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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 معاذ بن حامد.. صوت سماوي من ليبيا 
يصدح في »دبي«

ص 16

تأجيل

فضاء

قالت إدارة الطيران والفضاء األميركية 
)ناسا( إنه سيكون أمام البشر فرصة 

إلرسال أسمائهم إلى الكوكب. وسيتم 
حفر األسماء المرسلة على رقائق يتم 

نقلها إلى المريخ في مهمة من المقرر 
إطالقها في يوليو 2020 لتهبط على 

المريخ بحلول فبراير 2021. وقالت 
»ناسا«، في بيان صحفي، إن هذه 

المهمة لن تكون مأهولة بالبشر، لكن 
سيكون على متنها مسبار للبحث عن 
مؤشرات على حياة ميكروبية ماضية، 

تدرس منظمة »أوبك« تأجيل موعد 
انعقاد اجتماعها المقرر في فيينا في 

الـ25 و 26 من يونيو، إلى الثالث والرابع 
من يوليو، وأعرب عدد من وزراء الطاقة 
عن رضاهم باالتفاق الحالي بين الدول 

المنتجة للنفط من داخل وخارج »أوبك«، 
وذلك على هامش انعقاد اجتماع اللجنة 

الوزارية المشتركة في جدة. وكانت دول 
»أوبك بالس« خفضت اإلنتاج بـ1.2 

مليون برميل يوميًا منذ يناير الماضي، 
واالجتماع المقبل هو لتحديد ما إذا كان 

االتفاق سيمدد أم سيتم تعديله.

مليار 600
دوالر

الخسائر المتوقعة من الحرب التجارية 
بين الصين وأميركا.

موقع »بيزنس إنسايدر«

نفط

كل شيء

أسماء

قريبا في ليبيا
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حسن الرداد: 

هذه أسباب موافقتي
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 »موائد الرحمن«.. تكافل اجتماعي للنازحني واملهاجرين

عائدات قياسية للنفط وهجوم الزويتينة يفاقم املخاوف

 جوكو
قتلى وجرحى واحتجاجات، تلك كانت أول 

حصيلة النتخابات الرئاسة اإلندونيسية 
المثيرة للجدل، التي تبقى 

تفاعالتها مفتوحة على كل 
االحتماالت..الرئيس جوكو 

ويدودو، فاز بوالية ثانية 
بحصوله على 55.5 % 

من األصوات مقابل 
44.5 % لمنافسه 

الجنرال السابق 
برابو سوبيانتو 

الذي رفض 
النتائج الرسمية، 

وتعهد باستخدام 
»جميع الوسائل 
الشرعية إلحقاق 

الحق«.
سؤال الشرعية 
يالحق الرئيس 

الذي يحظى بشعبية 
واسعة بفضل سلوكياته 
المتواضعة، هل سيبقى 

في السلطة؟ أم تكون 
تلك االنتخابات بداية 

لمرحلة جديدة من 
االضطرابات في أكبر دولة 

إسالمية تعدادًا؟!

فشل يالحق املساعي السياسية لوقف إطالق النار
عالمية  عواصم  عدة  بين  الليبي  الملف  انتقل 
من  معه  المتعاطون  يفلح  أن  دون  األسبوع  هذا 
للمواقف  مهم  اختراق  إحــداث  في  السياسيين 
الجبهات  على  النار  إطالق  لوقف  قرار  إلى  يقود 
الهجوم  منذ  أي  يومًا،   50 حوالي  منذ  المشتعلة 
أبريل  شهر  من  الرابع  في  طرابلس  مدينة  على 
العامة  للقيادة  التابعة  القوات  قبل  من  الماضي 
خلفت  التي  العاصمة،  بحرب  عُِرف  فيما  للجيش، 
حتى اآلن 510 قتلى و2467 مصابًا، وحوالي 75 

ألف نازح، حسب منظمة الصحة العالمية.
وفيما يتواصل مسلسل الكر والفر بين القوات 
لحكومة  تابعة  وأخــرى  العامة  للقيادة  التابعة 
نشط  لطرابلس،  الجنوبية  الضواحي  في  الوفاق 
الحراك السياسي في محاولة إلخماد نار الجبهات 
عبر قرار دولي بوقف إطالق النار، وكانت المحطة 
إحاطة  إلــى  استمع  ــذي  ال ــن،  األم مجلس  هي 
تطورات  بشأن  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
باتت  »ليبيا  أن  من  حذر  حيث  ليبيا،  في  الوضع 
قاب قوسين أو أدنى من االنزالق في حرب أهلية 
للبالد«.  دائم  تقسيم  إلى  تؤدي  أن  بإمكانها 
إلى  حدث  الذي  الضرر  جبر  »يستغرق  أن  متوقعًا 

اآلن سنوات«.
التجاذبات  وقــع  على  سالمة  حديث  ــى  وأت
دعا  إذ  الليبي،  للملف  واإلقليمية  الدولية 
أن  إدراك  إلى  وإقليميًا  دوليًا  الفاعلة  »األطراف 
ليبيا ليست جائرة ينالها األقوى«، مطالبًا »األمم 
ليبيا«،  إلى  السالح  لتهريب  حدٍ  بوضع  المتحدة 
نحو  األوروبــي  الجوار  الستنهاض  محاولة  وفي 
موقف حاسم كان تحذير سالمة من انتقال حرب 
الضفاف  على  دامية  طويلة  »لحرب  طرابلس 
يعرّض  مما  المتوسط،  األبيض  للبحر  الجنوبية 
البحر  ومنطقة  المباشرين  ليبيا  جيران  أمــن 

األبيض المتوسط بشكل أوسع للخطر«.
وفي باريس أبلغ المشير خليفة حفتر، األربعاء، 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن »الشروط 
إطالق  وقف  قرار  إلى  للوصول  بعد  تكتمل«  لم 
استئناف  »الضروري  من  أن  اعتبر  لكنه  النار، 
الحوار السياسي للخروج من األزمة«، وهو ما جاء 
في مقابل دعوة ماكرون لـ»وقف إلطالق النار في 

أقرب وقت ممكن«.

قواته  وال  هــو  »ال  أنــه  إلــى  حفتر  ولــفــت 
البالد«،  في شرق  النفط  مبيعات  يستفيدون من 
منحى  يعطي  قد  تصريحًا  محللون  اعتبره  فيما 
ويجعل  العاصمة،  تخوم  على  الدائرة  للحرب  آخر 

احتمااًل بعيدًا. القريب  توقفها 
رئيس  مايو   8 فــي  التقى  مــاكــرون  وكــان 
المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي اتهم فرنسا 
»غير  باريس  اعتبرته  ما  حفتر،  المشير  بدعم 
حديث  وفي  الصحة«،  من  له  أساس  وال  مقبول 
استبعد  األربعاء،  أمس  »يورونيوز«  لتليفزيون 
النار،  إلطالق  وقفًا  يبدو  ما  على  أيضًا  السراج 
القتال لن يتوقف ما لم تعد قوات  أن  محذرًا من 

الجيش التابعة للقيادة العامة إلى الشرق«.
جولة  سبقتها  ماكرون  مع  حفتر  مباحثات 
اإليطالية  الحكومة  رئيس  مع  رومــا  في  أخــرى 
كونتي  وقال  الماضي،  الخميس  كونتي  جوزيبي 

ليبيا،  في  النار«  إطالق  أجل وقف  إنه »يعمل من 
توسكانا(  )إقليم  أريتسو  مدينة  منتدى  وأمــام 
قال  المسلحة  النزاعات  من  والحد  السالم  عن 
الجنرال حفتر في قصر كيجي  »باألمس استقبلت 
ال  أنــه  أيضًا  له  وأكــدت  ــوزراء(،  الـ رئاسة  )مقر 
يولد  ال  فالعنف  عسكري،  خيار  مع  العمل  يمكننا 

إال العنف«، بحسب وكالة »آكي« اإليطالية.
الرئاسي  المجلس  رئيس  أجرى  تونس،  وفي 
فائز السراج، أمس األربعاء، محادثات مع الرئيس 
مستجدات  حول  السبسي  قائد  الباجي  التونسي 
في  العاصمة،  حرب  وتداعيات  ليبيا،  في  الوضع 
التونسي  الرئيس  بقرطاج.  الرئاسي  القصر 
إزاء  العميق  قلقه  عن  عبّر  السبسي  قائد  الباجي 
وأكد  طرابلس،  من  بالقرب  المستمر  الهجوم 
ال  وأنه  السياسي،  الحل  لمسار  العودة  »ضرورة 
أن  إلى  مشيرًا  ليبيا«،  في  للصراع  عسكريًا  حل 

ليبيا،  في  يحدث  ما  بكل  مباشرة  تتأثر  »تونس 
أنها  ما يمكن، كما  بأسرع  القتال  نهاية  ويهمها 

