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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 أحمد وماريا يعيدان البسمة
 لـ»كورنيش الجنينه«

ص 16

مستوى قياسي

فضاء

يطالب خبراء بتقييم خطوات الشركات 
العاملة في مجال الفضاء وجهودها 

الرامية للمحافظة على الفضاء كمكان 
آمن ومستدام، بالتزامن مع نية هذه 

الشركات إرسال آالف األقمار الصناعية 
الجديدة إلى الفضاء خالل العقد القادم، 

ويعكف فريقان من معهد ماساشوستس 
التقني ووكالة الفضاء األوروبية على 

وضع نظام جديد أطلق عليه اسم 
»تصنيف استدامة الفضاء«، ويهدف 

إلى مساءلة الشركات والحكومات عن 
تصرفاتها في الفضاء الخارجي .

سجلت واردات الصين من النفط زيادة 
غير متوقعة في أبريل لتبلغ مستوى 

قياسيًا رغم تعطل العمل بمصاف بسبب 
أعمال صيانة في الوقت الذي جمعت فيه 

المصافي التابعة للدولة مخزونات من 
الخام اإليراني تحسبًا إللغاء إعفاءات. 

وبلغت الواردات في الشهر الماضي 
43.73 مليون طن ما يوازي 10.64 

مليون برميل يوميًا حسب بيانات اإلدارة 
العامة للجمارك في الصين. يأتي ذلك 

مقارنة مع الواردات في مارس التي بلغت 
9.26 مليون برميل يوميًا .

مليون 2.1
برميل 

يوميًا تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط 
إلنتاج النفط الليبي بحلول العام 2023.

نفط

كل شئ

مساءلة

قريبا في ليبيا
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عبدالعزيز ونيس: 
تألق أبناء الفنانني 

ظاهرة صحية 
وامتداد لألجيال

 مدير أمن سبها: نحتاج 25 سيارة مجهزة بالسالح
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حــرب العاصــمة تســـتنزف مــــوارد الليبيــني 

نجاة أحمد: لو لدي جناحان.. لطرت داخل فضاء اللوحة

 العراب
يقولون إنها »خطة تصفية القضية 
الفلسطينية«، بينما يراها اآلخرون 

»صفحة جديدة في تاريخ المنطقة«، 
لكن الثابت أن »صفقة القرن« 

أوخطة السالم األميركية 
المنتظرة ستلقى كومة 

أحجار في المياه الراكدة. 
على مدار عامين، عكف 

»العراب« جاريد كوشنر، 
صهر الرئيس األميركي 

دونالد ترمب وكبير 
مستشاريه على »طبخ« 

تلك الخطة التي تقول 
المتاحة  التسريبات 

إنها ستكرّس القدس 
كعاصمة إلسرائيل 

ولن تأتي على ذكر حّل 
الدولتين، والثمن حفنة 
للفلسطينيين.  دوالرات 

في كل األحوال، يترقب 
العرب انقضاء شهر رمضان 

وهالل العيد، ليزاح الستار 
عن هذه الخطة المريبة، 

التي قد يكون ظاهرها 
السالم فيما تحمل 

أحشاؤها ناسفات حرب 
جديدة!

جمود ميداني وبروز مطلب دولي بوقف إطالق النار
أسبوعها  طرابلس  العاصمة  حرب  دخول  مع 
البشرية  الخسائر  فاتورة  وتزايد  السادس، 
على  نوعيًا  تحركًا  األزمــة  سجلت  والمادية، 
جولة  أول  ترجمته  ما  وهو  الدولي،  الصعيد 
خارجية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
عواصم  عــدة  وشملت  الحرب،  ــدالع  ان منذ 
ولندن،  وباريس  وبرلين  روما  هي  أوروبية 
وبروكسل،  موسكو  تشمل  أن  المتوقع  ومن 
التي  الجولة  وهي  »الوسط«،  مصادر  وفق 
بوقف  دولي  مطلب  بوادر  اآلن  حتى  أنتجت 
الرئاسة  بيان  أعلنه  ما  وهــو  النار،  إطــاق 
جاء  الذي  األميركي  الموقف  تاه  الفرنسية، 
لدى  المتحدة  الواليات  مندوب  لسان  على 
مجلس األمن، حين طالب في جلسة المجلس 
في  النار  إلطاق  فوري  بوقف  األربعاء  أمس 
المتحدة  األمم  خطة  إلى  والعودة  طرابلس، 
لألزمة  سياسي  حل  إلــى  التوصل  أجــل  من 

لليبية. ا
قوات  بين  والفر  الكر  حرب  استمرار  ومع 
حكومة  وقوات  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش 
تجد  لم  طرابلس،  العاصمة  جنوب  الوفاق، 
»األسبوع«  هدنة  إلى  األممية  البعثة  دعوة 
صاغية،  آذانًا  رمضان  شهر  خال  اإلنسانية 
حصيلة  ليرفع  توقف،  دون  القتال  استمر  بل 
و2110  قتيًا   443 إلى  البشرية  الخسائر 
العاصمة  حــرب  انــدالع  منذ  الجرحى،  من 
منظمة  وفق  الماضي،  أبريل   4 في  طرابلس، 
العاصمة  إن حرب  قالت  التي  العالمية  الصحة 
60 ألف شخص إلى  طرابلس، دفعت أكثر من 
تنسيق  على  تعمل  وأنها  منازلهم،  من  الفرار 

لهم. المستمرة  الصحية  الخدمات 
الحديث  يتوقف  لم  الحرب،  أمد  طول  ومع 
تقديم  عبر  تغذيتها،  في  الخارج  دور  عن 
بل  ذاك،  أو  الطرف  لهذا  العسكري  الدعم 
بالمشاركة  الخارج  اتهام  حتى  الحديث  وصل 
على  العسكرية  العمليات  فــي  المباشرة 
األرض، وأظهر تقرير سرّي أّن خبراء أمميّين 
ضالعة  أبوظبي  كانت  إذا  فيما  يحّققون 
حيث  ليبيا،  في  الدائر  النزاع  في  عسكريًا 
ُأطلقت في أبريل صواريخ من طائرات مسيّرة 
اإلماراتي،  الجيش  يمتلك مثلها  الصنع  صينية 

»فرانس  وكالة  كشفته  الذي  التقرير  وبحسب 
قصفتها  الــتــي  ــخ  ــواري ــص »ال ــإّن  فـ بـــرس« 
الجنوبية  الضاحية  في  المسيّرة  الطائرات 
صواريخ  هي  أبريل  و20   19 يومي  لطرابلس 
إلى  استنادًا  آرو«،  »بلو  طراز  من  أرض  جو- 

األمميّون«. الخبراء  درسها  شظايا 
بشأن  الروايات  تضاربت  المقابل،  وفي 
للقيادة  التابعة  الحربي  اإلعام  شعبة  إعان 
إنها  قالت  حربية  طائرة  إسقاط  العامة، 
مؤكدة  الوطني،  الوفاق  حكومة  لقوات  تابعة 
برتغالي  وهو  الطائرة،  قائد  على  »القبض 
القوات  باسم  الناطق  أن  إال  الجنسية«. 
قنونو،  محمد  العقيد  الوفاق،  لحكومة  التابعة 
الوفاق،  لقوات  تابعة  طائرة  أي  إسقاط  نفى 
طائرات  أي  لديها  ليس  ــاق  ــوف »ال قــائــًا: 
وزارة  باسم  الناطق  نفى  فيما  مفقودة«. 
الدفاع البرتغالية، وجود »أي طيّار من طياري 
المفقودين«،  عداد  في  البرتغالي  الجو  ساح 

»ساح  أن  الدفاع،  وزارة  باسم  الناطق  وأكد 
ليبيا وال يملك  الجو ليس حاليًا في مهمة في 
لم  فيما  أسطوله«،  ضمن  إف1«  »مــيــراج 
التأكد من صحة كل  األوقات  يتسن في غالب 

مستقلة. مصادر  من  المعلومات  هذه 
الجنائية  المحكمة  وفي موازاة ذلك، دخلت 
بإعانها  الحرب،  تداعيات  خط  على  الدولية 
من  والمدنية  العسكرية  القيادات  جميع  أن 
عن  مسؤولون  ليبيا  في  المتصارعة  األطراف 
وخال  الدولي،  القانون  بموجب  »جرائم« 
العامة  المدعية  قالت  األمن  لمجلس  جلسة 
القادة  هؤالء  إن  بنسودا،  فاتو  المحكمة  في 
ثبوت  حال  في  الجنائية  للمحاسبة  »معرضون 
استعداد  الجرائم، مؤكدة  تغاضيهم عن هذه 
الصراع  حول  التحقيقات  في  للبدء  المحكمة 

. بليبيا
أما على صعيد جولة السراج األوروبية، فقد 
لوقف  ودعوات  دعمًا  مراقبين-  -ووفق  حملت 

واضحة،  ضمانات  أو  آليات  دون  النار  إطاق 
اإليطالية  بالعاصمة  الجولة  محطات  أول  ففي 
اإليطالي  الوزراء  رئيس  مع  لقاء  وخال  روما، 
طالب  رومــا  العاصمة  في  كونتي،  جوزيبي 
لما  أكبر  جهد  بـ»بذل  اإليطاليين  السراج 
أن  إيطاليا من مكانة وثقل دولي يمكنه  لدى 
المترددة  المواقف  في  إيجابيًا  تغييرًا  يحدث 
وقف  في  يعجل  وبما  وإقليمية،  أوروبية  لدول 
العدوان وعودة القوات المعتدية إلى األماكن 
من  المزيد  ليبيا  وتجنيب  منها،  انطلقت  التي 
أنه  كونتي  أعلن  جانبه،  من  الدماء«.  إراقة 
المشير  للجيش  العام  القائد  للقاء  يسعى 
يخف  ولم  العاجل،  القريب  في  حفتر  خليفة 
في الوقت نفسه مخاوف باده من »أن تتسع 
والمنطقة«،  لليبيا  الضرر  يلحق  وبما  الحرب 
أن  إلى  تتوقف  لن  باده  »جهود  أن  مضيفًا 
تجد نهاية سريعة وعادلة توقف نزيف الدم«.
ــدو اســتــجــابــة لــلــدعــوات  ــب ــد ي وفــيــمــا ق
والخطاب  الموقف  توحيد  بشأنه  المتواصلة 
األوروبي مما يجري في ليبيا، ينتظر أن يناقش 
اجتماع  خال  األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزراء 
موقف  المقبل،  اإلثنين  بروكسل  في  لهم 
طرابلس،  حرب  مستجدات  تجاه  حكوماتهم 
تجاه  موحد  أوروبــي  موقف  لبلورة  والسعي 
أوروبي  وذكر مصدر  ليبيا،  في  القائمة  األزمة 
مع  سيجتمعون  ــوزراء  الـ أن  بروكسل  فــي 
مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا غسان سامة 
في اليوم نفسه )اإلثنين(، لتبادل اآلراء بشأن 
أن  المتوقع  ومن  ليبيا.  في  الوضع  تطورات 
في  األخيرة  التطورات  على  المناقشة  تركز 
يتخذها  قد  التي  اإلضافية  والخطوات  الباد، 
تصعيد  من  المزيد  لتجنب  األوروبي  االتحاد 

النزاع.
إمكانية  على  محليّة  مؤشرات  غياب  وفي 
هدنة  إلى  التوصل  حتى  أو  الحرب،  إيقاف 
حاسم  دولي  موقف  غياب  وبالمقابل  موقتة، 
العاصمة،  لحرب  حد  وضع  باتجاه  اآلن  حتى 
وقف  بعد  لما  التالية  الخطوة  وضوح  وعدم 
االحتماالت  تبقى  قــرر،  ما  إذا  النار  إطــاق 
الحرب  طرفي  من  كل  محاولة  أمام  مفتوحة، 
على  وضعه  وتعزيز  الميداني،  موقفه  تحسين 
سكوت  بعد  ما  لمفاوضات  تحسبًا  األرض، 

المدافع.

<  قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني خالل اشتباكات في منطقة عين زارة جنوب طرابلس. )محمود تركية، أ ف ب( 

الحرب تعرقل مستلزمات نفطية بـ60 مليار دوالر

اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس  حــذر 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
العدائية  »األعمال  خطورة  من  للنفط، 
العاصمة  تشهدها  التي  المستمرة 
طرابلس«، مشيرًا إلى أنها تمثل تهديدًا 
تطوير  إلى  الرامية  للمساعي  مباشرًا 

قطاع النفط الليبي.
الغرفة  استضافته  ملتقى  خال  وقال 
العربية   – األميركية  الثنائية  التجارية 
»الصراع  األميركية:  هيوستن  بمدينة 
التي  المشتريات  حملة  يعيق  القائم 
تبلغ  والتي  بها،  القيام  ليبيا  تعتزم 
من  أميركي  دوالر  مليار   60 قيمتها 
في  المتخصّصة  األميركية  الشركات 
النفطية«.  للحقول  الخدمات  توفير 
وأضاف: إن مستهدفات ليبيا من اإلنتاج 
1.4 مليون برميل يوميًا مع نهاية العام 
2019، و2.1 مليون برميل يوميًا بحلول 

العام 2023.
طرابلس  العاصمة  ضواحي  وتشهد 
بين  اشتباكات  الجاري  أبريل   4 منذ 
بقيادة  العامة  للقيادة  التابعة  القوات 
حكومة  ــوات  وق حفتر،  خليفة  المشير 
و2110  قتيًا   443 عن  أسفرت  الوفاق، 

جرحى، وفق آخر حصيلة أعلنتها منظمة 
الناطق  لسان  على  العالمية  الصحة 

باسمها طارق ياساريفيتش.
ونوه صنع اهلل إلى أن المؤسسة »تنفذ 
56 مشروعًا رئيسيًا، بما في ذلك حفر 38 
بئر اختبار و70 بئر تطوير«، مشيرًا إلى 
في  االستثمار  إلى  المؤسسة  مساعي 
تطوير الحقول الحالية، واستخدام الغاز، 
»ال  وقال  المغلقة،،  اآلبار  تأهيل  وإعادة 
ولذلك  لوحدنا،  ذلك  نفعل  أن  يمكننا 
من  الازمة  الخبرات  عن  نبحث  نحن 

المورَدين والبائعين وشركات الخدمات 
األميركية«.

استطرد  النفط  رئيس مؤسسة  لكن 
المحاوالت  هــذه  كــّل  »ستبوء  بالقول 
قطاع  تطوير  إلى  الرامية  والمساعي 
النفط بليبيا بالفشل ما لم يتم وضع حدّ 
نهائي لحالة الحرب هذه«، وأضاف »ولن 
هذا  العمل  برنامج  تنفيذ  من  نتمكن 
الدولي من  المجتمع  إاّل في حال تمكن 
عودة  وضمان  النار  إلطاق  وقف  فرض 

جميع األطراف إلى العملية السياسية«.

القاهرة–الوسط

حرب العاصمة تدخل أسبوعها السادس بـحصيلة 443 قتيًل و2110 جرحى و60 ألف نازح

صيام الالعبني..
جدل يحسمه

»فيفا«

طرابلس–عواصم–الوسط

األندية ترحب 
بترحيل »املمتاز«
ارتبكت حسابات األندية بعد الرسالة 

التي عممتها لجنة المسابقات 
باالتحاد الليبي لكرة القدم لتخطرهم 

بقرار تأجيل مسابقة الدوري الممتاز 
إلى منتصف شهر يونيو المقبل، 

حيث سرحت األندية معظم العبيها 
المحترفين وأجهزتها الفنية األجنبية، 

سواء بسبب الحالة األمنية التي تمر بها 
بعض مدن البالد، أو لوقف نزيف صرف 

مستحقات األجانب.
وأعلنت أندية الدوري الممتاز، 

ومعها الدرجة األولى، رفضها التام 
لمبدأ إلغاء مسابقة الدوري، واتقفت 

أغلبها على عدم إلغاء المسابقة، ورفض 
استئنافها في الموعد الذي حددته 

لجنة المسابقات »منتصف شهر يونيو 
المقبل«، ألنه بات من الصعوبة بمكان 
عودة الفرق لخوض منافسات المسابقة 

الكروية بنفس قائمة الالعبين التي 
سجلتها مطلع الموسم، بعد أن سرحت 

العبيها المحترفين، ما سيحرم المسابقة 
من مبدأ تكافؤ الفرص. وكشفت 

مراسالت إدارات األندية، عن رغبة 
األغلبية منها في أن يتم ترحيل عودة 
الدوري الستكمال مرحلة اإلياب، حتى 

بداية شهر سبتمبر المقبل.

 واشنطن تطالب بوقف فوري إلطالق 
النار في طرابلس، والعودة إلى خطة 
األمم المتحدة من أجل التوصل إلى 

حل سياسي لألزمة

 الجنائية الدولية تحمل جميع 
القيادات العسكرية والمدنية من 

األطراف المتصارعة في ليبيا بارتكاب 
»جرائم حرب«

أميركا تجدد الدعوات ملحاسبة سيف اإلسالم والتهامي والورفلي بسبب تورطهم في 
جرائم ضد اإلنسانية

خط  على  المتحدة  ــات  ــوالي ال دخــلــت 
المطالبات بماحقة المتورطين في جرائم 
سيف  بينهم  ومــن  ليبيا  في  اإلنسانية 
القذافي والتهامي خالد ومحمود الورفلي.

للواليات  الدائم  للممثل  كلمة  وفي 
السفير  المكلف،  األميركية  المتحدة 
جوناثان كوهين، أكدت الواليات المتحدة 
العقاب،  من  اإلفــات  حــاالت  معارضتها 
ومطالبتها بماحقة المتورطين في جرائم 
»نعارض  كوهين:  وقال  اإلنسانية،  ضد 
اإلفات من العقاب، ونؤيد الجهود الرامية 
الفظائع  عن  المسؤولين  تقديم  إلــى 
إلى  دعوتنا  ونكرر  العدالة،  إلى  ليبيا  في 

محاسبة سيف اإلسام القذافي«.
مطلوب  عامًا«   46« اإلســام  وسيف 
ارتكاب  بتهم  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
 15 من  ابــتــداًء  اإلنسانية  ضــدّ  جرائم 
االنتفاضة  قمع  ــال  خ  2011 فبراير 
والده.  حكم  ضدّ  اندلعت  التي  الشعبية 

دورًا  »لعب  بأنه  المحكمة  وتتّهمه 
والده  وضعها  خطة«  تطبيق  في  أساسيًا 
المسّلحة  فبراير  ثورة  »قمع  منها  الهدف 
عن  كوهين  وتحدث  الوسائل«.  بكل 
خالد،  محمد  »التهامي  اعتقال  ضــرورة 
الداخلي  األمن  لوكالة  السابق  الرئيس 
الجرائم  على  السمعة،  سيئة  الليبية 

والتعذيب،  اإلنسانية،  ضد  المزعومة 
واضطهادهم  األشــخــاص  مئات  وقتل 
العام  من  أبريل  وفي   .»2011 العام  في 
2017، طالبت المحكمة الجنائية الدولية 
للقبض  معها  بالتعاون  الــدول«  »جميع 
العام  التهامي خالد، وقالت المدعي  على 
بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، 

األمن  أمام مجلس  الخامس  تقريرها  في 
التهامي محمد خالد طليقًا رغم  »ال يزال 
أكثر  منذ  ضده  الصادر  القبض  أمر  نشر 
األميركي،  المندوب  وجدد  سنة«..  من 
خال جلسة مجلس األمن دعوة السلطات 
على  الورفلي  محمود  لـ»محاسبة  الليبية 

جرائم القتل غير القانونية المزعومة«.
وفي يوليو من العام الماضي أصدرت 
للمحكمة  األولــى  التمهيدية  الــدائــرة 
على  بالقبض  ثانيًا  أمرًا  الدولية  الجنائية 
محمود  الرائد  الخاصة  القوات  محاور  آمر 
عن  بها  عى  المدَّ لمسؤوليته  الورفلي، 
القتل  في  الممثلة  الحرب  جريمة  ارتكاب 
العمد، »في سياق النزاع المسلح غير ذي 
الطابع الدولي الدائر في ليبيا«.. والورفلي 
 33 بارتكاب  حوادث قتل  شملت  متهم 
شخصًا، ووقعت في الفترة الممتدة ما بين 
و17  قبله  ما  أو   2016 يونيو  من  الثالث 

يوليو 2017.

< محمود الورفلي< سيف اإلسالم 

< حقل الشرارة النفطي



األفالم  دور  جاء  واليوم  ودخله،  إال  حياتنا  في  مجاال  االصطناعي  الذكاء  يترك  لم 
السينمائية حيث تمكن باحثون أميركيون من توظيف منظومة الذكاء االصطناعي 

لتقييم مستوى العنف في سيناريوهات أفالم السينما من خالل تفسير اللغة.
وفي التفاصيل، فقد ابتكر فريق بحثي، في مختبر »تحليل اإلشارات والتفسيرات« 
للذكاء  منظومة  األميركية،  كاليفورنيا  جنوب  بجامعة  الهندسة  لكلية  التابع 

يمكنها  األفــالم االصطناعي  ســيــنــاريــوهــات  فــي  العنف  مستوى  تقييم 
قد  مما  السينمائية، 
المخرجين  يساعد 
وكتاب  والمنتجين 
السيناريو في تحديد 
ــة تــصــنــيــف  ــ ــ درجـ
السينمائية  األعمال 
في  يقدمونها  التي 

المستقبل.
ــر هـــذه  ــب ــت ــع وت
الجديدة أول  التقنية 
نوعها  مــن  دراســـة 
تقنيات  تــســتــخــدم 
في  الــلــغــة  تفسير 

تحديد درجات العنف في سيناريوهات األعمال السينمائية.
»في  المنظومة:  تطوير  في  شارك  الذي  نارايانان  شريكان  الباحث  ويقول 
فإنهم  اإلعالمية،  المواد  في  العنف  مشاهد  عن  الناس  يبحث  عندما  العادة، 
يبحثون عن الطلقات النارية ومطاردات السيارات أو الحوادث، ومشاهد القتال 

والشجار«.
الذكاء  منظومة  فــإن  وبالتالي  دقــة،  أكثر  هي  اللغة  »لكن  ويضيف 
فقط  وليس  الدرامي،  المشهد  في سياق  العنف  رصد  تستطيع  االصطناعي 

اعتمادا على معاني األلفاظ أو اختياراتها«.
وفي السياق عينه، أفاد الموقع اإللكتروني »تيك إكسبلور« المتخصص في 
األبحاث والتكنولوجيا بأن هذه المنظومة الجديدة تعتمد على قاعدة بيانات 
محتوى  تتضمن  والتي  المعروفة  السينمائية  األفالم  من   732 على  تحتوي 

يتسم بالعنف.

تواصـل 02

التخلي كثرة المال تعميك.. وتطلق أصروعه حصانك.
واللي إيبيع مايوم يشريك .. حتى أن كان رخصن أثمانك.

واليجيبلك شيب يكسيك.. وال إيكبرك دون وانك.

أطلق عدد من النشطاء والمدونين هشتاغ »اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة  « 
احتفاال بمهنة الصحافة ومن أجل التذكير بحقوق الصحفيين بالعمل في مناخ 

حر والحصول على المعلومات دون تهديد.
وتفاعل رواد الصفحات الليبية مع هذا الهشتاغ حيث اتفق الجميع على أن 
الصحفيين الليبيين يعملون في ظروف قاسية نتيجة الوضع األمني في البالد 

وسيطرة المليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة.

اليوم_العاملي_لحرية_الصحافة 

حظرت سنغافورة »االنتقام اإلباحي« القائم على نشر صور 
المعنيين،  األشخاص  موافقة  دون  من  حميمة  ومضامين 
المرتكبة  الجنسية  الجرائم  لتكون بذلك أحدث دولة تقمع 
اإلباحي« وهو عندما ينشر  اإلنترنت. وأصبح »االنتقام  عبر 
أشخاص صورا أو مقاطع فيديو حميمة لشركائهم السابقين 
من دون إذنهم، مشكلة عالمية بسبب التكنولوجيا وشعبية 
وسائل التواصل االجتماعية بحيث دفعت بعض الحكومات 

إلى سن قوانين لمواجهتها، وفق »فرانس برس«.
وأقر برلمان سنغافورة مشروع قانون، اإلثنين، جعل نشر 
عليها  يعاقب  جريمة  بنشرها  التهديد  أو  الحميمة  الصور 
دفع  إلى  إضافة  سنوات،  خمس  إلى  تصل  لمدة  بالسجن 

غرامة والجلد.
شانموغام:  ك.  الداخلية  والشؤون  القانون  وزير  وقال 
»قد تصبح الصور الحميمة منتشرة على نطاق واسع وعلى 
المنصات األساسية، وقد يكون من المستحيل إزالتها. وهذا 

األمر قد يتسبب في ضرر كبير للضحية«.
وبموجب هذا القانون، يعاقب على هذه الجرائم بالسجن 
لمدة تصل إلى عام أو بدفع غرامة. وإذا كان المتلقي يبلغ 
أقل من 14 عاما، فإن العقوبة تكون بالسجن لمدة تصل إلى 

عامين ودفع غرامة مالية أو الجلد.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

في الجبهه وفي ليبيا 
والجو مشحون مانظنش 
الصحفي فيه حد بيعطيه 

ورده وبيشكره على 
عمله.

علي أبولبيدة  هناك ال يوجد 
مصطلح اسمه صحافة 
حرة هذا تضليل وذر 

للرماد في العيون مهما 
كانت صحافة عادية 

إخبارية أو استقصائية 
فهي ليست حرة بل 

مقيدة وال تلتزم الحياد.

Daniel Dany

اإلعالم سلطة رابعة ينقل 
بكاميراته ما يراه ولك 
الحق في قبول أو رفض 

رويته دون االعتداء عليه. 

مصطفى شقلوف

الصحافة في بلدي مرتبطة حزبيا 
والتوجد صحافة حرة وهي جزء وتروج 

للفاسدين والجهال.

فاضل الربيعي

ليبيا أكثر بالد فيها حرية الصحافة الن 
الصحافي ما فيش من يحاسبه. 

عبدالمولي الطيف

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

السنة الرابعةاخلميس
العدد 181 4 رمضان 1440 هــ
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سنغافورة تجرم »االنتقام 
اإلباحي« و»جرائم اإلنترنت«

مبيعات »هواوي« تتفوق على »آبل«

كلمة1000

< األطفال يتغلبون على التوتر والخوف والقلق الناجم عن النزاع.

كشفت دراسة جديدة أن الهواتف الذكية المتصلة بشبكات 
تأثير سلبي وضار على  لها  فاي«  »واي  الالسلكي  اإلنترنت 

خصوبة الرجال، بل إنها قد تقود إلى العقم.
وأوضحت الدراسة التي أشرف عليها أطباء وخبراء يابانيون 
الواي  شبكات  عن  الناجمة  الكهرومغناطيسية  الموجات  أن 
ويكون  الرجال،  عند  المنوية  الحيوانات  نسبة  تخفض  فاي 
تأثير الهواتف الذكية قويا عندما توضع في جيوب السراويل.

من  عينات  منهم  أخذت  رجال   51 الدراسة  في  وشارك 
السائل المنوي، وجرى تقسيمها إلى 3 مجموعات وإخضاعها 
األولى  المجموعة  تتعرض  لم  حيث  ساعات،  لعدة  لتجربة 
خالل تلك الفترة ألي موجات كهرومغناطيسية، أما المجموعة 
الثانية فتعرضت لقدر بسيط، في حين تعرضت المجموعة 
األخيرة للجرعات العادية الناجمة عن وضع الهواتف الذكية 

في جيوب السروايل أو على الحزام.
وبعد مرور 60 دقيقة، لوحظ أن معدالت حركة الحيوانات 
وعقب  متشابهة،  كانت  الثالث  الفئات  جميع  في  المنوية 
كان  الكهرومغناطيسية،  للموجات  التعرض  من  ساعتين 
من  بسيط  لقدر  تعرضت  التي  للمجموعة  الحركة  معدل 
الفئة  عند  الحركة  نسبة  بينما  المائة،  في   44.9 الموجات 
المائة فقط  26.4 في  بلغت  المألوف  للشكل  التي تعرضت 
مقارنة بنسبة 53.3 في المئة للفئة التي لم تتعرض بتاتا 

ألي موجات.
وعقب انتهاء 24 ساعة، كان معدل موت الحيوانات المنوية 
المائة،  في   8.4 لموجات  تتعرض  لم  التي  المجموعة  في 
والمجموعة التي تعرضت للموجات قليال 18.2 في المائة، أما 
الكهرومغناطيسية  الموجات  المكشوفة على  المجموعة  في 

فبلغ معدل موت الحيوانات المنوية 23.3 في المائة.
وقال الباحث الياباني كوميكو ناكاتا، الذي يركز بحثه على 

هل تؤثر الهواتف الذكية 
على خصوبة الرجال؟!

في  »آبل«  األميركية  منافستها  على  الصينية  »هواوي«  تفوقت 
الجاري،  العام  من  األول  الربع  خالل  الذكية،  الهواتف  مبيعات 
خلف  الذكية  الهواتف  ســوق  في  الثانية  المرتبة  في  لتحل 
خالل  عالميا  ذكي  هاتف  مليون   310,8 وشحن  »سامسونغ«. 
الفترة  6,6%عن  نسبته  بتراجع  العام  من  األولى  الثالثة  األشهر 
عن  صــدرت  أولية  معلومات  بحسب   ،2018 العام  من  ذاتها 

»شركة البيانات الدولية« الصينية.
وأضافت الشركة أن ذلك يعني تراجع عمليات شحن الهواتف 
أن  إلى  ونوهت  التوالي.  على  السادس  للربع  عالميا  الذكية 
2019 سيكون عاما جديدا من  النتائج تعد مؤشرا على أن  هذه 
باستثناء  الذكية،  الهواتف  شحن  عمليات  في  اإلجمالي  التراجع 

النمو القوي الذي تشهده هواوي.
البيانات  »شركة  لدى  المحمولة  األجهزة  برنامج  مدير  وأفاد 

أن  متزايد  بشكل  الواضح  من  »بات  بأنه  ريث،  رايان  الدولية«، 
عالم  في  موقعها  تعزيز  على  كبير  بشكل  تركز  هــواوي 

األجهزة الجوالة، مدفوعة بالهواتف الذكية«. وأضاف 
أن »التحديات ال تزال تواجه سوق الهواتف الذكية 
تقريبا، لكن هواوي  المجاالت  بالمجمل في كافة 

تمكنت من زيادة عمليات الشحن التي تجريها 
بنسبة %50«.

الذكية  الهواتف  شحن  عمليات  وتراجعت 
الجديدة التي تنتجها شركة سامسونغ الكورية 

مليون   71,9 إلى  لتصل   %8,1 بنسبة  الجنوبية 
في الربع األول.

فشحنت   %50,3 نسبته  نموا  هــواوي  شهدت  جهتها،  من 
59,1 مليون هاتف ذكي ما وضعها على »مسافة قريبة جدا« من 

سامسونغ، بحسب »شركة البيانات الدولية«.
في  تحديات  واجهت  »آبــل«  أن  إلى  الشركة  وأشــارت 
»آي  هواتف  شحن  عمليات  تراجع  مع  األول  الربع 
فون« بنسبة 30,2% مقارنة بالعام السابق ليبلغ 

عدد الوحدات التي تم شحنها 36,4 مليون.
في  األسعار  خفض  أن  الشركة  وأوضحت 
الناس  الصين والعروض لم تكن كافية إلقناع 

بشراء هواتف »آي فون« جديدة.
المتوقع  من  أفضل  مالية  نتائج  آبل  وحققت 
الناجمة  ــاح  األرب ساعدت  بينما  األخير،  الربع  في 
مبيعات  تراجع  عن  التعويض  في  الخدمات  عن 
العمالقة  الشركة  أسهم  تحسن  عنه  نجم  ما  فون«،  »آي  أجهزة 

للتكنولوجيا.

وظائف  سلسلة  »فــيــســبــوك«  شــركــة  أضــافــت 
للتركيز  حلة جديدة  يكتسي  بات  الذي  لتطبيقها، 
إطار  في  الخاصة،  والمبادالت  المجموعات  على 

مساعيها لتطوير خدماتها.
جديدة  نسخة  األميركية  المجموعة  وأطلقت 
الثالثاء، من تطبيقها الذي لم يعد مرفقا بالشريط 
األزرق الشهير في أعلى الصفحة، في سياق »تقدم 
كبير هدفه جعل المجموعات باألهمية عينها مثل 

األصدقاء«، بحسب ما قال مارك زاكربرغ.
»فيسبوك«  من  المعدلة  النسخة  هذه  وتأتي 
تناغما مع اإلعالنات التي أدلى بها مؤخرا مديرها 
نحو منصة  باالنتقال  تعهد  الذي  الشاب  التنفيذي 
المجموعات  تتمحور على  للخصوصية  أكثر مراعاة 
الزائلة  التسجيالت  عن  الخاصة، فضال  والمبادالت 
حسب  )»ســتــوريــز«(،  »القصص«  بـ  المعروفة 

»فرانس برس«.
الشبكة  تساعد  أن  التعديالت  هذه  شأن  ومن 
ميل  هما  رئيسيين،  تحديين  مجابهة  على 
مستخدمي اإلنترنت إلى تفاعالت محدودة النطاق 
جهة  من  التقليدي  ــداث«  األح »شريط  من  بدال 
والمخاوف المرتبطة بإدارة البيانات الشخصية من 

جهة أخرى.
واإلعالنات التي تم اإلدالء بها الثالثاء، هي أولى 
التغيير  استراتيجية  إطار  في  الملموسة  الخطوات 

المتوقع أن تمتد على سنوات.

الحاجة إلى الشعور بالخصوصية
السنوي  المؤتمر  خالل  عاما(   34( زاكربرغ  قال 
للمطورين في سان خوسيه )كاليفورنيا( »في ظل 
الشعور  إلى  الحاجة  تزداد   ... تشابكا  يزداد  عالم 

بالخصوصية أكثر من أي وقت مضى«.
على  سيتمحور  المستقبل  أن  »أظــن  وأردف 
للمجموعة  جديدا  شعارا  يبدو  فيما  الخصوصية«، 
المتساهلة  إدارتــهــا  على  كثيرا  انتقدت  التي 
وللمحتويات  الشخصية  للبيانات  والضبابية 

المنشورة على شبكتها.
وحرص زاكربرغ مجددا على تأكيد حسن نواياه، 

بعد سنتين من الفضائح التي عصفت بشبكته.
متأكدين  ليسوا  منكم  الكثير  أن  »أعرف  وقال: 
سمعة  بأفضل  نتمتع  ال  أننا  وأعــرف  جديتنا.  من 
فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة راهنا، فهذا أقل 
ما يمكن قوله في هذا الصدد. لكني عقدت العزم 
على جعل األمور تسير على خير ما يرام وفتح صفحة 

جديدة«.
تشجيع  الجديدة  الحقبة  هــذه  من  والــهــدف 
على  مليار   2,37 عددهم  البالغ  المستخدمين 
كانت  إن  عميقة  عالقات  ونسج  شخصيا  التعارف 

الظروف مؤاتية.

متوفرة  )دايتينغ(  »المواعدة«  وظيفة  وباتت 
في 14 بلدا اعتبارا من الثالثاء، أغلبيتها في آسيا 
الواليات  في  تطرح  أن  على  الجنوبية،  وأميركا 

المتحدة بحلول نهاية السنة.

سيكريت كراش
اسمها  جديدة  خدمة  أيضا  »فيسبوك«  قدمت 
اختيار  تتيح  ســري(  )معجب  ــراش«  ك »سيكريت 
أصدقاء يرغب المستخدم في التعرف عليهم بشكل 
أفضل وإبالغهم باألمر في مراسالت خاصة، على 

طريقة تطبيق »تيندر«.
ومن شأن هذه النسخة الجديدة من »فيسبوك«، 
بشكل  تبرز  أن  الثالثاء  النقاب  عنها  كشف  التي 

أوضح المجموعات، وفق »فرانس برس«.
وستقترح شبكة التواصل االجتماعي مزيدا من 
المجموعات التي قد تثير اهتمام المستخدم، مثل 
مجموعات أصحاب الكالب من نوع معين أو محبي 

المأكوالت النباتية.
من  الــمــاليــيــن«  ــرات  ــش »ع الشبكة  وتــضــم 
أن  كما  الرسمية.  أرقامها  بحسب  المجموعات، 
أعضاء في  400 مليون مستخدم »فيسبوك« هم 
مجموعة أو أكثر عبر الشبكة. وقالت فيدجي سيمو 
إن  »فيسبوك«  تطبيق  عن  الجديدة  المسؤولة 
»المجموعات قد تتيح نسج عالقات بالرغم من أوجه 
االختالف. فإذا كنتم من محبي الكالب، قد تجدون 
قواسم مشتركة مع آخرين بالرغم من اختالفاتكم 

في السياسية أو أي مسائل أخرى«.
جديدة  وظائف  عن  أيضا  »فيسبوك«  وكشفت 
للدفع بطريقة آمنة عبر »فيسبوك ماركتباليس«، 
كما باتت تتيح إمكانية شراء المنتجات مباشرة عبر 
التعديالت  التابع لها. وتسري  تطبيق »إنستغرام« 
النسخة  على  بــدايــة  الثالثاء  عنها  أعلن  التي 
المخصصة لألجهزة المحمولة من »فيسبوك« قبل 

تعميمها على الموقع اإللكتروني.

مارك زاكربرغ يعلن تعديالت جديدة على »فيسبوك«

الذكاء االصطناعي.. يحدد 
ألول مستوى العنف في السينما حلقاتها  تبث  التي  البراد«  »مارد  منوعة  حظيت 

كبيرة  متابعة  على  المبارك  رمضان  شهر  خالل  مرة 
على موقع الفيديو األشهر يوتيوب.

األصفر،  معاذ  تأليف  من  الــبــراد«،  »مــارد  منوعة 
فرج  الفنان  وبطولة  المين،  عــبــدالــرؤوف  وإخـــراج 

شداد  والفنان  الفاضلي  خالد  الفنان  و  الكريم  عبد 
الشباب  من  ومجموعة  الــودانــي،  وطــالل  الخمسي 
هذه  وتعتبر  »فالمنجو«  شركة  إنــتــاج  مــن  وهــي 
رؤوف  المصور  للمخرج  األول  العمل  هي  المنوعة 

المين.

منوعة »مارد البراد« تحظى بمتابعة كبيرة
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مع احلديث عن اجتماع ثالثي مرتقب

تصاعد قلق الجوار من استمرار حرب طرابلس
والذي  طرابلس،  على  الحرب  استمرار  من  التونسي  القلق  يتصاعد 
زادت حدته األسبوع الماضي على وقع ناقوس الخطر الذي دقه الرئيس 
»التطاحن  من  واضحة  بلهجة  محذرًا  السبسي  قائد  الباجي  التونسي 
والتقاتل« المستمر في ليبيا، في وقت طالب فيه وزير خارجيته خميس 

السياسي. المسار  باستئناف  بالتعجيل  الجهيناوي 
شهر  حلول  لمناسبة  التونسي  الشعب  إلى  بها  توجّه  كلمة  وفي 
رمضان اعتبر قائد السبسي أّن »تونس ليست بخير، ووضعها دقيق«. 
محيطها  إلى  بالنظر  الضررين  أخفّ  في  »بالدنا  إّن  بالقول  واستدرك 

وما يقع في ليبيا وغيرها من تطاحن وتقاتل«.
مسلحتين  مجموعتين  ضبط  تداعيات  تعاني  تونس  تــزال  وال 
البالد  دخولهم  أثناء  فرنسيًا   13 بينهم  أوروبية  جنسيات  يحملون 
واألحد  األربعاء  يومي  ليبيا،  من  قادمين  والبحرية  البرية  الحدود  عبر 

الماضيين، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا لألنباء.
الليبي، خاصة تونس  الجوار  اهتمام دول  يتزايد  التقدير  ووفق هذا 

تدور  التي  العسكرية  التطورات  إزاء  األخيرة  اآلونــة  خالل  والجزائر 
رحاها في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، السيما عبر اتصاالت 
بالملف  والمتأثرين  المؤثرين  الدوليين  الالعبين  مع  تجريها  وزيارات 
الحتضان  تونس  ترتب  األزمة،  تداعيات  لتخفيف  محاولة  وفي  الليبي. 
اجتماع لدول الجوار الليبي في غضون أيام، حيث يعقد المراقبون آمااًل 
وتجميع  الحرب  لوقف  صيغة  إيجاد  في  الجوار  دول  قدرة  على  عريضة 
شكري،  سامح  المصري  نظيره  مع  الجهيناوي  واتفق  الليبيين.  الفرقاء 
القادمة  األيام  في  اجتماع  عقد  على  السبت،  هاتفية  مكالمة  خالل 
لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس، في إطار مبادرة الرئيس 
تقودها  التي  والمساعي  بليبيا،  الشّاملة  السّياسية  للتسوية  التونسي 
المباحثات  واستئناف  ليبيا  في  التوتر  حالة  إنهاء  بهدف  الثالث  الدول 

السياسية.
هاتفية  مكالمة  الجهيناوي،  خميس  التونسي  الخارجية  وزير  وتلقى 
من نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، أطلعه خاللها على آخر تطورات 

األوضاع في العاصمة طرابلس.
الوقف  إلى  الداعي  تونس  موقف  على  التأكيد،  الجهيناوي  وجدد 

الفوري إلطالق النار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليبيا، والتعجيل 
سلمي  حل  إليجاد  المتحدة  األمم  برعاية  السياسي  المسار  باستئناف 

لألزمة الليبية، وفق بالغ صادر اإلثنين عن وزارة الخارجية التونسية.
السياسية  العملية  تنشيط  إعادة  إلى  الليبي  الجوار  بلدان  وتسعى 
انتخابات،  إجراء  نحو  واالتجاه  الحرب  وقف  على  يساعد  بما  المتعثرة، 
وهو المعنى الذي تضمنته بيانات وزارة الخارجية لدى تونس والجزائر 

عقب مباحثات مع الجانب اإليطالي.
القاهرة  المصرية  العاصمة  استضافت  الماضي  مارس  مطلع  وفي 
وتونس  الليبي ضم مصر  الجوار  لدول  ثالثي  باجتماع  بدأت  مشاورات 
حول  تمحورت  العربية،  الجامعة  أروقة  في  اجتماعات  أعقبتها  والجزائر 

سبل إيجاد حل لألزمة الليبية.
الجوار  ودول  اإلقليمية  األطــراف  لدى  النظر  وجهات  تباين  ورغم 
حلول  أية  تجنب  ضرورة  على  متفق  الجميع  فإّن  الحل،  مقاربات  بشأن 
انتخابات  إجراء  إلى  وصواًل  السياسية  بالمسارات  والتمسك  عسكرية 
الخطة  وفق  للبالد،  دائم  دستور  إقرار  ثمّ  ومن  ورئاسية  برلمانية 

األممية في هذ الشأن.

 القاهرة - الوسط

< سيالة و اجلهيناوي خالل لقاء سابق

< قوات تابعة حلكومة الوفاق الوطني خالل اشتباكات يف منطقة عني زارة جنوب طرابلس. )محمود تركية، أ ف ب(

أسبوعها  طرابلس  العاصمة  حرب  دخــول  مع 
البشرية  الخسائر  فــاتــورة  وتــزايــد  الــســادس، 
على  نوعيًا  تحرًكا  ــة  األزم سجلت  والمادية، 
جولة  أول  ترجمته  ما  وهــو  الــدولــي،  الصعيد 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  لرئيس  خارجية 
منذ اندالع الحرب، وشملت عدة عواصم أوروبية 
الجولة  وهي  ولندن،  وباريس  وبرلين  روما  هي 
لوقف  داعمة  بمواقف  السراج  منها  خرج  التي 
واضحة  أو ضمانات  آليات  لكن دون  النار  إطالق 
الموقف األميركي  الوقت نفسه عاد  للتنفيذ، في 
والعودة  االشتباكات  وقــف  عن  الحديث  إلــى 

للعملية السياسية.
قوات  بين  والفر  الكر  حــرب  استمرار  ومــع 
حكومة  وقوات  العامة  للقيادة  التابعة  الجيش 
إلى هدنة  األممية  البعثة  لم تجد دعوة  الوفاق، 
بل  صاغية،  آذانًــا  رمضان  شهر  خالل  إنسانية 
حصيلة  ليرفع  المعسكرين  بين  القتال  استمر 
من  و2110  قتياًل   443 إلى  البشرية  الخسائر 
الجرحى، منذ اندالع حرب العاصمة طرابلس، في 
العالمية  الصحة  منظمة  وفق  الماضي،  أبريل   4
دفعت  طرابلس،  العاصمة  حرب  إن  قالت  التي 
أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، 
الصحية  الخدمات  تنسيق  على  تعمل  وأنها 

المستمرة لهم.
خبراء  أّن  سرّي  تقرير  أظهر  األثناء،  هذه  في 
إذا كانت أبوظبي ضالعة  أمميّين يحّققون فيما 
عسكريًا في النزاع الدائر في ليبيا، حيث ُأطلقت 
صينية  مسيّرة  طائرات  من  صواريخ  أبريل  في 
وبحسب  اإلماراتي،  الجيش  مثلها  يمتلك  الصنع 
التقرير الذي كشفته وكالة »فرانس برس« فإّن 
المسيّرة  الطائرات  قصفتها  التي  »الصواريخ 
19 و20  في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 
أبريل هي صواريخ جو- أرض من طراز »بلو آرو«، 

استنادًا إلى شظايا درسها الخبراء األمميّون«.
إعالن  بشأن  الروايات  تضاربت  المقابل،  في 
العامة  للقيادة  التابعة  الحربي  اإلعــالم  شعبة 
لقوات  تابعة  إنها  قالت  حربية  طائرة  إسقاط   ،
على  »القبض  مؤكدة  الوطني،  الوفاق  حكومة 
أن  إال  الجنسية«.  برتغالي  وهو  الطائرة،  قائد 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  القوات  باسم  الناطق 
العقيد محمد قنونو، نفى إسقاط أي طائرة تابعة 
أي  لديها  ليس  »الوفاق  قائاًل:  الوفاق،  لقوات 
طائرات مفقودة«. فيما نفى الناطق باسم وزارة 
طياري  من  طيّار  أي   « وجود  البرتغالية،  الدفاع 
سالح الجو البرتغالي في عداد المفقودين« وأكد 
الناطق باسم وزارة الدفاع، أن »سالح الجو ليس 
حاليًا في مهمة في ليبيا وال يملك »ميراج إف1« 

ضمن أسطوله«.
المصاحبة  المراوحات  استمرار  وبــمــوازاة 
للوضع الميداني والخسائر البشرية المتصاعدة، 
على  بقوة  الدولية  الجنائية  المحكمة  دخلت 
العسكرية  القيادات  جميع  أن  بإعالنها  الخط، 
ليبيا  في  المتصارعة  ــراف  األط من  والمدنية 
القانون  بموجب  ــم«  ــرائ »ج عــن  مــســؤولــون 
قالت  األمــن  لمجلس  جلسة  وخــالل  الــدولــي، 
إن  بنسودا،  فاتو  المحكمة  في  العامة  المدعية 
في  الجنائية  للمحاسبة  »معرضون  القادة  هؤالء 
مؤكدة  الجرائم،  هذه  عن  تغاضيهم  ثبوت  حال 
حول  التحقيقات  في  للبدء  المحكمة  استعداد 

الصراع بليبيا.
األفريقي  واالتحاد  المتحدة  األمم  وسجلت 

إلى  دعوتهما  مع  األسبوع،  هذا  نوعيًا  تحرًكا 
مع  لليبيا،  واحــدة  طريق  خارطة  وضع  ضــرورة 
المنظمات  من  لكل  التكميلية  باألدوار  االعتراف 
بيان  في  وذلــك  اإلقليمية،  الفاعلة  والجهات 
العام  األمين  جمع  اإلثنين،  لقاء  عقب  مشترك 
ورئيس  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
محمد،  فكي  موسى  األفريقي  االتحاد  مفوضية 
األفريقي  لالتحاد  الثالث  السنوي  المؤتمر  في 
المتحدة  األمـــم  مقر  فــي  المتحدة  ــم  واألمـ
بنيويورك، حيث لفتا إلى تطلعهما إلى النجاح في 
الوطنية  المصالحة  ومؤتمر  وطني،  مؤتمر  عقد 

أبابا، بدعم من  أديس  كليًا في  الشامل  الليبية 
األمم المتحدة.

