسانية، ولكن 
شبهات تحوم حول أّن أمواالً ليبية جرى استعمالها لتمويل 
للحرب  تغذية  يعتبر  مما  ومليشيات،  مسلحة  تشكيالت 

األهلية.
للمرة  األربعاء،  أمس  البلجيكية،  الصحف  وكشفت 
 ،2011 العام  بلجيكا  في  الليبية  الودائع  تفضيل  األولى 
التي يعتقد أنه تم التصرف على نطاق واسع في فوائدها 
وحتى العام الماضي بمبلغ يزيد على ملياري يورو، وفق 

المختلفة. المصادر 
التي  الخارجية  وزير  رسالة  إن  بلجيكية  صحف  وقالت 

عن  تحدث  حيث  صريحة،  مغالطات  تتضمن  كشفها  تم 
مؤسسة تم تعويضها، لكنها نفت أي تعامل لها مع ليبيا.

ويطالبون  الوزير،  رواية  البلجيكيون  النواب  ورفض 
بالتركيز على دور وزارة الخزانة في هذه التطورات، كما 
تعويضات  أي  يتلِق  لم  الذي  لوران  األمير  محامي  أن 
هذا  في  جديدة  خطوات  اتخاذ  بصدد  أنه  اليوم  أعلن 

الملف.
الذي  كيلغيني،  جيل  جورج  البلجيكي  النائب  وقال 
وزير  إن  وثيق،  بشكل  الليبية  األموال  ملف  يتابع 
المسؤولين  الحديث عن دور  أغفل في رسالته  الخارجية 
استعمال  تم  وكيف  رسالته،  على  الرد  وطبيعة  الليبيين، 

األموال، وهي مسائل البد من كشف جميع حيثياتها.
المجمدة منذ  الليبية  الجدل حول ملف األموال  ويمتد 
االتحاد  لدى  السابق  ليبيا  سفير  كشف  إذ  عامين،  نحو 
في  حميمة،  محمد  مراد  ولوكسمبرغ،  وبلجيكا  األوروبي 
مارس من العام 2017 عن سحب 300 مليون يورو من 
أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا في الفترة من 
2012 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه. 30 يونيو 

على  »الوسط«  حصلت  بيان  في  حميمة  وأوضح 
المجمدة  الليبية  األرصدة  قيمة  أن  وقتذاك  منه  نسخة 
جداول  حسب  يورو،  مليار   15 على  تزيد  بلجيكا  في 
وزير  من  بروكسل  في  عمله  إبان  السفير  تسلمها 
وأسماء  المجمدة  المبالغ  قيمة  توضح  البلجيكي،  المالية 

بها. المودعة  المصارف 

بلجيكا تقر بـ »التصرف« في األموال الليبية املجمدة لصالح شركاتها



إعالن  أعقاب  في  الجدل  وتيرة  تزايدت 
طرابلس،  في  المركزي  المصرف  محافظ 
صرف  توقف  استمرار  الكبير،  الصديق 
منحة أرباب األسر المعروفة باسم »منحة 

500 دوالر«.
إعالنه  عقب  صحفية  تصريحات  وفي 
مناسبة  في  للدينار  الجديدة  الطبعة 
الكبير  ربط  فبراير،  لثورة  الثامنة  الذكرى 
بين توقف صرف هذه المنحة وما وصفه 
الرقم  منظومة  في  الحاصل  بـ»التزييف 
الوطني« دون أن يعلن أي توقيت متوقع 

الستئناف الصرف.
وقال الكبير إن المصرف المركزي ليست 
في  الموجود  التزييف  بحجم  معرفة  لديه 
أنه  إلى  مشيرا  عمقه،  ومدى  المنظومة 
من »المهم أن تكون هناك قاعدة بيانات 
سليمة أكثر من منحة الـ 500 دوالر، ذلك 
والبطاقات  السفر  لجوازات  تؤسس  ألنها 

الشخصية وبقية المعامالت األخرى«.
المصرف  جاهزية  عن  أعرب  ذلك  مع 
المنحة فور االنتهاء مما وصفه بـ  لصرف 
الوطني«،  الرقم  بيانات  قاعدة  »تنظيف 

حتى ال يتضرر األمن القومي.
رئيس  نفى  الماضي،  نوفمبر  وفــي 
بالتمر،  محمد  المدنية،  األحــوال  مصلحة 
»ضبط 890 ألف رقم وطني مزور«، مشيرا 
إلى تشكيل لجنة للتحقق من كافة البيانات 
بالنسبة للمواطنين، فيما لم تصدر نتائج 

لتحقيقات تلك اللجنة حتى اآلن.
وعبر مدونون عن استغرابهم من عدم 
في  الدولة  مستوى  على  تحقيقات  وجود 
هذا الملف بالغ الخطورة، واعتبر مراقبون 
حــدود  تتخطى  الكبير  تصريحات  أن 
أن  إلى  مشيرين  االقتصادية،  األحاديث 
األمن  أن  يعني  الوطنية  األرقام  »تزييف 
صعوبة  هناك  وأن  خطر،  في  القومي 
»هل  وتساءلوا:  االنتخابات«،  إجــراء  في 

المقصود عرقلة االنتخابات؟«.

بحث  المركزي  المصرف  محافظ  كان 
مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، 
من  عشر  السابع  في  الملفات  من  عددا 
سير  »عملية  بينها  ومن  الماضي،  يناير 
الوطنية،  البيانات  قاعدة  تدقيق  مشروع 
االستحقاق  هذا  إلنجاز  الجهود  وتكثيف 

الوطني«.
مع  الــمــوازيــة  الــســوق  تفاعلت  ــد  وق
العمالت  حققت  فقد  الكبير،  تصريحات 
الدولية األكثر تداوال في السوق الموازية 
أمس  الليبي  الدينار  أمام  كبيرا  صعودا 

دينار   4.48 إلى  ــدوالر  ال وزاد  األربــعــاء، 
مقابل 4.39 دينار أول من أمس، بفارق 9 
قروش في تطور لم تشهده السوق منذ 

فترة.
األوروبــيــة  العملة  كــســرت  كــذلــك 
بوصول  دينارات  الخمسة  حاجز  الموحدة 
دينار   5.04 إلى  أمس  اليورو  سعر صرف 
مقابل 4.94 دينار أول من أمس، وبفارق 

عشرة قروش ألول مرة منذ أشهر.
عندما  االسترليني،  الجنيه  قفز  أيضا 
 5.51 5.66 دينار مقابل  إلى  ارتفع أمس 

قرشا،   15 بفارق  أمــس،  من  أول  دينار 
التركية  الليرة  على  انعكس  نفسه  واألمر 
التي زادت إلى 0.84 دينار مقابل 0.825 
العملة  تراجعت  حين  في  دينارالثالثاء، 
 1.42 مقابل  دينار   1.40 إلى  التونسية 

دينار ليبي.
االقتصادي  الخبير  انتقد  ذلــك  إلــى 
مخصصات  ــف  ــ وق أحــمــد  د.مــحــمــد 
عبر  تدوينة  في  متسائال  األســر،  ــاب  أرب
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته 
مخصصات  إن  يقال  »عندما  »فيسبوك«: 

الرقم  تزييف  بسبب  أوقفت  دوالر   500
 10 مخصصات  إيقاف  تم  فهل  الوطني، 
آالف دوالر التي يسمح للمواطن بتحويلها 
السبب  »أظن  مؤكدا:  وأردف  للخارج..؟«، 

أقوى في الحالة الثانية«.
أعلن في  المركزي،  ليبيا  وكان مصرف 
الماضي إصدار تعليماته  منتصف سبتمبر 
 500 بالبدء في صرف  التجارية  للمصارف 
إضافتها  جرى  التي  مواطن،  لكل  دوالر 

لمخصص أرباب األسر عن العام 2018.
لمخصص  المبلغ  هذا  إضافة  وجــاءت 
أرباب األسر عن العام 2018، وفقا لبرنامج 
أعلنه  الـــذي  االقــتــصــاديــة  ــات  ــالح اإلص
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
وذلك في خطوة مهمة لرفع المعاناة عن 

المواطن وإنعاش االقتصاد في البالد.
البرنامج  اعتمد  الماضي،  سبتمبر  وفي 
المجلس  رئــيــس  عــقــده  اجتماع  ــالل  خ
ونائبه  بطرابلس،  السراج  فائز  الرئاسي 
أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف 
ورئيس  الكبير،  الصديق  المركزي  ليبيا 

المجلس األعلى للدولة خالد المشري.
الخاص  االجــتــمــاع  محضر  وتضمن 
االقتصادية،  اإلصــالحــات  تنفيذ  بشأن 
األجنبي،  النقد  فرض رسوم على مبيعات 
المحروقات  دعــم  سياسة  ومــراجــعــة 
جانب  إلــى  لها،  المصاحبة  ــراءات  واإلجـ
إضافة مبلغ 500 دوالر أميركي لمخصص 
أرباب األسر لكل مواطن عن العام 2018.
بشأنه  اتفق  ــذي  ال البرنامج  وشمل 
المركزي،  ليبيا  الرئاسي ومصرف  المجلس 
رسوم  بفرض  الدينار  صرف  سعر  معالجة 
لألغراض  األجنبي  النقد  مبيعات  على 
دعم  ومعالجة  والشخصية  التجارية 
التي  ــراءات  اإلج من  وغيرها  المحروقات، 
االقتصاد  تشوهات  تصحيح  تستهدف 
الليبي.وشهدت ليبيا خالل األعوام األخيرة 
بشح  بــدأت  متردية  اقتصادية  أوضاعا 
وقع  الذي  األمر  األسعار،  وغالء  السيولة 
غياب  في  البسيط  المواطن  على  تأثيره 

تام لكافة الجهات المسؤولة.

قال صندوق النقد الدولي إن اندماج دول المغرب العربي 
استراتيجية  بدور مهم في  أن يساهم  الخمسة يمكن 
تشجيع زيادة النمو في المنطقة، وفي كل بلد مغاربي 

بنحو نقطة مئوية على المدى الطويل.
ووصف الصندوق ليبيا بأنها تنتمي للشريحة العليا من 
فئة الدخل المتوسط، باعتبارها من أكبر الدول المصدرة 
للنفط والغاز، وأشار إلى »اندالع الحرب األهلية... التي 
االستقرار  عدم  وحالة من  السلطة،  في  فراغ  إلى  أدت 

تنطوي على عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة«.
المحلي  الناتج  إجمالي  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
أن  الممكن  العربي كان من  المغرب  لبلدان  المشترك 
يناهز 360 مليار دوالر في حالة االندماج. ويحتفل اتحاد 
المغرب العربي بالذكرى الثالثين لتأسيسه، ودعا الرئيس 
رئيس  إلى  رسالة  في  بوتفليقة  عبدالعزيز  الجزائري 
الفرصة  استغالل  إلى  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 

لمراجعة منظومة العمل القائمة وتطويرها.
المغاربية  البلدان  إلى تحقيق  النقد  و أشار صندوق 
وموريتانيا(  والجزائر  والمغرب  وتونس  )ليبيا  الخمسة 
في  التجاري،  المستوى  على  فردي  بشكل  كبيرا  تقدما 
حين ال تزال المنطقة األقل اندماجا على مستوى العالم، 
إذ تبلغ نسبة التجارة البينية أقل من 5% من التجارة 

الكلية في بلدان المغرب العربي.
ونوهت دراسة الصندوق التي حملت عنوان »االندماج 
االقتصادي في المغرب العربي: مصدر للنمو لم يستغل 
واالستثمار  التجارة  حواجز  تخفيض  أهمية  إلى  بعد«، 
مناخ  وتحسين  السلع  أسواق  وتحرير  الشبكات  وربط 
األعمال إلى جانب تكامل االندماج اإلقليمي مع اندماج 

المنطقة عالميا.
أرادت  ما  إذا  المغاربية،  الحكومات  الصندوق  وحث 
المرور إلى مرحلة االندماج، رسم حزمة أهداف مشتركة 
لالندماج،  جديدة  اتفاقية  بشأن  التفاوض  بينها  من 
النمو،  زيــادة  خالل  من  الوظائف  لخلق  آليات  ووضع 
وانفتاح النموذج االقتصادي لكل دولة، وتحقيق التنمية 

الشاملة للجميع وتوسيع دائرة التجارة اإلقليمية.
وتعتبر زيادة االندماج بين بلدان المغرب العربي أمرا 
أن  االندماج  هذا  فمن شأن  اقتصادية،  لدواع  منطقيا 
يخلق سوقا إقليمية يسكنها قرابة 100 مليون نسمة، 
يصل متوسط دخل الفرد حوالي 4 آالف دوالر بالقيمة 
االسمية وحوالي 12 آالف دوالر على أساس تعادل القوى 
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  أن  ويذكر  الشرائية. 

اإلجمالي في ليبيا يصل إلى 4.85 ألف دوالر.
كوجهة  المنطقة  جاذبية  يزيد  أن  هذا  شأن  ومن 
حركة  تكاليف  ويخفض  المباشر،  األجنبي  لالستثمار 
التجارة ورأس المال والعمالة عبر بلدانها، ويعزز كفاءة 
تخصيص الموارد. ومن شأنه أيضا أن يكسب المغرب 
الصدمات  مواجهة  في  الصالبة  من  مزيدا  العربي 
االتحاد  إن دول  التقرير  السوق. وقال  الخارجية وتقلب 
المغاربي تغطي منطقة شاسعة في شمال غربي إفريقيا، 
مساحتها تقارب 6 ماليين كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد 

سكانها 100 مليون نسمة.
وليبيا  )الجزائر  الخمسة  المغاربية  البلدان  وتشترك 
وموريتانيا والمغرب وتونس( في كثير من جوانب التاريخ 
المغاربية موقعا  البلدان  إذ تحتل كل  واللغة،  والثقافة 
عبر  أوروبا  في  المتقدمة  االقتصادات  بين  استراتيجيا 
البحر المتوسط في الشمال واقتصادات إفريقيا جنوب 

الصحراء النامية ذات اإلمكانات الكبيرة في الجنوب.
ولكن  الجغرافية  الناحية  من  متقاربة  أيضا  وهي 
متنوعة من الناحية االقتصادية، فالجزائر هي أكبر اقتصاد 
في المنطقة ومن بلدان الشريحة العليا في فئة الدخل 
الغاز  تصدير  في  مهمة  مكانة  تحتل  التي  المتوسط 
والنفط، ونظرا العتمادها الكبير على الهيدروكربونات، 
بسبب  مهمة  كلية  اقتصادية  تحديات  تواجه  فهي 

انخفاض أسعار النفط في 2014.
ووصفت الدراسة موريتانيا بأنها في الشريحة الدنيا 
من فئة الدخل المتوسط، لكنها مهمة في إنتاج الحديد 
لكنها  نسبيا،  سريع  نمو  تحقيق  تواصل  وهي  الخام، 

تواجه تحدي التقلب في أسعار المعادن.
في حين يمر المغرب، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، 
بمرحلة من التحول التدريجي. وهو بلد متوسط الدخل 
يتسم بتنوع اقتصادي جيد نسبيا، ورغم مكانته المهمة 

والسيارات  الزراعية  للمنتجات  كمصدر  المنطقة  في 

الزراعي  الناتج  لتقلب  معرضا  يزال  ال  فهو  واألسمدة. 
والطلب الخارجي.

وأخيرا تونس، وهي بلد صغير من البلدان متوسطة 
الكهربائية،  للمكونات  مهم  إقليمي  ومصدر  الدخل 
الزيتون،  وزيت  الخفيفة،  والمعدات  اآلالت  غيار  وقطع 
واسع  النمو  استئناف  إلى  تونس  وتسعى  والمالبس، 
النطاق واستعادة االستقرار االقتصادي الكلي بعد عدد 
من الصدمات الداخلية والخارجية. وهناك تفاوت كبير 
الذي  األعمال  ممارسة  مناخ  مؤشر  في  البلدان  بين 
الذي  المؤسسات  جودة  ومؤشر  الدولي  البنك  يصدره 

يصدره المنتدى االقتصادي العالمي، حيث يشغل كل من 
المغرب وتونس مراكز جيدة نسبيا، بينما تتقارب البلدان 

األخرى عند المراكز الدنيا في المقياسين.
في  مهمة  خطوات  المغاربية  البلدان  قطعت  وقد 
ولكن  األخيرة،  السنوات  خالل  االقتصادية  اإلصالحات 
فيها  للسياسات  أولوية  يزال  ال  للجميع  الفرص  توفير 
النمو  وسرعة  الكبيرة  الشباب  لنسبة  ونظرا  جميعا، 
نمو  تحقيق  ينبغي  المغاربية،  المنطقة  في  السكاني 
أسرع في المنطقة عن طريق االستفادة من مصادر النمو 
ظل  ولطالما  بعد،  تستغل  لم  التي  واألخرى  التقليدية 
النمو في المنطقة شديد االنخفاض ولم يقدم مساهمة 
كافية في خلق فرص العمل والحد من الفقر، فقد بلغ 
معدل النمو المتوسط في السنوات الخمس الماضية أقل 
من 2.4 %  ومن المتوقع أال يتجاوز 2.7 %  على المدى 
المتوسط، وال يزال متوسط نصيب الفرد نمو إجمالي 
الناتج المحلي قرابة الصفر، ويالحظ أن البطالة المرجحة 
بعدد السكان ال تزال مرتفعة، حتى مقارنة بأنحاء أخرى 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث تبلغ 
12%  كمعدل كلي و 25 للشباب )15-24 سنة( وهناك 
شح في بيانات الفقر وعدم المساواة لكن األدلة تشير 

إلى أن كليهما شهد تحسنا طفيفا منذ الربيع العربي.

اقتصاد 09

قالت شركة »سوناطراك« الجزائرية أمس األربعاء، إنها بدأت اإلنتاج في حقل توات 
للغاز التابع لها، والبالغة طاقته اإلنتاجية 12.8 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف بيان »سوناطراك« أن الحقل ينتج أيضا 1800 برميل من المكثفات يوميا. 
للنفط والغاز مدعومة من شركات استثمار  إنرجي«، وهي شركة منتجة  و»نبتون 
مباشر، هي شريكة »سوناطراك« في الحقل. وبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز 135 
مليار متر مكعب في 2018. كان حقل توات للغاز قد تأجل تشغيله متأخرا أكثر من عام 

عن الموعد المزمع، وهو أحد 5 حقول غاز يجري تطويرها في جنوب الجزائر.
وتواجه الجزائر عضو أوبك، وهي مورد كبير إلى أسواق الغاز األوروبية، صعوبات 
لزيادة إنتاجها من الطاقة، الذي تعول عليه بقوة في اإلنفاق الحكومي الالزم لتمويل 
من  السنوي  إنتاجها  لزيادة  تخطط  الجزائر  لكن  واالجتماعية.  التنموية  المشاريع 
الغاز إلى 95 مليار متر مكعب منها 42 مليارا ستكون لالستهالك المحلي و53 مليارا 

للتصدير. وكانت استهدفت في األصل زيادة الصادرات إلى 57 مليار متر مكعب.

الجزائر: بدء إنتاج حقل توات للغاز

هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 
اإلمدادات  زيادة  األربعاء، مع  2019، أمس 
على  االقتصادي  النمو  وتباطؤ  األميركية 
نحو بدد األثر الصعودي لتخفيضات اإلنتاج، 
األميركية  والعقوبات  »أوبك«  تقودها  التي 

المفروضة على إيران وفنزويال.
وسجلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط األميركي أعلى مستوى في 2019 
للبرميل أمس، لكنها ما  56.39 دوالر  عند 
لبثت أن تراجعت من جديد إلى 56.16 دوالر 

على  فحسب  قليال  يزيد  ما  وهو  للبرميل، 
التسوية السابقة، وفقا لوكالة »رويترز«.

وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي 
برنت 66.41 دوالر للبرميل بانخفاض أربعة 
سنتات عن التسوية السابقة، وإن كانت إلى 
أعلى مستوى  كثيرا عن  بعيدة  ليست  اآلن 
الذي سجلته يوم  البالغ 66.83،  في 2019 

اإلثنين الماضي.
وتلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات 
اإلمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة 

تقلص  أن  المتوقع  ومن  )أوبــك(.  للبترول 
مصدر  وأكبر  ــك«  »أوب عضو  السعودية، 
للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في 
مارس ضمن جهود لتقليص المعروض في 

األسواق.
ــدادات  ــ اإلم خفض  مقابل  فــي  لكن 
الواليات  إنتاج  ارتفع  األميركية،  والعقوبات 
المتحدة من الخام أكثر من مليوني برميل 
يوميا في 2018 ليسجل مستوى قياسيا عند 

11.9 مليون برميل يوميا.

النفط ينزل عن أعلى مستوى في 2019 السعر بالدوالرنوع الخام

65.92برنت

56.12غرب تكساس

64.68دبي

66.03سلة أوبك

64.30أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 20 فبراير 2019
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الواليات  ضغطت  أن  بعد  األربــعــاء،  أمس  الصيني  اليوان  ارتفع 
العملة  قيمة  في  حاد  خفض  دون  للحيلولة  بكين،  على  المتحدة 
الصينية في إطار أي اتفاق تجاري، بينما أخذ الدوالر فرصة اللتقاط 
محضر  نشر  المستثمرون  فيه  يترقب  الــذي  الوقت  في  األنفاس 

اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي(.
أصول  تعافي  من  بدعم   2019 في  حسنا  بــاء  اليوان  وأبلى 
من  وبكين  واشنطن  اقتراب  بشأن  والتفاؤل  الناشئة،  األســواق 
لوكالة  وفقا  بينهما،  التجاري  النزاع  إلنهاء  اتفاق  إلى  التوصل 
»رويترز«.وارتفع اليوان 0.4% في التعامات الخارجية إلى 6.7195 

يوان للدوالر، وهو أفضل مستوياته منذ أول فبراير.
وكان  عمات.  سلة  مقابل   96.501 عند  الــدوالر  مؤشر  واستقر 
المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين األسبوع الماضي، لكن 
الطلب على العملة األميركية انحسر بفعل التفاؤل بأن جولة جديدة 
حل  في  ستساعد  المتحدة  والواليات  الصين  بين  المباحثات  من 

الخاف التجاري بينهما.
نطاقات  في  عالقا  ظل  لكنه  دوالر،   1.1350 إلى  اليورو  وارتفع 
هذا  صعوبات  الموحدة  األوروبية  العملة  وواجهت  األخيرة.  اآلونة 

العام مع تنامي المخاوف بشأن حالة منطقة اليورو.
ين.   110.95 إلى  ــدوالر  ال مقابل   %0.3 الياباني  الين  وهبط 
وانخفض الجنيه اإلسترليني 0.2% لكنه ظل فوق 1.30 دوالر بكثير 
الوزراء  رئيسة  تتمكن  أن  في  اآلمال  بفعل  الثاثاء،  صعوده  بعد 
حيث  أمس،  بروكسل  في  تقدم  تحقيق  من  ماي  تيريزا  البريطانية 

تسعى لتعديل اتفاقها لانسحاب من عضوية االتحاد األوروبي.

■ بنغازي–سالم العبيدي
للقوات  العامة  للقيادة  التابعة  العسكرية  الكفرة  منطقة  افتتحت 
سابقا  المعروفة  الحدودية  األمنية«  سطع  »نقطة  الليبية  المسلحة 

بنقطة )2.2( لتنظيم حركة التجارة والمرور مع دول الجوار.
وقال آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم األبعج لـ»بوابة 
الوسط« إن افتتاح النقطة الحدودية يأتي »في إطار استعادة هيبة 
وتنظيم  الوطن  حماية  في  بدورها  المسلحة  القوات  وقيام  الدولة 
بعد   )2.2( النقطة  افتتاح  تم  حيث  الجوار،  دول  مع  التجارة  حركة 

تقديم الدعم اللوجيستي لهم«.
مدينة  جنوب  تقع  التي  الحدودية  النقطة  أن  األبعج،  وأوضــح 
المتجهة إلى  أو الشاحنات  الكفرة، »ستكون منفذا لخروج السيارات 
العسكرية،  المنطقة  عن  صادر  رسمي  بتصريح  السودان  أو  تشاد 
بما  النقطة  ألفــراد  التصريح  وتسليم  النقطة  ذات  من  والعودة 

يضمن معرفة أفراد النقطة للبضائع المصدرة والمستوردة«.
مكافحة  في  كثيرا  »ستساهم  النقطة  هذه  أن  إلى  األبعج  وأشار 
الليبي  الجيش  قوات  أن  مؤكدا  والساح«،  والمخدرات  البشر  تجار 
تمشيط  بعمليات  للقيام  الشرقي  الجنوب  في  دوريات  بنشر  تقوم 

مستمرة ودورية لضبط وحفظ األمن في الكفرة وضواحيها.

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي 
في البيضاء، علي الحبري، إن ثلث 
السنوات  خال  اإلنفاق  ميزانية 
الثاث الماضية جرى إنفاقها على 

الجيش الوطني الليبي.
ما  مجموع  أن  الحبري  وأوضــح 
تسعة  بلغ  الوطني  الجيش  صرفه 
 29 إجمالي  من  دينار  مليارات 
الميزانية  مجموع  دينار  مليار 
نفسها.  الثاث  السنوات  خــال 
برنامج  مــع  لــه  مداخلة  حسب 
»ليبيا  قناة  تبثه  الذي  »المؤشر« 
الــحــبــري هذا  األحــرار«.وفــصــل 

ميزانية  من   %43 »صرفت  الليبي  الجيش  قوات  إن  قائا:  اإلنفاق 
 ،2017 ميزانية  من  و%27  مليار،   9.5 بلغت  التي   2016 العام 

و20% من ميزانية 2018«.

عاما،   44 منذ  له  مستوى  أدنى  بريطانيا  في  البطالة  معدل  بلغ 
بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت أول من أمس رغم تراجع 
بشأن  والمخاوف  العالمي  االقتصاد  تباطؤ  جراء  االقتصادي  النمو 

»بريكست«.
الثاثة حتى ديسمبر، وهو  % في األشهر   4 البطالة  وبلغ معدل 

أقل مستوى منذ 1975، بحسب ما أفاد مكتب االحصاءات الوطني.
وكان المعدل هو ذاته المسجل في األشهر الثاثة حتى نوفمبر، 

وفق بيان مكتب اإلحصاءات، بينما كان متوقعا أال يحدث أي تغير.
 1.36 ليبلغ  ألفا  بـ14  العمل  عن  العاطلين  عدد  إجمالي  وتراجع 
مليون في العام المنتهي في ديسمبر، وهو عدد أقل بـ100 ألف عن 

العام السابق.
في  العمل  سوق  ازدهــر  النمو،  تباطؤ  »رغم  إنه  المكتب  وقال 

بريطانيا«، مشيرا كذلك إلى تسجيل الباد معدل توظيف قياسيا.
شركة  إعان  مع  تزامنت  العمل  سوق  عن  الجيدة  األنباء  لكن 
في  مصنعها  ستغلق  أنها  السيارات  لصناعة  اليابانية  "هوندا" 

بريطانيا عام 2021، ما يعني خسارة 3500 وظيفة.
وأفاد مكتب اإلحصاءات أن األجور في بريطانيا بقيت متفوقة على 
معدل التضخم. ونما متوسط الدخل بما في ذلك المكافآت بنسبة 
السابق،  بالعام  مقارنة  ديسمبر  حتى  الثاثة  الشهور  في   %  3.4

وهو ما عزز القدرة الشرائية لرواتب الموظفين.