تسخر جهودها لتحقيق ذلك«.
من  عددًا  السراج  التقى  تونس،  زيارة  وخالل 
وذلك  والغربية،  واألفريقية  العربية  الدول  سفراء 
ليبيا،  في  الجارية  التطورات  صورة  في  لوضعهم 
شيوخ  تونس  في  إقامته  بمقر  استقبل  كما 
الشرقية،  المنطقة  قبائل  من  ووجهاء  وأعيان 
تطورات  وآخر  طرابلس،  على  الحرب  فيه  تناول 

الليبيين. الميداني وتأثيره على  الوضع 
إلى  ــارة  زي الخميس،  اليوم  الــســراج،  ويبدأ 
الجزائر، في محاولة على ما يبدو الستقطاب دعم 
وإعطائها  األزمة  هذه  في  العربي  المغرب  دول 
بعدًا مغاربيًا، إذ طالب المفوض بوزارة الخارجية، 
دول  الماضي  اإلثنين  يوم  سيالة،  الطاهر  محمد 
المغرب العربي بلعب دور أكبر »لردّ العدوان عن 
الموقفين  توحيد  اتجاه  في  والضغط  طرابلس«، 
هاتفية  اتصاالت  خالل  وذلك  والدولي،  اإلقليمي 
المغرب  خارجية  وزيــر  من  بكل  سيالة  أجراها 
وتونس  بوقادم،  صبري  والجزائر  بوريطة،  ناصر 

خميس الجهيناوي، وفق وزارة الخارجية.
وأمام الفشل الذي يالحق المساعي السياسية 
إطالق  بوقف  دولي  قرار  إلى  التوصل  أجل  من 
قرار  لهكذا  ملحوظ  حماس  ظهور  وعدم  النار، 
من قبل طرفي الحرب، خاصة في غياب أي تصور 
رأسها  وعلى  األرض،  على  تطبيقه  وآلية  لكيفية 
سيتولى  ومن  القوات،  بين  الفاصلة  المنطقة 
للقرار، فإن وتيرة  اختراق  أي  مراقبتها، ومواجهة 
الميداني  الوضع  إن  بل  تهدأ،  لم  االشتباكات 
يسعى  حيث  التسخين،  لمزيد  مرشحًا  يبقى 
قبل  العسكري  تموضعه  تحسين  إلى  طرف  كل 
التوصل إلى أي اتفاق على وقف إطالق النار، من 
السالح من  أخرى تدفق مزيد  ناحية  ناحية، ومن 
الخارج إلى طرفي الحرب، مما جعل هذا المعطى 
بندًا رئيسًا في جلسة مجلس األمن، وفق مداخلة 
جرى  ما  لكن  بالمجلس،  العقوبات  لجنة  رئيس 
دون  الورق  على  كالمًا  ظل  الشأن  بهذا  تداوله 
لتطبيق  المجلس  قبل  من  مؤشرات  أية  ظهور 
رقم  الدولي  القرار  منتهكي  ضد  عملية  إجراءات 
 2011 العام  مــارس  شهر  في  الصادر   1970
يتعلق  وما  األسلحة  وتوريد  بيع  بحظر  الخاص 

بها إلى ليبيا.
تفاصيل ص3

< جلسة لمجلس األمن حول ليبيا في نيويورك

 »األزمات الدولية«: »حرب موارد« تقود ليبيا إلى »التقسيم«

 ليالي رمضان في سبها: مقهى.. وإنشاد.. ودوري إلكتروني

التيار  انــقــطــاع  سبها  أهــالــي  تــحــدى 
في  الصعب  األمني  والوضع  الكهربائي 
المقاهي  إلــى  وخــرجــوا  رمــضــان،  شهر 
والفعاليات  الكرة  ومالعب  والمتنزهات 
الثقافية لالستمتاع بأجواء الشهر الكريم.

وانطلق برنامج ليلي بمنطقة الجديد 
حفالت  وتتخلله  رمضان،  من  الرابع  في 
والموشحات  المالوف  لفرق  ساهرة  فنية 
يتضمن  كما  النبوية،  والمدائح  الدينية، 
ثقافية  ومسابقات  شعرية  أمسيات 
وجلسات للنساء. ويقول مدير فرقة الفجر 
األندلسية  والموشحات  للمالوف  الجديد 
سالم عبدالوهاب »أردنا أن نطرب ونحرك 

مشاعر الناس باإلنشاد في رمضان«.
ــات  دوري الكرة  مالعب  وتستضيف 

دوريات  جانب  إلى  األحياء  في  رياضية 
 15 نحو  يشارك  إذ  العامة،  للقطاعات 
فرق  العامة، وهناك  القطاعات  فريقًا من 
أخرى في المناطق واألحياء، لكن الجديد 
هذه المرة هو دوري األلعاب اإللكترونية 
الذي يشرف عليه فريق فزان جيم لأللعاب 

اإللكترونية. وتمكن فريق فزان من جمع 
اللعبة  هذه  في  يشارك  فريقًا   64 قرابة 
التي  الفكرة  وهــي   ،FIFA19 بنظام 
مصطفى  ويقول  كبير،  بإقبال  حظيت 
من  »الهدف  الفريق  مؤسس  العكشي 
مكان  في  الشباب  جمع  هو  الدوري  هذا 

االجتماعية  المكونات  مختلف  من  واحد 
والقبلية بعد االنقسامات والنزاعات التي 
مقاهي  تشهد  كذلك  بينهم«.  حدثت 
التراويح  صالة  بعد  كبيرًا  إقبااًل  سبها 
جلسات  في  روادهــا  يجلس  حيث  إليها، 
سمر، إلى جانب المقاهي الثقافية، ويقول 
مسعود بكاكو مواطن من سبها »نلتقي 
الحياة  للتنفيس عن هموم  المقاهي  في 
التوجهات  في  حوارات  وتجمعنا  اليومية، 

واألفكار«.
حميدة  بسبها  الثقافة  مكتب  مديرة 
عائلي  بنشاط  »نقوم  تقول  لملوم 
أجل  مــن  الليل  فــي  واألطــفــال  لألسر 
الكريم  األسر خالل شهر رمضان  إسعاد 
ومسابقات  ترفيهية،  وألعاب  مالهٍ  من 
لجمع  ومسرحيات  وحفالت،  األطفال، 
الروابط  لتوطيد  أطفالهم  مع  العائالت 

بالمدينة«. االجتماعية 

القاهرة – الوسط

سبها–رمضان كرنفودة

من روما إلى باريس مروراً بنيويورك

»الفرسان« بني 
قواعد االحتراف 
وذهب »الشان«

نيويورك، باريس، تونس، الوسط

في باريس: حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي أن 
»الشروط لم تكتمل لوقف إطالق النار« لكنه 

اعتبر »الحوار ضرورياً للخروج من األزمة«

في تونس: السراج استقبل شيوخ وأعيان 
من قبائل المنطقة الشرقية كما التقى 

سفراء دول عربية وأفريقية وغربية

< حقل الشرارة النفطي

الدولية  األزمات  إدارة  مجموعة  أطلقت 
الليبي– الــصــراع  مغبة  من  تحذيرًا 

والمالية  المصرفية  الجبهة  الليبي على 
التي  طرابلس  العاصمة  حرب  بموازاة 
أن  مؤكدًا  السادس،  أسبوعها  دخلت 
المستعر  القتال  بتفاقم  تهدد  األزمة 
ــوارد  م ــرب  ح وإشــعــال  طرابلس  فــي 
الشرق  بين  الفجوة  وتعميق  طويلة 
تنتهي  ربما  التي  البالد،  في  والغرب 

البالد. بتقسيم 
ــروب« وهي  وقــالــت »كــريــزيــس غـ
إن  بروكسل  مقره  دولي  أبحاث  مركز 
ليبيا  في  المهملة  المصرفية  »األزمــة 
وصلت إلى ذروتها«، موضحة أن »األمر 
سيعيق  ــد  األم طويل  بصراع  يتعلق 
توحيد  إعـــادة  ــى  إل الرامية  الجهود 
يغذي  مما  المنقسم،  المصرفي  النظام 
وحرب  مالي  انهيار  حــدوث  احتماالت 
اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية«.