تغيرًا  يشهد  فلم  األميركي،  الموقف  وبشأن 
السابقة،  األسابيع  عليه  الحال  كان  مثلما  كبيرًا 
جميع  عودة  إلى  بالدعوة  واشنطن  اكتفت  إذ 
لألمم  السياسية  العملية  إلى  ليبيا  في  األطراف 
المندوب  لسان  على  وذلك   ، ليبيا  في  المتحدة 
األميركي المكلف السفير جوناثان كوهين، خالل 
إلى  مشيرًا  األربعاء،  أمس  األمن  مجلس  جلسة 
أن بالده لن تتسامح مع االنتهاكات والتجاوزات 
نشعر  زلنا  »ما  مضيًفا  ليبيا،  في  تحدث  التي 

المتاجرون  ارتكبها  التي  االنتهاكات  إزاء  بالقلق 
والالجئين  المهاجرين  ضد  والمهربون  بالبشر 
الجهود  ندعم  ونحن  ليبيا،  في  اللجوء  وطالبي 
فيهم  بمن  األفراد،  هؤالء  مساءلة  إلى  الرامية 
المسؤولون الحكوميون الذين ثبتت مشاركتهم 
في التواطؤ، وستواصل الواليات المتحدة العمل 
على  العقاب  من  لإلفالت  حــدٍ  وضع  أجل  من 

انتهاكات حقوق«.
فقد  األوروبية،  السراج  جولة  صعيد  على  أما 
لوقت  ودعــوات  مراقبين–دعمًا  حملت–ووفق 
واضحة،  ضمانات  أو  آليات  دون  النار  إطــالق 

اإليطالية  بالعاصمة  الجولة  محطات  أول  ففي 
اإليطالي  ــوزراء  ال رئيس  مع  لقاء  وخــالل  رومــا، 
جوزيبي كونتي، في العاصمة روما طالب السراج 
إيطاليا  لدى  لما  أكبر  جهد  بـ»بذل  اإليطاليين 
تغييرًا  يحدث  أن  يمكنه  دولي  وثقل  مكانة  من 
أوروبية  لدول  المترددة  المواقف  في  إيجابيًّا 
وعودة  العدوان  وقف  في  يعجل  وبما  وإقليمية، 
انطلقت  التي  األماكن  إلى  المعتدية  القوات 
منها، وتجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء«. من 
جانبه، أعلن كونتي أنه يسعى للقاء القائد العام 
العاجل،  القريب  المشير خليفة حفتر في  للجيش 

ولم يخف في الوقت نفسه مخاوف بالده من »أن 
تتسع الحرب وبما يلحق الضرر لليبيا والمنطقة«، 
مضيًفا أن »جهود بالده لن تتوقف إلى أن تجد 

نهاية سريعة وعادلة توقف نزيف الدم«.
هدفها  كــان  والــتــي  بــاريــس،  محطة  ــي  وف
فرنسي  دعم  بشأن  المواقف  حقيقة  استكشاف 
مفترض للجيش بقيادة حفتر، فقد اشترط رئيس 
الرئيس  مع  محادثات  خالل  الرئاسي  المجلس 
»أن  باريس  في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
تقترن دعوات وقف إطالق النار بانسحاب القوات 
المعتدية وعودتها من حيث جاءت«، مؤكدًا أن 
»أي آلية يقترحها المجتمع الدولي في هذا األمر 
يجب أن تحقق هذا المطلب العادل«، معتبرًا في 
الوقت نفسه »أن قاعدة المفاوضات للوصول إلى 
حل سياسي تغيرت بعد ما وقع من اعتداء«.وفي 
هذا السياق، طرح السراج خالل لقائه مع ماكرون 
مقاربة جديدة دعا فيها»المنطقة الشرقية« إلى 
سياسيين  من  لهم  ممثلين  اختيار  على  »العمل 
ونخب وأعيان للعودة للمسار السياسي«، مشيرًا 
إلى أنه »لم يعد حفتر أوعقيلة صالح شركاء في 

الحوار أوالتفاوض«.
أن  الفرنسية  الرئاسة  أعلنت  اللقاء،  وعقب 
ليبيا،  في  مشروطة  غير  بهدنة  تطالب  باريس 
إشراف  تحت  النار  إطالق  وقف  خط  تحديد  مع 
الدائرة  المواجهات  إلى  إشارة  في  وذلك  دولي، 
فرنسا  واقترحت  طرابلس،  العاصمة  بضواحي 
في  المسلحة  المجموعات  لسلوك  »تقييم  إجراء 
ليبيا بالتعاون الوثيق مع األمم المتحدة«. وتابع 
اتفقا على  الفرنسية أن »الجانبين  الرئاسة  بيان 
أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات 
األمة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في 

ذلك المجتمع المدني«.
برلين  تأكيد  كان  األلمانية،  المحطة  وفي 
أوروبي  موقف  إليجاد  مساعيها  على  واضحًا 
وانسحاب  الــنــار  ــالق  إط بوقف  يعجل  موحد 
المسار  إلى  الليبيين  وعودة  المعتدية  القوات 
وذلك  المتحدة،  األمم  ترعاه  الذي  السياسي 
خالل لقاء السراج وميركل األربعاء الماضي، في 
االتفاق  أن  األلمانية،  المستشارة  اعتبرت  حين 
في  وحفتر(  )السراج  الطرفان  إليه  توصل  الذي 
لحل  »ركيزة  يمثل  الماضي،  فبراير  أبوظبي 
إلبــداء  الجانبين  مناشدة  للنزاع«،  سياسي 

المفاوضات. إلى طاولة  للعودة  االستعداد 
هذا والمقرر أن يناقش وزراء خارجية االتحاد 
بروكسل  في  لهم  اجتماع  خــالل  ــي،  األوروبـ
تجاه  حكوماتهم  موقف  المقبل،  اإلثنين 
لبلورة  والسعي  طرابلس،  حــرب  مستجدات 
في  القائمة  األزمة  تجاه  موحد  أوروبي  موقف 
أن  بروكسل  في  ــي  أوروب مصدر  وذكــر  ليبيا. 
المتحدة  األمم  مبعوث  مع  سيجتمعون  الوزراء 
نفسه  الــيــوم  فــي  ســالمــة  غــســان  ليبيا  ــى  إل
الوضع  تطورات  بشأن  اآلراء  لتبادل  )اإلثنين(، 
المناقشة  تركز  أن  المتوقع  ومن  ليبيا.  في 
والخطوات  البالد،  في  األخيرة  التطورات  على 
األوروبــي  االتحاد  يتخذها  قد  التي  اإلضافية 

النزاع. المزيد من تصعيد  لتجنب 
تحركات  شهدت  أوروبية  محطات  بين  وما 
نشطة دون نتائج ملموسة، وبين مجتمع دولي 
النار،  إطالق  وقف  لقرار  اإلرادة  لديه  تجتمع  لم 
القتال  مستقبل  حول  مفتوحة  األسئلة  تبقى 
بات  الوقت  عنصر  أن  خصوصًا  األرض،  على 
سيًفا على رقاب الجميع، ويخشى معه أن تلتهم 

الثوب! النيران باقي أجزاء 

السراج في العواصم األربع  يسمع 
خطابًا أوروبيًا يدعو لوقف إطالق النار
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القاهرة - الوسط

بنغازي ــ سالم العبيدي

مدير أمن سبها:

اعتبر أن حرب العاصمة أغلقت الباب عل4 االتفاق السياسي

كارنيغي: االقتصاد ساحة املعركة املقبلة في ليبيا

انتعاشة تجارية مع قدوم شهر رمضان

سوق الحوت يعيد الحياة لقلب بنغازي
أعاد سوق الحوت الحياة إلى مدينة بنغازي التي 
الحرب،  بسبب  الماضية  السنوات  خالل  تضررت 
والشعبية  التجارية  األسواق  معالم  أزاحت  التي 
الماضي على  العام  المدينة، قبل أن تعود  بوسط 

الجاري. العام  بالكامل  عافيتها  لتسترد  استيحاء 
خاصة،  بصفة  المنطقة  سكان  يصرّ  األثناء  في 
سوق  إلى  الحياة  إعادة  على  عامة  بصفة  وبنغازي 
لبنغازي  رمضان  فال  رمضان،  في  خاصة  الحوت 
الخربة  للمعالم  نهاية  لوضع  الحوت،  سوق  بال 
وسط بنغازي بعد أن اغتالت االشتباكات وأصوات 

المدافع والرصاص كل شيء جميل في المنطقة.
سكان  من  عدد  نادى  المنطلق  هذا  ومن 
وبالتعاون  األخرى  بنغازي  ومناطق  المنطقة 
إلطالق  المدني،  المجتمع  مؤسسات  بعض  مع 
تشتهر  فالسوق  للتسوق،  الحوت  سوق  مهرجان 
الطريق  جنبات  على  المتجولين  الباعة  بتواجد 
الزبودي  وخبزة  التنور  خبزة  فتجد  شيء،  كل  لبيع 
واأللبان  والحليب  والبوريك  والقطايف  الساخنة 
والخضار. والفواكة  والمخلالت  والعصائر  بأنواعها 

بسبب  سنوات  لعدة  الحوت  سوق  أجواء  غابت 
استحياء،  على  الماضية  السنة  وعادت  الحرب 
صخبًا،  أكثر  األجواء  كانت  السنة  هذه  ولكن 
أيام  أول  عشية  شديدًا  ازدحامًا  السوق  وشهدت 
ال  أنه  جيدًا  يعرفون  بنغازي  فسكان  رمضان  شهر 

رمضان دون التبضع والتجول في سوق الحوت.
أجواء سوق الحوت العام شهدت تكاثفًا كبيرًا من 
أبناء بنغازي ألحيائها فقاموا بتنظيف المنطقة وإزالة 
الركام وتوصيل اإلنارة في عمل دؤوب دام ألسابيع، 
ويأمل سكان بنغازي أن تستمر الحياة داخل منطقة 

وسط البالد حتى بعد انتهاء الشهر الكريم.
بلعون،  منطقة  شهدت  نفسه  السياق  في 

»سبيزا«  مهرجان  فعاليات  بنغازي  بمدينة 
ليبيا،  في  نوعه  من  األول  الرمضاني،  للتسوق 
ألكبر  تجمعًا  الرمضاني  المهرجان  شهد  حيث 
في  المتخصصة  التجارية  والشركات  الوكاالت 
والتمور،  والحلويات  والتموينية  الغذائية  السلع 
في  تصب  تنافسية  بأسعار  منتجاتها  عرضت  التي 

المواطن. صالح 
الفنية  الفقرات  عديد  المهرجان  وتخلل 
مع  الجوائز،  وتوزيع  األطفال  وألعاب  والمسابقات، 
أهالي  من  المهرجان  شهده  الذي  الكبير  اإلقبال 

الشرقية. المنطقة  ومدن  بلدات 
على  للتسهيل  ُأقيم  الذي  والمهرجان 
وقت  في  أيام،  خمسة  لمدة  استمر  المواطنين 
تضرب  اقتصادية  صعوبات  البالد  فيه  تشهد 
ونقص  األسعار  ليبيا، من غالء  في  المناطق  جميع 

النقدي. السيولة 

نحتاج ٢٥ سيارة مجهزة بالسالح ومنظومة اتصاالت متطورة

سلط مركز كارنيغي للشرق األوسط الضوء على 
التطورات التي تشهدها الساحة الليبية منذ اندالع 
عقب هجوم  قبل شهر  العاصمة  في  االشتباكات 
أنه  المشير خليفة حفتر باتجاه طرابلس، معتبراً 
االتفاق  على  الباب  أغلقت  محورية  »انعطافة 

السياسي وفتحت واقعًا ليبيًا جديدًا«.
عنوان  تحت  جاء  الذي  كارنيغي  تقرير  وذكر 
تركت  الحرب  أن  الجديدة«،  ليبيا  مع  »التأقلم 
صنّاع  يُرغم  بما  ليبيا،  في  جديداً  »مشهداً 
السياسات على العودة إلى خانة الصفر والبدء من 
جديد بحثًا عن حل«، كما أنها »أغلقت الباب على 
الليبي وعلى محاوالت تعديله،  السياسي  االتفاق 
بما في ذلك سلسلة المفاوضات بين حفتر وفائز 
واتفاق  الوطني،  الوفاق  حكومة  رئيس  السراج 
أبو ظبي المشؤوم الطالع الذي أسفرت عنه تلك 

المفاوضات«.
السياسية  »المؤسسات  أن  التقرير  وأضاف 
)مجلس  الليبي  السياسي  االتفاق  عن  المنبثقة 
النواب وحكومة الوفاق الوطني( واإلطار السياسي 
لتقاسم السلطة لم تعد قادرة على احتواء الوقائع 

السياسية والعسكرية الليبية أو تجسيدها«.
وعن الهجوم الذي شنته قوات القيادة العامة 
»حفتر  أن  التقرير  رأى  العاصمة،  على  للجيش 
بات  بعدما  العاصمة  اجتياح  على  رهانه  وضع 
االتفاق السياسي الليبي عاجزاً عن تأمين تقدّمه 
بالنجاح، فلن  إذا تكللت جهوده هذه  الشخصي، 
تعود هناك حاجة إلى العملية السياسية«. بينما 
تعرضت  بأنها  الوطني  الوفاق  حكومة  »شعرت 
لخيانة شديدة من المجتمع الدولي الذي رّكز على 
الغربية  الليبية  الفصائل  على  ضغوط  ممارسة 
لدفعها نحو االنخراط في المسار الدبلوماسي، في 
حين تغاضى عن التصعيد العسكري الذي لجأ إليه 
اًل بأن يساهم استرضاؤه في تشجيعه  حفتر متأمِّ

على التفاوض«–حسب التقرير.
وقال التقرير، إنه »مع استمرار حالة الحرب في 
البالد، لن يحتدم مستوى النزاع وحسب، إنما أيضًا 
طبيعته في إطار سعي الطرَفين إلى تعزيز قواعد 
أن  متوقعًا  استراتيجية«،  أفضلية  وانتزاع  الدعم 
المقبلة  المعركة  الليبي ساحة  االقتصاد  »يصبح 
الحقول  على  حفتر  يُسيطر  حيث  الطرفين  بين 
توزيع  على  طرابلس  تُسيطر  فيما  النفطية، 
التابعة  »القوات  أن  إلى  التقرير  وأشار  األموال«. 
للمشير خليفة حفتر بذلت محاوالت العام الماضي 
شركة  على  االلتفاف  عبر  الخام  نفطها  لتصدير 
النفط الوطنية )التي تقوم بإيداع جميع إيراداتها 
في المصرف المركزي الخاضع لسيطرة طرابلس(، 
وإذا فشلت مساعي حفتر في غرب ليبيا، فستكون 
خطوته المقبلة اإلقدام من جديد على بيع النفط 
خارج المنظومة القائمة إلنقاذ ماء الوجه، وتمويل 
عليها  يُعوّل  التي  اإليرادات  وقطع  عملياته، 

خصومه لخوض الحرب«.
النار،  إطالق  وقف  دعوات  فاعلية  عدم  وعن 
ذكر التقرير أن الجانبين يتجاهالن الدعوات لعدة 
طرحًا  يُقدّمون  الدبلوماسيين  أن  بينها  أسباب 
بما  النزاع  تجميد  في  ويتمّثل  الجميع،  يرفضه 
يؤدّي إلى إعادة إطالق العملية السياسية نفسها 
األول«.  المقام  في  الحرب  اندالع  إلى  أدّت  التي 
وقال التقرير إنه يتوجب إقناع القاهرة وأبو ظبي 

والرياض بالتوقف عن دعم حفتر للحد من نزعته 
القتالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن »هجوم 
المشير خليفة حفتر أثار تعبئة هي األوسع للقوات 
مجموعة  رصّت  إذ   ،2011 العام  منذ  ليبيا  في 
واسعة من الميليشيات المدنية والعصابات وغيرها 
من القوات في غرب ليبيا صفوفها في الجبهات 

األمامية لمواجهة حفتر«.
وأضاف التقرير أن »تلك التعبئة من الميليشيات 
سيطرة  من  الحد  إلى  أدّت  والعصابات  المدنية 
من  سيتمّكن  أنه  أكيداً  وليس  الضعيفة  السراج 
»السلطة  أن  معتبراً  حدثت«،  التي  التعبئة  وقف 
تتركز على مستوى حكومة الوفاق الوطني، بصورة 
متزايدة، في قبضة وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي 
يتوّلى أيضًا وزارة الدفاع منذ 14 أبريل«. وخلص 
التقرير في تلك النقطة على أن اتفاق وقف إطالق 
النار يجب أن »يعكس توافقًا بين القادة المختلفين 

الذين يتولون زمام الدفاع عن العاصمة«.
وذكر التقرير سببًا آخر لفشل الجهود الدولية في 
التوصل إلى تسوية، إذ »تعجز المؤسسات القائمة 
عن ممارسة السيطرة، وسط الحماسة الشديدة 
التي يُبديها الطرفان المتناحران في التعبير عن 
إيمانهما بأحّقية القتال الذي يخوضانه، فضاًل عن 

عدم قابلية اإلطار السياسي الراهن لالستدامة«.
األوضاع،  تدهور  »مع  أنه  إلى  التقرير  ولفت 
الليبي والدول المجاورة تهديدات  يواجه الشعب 

أكبر ويصبح االستقرار أبعد منااًل«.
وقال التقرير إن وتيرة األحداث تتصاعد وسط 
الحمالت  وتزايد  السياسية  المفاوضات  انحسار 
العسكرية، األمر الذي يؤدي -بحسب التقرير- إلى 
الفرقاء  بين  النار  إلطالق  لوقف  التوصل  صعوبة 

المتورطين بشدّة في النزاع.
وخلص التقرير إلى أنه »واقعيًا، ال يمكن أن 
حفتر  يدرك  عندما  إال  النار  إطالق  وقف  يتحقق 

وداعموه أن كلفة الحرب باهظة جدًا -لعجزهم 
حرفيًا عن المتابعة، أو بسبب منع وصول شحنات 
على  نبذهم  أو  الخارج،  من  إليهم  األسلحة 
الساحة الدولية- وعندما تحصل حكومة الوفاق 
لن  حفتر  بأن  ضمانات  على  وحلفاؤها  الوطني 
يستغل أي اتفاق لوقف إطالق النار بهدف ترسيخ 

موقعه استعدادًا لشن هجوم جديد«.
التقرير  أن  إال  الطرفين،  إقناع  صعوبة  ورغم 
النار  إطالق  لوقف  اتفاق  إلى  »التوصل  أن  رأى 
عملية  أمام  المجال  في  يُفسح  أن  شأنه  من 
سياسية جديدة لترسيخ هذا الواقع الجديد من 
خالل استكمال مشاورات المؤتمر الوطني الذي 
إلشراك  داعيًا  المتحدة«  األمم  له  ودعت  سبق 
»الشعب الليبي كعامل أساسي لتقويض الرغبة 

في خوض الحرب وإنجاح أي عملية سياسية«.
طرابلس  على  حفتر  »هجوم  أن  التقرير  وأكد 

تسبب باستقطاب شديد في ليبيا، إنما أيضًا في 
أوساط المجتمع الدولي عبر إرغام عدد كبير من 
الفرقاء الذين كانت مواقفهم ملتبسة في السابق، 
مثل واشنطن، أو الذين لعبوا على وتر التفرقة بين 

األطراف، مثل موسكو، على حسم موقفهم«.
تُعتبَر  التي  »فرنسا  أن  إلى  التقرير  وأشار 
تعرّضت  أوروبا  في  لحفتر  األساسية  الداعمة 
حكومة  في  المسؤولين  من  الذعة  النتقادات 
تدخّلها  بسبب  طرابلس  وأبناء  الوطني  الوفاق 
الطويل األمد لمصلحة فريق معيّن، مما أرغمها 
على التخفيف من حدّة موقفها، أقله في العلن«.
لها  روّج  التي  الحرب  أن  إلى  التقرير  ولفت 
واضحًا  نجاحًا  حققت  اإلقليميون  وداعموه  حفتر 
وسريعًا. فيما تتضح وقائع ليبيا الجديدة بصورة 
الكوارث  قبضة  في  ليبيا  وقعت  حال  وفي  أكبر، 
التي تلوح في األفق على المستويَين اإلنساني 
واألمني وكذلك في قطاع الطاقة، فغالب الظن 
في  النظر  إعادة  إلى  بالغرب  سيدفع  ذلك  أن 

أسلوبه في التعاطي.
متعددة  مناقشات  »عقد  التقرير  اقترح  كما 
مجموعة  توسيع  طريق  عن  الدولية  األطراف 
والمملكة  المتحدة  الواليات  تضم  التي   3+3
واإلمارات  ومصر  وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة 
العربية المتحدة، لتشمل فرقاء على غرار روسيا 
من  »يُقلل  المقترح  ذلك  أن  معتبرًا  وتركيا«، 
مناوئة  دبلوماسية  مسارات  انطالق  احتماالت 
على أيدي الفرقاء المستائين من استثنائهم من 

المفاوضات الرسمية«.
وفي ختام التقرير، حذر من أنه »إذا لم تتمّكن 
الدول المتعددة التي تؤّثر في التطورات الليبية 
العمل معًا، فسوف تستمر الحرب األهلية الليبية 
في سلوك منحى تصاعدي بما يعود بالضرر على 

جميع المعنيين«.

سبها: رمضان كرنفوده

األوراق،  ترتيب  الوضع في سبها تحواًل كبيرًا، في ظل  يشهد 
بعد عدة سنوات من االنفالت األمني وارتفاع معدل الجريمة من 
»قتل وسطو وسرقة«، وتعمل األجهزة األمنية على استعادة هيبة 
الدولة وفرض األمن باالنتشار في كل ربوع المدينة، بالتزامن مع 
تنفيذ الخطة األمنية الموضوعة بالمشاركة مع الشرطة العسكرية، 
الجريمة  لمكافحة  الليبي  الجنوب  إلى  الجيش  عملية  نجاح  بعد 
والتطرف–منذ عدة أشهر-، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة 

سبها بعد طرد العصابات من أراضيها.
ويتابع مدير أمن سبها العميد الساعدي محمد علي، الدوريات 
الخدمات  وانتظام  وشوارعها،  المدينة  منشآت  بتأمين  المكلفة 
وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة، كما يتابع آليات 
كل  لتأمين  قطاعات  إلى  والمفترقات  الشوارع  وتقسيم  العمل 
قطاع، وتحديد المستويات اإلشرافية، والتأكد من التواجد األمني 

الدائم لتقليل فرص وقوع أي جرائم.
ويحرص »العميد الساعدي« على توعية الضباط وأفراد الشرطة 
بما تمر به البالد من ظروف أمنية، مؤكدًا أهمية اليقظة وتوخي 

المواطن،  الحيطة والحذر واحترام حقوق اإلنسان وحسن معاملة 
وضروة سير العمل بحسب خطة التأمين الموضوعة.

وحول تطورات األوضاع وآخر ما وصلت إليه الحالة األمنية في 
محمد  الساعدي  العميد  مع  اآلتي  الحوار  لـ»الوسط«  كان  سبها 

مدير أمن سبها:
● هل هناك خطة أمنية خالل شهر رمضان لمدينة سبها؟

األجهزة  مع  دراستها  بعد  متكاملة  أمنية  خطة  إعداد  جرى   
أول  في  التنفيد  حيز  ودخلت  سبها  أمن  لمديرية  التابعة  األمنية 
التمركزات  في  األمنية  األجهزة  بانتشار  رمضان،  شهر  من  يوم 
لتوفير األمن واالستقرار كي يتحرك  المتفق عليها  المدينة  داخل 

المواطن بكل حرية خاصة خالل فترة الليل طوال الشهر الكريم.
كيف تعلق على عودة الجريمة للظهور مرة أخرى بعد أن   ●

شهدت المدينة استقرارًا إلى حد مقبول ..؟
الوضع في كل مدن العالم ال يخلو من الجريمة، ونحن نسعى 
لفرض األمن في البالد، لكن الجريمة دائمًا بين نقصان وزيادة، 
وال أحد يستطيع السيطرة عليها بشكل كامل، والوضع في سبها 

يعتبر جيدًا إلى حد كبير.
على  بواجبها  للقيام  أمن سبها  مديرية  تحتاجه  الذي  ما   ●

أكمل وجه ممكن ..؟

 25 عن  تقل  ال  بالسالح  مجهزة  سيارات  المديرية،  ينقص   
وبنادق  متطورة  وأجهزة  اتصاالت  منظومة  إلى  إضافة  سيارة، 

حديثة.
● المواطن في مدينة سبها يشتكي من عدم إصالح اإلشارات 

الضوئية في الشوارع ..؟
 المديرية تعمل مع إدارة قسم المرور على حصر إشارات المرور 

في الشوارع إلعادة تشغيلها في القريب العاجل.
أمن  مديرية  تؤمنها  التي  الحيوية  المرافق  أهم  هي  ما   ●

سبها ..؟
وحراستها  تأمينها  يتولى  الحيوية  المرافق  من  العديد  هناك   
العاملة  المصارف  المركزي وباقي  ليبيا  رجال األمن، منها مصرف 
في المدينة، إلى جانب مركز سبها الطبي، وجامعة سبها وجميع 
الكليات التابعة لها، تأمين مخازن السلع التموينية وحركة نقلها، 
فضاًل عن مرافق أخرى ومسؤوليات تتولى المديرية العمل عليها.

● لماذا لم يتم تفعيل السجون حتى اآلن ...؟
العدل  وزارة  اختصاص  من  السجون  بتفعيل  يتعلق  ما  كل 

والشرطة القضائية وليست من اختصاص المديرية.
الوقت  في  سبها  مدينة  في  األمنية  للحالة  تقييمك  ما   ●

الحالي ..؟

الدولة  الحالي جيد، ونعمل دائمًا على استعادة هيبة  الوضع   
وفرض االستقرار، وأطمئن أهل سبها أن األمن داخل المدينة في 

تحسن مستمر.
● هناك خروقات أمنية من حرابة واعتداء بعدد من األماكن 

في سبها.. كيف يتم التعامل معها ..؟
على  الخارجين  من  مجموعة  ضبط  تم  األخيرة،  اآلوانة  في   
القانون، وهناك نحو 103 سجناء متحفظ عليهم، ويجري مالحقة 
 9 عدد من المتهمين اآلخرين لضبطهم، كما ألقي القبض على 
أشخاص منهم التهامهم بالسطو المسلح والسرقة واالعتداء على 

عدد من المنشآت.
● ما هي آخر تطورات مالحقة السجناء الهاربين ..؟

المعلمومات  وجمع  استكمال  ويجري  بالفعل،  مالحقتهم  جاري 
عنهم من أجل القبض عليهم.

رسالة توجهها إلى سكان مدينة سبها.. ماذا تقول فيها   ●
..؟

 أهيب بكل مواطني سبها لمساعدة رجال األمن والتعاون معهم 
للقيام بواجبهم على أكمل وجه، خاصة رجل المرور وأدعوهم إلى 
األشخاص  عن  اإلبالغ  جانب  إلى  السيارات«  زجاج  »تظليل  عدم 

المشتبه بهم في ارتكاب جرائم.

 هجوم العاصمة شهد تعبئة من 
الميليشيات المدنية والعصابات

هي األوسع منذ 2011

 الهجوم على طرابلس تسبب 
باستقطاب شديد في ليبيا وأوساط 

المجتمع الدولي
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األسعار تعصف بالقدرة الشرائية للمواطنني
بعد مرور ثمانية أشهر على برنامج اإلصالح االقتصادي 
الشرائية وارتفاع  القدرة  المواطن من ضعف  يشكو 
فرض  أن  اقتصاديون  محللون  يرى  فيما  األسعار، 
إلى  النقد األجنبي قاد األسعار  الرسوم على مبيعات 
ارتفاعات قياسية، يحتاج معها المواطن إلى مضاعفة 

اإلنفاق لتغطية النفقات المعيشية.
الرئاسي  المجلس  قرر  الماضي،  سبتمبر  وفي 
النقد  مبيعات  على  رســوم  فرض  الوفاق  لحكومة 
ويبلغ  الرسمي.  السعر  على   183% بنسبة  األجنبي 
للدوالر،  دينار   1.38 نحو  رسميًا  الدوالر  صرف  سعر 

ومع الرسوم يصل إلى نحو 3.9 دينار.
الحظت  طرابلس،  العاصمة  أســواق  أحــد  في 
كانت  عما  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  »الوسط« 
األجنبي، على  النقد  مبيعات  قبل فرض رسوم  عليه 
4 دنانير مقابل  األرز  المثال أصبح سعر كيلو  سبيل 
علبة  سعر  وقفز  ــالح،  اإلص برنامج  قبل  دينار   2.5
معجون الطماطم من دينار إلى 2.5 دينار، وسعر كيلو 
السكر من 1.5 إلى 2.5 دينار للكيلو الواحد، وسعر لتر 
الزيت من 3 إلى 6.5 دينار، ولتر الحليب من دينارين 

إلى 4 دنانير.
الغابات  بحرس  موظف  التومي  خليفة  ويقول 
دينارًا،   450 يبلغ  الشهري  راتبه  إن  بطرابلس 
 900 يحتاج  لكنه  طفلين،  من  مكونة  أسرة  ويعول 
دينار شهريًا لتغطية مصروفات أسرته، أي ما يعادل 
األساسية  السلع  الغالء  راتبه. وفي حين طال  ضعف 
وحليب األطفال فقد اختفت الجمعيات االستهالكية 
من  والشراء  المدعومة  السلع  وعربات  السابق  في 
محمد  العربية  اللغة  مدرس  أما  التجارية.  المحالت 
المقدرة  لكن  متوافرة،  السلع  أن  فيرى  المزداوي 

الشرائية ضعيفة بخالف العام الماضي، وقال »برنامج 
دون  المواطن  جيب  من  أخذ  االقتصادي  اإلصــالح 
تقديم أي شيء له«، ويضيف »الخدمات الصحية غير 
موجودة، والكهرباء تنقطع باستمرار، والسيولة غير 

متوافرة بالمصارف«.
يشار إلى أن إيرادات رسوم بيع النقد األجنبي بلغت 
سبتمبر  منتصف  في  إقرارها  منذ  دينار  مليار   13.2
الماضي وحتى نهاية العام 2018، أي ما يعادل أكثر 

من ثلث )%39.4( اإليرادات النفطية.
ورأى المحلل االقتصادي علي الصلح أن أي تعطيل 
لبرنامج اإلصالحات االقتصادية سوف يؤثر على سوق 
وأضاف  دينارات،   10 إلى  بالدوالر  يقفز  وقد  العملة 

»االقتصاد الليبي ليس حاجة لمزيد من األزمات«.
»برنامج  إن  بشير محمد  الليبي  األكاديمي  وقال 
اإلصالح االقتصادي ساهم بشكل كبير في تخفيض 
سعر الدوالر في السوق الموازية من 9.5 دينار للدوالر 

بالسنوات  مقارنة  التضخم  وخفض  دينار   4.5 إلى 
التعامالت  نسبة  انخفاض  عــن  فضاًل  السابقة 

بالصكوك المصرفية«.
أحمد  االقتصادية  للدراسات  أويــا  مركز  مدير 
أبولسين أكد أن رسوم مبيعات النقد األجنبي تدفع 
الرسوم  هذه  إيرادات  إن  وقال  المواطن،  جيب  من 
الموازنة  إيــرادات  ضمن  العام  هذا  خالل  »وضعت 
العامة وهذا خطأ«، وتساءل »بأي حق يتم التصرف 
المصرف  يستطيع  مدى  أي  »إلى  مضيفًا  فيها؟«، 
النقد  مبيعات  على  الرسوم  هذه  فرض  المركزي 
إلى  الطور  أبوبكر  المالي  المحلل  ودعا  األجنبي«. 
النقد  مبيعات  على  المفروضة  الرسوم  إلغاء  ضرورة 
األجنبي، ألنها لم تقدم أي شيء للمواطن. وأوضح 
أن السبب هو انعدام الكفاءة في إدارة الموارد المالية 
بمقدرات  والعبث  المالي،  الفساد  وانتشار  للدولة، 
بسبب  العجز  معدالت  على  السيطرة  وعدم  الشعب 
تكرار األخطاء في السياسات النقدية، وانعدام البرامج 
اإلصالحية للمصارف المركزية واألجهزة الرقابية ذات 

العالقة.
الوطني،  الوفاق  بحكومة  االقتصاد  وزير  وتوقع 
علي العيساوي، أن تبلغ إيرادات الرسوم على مبيعات 
بنهاية  دينار  مليار   30 يقارب  يما  األجنبية  العملة 
سابقًا،  دينار   1.4 الصرف  سعر  كان  وأضاف   .2019
وال يتحصل عليه كل الناس بنفس الفرصة، ويضيف 
للجميع  متاح  والمجال  دينار   3.9 هو  السعر  »اآلن 

والمنافسة عادلة واإلجراء في صالح السوق«.
السوقين  في  الصرف  سعري  بين  الفارق  ويوفر 
لمَن  للمضاربة  كبيرة  فرصة  والموازية  الرسمية 
يملك الوصول إلى الدوالرات بسعر الصرف الرسمي 
وبيعها في السوق السوداء، مما يخلق حلقة مفرغة 

تضعف قوة العملة المحلية.

عمداء 18 بلدية جدد للدورة الثانية 2019 من سرت إلى طرابلس.. مدن البالد تتناوب مواكب النزوح

تناوب  على  اعتادت  البالد  ومناطق  مدن  أن  يبدو 
إلى وجهة  إذ تحولت مدينة سرت  النزوح،  موجات 
بعد  طرابلس،  العاصمة  في  الحرب  من  للنازحين 
حين  أعوام   3 نحو  منذ  للنازحين  طاردة  كانت  أن 

كانت تحت سيطرة تنظيم »داعش«.
موجات  تدفقت  العاصمة،  حرب  اندالع  وعقب 
من  النازحة  األسر  عدد  بلغ  حيث  سرت،  إلى  نزوح 
األزمة  لجنة  بمنظومة  وسجلوا  االشتباكات  مواقع 
 84 من  أكثر  بسرت  االجتماعية  الشؤون  بفرع 
االجتماعية  الشؤون  فرع  رئيسة  وتقول  عائلة. 
األسر  »كافة  إن  امطير،  سمية  ســرت،  ببلدية 
مساكن  على  الحصول  مــن  تمكنوا  الــنــازحــة 
باإليجار«، مشيرة إلى أن »عدد األسر النازحة ربما 

يكون أكثر«.
سرت،  بلدية  عميد  أصدر  السياق،  هذا  وفي 
مختار المعداني، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة عضو 
المجلس صالح عيادة، إلعداد قاعدة بيانات بشأن 
األسر النازحة من مناطق االشتباكات في طرابلس 
إلى سرت. فيما خصص المجلس الرئاسي لحكومة 
سرت  البلدي  للمجلس  دينار  اآلف   307 الوفاق 
للعائالت  اإلنسانية  المساعدات  لتوفير  وذلــك 

النازحة من جنوب طرابلس.
الضواحي  في  العنيفة  االشتباكات  ودخلت 
الرابع،  أسبوعها  طرابلس  للعاصمة  الجنوبية 
بمواجهات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق 
بعدما  العامة،  للقيادة  تابعة  ــرى  وأخ الوطني 
عسكرية  عملية  إطالق  حفتر  خليفة  المشير  أعلن 
المواجهات  وبــدأت  المدينة.  على  للسيطرة 
وأخرى  الوفاق  لحكومة  تابعة  قوات  بين  العنيفة 
376 قتياًل  العامة منذ شهر، مخلفة  للقيادة  تابعة 
الصحة  منظمة  حسب  مصابًا،  و1822  األقل  على 
أعداد  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتقدر  العالمية. 
و900  ألًفا   38 بنحو  االشتباكات  جراء  النازحين 
منذ انطالق »حرب العاصمة«، مشيرة إلى أن أكثر 

المدنيين يفرون من منازلهم.
وإليها،  نفسه من سرت  يكرر  التاريخ  أن  ويبدو 

موجات  أكبر  من  لواحدة  طاردة  المدينة  كانت  إذ 
نحو  منذ  »داعــش«  تنظيم  سيطرة  تحت  النزوح 
عملية  بعد  تحريرها  عن  اإلعالن  وقبل  أعوام،   3
النازحة  العائالت  عدد  قدر  المرصوص«،  »البنيان 
من مدينة سرت حوالي عشرة آالف عائلة، وتوزعت 
الغربية  الليبية  المدن  في  العائالت  هذه  معظم 
إضافة إلى تواجد بعض منها في مدينة بني وليد 

وبعض مدن الجنوب الليبي.
مشاكل  العائالت  هذه  عانت  الحين،  هذا  وفي 
المصرفية،  إجراءاتهم  تسهيل  عدم  منها،  عدة 
سحب  في  صعوبة  تالقي  العائالت  هذه  فمعظم 
التي  المدن  في  الواقعة  المصارف  من  مرتباتها 
الشقق  إيجار  أسعار  غالء  كان  كما  إليها،  نزحت 

السكنية من أبرز المشاكل التي تواجه النازحين.
المرصوص،  »البنيان  عملية  انطالق  وقبل 

مدينة  من  النازحة  العائالت  من  أعــداد  وصلت 
كنازحين  واعتمادهم  تسجيلهم  تم  حيث  سرت 
مصرفية  كمعامالت  لهم  أوراق  واســتــصــدار 
لاللتحاق  الــعــائــالت  هــذه  ــاء  ــن أب ولــمــســاعــدة 
الشريط  »داعش«  تنظيم  أخلى  فيما  بالمدارس، 
وأجبر  السكان،  من  سرت  مدينة  في  الساحلي 
المدينة على  الخروج من  الذين يريدون  النازحين 

أمتعتهم. دون  الخروج 
 2017 ديسمبر  من  عشر  السابع  أن  إلى  يشار 
المتشدد  التنظيم  من  سرت  تحرير  إعالن  شهد 
ضده  وخاضت   ،2015 في  عليها  سيطر  الــذي 
استمرت  طاحنة  حربًا  المرصوص  البنيان  قوات 
لسبعة أشهر حتى قضت عليه في مثل هذا اليوم، 
البنيان  »عملية  اســم  عليها  أطلق  عملية  في 

المرصوص«.

طرابلس–سرت–الوسط

طرابلس–أحمد الخميسي

انتخابات البلديات.. الحل السياسي يتفوق على العسكري
الحرب  شريط  البلديات،  انتخابات  قطعت 
الليبية، في واحدة من  الشاشة  العرض على  دائم 
االقتراع  لصناديق  اللجوء  أّن  أثبتت  التي  الخطوات 
الطريق األكثر سهولة بالنظر إلى الخيارات األخرى 

التي تلقي بخسائر على كافة المكونات.
مساء الثالثاء كان الليبيون على موعد مع اإلعالن 
عن فوز السياسة، بانتخاب عمداء 18 بلدية للدورة 
الثانية 2019، بين شرق وغرب البالد، بعضها أدى 
ليباشر  المحلي  الحكم  وزير  أمام  القانونية  اليمين 

مهامه التنفيذية.
المواجهات  تتواصل  بينما  اإلنجاز  هذا  يأتي 
المسلحة بضواحي العاصمة طرابلس بين القوات 
الوفاق، منذ  العامة وقوات حكومة  للقيادة  التابعة 
شخصًا   432 مقتل  عن  أسفرت  الماضي،  أبريل   4
ألف   50 من  أكثر  ونــزوح  آخرين،   2069 وإصابة 
آخر  وفق  والرجال،  واألطفال  النساء  من  شخص 
الثالثاء  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنتها  حصيلة 

الماضي.
أسماء  المحلي،  الحكم  وزارة  أعلنت  جانبها  من 
الفترة  خــالل  انتخابهم  جــرى  بلدية   18 عمداء 
 7 بينهم  من   ،2019 الثانية  للدورة  الماضية 
بلديات انتهت من انتخاب عمدائها في 16 أبريل 
عميدًا  األشتر  المختار  على  محمود  وهم:  الماضي 
لبلدية نسمة، وفرحات عمران أو بكر أبو الشواشي 
عميدًا  المانع  محمد  وقاسم  زوارة،  لبلدية  عميدًا 
لبلدية غدامس، ووليد إبراهيم ساسي قرادة عميدًا 
عميدًا  طمين  خليفة  ضو  وجمال  القلعة،  لبلدية 
أحمد  سالم  وعبدالوهاب  الجبل،  باطن  لبلدية 
الحجام عميدًا لبلدية نالوت، وصالح امحمد مسعود 

عميدًا لبلدية الحوامد«.
كما جرى انتخاب 6 رؤساء بلديات يوم 30 أبريل 
وهم: أحمد عيسى سيد كردي عميدًا لبلدية وازن، 
وعبدالرحمن محمد أحمد الصالحين عميدًا لبلدية 
وادي عتبة، وعلى محمد عبدالصمد صليصل عميدًا 
لبلدية رقدالين، وامحمد المبروك أمحمد اللحياني 

السيفاو  سليمان  والسيفاو  زلطن،  لبلدية  عميدًا 
المالطي عميدًا لبلدية الرحيبات.

من  الخامس  في  االنتخابية  العملية  بتواصل 
خمس  عمداء  انتخاب  من  انتهى  الجاري  الشهر 
بلديات وهم: مجدي محمد إبراهيم أبو خزام عميدًا 
الجيالني  على  الجيالني  الشاطئ،  القرضة  لبلدية 
ضو عميدًا لبلدية براك الشاطئ، وأحمد ماتكو نينو 
أوباري، وعلى فرج عبداهلل  لبلدية  مصطفى عميدًا 
البوانيس،  وادي  لبلدية  عميدًا  عكاشة  محمد 
بنت  لبلدية  عميدًا  المصلح  امحمد  خليفة  وأشرف 

بيه«.
من  عــدد  فــي  البلدية  االنتخابات  وأجــريــت 
البلديات خالل الفترة الماضية، بينما تعذر إجراؤها 
والحرابة  منها صرمان وصبراتة  أخرى  بلديات  في 
بسبب الظروف األمنية التي تمر بها تلك البلديات 
بالعاصمة، بحسب  الدائرة  على خلفية االشتباكات 

اللجنة المركزية لالنتخابات البلدية.
بلديات  لمجالس  جدد  عمداء  أدى  األثناء  في 
)أوباري، براك الشاطئ، القرضة الشاطئ، بنت بية، 
المفوض  أمام  القانونية  اليمين  البوانيس(  وادي 

الوطني  الوفاق  حكومة  في  المحلي  الحكم  بوزارة 
ميالد عبداهلل الطاهر.

وقالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبر 
أدوا  الجدد  العمداء  إن  »فيسبوك«  على  صفحتها 
اليمين القانونية بمقر الوزارة في طرابلس بحضور 
ومدير  البلدية  النتخابات  المركزية  اللجنة  أعضاء 
المكلف رياض  والبلديات  المحافظات  إدارة شؤون 
حسين  المهندس  الوزير  مكتب  ومدير  الشريف 
الحكم  وزارة  وموظفي  الضيوف  وبعض  القماطي 

المحلي.
ورحب المفوض بوزارة الحكم المحلي في كلمته 
خالل مراسم أداء اليمين القانونية بعمداء وأعضاء 
متعهدًا  المنتخبين،  الخمسة  البلديات  مجالس 

بتقديم كافة الدعم لخدمة البلديات والمواطنين.
غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  جدد  بدوره، 
البلدية  المجالس  انتخابات  بإجراء  إشادته  سالمة، 
الرسمية على  عبر صفحته  وقال سالمة،  ليبيا،  في 
بلدية  انتخابات  أيضًا  سبها  »في  »تويتر«:  موقع 
من  تحية  المؤلمة..  األيــام  هذه  من  الرغم  على 

القلب«.
بما  ســالمــة،  ــاد  أش سابقة،  تصريحات  وفــي 
البلدية،  االنتخابات  إجراء  على  بـ»اإلصرار«  وصفه 

والمشاركة فيها، »رغم هذه األزمنة العصيبة«.
وأعلن  الخط،  على  ــي  األوروبـ االتــحــاد  دخــل 
ليبيا،  في  البلدية  االنتخابات  إجراء  »بقوة«  تأييده 
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  إشراف  تحت 
للحكم  المالئم  اإلطــار  يظل  إنّــه  قائاًل  البلدية، 
البلدية  االنتخابات  على  القائم  الفعال،  المحلي 
الحكومية  لإليرادات  العادل  التوزيع  وآلية  الناجحة 

ركيزة أساسية لتحقيق االستقرار في ليبيا.
لدى  المعتمدون  السفراء  أكد  لهم  بيان  وفي 
ليبيا  دعــم  يواصل  األوروبـــي  »االتــحــاد  أن  ليبيا 
الخدمات  تقديم  وتحسين  المؤسسات  بناء  في 
خالل  مــن  البلديات  مستوى  على  واالســتــقــرار 

المشاريع والبرامج«.

ذاكرة  في  فريدة  مكانة  رمضان  شهر  يحتل 
وأصبغوه  العصور،  مر  على  الليبيين  ــدان  ووج
بمظاهر جعلته مختلًفا في بالدهم عن غيرها من 
سائر بلدان الشرق األخرى، فهو الشهر الذي ميّزه 
اهلل، وجعله خير الشهور، فيه ليلة القدر ونزل فيه 
للتقرب  فيه  المسلمون  ويتبارى  الكريم،  القرآن 
يستعدون  كما  والصدقات،  بالطاعات  اهلل  إلى 

الستقباله بالمـأكل والمشرب وأنواع الزينة.
ويميز استقبال أهالي فزان للشهر الكريم، الذي 
يُعد فرصة لتجمع األقارب واألصدقاء، عن غيرهم 
ما  ومغاربها،  األرض  مشارق  في  المسلمين  من 
ثقافي  وموروث  وتقاليد  عادات  من  به  يتمتعون 
كبير ومتنوع، في منطقة تاريخية بالجنوب الغربي 
الجبال الصخرية، والمرتفعات  من ليبيا، تكثر بها 
واألنهار الجافة والوديان، كما تنتشر بها الواحات 

التي تعتمد على المياه الجوفية.
تعوّد أهالي فزان، خاصة في غات وقبائل التبو 
النزيلة في مدينة سبها، على تجهيز أكالت  وحي 
شهر رمضان، قبل حلوله بنحو شهر، وذلك بجمع 
الجاف  والتمر  والقصب  والقمح  الشعير  حبوب 
الجاف وينظف  التمر  يُدق  البقوليات، كما  وبعض 
قوالب،  هيئة  على  ويُشكل  يُعجن  ثم  جيدًا، 
ويضاف إليه الزميتة المصنوعة من دقيق الشعير 

التي يتناولونها عند اإلفطار مع اللبن.
حتى  وطحنها  تنظيفها  فيتم  القمح  حبوب  أما 
تعود  الذي  الثريد،  خبز  منه  يصنع  دقيًقا  تصبح 
وقت  أو  التراويح  صالة  بعد  تناوله  على  األهالي 
الحمراء  »الفاصوليا  الوبيا  طبيخ  مع  السحور 
البقل  أو  البليبشاء  وهي  أوالبردقالش  الصغيرة«، 

أي أوراق السلق.
القمح  حــبــوب  مــن  ــة«  ــن ــروي »ال تصنع  كما 
البهارات،  البقوليات، مع بعض  المحمص وبعض 

إليها  ويضاف  الدقيق  مثل  تصبح  حتى  وتطحن 
الماء وتُشرب مثل العصير في وقت السحور.