الدوالر مستقر واليوان ألعلى 
مستوى في 3 أسابيع

افتتاح نقطة حدودية جنوب الكفرة 
لتنظيم التجارة مع دول الجوار

الحبري: الجيش يستحوذ على 
ثلث اإلنفاق خالل 3 سنوات

البطالة في بريطانيا عند أدنى 
مستوى منذ 44 عاما

 < علي الحبري

ال تزال المنطقة األقل اندماًجا على 
مستوى العالم، ونسبة التجارة البينية 

أقل من 5% من التجارة الكلية

3٦0 مليار دوالر الناتج املحلي لبلدان املغرب العربي
المنطقة المغاربيةتونسالمغربموريتانياالجزائرليبياالسنةالوحدة

20171.82.410.40.25.8مليون كيلومتر2المساحة

20176.441.53.934.911.398.1مليون نسمةعدد السكان

18.710.422.810.61611.7أحدث سنة%البطالة

45.224.916.729.336.825.2أحدث سنة%بطالة الشباب

إجمالي الناتج 
201733.3175.55110.739.9364.4مليار دوالرالمحلي االسمي

نصيب الفرد من 
20174.8594.2921.3183.1513.4963.714دوالرإجمالي الناتج المحلي

201327.93.13.53.41.72.4 -2017%النمو الحقيقي

2013154.62.41.34.85.6 -2017%التضخم

% من إجمالي الدين العام
12.585.263.357.623.3ال ينطبق2013 -2017الناتج المحلي

المصدر: البنك الدولي وصندوق النقد

الدمج االقتصادي يوفر سوقا تضم 100 مليون مستهلك.. و4 آالف دوالر حصة الفرد

ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب األسر؟
خبير يتساءل عن مصير مخصصات الـ 10 آالف دوالر

القاهرة – الوسط

المنطقة المغاربية: مؤشرات اقتصاديةالقاهرة – الوسط

الكبير: التزييف مبنظومة الرقم الوطني وراء وقف صرف منحة 500 دوالر 
بالتمر شكل جلنة للتحقق من بيانات املواطنني والنتائج لم تصدر حتى اآلن
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فبراير وفراغ السلطة

ناجي جمعة بركات

صالح الحاراتي

من حقنا أن نحتفل بهذه الثورة التي أنقذت ليبيا من جبروت القذافي وزبانيته وفساده المالي واألخالقي، 
وإهداره لكرامة كل ليبي بمن فيهم مساعدوه ومعاونوه ومن معه.

الليبي ومن شرق إلى غرب وجنوب هذا الوطن، وانتهت  أبناء الشعب  الثورة لقيت زخما كبيرا من  هذه 
بالنصر على آخر فلول القذافي بانتهاء القذافي يوم 20 أكتوبر 2011. نجحت هذه الثورة في لم شمل الليبيين 
ووقوفهم صفا واحدا، كما وقفوا ضد اإليطاليين لمدة 20 سنة. انتصر أبناء بنغازي والزنتان ومصراتة وغريان 
ونالوت وجادو وطرابلس والزاوية وترهونة وسبها، ومعظم مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا على جيش وكتائب 
أبناء القذافي، واستشهد أكثر من 6 آالف شهيد وأكثر من 20 ألف جريح فداء لهذا الوطن والشعب.. لقد قدموا 
أنفسهم لكي ينعم الشعب الليبي بوطنه وثرواته ويعيش حياة مدنية خالية من حكم العسكر. استشهد هؤالء 
من أجل الوطن وهم على يقين بأن انتصار الثورة والشعب قادم ال محالة. طموحاتهم كانت تتمثل في أن 
ينتهي عهد القذافي وزبانيته وتحقق لهم ذلك ولكن لم تتحقق طموحاتهم في أن يعيش الليبيون حياة آمنة 
وبعيدا عن االنقسام والتشرذم والحقد والحسد والخيانة والفساد المالي والسياسي واستغالل الدين وتضليل 
الناس تحت مظلة آيديولوجيات ظالمية وحاقدة بها من الفتن والظلم أكثر مما فعله القذافي ألكثر من 42 

سنة.
نجحت هذه المجموعات الحاقدة والطامعة في السلطة في عسكرة هذه الثورة ومند البداية واستغلت ظروف 
األيام األولى للثورة وزينت صورها بأنها المنقذ للوطن مع رجال الدولة المدنيين والوطنين. لبسوا لباس 
الثعلب المكار والحرباء الجرباء والضباع الجائعة. رسموا أهدافهم وتحققت لهم 
ببزوغ أول حكومة وأول مؤتمر وطني ونشروا حلفاءهم في كل منصب تنفيذي 
وأسسوا  المريضة  النفوس  بعض  استغلوا  ليبيا.  اسمها  دولة  في  وتشريعي 
جيوشا من المليشيات وأوهموهم بأنهم جيش ليبيا وأغدقوا عليهم األموال 
وغضوا النظر عن جرائمهم. سرقة الثورة بعد يوم 30 نوفمبر 2011م وانتهت 
الثورة في ذلك اليوم وغاب عنها من ساهموا في قيادتها وأوصلوها إلى بر األمان 
وزادت في االختفاء بعد 2012/7/7م وغربت شمس هذه الثورة في هذا اليوم 

وإلى اليوم لم تشرق.
بدون  الظلم  على  ثار  ثورة شعب  ليبيا هي  ثورة  يهم وستظل  كل هذا ال 
تخطيط أو قيادة وكذب من قال إنه خطط لها أو قادها. قادها األبطال وسرقها 
األنذال والخونة. هذه الثورة ستبقي رمزا للنصر وفخرا للشعب الليبي وأبناء ليبيا 

المخلصين ومن قادوها إلى بر األمان.
لديهم  كانت  ولكن  واحد  خندق  وفي  معنا  بأنهم  اللعين  الغرب  أوهمنا 
أطماعهم الخاصة وأهدافهم الشخصية مع القذافي ليس إال. اتضح فيما بعد 
أن ليبيا وشعبها ال يهمانهم وغرضهم الوحيد هو إزالة القذافي ومن معه لكي 
هذا  قاد  وأفغانستان.  ولبنان  والصومال  العراق  مثل  فوضي  في  البالد  تدخل 
العمل الجبان بعض من دول عالمنا العربي المنهار المتخلف والذي كان يحقد 
ويخاف قادته على مناصبهم. انضم إليهم الفرنسيون واإلنجليز وأخيرا األمريكان 
القذافي  أنتم ووطنكم ونحن حررناكم من  القذافي رحلوا وقالوا  وعندما مات 
والذي كان أحد أوسخ أشرار العالم. لم يتعلموا من درس العراق عندما دمروا جيشه وشرطته وأرغموهما على 
ترك وظيفتيهما. لم يتعلموا من لبنان والذي ميلشياته إلى هذا اليوم تتحكم في الدولة. تركوا ليبيا ويعرفون 
أن ليبيا ليست بها مؤسسات وخاصة الجيش والشرطة. ساهموا في زرع جسم سرطاني داخل ليبيا وهو اإلخوان 
المسلمون وإلى اليوم بريطانيا مازالت تقف معهم. هذا الجسم برز منذ تولي حكومة الكيب والمؤتمر الوطني 
وتغلغلوا في جميع مناصب الدولة ورغم أن الشعب الليبي أعطاهم األصوات وأخذوا %17 من انتخابات 2012م 
إال أنهم نجحوا في إبعاد الفائز في هذه االنتخابات والذي كانت له أطماعه الشخصية ونسي من ساهموا معه 
في بداية الثورة.. السياسة هي حماية الوطن وليست خيانته في سبيل تحقيق طموحات شخصية. ال يوجد في 
ليبيا استقرار وال مؤسسات ولم يوجد بها أي نوع من الديموقراطية أو أسس الدولة المدنية. الوقت ليس في 
صالح ليبيا هذه األيام، حيث األيام القادمة ستكون عصيبة على ليبيا جراء محاولة الجميع شد العصا من النصف 
وكذلك تطبيق لفكرة سياسة البطة العرجاء آخر ما قامت به حكومة الوفاق الوطني ورئيسها هو تعيين بعض 
أعوان النظام السابق مثل محمد الحويج ومعتوق معتوق وكنه وكذلك بعض من ساهموا في الصخيرات أمثال 
جمعه القماطي وامحمد شعيب وإقحام جحا وبعض من ضباط الجيش في عملية فاشلة يريد السراج منها بناء 
جدار يحميه من الصدمة القادمة. جميع الحكومات المتوالية ومنذ نجاح الثورة، سلمت أمرها إلى األمم المتحدة 
وبعض الدول الكبرى والقزمية واالعتماد على األمم المتحدة في إيجاد حلول لليبيا هو سراب وعليكم النظر 
والتمعن فيما يجري بالعراق والصومال ولبنان حيث فشلت األمم المتحدة في دعم أو إيجاد أي حلول. عليكم 
العمل مع القوي الوطنية إليجاد حلول وأن يكون الحل ليبيا ودعم أبناء ليبيا من حرروا بنغازي ودرنه وحافظوا 
على الهالل النفطي واآلن حرروا الجنوب بغض النظر عن األشخاص واألسماء فهم أبناء ليبيا ويجب دعمهم 
وعلى الليبيين دعمهم ولن يكون هناك أي أمان في ليبيا إال بوجود جيش قوي وشرطة وأمان وقوانين.. ثورة 
فبراير لم تمت وهي حققت أحالم كل ليبي عاش 42 سنة تحت ظلم وقهر القذافي. هذه الثورة فخر لنا جميعا 
وسنحتفل بها طالما اهلل مدنا بالصحة وطول العمر وسوف تتحقق أهدافها طالما ان الشعب الليبي سيقف ضد 
من أفسدوا قيام الدولة المدنية وخاصة حكومة األمم المتحدة والتي تحاول زرع الفتن أكثر بين شرق وغرب 
وجنوب ليبيا وتحاول جاهدة تقسيم الوطن وخاصة بما فعلته أثناء تحرير الجيش للجنوب الليبي من العصابات 
التشادية وداعش. لن تجد إجابة مقنعة عن تصرفات هذه الحكومة.. لهذا ثورة فبراير لم تمت حيث العجلة 
هذه األيام تدور بسرعة وبصوت عاٍل ومن لم يسمعوا أصوات هذا الشعب وشغوفهم بدوران العجلة سيجدون 
أنفسهم متأخرين جدا عندما تتوقف هذه العجلة ويكون صوت الشعب هو الذي سيستمع له من قبل من 
يحترمون ويقدرون هذا الوطن وشعبه.. من حقك أخي الليبي أن تحتفل بهذه الثورة وكل عام وأنتم بخير وليبيا 

قادمة بعون اهلل واللهم ارحم شهداء هذه الثورة.

التغيير الذي حدث في فبراير 2011، وما حدث بعده، وإن تباينت التوصيفات بين أنه ثورة أو انتفاضة أو حرب 
أهلية... إلخ، ولكن نتيجته النهائية هي سقوط نظام، وبروز واقع سياسي لم يتشكل في صورته المستقرة حتى 

اآلن، فالثورة تسقط أنظمة وليس بالضرورة أن تبني الدول، فتلك مهمة أخرى.
من المعلوم أن الحالة التي تفقد فيها أي حكومة سلطتها المركزية تسمى »حالة فراغ السلطة« أو »حالة فراغ 
سياسي«، وهي مثلها مثل أي فراغ مادي، ستقوم بكل تأكيد قوى أخرى إلى اإلسراع لملء ذلك الفراغ بمجرد حدوثه، 
وأظن أن ذلك ما حدث بأشكال وأنماط مختلفة، ميليشيات مسلحة، أو جماعات متطرفة مسلحة، أو عصابات جريمة 

منظمة، وغير ذلك ممن فرض تواجده على أرض الواقع بقوة السالح.
كما أنتج الفراغ السياسى أيضًا التكالب والتهافت على شغل ذلك الفراغ حتى وإن كان هؤالء ممن ال يستحقون، 

خاصة في مجتمع لم يعرف شيئًا اسمه »التداول السلمي على السلطة«.
وقد ساهم في ذلك التكالب ما هو مالحظ من أن التغيير قد تم متوازيًا ومترافقًا مع فتح المجال أمام التدخالت 

اإلقليمية والدولية التي تناصر األطراف المتنازعة على ملء فراغ السلطة.
أذكر هنا قواًل للفيلسوف اإلنجليزي )توماس هوبز( يقول »إن اإلنسان دون قانون أو دولة يرجع للحالة األصلية 
والفوضى  طاغية  الهمجية  وتكون  الحديثة،  المجتمعات  ظهور  قبل  عليها  كان  التي  البدائية،  الحالة  أي  األولى 
مهيمنة والحياة مستحيلة، إال إذا لجأ اإلنسان إلى تكوين وفرض القوانين واألنظمة، فالسلطة هي الشيء الوحيد 
الذي يقف بيننا وبين العودة للهمجية«.. وبناء على هذا الرأي يصبح التفكير في فراغ السلطة مسألة في غاية 
األهمية لكي نتفهم أن حالة الفراغ السياسي وحال الفوضى أمر متوقع ويحدث بعد الحروب األهلية أو بعد الثورات 
العفوية المفتقرة للقيادة، التي لم يسبقها تمهيد فكري يحدد الهدف والوسائل لكي يكون التغيير آمنًا، وعلى 
البوسنة  السلطة في  فراغ في  األهلية، وحدث  الحرب  التي مزقتها  الصومال  المثال، حدث ذلك في دولة  سبيل 
السابق، بدأ  النظام  إذ بمجرد سقوط  ليبيا،  آخر حي وهو ما نعيشه واقعًا في  عقب تفكك يوغوسالفيا، وكمثال 
الصراع الداخلي لعدم وجود قوة داخلية فعالة تستطيع السيطرة على الوضع 
وكانت جميع الحلول التي طرحت من البداية تلفيقية ولم تصمد طوياًل، مما 
دفع بجماعات إرهابية وميليشيات مسلحة إلى ملء فراغ السلطة والتناوش 
بين تلك القوى إلى أن انفجرت الحرب في منتصف 2014 ألجل االستحواذ 
بين  واالنقسام  األمني  واالنفالت  الفوضى  مزيد  ذلك  عن  ونتج  والهيمنة، 

السلطات التشريعية والتنفيذية.
وكانوا  النظام،  بعد سقوط  تنظيمًا  األكثر  اإلسالمية  المجموعات  كانت 
وأصبحت  الخارج  من  جاءهم  الــذي  الدعم  بحكم  تسليحية  قوة  األكثر 
سيطرتهم واضحة.. وأغلب الظن أنهم من اغتال قائد الجيش لعلمهم أنه 
المنافس األبرز لملء فراغ السلطة. أما في غرب البالد ومع اقتراب سقوط 
المجلس  على  للسيطرة  وساق  قدم  على  تجري  ترتيباتهم  فكانت  النظام 
واإلذاعة  االتصاالت  شركات  من  الدولة  مفاصل  وسائر  للعاصمة  المحلي 
التيار  معظم  يتفطن  لم  ولألسف  المؤسسات،  من  ذلك  وغير  والتلفزيون 
المدني لذلك نظرًا لالنغماس بنشوة التغيير والنعدام الخبرة وغياب الكوادر 
الفرصة  لهم  وُأتيحت  التمكين  لمخطط  الناس  انتبه  وعندما  التنظيمية، 
للتعبيرعن موقفهم من خالل صندوق االنتخابات فى 2012 كانت المفاجأة 
لكل المراقبين للمشهد السياسي الليبي بنجاح التيار المدني بأغلبية ظاهرة، 
أقنية  في  كثيرة  مياه  جرت  بالتمكين.  التشبث  محاوالت  تتوقف  لم  ولكن 
منها  كثيرة  ودولية  إقليمية  تدخالت  وحدثت  الليبي،  السياسي  المشهد 
العلني ومنها الخفي، وعزز ذلك غريزة الترؤس، وصار كثير ممن في المشهد 
السياسي الليبي اآلن ال يثقون في اختيار الناس!! وال يؤمنون بتداول السلطة، ذلك المنتج اإلنسانى الذي لم يعرفوه 
طوال تاريخهم؛ ولذا استمر الصراع على السلطة من باب أن من يستحوذ عليها لن يتركها، ألنهم في أعماقهم 
ال يؤمنون بحق الناس في اختيار من يحكمهم، وغدت كل الشعارات المرفوعة ليست إال للتمويه وحجب حقيقة 

نواياهم، بل يبدو أن قناعتهم انحصرت في ملء الفراغ وأن »اللي سبق أكل النبق«.
إن فراغ السلطة أمر متكرر مع أي تغيير كبير وال مفر من أن يأتي من يمأله وال يمكن أن يبقى شاغرًا، المهم هنا 
هو األخذ في االعتبار تأثير ذلك األمر على األوضاع المعيشية للناس، وبما أن هناك حالة من عدم االكثرات بمعاناة 
الناس، فذلك دليل على أن الصراع على السلطة يتم بطريقة بدائية عنوانها االستحواذ والغلبة! وهو ما يكشف عدم 

فهم حقيقي للممارسة السياسية وتقبل الممارسة الديمقراطية.
وطوال السنوات السابقة استمرت حالة الفراغ السياسي هذه حتى بالوجود الشكلي للحكومات المتعاقبة لفترة، 
بل ربما انتهى األمر إلى ما يسمى بـ »دولة المدن« وذلك عندما تحكم البالد سلطة »مناطقية« هشة تستغل 
ذلك الفراغ وتوظف نفسها ألغراض شخصية أو تبث الفوضى لحماية سلطانها، فالنتيجة واحدة، إذ يتزايد نفوذ 
البالد مقسمة واقعيًا.. لقد كان  الفوضى. وتصبح  البيئة من  التي غالبًا ما تنشط في هذه  المسلحة  الجماعات 
أمرًا طبيعيًا، ألننا ال نعرف ولم نعش في مجتمع  التوهان وأظنها  الحالية وحالة  الفوضى  نتاج فراغ السلطة هو 
التسامح  أو كافر!! وترافق ذلك مع غياب الفت لقيم  إما خائن  يؤمن باآلخر، ودرجنا على أن »اآلخر دائمًا عدو«، 
ناهيك عما  أربعة عقود،  التي دامت ألكثر من  الغلبة واإلقصاء »الثوري«  لثقافة  إال مخرجات  والتواضع وما ذلك 
يحمله تراثنا من قيم وهمية للرجولة والزعامة.. وسار حالنا إلى أن الكل يدعي أنه الصواب كله، ودخل الجميع 
ماكينة الصراع والتقاتل.. يقيني أنه ال حل أمامنا إال باالعتراف وقبولنا حقيقة أننا مختلفون ومتنوعون »وليبيون« 
في نفس الوقت، وال مجال أمامنا لنعيش بسالم إال باالستفادة مما مر بنا وبأمم أمثالنا لكي نتجاوز ما علق بذواتنا 
من ثقافة االستبداد، واالعتراف بأن العنف السائد اليوم ليس حالة استثنائية بل هو نتاج مسار تاريخي متواصل، 
تمثل في الكثير من المنزلقات واالنحرافات الحادة المتراكمة في مسار تاريخ منطقتنا، التى ارتبطت باآلراء المتطرفة 
والدموية التي أسست لواقع الغلو واالنغالق، مسار دفع ضريبته كثير من الرموز واألسماء التي لم تمِش في الركاب 
وخالفت سير القطيع، مسيرة ممتدة عنوانها إهدار الكرامة اإلنسانية واستباحة الدماء بال شفقة، ولألسف يحدث 
ذلك ونعلق األمر على شماعة مؤامرة أهل الخارج مرة والظروف االقتصادية مرة وعلى اعتبار التطرف ردة فعل لقهر 
الحكام... إلخ.. بينما ال نجد أي محاولة جدية إليقاف هذا النزيف من خالل المكاشفة والمصارحة ودراسة ما تحتويه 

العقول من فهوم خاطئة.. وكل فبراير قادم ونحن إلى األفضل
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ذلك  في  الزلزال  مركز  العلمية  الدراسات  حسب 

األخدود .
ليبيا  غطى  الحزن  لكن  األبــواب  على  العيد 
.كانت  القريب  العيد  بهجة  على  وطغى  كلها 
ومن   )330( الوفيات  من  الليلة  تلك  الحصيلة 
 )117( األطفال  في  وكانت   )150( اإلصــابــات 
و)258(  دكانا  و)636(  منزال   )1310( وتهدم 
الذي  الطين  بناء  ْاسهم  الخشبية  التركيبات  من 
اإلصابات  تلك  مضاعفة  في  المدينة  على  يغلب 
الرسمية  والمصادر  اإلحصاءات  حددته  ما  ذلك   .

. في حينها 
جميعا  الناس  تقرب  الكوارث   . الــدوام  على 
تتالت   . والتعاطف  بالدفء  يشعرون  تجعلهم   .

وْام  وبرقه  الحمراء  والمدينة  وباركي  بارشي 
الخصيب  السهل  في  للمرج  ْاسماء  كلها   . عزيه 
ْايــام  منذ  األســمــاء  تعددت   . الجبل  قمة  في 

. الفتح اإلسالمي  مابعد  إلى  وتتابعت  األغارقة 
وسط  األطراف  مترامي  فسيح   . هناك  المرج 
والشماري  والبطوم  الفواكه   . والمياه  الخضرة 
تاريخ   . المطر  بعد  األرض  ورائحة  الحجل  وطيور 
بال  وتزدهر  تتحرك  مدينة   . ويتواصل  يمتد 
والفاتحين  والغزاة  األقوام  كل  ْادركت   . توقف 
 . المرج  نطع   . والمكان  الموقع   . المرج  ْاهمية 
الشليوني . العويلية . تعبر خاطرك ْاجيال . رجال 
ورواد . نسيج اجتماعي صنع وجودا رائعا . وجوه 
ْاعوام  في  الظالل  تغمر  الضوء  موقع  في  كانت 

. البعيد  يتردد صداها من 
في  هناك  والتقت  وتنوعت  اختلفت  ْاجيال 
ليبيا  ــاء  ْارج كل  إلى  بعضها  وانطلق   . المرج 
المرج  فــي  كــانــوا  وشــبــاب  شيوخ   . فــرق  دون 
قطعة  وظل  حياتهم  من  جزء  في  به  ْاواستقروا 
ْايام مضت ولن تعود : طاهر  من ذكرياتهم عبر 
وعلي  الطيار  ورمضان  الرخ  ومراجع  العسبلي 
األسطى  وابراهيم  الغناي  وعبدربه  بوسنينة 
ومحمد  صالح  وحسن  الدلنسي  ويوسف  عمر 
وأنور  الوافي  عبدالكريم  ومحمد  المطماطي 
وعبدالقادر  الزياني  ويوسف  الحواز  وآدم  الهوني 
الترهوني  وســعــد  بالحمد  ومحمد  العيش 
وعبداهلل  الطيار  وعبدالحميد  حيدر  وعبداهلل 
وبشير  النوال  وعبدالسالم  مادي  وعلي  الغرياني 
تاريخ  المرج   . وغيرهم   ..... ذياب  ويوسف  جودة 
االتجاهات  كل  في  ويتحرك  القدم  منذ  يمشي 
 . بالنور  ويحترق  الملونة  الفراشات  مثل  يدور   .
والشواهد   . هنا  التقى  الكل   . هنا  من  مر  الكل 
اآلثار   . العميقة  بالمعاني  تومض  ــدالالت  وال
الرجال  وبطوالت  الجبل  وحواف  القديمة  والنقود 
القديم  والسوق  األعمى  وْاوالد  المقاومة  ْاثناء 
ومحطة  العسكرية  والحامية  بدايته  في  والساعة 

النجدات وصل الجيش الليبي والقوات اإلنجليزية 
بعيدة  مناطق  من  الكشاف  وأفــراد  العدم  في 
المرج  في  والتقوا  والغرب  الجنوب  أقصى  من 
اإلنقاذ  عمليات  في  بنغازي  من  الكثير  تطوع   .
قصة  كتب  الذي  الفاخري  خليفة  بينهم  من  كان 
تجربة  من  استوحاها  السالم(  األرض  )وعلى 
النيهوم  . وْارسل الصادق  الليلة  الزلزال في تلك 
إلى  عاجلة  برسالة  المانيا  فى  طالبا  كان  الذي 
عمته  كانت   . المرج  سكان  على  ليطمئن  أسرته 
العادية  برامجها  اإلذاعة  وْاوقفت   . هناك  تقيم 
معزيا  الشعر  وانطلق  ْاحزانه  المرج  وشاركت 
كلية  طلبة  قــدم   . الشعراء  كل  من  ومواسيا 
الملك  تبرع  نفسه  للغرض  طرابلس  من  العلوم 
وولي العهد والحكومة والشعب وكل دول العالم 
وبــدْات  واإلنسانية  الخيرية  اللجان  وتشكلت 
بْاخرى  المدارس  وعوضت  العاجلة  الخدمات 
ْاماكن  وجهزت  الدراسة  التتوقف  لكي  مؤقتة 
شرعت  كما  الشليونى  في  للسكن  ومخيمات 
القادمة  للمرحلة  واإلعداد  التخطيط  في  الدولة 
جديدا  موقعا  فاأختارت  يابانية  لخبرة  وفقا 
السابقة  شقيقتها  عن  يبعد  الحديثة  للمدينة 
حتى  مترات  كيلو  أربعة  بحوالي  القديم(  )المرج 
وشكلت  الغريق  وادي  من  منْاى  فى  ْايضا  يكون 

. المدينة  بناء  بإعادة  مؤسسة خاصة 
غمر   . والحزن  الفواجع  مع   . كله  ذلك  ومع 
الناس الدفء اإلنساني والحنان ذلك ْان الكوارث 
وتزرع  تقربهم  ْانواعها  بمختلف  والصدمات 
الحانية  واللمسات  والود  األلفة  خيوط  بينهم 
وموحشة  مقفرة  دونها  من  الحياة  تظل  التي 
ذلك  إلى  الناس  تحتاج  هل   . الحدود  ْابعد  إلى 
تقترب  لكي  الدوام  على  وفواجع  كوارث  إلى   ..