ــة  األزم أن  الــدولــي  المركز  ورأى 
»نتيجة  ستكون  المحتملة  المصرفية 
بين  أربع سنوات  دام  مباشرة النقسام 
وفرعه  طرابلس  في  المركزي  البنك 
االنقسام  إلى  يعود  والــذي  الشرقي، 
في  برز  الذي  نطاقًا  األوسع  السياسي 

العام 2014«.
قــرر  ــمــاضــي،  ال ــل  ــري أب  29 وفـــي 
فرض  طرابلس  في  المركزي  المصرف 
إجراءات مشددة على بيع النقد األجنبي 
مصارف  أربعة  على  التجارية  لألغراض 
الــواحــة،  والتنمية،  »الــتــجــارة  ــي:  ه
إدارة  لكن  الوحدة«.  العربي،  اإلجماع 
القرار  رفضت  البيضاء  في  »المركزي« 
غير  »التوزيع  سمته  ما  إلــى  مشيرة 
العادل على أقاليم ليبيا الثالثة من ملف 

االعتمادات«.
أن  ــروب«  غـ »كــريــزيــس  وتوقعت 

»تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار 
ووقف  الشرق  في  القائمة  الحكومة 
حفتر«،  يقودها  التي  للقوات  التمويل 
الفجوة  »يعمق  هــذا  أن  من  محذرة 
المتنافسة  السلطات  بين  السياسية 
تراجع  عنه  وينتج  والغرب  الشرق  في 
اقتصادي شديد في جميع أنحاء البالد«.
الفرنسي  الرئيس  مع  لقاء  وخــالل 
قال  األربعاء  أمس  ماكرون  إيمانويل 
يستفيدون  قواته  وال  هو  ال  »إنه  حفتر 

من مبيعات النفط في شرق البالد«.
تفاصيل ص4

 تعثر وقف إطالق النار يربك الجوار الليبي ويستنفر باريس

 األزمة الليبية 
تستد عي التنسيق
بني الجزائر والنيجر
طالب رئيس الحكومة النيجرية بريغي 
رافيني، بضرورة التنسيق مع الجزائر؛ 

لمواجهة التحديات األمنية القادمة من 
ليبيا ومنطقة الساحل.

وقال رافيني في تصريح صحفي 
عقب لقائه الرئيس الجزائري الموقت 

عبدالقادر بن صالح، الثالثاء، إن 
المباحثات »تطرقت إلى المسائل 
الثنائية ذات االهتمام المشترك، 

وضرورة تضافر جهود البلدين 
لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقة 

الساحل، ال سيما ليبيا«. وأضاف قائاًل: 
»إن بلدينا ملتزمان بكل تضامن 

بمواجهة التحديات المشتركة«. وتلتزم 
الجزائر والنيجر بالتعاون في إطار لجنة 

دول الجوار الموسع، التي تعتبر أنها 
أنسب طريقة لتبادل اآلراء لحل أزمة 

ليبيا. وتشكو السلطات الجزائرية 
من تدفقات ترسانة من األسلحة إلى 
أراضيها وتسلل المهاجرين السريين 
بعدما غير المهربون مسارات إدخال 

األسلحة من ليبيا إلى النيجر.



يعود المخرج السينمائي كوينتن تارانتينو البالغ من العمر 56 عاما إلى مهرجان كان 

بعد ربع قرن على فوزه بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه »بالب فيكشن«، ليقدم 

عمله الجديد »وانس آبون أتايم إن هوليوود« المشارك في المسابقة الرسمية.

المولود في والية  العصامي  المخرج  اعتراف جديد بموهبة هذا  المشاركة  وهذه 

تينيسي جنوب الواليات المتحدة والذي ترعرع في إحدى ضواحي لوس أنجلس، تاركا 

المدرسة في أول فرصة أتيحت له ليتعلم أصول المهنة في الميدان وينمي شغفه 

بالسينما من خالل العمل في متجر لتأجير األفالم.

تعلمت  إن  البعض  يسألني  »كان   :1994 العام  في  »رولينغ ستون«  لمجلة  وقال 

السينما في الجامعة، فكنت أجيبهم قائال: كال بل كنت أذهب إلى السينما«.

خالل  كبيرة  بموهبة  مزجه  خالل  من  عالمية  شهرة  تارانتينو  كوينتن  وحقق 

مسيرته الممتدة على 25 عاما، بين األنواع والميول السينمائية معتمدا على معرفته 

الموسوعية بهذا الوسط.

تواصـل 02

باهي اللي ماهم أصحاب َوَجاهة *** وباهي اللي ماهم أصحاب معالي
والهم أصحاب عرف النباهــة *** خــوا..وساتــرة أثـمان البــدالـي

وكي تغوص ماتبان غير السفاهة *** في عقول من الزينة خــوالـــي 

الشاعر: مصطفى الطرابلسي

الصفحات  رواد  من  كبيرة  بمتابعة  »#رصيف_القراء «  هاشتاغ  حظي 
الليبية وحصد الكثير من اإلعجاب واإلشادة.

الهاشتاغ كان حول مهرجان القراءة الذي أقيم بشارع عمر المختار 
بمنطقة وسط البالد في مدينة بنغازي. 

#رصيف_القراء

استخدام  األميركية  »أمازون«  مجموعة  حق  من  بات 
اسمها كما هو في أسماء نطاقات اإلنترنت، رغم اعتراض 

بلدان تنتشر فيها غابات األمازون، بأميركا الجنوبية.
المخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت  هيئة  واعتبرت 
)آيكان(، التي تدير أسماء النطاق على اإلنترنت أن العمالق 
بالرغم  ومشتقاته،  االسم  هذا  استخدام  مخول  األميركي 

من احتجاج عدة بلدان على األمر، من بينها البرازيل.
المطيرة  الغابة  اسم  تحمل  األميركية  فالمجموعة 
الخارجية  وزير  وقال  العالم«.  »رئة  بـ  الملقبة  الشهيرة 
المالزمة  اللغوية  للداللة  »نظرا  مارس،  في  البرازيلي، 
للغابة، ينبغي أال يكون اسم النطاق هذا حكرا على شركة 
في  المسألة  في  البت  قررت  »آيكان«  هيئة  وكانت  ما«. 

حال تعذر على الطرفين التوصل إلى اتفاق.
وتعهدت المجموعة األميركية عدم استخدام هذا االسم 
المعنية  الغابة، والسماح للبلدان  في سياق قد يدل على 
باالستفادة من عدة أسماء نطاقات مشتقة »ألغراض غير 

تجارية« هدفها رفع الوعي إزاء هذه المنطقة المهددة.
هيئة  بقرار  اإلثنين،  البرازيلي،  الخارجية  وزير  وندد 
»آيكان«، الذي ال يراعي في نظره بما فيه الكفاية »موجب 
منطقة  لبلدان  والرمزي  والثقافي  الطبيعي  التراث  حماية 

األمازون وشعوبها«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

العلم يرفع بيتــا ال 
عمــــاد له *** والجهل 
يهدم بيت العـــــــــز 

والشـــرف .

حليمه الورفلي الوطن...بنغازي 
بنغازي الثقافة...بنغازي 
الفن والموسيقى..البد 
لها أن تنتصر برغم كل 
الدمار والخراب فمثلها 
اليليق بها إال أن تكون 

منتصرة.

وائل بودبوس

تمنيت لو كنت أنا في 
بنغازي الستمتع برنات 

عودك . تحياتي.

Adel Mousa

خياااااال روووعة بصراحة أبدعتوا، 
كنت أتمنى أكون جزءا من هذا 

الجمال، بجد أبهرتونا.

Rabia Lasafer

نوارة البالد إنتو ووجهها المشرق

مفتاح العلواني

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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 »أمازون« تربح نزاعا 
مع البرازيل

»فيسبوك« تضع قيودا على استخدام خدمة »اليف«

كلمة1000

< إفطار جماعي بسوق الحوت ببنغازي

ليل  إكـــس«،  »سبايس  ــأت  أرجـ الثانية،  للمرة 
تشكل  صناعيا  قمرا   60 إطالق  الخميس–الجمعة، 

الدفعة األولى من كوكبتها المقبلة »ستارلينك«.
إنترنت  خدمة  توفير  األقمار  هــذه  شــأن  ومــن 
وكالة  نقلت  ما  حسب  الفضاء،  من  بأسره  للعالم 

»فرانس برس«.
إيلون  أسسها  التي  للشركة  تغريدة  في  وجــاء 
برمجيتها  »لتحديث  تطلق  لم  األقمار  أن  ماسك 
وإجراء عمليات تدقيق إضافية«، موضحة أن فرصة 

اإلطالق المقبلة ستكون »بعد أسبوع تقريبا«.
األربعاء،  أوال مساء  اإلطالق مقررة  وكانت عملية 

لكنها أرجئت بسبب الرياح.
في  اإلقالع   »9 »فاكلون  بصاروخ  يفترض  وكان 
محاولة ثانية من قاعدة كاب كانفيرال في فلوريدا 
)جنوب شرق الواليات المتحدة( الجمعة، عند الساعة 

02,30 بتوقيت غرينيتش.
 227 »ستارلينك«  صناعي  قمر  كل  وزن  ويبلغ 
داخليا  إكس«  »سبايس  صممتها  فقط،  كيلوغراما 

في ريدموند قرب سياتل.
حصة  على  االستحواذ  إكــس«  »سبايس  وتريد 
لتتنافس  المقبلة،  الفضاء  من  اإلنترنت  سوق  من 
ويــب«  »وان  مثل  كثيرة  شــركــات  مــع  ــك  ذل فــي 

و»أمازون«.
 5% إلى   3 على  يستحوذ  أن  ماسك  إيلون  ويأمل 
قدر  حصة  وهــي  لإلنترنت،  العالمية  السوق  من 
الهاتف،  عبر  صحفي  مؤتمر  خالل  األربعاء  قيمتها 

بحوالى 30 مليار دوالر سنويا.