الشعير،  تدشيش  فيتم  الهريسة،  شعير  أما 
البصل والطماطم، ثم يتم  الهريسة مع  وتُطهى 
تناولها  ليتم  الثريد،  خبز  من  الفتات  على  سكبها 
حبوب  من  تجهيزها  فيتم  التراويح،  صالة  بعد 
وهناك  طحنه،  ثم  الشعير،  بتحميص  الشعير 
أوعجنها،  الزميتة  مع  المعجون  التمر  يخلط  من 

ويضاف إليها زيت الزيتون وتؤكل عند السحور.
فيجهزون  الطوارق  يقطن  حيث  المناطق  في 
الصحراوية  بالجبنة  وخلطه  تنظيفه  مع  التمر 
جبنة  العرب  وعند  أولس«  أو  »تكمرين  وتسمى 
بعض  إليه  ويضاف  التمر  مع  تعجن  التي  الكشك 
يؤكل  أن  إما  عليه  يفطر  النوع  وهذا  الحرارات، 
الطوارق  يتناول  كما  ويشرب،  الماء  مع  يخلط  أو 
حساء القصب مع قطع من لحم القديد من حيوان 
يتناولون  التروايح  وبعد صالة  الصحراوي،  الودان 
أما  الكسكسي،  أو  الثريد  وجبة »الفتات« من خبز 

وجبة السحور فيأكلون عصيدة بالملوخية.
يجهزون  أنــهــم  التبو  قبيلة  ــادات  عـ ــن  وم
بـ  وخلطه  ويعجن  وتجفيفه  تنظيفه  بعد  التمر 
قليل  مع  الحنضل  ثمار  حبوب  وهي  »التابركة« 
مع  المغرب  عند  ويؤكل  قوالب  ويعد  الشطة  من 
شرب اللبن وحساء القصب، أما وجبة العشاء، بعد 
صالة التراويح، عند التبو فهي عبارة عن عصيدة 
بالدرابة، وهي البامية الجافة ولحم القديد الجاف، 
يتم طهيهم سويًا وتسكب على عجين العصيدة، 

من دقيق القصب.
الناس في فزان يعدون  وكما يوجد بعض من 
وبهارات  قصب  دقيق  عن  عبارة  وهي  المديدة 
في  وتقدم  وتطهى  بعضها  مع  وتمزج  وحليب 
يكون  العشاء  وفــي  المغرب،  أذان  مع  ــواب  أك
عصيدة بالحليب، وتطهى مع صلصة طمام جافة 
مع الفلفل ويضاف إليها الحليب وتسمى »عصيدة 

حليب« وهناك من يسميها »عصيدة وحكيكة«.
رمضان بني وليد والواحات

الستقبال  وليد  بني  مدينة  سكان  يستعد  فيما 
ــوازم  ــل وال االحــتــيــاجــات  بــشــراء  رمــضــان،  شهر 
الضرورية، حيث يكون موسما تمتأل فيه األسواق 

بمنتجات التجار إضافة إلى المواطنين .
وليد  بني  مدينة  في  رمضان  ــادات  ع ومــن 
األب  بيت  في  المتزوجين  واألبناء  األسر  اجتماع 
إلى  إضافة  والسحور،  اإلفطار  وجبتي  لتناول 
مع  والزالبية،  والغريبة،  »الكعك،  مثل  الحلويات 

القهوة والشاي« .

األشياء  من  التنور«،  خبز  الفرن،  »خبز  ويعتبر 
الضرورية في وجبة العشاء، وتجهزه ربات البيوت 
في المنازل ويكون طازجًا، ويتناولونه مع الشربة 
قبل الوجبة الرئيسة طوال الـ 30 يومًا في رمضان 

.
بعد اإلفطار يتوجه الرجال ألداء صالة التراويح، 
طعام  أما  الرمضانية،  السهرات  إلى  ينطلقون  ثم 
يتناولون  أغلبهم  في  وليد  بني  فأهالي  السحور 

وجبة »العصيدة« بالرُبّ أو العسل .
يتميز رمضان في بني وليد بـ»موائد الرحمن«، 
السبيل،  لعابري  تقدم  جماعية  إفطار  موائد  وهي 

والمحتاجين، طوال أيام شهر رمضان .
الجميلة  العادات  من  »المسحراتي«  ويعتبر 
التي كانت موجودة في بني وليد وكثير من بلدان 
الناس  إيقاظ  يتولى  الذي  الرجل  وهو  الشرق، 
الفجر؛  قبل صالة  السحور  وجبة  لتناول  النوم  من 
الناس  وكان  جديد،  صيام  يوم  لصيام  استعدادًا 
ألبواب  وقرعه  قدومه  وينتظرون  عليه  يعتمدون 
عبارات  مــرددًا  السحور،  موعد  معلنًا  بيوتهم، 

»اصحى يا نايم.. وحد الدايم«.
رمضان في مدن الواحات

وأوجلة،  )جالو،  الــواحــات  مــدن  تشهد  فيما 

الغذائية  السّلع  أسعار  أغلب  في  زيادة  وأجخرة( 
والخضروات،  بأنواعها،  كاللحوم  والتموينية 
قبل  المواد  هذه  أسعار  وترتفع  الغذائية،  والمواد 
نحو 20 يومًا من شهر رمضان، بحسب مواطنين 

من مدن الواحات.
قال علي تيتي، أحد تجار اللحوم بمدينة أوجلة، 
بخالف  طفيًفا،  ارتفاعًا  شهدت  اللحوم  أسعار  إن 
صُدور الدّجاج التي أضيف لسعرها األساسي أكثر 
الوطني  اللحم  كيلو  سعر  أما  دنانير،  سبعة  من 
لـ35  الخارجي  وصل  فيما  دينارًا،   45 إلى  فوصل 
دينارًا، وكيلو المفروم بـ32 دينارًا، وكيلو الكبدة 
45 دينارًا. ورجّح »تيتي« سبب ارتفاع  وصل إلى 
التي  واألحداث  المسلحة  االشتباكات  إلى  األسعار 
تجري في العاصمة طرابلس، حيث جرى غلق عدّة 
ُطرق، يمر التجار من خاللها لجلب اللحوم والسّلع، 
سلع  من  لديهم  ما  يطرحون  التجار  يجعل  وهذا 
الطلب  كثرة  بسبب  األسعار؛  رفع  مع  المخازن  في 
عليها، وهو ما دفع عدد من النشطاء بمدينة جالو 
تعود  حتى  الفضيل  الشهر  في  اللحوم  لمقاطعة 

لسعرها الطبيعي.
الخضروات  تجار  أحد  بترون،  جمال  وأضــاف 
ألسعار  ملحوًظا  ارتفاعًا  هناك  أن  والفاكهة 
الحضروات والفاكهة، منها الموز والبطاطا والبصل 
والطماطم، التي ارتفع سعرها دينارين، وأوضح أّن 
الخضروات  أسعار  بارتفاع  عالقة  له  ليس  الدوالر 

والفاكهة، كما يعتقد بعض المواطنين.
عليها  الطلب  يكثر  التي  الغذائية  المواد  وأهم 
والدقيق،  والباكوات،  »حليب  رمضان:  شهر  في 
المواطنون،  ويحمّل  ــزيــت«،  وال والمكرونة، 
وزارة  لمسؤولي  األسعار  ارتفاع  في  المسؤولية 
ضعف  بسبب  لها؛  التابعة  والمكاتب  االقتصاد 
الذين  التجارية  المحال  أصحاب  على  الرقابة 
لرفع  موسمًا  ويعتبرونه  رمضان  شهر  يستغلون 

أسعار السّلع التي يتهافت المواطنون عليها.

 رائحة التاريخ تفوح من فزان.. عادات وتقاليد األهالي في رمضان

8 أشهر على برنامج اإلصالح االقتصادي

رمضان كرنفوده- يزيد الحبل

< جانب من احتفاالت أهالي سبها خالل يف رمضان

برنامج اإلصالح االقتصادي أخذ 
من جيب المواطن دون تقديم أي 

شيء له

محلل مالي يطالب بضرورة إلغاء 
الرسوم المفروضة على مبيعات 

النقد األجنبي
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إردوغان يزعم وقوع فساد منظم ومخالفات

إعادة انتخابات إسطنبول تغضب املعارضة وتقلق االتحاد األوروبي

اللجنة  إعالن  فور  تركيا  اندلعت مظاهرات غاضبة في 
مدينة  في  التصويت  بإعادة  قرارها  لالنتخابات  العليا 
اسطنبول التي خسرها حزب الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان لصالح المعارضة في االنتخابات البلدية التي 
ومخاوف  أوروبي  قلق  وسط  مارس  شهر  نهاية  جرت 

بشأن مستقبل الديمقراطية.
إلغاء  بقرار  الثالثاء  إردوغان  رحب  ناحيته،  من 
حزبه،  خسرها  التي  اسطنبول  في  البلدية  االنتخابات 
استراتيجيتها  المعارضة  تبحث  فيما  والتنمية،  العدالة 
حزب  وكان  االقتراع.  تنظيم  إعادة  قرار  بعد  المقبلة 
اسطنبول،  بلدية  انتخابات  خسر  قد  والتنمية  العدالة 
مرشح  أمام  ضئيل  بفارق  تركيا،  في  المدن  أكبر 

المعارضة ورفض اإلقرار بالهزيمة.
في  حزبه  ألعضاء  اجتماع  خالل  إردوغان  وقال 
منظم  فساد  بحصول  بصدق  »نعتقد  البرلمان 
»أفضل  االنتخابات  إعادة  قرار  أن  مضيفًا  ومخالفات«، 
خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكالت ضمن 

إطار الديمقراطية والقانون«.
ومن ناحيته دان حزب الشعب الجمهوري قرار اللجنة 
وال  ديمقراطي  »ال  بوصفه  اإلثنين  لالنتخابات  العليا 
الذي  أوغلو  إمام  أكرم  الحزب  مرشح  ويعقد  شرعي«. 
أبطلت لجنة االنتخابات فوزه برئاسة بلدية اسطنبول 
في انتخابات 31 مارس بفارق ضئيل )14 ألف صوت(، 
لمناقشة  الثالثاء  االئتالف  في  شركاء  مع  اجتماعات 

االستراتيجية المقبلة.
في  االقتصاد  عصب  اسطنبول،  خسارة  واعتبرت 
والتنمية  العدالة  لحزب  صفعة  مدنها،  وأكبر  الدولة 
الذي حكم وأسالفه المدينة طيلة 25 عامًا. كما شكل 
ذلك نكسة غير مسبوقة إلردوغان، الذي نشأ في هذه 

المدينة وأصبح رئيس حكومة ثم رئيسًا بعد أن تولى 
رئاسة بلدية اسطنبول.

وألقى إمام أوغلو مساء اإلثنين خطابًا حماسيًا أمام 
اآلالف من أنصاره في اسطنبول وعدهم فيه بالخروج 
أقوى في انتخابات اإلعادة المرتقبة في 23 يونيو، رغم 
في  صوتوا  من  إلرادة  »خيانة«  بمثابة  القرار  اعتباره 
انتخابات نهاية مارس. وقال »ربما تشعرون باالستياء 
أنصاره  من  اآلالف  خرج  فيما  األمل«  تفقدوا  ال  لكن 
قرار  على  لالحتجاج  الراقي  كاديكوي  حي  شوارع  إلى 
لجنة االنتخابات. والتقى إمام أوغلو الثالثاء زعيم حزب 
الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو وزعيم حزب 
»الجيد« ميرال اكشينار، للرد على قرار إعادة االنتخابات.

انتقادات أوروبية
كبيرة،  تركية  جالية  تعيش  حيث  ألمانيا،  وفي 
إعادة  قرار  إن  الثالثاء  ماس  هايكو  الخارجية  وزير  قال 
مفهوم  وغير  شفاف  »غير  اسطنبول  بلدية  انتخابات 
بالنسبة لنا«. وقال ماس في تصريحات »إرادة الناخبين 
بلدية  رئاسة  يتولى  من  يقرر  من  فقط  هي  األتراك 

اسطنبول«.
بإعادة  المتعلق  للجدل  المثير  القرار  أثار  أوروبيًا، 
إجراء انتخابات بلدية اسطنبول الكثير من التساؤالت، 
إذ قال االتحاد األوروبي اإلثنين إن تبرير »القرار الذي 
تترب عليه آثار مهمة« والذي اتخذته هيئة االنتخابات 
دون  من  الشعب  تدقيق  أمام  متاحًا  يكون  أن  »يجب 

تأخير«.
فيديريكا  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزيرة  وقالت 
موغيريني في بيان اإلثنين إن »ضمان عملية انتخابية 
حرة وعادلة وشفافة ضروري ألي ديمقراطية وهو في 

صميم عالقات االتحاد األوروبي مع تركيا«.
وفي باريس قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اإللغاء 
على  مبررًا  القرار  يكون  بأن  وأملت  تساؤالت  يطرح 
وقال  يثيرها«.  التي  للتساؤالت  »نظرًا  قانونية  أسس 

إلى  التركية  السلطات  »ندعو  الوزارة  باسم  متحدث 
المبادئ  احترام  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  تنفيذ 
الديمقراطية والتعددية واإلنصاف والشفافية، وال سيما 

من خالل ضمان وجود مراقبين دوليين«.

سلطة مطلقة
وتعكس خسارة الحزب الحاكم رئاسة بلدية اسطنبول 
بشأن  واسعًا  قلقًا  أنقرة،  في  أخرى  مدوية  وهزيمة 
حزب  فإن  ذلك  ومع  البالد.  في  االقتصادية  الضائقة 
على  المقاعد  من  عدد  بأكبر  فاز  والتنمية  العدالة 
المستوى الوطني، لكنه تعرض لصفعة وسط انكماش 
مستوى  بلغ  وتضخم  عقود  منذ  تركيا  في  األول  هو 
قياسيًا وعملة خسرت أكثر من 12 بالمئة من قيمتها 

مقابل الدوالر هذا العام فقط.
على  بالتضييق  إردوغان  المنتقدون  ويتهم 
يزال  ال  بالنسبة ألنصاره  لكن  الداخل،  في  المعارضة 
الزعيم القوي المدافع عن تركيا في المحافل الدولية. 
اسطنبول،  انتخابات  في  المهزوم  المرشح  وقال 
الحليف  يلديريم،  علي  بن  السابق  الوزراء  رئيس 
إجراء  إعادة  تكون  أن  في  يأمل  إنه  إلردوغان،  القوي 

االنتخابات »مفيدة لمدينتنا«.
الواليات  ومقره  لألبحاث«  صوفان  »مركز  وقال 
إلى  يؤشر  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرار  إن  المتحدة 
»مخاوف كبيرة« على مستقبل الديمقراطية في تركيا. 
وقال »نظرًا للقيود على حرية التعبير وعدم استقاللية 
في  األخير  التالعب  فإن  تركيا،  في  المتزايدة  القضاء 
بأن  والعالم،  التركي  للشعب  واضح  مؤشر  االنتخابات 
مهما  المطلقة  السلطة  إلى  للسعي  مستعد  إردوغان 

كلف األمر«.
وقال علي ياماتش )60 عامًا( وهو صاحب متجر في 
في  المتهاوية  الديمقراطية  انهيار  »إنه  اسطنبول، 
<    أنصار مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على قرار إعادة إجراء انتخابات البلدية تركيا. العملية القادمة محكوم عليها بأن تكون أسوأ«.

إسطنبول – وكاالت

مادورو يتوعد بمعاقبة »الخونة«

غوايدو يبرر فشل التمرد العسكري
في فنزويال بتراجع حلفاء عن وعودهم

كراكاس - وكاالت

بكين – وكاالت

أعلنوا  ممّن  بعضًا  أّن  مقابلة  في  غوايدو  خوان  فنزويال  في  المعارضة  زعيم  أعلن 
استعدادهم لالنضمام إلى االنتفاضة العسكرية التي دعا إليها األسبوع الماضي ضدّ 
الرئيس نيكوالس مادورو وباءت بالفشل »لم يفوا بوعودهم«، مؤكدًا في المقابل أن 

التغيير »قريب جدًا«.
وأوضح غوايدو معلًقا على الدعوة التي وجهها في 30 أبريل قرب قاعدة عسكرية 
في كراكاس ومعه المعارض ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود قال إنهم تمردوا على 
الرئيس، »هناك أشخاص لم يفوا بوعودهم )...( هذا ال يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك 

قريبًا«.
وال تزال قيادة الجيش وفية لمادورو منذ أن أعلن غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة في 

23 يناير، وقد اعترفت به حوالى خمسين دولة في طليعتها الواليات المتحدة.
وفشلت دعوة غوايدو إلى تمرد عسكري ضد مادورو، وقد طلب حوالى 25 عسكريًا 

اللجوء إلى سفارة البرازيل فيما لجأ لوبيز إلى سفارة تشيلي ثم سفارة إسبانيا.
أثارت تظاهرات  العمر 35 عامًا  البالغ من  المعارض  لكن دعوة 

وتخللتها  الماضي  األسبوع  فنزويال  أنحاء  عمت  حاشدة 
اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وتوقيف 

233 شخصًا، بحسب ما أفادت النيابة العامة.
وقال غوايدو خالل مقابلة أجراها مع وكالة الصحافة 
الفرنسية في كراكاس، »من الواضح اليوم أّن االستياء 
منه«،  منأى  في  ليست  المسّلحة  والقوات  معمم، 
مشددًا على دور العسكريين »الجوهري« إذ يسيطرون 
الشريان االقتصادي  الذي يعتبر  النفطي  القطاع  على 

للبالد، فضاًل عن عدد من الوزارات.

»التغيير قريب جدًا«
مدنيين  مسؤولين  مع   )...( تجري  أحاديث  »ثمة  وقال 
دون  من  دستورنا«،  بجانب  للوقوف  مستعدين  وعسكريين 

أن يذكر أيًا من هؤالء المسؤولين تحديدًا. من جهته، أكد مادورو أنه »أفشل« هذه 
»المناوشات االنقالبية« متوعدًا بمعاقبة »الخونة«.

لكن غوايدو أشار إلى أن الرئيس الحاكم منذ وفاة سلفه ومرشده في السياسة هوغو 
المقرب« معتبرًا أن »ضعفه« سيقود  2013 »لم يعد يثق حتى بحرسه  تشافيز عام 

»قريبًا« إلى تغيير الحكومة.
وقال المعارض »إنني متفائل كثيرًا ألنّنا قريبون جدًّا من تحقيق التغيير في فنزويال«، 

مبديًا عزمه على تحقيق »انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة«.
وتابع »نقول اليوم إنه يتعين على القوات المسلحة وبعض الموظفين )في القطاع 
العام( أن يتغلبوا على خوفهم«، موضحا أنه يواصل دعوته إلى الفنزويليين للتظاهر ضد 
مادورو. ورفعت الحصانة عن غوايدو بصفته رئيسًا للبرلمان في أبريل، ما أتاح الشروع 

في مالحقات بحقه. وقال بهذا الصدد إن توقيفه »أمر قد يحصل« وهو »خطر قائم«.

خيار جدلي
ويتهم غوايدو وأنصاره مادورو بـ»اغتصاب« السلطة والبقاء في الرئاسة بفضل انتخابات 

شابتها عمليات »تزوير« العام الماضي.
الواليات  بمساعدة  »انقالب«  بتدبير  المعارضة  زعيم  مادورو  يتهم  المقابل،  في 
المتحدة، وقد أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو األسبوع الماضي أن »تدخاًل 

عسكريًا أمر ممكن. إذا كان ذلك ضروريًا، فستقوم به الواليات المتحدة«.
غير  األزمة  لتخطي  أجنبي  »تعاون  احتمال  عن  المقابلة  تحدث خالل  غوايدو  لكن 
المسبوقة التي تشهدها فنزويال« بدون أن يذكر بشكل صريح تدخاًل عسكريًا أجنبيًا. 
السياسية في فنزويال  الجدلي«. وتقترن األزمة  إنه »خيار« ووصفه بأنه »الخيار  وقال 
بأسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث لهذا البلد الذي يملك أكبر احتياطات نفطية 
في العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى عشرة ماليين بالمئة هذه 
السنة، كما أن المستشفيات العامة تعاني من أزمة خطيرة في األدوية والمعدات وسط 
انقطاع حاد في التيار الكهربائي. وقال غوايدو إن »العديد من الفنزويليين يموتون من 
الجوع، وآخرون ال يملكون أدوية لمعالجة أنفسهم. البعض يغادرون كراكاس سيرًا على 
األقدام قاصدين ليما )في البيرو( بحًثا عن مستقبل أفضل«، في إشارة إلى أكثر من ثالثة 

ماليين مواطن هاجروا منذ 2015.

أطلقت السلطات في بورما الثالثاء سراح صحفيين 
في وكالة رويترز صدر ضدهما حكم بالسجن سبع 
سنوات بسبب تغطيتهما أزمة المسلمين الروهينغا، 
حملة  وإثر  رئاسي  عفو  على  حصولهما  بعد  وذلك 

عالمية دعت لإلفراج عنهما.
ووسط حشد من وسائل اإلعالم خرج الصحفيان 
البورميان، والون وكياو سو أو، من سجن إنسين في 

يانغون حيث أمضيا 16 شهرًا.
اهتمامًا   2017 ديسمبر  في  اعتقالهما  وأثار 
عالميًا واعتبر مؤشرًا على تراجع حرية الصحافة في 
ظل حكم الزعيمة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة 

نوبل للسالم.
وشكر والون )33 عامًا( الناس من »حول العالم« 

لمطالبتهم باإلفراج عنهما ووعد بالعودة إلى العمل. 
وقال »إني بغاية الشوق للعودة إلى غرفة التحرير« 

مضيًفا »أنا صحفي وسأواصل عملي«.
آدلر،  ستيفن  رويترز،  في  التحرير  رئيس  وقال 
»إننا بغاية السرور ألن ميانمار أفرجت عن صحفيينا 
يومًا   511 قبل  اعتقالهما  »منذ  وقال  الجريئين«. 
العالم.  حول  الصحافة  حرية  ألهمية  رمزًا  أصبحا 

نرحب بعودتهما«.
من  خروجهما  لدى  مبتسمين  الصحفيان  ولوّح 
السجن. وُأدين الصحفيان بانتهاك »قانون األسرار 
سبع  بالسجن  منهما  كل  على  وحكم  الرسمية« 

سنوات.
مقتل  حول  تقريرًا  يعدان  كانا  اعتقالهما  ولدى 
10 من الروهينغا المسلمين في سبتمبر 2017 في 
والية راخين المضطربة، حيث أجبر الجيش البورمي 
أبناء هذه األقلية المحرومة من  ألًفا من  نحو 740 

الجنسية على النزوح عبر الحدود إلى بنغالدش.
وأثارت قضيتهما تنديدًا دوليًا وأودت بما تبقى 
أونغ سان سو تشي كمدافعة عن حقوق  إرث  من 

اإلنسان.

نحن بغاية السرور
بسبب  اعتقال  الصحفيين  إن  رويترز  وقالت 
بارتكاب  اتهامات  على  نادر  ردٍّ  وفي  تقريرهما. 
تلك  عن  مسؤولين  جنودًا  الجيش  أدان  فظاعات، 
المجزرة. ولم يدل المتحدث العسكري، زاو مين تون، 
مكتفيًا  الصحفيين  عن  اإلفراج  بشأن  تعليق  بأي 

بالقول إن القضية »جرت طبًقا للقانون«.
»نحن  أو،  كياو سو  زوجة  وين  وقالت شيت سو 
صورة  تويتر  على  وانتشرت  السعادة«.  بغاية 
حاملين  مبتسمين  يحتفالن  وهما  الزوجين  تجمع 

طفلتيهما.

من  العديد  ناال  السجن  في  وجودهما  وخالل 
الجوائز والتكريمات بسبب عملهما. والشهر الماضي 
حاز وا لون وكياو سو أو على جائزة بوليتزر المرموقة. 
كما ظهرا في وقت سابق على غالف مجلة تايم بين 
المستهدفين  الصحفيين  ضمن  العام،  شخصيات 

لعملهم الصحفي.
محاكمتهما  إن  قانون  وخبراء  نشطاء  وقال 
شرطة  ضابط  وأدلى  بالمخالفات.  مشوبة  كانت 
أمر  رئيسه  إن  قال فيها  المحاكمة  بشهادته خالل 
فريقه باإليقاع بالصحفيين، وهي شهادة تجاهلها 

القاضي.
ناينغ، عن  السابق، مويان  الشرطة  وعبر ضابط 
لقاء  في  رغبته  وعن  العائالت  شمل  لجمع  السرور 

الصحفيين إذا أرادا ذلك.
وأشاد نشطاء مدافعون عن الصحافة ومنظمات 
حقوقية باإلفراج عن الصحفيين منددين في نفس 

الوقت باعتقالهما وإدانتهما. وقال نائب مدير مكتب 
روبرتسون،  فيل  آسيا،  في  ووتش  رايتس  هيومن 
»نهنئ وا لون وكياو سو أو على خروجهما من سجن 
عائلتيهما«  مع  شملهما  بجمع  ونرحب  عادل  غير 
مضيًفا أنه »ما كان ينبغي أن يتم اعتقالهما« أساسًا.
وقادت الزعيمة أونغ سان سو تشي حزب الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية إلى الفوز عام 2015 
الحكم  من  عقودًا  أنهت  تاريخية  انتخابات  في 

المدعوم من العسكر في البالد.
لبورما لم تعمر  غير أن األحالم بمستقبل جديد 
طوياًل بعد أن شنّ الجيش حملة ضد الروهينغا في 
والية راخين، قال محققو األمم المتحدة إنها ترقى 

إلى إبادة.
ونفت بورما تلك التهم وقالت إنها تصرفت دفاعًا 
هاجموا  الذين  الروهينغا  مسلحي  ضد  النفس  عن 

وقتلوا ضباط شرطة في أغسطس 2017.

يتعهدان بمواصلة عملهما الصحفي

بورما تعفو عن صحفيني سجنا لتغطيتهما فظائع ضد مسلمي الروهينغا

التوتر يهدد االقتصاد العالمي

بكني وواشنطن تستأنفان املفاوضات التجارية رغم العقوبات األميركية

سريالنكا تعتبر خطر اإلرهاب مستمرا رغم تحديد هوية مرتكبي تفجيرات عيد الفصح
أعلنت السلطات السريالنكية أنها اعتقلت أو قتلت كل 
اإلرهابيين المسؤولين عن االعتداءات االنتحارية خالل 
عيد الفصح الشهر الماضي مؤكدة في الوقت نفسه أن 

الجزيرة ال تزال تواجه »تهديد اإلرهاب العالمي«.
وقال رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسنغي، في البرلمان 
الثالثاء إن الدولة التي تدين غالبية سكانها بالبوذية، 
ضحية لإلرهاب وتحتاج إلى دعم دولي للتصدي للتهديد 
القائم. وقال ويكريميسنغي »الخطر لم ينته، نحن اآلن 

ضحية اإلرهاب العالمي«.
وأضاف »حتى وإن اعتقلنا أو قتلنا كل إرهابي مسؤول 
عن هجمات أحد الفصح، ال يزال بإمكان اإلرهابيين في 
لتقاسم  بحاجة  نحن  لنا بمشكالت.  يتسببوا  أن  الخارج 
معلومات االستخبارات مع شركاء دوليين لمواجهة هذا 

التحدي«.
الشرطة،  قائد  إعالن  بموازاة  تصريحاته  وجاءت 
شندانا ويكراماراتني، تحديد جميع األشخاص الضالعين 
في اعتداءات 21 أبريل على ثالث كنائس وثالثة فنادق 

فخمة، والتي أودت بـ257 شخصًا.
ونفذوا  خططوا  الذين  »كل  ويكراماراتني  وقال 
التفجيرات االنتحارية إما ُقتلوا أو معتقلون لدينا«. وأوضح 

ضبطنا  قتال.  المجموعة  في  المتفجرات  »خبيري  أن 
المتفجرات التي كانا يخزنانها لهجمات مستقبلية«.

للشرطة  قائدًا  تعيينه  تم  الذي  ويكراماراتني  وقال 
باإلنابة بعدما أقال الرئيس مايثريباال سيريسينا سلفه 
لعدم تحركه إزاء التحذيرات بشأن الهجمات، إن الحياة 
تعود إلى طبيعتها ببطء مع رفع حظر التجول الذي فرض 

بعد التفجيرات.

فتح الكنائس
الثالثاء  جزئيًا  أنطونيوس  القديس  كنيسة  فتح  وأعيد 
الجيش  مراقبة  رغم  مكثفة  أمنية  تعزيزات  وسط 
والشرطة لمكان العبادة التاريخي الذي يعود بناؤه لعام 

.1740
وأقامت الشرطة حواجز أمام الكنيسة وقامت بتفتيش 
الداخلين إليها للصالة أمام تمثال القديس أنطونيوس. 
لفترة  الكنيسة  ستفتح  إنها  الكنيسة  سلطات  وقالت 
مدتها 12 ساعة حتى االنتهاء من أعمال إصالح األضرار 

والترميم.
الكنيسة  ترميم  جهود  السريالنكية  البحرية  وتقود 
إليمانهم  الديانات  مختلف  من  أشخاص  يجلها  التي 

بالقدرة العجائبية لهذا القديس.
العامة اإلثنين لكن  المدارس  الحكومة فتح  وأعادت 
من  الكثير  في  بالمئة   10 دون  ما  إلى  تراجع  الحضور 

األماكن بسبب خشية األهالي من وقوع هجمات.
لجميع  األمن  بتعزيز  »قمنا  الشرطة  قائد  وقال 
التوعية  المدارس«، مضيفًا »نقوم أيضًا ببرنامج لخلق 

بشأن السالمة واألمن في جميع المدارس«.
على  المعتقلين  عدد  ويكراماراتني  يحدد  ولم 
روان  الشرطة  باسم  المتحدث  لكن  التفجيرات،  خلفية 
تسع  بينهم  شخصًا،   73 إن  اإلثنين  قال  غوناسيكيرا 

نساء، قيد االعتقال.
الوطنية«  التوحيد  »جماعة  السلطات  واتهمت 
بالوقوف وراء التفجيرات، غير أن تنظيم »داعش« أعلن 

أيضًا المسؤولية عنها.
نيغومبو  بلدة  في  الطائفية  التوترات  حدة  وخفت 
الواقعة إلى شمال كولومبو والتي سقط فيها أكبر عدد 
من القتلى في تفجيرات أحد الفصح. فقد أودى التفجير 
في كنيسة سانت سيباستيان في تلك البلدة بأكثر من 

مئة شخص.
لمسلمين  المملوكة  المتاجر  عشرات  وتعرضت 
ومنازل وسيارات في نيغومبو ألضرار في مواجهات مساء 
األحد الماضي. ودعت الكنيسة الكاثوليكية إلى الهدوء 
وحضت المسيحيين على عدم القيام بهجمات ثأرية ضد 

المسلمين.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين وحددت هوية 

المزيد من المشتبه بهم من خالل كاميرات المراقبة.

يستأنف األميركيون والصينيون مفاوضات تجارية صعبة 
تأثير  لنتائجها  سيكون  واشنطن،  في  الخميس،  اليوم 
على النمو العالمي، وذلك على الرغم من فرض الواليات 
المتحدة رسومًا جمركية إضافية على البضائع الصينية، 

تدخل حيز التنفيذ بدءاً من غدٍ الجمعة.
المفاوض الصيني ليو هي، الخميس والجمعة،  ويزور 
العاصمة األميركية، كما أعلن الثالثاء وزير التجارة الصيني. 
وارتفعت أسواق األسهم الصينية إثر هذا اإلعالن، بعدما 
تأثرت بشدة في اليوم السابق بإعالن واشنطن عقوباتها 

التجارية الجديدة.
النقد  لصندوق  العامة  المديرة  باريس  من  وأعلنت 
الدولي كريستين الغارد: »اليوم، بات واضحًا أن التوترات 
بين الصين والواليات المتحدة تهدد االقتصاد العالمي«، 
»غير  األخيرة  والتغريدات«  لـ»الشائعات  أسفها  مبدية 

المواتية« للتوصل إلى اتفاق.
الرئيس  قرار  بعد  مؤكد  غير  المفاوضات  عقد  وكان 
زيادة  األحد،  الجانب،  األحادي  ترامب  دونالد  األميركي 
من  دوالر  مليار   200 يساوي  ما  على  الجمركية  الرسوم 
حيز  تدخل  التي  الصينية،  للبضائع  السنوية  الصادرات 

التنفيذ في 10 مايو.
وقال ناطق باسم الخارجية الصينية، الثالثاء، إن »زيادة 
الرسوم الجمركية لن يحل أي مشكلة«. وتأمل الصين أن 
يتمكن الطرفان من »إيجاد حل لمخاوفهما المشروعة وأن 

يسعيا إلى الخروج باتفاق يفيد الطرفين«.
ورأى من جهته وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أن 
»زيادة الضرائب الجمركية، تضعنا دائمًا في مأزق، وهو 
قرار سلبي للجميع، للواليات المتحدة والصين ولمنطقة 

اليورو وأوروبا والنمو العالمي«.
األميركية،  جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  وبحسب 
الصين«  التزامات  في  »تراجعًا  األميركية  اإلدارة  لحظت 

ما  بحسب  بكين،  في  الماضي  األسبوع  محادثات  خالل 
نقلت عن كبير المفاوضين األميركيين روبرت اليتهايزر، 

دون أن تحدد عن أي التزامات يتحدث.
وأكد كبير المفاوضين األميركيين أن عقوبات جديدة 
ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل اليوم الخميس، دون 
نتائج  القرار يعتمد على  تنفيذ هذا  إذا كان  ما  أن يحدد 

المفاوضات المقبلة.
العالمية،  المالية  التراجع الذي شهدته األسواق  ورغم 
خصوصًا الصينية، اإلثنين بعد تهديدات ترامب، أكد وزير 
الخزانة األميركي ستيفن منوتشين أن ردة فعل األسواق 

»ال تلعب دورًا« في المحادثات الجارية.
بورصة  ارتفعت  المفاوضات،  استئناف  تأكيد  وبعد 
شنغهاي بنسبة %0.69 الثالثاء، بعد انخفاضها بأكثر من 

%5 في اليوم السابق.
مع  التجارية  مبادالتها  توازن  أن  ترامب  إدارة  وتريد 

الصين، وأن تخفِّض العجز التجاري الكبير معها، حيث بلغ 
بينهما 378.73 مليار دوالر في  التجاري  الميزان  فائض 

.2018
البضائع  على  الصينية  السوق  فتح  إلى  وباإلضافة 
الصين  تقوم  أن  المتحدة  الواليات  تريد  األميركية، 
للتكنولوجيا  القسري  للنقل  حدًا  تضع  هيكلية  بتغييرات 
األميركية، و»سرقة« الملكية الفكرية كما تتهمها وأيضًا 

اإلعانات المقدمة إلى الشركات العامة.
وتعتبر هذه الجولة الجديدة من المحادثات حاسمة، إذ 

قد تؤدي إلى اتفاق تجاري أو إلى عودة الحرب التجارية.

اتفاق أو حرب؟
وأعرب اقتصاديون من شركة »باركليز« البريطانية عن 
اعتقادهم أن »الطرفين يريدان عقد اتفاق«. ورأى باحثون 
»التوترات  أن  مقال  في  إيكنومكس«  »أكسفورد  من 

الجديدة ستخفت على األرجح«، معترفين في الوقت نفسه 
بارتفاع خطر التدهور.

ورغم نجاح االقتصاد األميركي حتى اآلن في الحد من 
تأثيرات الحرب التجارية، فإن االقتصاديون يتفقون على أن 

ارتداداتها ستكون أعظم إذا طالت أكثر.
وهذا التوتر الجديد يعاكس أشهراً من االنفراج، حقق 
خاللها المفاوضون األميركيون والصينيون »تقدمًا« في 
المفاوضات، وأشاروا إلى محادثات »مثمرة« واتفاق وشيك.
على  إيجابيًا  يؤثر  الحالي  الوضع  أن  يبدو  اآلن،  وحتى 
استراتيجية دونالد ترامب، إذ بقي النمو األميركي صامدًا 
 ،)3.2%( العام  األول من  الربع  أكثر مما كان متوقعًا في 
العام  الصيني  االقتصاد  الجمركية  الرسوم  هزت  بينما 
الماضي. ووفق ترامب، فإن لدى الصين الكثير لتخسره 
في هذا النزاع بالمقارنة مع الواليات المتحدة، حيث إنها 
ال تستطيع أن تفرض رسومًا جمركية على أكثر من 120 
مليار دوالر من البضائع األميركية، وهي قيمة الصادرات 

األميركية إلى الصين في 2018.
مع ذلك، كشف المجلس االقتصادي الصيني–األميركي 
العام  انخفضت  الصين  إلى  األميركية  الصادرات  أن 
مصدر  تشكل  التي  األميركية،  الواليات  وأن  الماضي، 
الرسوم  جراء  تعاني  الصين،  إلى  األساسي  الصادرات 
إعالم  وسائل  جهتها  من  وأكدت  الصينية.  الجمركية 
أيام عن عناصر  أميركية أن الصين تراجعت منذ بضعة 
أساسية في المفاوضات بالنسبة لإلدارة األميركية، كالنقل 
القسري للتكنولوجيا والهجمات اإللكترونية، ما أقلق على 

األرجح مسؤولي الدفاع األميركيين.
ويردد دونالد ترامب ووزراؤه منذ أشهر أنهم لن يوقعوا 
العالقات  إعادة هيكلة  فالمطلوب هو  اتفاقًا غير محكم، 

التجارية بين البلدين.
وكتب ترامب، اإلثنين، في تغريدة: »الواليات المتحدة 
تخسر منذ سنوات 600 إلى 800 مليار دوالر في العام في 
التجارة. مع الصين وحدها نخسر 500 مليار دوالر. متأسف، 

لن نواصل العمل بهذه الطريقة!«.

كولومبو – وكاالت

رانغون ــ وكاالت

<   ترامب خالل اجتماع في البيت األبيض يضم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي )يسار( 

<  خوان غوايدو

<  صحفيا رويترز كياو سو أو )يمين( ووا لون لدى خروجهما من السجن

< أعمال ترميم كنيسة القديس أنطونيوس في كولومبو
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المجلس العسكري يتمسك بالشريعة ويلمح إلجراء انتخابات مبكرة

قادة االحتجاج في السودان يتهمون الجيش بــ »اختطاف الثورة«
ترشيح اإلبراهيمي لقيادة المرحلة االنتقالية

تواصل الحراك الجزائري رغم توقيف سعيد بوتفليقة والجنرالني

لم يمنع شهر رمضان الفضيل، طلبة الجامعات الجزائرية من الخروج إلى 
المؤقت، عبد  الدولة  رئيس  تُطالب برحيل  الشارع في مسيرات متجدّدة 
القادر بن صالح، وحكومة الوزير األول نور الدين بدوي، مع تأكيد رفضهم 
المقبل، في ظل  الرابع من يوليو  الرئاسية المقرّرة يوم  إجراء االنتخابات 

بقاء رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما أكد المتظاهرون تمسكهم باالستمرار في االحتجاجات رغم التطور 
سعيد  السابق،  الرئيس  شقيق  على  القبض  إلقاء  في  المتمثل  المدوي 
للجزائر في ضوء  الفعلي  بالحاكم  المراقبون  بوتفليقة، والذي كان يصفه 
التدهور الحاد في صحة الرئيس المستقيل وعدم قدرته على إدارة شؤون 

توفيق  الجنرالين  السابقين،  المخابرات  مديرا  وكذلك  الدولة، 
وطرطاق.

الثالثاء  يوم  الطالب  لتظاهرات  المعتاد  الموعد  وفي 
من كل أسبوع، سار الطلبة نحو ساحة البريد المركزي 

وسط العاصمة الجزائر، مرددين شعارات: »مراناش 
حابسين وفي رمضان خارجين« )لن نتوقف وسنخرج 
في شهر رمضان( و»الطالب يريد شخصية توافقية 
لقيادة المرحلة االنتقالية«، كما رفعوا الفتات عبرت 
عن رفضهم لبقاء رئيس الدولة المؤقت، بن صالح، 

والمشاورات السياسية الثانية التي أطلقها.
وبينما خرج بن صالح بخطاب اإلثنين طالب فيه 

الدستوري  بالمسار  وصفه  بما  االلتزام  المحتحجين 
شهر  مطلع  في  رئاسية  انتخابات  عقد  حتى  والتهدئة 

يا  لالنتخابات  »ال  شعار:  المتظاهرون  ردد  المقبل،  يوليو 
ومحاسبة  القضاء  استقاللية  إلى  داعين  العصابات«،  حكم 

جميع الفاسدين بدون استثناء.
وفرضت مصالح األمن حصارًا على ساحة البريد المركزي، لمنع الطلبة 
من الوصول إلى ما بات يسمى بـ»مَوطِن الحراك«، عن طريق إقامة سد 
أمني، وهو ما أجبر المتظاهرين بالجلوس على األرض، في الشارع المؤدي 

إلى البريد المركزي.

اإلبراهيمي لقيادة المرحلة االنتقالية
اإلبراهيمي،  طالب  أحمد  األسبق،  الخارجية  وزير  بات  نفسه،  الوقت  في 
الشخصية الشعبية رقم واحد في األيام األخيرة، بعدما دعاه متظاهرو حراك 
22 فبراير إلى قيادة المرحلة االنتقالية بداًل عن رئيس الدولة الحالي، عبد 

القادر بن صالح، الذي يواجه رفضًا عارما.
الثالثاء  لهم،  عشر  الحادية  المسيرة  في  العاصمة،  الجزائر  طلبة  ورفع 
صور اإلبراهيمي، كما أطلقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مبادرة 
لـ»تفويض« وزير الخارجية األسبق لقيادة مرحلة انتقالية، ولقيت المبادرة 

تفاعاًل على شبكات التواصل االجتماعي. وقال نائب رئيس جمعية العلماء 
السياسية،  »الساحة  إن:  له  تصريح  في  مجوري،  التهامي  المسلمين، 
يُدعى  اإلبراهيمي، بأن  الدكتور أحمد طالب  الساحقة، تُطالب  بأغلبيتها 

ويوافق كرئيس توافقي لمرحلة انتقالية«.
ووجّه مجوري خطابًا لإلبراهيمي جاء فيه: »إن الحراك الشعبي السلمي 
والذي يقوده شباب ال يعرفونك، هو الذي يدعوك للقيام بمبادرة سياسية 

قوية، ويطالبك بضرورة تولي زمام األمر«.

اعتقال شقيق الرئيس
وكان الجزائريون قد أفاقوا السبت على وقع مفاجأة توقيف سعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق، في الجزائر العاصمة 
واضحة  محاولة  في  اإلجراء  هذا  وجاء  الداخلي.  األمن  مديرية  طرف  من 
من الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، 
والذي يعد عمليًا الحاكم الفعلي للبالد منذ عزل بوتفليقة، من 
السابقة عقد  الشارع ودفعه لالستجابه لدعوته  أجل تهدئة 

االنتخابات في الرابع من يوليو المقبل.
وكان قايد صالح قد وجه اتهامًا علنيًا للجنرال توفيق 
بأنه يتآمر ضد الجيش وضد الحراك الشعبي، موجهًا له 
إنذارًا باتخاذ إجراءات قانونية بحقه. وقال قايد صالح 
مداخلتي  في  تطرقت  »لقد  أبريل   16 يوم  كلمة  في 
يوم 30 مارس 2019 إلى االجتماعات المشبوهة التي 
الشعب  مطالب  على  التآمر  أجل  من  الخفاء  في  تُعقد 
الشعبي  الوطني  الجيش  مساعي  عرقلة  أجل  ومن 
وفي  األطراف  هذه  بعض  أن  إال  األزمة،  لحل  ومقترحاته 
)الجنرال  السابق  واألمن  االستعالم  دائرة  رئيس  مقدمتها 
توفيق(، خرجت تحاول عبًثا نفي تواجدها في هذه االجتماعات 
الوقائع  تثبت هذه  قطعية  أدلة  وجود  رغم  العام،  الرأي  ومغالطة 
الحقيقة، وهاهم ال  أننا سنكشف عن  المغرضة. وقد أكدنا يومها 
يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، واالتصال 
بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من األزمة، وعليه 
التصرفات،  هذه  في  استمراره  حالة  وفي  إنذار،  آخر  الشخص  لهذا  أوجه 

ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة«.
كما كشف الرئيس السابق للجمهورية، ليامين زروال، أن الجنرال توفيق 
أن  إلى  مشيرًا  االنتقالية،  الفترة  قيادة  أجل  من  أسابيع  قبل  به  اتصل 
االقتراح قد تم تقديمه بعد موافقة سعيد بوتفليقة. وفي 29 أبريل أدلى 
الجنرال المتقاعد خالد نزار، بتصريحات هامة أكد فيها أن سعيد بوتفليقة 
ضمان  أجل  من  الشعب  ضد  والحصار  الطوارئ  حالتي  فرض  يعتزم  كان 

استمراره هو وشقيقه في الحكم.
وبالنسبة للجنرال طرطاق، فقد نقلت مصادر إعالمية أنه شارك في هذه 

االجتماعات السرية، لكن لم يتم اإلشارة إليه بشكل مباشر.

اتهم قادة االحتجاج في السودان المجلس العسكري 
نقل  اتجاه  في  السير  بتعطيل  األربعاء  أمس  الحاكم 
السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خالفات مستمرة 
بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البالد 
بعد اإلطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود االحتجاجات 
في بيان إّن »السمات العامة لرد المجلس العسكري 
على وثيقة قوى إعالن الحرية والتغيير تقودنا التجاه 
إطالة أمد التفاوض ال السير في اتجاه االنتقال«. كما 
بـ»اختطاف  المجلس  في  القوى  التحالف بعض  اتهم 

الثورة وتعطيلها«.
وكان المجلس العسكري المكوّن من عشرة أعضاء 
قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة االحتجاج، 
لكنه أفاد مساء الثالثاء بأنه لديه »تحفظات عديدة«. 
البالد،  يدير  مجلس  تشكيل  حول  الطرفان  ويختلف 
ففيما يريد قادة االحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية 
المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته. 
المجلس  التظاهرات  قادة  سّلم  الماضي  واألسبوع 
التي  المؤسسات  شكل  بشأن  اقتراحاتهم  العسكري 
وأعلن  االنتقالية،  الفترة  خالل  بتشكيلها  يطالبون 
المجلس الثالثاء أّن الشريعة اإلسالمية يجب أن تبقى 

مصدر التشريع.
ذات  غير  قضايا  بـ»بإثارة  الجيش  التحالف  واتهم 
ممل  تكرار  في  التشريع  ومصادر  اللغة  مثل  صلة 
بيانه  في  التحالف  وأكد  القديم«.  النظام  لمزايدات 
»إننا ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق 
وأن ال نضع بالدنا  الثورة  لقوى  السلطة  لنقل  عليها 

في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة«.
ويعتصم آالف السودانيين على مدار الساعة أمام 
الذين  الجنراالت  مطالبين  الضخم  العسكري  المقر 
السلطة  بتسليم  بالبشير،  اإلطاحة  بعد  الحكم  توّلوا 
للمدنيين. ويقوم المعتصمون بتنظيم إفطار جماعي 
منذ بدء شهر رمضان وأكدوا رفضهم ألي إجراءات قد 

تتخذها السلطات لفض االعتصام.
عضو  السوداني،  المؤتمر  حزب  رئيس  واعتبر 
أن  األربعاء  أمس  الدقير،  عمر  والتغيير،  الحرية  قوى 
التي  الدستورية  الوثيقة  على  العسكري  المجلس  رد 
تقدمت بها قوى الحرية والتغيير، يشير إلى رغبته في 

فيه  يطالب  الذي  السيادة  لمجلس  السلطة  تكريس 
باألغلبية. وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر 
ال  الذي  الثورة،  مطالب  أهم  »يخالف  التوجه  هذا  أن 
ومن  االنتقالية  السلطة  مدنية  وهو  أال  عنه،  تنازل 
برامج  لتنفيذ  الصالحيات  بكامل  حكومة  ضمنها 

اإلصالح التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير«.
شمس  العسكري  المجلس  باسم  المتحدث  وكان 
عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  أعلن  قد  الكباشي  الدين 
التي  النقاط  من  الكثير  »هناك  أن  الثالثاء  مساء 
والتغيير.  الحرية  إعالن  قوى  وثيقة  مع  فيها  نلتقي 
في  الحكم  لنظام  العام  الهيكل  على  معها  نتفق 
أيضًا »نقاطًا عليها  االنتقالية« ولكن هناك  المرحلة 

مالحظات«.
وأوضح المسؤول، في تطرقه إلى هذه االختالفات، 
أن وثيقة »قوى إعالن الحرية والتغيير« أغفلت مصادر 
ضرورة  على  المجلس  يصر  فيما  البالد،  في  التشريع 
أن تكون الشريعة اإلسالمية واألعراف مصدرًا له. كما 
الفترة  تمتد  أن  تقترح  الدستورية  الوثيقة  أن  أضاف 
4 سنوات، بينما يعتقد المجلس العسكري  االنتقالية 

أنها يجب أن تكون سنتين فقط.
ولفت الكباشي إلى أن وثيقة المعارضة منحت قرار 

السلطة  بدل  الوزراء  لمجلس  الطوارئ  حالة  إعالن 
السيادية، مضيًفا أن المجلس العسكري يتحفظ على 
ذلك. كما أكد الكباشي رفض المجلس العسكري أن 
وأشار  السيادية،  للمجالس  واألمن  الجيش  يخضع 
ذكر  أغفلت  الحرية  إعالن  قوى  وثيقة  أن  إلى  كذلك 
الفترة بما  المشاركة في هذه  السياسية  القوى  بقية 

في ذلك المجلس العسكري.
أجل  تحديد  أغفلت  الوثيقة  أن  الكباشي  وأردف 
الفترة  نهاية  وهي  التشريعي  المجلس  نهاية 
االنتقالية. وتابع بالقول »نثق في أن ردنا على الوثيقة 
الشراكة  بروح  والتغيير  الحرية  إعالن  قوى  ستقبله 
والوطنية. نعتقد أن جلسة التفاوض القادمة مع قوى 
وأشار  الخالفات«.  حل  إلى  ستصل  والتغيير  الحرية 
الكباشي إلى أن وثيقة المعارضة ستكون صالحة إذا 

تم تعديلها وفقًا للمالحظات التي طرحناها.
وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري االنتقالي 
على أن هناك خيارًا إلجراء انتخابات مبكرة في البالد، 
أي  إلى  التوصل  عدم  حال  أشهر،  ستة  غضون  في 
العميقة،  الدولة  وجود  مؤكدًا  الجانبين،  بين  اتفاق 
تم  لو  الحكومة  بتشكيل  اإلسراع  إلى ضرورة  وداعيًا 

ذلك بشكل جزئي إذا تم التوافق على ذلك .