؟ المطلوبان  والحنان  الدفء  وينالها  وتتعاطف 
تبتسم  جديد  من  الحمراء  المدينة  نهضت  ثم 
ليالي  في  للقمر  وتنظر  الكارثة  بعد  للشمس 

. الخصيبة  األمل  عبر سهول  الربيع 

مدينة تتحرك 
وتزدهر بال توقف 

. ْادركت كل 
األقوام والغزاة 

والفاتحني اأهمية 
املرج . املوقع 

واملكان

 نهضت املدينة 
الحمراء من 

جديد تبتسم 
للشمس بعد 

الكارثة وتنظر 
للقمر في ليالي 

الربيع عبر سهول 
األمل الخصيبة

الثورة تكره الدولة

التيارات العلمانية واليسارية التي تحالفت معه في 
الصعود إلى واجهة مشهد التغيير الثوري في إيران 
العالم  في  أخرى  بلدان  في  المفترضة  وتبعياته 
لتتجاوز  اإليرانية  الثورة  طوبت  وهكذا  اإلسالمي. 
التقليدية  للثورات  نموذج  آخر  لتكون  خصوصيتها 
1789 والثورة الشيوعية  الكبرى: الثورة الفرنسية 
الثورات  وهي   ،1949 والصين   1917 روسيا  فى 
التى أسقطت النظام بمعنى السلطة والدولة معًا، 
سمى  م  أو  التغيير  تجارب  من  أعقبها  ما  كل  ألن 
بعضها بالثورات لم تسقط فيها الدولة، إنما تغير 
نظام السلطة وأصلحت مؤسسات الدولة كما جرى 
من  وكثير  الشرقية  وأوروبــا  الجنوبية  أميركا  فى 

البالد اآلسيوية واألفريقية.
في  ونجاحها  اإليرانية  الشعبية  الثورة  انفجار 
ساسة  فقط  ليس  فاجأ  إيران  في  الملكية  إسقاط 
وكتاب  مراصدهم  وبحاث  ومستشرقيهم،  الغرب 
الذي ترك مهمته  »اللومند«،  صحافتهم كمراسل 
يعيه  أن  من  أكبر  الحدث  بأن  معلاًل  طهران،  في 
حتى  أصــاب  الوعي  ارتباك  إن  بل  عنه،  ليكتب 
العالمثالثيين  السياسيين  والمفكرين  المثقفين 
الفوضوية  بالتداعيات  صدموا  الذين  واإليرانيين 
تصفيات   :1981  -80-  79 ســنــوات  للثورة 
طالت  عشوائية  إرهابية  وتفجيرات  معارضين 
وإعدامات  والحزبية،  السياسية  التجمعات  أماكن 
إجــراءات  تعوزها  بتهم  المئات  شملت  بالجملة 
اإلسالم  وحجج  اهلل  آيات  ليتبوأ  القانونية  المهنية 
شغلوا  الذين  والطالب  الثوري  الحرس  وأعضاء 
األميركية،  للسفارة  باحتاللهم  المشهد  صدارة 
يدعمهم مشايخ مدينة قمْ، الذين كسبوا بوسائل 
وحتى  ومنافسيهم  خصومهم  إزاحة  رهان  العنف 
من  كليا  الليبراليين،  السياسيين  مناصريهم 
الهيمنة  هذه  رافق  الذي  األسوأ  السلطة.  مشهد 
الذي  والنظري  الفكري  الفقر  السلطوية  األحادية 
التبس البداية الثورية اإلسالمية ووعودها والزمها 
يزيح  إذ  الثورية.  النظرية  في  نقصًا  اليوم  حتى 
مكتبة  الخميني  اهلل  آية  كتاب  الفقيه«  »واليــة 
الثوري  اإلسالم  سوسيولجيا  في  وخصبة  متكاملة 
المشبع بالروح الليبرالية الذي تجلبه هذه العناوين 
والتشيع  الدين،  ضد  »دين  لشريعتي:  الموحية 
الثورية،  الذات  وبناء  الصفوي،  والتشيع  العلوي 
والمساواة  العرفان  وثالوث  الذات،  إلى  والعودة 

والحرية،ومسؤولية المثقف وغيرها.
بثورة  المسقط  الليبي  الديكتاتوري  النظام 
شعبية العام 2011 ، والذي أسمى بالثورة انقالبه 
االنقالب  بملهمه  1969أســوة  العام  العسكري 
الثورة  التبس من باريس بحراك   ،1952 المصري 
الخميني.  اهلل  آية  التف حول  الذي  األخير  اإليرانية 
ليسقط نظام الشاه بمواجهات بينه وبين حشود 
الظاهرة  المحفزات  طهران.  شــوارع  في  شعبية 
ــداوة  ع حساب  تصفية  الليبي  النظام  ــرأس  ل
عربية  لجزر  إيران  احتالل  حركها  موهومة  قومية 
على  انضافت   .1971 العام  الخليج  إلمارات  تابعة 

فبراير   17 الليبية  للثورة  السنوي  التذكار  يباغت 
الذين  الكتاب  ـ   ! وجــدوا  إن  ـ  باإلحراج   ،2011
الكتابة  إكراه  عليهم  يمليه  بما  التفسير  يتوخون 
والمقتر  المضيقة  الليبية  النشر  مساحات  في 
العام  األول  التذكار  من  ربما  فطفقوا  عليها، 
20122، ساعين في تحاشى التفكير بجدية وعمق 
لمستجداتها،  متابعًا  »الثورة« سردًا  التباسات  في 
نجاحاتها وإخفاقاتها وتأماًل في مآالت قدرها الذي 
ليلة  كحلم  مقصره  الفارق  التاريخي  بحدثها  حف 

صيف.
في  دؤوب  بحث  بعد   1980 الــعــام  تمكنت 
في  المطبوعات  رقابة  ومخزن  بمبنى  األقبية 
»منشأة  إلى  إدارة  آلت  التي  طرابلس،  العاصمة 
من  للدولة،  التابعة  الوحيدة  والتوزيع«  النشر 
في  للثورة  نظرت  التي  الكتب  من  عددًا  أجمع  أن 
منها  أذكر  البرجوازية:  »األيديولوجية«  الفكرانية 
وكتب  الثورة«  في  »الثورة  دوبريه  ريجيس  كتاب 
المضادة«،  والثورة  و»الثورة  والثورة«،  »العقل 
الذي  مــاركــوزة،  لهربرت  جديدة«  ثــورة  و»نحو 
الثورة  في  كتبت  التي  آرنــدت  حنا  زميلته  قاسم 
واستثمار  هيدغر،  مارتن  الوجودي  عن  التلمذة 
رؤيته األنطولوجية الفردية في سياق المجتمعيات 
من  حوزتي  في  وجدت  كما  البرجوازية،  النقدية 
مقتنياتي في الفترة الجامعية ببنغازي العام 1975 
مؤلفه   1973 الثقافية  الثورة  منع  من  فلت  كتابًا 
ممن  التيني  أميركي  اسمه  يحضرني  ال  الــذي 
خاضوا حرب الغوار »العصابات« في القارة عنوانه 
الالتينية«  أميركا  في  المضادة  والثورة  »الثورة 
كـ:  فانون  فرانز  لـ  كتب  من  أملكه  لما  أضفته 
سوسيولوجيا ثورة وألجل الثورة األفريقية، وكتابه 
الثورية  الكتابات  في  نجمه  يلمع  ــازال  م الــذي 
األرض.  معذبوا  االستعمار:  بعد  لما  العالمثالثية 
تحريرية في صيغ حرب  لتجارب  وهي كتب نظرت 
في  المتمثلة  وتوابعه  االستعمار  ضد  ثورية  غوار 
تحالف الكومبرادور، والعسكرتيريا. في تقييم هذه 
التنظيرات يبرز كتاب »نظريات حديثة حول الثورة 
الحقًا  تصدى  الذي  ووديس،  جاك  لـ  والطبقات« 
وريجيس  فرانزفانون،  أطروحات  معايرة  أو  لتعيير 

دوبريه وهربرت ماركوزة.
المارتنيكي  للمفكر  الفكرية  السيرة  كشفت 
معاصره  مع  بالمراسالت  تواصله  فانون  فرانز 
التاريخ  في  إسالمية  شعبية  ثــورة  ألول  الملهم 
المفكر اإليراني علي شريعتي. أعادني يوبيل مرور 
هذا العام 2019 على 40 سنة على زلزال ما سمي 
تواقت  الذي   ،1979 العام  اإليرانية خريف  بالثورة 
الكتب  نشر  منشأة  في  وظيفتي  استالم  بدء  مع 
لالهتمام  أعادني  ما  وهو  وتوزيعها،  والمطبوعات 
من جديد بالقراءة في التنظير للثورة في األدبيات 
يساريات  تستلهم  التي  والعالمثالثية  البرجوازية 
البرجوازي، والتي سعت إلبرام صيغة تفهم  الفكر 
والتاريخية  المعتقدية  والخلفيات  المحلية  للظروف 
الذي برز على  المحافظ  المذهبي  أو  الديني  للتيار 

الناصري  القومي  الخطاب  روجها  التي  اإلسترابات 
إيران  أن  بادعائه  العشرين  القرن  ستينات  في 
المضاد  الغربي  اإلسرائيلي  الحلف  في  مصطفة 
. ولكن  المضيرية: تحرير فلسطين  العرب  لقضية 
المتابع الدقيق لدوافع النظام الكامنة يدرك أبعاد 
ديكتاتور  ضمنيًا  أبرمها  التي  التواطؤ  صفقة 
بأن  اهلل  آيات  مع   ،  2011 العام  المسقط  ليبيا 
الشيعي  الزعيم  بإخفاء  له  تهمتهم  عن  يسكتوا 
لهم  دعمه  مقابل  الصدر،  موسى  اإلمام  اللبناني 
المضاد  العراقي  البعثي  للنظام  مواجهتم  في 
أيديولوجيتهم  إزاء  القومية  بأيديولوجيته  لهم 

اإلسالمية المتوجهة بالثورة الدائمة.
المتابع المحيط بمسار لـ 40 عامًا، لسيكولوجيا 
األوتوقراطية لرأس النظام الديكتاتوري الليبي التي 
لالنقالب  األولى  األيام  منذ  الفوضوية،  إلى  نزعت 
حطمه  الذي  وعرشها  الليبية  الملكية  الدولة  على 
الخلفيات  يتفهم  به  ملقيًا  بعصاه،  البدوي  الراعي 
التي  البراغماتية  لالرتباطات  والواعية  الالوعية 
انتسجت بين قائد ما أسمى انقالبه العسكري ثورة، 
وبين آيات اهلل الذين ألبسوا إسالمهم السلفي في 
نسخته »اإلمامية« جبة الثورة في ظاهرها الحداثي 

الذي دشنته الثورة الفرنسية العلمانية 1789.
اإليرانية  الثورة  بين  التواجشات  بين  من 
كره  توجه  يبرز  الليبي  العسكرتيري  والنظام 
الدولة من عدة كراهيات أخرى، استقرت في قلب 
»والية  شخصنتها  التي  اإليرانية  الشعبية  الثورة 
الكراهية  جرثومة  وهي  »الخمينية«  في  الفقيه« 
والريفية  البدوية  األصول  في  جذورها  تنبت  التي 
قادتها  تقمصت  التي  الدولة  ـ  للمدينة  المعادية 
عليه  تنفق  جيش  في  عسكريًا  ضابطًا  أكان  سواء 
الدولة الحديثة أو واعظًا في قمْ المقدسة يتلقى 
المالك  يدفعها  التي  العشر  الصدقات من ضريبة 
المستشرق  ذلــك  إلــى  نبه  كما  الــبــازار،  وتجار 
والرأسمالية  اإلسالم  مؤلفات:  صاحب  اليساري 

والماركسية. واإلسالم 
األربعيني  بيوبيلها  اإليرانية  الثورة  تحتفل 
بل  الشيعية،  الراديكالية  أيديولوجيتها  لتعيش 
اإلسالمية  والجهاديات  السلفيات  في  تتناسل 
التطرفية واإلرهابية بينما مات منافسوها وغرماؤها 
ورفاق  العسكر  ضباط  الديكتاتوريون  أعداؤها  بل 
ال  بينما  العلمانية.  المدعية  القومجية  األحــزاب 
سنة   40 منذ  عبرت  التي  الخمينية  الثورة  تنفك 
والية  في  الثورة  تقليص  المأزوم  اإلســالم  عن 
المرشد،  اإلمام  الدولة على مقاس  فقيه وتفصيل 
بال  التي  الربيع  ثورات  انتهز  الذي  اإلسالم  بينما 
وصناديق  بالديمقراطية  مرة  نفسه  شرعن  ثوار 
وتأجيج  نتائجها  على  باالنقالب  ومرات  االنتخابات 
عطفيه  في  حمل  بنسختيه  اإلســالم  هذا  العنف. 
النطاق  في  الثوري  التبشير  طموحات  أوجناحيه 
في  والشديدة  األكيدة  رغبته  بمعنى  العالمي، 
صورة  لتلوح  بأسره  العالم  إلى  الذات  »تصدير« 

مزيفة في مرآة مهشمة.

نتحاشى التفكير 
بجدية وعمق في 
التباسات »الثورة« 

سردًا متابعًا 
ملستجداتها، 

نجاحاتها 
وإخفاقاتها وتأماًل 

في مآالت قدرها

ممن بني 
التواجشات 

بني الثورة 
اإليرانية والنظام 

العسكرتيري 
الليبي يبرز توجه 

كره الدولة من 
عدة كراهيات 

أخرى

العيد الثامن لثورة الشعب 
الليبي.. مازالت العجلة تدور

نورالدين خليفة النمر

 نحتفل بهذه الثورة 
التي أنقذت ليبيا 

من جبروت القذافي 
وزبانيته وفساده 

املالي واألخالقي، 
وإهداره لكرامة 

كل ليبي بمن فيهم 
مساعدوه

 املجموعات 
اإلسالمية كانت 

األكثر تنظيمًا بعد 
سقوط النظام.. 

وكانوا األكثر قوة 
تسليحية بحكم 

الدعم الذي جاءهم 
من الخارج وأصبحت 
سيطرتهم واضحة
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 المديرالعام
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رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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من املدرسة إلى الحرب: فبراير أطلق سراح الحكاية

كيف تكسب األعداء بأقل خطوات ودون معلم!

اإلنسانية فكان يمكث عندها ويبطئ من إيقاع سردها، 
وكانت  ذلك،  وسعه  ما  بتذكرها  االستمتاع  ويحاول 
بمستوى  ترقى  التي  الشعرية  نوعًا من  تكتسب  لغته 
تلك المقاطع ألن تكون عماًل أدبيًا، بل إن ذاك السرد 
األفقي للوقائع بوتيرته التناوبية بين السرعة والبطء 
سيتحول إلى سرد روائي متكامل بمجرد أن تدخل تلك 
الفتاة من قرية )زوار( بجبال تيبيستي حياته حين طلب 
منها حباًل لربط حزمة الحطب التي كان يجمعها من 
الوادي، ليدخل الحب ثنايا هذه الحكاية ويحقنها بحس 
شعري خافت يوقظ فيها ملمح النص األدبي المكتوب 

بفطرة.
إلى  البائسة  »القرية  نظره  في  حولت  التي  زينب، 
مدينة جميلة ذات حدائق بهيجة« والتي ظهرت من 
قلب الجحيم لتصبح، كما يقول، بمثابة »الشحنة التي 
أمدتني بالطاقة التي يعمل بها محرك الحياة بعد أن 
تنفد«  )فايا(  من  بها  أتيت  التي  األمل  شحنة  كادت 
)فايا( مصدرها  في  بها  امتأل  التي  تلك  األمل  وشحنة 
موقف إنساني تمخضت عنه صداقته مع رجل من قبيلة 
المباشر  السبب  النهاية  في  كان  محمد،  اسمه  التبو، 

لنجاته من األسر.
عند  عاناه  ــذي  ال المضاعف  ــم  األل سيظل  لكن 
الكتاب،  هذا  خطابات  أهم  الوطن  إلى  فِرحا  رجوعه 
الغربة  العذاب في  ألم  الفارق بين  وأهم أسئلته حول 
واألسر، وبين ألم العذاب في الوطن، في تلك الزنزانة 
االنفرادية التي أطبقت عليه في سجن بوسليم: »بدأت 
أنظر حولي فال أرى سوى جدران الغرفة، وال أسمع سوى 
ينتهي  أن  أتصور  أكن  السجن. ولم  أبواب  فتح وغلق 
بلدي،  إلى  أصل  عندما  انفرادي  سجن  إلى  األمر  بي 
ويقلدونني  حرب  كبطل  سيقابلونني  بأنهم  وتوقعت 

وسام الشجاعة ولكن هيهات.. هيهات!«.
حكى الراوي قصته بكل األلم فيها، وما تخلله من 

كتيبات  ثالثة  في  الموثوق  النهائي  الحل  للبشرية 
زعم وسيطر على  الوريقات، وبكذا  وعدد محدود من 
بالد وقاد ماليين واكتسب شرعية، وجعل بحاثًا وكتبة 
يحبرون الورق حول ما تفتق عنه ذهنه الوقاد... لكن 
في  يخطر  لم  األمريكيين  الناشرين  فإن  ذلك  رغم 
بالهم أن كتيباتهم ستفعل المستحيل فتنتج مثل هذا 

المفكر الثائر والقائد المعلم!
كما لم يتفتق ذهنهم عن كتيب في مسألة هامة 
في بالد كبالدنا: أسهل الطرق وأسلس السبل لكسب 
ومن  معقدة  مسألة  هذه  أن  وجدوا  ولعلهم  األعداء، 
وأنها  نتائج،  على  فالحصول  فيها  الخوض  الصعب 
بضاعة غير رائجة، وأنه من غير المعقول أن ثمة بشرًا 
األعداء ما  يختصون ويتخصصون ولهم خاصية خلق 
هم محنكون في اختالقه، وأن بهذه تكون حيثيتهم 
فهويتهم. ولو أن تجار الكتيبات أولئك استعانوا بهم 

لجنوا بوفرة ودون تعب كل ما ال يتوقعون.
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خلق العدو معادل السيطرة فكأنما الذات ال تكون 
في جمع  البراعة  وبالتالي  عدوًا،  يكون  اآلخر  إال حين 
األعداء نوع عال ومبرز من تحقيق الذات، وفي أوساط 
لآلخر  باإلزاحة  الحرص  ذلكم  يبرر  والدولة  المجتمع 
أي  سلطة  أيما  السلطة  فإن  ولهذا  عليه.  بالسيطرة 
في  بيروقراطية  أو  سياسية  أو  طبقية  أو  اجتماعية 
مجتمعنا عدوانية وثأرية، واستباقية أي تفترض الخسة 

دار  عن  صادر  كتاب  المعركة«  إلى  المدرسة  »من 
تصنيف  تحت  علي،  صالح  اهلل  عبد  لمؤلفه  الفرجاني 
»سيرة«، يروي حكاية طالب ليبي من بلدة مرزق انتقل 
فجأة من فصله الدراسي إلى الخطوط األمامية لحرب 
ضروس في عمق األراضي التشادية، يقول في مقدمته: 
»أنا من ضمن الطلبة الليبيين الضحايا الذين ُأجبروا 
تشاد  الليبي في حرب  الجيش  االلتحاق بصفوف  على 
وادي  معركة  في  األسر  في  ووقعت   ،)1988 ـ   1987(

الدوم وتمكنت من الهروب بعد اثني عشر شهرًا«.
تروي السيرة تجربته الشخصية، منذ ُاقتلع من مقعد 
الدراسة إلى أتون الحرب مباشرة، اختزنها طازجة في 
ذاكرته لمدة ربع قرن، حيث لم يستطع أن يرويها ألقرب 
الناس إليه بسبب تحذيره من ذكرها بعد إطالقه من 
السجن االنفرادي الذي ُأودع به بعد عودته إلى الوطن، 
وكان أشد قسوة من سجنه في تشاد كأسير: »كنت ال 
أجرؤ أن أحكي قصتي ولو باختصار أثناء حكم القذافي 
حتى ألقرب أقاربي لكي ال يصل ذلك إلى االستخبارات 
األمن  سجون  غياهب  في  بي  األمر  وينتهي  الليبية 
الداخلي«. وهذا الصمت اإلجباري الطويل جزء من بنية 
مثل هذه األنظمة الفاشية التي ال تكتفي بأن تضعك 
في قلب الجحيم والعذاب، لكنها تمنعك حتى من البوح 

بحكاية هذا العذاب ألقرب الناس إليك.
تلك الحكاية التي مكثت ربع قرن في داخله كندبة 
كانت  الواضح  تفقد طزاجتها ألنها من  لم  الروح  في 
كتبها  لياًل.  المرعب  وكابوسه  نهارًا  النازف  جرحه 
سراح  أطلق  حين  عمه  ألوالد  حكاها  مثلما  بعفوية 
كانت  وإن  مباشرة،  فبراير   17 انتفاضة  بعد  الحكاية 
خالل  العاطفية  لحاالته  تلقائيًا  تستجيب  السرد  طرق 
المشاهد  على  بسرعة  يمر  فهو  األحــداث،  هذه  كل 
القاسية وبأقل كلمات، وكأنه ال يريد لها أن تثبت في 
ذاكرته أو في سيرته، أما المشاهد الجميلة أو المواقف 
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كتب كثيرة تم تداولها لما كنت صبيًا ترشد المرء 
إلى أسهل الطرق للحياة مثل: كيف تتعلم اإلنجليزية 
في ثالثة أيام ودون معلم، كيف تكسب المليون، كيف 
كتب  وهي  تكاليف،  ودون  بسرعة  األصدقاء  تكسب 
فقط  ووقتًا،  وجهدًا  مااًل  تكلف  ال  قليلة  وريقات  في 
انتشرت  لهذا  كسول.  وامرئ  فارغ  عقل  إلى  تحتاج 
الرجال  من  والسفهاء  المراهقين  بين  الكتيبات  هذه 
حيث  العالم  في  راجت  أمريكية  بدعة  وهي  والنساء، 
الشعوذة أخرجت في صيغة علمية وعلى شكل كتاب، 
طبعًا  الماليين  األمريكيين  من  مروجوها  حصد  وقد 

دون أن يتبعوا نصائحهم البضاعة التي يسوقون.
وكما يظهر فإن هذه البضاعة انتشرت في أسواق 
معتبرة  شخصيات  تكونت  أساسها  فعلى  بلداننا 
إليها  يشار  باتت  حتى  الصدارة  فتبوأت  تجاسرت 
االجتماع  فإن  ذلكم  لها  تحقق  كيف  أما  بالبنان. 
بل  محض،  عقالنية  ألسباب  دائمًا  يحدث  ال  البشري 
العكس هو الصحيح حيث الدوافع الالعقالنية كثيرًا ما 
ثم  باألساس  القوى  تجره  الذي  القطيع  حال  في  تبرز 
الطريقة  وبهذه  هذا  وفي  الحيلة،  وقلة  العقل  ضعف 
جهدًا  تتطلب  ال  ما  السحرية  الوريقات  حامل  يتصدر 

وال تفكرًا...
من هذا يبدو أن التاجر المحنك اتجه لمجال النشر 
قدم  أحدهم  حــذاق  مؤلفين  عن  وبحث  والكتب، 

لحظات مرح يعكر صفوها الحنين إلى بيته ومدرسته 
الوطن  مستقبل  يلهم  ماضيًا  لتصبح  حكاها  ووطنه، 
العبرة والدرس، وما يجب أن يكون عليه حتى ال تتكرر 
عبرة  القصة  هذه  تكون  أن  »أود  المآسي:  هذه  مثل 
ديمقراطية  مدنية  دولة  يبني  لكي  الليبي  للشعب 
تحترم حقوق اإلنسان وتكفل للمواطن الحرية والعدالة 
فيها حكم  األقليات ويسود  وتحترم حقوق  والمساواة 
القانون والمحاكمة العادلة من أجل أن نضمن لألجيال 

القادمة أن تعيش في أمن وأمان ورخاء«.
لذلك، هذا الشاب الذي نُقل من خلف مقعد الدرس 
مع  يدرك  عبثية،  حرب  في  األمامية  القتال  جبهة  إلى 
جازف  الذين  الشبان  ومن  مثله  التالميذ  من  آالف 
نظام مخبول بمستقبلهم، أهمية انتفاضة فبراير التي 
أسقطت نظامًا بهذه الوحشية، كان يزداد توحشًا مع 
زمن تسلطه على شعب جرده من كل آليات الدفاع عن 
نفسه، ويدرك أهمية بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم 
تحت  عاشوا  الذين  الماليين  مثلما  مواطنيها،  حقوق 
خط الفقر في إحدى أغني الدول فوق الكوكب يدركون 
ذلك، والذين كانوا ال يجدون حقنة في المستشفيات 
دول  إلى  ليذهبوا  يملكون  ما  ويبيعون  فيستدينون 
وا  أخرى فقيرة لتلقي العالج، ويدرك الطالب الذين زُجُّ
في السجون، ومنعوا من إكمال دراستهم، والذين رأوا 
رفاقهم مشنوقين في الميادين العامة بينما الطاغية 
يراقب أجسادهم المتدلية من نافذة في فندق مجاور 
المشانق،  بجانب  يغني  العزومي،  الشعبي،  ومطربه 
ويدرك سجناء الرأي من الكتاب والمثقفين الذين قضوا 
زهرة شبابهم في زنازين رثة يعذبون فيها كل يوم، 
أعلنها في نقاطه  التي  الثقافية  الطاغية  لثورة  تنفيذًا 
الممنهج  الفساد  رأوا  المشؤومة، ويدرك من  الخمس 
في  للمناصب  وصلوا  من  عبر  المجتمع  جسد  ينخر 
الفساد  لثقافة  أسست  التي  الشعبية  السلطة  فوضى 
واالنتهازية وجعلت من المرتشي والمختلس يرقَّى في 
المناصب، ومن الكفاءات النزيهة طوابير على المصارف 
كي تحصل على مبلغ يسد رمقها )على األحمر(، وتدرك 
األمهات الثكالى، واأليتام الذين دخل آباؤهم سراديب 
مغامرات عسكرية من  في  اختفوا  أو  المعتمة  النظام 
أجل مجده الشخصي ولم يعودوا أبدًا، أن الثورة على 
قبل  الحياة  أجل  من  ضرورة  كانت  وإسقاطه  النظام 
فإنه  فبراير،   17 عظمة  في  يشككون  ومن  الحرية، 
ليبيا على  أيام  24 ديسمبر من أهم  ويوم االستقالل 
أنها  بحجة  به  االحتفال  يمنعون  ومن  تاريخها،  مدى 
مؤامرة مصيرهم مثل الطاغية الذي منعنا ألربعة عقود 
من االحتفال بيوم االستقالل الذي اعتبره مؤامرة، ثم 
عاد شعارًا النتفاضتنا التاريخية، وذكرى مجيدة ستظل 
األجيال تحتفل بها. أما المشككون فهم من انخرطوا 
في جنون هذا النظام وفساده، واستفادوا من فوضاه 
وأدوات طغيانه، وتمنوا أن ال يزول، فتحولت فبراير إلى 

كابوسهم الشخصي.
ندرك أيضًا عواقب مثل هذه الثورات الشعبية التي 
المضاعفات  مثل  جذورها،  من  شمولية  نظمًا  تجتث 
التي تعقب استئصال ورم سرطاني خبيث، لكن الخوف 
الغريزي  العواقب لم يمنعنا من المجازفة والتوق  من 
إلى الخالص، ولن يمنعنا من أن ننظر إلى المستقبل 
الحياة كما يجب، وأن نتعلق  بعين متفائلة وأن نحب 

بالحرية مهما كان ثمنها.
اهلل  عبد  حكاية  مثل  حكاية  ليبي  كل  داخل  ففي 
صالح علي عليه أن يحكيها، وفي روح كل ليبي حب 
يحيل »القرية البائسة إلى مدينة جميلة ذات حدائق 

بهيجة«.

وخاصة  والطاعة،  الوالء  يقدم  فيمن  حتى  والخيانة 
اتجاه الكفاءة التي تعني االستقاللية واالستطاعة.