إرجاء إطالق أقمار صناعية 
كانت ستوفر اإلنترنت للعالم

قررت شركة »فيسبوك« تشديد القواعد المتعلقة بخدمة البث المباشر 
لمقاطع الفيديو، قبيل اجتماع لزعماء العالم يهدف لكبح العنف على 

اإلنترنت بعد المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا.
كرايستشيرش  مدينة  في  مسجدين  في  51 شخصا  مسلح  وقتل 
في 15 مارس الماضي، وبث الهجوم مباشرة على »فيسبوك«، كان 
هذا أسوأ إطالق نار تشهده نيوزيلندا في وقت السلم وأثار دعوات 
على  التطرف  لمحاربة  الجهد  من  المزيد  لبذل  التكنولوجيا  لشركات 

خدماتها.
وقالت »فيسبوك« في بيان الثالثاء، إنها ستطرح سياسة الستخدام 
يواجهون  من  على  مؤقتا  الخدمة  تحظر  اليف«،  »فيسبوك  خدمة 
إجراءات صارمة لمخالفة أهم قواعد الشركة بأي مكان على موقعها 

اإللكتروني.
وأضافت الشركة أن المخالفين ألول مرة سيمنعون من استخدام 

الخدمة لفترات محددة، كما ستزيد الشركة من نطاق المخالفات التي 
تعرض مرتكبها لتعليق الدخول.

التغييرات  إن  أرديرن  جاسيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  وقالت 
»دعوة  باسم  وتعرف  تقودها،  مبادرة  من  رئيسي  بعنصر  ترتبط 

كرايستشيرش«، لمنع انتشار المحتوى العنيف على اإلنترنت.
البث  على  قيود  بوضع  فيسبوك  »قرار  باسمها:  الناطق  وأضاف 
يد  في  كأداة  التطبيق  استخدام  من  للحد  جيدة  أولى  خطوة  الحي 
اإلرهابيين، ويظهر أنه يجري التصرف بناء على دعوة كرايستشيرش«.
صاحبها  تعرض  التي  المخالفات  طبيعة  »فيسبوك«  تحدد  ولم 
إن  قالت  متحدثة  لكن  الخدمة،  تعليق  مدة  وال  الجديدة  لسياستها 
حسابه  على  اليف  خدمة  استخدام  ليستطيع  يكن  لم  النار  مطلق 
بموجب القواعد الجديدة، وذكرت الشركة أنها تعتزم توسيع نطاق 
األشخاص من وضع  بمنع نفس  بدءا  المقبلة  األسابيع  القيود خالل 

إعالنات على »فيسبوك«.
وكانت »فيسبوك« قالت إنها أزالت 1.5 مليون مقطع فيديو على 
األربع  الساعات  خالل  الهجوم  من  صورا  تضمنت  العالم،  مستوى 

والعشرين بعد وقوعه.
الفرنسي  الرئيس  مع  اجتماعا  أرديرن  ترأس  أن  المقرر  ومن 
العالم  زعماء  إلقناع  يهدف  األربعاء،  باريس،  في  ماكرون  إيمانويل 
على  بالقضاء  تعهد  على  بالتوقيع  التكنولوجيا  شركات  ومديري 

المحتوى العنيف على اإلنترنت.
وقالت أرديرن: »ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام 
الدعوة،  إزاء  إضافية  خطوات  فيسبوك  باتخاذ  مسرورة  لكنني  به 
وأتطلع لتعاون بعيد األمد لجعل وسائل التواصل االجتماعي أكثر أمنا 
بإزالة المحتوى اإلرهابي منها«، ومن المتوقع أن يشارك في االجتماع 
ممثلون عن فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها من شركات التكنولوجيا.

تزايدت  العالم،  مستوى  على  الالفت  نجاحها  بعد 
الرائدة  العالمية  المنصة  تــوك«،  »تيك  شعبية 
لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، 
بشكل كبير. ولمن ال يعرف »تيك توك«، فإن هذا 

التطبيق هو اليوم حديث الساعة.
المتحركة  الهواتف  انتشار  ومع وصول معدالت 
 ،%78 إلى  اإلمــارات  وفي   %66 إلى  مصر  في 
وأصبح  للبيانات،  الوصول  معدالت  تباعا  ارتفعت 
يستهلك  ال  قصير  محتوى  عن  يبحث  المستخدم 
في  كبير  تغيير  مع  ذلك  وترافق  وقته،  الكثير من 
المحتوى  بإنشاء  يتعلق  فيما  المستخدم  سلوك 
ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم طريقة جديدة في 
التعبير. وتطبيق »تيك توك« هو خير وسيلة للتعبير 
مستخدميه  يمنح  فهو  الجديدة،  الطريقة  بهذه 
مع  ومشاركتها  إلبداعاتهم  العنان  إلطالق  منصة 
العالم، مع توفره في 150 دولة وبـ75 لغة مختلفة، 

وفقا لبيان.
وتماشيا مع رسالة »تيك توك«، يسمح التطبيق 
الخاص بالهواتف المحمولة للمستخدمين بتصوير 
ولحظاتهم  ومعلوماتهم  إبداعاتهم  ومشاركة 
ليكونوا  تمكينهم  على  ويعمل  المهمة،  اليومية 
صانعي محتوى باستخدام هواتفهم الذكية فقط. 
سيتخلص  السهلة،  المستخدم  واجهة  وبفضل 
العوائق  من  تــوك«  »تيك  في  المحتوى  صانعو 
التي تقيد إبداعاتهم لعرض مواهبهم ومهاراتهم 

الحقيقية بكل سالسة أمام العالم.
فيديوهات  ونشر  إنشاء  للمستخدمين  ويمكن 

الفالتر  من  واسعة  مجموعة  باستخدام  قصيرة 
والملصقات  التعبيرية  والرموز  الخاصة  والمؤثرات 
يشمل  بما  تصرفهم،  تحت  الموجودة  والميزات 
فيديوهاتهم  تثري  التي  الموسيقى  من  مكتبة 

مبتكرة  فيديوهات  إنشاء  على  وتشجعهم 
وأخرى مضحكة بحسب ما يريدون. وكل 
ما يحتاجون إليه هو الشغف وهاتف ذكي 

وباقة بيانات.
تمــتع  عـــلى  وحرصــــا 

بالكــــثير  مستخــــدميه 
ــرح، وتــعــزيــز  ــمـ مـــن الـ
قدرتــهم عـــلى التعـــبير 
منصة  تحرص  ــداع،  واإلب
»تـــيـــك تــــــوك« عــلــى 
آمنة  بيئة  على  المحافظة 

تقديم  عبر  التطبيق  ضمن  وإيجابية 
ميزات رائدة من نوعها في القطاع، حيث 
المحدود«  العرض  تعمل خاصية »نمط 
على منع ظهور المحتوى الذي قد يكون 
فور  الجمهور،  أنــواع  لجميع  مالئم  غير 
المعززة  الخاصية  هذه  وتسمح  تفعيلها. 

للمستخدمين  الصناعي  الذكاء  ــأدوات  ب
بالتحكم في المحتوى الذي يشاهدونه.

بينما تسمح خاصية »فلتر التعليقات« بالتحكم 
للمستخدمين  توك«  »تيك  منصة  في  بالتعليقات 
فلترة  خالل  من  أفضل  بشكل  تعليقاتهم  بإدارة 
بها.  يرغبون  ال  كلمات  على  تحتوي  تعليقات  أية 

رئيسية  كلمة  أية  فلترة  للمستخدمين  ويمكن 
العرق  التعليقات حول  تقريبا، وحجب  بها  يرغبون 
وعلى  ذلك.  غير  أو  أوالسياسة  أوالجنس  أوالدين 
الرغم من أن هذه الميزة ال تتوفر حاليا للتعليقات 
في  النظر  يتم  أنه  إال  بالعربية،  المكتوبة 

إمكانية تطبيقها بالعربية حاليا.
تقضيه  الذي  الوقت  »إدارة  خاصية  أما 
»تيك  مستخدمي  تمنح  فهي  الشاشة«  على 
الوقت  حيث  من  أوسع  خيارات  واآلباء  توك« 
الذي يقضونه في استخدام التطبيق. ويمكن 
 40 بين  الوقت  تحديد  واألهل  للمستخدمين 
دقيقة،  و120  و90  و60 
لهم  الــقــرار  وسيكون 
الوقت  كمية  حــول 
ــدون  ــري ــذي ي ــ ال
قــــضــــاءه فــي 
اســــتــــخــــدام 
خالل  التطبيق 
الــيــوم الــواحــد. 
هــــذه  وإن 
محمية  الخاصية 
بــكــلــمــة مــــرور 
يوما   30 صالحيتها 
استخدام  وعند  فقط. 
في  المحددة  للمدة  التطبيق 
المرور  كلمة  إدخال  المستخدم  على  يجب  اليوم، 

لمتابعة استخدام »تيك توك«.