بومبيو في بغداد للمطالبة بحماية األميركيين

طهران تخفض تعهداتها في االتفاق النووي رًدا على تصعيد واشنطن
اإلجراءات  وإيران  المتحدة  الواليات  تبادلت 
التصعيدية في ذكرى مرور عام على قرار الرئيس 
االتفاق  من  االنسحاب  ترامب  دونالد  األميركي 
النووي الذي كان من المفترض أن يسمح لطهران 
وتحسين  الدولي  المجتمع  مع  عالقاتها  بتطبيع 
إعالن  من  أيام  وبعد  االقتصادية.  أوضاعها 
أس  أس  »يو  الطائرات  حاملة  إرسال  واشنطن 
على  ردًا  الخليج  منطقة  إلى  لينكولن«  أبراهام 
أميركية،  قوات  على  محتمل  هجوم  أنه  قالت  ما 
أعلنت إيران أمس األربعاء أنها ستقوم ب »خفض 
حول  الدولي  االتفاق  بموجب  قطعتها  تعهدات« 

النووي اإليراني في 2015.
كما أجرى وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
مساء الثالثاء زيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى بغداد 
وانتزع  اإليراني،  »للتصعيد«  التصدّي  بهدف 
بتوفير  تعهّدًا  العراقيين  المسؤولين  من  خاللها 
»الحماية المناسبة« لمصالح الواليات المتحدة في 

بلدهم.
األربعاء  أمس  اإليرانية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
أن طهران قررت التوقف عن الحد من مخزونها من 
كشف  كما  المخصب.  واليورانيوم  الثقيلة  المياه 
الرئيس حسن روحاني في رسائل إلى زعماء ألمانيا 
قاموا  الذين  وروسيا  وبريطانيا  وفرنسا  والصين 
الرئيس  إدارة  مع  باإلشتراك   2015 اتفاق  برعاية 
األميركي السابق باراك أوباما، كشف أن بالده لن 
لدول  الثقيلة  والمياه  المخصب  اليورانيوم  تبيع 

أخرى بعد اآلن.
روحاني  الرئيس حسن  أعلن  ذاته،  الوقت  وفي 
من  مزيدًا  يومًا   60 بعد  »ستخفض  بالده  أن 
التزاماتها ضمن االتفاق«، مشددًا على أن انهيار 

االتفاق النووي »خطر على إيران والعالم«.
اإليراني محمد  الخارجية  وزير  أعلن  من جهته، 
الروسي  نظيره  مع  لقاء  أعقاب  في  ظريف  جواد 
التي  »اإلجراءات  أن  موسكو  في  الفروف  سيرغي 
سنة  منذ  وخصوصًا  المتحدة  الواليات  اتخذتها 
لكن أيضًا قبل ذلك مثل انسحابها )من االتفاق( 
التسبب بوقف تطبيق«  إلى  كانت تهدف بوضوح 

هذا االتفاق.
»ضبًطا  اآلن  حتى  أظهرت  إيران  أن  وأضاف 
تعتبر  باتت  اإلسالمية  الجمهورية  لكن  للنفس« 
تعهداتها  بعض  تطبيق  وقف  المناسب  »من  أنه 
االتفاق،  إطار هذا  في  اتخذتها  وإجراءات طوعية« 

وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.
إيران »لن تنسحب«  أن  لكن ظريف شدد على 
اتخذتها  التي  اإلجراءات  وأن  النووي  االتفاق  من 
مع  تتوافق  طبيعتها،  تحدد  لم  والتي  طهران، 
»حق« وارد لألطراف الموقعة على االتفاق في حال 

إخالل طرف آخر بااللتزامات.
واشنطن  إعالن  يوم  األربعاء  أمس  وصادف 
 2018 مايو   8 في  النووي  االتفاق  من  انسحابها 
بناء على تعهد قطعه ترامب أثناء حملته االنتخابية 
لعالقته  وانعكاسًا  الرئاسة،  بمنصب  للفوز 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  والوثيقة  المتنامية 
بينامين نتانياهو ودول الخليج النفطية، وتحديدًا 
السعودية ودولة اإلمارات، اللتان تريان أن طهران 

تمثل الخطر األكبر على أمنهم.

أقرّه  الذي  االتفاق  خالل  من  طهران  وحصلت 
للعقوبات  جزئي  رفع  على  الدولي،  األمن  مجلس 
الدولية التي تستهدفها. وأدى االنسحاب األميركي 
مجددًا  أميركية  عقوبات  فرض  إلى  االتفاق  من 

على إيران.

تهديد فرنسي بفرض عقوبات
سريعًا،  طهران  إعالن  على  الفرنسي  الرد  وجاء 
أوروبا  إن  الفرنسية  الرئاسة  في  مصدر  قال  إذ 
إذا  إيران  على  عقوبات  فرض  إلعادة  ستضطر 
النووي.  االتفاق  من  جوانب  عن  طهران  تراجعت 
وأضاف المصدر »ال نريد أن تعلن طهران إجراءات 
هذه  في  كأوروبيين  ألننا  النووي  االتفاق  تخرق 
وفًقا  العقوبات  فرض  لمعاودة  سنضطر  الحالة 
لشروط االتفاق.. ال نريد أن نقوم بذلك ونأمل أال 
تتخذ طهران هذا القرار«. وقال المصدر الفرنسي 
على  عازمون  بأننا  طهران  إلى  رسائل  »بعثنا 
مواصلة تنفيذ االتفاق ونريد منهم حًقا البقاء في 
التعقيدات  االعتبار  في  نأخذ  أننا  رغم  االتفاق  هذا 

المحيطة بالوضع الراهن ونقلنا نفس الرسائل إلى 
حلفائنا األمريكيين«.

وسعى األوروبيون، بال جدوى حتى اآلن، إلعطاء 
العقوبات  على  بااللتفاف  ضمانات لطهران تسمح 

األميركية التي تضر باالقتصاد اإليراني.

رسالة من روحاني
الرئيس  وجه  الرسمية،  األنباء  لوكالة  ووفًقا 
إلى رؤساء دول وحكومات  اإليراني روحاني رسالة 
الدول الخمس شركاء طهران في االتفاق »إلظهار 
إلى أي درجة كان صبر إيران«. وأضافت أن ظريف 
والقانونية  التقنية  »التفاصيل  أيضًا  سيعرض 
موجهة  أخرى  رسالة  في  إيران«  تعهدات  لخفض 
االتحاد  خارجية  وزيرة  موغيريني  فيديريكا  إلى 

األوروبي.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا الخفض سيتم 
على مرحلتين، الثانية خالل شهرين لكن إيران قد 
الشركاء  »اتخذ  حال  في  التدابير  هذه  عن  تتراجع 
وأضاف  طهران.  صالح  في  تصب  جديدة«  تدابير 

أن »إيران تطلب بوضوح عودة الوضع إلى ما كان 
عليه قبل االنسحاب األميركي من االتفاق«.

المتحدة  الواليات  عززت  أبريل،  نهاية  وفي 
إيران  على  قصوى«  »ضغوط  لممارسة  حملتها 
من خالل إعالن نهاية اإلعفاءات التي كانت تسمح 
مخالفة  دون  اإليراني  النفط  بشراء  دول  لثماني 
العقوبات االقتصادية األميركية. وسبقت واشنطن 
المصرفي  النظام  طالت  عقوبات  بإعالن  ذلك 
الخارجي.  العالم  مع  التعامل  من  لمنعه  اإليراني 
كما اتخذ الرئيس ترامب قرارًا غير مسبوق بإعالن 

قوات »الحرس الثوري اإليراني« منظمة إرهابية.
األميركية  العقوبات  على  االلتفاف  وبقصد 
يناير  أواخر  في  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا  أطلقت 
نظام دفع خاصًا يحمل اسم »انستكس« أو »أداة 
دعم التبادالت التجارية مع إيران«. وأنشأت الدول 
إنقاذ  في  تساعد  أن  أمل  على  اآللية  هذه  الثالث 
لطهران  السماح  من خالل  وذلك  النووي،  االتفاق 
األوروبية  الشركات  مع  التجاري  التبادل  بمواصلة 

على الرّغم من العقوبات األميركية.

زيارة غير معلنة لبغداد
مع  وثيقة  بعالقات  تتمتّع  التي  بغداد،  وفي 
إيران، التقى وزير الخارجية األميركي بومبيو خالل 
زيارته التي استغرقت أربع ساعات كالًّ من الرئيس 

برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
في  رافقوه  الذين  للصحفيين  بومبيو  وقال 
رحلته »لقد تحدّثنا عن أهميّة أن يضمن العراق 
لألميركيين  المناسبة  الحماية  توفير  على  قدرته 
المسؤولين  أّن  إلى  مشيرًا  بلدهم«،  في 
هذه  أن  يدركون  أنّهم  لي  »أظهروا  العراقيين 

مسؤوليتهم«.
ألّن  العراق  إلى  الزيارة  بهذه  قام  أنّه  وأضاف 
رفضه  من  الرغم  على  نشاطها«  »تصعّد  إيران 
وقال  بالتفصيل.  االستخبارية  المعلومات  مناقشة 
التهديدات  على سيل  أن نطلعهم  »أردنا  بومبيو 
قلياًل  أكثر  خلفية  وإعطائهم  رأيناه  الذي  المتزايد 
حول ذلك حتى يتمّكنوا من تأكيد أن يقوموا بكل 

ما بوسعهم لتأمين الحماية لفريقنا«.
وجاءت الزيارة بعد يومين على تحذير الواليات 
أنّها ستردّ ب»قوة شديدة«  إيران من  المتحدة 
حاملة  إرسال  أن  واعتبارها  هجوم،  أي  على 
الخليج  منطقة  إلى  لينكولن«  »أبراهام  الطائرات 
الى  فيها«  لبس  ال  واضحة  »رسالة  بعث  يعني 

طهران.
آتيًا  الخارجية األميركي إلى بغداد  ووصل وزير 
يقوم  أن  مقررًا  كان  زيارة  ألغى  بعدما  فنلندا  من 
ما  وفق  ملحّة«  »مسائل  بسبب  ألمانيا  إلى  بها 

أعلنت المتحدثة باسمه.
باتريك  بالوكالة  األميركي  الدفاع  وزير  وقال 
لينكولن  مجموعة  بنشر  األحد  أمر  إنّه  شاناهان 
الطائرات  حاملة  من  المكوّنة  الضاربة  البحرية 
»أبراهام لينكولن« وقطع بحرية مرافقة لها إضافة 
حول  مؤشّرات  على  »ردًّا  قاذفات  مجموعة  إلى 
وجود تهديد جدّي من قبل قوات النظام اإليراني«.
لهاتين  استثنائيًا  ملتقى  العراق  ويشّكل 
الدولتين، المتعاديتين فيما بينهما والمتحالفتين 
لبغداد  الداعمين  من  الثوري  فالحرس  بغداد.  مع 
مع  »داعش«،  تنظيم  ضد  الحرب  سنوات  في 
تنسيق قائد فيلق القدس قاسم سليماني للمعارك 

في مناطق عدة.

طهران، بغداد – وكاالت

الجزائر – وكاالتالخرطوم – وكاالت

<  جثامين شهداء فلسطينيين خالل الصالة عليها داخل مسجد بيت الهيا في قطاع غزة 

إثر  تسريبات صفقة القرن وعدوان جديد على غزة

منظمة التحرير تدعو ملؤتمر دولي للسالم وحماس تتجاوز »القبة الحديدية«
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  جددت 
الفلسطينية مطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب 
الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسالم تحت مظلة 
األمم المتحدة، وذلك في أعقاب هجوم داٍم لقوات 
غزة  قطاع  على  الحالي  األسبوع  مطلع  االحتالل 
أسفر عن استشهاد 27 مواطنًا بينهم أطفال رضع 
ونساء حوامل، وكذلك تسريب تقارير في الصحف 
لما  المتحدة  الواليات  إعالن  قرب  عن  اإلسرائيلية 
تمامًا  تنسف  والتي  القرن«  ب»صفقة  يسمى 
مطلب الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على 

كامل األراضي التي تم احتاللها في العام 1967.
في  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  وقالت 
االحتالل  سلطة  استئناف  إن  الثالثاء  صحفي  بيان 
غزة،  قطاع  على  العدوانية  هجماتها  اإلسرائيلي 
»يؤكد مجددًا أن حكومة االحتالل ال تحترم القوانين 
اتفاقيات جنيف  وفي مقدمتها  الدولية،  والمواثيق 
األربع التي تؤكد على حماية المدنيين، ولم تحترم 
أيضًا اتفاقات التهدئة المتكررة التي وافقت عليها 
في  أهلنا  بحق  العسكرية  واألعمال  العنف  لوقف 

قطاع غزة«.
وأشارت إلى أن كل ذلك جرى »في الوقت الذي 
بجهود  العربية  مصر  جمهورية  به  تقوم  كانت 
مسؤولة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، من 

من  أقل  قبل  بجهودها  تم  اتفاق  آخر  تثبيت  أجل 
تواجه  التي  الصعبة  األوضاع  من  للتخفيف  شهر، 

قطاع غزة«.
ممارسات  استمرار  إن  التنفيذية  اللجنة  وقالت 
سلطة االحتالل اإلسرائيلي هذه، إنما يؤكد مجددًا 
والشعب  القيادة  على  االستسالم  بفرض  هدفها 
الفلسطيني، تحت غطاء الخطة األمريكية المسماة 

ب»صفقة القرن«.
وبينت أن تردد بعض المواقف الدولية التي ما 
زالت تنظر بعين واحدة لما يدور من خالل بعض 
مسؤولين  عن  صدرت  التي  والتصريحات  البيانات 
التطرق  دون  الفلسطيني،  الطرف  إلدانة  دوليين 
التدمير  وعمليات  حوامل  ونساء  أطفال  مقتل  إلى 
االحتالل  ومدفعية  طائرات  قصف  عن  الناجمة 
أن  ترمب  بالرئيس  الحد  وصل  حتى  اإلسرائيلي، 

يعلن دعمه الكامل للموقف اإلسرائيلي.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى تهيئة األجواء على 
إحالل  جهود  استئناف  أجل  من  الدولي،  الصعيد 
خالل  من  المنطقة  في  والعادل  الدائم  السالم 
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك بإنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة   1967 حزيران  منذ 
قضية  وحل  القدس،  شرقي  وعاصمتها  المستقلة 
الالجئين وفق القرار 194 ومبادرة السالم العربية.

وأكدت أنه وفي ضوء االنحياز األميركي لالحتالل 
اإلسرائيلي، »فإن الواليات المتحدة لم تعد مؤهلة 

عقد  من  بد  ال  وعليه  النزيه،  الوسيط  دور  لتلعب 
وتوسيع  المتحدة  األمم  مظلة  تحت  دولي  مؤتمر 
دائمة  الدول  مشاركة  جانب  إلى  المشاركة  دائرة 

العضوية في مجلس األمن«.

نتانياهو: المعركة لم تنته
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قال  ناحيته،  من 
بنيامين نتنياهو أمس األربعاء إن المعركة في قطاع 
التالية«.  خطواته  يدرس  وأنه  بعد  تنته  »لم  غزة 

صحيفة  نقلتها  تصريحات  في  نتنياهو  وأضاف 
»عمل  االحتالل  جيش  أن  أحرونوت«  »يديعوت 

بحزم« في غزة ضد المقاومين الفلسطينيين.
اإلسرائيليين  القتلى  عن  نتنياهو  تحدث  كما 
على  األخيرة  المواجهة  في  سقطوا  الذين  األربعة 
لفراقهم«  ألمًا  يعتصر  »قلبه  إن  قائاًل  غزة،  جبهة 

وإنهم سقطوا في الهجوم الصاروخي من غزة.
المواقع  التصعيد  خالل  المقاومة  وقصفت 
في  اإلسرائيلية  والمدن  والمستوطنات  العسكرية 
جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 بأكثر من 600 
صاروخ وقذيفة، فيما استهدفت مركبات عسكرية 
قرب السياج األمني مع قطاع غزة بصواريخ موجهة.

قيادات  من  حادة  انتقادات  نتانياهو  وواجه 
اليمين في األحزاب الصهيونية بسبب ما وصفوه 
بسوء إدارته للمواجهة والخروج منها دون تحقيق 
الليكود  حزب  في  القيادي  عن  ونقل  إنجاز.  أي 
وقف  على  »الموافقة  إن  قوله  ساعر«  »جدعون 
إنجاز«  أي  تحمل  ولم  خطًأ،  كانت  النار  إطالق 
الهدوء  بين  الزمنية  »الفترة  أن  وذكر  لالحتالل. 
اإلرهابية  والمنظمات  تقلصت،  التصعيد  وجوالت 
في غزة تزداد قوة والمعركة ال يمكن منعها ولكنها 

تأجلت«، على حد تعبيره.
اإلسرائيلية  المعارضة  زعيم  هاجم  حين  في 
»بيني غانتس« قرار وقف النار، قائاًل إن »الحكومة 
فقدت قوة الردع«. ورأى غانتس أن »األمور انتهت 
والمنظمات  الحمساوي  لالبتزاز  آخر  باستسالم 

االستعداد  هو  الحكومة  فعلته  ما  وكل  اإلرهابية، 
»هناك  وأضاف  قوله.  حد  على  القادمة«،  للجولة 
مشكلة كبيرة في طريقة إدارة األمور، وعدم حسم 
أمام  الباب  يفتح  الردع  قدرة  واستعادة  المعركة 

جولة جديدة بعد أسبوعين إلى ثالثة أسابيع«.

تجاوز القبة الحديدية
الجناح  القسام  الدين  عز  الشهيد  كتائب  وكانت 
االثنين  مساء  أعلنت  حماس  لحركة  العسكري 
»القبة  تجاوز  في  نجحت  أنها  عن  الماضي 
في  االحتالل  قوات  تستخدمها  التي  الحديدية« 
باسم  الناطق  وقال  الصواريخ.  اعتراض  محاولة 
إن  مقتضب  تصريح  في  عبيدة«  »أبو  القسام 
بالقبة  يسمى  ما  تجاوز  في  نجحت  »الكتائب 
اعتماد تكتيك إطالق عشرات  الحديدية من خالل 

الصواريخ في الرشقة الواحدة«.
والقدرة  العالية  النيران  كثافة  أن  وذكر 
القسام  أدخلها  التي  للصواريخ  الكبيرة  التدميرية 
كبيرة  خسائر  إيقاع  في  نجحا  المعركة  خط  على 

ودمار لدى االحتالل ما أربك كل حساباته.
يذكر أن القناة الثانية العبرية أكدت أن »مقاتلي 
حماس احتالوا على منظومة القبة الحديدية خالل 
فاعليتها  من  وأضعفوا  القتال  من  األخيرة  الجولة 
الجنوب  بإطالق رشقات صواريخ كثيفة على مدن 
أربكها ولم يكن باستطاعتها مواجهة  األمر الذي 

كل هذا العدد من الصواريخ«.

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

كالم في األرقام

صافي احتياطات النقد األجنبي 
في مصر نهاية أبريل الماضي.

مليار دوالر

قالوا
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 130 البيضاء، رمزي األغا وصول  ليبيا المركزي  أعلن رئيس لجنة األزمة بمصرف 
الغربية  التجارية بالمنطقة  المصارف  مليون دينار سيولة نقدية إلى بعض فروع 

والجبل الغربي.
فروع  لبعض  مخصص  المبلغ  إن  »الــوســط«،  إلــى  تصريح  في  اآلغــا  وقــال 
المصارف التجارية بمدن ومناطق غرب البالد والجبل الغربي، مشيرا إلى أن هذه 

األموال وصلت إلى خزائن المصارف تحت إشراف القوات المسلحة.
عملية  في  وتباشر  المواطنين  أمام  أبوابها  المصارف ستفتح  أن  اآلغا،  وأوضح 

توزيع السيولة النقدية بسقف سحب معين لكل مصرف.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، أزمة سيولة نقدية ألقت بظالل وخيمة على األوضاع 
ناجزة،  اقتصادية  سياسات  إلى  بحاجة  عالجها  وبــات  للمواطنين،  المعيشية 
األمنية  السيطرة  في ظل صعوبة  وأمنية،  سياسية  قضايا  عدة  لحلحلة  باإلضافة 

على المصارف.

اآلغا: 130 مليون دينار لبعض مصارف غرب البالد

»االقتصاد األوروبي صامد 
أمام بيئة عالمية أقل مالءمة 
وذات تقلبات مستمرة..«

بيار موسكوفيسي 
المفوض األوروبي 
للشؤون االقتصادية

44.21
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3934دوالر أميركي
1.562يورو

1.8208الجنية االسترليني
0.3715الريال السعودي
0.3794درهم إماراتي
0.2058االيوان الصيني
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الضخامة  بالغة  بنيوية  بتحوالت  اليوم  العالمي  االقتصاد  يمر 
الذي  الرقمي  التحول  األول هو  اتجاهات ضخمة،  ثالثة  وتدفعها 

تخضع له األساسات التي تبنى عليها االقتصادات وتدار.
والثاني في القدرة الشرائية والقوة االقتصادية المتنامية في 
االقتصادات الناشئة، والصين على وجه الخصوص. وأخيرا، هناك 
اتجاهات سياسية اقتصادية عريضة القاعدة، التي تشمل صعود 
واالستقطاب  الشعبوية،  من  عديدة  وأشكاال  القومية،  النزعة 
السياسي واالجتماعي، واحتمال انهيار اإلطار المتعدد األطراف الذي 

عمل االقتصاد ضمنه منذ الحرب العالمية الثانية.
للتحديات  اهتمامها  القدر األعظم من  تكرس وسائل اإلعالم 
االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية الناشئة عن هذه االتجاهات 
الضخمة، وللتجارة واالستثمار والتوترات التكنولوجية بين الصين 
والواليات المتحدة. ومع ذلك، يعيش قسم كبير من سكان العالم 

في دول فقيرة، أو في أجزاء فقيرة من دول نامية.
عالوة على ذلك، كان االنخفاض السريع في الفقر على مستوى 
إلى  األساس  راجعا في  الماضية  الثالثة  العقود  العالم على مدار 

النمو المطرد المستدام في اقتصادات نامية.
في  النامية  الدول  في  المستقبلية  النمو  آفاق  أن  الواقع 
مراحلها المبكرة »ذات الدخل األدنى، بعضها ينمو وبعضها 
اآلخر ال ينمو«، ستكون بالغة األهمية في تعزيز نجاح الحد 
معاكسة  رياحا  تواجه  البلدان  هذه  أن  ورغم  الفقر.  من 
الجديدة  النمو  اغتنام فرص  قادرة على  أيضا  فإنها  قوية، 
وهذه  الرقمية.  المنصات  من  بمساعدة  خاصة  المهمة، 
المعاكسة قوية بكل تأكيد. فبادئ ذي بدء، يشكل  الرياح 
التقدم في التكنولوجيات الرقمية: الروبوتات، والتعلم اآللي، 
وأجهزة االستشعار، والرؤية، تهديدا مباشرا لقطاعي التصنيع 
اللذين يستخدمان عمالة كثيفة وتعتمد عليهما  والتجميع 

تاريخيا االقتصادات األدنى دخال وغير الغنية بالموارد.
تأثيراته  أعظم  المناخ  تغير  خلف  ــك،  ذل على  عــالوة 
االقتصادية على المناطق المدارية وشبه المدارية، حيث تقع 

أغلب الدول ذات الدخل األدنى. والتأثيرات المترتبة على االحتباس 
الحراري الكوكبي شديدة اإلرباك في االقتصادات الهشة، وهي في 

مجموعها تشكل عقبة كبرى جديدة تحول دون تحقيق النمو.
من ناحية أخرى، تظل معدالت الخصوبة مرتفعة بشكل مذهل 
الجنوب من  إلى  الواقعة  المنطقة  البلدان، خاصة في  في بعض 

الصحراء الكبرى في أفريقيا.
الصراع أيضا يعطل النمو. ورغم أن عديد النزاعات تستند إلى 
أساس ديني أو عرقي، فإن بعض الباحثين يعتقدون أن أسبابها 
العرقية  االنقسامات  تعمل  حيث  اقتصادية،  تكون  ربما  الجذرية 
كوسيلة الستبعاد وإقصاء مجموعات أخرى من الوصول إلى الموارد 
والفرص النادرة. وأيا كان مصدره، فإن التفاوت في الفرص يخلف 
تأثيرا شديد اإلرباك على الحوكمة وبالتالي النمو.لكن هذه العقبات 
الحل.  على  مستعصية  ليست 
لديها  النامية  الدول  أن  ذلك 
ضخمة  تصدير  ــواق  أس اآلن 
محتملة في البلدان المتوسطة 
تعتمد  تعد  لم  التي  الدخل، 
االقــتــصــادات  على  بالكامل 
المتقدمة للوصل إلى األسواق 

العالمية.
متجدد  وعــي  أيضا  هناك 
في  األساسية  البنية  بأهمية 
إلى  فباإلضافة  النمو.  تمكين 
الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، تشكل الكهرباء واالتصال 
السريع  التوسع  يشكل  الصدد،  هذا  وفي  بالغة.  أهمية  الرقمية 
في التكنولوجيا الالسلكية الخلوية، مقترنا بتمديد كابالت النطاق 

العريض تحت البحرية العالية القدرة حول أفريقيا، تقدما كبيرا.
من ناحية أخرى، من الممكن أن تجلب مبادرة الصين »الحزام 
والطريق« ــ رغم كونها موضع انتقاد في قسم كبير من الغرب، 
المادي  ــ تحسنا هائال في االتصال  خاصة في الواليات المتحدة 

والرقمي بآسيا الوسطى وأجزاء من أفريقيا.
المنصات  هذه  أن  إلى  بقوة  تشير  الصين  تجربة  أن  والواقع 
الرقمية، والنظم اإليكولوجية التي تنمو وتتطور من حولها، تشكل 
محركات قوية لتحقيق النمو المتزايد الشامل.الصين بطبيعة الحال 
النامية األصغر  للبلدان  للغاية. وإذا كان  سوق متجانسة ضخمة 
حجم واألقل دخال أن تستفيد من نمو شامل سريع بنفس القدر، 
فالبد أن تكون المنصات الرقمية إقليمية ودولية النطاق.وقد بدأت 
بعض هذه المنصات تظهر بالفعل. فمؤخرا، قررت شركة »جوميا«، 
وهي منصة للتجارة اإللكترونية مقرها نيجيريا وتغطي 14 دولة 
لألوراق  نيويورك  بورصة  في  للتداول  أسهمها  طرح  أفريقية، 

المالية، وسط قدر كبير من اإلثارة والحماس.
لزاما  التي كان  الشركة تواجه عقبات مماثلة لتلك  صحيح أن 
على منصات آسيوية وأميركية التينية أن تتغلب عليها في السابق، 
بما في ذلك االفتقار إلى أنظمة الدفع التي يمكن التعويل عليها، 
اللوجستية  واالختناقات  والبائعين،  المشترين  بين  الثقة  وتدني 
وتلك المرتبطة بالتسليم. لكن تجربة مناطق أخرى توضح أن أوجه 
القصور هذه يمكن معالجتها بمرور الوقت. ينبع الخطر األكبر الذي 
يواجه هذه المنصات من الزيادة الحتمية والضرورية في تنظيم 

اإلنترنت في مختلف أنحاء العالم.
الوطنية  التنظيمية  الضوابط  تــؤدي  ربما  خــاص،  وبشكل 
التنمية  عرقلة  أو  تعطيل  إلى  عمدا،  أو  غير قصد  المتنوعة، عن 
التجارة اإللكترونية، مما  التي تحكم  للنظم اإليكولوجية  الدولية 

يلحق الضرر بالدول المنخفضة الدخل في هذه العملية.
العقبات غير المقصودة  وعلى هذا فإن تجنب خلق مثل هذه 
البلدان  الواقع أن  الدولي.  للمجتمع  أولوية عالية  البد أن يكون 
بالفعل مهمة صعبة في محاولة  اليوم تواجه  الدخل  المنخفضة 

محاكاة النمو الهائل الذي حققته اقتصادات نامية من قبلها.
وصعوبة  تعقيدا  ستزداد  المهمة  هذه  أن  الواضح  ومن 
بفعل ضعف أداء االقتصاد العالمي والتوترات الوطنية والدولية 
من  الحد  جهود  تعزيز  في  جادا  العالم  كان  وإذا  المتصاعدة. 
الفقر، فيتعين عليه أن يولي قدرا أعظم كثيرا من االهتمام لدعم 

تقدم هذه البلدان.
* اقتصادي وأكاديمي أميركي

** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

مايكل سبنس*

تحد آخر للنمو

التفاوت في الفرص 
يخلف تأثيرا شديد 

اإلرباك على الحوكمة 
وبالتالي النمو

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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المحادثات  من  جديدة  جولة  ساعات  خالل  تنطلق 
والصين  األميركية  المتحدة  الواليات  بين  التجارية 
حين  في  البلدين،  بين  التجاري  الخالف  خلفية  على 
الدولي  النقد  لصندوق  العامة  المديرة  ــذرت  ح
الصين  بين  التجاري  الخالف  أن  كريستين الغارد من 
لالقتصاد  »تهديدا«  يشكل  المتحدة  ــات  ــوالي وال
والتغريدات«  لـ»الشائعات  أسفها  مبدية  العالمي، 

األخيرة »غير المواتية« التفاق.
هي،  ليو  المفاوضين  كبير  يصل  أن  المقرر  ومن 
إلى  جينبينغ،  شي  الصيني  الرئيس  من  المقرب 
واشنطن الخميس والجمعة، إلجراء جولة جديدة من 
المحادثات التجارية. وقبل بدء االجتماع، خيمت أجواء 
سلبية على المفاوضات المرتقبة، إذ اتهمت واشنطن 
بكين بالتراجع عن بعض االلتزامات التي تعهدت بها 
للحرب  حد  وضع  إلى  الهادفة  المفاوضات  إطار  في 

التجارية.
الرئيس  أعلن  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم 
بدءا  الجمركية  الرسوم  رفع  ترامب  دونالد  األميركي 
من  دوالر  مليار   200 يساوي  ما  على  الجمعة  من 
رسوم  بفرض  أيضا  هــدد  كما  الصينية،  البضائع 
لم  ما  الصينية  البضائع  كل  على  عقابية  جمركية 
الخطورة  األسبوع. وهي  اتفاق هذا  إلى  التوصل  يتم 
أكبر  بين  التوترات  في  كبيرا  تصعيدا  تشكل  التي 
الذي  ترامب  نبرة  في  وتحوال  العالم  في  اقتصاديين 
يوم  التجارة  محادثات  في  تقدم  إلــى  يشير  كــان 

الجمعة.
وشكل  األســواق،  اضطراب  ترامب  تهديد  ــار  وأث
وجــود  ظــل  فــي  الصينيين،  للمسؤولين  مفاجأة 
مناقشات حول قدرة الجانبين األميركي والصيني على 
الجاري.  األسبوع  بنهاية  تجاري  اتفاق  إلى  التوصل 
تقرير  ورجح  الصينية،  األسهم  أسعار  تراجعت  وقد 
الصين  تبحث  أن  جورنال«  ستريت  »وول  لصحيفة 
في  األسبوع  هذا  المقررة  التجارية  المحادثات  إلغاء 
التي  األميركي  الرئيس  واشنطن في ضوء تصريحات 

فاجأت مسؤولين صينيين.
الدول  باريس حول مديونية  منتدى  أعمال  وخالل 
اليوم  الواضح  »من  للصحفيين  الغارد  قالت  النامية، 
يشكل  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التوتر  أن 
وأضافت  العالمي«،  االقتصاد  يواجهه  الذي  التهديد 
وأن  يزول،  التهديد  هذا  بأن  انطباع  لدينا  »تكون 
واشنطن  بين  اتفاق  نحو  ونتجه  تتحسن  العالقات 

كذلك،  الوضع  يكون  أن  في  »نأمل  وقالت  وبكين«، 
تماما«  مواتية  غير  والتغريدات  الشائعات  لكن 

للتوصل إلى اتفاق.
لومير  برونو  الفرنسي  المالية  وزير  دعا  بــدوره، 
ــراءات  اإلج تفادي  إلــى  والصين  المتحدة  الــواليــات 
الرسوم  رفع  أن  من  وحذر  العالمي  النمو  تهدد  التي 
قبل  الوزير  وقــال  ــأزق«.  »م إلى  سيؤدي  الجمركية 
بين  تجارية  حربا  نتفادى  أن  »علينا  المنتدى  افتتاح 
الصين والواليات المتحدة«، وأضاف »نتابع من كثب 
المتحدة  والواليات  الصين  بين  الحالية  المفاوضات 
ودعا  والتعددية«.  الشفافية  مبادئ  تحترم  أن  ونريد 
العالمي  النمو  تهدد  التي  القرارات  »تفادي  إلى  أيضا 

وتضر به خالل األشهر المقبلة«.
ويسعى الرئيس األميركي إلى خفض العجز التجاري 
لصالح  وصل  بعدما  والصين،  المتحدة  الواليات  بين 
الصين إلى 378.73 مليار دوالر العام 2018. وإضافة 

أوسع  بشكل  الصينية  األســواق  بفتح  مطالبته  إلى 
البضائع األميركية، يطالب ترامب بكين بإدخال  أمام 

شرعي  غير  بشكل  االستفادة  لوقف  بنيوية  تعديالت 
من التكنولوجيات األميركية، وسرقة الملكية الفكرية.

عبر  التجارية  الحرب  أعلن  الصين  على  وللضغط 
مستوردة  صينية  بضائع  على  جمركية  رسوم  فرض 
بقيمة 250 مليار دوالر. ويهدد ترامب بفرض رسوم 
المتحدة  الواليات  إلى  الصينية  الصادرات  كامل  على 

والتي بلغت قيمتها 539،5 مليار دوالر العام 2018.
واالستثماري  التجاري  التنافس  حــدة  وتتزايد 
أي  دي  »إف  مؤسسة  تقول  إذ  بكين،  واشنطن  بين 
المتحدة  الــواليــات  ــت  أزاح الصين  إن  انتليجنس« 
في  االستثمارات  قيمة  حيث  من  األولى  المرتبة  من 
العام  الجديدة  المباشر  األجنبي  االستثمار  مشروعات 
الماضي، بعد أن جذبت نحو 107.2 مليار دوالر، فيما 
حيث  من  الــدول  قائمة  المتحدة  الواليات  تصدرت 
المستثمرون  أسسها  التي  الجديدة  المشروعات  عدد 
مقارنة  مشروعا،   1581 إلى  عددها  ووصل  األجانب، 

بنحو 796 مشروعا.
مقره  أبحاث  مركز  رئيس  لنائب  وفقا  ذلك،  ومع 
للمناورة  مجال  أمامها  يزال  »ال  الصين  فإن  بكين، 
التجارية  الحرب  أوجدتها  التي  المعاكسة  الرياح  أمام 
سينفذ  ترامب  كان  إذا  ما  ذلك  في  بما  األميركية«، 
مركز  من  جاو  فيكتور  وقــال  الجمركية.  تهديداته 
سلبي  تأثير  لها  التجارية  »الحرب  والعولمة  الصين 
ذلــك«.  إنكار  يمكن  وال  الصيني،  االقتصاد  على 
هذا  حجم  حول  اآلن  التساؤل  ذلك،  »ومع  وأضــاف: 
التأثر، وما إذا كان بإمكان الصين ككل التوصل إلى 

طرق للتغلب على هذا التأثير، هذا شيء آخر«.
من  إجمالي  بنمو  تتمتع  الصين  تزال  »ال  وتابع: 
6% إلى 6.5%، وهو ما يزيد على ضعف نمو الناتج 
قال  ذلك،  ومع  المتحدة«.  للواليات  اإلجمالي  المحلي 
جاو إنه »سيكون من مصلحة بكين وواشنطن إبرام 
الصين  »تحتاج  وأضــاف:  آجال«.  وليس  عاجال  صفقة 
الواليات  أن  وأعتقد  المتحدة،  الواليات  اتفاق مع  إلى 
سيكون  الصين.  مع  اتفاق  إلى  أيضا  تحتاج  المتحدة 
عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ واحتمال حدوث 

المزيد من االضطرابات قاتال للبلدين«.
من  مسؤولون  عقد  الماضية،  األشــهــر  ــالل  وخ
للتوصل  محاولة  في  مفاوضات  عدة  وأميركا  الصين 
تــرامــب بشأن  اتــفــاق مــن شأنه حــل شــكــاوى  ــى  إل
الممارسات التجارية الصينية والعجز التجاري األميركي 
األميركي،  الخزانة  وزير  أن  غير  الصين.  مع  المزمن 
البيت  أصدره  رسمي  بيان  في  قال  منوشن،  ستيفن 
في  األخيرة  المحادثات  إن  الماضي  األسبوع  األبيض 

بكين كانت »مثمرة«.

طرابلس  العاصمة  حرب  خسائر  فاتورة  تتوقف  لم 
البشرية،  الخسائر  عند  الماضي  الشهر  اندلعت  التي 
لتعبر  المادية  للخسائر  األولية  ــام  األرق جــاءت  بل 
من  واسعة  قطاعات  أصابت  التي  األضرار  حجم  عن 
البنية التحتية نتيجة القصف المتبادل، وسط مخاوف 
لقطاع  األساسية  البنية  الخسائر  هذه  تطول  أن  من 

النفط.
على  الحرب  ــرار  أض تقدير  لجنة  رئيس  ويقول 
على  الحرب  خسائر  إن  الشريف  حسن  طرابلس 
ليبي.  دينار  مليار   100 تتجاوز  طرابلس  مدينة 
الشريف–في  الحرب–وفق  خسائر  إجمالي  وتتمثل 
بعض  تدمير  أكثرها  والتي  التحتية  البنية  انهيار 
المرافق التابعة لمطار طرابلس الدولي بعد الصيانة 
الكهرباء  ومولدات  ومحطات  الطرقات  جانب  إلى 
وخزانات وشبكات المياه، هذا عدا المباني الحكومية 
ومنازل  الزراعية  ــي  واألراضـ الخاصة  والمشاريع 

المواطنين.
العاصمة  جنوب  الجارية  االشتباكات  وتسببت 

طرابلس منذ الرابع من أبريل الجاري في إلحاق 
العامة  بالشبكة  ضخمة  وخسائر  ــرار  أض

عن  التيار  انقطاع  إلى  وأدت  للكهرباء، 
مناطق عدة جنوب العاصمة.

ــرة اإلعـــالم  ــ ــر دائ ــدر مــدي ــق وي
محمد  للكهرباء  العامة  بالشركة 
تعرضت  التي  الخسائر  التكوري؛ 
لها الشركة بسبب الحرب تقدر بـ 
62 مليون دينار. وأوضح التكوري 
أولية  هــي  التقديرات  هــذه  أن 
الصيانة  فرق  تمكن  لعدم  نظرا 

ــدة مناطق  ع ــى  إل ــول  ــوص ال مــن 
حدة  بسبب  فيها  األضـــرار  لتقييم 

االشتباكات.
للمياه  العامة  الشركة  أعلنت  بدورها، 

والصرف الصحي حجم خسائرها نتيجة الحرب 
الوطني  الجيش  قوات  بين  طرابلس  في  الدائرة 

والقوات التابعة لحكومة الوفاق. وبحسب ما جاء عن 
الشركة فإن قيمة الخسائر التي تكبدتها خالل الشهر 

الماضي بلغت 42.5 مليون دينار.
أبريل   4 من  طرابلس  العاصمة  ضواحي  وتشهد 
الجاري، اشتباكات بين القوات التابعة للقيادة العامة 
الوفاق،  حكومة  وقوات  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
أسفرت عن مقتل 432 شخصا وإصابة 2069 آخرين، 
العالمية،  الصحة  منظمة  أعلنتها  حصيلة  آخر  وفق 

على لسان الناطق باسمها طارق ياساريفيتش.
وتعد منطقتا عين زارة ووادي الربيع أكثر مناطق 

ــعــاصــمــة تــضــررا  ال
شهدتا  إذ  بالحرب، 
بين  المعارك  أشرس 
وبحسب  الجانبين، 
الحكومية  التقديرات 
فإن أكثر من 12 ألفا من 
غادروها،  المنطقتين  سكان 
زارة  عــيــن  بــلــديــة  ــت  ــن ــل وأع
والغذاء،  للدواء  إغاثية  مخازن  إنشاء 
المنطقة  وتأسيس لجنة أزمة لمتابعة أوضاع نازحي 

داخل أحياء طرابلس.
الخسائر  حجم  اتــســاع  ــع  وم ــاء،  ــن األث هــذه  فــي 
وصول  من  مخاوفهم  محللون  يخفي  ال  المادية، 
التنبؤات  مركز  يتوقع  إذ  النفط،  إنتاج  إلى  التعطيل 
صناعة  استغالل  »ستراتفور«  األميركي  االستراتيجية 
القتال  استمر  كلما  ضغط  كوسيلة  الليبية  النفط 
لفترة أطول بعد عملية التصعيد العسكري في محيط 

طرابلس.
وقبل دخول حرب العاصمة طرابلس شهرها الثاني، 

من  لهجمات  تتعرض  النفطية  المنشآت  بعض  بدأت 
عن  اإلعــالن  مع  تزامن  ما  وهو  مجهولين،  مسلحين 
بنسبة  الخام ومشتقاته  النفط  مبيعات  إيرادات  ارتفاع 

تابعا  طائرات  »مهبط  مسلحون  اقتحم  فقد   ،%20
بعض  واستخدموا  عليه،  واستولوا  النفط  لمؤسسة 
وفق  النفطية«،  للموانئ  والعسكرية  الحربية  السفن 
»إدانتها  عن  عبرت  التي  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
ــراض  ألغ النفطية  المنشآت  استخدام  ورفضها 

عسكرية أوسياسية«.
المؤسسة  أعلنت  حتى  يــومــان،  يمر  يكد  ولــم 
للنفط عن هجوم شنه مسحلون مجهولون  الوطنية 
بحقل   186 المحطة  على  جــي«  بــي  »آر  بقذائف 
الشرارة النفطي األحد. وطمأنت المؤسسة إلى »عدم 
هذا  خالل  تذكر  إصابات  أية  إلى  موظفيها  تعرض 

الهجوم، وال تأثير على اإلنتاج حتى اآلن«.
مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وكان 
»قد  البالد  في  القتال  تجدد  أن  من  حذر  اهلل،  صنع 
وفقا  الخام،  النفط  من  البالد  إنتاج  على  يقضي« 
تايمز«  »فاينانشال  جــريــدة  مــع  أجــراهــا  لمقابلة 
قد  الوضع  أن  »أخشى  اهلل:  صنع  وقال  البريطانية. 
حجم  بسبب   2011 العام  من  بكثير  أســوأ  يكون 

القوات المشاركة اآلن بالقتال«.

أميركا والصني: مفاوضات تجارية تحت ضغط »رسوم ترامب«

حرب العاصمة تستنزف موارد الليبيني

صندوق النقد اعتبر خالفهما »تهديدا« لالقتصاد العالمي

وسط مخاوف متزايدة على قطاع النفط

واشنطن - بكين - وكاالت

ترامب رفع الرسوم الجمركية على ما يساوي 
200 مليار دوالر من البضائع الصينية

الصين أزاحت الواليات المتحدة من المرتبة 
األولى في االستثمارات األجنبية بعد أن 

جذبت نحو 107.2 مليار دوالر

أضرار في مطار طرابلس الدولي والطرقات 
والكهرباء وخزانات وشبكات المياه 

62 مليون دينار آخر حصيلة 
لخسائر شبكة الكهرباء و42,5 

مليون دينار للصرف الصحي

< المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين الغارد في منتدى باريس الثالثاء 7 مايو 2019

< أضرار جسيمة  لحقت بشبكة الكهرباء نتيجة االشتباكات جنوب العاصمة طرابلس

طرابلس - الوسط
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انخفض  السنوي في تونس  التضخم  أن معدل  بيانات رسمية  أظهرت 
في أبريل إلى 6.9 % من 7.1 % في مارس. وسجل التضخم 7.3 % 

في فبراير.
7.75% من  إلى  الرئيسي  الفائدة  التونسي سعر  المركزي  البنك  ورفع 
% في فبراير الماضي لمكافحة التضخم المرتفع، في زيادة هي   6.75

الثالثة من نوعها على مدى االثني عشر شهرا األخيرة.
العذاري  زياد  التونسي  واالستثمار  التنمية  وزير  أعلن  آخر،  على صعيد 
أن البنك األفريقي للتنمية يعتزم تقديم دعم مالي لتونس بمبلغ يقدر 

بـ130 مليون دوالر.

تونس: انخفاض التضخم 
المتوقع السنوي إلى %6.9  غير  على  الصين  صادرات  انكمشت 

في أبريل نيسان لكن الواردات شكلت مفاجأة 
مما  أشهر،  خمسة  في  زيــادة  أول  بتسجيل 
يرسم صورة متباينة لالقتصاد في الوقت الذي 
تكثف فيه واشنطن ضغوطها على بكين مع 
التجارية  الرسوم  تهديدات بفرض مزيد من 

العقابية.
وبعد أن كان محللون كثيرون يتوقعون قرب 
التوصل إلى حل، طغت المخاوف من تصاعد 
الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة 
ستخضع  والتي  تجارية  بيانات  أحــدث  على 

كالعادة لقراءة متأنية بحثا عن مؤشرات بشأن 
أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسب وكالة 

»رويترز«.
بيانات  تعزز  أن  يأملون  المستثمرون  كان 
المؤشرات  نيسان  أبريل  في  الصينية  التجارة 
يقلص  بما  يستقر  بــدأ  االقتصاد  أن  على 

المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي.
لكن البيانات الجمركية أظهرت أن الصادرات 

انخفضت 2.7 % على أساس سنوي.
من   %80 من  أكثر  أن  ــه.إن.زد  إي ويقدر 
االنخفاض في القراءة الرئيسية يرجع إلى هبوط 

حاد في الشحنات إلى الواليات المتحدة، التي 
تواصل صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة فيها 
التعرض لضغوط بسبب تباطؤ الطلب العالمي 

على الهواتف الذكية وإلكترونيات أخرى.
»رويــتــرز«  استطلعت  اقتصاديون  كــان 
آراءهم توقعوا تباطؤ نمو الصادرات إلى 2.3 
في  الصادرات  مفاجئة سجلتها  قفزة  بعد   %
يشك  ما  وهو   ،%  14.2 بنسبة  آذار  مارس 
بفعل  جاء  تضخم  أنه  في  المحللين  بعض 
ترتبط  مؤقتة  وتشوهات  موسمية  عوامل 
بخفض ضريبة القيمة المضافة من أول أبريل.