تعلة وجودك  األعداء  على ذلك كفاءتك في كسب 
إليهم  بحاجة  أنت  أتباع  حال  هكذا  في  األصدقاء  أما 
الليبية ومؤسساتها  الدولة  في صورة أقل. ومن هذا 
تدار بروح الغرم ما يرتكبه الغريم من هو اآلخر، ومن 
تعلة هذا أن ليس ثمة وجود وال داع ألن يكون الرجل 
المناسب في المكان المناسب، وبغياب هذا المبدأ كل 
وفي  ذاته  على  المحافظة  على  مسؤول  هو  مسؤول 
الجزار  بروح  المؤسسة  فتبنى  أخرى،  أي ذات  مواجهة 
والمذبح، وذلك سواء كانت المؤسسة خاصة أو عامة 
وليس ثمة فارق ألن الخاص والعام يتعيش من الدولة 
وان اختلفت السبل. وبهذا تبدو المسألة صراع وجود 

ما يتحقق بالنجاح الذاتي في خلق األعداء ودحرهم.
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حياة  للحياة،  معرقل  فعل  هكذا  أن  يدرك  الجميع 
يزيد  ما  هو  النفس  له  الرهينة  العطب  لكن  الفرد، 
هذه  من  وعويل  شكوى  ثم  وشقاء،  صعوبة  الحياة 
من  هي  والتي  والميتة  المصمتة  العدوانية  الحياة 

صنعنا بل من حرصنا عليها وما نوليها كل جهد.
به،  واالحتفاء  الموت  إلى  تجنح  العدائية  فالروح 
روح  تقتل  ما  المطلقة  الفردانية  الوثقى  وعروتها 
تكون  ال  الجميع  يدرك  التي  الحياة  فتصعب  الجماعة 

حياة إال باعتبار أن حمل الجماعة ريش لكن هيهات.

كنت ال أجرؤ أن 
أحكي قصتي 

أثناء حكم 
القذافي، لكي 

ال يصل ذلك 
إلى االستخبارات 
وينتهي األمر بي 

في غياهب سجون

هي كتب في 
وريقات قليلة 
ال تكلف مااًل 

وجهدًا ووقتًا، 
فقط تحتاج 

إلى عقل فارغ 
وامرئ كسول. 

لهذا انتشرت 
هذه الكتيبات 

بني املراهقني 
والسفهاء من 

الرجال والنساء

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

فضل املستشرقني على 
التراث اإلسالمي والعربي

سنوات النضج الحقيقي

محمد عقيلة العمامي

ال شك أن ثمة عددًا كبيرًا من المستشرقين ينطلقون من نزعة استعالئية 
الشعوب  تراث  )ومع  والعربي  اإلسالمي  تراثنا  مع  تعاملهم  في  وعنصرية 
بلدانهم  أجهزة  قبل  من  موظفًا  كان  بعضهم  ولعل  عمومًا(،  األوروبية  غير 
االستخباراتية، وأنهم انتقائيون في ما يختارون االهتمام به والتركيز عليه من 

هذا التراث.
خانة  وضمن  واحد،  مستوى  في  جميعًا  نضعهم  أن  اإلجحاف  من  أنه  إال 
نسبة  أن  كما  محضة.  )شبه(  علمية  أهدافه  كانت  من  منهم  فثمة  واحدة، 
االنتقائية إليهم فيها تعسف. إذ من منا ليس انتقائيًا؟!. نحن أيضًا انتقائيون 
الداعمة  الغربية  الكتب  يتصيدون  منا  فالدينيون  الغرب.  عن  نترجم  ما  في 
اإليمان والدين. والعلمانيون ينتقون ما يوافق توجهاتهم. ونحن انتقائيون 
حتى في موقفنا مع تراثنا ذاته. فالشيعة يركزون على تراث الشيعة، والسنيون 
يركزون على تراث السنة، والتحرريون يركزون على الفكر التحرري في تراثنا 
خلدون،  وابن  رشد  وابن  سينا  وابن  والفارابي  والكندي  المعتزلة  مثل  من 
التوحيدي  حيان  وأبي  الجاحظ  إلى  يتوجهون  والفنانون  واألدباء  وسواهم، 

وأدب المتصوفة.
المشكلة ال تكمن في االنتقاء. وإنما تتمترس وراء محاولة فرض التوجه 
الواحد وطمس ما عداه، بداًل من إتاحة الفرصة للتنوع وحرية االنتقاء. فحرية 

االنتقاء من حرية الفكر.
نعود اآلن إلى مسألة المستشرقين التي افتتحنا بها نقاشنا هذا. وفي هذا 
السياق أنا أرى أن للمستشرقين علينا فضاًل ال يقدر بثمن. ألنهم هم الذين 
كشفوا لنا كنوزًا كانت مطمورة من تراثنا. وبعثوا، من النسيان والمجهولية، 

مفكرين أفذاذًا ما كنا لنعرفهم لوالهم.
وهنا أريد أن »أنتقي« مثالين مهمين:

ابن رشد، وابن خلدون.
لدى  يكاد،  أو  مجهواًل،   )1198  1126- هـ/   595  520-( األول  ظل  لقد 
إذ »لم  العربية.  النهضة  العرب والمسلمين حتى ما يعرف بعصر  المثقفين 
يذع  لم  بل  أوروبــا.  في  اشتهر  كما  اإلسالمي  العالم  في  رشد  ابن  يشتهر 
مذهبه ونسيت مؤلفاته بعد موته« )1(. وحتى مجمل سيرته لم يعرف إال بعد 
أن »نُشرت منها مقتبسات كافية بنصها العربي ]مأخوذة من مؤلفات عربية 
مخطوطة[ في ذيل كتاب لرينان عن ابن رشد والرشدية طبع بباريس الطبعة 
الثالثة سنة 1866 واطلعنا عليها في تلك الطبعة، وعليها جميعًا نعتمد في 

تلخيص ترجمة الفيلسوف« )2(.
لقد كان الفضل في تقديم ابن رشد للعرب للمستشرقين األلمان الذين 
 )Muller، Aug 1892 -1848( موللر  أوجست  قام  »فقد  اهتمامهم.  أولوه 
بنشر )رسالة التوحيد والفلسفة( البن رشد، مع ترجمتها إلى األلمانية، )ميونيخ 
والمستشرق   .)1885 )ميونيخ  أيضًا  رشد  البن  الطبيعة  وراء  ما  ثم   ،)1875
فرانكيل )Fraenkel، 1909 -1855( أيضًا اهتم بابن رشد فنشر له )ما وراء 
الطبيعة( برلين )1884(، نفس الكتاب حظي بعناية مستشرق آخر هو هورتين 
على  ابن رشد  )رد  أيضًا عن  أخرى  دراسة  وله   ،1921 أعاد نشره سنة  حيث 
Muller Aug 1855–( 1913. كما كتب عنه مرقس يوسف موللر )الغزالي

1809( دراسة بعنوان )ابن رشد فيلسوف وفقيه( )ميونيخ 1859(« )3(.
فرح  اللبناني  المفكر  قبل  من  رشد  ابن  عن  كتاب  أول  العربية صدر  في 
المفكرون  إليه  وانتبه   ،1902 سنة  رشــد«  ابن  »فلسفة  بعنوان  أنطون 
النهضويون العرب.. ما ابن خلدون )-732 808 هـ/ -1321 1406( فقد ظل 
مجهواًل وأثره معدومًا في الثقافة العربية أربعة قرون بتمامها بعد موته إلى أن 
 Silvestre de Sacy 1758-( جاء المستشرق الفرنسي سلفستر دو ساسي

1838( الذي نشر فصلين من المقدمة سنة 1806
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مدير واحدة من أكبر شركات اإلعالنات في أمريكا، قال إنه يفضل الذهاب إلى 
أثناء  أنه ينفرد بنفسه يفكر،  العمومية؛ معلاًل  مقر عمله، والعودة منه بالحافلة 
ذهابه فيما سيفعله في ذلك اليوم، أما أثناء عودته يفكر فيما ارتكبه من أخطاء!.

واآلن، ومن بعد سنوات من قراءتي هذه المعلومة، قررت أن أسلك السلوك 
وسيلة  أفضل  ألنها  أواًل  بالحافلة؛  اآلن  عملي  إلى  أذهب  الواقع  في  فأنا  نفسه، 
أسرع  إنها  ثم  واحدة،  لتغيير محطة  إاّل  األمر  يحتاج  ال  إذ  عملي،  مقر  بها  أصل 
عشرة  يصل  مبلغ  توفير  عن  ناهيك  أجرة،  سيارة  استقليت  أنني  لو  مما  بكثير 
للسكر  الدوري  الفحص  قيمة  بتغطية  كفيلة  قيمة  وهي  الحافلة  تكلفة  أضعاف 

وضغط الدم!.
ولكنني لم أقسم مشوار الذهاب إلى ما سأفعله، وال اإلياب عمّا ارتكبته من 
أخطاء. المشواران للتفكير في أخطائي فقط! فلم يعد هناك سوى القليل ألفعله، 

أو بمعنى أدق ما يطلب مني تنفيذه ..!.
لقد انتبهت اآلن من بعد مشاويري اليومية إلى أن أخطاء عمري المزري هذا، 
ومركبة؛  ومعقدة،  وفادحة،  كثيرة،  أخطاء  وهي  توقعت!  مما  بكثير  أكثير  هي 
كلمة  أنطق  أحيانًا  الطريق،  طوال  نفسي  أعاند  طفاًل  بإصرار  مازلت  ولكنني 
إلى  الحافلة  مغادرة  بعد  انتبهت من  ما  وكثيرًا  مني،  رغبة  أوكليمات من دون 
ألتفت  ثم  فيهم!«.  )اّلفسس(  الغلطانين..  »هم  بسبابتي:  متوعدًا  أقول،  أنني 
قدرتي  اكتشفت  أنني  الغريب  بجواري.  أحد  ال  أنه  اهلل  وأحمد  ويسارًا  يمينا 
الرهيبة على خداع نفسي، إذ أنني أجد دائما أكثر من سبب أقنعها به بأنني لم 

أكن المخطئ!
وبالتأكيد ليس هناك عاقل واحد يقبل أنه على حق على طول الطريق! ولكنني 
تمكنت بتواصل األيام من طرح أي ادعاء أرضًا يقرر أنني مخطيء، بضربة »دون 

كيشوتونية« واحدة.
ظللت ُأؤسس دفاعي عن اتهامي بأخطائي بأنه ال أحد أرغمني على فعل شيء 
أنا. قد يكون قراري خاطًئا  نتيجة قراري  قمت به في حياتي. كل ما فعلته كان 
فخان  مثاًل،  أموالي،  وسلمته  أوذاك  هذا  في  وثقت  أنا  مقتنعًا.  فعلته  ولكنني 
األمانه واستولى عليها. فهذا ليس خطئي وإنما هو المخطيء! كيف له أن يخون 

األمانة وهو صديقي؟ أليس هو المخطئ، باهلل عليكم؟.
هتفت لثورة ربيعية، فلم تزهر، بل توالت لياليها السود وظلت العنز ترتجف 
أمام المصارف، و )فحلها( في المعتقل إما متهمًا أو جالدًا ..! وأسأت إلى رئيس 
يرحل  فلم  علينا،  وتعوده  عليه  تعودنا  بعد  من  يرحل،  أن  منه  وطلبت  بالدي 
وفضل أن يثبت للعالم بطريقته أنه على حق، ففقد حياته نتيجة خطأ منه وليس 

مني!
أخطئ  لم  أنني  متأكد  وأنا  أخطائي،  هائاًل من  كمًا  لكم  أسرد  أن  وأستطيع 
بقدر ما أخطأ اآلخرون، وأستطيع أن أقارعكم بالحجة! وسترون كم أنا مظلوم ..!

العجيب، وأنا فى هذه الدوامة قرأت مقااًل يقول بالنص:
»من يتقدم في العمر يكتشف سرًا يصعب عليه أن يقنع به اآلخرين وهو أنه 

يدرك -على وجه اليقين–أنه ليس كهاًل!«.
بشارع  بمكتبي  تقاعد،  بعدما  يأتيني  عامر  بن  رؤوف  الدكتور  المرحوم  كان 
كورنيش،  على  عربته  يركن  كان  إذ  الصيف،  أيام  خصوصًا  )داهش(  مصراته، 
ويأتي ماشيًا، في كامل أناقته الرسمية مرتديًا رباط العنق الذي لم يتخل عنه 
ومن  تارة  كتفه  من  الشكوى  في  ويشرع  المقعد،  على  أمامي  ويتهالك  أبدًا! 
بك  تتحرك  الركب  وهذه  عامًا..  »ثمانون  مداعبًا:  له  فأقول  أخرى،  تارة  ركبته 
فماذا  ثمانون!   .. كلها  الدنيا  عواصم  في  بل  وبنغازي،  )بولونيا(و)كريت(  في 
الثمانين  من  سأمه  عن  أبي سلمى  ابن  زهير  بيت  ترديد  في  وأشرع  تتوقع..« 
حواًل، فيقاطعني: »المشكلة يا سي محمد أنني ال أشعر أنني وصلت هذا العمر«!.

وهذه حقيقة ال أحد يشعر أنه وصل عمرًا متقدمًا مالم يقعده المرض. يؤكد 
علماء النفس والصحة العامة، أن المتقدم في العمر ال يشعر أن بداخله كهاًل أو 
شيخًا، بل ال يشعر حتى أنه شاب. إنه ببساطة، النفس التي عرفها منذ سنوات 
وعيه وعندما تنضج بمعنى أن تجتاز مرحلة المراهقة تظل كما هي، ال عالقة لها 

بالعمر، أي أنها منفصلة تمامًا عن تقويم الزمن«.
وهناك من العلماء من يرى أن أجمل عقد في حياة اإلنسان هو الذي يبدأ من 
الثمانين إلى التسعين، ففيه تتحرر من نفسك إلى حد كبير وتستطيع المالحظة 
وتقييم األمور بصورة أفضل! إنه النضج الحقيقي، ولكن ما هو النضج؟ يقولون: 
منك  ميئوسًا  أو لست  أقصى حد،  إلى  كاماًل  بأنك لست  المتزايد  اإلدراك  »أنه 
ما  وبين  كائن  هو  ما  بين  السالم  إقرار  حالة  إنها  تظنها..  كنت  التي  بالدرجة 

ينبغي أن يكون«.
والخالصة: ال داعي لجلد الذات عن أخطاء لم تكن أنت سببها.

من اإلجحاف أن 
نضعهم جميعًا 

في مستوى 
واحد، وضمن 

خانة واحدة، 
فثمة منهم من 

كانت أهدافه 
علمية )شبه( 

محضة

عمر أبو القاسم الككلي

بعد سنوات من 
قراءتي هذه 

املعلومة، 
قررت أن أسلك 

السلوك نفسه، 
فأنا في الواقع 

أذهب إلى عملي 
اآلن بالحافلة



حوار

الطفولة هي الوجه األخر واالسم الحقيقي ليوسف الشريف، وكما 
وصفني أحد الكتاب العرب الذي التقاني في زيارة له إلى ليبيا، 
قراءته  بعد  آخر  عربي  كاتب  الوصف  كرر  ثم  كبير،  طفل  بأني 
الطفل الزال  إن  وأقول صراحة  أفكاري.  وتعرفه على  لنصوصي 
ساكنًا في داخلي بعناده واندفاعه، أنا باختصار شديد طفل، وهو 
سبب استمرار الكتابة عندي، ألن الطفولة تعني أن هناك غدًا 

أجمل، وشيء جديد سيحدث، وأشياء سنعيشها مستقبال .
من زاوية أخرى الطفولة دفعتني إلى تحمل ضريبة الصراحة 
الصادمة، حتى أنني فكرت أحيانًا أن أغير من سلوكي فيما تبقى 
لي من هذه الرحلة، النزعاج أصدقائي تجاه صراحتي المتحررة 
من عرف مجتمعي مفاده ) أن ما على اللسان ليس بالضرورة أن 
يترجم ما في القلب(، خاصة مع األصدقاء، لكنني أفعل العكس 

دائمًا، فصراحتي المطلقة ال أمارسها إال معهم.
وبذا فالطفولة ال تستطيع إال أن تكون صادقة مع أصدقائها، 
الطفولي هو  وليرفضني من يشاء، صدقي  فليقبلني من يشاء 
يصر  الطفل  يجعل  الذي  وهو  به،  التزم  الذي  الوحيد  دستوري 
سلوكه،  تغيير  باإلمكان  الطفل  أن  الغريب  العالم،  تغيير  على 
لكنني طفل يرفض أن يتغير، والذي يجلس أمامك مجرد طفل 
رغم عمره الثمانيني، يتمنى أن آخر ما يرى في حياته قلم وكتاب.

كانت  وصراحة،  صدق  من  به  تتميز  ما  وبكل  الطفولة 
أيضًا،  للكبار  الروح في كل ما كتبت، ليس لألطفال فقط، بل 
ألن الطفولة حرية، وهذا ما عنيت به في قصص الكبار، وعلى 

قاعدتها أجيب عن أسئلتك.
● كيف تبلورت كتابة أدب الطفل في ذهنك؟

بداخلي،  الطفولة  على  تعرفت  نفسي،  على  تعرفت  عندما 
اتسع  عمره،  من  يوم  مر  ما  كل  أمه،  ولدته  الذي  الطفل  على 
نطاق األسئلة لديه، ففي الوقت الذي كنت أقرأ فيه عيون األدب 
والبطشة  )التيرة  يلعبون  الباز  زنقة  في  أقراني  كان  العالمي، 
(،وأحمل مع كتبي المنهجية كتابًا ال عالقة له بالمقرر المدرسي، 
الفصل  في  ألبقى  لالستراحة،  األطفال  يخرج  عندما  أقرأه 

مستمتعًا بمطالعته.
من  االستفادة  حاولت  هل  الطفل  ألدب  اتجاهك  في   ●

تجارب سبقتك في هذا المجال ...؟
عن  لكالمي  تنتبه  لم  ألنك   .. محله  في  يكن  لم  سؤالك 
الطفولة، عندما قلت لك بأني ولدت طفاًل، هذا الطفل قرأ كثيرًا، 
وكان لزامًا عليه عندما تكونت أدواته اللغوية، والعقلية، التعبير 
عن طفولته بشيء ما، فترجمها قصصًا، معاجم، برامج،حوارات، 
أخرى،  لتجارب  أوالنظر  سابقة،  محاوالت  أي  عن  السؤال  دون 
أراد التعبير عن الطفل الذي ولد به وفيه، لكنه لم يسأل نفسه، 
الكتابة  في  متأخرين  بدأوا  كتاب  على  ينطبق  ربما  سؤالك 

للطفل، بل ومنهم من ألف روايات لألطفال دون إدراكه لذلك .
ينتابك  ألم  لألطفال  األولى  مجموعتك  قدمت  عندما   ●

االحساس بفشل التجربة؟
قصة  كل  مع  ويتجدد  الكاتب،  مع  ينتهي  ال  االحساس  هذا 
صعوبة  بحكم  اللغة،  في  السابقة  أخطائه  تفادي  فيها  يحاول 
وما  العمرية  الفئات  فتعدد  للكبار،  منها  أكثر  لألطفال  الكتابة 
المستوى  الفئات على  لتلك  الحياتية  البيئات  تنوع  يوازيها من 
االجتماعي والثقافي، واختالف أسئلتها، يفرض عليك وضع تلك 
درجة  إلى  القصصي،  لنصك  العام  المنظور  ضمن  المعطيات 
قررت فيها أحيانًا التوقف، إذ ليس بإمكاني تلبية احتياجات كل 
راٍض  أنا  هل  سألتني  وإذا  المختلفة،  ببيئاتها  العمرية  الفئات 
عما كتبت من قصص، أجيبك بنعم، ولكنه ال يكفي، إذ الزلت 
أتوق لكتابة قصص أكثر حميمية وتعبيرًا عن الحس الطفولي، 
طريقة التعبير ستستمر، وكل أساليب الكتابة ستنتهي إلى أن 
تستنفذ نفسها أو يستنفذ الكاتب إمكانياته، وهنا عليه أن يكون 
صادًقا ويتوقف عن الكتابة، أويطور إمكانياته بالبحث عن طرق 
تعبير أخرى، وهو ما قادني لمحاولة الخروج من القالب التقليدي 
ألنني  صفحة،  النصف  يتجاوز  ال  جديد،  نمط  لكتابة  باالتجاه 
توصلت إلى حقيقة ال يأخذ بها كتاب كثيرون، وهي ليس على 
القصة الطفلية )إال في مرحلة عمرية متقدمة (، أن تقدم أحداًثا 
المنطقي  غير  ومن  بالحكاية،  معنية  ليست  فهي  وشخصيات، 

استمرارها في تلك الصورة.
تفاعل  قصدت  هل   ●
بتولد  النص  مع  الطفل 

األسئلة لديه؟
ذلك،  من  أكثر  بل 
وهي أال أكون وصيًا 
وراويًا  عقله،  على 
أريده  يقرؤه،  لحدث 
أن يقرأ أواًل، وإذا ما 
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أمام جدران مكتبته ستقف، متأمًل رسوما 
لقصة )بو خضير واألسد(، و)الغراب 

والعصافير( وغيرها من عوالم غابته السحرية 
و فضاءات الطفل وهو يعلن عن حضوره، 

برغم األرفف الخالية، وكأنما هي امتداد لروح 
الكاتب الذي ظل مسكونًا بالقراءة والكتابة 
ومتشابًكا مع األسئلة داخل وخارج قاموسه 

الطفلي، حتى وهو يتجاوز عقده الثامن، 
ولربما نجد ما يترجم هذا الشغف، في طلبه 

ذات صباح من الفتى بائع النظارات قائًل: 
)اصلح لي العدسة يا بني،فأنا رجل ولدته 

أمه أمام كتاب( . ولكن أين وصلت رحلته مع 
أسئلته الطفلية، وكيف يرى مستقبل الطفولة 

من خللها؟ قبل اإلجابة الكاتب واألديب 
يوسف الشريف، يقدم نفسه في حواري معه 

على النحو التالي:

بامتياز،  ادعائنا لحبها، نحن كاذبون  الطفولة برغم  أننا ظلمنا 
يتطور،  عقله  أن  لرفضنا  إضافة  مؤجل،  الطفل  بعقل  االعتراف 

ويفكر كما نفكر.
قمت بزيارة ميدانية ألحدى المدارس، والتقيت بطالب من 
السنة الخامسة والسادسة في التعليم األساسي، بعدد ال يتجاوز 
المفاجأة  المعلمات، وقد كانت  تلميًذا، وبحضور  الخمسة عشر 
النظر  وجهات  تبادل  على  التالميذ  قدرة  من  استغرابهن  في 
خصوصًا عندما طلبت منهم اختيار موضوع ما للنقاش، فاختار 
لدى  كبيرة  تعجب  عالمة  ذلك  ووضع  الحرية،  موضوع  أحدهم 
للتالميذ  تردد، كيف  بعد  تسألني  أن  وقررت  المدرسات،  إحدى 
إدراك هذه المعاني؟ فأجبتها بأنهم يعلمون التلميذ الكتابة عن 
عيد األضحى، أو مناسبات قومية، ودينية وبشكل نمطي مكرر، 
القرار في موضوعات يختارونها  وال تتركون لهم هامش اتخاذ 

بأنفسهم، أنتم تحتكرون حق التلميذ في التعبير.
● قرأت منذ أيام كتابًا عن الفلسفة والطفولة ألحد الكتاب 
الغربيين، أورد أمثلة، تتجاوز أسلوب المجادلة والمحاورة، الى 
علقته  أكدت  حية،  بتجارب  السلوكية  الطفل  أنماط  مراقبة 
بالفلسفة، ونحن ال نعترف بهذا شكًل ومضمونًا.تعني أننا 

بقينا في مرحلة التنظيرولم نخرج منها؟
نعم، وأنا أيضًا سقطت في هذه الهوة. ثم اكتشفت خطئي 
الطفل،  عقل  لتطور  إغفالنا  أن  ألضيف  وأعود  وتجاوزته،  الحًقا 
إليها في محاضرة بعنوان  التي أشرت  يتصل بتجاهلنا لحقوقه 
)الطفل الليبي في الدستور الليبي (، يمكن اختزالها مضمونًا في 
عنوان واحد، )غياب حقوق الطفل فيما يتعلق بالحرية (، إذ ال زلنا 

نستعبده بحب مرضي، وكأنه دمية نفعل بها ما نشاء.
● في ورقتك تلك، نوهت إلى القصور في تطبيق القوانين 

بالخصوص؟
بالطفل،  خاصة  قوانين  وجود  يستلزم  هل  أواًل،  لنتساءل 
في  قوانين،  توجد  ال  أنه  لنفترض  ؟   ... حقوقه  على  للحفاظ 
البلدان األخرى القوانين كانت نتاجًا لحياة الناس، ولم يكونوا 
هم نتاجًا لها في ثقافتهم وسلوكياتهم، منطق الحق الطبيعي 
يلزمني  ألنه  لماذا؟  تعرف  هل  أساسًا،  القانون  وجود  يعارض 
غياب  يعني  هذا  يلزمني؟  ولماذا  الطفل.  حقوق  على  بالحفاظ 

كمحصلة  لألسئلة  مباشرة  سينتقل  هنا  دهشته،  القصة  أثارت 
لذلك، ماذا يعني هذا؟

سأقدم مثالين لنماذج قصصية أسميتها )الكتابة األخرى (، 
النص األول يقول )سقطت حبة قمح، من سنبلتها، وسقطت 
قطرة ماء، من سحابتها، قالت قطرة الماء لحبة القمح، تعالي 
ننام في فراش واحد، فتدحرجت حبة القمح، حتى عانقت قطرة 
الماء، وناما معًا، بعد يوم أو يومين، بعد شهر أو شهرين، 
ليثير  الحكاية  يتجاوز  النص   .  ) سنبلة  القمح  حبة  صارت 

السؤال في ذهن الطفل، كيف تحولت الحبة إلى سنبلة؟
ذات األسلوب في نص ثان يقول: ) خرج العصفور من بين 
على  حط  تعب،  عندما  الكبيرة،  الغابة  فوق  وطار  أمه،  جناحي 
ضفة نهر صغير، جاء طير كبير، وقال هذا النهر لي، فطار حتى 
وجد نهرًا، فهبط وجلس على ضفة النهر الكبير، جاء طير كبير، 
وقال هذا النهر لي، عاد العصفور إلى جناح أمه، وقال: هذه أمي، 

وهذا الجناح لي(.
في كال الحالتين يتجه النص إلى الخروج من دائرة المعرفة 
تجربة  وهي  السبب،  عن  بحًثا  السؤال  محفزات  إلى  الجاهزة، 
تنحو إلى استثارة العقل، وتحريك كوامن االستفسارات في خياله 
وذهنه، وجعل الطفل هو الذي يقوم بمهمة الحكاية بدل الراوي.