ضمن  التقارير  »تقديم  لخاصية  وبالنسبة 
للمستخدمين  الخاصية  هذه  تسمح  التطبيق« 
بتقديم تقارير لالعتراض على المحتوى أوالسلوك 
ليتعامل معها تطبيق »تيك توك« بصورة فورية، 
يمكن  بالخصوصية«  التحكم  »أدوات  خاصية  أما 
»خاصا«  حسابه  جعل  خاللها  من  للمستخدم 
عليهم  يوافق  الذين  للمستخدمين  يمكن  بحيث 
يمكن  كما  ينشره.  الذي  المحتوى  مشاهدة  فقط 
بحيث  »خاصا«،  معين  فيديو  جعل  للمستخدم 
الذي  الوحيد  الشخص  هو  الفيديو  صانع  يكون 
يمكن له مشاهدته. ويعمل التطبيق على تحسين 
ليسمح  مستمرة  بصورة  فيه  الخصوصية  مزايا 
بأنشطتهم  أفضل  بشكل  بالتحكم  للمستخدمين 
عبر اإلنترنت وتقرير من يمكنه إرسال التعليقات أو 

الرسائل لهم، وحتى حجب مستخدمين محددين.
من  يتكون  توك«  »تيك  في  األمان  مركز  أما 
لتعليم  األمان  ومصادر  ومؤثرات  األمان  سياسات 
عند  الحماية  وإجراءات  المنتج  حول  المستخدمين 
وبخصوص  تــوك«،  »تيك  لتطبيق  استخدامهم 
العمر يتطلب استخدام تطبيق »تيك توك«  بوابة 
عاما   13 المستخدم  لعمر  األدنى  الحد  يكون  أن 
وذلك  حساب،  وإنشاء  للتطبيق  الدخول  أجل  من 
باستخدام  الصغار  المستخدمون  يقوم  أال  لضمان 
»فريق  تــوك«  »تيك  فريق  يضم  كما  المنصة، 
إلزالة  الساعة  مدار  على  يعمل  الذي  االعتدال« 
التي تنتهك  الحسابات  الالئق وإلغاء  المحتوى غير 

شروط الخدمة.

ارتفاع شعبية منصة مقاطع الفيديو »تيك توك«

عودة كويننت تارانتينو 

الريح« إلى »كان« بعد 25 سنة  »زنقة  مسلسل  من  األولى  الخمس  الحلقات  حظيت 
الفيديو  موقع  على  كبيرة  وبمتابعة  المشاهدين  بإعجاب 
رمضان  شهر  خالل  مرة  ألول  يبث  »يوتيوب«حيث  األشهر 

المبارك .
وإخراج  حقيق،  عبدالرحمن  الكاتب  تأليف  من  المسلسل 
فنانا   250 من  أكثر  المسلسل  في  ويشارك  رزق،  أسامة 
المشاركين  الليبيين  النجوم  العربي، ومن  ليبيا والوطن  من 
الباهي،وأيوب  أسامة  أبوروينة،  الرزاق  عبد  الفنان  بالعمل 

القيب، والفنان فتحي كحلول، محمد عثمان، خالد كافو.
تدور  اجتماعية،  تاريخية  درامــا  الريح«  »زنقة  مسلسل 
العمل  ويتناول  طرابلس،  مدينة  في   1945 العام  أحداثها 
التي  البريطانية  اإلدارة  حكم  في ظل  الليبي  الشعب  معاناة 
نصبت على ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة إيطاليا، 
كانت  التي  والتقاليد  والعادات  االجتماعية،  الحياة  يبرز  كما 
بين  والتناغم  الوقت،  ذلك  في  طرابلس  بين سكان  سائدة 

جميع األديان واألعراق بداخل المدينة.

»زنقة الريح« يخطف اهتمام املشاهدين
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 تعثر وقف إطالق النار يربك الجوار الليبي ويستنفر باريس
اقتتال  استمرار  مع  الجوار  قلق دول  ليبيا محط  في  األوضاع  تزال تطورات  ال 
إقليمية  مساع  وسط  طرابلس،  العاصمة  محيط  في  المتصارعة  األطــراف 

وغربية لتحديد آلية لوقف إطالق النار.
ومع تعثر عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الذي دعت إليه تونس قبل 
أربعة أسابيع، اكتفت حكومات تلك الدول بعقد مشاورات هاتفية أكدت على 
مسألة  هيمنت  لكن  السياسي،  الحوار  إلى  والعودة  النار  إطالق  وقف  ضرورة 

تجاوز عراقيل تحقيق وقف االقتتال على مجمل اللقاءات.
وقال مصدر دبلوماسي تونسي لـ»بوابة الوسط«، إن قوى غربية وإقليمية 
استعرضت مقترحات تنص على انسحاب القوات التابعة للقيادة العامة للجيش 
تطلب  كما  السابقة  قواعدها  إلى  عودتها  وليس  محددة  مناطق  إلى  الليبي 

حكومة الوفاق.
والعودة  النار  إطالق  وقف  دعوات  من  »الرئاسي«  موقف  يوضح  السراج 
مراقبين  إرسال  تتضمن  المقترحات  أن  المصدر  وأضاف  السياسية  للعملية 
من هيئة األمم المتحدة لإلشراف على مراقبة تنفيذ وقف إطالق النار وتوجيه 

عقوبات لكل من يخرق االتفاق.

تونس أكثر المتعجلين
أمنها  لتأثيره على  ليبيا  االقتتال في  المتعجلين بوقف  أكثر  وتعتبر تونس 
الداخلي، خاصة وأنها بدأت تستعد عبر مراكزها الحدودية الستقبال الجئين 

فارين من ليبيا.
قايد  الباجي  الرئيس  لقاءه  خالل  الجهيناوي  خميس  الخارجية  وزير  وأكد 
السبسي، على الجهود التي تبذلها تونس واالتصاالت التي تجريها مع دول 
واستئناف  النار  إلى وقف إلطالق  للتوصل  الليبية  األطراف  الجوار ومع مختلف 

المسار السياسي برعاية األمم المتحدة.
وسبق أن حث المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، 

دول المغرب العربي بلعب دور أكبر لردّ ما سماه »العدوان على طرابلس«، 
والضغط في اتجاه توحيد الموقف اإلقليمي والدولي.

المغربي  الخارجية  الشؤون  وزير  من  بكل  هاتفية  اتصاالت  سيالة  وأجرى 
ناصر بوريطة ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم ووزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي، وأوضح بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن االتصاالت 

تناولت بحث الوضع الراهن في العاصمة طرابلس، وسبل وقف الحرب.

تحرك جزائري
التنسيق  القبضة األمنية عبر حدودها وبعث  إال أن الجزائر فضلت تشديد 
وأّكد  ليبيا،  من  القادم  التحدي  المتصاص  اإلفريقي  الساحل  دول  مع  األمني 
والنيجر  الجزائر  أّن  الثالثاء،  أمس  رافيني،  بريجي  النيجيري  الحكومة  رئيس 

ملتزمتان بكل تضامن بمواجهة التحديات األمنية التي تعرفها ليبيا.
وقال رافيني، في تصريح عقب استقباله من رئيس الدولة الجزائري الموقت 
عبد القادر بن صالح، »تطرقنا إلى المسائل الثنائية ذات االهتمام المشترك 
وضرورة تظافر جهود البلدين لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقة الساحل 

ال سيما ليبيا«.
الفريق أحمد قايد  أركان الجيش الجزائري  الجانب اآلخر، أجرى قائد  وعلى 
جنوبي  بورقلة،  الرابعة  العسكرية  الناحية  إلى  وتفتيش  عمل  زيارة  صالح، 
بالرمايات  عسكري  تمرين  على  لإلشراف  الليبية،  الحدود  من  القريبة  البالد 
في  الصراع  أمد  الجزائر من طول  على هواجس  انطباعا  يعطي  ما  الحقيقية، 

جارتها الشرقية.
أيضًا، كثف قايد صالح، من زياراته إلى المنطقة الحدودية مع ليبيا خالل 

األسابيع األخيرة كان آخرها شهر ابريل الماضي، حيث توجد في ورقلة وجانت 
أكبر وأغنى حقول النفط ومنشآت الغاز بالصحراء الجزائرية.