انخفاض صادرات الصني على غير املتوقع في أبريل
السعر بالدوالرنوع الخام

69.53برنت

60.81غرب تكساس

70.64دبي

70.61سلة أوبك

68.95أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء  8 مايو 2019

< الجزائر - عبدالرحمن أميني
تصدرت ليبيا قائمة أكبر مستوردي السيارات المستعملة الكورية 
الجنوبية، ففي غضون ثالثة أشهر شحنت سول 59 ألف وحدة 
إليها. وأظهرت بيانات رسمية، األحد، أن الصادرات الكورية من 
السيارات المستعملة قفزت بنسبة 43% في الربع األول من العام 
الحالي مقارنة بالعام السابق، حيث أصبحت ليبيا أكبر مستورد 
لها. ووفقا لالتحاد الكوري للتجارة الدولية شحنت كوريا 59 ألف 
وحدة من السيارات المستعملة إلى ليبيا من يناير إلى مارس، أي 
ما يناهز 55% من إجمالي حجم تصدير السيارات المستعملة كما 

نقل موقع »كوريا تايمز«.
وكانت ليبيا هي المسؤولة األولى عن أكثر من نصف صادرات 
حجم  بعدما ضاعفت  المستعملة  السيارات  من  الجنوبية  كوريا 
وارداتها من السيارات مقارنة بعام سابق، ويأتي بعدها كل من 

كمبوديا وغانا وتشيلي واألردن.
وحدة من  و321  آالف   107 الجنوبية  كوريا  وعموما صدرت 
يناير ومارس من  الفترة بين شهري  المستعملة في  السيارات 
العام الجاري، ليسجل الربع األول ثاني أعلى رقم للبالد بعد الربع 
الجنوبية من  العام 2012 والذي تمكنت فيه كوريا  الثاني من 
تصدير 107 آالف و573 وحدة، وفقا لما ذكره االتحاد الكوري 

للتجارة الدولية.
وحازت صادرات سيارات الركاب على النصيب األكبر من العدد 
السيارات  حصدت  فيما  وحدة،  ألف   86 بإجمالي  الذكر  سالف 
وأرجع  العدد.  باقي  الشاحنات  يشمل  ما  ذلك  في  بما  الكبيرة 
مقابل  الكوري  الوون  ضعف  إلى  الزيادة  هذه  الصناعة  مراقبو 
أكثر  المستعملة  المحلية  السيارات  جعل  مما  األميركي  الدوالر 

جاذبية من ناحية األسعار.
وحسب المصادر ذاتها من المحتمل أن يتخطى عدد شحنات 
السيارات المستعملة لـ400 ألف وحدة في عام 2019، بناء على 
أعلى  الفترة بين يناير ومارس، علما بأن  القوي لها في  األداء 
رقم تم تحقيقه في صادرات السيارات المستعملة يعود إلى العام 

2012 حينما وصل العدد إلى 373 ألف وحدة.
الجنوبية  تنويع كوريا  إلى ضرورة  أشاروا  المراقبين  أن  بيد 
للدول التي يتم التصدير إليها، حيث إن االعتماد على دولة واحدة 

يحوي على مخاطر كثيرة على المدى البعيد.

ارتفعت أسعار النفط أمس األربعاء وسط شح األسواق بفعل 
العقوبات األميركية على مصدري الخام إيران وفنزويال فضال 
عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي 
ارتفعت فيه واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر 

أبريل.
وكانت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكساس الوسيط 
عند 61.96 دوالر للبرميل، مرتفعة 56 سنتا بما يعادل %0.9 
فوق أحدث تسوية لها. وسجلت عقود خام برنت 70.31 دوالر 
للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6% عن اإلغالق السابق، حسب 

وكالة »رويترز«.
يقول  وفنزويال،  إيران  على  األميركية  العقوبات  ظل  وفي 
وقال  شحيحة.  زالت  ما  العالمية  النفط  أسواق  إن  المحللون 
أولي هانسن مدير استراتيجية السلع األولية في بنك ساكسو 
بشح  المتسمة  األساسية  المستقبلية  »النظرة  الدنمركي 
المعروض والداعمة للسعر لم تتغير«. وزادت واردات الصين 
عند  للشهر  قياسي  مستوى  إلى  أبريل  في  الخام  النفط  من 
10.64 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من اإلدارة الصينية 
العامة للجمارك صدرت يوم األربعاء. وتلك زيادة 11 بالمئة 
مستورد  أكبر  والصين  الماضي.  العام  من  الشهر  نفس  عن 

للنفط في العالم.

الياباني ألعلى مستوى له في ستة أسابيع مقابل  الين  ارتفع 
الدوالر أمس األربعاء مع تنامي القلق بشأن النزاع التجاري بين 
الصين والواليات المتحدة ما دفع المستثمرين للجوء ألصول 

تعد مالذا آمنا.
وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق أن الفائض في تجارة 
الصين مع الواليات المتحدة، وهو مصدر إزعاج شديد للواليات 
المتحدة، ارتفع إلى 21.01 مليار دوالر في أبريل نيسان مقارنة 
األميركيين  المسؤولين  يدفع  قد  عامل  وهو  السابق  بالشهر 

للتشدد في مواقفهم حسب وكالة »رويترز«.
واألضواء مسلطة اآلن على محادثات التجارة التي تجرى غدا 
نائب  سيحاول  حيث  واشنطن  في  الجمعة  غد  وبعد  الخميس 
الوزراء الصيني إنقاذ اتفاق تجاري لتفادي زيادة حادة  رئيس 
غد  من  اعتبارا  تسري  الصينية  السلع  على  الجمركية  للرسوم 

الجمعة.
ودفع احتمال تصاعد التوترات بين الواليات المتحدة والصين 
العملة  وزادت  األخيرة،  األيام  في  للصعود  الين  حلها  وليس 
اليابانية 0.2% مقابل الدوالر إلى 110.07 ين لتصل مكاسبها 
ألكثر من واحد بالمئة منذ بداية الشهر. وارتفع اليورو %0.1 
إلى 1.1213 دوالر. ونزل الجنيه اإلسترليني لليوم الثالث وفقد 

0.2% إلى 1.3052 دوالر.

 ليبيا استوردت 59 ألف 
سيارة مستعملة من كوريا

النفط يرتفع وسط تنامي 
واردات الخام الصينية

الني يرتفع ألعلى مستوى 
في 6 أسابيع

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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مواردها  على  تعتمد  واشنطن  إن  محللون  يقول 
من  األوســط  الشرق  في  حلفائها  على  وكذلك 
دون  األســود،  ذهبها  تصدير  من  إيران  منع  أجل 
وزعزعة  النفط  أسعار  ارتفاع  إلى  ذلك  يؤدي  أن 
 ،  2018 مايو  في  »أوبــك«.  داخل  الهش  التوازن 
االتفاق  من  انسحابها  المتحدة  الواليات  أعلنت 
وأعادت  اإليراني،  النووي  البرنامج  حول  الدولي 
من  الخام  النفط  صــادرات  على  عقوبات  فــرض 

طهران.
تتصاعد  النفط  أسعار  رؤيــة  تجنب  بغية  لكن 
الرئيس  يعتمد  المحروقات،  أسعار  معها  وترفع 
الخليج  دول  دعم  على  ترامب  دونالد  األميركي 
المتحدة.  الواليات  والمتحالفة مع  المناهضة إليران 
ونقلت وكالة »فرانس برس« عن ريكاردو فابياني 
من »إنرجي أسبكتس« قوله إنه في العام الماضي 
السعودية  مثل  أوبك  في  المهمة  البلدان  »زادت 
إيــران،  من  النقص  لتعويض  إنتاجها  واإلمـــارات 
اللحظات  في  إعفاءات  منح  قرر  األبيض  البيت  لكن 

األخيرة«.
الربع  في  النفط  أسعار  انخفضت  لذلك،  نتيجة 
للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  واضطرت  األخير 
أن  إلى  روسيا،  ضمنهم  من  الشركاء،  مع  )أوبــك( 
من  الحد  باتفاق  االلتزام  في  صرامة  أكثر  تكون 

اإلنتاج الذي توصلوا إليه في ديسمبر.
باإلجماع،  اتخاذها  يجب  أوبك  قــرارات  أن  وبما 
التي  إيران  موافقة  على  الحصول  الصعب  من  كان 
السعوديين  بين  التحالف  إزاء  غضبها  عن  عبرت 
يقول  بدوره،  العقوبات.  فرض  إلعادة  واألميركيين 
»إذا  نفطية،  شركة  في  المحلل  شيلدروب،  بيرن 
فإنها تهاجم  المتحدة،  الواليات  السعودية  ساعدت 

إيران بشكل غير مباشر«.

تشديد الخناق مجددا
مذاك، قررت الواليات المتحدة أواخر أبريل تشديد 
التي  اإلعفاءات  إلغاء  خالل  من  إيران  على  الخناق 
الخام  النفط  شراء  بمواصلة  الدول  لبعض  سمحت 
اجتماع  يشهد  أن  المتوقع  من  ولذا،  طهران.  من 

أوبك المقبل أواخر يونيو في فيينا توترا.
هي  هذه  تكون  »قد  متسائال  شيلدروب  وتابع 
مشيرا  يـــدري؟«،  من  نعرفها،  كما  أوبــك  نهاية 
النفط  إنتاج  يشهده  الــذي  الهائل  »التغيير  إلى 
عن  تستغني  يجعلها  قد  ما  المتحدة،  الواليات  في 
بإمكان  أن  يعني  »هذا  وأضــاف  الخام«.  استيراد 
لها  يحلو  كما  تقريبا  تتصرف  أن  المتحدة  الواليات 

في الشرق األوسط«.

لكن تبقى معرفة ما إذا كانت السعودية ستنجح 
ممارسة  مــع  ــك«  »أوبـ وحــدة  على  الحفاظ  فــي 
ضغوط على إيران. وأوضح شيلدروب »من الناحية 
وأوبك  روسيا  رؤية  في  السعودية  ترغب  المثالية، 
انطباعا بأن  وشركائهما في صف واحد ما سيعطي 
المجموعة أقوى حتى لو بذلت بعض الدول جهودا 

للحد من إنتاجها«.
هو  الممكنة  الحلول  »أحــد  إن  فابياني  وقــال 
خفض  عــن  الــســعــوديــون  يتوقف  أن  ببساطة 

إنتاجهم أكثر مما وعدوا به أوبك«.
عام  أواخــر  تراجعها  بعد  األسعار  رفع  وبهدف 
مليون   9,82 مــارس  في  المملكة  أنتجت   ،2018
 10,31 وهو  المحدد  الهدف  مقابل  يوميا  برميل 

مليون برميل يوميا.
إهانة السعوديين

يتوخون  يــزالــون  ال  السعوديين  أن  يبدو  لكن 

من  لإلهانة«  تعرضوا  »لقد  فابياني  أضاف  الحذر. 
اللحظة  التي منحها األميركيون في  خالل اإلعفاءات 
المرة،  هذه  »في  أنه  اعتقاده  عن  وأعرب  األخيرة. 
التأثيرات  رؤية  واإلماراتيون  السعوديون  سينتظر 

زيادة  قبل  السوق  في  اإلعفاءات  إللغاء  الملموسة 
إنتاجهم«.

فبعد  اآلن.  حتى  كثيرا  تقلبا  األسعار  تشهد  ولم 
بعد  دوالرا   75 إلــى  برنت  خــام  برميل  قفز  أن 
ليتم  أخرى  مرة  تراجع  اإلعفاءات،  إلغاء  عن  اإلعالن 
أبريل  في  كان  كما  دوالرا،   70 حول  به  التداول 
فرض  بإعادة  التهديد  ترامب  بدأ  عندما   2018

العقوبات.
في  قــفــزة  المحللون  يستبعد  ال  ذلـــك،  ــع  وم
األسعار.وكتب أندريه مارتينسن، المحلل لدى »دي 
يتعين  حين  في  أنه  مذكرة  في  ماركتس«  بي  إن 
اإليرانية،  الصادرات  تعويض  المنتجين  بعض  على 
غير  االستخراجية  اإلمكانيات  بعض  يترك  هذا  فإن 
ما  للغاية،  منخفضة  مستويات  »عند  المستخدمة 
حدوث  حــال  في  للتقلبات  عرضة  السوق  يجعل 

اضطرابات جديدة« في دول أخرى.

المستندية  االعتمادات  دخــول  من  واحــد  أسبوع  بعد 
على خلط الخالفات بين المصرف المركزي في طرابلس 
والبيضاء، كان تحذير المصرف المركزي في البيضاء من 
في  المركزي  المصرف  إلدارة  قانونية«  »غير  ممارسات 

طرابلس »تهدد السلم االجتماعي واالقتصادي«
البيضاء  في  »المركزي«  قال  األربعاء،  صدر  بيان  وفي 
حيث  قانونية،  غير  بطريقة  أمــوال  صــرف  »رصــد  إنــه 
السلطة  عن  يصدر  بقانون  إال  صــرف  وال  ميزانية  ال 
على  مبالغ  »صــرف  عن  المصرف  وتحدث  التشريعية«. 
مهام سفر المسؤولين من عالوات وعهد عن طريق إدارة 
طرابلس،  في  المركزي  بالمصرف  المصرفية  العمليات 
أجهزة  على  األجنبي  بالنقد  العهد  صرف  في  والتوسع 

إقرارها  يتم  لم  ومجالس  ومؤسسات 
حتى باالتفاق السياسي«.

إدارة  أن  الــبــيــان،  فـــي  وجــــاء 
»التوزيع  البيضاء رصد  في  »المركزي« 
غير العادل على أقاليم ليبيا الثالث من 
ملف االعتمادات، ووقفها على مصارف 
بالمنطقة  الرئيسية  ــا  ــه إدارت تقع 
على  ينمي  خطير  مؤشر  في  الشرقية 
إقحام المصرف المركزي في التجاذبات 

السياسية«.
دخل  الــمــاضــي،  أبــريــل   29 ــي  وف
على  المستندية  االعــتــمــادات  ملف 
العاصمة  في  الدائرة  االشتباكات  خط 
المركزي  المصرف  إعالن  مع  طرابلس 
شبهات  ــود  وجـ ــن  ع طــرابــلــس  ــي  ف
ــال لـــإلجـــراءات  ــث ــت ــدم ام ــ ــســاد وع ف
االعتمادات  في  بها  المعمول  للمثل 
مقررا  المباشرة،  والحواالت  المستندية 
النقد  بيع  عند  مشددة  إجراءات  فرض 
على  الــحــاالت  هــذه  لتفادي  األجنبي 
والتنمية،  »التجارة  هي:  أربعة مصارف 

الواحة، اإلجماع العربي، الوحدة«.
الرقابية  »األجــهــزة  إن  بالبيضاء  المركزي  ــال  وق
مشبوهة  عمليات  في  األجنبي  النقد  صــرف  رصــدت 
لعمليات  بالمستندات  وموثقة  المحاسبة  ديــوان  في 
تحدث  كما  االعتمادات«.  طريق  عن  تمت  أموال  غسل 
مقدرات  لحماية  مفتوحة«  »خــيــارات  عن  المصرف 
نفسه  الوقت  في  محمال  يحددها،  لم  لكنه  الشعب، 

المجتمع الدولي نتيجة تلك الممارسات.
»إجــراءات  أن  البيضاء  في  المركزي  المصرف  واعتبر 
في  العامة  إداراتــهــا  تقع  مصارف  استهدفت  الرقابة 
جهوية  »حــرب  أنها  إلــى  مشيرا  الشرقية«،  المنطقة 
اإلجراءات  هذه  ووصف  بنغازي«.  بها مصارف  المقصود 

العام،  المال  على  الحرص  ظاهرها  التي  بـ»التعسفية 
وباطنها هو التعطيل واالبتزاز غير المبرر الذي يقود في 

النهاية إلى نتائج سيتحمل عواقبها المحافظ المقال«.
استشرى  »فساد  عن  البيضاء  في  المركزي  وتحدث 
ــحــواالت  ــمــادات وال االعــت اشــتــريــت فــي ملف  وذمـــم 
المباشرة وكشفت عنه تقارير األجهزة الرقابية كديوان 
لم  »لماذا  متسائال  والمستندات«،  باألرقام  المحاسبة 
ويتم  السابق؟  في  المصاحبة  الرقابة  إجــراءات  تتخذ 

اتخاذها اآلن«.
المركزي،  المصرف  حــدد  الماضي  سبتمبر  وفــي 
لفتح  األجنبي  النقد  الستعمال  المنظمة  الضوابط 
الحد  »يكون  أن  بينها  من  المستندية،  االعتمادات 
المستندي  االعتماد  لقيمة  األعلى 
يعادله  ما  أو  3 ماليين دوالر  الواحد 
ماليين  و5  الخدمية،  لالعتمادات 
لألنشطة  يــعــادلــهــا  ــا  م أو  دوالر 
ما  أو  دوالر  ماليين  و10  التجارية، 

يعادله لألنشطة الصناعية«.
في  ومصادر  دبلوماسيون  ويقول 
تزال  ال  المصارف  »إن  األعمال  مجال 
العملة  على  الحصول  على  قـــادرة 
في  لكن  أخرى  مصارف  عبر  الصعبة 
المصرف  يمنع  قــد  جــديــدة  خطوة 
إمكانية  طــرابــلــس  فــي  الــمــركــزي 

الحصول عليها تماما«.
ليبيا  شؤون  محللي  كبيرة  وقالت 
في مجموعة األزمات الدولية، كلوديا 
تلوح  أزمة مصرفية  »ثمة  إن  غازيني 
قدرات سلطات  تقوض  قد  األفق  في 
في  نفسها  تمويل  على  ليبيا  شرق 
أن  وأضــافــت  القريب«.  المستقبل 
قبل  بالفعل  تتشكل  كانت  ــة  »األزم

اندالع الحرب«.
يغلق  أن  »رويترز«  وفق  الدبلوماسيون،  يتوقع  وال 
الكبير  الصديق  طرابلس  في  المركزي  المصرف  محافظ 
»مصارف شرق ليبيا كلية لما قد يمثله ذلك من خطورة 
في  تعمل  نفسها  »المصارف  ألن  الغرب«  مصارف  على 
بينها«.  التمييز  يصعب  مالية  بتدفقات  والشرق  الغرب 
لكنهم يخشون أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة 

توحيد المصرفين المركزيين وسداد الديون.
ويقدر رجل األعمال حسني بي »إجمالي العجز والدين 
حكومية  التزامات  منها  مليارا،   130 إلى  ليبيا  في  العام 
أن  إلى  مشيرا  االجتماعية«،  التأمينات  مثل  مسددة  غير 
المقاصة بين مصرف  »المشكلة األكبر تكمن في فصل 

ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء«.

العقوبات على إيران تفاقم التوتر داخل أوبــك

»املركزي« بالبيضاء: ممارسات »املركزي« في طرابلس تهدد السلم

محللون ال يستبعدون قفزة في األسعار 

خالل ثالثة أشهر»عالوات وعهد واعتمادات بشكل غير قانوني«

أحد الحلول الممكنة هو أن يتوقف 
السعوديون عن خفض إنتاجهم 

محلل نفطي: هل تكون هذه هي نهاية 
أوبك كما نعرفها.. من يدري؟

المركزي بالبيضاء: 
»خيارات مفتوحة« 

لحماية مقدرات 
الشعب

توزيع غير عادل على 
أقاليم ليبيا الثالثة 
من ملف االعتمادات

< ناقلة نفط ايرانية
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 »محمد نجم«.. والنغم
 الذي مات في الخاطر

جمعة بوكليب

أحالم المهدي

أخيرًا، حُقَّ لنا أن نستريح، ولو لفترة قصيرة، من الضجيج اإلعالمي حول »البريكست«. شكرًا لوزير دفاع، 
الحكومة البريطانية، المطرود »جافين ويليامسون«. يبدو أن رئيسة الحكومة، وأعضاء الحكومة، وقيادات 
حزب المحافظين، والمطالبون بالخروج من االتحاد األوروبي ومعارضوهم اتفقوا جميعًا، للمرّة األولى، حول 
شيء محدد مع وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، ومع المواطنين، في الحاجة لفترة راحة، ولو قصيرة، 

تبعدهم جميعًا، عن صداع يومي دائم سببه »البريكست«.
شكرًا، مرة ثانية، لوزير الدفاع المقال من منصبه، جافين ويليامسون، الذي تطوع لهذه المهمة، بتسريب 
معلومة من آخر اجتماع عقده مجلس األمن القومي للصحافة، تتعلق بموافقة رئيسة الحكومة السيدة تيريزا 
ماي على إشراك شركة »هواوي« الصينية في عقود الشبكة الخامسة لالتصاالت ببريطانيا، رغمًا عن معارضة 
الواليات  اعتراضات  عن  كذلك  ورغمًا  السرية،  األمنية  األجهزة  ورؤساء  والداخلية،  والخارجية  الدفاع  وزراء 

المتحدة األمريكية.
وبالتأكيد، فنحن، هنا، ال عالقة لنا بمدى صحة قيام السيد ويليامسون بتسريب الخبر من عدمه، فذلك 
»تسريب« سياسي آخر، له عالقة بالصراع الدائر بين الوزراء حول من األحق منهم- كٌل من وجهة نظره 
الخاصة- بتولي رئاسة الحكومة، بعد تنحي السيدة ماي قريبًا. نحن، في هذه السطور، يهمنا أننا ، بين يوم 
وليلة، فوجئنا بغياب »البريكست« من نشرات األخبار، وكأنه »فص ملح وذاب«، وكأنه كان ولم يكن، وكأنه 
ثالث سنوات،  منذ  وواقعنا،  حياتنا،  في سطور  مكررة  مفردة  يكن  لم 

تجعل الدم يتصاعد غضبًا لدى سماعها، من كثرة اجترارها.
والمعارضون،  للبقاء  المؤيدون  والمعارضة،  الحكومة  الجميع،  كان 
والناس، كغريق، في حاجة إلى من يمد له يد المساعدة والعون لينشله 
المحلية،  االنتخابات  وكانت  مؤلم.  مصير  من  ينتظره  ما  هول  من 
البرلمان األوروبي في الطريق، لكنها بال جدوى، ونتائجها  وانتخابات 
معروفة، الرتباطها الوطيد بمعركة البريكست. لذلك كان الجميع في 
إلى معجزة. وبالفعل، استجاب اهلل لهم جميعا، عبر وزير  حاجة ماسة 
المعترك  دخوله  قبل  كان،  ويليامسون،  جافين  اسمه  وطموح،  شاب، 
ألجهزة  بائعًا  يعمل  البرلمان،  في  مقعد  على  وحصوله  السياسي، 
التدفئة، وحصل على لقب أفضل بائع، على المستوى القومي، مرتين، 
لمكتب  رئيسًا  وصار  السياسي،  المجد  سلم  درجات  قفزًا  ارتقى  ثم 
االنضباط الحزبي في البرلمان، ثم منح منصب وزير دفاع، مكافأة له 
من رئيسة الحكومة على وقوفه في صفها، في معركة خالفة رئيس 
الوزراء األسبق ديفيد كاميرون. فهوى ساقطًا في هاوية، وبأسرع مما 
ارتقى. وصار حديث نشرات األخبار، والمعلقين السياسيين، والصحف، 
ووسائل التواصل االجتماعي، واإلذاعات، على اعتبار أن ما حدث دون 
أن  بعد  المنصب،  من  اآلخر،  هو  استقال،  األسبق  الدفاع  وزير  سابقة. 
أدعت صحفية شابة أنه تحرش بها. ومن قبل هناك حكاية وزير الدفاع، 
في حكومة هارولد ويلسون العمالية، في الستينيات من القرن الماضي، الذي فضل التمرغ في فراش ممثلة 

مشهورة. حبل الحكايات غير المسلية، في تلك الوزارة، يبدو طوياًل، نسبيًا، وربما ملفتًا لالهتمام.
شكرًا، مرة ثالثة، للوزير المطاح به، السيد جافين ويليامسون، فقد طفح الكيل بالجميع، وكان عليه أن 
يتطوع، مضحّيًا بنفسه وبمستقبله السياسي، من أجل انقاذ الجميع. وبضربة، عبقرية، واحدة، جعل مفردة 
كريهة مثل »بريكست« تختفي من أمام أنظارنا، ومن أسماعنا، بعد أن قتلتنا غمًا وكمدًا، طيلة سنوات ثالث. 
فتنفس سكان قرية »ويستمنستر« الصعداء، وتهللت مالمح وجوههم بشرًا وفرحًا، غير مبالين ما إذا كان 
السيد ويليامسون قد فعل ما زُعم إنه فعل وأنكره، أو أن خصومه ألقوا به، وبقوة، في الطريق، أمام أول حافلة 
مسرعة، ليتخلصوا من شيطان لم يعد ترجى منه فائدة. وحُق لرئيسة الوزراء السيدة ماي، أن تعود في آخر 
الليل، إلى سريرها، وتنام مطمئنة، هانئة، لعلمها أنها سوف تستيقظ صباح اليوم التالي، وال تجد من يعكر 
مزاجها »بالبريكست«، وتعقيداته، ومتاهاته، وصراعاته. وآن للمواطنين، حاليًا، على األقل، االستمتاع بشيء 

من هدوء يستحقونه، واشتقوا إليه، كجرعة ماء بارد في صحراء جرداء، قائظة.
في فترة التسعينيات من القرن الماضي، قام مجموعة من المنفيين الليبيين بفتح مشروع تجاري، في 
الجديد، محل تجاري يملكه رجل من أصول هندية.  بلندن. وكان بجوار محلهم  منطقة »ايلينج برودوي« 
وحدث في األيام األولى أن التقى التاجر الهندي بأحد الشركاء، في المشروع التجاري الليبي، وخالل الحديث 
سأل الهندي جاره الليبي إن كان هو المالك للمشروع. فرد الليبي قائاًل بأنه واحد من شركاء ثالثة. قال التاجر 
الهندي، وهو يغادره، ليس المهم أن تبدأ مشروعًا تجاريًا، المهم هو قدرتك على االستمرار.. يبدو أن ما قاله 
التاجر الهندي يتخطى عالم التجارة، ويطال عالم السياسة. بمعنى ليس المهم، في السياسة، أن تبرز على 
سطح األحداث سريعًا، وترتقي المناصب قفزًا، لكن المهم هو القدرة على الصمود واالستمرار، في واقع ال 
مكان فيه إال لمن تعلموا العيش في أوكار األفاعي، وخبروا فن تبادل األنخاب مع التماسيح، قبل التخلص 

منهم، دون أن يتركوا وراءهم أثرًا.

واأللحان  النوتات  بكل  الدنيا  ترافقنا  لوطن،  نغني  عندما 
نغني  وعندما  صدى،  ألف  للصوت  ويصبح  تعرفها  التي 
لجالد تموت األغنيات في المهد، وإذا عاشت فحياتها رهن 
تخفت معه  تكبر معه  تعيش معه  بحياة صاحبها ومجده، 
وترحل معه، عندما يولد الوطن في أغنية فإن كل تفاصيلنا 

تدور في فلكها.
وطفل  حكيمة  وعجوز  طيب  وجــار  ومــاء  تــراب  الوطن 
وحجر  وشرفة  ونافذة  باب  الوطن  جميلة،  وفتاة  مشاكس 
ألفنا وجوده في الطريق ألنه ال يؤذينا، الوطن مطب يرتفع 
أكثر من الالزم ليهشم رتابة الطريق وطابور ال ينتهي إلى 
الشباك الوحيد لكوشة، من أراد أن يحبه فليفعل ومن أراد 

أن يمقته ليفعل.
الحب  بهذا  يسمو  أن  أراد  نجم«  »محمد  الليبي  الفنان 
في  المحلقين  إلى سرب  يومًا  ينتم  لم  إلى حيث يستحق، 
الجالد  فيها  ولم يجعل صوته صفحة يكتب  الحكام،  فلك 
الفترة  نفس  في  وألعدائه،  لمريديه  رسائل  من  يشاء  ما 
الزمنية التي ولدت فيها أغنيته »ليبيا يا نغمًا في خاطري« 
الطيوب«  »بلد  رافقتها  الهنقاري  مصطفى  الشاعر  رائعة 
يعتبرهما  البعض  إن  حتى  عبدالقادر  صدقي  علي  وردة 
رياح  أطفأته  الذي  »نجم«  عاندت  الظروف  لكن  توأمتين، 

الثورة الخضراء لعقود.
على  الشعر  يدلق  أن  العاشق  لهذا  مسموحًا  يكن  لم 
قصائد  يقدم  أن  عليه  لزامًا  كان  بل  فقط  حبيبته  أعتاب 
الثمن  ليدفع  وقتها،  بيده  األمر  كان  لمن  والطاعة  الوالء 
غاليًا من عمره ومن موهبته التي يجهلها الكثيرون ممن 
يشاركونه هذا الحب الكبير، هو مخرج حاز ثقة قامات عربية 
سامقة مثل مصطفى العقاد الذي أوكل له مهمة مساعد 
له  لحن  الذي  الموجي  ومحمد  الرسالة،  فيلم  في  المخرج 
أغنية »ما استغناش عنك« قبل أن تتوتر وتنقطع العالقات 
وحرمه  نجاة  للمطربة  األغنية  منح  ما  المصرية   - الليبية 

هذا الصيد الثمين.
مطربًا  سطع  الــذي  »نجم«  على  تآمرت  الظروف  كل 
وممثاًل ومخرجًا وإعالميًا، ليجد نفسه بقدرة قادر بعيدًا عن 
والطاعة، ما جعل  السمع  بقوانين  الشاسعة مكباًل  سمائه 
كل األنغام تتكسر في خاطر هذا المبدع الجميل لتلتئم من 

جديد بأصوات كثيرة في حضرة الحاكم وزبانيته.
الساحة  عن  الطويل  تغييبه  بعد  له  األول  الظهور  كان 
لمهرجان  األولــى  ــدورة  ال في  استثنائيًا  الليبية  الفنية 
بفارق  المسرح  ذات  على   ،2009 واإلبداع  للفكر  األسطى 
زمني يزيد على الثالثة عقود، بين »سينما رويال« و»بيت 
درنة الثقافي« ضاعت سنوات من العطاء في عمر اإلبداع، 
وتصفيق  غزيرة  انهمرت  التي  نجم  دموع  ترجمتها  حرقة 
الحرقة  هذه  يستبدل  كيف  عرف  جمهور  من  وحار  طويل 

ببهجة اللقاء والعودة إلى جادة الشغف.
تُكتب القصائد واألغنيات للحبيبات واألمهات واألوطان، 
لهؤالء تتزين الكلمات وتتألق األلحان والصور، أما الطغاة 
فهم خالدون بأفعالهم وأقوالهم بعيدًا عن مكامن الجمال 
وسيبقى  الخاطر  في  نغمًا  ليبيا  ستبقى  العالم،  هذا  في 

محمد نجم اسمًا ساطعًا على تخوم الذاكرة.

سعاد الوحيدي

زمن يتيم مع أحمد إبراهيم الفقيه في باريس

الباريسية  القاعة  في  المتواجد  الوحيد  الليبي 
هال-شاتليه(.  لي  في  السينما/  )بفوروم  األكبر 
كان متألقًا كنجم شحذ كل أنواره، سعيدًا كعصفور 
على جناح فرح، وهو يخترق ولوجًا استثنائيًا لعوالم 
أن  يتوقع  لم  نحو  على  باريس  في  والثقافة  الفن 
يتم له. وأسعده كثيرًا أن يكون طرفًا في االحتفال 
يتصوره  يكن  لم  ما  وفــق  ليبية  سيدة  بإنتاج 
ممكنًا، كما كرر لي، وهو يستمع لتوالي الشهادات 
كان  لما  لوالها  بأنه  العرض،  وبعد  قبل  النقدية؛ 
لهذا الفيلم أن يرى النور. وكتب عن هذه اللحظة 
المقال الليبي اليتيم الذي تناول الموضوع، )وكأن 
ما تحققه امرأة ليبية على الساحة العالمية ال يهم 
الليبيين(، وذلك مقابل مئات المقاالت التي كتبت 
جوائز  سبع  حاز  عمل  عن  األرض،  لغات  بمختلف 
عن  يتحدث  كان  أنه  رغم  وذلــك  كبرى.  دولية 
العربية،  باللغة  مرصودة  وبشهادات  عربي.  وجع 
دون دبلجة، ودون تدخل سينمائي. حيث اختارت 
تنحاز  أن  الوزو  مانو  الكبيرة  الفرنسية  المخرجة 
رائدة،  سينمائية  لوحة  في  تترجمه  وأن  لوجعي، 
صوتًا وصورة كما هو دون إضافة أو تحريف. وقد 
كتاب  )صاحبة  كوجان  أنيك  الصديقة  وافقتها 
الطرائد الذي رصد جرائم القذافي الجنسية(، التي 
االختيار  هذا  على  الشريط،  على  العمل  شاركتنا 
لمغامرة  أقرب  كان  والذي  الجسور،  السينمائي 
طفلة،  حبور  حينها  غمرني  النتائج.وقد  خطرة 
الحضور  آالف  بين  ليبية  بوجود شخصية  مبتهجة 
كمن  ممتنة  الحدث،  مكان  على  تدفقوا  الذين 
الموضوع. فقد كان  يعيش فرحًا يخصه رغم جلل 
لوجوده في القاعة وقعه الخاص على قلبي، وكان 
طعم  التالية  االحتفالية  في  جواري  إلى  لوقوفه 
الوطن. بينما أسست تلك اللحظة ألحمد إبراهيم 
التفت حوله  استثنائي؛ حيث  لمعراج فكري  الفقيه 
الفرنسية،  والسينما  والفن  األدب  رموز  من  نخبة 
واقترحوا  ــاه..  ورؤيـ أعماله  عن  معه  تناقشوا 
للسينما  منها  بعضًا  يجسد  أن  الفيلم  منتج  على 
إليه  يرسل  أن  منه  طلب  الــذي  هذا  الفرنسية. 
المنتج  قاله  ما  )وهذا  برجل  اعتزازًا  لديه،  ما  كل 
حرفيًا(، قطع نصف األرض ليأتي ويشاهد العرض 
األول ألصعب األفالم التي أنتجها في تاريخه. كما 
البرفسور  العزيز  السهرة مع الصديق  تبادل خالل 
االنتقالي  للمجلس  رئيس  )أول  غليون  برهان 
إبراهيم  شدد  الشريط.  على  انطباعاته  السوري( 
الفيلم  هذا  أن  على  يومها  غليون  لبرهان  الفقيه 

سيكون له وقع السالح النووي ضد الطاغية.
الهوينى  يمشي  وهو  لي،  شرح  الغد  ظهر  في 
بأنه  الصدر،  الالتيني عن عجز في  الحي  أزقة  عبر 
أمامه  لندن  أوصدت  أن  بعد  للعالج  باريس  قصد 
منحه  رفضت  البريطانية  السلطات  وأن  األبواب. 
البلد  تأشيرة  على  حصل  قد  أنه  رغم  التأشيرة 
يقارب  ما  قضى  قد  وأنه  قبل،  من  المرات  مئات 
ربع عمره في ربوعه دون أن يزعج السلطات بذرة 
إشكال. كان حانقًا ومستغربًا في ذات الوقت لهذا 
تتدخل  لم  الليبية  الحكومة  أن  وكيف  الموقف، 
لمراجعة هذا القرار البريطاني المجحف بحق كاتب 

إلكترونية  رسالة  الورق،  عبر  كان  به  األول  لقائي 
يخبرني فيها بعزمه على القدوم لباريس، وأنه على 
شوق للقائي. سطر كالمًا جمياًل بقصد التعبير عن 
)بما  الكبير  وإعجابه  أجله،  من  أجهد  بما  اعتزازه 
وكيف  كتاباتي.  من(  عليه  االطالع  من  تمكن  قد 
يفلح....  أن  دون  مــرارًا  معي  التواصل  حاول  أنه 
عزلتها،...(.  على  شاهقة  أبوابًا  أوصدت  التي  )أنا 
على  مؤخرًا  تحصل  كيف  الرسالة  في  لي  شرح 
بنفسه.....  للتعريف  وعرج  اإللكتروني،  عنواني 
لم  الليبية،  الكلمة  سماء  في  الفارعة  القامة  وهو 
صديقًا  )وكان  بنفسه،  يعرفني  ألن  محتاجًا  يكن 
لم  أنني  غير  واألصدقاء(.  األهل  من  للكثير  عزيزًا 
في  المحلق  الطائر  )أنا  باريس،  في  ساعتها  أكن 
لكنني  بعيدة(.  صحاري  أجوب  كنت  الوجود،  أفق 
في  مثله،  برمز  به،  ألتقي  أن  بفكرة  جدًا  سعدت 
أن  »أخيرًا«  القدر  لي  يسمح  أن  مثلها....،  مدينة 
وعشيرتي  أهلي  مع  كنوزها  من  بعض  أتقاسم 
ترصدهم  أن  خطر  من  عليهم  أخشى  أن  دون 
أرسل  وأنا  برفقتي. وشددت عليه  السلطان  عيون 
له رقم هاتفي، أن يخطرني حال وصوله المدينة.

تواصلي الصوتي األول مع أحمد إبراهيم الفقيه 
تم بعد ذلك في سياق عجائبي، حيث كنت، عندما 
رن الهاتف )بذبابات رتيبة( قرب قلبي، في لحظة 
نبي  فيه  قضى  الذي  الغار  داخل  عذبة  اعتكاف 
والعزلة،  الصبر واأللم  أيوب سنين طواال من  اهلل 
)بمدينة أورفة الجميلة شرق تركيا(. حيث تحولت 
النار بردًا وسالمًا على جده خليل اهلل إبراهيم من 
الروح واألبصار بمقامه خرافي  قبل، وحيث تبتهج 
المعمار والمعنى، وحيث يوجد أكبر مخيم لالجئين 
أن  للمرء  يمكن  حيث  ومن  تركيا،  في  السوريين 
حضنها،  في  وكأنه  السورية  األراضي  على  يطل 
عند  الصبر  أحاجي  من  بعضا  ألتمس  كنت  وحيث 
صعب  المعنى  لهذا  بإطالق  الرمز  أيــوب/  مقام 
للتزود بسكينة من  المراس. وقد اجتاحتني حاجة 
ذاك، أمام انكسار ظهر تكسرت فوقه النصال على 
األمل،  مساحة  على  يزحف  اليأس  وبات  النصال. 

كزحف النار على هشيم تيبس بشمس حارقة.
لباريس  عودتي  قرب  عن  وأخبرته  به  رحبت 
)الصرخة  الوثائقي  للفيلم  األول  العرض  لحضور 
األسد  الطاغية  جرائم  رصد  الــذي  المكبوتة(، 
إنجازه،  وراء  كنت  الذي  العمل  حرائر سوريا،  بحق 

ودعوته ألن يحضر الحدث.
الرد كان قصيدة شعرية بالحبور والتأكيد على 
وصولي،  حال  معه  أتواصل  أن  ورجاني  الحضور، 

وهكذا كان.
حينئذ أخبرني أنه يقيم في ضاحية الشانزليزيه، 
األمكنة  هذه  مع  أتعامل  ال  بأنني  مازحة  وعلقت 
هذه  الكادحة  القوة  تقتحم  أن  )قبل  البرجوازية 
باللون  وتزرعها  التفاصيل،  الخرافية  الجادة 
مباشرة  بي  يلتحق  أن  عليه  واقترحت  األصفر(. 
للكدح  األقرب  باريس،  وسط  العرض،  مكان  في 
والثقافة.. األقرب للحي الالتيني حيث كان مخاض 

أكثر من إنجاز إنساني عالمي.
وكان  العرض،  الفقيه  إبراهيم  أحمد  حضر 

ليبي مهدد بمرض صاعق. وقد تحدثنا/ وخططنا 
يمتاز  الذي  البلد  فرنسا؛  في  العالج  ومدة  آلليات 
نمر  كنّا  بالذات....  الطب  مجال  في  طويل  بباع 
خرّجت  التي  الطب  مدرسة  أمام  اللحظة  تلك  في 
أشهر وأهم أطباء العالم، ونحن نتوجه إلى ساحة 
الصرح  أبواب هذا  أمام  السربون الحتساء قهوتنا 
نحن  ليجادلنا،  تأسس  والذي  العريق،  األكاديمي 

أهل الحضارة العربية »المحتضرة«.
كان البرد قارسًا في نهاية العام، اجتاح باريس 
دون رحمة، وهو ما جعله يفكر في تأجيل مباشرة 

العالج، لوقت الربيع.
قلت له الربيع في القلب، والربيع أنت. وإنه كما 
يقول أهل كندا، حيث يقطنون في الواقع الصقيع، 
مناسب،  غير  فصل  يوجد  ال  بأنه  بــالدًا،  وليس 
أال  واستحلفته  مناسبة.  غير  مالبس  هناك  ولكن 
يغادر باريس إال وقد لوى رقبة هذا المرض الكافر، 
وكنت  والزمان.  المكان  بوسع  وألقاه  أعود  وحتى 
الحماية  إجراءات  لتأمين  مضطرة لمغادرة باريس 
في  بشهاداتهن  المشاركات  السوريات  للبطالت 
الفرنسية  القناة  على  عرضه  يتم  أن  قبل  الفيلم، 
أطول  لقاءات  على  وتواعدنا  الراعية.  الرسمية 
وأجمل في رحاب مدينة النور والثقافة التي فتحت 
لكنني  البرد،  له ذراعيها بترحيب دافئ رغم شدة 
برسالة  السورية  الحدود  عبر  أنتقل  وأنا  فوجئت، 

منه تقول:
»الحقيقة بعد أن أكملت مراجعاتي مع الطبيب، 
في  والمجيء  مصر  إلى  األسرة  مع  الرجوع  قررت 
إخبارك  رأيت  ولهذا  اهلل.  بإذن  مالءمة  أكثر  وقت 
الباب  بذلك. كما أردت أن أقول لكِ إن مقااًل في 
الماضي،  الثالثاء  الذي أكتبه صدر يوم  األسبوعي 
وموجود  الفيلم،  عن  كتبته  الذي  المقال  يحمل 
نصه في صفحتي في الفيسبوك. ونبقى بإذن اهلل 
الذي  المنتج  باألخ  تذكيرك  وأريد  تواصل.  على 
اإلنجليزية،  باللغة  الروائية  أعمالي  يقرأ  أن  يريد 
إرسال بعضها  أستطيع  رأيه  على  زال  ما  فإذا كان 
إليك عبر اإليميل. مع خالص التحية والتقدير من 

أخيك أحمد إبراهيم الفقيه«.
وترك  بــاريــس،  الفقيه  إبراهيم  أحمد  تــرك 
الربيع،  لزمن  الولوج  لحظة  تركنا...  ثم  العالج،... 
لحظة أن »نبه النيروز في غسق الدجى أوائل زهر 
يخلف  أن  يقصد  كان  وكأنه  نومًا«،  باألمس  كن 
وتلون  الحنة،  ورائحة  الرمان،  زهر  مع  موعده 
أن  يحب.  كما  بالبياض  والمشمش  اللوز  أشجار 
ال  أن  الباريسي،  الغضب  ربيع  مع  موعده  يخلف 
يعانق دفق السترات الصفراء يفترش الشانزليزيه 
التسكع على أرصفتها.. كأنه تعمد أن  التي عشق 
ال يدفع ثمن فنجان القهوة الذي وعدني به أمام 
كأنه  المريع.....  احتراقها  شاهد  أن  بعد  نوتردام 
كأنه  باريس؟!!  في  أخرى  مرة  يراني  أن  يريد  ال 
التعب  أنهكه  وقد  الجسد،  ثقل  من  التحرر  اختار 

واالنتظار وخذالن األمة...
يبقى أن أهل السينما في فرنسا ما زالوا جادين 
وجع  بذخائر  الحبلى  تلك  أعماله،  إنتاج  بشأن 

وسجع من بالد أحبها ولم تنصفه.

حضر أحمد 
إبراهيم الفقيه 
العرض، وكان 
الليبي الوحيد 
املتواجد في 

القاعة الباريسية 
األكبر )بفوروم 

السينما/ في لي 
هال- شاتليه(.

ترك أحمد إبراهيم 
الفقيه باريس، 
وترك العالج،... 