● ماهي فلسفتك في مشروع كتابتك ألدب الطفل؟
فما  إجابة،  األسئلة، دون توقع  إثارة  مشروعي األساسي هو 
مدلوالت  الطفل  يفهم  لم  وإذا  غدًا،  سيعرفه  اليوم  يعرفه  ال 
النص من والديه، سيعرف ذلك من أصدقائه، يمكنك تسميتها 
بأسئلة الزمن المرحل أوالسؤال المفتوح، لهذا السبب، انتقلت 
من الزمن اللحظي الحكائي إلى المستقبلي في نماذج الكتابة 

األخرى.
كما يجب أن تتضمن رؤية أي كاتب في هذا المجال. االنطالق 
حرًا،  يكون  كيف  الطفل  تعليم  األساس،الحرية،  القاعدة  من 
عن  التعبير  في  الخاص  أسلوبه  يقدم  يجيب،  يسأل،  يناقش، 

نفسه بال تلقين أو خوف، أي رفع الوصاية عن عقله
● هذا يقودنا للسؤال عن ملمح هذه الحرية؟

بما أنني مسكون بروح الطفولة، فإن انحيازي لها هو انحياز 
خالل  صدمني  ما  لكن  كتاباتي،  في  بها  والتزمت  لنفسي، 
المحلي  المستوى  على  الطفل  أدب  كتاب  فهم  عدم  تجربتي، 
والعربي للطفولة كما ينبغي، برغم إصدار مئات الكتب،وإقامة 
عديد الندوات والمحاضرات عنها، على عكس ما رأيت في بلدان 
العالقة  أوجه  بزيارتها، سمعت وعاينت عن قرب  أوروبية قمت 
بينهم وبين أطفالهم، وهي نقيض عالقة العرب والليبيين مع 

أبنائهم .
تربية  يسيئون  األوروبيين  أن  انطباع  لدينا  ترسخ  نحن 
وهنا  العقلي،  إلدراكهم  سابقة  أشياء  بتعليمهم  أوالدهم، 
مكمن خطئنا بتأجيل التربية إلى سن متأخرة، ففي حين وقف 
تأثره  إلى  المبكرة،  الطفل  لعوالم  اكتشافاتهم  في  األوروبيون 
بتأجيل  متمسكين  الحمل.ظللنا  فترة  أثناء  حتى  بالموسيقى 
انعكاس  الى السنوات الالحقة، والمؤسف  أحقيته لهذا االدراك 
آرائنا السلبية تجاهه حتى في أمثالنا الشعبية، وأنا أسأل هؤالء 
ما معنى حتى يتكون عقله؟ هل باستطاعتنا قياس عقل الطفل 
بالقول:)حتى  سيجيبون  عدمه؟  من  نضجه  لنعرف  بالمسطرة 
يصل عمره لسن الرابعة عشر (، ولماذا الرابعة عشر؟ الخالصة 

حقوقه  له  تكفل  قوانين  سن  لزامًا  كان  لذا  لألسف،  حريته 
المغيبة.

السابق،  النظام  الذي صدر في عهد  القانون  الى  ربما أشير 
والذي لو قدر له أن يصبح حقيقة لتحول الى رمز من رموز حرية 
الطفل في ليبيا ألنه يؤكد على حق الطفل من أب غير ليبي وأم 
ليبية في حيازة جواز سفر ليبي، وألنه لم يطبق بقي الطفل في 

مربع الهوية الضائعة .
الوقت  في  خصوصًا  حقوقه،  غياب  عن  أتساءل  الزلت  لذلك 
الراهن الذي تجاوز تهميش حقوقه الى تهميش حقوق الليبيين 
جميعًا، وقد نوهت في ورقتي على جملة من الحقوق وهي )حق 
الجنسية لكل من يولد ألب ليبي أو أم ليبية، حق التعليم وهو 
االجتماعي  الضمان  وفي  األساس،  التعليم  مرحلة  في  إلزامي 
الى  إضافة  كريمة،  وحياة  مناسب  سكن  في  وحقه  والصحي، 
والمجتمع،كذلك  والمدرسة  البيت  في  البدني  العقاب  تجريم 
وحماية  أومعنوية،  مادية  عوائق  دون  المعرفة  على  الحصول 
لتنمية ملكاته وقدراته،  المالئمة  الطفل وتوفير كافة الظروف 
عشرة،  الثامنة  سن  دون  هم  الذين  األطفال  عمل  يجرم  كما 
وتكفل الدولة حق الطفل في استخدام كل منجز علمي له عالقة 
بحاجته المعرفية، وتكفل له أيضًا التعبير عن آرائه بكل حرية، 

وحق المشاركة في القرارات المتعلقة به(.
عند  أتوقف  السابقة  النقاط  في  ذكرته  ما  إلى  وباإلشارة 
بعض تلك الحقوق والتي من ضمنها حرية الطفل في االطالع 
إليها، واذا ما أخدنا الدول األوروبية  على المعلومات والوصول 
بالقياس نجدها تضع شروًطا للطفل لكي يصل الى المعلومات، 

غير أننا منعناه من الوصول إليها بشكل مطلق .
تغلب  قالب  في  المعلومة  أمام  حاجزًا  وضعوا  األوربيون 
البرنامج  أن  إلكتروني  موقع  أو  قناة  تشير  كأن  النصيحة،  عليه 
أوالمسلسل كذا، اليجوز مشاهدته لمن هم دون الخامسة عشر، 
منطقهم يتأسس على الثقة في الطفل أو ولي أمره، فيما نظل 

نحن متجاهلين ثقتنا تجاهه .
وبشكل عام الطفل في ليبيا ال يتاح له الوصول الى المعلومات 
بطريقة حرة يفرضه عليه تفكيره وعقله وسلوكه، فالزلنا نحدد 

له الخطأ والصواب، السيئ والجيد.
محيطه  داخل  القرارات  اتخاد  الضائعة  حقوقه  ضمن  ومن 
نظره  وجهة  أو  رأيه  أحقية  مصادرة  نمارس  والتي  العائلي، 
بالخصوص، بدأ باألكل وانتهاء بالحذاء، وربما تبرر ذلك بعدم 
قدرته على االختيار؟ أقول لك بأنه قادر على ذلك، لكننا نمنعه 
باختيارنا لما يناسب ذوقنا ال ذوقه، نحن باختصار نمارس امتالك 

لعبة اسمها طفولة .
أنت أشرت في سؤال سابق إلى القوانين التي تحمي الطفل، 
لكنك لم تسألني عند مغزى رفع سن الطفولة الى الثامنة عشر؟ 

واإلجابة هي لتأكيد مسؤولية الدولة عن الطفولة.
متابع  أنني  وأدعي  التعليم،  في  أحقيته  عن  أيضًا  وأتساءل 
فكري،  تخلف  من  عليها  يطرأ  ما  وأشاهد  التعليمية،  للعملية 
على  تطلع  أن  ولك  بقرار  وتلغى  بقرار  تعتمد  عندنا  المناهج 
والتربية  واألدب،  الجغرافيا،  كالتاريخ،  اإلنسانية،  العلوم  مناهج 

اإلسالمية .
أوروبا يعلن عن مسابقة ألفضل نص مدرسي للمرحلة  في 
المعنية، وعندما يختارون الكتاب يراجع كل سنتين، ثم يلغى بعد 
المكتوب سيواجه أسئلة جديدة ليس  النص  أربع سنوات، ألن 

باإلمكان، كتابة ملحق لها.
تصور أن حفيدي يدرس في السنة السادسة وال يعرف كيف 
معرفته  مقابل  في  ليبيا،  تاريخ  يعرف  وال  ليبيا،  خريطة  يرسم 
(، وهذا اليعني  العثمانية  )العثمانيون والدولة  التركي  بالتاريخ 
العالم، ولكن قبل أن  اعتراضي على عدم معرفة الطفل لتاريخ 
تعرف الغابة عليك أن تعرف الشجرة، لقد استولت على مناهجنا 

افكار ليست منا، الهي دينية حقيقية وال هي ليبية .
● عن أي مرحلة تتحدث، النظام السابق أم المشهد الحالي؟

ما أعنيه هو الوقت الحالي، نحن نعاني أزمة تخلف تعليمي، 
على  تتعرف  أن  عليك  أمة  تعرف  فلكي  كبرى،  كارثة  وهذه 

تعليمها، وإذا أردت معرفة أمة عليك التعرف على طفولتها.
أين يكمن الخلل برأيك في السلطة أم الهيكل اإلداري؟

ال توجد دولة لألسف لكي نقوم الوضع بشكل علمي، وعلى 
اإلنسان  أوحكومتين، فحقوق  ورئيس  الرغم من وجود حكومة 
في  بحقوقه  نعترف  لم  ألننا  مضاعفة،  بصورة  والطفل  ضائعة 
وآخرون  مشردون،  أطفال  فهناك  األساسي،  التعليم  مراحل 
خارج المدارس، إضافة إلى وجود مدارس ال تتوافر فيها شروط 
المؤسسة التعليمية، ولعلي أذهب الى أبعد من ذلك بالقول إن 

الطفولة هي الغائب الوحيد عن حياتنا.
● وأين دورك أنت ككاتب ألدب الطفل ومهتم بقضاياه؟

بعيدًا عن السؤال في ماديته، أزعم أنني أول من قدم كتابًا 
األرفف،  خاوية  مكتبة  في  اآلن  تجلس  وأنت  لألطفال،  مجانًا 
ذهبت كتبها باإلضافة ألدوات تعليمية، وعلمية الى أطفال دون 
مقابل، مع العلم أني أشتريتها بدمي وبالعملة الصعبة، الحديث 

عن نفسي في الطفولة مهمة من تعنيه الطفولة .

● وهذا يضعنا أمام السؤال عن أعداد مكتبة الطفل بليبيا؟
ال توجد مكتبة متفردة في كتب الطفل، وإن وجدت فالطابع 
الوحيدة  هي  مكتبتي  أن  القول  أستطيع  هوالمسيطر،  التجاري 
عنوانها  الى  انتبهت  ولو  للطفل،  المعرفة  بتقديم  المعنية 
لوجدت عنوانًا آخر يقول )من أجل عقل حر(، وهذا يرجع بنا الى 

ما ذكرته في البداية، عن أننا الزلنا نستعبد هذا العقل.
وأضيف بأنني الكاتب العربي الوحيد الذي قدم أربعة معاجم 
)المختار  معجم  آخرها  أحد،  إليها  ينتبه  ولم  لألطفال،  كاملة 
والنفسي  الجسدي  أخذ من جهدي  والذي   ،) والعلوم  اللغة  في 

والعقلي سنوات عديدة.
بحكومة  التعليم  لوزير  الماضية  المدة  خالل  سؤااًل  وجهت 
الوفاق،مرفًقا بصورة للمعجم، قلت له: ألم تسمع بهذا الكتاب؟ 
لماذا ال يكون رفيق التلميذ؟ وعندما أشار بعض األصدقاء للوزير 
بأنني وجهت له هذا السؤال أجابهم بقوله: نحن نفكر بتكريمه، 
الحقيقي أن يكون صديق  التكريم، تكريمي  أنا أحتاج هذا  هل 

التلميذ والمعلم في المرحلة التعليمية األساسية.
في  أهميته  تكمن  والعلوم(،  اللغة  في  )المختار  معجم  إن 
ولذلك  علومها،  عن  اللغة  فصل  اليمكن  بالعلم،  اللغة  اقتران 
على  وحرصت  اإلنجليزية،  باللغة  العلوم  كل  في  الجديد  قرأت 
العربية،  اللغة  العلمي كما هو الى  ترجمة ونقل مفردة المنجز 
وهنا يجب أن ننتبه إلى أننا أمة لم تصنع شيًئا منذ زمن قديم، 
فنحن ننقل مالم نصنعه ثم نطلق عليه أسما،هذه جناية على 
أبيه وأعطيته اسمي  أنني أخذت طفاًل من  لو  أي كما  حقيقته، 
هذا  اآللي،  بالحاسب  عالقة  له  ليس  الكومبيوتر  فمثاًل  ولقبي، 

خطأ .
معاجم  باشتغال  اقتناعك  عدم  كلمك  من  أفهم  هل   ●

اللغة العربية على تعريب المفردة األجنبية؟
ليس  مثاًل  الميكروفون  التعريب،  بما يسمونه  أعترف  ال  أنا 
ناقاًل للصوت، أصنع ما شئت ثم سمه كما تشاء، العلم يصنع 

وال يعرب، هذا تزوير.
يتعلق  فيما  المترجم  في  تتوافر  التي  المعايير  ماهي   ●

بالطفل، لكي ينقل مادة من لغتها األم الى اللغة األخرى؟
المسألة أخذت طابعًا تجاريًا، وذلك عندما تقوم شركة ما 
باالتصال بأحد المترجمين، لكتابة قاموس قد ال يكون مراعيًا 
ثم  المختلفة،  العمرية  مراحله  في  الطفل  لحاجيات  مادته  في 
من  معين  عدد  على  مسبًقا  معها  االتفاق  يتم  لمدرسة  يباع 
النسخ، ثم تتقاسم الشركة والمترجم فيما بعد عائد المبيعات، 
مستوى  على  وحتى  تجارة،  للطفولة  الكتابة  أصبحت  لذلك 
قدر  أكبر  لتحقيق  محموم  سباق  في  الشركات  نرى  البرامج 

ممكن من األرباح.
● خصصت فصًل عن الثقافة الجنسية في كتابك )دراسات 

في الطفولة (، كيف كانت ردود األفعال تجاهها؟
الجنسية  التربية  الليبية،  المكتبة  الدراسة األولى في  لعلها 
فقد  األولى  وألنها  الشاملة،  االجتماعية  التربية  من  جزء مهم 
عليك  باين  و)   ،) و)عيب   ) وقته  موش  هذا   ( بكلمات  قوبلت 
فاضي (، وألن ردة الفعل كانت بهذه الصورة، فقد كتبت أنها 

للمستقبل.
الكتابة عن الجنس من المحرمات الكبرى عندنا، واالعتراف 
نحن  استثناء  وبال  جميعنا  شاغلنا،  من  ليس  الخطير  بالتأثير 
 .. الجسد  العقل قبل ظالم  الجنس )في الظالم(، ظالم  نعيش 
لذلك فالجريمة الجنسية )المسكوت عنها ( موجودة وقد تهيأ 

لي معرفة بعض منها .
الثقافة  في  والثقافي  العلمي  البعدين  الى  أشرت   ●

الجنسية، أيهما يلتصق أكثر بمسألة التحريم؟
المسألة  داخله  في  يختزل  والذي  األولى،  بالدرجة  ثقافي 

الدينية واالجتماعية والتربوية.
نظر  الجنسية من وجهة  الثقافة  تأجيل  مبررات  ماهي   ●

المتخصصين؟
قبل  للطفل  تعليمها  وجوب  الى  بصراحة  نوهت  عندما 
السالبة  وتأثيراتها  حقيقتها  من  أبعد  لما  كرموز  لها  إدراكه 
الرابعة  لسن  الطفل  وصول  بوجوب  أجابوني  والموجبة، 
على  اعترضوا  الذين  ألحد  قلت  وقد  يشاهد،  ما  ليدرك  عشر، 
لها  لن يكون  اإلدراك،  إلى سن  الثقافة  تأجلت هذه  اذا  ذلك، 
يريد،  الرابعة عشر وعرف ما  الى سن  الطفل وصل  تأثير، ألن 
يكون  أن  الضروري  من  لذلك  للطفولة،  مغادرًا  عاقاًل  وأصبح 
تعليمه سابًقا لذلك، وهذا ما فعله األوروبيون عندما وضعوها 
شئ  كل  له  وقدموا  للطفل،  العمرية  المراحل  سلم  أولى  في 
إحدى  في  انجلترا  في  وجودي  صادف  وقد  تشريحية،  بطريقة 
يتلخص  الجنسية،  الثقافة  عن  برنامجًا  وشاهدت  السنوات، 
بين  ما  أعمارهم  تتراوح  األطفال،  من  مجموعة  إحضارهم  في 
الحوامل  السيدات  إحدى  وتطوعت  والسادسة،  الثالثة  السنة 
على  عرضه  وتم  حقيقية،  المشاهد  كانت  لهم،  درسًا  لتكون 
حتى  الطلق  بدأ  منذ  الطفل  ميالد  عملية  ليشاهدوا  األطفال 

قطع المشيمة، كانوا مشدوهين مما رأوا.
وإذا ما تعلمها الطفل في هذه المرحلة، هل نصدمه بهذه 
الثقافة ونتحمل تبعاتها أم نؤجلها إلى أن يتعلم المجتمع؟ ومتى 

يتعلم المجتمع؟ وهو السؤال األصعب .
في  األهم  وهو  قسرًا  المخفي  النصف  هي  الجنسية  الثقافة 
وبعالقته  وبحياته  بشخصيته  مرتبًطا  كونه  اإلنسان،  جسم 
المجتمعات  كل  في  غائبة  الجنسية  التربية  وعمومًا  المختلفة، 

العربية، فلسنا وحدنا في هذا الهم.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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يوسف الشريف: الطفولة في عمر الـ 80
 هل باستطاعتنا قياس عقل الطفل باملسطرة لنعرف نضجه من عدمه؟

نحن النعرف كيف نربي وال نعرف كيف نعلمجميعنا نعيش الجنس )في الظالم(، ظالم العقل قبل الجسد

الزلنا نستعبد الطفل وندعي حريته

العلم يصنع وال يعرب.. هذا تزوير

<   محرر  »الوسط«  يحاور األديب يوسف الشريف
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بنغازي - مريم العجيلي

فرج بوفاخرة: أشكر كل من ساهم في عودة املؤسسة العامة للسينما واملسرح
الفنان فرج بوفاخرة، فنان قدير بدأ 

حياته الفنية مع نهاية الستينات من القرن 
الماضي، يتحدث معنا في »الوسط« عن 

التحديات التي تواجهه في إدارته المؤسسة 
العامة للسينما والمسرح ومشروعاته 

المقبلة.

للسينما  العامة  المؤسسة  عن  حدثنا   ●
والمسرح والتحديات التي تواجهها؟

فترة  إلى  قلياًل  الرجوع  البداية  في  أود 
يسمى  كيان  للفنان  كان  عندما  السبعينات 
يشعر  وكان  والفنون  للمسرح  العامة  الهيئة 
يوفر  كان  الذي  الكيان  بهذا  باالطمئنان 
العملية  حيث  من  والمساندة  الدعم  له 
التكوين  وكذلك  الفنية،  لألعمال  اإلنتاجية 
بمختلف أنواعه ودعمه، باإلضافة إلى حضور 
ولكن  والخارجية،  المحلية  المهرجانات 
وهذا  السبعينات  في  ألغيت  الشديد  لألسف 
بمعنى  تسول  حالة  في  الفنان  جعل  اإللغاء 
أصوله  ضاعت  أن  بعد  يحميه  له  كيان  ال 
بيانات،  وقاعدة  وقاعات  مقرات  من  الثابتة 
هذه  إنشاء  إعادة  تمت   2007 سنة  وفي 
ومقرها  والسينما  للمسرح  جديد  من  الهيئة 
يتم  لم  أيضًا  الشديد  لألسف  ولكن  بنغازي، 
سنة  أواخر  وفي  صحيح،  بشكل  تفعيلها 
تحت  صحيح  بشكل  بتفعيلها  قمنا   2016
والسينما،  للمسرح  العامة  المؤسسة  مسمى 
والثقافة  لإلعالم  العامة  للهيئة  تابعة  وهي 
صعبة،  بداية  فكانت  الموقتة  بالحكومة 
السياسي  االنقسام  حالة  ظل  في  خصوصًا 
التي أربكتنا في وضع قاعدة البيانات وكذلك 
منذ  والحمدهلل  ولكن  المنظمة،  اللوائح 
من  أخوتنا  مع  اتفقنا  تقريبًا  أشهر  سبعة 
الغربية  المنطقتين  في  وفنانين  مسؤولين 
موحد  إدارة  مجلس  لتشكيل  والجنوبية 
وترشيح  مشكورة  البرلمان  رئاسة  بتزكية 
من قبل السيد المحترم رئيس الهيئة العامة 

أسجل  أن  يفوتني  وال  والثقافة،  لإلعالم 
التي تطلب  اإلدارية  للرقابة  والتقدير  الشكر 
واآلن  المهم،  الثقافي  الكيان  هذا  بتفعيل 
من  اإلدارة  مجلس  اعتماد  انتظار  في  نحن 
األيام، وال أنسى أن  الوزراء في هذه  مجلس 
أثمن عاليًا مجهودات الحكومة الموقتة رغم 
كما  بها،  تمر  التي  جدًا  العصيبة  الظروف 
وقفوا  الذين  لجميع  وتقديري  شكري  أسجل 
كيان  وجود  ضرورة  في  الفنان  حق  لتأكيد 

يحميه.
● ماذا عن مشروع المؤسسة المقبل؟

مشروع  وضع  الماضية  الفترة  في  حاولت 
وكذلك  التنظيمية  اللوائح  يخص  كامل 
اإلدارة  مجلس  غياب  ولكن  بيانات،  قاعدة 
خطة  اتجاه  االستراتيجي  المشروع  هذا  شل 
اإلنتاجية،  العملية  والدورات  المهرجانات 
المؤسسة  لهذه  الميزانية  غياب  وكذلك 
انطالق  منذ  السابقة  الديون  بعض  وتراكم 
فلسًا  تتسلم  ولن  لم  التي  المؤسسة  هذه 
كلنا  ولكننا  اآلن  حتى  الدولة  من  واحدًا 
اعتماد  بعد  خصوصًا  الوزراء  رئاسة  في  أمل 

مجلس اإلدارة.
● هل ترى أن الحرية المطلقة قد يكون 
مردودها عكسيًا على الحركة الفنية إذا لم 

تكن هناك ضوابط؟

ثقافتنا،  ولدينا  محافظ  مجتمع  مجتمعنا 
الفنان أن تكون لديه خطوط أخالقية  وعلى 
يسمى  ما  هناك  أن  تعرف  وأنت  يتعداها،  ال 
عالقة  لها  ليس  التي  الذاتية  بالرقابة 
آخر،  موضوع  فالحرية  الحرية،  أو  بالسلطة 

تنطلق  ذاتية  رقابة  له  فنان  أو  إنسان  وكل 
التي  األخرى  المجتمعات  بعض  فهناك  منه، 
أن  نستطيع  ال  ونحن  بها  ثقافات خاصة  لها 
على  يتعدى  من  لكل  ونقول  عندنا،  نقدمها 
بنا  الخاصة  والثقافية  األخالقية  الحدود  هذه 

فقط،  نفسك  تمثل  وأنت  معك  لسنا  نحن 
موجودة  ليست  رأيي  في  المطلقة  والحرية 
في العالم كله، فمثاًل بعد ثورة تونس هناك 
للذات  أساءوا  تونس  في  الفنانين  بعض 
وإنما  حرية  ليست  هذه  نظري  وفي  اإللهية 
هنا يجب وضع خط أحمر، ونحن ربما نستفيد 
من هذه المواقف، وهذا األمر الذي صدر من 
وعلينا  ألشياء  ونبهنا  تونسي  تشكيلي  فنان 
أن نكون حذرين منها هنا في ليبيا، وناقشنا 
هذه الجوانب في الميثاق الذي أصدرناه في 
مدينة البيضاء منذ سنوات والذي من خالله 
والواجبات  للحقوق  نؤطر  أن  ضرورة  رأينا 

بالمثقف. الخاصة 
● من وجهة نظرك.. هل األعمال الليبية 
التي تقدم خالل شهر رمضان غير ناضجة؟
الجماعي  باإلبداع  يسمى  ما  تعرف  أنت 
يكون  حتى  توافرها  يجب  مقومات  لديه 
المقومات  هذه  أهم  ومن  صحيحًا،  العمل 
التأمل  إلى  تحتاج  ألنها  االستقرار  حالة  هي 
االنتقالية  الفترة  في  تتراجع  وهي  والهدوء 
عكس  الفردي  واإلبداع  األزمات،  فترة  وفي 
وينشط،  يبرز  األجواء  هذه  في  ألنه  ذلك 
والفن  الشعر  أن  الحظنا   2011 سنة  ففي 
بشكل  نشط  واألدب  والمقالة  التشكيلي 
وربما  جماعة  إلى  تحتاج  ال  ألنها  جدًا  كبير 
أجل  من  اإلعالم  إطار  في  يتجه  اآلن  الجميع 
األمن  مثل  األولويات  تحقيق  في  المساهمة 
األعمال  حول  عنه  تحدثت  وما  واالستقرار، 
الرمضانية كثير منها سيكون بنفس الطابع 
كشجرة  هي  الثقافية  واألعمال  الكالسيكي، 
الزيتون صلبة وثابتة وبعد فترة تنتج، نأمل 
جيد  مضمون  ذات  درامية  أعمااًل  نرى  أن 

وبإمكانات جيدة.

عن التحديات واآلمال..

ten
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»أليتا:   باتل أنجيل« يتصدر 
إيرادات السينما األميركية 

المعركة«  مالك  »أليتا:  الجديد  والحركة  المغامرة  فيلم  تصدر 
بإيرادات  األسبوع  مطلع  في  الشمالية  أميركا  في  السينما  إيرادات 

بلغت 27.8 مليون دوالر.
كونلي،  وجينيفر  فالتز  وكريستوفر  ساالزار  روزا  بطولة  والفيلم 

ومن إخراج روبرت رودريغيز، وفًقا لوكالة »رويترز«.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة »ليغو موفي 2: الجزء الثاني« من 
إيرادات بلغت  الثاني هذا األسبوع، محقًقا  المركز  إلى  المركز األول 

21.1 مليون دوالر.
واحتل الفيلم الكوميدي الجديد »أليس رومانسيا« المركز الثالث 
ويلسون  ريبل  بطولة  والفيلم  دوالر،  مليون   14.2 بلغت  بإيرادات 
تود  إخراج  ومن  شوبرا،  وبريانكا  ديفين  وآدم  هيمسوورث  ووليام 

ستراوس شولسون.
الثاني  المركز  من  الرجال«  يريده  »ما  الكوميدي  الفيلم  وتراجع 
والفيلم  دوالر،  مليون   11 بلغت  إيرادات  محقًقا  الرابع،  المركز  إلى 
ليدلو وجوش برينر، ومن إخراج  بطولة تراجي هينسون وكريستن 

آدم شانكمان.
المركز  في  لك«  سعيد  موت  »عيد  الجديد  الرعب  فيلم  وجاء 
إخراج  من  والفيلم  دوالر،  مليون   9.8 بلغت  بإيرادات  الخامس 
كريستوفر الندون، وبطولة جيسكا روث وإسرائيل بروسارد وراشيل 

ماثيو وفي فو.
والفيلم بطولة جيسكا روث وإسرائيل بروسارد وراشيل ماثيو وفي 

فو ومن إخراج كريستوفر الندون.
وفي ما يأتي بقية المراكز في تصنيف األفالم العشرة األوائل على 

شباك التذاكر في الصاالت األميركية الشمالية:
في  مليونا   21,12( دوالر  ماليين   6 مع  بورسيوت«  6–»كولد 

أسبوعين(.
ستة  في  مليونا   94,2( دوالر  ماليين   5,6 مع  أبسايد«  »ذي   7-

أسابيع(.
8–»غالس« مع 3,86 ماليين دوالر )104,49 ماليين في خمسة 

أسابيع(.
في  مليونا   11,01( دوالر  ماليين   3,15 مع  بروديجي«  9–»ذي 

أسبوعين(.
10–»غرين بوك« مع 2,75 مليون دوالر )65,76 مليونا في أربعة 

عشر أسبوعا(.