وتعتقد السلطات الجزائرية أن الهدوء على الحدود الجنوبية الشرقية للبالد 
يجب أن يكون له األسبقية على جميع االعتبارات األخرى انطالقا مما تشهده 

الجزائر من مرحلة انتقالية.
عبدالعزيز  السابق  الجزائري  الرئيس  استقالة  منذ  صالح،  قايد  التزم  كما 
بوتفليقة، بهذا الموقف فيما يتعلق بالحدود مع دول الجوار المشتعلة ، بينما 
تدعو فرنسا إلى تعبئة منسقة ضد قادة التنظيمات اإلرهابية بمنطقة الساحل.
وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين 
قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة في 4 أبريل الماضي، 

مخلفة 510 أشخاص و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.
وانصبت أيضا جولة وزير الخارجية الفرنسي، جان ييف لودريان، إلى مالي 
وتشاد، الجمعة الماضية ويومي األثنين والثالثاء، للبحث عن حل والتأكيد على 
»االلتزام القوي لفرنسا تجاه أمن الساحل ورغبتها في دعم نشاطات االستقرار 
الخمس  الساحل  دول  مجموعة  إطار  في  خصوصا  المنطقة،  ودول  مالي  في 

المشتركة )موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو(.
دول  إلى  لودريان  زيــارة  خلفيات  إلى  فرنسية  سياسية  أوســاط  وتشير 
المنطقة عقب التطورات األخيرة في منطقة الساحل األفريقي وتأثيراتها على 

الحرب في ليبيا.
وتأخذ فرنسا بمحمل الجد تهديد زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في 
مقطع فيديو دعائي نشر يوم 29 أبريل، بشكل مباشر »فرنسا الصليبية« وحثه 
أتباعه في بوركينا فاسو ومالي على مواصلة هجماتهم ضد األهداف الفرنسية 
الكبرى  الصحراء  في  تنظيم »داعش«  ويشتبه في مسؤولية  منها.  والتكثيف 

عن اختطاف السائحين الفرنسيين في بنين اللذين تم تحريرهما مؤخرًا.
النشاط  منطقة  توسع  بمواجهة  مطالبة  فرنسا  إن  مراقبون  ويقول 
اإلرهابي من مالي إلى بوركينا فاسو مع استئناف التوتر األمني في طرابلس، 
أمام  الفرص  وتهيئة  ليبيا،  في  جديد  تطرف  تغذية  إلى  حتما  سيؤدي  وإال 

تنظيم داعش للعودة مجددا.

جولة فرنسية لطمأنة دول الساحل

< بوريطة <  بوقادوم  < سيالة < خميس اجلهيناوي

<  حفتر خالل لقائه ماكرون في باريس <  السبسي خالل استقباله السراج في تونس  األربعاء

القاهرة–الوسط

انتقل الملف الليبي 
بين عدة عواصم عالمية 
هذا األسبوع بمزيد من 

التفاعالت والمداوالت وقليل من 
الحلول، ورغم أن وقف إطالق 

النار في العاصمة طرابلس كان 
المحور الرئيسي لمعظم هذه 
المداوالت وعلى رأسها األمم 
المتحدة في إحاطة المبعوث 
األممي غسان سالمة، إال أن 

مراقبين يقولون إن ترمومتر 
األزمة يؤشر إلى أن فرص الحل 
ابتعدت كثيرًا لتتسع نحو حرب 
جديدة بالوكالة، بحكم تصلب 

آراء األطراف السياسية الداخلية 
خالل زيارات لروما وباريس 

وتونس، وعجز–أو ربما عدم 
رغبة–األطراف الخارجية في 

فرض وقف إطالق النار لحرب 
تدخل أسبوعها السابع.

امللف الليبي يطير بني نيويورك وروما وباريس

الحل الدبلوماسي »يغيب« على وقع طبول حرب »بالوكالة«
وسط تواصل معارك الكر والفر بين قوات تابعة 
في  الوفاق  لحكومة  تابعة  وأخرى  العامة  للقيادة 
 4 والمستمرة منذ  الجنوبية لطرابلس  الضواحي 
و2467  القتلى  من   510 مخلفة  الماضي،  أبريل 
جاءت  العالمية،  الصحة  منظمة  حسب  مصابًا، 
األمن،  مجلس  في  الليبي  للملف  األبرز  المحطة 
لتحذر  المتحدة  األمم  مبعوث  إحاطة  جاءت  حيث 
من  أدنــى  أو  قوسين  قاب  باتت  »ليبيا  أن  من 
إلى  تؤدي  أن  بإمكانها  أهلية  حرب  في  االنزالق 
جبر  »يستغرق  أن  متوقعًا  للبالد«.  دائم  تقسيم 

الضرر الذي حدث إلى اآلن سنوات«.
الدولية  التجاذبات  على  سالمة  حديث  وأتى 
»األطراف  دعا  إذ  الليبي،  الملف  على  واإلقليمية 
الفاعلة دوليًا وإقليميًا إدراك أن ليبيا ليست جائزة 
بوضع  المتحدة  »األمم  مطالبًا  األقوى«،  ينالها 
محاولة  وفي  ليبيا«،  إلى  السالح  لتهريب  حدٍ 
الستنهاض الجوار األوروبي نحو موقف حاسم كان 
»لحرب  طرابلس  حرب  انتقال  من  تحذير سالمة 
طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر األبيض 
المتوسط، مما يعرض أمن جيران ليبيا المباشرين 
أوسع  بشكل  المتوسط  األبيض  البحر  ومنطقة 
للخطر«. وفي باريس وروما، كانت المواقف التي 
سالمة،  إحاطة  على  عمليًا  ردًا  محللون  اعتبرها 
باريس  األربعاء، في  المشير خليفة حفتر،  أبلغ  إذ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن »الشروط 
حول  النار  إطــالق  وقف  إلقــرار  بعد  تكتمل«  لم 
من  سيكون  أنه  اعتبر  لكنه  طرابلس،  العاصمة 
للخروج من  السياسي  الحوار  استئناف  »الضروري 
ماكرون  دعوة  مقابل  في  جاء  ما  وهو  األزمــة«، 

لـ»وقف إلطالق النار في أقرب وقت ممكن«.
مطواًل  »شرحًا  المشير  قدم  اللقاء،  وخــالل 
منذ  يشنه  الذي  العسكري  للهجوم  ومبررات«، 
يحارب  إنه  قائاًل  طرابلس،  على  أبريل  مطلع 
المتطرفة«  والجماعات  الخاصة  »الميليشيات 
كما  الليبية،  العاصمة  في  نفوذها  يتوسع  التي 
األرض  على  للوضع  شرحًا  حفتر  المشير  قدم 
ويعزز  تقدمًا«  »يحرز  أنه  مؤكدًا  ماكرون،  أمام 
وال  هو  ال  »إنه  أيضًا  وقال  تدريجيًّا«.  »مواقعه 
شرق  في  النفط  مبيعات  من  يستفيدون  قواته 

البالد«.
ولخص اإلليزيه هذا الموقف باإلشارة بوضوح 
إلى »انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة الليبية أكثر 
بالرئاسية  مسؤول  وأضاف  وقت مضى«،  أي  من 

الفرنسية »عندما ُطرحت قضية وقف إطالق النار 
على الطاولة، كان رد فعل حفتر عليها هو التساؤل 

)نتفاوض مع من لوقف إطالق النار اليوم؟(«       
وكان ماكرون التقى في 8 مايو رئيس المجلس 
بدعم  فرنسا  اتهم  الذي  السراج،  فائز  الرئاسي 
المشير حفتر، ما اعتبرته باريس »غير مقبول وال 
لتليفزيون  حديث  وفي  الصحة«،  من  له  أساس 
أيضًا  السراج  استبعد  األربعاء،  أمس  »يورونيوز« 
أن  من  محذرًا  النار،  إلطالق  وقًفا  يبدو  ما  على 
القتال لن يتوقف ما لم تعد قوات الجيش التابعة 

للقيادة العامة إلى الشرق«.
مباحثات حفتر مع ماكرون سبقتها جولة أخرى 
جوزيبي  اإليطالية  الحكومة  رئيس  مع  روما  في 
كونتي الخميس الماضي، وقال كونتي إنه »يعمل 
من أجل وقف إطالق النار« في ليبيا، وأمام منتدى 
مدينة أريتسو )إقليم توسكانا( عن السالم والحد 
استقبلت  »باألمس  قال  المسلحة  النزاعات  من 
الجنرال حفتر في قصر كيجي )مقر رئاسة الوزراء(، 
خيار  مع  العمل  يمكننا  ال  أنه  أيضًا  له  وأكــدت 
عسكري، فالعنف ال يولد إال العنف«، بحسب وكالة 

»آكي« اإليطالية.
وسط هذا الحراك النوعي، يبدو أن أنباًء جديدة 
إذ  أيضًا،  واشنطن  إلى  محتملة  زيارة  إلى  تشير 
سبق أن تواصل الرئيس األميركي دونالد ترامب 
مع المشير حفتر، مثمنًا دوره في مكافحة اإلرهاب، 
تواصل  وجود  احتمالية  عن  تحدثت  أنباء  أن  إال 
وصلوا  قد  حفتر  مستشاري  وأن  بينهما،  مباشر 