ثم تركنا... لحظة 
الولوج لزمن الربيع

الشعر وعالمة النفط

مثلما فاجأنا، وكأنه مطرٌ على الصحراء مر/ فأنخنا به ثم 
استرحنا / ونعود للرمال نشكو لها الظمأ«. ولم يُختتم 
التائية  القافية  على  جريًا  جُرعة  بكلمة  األخير،  المقطع 
التي ختم أو قفل بها المقاطع السابقة بكلمات كـ: نجمة، 
أزقة، شرطة، نكتة، ووصوف كـ: حلوة، هرمة، مجمّدة، 
القصيدة  تنتهي  كما  ومُزدحمة.  مُكتظة،  مستجدّة، 
والجمل  المضمرة،  »الكلمات  القواعدية  بتجاوزاتها 

الالهثة« أن تكون أقرب إلى قصيدة النثر.
مرثية  في  عاٍل  بصوتٍ  ر  التفكُّ ما  بشكل  يتم  وحتى 
الواضحة  القصيدة بنفسها عن االنحرافات  النفط، تنأى 
الشعرية،  البنيويات  تتبينه  الذي  النحو  على  التخطيط 
بصور  غنية  لغة  وآخر  حين  بين  الشاعر  يستعمل  بأن 
االستعارات والكنايات، حتى يبتعد قلياًل عن النثر. غير أن 
والتشبيه،  االستعارة  من  الحظ،  لحسن  تخلو،  القصيدة 
وتستمد شاعريتها من سردية أنظمة تعاقبيها: الداللي، 

والتداولي.
والتداولي  الداللي،  المسارين  نتعقب  أن  يساعدنا 
نتّلقاه  فال  سرديته.  عشنا  ألننا  النفط،  مرثية  نص  في 
بكسل، فنستهلكه كانطباع غامض، بل نشارك مشاركة 
فعّالة في إنشاء معناه وتوضيح نظام تشفيره عالماتيًا أو 
القارُ دواء الجرب.  سيميائيًا. فحتى منتصف القرن /كان 
صار  بل  خامًا،  قارًا  النفُط  يعُد  لم  القرن  منتصف  وبعد 
إسفلتًا تُرصف به شوارع المدينة: بالنفط نحن من غّلف 
صباح  كل  التُراب  مسح  من  ونحن  المُتربة/  شوارعها 
عن أسفلتها. والجمل الذي كنا نداوي جربه بالقار، وربما 
أو  العشيرة  بعالمة  فنعّلمه  به سمته،  نكوي  جلده  على 
وأرقامها  الدولة  بعالمات  وسيارة  مدحلة  صار  القبيلة، 
نرّش  خزّانها  ومــن  الــشــوارع،  بها  ونرصف  نسوّي 
القطران فنصيّره إسفلتًا.. نحن من ُكنا رعاة: »وانحدرنا.. 
نحاصرها  المُكتظة/  المدن  نحو  الشتاء،  كسيل  حفاة 
جنودًا  الحافي  خبزها  نغازل  باألزقة/  ونشٌّقها  بالصفيح 
عاهاتها  لنفرغ  المواني  نحو  ونمضي  وشرطة/  وعمااًل 

المستجدّة ...«.
يتجاوز النقد المجتمعي في »مرثية النفط« المَسخري 
comic« وهو تحويل الكائن أو الواقع موضوعًا للسخرية، 
مِيّ ironique أو السخري اللوذعي، وينتهي  عبر التَهَكُّ
الذي يُضمر شحنة  القدحي،  أو   « satiric إلى »الهجوي 
في  ارتباطا  أقل  لكونه  جائز  وهو  عنهما.  زائدة  فكرية 
ونقرأ  النقد.  جديّة  تشترطه  ما  وهو  التنكير  بـ  الذهن 
من  سردية  في  التنقيصية  أو  التقليلية  المقاطع  في 
المدن  نحو  الشتاء،  كسيل  »حفاة   .. النفط  بهم  انحدر 
مساء  وفي  الواصفة:  الجمل  تدّفق  استمرار  المُكتظة« 
حاناتها الساخنة،، نُبادل بآخر العرق، جُرعة خمٍر ونكتة/ 
 ،، الريفية  ولفحولتنا  ومنا،،  منها  نحرسها  الليل  وفي 
المُزدحمة/ وحين  األعياد على مباغيها  نتحايل بقروش 
مُحملين  ومُسهدة،  عارية  الحقول،،  حيث  إلى  نرجع 
بالعلب،، الممّلحة والحلوة/ نتبختر فوق ضحك السهول،، 

أدرت خريف 1992 أمسية شعرية حال إرجاعي بعد إقامة 
ألمانيا. تواقت ذلك مع تأسيس  ستة أشهر متوترة من 
صبراتة  مدينة  في  فاحتفلت  والبيئة  الثقافة  جمعية 
إشهارها  أرفقت  التي  المتوسط  ساحل  على  األثرية 
بعد  طريبشان  جيالني  الراحل  الشاعر  بأوبة  باالحتفاء 

طول اغتراب في منافٍ عربية وأوروبية.
بالصدفة  قرأت  قد  كنت   1992 يناير  سفري  قبيل 
ي على عدّ أصابع اليّد شدّتني  قصائد للشاعر عمر الكدِّ
منها قصيدة مرثية النفط المنشورة ـ أبريل 1991 ـ في 
مجلة الفصول األربعة. فكانت التابعة التي أرفقها الشاعر 
بي فخبأتها في حقيبة ترحالي المُنتوى لدراسة الفلسفة 
في  بلدة  إلى  تعود  وأصوله  الكدّي  فكان  ألمانيا.  في 
جبل غريان كصغيّر قبيلة العجيالت الذي قطع تابعة نثر 

النفط ليكتب في متنه نَصّ الشعر.
أربعينية  تلحق  التابعة  تكون  أن  المرثية  افترضت 
الموت، وقصدها ذكر محاسن الميّت. والذي يموت في 
مفاجئة  ثروة  ومساوئه،  بمحاسنه  النفط  هو  القصيدة 
إلى  األدنــى  الكفاف  من  البشري  المعاش  نمط  تغير 
ليبيا  منه  استثنيت  الذي  والنموذج  األقصى،  االستهالك 
مصدرًا  ذلك  في  واعتمدت  العربي.  الخليج  بلدان  هو 
سائرة  طفرة  جوهره  في  هو  عمره،  طال  مهمًا  طبيعيًا، 
حتمًا إلى نضوب. السؤال كيف نضيّق من فجوة مانوية 
هذه القضية: ونعني طفرة النفط، ونضوبه، بل تالشيه، 
المعاشي،  باألحرى  أو  االقتصادي،  فيها  يتداخل  التي 
الشعر  فيه  يشتغل  السياسي سياق  وتعبيره  بالمجتمعي 
باإليحاءات،  بيّن »الشكالنيون« صوريًا  ليس فقط كما 
بين  كما  وليس  واالستعارات،  والكنايات،  والرمزيات، 
»البنيويون« باإلزاحات والتناصّات، والخروقات؛ بل، وهو 
التي يُظهرها  العالمات  إعادة ترتيب  ما يهمنا هنا، في 
مبتدأ القصيدة: »فاجأنا النفط في منتصف القرن / وكان 
القارُ دواء الجرب«. وختامها… »لعلنا غذًا حين نمر باآلبار 
وقد نفد نفطها/ سنقف وننشد: في ذكرى حبيب ومنزل/ 
فنظهر  جربها«.  يُزيل  من  وال  خلفنا،  اإلبل  تمر  بينما 
قصيدة  مفتتح  مع  الوحيد  التناص  إزاحة  بعد  العالمة 
بالعالمية  ونترصد  نبكِ«،  »قفا  القيس  امرئ  الجاهلي 
مغايرة  النفط«، عالمة  السميائية في قصيدة »مرثية  ـ 
للعالمة التي ترصدناها في مقالتنا السابقة المنشورة في 
ي عبر  مكان آخر »تحذير إلى القارئ« في درس شعر الكدِّ
نصوصه كـ»رحلة سمك السلمون« أو »أن تكون شاعرًا« 

أو »أرى ماال ترون«.
أبياتها  وتشطير  العروضية،  صيغها  إلى  باإلضافة 
إمكانية  على  تدل  قليلة  بقرائن  نفسها  القصيدة  تقدم 
انطوائها على قصيدة تفعيلة. وإن توخت في مقطعين 
األشطر،  بين  مرات  عدة  التكرار  تتعمّل  واحدة  تفعيلة 
يمكن تسميتها بالحاّفة، ولكنها ال تعيق تدفق القصيدة 
لتغطية  مستعجل  وصفي،  تقرير  إلى  أقرب  تصبح  أن 
تاريخية لمسار أحداث مرّت متعاقبة : »سيودعنا النفط 

بالسراويل الضيّقة/ . في المقطع التالي تتبدّل القافية 
االنقطاع  السردية.  بتقريريته  الهجاء  تواصل  فينقطع 
إزاحة  البنيويون  يسميها  مرّكبة  استعارة  بدخول  يحدث 
الروابي/  النفط،، فانحدرنا وتجاوزنا  على الشطر/ فاجأنا 

بـ/ نمضغ كعك المُدن بلعاب البوادي/ .
»مرثية  سردية  في  التقليلي  أو  التنقيصي  المنزع 
النفط« شمل أساسًا تعاطي الدولة والمجتمع مع طفرة 
النفط ، وهو يومئ إلى الظاهرة االجتماعية التي سادت 
ليبيا منتصف الستينيات من القرن الـ20 أي اقتالع اليّد 
في  واندراجها  المدينة،  إلى  وتوّجهها  الريفية  العاملة 
وظائف وأعمال خدمية، غذت هامشية اقتصاد الخدمات 
على حساب اقتصاد اإلنتاج بما يُفاقم النزوع المجتمعي 
تتجاوز  النفط«  »مرثية  قصيدة  أن  إال  االستهالك.  إلى 
حنين الذاكرة وترصد تحواًل في توّجه النظام السياسي، 
الموّجه  الراديكالي  خطابه  في  البداوة  استعمل  الذي 
المحاولة  ابتداًء من  الداخل  المدنية والحضرية في  ضد 
ضباط  قادها  1975التي  أغسطس  المفشّلة  االنقالبية 
عليها  أطلق  ما  وضد  حضريون،  جُّلهم  التنظيم  من 
خطاب  وهو  الخارج  من  الغربية  اإلمبريالية  الهجمة 
حتى  واإلرهاقات  بالمتاعب  كاملة  لعشرية  ليبيا  أبهظ 
الغارة األمريكية أبريل 1986على مقرّ القيادة السياسية 
بثكنة باب العزيزية بالعاصمة طرابلس. تراجع الخطاب 
كبرنا  نحن  /ها   : المقطع  هذا  يرصده  للتهدئة  وركونه 
أنجبتنا،،  التي  القبائل  لكن   / المضارب  وغادرنا  اآلن،، 
ظلت تطاردنا وتمنحنا المناصب / لنبني مجدها الجاهلي، 

ونرتق عزها الحجري، بأصابع الوطن/
القصيدة  هذه  أن  هنا  بها  قمنا  التي  القراءة  بيّنت 
االنطباعية بوضوح تحتوي على درجة قصوى ما يستدعيه 
بـ  الموصوفة  التاريخية  المعمارية  من  تعبيرًا  ريفاتير 
وهو   ،»monumentality والضخامة  واألبهة  »الفخامة 
نظمًا  ونظمها  القصيدة  كلمات  انتقاء  ضــرورة  يعني 
محسوبًا إلعطائها ديمومة ضرورة تربط النص الشعري 
اتصالية  شبكة  في  تأويله  يتطّلبها  التي  والشفرات 
معّقدة. تخاطب العظمة التاريخية، التي يدشّنها المقطع 
كدماء  أحمر  علمًا،،  للبالد  اخترنا  قد  وكنا  االفتتاحي: 
األجداد،، كشقائق النُعمان ولون الشفق/ أخضر كطفولة 
فيه  هوى  وسوادًا  السحب/  ولون  األحالم  وآخر  الربيع،، 
يبدأ  البالد،،  نشيد  وكتبنا   / ونجمُة  هالٌل  السماء،،  من 

بالمليك،، وينتهي بالمُفدى/.
أذكر أني عندما جاء دور الشاعر عمر الكدّي ألقدّمه 
بصبراتة.  والبيئة  الثقافة  جمعية  أمسية  في  للحضور 
إذ  الشعر  في  يفكر  وأنه   ، النفط  مرثية  بشاعر  وصفته 
أشبع  قد  مقالي  يكون  أن  أتمنى  قصيدته.  فيه  يكتب 
النفط  عالميات  1992بتحليل  عام  المقتضب  تقديمي 

في الشعر.

افترضت املرثية 
أن تكون التابعة 

تلحق أربعينية 
املوت، وقصدها 

ذكر محاسن 
املّيت. والذي 

يموت في 
القصيدة هو 

النفط بمحاسنه 
ومساوئه

دور الشاعر عمر 
الكّدي ألقّدمه 

للحضور في 
أمسية جمعية 
الثقافة والبيئة 

بصبراتة. وصفته 
بشاعر مرثية 
النفط ، وأنه 

يفكر في الشعر 
إذ يكتب فيه 

قصيدته

هدوء مفاجيء
 على جبهة »البريكست«

نورالدين خليفة النمر

شكرًا، مرة ثالثة، للوزير 
املطاح به، السيد 

جافني ويليامسون، 
فقد طفح الكيل 

بالجميع، وكان عليه أن 
يتطوع، مضّحيًا بنفسه 

وبمستقبله السياسي، 
من أجل انقاذ الجميع.

كل الظروف تآمرت 
على »نجم« الذي 

سطع مطربًا وممثاًل 
ومخرجًا وإعالميًا، 
ليجد نفسه بقدرة 

قادر بعيدًا عن 
سمائه الشاسعة 

مكباًل بقوانني السمع 
والطاعة
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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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أحالم الربيع العربي تترنح لكنها ال تسقط

العودة من  أملهم في  االستقرار  إلى  الراكنون  اعتبره  الذي 
دولة،  تبني  ال  لكنها  أنظمة  تسقط  الثورات  بــدءوا.  حيث 
والثورات العنيفة خصوصًا قد تجتث النظام من جذوره لكنها 
غالبًا ال تفضي إلى ديمقراطية في مدى منظور، ورغم الوقع 
الرومانتيكي الراهن للثورة الفرنسية إال أنها كانت كابوسًا 
لجيلين تقريبًا رغم قرن التنوير الذي سبقها، وجاءت بعدها 
لم  أيقظتها  التي  القيم  لكن  شرسة،  ديكتاتوريات  ثالث 
تنطفئ، وأيضًا األحالم التي أيقظها الربيع العربي لن تخمد 
إلى  مكان  من  وتنتقل  الزمن،  عبر  تعود  الظاهرة  وستظل 
تكسر  حين  قوتها  مدى  الشعوب  اكتشفت  أن  بعد  مكان، 
هشاشة  مدى  واكتشفت  الشارع،  إلى  وتخرج  الخوف  حاجز 

هذه األنظمة الكرتونية.
في الحالة الليبية لم يكن الحكم منذ 1973، ومنذ إعالن 
رأس  الحرفي، ألن  بالمعنى  الخمس، حكمًا عسكريًا  النقاط 
جاء  التي  العسكرية  المؤسسة  تقويض  في  بدأ  النظام 
للسلطة عن طريقها، وطرح نفسه كمثقف أو مفكر أو ثائر 
مريدي  من  المتنفذة  وسلطته  حاشيته  وتكونت  سرمدي، 
في  النافذة  الثورية  لجانه  منهم  شكل  الذين  أيديولوجيته 
كل مؤسسة، من المعسكرات إلى المدارس، وأصبح االنتماء 
العقائدي إلى هذه األطروحات هو الطريق إلى النفوذ والمال 
وتقلد المناصب، واستخدم قاموس الدولة الدينية في وصف 
مظاهر الميكرودكتاتورية التي أسسها في مجتمع ناشئ ما 
التاريخ،  الوطنية ألول مرة في  دولته  تأسيس  زال في طور 
وانغمس بروح المخّلص في حمى استعارته لهذا القاموس 

لكن  الخلق«،  كل  بالد  »كابوريا  إلى  الوصول  ألجل  محنًا 
ويلتقي  كابوريا  مليجي  يصل  حين  الخاتمة:  في  المفارق 
أحمد زكي المسؤول عن منح جواز اإلقامة في البالد الحلم، 
المفارق أن مليجي يطلب العودة لبالده التي غادرها دون 

إرادة.
ومعلل  واقعي  ألنه  مفارق  فهو  الــروايــة،  مدخل  أما 
الفلبيني  الرجل  األنباء: »  تناقلته وكاالت  إلى خبر  ويستند 
الذي اسمه رودريغو دوتيرتي فعل األمر نفسه في بالده.

آالف  ثالثة  واحد،  قتل في شهر  اإلنسانية،  المجرم، عديم 
من تجار المخدرات، وترك سكان السبعة آالف ومئة وسبع 
بال  ــدة،  واح حقنة  بال  الكئيب،  الواقع  في  غارقين  جزر 
أي  واحد... بال  واحدة، بال سطر هيروين  سيجارة حشيش 
التي  الشعبية  الحارة  في  هنا،  حدث  ما  أيضًا  وهذا  شيء. 
أحد  في  الواقعة  الكئيبة  مدينته  في  مليجي،  فيها  يعيش 

أقاليم بالده الرمادية.«
وهذه  المعقول  إال  وجوده  يعلل  ال  الالمعقول  وكأنما 
مفارقة روائية، فالمتخيل ال يعلل ألنه العلة، والمسند إليه 
في الرواية هو الخبر المحتوي على فعل الرئيس الفلبيني، 
أما المسند فهو الرواية، ورغم ذلك فإن القارئ في تقديري 
للرواية  األسطورية  البنية  من خالل  اإلسناد  هذا  سيتجاوز 
عالم  في  المتداخلة  باألحداث  وتمسك  الحكى  تنسج  التي 
جماليات  محمول  السلسة  الغرائبية  وهذه  محكم،  فانتازي 
الداللة التي ليست بحاجة إلى عالم المعقول كما نجد ذلك 
في ألف ليلة وليلة أو فيما وُصف بأنه روايات لألطفال كما 
فيها  يعقل  ال  التي  كولودي  لكارلو  بينوكيو«  »مغامرات 

المخيلة أي عقال.
7« منذ  لقد بدأ السرد محكمًا في رواية »الوصفة رقم 
في  وانساب  التعليلية  معقوليته  من  السرد  الروائي  افتك 
متحررًا  الروائي  العالم  يبدأ  ومنذها  التخيلية،  معقوليته 
الصغير  للمليجي  المضني  البحث  أجد  وبهذا  وانسيابيًا. 
عن طريقة معملية لتحضير الكيف طالت دونما داٍع سردي 
القارئ  إلقناع  الكاتب  من  جهد  هو  وإنما  الروائية،  للبنية 
ذلك  بعد  الرواية  في  لكن  اآلتية،  الفانتازية  بعوالمه 
األسطورة،  كمبل  رأى  كما  همام،  مجدي  أحمد  الروائي 

كمن عرف أمكنة غير مطروقة ودعا الناس إلى زيارتها.
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لرحلة  وتعليل  واقعية  المدخل  جنس  من  الرواية  خاتمة 
مليجي الصغير الال معقولة، وكذا تعليل للراوي العليم من 
هو كاتب الرواية التي كما مذكرات الرحلة، إذ هناك رواية 
أسطورة هي رحلة مليجي الصغير في األقاليم السبعة بين 

دفتي مقدمة وخاتمة واقعية.
في  رصده  وممكنٌ  بيِّنٌ  ما  فارقٌ  ثمة  هل  السؤال: 
أي  الفانتازية،  الحالة  وبين  الواقعية  الحالة  بين  الكتابة 

وحرية  المدنية  والدولة  الديمقراطية  مطالب  ظلت 
التعبير تدور في دائرة النخب المثقفة، لكن األغلبية الراكنة 
القيم سرعان  عادة لالستقرار قد تراودها أحالم بمثل هذه 
الفوضى  كابوس  قلب  في  نفسها  وجدت  ما  إذا  تنقشع  ما 
المنغصات  من  وغيرها  األسعار  وارتفاع  األمني  واالنفالت 
اليومية، فتتراجع لمطالبها الحياتية اليومية، ولهذا السبب 
حكمهم،  بشرعية  الرغيف  ودعم  االستقرار  الطغاة  قايض 
اجتاحت في  التي  السياسي  وتأخرت عندنا مشاريع اإلصالح 
الثالث،  العالم  يسمى  ما  دول  من  الكثير  األخيرة  العقود 
في أمريكا الالتينية أو أفريقيا أو آسيا. لألسف أصبحنا بين 
خيارين أحالهما مر، الدولة الدينية أو الدولة العسكرية مع 
ضعف البديل المدني الذي ال يمكن أن يتحقق إال عبر أحزاب 
سياسية لها برامج واضحة وقاعدة شعبية عريضة، ومنظمات 
أو  المعلوماتية  الثورة  أما  خبرة،  وذات  فاعلة  مدني  مجتمع 
الجديدة  األجيال  لدى  توفر  أن  فاستطاعت  الكبرى  الرقمية 
صعبة  أصبحت  التي  والحشد  والتخطيط  التواصل  إمكانية 
الميادين  تمأل  أن  بإمكانها  وكان  التقليدية،  الوسائل  عبر 
لتبدأ سلسلة سقوط طغاة أحكموا قبضتهم على بنى الدولة 
التطورات  هذه  تضمره  ما  حساب  يحسبوا  ولم  الداخلية 
في  ترعرعت  التي  الدينية  التيارات  أن  غير  الهائلة،  التقنية 
وبنظامها  بتنظيماتها  الحراك  هذا  اجتاحت  االستبداد  ظل 
البنيوي الذي ال يختلف عن النظم السياسية الساقطة إن لم 
النظم  ترميم  إمكانية  ما عزز  الواقع  أخطر منها، وفي  يكن 
البديل  والعودة تحت شعارات جديدة هو  لنفسها  القديمة 
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إن  ــورة«  ــط األس ــوة  »ق فــي  كمبل  جــوزيــف  ــال  ق عندما 
قوانا  أعماق  إلى  توصلنا  التي  المفاتيح  تمثل  األساطير 
الروحية، وقادرة في الوقت ذاته على أن توصلنا إلى الفرح 
عرف  كمن  يتكلم  كان  الروحية،  الغبطة  وحتى  واالستنارة 

أمكنة غير مطروقة، ودعا الناس إلى زيارتها.
أحالتني »الوصفة رقم 7« رواية أحمد مجدي همام إلى 
»قوة األسطورة« واستدعت جوزيف كمبل ، لكن قبل ذلك 
»خريطة  وجدت  صفحة  آخر  وفي  الكتاب  تصفحي  وأثناء 
خط  موضحًا  الصغير  مليجي  رسمها  كما  بوريا  الال  أرض 
من  انتهيت  قد  وكنت  الشمال«،  إلى  الجنوب  من  سيره 
التاريخ  على  محلقة  نظرة   - اإلنسانية  »الشبكة  قــراءة 
منكيل،  هاردي  وليام  وابنه  منكيل  روبرت  جون  العالمي، 
458أغسطس  المعرفة  عالم  قاسم،  مصطفي  ترجمة 
من  رؤيتها  تستقي  البشري  للتاريخ  كتابة  وهو  2018م«، 
لهذا  خارطة  الكاتبان  فيرسم  العنكبوتية،  الشبكة  خالل 
خارطة  قطيعة،  دون  وتنفصل  تتصل  شبكة  كما  التاريخ 
الزمان  في  متداخلة  روابط  ذات  التاريخية  الشبكة  هذه 

والمكان، أي أن التاريخ البشري كما اإلنترنت.
بينوكيو«  »مغامرات  طالعت  الفترة  نفس  وفي  وقبل 
قرأت  أخرى  مرة  مصادفة  وليس  وكنت  كولودي،  لكارلو 
»ألف ليلة وليلة« بعد أن قرأت رواية ربيع جابر »بيريتوس، 
رقم  »الوصفة  لكن  نسيتها،  التي  األرض«  تحت  مدينة 
األرض  جوف  في  يسقط  لحارس  كقصة  بها  ذكرتني   »7
ليعيش حياة مع كائنات أخرى ال بشرية في عالم فانتازي، 

والرواية هي كما مذكرات الحارس في هذه الرحلة.
في  استدعى  همام«  مجدي  »أحمد  أن  تالحظون  كما 
ذاكرتي هذا، وكذا عنوان روايته أحالني إلى رحالت سندباد 
السبع، وما قابل من بالء وأهوال حتى حاز النجاة وعاد إلى 

بغداد.
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الصغير  مليجي  يرويها  كما   »7 رقم  الوصفة   « رواية  إن 
في  رحلة  عن  عبارة  العليم  والراوي  الرئيسية،  الشخصية 
أقاليم سبع هي بالد كائنات ال بشرية أو بشرية مشوهة، 
الكاتب  مخيلة  من  تنثال  أحداث  في  الفانتازيا  وتتداعى 
الهروب  من  حالة  في  الصغير  مليجي  خالله  ينتقل  كواقع 
هذا  وفي  والمعقول،  للتوقع  كسر  في  النجاة  عن  والبحث 
مجدي  أحمد  الروائي  يختلقها  التي  األسطورة  رواية  هي 
همام فهي أسطورته، وخريطة الشبكة اإلنسانية المتخيلة 
الرقم  هو  ما  السبع  العقبات  يجتاز  الذي  اإلنسان  لرحلة 
األسطوري الداللة، إلى جانب أن الكيف الذي تعاطاه ناتج 

التجربة المعملية السابعة التي خاضها.
تبدو رحلة مليجي الصغير كما شبكة تاريخية يجتاز فيها 

وأفكاره  أيديولوجيته  على  القداسة  من  نوعًا  يسبغ  الذي 
ومعاركه الدونكيشوتية، ويجعلها غير قابلة للنقاش أو النقد، 
اإلسالم  طموح  حتى  تتجاوز  التي  اإلسالمية  الفتاته  عارضا 
المتشدد، مثل : »القرآن شريعة المجتمع« و»أمرهم شورى 
بينهم« كتقية إيمانية أمام أية مطالب بالديمقراطية، غير أن 
النظام المذعور من المتغيرات الدولية في العقدين األخيرين 
فتح من جديد المجال للمصطلحات التي كان يعتبرها رجعية 
المدني والمنابر وغيرها،  الدستور والمجتمع  »كفرية« مثل 
نظامه  »يدوكر«  أن  به  يحاول  استعراضي  منطلق  من  ولو 
بما يتوافق ومطالب العالم الجديد، وهو القائل بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر »إذا اشتدت الرياح فمن الحكمة أن 

ترخي حبال خيمتك كي ال تقتلعها الرياح«.
الدكتاتوري  النظام  بين  القاموس  في  التوافق  هذا 
والتنظيمات الدينية خلق بينهما تحالفًا ضمنيًا تجاه البديل 
الثالث المهدد لهما، وهو الدولة المدنية التي يكتسب فيها 
الحاكم شرعيته من الصندوق، والتي من أهم مظاهر تحققها 
إمكانية التداول السلمي للسلطة، ومازال هذا التحالف بين 
الخصمين اللدودين مستمرًا حتى اآلن، فالدكتاتوريات التي 
محاربة  شعار  تحت  تعود  أن  تحاول   2011 العام  بها  أطيح 
تعاد تحت  العسكرية  والمحاكم  الطوارئ  اإلرهاب، وقوانين 
مستوياتها  بكل  اإلسالموية  والمجموعات  نفسه،  الشعار 
شعار  تحت  فتاواها  وتصدر  الديمقراطي  المسار  تقوض 
وكالهما  الحكم،  إلى  العسكر  »طواغيت«  عودة  مقاومة 
أو سباًل  الضمني وكأن ال سبيل  التحالف  يتصرف وفق هذا 

أخرى لبناء الدولة المحترمة التي تتناغم مع العصر.
إلى  التسلطية  لمنظومته  المضاد  الحاضر  القذافي  نفى 
تتجاوز  أطروحته  أن  يكرر  كان  حين  الغامض  المستقبل 
كل البنى الراهنة للدولة والشرعية وأن أية مطالب بالقيم 
نفى  بينما  الخلف،  إلى  وعودة  الرجعية  من  نوع  الحديثة 
إلى  مشروعه  مع  المتعارض  الحاضر  اإلسالموي  البديل 
الماضي السحيق، وفي الحالتين تتم مصادرة الراهن ونفيه 
المفقود(  الفردوس  أو  المؤجلة  )اليوتوبيا  الغموض  صوب 
السلطة  في  الفاشية  التيارات  هذه  رغبة  فيه  تتضح  الذي 

ورغبتها في أن تكون هذه السلطة مقدسة.
وعندما خرجت الشعوب المنفية خارج الزمن إلى الميادين 
بالزمان  تلتحق  أن  تحاول  كانت  بالية،  نظمًا  وأسقطت 
الكوني وأن تستعيد راهنها، وليصبح فضاء اإلنترنت مساحة 
للسخرية والتهكم على هذه القداسات المزيفة التي حكمت 
ومازالت تحاول أن تحكم بها الفاشيات وجدان الرعية الورع، 
وكان الضوء الذي بزغ على أكف الجيل الجديد عبر شاشات 
على  أطبقت  التي  الظالم  منظومات  لتصديع  كافيا  صغيرة 
سلطات  تجاه  الورع  طقوس  مارست  التي  المجتمعات  هذه 

مقابل طعامها واستقرارها المزعوم.
ونقلها  الثورة  السياسي في عسكرة  اإلسالم  تيار  أسهم 
من الميادين إلى الجبهات، كما أسهم في إعادة المؤسسة 
أيدي  في  للسالح  نشره  بفعل  المشهد  إلــى  العسكرية 
الجماعات المؤدلجة واإلجرامية التي ال تهدد الدولة المدنية 
فقط ولكن تهدد بناء الدولة من األساس واألمن القومي، 
لكن األغلبية الناعمة هي من ستحسم الصراع لصالح الدولة 
المدنية مهما اشتدت قبضة السلطة، وما يحدث في الجزائر 
تهب  التي  االجتماعية  الصحوة  هذه  أن  يؤكد  والسودان 
في  بنيوية  بمتغيرات  المتعلقة  أسبابها  لها  المنطقة  على 
المجتمع السياسي ولها أفقها المستقبلي الذي يحيل الصراع 
في المنطقة ألول مرة حول قيم الدولة المدنية الحديثة إلى 
إرادة الشعوب بعد قرون من االستسالم لنظم استبدت بها 

وهي تتغني بالشعارات الوطنية أو الدينية.

والخاتمة  المقدمة  وبين  األسطورة  المتن  الرواية  بين 
المعقولين؟، رواية »الوصفة رقم 7« تفترض أن ليس ثمة 
العالمين،  في  التعليل  على  يشتغل  الكاتب  ولهذا  فارق، 
تقريري  ــد  واح مستوى  ذات  لغة  فــي  ــرده  س وينساب 
الروائي: رحلة  المتن  ووصفي مقتضب وجمل برقية. وفي 
الرعب،  روايات  من  تغترف  السردية  البنية  الصغير  مليجي 
وفي  يخيف،  المشوهة  الكائنات  ووصف  أهوال  فاألحداث 
الشعبي،  بالقصص  مليئة  طفولية  بذاكرة  يشي  ما  هذا 
الذاكرة من  المتلقي فتتالحق صور  ومنه ما يستفز مخيلة 
مدخل  في  جاء  الذي  الواقع  على  تحيل  أخرى  ومن  ناحية، 

الرواية المحمل بالقتل والجريمة...وهلم.
دعت  ما  حاصل  فهو  الكيف،  يسببه  ما  الغياب  وأمــا 
ركيزة  هو  ما  الكيف  لغياب  كنتيجة  وبعد  قبل  إليه  الحاجة 
فإن  عليه  المركز،  الحكى  وسند  أحداثه  ومبرر  السرد 
الواقعي  العالم  بأن  يشي  عنه  المسكوت  الروائي  الخطاب 
التي يعيشها  والحالة األسطورية  الصغير،  أي حياة مليجي 
نرصد  وفي هذا  متداخل وسيان  واحد  عالم  حلم، هو  كما 

جماليات الداللة التي أشرنا إليها.
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هذه،  كتابتي  من  يومين  قبل  إال  الرواية  على  أحصل  لم 
ولم أطالع الرواية إال مرة واحدة، لهذا فما كتبت ليس إال 
انطباع قارئ حيث لكل قارئ قراءة، ومن ذا قرأت »الوصفة 
رقم 7« كرواية أسطورية أو كما تلقيتها في جلسة واحدة، 
الصغير  مليجي  رحلة  وتلقيت  والخاتمة  المدخل  فتجاوزت 

كما أنه الرواية.
للمتعة  فاستكنت  التأويل  من  راحــة  في  جعلني  ما 
أنها  كمبل:  جوزيف  يوكد  التي  األسطورة،  في  المتحققة 
إليه. أو كما قال: كل من يكتب  تنطلق من الخيال وتقود 
والكتاب  نفسك،  تسلم  تنفتح،  أنك  يعرف  إبداعيا  عمال 

يتكلم إليك وفي الوقت ذاته يبني نفسه.
هكذا تكلم همام...هكذا حدث »الوصفة رقم 7« فقال..
مليجي  وقرر  المقهى.  في  مساًء  يلتقيا  أن  على  »اتفقا 
ألقى  المعمل  إلى  فذهب  المساء،  حتى  الوقت  استغالل 
األدراج  أحد  من  كانت.  كما  فوجدها  الشجرة  على  نظرة 
السوداء  الرخامية  الطاولة  إلى  أخرج دفترًا صغيرًا، ثم عاد 
ثبت  كتب:  الدفتر  من  األولى  الصفحة  في  الصالون.  في 
بوريا.. الال  أرض  في  قابلتها  التي  العجيبة  بالكائنات 
وتوثيق وتكريم ألبطالهم وشهدائهم في رحلة كابوريا.. 
الخارجي كتب بخط  الغالف  وعلى  الصغير«،  مليجي  تأليف 

أكبر: »أنا في الال بوريا«.
ثم فتح الدفتر، وبدأ يدون...«.

أظنني  هكذا  وليس  عجالة،  في  الرواية  قرأت  هكذا 
قارئها في غير هذا الحال.

هذا التوافق 
في القاموس 

بني النظام 
الدكتاتوري 

والتنظيمات 
الدينية خلق 

بينهما تحالفًا 
ضمنيًا تجاه 

البديل الثالث 
املهدد لهما

»الوصفة رقم 
7« ذكرتني بها 
كقصة لحارس 

يسقط في جوف 
األرض ليعيش 

حياة مع كائنات 
أخرى ال بشرية في 

عالم فانتازي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

 املوقف النقدي واملوقف الحيادي

»الحوت علينا«
محمد عقيلة العمامي

لعل أرسطو هو أول من عالج، نظريًا، مسألة الثنائيات المتناقضة. 
دون  يحول  عازاًل  متينًا  حدًا  بينها  المسافة  منتصف  في  أنشأ  حين 
احتكاكها. إذ في باب الفضائل جمع الفضائل المختلفة تحت تعريف 
ففضيلة  رذيلتين«.  بين  »وســط  أنها  على  يحددها  مانع  جامع 

الشجاعة، مثاًل، تكون وسًطا حاجزًا بين رذيلتي التهور والجبن.
تتناقض وتقصي بعضها.  الفضائل،  فالرذائل، على خالف  وإذن 
لكن الفضيلة المتوسطة تقصي الرذيلتين المتنافيتين. أي أن مبدأ 

اإلقصاء هنا يظل قائمًا معنا.
أن  إال  هنا،  والوسطية  التوسط  حد  يستعمل  أرسطو  أن  ورغم 
الفضائل ال تقف موقًفا محايدًا بين الرذائل، وإنما تقف من ثنائياتها 
موقف جدلي  إنه  مركب جديد.  يسفر عن  نقديًا  موقًفا  المتضادة 
لدينا  تكون  حيث  والماركسي.  الهيجلي  الجدل  غرار  على  بامتياز، 
أطروحة ونقيضها )= نفيها(، ثم المركب المتطور الجامع بينهما. أي 
أن هذه الفضيلة )= هذا المركب( لم يكن ليوجد لوال وجود الرذيلتين 

المتعارضتين. وهذا ما يعرف بنفي النفي.
في الحياة العامة ينتهج عدد كبير منا )خاصة في األمور التي لها 
مساس مباشر أو غير مباشر بعواطفنا( نهجا ثنائيا حادا تغيب فيه 
معظم ألوان الطيف وال يتبقى لدينا سوى اللونين األصليين األسود 
واألبيض. أي أنه يطلب منك أن تكون مع أو ضد هذا األمر أو ذاك، أو 
هذا الطرف أو ذاك، وال يقبل منك أن تكون ضد األمرين أو الطرفين 
معًا. وهذا يعني أنه ال يقبل منك أن تنتهج نهجًا نقديًا، أو ناقدًا، 
متعارضتين.  رذيلتين  باعتبارهما  معًا،  رفضهما  إلى  بك  يؤدي  قد 
كأن تكون ضد عصابتين مسلحتين تتقاتالن بغرض السيطرة على 
تجارة المخدرات. أو فصيلين مسلحين في حرب داخلية )وليس أهلية( 
يحتربان من أجل السيطرة على السلطة في حد ذاتها، دون وجود 

خالف بينهما حول شكل الدولة وطبيعة الحكم.
رفض األمرين أو الطرفين، وفق منهج نقدي، ليس موقًفا حياديًا 
الحيادي  والموقف  شيء،  النقدي  الموقف،  أو  فالمنهج،  وسطيًا.  أو 

شيء آخر.
وليس ضرورة أن يؤدي الموقف النقدي إلى رفض الطرفين، بل 

كثيرًا ما يؤدي إلى الوقوف إلى جانب طرف منهما ودعمه وتأييده.
ذلك أن المنهج النقدي منهج موضوعي ينبغي أن ينتج عنه موقف 
مسؤول. لذا ال يمكن لي، وفق المنهج النقدي، أن أكون ضد الغزو 
المقاومين له، وأن أكون ضد  الفيتناميين  لفيتنام وضد  األمريكي 
الميز العنصري في روديسيا )= زمبابوي الحالية( وجنوب أفريقيا وضد 
نضال المواطنين األفارقة للتخلص من هذا الوضع. أو أن أكون ضد 
الفلسطينيين  نضال  وضد  لفلسطين  الغاصب  الصهيوني  الوجود 
ضد هذا االغتصاب، وضد حكومة بورما في قيامها بعمليات تستهدف 
موقفي  المسلمين.  هؤالء  وضد  المسلمين  من  مواطنيها  إبادة 
المذكورة  األمثلة  في  المقاومة  مع  أكون  أن  مني  يقتضي  النقدي 
جميعها. أي أن المنهج النقدي ال يساوي بين الجالد والضحية، كما 

يقال. المساواة بين الجالد والضحية دعم صريح للجالد.

وهو  مقتل،  في  الحوت  يصيب  الذي  هو  الشاطر  الحيتان  »صائد  أنبيوه:  قال 
الجزء الذي يبعد خلف الزعنفة بأقل من ثالثة أمتار، إن أصاب هذه النقطة، من 
فترتفع  فوق  ويهوي  سطح  فوق  يرتفع  الضخم  الحوت  هذا  فإن  مترًا،   25 نحو 
على  ينقلب  حتى  الماء  بزعنفتيه  الحوت  ضرب  يطوي  ال  عالية.  بفرقعة  وتهوي 
ظهره ويطفو جثة هامدة، أما أصابه الحربون في غير هذا المقتل فإنه يعوم به 
وبالبرميل الملون أيامًا إلى أن يجده مركب ويسلمه للسفينة صاحبة اللون. فهذا 

اتفاق بين سفن صيد الحيتان..«.
الرايس عبد النبي الترهوني، الذي كان يعرف في ميناء بنغازي في خمسينات 
كنا  عائلية؛  قرابة  به  تربطني  جيوه«  »أنبيوه  باسم  الماضي  القرن  وستينات 
نراه عندما كنا أطفااًل كنجم سينمائي، بجسم رياضي، وسيم بشعر أسود ناعم 
وكأنه مالكم باكستاني. وكان سباحًا ماهرًا جمع كؤوسًا من مسابقات المسافات 

الطويلة.
كنت قد حضرت ليلتين من ليالي مأتمه! فلقد شاع خبر، في أواخر خمسينات 
القرن الماضي، أن المركب الذي كان بحاراته غاطسين يبحثون عن حديد مخلفات 
الحرب العالمية بشواطئ بنغازي قد غرقت ببحارتها كلهم، ولكننا شاهدنا رجاًل 
يشبه »أنبيوه« قادم من أول الشارع فانطلقنا نحوه ولما تأكدنا منه، عدنا نصيح 
مأتمه  ليلة  ثاني  وانقلبت   .» حي  أنبيوه   .. حي  »أنبيوه  جداًل:  كجديان  ونتقافز 

فرحًا.
بنغازي  التجارية، وغادر  السفن  بحارًا بواحدة من  فيما بعد  »أنبيوه«  والتحق 
لسنوات. وبعد عودته سمعت منه أنه عندما وصلت المركب ميناء أوسلو التحق 

بسفينة لصيد الحيان.
عنها  معرفتي  ظلت  شيئًا،  االقتصادية  وأهميتها  الحيتان  صيد  عن  أعرف  لم 
ما وصفته في قصة قصيرة نشرتها في موجعتي القصصية »قلوب األخطبوط« 
القرن  في  الصيادون  كان  الحيتان،  صيد  تاريخ  عن   2001 سنة  نشرت  التي 
الثامن عشر، يسحبونها من بعد إصابتها بالحراب إلى المياه الضحلة بمساعدة 
ويغلونه  لحمها  من  الدهن  يستخلصون  الماء،  ينحسر  وعندما  المتصاعد؛  المد 
منها،  االستفادة  تطور  ولكن  للطهي.  وزيت  للمصابيح  زيت  على  فيتحصلون 
بالفيتامينات،  زاخرًا  طنًا  وزنه  يبلغ  الذي  وكبده  رائجة،  سوق  له  صارت  فلحمها 
االدوية  لصناعة  والجلود  فللعطور،  العنبر  أما  لألرض،  سمادًا  والبواقي  واألمعاء 
أسعارها،  وارتفعت  الحيتان  الطلب على صيد  زاد  الفوائد  الجلدية. وبسبب تلك 
وأخذت في التناقص مما حدا بالدول تقنين صيدها وتحديد حصص لكل دولة 

تقع بحارها على بيئة الحيتان.
الزاهية  بثيابهم  والنساء  األطفال  يتجمع  »ساندفيورد«  مدينة  ميناء  في 
الميناء  رصيف  خلف  المصطفة  البيضاء  الميناء  منازل  أمام  الحمراء،  ومناديلهم 
العام  من  سبتمبر  شهر  في  أبحروا  الذين  مايو  شهر  خالل  أبطالهم  الستقبال 
الحوت.  لمنتجات  عائمة  الواقع مصانع  في  التي هي  السفن،  تلك  مع  المنصرم 
»ساندفيورد« تعد مركزًا لصيد الحيتان في العالم ال يتعدى سكانها ثالثين ألفًا، 

ولكنها تتمتع برفاهية واضحة.
لم يعد صيد الحيتان مثلما أخبرني »أنبيوه« فمدافع الحربون أصبحت عالية 
الدقة، وتقنيات تتبعها جعلت الحيتان في مرمى سهام الصيادين. ولم يعد صياد 
هذه اللبوانات التي تعد أضخم المخلوقات الحية فوق األرض مهنة غير آمنة، إذ 
لم يتحطم مصانع أو تغرق سفن، إذ لم تسجل حادثة واحدة طوال العشرة أعوام 

الماضية.
فما أن تعلن، في شهر مارس، الحصص الدولية لصيد الحيتان قد نفدت، حتى 
في  السفن  تتوقف  قد  أدراجها.  وتعود  الصيد  العائمة عن  المصانع  تكف سفن 
رحلة عودته على ميناء تجاري للراحة، وشراء الهدايا. إن المصنع العائم الواحد 
يكلف تمويله نحو ست ماليين دوالر، وينتج نحو مئة ألف برميل من زيت الحوت 
الذي يتحول %95 منه إلى دهن المرجرين، الذين نشتريه من أسواقنا، من دون 

أن نعرف أن البرميل من زيت الخام يسوق بخمسين دوالرًا!
أساطيل النرويج وبريطانيا واليابان وجنوب أفريقيا وبناما وروسيا تجوب قبعة 
العالم الشمالية في مواسم الصيد يرافق كل سفينة مندوب من المركز الدولي 

حتى ال تتجاوز أية دولة الحصة المخصصة لها.
نحن ال نعرف عن الحوت سوى اسمه، ومع ذلك نطلقه عن السمك، في حين 
أنه حيوان ثدي ال عالقة له باألسماك! أما لماذا كتبت لكم اليوم عن »الحوت«؟ 
ألن محلاًل اقتصاديًا وسياسيًا نصحني ساخرًا بأن أعود للسمك والصيد والزفرة 

بداًل عن مداخالتي اإلخبارية وابدأ وجهة نظري؟!
مسكين إنه ال يعرف شيئًا عما يجري في العالم وأن »عصيدته« الصباحية يوم 
العيد الكبير تبتدئ زبدتها من فوق سفينة »مزفرة« وأن الدول الصناعية الكبيرة 
تتصارع على بحار ليست ملكًا ألحد من أجل »الزبدة« فما بالك على وطن أصبح 
مشاعًا لكل المغامرين في العالم، ولكل المعلقين السياسيين الذين يخجلون من 

أخبارنا عن انتماءاتهم السياسية والعقائدية!

عمر أبو القاسم الككلي

في ميناء مدينة 
»ساندفيورد« 

يتجمع األطفال 
والنساء 

بثيابهم الزاهية 
ومناديلهم 

الحمراء، أمام 
منازل امليناء 

البيضاء 
املصطفة خلف 

رصيف امليناء 
الستقبال 

أبطالهم خالل 
شهر مايو

ليس ضرورة أن 
يؤدي املوقف 

النقدي إلى رفض 
الطرفني، بل 

كثيًرا ما يؤدي 
إلى الوقوف إلى 

جانب طرف 
منهما ودعمه 

وتأييده
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ثقافة

اليومية،  والحياة  االجتماعية  البيئة  أجواء  لوحاتك  في 
هل انطلقت من رؤية ما؟

للذكريات  للبساطة  الجميل،  للماضي  الحنين  نعم، 
نستمتع  نجارو«،  »حفايا  القديم  لشارعنا  ومرها،  بحلوها 
رفقاء  يلبس  ما  النالحظ  نلبس  بما  النهتم  باللعب 
ونقاء  بساطة  بساطتنا،  في  مستغرقين  نكون  اللعب، 
البسيطة  البيوت  ذاتها،  العمارة  في  تجديه حتى  حقيقي، 
الصاخب  الشارع  على  تطل  خشب  من  أبوابها  التى 
عبقة  بذكريات  المليئة  البريئة  العتيقة  تلك  بنا،العمارة 

باللمة والود، جدران قديمة مهترئة حن وأمان. 

إذا أنت كمبدعة رسامة، فنانة تشكيلية لديك رؤية؟
أجيد  ألني  أرســم  وأنــا  رؤى،  بل  للفن  رؤيــة  لدي  أكيد 
أتذوق من  أوثق ما  الرسم وتخصص دراستي وأحاول أن 
،لكن  وتشبهني  تشدني  أشياء   ، حولي  األشياء  جماليات 
مازلت لم أرسم لوحات نبعت من داخلي، وحين أختار أن 
اللوحة عن مشاعري  أرسم فإني أحاول أن أعبر من خالل 

و همومي أحزاني وأحالمي.
نشعر  عما  تعبير  الفن  حرية،  فالفن  لرؤيتي  وبالنسبة 
به ونحس تجاه أي قضية تشغل تفكيرنا،الفن استقاللية 
الفنان  امتداد لشخصية  الرأي مدرسة وفلسفة،والفن  في 

لرؤياه لكل شيء في العالم.

الشمس،سحب  غروب  لألفق،لحظة  لوحات  مجموعة  لديك 
هاربة.. هل تجدين في هذه الفضاءات مساحة حرية؟

البصر  مد  على  أتأمله  األفق،  خط  يشدني  دائما  األفق، 
وشوشة  هناك  كأن  السماء،  وهواجس  البسيطة  مد  بين 
وحديث وكالم خاص،يشدني هذا الغموض وربما الحزن، 
لم  آت  من  ومايحويه  معالمها،  طالسم  أفك  أن  أحاول 

يأت؟!

التي أسميتها  لوحة شدتني،  الحنين يشدك ثمة  وألن 
»صانعة األجيال« بينما هي تصنع الفخار؟! 

الطين  تمسك  من  أجيال«  »صانعة  هي  لي  بالنسبة 
الكبير  والفرن  للدفء،  الكانون  وتعمل، من تصنع  بيديها 
كنت  حين  لطفولتي،  حنين  اللوحة  هذه  خبزها،  أجل  من 
تلك  نفسي  رأيت  بيتنا،  وفرن  الكوانين  أمي  مع  أصنع 
تبدعان  يــدان  هما  اليدين،  تلكما  تتأمل  التي  الطفلة 
طيبة  بمالمحها،  أغرم  الوجوه  هذه  أحب  حياة،  تصنعان 

وعزة وتواضعا ،وهذه اللوحة زيت على قماش، متر ×70.

عشق  ثمة  وأيضا  كبير  حجم  ذات  لوحاتك  أن  الحظت 
لأللوان؟

كانت  األحجام  أكبر  ربما   ، األحجام  متفاوتة  لوحاتي 
الفارغة،فما  بالمساحة  مغرمة  أنا  ،ولكن  األفق  لوحات 

بالك باألحجام 
لطرت  جناحان  لــي  لــو  أنــه  أشعر  فضاء  الــواســعــة، 
فضاء  وهواجسي،  أفكاري  أرسم  بحرية  أعبر  بداخلها، 
ونعم  بآخر،  أو  بشكل  اللوحة  في  تنعكس  الروح  يجعل 

فيها  حريتي  أجد  بثقة،  أضعها  بها  أتحكم  األلوان  أعشق 
وأقودها، هل أقول إنها تلبس شخصيتي! ال أكتفي بلون 
صريحة  وروحي،ألوان  بعيني  أراه  ما  مع  أمزجه  بل  واحد 
في  أقتصد  ال  بالسكين،  بــارزة  أشكالها  وبكل  غامقة 
الجميلة  ألواني  ببذخ،من  حقها  اللوحة  أعطي  األلــوان 
أبتعد  حتى  وشعوري،  روحي  من  الفياضة  وأحاسيسي 
اكتفت،أنها تململت ألنها امتألت حتى  أنها  عنها وأحس 

فتفسد  ألوانا  أزيد  أن  أخاف  حينذاك  يكفي  تقول:  تكاد 
لوحتي.

لنخرج قليال من فضاء اللوحة وأسألك عن عالقتك 
بالوسط الفني التشكيلي، وأيضا »دار الفنون«؟ 

جدا،  جميلة  التشكيلي  الفني  بالوسط  عالقتي  أوال 
تحديد  بال  جميعهم  والوطن«  والفن  اهلل  في  »أحبهم 

أستطع  لم  إن  حتى  بها  يقومون  مبادرة  أي  ،وأشجع 
الحضور الشخصي، أما عالقتي 

وألتقي  الفن  أجد  أحبها ألني   ) الفنون  الدار) دار  بتلك 
باشا« أخي وصديقي  رائعين، فيها »عماد  فنانين  بأناس 
)خبيرة  وسماني  بفني  واحتفى  شجعني  من  أوائل  ومن 
الــدار  هــذه  بيعها..  وتــم  لوحاتي  فيها  عرضت  ــون(،  ل

حميمة ودافئة.