حق األربعاء 
محمد الدقاق

حافلة املواهب واإلبداع والشهرة
تلفزيون  قناة  ستوديو  المرة  هذه  المواهب  حافلة  وجهة 
فكلما  الخلفي،  الحافلة  هذه  مقعد  أنتقي  غالبًا  أنا  »الوسط«. 
تقدم بالمرء العمر يخشى السرعة. والجلوس في الخلف يبعدك 
مشاويرها  في  أشترك  الواقع،  في  أنا  الطريق.  في  التفكير  عن 
الصباحية، وكذلك المسائية، الوجهة واحدة ولكن طبيعة ما نقوم 

به هناك يختلف من راكب إلى آخر.
الشعر  ذات  الرؤوس  من  رأس  كل  فوق  أتخيل  أن  لي  يحلو 
األسود المتمائلة أمامي، شكاًل كذلك الذي يعلو الرسوم الساخرة، 

ويملئ بالكلمات وعالمات الدهشة أو االستفهام.
يحلو أن أتخيل ما يفكر، أو يحلم به كل رأس من تلك الرؤوس 
الشابة، هذا رأس أفردت صاحبته شعره وصبغته بلون كستنائي، 
القناة  نجمة  هي  هذه  بالبنان.  يوم  ذات  إليها،  يشار  أن  تحلم 
الفالنية. وتلك هي نجمة النشرة الصباحية، وبسبب ذلك لونت 
شهرها بلون الفجر الصيفي. وذاك، ذو الشعر المجعد، هو من 
سيكون مخرج الروائع. أما رأس من يستعد ليكون مصوراً فنانًا، 
جميعهم  أدهم.  جواد  كذيل  وجعله  الفاحم  شعره  ربط  فقد 
منطلقون، ليسوا نحو مصدر معيشتهم- باستثناء من ال يريد 
أن يتكلس بسبب البقاء في البيت، مثلما أفعل أنا- وإنما نحو 

الشهرة، ألنهم ببساطة ما زلوا في مقتبل العمر.
ولكنني ال أؤمن بشهرة تدوم من دون علم ومعرفة، ومتابعة 
كل ما يبتكر في أي تخصص، إن غاب العلم والمعرفة يكون الفنان 
المشهور دمية في أيدي وكالء أعماله ألنهم، ببساطة متسلحون 

بعلم، هو ال يملكه.
ال يوجد إنسان دون موهبة، الطفل بالطبيعة يُخلق ببذرتها. 
كل ما نحتاجه أن نكتشفها؛ فإن اكتشفناها ننطلق بها إلى السماء. 
المواهب هي  أقرب هذه  إن 
ملكة اإلبداع، ولكنها ستظل 
مجرد بذرة ولن تتفتق مالم 
تُروى، بالعلم والمعرفة، فما بالك 

إن كنا نريدها تزهر.
حسنًا. أنا مجرد سبعيني، مازال 
يمارس الكتابة في الوقت الضائع، 
الزخم  هذا  وسط  نفسي  وجدت 
الفني، وما خطر في بالي أبداً أن 
إلى  أعمل فيه. مهمتي مرتبطة 
حد كبير بذاكرتي وكتاباتي. 
ولكنني وددت أن أطورها، وأن أطوعها لتتناول مجال رفاق حافلة 
المواهب واإلبداع! وأنا مصرٌّ على ذلك، فاتجهت إلى من سبقني 
من المتخصصين في هذا المجال. وبحثت كثيرًا، إلى أن انتبهت 
أن اإلخراج، هو في الحقيقة موهبة ال تعترف بالعمر ولكنها تتطلب 
حسًا وتذوقًا وقدرة هائلة على إدارة عمل جماعي يتأسس على 
تعاون مع جميع أسس العمل السينمائي، من سيناريست، ومصور 
وفني صوت وإضاءة وأرشيفيين مهرة سواء في المجال الموسيقي 
له  ما  والغرافيك، وكل  المونتاج،  ناهيك عن فنيّ  الوثائقي،  أو 

عالقة بتنفيذ هذا العمل.
حافلتنا هذه، تتحرك صباحًا وتعود مساًء من االستديو بعناصر 
من  جزءاً  يكونوا  أن  يتطلعون  وجميعهم  )اإلخراج(،  هذا  نجاح 

النجاح.
لذلك قررت أن أدرس اإلخراج: أن أنقل إليكم، يوميًا، خالصة 
لصفحة أو صفحتين مما تتناوله المراجع! ولن أتوقف حتى أعد ما 
سيكون كتابًا، قد يكون إرشاديًا، أو إبداعيًا، خصوصًا إن تحمس 

أحدهم له وأراد أن يكون مشاركًا، وليس متفرجًا.
المطلوب أال تتوقفوا عن المشاركة، أو التعليق ومناقشة ما 
أنقله لكم مما يلخص من المراجع. فهل أنتم موافقون أم ترون 
أن استعراض خفة الدم، طوال رحلتي الذهاب والعودة، أهم من 

هذا الموضوع.
ولقد بحثت كثيرًا، واقتنيت كتبًا متخصصة، وبمعرض الكتاب 
وجدت كتابًا، هو في الواقع مرجعًا يستفاد منه من هم أكثر جدية 
في تطوير موهبتهم. الكتاب متوافر في ركن أبوظبي للثقافة 
والتراث عند مدخل الصالة رقم )2( على إيديك اليمين! وسعره 

160 درهمًا إماراتيًا يعني 350 جنيهًا مصريًا فقط .
وميك  رابيغر  )مايكل   : هما  فنانان  ألفه  الكتاب،المرجع، 
اإلخراج  وجماليات  التقنيات  عن  يتحدث  وهو  هيرتس-شيريير( 
سنتناوله  الذي  لموضوعنا  مدخاًل  سيكون  ما  وهو  السينمائي. 

أسبوعيًا، في هذا العمود.

حسنًا. أنا مجرد 
سبعيني، مازال 

يمارس الكتابة في 
الوقت الضائع،

على الفنان االلتزام برقابته 
الذاتية في أعماله

رئيس المؤسسة العامة للسينما والمسرح، فنان صاحب تاريخ فني بدأ في نهاية 
ستينات القرن الماضي، وتخرج في المعهد العالي للمسرح والسينما في بودابست 

العام 1984، وكانت بدايته الحقيقية عندما عمل مع الفنان الكبير السيد راضي 
في مسرحية »البنت الشويطرة«. له عدد من األعمال المسرحية في ليبيا وتونس 

والجزائر ومصر والمغرب وإيطاليا، ومنها: »وين البحر يا رايس« و»المركب« و»مشوار 
جليفط«، كما شارك في أفالم »األرض الطيبة« و»امرأة من شمع«. وشارك في لجان 

تحكيم عدد من المهرجانات داخل وخارج ليبيا، يكتب المقالة النقدية.

فرج بوفاخرة في سطور:

فاز فيلم »مرادفات« الذي ينتقد مخرجه ناداف البيد فيه 
لمهرجان  الذهبي«  »الدب  بجائزة  السبت  مساء  إسرائيل، 
فرنسا  في  للعيش  الفيلم  بطل  وينتقل  للسينما.  »برلين« 

رافضًا التحدث بالعبرية.
فيلم  هو  »مرادفات  جائزته  تسلمه  لدى  المخرج  وقال 
يمكن أن يعتبر فضيحة في إسرائيل. وقد يعتبره البعض في 

فرنسا فضيحة أيضًا«، وفق »فرانس برس«.
هذا  لي  بالنسبة  »لكن  عامًا   43 البالغ  المخرج  وأضاف 
الفيلم هو احتفاء بالسينما أيضًا. وآمل أن يدرك الناس أن 
الغضب والعداء والحقد واالزدراء تحصل فقط بين األشقاء 

عندما يكون ثمة ترابط متين وعواطف جياشة«.
ويطرح الفيلم تساؤالت حول الهوية وهو مستوحى من 
بطل  ويرفض  األلفية.  مطلع  في  باريس  في  المخرج  حياة 
الفيلم ثقافته وينبذ لغته ليتعلم الفرنسية بواسطة معجم 

ويعتمد فرنسا بلدًا قبل أن يكتشف أمورًا غير محبذة فيها 
أيضًا. وأوضح المخرج »أظن أن الفيلم يتحدث نوعًا ما عن أن 
يكون المرء إسرائيليًا في وقت ال يمكننا فيه أن نكون كذلك. 
أظن أن إسرائيل بلد يشترط حبًا مطلقًا من دون أي تنازل«.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلم »غراس آ ديو« 
إلى  جنسيًا  اإلساءة  فضائح  حول  أوزون  فرنسوا  للفرنسي 

أطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية.
ويروي الفيلم القصة الحقيقية لثالث ضحايا في فضيحة 
باربران تيمنًا باسم كاردينال ليون الذي يحاكم في إطار هذه 
القضية لالشتباه بتغطيته إساءات جنسية مفترضة ارتكبها 

كاهن فرنسي األب برينا.
وشدد الفرنسي أوزون على أن الفيلم »يحاول قطع صمت 
المؤسسات القوية. أريد أن أتشارك هذه الجائزة مع ضحايا 

االنتهاكات الجنسية«.

الفيلم  لبطلي  وممثلة  ممثل  أفضل  جائزتا  وذهبت 
الصيني »سو لونغ ماي صن« للمخرج وانغ شياوشواي حول 

تأثير سياسة الطفل الواحد في الصين.
وتجسد فيه الصينية يونغ ميي والصيني وانغ جينغشون 
دور زوجين تأثرا بوفاة طفلهما. ويروي الفيلم قصتهما على 
مدى ثالثة عقود بعد الثورة الثقافية من الثمانينات وحتى 

العقد األول من األلفية الحالية.
باسم  بينوش  جولييت  التحكيم  لجنة  رئيسة  وأسفت 
سكند«  »وان  بعنوان  صيني  فيلم  لسحب  اللجنة،  أعضاء 
للمخرج المخضرم زان ييو الفائز بجائزة الدب الذهبي العام 
1988، من المسابقة في اللحظة األخيرة »ألسباب تقنية« 

رسميًا، لكن بطريقة غير رسمية بسبب الرقابة في بالده.
السينما. نحن  زانغ صوتًا أساسيًا في  وقالت »لقد شكل 
على  مشددة  للتاريخ«،  معنى  يعطون  فنانين  إلى  بحاجة 

أن لجنة التحقيق تأمل في أن يعرض الفيلم »عبر شاشات 
التلفزة في العالم بأسره«.

ونالت جائزة اإلخراج األلمانية انغيال شانيليك عن فيلم 
نجلها  اختفاء  إثر  عائلة  قصة  حول  بات«  هوم  آت  واز  »آي 

موقتًا.
أما جائزة الفرد باور التي تكافئ فيلمًا يفتح آفاقًا جديدة 
»سيستيم  األلماني  الفيلم  إلى  فمنحت  السابع،  الفن  في 
كراشر« لنورا دي ينشادت، فيما نال الفيلم اإليطالي »بيرانا« 
يدور حول  وهو  أفضل سيناريو،  جائزة  لكالوديو جوفانيزي 

عصابات الشباب في نابولي.
وجرى في مطلع السهرة تكريم الممثل السويسري برونو 
غانتس الذي توفي عن 77 عامًا السبت في زيوريخ. واشتهر 
في  فندرز  لفيلم  الرغبة«  »أجنحة  فيلم  في  بدوره  خصوصًا 

العام 1987.

اختتمت فعالياته السبت

 فيلم ينتقد إسرائيل يفوز بجائزة »الدب الذهبي« في مهرجان »برلني«

 أمسية للقاص محمد املسالتي بجمعية أصدقاء اللغة العربية

أقامت جمعية أصدقاء اللغة العربية، اإلثنين، بقاعة مدرسة الصمود أمسية قصصية 
مسامع  على  قرأتها  التي  القصص  »كل  المسالتي:  وقال  المسالتي.  محمد  للقاص 

الحضور هي من مجموعتي القصصية الجديدة وهي تحت الطبع«.
وسرد المسالتي قصصًا كتبت خالل سبع سنوات من العام 2011 إلى العام 2018، 
ومنها »الزنزانة ، فنتازيا حديثة، ثرثرة السالح، كائنات على الوكواك الحديدية، الرحلة، 

استنساخ، وطني، نزاع، مهرج، الصفقة«.
وحضر األمسية عدد من األدباء واإلعالميين والمهتمين بالشأن الثقافي في مدينة 
وهو  واإلنساني  التطوعي  العمل  مجال  في  المدينة  رموز  أحد  تكريم  وتم  بنغازي، 
عبدالمنعم العروية، وذلك بمنحه شهادة تقدير مرفقة بباقة ورد، عربون محبة لهذه 

الشخصية المؤثرة«.

الفرعونية  الحضارتين  بين  »الدراما  بعنوان  كتاب  مؤخرًا  صدر 
في  الماجستير  درجة  على  الحاصل  ُكالب،  عمر  للباحث  واإلغريقية« 

األكاديمية الليبية للدراسات العليا بنغازي.
في  أستاًذا  »باعتباري  الثالثاء:  الوسط«،  لـ»بوابة  ُكالب  وقال 
هذا  يكون  أن  حاولت  المسرح،  قسم  اإلعالم،  كلية  بنغازي،  جامعة 
الكتاب بين أيدي الجميع، وهو ليس منهجيًّا فقط، ولكن يحمل رؤية 
اإلغريق  وليد  المسرح  أن  كاتبها  نظر  وجهة  تؤكد من  مراجع  ذات 

وهذا األمر مطروح بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب األول«.
جاهز  آخر  كتاب  إصدار  في  تأخرت  الكتاب  هذا  »بسبب  وأوضح: 
للطباعة منذ عامين، لكن نظرًا ألهمية هذا الكتاب وما يحمله من 
وجهة نظر قابلة للنقد فضلت أن يصدر أواًل لما يحمله من إشكالية 
عامين  كتابته  فكلفني  الدراما؟(  فن  وُلد  )أين  قديمة جديدة وهي 
بسبب المراجع، فهو يحتوي على 170 مرجعًا، وكثرة المراجع سببها 
حساسية األمر، والعمل دليل قاطع لمَن يقول إن المسرح بدأ لدى 

الفراعنة« .
بدأت  الدراما  أن  تعزز  التي  نظري  وجهة  »إثبات  كالب:  ويضيف 
العلم  يثري  االختالف  أن  أرى  أنا  بل  تعنتي،  تعني  ال  األغريق  لدى 

ويبنيه«.
ويعمل  ليبيا  في  مقيم  الجنسية  فلسطيني  باحث  كالب  وعمر 

أستاًذا في جامعة بنغازي.

 صدور كتاب »الدراما بني 
الحضارتني الفرعونية واإلغريقية«

 تحضيرية »بني وليد 
السياحي« تجتمع لبحث 

ترتيبات املهرجان
 زين عوض تحيي »أمير الشعراء« بـ »اغضب«

أطلت الفنانة األردنية زين عوض على شاشة قناة »اإلمارات« كضيفة 
على برنامج »أمير الشعراء« غنت فيه وعزفت.

وأعربت زين عن سعادتها بالمشاركة في برنامج جماهيري وكبير مثل 
»أمير الشعراء«، متمنية أن تكون قد أوصلت رسالة للجمهور تعبر فيها 

عن أهمية الشعر والغناء وكل ما يتعلق بروح اإلنسان.
مسيرتي  في  لي  نوعية  نقلة  البرنامج  هذا  في  »ظهوري  وأضافت: 
النجاح وبخاصة في  نتيجتها الحًقا وواثقة من  الفني سأحصد  ومشواري 

برنامج لم يضف لمن شاركوه فيه إال النجاحات«.
وأبدت إعجابها بطبيعة البرنامج الذي يسند اللغة العربية ويرسخها 
األمر الذي نعاني منه كعرب تجاه لغتنا على حد تعبيرها، الفتة إلى 

حاجة كل بلد عربي لبرامج من هذا النوع.
لنزار  »اغضب«  قصيدة  المسرح  على  وعزفت  زين  وغنت 
قباني وألحان حلمي بكر وتنسيق فايز السعيد وهي األغنية 

التي أدتها قبل سنوات أصالة نصري.
حفل  في  زين عوض كضيفة شرف  أطلت  أن  وسبق 
مهرجان »ضيافة« بنسخته الثالثة، الذي نُّظم أخيرًا 
في دبي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن في العالم 

العربي، وكذلك من دول العالم المختلفة.
في  العرب  الفنانين  اجتماع  أن  هي  واعتبرت 
أن  إلى  مشيرة  الفن،  إلى  إضافة  كهذه  مناسبة 
لمهرجان »ضيافة« معانٍ كبيرة وسامية تالمس 
المهرجان  باحتفاء  مشيدة  للفن،  الحقيقية  الروح 
في نسخته األخيرة باسم كوكب الشرق أم كلثوم، 

ما يدل على التقدير الذي يبديه المهرجان للفن.
بالعالمة  المهرجان  األردنية  الفنانة  ووصفت 
البارزة في دبي والخليج والمنطقة العربية على حد سواء. 
وشاركت زين عوض في المهرجان وفي التكريم، إلى جانب 
عدد من النجوم العرب، من بينهم: نيللي كريم وسميرة 
ورضوان  وصابرين  الرباعي  وصابر  زيدان،  وأيمن  سعيد 
المغربي، وسيرين عبدالنور وهيفاء حسين وهيا عبدالسالم 

وآخرون.

عقدت اللجنة التحضيرية 
لمهرجان بني وليد السياحي في 
دورته السابعة، اجتماعا تشاوريا 

لوضع آلية إلحياء المهرجان خالل 
أبريل، برعاية مكتب السياحة 

والمجلس البلدي والهيئة العامة 
للسياحة. وقال ورئيس اللجنة 

التحضيرية للمهرجان، عبداهلل 
الناكوع، لـ»بوابة الوسط« إن 

االجتماع الذي عقد بمقر ديوان 
البلدية تناول مختلف الجوانب 
التي يتضمنها المهرجان، من 

حيث إعداد المكان والفرق 
المشاركة بالمهرجان وآلية 

ضبط المهرجان من 
جوانب متعددة.

ويتضمن المهرجان 
في نسخته السابعة 

معرضا للصناعات 
التقليدية والمأكوالت 

الشعبية والصور 
الفوتوغرافية ومسابقة 
للزي الشعبي، وعروض 

للفروسية الشعبية وسباق 
للسيارات الصحراوية.

وحضر االجتماع عميد بلدية 
بني وليد، سالم اعليوان، وأعضاء 

بلدي بني وليد ابوبكر حامد و 
محمد امبارك، ورئيس وأعضاء 

اللجنة التحضيرية للمهرجان.
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في
املرمى

املنتخب األوملبي 
يستعد لنيجيريا 

أعرب الالعب السابق في المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، 
عبداهلل الشريف، عن تأسفه للمستوى الحالي للدوري الليبي 

الممتاز لكرة القدم الذي يعاني ضعفا في مستواه الفني، 
وأرجع الشريف السبب الرئيسي إلى المالعب السيئة، وأكد 
أن مشاكل الرياضة في ليبيا راجعة إلى عدم وجود بعض 

األشخاص المناسبين في بعض األماكن.

أعرب مسؤول األلعاب الجماعية بنادي الوحدة، أنور الشريف، عن ◆
انزعاجه من الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي، مؤكدا أنه 

قد يغلق أبوابه فى أي لحظة رغم عمره الطويل، وقال الشريف 
»180 رياضيا في كرة القدم مصيرهم مهدد، و80 رياضيا في 

كرة السلة كذلك، لذا أدعو الدولة للنظر في مصير األندية، فقد 
سبق وخصص للنادي دعم بقيمة 750 ألف دينار ولم يصرف«.

◆

في  الليبي  األولمبي  المنتخب  فاز 
سيدي  فريق  على  الودية  المباراة 
في  مقابل  دون  بهدفين  علي 
تونس  بمعسكر  ودية  مباراة  أول 
نيجيريا  منتخب  لمباراة  استعدادا 
المدير  وأكد  أفريقيا،  في تصفيات 
المنتخب  أن  عطية  رضــا  الفني 
األولمبي في حاجة ألكبر عدد من 
معسكر  وأن  الــوديــة،  المباريات 
الالعبين  من  ــددا  ع ضم  تونس 
تعد  وهذه  فرقهم،  مع  يلعبوا  لم 
مشكلة ألي مدرب حيث ظهر غياب 
البدنية  واللياقة  المباريات  أداء 
في  الفريق  ــذا  ل الالعبين،  على 
مباريات  عشر  أو  ثماني  إلى  حاجة 

ودية على األقل.

الفوز في  وقال رضا عطية عقب 
من  »طلبت  إعالمية:  تصريحات 
متكامل  برنامج  وضع  الكرة  اتحاد 
واالهتمام  األولــمــبــي  للمنتخب 
كان  الـــذي  ــف  ــردي ال بالمنتخب 
أعوام،  ثالثة  أكثر من  منذ  متوقفا 
استفادة  أي  هناك  تكون  ــن  ول
لم  ما  المعسكرات  هذه  مثل  من 
المد  على  تخطيط  هناك  يكن 
الطويل، وهناك استرتيجية واضحة 

المعالم«.
في  األولمبي  المنتخب  ودخــل 
االتحاد  فريق  أمام  ثانية  مواجهة 
مبارياته  ثاني  فــي  المنستيري 
على  الخارجي  بمعسكره  الودية 

أرضية ملعب مصطفى بن جنات.
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حصل المحترف الدولي الليبي أحمد بن 
علي على أعلى تقييم في مباراة فريق 

كرتوني أمام هيالس فيرونا، والتي شارك 
فيها أساسياً وقدم مستوى متميزًا ولعب 

اللقاء بالكامل وحصل على درجة تقيم 
6.5 هي األعلى واألبرز وسط زمالئه، 

وانتهى اللقاء بالتعادل اإليجابي )1-1( 
ضمن مباريات الدوري اإليطالي 

السيريا B والمؤهل إلى دوري 
األضواء والشهرة بعد فترة 
غياب لبن علي قضاها في 

التأهيل من اإلصابة، وعاد 
بن علي إلى المالعب من 

جديد بعد غياب طويل 
عن صفوف فريق كروتوني 

اإليطالي، حيث امتد غيابه إلى 
ثالثة أشهر 90 يوماً، بسبب اإلصابة 
التي تعرض لها في مشط القدم أثناء 

مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام 
نيجيريا في أكتوبر الماضي، ضمن الجولة 
الرابعة من التصفيات األفريقية المؤهلة 
لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بمصر، عن 

المجموعة الخامسة.

● تدريبات ترفيهية للمنتخب األولمبي

● عبدالله الشريف

6.5
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● تدريبات المنتخب في معسكر تونس

موقعة صفاقس األفريقية
.. باٍق من الزمن 31 يومًا

الحدث
زين العابدين

بركان

المباراة  موعد  عن  يوما   31 الزمن  من  باق 
منتخبنا  ستجمع  التي  الحاسمة  المصيرية 
الوطني مع منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم 
البطاقة  نيل  أجل  األخيرة من  الجولة  لحساب 
نسختها  في  مصر«  لـ»كان  للتأهل  الثانية 
المقبلة ومرافقة المنتخب النيجيري الذي حسم 
المجموعة  عن  مبكرا  األولــى  الترشح  ورقــة 

الخامسة.
التنازلي  والعد  التحضيرات  مشوار  وابتدأ 
من  والعشرين  الرابع  في  المرتقب  للموعد 
المؤشرات  أن  والشك  المقبل،  مارس  شهر 
التفاؤل  بـــوادر  مــن  الكثير  تحمل  األولـــى 
واالرتياح، خاصة بعد التحرك اإليجابي للهيئة 
رعاية  بتوليها  والرياضة  للشباب  العامة 
وتنقالته  تحركاته  ودعم  المنتخب  معسكرات 
وتذليل كافة الصعاب أمامه وإعالنه تخصيص 
وجوا  برا  الرياضية  الجماهير  لنقل  طائرتين 
هذه  في  منتخبنا  ومساندة  مؤازرة  أجل  من 
التي  المعنوية  الدفعة  وإعطائه  المهمة 
فالتأهل  المهمة،  المرحلة  هذه  في  يحتاجها 
لـ»كان مصر« هو مسؤولية تضامنية وجماعية 
ومهمة وطنية بامتياز يتحملها الجميع وملقاة 
على عاتق الجميع، واليقتصر األمر على اتحاد 
الكرة وحده، ونتمنى أن تلتف باقي مؤسسات 
الدولة حول المنتخب الذي يحمل ويدافع عن 
مسؤولياتها  وتتحمل  الوطن،  وألــوان  شعار 
الذي  المنتخب  وتحفيز  وتشجيع  دعم  تجاه 
شملهم  لم  في  ويسهم  الليبيين  كل  يجمع 
وإسعادهم، فالتأهل لـ»الكان« بعد غياب عن 
آخر ثالث نسخ سيحدث نقلة كبيرة في مسيرة 
نقطة  البطولة  وستمثل  ونجومه،  المنتخب 
انطالق وتحول لهذا الجيل الواعد، لكي يطلق 
قدراته  ويستعرض  ويبرز  إلمكانياته  العنان 
أمامه  الكبير، وستفتح  األفريقي  المسرح  على 

األبواب وسترفع من سقف الطموحات.
ليس  الحدث  قلب  في  التواجد  باختصار 
مجرد تأهل لبطولة كروية قارية كبيرة تجمع 
وشعب  وطن  وحــدة  يعني  بل  القارة،  كبار 
ويتفاعل  إيقاعها  على  ويعيش  كرة  يتنفس 
والمتنفس  اليومي  الخبز  له  وتمثل  معها، 
الوحيد الذي ال غنى عنه، وصار في حاجة إليها 

في كل األوقات وفي أشد األزمات.