بالفعل إلى واشنطن استعدادًا لهذا اللقاء.
في تونس، كانت محطة أخرى من المداوالت، 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أجرى  إذ 
التونسي  الرئيس  مع  محادثات  األربعاء،  أمس 
الوضع  مستجدات  حول  السبسي  قايد  الباجي 
القصر  في  العاصمة،  حرب  وتداعيات  ليبيا،  في 
قايد  الباجي  التونسي  الرئيس  بقرطاج.  الرئاسي 
الهجوم  إزاء  العميق  قلقه  عن  عبّر  السبسي، 
وأكد»ضرورة  طرابلس،  من  بالقرب  المستمر 
العودة لمسار الحل السياسي، وأنه ال حل عسكريًا 
تتأثر  أن »تونس  إلى  ليبيا«، مشيرًا  للصراع في 
نهاية  ويهمها  ليبيا،  في  يحدث  ما  بكل  مباشرة 
القتال بأسرع ما يمكن، كما أنها تسخر جهودها 

لتحقيق ذلك«.
من  بعدد  السراج  التقى  تونس،  زيارة  وخالل 
وذلك  والغربية،  واألفريقية  العربية  الدول  سفراء 
ليبيا،  في  الجارية  التطورات  في صورة  لوضعهم 
شيوخًا  تونس  في  إقامته  بمقر  استقبل  كما 
الشرقية،  المنطقة  قبائل  من  ووجهاًء  وأعيانًا 

تطورات  وآخر  طرابلس،  على  الحرب  فيه  تناول 
الوضع الميداني وتأثيره علي الليبيين.

دول  دعم  استقطاب  الوفاق  حكومة  وتحاول 
المغرب العربي في هذه األزمة، إذ طالب المفوض 
بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة، يوم اإلثنين 
أكبر  دور  بلعب  العربي  المغرب  دول  الماضي، 
في  والضغط  طرابلس«،  عن  العدوان  ـــ»ردّ  ل
وذلك  والدولي،  اإلقليمي  الموقف  توحيد  اتجاه 

خالل اتصاالت هاتفية أجراها سيالة بكل من وزير 
صبري  والجزائر  بوريطة،  ناصر  المغرب  خارجية 
وزارة  وفق  الجهيناوي،  خميس  وتونس  بوقادم، 
تواجه  التي  التعقيدات  استمرار  ومع  الخارجية. 
»فرانس  لوكالة  تقرير  حذر  السياسي،  المسار 
الجيش  قــوات  هجوم  أن  من  االثنين،  بــرس« 
في  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني 
بين  بالوكالة  حربًا  يتحول  أن  »يوشك  طرابلس 

القوى اإلقليمية«
مواقع  على  صور  ــداول  ت إلى  التقرير  وأشــار 
لدى  عسكرية  آليات  تظهر  االجتماعي  التواصل 
»أمازون«  اسم  تحمل  شحن  سفينة  من  إنزالها 
في ميناء طرابلس ترفع علم مولدوفيا قال موقع 
»فيسيلفايندر« إنها وصلت من مرفأ »سامسون« 
شمال تركيا. ونقلت »فرانس برس« عن مستشار 
ليبيا،  ملف  في  واالختصاصي  الــدفــاع  ــؤون  ش

كليًا  تتحمل  تركيا  أن  »يبدو  قوله  دواللند  أرنو 
مسؤولية هذا الدعم«. مضيًفا أن »تسليم دبابات 
)بقيادة  الليبي  الوطني  للجيش  الصنع  أردنية 
الطرفين  من  أيًا  أن  يثبت  حفتر(  خليفة  المشير 
غير مستعد للتراجع« مشيرًا إلى »حرب استنزاف«.
للسياسة  األلماني  المعهد  في  الباحث  وأكد 
برس«  لـ»فرانس  الخر  وولفرام  واألمن،  الدولية 
الوفاق  لحكومة  التابعة  للقوات  تركيا  »دعم  أن 
الوطني سيساهم في ردم الهوة في مجال التسلح 
بين الجانبين«. مضيًفا أن حفتر كان في البداية 
»في موقع قوة« بفضل تسلمه عشرات الدبابات 

إماراتية الصنع التي »قد يخسرها اآلن«.
الدعم  عن  معلومات  انتشار  أن  الخــر  ورأى 
التركي في اإلعالم »قد يسرع السباق على التسلح 
لحفتر  الموالية  الدول  حض  خالل  من  خصوصًا 
على تعزيز مساعداتها لقواته وصواًل إلى التدخل 
األلماني  الخبير  وقــال  أكثر«.  مباشرة  بصورة 
الدول  بين  بالوكالة  حربًا  أصبح  النزاع  »هذا  إن 
من  محذرًا  ــط«.  األوس الشرق  في  المتخاصمة 
الداعمين  من  أسلحة  الجانبان  تسلم  »كلما  أنه 
تدميرًا  أكثر  وكانت  الحرب  أمد  طال  األجانب 

وأصعب إلنهائها«.
وقال مستشار شؤون الدفاع واالختصاصي في 
القوات  تبدو  اآلن  دواللند »حتى  أرنو  ليبيا،  ملف 
كل  لدى  مقاتلة   15 حوالى  مع  متكافئة  الجوية 
طرف، إضافة إلى بعض المروحيات التي تستخدم 
فقط لياًل ألنها قد تتعرض للنيران خالل النهار«. 
وفي تقريرها األخير في سبتمبر أشارت مجموعة 
من  أكبر  »عــددًا  أن  إلى  المتحدة  األمم  خبراء 
مجهزة  آب  بيك  وشاحنات  للمشاة  مدرعة  آليات 
برشاشات ثقيلة ومدافع غير مرتدة وقذائف هاون 

وراجمات صواريخ وصلت إلى ليبيا«.
وعلق المحلل السياسي الليبي جالل الفيتوري 
قائاًل: »ال شك أن استمرار الحرب للسيطرة على 
طرابلس، سيجعل كل طرف يحشد كل مساعيه 
أن  معتبرًا  والدولية«،  اإلقليمية  عالقاته  عبر 
ومحاولة  الحرب  الستمرار  األهم  هو  »التسليح 
لكنه  الطرفين«.  أحد  قبل  من  المعركة  حسم 
رأى »أن نصرًا مهمًا لن يتحقق، ال شيء سوى 
وأضاف  المدنيين«.  ونــزوح  الدمار  من  مزيد 
»أعتقد أن توريد السالح علنًا أو سرًا لم يتوقف 
األعــوام  طــوال  ليبيا  في  المتنازعة  لألطراف 
إمــدادات  أن  مؤخرًا  اختلف  والــذي  الماضية، 
وخصوصًا  مسبوق،  غير  بشكل  ارتفعت  السالح 
تتطلب  استنزاف  حرب  في  دخال  الطرفين  أن 

استمرار توريد السالح لهما«.

سالمة يحذر من سيناريو التقسيم: »ليبيا ليست جائزة« 
ـ»ماكرون«: »الشروط لم تكتمل« بعد إلقرار وقف النار  حفتر ل
محللون: الدعم التركي لقوات حكومة الوفاق يعيد التوزان العسكري
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الظروف  إن  الرأي  الستطالعات  »غالوب«  معهد  قال 
المعيشية في ليبيا ازدادت سوًءا، بعدما تبين أن 43% 
من السكان أقروا بافتقادهم إلى المال لشراء الطعام، 
و%37 يكافحون إليجاد المأوى و%34 يودون الهجرة 

إلى بلد آخر.
إلى  األميركي  المعهد  أعده  رأي  استطالع  وخلص 
قبل  سوًءا  ازدادت  ليبيا  في  المعيشية  األحوال  أن 
»حرب العاصمة«، حيث كانت حياة الليبيين تتدهور 
بالفعل قبل اندالع االشتباكات بالقرب من العاصمة 

طرابلس، في 4 أبريل الماضي. .
 2467 وأصيب  مصرعهم  أشخاص   510 ولقي 
آخرون في المواجهات العسكرية بين القوات التابعة 
وأخرى  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الوطني  للجيش 
العاصمة  الوطني على تخوم  الوفاق  موالية لحكومة 

طرابلس.