المدرسة  اخــتــرت  ــت  أن بمعني  واضــحــة،  لوحاتك 
الواقعية؟ 

بطبعي  المدرسة؟  هذه  اخترت  لو  مشكلة  هناك  وهل 
الذين  طلبتي  ،حتى  واللوحات  الخطوط  كل  أحترم 
وحتى  التلقائية  خطوطهم  فــي  أتمعن   ، أدرســهــم 

المستنسخة وأحيي ذلك فيهم، ويزعجني أن أسمع بنقد 
لوحاتي  تأملي  نقل،  أنه  »للواقعي  التجريدي  »الفن 
واليظهر  ورؤيتي  اللوحة  في  روحي  أبذل  أن  يعقل  هل 
دجاجات  رسمت  أو  منظرا طبيعيا،  اخترت  إن  حتى   ، ذلك 

وديكا يرقبهن؟! وأنزعج أيضا من 
يرق  لم  أنــه  »التجريدي«  ينتقد  الواقعي«  »الفن 
لمستوى الدقة والحنكة فلجأ إلى الخربشة،سمعت وقرأت 
فني جماله  فلكل مذهب   ، انزعجت منها  انتقادات كهذه 
يعبر  وما  يحبه  ما  يختار  وكل  حرية  والفن  وخصوصيته، 
هكذا  أرســم  أن  واخترت  وأجيده  الرسم  أحب  أنا  عنه، 
حرية  فضاء  الفن  اآلخرين،  خيارات  كل  وأحترم  وأحب 
نحب  ما  ونرسم  الفضاء  هذا  في  جميعا  نلهو  أن  وعلينا 

وما يعبر عنا.

جميل جدا أيتها المبدعة ، لنخرج لفضاء الفن وأسألك 
: ترسمين وجه المرأة بهيا فاتنا » هكذا رأيت«، حتى 

تلك »صانعة الفخار« رغم تقدمها في السن ولكن 
تبدو لعيني »فاتنة« وأيضا رضا وبهجة ربما؟

المرأة  هي   ، وتأمل  ترقب  بها  الوجوه  هذه   ، الحظت  لو 
رغبة  تمنحني  التي  الوجوه  تشدني  البهي،  وجودها  لها 
)أحب  توهجها،  لحظة  على  أقبض  أن  أرسمها،  أن  في 
بالنسبة  أظهره،  أن  وأحاول  الشكلي(  ال  الروحي  الجمال 
والرضا  الطيبة  مالمح  »أحببت  األجيال  صانعة   « للوحة 
تتحدى  وابتسامة  واألنفة  بالكفاح  مليء  وجه  والتواضع، 
الكثير،  ولقول  للبوح  مساحة  المرأة  وجه  في  الصعاب، 
فتنة،  وأيضا  الوجوه  تلك  في  وبهجة  رضا  رأيت  وأنت 
إلى  يأخذك  وأن  ما،  قراءة  أن يمنحك  الفن  وهذا هو دور 

لحظة تأمل. 

جيدا.  فيلما  الجيدة  القصة  تعطيك  أن  بالضرورة  ليس 
ولكن المخرج هو من يعطيك فيلما جيدا من قصة، مهما 
قد  كان  قسيس  موم(  )سومرست  يكتب  بسيطة.  كانت 
األكبر  الكنيسة  )بيشوب(  مع  اختلف  التدخين  عن  توقف 

فيخلع ثوب الرهبنة ويغادر الكنيسة. 
واجه وضعا صعبا، فهو شبه مفلس، وال يعرف مهنة أو 
قدرات تعينه على كسب قوته. تملكته رغبة في التدخين. 
نهايته  وحتى  الشارع  يمين  اتجه  سيجارة.  يبتاع  أن  فقرر 
الشارع  يسار  نحو  عاد  السجائر.  لبيع  واحدا  محال  يجد  لم 
ولم يجد غايته. برقت في رأسه فكرة أن يبيع السجائر في 
باعها،  ما  وسريعا  خلفها،  جلس  بعلبة  ابتدأ  الشارع،  هذا 
وشيئا فشيئا يجد محال صغيرا، يؤجره، ومن هناك انتشرت 
أن  وتعمد  األثرياء.  من  وأصبح  كلها  المدينة  في  محالته 
الخير  بهدف  ليس  الكنسية  لتلك  المانحين  أكبر  يكون 
تبدو  الكنيسة. هذه قصة  تلك  رئيس  إذالل  بهدف  ولكن 

جيدة ولكن هل ستكون فيلما جيدا؟ 
يعشق سكرتيرته  ثري  رجل عجوز  أخرى؛  وها هي قصة 
ويترك أسرته ويتزوجها، وسرعان ما تستولي على أمواله، 
القصتان   . مكسورا  ألسرته  ويعود  الشارع،  في  وترميه 
العقدة   "  : المخرج  لها  يجد  لم  ما  ولكن  تبدوان جيدتان، 
" و " الحبكة، التي تعني : " االختيار الدقيق ألحداث السرد 
أحداث  مع  الجمهور  يندمج  لن  محدد  نظام  في  وترتيبها 

القصة ". 
لتحويل  المخرج  أداة  هي  وتطورها  الصغيرة  التفاعالت 
تسمى  الصغيرة  األحداث  فمكونات  مشاهد،  إلى  القصة 
درامي"  ضبط  أو  درامية،  دقة   " بمعنى   :  )  accuracy  (
وهو  القسيس  فــدقــة  ؛ 
الشارع  في  ويقف  يبحث، 
محل،  عن  باحثا  ويلتفت 
غايته،  عن  سؤاله  وربما 
التقاط  في  يتردد  قد  أو 
يعبر  أو  سيجاره"،  "عقاب 
الرصيف  نــحــو  الــشــارع 
الذهن،  ــارد  ش المقابل 
ــارة  ــواق ســي ــ ــبــه أبـ ــن وت
يفاجئه  قد  أو   ، متهالكة! 
ــل ما  مــشــرد ســكــيــر. ك
ــه من  ــروج ــن خ حـــدث م
باب الكنيسة وبحثه عن سجائر نطلق عليها وحدة درامية 
وتبتدئ  المكتوبة.  الرواية  صفحات  بقلب  نشبهها  ولعلنا 
السجائر  علبة  يشتري  أن  بمجرد  الثانية  الدرامية  الوحدة 

ويشرع في بيعها تبتدئ الوحدة الدرامية الثانية. 
وقد نلخص الوحدة الدرامية في النقاط التالية: 

1- يقدم المخرج الشخصية الرئيسية، التي تعد الهدف. 
الشخصية وجهود صراعه وتغلبه على  2- تطور جهود 

العقبات، وهو ما يطلق عليه ) تنامي الحدث( .
المتهالكة،  السيارة  ببوق  تكون  قد  التأزم  نقطة   -3

وإحساس المشاهد بنهاية مأسوية للقسيس. 
من  مضحك  بتعقيب  المحرجة،  اللحظة  تنتهى  قد   -4

أحد المارة. 
لبيع  محل  على  بعثوره  النتيجة  إلــى  نصل  ثم   -5
ذلك  بعد  للمارة.  بالقطاعي  بيعه  فكرة  وتفتق  السجائر، 

ننتقل إلى الوحدة الدرامية التالية. 
الدرامية وينتبه  المخرج أن يتدرج بوحداته  يتعين على 
بزخم  المشاهد  ويؤخذ  يتابع،  بحيث  ترابطها،  إلى  بدقة 
تطور األحداث والتوتر الدرامي وتخلق التوقعات في ذهنه 
كأن  الدرامية  الوحدة  في  المشاهد  تعددت  إن  خصوصا 
يتطور المشهد من التمهيد، إلى عدد من المشاهد ليصل 
نقطة التأزم، وصوال إلى الحل. ثم تتعدد المشاهد وتنتقل 
الدرامي  القوس  عليه  يطلق  ما  وهذا   ، بتصاعد  األحداث 
الوقت،  طــوال  المتحولة،  المستويات  يبين  الــذي  فهو 
إال  الوضوح  جلي  يكون  ال  غالبا  الذي  الهدف،  إلى  وصوال 
إثارة  أكثر  تكون  المشاهد  فتوقعات  متقدمة،  مراحل  في 

عندما يفاجأ بما لم يتوقعه.
في  المسرح  نقاد  أحد   ) الرســون  هــوارد  جون   ( يشبه 
مشهد  حدث  وتقنياتها(  المسرحية  الكتابة  )نظرية  كتابه 

الواحد الدرامية بعملية االحتراق الداخلي :
غــازات  المحرك  يسحب  عند  االمتصاص  مرحلة   -
 – والعقبة  الهدف  مع  الشخصية  عناصر  تجمع  االنفجار- 

فيحدث االنفجار. 
- مرحلة االنضغاط داخل األسطوانة – تواتر شخصيات 

المشهد ثم الصراع مع معوقات تحقيق الهدف . 
- مرحلة الضغط األقصى – نقطة التأزم بانطالق شرارة 

التغير الذي ال رجعة فيه – 
موقف   – جديدة  دورة  في  والبدء   ، المكبس  نزول   -

جديد تمهيد للوحدة الدرامية التالية . 
المشاهد  والمشاهدة  الدرامية  الوحدات  تتوالد  وهكذا 
السينمائية وتظهر الدوافع التي تتحكم في الشخصية في 
أن  غير  واحد  مشهد  في  األحداث  تدور  األحيان  من  كثير 
الوحدة الدرامية قد تمتد إلى عدد من المشاهد: التمهيد 

ثم التطوير ، ثم نقطة التأزم ويليها الحل .
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

التفاعالت الصغيرة 
وتطورها هي أداة 

المخرج لتحويل 
القصة إلى مشاهد

11- القصة والسرد الدرامي

تشكيلية ليبية تعشق الرسم وتواصل اللهو مع األلوان

نجاة أحمد: لو لدي جناحان.. لطرت داخل فضاء اللوحة
مفاجأة المشهد التشكيلي الليبي تبهجني، هذا المشهد 
الذي يمنحني كل ذات حين التعرف على تجربة تشكيلية 
لفنانة ليبية، نجاة أحمد أبوشيبة تقدم نفسها ببساطة، 
في سيرتها لم أجد المعارض التي شاركت بها، هي التي 
لم تقدم حتى هذا اليوم معرضا خاصا بها، فقط تشارك 
في معارض مشتركة، والتوثق حتى اسم المعرض الذي 

شاركت به، لوحاتها تسافر إلى معارض خارجية، ولكن 
تظل هي معلمة تربية فنية تمنح طالباتها خالصة تجربة 

فنية.
فنانة تشكيلية تبحث عن وقت وأجواء مواتية، لتكمل 

لوحة بدأتها منذ عام، تقول عن هذه اللوحة: »هي لوحة 
أرسم فيها امرأة شابة بلباس ليبي قديم )رداء وعصابة( 
وتتزين بالفضة تمسك بيدها فنارا يضيء طريقها وهي 
تعبر من )السقيفة( واللوحة حجمها تقريبا متر وعشرين 

في متر ونصف المتر«.
في هذا الحوار نبحر مع هذه المبدعة ونتعرف على 

فنانة تشكيلية ليبية تعشق الرسم وتواصل اللهو مع 
األلوان، هذه األلوان التي كما تقول: »أجد فيها حريتي«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حوار - حواء القمودي

112 ألف دوالر للوحة باب سجن مانديال
صالون ثقافي في ذكرى رحيل »موري«

مكتبة »عالء الدين« بدرنة 
تفتح أبوابها من جديد

نادية محمد توقع ديوانها 
»بعيدا عن املنطق«

الذكرى  لمناسبة  ثقافيا،  صالونا  غدامس  الثقافة  مكتب  نظم 
المثقفين  إبراهيم موري بحضور عدد من  لرحيل محمد  السادسة 

وأصدقاء الفقيد وبعض أقاربه.
إبراهيم  محمد  إسهامات  الماضي،  األسبوع  الحضور،  استعرض 
مدينة  في  والثقافية  االجتماعية  الساحة  بها  أثرى  التي  موري، 
غدامس، ودوره في العمل التطوعي، كما قدم الحضور شهادات عن 

عالقتهم مع الراحل، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة العامة للثقافة.
 ،1950 العام  غدامس  مدينة  مواليد  من  موري  إبراهيم  محمد 
انضم للحركة الكشفية منذ نعومة أظفاره، ويعد من أعمدة كشاف 
ومرشدات ليبيا في مجال التدريب والتأهيل القيادي، وكان قبل وفاته 
واالتحاد  ليبيا  ومرشدات  كشاف  بين  الوصل  حلقة  قصيرة  بفترة 
العربية  المملكة  في  الرئيسي  ومقره  المسلم  للكشاف  العالمي 

السعودية.
تخصص في برامج حلقة الكشاف المتقدم، ويعد من مؤسسي 
الحركة الكشفية في مدينتي غدامس وجادو، ومن مؤسسي أيضا 

النادي الرياضي الثقافي وجمعية الهالل األحمر الليبي في غدامس.

نظمت إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة 
في  المدني،  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم 
أسباب  حول  حوارية  جلسة  بنغازي،  مدينة 
التلفزيونية  بالقنوات  األطفال  برامج  غياب 

والمسموعةا، والصحفة في ليبيا.
اإلعالميين،  من  عدد  بالجلسة  وشارك 
وإسهامات  أعمال  لهم  كان  ممن  وبعض 
تناولت  التى  األطفال،  برامج  في  ناجحة 
القنوات  عزوف  سبب  أهمها  مواضيع  عدة 
عن  والصحف  والمسموعة  الفضائية 

خاص  برامجهم  من  جزء  تخصيص 
لبعض  الحاضرون  تطرق  كما  باألطفال، 
األطفال،  برامج  تنفيذ  في  الناجحة  التجارب 
تأدية  في  تواجههم  التي  السلبيات  وأهم 
خاصة  مساحة  منح  وأهمية  عملهم، 
للمكتب  وفقا  القنوات،  هذه  في  لألطفال 

للهيئة. اإلعالمي 
بعض  تكريم  تم  الجلسة،  وبختام 
في  ناجحة  أعماال  قدمت  التي  الشخصيات 

مجال الطفل.

فتحت مكتبة »عالء الدين« بمدينة درنة، أبوابها من جديد، 
أمام روادها من محبي الكتاب بعد إقفالها في الفترة األخيرة 

بسبب الحرب التي شهدتها المدينة العام الماضي.
وأعلن وائل بن فايد صاحب مكتبة عالء الدين عودة المكتبة 

للعمل بمقرها الدائم بنادي دارنس ومباشرة العمل بها.
يذكر أن مكتبة »عالء الدين« تعتبر من أهم المكتبات 

بمدينة درنة وفي السنوات األخيرة أصبحت الوحيدة، التي توفر 
الكتب والمجالت والجرائد بمختلف أنواعها، حتى أغلقت أبوابها 
لوقوع مقرها في منطقة االشتباكات والعمليات العسكرية خالل 

الحرب األخيرة.

بنغازي–مريم العجيلي
وقعت الشاعرة نادية محمد 

ديوانها »بعيدا عن المنطق« 
خالل األمسية األدبية الفنية 

التي أقيمت بقاعة وهبي 
البوري بمكتب االعالم والثقافة 

بنغازي، بحضور الفنان القدير 
عادل عبد المجيد.

وألقت نادية محمد عدد 
من قصائدها بحضور عدد من 

الفنانين والمهتمين بالشأن 
األدبي والثقافي بالمدينة، كما 

شارك القاص مفتاح العلواني 
وعبدالقادر الالفي بعدد من 
النصوص األدبية. واختتمت 

األمسية بفقرة غنائية للفنان 
الكبير عادل عبد المجيد، 
والفنان الشاب وليد بن 

صريتي.

انظر إلى لوحات ، لوحات اختارت 
مبدعتها أن تكون واسعة الفضاء، 

هي كما تقول اختارت أن ترسم 
»الحنين والتراث« حنين لعوالم 
بريئة عاشت في أجوائها، وتراث 

تحب أن تجسده حتى في خطوط 
باب قديم ، كما تقول هي: رسمت 

بكل المواد لكن أغلبها زيت، وعلى 
كل األسطح ورق وخشب وقماش 
على ورق مقوى، وقماش تحضير 

شخصي وجاهز.
نجاة أحمد أبوشيبة التي تحصلت 

على بكالوريوس من كلية الفنون 
الجميلة تخصص رسم وتصوير 

عام 1995م، وشاركت في معارض 
محلية أقيمت في دار الفنون، ودار 

حسن الفقيه، وارتحلت لوحاتها 
للمشاركة في السعودية، والتؤكد 

هل كان لديها مشاركة أيضا 
بلوحاتها في جنيف أو قبرص، هي 
غير معنية بتوثيق سيرتها الفنية، 
تواصل منح تالميذها وتلميذاتها، 

وتواصل حياتها العادية وتنتظر 
وقتا مالئما لتكمل لوحة،لوحة 

المرأة ليبية تلبس »رداء وعصابة« 
وتتزين بالفضة وتحمل فنارا 

وتنتظر بسقيفة األيام.

سطور

رسمها  لوحة  نيويورك،  في  بيعت  دوالر،  ألــف   112 من  أكثر  مقابل 
روبن  سجن  في  زنزانته  باب  وتمثل   ، مانديال  نلسون  الراحل،  المناضل 

أيالند حيث احتجز 18 عاما.
الرئيس  أنجزها  التي  أيالند«،  روبن  دور  سل  »ذي  لوحة  وتجاوزت 
الجنوب إفريقي السابق العام 2002، أكثر من سعرها المقدر من قبل دار 

»بونامز« المنظمة للمزاد والذي كان يراوح بين 60 و90 ألف دوالر.
وهذه اللوحة كانت من بين ستة أعمال تجاوزت المئة ألف دوالر خالل 
األولى  المرة  إنها  الدار  وقالت  الخميس.  نظم  الذي  اإلفريقي،  للفن  مزاد 

التي تباع لوحة لمانديال الحائز جائزة نوبل للسالم العام 1993 في مزاد.
بـ42( قضبان  )59 سنتيمترا  الحجم  والصغيرة  المجردة  اللوحة  وتمثل 
الزنزانة باللون البنفسجي مع مفتاح في القفل. وهي من اللوحات القليلة 
التي احتفظ بها مانديال حتى وفاته العام 2013 قبل أن ترثها ابنته بومال 

ماكازيوي مانديال.
ورسم نلسون مانديال 20 إلى 25 لوحة على ما قال جيل بيبيات مدير 
لجمع  الليتوغرافيا  بتقنية  بعضها  وطبع  بونامز.  دار  لدى  اإلفريقي  الفن 

األموال لمؤسسة نلسون مانديال.
بين  السجن  في  عاما   27 إفريقيا  لجنوب  أسود  رئيس  أول  وأمضى 
 1964 بين  كايبتاون  قبالة  أيالند  روبــن  في  وسجن  و1990.   1962

و1982.

جلسة حوارية عن »غياب األطفال بالقنوات الليبية«

< جانب من الجلسة الحوارية

< لوحة لنيسلون مانديال بيعت في الثاني من مايو 2019 في مزاد في نيويورك



فن 13

حوار: عبدالرحمن سالمة

الفنان عبدالعزيز ونيس، هو فنان ومخرج من مدينة 
التاريخ مدينة شحات حيث استلهم الفن وهو يجوب مسارح 
قورينا الساحرة، شارك في عدد من المهرجانات المسرحية 

ولعل النسخة األخيرة من مهرجان المسرح الوطني كانت 
أبرزها عندما تحصل على جائزة أفضل مخرج وابنه الفنان 

عزالدين الدويلي بطل العمل على جائزة أفضل ممثل.. 
التقيناه في »الوسط« ليصف شعوره في هذه اللحظة 

والحديث عن الفن وسبب ابتعاده الفترة الماضية

المسرح  مهرجان  بجائزتي  وابنك  فوزك  تصف  كيف   ●
الوطني بدرنة؟

الوطني  المسرح  مهرجان  من  عشرة  الحادية  النسخة  تلك 
بدرنة،  الوطني  المسرح  خشبة  على  ختامها  حفل  أقيم  والتي 
بجائزة  فوزي  أعلن  حينما  حياتي  في  جدًا  مهمة  محطة  تعتبر 
أيضًا  فرحتي  واكتملت  »فانتازيا«  مسرحية  خالل  من  اإلخراج 
أفضل  الدويلي على جائزة  عزالدين  الفنان  ابني  عندما تحصل 
ممثل، وكان تسليم الجوائز في حضرة فنانين عرب كبار منهم 
كالس  وسليم  المرشدي  وسهير  عواد  وجولييت  عواد  جميل 
من  نخبة  إلى  إضافة  الفنانين  من  وغيرهم  بركات  وصباح 
دموع  وذرفت  مهمة  لحظة  وكانت  الكبار،  الليبيين  الفنانين 
الفرح ألنها جاءت بعد جد واجتهاد ومثابرة من كل طاقم العمل 
الذين عملوا معي من شباب المسرح، ودرنة هي مدينة المسرح 

ونحن نعلم أن المسرح انطلق منها فضال عن جمالها ودورها في 
بقية الفنون األخرى كالفنون الشعبية والغناء والطرب والرقصات 
ومزمار درنة المتفرد والفن التشكيلي والشعر والقصة والرواية، 
المسرح  خشبة  على  أقف  وأنا  الجميلة  الذكريات  تداعت  وقتها 
الوطني وأحسست بقشعريرة وكأني أسمع مقدم الحفل ورئيس 
لجنة التحكيم وهم يعلنون عن فوزي بتلك الجائزة وكذلك فوز 
جوائز  عن  بحًثا  ليس  المهرجان  في  شاركنا  ونحن  عزالدين، 
ولكن ألن هذا العمل هو أول عمل تشارك به تلك الفرقة وأردنا 
أن نثبت وجودنا منذ انطالقنا وتحصلنا أيضًا على جوائز أخرى 
في هذا المهرجان من بينها جائزة أفضل إضاءة وكذلك جائزة 
مع  مناصفة  مخرج  أفضل  على  تحصلت  وأنا  مالبس  أفضل 
ممثل  أفضل  جائزة  إلى  إضافة  عبدالهادي،  البال  المخرج شرح 

للفنان عزالدين ونيس الدويلي.
● أين أنت من نجاح ابنك الفنان عزالدين الدويلي؟

عزالدين فنان شاب وأنا أرى فيه حيوية الشباب هو وزمالئه 
الفنانين ولكن غبت خالل الفترة الماضية نظرًا للظروف التي مر 
بها الوطن، كما أنني عكفت على كتابة بعض النصوص وكذلك 
كتابة السيناريو لعدد من األعمال الفنية ولعل أيضا من الظروف 
التي أثرت على البدء في تنفيذ بعض األعمال هو الحريق الذي 
نتمكن حتى  ولم  فترة  منذ  المسرح في شحات  مقر  له  تعرض 
صحية  ظاهرة  أراها  أنا  الفنانين  أبناء  وتألق  صيانته،  من  اآلن 
لكننا  نتراجع  لم  اآلباء  ونحن  الفنية،  وللحركة  لألجيال  وامتداد 

فقط نختار الظرف المناسب والمكان المناسب لتقديم أعمالنا.
● كيف ترى دور الفن في محاربة اإلرهاب والتطرف؟

مهرجان  إقامة  هو  درنة  مدينة  في  حدث  ما  على  رد  أفضل 

عدة  الفنانون من  فيه  التقى  والذي  المسرحي«  الزاهرة  »درنة 
مدن ليبية في المدينة التي عانت لسنوات من وجود إرهابيين 
ومتطرفين ولكن من خالل الفن يمكننا أن نوصل رسالة للعالم 
بها  والتي  الجميلة  بأعمالنا  ونحاربه  اإلرهاب  نرفض  أننا  كله 
رسائل سامية، وسبحان اهلل عندما زرنا شالل درنة بعد تطهيرها 
للشالل  حتى  جديد  من  عادت  بالحياة  أحسسنا  اإلرهابيين  من 
نفسه من خالل جريان الماء وتدفقه بقوة وكأنه يعلن عن ميالد 
درنة من جديد، فمياه الشالل تسري في شرايين درنة وهي من 
يمكن  الفن  عيوننا جميعًا، ومن خالل  في  زاهرة  دائما  جعلتها 
أن نقدم النصيحة واإلرشاد ألبنائنا ونحذرهم من الوقوع في فخ 
اإلرهاب ونبين لهم حيل ومكر التنظيمات اإلرهابية التي تحاول 
الزج بهم في واقع مظلم ومستقبل مجهول، بالفن نستطيع أن 
نقول للعالم أن اإلسالم هو دين السماحة والوسطية وهو دين 

العلم والتعلم.
● لمن توجه رسالتك؟

وعليكم  بخير،  وأنتم  عام  كل  الليبيين  الفنانين  لكل  أقول 
في  دائمًا  نكون  أن  علينا  الحبيبة،  ليبيا  تجاه  كبيرة  مسؤولية 
الفنية  أدوارنا  الوطن من خالل  وأن نسهم في نهضة  الموعد 
السامية وأن نجتهد ونجد في عملنا،  الفن  والتي تحمل رسالة 
أعرف أن االمكانيات محدودة ولكن بالمثابرة والجد نستطيع أن 
يعملون  والذين  الشباب  الفنانين  أشكر  كما  المستحيل،  نصنع 
دون إمكانيات ويتحدون الواقع فقط أنصحهم بالقراءة واالطالع 
ومحبًا  ومطلعًا  مثقفًا  يكون  أن  يجب  الفنان  أنفسهم،  وتطوير 
والفنان  المجال،  هذا  في  سبقوه  من  تجارب  يحترم  وأن  للفن 

الحقيقي هو من يتحلى بالتواضع واحترام زمالئه.

ير7 أن الفنان الحقيقي هو من يتحل( بالتواضع

عبدالعزيز ونيس: تألق أبناء الفنانني ظاهرة صحية وامتداد لألجيال
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 «أفنغرز: إندغايم» يحقق 

رقمًا قياسيًا جديدٱ

إندغايم« رقمًا قياسيًا جديدًا هذا  حقق فيلم »أفنغرز: 
األسبوع بعدما بلغ مجموع عائداته في أنحاء العالم 2,19 
أكثر  ثاني  ليصبح  أسبوعين،  من  أقل  في  دوالر  مليار 
األفالم ربحًا في العالم متجاوزًا فيلم »تايتانيك«، بحسب 

تقديرات شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
إنتاج  ومن  مارفل  عالم  من  المستوحى  الفيلم  وحقق 
ثالثة  على  الممتدة  األسبوع  نهاية  عطلة  في  »ديزني« 
دفع  ما  دوالر،  مليون   145,8 الشمالية  أميركا  في  أيام 
دوالر  مليار   2,19 إلى  يومًا   11 في  اإلجمالية  إيراداته 
اويكنز«  فورس  ذي  وورز:  »ستار  فيلمي  على  ليتفوق 
 2,18( و»تايتانيك«  المجموع(  في  دوالر  مليار   2,07(
الذي  »أفاتار«  فيلم  يزال  وال  المجموع(.  في  دوالر  مليار 
 2,79 إيرادات  بمجموع  متصدرًا   2009 العام  في  أنتج 

مليار دوالر، وفق »فرانس برس«.
الرابع واألخير من مغامرات مجموعة  الفيلم هو  وهذا 
الضخمة  بالمعارك  زاخر  عمل  وهو  الخارقين،  األبطال 
والفكاهة والدراما، ويشارك فيه الممثلون روبرت داوني 
جونيور وكريس إيفانز ومارك روفالو وكريس هيمسوورث 

وسكارليت جوهانسون وبرادلي كوبر وجوش برولين.
وجاء في المركز الثاني فيلم اإلثارة »ذي إنترودر« من 
إنتاج شركة سوني محققًا إيرادات بلغت 11 مليون دوالر، 
الرومانسي »لونغ شوت«  الفيلم  الثالث  المركز  وحل في 
من إنتاج »اليونزغايت« محققًا عائدات بلغت 10 ماليين 

دوالر، وتؤدي دور البطولة فيه الممثلة شارليز ثيرون.
»أغلي  المتحركة  الرسوم  فيلم  الرابع  المركز  واحتل 
 8,5 بلغت  بإيرادات  إكس«  تي  »اس  إنتاج  من  دولز« 
»كابتن  فيلم  حل  الخامس  المركز  وفي  دوالر،  مليون 

مارفل« بعائدات بلغت 4,3 مليون دوالر.
وفي ما يلي باقي األفالم في هذا التصنيف:

-6 »بريكثرو« مع 3,9 ماليين دوالر.
-7 »ذي كورس أوف ال لورونا« مع 3,5 مليون دوالر.

-8 »شازام!« مع 2,5 مليون دوالر.
-9 »ليتل« مع 1,5 مليون دوالر.

-10 »دامبو« مع 1,4 مليون دوالر.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 خدوجة صبري تنتظر عرض 
«بارانويا» في رمضان

الجديد  الليبي  المسلسل  تصوير  من  صبري  خدوجة  الليبية  الفنانة  انتهت 
»بارانويا« والمنتظر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

عبد  عثمان  ومحمد  القبايلي  الطاهر  »بارانويا«  مسلسل  بطولة  في  يشارك 
صبحي  وزياد  الرابطي  ومهيمن  القيب  وأيوب  الرزاق  عبد  والتريكي  السالم 
غادة  الجديدة  والوجوه  المنفي،  وسلمى  الترهوني  وكريمه  المبروك  وجميلة 
وإيناس وملك الشتوي مع ضيفة الشرف من مصر الفنانة عايدة غنيم، وفق بيان.

مسلسل »بارانويا« من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمنتج 
سراج هويدي، وهو من تأليف سراج هويدي وإخراج محمد الكامل.

فروجي،  مكياج محمد  الجبراني،  نجاح  مديراإلنتاج  المسلسل  في  كما شارك 
نادية محمد، مدير التصوير محمد صحيدة، تصوير محمود ناصر، صوت مرغني 
النائلي،  سالم  محمد  المنفذ  المخرج  فؤاد،  مصطفى  كاميرات  مشرف  محمد، 

ومساعد مخرج مراون الخطري.

حت( ٢٥ يونيو المقبل

فتح باب التقديم لـ «منطلق الجونة السينمائي»

عشرات  يضمّ  الذي  »باروفوز«  استوديو  يشّكل 
أفالم  انتعاش  على  مثال  خير  الغرافيك  مصممي 
الرسوم المتحركة في روسيا بعدما أبرم عقودًا عدّة مع 
»نتفليكس«، لكن هذا االزدهار ينعكس سلبًا على سينما 
السوفياتية، بحسب بعض  الحقبة  الموروثة من  المؤلف 

القطاع. متتبّعي 
هذا  إلحياء  بكثافة  الروسية  السلطات  واستثمرت 
االتحاد  انهيار  بعد  أخرى  قطاعات  غرار  على  القطاع 
السوفياتي األمر الذي أدى إلى إبرام استوديو »باروفوز« 

العام اتفاقات مع جهات خارجية، وفق »فرانس برس«.
سميتانكين،  أنتون  لالستوديو،  العام  المدير  ويؤكد 

في مقر الشركة في موسكو »لدينا منتج لكل سوق«.
الذين  الرسامين  من  جيش  االستوديو  في  وينهمك 

ينجزون الوجوه والديكورات عبر الحواسيب.
ويقول يفغيني غولوفن المدير الفني لالستوديو »لقد 
بين  عالقات  من  الروسية  المدرسة  في  ما  أفضل  أخذنا 
األشخاص والصداقة والتعاون. كل أفالمنا تزخر بالطيبة 

ويمكن لألطفال من كل األعمار مشاهدتها«.
في  بالروسية(  )القاطرة  »باروفوز«  استوديو  وأسس 

نحو  من  وانتقل  جدًا  سريعًا  تطورًا  وعرف   2014 العام 
للرسوم  مسلسالت  ينتج  وراح   300 إلى  موظفًا  عشرين 
شركة  ضمن  من  وهو  بلدًا.   55 في  تبث  المتحركة 
المرئي  شركة  كاي«  أر  تي  جي  »في  أسستها  قابضة 

والمسموع الرئيسية في روسيا.
»نتفليكس«  منصة  منها  اشترت  سبتمبر،  في 
حول  تيغ«  أند  »ليو  أحدهما  مسلسلين  األميركية 

مغامرات نمر وفهد في سيبيريا.
في ربيع العام 2018 وقعت الشركة القابضة اتفاقين 
مسلسالت  من  عشرة  حوالي  دبلجة  وتمت  الصين.  مع 
الثقافية«  »الخصائص  مع  لتتماشى  وُكيفت  االستوديو 
المنصات  على  اآلن  تبث  وهي  الصينية.  السوق  في 
عدد  أن يصل  الممكن  ومن  البالد.  في  الرئيسية  األربع 
مليار مستخدم.   1,5 أكثر من  إلى  الشهري  المشاهدين 
بالمقارنة بلغ عدد المشتركين في »نتفليكس« في يناير 

الماضي 139 مليونًا.
لها  مشهودًا  كان  التي  الروسية  التحريك  كلية 
االبتكاري  حسها  بفضل  السوفياتي  االتحاد  عهد  في 

وعوالمها الشاعرية جدًا، تعود من بعيد.

استوديو  فقد  األلفية  ومطلع  التسعينات  ففي 
وراء تحف سوفياتية  الذي يقف  العام  »سويوزمولتفيلم« 
بسبب  السابقة  أعماله  على  السيطرة  المجال،  في 

مصاعب مالية.
كان  الذي  بوتين  فالديمير  تولى   2011 العام  في 
هذه  صورة  ليعيد  األمور  زمام  حينها،  للوزراء  رئيسًا 

القطاع إلى سابق عهدها المشرق.
يوري  بينهم  من  محترفين  مع  لقاء  خالل  وقال 
نروشتين مؤلف »القنفذ في الضباب« )1975( وهو فيلم 
الطبيعة،  في  تائه  ثديي صغير  حيوان  رحلة  حول  قصير 
وآسف  بكلمة«.  تتفوهون  وال  للسرقة  »تتعرضون 
من  انتقلت  والتي  المنتجة  الساعات  في  الكبير  للتراجع 
حوالي  إلى  السوفياتية  الحقبة  خالل  تقريبًا  ساعة   400

عشرين في العام 2011.
»سويوزمولتفيلم«  إلى  يومها  الحكومة  وأعادت 
غضون  في  واستثمرت  السابقة  أعمالها  على  الحقوق 
خمس سنوات حوالي 900 مليون روبل )12 مليون يورو( 
تحديث  وتم  »كوميرسانت«.  صحيفة  ذكرت  ما  على 

التجهيزات وانتقل االستوديو إلى مقر جديد.

استوديوهات التحريك الروسية تنطلق إلى العاملية مجددٱ
بعد تعاقدها مع «نتفليكس»

بعد  »الجونة«،  مهرجان  أعلن 
لمنصة  ناجحتين  متتاليتين  دورتين 
الجونة السينمائية، فتح باب التقديم 
لمشاريع األفالم الروائية والتسجيلية 
الطويلة في مرحلة التطوير، باإلضافة 
إلى األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج، 
من أجل المشاركة في الدورة الثالثة 

من منطلق الجونة السينمائي.
للمشاريع  التقديم،  باب  وفتح 
 ،2019 مايو   5 األحد  التطوير  قيد 
الستقبال  النهائي  الموعد  وسيكون 
بينما   ،2019 يونيو   25 هو  الطلبات 
لألفالم  مفتوحا  التقديم  باب  سيظل 
 10 حتى  اإلنتاج  بعد  ما  مرحلة  في 
في  النتائج  وستعلن   .2019 يوليو 

موعد أقصاه 10 أغسطس 2019.
يوفر منطلق »الجونة« السينمائي، 
المشاريع  لتطوير  ملتقى  هو  والذي 
للمخرجين  المشترك،  واإلنتاج 
الفني  الدعم  العرب  والمنتجين 
استكمال  أجل  من  الالزم  والمالي 
أفالمهم  أو  التطوير،  مشاريعهم قيد 

في مرحلة ما بعد اإلنتاج.
استقبل  األولى،  دورته  في 
تقديم،  طلب   55 من  أكثر  المنطلق 
للمشاركة،  مشروعا   16 اختيار  وتم 
وحصلت المشاريع الفائزة على جوائز 

مقدارها 60 ألف دوالر أميركي آنذاك.
عدد  تضاعف  الثانية،  دورته  وفي 
الطلبات المقدمة إلى ما يقارب ثالثة 
 145 بإجمالي  األولى،  دورته  أضعاف 
18 مشروعا  اختيار  وتم  مقدما.  طلبا 
للمشاركة، وحصلت المشاريع الفائزة 
 175 على جوائز ومنح بلغ مجموعها 
العام  هذا  نتوقع  أميركي.  دوالر  ألف 
المقدمة،  الطلبات  من  أكبر  عددا 
ما بدأه  برنامجنا  أن يستكمل  ونأمل 
والشركاء  للمشاركين،  جذب  من 

أيضا.
انتشال  يقول  هذا،  على  تعليقا 
الجونة  مهرجان  مدير  التميمي، 

السينمائي: »تم تصور منصة الجونة 
السينمائية، كبرنامج استثنائي ورائد 
من برامج مهرجان الجونة السينمائي، 
األفالم  لصناع  الفرص  توفير  بغرض 
من العالم العربي، لتطوير واستكمال 
حققت  السينمائية.  مشاريعهم 
المنصة  من  الفائتتان  الدورتان 
في  المشاركة  إن  حيث  رائعة،  نتائج 
في  األفالم  صناع  تساعد  المنصة 
التواصل  تطوير مهاراتهم من خالل 
والتفاعل مع خبراء الصناعة، باإلضافة 
إلى جذب االهتمام العالمي للمشاريع 

وصناعها«.
في  الخبراء  من  لجنة  ستستعرض 

من  والمعينة  األفالم،  صناعة  مجال 
السينمائي،  »الجونة«  مهرجان  قبل 
قبل  والمقدمة  المكتملة  الطلبات 
وستقوم  التقديم.  باب  غلق  تاريخ 
بناء  المشاريع  باختيار  اللجنة  هذه 
الفنية،  وجودتها  مضمونها،  على 
وقابليتها للتنفيذ إنتاجيا بشكل عام. 
دولية  تحكيم  لجنة  ستقوم  بينما 
المدعوة  األفالم،  صناعة  خبراء  من 
»الجونة«  مهرجان  قبل  من  أيضا 
السينمائي، بتحديد المشاريع الفائزة 

بالجوائز.
سيحوز المشروع األفضل، والفيلم 
اإلنتاج،  بعد  ما  مرحلة  في  األفضل 
السينمائي،  الجونة  منطلق  شهادة 
دوالر  ألف   15 قدرها  نقدية  وجائزة 
عن  أما   . مشروع  لكل  أميركي/ 
مؤسسات  من  المقدمة  المنح،  بقية 
ستشارك  أنها  المتوقع  فمن  أخرى، 
وبلغ  السينمائية.  الجونة  منصة  في 
السابقة،  الدورة  في  الجوائز  مجموع 
مشاريع،  وحازتها  دوالر،  ألف   175
اإلنتاج،  بعد  ما  مرحلة  في  وأفالم 
تحكيم  لجنة  قبل  من  اختيارها  تم 
من  الثانية  الدورة  في  متخصصة، 

منطلق الجونة السينمائي.

دينا الشربيني: أعود من لندن للبحث عن شقيقتي في «زي الشمس»
أبدت الفنانة المصرية دينا الشربيني سعادتها بالعمل في 
مسلسل »زي الشمس« الذي يبدأ عرضه، اإلثنين، على قنوات 

»إم بي سي«.
ويدور العمل حول حادثة اختفاء تغيِّر كل الموازين، وتقلب 
إلى  لندن  من  نور  المحامية  وتعيد  عقب،  على  رأسًا  األمور 
القاهرة؛ لتبحث عن شقيقتها فريدة، التي اختفت في ظروف 

غامضة.
تتطرق األحداث إلى حكاية »نور« دينا الشربيني المحامية 
الشابة التي تخرَّجت في كلية الحقوق بالقاهرة، وسافرت إلى 
فرصة  الهجرة  قرار  وكان  والعمل،  الدراسة  الستكمال  لندن 
ووالدتها  الغفور  عبد  ريهام  »فريدة«  أختها  عن  لالبتعاد 
تشكلت  الجليد  من  طبقة  أن  خصوصًا  بدر،  سوسن  »نيرة« 
منهما،  كل  عاشتها  معينة  ظروف  بسبب  الشقيقتين  بين 
وتسير األحداث بشكل تصاعدي ومع شخصيات متعددة في 

سياق الدراما.
وتمنت دينا »أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور، 

خصوصًا أنه دراما مختلفة عن ما قدمته سابقًا«.
إلى  للعودة  تضطر  التي  نور،  شخصية  »أقدم  وتقول: 
القاهرة إثر إبالغها عن اختفاء شقيقتها فريدة، من هنا تنطلق 
األحداث«، مضيفة: »إننا عندما نكتشف أن هناك جريمة قتل، 

يبدأ الشك بكل الشخصيات«.
وعن طبيعة عالقة األخوة، تشير إلى أن »األم كانت تميز 
إليها  أقرب  إحداهما شخصيتها  ابنتيها ألن  التعامل بين  في 
األخيرة  هذه  أن  كما  الغيرة.  من  نوعًا  خلق  ما  فريدة،  هي 
ستضع والدتها والعائلة كلها في موقف محرج نكتشفه ضمن 
بالتمييز  التي تشعر  الحلقات، وهو ما ينعكس سلبًا على نور 

بسبب تصرف والدتها«.
ما  زي  )ماشية  الطباع  شرقية  شابة  هي  »نور  أن  وتضيف 
الكتاب بيقول(، بالمصطلح المصري، وتستغرب حياة والدتها 
حصول  حين  إلى  طيبة  إنسانة  نراها  ذلك  وقبل  وشقيقتها، 

حدث معين، تقرّر إثره المغادرة واالستقرار في الخارج«.
لنور  إذ  العمل،  في  حب  قصة  من  أكثر  »هناك  وتقول: 

قصتها مع عمر، ثم تلمس إعجاب مصطفى بها، فيما هي لم 
تحدد موقفها تجاهه وما إذا كانت تراه صديقًا أم حبيبًا، كما 

أن فريدة ستمر بأكثر من قصة«.
»المرة  بأنها  تقول  نعوم  مريم  الكاتبة  مع  التعاون  وعن 
توزيعها  وطريقة  كتاباتها،  وأحب  معها،  أتعاون  التي  الثانية 
للشخصيات«، مثنية على مرونتها في التعامل وانفتاحها على 
النقاش في تفاصيل العمل، الفتة إلى »أنني مؤمنة بأن وجود 
عناصر  هي  معنا،  الممثلين  من  المتميزة  المجموعة  هذه 

مهمة تضاعف فرص النجاح«.
»زي  مُسلسل  بعرض  سعادتها  الشربيني  دينا  وأبدت 
الشمس« عبر قنوات »MBC مصر« خالل شهر رمضان وقالت 
إنها تتمني أن يالقي العمل النجاح الذي ينتظره جمهور القناه 

في مصر والعالم العربي.
»زي الشمس« يشارك في بطولته جمال سليمان وسوسن 
وأحمد  السعدني  وأحمد  داود  وأحمد  عبدالغفور  وريهام  بدر 

مالك، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.



في
املرمى

الهوني يفتح أبواب 
الترجي للورفلي

جامعة السالم، تنظم دورة خاصة باإلعداد 
الذهني، على مدار 3 أيام، استهدفت مدربي كرة 

القدم ومعلمي ومعلمات التربية البدنية.

مهاجم األهلي طرابلس والمنتخب الوطني، أنيس ◆
السلتو، يستثمر توقف النشاط الرياضي في ليبيا، 

ويتوجه إلى األراضي المقدسة، ألداء مناسك العمرة.

◆

التونسي،  الترجي  نــادي  كشف 
مدافع  مع  التعاقد  في  رغبته  عن 
الورفلي،  سند  الوطني،  المنتخب 
البيضاوي  الرجاء  المحترف بصفوف 
االنتقاالت  فــتــرة  فــي  المغربي، 

الصيفية القادمة.
بعرض  تقدم  أفريقيا،  وبطل 
طرابلس،  األهلي  لنظيره  رسمي 
من أجل محاولة شراء عقد المدافع 
بأن  علما  الورفلي،  سند  الدولي 
الرجاء  ــوان  أل عن  يدافع  الالعب 

المغربي، بنظام اإلعارة .
وساهم الالعب الليبي في تتويج 
فريقه بلقبي الكونفدرالية والسوبر 
باب  ألبناء  هدفا  ليصبح  األفريقي، 
دفاعاته  تعزيز  يبحث  الذي  سوقة، 

بالصيف المقبل.
األهلي  مــن  الــورفــلــي  وانتقل 
البيضاوي،  الرجاء  إلــى  طرابلس 
لمدة  الماضي،  يوليو  من   20 في 
وللرجاء  ــارة،  اإلع سبيل  على  سنة 
الكامل  الشراء  إتمام  في  األولوية 
لبطاقة الالعب، حالة وافق األطراف 

الثالثة.
الهوني  حــمــدو  ــق  ــأل ت ــح  ــت وف
أمام  الباب  الترجي،  صفوف  في 
إلى  لالنضمام  الليبيين  الالعبين 

بطل تونس.
ليبي  العب  أول  الهوني،  وأصبح 
يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا 
نهائي  ــى  إل فريقه  صــعــود  بعد 

البطولة القارية.
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي 
ريال مدريد قدم عرضا »خياليا« لباريس 
سان جيرمان لشراء نجم هجومه الشاب 

كيليان مبابي.
ونشرت صحيفة »فرانس فوتبول«، تقريرا 
عن نية النادي الملكي في التقدم بعرض 

لشراء مبابي، مقابل 280 مليون يورو، 
وفقا لـ»سكاي سبورت«.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي 
الذي يقترب من إبرام صفقتي البلجيكي 

إيدين هازارد من تشيلسي والفرنسي 
بول بوجبا من مانشستر يونايتد، يحاول 
إقناع "بي إس جي" بالتعاقد مع صاحب 

الـ20 عاما.

● سند الورفالي

● السلتو

280
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من اإللغاء إلى التجميد.. األندية تختار الترحيل

مليون يورو 

ملبابي

عقب إفطار اليوم األول من شهر رمضان الفضيل، ُنظمت في بنغازي 
ندوة رياضية بعنوان »نشر التسامح في موسم المنافسات الرياضية«، 

بإدارة وتقديم الزميل زين العابدين بركان.
المؤسسات  إحدى  برعاية  يقام  الذي  التسامح  عام  فعاليات  ضمن 
بالسلوكيات  الرقي  في  الرياضة  دور  على  الضوء  تسليط  تم  الخيرية، 
الحسنة والتسامح، للتصدي لكل المظاهر السلبية في المالعب الرياضية، 

والتعريف بها وبخطورتها.
وفتحت الندوة، ملف برامج التوعية قبل انطالق المنافسات الكروية، 
من أجل رياضة »خالية من العنف في مالعبنا، وهي ثقافة نغرسها في 
األجيال حتى ال نعكر صفو القيم الرياضية السامية، ليكون التسامح عبر 
نافذة الرياضة هو االختيار الصحيح والمناسب لنحول مالعبنا الرياضية 
إلى مكان ومنصة للترويج لقيم التسامح النبيلة في بيئة ومناخ وأجواء 
قائمة على االحترام وقبول اآلخر وتقبل الفوز كما نتقبل الخسارة بكل 
روح رياضية«. ودعت الندوة، القائمين على الرياضة، إلى التعاون خالل 
الشهر الكريم، من أجل المساهمة في نشر ثقافة التسامح في ميدان 
المنافسة الرياضية، ودعوة كل المشاركين في المسابقات الكروية، ألن 
يساهموا في رسم مستقبل أفضل للصحة النفسية عند الجماهير، »فما 
الرياضيين في المالعب، يؤثر بشكل مباشر على المجتمع،  يصدر عن 
خاصة من يعتبرهم قدوة«. وتعد الصور الجماعية التذكارية المشتركة 
التى تجمع الفريقين المتنافسين قبل انطالق المباريات، تساهم في دعم 
الود بين الجماهير ألنها تبقى عالقة في األذهان لسنوات طويلة بأثر 
إيجابي، وكذلك استعانة فرق األندية بالعبين من األندية األخرى أثناء 
منتخب  في  المتنافسة  الفرق  العبي  وكذلك جمع  الدولية،  المشاركات 

للمدن أوالمناطق، لتعميق العالقة بين الالعبين.
وركزت الندوة على دور اإلعالم في ترسيخ قيم التسامح، من خالل 
الجماهير والتي التليق  المثيرة لمشاعر  العبارات  االبتعاد عن استخدام 

بنهج وقيم التسامح والتنافس الشريف.