يواصل المنتخب الوطني الليبي األول لكرة القدم معسكره في 
تونس، التي ستستضيف المباراة المصيرية أمام جنوب أفريقيا، 
المجموعة  تصفيات  ختام  ضمن  صفاقس،  بمدينة  وتحديدا 
بمصر  المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة  نحو  المؤهلة  الخامسة 
وحرص   ،2019 يوليو   19 وحتى  يونيو   21 بين  الفترة  خالل 
فوزي  الثنائي  بقيادة  الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز 
العيساوي وأبوبكر باني على اصطحاب الالعبين المحليين فقط 
خالل المعسكر المقرر إقامته حتى يوم 23 فبراير الجاري بهدف 
تأهيلهم فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، على أن يكون استدعاء 

المحترفين قبل المعسكر المقبل الخاص بالمباراة نفسها. 
تاريخه  القدم عبر  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  ومر 
خاللها  لعب  حاسمة،  ومحطات  بمواعيد  والطويل  الحافل 
األدوار الرئيسية وذهب بعيدا في منافساتها، وكان على أعتاب 
ومشارف نهائياتها على مختلف الوجهات والتصفيات، التي كان 
في كل مرة قريبا من بلوغها، وحبس خاللها أنفاس جماهيره 
مشهدها  وفي  المواجهات  هذه  وساندت  ترقبت  التي  الوفية 
كان  التي  الطويلة  المسيرة  وترجمة  تتويج  أجل  الختامي من 
حصاد بعضها ونهايتها سعيدة وابتسمت له في آخر المشوار، 
وأخرى تعثرت والزمها سوء الحظ والطالع في أدوارها ومراحلها 
األخيرة، ووسط المواعيد الحاسمة أمام بوابة العبور لمالعب 
النهائيات حكاية قديمة جديدة نسرد أبرز محطاتها ونستعيد 
ذكرياتها بحلوها ومرها على مر تاريخ مشاركات المنتخب بين 

النجاح واإلخفاق والعثرات والتحديات.
ونصف  مليون  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  وخصصت 
المليون دينار ليبي، دعما للمنتخب الوطني خالل الفترة المقبلة، 
التي ستشهد استحقاقا أفريقيا مهما في شهر مارس المقبل؛ 
أفريقيا  نهائيات  إلى  المؤهلة  أفريقيا  لمباراة جنوب  استعدادا 
الوطني  للمنتخب  اإلداري  المدير  وأكد  وسبق   ،2019 بمصر 
في  سيدخل  المنتخب  أن  صولة،  سالم  القدم،  لكرة  الليبي 
فبراير  شهر  من  عشر  الثالث  في  تونس  في  إعدادي  معسكر 
المقبل، استعدادا لختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة 

المنتخبات  لجنة  حددت  كما  األفريقية،  األمم  نحو 
شهر  من   23 السبت  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
مارس المقبل موعدا لمباراة المنتخب الوطني األول 

لكرة القدم وجنوب أفريقيا.
أن  صولة،  سالم  المنتخب  مدير  أكد  جانبه  من 
الجهاز الفني اختار ملعب »الطيب المهيري« بصفاقس 

سيدخل  الوطني  المنتخب  وأن  المهمة،  المباراة  لهذه  مكانا 
معسكرا، كما أن هناك مساعي إلجراء مباراة أو اثنتين وديتين 
خالل هذه الفترة لرفع المستويين الفني والبدني، وأن هناك 
عديد األسماء سوف يعلن عنها خالل األيام المقبلة، بعد عودة 
المدرب الوطني فوزي العيساوي من االستحقاقات األفريقية مع 
نادي النصر، في الوقت نفسه، لم يعد يفصل صعود المنتخب 
الفوز  المقبلة، سوى  القدم لألمم األفريقية  الليبي األول لكرة 
على جنوب أفريقيا »األوالد«، في المباراة المقبلة بينهما، ضمن 
تنفس  أن  بعد  المؤهلة،  الخامسة  المجموعة  تصفيات  ختام 
األفريقي  االتحاد  اختيار  بإعالن  الصعداء،  المتوسط«  »فرسان 
لكرة القدم )كاف( مصر مستضيفا للبطولة، عبر التصويت في 
اجتماع »الكونغرس« بالعاصمة السنغالية داكار، وحصلت مصر 
على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، من أصل 18 
دخلت  أن  بعد  التصويت،  عن  واحد  عضو  امتنع  حيث  صوتا، 
مصر في منافسة مع جنوب أفريقيا، لنيل شرف تنظيم بطولة 
أمم أفريقيا 2019، بدال عن الكاميرون التي سحب منها التنظيم 
لعدم الوفاء بااللتزامات المطلوبة، وكأن جنوب أفريقيا جاءت 
في الطريق مرتين، األولى أمام مصر بشأن التنظيم، وتحقق 
أقدام  على  تتوقف  والثانية  لمصر،  البطولة  بإسناد  الهدف 

»الفرسان« أنفسهم.
البطولة المقبلة هي أول بطولة لألمم تستقبل 24 منتخبا، 
بعد أن كانت تقام طوال السنوات الماضية بنظام 16 منتخبا، 
منافسات  في  منتخبا   48 بوضع  اللوائح  أقرته  الــذي  األمــر 
التصفيات طوال األشهر الماضية، بما فيها البلد المستضيف، 
الكاميرون وقتها، حيث تنافس في المجموعة الثانية، على أن 

يصعد من كل مجموعة األول والثاني فقط، بينما تصعد الدولة 
المستضيفة بغض النظر عن ترتيبها ونتائجها في المجموعة، 
وقد ضمنت مصر التأهل مع تونس بشكل رسمي من قبل عن 
المجموعة العاشرة، فضال عن كون الملف المصري هو األكمل، 
حيث حرصت الدولة المصرية على تسليم الموافقة الحكومية 
ضمن أوراق الملف، وهو شرط أساسي، الشيء الذي لم تقدمه 

جنوب أفريقيا.
وسجل منتخب ليبيا األول لكرة القدم 
تواجده على ساحة المنافسة بقوة بفوزه 
الكاسح على سيشل، بنتيجة )8-1(، ضمن 
مسجال  التصفيات،  من  الخامسة  الجولة 
الفوز  يعد  حيث  بامتياز،  قياسية  أرقاما 
الكبير بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، 
في  الوطني  الفريق  يسجله  انتصار  أكبر 
الـ»كان«،  تصفيات  في  مشاركاته  تاريخ 
حقق  أن  للمنتخب  وسبق  قواعده،  خارج 
على  مقابل  دون  أهــداف  بثمانية  الفوز 
بنغازي  بملعب  لكن  ساوتومي،  حساب 
الدولي، االنتصار الكبير على سيشل جعل 
مهاجم الفريق أنيس سلتو هدافا للمنتخب 
في التصفيات برصيد أربعة أهداف، ليدخل 

سباق الهدافين ويسجل اسمه كثالث العب ليبي يسجل »هاتريك« 
في تاريخ مشاركات »فرسان المتوسط« بالتصفيات األفريقية، بعد 
ثالثية كل من أحمد المصلى في شباك ساوتومي العام 2003، 
وثالثية محمد زعبية في ساوتومي أيضا العام 2015، ويصبح سلتو 

ثالث هدافي التصفيات األفريقية الحالية برصيد أربعة أهداف، بعد 
كل من إيغالو هداف منتخب نيجيريا برصيد ستة أهداف، وعبد 
نجوم  ثالث  مع  ليتساوى  أهداف،  بخمس  بورندي  هداف  الرازق 

وهدافين آخرين من بينهم النجم المصري محمد صالح.
جعل  »القراصنة«  منتخب  على  العريض  ليبيا  منتخب  فوز 
أكبر  وصاحب  الضاربة  القوة  هو  ــام  األرق بلغة  »الفرسان« 
المنتخب  مع  متساويا  هدفا،   15 برصيد  األهداف  من  رصيد 
مجموعات  كل  مستوى  على  المصري 
الفرسان  تفوق  ويعد  الكان،  تصفيات 
للمنتخب  الثاني  الكبير على سيشل هو 
بعد  واألول  الحالية،  التصفيات  في 
ثالث جوالت متتالية لم يتذوق خاللها 
طعم االنتصار، ليجدد ويعيد األمل في 
المنافسة على بطاقة التأهل الثانية، بعد 
تعثر جنوب أفريقيا وتعادلها على ملعبها 
مع ضيفتها نيجيريا متصدرة المجموعة، 
التي خطفت بطاقة الصعود األولى دون 
االخيرة،  الجولة  مباراة  النتظار  الحاجة 
الجديد  الجميل،  الكروي  الزمن  ثنائي 
العيساوي  فوزي  الفني  المدير  القديم، 
لمهمة  ترجال  باني  أبوبكر  ومعاونه 
المنتخب إلى  العاجلة وكانا لها بامتياز وأعادا  اإلنقاذ الوطنية 
الواجهة في انتظار موقعة الحسم أمام جوب أفريقيا بتونس 
لتكون بوابة العبور والعودة إلى نهائيات الـ»كان« للمرة الرابعة 

وبقيادة الجهاز الفني الرابع وبعد غياب عن آخر ثالث نسخ.

ففي العام 2012 عاد منتخب »الفرسان« إلى واجهة مالعب 
في  الفوز  تحقيق  من  التصفيات  عبر  وتمكن  الكان  نهائيات 
التعادل  مواجهته المهمة أمام موزمبيق بهدف لصفر ليكون 
السلبي الذي سجله في آخر مبارياته بالتصفيات أمام منتخب 
للنهائيات  وعودته  لتأهله  كافيا  أهداف  دون  بلوساكا  زامبيا 
للمرة الثالثة في تاريخه، وفي تصفيات كأس العام 2014 قدم 
المنتخب تصفيات قوية حين فاز على منتخب توجو والكاميرون 
على  وكان  الكونغو  منتخب  مع  وإيابا  ذهابا  وتعادل  ذهابا 
موعد مع مباراة حاسمة أمام منتخب الكاميرون بياوندي، لكن 
وهي  لصفر،  بهدف  ملعبه  على  تفوق  الكاميروني  المنتخب 
الخسارة الوحيدة التي تلقاها منتخبنا في ختام التصفيات بعد 

أن كان قريبا من بلوغ تصفيات المرحلة األخيرة.
الفريق  الليبي وفيه توج  للمنتخب  2014 زاهيا  العام  وكان 
ببطولة أفريقيا لالعبين المحليين )الشان( التي جرت بمالعب 
بالمنتخب  أطاح  أن  بعد  تاريخه،  في  مرة  ألول  أفريقيا  جنوب 
الترجيح، وستكون  ركالت  بفضل  النهائية  المباراة  في  الغاني 
العيساوي  الثنائي  بقيادة  أفريقيا  جنوب  أمام  المقبلة  المباراة 
التصفيات  للمنتخب في سباق  الرابع  الفني  الجهاز  وباني، هو 
وليسجل  الرابع  األفريقي  للظهور  منتخبنا  لقيادة  يتطلع  الذي 
اسمه كأول جهاز وطني ومحلي يقود المنتخب للنهائيات، حيث 
كانت القيادة الفنية في الثالث مشاركات السابقة للمجري بيال 
العام 1982 بليبيا وللكرواتي إيليا في مشاركة 2006 بمصر، 
العام  أفريقية  مشاركة  آخر  في  باكيتا  ماركوس  وللبرازيلي 
2012 بمالعب غينيا والغابون، ليترقب الجميع اإلنجاز الوطني 

مع العيساوي وباني.

استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا المصيرية 

»الفرسان« في أولى محاضرات العيساوي وباني بتونس
القاهرة - الوسط

معسكر قصير حتى 23 فبراير الجاري بالالعبين المحليين فقط للم شمل الفريق والتركيز على الجمل التكتيكية 

ترقب إلنجاز جديد بجهاز 
فني وطني خالص بعد تجربة 

المجري بيال والكرواتي إيليا 
والبرازيلي باكيتا في آخر 

مشاركة أفريقية العام 2012 

انطلقت بالجزائر بطولة أفريقيا للمبارزة 
للشباب تحت 20 عاما للفردي بمشاركة 

منتخبات ليبيا ومصر وتونس والجزائر 
والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو 

والسنغال وغينيا والكاميرون، ويمثل ليبيا 
في المحفل األفريقي الالعبون عبدالسالم 

أبوجطيلة وأحمد السحيري ومحمد الجبالي 
وأبوبكر القاضي وأنس أبوجطيلة ومالك 
القاضي ومحمد الدايخ ومحمد القاضي، 
والمدرب سراج الدين التاجوري والحكم 

إيهاب أبوشكيوة.
وسبق وأن أكد رئيس االتحاد الليبي 

للمبارزة، عزالدين القاضي، سعي المنتخب 
للمنافسة وليس المشاركة فقط في 

البطولة األفريقية للشباب بالجزائر التي 
تقام األسبوع المقبل، وقال القاضي إن 

هناك معاناة كبيرة يعيشها االتحاد بسبب 
قلة اإلمكانات، حيث يتم شراء العملة 

األجنبية من السوق الموازية، وما زالت 
الدولة لم تهتم بهذا األمر في المشاركات 

الخارجية.
كما أكد أن اللعبة تعاني في تكلفة 
المعدات، حيث إن السيف الواحد في 

المبارزة للرياضي يصل إلى 140 يورو في 
تكلفته، والرياضي يحتاج إلى ثالثة على 

األقل وهي قابلة غالبا للتلف بسبب استمرار 
المشاركات، داعيا للنظر لأللعاب الفردية، 

والتي كعادتها مكلفة.

الشباب في الجزائر للمبارزة

● بن علي

أكد مدير شركة المرافق والمنشآت 
الرياضية سعيد شبيعان أن الشركة 

تعاني مصاعب عديدة وذلك بعد 
ستة أشهر من توليه إدارة الشركة، 

وقال شبيعان في تصريح لجريدة 
»الوسط«: »رغم أن الشركة 

استثمارية حسب قانون إنشائها 
لكنها ال تستطيع اإليفاء بالتزاماتها 
المالية دون دعم الدولة، حيث أن 

األوضاع العامة في البالد ليست 
بخافية علي أحد وال تساعد على 

االستثمار بشكل كبير«.
وأضاف »أدعو األندية واالتحادات 

الرياضية لتفهم وضع الشركة المالي 
واالستجابة مع التزاماتها المالية، 

بعض مرافق الشركة تتعرض للنهب 
ولألسف الشديد وهو أيضا موضوع 

مرهق يكلف الميزانية العامة، لذا 
أنوه إلى أن الشركة أصبح لديها كادر 

جيد من العاملين يسهم في تسير 
العمل اليومي«.

مصاعب في المنشآت
تصريح  في  إسكندر،  مؤيد  التجديف،  باتحاد  اإلعالم  مكتب  رئيس  أكد 
إلى جريدة »الوسط«،أن االتحاد العام سينظم دورة للحكام باألكاديمية 
أيام  ألربعة  الدورة  وتتواصل  األربعاء،  من  بداية  بطرابلس  األولمبية 
الدورة  وعقب  البشير،  الصحبي  التونسي  الدولي  الخبير  فيها  ويحاضر 
وهي  )األرجوميتر(  الصاالت  داخــل  األرضــي  للتجديف  بطولة  ستقام 
بطولة مصنفة دوليا بمشاركة خمسة أندية هي: الرمال زوارة، الكشافة 
البحرية زوارة، ذات السواري طرابلس، الرمال طرابلس، الكشافة البحرية 

طرابلس.
وتقام الدورة على فترتين، صباحية ومسائية، انطالقا من الـ 9 صباحا 
وحتى 5 مساء بمشاركة أكثر من 20 متدربا من المنتسبين لألندية التي 
تخضع إلشراف االتحاد، باإلضافة إلى الحكام السابقين والعنصر النسائي.

الدورة جاءت بعد اعتماد الخطة المستقبلية للعام الجديد 2019 من 
والدولي  الليبي  االتحادين  بين  تم  الذي  واالتفاق  اإلدارة  مجلس  قبل 
عقب زيارة مبعوث االتحاد الدولي للتجديف، فيصل صولة، وتقديم تقرير 

إيجابي إلى االتحاد الدولي عن رياضة التجديف الليبية.
وسبق وكشف اسكندر، أن االتحاد الدولي للتجديف اطلع على تقرير 
وثمن  الزيارة،  لنتائج  ارتياحه  وأبدى  صولة،  فيصل  ليبيا،  إلى  مبعوثه 
الجهود المبذولة من اتحاد التجديف الليبي للنهوض باللعبة، كما أشاد 
ليبيا  بمد  للتجديف  الدولي  االتحاد  تعهد  لذا  اللعبة،  وانتشار  بالتوسع 
لتطوير  التدريبية  الــدورات  من  عدد  وبتنظيم  حديثة  تجديف  بقوارب 

الحكام والمدربين الليبيين وإطالعهم على كل جديد.

20 مشاركا في دورة التجديف
يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع خمس مباريات في دوري الدرجة 
المدينة  الثالثة، فعلى ملعب  القدم في جولته  لكرة  الليبي  األولى 
يستضيف  المستقبل  الجميل  وبملعب  الجزيرة،  مع  الظهرة  يلتقي 
أبي األشهر، وبملعب بنينا الوحدة بنغازي يلتقي بنغازي الجديدة، 
والمروج يستضيف شمال بنغازي، وبملعب أمساعد األندلس يلتقي 

القيروان.
تنافسا  تشهد  التي  المسابقة  في  مباريات   10 األربعاء  وأقيمت 
والمهدية،  النهضة  بين  مواجهة  أقيمت  ملعب سبها  فعلى  كبيرا 
من  نقاط  بثالث  والقرضابية  نقاط،  ثالث  رصيده  في  وكالهما 
نقاط،  دون  ورصيده  أوباري  األمل  ملعبه  على  واجه  مباراتين 
التقى وفاق صبراتة بأربع  وترهونة الذي فقد مباراتيه السابقتين 
نقاط، وبملعب الزاوية أساريا التقى الترسانة وكالهما بثالث نقاط 

في رصيده.
وبملعب نادي المدينة بحث المجد عن فوزة األول أمام النصر 
السويحلي  وبملعب  نقاط،  بست  الثانية  المجموعة  متصدر  زليتن 
الملعب  نقاط فريق  الثالثة بست  التصدي متصدر  واجه  بمصراتة 
الليبي بأربع نقاط، وبملعب بنينا الطيران التقى نجوم بنغازي وكل 
واحدة  بنقطة  أجدابيا  ووفاق  رصيده،  في  واحدة  بنقطة  منهما 
استضاف النجمة المتصدر بست نقاط، وبطبرق الصقور المتصدر 
وبملعب  رصيده،  في  بنقطتين  مرتوبة  نسور  واجه  نقاط  بست 
أمساعد المختار بثالث نقاط التقى األفريقي درنة بأربع نقاط من 

فوز وتعادل.

الظهرة أمام الجزيرة في األولى

● منافسات التجديف
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تجاوزت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم منتصف 
بصورة  ــا  أوزاره الكروية  المنافسات  ووضعت  مشوارها، 
الوطني،  المنتخب  تحضيرات  أمام  المجال  فاسحة  موقتة، 
من   23 يوم  حتى  وإجــازة  للراحة  المحلية  البطولة  لتخلد 
شهر فبراير الجاري، وهي فرصة لكل الفرق اللتقاط األنفاس 

ومراجعة الحسابات قبل استئناف الحوار المثير.

المجموعة األولى
فريق  واصل  األولــى  المجموعة  فرق  مباريات  صعيد  على 
الترتيب  جدول  بقمة  انفراده  مغربية  فنية  بقيادة  األخضر 
انتصارات  خمسة  من  جمعها  نقطة،  عشرة  سبع  برصيد 
ثمار  حاصدا  واثقة،  بخطى  يسير  أنه  مؤكدا  وتعادلين، 
استقراره الفني وجاهزيته المبكرة، فيما شدد فريق األهلي 
بنغازي المالحقة بعد استعانته بالخبرة الجزائرية حين تسلم 
أول  في  قاده  الذي  بلحوت  رشيد  المخضرم  الفنية  الراية 
ظهور له لفوز ثمين على الجار، التحدي، ليتقدم نحو الوصافة 
بفارق نقطتين أقل عن المتصدر وبرصيد خمس عشرة نقطة 

حصدها من تفوق في أربع مباريات وثالثة تعادالت.
بينما حافظ العائد لدوري األضواء بعد طول غياب، صداقة 
شحات، على سجله خاليا من أية خسارة وعلى موقعه بالمرتبة 
الفوز  مسجال  الترتيب،  رابع  عن  نقاط  أربع  وبفارق  الثالثة 
في ثالث مباريات وأربع مباريات أخرى سجل فيها التعادل، 
ويمضي شباب الجبل بخطى واثقة في موسمه الثالث تواليا 
بعد أن استقر بالمرتبة الرابعة برصيد اثنتي عشرة نقطة من 

ثالثة انتصارات وثالثة تعادالت.

الخامسة  المرتبة  إلى  اللقب،  حامل  النصر،  تراجع  فيما 
انتظار  في  انتصارات  ثالثة  من  نقاط  تسع  برصيد  موقتا 
مؤجالته، حيث تنتظره مباراتان مؤجلتان، فيما احتل الهالل 
المرتبة السادسة بنفس رصيد جاره النصر، وتساوى الجاران 
ثماني  برصيد  النقاط  مجموع  في  والتعاون،  اجدابيا  نجوم 
برصيد  التاسع  المركز  إلى  التحدي  وتأخر  منهما  لكل  نقاط 
سبع نقاط وحل دارنس في المركز العاشر بست نقاط من 
األنوار وحيدا  بينما بقي  نقاط،  فوزين، ولخليج سرت ثالث 
في آخر الئحة ترتيب المجموعة وهو الفريق الوحيد بين فرق 

المجموعتين الذي لم يذق طعم النقاط.

المجموعة الثانية
أما على صعيد منافسات فرق المجموعة الثانية، فقد تقدم 
السويحلي نحو صدارتها برصيد 18 نقطة جمعها من ستة 
االتحاد  تعادل  من  مستفيدا  مالحقا  كان  أن  بعد  انتصارات 
أمام الخمس ليتراجع االتحاد ثانيا بفارق نقطتين أقل، بينما 
صعد المدينة إلى المرتبة الثالثة برصيد 13 نقطة من ثالثة 
انتصارات وثالثة تعادالت كان آخرها تعادله مع جاره األهلي 
طرابلس ليكون الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتذوق 

طعم الخسارة.
في حين تراجع األهلي طرابلس إلى الترتيب الرابع برصيد 
11 من ثالثة انتصارات وتعادلين وهو الفريق األكثر تغييرا 
ثابت  التونسي طارق  الفنية  الحقيبة  للمدربين، حيث تسلم 
جالل  إيهاب  المصري  بعد  للفريق  الثالث  المدرب  وهو 
على  الوحدة  حافظ  فيما  أبونوارة،  جمال  الوطني  والمدرب 
انتصارات  ثالثة  بعد  نقطة   11 برصيد  الخامسة  المرتبة 

وتعادلين وضعته في منتصف الترتيب والطريق.
األضواء،  دوري  في  األول  ظهوره  في  أبوسليم،  وواصل 

المرتبة  عند  المقام  به  واستقر  اإليجابية  نتائجه  سلسلة 
تعادالت  وأربعة  فوزين  بعد  نقاط  عشر  برصيد  السادسة 
وتراجع الخمس إلى المرتبة السابعة برصيد ثماني نقاط من 
الثامنة  المرتبة  المصراتي  االتحاد  واحتل  وتعادلين  فوزين 
تعادالت، وتساوت فرق  وأربعة  نقاط من فوز  برصيد سبع 
رفيق والشط والمحلة في كل شيء برصيد أربع نقاط من 
الئحة  آخر  في  وحيدا  األولمبي  بقي  بينما  تعادالت،  أربعة 

التريتب برصيد ثالث نقاط من ثالثة تعادالت.

تعثر البداية 
انطلقت مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم رقم )46( 
في  تتالشى  اآلمــال  كادت  أن  بعد   ،2019/2018 لموسم 
ظهور المسابقة األم، بسبب كثرة التأجيالت، إال أن تجديد 
إعالن أربعة عشر ناديا موقفها الواضح والصريح من استمرار 
حائال،  الجعفري في مهامه وقف  برئاسة جمال  الكرة  اتحاد 
البداية،  في  المحدودة  مطالبها  من  األندية  صعدت  حيث 
أساسي  كشرط  الجعفري  برحيل  األمر  نهاية  في  وتمسكت 
تهديده  الشط  نادي  نفذ  وبالفعل  المسابقة،  بدء  لقبول 
بالغياب عن مباراة االفتتاح أمام االتحاد، في إشارة إلى جدية 
رأس  على  الجعفري  استمر  إذا  المسابقة،  وإفساد  التهديد 

المنظومة، ليتأزم الموقف.
الكرة  اتحاد  بين  عظام  تكسير  بمرحلة  المفاوضات  مرت 
واألندية الرافضة الستمرار الجعفري، خاصة األخير الذي أصبح 
عام  بعد  األندية،  هذه  جانب  من  وجوده  في  مرغوب  غير 
ونصف العام من انتخابه، الذي أكد أن الفيصل في استمراره 
من عدمه قرار الجمعية العمومية، لذا جاءت خطوته للمطالبة 
بعقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية لسماع صوتها النهائي 
والفصل في األمر، إلنهاء حالة الجدل، إال أن خبراء ومراقبين 
وصفوا الموقف بمحاولة استغالل أصوات الجمعية العمومية 
وصف  ما  تمرير  في  شديد  بإتقان  الجعفري  يمتلكها  التي 
الحكيم  عبد  األول  نائبه  بعد  فيما  أقره  ما  وهو  بالفساد، 

الشلماني، الذي تقلد فيما بعد المنصب إلنقاذ الموقف.

انفراجة ديسمبر 
عدة  معه  جلب  حتى  الماضي  ديسمبر  شهر  يبدأ  يكد  ولم 
كرة  تحاصر  ظلت  مختلفة،  أزمــات  في  انفراجات 

فالتعثرات  كله،  بالمشهد  تعصف  وكادت  بل  الليبية،  القدم 
األصعدة،  مختلف  على  األخيرة  األسابيع  في  مداها  وصلت 
مشاكل في اتحاد الكرة المنوط به احتواء األزمات، وخالفات 
والجمعية  الجعفري  جمال  الدكتور  المنظومة،  رئيس  بين 
العمومية، ودوري ممتاز يبحث عن بداية حقيقية وانطالقة 
هادئة، ومنتخب عاد له أمل التأهل إلى األمم األفريقية المقبلة، 
شرط الفوز في المباراة األخيرة في مارس المقبل، لكن تظل 
مشاكله قائمة بين تغيير األجهزة الفنية والبحث عن دعم مالي 
متواصل، ووصلت االتهامات مداها بين أطراف عدة، خصوصا 
بعد تحرك النائب األول لرئيس اتحاد كرة القدم عبد الحكيم 
الشلماني، الذي كان شاهدا على تأزم الموقف داخل منظومة 

كرة القدم الليبية، منذ فترة ليست بالقصيرة.
الحلول جاءت سريعة وغير متوقعة، بعد تدخل طرف ثالث 
تدخل  المتفائلين،  أشد  يتوقع  يكن  فلم  الموقف،  الحتواء 
المكتب التنفيذي لمنظومة اتحاد الكرة بهذا الحسم والقوة، 
نشاطه،  عن  الجعفري  بإيقاف  مصيري  قرار  اتخاذ  ثم  ومن 
أثناء غيابه وتواجده خارج البالد وتحديدا في المغرب، لحضور 
فعاليات المكتب التنفيذي التحاد شمال أفريقيا الذي ترأس 
المعارضة  األندية  بين  الصدام  حيث وصل  مؤخرا،  مجلسه 
لوجود الجعفري واألخير منتهاه، حيث طلب 14 ناديا بشكل 
المنظومة، كشرط  رأس  الجعفري عن  صريح ضرورة رحيل 
العام  الدوري  مسابقة  من  الجديد  الموسم  منافسات  لبدء 
الممتاز رقم )46( لموسم 2019/2018، ودخلت أزمة األندية 
بإعالنها  جديدا  منعرجا  الليبي  القدم  كرة  اتحاد  المقاطعة 
العام في مخالفات  للنائب  الموقف وتقديم شكاوى  تصعيد 
مالية وإدارية خطيرة قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
اتحاد كرة القدم، قبل أن تعرف المسابقة الكبرى الهدوء نحو 

االنطالق.

الدوري املمتاز »يتوهج« في منتصف املشوار 
الوسط – زين العابدين بركان

األخضر ينفرد بصدارة المجموعة 
األولى.. واألهلي بنغازي يشدد 

المالحقة والصداقة ثالثا بال خسارة.. 
واألنوار الوحيد بال نقاط

السويحلي يصعد للقمة واالتحاد 
يتعثر ليصبح مالحقا والمدينة ثالثا 

بال خسارة.. واألهلي طرابلس يتراجع 
للرابع وأبوسليم في منتصف الطريق

مع نهاية ذهاب الجولة السابعة لمنافسات الدوري الليبي 
الهدافين مرحلة مهمة  القدم دخل سباق  لكرة  الممتاز 
وتنافسا قويا بين أبرز هدافي الفرق المحلية الذين برعوا 
في إحراز األهداف وصنعوا الفارق لفرقهم ولفتوا االنتباه 
صعيد  فعلى  المراد،  لفرقهم  وحققوا  األضــواء  وخطفوا 
منافسات فرق المجموعة األولى انفرد هداف فريق النصر 
معتز المهدي بلقب هدافي المجموعة برصيد أربعة أهداف 
رغم أنه لعب أقل عدد من المباريات، حيث أحرز أهدافه 

فقط  مباريات  خمس  في  األربعة 
خاضها فريقه.

سباق  هدافين  ثالثة  وشــدد 
المالحقة برصيد ثالثة أهداف لكل 
منهم، وهم هداف الهالل، الصاعد 
وجبريل  المصراتي،  فــوزي  أنــس 
الذي  بنغازي  األهلي  مرسال هداف 
والشامخ  لفريقه  هاتريك  أول  أحرز 
القذافي هداف التعاون برصيد ثالثة 

أهداف.
وعلى صعيد المنافسة في سباق 

فريق  محترف  الالئحة  تصدر  الثانية،  المجموعة  هدافي 
يليه  أهداف  أربعة  برصيد  أوتمار  البرازيلي  السويحلي، 
برصيد ثالثة أهداف ثالثة هدافين ومالحقين وهم أحمد 
الحداد هداف األولمبي والمعتصم أبوشناف هداف المدينة 
وهداف  الماضي  الموسم  نجم  المسالتي  فتحي  وسالم 

فريق االتحاد الحالي.
بداية  مع  تألق  فقد  المهدي،  معتز  إلى  وبالعودة 
الموسم مع فريقه الجديد النصر، حيث نجح في أن يكون 

أبرز  ليكون  اللقب  لحامل  الموسم  وصفقة  األول  النجم 
بديل وخيار لرحيل ثنائي النصر، سالم المسالتي ومفتاح 
طقطقق، فقد سجل المهدي ظهوره األول على الواجهة 
األفريقية مع ممثل الكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا 
قبل المنافسة المحلية، حيث نجح في تذوق طعم األهداف 
في كل المباريات التي ظهر بها ولم تخل مباراة شارك بها 

بغاللة النصر من هدف من براعته.
استهل المهدي مشواره مع النصر بإحرازه أول ثنائية 
في لقاء الذهاب في شباك »هالل 
ــودان،  ــس ال جــنــوب  بطل  واو« 
فوز  في  خاللها  المهدي  وساهم 
لقاء  فريقه بخماسية، ثم عاد في 
األفريقية  الثنائية  ليسجل  العودة 
خاللها  أحرز  مباراة  في  له  الثانية 
أسرع هدف أفريقي بعد مرور 34 
وعاد  البداية،  صافرة  من  ثانية 
له  أفريقية  مواجهة  ثالث  فــي 
ليدك شباك حوريا الغيني بثنائية 
بثالثية،  الفريق  فوز  في  ساهمت 
في  داره  عقر  في  ليزور شباكه  الغيني  بالفريق  لحق  ثم 
مباراة ماراثونية تعرض خاللها فريق النصر لظلم تحكيمي 

صارخ.
وبعد مغادرة فريقه دوري أبطال أفريقيا ظهر المهدي 
في أول ظهور له على الواجهة المحلية في بطولة الدوري 
الليبي في مستهل حملة دفاع فريقه عن اللقب وواصل 
ممارسة هوايته المفضلة بإحراز األهداف، ونجح معتز في 
قلب تأخر فريقه أمام دارنس بهدف إلى فوز ثمين بثنائية 

بتوقيعه ليصبح هداف النصر الجديد، معبرا عن سعادته 
ألوانه،  عن  والدفاع  الجميل  الفريق  غاللة  بتقمص 
وكانت سعادته غامرة بعودته إلى الواجهة من جديد 
بعد فترة فراغ مر بها، حيث شكر أسرة النادي العريق 
والعبيه وجهازه الفني بقيادة مدربه فوزي العيساوي 
الذي ساهم في عودة الثقة إليه واستعادة عالقته 

بالشباك من جديد.
ماكينة األهداف، معتز المهدي، بدأ مسيرته 
الكروية مع فرق الفئات الصغرى بنادي األخضر 
ثم الهالل بنغازي لينتقل بعدها لفريق النجمة 
دوري  إلى  الصعود  فرحة  معه  عاش  الــذي 
أحدهما  موسمين،  معه  ولعب  ــواء  األضـ
لفريق  انتقل  ثم  الممتاز،  الدوري  بمالعب 
إنجاز  فــي  معه  وســاهــم  بنغازي  األهــلــي 
أبطال  ــدوري  ب المجموعات  لــدور  وصوله 

أفريقيا وسجل أغلى أهدافه في شباك األهلي 
المصري بالقاهرة ليتحول بعدها لخوض تجربة احترافية 
مع فريق صاللة العماني، ثم خاض تجربة احترافية ثانية 
إلى  أدراجه سريعا  ليعود  الكويتي  الفحيحيل  مع فريق 
المالعب المحلية مع فريق النصر الذي ساهم في إعادة 
اكتشافه من جديد وعودته إلى الواجهة األفريقية قبل 
المحلية ليجدد عالقته بالشباك، وصار هدافه األول بال 
منازع وأبرز صفقاته هذا الموسم على مختلف الواجهات، 
ومع المنتخب الليبي األول كانت لمعتز تجربة دولية أولى 
حين شارك ببطولة كأس العرب بالسعودية، ثم برز مع 
المنتخب األول الذي توج ببطولة »الشان« بمالعب جنوب 

أفريقيا العام 2014.

في سباق الهدافين المثير

المهدي يتصدر األولى.. والبرازيلي أوتمار  لـ »الثانية«

قناص دوري األبطال ونجم 
الثنائيات يتحول لماكينة أهداف 
لـ»النصر« عبر أسرع هدف قاري 

بعد 34 ثانية من صافرة البداية

● هدف السويحلي  في مرمي الشط● من مباراة األخضر والتعاون في الدوري

الزناد  عبدالمالك  العالمي  الليبي  المالكم  يستعد 
للمرحلة المقبلة والفاصلة نحو مشوار الحصول على 
الـ11،  القاضية  بالضربة  فوزه  بعد   »WVC« حزام 
في برلين بألمانيا على بطل الكاميرون تشامبا، وفاز 
الزناد كعادته بالقاضية على الكاميروني تشامبا في 
برلين خالل فعاليات الجولة الثانية، حيث خاض من 
بالقضية  منها  عشرة  في  فاز  دوليا،  لقاء   11 قبل 
وواحدة بالنقاط، ليزداد طموح صاحب الـ 76 كيلو 
غراما بعد إطاحة منافسه لتحقيق إنجاز ليبي جديد 
»WVC«، خالل شهر  حزام  لنيل  المقبل  اللقاء  في 
العالمي  الليبي  المالكم  وحرص  المقبل..  مارس 
الشخصية  صفحته  عبر  قصيرة،  رسالة  كتابة  على 
على »فيسبوك« إلى جمهوره، عقب الفوز، قال فيها: 
»الحمدهلل توفقت في هذا النزال بالقاضية في الجولة 
الثانية، نحمد ربي على هذا النصر، ونهدي هذا النصر 
التاريخي لكل مشجعيني ناسي وأحبابي، شكرا لكل 
مدربيني، ولكل الشركات الراعية على الدعم الجبار، 
الحمدهلل. إن شاء اهلل موعدنا في النزال القادم في 

شهر مارس المقبل«.
عبد  الليبي،  المنتخب  ومدرب  الوطني  المدرب 
الحكيم عمار، قال في تصريح إلى جريدة »الوسط«: 
»المالكم الكاميروني كان عنيفا وقويا ومهاجما ال 
يستهان به، لكن الثقة كبيرة في الزناد، فهو يجيد 

التوقيت الصحيح ويعرف متى ينقض على خصمه 
في كل النزاالت التي لعبها أمام أبطال من مختلف 
دول العالم«. وأضاف المدرب الوطني عبد الحكيم 
عمار بالقول: »على اتصال دائم مع الزناد، وطلبت 
يقظا  يكون  وأن  بالخصم  االستهانة  عدم  منه 
ويستغل إمكاناته بصورة صحيحة، فمالك يجيد 
فوق  الفرص  واستغالل  صحيحة  بطريقة  التنقل 

بها  سيقوم  التي  الهجمات  وبالتالي  الحلبة، 
تشامبا سوف يمتصها مالك باالنسحاب أو 
متابعتي  خالل  ومن  الدوران،  أو  المراوغة 
الزناد ال يمكن أن تجده محاصرا في زاوية 
من زاويا الحلبة، وتجده يقتنص الفرص، 

اللكمات  فــي  الــتــوقــيــات  ــه  ــدي ول
أو  المستقيمة  أو  الــصــاعــدة 
الخاطفة، ولديه استعداد بدني 

قوي من خالل المعسكر الذي 
أقامه في ألمانيا«.

»الزناد  بالقول:  وأردف 
يمثل  مـــن  أحــســن  هـــو 
المالكمة الليبية في الخارج، 

ونتمنى له التوفيق، وسيواجه 
أو  إنجليزيا  مالكما  المقبلة  المباراة  في 
أميركيا سيتنافسان على حزام دبليو في 

سي، فاألمور حاليا تسير في االتجاه الصحيح، وهناك 
وعودة  الجدد  المالكمين  من  جيل  لخلق  بــوادر 
والعربية  األفريقية  الساحات  إلى  الليبية  المالكمة 

وحتى الدولية«.
»الوسط«،  جريدة  مع  لمالك  سابق  حوار  وفي 
في  ليبيا  راية  برفع  فخره  العالمي  المالكم  أبدى 
في  التاسع  فوزه  عقب  العجوز،  القارة  سماء 
عالم االحتراف أمام بطل بريطانيا »أسارا«، 
الملقب بصاحب القبضة الحديدية، حيث 
سقط المالكم الويلزي بالضربة القاضية 
ليفوز  بكارديف،  أقيم  الذي  النزال  في 
سلم  في  ويقفز  »ويــف«  بحزام  الزناد 
الترتيب العالمي متجاوزا 55 مركزا عن 
تصنيفه األخير الذي كان 188، 
في  أقيمت  فعاليات  ــالل  خ

يونيو العام 2017.
لكن الزناد كشف طموحات 
صاحبها  وسريعة،  واسعة 
تطور مذهل في أدائه الفني 
والبدني، وأكد خالل حديثه 
أن أهدافه لن تتوقف فقط 
خصومه  وإسقاط  بإزاحة 
واحدا تلو اآلخر في أوروبا، 

بل الهدف األول السير على خطى أسطورة المالكمة 
الراحل محمد علي كالي، والبطلين العربيين نسيم 
حميد وهاشم رحيم، مشيرا إلى أنه سيكون سفيرا 
صورة  تقديم  أجل  من  المالكمة  لعبة  عبر  لليبيا 
يحاول  التي  الصورة  تلك  غير  مشرفة عن شعبها 

اإلعالم ترويجها.
يسألني  »الكل  قائال:  الليبي  المالكم  وتحدث 
أمام  القاضية  وبالضربة  مبكرا  الفوز  سر  عن 
أغلب خصومي، وهنا يجب اإلجابة أن ذلك يعود 
الجيد  التحضير  وثانيا  أوال،  اهلل  من  توفيق  إلى 
أدخل  بحيث  أخوضه  لقاء  أي  قبل  التدريبات  عبر 
المواجهة بتكتيك يجعلني اختار التوقيت المناسب 
للهجوم، وتنفيذ لكمة قوية يكون خصمي حينها 
أنفذ  مرة  كل  في  وبصراحة  دوران،  حالة  في 
خاللها لكمات قوية أو ضربة قاضية أمام خصومي 
في  للتفكير  يذهب  فعقلي  غريب،  شعور  ينتابني 
محطات سابقة أهمها والدي عندما كان يدربني 

في الخفاء، وبعيدا عن أعين الجميع نظرا لحظر 
المالكمة في سنوات ماضية،  لعبة  ممارسة 

أيضا كلما اشتد النزال يكون الدافع للفوز 
اسم  ونقش  واإلســالم  ليبيا  رايــة  رفع 

سجالت  في  ذهب  من  بأحرف  الزناد 
أبطال العالم«.

الزنــاد يغـــــازل حــــــــزام »WVC« في مـــــــــارس 

أحمد  اليد  لكرة  األولى  المنطقة  رئيس  أكد 
»الوسط«،  جريدة  إلى  تصريح  في  حسونة 
أن مباراة االتحاد والصباح في الجولة الرابعة 
الثالثاء  لها  مقررا  كــان  والتي  لــلــدوري، 
تأجلت إلى غد الجمعة بسبب انشغال صالة 
مصراتة، وفي هذه المجموعة فاز المشعل 
على الشرطة 20/ 19، وبقاعة الزاوية فاز 

األهلي طرابلس على الجزيرة 28/ 20.
وفي سياق متصل تقام اليوم الخميس 
مباراتان بالمنطقة الرابعة بقاعة المرج، 
الكرامة،  فريق  الكفاح  يواجه  حيث 

وبالبيضاء األخضر يلتقي االستقالل، والجمعة بقاعة 
البيضاء أيضا مواجهة بين دارنس والمروج.

فريقا   18 من  الليبي  اليد  دوري  أن  إلى  يشار 
موزعين على ثالث مناطق وتتبارى كل مجموعة من 
وثاني  أول  ويتأهل  وإياب  كامل من ذهاب  دوري 
كل مجموعة مباشرة للمرحلة الثانية، والتي يتكون 

بنظام التجمع ومن مرحلتين.
بطولة  المصرية  بورسعيد  بمدينة  وانطلقت، 
البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 عامًا 
بمشاركة 22 منتخباً، ُوزِّعت على مجموعتين، ضمت 
ورومانيا  والجزائر  وتونس  ليبيا  منتخبات  األولى 
وتشكلت  ــود(،  األس )الجبل  ومنتغرو  والسعودية 
والمغرب  ــارات  واإلم مصر  من  الثانية  المجموعة 

وإيطاليا وفرنسا وتركيا.

يقام اليوم الخميس، بالقاعة الكبرى 
االتحاد  بين  العاصمة  ديربي  بطرابلس 
الجمهور،  حضور  دون  طرابلس  واألهلي 
المرحلة  القاعة  األربعاء، بنفس  وانطلقت، أمس 
بمباراتين،  السلة  لكرة  الليبي  للدوري  الثالثة 
الشباب  التقى  والوحدة  المدينة،  التقى  اليرموك 
العربي، في حين يلتقي اإلثنين )25 فبراير( الهالل 
وخالد بن الوليد بمجمع بنغازي، والمروج يستضيف 
الثالثاء يشهد كالسكو بنغازي بين  التحدي، بينما 
النصر واألهلي بنغازي دون حضور الجمهور، وفي 
ترتيب المجموعة األولى يتصدرها األهلي طرابلس 
بـ20 نقطة، واالتحاد 18، واليرموك 15، والمدينة 

14، والشباب 12، والوحدة 11.

بـ20  النصر  يتصدرها  الثانية  المجموعة  وفي 
والهالل   ،16 بنغازي  واألهلي   ،18 والمروج  نقطة، 
نقاط،   10 والتحدي   ،12 الوليد  بن  وخالد   ،13
على أن تكون المرحلة الثانية بنظام التجمع ومن 
مرحلتين، ويتأهل لها أصحاب التراتيب الثالثة األولى 
من كل مجموعة.  وسبق وحددت لجنة المسابقات 
باالتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد مباريات تصفيات 
الصعود لنصف نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي 
المجموعة  النصر ثاني  2018/ 2019، حيث يواجه 
يكون  أن  على  األولى،  ثالث  الشباب  فريق  الثانية 
مارس   31 واإليــاب  بطرابلس  مارس   28 الذهاب 
ببنغازي، والفائز منهما يلتقي األهلي طرابلس في 

الدور نصف النهائي.

تأجيل مباراة االتحاد والصباح في دوري اليد

ديربي السلة دون جمهور

طرابلس–محمد ترفاس

● الزناد

● المهدي

مانحا المنتخب فسحة من الوقت
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تعني السيطرة عليه من قبل الجيش؟

يعود لإلنتاج؟

هي الدول التي تعمل شركاتها فيه؟

حكومة الوفاق مما يحدث هناك؟

لم ترفع المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة عنه؟

حقل الشرارةيمكن تحييده وبقية الحقول عن الصراعات القائمة في البالد؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

جمعة بوكليب

 كل شيء  

الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير 2011 حطت برحالها، 
الليبيون  انقسم  أحد،  على  خافيًة  تعد  لم  وألسباب 
مرحبين  مؤيدين  إلى  والخارج،  الداخل  في  حولها، 

ومعارضين كارهين.
 17 ــورة  ث من  مواقفهم  في  الليبيون  اتفق  لو 
مؤيدين  الثامنة  الذكرى  واستقبلوا   2011 فبراير 
للريبة  مدعاة  األمر  لكان  ومكبرين،  مهللين  فرحين 
أن  واألشياء  الحياة  في  الطبيعي  لكن  واالستغراب، 
رفضًا  أو  قبواًل  منها  مواقفهم  في  الناس  يختلف 

أوالمباالة وفًقا لما تمليه عليهم مصالحهم.
الحقيقة التي يحاول عبثًا البعض التقليل من شأنها 
نجحت   – ما شئت  أوالثورة–سمّها  االنتفاضة  أن  هي 
األمرّين  أذاقنا  أتون جحيم دكتاتور  تخليصنا من  في 
خالل ما يزيد على أربعة عقود زمنية، وأحال البالد إلى 
واالهم.  ومن  وبقبيلته  وبذريته،  به،  خاصة  إقطاعية 
قد  أركانه  من  النظام  اقتالع  في  الباهر  نجاحها  وأن 
ضخ دم الحياة من جديد في حلمنا جميعًا في أن يكون 
إلينا ثقتنا  لنا وطن يلمنا كأم رؤوم إلى حضنه ويعيد 
بأنفسنا وبالحياة، وبحقنا في أن نعيش مواطنين أحرارًا 
أوتُختطف  الثورة،  تنتكس  وأن  بالدنا.  في  رعايا  ال 
إال اهلل كيف ستخرج  يعلم  وتقاد في متاهات ال  عنوة، 
منها، فهذا ليس باألمر المستحدث أوالغريب تاريخيًا، 
فتلك سمة الثورات واالنتفاضات الشعبية. وما تشهده 
البالد حاليًا من فوضى وغياب للقانون، والنظام العام، 
وتفشي الجماعات المسلحة والفساد، قد يكون مدعاة 
لمشاعر اإلحباط والحزن في نفوس العديد من الناس 
الذين وقفوا مع الثورة وناصروها. لكن يجب أاّل تتحول 
تلك المشاعر إلى شعور بالندم والحسرة ألن ذلك يعني 
التسليم بنهاية ثورة حلمنا بها، ووطن تُقنا لالنتماء 
إليه، وبالد استعدناها بتضحيات شبابنا من بين أنياب 

تنين.
االختالف ال يضر إن كان بدافع الحرص على العباد 
والبالد، وبأعين وبقلوب على مستقبل أوالدنا وأحفادنا. 
وما نشهده من تحارب واقتتال على السلطة سينتهي 
أن  من  الخشية  لكن  قريبًا.  يكون  أن  نأمل  ما  يومًا 
الوعي واإلدراك من قبل من كانوا  يُستغل في غياب 
يعتلون ظهورنا طيلة سنين، بغرض أن يعيدوا عجلة 
غير  جديد،  من  ظهورنا  العتالء  عنوة،  للوراء  الزمن 
آبهين بإخفاقهم طيلة أربعين عامًا، وال مبالين بمصير 
مستقبل أوالدنا وأحفادنا. وما يجب علينا تذكره دومًا 
قرار  إلى  القمة  بريق  من  المدوّي  سقوطهم  أن  هو 
الهاوية أفقدهم رشدهم وثرواتهم ونفوذهم لكنه لم 
يفقدهم شهيتهم والعزمهم وتصميمهم على العودة 
فيه  تاريخيًا  لهم  يعد  لم  مسرح  خشبة  على  للظهور 

أدوار.
بين  من  خرجوا  الذين  أولئك  لكل  والخلود  المجد 
بحيواتهم،  التضحية  على  عزمهم  شاهرين  صفوفنا، 
جبروت  من  وشعبهم  بالدهم  يخلصوا  أن  سبيل  في 
االستبداد. والتوفيق والسداد والفوز لكل أولئك الذين 
عافيتها  ليبيا  تستعيد  أن  أجل  من  ويسعون  يعملون 
والعار  والخزي  الفصيح.  النهار  ضوء  لتعانق  وسالمها 
لكل أولئك الذين يحاولون، عبثًا–تحت شعارات ورايات 
وما  لألمام.  التحرك  عن  الزمن  عجلة  عديدة–تعطيل 
نهار  أجل  من  ونعمل  نطمح  دومًا  أحياء، سنظل  دمنا 
وبأبنائه  باختالفاتنا،  جميعًا  يسعنا  وطن  في  أفضل، 

عطوف كريم.

ملن يهمهم األمر
من أنصار 17 فبراير

ألسباب لم تعد 
خافيًة على 

أحد، انقسم 
الليبيون 

حولها، في 
الداخل 

والخارج، إلى 
مؤيدين 
مرحبني 

ومعارضني 
كارهني

القافة  لملمة شتات  أبوبرنوسة  تقوى  الليبية  التشكيلية  الفنانة  تحاول 
بعنوان  برلين  األلمانية  العاصمة  لوحاتها بمعرض في  الليبية، من خالل 
22 فبراير.  »Muttergunze: out of place«، ويستمر المعرض حتى 

الحب والموت والصمت  أربع ثيمات متباينة، هي  المعرض  ويتضمن 
والعربية، في  األمازيغية  اللغتين  بين  األعمال  وتينيري، كما جمعت 

الفنانة، حسب  أشارت  الضائعة كما  الليبية  الثقافة  للم شتات  محاولة 
العالم. الوهاب  عبد  الصحفي 

بالثقافة  والمهتمين  والحقوقيين  الفنانين  من  عدد  المعرض  وحضر 
الثقافي  بالتنوع  االحتفال  أعمالها: »يجب  أبوبرنوسة عن  وقالت  الليبية، 

الفنانين«.  يأتي دور  السالم فيها، وهنا  لتحقيق  السبيل  ليبيا، فهو  في 
المصور محمد بن  لتخليد  »اللوحة  لوحتها »تينيري«:  تيوا على  وعلقت 

أبوبرنوسة  ُقـتل في اشتباكات طرابلس األخيرة«. تقوى  الذي  خليفة 
العربي وشغفها  1998 بمدينة طرابلس، ظهر الخط  العام  من مواليد 

الفني،  بإنتاجها  الرئيسي  الفني  المصدر  أعمالها، ويعد  أغلب  به في 
واللغة  الهوية  إنسانية منها  الضوء على قضايا  لتسليط  أعمالها  كرست 

التعبير في حاالت الحرب وما بعدها. والهجرة والتنوع وحرية 

 أبو برنوسة تلملم شتات 
الثقافة الليبية ببرلني

 أسيل عمران تلفت األنظار 
 أن تنتكس في »ناسيني ليه«

الثورة، 
أوتختطف 

عنوة، وتقاد 
في متاهات ال 

يعلم إال الله 
كيف ستخرج 

منها، فهذا 
ليس باألمر 

املستحدث أو 
الغريب تاريخيًا، 

فتلك سمة 
الثورات

أقوالهم

»نتمنى أن يكون هذا العام للتنمية 
والتطوير االقتصادي عبر اإلصالحات 

االقتصادية في ليبيا«.

سفيرة فرنسا لدى ليبيا
بياتريس دو هيلين

»حل األزمة في ليبيا قد يصبح ممكنًا 
إذا أظهر المجتمع الدولي إرادة 

سياسية حقيقية«.

المبعوث التركي إلى ليبيا
آمر اهلل إيشلر

»لليبيين أولوية الحق لبناء دولة 
الحق واإلسراع في االتفاق على العقد 
االجتماعي الذي يشدهم إلى بعض«.

المبعوث األممي األسبق إلى ليبيا
طارق متري

»لم يعد هناك أي مجال أن يحكم 
ليبيا أي شخص بنظام شمولي«.

رئيس المجلس االنتقالي الليبي 
السابق

مصطفى عبد الجليل

 عودة النزاع القضائي على منزل هتلر في النمسا

 كارل ماركس في لندن يتعرض العتداء جديد

تفجّرت المعركة القانونية المستمرة 
منذ فترة طويلة حول المنزل 

الذي ولد فيه أدولف هتلر مجددًا 
الثالثاء عندما اعترضت الحكومة 
النمسوية على مبلغ التعويضات 

التي أمرت بدفعه الستيالئها على 
الممتلكات. فالشهر الماضي، 

أصدرت محكمة إقليمية حكمًا على النمسا تدفع هذه األخيرة بموجبه 
مليونا و500 ألف يورو لصاحبة المنزل السابقة غيرلينده بومر أي ما 

يقرب من خمسة أضعاف مبلع 310 يورو الذي كانت الدولة تعتبره 
منطقيا في مقابل هذه الدارة.

لكن مكتب الوكيل المالي النمسوي الذي يمثل الحكومة في األمور 
القانونية، قال إن هذا المبلغ مرتفع جدًا وبمجرد انتهاء الحرب 

العالمية الثانية، سُلِّمت والدة بومر المبنى، وعام 1972، وقعت 
الحكومة النمسوية عقد إيجار مع عائلة بومر وحولت المبنى إلى 

مركز لذوي الحاجات الخاصة.

تعرّض النصب التذكاري لكارل ماركس في لندن للتخريب للمرة 
الثانية خالل أسبوعين، كما أعلن مسؤولو الموقع السبت. وكتب 

على القبر الموجود في مدفن "هايغيت" في لندن بطالء أحمر عبارات 
"مهندس اإلبادة" و"إرهاب واضطهاد" و"جرائم جماعية". وقد تعرض 

قبر كارل ماركس صاحب نظرية الشيوعية 
الدولية للتخريب أيضًا في 4 شباط/فبراير 

بواسطة أداة معدنية حادة.
وغرّدت إدارة مدفن "هايغيت" على 

"تويتر" السبت مرفقة التغريدة بصور "عاد 
المخربون إلى نصب ماركس التذكاري 

في مقبرة هايغيت. لكن هذه المرة بطالء 
أحمر، مع تحطيم اللوحة الرخامية".

وأضافت "مهما كان رأيكم بأفكار ماركس 
فهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعبير 
عن آرائكم. هذا تصرف غبي وجاهل وال 

معنى له".

استطاعت الفنانة أسيل عمران أن تحوز اهتمام الجمهور العربي 
خالل األيام الماضية، عقب ظهورها المميز في األغنية المصورة 

الجديدة للنجم المصري، تامر حسني، والذي يحمل عنوان 
»ناسيني ليه«.

ويقترب الفيديو كليب من تحقيق 10 ماليين مشاهدة منذ 
طرحه، لتترك الفنانة السعودية بصمة كبيرة في أول تجربة لها 

في مصر. من جانبها، عّلقت النجمة المغربية  بسمة بوسيل  
على مشاركة  أسيل بطولة فيديو كليب أغنية زوجها الفنان  

تامر حسني، وذلك بأن نشرت عبر صفحتها الخاصة على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي صورة ألسيل من الكليب 

وعّلقت عليها بالقول: »أحبها، أسيل«.
واألغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، 

وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، 
والكليب من إخراج المخرج 

اللبناني سعيد الماروق.
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