دخلت أندية الدوري الممتاز الليبي، إلى النفق المظلم، بعد 
الرسالة التي عممتها لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
تأجيل  بقرار  خاللها  من  أخطرتهم  األندية،  على  القدم، 
مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم في نسختها التى تحمل 

الرقم 46 هذا الموسم، إلى منتصف شهر يونيو المقبل.
لجنة  رسالة  اعتبروا  الليبي،  الكروي  بالشأن  المهتمون 
المسابقات، بخصوص تأجيل عودة مسابقات الدوري حتى 
المقبل، بمثابة »جس نبض« للوقوف على  منتصف يونيو 

ردود أفعال األندية.
في المقابل.. أصبحت األندية في موقف غامض، بعد أن 
سرحت معظم األندية العبيها المحترفين وأجهزتها الفنية 
بعض  بها  تمر  التي  األمنية  الحالة  بسبب  سواء  األجنبية، 
مدن البالد، أو لوقف نزيف صرف مستحقات األجانب الذي 

عقد الموقف من كافة اتجاهاته.

رفض ونفق مظلم
إعالن  في  تتأخر  ولم  المراقب،  موقف  األندية  تقف  لم 
عودة  تأجيل  بإعالنه  الكرة  اتحاد  »مناورة«  من  موقفها 
رفضها  الماضية،  الـ48  الساعات  خالل  أعلنت  بل  الدوري، 
التام لمبدأ إلغاء مسابقة الدوري للموسم الجاري 2018 - 

.2019
صاحبت الرسالة ردود أفعال وآراء واسعة، اتقفت أغلبها 
على مبدأ، عدم إلغاء المسابقات، كما أنه من غير الممكن 
لكون  المقبل،  يونيو  المسابقة في منتصف شهر  استئناف 
معظم الفرق سرحت العبيها بعد االنتظار الطويل والممل 
أن  كما  مفتوحة  إجــازة  ومنحتهم  السلبية،  الفراغ  وحالة 
أغلب عقود الالعبين ستنتهي خالل شهر يونيو، مما يترتب 
من  يجعل  و  أخــرى  مالية  التزامات  األندية  تحميل  عليه 

الصعوبة أن تستمر في صرف األموال بال نشاط .

مشكلة القائمة
بمكان  الصعوبة  من  أنه  األندية  ترى  االتجاه،  نفس  على 

بنفس  الكروية  المسابقة  منافسات  لخوض  الفرق  عودة 
قائمة الالعبين التي سجلتها مطلع الموسم، بعد أن سرحت 
تكافؤ  مبدأ  من  المسابقة  سيحرم  ما  المحترفين،  العبيها 

الفرص.

حل الترحيل
لمناقشة  بينها  فيما  األندية  إدارات  مراسالت  كشفت 
كيفية مجابهة حالة التوقف التي يمر بها الدوري الممتاز، 

الدوري  ترحيل عودة  يتم  أن  األغلبية منها في  رغبة  عن 
الستكمال مرحلة اإلياب، حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، 
تبقى  ما  جانب  إلى  الكأس  مسابقة  مباريات  إقامة  مع 
فيها  الذهاب  مرحلة  يتصدر  التي  الدوري،  منافسات  من 
 25 برصيد  بنغازي  األهلي  فريق  األولــى،  المجموعة  عن 
نقطة،   23 برصيد  واألخضر  النصر  من  كل  ويليه  نقطة، 
 18 برصيد  خامسا  والتعاون  نقطة  بـ14  رابعا  الهالل  ثم 

نقطة.
سوى  لها  يتبق  لم  الثانية،  المجموعة  جانب  وعلى 
بعض مباريات األسبوع األخير من مرحلة الذهاب، وينفرد 
يليه  نقطة،   22 برصيد  المجموعة  بصدارة  االتحاد  فريق 
فريق األهلي طرابلس والسويحلي برصيد 18 نقطة لكل 
منهما، ثم المدينة رابعا برصيد 16 نقطة والوحدة خامسا 

برصيد 15 نقطة.

لألولى اعتراض
لم تكن فرق الدوري الممتاز وحدها المطالبة بعدم إلغاء 

األولى  الدرجة  فرق دوري  الموسم، حيث طالبت  وتجميد 
المؤهل للدوري الممتاز، بعدم المساس بهذه المسابقة، 
التي شارفت على االنتهاء بوصولها إلى تصفيات الصعود 
الصقور  فريقا  اآلن  حتى  ضمن  حيث  الممتاز،  للدوري 

والمروج دخول التصفيات، بعد أن تصدرا مجموعتيهما.

التمثيل األفريقي
مسابقات  في  الليبية  القدم  كرة  بممثلي  يتعلق  وفيما 
بطوالت األندية األفريقية، لم تعترض األندية على فكرة 
الممتاز،  الــدوري  من  الماضي  الموسم  نسخة  بطل  أن 
فريق النصر، إلى جانب حامل لقب بطولة كأس ليبيا فريق 
االتحاد، سيمثالن الكرة الليبية أفريقيا وعربيا، باعبتار هذا 
االختيار حق أصيل للفريقين، في ظل عدم انتهاء الموسم 
الكروي الحالي، وبات من حق اتحاد الكرة بإخطار االتحاد 
ممثلي  باسم  المقبل،  يونيو  شهر  نهاية  قبل  األفريقي، 
دوري  األفريقية،  األندية  مسابقات  خالل  الليبية  الكرة 

األبطال والكونفدرالية، في موسمها الجدي.

الوسط–زين العابدين بركان
األندية لم تعترض على فكرة

أن النصر واالتحاد سيمثالن الكرة 
الليبية أفريقًيا وعربًيا

● مبابي

< من منافسات الدوري الليبي الممتاز  لكرة القدم

أندية الممتاز ترفض اقتراح لجنة المسابقات وتختار سبتمبر إلكمال الدوري

الدورات الرمضانية صوت الليبيني في مواجهة العنف
المدفع  أن صوت  البعض  فيه  يظن  الذي  الوقت  في 
المشهد  على  المسيطر  هو  والدمار،  النيران  ومشهد 
لوحة  البسطاء  الوطن  أبناء  يرسم  األيــام،  هذه  الليبي 
خلف  تاركين  الــواقــع،  أرض  على  والطمأنينة  ــل  األم
ظهورهم كل ما يصدره النزاع السياسي في البالد، من 

يأس وإحباط وضبابية الرؤية.
ومن بوابة الرياضة، ودوراتها ومهرجاناتها في شهر 
وشوارع  األندية  في  الليبيون  تجمع  المبارك،  رمضان 
خالل  من  ــن،  واألم السالم  إلى  ليدعوا  المدن،  وأزقــة 

»الساحرة المستديرة«.

وفاء طرابلس
تسلط  الرمضانية،  ــدورات  ال من  العشرات  بين  ومن 
»الوسط« ضوءها على بعض منها كل أسبوع، والبداية 
التي تنظمها  الوفاء  ستكون من طرابلس، حيث بطولة 

جمعية »قدامى الرياضيين«.
من  األول  اإلثنين،  يــوم  الــوفــاء،  بطولة  وانطلقت 
 4 على  توزيعها  تــم  فريقاً   16 بمشاركة  رمــضــان، 

مجموعات كالتالي:
و»شعبية  و»الفرناج«  »النجم«  األولى:  المجموعة   –

السراج« و»الشرقية«.
السور«  و»طريق  »الــجــوارح«  الثانية:  -المجموعة 

و»نجوم الشرقية« و»نجوم الدريبي«.
ــدريــبــي«  و»ال »الــنــجــمــة«  الــثــالــثــة:  المجموعة   –

و»الصداقة« و»التعاون«.
-المجموعة الرابعة: »الرياضية« و»الحديقة« و»زناتة« 

و»السراج«.
حضورًا  الثامنة،  نسختها  في  الوفاء  بطولة  وشهدت 
جماهيرياً مكثفاً من المهتمين برياضة كرة القدم، حيث 
توافد المئات لمتابعة مباريات البطولة منذ يومها األول.

صداقة السياحة
نسختها  في  األصــدقــاء  بطولة  ــس،  أم أول  انطلقت 
 32 بمشاركة  السياحة،  وزارة  تنظمها  التي  السابعة، 
فريقاً ضمن 8 مجموعات لكل مجموعة 4 فرق، ثم تقام 
»حي  فريقي  بأن  علماً  المغلوب،  بخروج  األدوار  باقي 
هذه  الدوري  مباريات  سيفتتحان  و»فشلوم«  االنتصار« 

الليلة.

بني وليد
لكرة  وليد  بني  بلدية  بطولة  الثالثاء،  أمس  انطلقت 
بملعب  التوالي،  على  الثاني  للموسم  الخماسية  القدم 
أخالق..  تنافس..  »الرياضة  شعار  تحت  وذلك  شماس، 

ثقافة«.
تحت  الخماسية،  القدم  لكرة  وليد  بني  بطولة  وتقام 
فريقًا   16 وبمشاركة  وليد،  بني  البلدي  المجلس  رعاية 
 4 من  مجموعة  كل  تتكون  مجموعات،   4 على  قسمت 

فرق.

البركت غات
البركت  في  المبارك،  رمضان  شهر  أيام  أول  انطلق 
 32 القدم بمشاركة  بمدينة غات، دوري خماسيات كرة 

فريقاً من مختلف مناطق بلدية غات.
افتتاح  شريط  الصناعي،  والحي  األوفياء  فريقا  قص 
البطولة، حيث آلت الغلبة في المباراة التي جمعت بينهما 
اللجنة  ورصــدت  مقابل،  دون  بهدفين  الوفاء  لفريق 
عينية  جوائز  البوراوي،  ضو  برئاسة،  للبطولة  المنظمة 

ومالية للفريق صاحب المركز األول، باإلضافة إلى أفضل 
العب، وأفضل حارس وأفضل هداف بالبطولة.

أبناء الدار
انطلقت، أمس الثالثاء، النسخة الخامسة لمسابقة دوري 
»الرياضة  شعار  تحت  الخماسية،  القدم  لكرة  الدار  أبناء 

رسالة سالم«، وذلك بدار الرعاية غوط الشعال.
وتقام جميع مباريات المسابقة خالل الفترة المسائية، 
وتشهد مشاركة نخبة من أبرز الالعبين البارزين بالكرة 

الليبية.

دورة إجدابيا
مدرسة  دوري  منافسات  الثالثاء،  أمــس  انطلقت 
نسخته  في  أجدابيا،  بمدينة  البراني،  حسن  الشهيد 
بوحلوم  القادر  عبد  الشهيد  اسم  يحمل  الذي  الجديدة، 

وسط أجواء رائعة.
وحضر افتتاح البطولة، مدير مكتب الشباب والرياضة 
عبد  الشهيد  أسرة  إلى  باإلضافة  دهاص،  أحمد  بالحي 

القادر بوحلوم، بجانب أهالي الحي ومحبي الرياضة .
إجدابيا،  مدينة  فــي  ــدوري  الـ منافسات  وُأقيمت 
والثانية  االتحاد،  مع  دارنس  جمعت  األولى  بمباراتين، 

بين النجمة مع التحدي.

براعم الهالل
ودية  بطولة  إقامة  على  الهالل،  نادي  إدارة  حرصت 
لفئة البراعم في شهر رمضان المبارك، يحتضنها ملعب 
في  السنية  الفئات  منافسات  اختتام  بعد  وذلك  النادي، 
أمس  أول  البطولة  وانطلقت  بنغازي.  الفرعي  االتحاد 
عليها  وستشرف  المجموعتين  بنظام  وُأقيمت  الثالثاء، 

رابطة مشجعي نادي الهالل.

غوط الشعال
الثالثة،  نسختها  في  ــاد  زي بن  طــارق  دورة  ــدأت  ب
ملعب  على  ــاء،  ــع األرب أمــس  الشعال،  غــوط  بمنطقة 

التجيش تحت شعار »الوفاء ألهل العطاء«.
 12 مشاركة  العام  لهذا  ــدورة  ال منافسات  وتشهد 
فريقاً، من مختلف مناطق العاصمة طرابلس، قسمت إلى 

3 مجموعات، لتكون 4 فرق في كل مجموعة.
شباب  من  المكونة  ــدوري  ال تنظيم  لجنة  وتسعى 
متطوعين من منطقة غوط الشعال، إلى إقامة المباريات 
في إطار األخالق والتنافس الرياضي الشريف، وحمايتها 
ومبادئ  القيم  عن  انحرافها  أو  والشغب  العنف  من 

الرياضة النبيلة.

بنغازي تنطلق
المهرجان  بنغازي،  األهلي  بملعب  أمــس  انطلق 
في  بنغازي،  بمدينة  الخماسية،  القدم  لكرة  الرمضاني 
األهلي  هي:  فرق،  ثمانية  بمشاركة  السادسة،  نسخته 
الجديدة  وبنغازي  والنجمة  والهالل  والنصر  والتحدي 

والنجم الساحلي والسد.

المرج بـ »المدينة الرياضية«
لكرة  الرمضانية  الدورة  الثالثاء،  أمس  أول  انطلقت 
المرج،  في  الرياضية  المدينة  بصالة  الخماسية،  القدم 
والتي  الشرقية،  المنطقة  بلديات  من  واسعة  بمشاركة 
تقام بمشاركة 16 فريقاً، وتحت رعاية مستشفى السكر 

والغدد الصماء في المرج.

< زين العابدين بركان أثناء إدارته للندوة

< من مباراة البراعم في دورة الهالل الرمضانية

رياضيو بنغازي يطلقون مبادرة 
لنشر التسامح عبر الرياضة
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هذا  جاء  المبارك  رمضان  شهر  أن  من  بالرغم 
العام بعد انتهاء معظم الدوريات األوروبية، ماعدا 
بعض البطوالت التي تقف عند محطاتها األخيرة، 
اإلنجليزي  والدوري  أوروبا،  أبطال  دوري  وأبرزها 
عدد  بها  يحترف  التي  الدوريات  وجميع  الممتاز، 
من الالعبين الليبيين، إال أن األوساط العاملة في 
سنويا  تجدد  والتغذية،  والصحة  الرياضة  مجال 
فتواها نحو إصرار الالعبين المسلمين المحترفين 
الشهر  في  الصيام  على  األوروبية،  األندية  في 
بداعي  صيامهم  األندية  ترفض  فيما  الفضيل، 
تأثيره السلبي في صحتهم، وبالتالي على مرودهم 

الفني في المباريات.

تحد تاريخي للهوني
الترجي  نادي  بصفوف  الليبي  المحترف  ويخوض 
لالعبين  األهم  االختبار  الهوني،  حمدو  التونسي، 
الليبيين المحترفين، عندما يلعب مباراتي الذهاب 
واإلياب لدوري أبطال أفريقيا، يومي 19 و25 من 
شهر رمضان. وبالرغم من أهمية الحدث باعتباره 
أن  تاريخهم،  مدار  على  الليبيين  لالعبين  األول 
يخوض أحدهم نهائي دوري األندية األفريقية، إال 
أن الهوني أصر على الصيام في يوم المباراة التي 

ستقام بعد اإلفطار.
العب  األميركي،  بالدوري  المحترفين  أن  كما 
ومواطنه  التاجوري،  إسماعيل  سيتي  نيويورك 
محمد المنير العب لوس أنجلوس أف سي، وزكريا 
األسود،  بالجبل  سوتييسكا  فريق  جناح  الهريش، 
والسنوسي الهادي بالجبلين السعودي، والمعتصم 
المصراتي المحترف بفريق فيـتوريا غماريـش »ب« 
المحترفين  هؤالء  أمام  األبرز  التحدي  البرتغالي. 
الصيام  بين  الجمع  كيفية  في  يتمثل  المسلمين، 
فقدان  ظل  في  البدنية،  اللياقة  على  والحفاظ 
على  القدرة  وعدم  السوائل،  من  لكميات  الجسم 

تعويضها بسبب الصيام.
المنير »27 عاما«،  قال محمد  الصدد  وفي هذا 
في حواره على صفحة نادي لوس أنجلوس: »شهر 
رمضان هو أحد أكثر الشهور خصوصية في حياتنا 
كمسلمين.. نحن نتمتع بنعم اهلل لمدة 11 شهرا، 
يمكننا في هذا الشهر تقديم التضحية والشكر هلل«.
بالفعل خالل  كبير  تحد  »أمامنا  المنير:  وأضاف 
شهر رمضان، حيث سنخوض خمس مباريات هامة 
من  يمنع  ال  هذا  لكن  الكريم،  الشهر  مدار  على 
إلتزامي بكل وصايا طبيب التغذية واللياقة البدنية 
الصيام  فترة  انتهاء  بعد  اإلفطار  وجبة  وحول   .
صيامي،  »لكسر  المنير:  قال  الشمس،  غروب  مع 
وبعد  والموز.  الفراولة  وأحيانا  واللبن  بالتمر  أبدأ 
الدجاج واللحوم واألسماك  ذلك تأتي أطباق مثل 

والمعكرونة واألرز«.

النظام الغذائي والنوم
نادي  في  التغذية  أخصائي  روتليدج،  هاري  يقول 
سعرات  ذات  وجبات  هناك  إن  أنجلوس،  لوس 
والبروتين  بالكربوهيدرات  وغنية  عالية  حرارية 
على  الحفاظ  في  المنير،  ذلك،  سيساعد  وبالتالي 

وزن جسمه رغم صيامه.
وضمن األبحاث التي صبت اهتمامها على عالقة 
قال  المسلمين،  لالعبين  البدنية  بالحالة  الصيام 
جرمان،  سان  باريس  بنادي  الطبي  القسم  مدير 
هذا  مع  أفضل  بشكل  »للتعامل  شلبي:  محمد 
غذائهم  نظام  بتغيير  الالعبون  ينصح  الموضوع 
أن  يجب  التغذية  مستوى  فإن  الصيام،  شهر  في 
يتغير كما يجب أن تتغير نوعية الطعام للتأقلم مع 

متطلبات التمرين، كما أن أهم توصية تتمثل في 
القيام بقيلولة أطول بعد الظهر من أجل الحصول 

على أكبر قسط من النوم خالل اليوم«.
وأضاف شلبي في حديثه للموقع الرسمي لالتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا«: »يتحدث الالعبون مع 

أطبائهم المختصين في التغذية من أجل الحصول 
على مساعدة أفضل ونيل ثقة مدربيهم«.

الفيفا  لجنة  عضو  أكد  »فيفا«،  لموقع  ووفقا 
التحديات  أهم  من  أن  زرغيني،  ياسين  الطبية 
التي تواجه الالعبين في شهر رمضان، هي تغيير 
فإنه  وبالتالي  والغذاء،  النوم  الالعبين في  توقيت 
أوقات  مع  التأقلم  كيفية  يعرفوا  أن  المهم  من 
يتعاملوا  أن  كذلك  المهم  ومن  الجديدة،  النوم 
يطرأ  الذي  التغيير  مع  جيد  سيكولوجي  نحو  على 

على أجسامهم خالل هذا الشهر«.

االستعداد للمباريات
وأوضح الخبير في الطب الرياضي، الدكتور زرغيني، 
أثناء  والنوم  لالعبين  الغذائي  النظام  تغيير  أن 
والظروف  التدريب  ساعات  على  يتوقف  الصيام، 
مختلفة  استراتيجيات  وجود  إلى  مشيرا  المناخية، 
وأن  الحاالت،  لبقية  مغايرة  حالة  تكون كل  بحيث 
ذلك يتوقف على توقيت إجراء التمارين، سواء في 
الصباح أو بعد الظهر أو في المساء، كما أن الجسم 
أكبر،  وطاقة  أكثر  لتغذية  يحتاج  الشتاء  فصل  في 

بينما تكون السوائل أكثر أهمية في فصل الصيف.

تحذيرات
من الناحية األخرى، يرى الطبيب األلماني يواخيم 
الصيام،  في  الشرب  عن  التوقف  أن  شوبيرت، 
يكون له تأثير كبير على صحة الالعب، فالجمع بين 
الصوم واللعب قد يسبب مخاطر على صحة الالعب 
قد  التي  الدموية  الــدورة  مستوى  على  خصوصا 
تصل إلى حد االنهيار، باإلضافة إلى التأثير السلبي 
بد  ال  لذلك  المناعي،  والجهاز  الكلى  وظيفة  على 
القدم،  كرة  لعب  أو  الصوم  بين  يختار  أن  لالعب 
ويقول بهذا الخصوص: »ال يمكنني إال أن أنصح 
عن  يبتعد  بأن  برمضان  التمسك  يريد  العب  كل 
كرة  في  دقيقة   90 ومنه  الطويل  الرياضي  األداء 
القدم، فالجمع بين هذا االلتزام الديني وممارسة 

الرياضة غير ممكن«.

تجارب عكسية
عكس  أثبت  التجارب  من  الكثير  هناك  نعم.. 
المنافسات  خوض  مع  الصيام  تعارض  نظرية 
الرياضية، حيث استطاع بعض الالعبين المحافظة 
ذلك  على  دليل  وخير  الصيام،  رغم  أدائهم  على 
حيث  البرازيل،  مونديال  في  الجزائري  المنتخب 
تمكن العبوه رغم الصيام من إحراج بطل العالم، 
الفوز عليه،  قريبين من  األلماني وكانوا  المنتخب 
ومن الالعبين الذين يصممون دوما على الصوم، 
ليفربول،  فريق  هــداف  صــالح  محمد  المصري 
السنغال  منتخب  االنجليزي، العب  بالفريق  وزميله 
الفرنسي  يونايتد،  مانشستر  ونجم  ماني،  ساديو 
بول بوغبا، والعبو األرسنال، المصري محمد النني 

األلبانية  األصول  ذو  ومواطنه  أوزيــل،  ومسعود 
من  السويسري  جانب  إلى  مصطفي،  شكوردان 

أصل ألباني غرانيت تشاكا.

دروس وإصرار
وقال الالعب السنغالي المحترف في فريق تشيلسي، 
يسعد  ال  مديرا  أواجــه  كنت  ما  »دومــا  با:  ديمبا 
إذا  ذلك،  سأفعل  اسمع،  له  أقول  وكنت  بقراري، 
استمر أدائي جيدا، فسأستمر في اللعب والصيام«.
وكان النجم المالي عمر كانوتيه العب أشبيلية 
اإلسباني المعتزل، من أشد الالعبين تمسكا بصوم 
رمضان، حيث كان ال يتوانى عن صيام رمضان، بل 
المباريات في رمضان،  يتفاءل كثيرا بخوض  كان 
اإلسالم ال  تعاليم  يفهم  »إن من ال  وقال وقتها: 

يعلم أن الصوم يمنح القوة وليس العكس«.

فتاوي ورؤى
وبالرغم من إصدار عدة فتاوى 

منتخبات  لالعبى  أجـــازت 
مــصــر والــســعــوديــة 
ــس  ــون والـــمـــغـــرب وت
شهر  ــي  فـ اإلفـــطـــار 
رمضان، خالل مباريات 
العالم  كأس  نهائيات 
روسيا  في  أقيمت  التي 

بيونيو من العام الماضي، 
إال أن جل العبي المنتخبات 

الصيام،  على  أصر  الثالثة، 
رغم أن مدته وصلت إلى 18 

ساعة في روسيا.

»فيفا« يحسمها
من جانبه، قال كبير األطباء في االتحاد 

جيري  »الفيفا«  القدم  لكرة  الــدولــي 
المسلمين  الالعبين  صيام  إن  دفوراك، 

يعرضهم  ــن  ل رمــضــان  شهر  فــي 
البدنية.  حالتهم  فــي  لتدهور 

ــروك: »أجــريــنــا  ــ ــاف دف ــ وأض
دراسات شاملة على العبــين 
خالل شــهر رمضان. وخلصنا 

الالعبون  طبق  مــا  إذا  أنــه  إلــى 
ــون  ــم ــل ــس ــم ال

مالئما  نظاما 
خــالل شهر 
ــان  ــضـ رمـ
لن  فإنهم 
من  يعانوا 
تــراجــع  أي 

أدائهم  فــي 
البدني«.

القاهرة – الوسط

صيام الالعبني في رمضان .. جدل يحسمه »فيفا«
نجوم ليبيا المحترفون في الدوريات األوروبية يتمسكون بالصيام أثناء المباريات

الهوني وصالح يخوضان التحدي 
التاريخي في نهائي دوري أبطال 

أفريقيا والـ »تشامبيونزليغ«

بين  كبيرا  انقساما  الليبي،  التايكوندو  رياضة  أسرة  تشهد 
أعضاء المكتب التنفيدي لالتحاد العام، األولى يتزعمه نائب 
المكتب علي  الشويهدي، ضد رئيس  التنفيذي علي  المكتب 

صابر.
التايكوندو،علي  اتــحــاد  رئيس  نائب  أن  ــى  إل يشار 
الشويهدي، أعلن مؤخرا أن أعضاء المكتب التنفيذي الستة، 
بعد  صابر،  علي  المجلس  رئيس  مع  التعامل  عدم  قــرروا 
تفرده  إلى  باإلضافة  األعضاء،  بين  بـ»الفتنة«  اتهموه  أن 

بالقرارات دون الرجوع إليهم.
مذكرة  »رفعنا  إعالمي:  تصريح  في  الشويهدي،  وقــال 
الجهة  باعتبارها  الليبية،  األولمبية  اللجنة  إلى  بالخصوص 
والمكتب  األسباب،  فيها  وذكرنا  االتحادات،  على  المشرفة 
بعد  عنها  اإلعالن  سيتم  القرارات  من  جملة  لديه  التنفيذي 

وصول رد اللجنة األولمبية على المذكرة«.
اليزيدي،  أحمد  الرياضية  اللوائح  خبير  تقدم  جانبه،  من 
باقتراح لحل األزمة، يرتكز على دعوة على المكتب التنفيذي 
جلسة  في  لالنعقاد  العمومية  الجمعية  التايكوندو،  التحاد 
غير عادية لعرض مشكلته مع رئيس االتحاد، في بند محدد، 
وصاحبة  لالتحاد  العليا  السلطة  هي  الجمعية  أن  باعتبار 

القرار في معالجة مشاكله وإيجاد الحلول لها.

االتهام بـ »الفتنة« ينذر بتمزق التايكوندو الليبي
أسدل الستار على البطولة التنشيطية في رياضة التنس األرضي، والتي 
أقيمت بقرية الريقاتة السياحية بطرابلس، تحت إشراف االتحاد الفرعي 
للعبة بطرابلس. وشارك في البطولة 70 العبا في الفئات تحت 10، 12، 
14، 16 عاما، وأقيمت المرحلة األولى بنظام المجموعات، وتأهل األول 

والثاني للدور الثاني الذي أقيم بنظام خروج المغلوب.
وحصد عبيده السوكني كأسا وذهبية 10 أعوام، فيما نال الفضية 

مؤنس شحاتة والبرونزية عبد الحميد الشريف.
والميدالية  بالكأس  الشتيوي  إبراهيم  توج  عاما،   12 مسابقة  وفي 
لهمام  والبرونزية  قصيعة  أبو  الرحمن  عبد  الفضية  ونال  الذهبية، 
الشكماك. وفي مسابقة 14 عاما، توج هاشم الفزاني بالكأس والميدالية 

الذهبية، وجاء الالعب صفوان الزيادي ثانيا، وإلياس إسكندر ثالثا.
وتوج سفيان بادي بكأس وذهبية 18 عاما، ونال الفضية عبد الملك 

السوكني، والبرونزية عبد اهلل اللموشي.
وذهبية  بكأس  السالم  عبد  هبة  فازت  الفتيات،  مستوى  وعلى 
السوكني  ورندا  الفضية،  الميدالية  حلقة  أبو  آزار  ونالت  البنات، 
الميدالية البرونزية. ويشار إلى أن البطولة انطلقت الجمعة الماضية، 
بقرية الريقاتة السياحية بطرابلس، تحت إشراف االتحاد الفرعي للعبة 
بطرابلس، وشارك فيها 70 العبا في الفئات )- 10، 12-، 14-، 16- 
عاما(، وتقام المرحلة األولى بنظام المجموعات، ويتأهل األول والثاني 

للدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

طرابلس تقدم جيال جديدا 
عينه على التنس العالمي

أقام  الخاص،  لألولمبياد  الوطني  اليوم  لمناسبة 
االتحاد الليبي، برئاسة خالد الرقيبي، احتفالية بمقره 
الليبي  الوفد  أول أمس، كرم خاللها  في طرابلس، 
الذي شارك في األلعاب العالمية الصيفية باإلمارات 

في مارس الماضي.
البلدان  عرش  على  ليبيا  وتربعت 

الخاص  األولمبياد  في  المغاربية، 
»أبوظبي  العالمية  لأللعاب 
الالعبون  حقق  بعدما   ،»2019
القالئد  من  عددا  الليبيون، 
الرياضة  تاريخ  غير مسبوق في 
قالدة   60 بمجموع  الليبية، 

و21  ذهبية   24 بواقع  ملونة، 
فضية و15 برونزية.

على  البناء  ضرورة  إلى  الحضور  ودعا 
األلعاب  في  الليبية  البعثة  حققته  الذي  اإلنجاز 
على  ليبيا  اسم  وضع  أجل  من  العالمية،  الصيفية 

منصات التتويج في المحافل الدولية.
األولمبياد  في  دولة   190 من  أكثر  وشاركت 

الخاص »أبو ظبي 2019«، ومثلها 7500 رياضي.

األولمبياد الخاص يحتفل 
باإلنجاز التاريخي

مانشستر سيتي يغدق على العبيه بـ17 مليون إسترليني
واحدة،  مباراة  بعد  على  سيتي،  مانشستر  أصبح 
الدوري  بلقب  يحتفظ  فريق  أول  يصبح  أن  من 
اإلنجليزي الممتاز، منذ أن حقق ذلك جاره اللدود، 

مانشستر يونايتد في عام 2009.
البريميرليغ  ترتيب  السماوي، صدارة  واستعاد 
ليفربول  عن  نقطة  بفارق  نقطة،   95 برصيد 

الوصيف، قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.
الخروج  بضرورة  سيتي  مانشستر  وينشغل 
المقبل،  األحد  يوم  برايتون،  ملعب  من  منتصرا 
يضيف  أن  أمل  على  البريميرليج،  بلقب  ليتوج 
التي  االتــحــاد  كــأس  مسابقة  لقب  أيضا  إليه 
 18 في  واتفورد  ضد  النهائية  مباراتها  يخوض 
مايو الجاري، بعد أن سبق له إحراز درع المجتمع 

وكأس الرابطة.
وإذا ما تمكنت كتيبة المدرب بيب جوارديوال 
من الفوز في المباراتين، سيكون مانشستر سيتي 
أول فريق يفوز بالثالثية المحلية )الدوري والكأس 
تحقيق  أن  ويبدو  الرابطة(.  بكأس  تتويجه  بعد 

هذه الثالثية المنشودة سيعود بمكافآت ضخمة 
."min 90" على العبي الفريق، حسبما ذكر موقع
نحو  توزيع  السيتي،  في  المسؤولون  وقــرر 
كإضافات  الفريق  العبي  على  يورو  مليون   17.6
وفقا للبنود في تعاقداتهم، إال أن اإلضافات يتم 
بالمئة   60 في  يشاركون  الذين  لالعبين  دفعها 
من عدد الدقائق التي يخوضها الفريق في جميع 

المسابقات.
تلك  إلى  الالعبين  جميع  يصل  لم  وبالطبع 
 50 بنسبة  اإلضافات  قيمة  وستنخفض  النسبة، 
بالمئة لالعبين الذين لم يشاركوا في 60 بالمئة 

من عدد الدقائق المذكور.
المفترض  من  فإنه  المعادلة،  هذه  وبحسب 
أن يحصل البلجيكي كيفين دي بروين على 1.3 
األرقام  تلك  لكنه لن يحصل على  يورو،  مليون 
بسبب غيابه عن معظم مباريات الموسم بداعي 
اإلصابة، ما سيجعل مكافأته تصل إلى 659 ألف 

يورو فقط.

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن رفض الفرنسي 
برشلونة،  نادي  مدافع  أومتيتي  صامويل 

العرض الذي تقدم به يوفنتوس، للحصول 
الصيفي  الميركاتو  خالل  خدماته  على 

المقبل.
صامويل  مع  التعاقد  يوفنتوس  وعرض 
ضم  من  برشلونة  اقتراب  بعد  أومتيتي، 
ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام 

في الميركاتو المقبل.
وبحسب شبكة »راي سبورت«، فإن رغبة 
»الكامب  ملعب  في  البقاء  هي  أومتيتي 
نو« للموسم المقبل، ويتطلع إلى العودة 
التحضيرية  الفترة  في  لياقته  كامل  إلى 
وفقا  الــجــديــد،  الموسم  بــدايــة  قبل 

لـ»كووورة«.
ونوهت الشبكة أن صامويل أومتيتي 
يورو  حتى  برشلونة  مع  البقاء  ينوي 
قرار  أي  اتخاذ  قبل  األقل،  على   2020

حول مستقبله.
يوفنتوس  أن  إلى  الشبكة،  وأشارت 

في الوقت الحالي، مضطر للبحث عن 
بديل آخر، ويمكن أن يلجأ لضم 

)توتنهام(،  ألديرفيلد  توبي 
أو  )بنفيكا(،  ديــاز  روبــن  أو 
سافيتش )أتلتيكو مدريد(، أو 
هوميلز  أو  )روما(،  مانوالس 

)بايرن ميونخ(.

أومتيتي يرفض 
يوفنتوس بسبب 

»الكامب نو«
أصبح اإلنجليزي جادو سانشو، العب فريق دورتموند األلماني 

لكرة القدم، الشاب األعلى قيمة في العالم.
القدم،  لكرة   »CIES« مرصد  يجريه  الذي  للتقييم  ووفقا 
فإن القيمة المالية الحالية لسانشو تزيد قليال عن 150 مليون 
في  العالم  حول  األندية  أفضل  من  دورتموند  ويعتبر  يورو. 
وفقا  كبار،  نجوم  إلى  وتحويلهم  الشباب  الالعبين  اكتشاف 

لـ»سكاي سبورت«.
الموسم  هــذا  الفــت  بشكل  عاما«   19« سانشو  ويتألق 
النادي  قيادة  في  بقوة  ساهم  حيث  دورتموند،  بقميص 

للمنافسة على لقب البوندسليغا.
صيف  في  سانشو،  ضم  في  نجح  قد  دورتموند،  وكــان 
 »CIES« مرصد  أن  إال  سيتي،  مانشستر  من  قادما   ،2017

آرسنال  العــب  جــنــدوزي،  ماتيو  الفرنسي  أن  أيضا  أوضــح 
 70.1( بقيمة  خلف سانشو  الثاني  المركز  في  يأتي  اإلنجليزي، 
روما  العــب  زانيولو  نيكولو  اإليطالي  يليه  يــورو(،  مليون 

اإليطالي بقيمة )67.4 مليون يورو(.
ويحتل اإليطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميالن 

اإليطالي، المركز السادس بقيمة )59.4 مليون يورو(. 

جادو الشاب األعلى قيمة في عالم الكرة

● أومتيتي

● التاجوري

< فرحة العبي مانشستر سيتي بعد احراز هدف في الدوري االنجليزي

< الهوني يشارك في مباراة لفريق الترجي التونسي



دوقة  ساسكس
 تضع  »السابع«

في حضور األمير هاري، أنجبت زوجته ميغان، دوقة ساسكس البريطانية وزوجة 
األمير هاري، مولودا ذكرا، اإلثنين، هو السابع في ترتيب خالفة عرش إنجلترا. وأعلن 

األمير هاري، بعد ظهر اإلثنين، والدة ابنه أمام مراسلي وسائل اإلعالم المحتشدين 
أمام قصر ويندسور، على مسافة نحو كيلومتر غرب لندن، وكشف األمير البالغ من 

العمر 34 عامًا: »أكاد أطير من الفرح«، معربًا عن فخره الشديد بزوجته ميغن 
الممثلة األميركية سابًقا البالغة من العمر 37 عامًا، التي أنجبت مولودها األول عند 

الساعة 5.26 بالتوقيت المحلي )4.26 بتوقيت غرينيتش(، وهو صبيّ يزن 3.260 
كيلوغرامات. وُأعلنت هذه الوالدة عبر »إنستغرام«، في خطوة هي األولى من 
نوعها للعائلة المالكة البريطانية، لكن لم تنشر أي صورة لألم أو لرضيعها 

ويكتنف الغموض موقع الوالدة. وبحسب »دايلي مايل«، وُلد الصبي في 
مستشفى في لندن قصدته ميغن بعد ظهر األحد برفقة والدتها، ثم 

عادت بعد بضع ساعات إلى ديارها. ويحتل الطفل الذي هو 
ثامن أبناء أحفاد الملكة إليزابيث الثانية )93 عامًا( 

واألمير فيليب )97 عامًا( المرتبة السابعة في 
ترتيب خالفة عرش إنجلترا.
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 كل شيء  
ـ»كورنيش الجنينه«  أحمد وماريا يعيدان البسمة ل

بفارق أقل من ست ساعات تبدل الحال، فخالل خمس 
وزوجته  ليبي  مواطن  تمكن  الساعة  ونصف  ساعات 
من إزالة قبح القمامة لتعود االبتسامة إلى »كورنيش 

الجنينه« قرب فندق تيبستي بمدينة بنغازي.
خصوصا  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
وزوجته  اهلل،  عبد  ألحمد  صورا  و»تويتر«  »فيسبوك« 
الجنينه«،  »كورنيش  بتنظيف  يقومان  وهما  ماريا، 

مشيرين إلى انضمام أحد المواطنين لهما.
عبد اهلل كتب على صفحته في »فيسبوك« أن عملية 
التنظيف »استغرقت 5 ساعات و30 دقيقة جمع خاللها 

حمولة 60 كيس قمامة«.
بأكياس  تبرع  الذي  المصانع  أحد  إلى  الشكر  وقدم 
حملة  شهد  الجمعة  يــوم  أن  إلــى  مشيرًا  القمامة، 
النظافة الثالثة لمقبرة الهواري الجديدة والتي تنظمها 

الجمعية الوطنية للكراف ماغا.

ال حل عسكريًا لألزمة الليبية، 
وألمانيا تسعى إلى موقف أوروبي 

موحد يعجل بوقف إطالق النار 
والعودة إلى المسار السياسي برعاية 

األمم المتحدة
المستشارة األلمانية

أنجيال ميركل

إن الحل ال يمكن أن يمر 
بالوسائل العسكرية، وسيناريو األزمة 

الليبية حرج ويمكن أن يتطور إلى 
وضع أكثر حرجًا من لحظة إلى أخرى

رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي

تونس ليست بخير، ووضعها 
دقيق، لكنها في أخفّ الضررين 

بالنظر إلى محيطها وما يقع في ليبيا 
وغيرها من تطاحن وتقاتل

الرئيس التونسي
الباجي قائد السبسي

االشتباكات التي تشهدها 
العاصمة أحدثت خلخلة أمنية أعادت 
بؤرًا إرهابية مرة أخرى بعدما كانت 

تحت السيطرة
رئيس المجلس الرئاسي

 لحكومة الوفاق
فائز السراج

 ما بعد 
وقف إطالق النار

بشير زعبيه

كما يحدث غالبًا في مسارات الحروب، لن يستمر إطالق النار إلى ما 
ال نهاية، وسنسمع أصواتًا تنادي بوقف إطالق النار، وقد ال تسمع 
وسيارات  واالنفجارات  القصف  أصوات  أمام صخب  األصوات  هذه 
اإلسعاف والضجيج التعبوي المصاحب، لكن مع المراوحة الميدانية 
وتزايد تكلفة الحرب، ستتزايد تلك األصوات، وتتحول إلى مطلب 

إنساني ودولي ملح، ومن ثم إلى قرار محدد ساري المفعول.
وإذ أدركُ أنه ال مستحيل في السياسة، إال أن هناك ما هو صعب، 
وصعب جدًا، وأتحدث هنا عن مسألة العودة إلى طاولة الحوار أو 
النار،  إطالق  وقف  على  اتفاق  إلى  التوصل  حالة  في  المفاوضات، 
حيث  من  المفاوضات  تبدأ  أن  هو  أقصده،  الذي  جدًا  والصعب 
توقفت قبل اندالع حرب العاصمة، أي بناء على تفاهمات أبوظبي 
أو ما اتفق عليه طرفا األزمة الرئيسيان، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير 
خليفة حفتر، ومعه األوراق التي كان أعد لها لتطرح أمام المشاركين 
في الملتقى الوطني بغدامس، ألن األزمة أو الوضع في البالد بعد 
هذه الحرب لن يكون دون شك هو ما قبلها، فالفجوة التي خلنا أنها 
ضاقت بين طرفي األزمة الرئيسيين )السراج - حفتر( عادت لتتسع 
كما لم يحدث سابقًا، ومبدأ بناء الثقة بين األطراف الذي كان وسيلة 
وهدفًا في مساعي حل األزمة انهار تمامًا، ومن كان من قبل شريكًا 
لآلخر، أصبح اآلن عدوًا له، بل »مجرمًا ومطلوبًا القبض عليه«، 
انقلبت الطاولة وتبعثرت أوراق المبعوث األممي غسان سالمة، الذي 
كان يسمع أسئلة مثل: »من سيحضر الملتقى وما جدول أعماله 
وما مخرجاته، وما ضمان تطبيقه«، فصار يسمع أسئلة أخرى بلون 
الحرب؟  الدم والدخان، مثال: كم قتيل، وجريح، ونازح جرّاء هذه 
من سيقبل بمن؟ هل يمكن أن يجلس من تبادلوا إطالق نيران 
المدافع والطائرات، على طاولة وضعت فوقها تفاهمات أبوظبي 
وأجندة غدامس، دون حساب نتائج الربح والخسارة على األرض؟ 
هل الشركاء مازالوا شركاء؟ كيف سيكون مشهد ما بعد الحرب في 
العاصمة، بل في البالد كلها ...إلخ«.. لذا أتصور أن الدعوات التي 
الحوار،  إلى طاولة  العودة  المؤثرة بشأن  والدول  يطلقها سالمة 
لن تعني العودة إلى تفاهمات أبوظبي وما بني عليها لطرحه في 
ملتقى غدامس، قفزًا فوق كل ما يمكن أن تفرزه حرب العاصمة 
األرض  على  القوة  أصحاب  تموضعات  تغير  وأهمها  نتائج،  من 
مشاركتهم  على  المبنية  واستحقاقاتهم  المسلحة(  )المجموعات 
الميدانية في الحرب، وإلى جانبهم القوى السياسية، والمناطقية 
السياسية  الواجهة  صــدارة  في  مواقعها  استردت  التي  األخــرى 
واإلعالمية والتعبوية خالل الحرب، بمعنى أن الرئاسي، أو السراج 
تحديدًا، لن يكون وحده على الكرسي المقابل للطرف اآلخر في 
أي مفاوضات قادمة، فهناك من سيشاركه الكرسي بشرعية دوره 
في الحرب، ولن يتكرر اآلن سيناريو مماثل لما حدث في أبوظبي، 
وعلى الجانب اآلخر ال أعتقد أن المشير حفتر سيقبل به من الطرف 
المقابل شريكًا حاماًل لوحده ورقة المنطقة الشرقية في المفاوضات 
المحتملة، زد على ذلك يمكن القول إن ما عرض عليه في أبوظبي 
سيصبح بعد الحرب منتهي الصالحية، وسيكون المطروح حزمة 
الحرب،  نتيجة  ستحددها  التي  االستحقاقات  من  مشتقة  أخرى 
وستطرح على طاولة لن يجلس إليها السراج وحفتر وحدهما هذه 
المرة، ثم سيحدد بناء على ذلك شكل ملتقى غدامس، وما الذي 

يمكن أن يكون صالحًا لطرحه على طاولة الملتقى، إن عقد.

الفجوة التي خلنا 
أنها ضاقت بني 

طرفي األزمة 
الرئيسيني عادت 

لتتسع كما لم 
يحدث سابقًا

 الدعوات التي 
يطلقها سالمة 
والدول املؤثرة 

بشأن العودة إلى 
طاولة الحوار، لن 
تعني العودة إلى 

تفاهمات أبوظبي 
وما بني عليها

أقوالهم

تمرين فضائي ينتهي 
بتدمير نيويورك

بعد تدمير الكوت دازور في 
2013 وداكا في 2015 وإنقاذ 

طوكيو في 2017، انتهى 
تمرين محاكاة اصطدام كويكب 
باألرض، الجمعة، على كارثة مع 

قضائه على مدينة نيويورك.
ورغم تحضيرات استمرت 

ثماني سنوات، فشل البشر في 
تحويل مسار الكويكب في هذا 
التمرين. وأصبح هذا التمرين 

موعدًا منتظمًا ألوساط »الدفاع 
الكوكبي« في العالم،.

وبوشرت هذه النسخة 
الجديدة االثنين في إطار مؤتمر 
قرب واشنطن مع اإلنذار التالي: 

رصد تلسكوب كويكبًا قطره 
100 إلى 300 متر يسير بسرعة 

14 كيلومترًا في الثانية مع 
احتمال سقوطه على األرض 

بنسبة %1 في 29 أبريل 2027.

أكبر الحيتان 
مهددة باالنقراض
صُنِّف اثنان من أكبر الحيتان 

في العالم بأنهما مهددان 
بخطر االنقراض، ضمن ثالثة 

أنواع بقائمة أعلنها علماء 
كنديون، اإلثنين. وأعلنت اللجنة 
المخصصة لمتابعة حالة الحياة 
البرية المهددة باالنقراض، في 

كندا، تصنيف حوت الساي وحوت 
الزعانف وحوت المنقار على أنها 

مهددة بالخطر.
وفي بيان لها، ألقت هذه 

اللجنة المستقلة التي تشكل 
تقاريرها أساس جهود الحفظ 

الكندية، اللوم في حالة تلك 
الحيتان على النشاط البشري. 

وقالت إن الحيتان تعلق في 
شبكات الصيد أو تُقتل في 

حوادث تصادم مع عدد متزايد 
من السفن الكبيرة التي تبحر 

في المياه الكندية.

S

تعني في خريطة الصراع المزمن في المنطقة؟

يمكن أن تدخل مرحلتها العملية؟

هم أطرافها، ومن سيقودها؟

حدود تأثيرها؟

جرى التخطيط لها؟

ستكون حال المنطقة في حال تنفيذها؟

مـــــاذا

متـــــى

مــــــن

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

صفقة القرن

في مثل يوم اإلثنين الماضي رحل عنا مسرحيان متميزان؛ أولهما رجب 
حمودة البكوش، رحل منذ 15 عامًا، ويعد أحد رواد الحركة المسرحية في 
ليبيا. ولد في بنغازي العام 1905. وجد في كتاب ألف ليلة وليلة مادة 
لمسرحياته المبكرة، فاستقطب عددًا من الشباب المأخوذين بالمسرح، 
القديم بشط  الفنار  يقع  بمقر  للتمثيل«،  الشاطئ  »فرقة  بهم  مؤسسًا 

بحر الشابي. ثم انتقلوا إلى شارع بوحلفايه ومنه إلى شارع جعفر.
والفكاهية،  والوطنية  االجتماعية  المسرحيات  من  عددًا  الفرقة  قدمت 
كان  المستيري،  مصطفى  والفنان  الشعالية  علي  الفنان  فيها  شارك 
يؤلفه  الذي  المنولوج  يتخللها  ما  وغالبًا  وتمثيله.  إخراجه  من  أغلبها 
واالجتماعية،  والشعبية  والوطنية  العاطفية  األغاني  أيضًا  كتب  ويلقيه. 
منها أغنية المطرب محمد صدقي )ظلمتوني وأنا مظلوم(. وهو أيضًا، 
األعياد  مواسم  في  الدوام  على  مشاركًا  الدينية،  لألذكار  رائعًا  منشدًا 

الدينية. انتقل إلى رحمة اهلل مساء يوم الجمعة الموافق 1994/5/6.
المصادفة هي أن المخرج المسرحي علي السنوسي بوجناح توفاه اهلل، 
كان   .2016 سنة  ولكن   /5/6 يوم  وافق  جمعة  يوم  مساء  في  أيضًا، 
فنانًا مسرحيًا، أسس فرقة المسرح الحديث في بنغازي، وتولى إدارتها. 
أخرج العديد من المسرحيات الناجحة وتحصل على العديد من الجوائز، 
المسلسالت  من  رصيدًا  تاركًا  وعربية،  وطنية  مهرجانات  في  وشارك 

التلفزيونية واإلذاعية. 

يوم رحيل البكوش وبوجناح

ليبيا األمس
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