واحد من خمسة ليبيين
الذين  الليبيين  نسبة  كانت  طرابلس  حرب  وقبل 
يصنفون حياتهم بشكل إيجابي بما يكفي العتبارها 
أن  قبل   2012 عام  في   31% بنسبة  »مزدهرة« 
في   19% بلغ  قياسي  مستوى  إلى  النسبة  تنخفض 
عام 2018 أي أن واحدًا فقط من كل خمسة ليبيين 

يعيشون حياة مزدهرة.
أنهم   2018 عام  في  الليبيين  من   43% وأفاد 
بعض  في  الطعام  تكاليف  تحمّل  على  قادرين  غير 
إنهم   37% وقال  الماضي،  العام  خالل  األحيان 

المناسب. المأوى  يكافحون من أجل توفير 
تقييم  البالغين  من  األميركي  المعهد  ويطلب 
حياة  كأسوأ  الصفر  يمثل  مقياس  على  حياتهم 
يصنف  إذ  ممكنة.  حياة  أفضل  يمثل  و10  ممكنة 
إذا  مزدهرة  حياة  يعيشون  أنهم  على  األشخاص 
وفي  أعلى،  أو   7 بنسبة  الحالية  حياتهم  قيموا 
الحالية  حياتهم  مستوى  قيموا  إذا  »معاناة«  حالة 
في  هم  الذين  أولئك  أما  أقل.  أو   4 والمستقبلية 

»يكافحون«. الوسط 
االقتصادية  التوقعات  فإن  االستطالع،  وحسب 
أجل  يكافحون من  بينما  قاتمة  تبقى  الليبيين  لدى 
 )52%( األغلبية  يقول  إذ  الحياة،  ضروريات  تحمّل 
عام  في  بينما  سوًءا،  يزداد  الوطني  اقتصادهم  إن 
 13% القذافي، قال  2012، في تفاؤل ما بعد حقبة 

الليبيين إن اقتصادهم الوطني يزداد سوًءا. من 
بشأن  تمامًا  متشائمون  الليبيين  أن  حين  في 
كان  كما  بالدهم  اقتصاد  إليه  ينحو  الذي  االتجاه 
يكافحون  أنهم  األرجح  فمن   ،2015 عام  في  الحال 
من أجل تحمل الضروريات المعيشية أكثر مما كانوا 
عليه آنذاك ربما يجعلهم أكثر عرضة للخطر اآلن وفق 

تقديرات المعهد األميركي.

ثلثهم يودون الهجرة
وعدم  االقتصادية  األوضاع  تدهور  ووسط 
الليبيين في عام  %34 من  قال  البالد،  االستقرار في 
2018 إنهم يرغبون في مغادرة ليبيا بشكل دائم. أما 
2012، قبل الحرب األهلية في البالد، أبدى  في عام 
إلى  النسبة  وقفزت  الهجرة.  في  رغبتهم  فقط   11%
%29 في عام 2015، وظلت النسبة عند أو فوق 25% 

منذ ذلك الحين.
االقتصادية  األوضاع  تفاقم  »غالوب«  وتوقع 
المتدهورة في البالد على المدى القصير بسبب حالة 
الال أمن في ليبيا مما يشجع على المزيد من الهجرة 
االستقرار  عدم  يمتد  »قد  وأضاف  االستقرار.  وعدم 
إلى جيران ليبيا، وهم غير مهيئين للتعامل مع أعداد 
بالجماعات  المرتبط  أوالعنف  الالجئين  من  كبيرة 
المعهد  وأشار  ليبيا«.  داخل  الناشطة  المسلحة 
إذ  لحفتر،  الدولية  القوى  بعض  دعم  إلى  األميركي 
التقى برئيس الوزراء اإليطالي لبحث هدنة محتملة، 
بلقاء  اهتمامها  عن  الفرنسية  الرئاسة  أعربت  كما 
غير  وقف  على  معه  للتفاوض  حفتر  خليفة  المشير 
مشروط إلطالق النار. بيد أنه من غير الواضح ما إذا 
أو  النار  وقف إلطالق  إلى  االجتماع سيؤدي  هذا  كان 
من  الرغم  على  ستستمر،  الهدنة  هذه  كانت  إذا  ما 
ذلك،  عن  النظر  وبغض  والدولي.  األممي  الضغط 
في  بادية  ليبيا  في  الوضع  تحسن  احتماالت  تبدو  ال 

المستقبل القريب، حسب »غالوب«.

43 % من الليبيني عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام

الصراع  الدولية من مغبة  األزمات  إدارة  حذرت مجموعة 
الليبي–الليبي على الجبهة المصرفية والمالية بموازاة حرب 
العاصمة طرابلس التي دخلت أسبوعها السادس، مؤكدًا أن 
وإشعال  طرابلس  في  المستعر  القتال  بتفاقم  تهدد  األزمة 
حرب موارد طويلة وتعميق الفجوة بين الشرق والغرب في 

البالد، التي ربما تنتهي بتقسيم بالد.
أبحاث دولي مقره  وقالت »كريزيس غروب« وهي مركز 
وصلت  ليبيا  في  المهملة  المصرفية  »األزمة  إن  بروكسل 
إلى ذروتها«، موضحة أن »األمر يتعلق بصراع طويل األمد 
النظام المصرفي  إعادة توحيد  إلى  الرامية  الجهود  سيعيق 
وحرب  مالي  انهيار  حدوث  احتماالت  يغذي  مما  المنقسم، 

اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية«.
ولقي 510 أشخاص مصرعهم وأصيب 2467 آخرون في 
الوطني  للجيش  التابعة  القوات  بين  العسكرية  المواجهات 
الوفاق  لحكومة  موالية  وأخرى  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة 
الوطني على تخوم العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل 

الماضي.
المحتملة  المصرفية  األزمة  أن  الدولي  المركز  ورأى 
ستكون »نتيجة مباشرة النقسام دام أربع سنوات بين البنك 
إلى  يعود  والذي  الشرقي،  وفرعه  طرابلس  في  المركزي 
االنقسام السياسي األوسع نطاقًا الذي برز في العام 2014«.

في  المركزي  المصرف  قرر  الماضي،  أبريل   29 وفي 
األجنبي  النقد  بيع  على  مشددة  إجراءات  فرض  طرابلس 
»التجارة  هي:  مصارف  أربعة  على  التجارية  لألغراض 

والتنمية، الواحة، اإلجماع العربي، الوحدة«.
القرار مشيرة  البيضاء رفضت  إدارة »المركزي« في  لكن 
الثالثة  ليبيا  أقاليم  العادل على  غير  »التوزيع  ما سمته  إلى 
إدارتها  تقع  مصارف  على  ووقفها  االعتمادات،  ملف  من 
على  يُنمي  خطير  مؤشر  في  الشرقية  بالمنطقة  الرئيسية 

إقحام المصرف المركزي في التجاذبات السياسية«.
وتوقعت »كريزيس غروب« أن »تؤدي هذه الخطوة إلى 
التمويل  الشرق ووقف  القائمة في  الحكومة  زعزعة استقرار 
»يعمق  هذا  أن  من  محذرة  حفتر«،  يقودها  التي  للقوات 
الشرق  في  المتنافسة  السلطات  بين  السياسية  الفجوة 
أنحاء  جميع  في  شديد  اقتصادي  تراجع  عنه  وينتج  والغرب 

البالد«.
يعرّض  قد  التقييدية  اإلجراءات  »تشديد  إن  وأضافت 
الموظفين  رواتب  دفع  على  الموقتة  الحكومة  قدرة  للخطر 
وقوات حفتر، مما يدفع الجيش إلى قطع صادرات النفط عن 

المناطق التي يسيطر عليها ويشعل حربًا اقتصادية«.

المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  قال  الماضي  فبراير  في 
الجيش  صرفه  ما  »مجموع  إن  الحبري،  علي  البيضاء،  في 
9 مليارات دينار  الليبي في ثالث سنوات بلغ قرابة  الوطني 
من ميزانية اإلنفاق للفترة نفسها والتي بلغت نحو 29 مليار 
دينار«، موضحًا أنها »صرفت %43 من ميزانية 2016 التي 
 ،2017 ميزانية  من  و27%  دينار،  و500  مليارات   9 بلغت 

و%20 من ميزانية 2018«.
»حكومة  أن  الدولية«  »األزمات  اعتبرت  المقابل،  في 
لألزمة  لالستجابة  الحماس  من  القليل  إال  تبدي  ال  الوفاق 
المصرفية الوشيكة، في ظل إدراكها ميزة الوصول الحصري 
إلى أموال الدولة المتأتية من مبيعات النفط، وأن أي تنازل 
من جانبها من شأنه أن ينقذ البنوك ذاتها التي ساعدت في 

تمويل القوات العسكرية التي تحاصرهم اآلن«.
ولم تستبعد »كريزيس غروب« أن تقوم حكومة الوفاق 
بتدابير إضافية »مثل مقاطعة دفع الرواتب للموظفين في 
التمويل إلى الشرق، وبالتالي  الشرق من أجل وقف مصادر 
تعيق قدرة الجيش على االستمرار في القتال«. ورغم ذلك، 
االقتصادية  األزمة  »تفاقم  من  الدولي  البحثي  المركز  حذر 
اجتماعية  انعكاسات  مع  الحجم،  حيث  من  ليبيا  في  العالقة 

واقتصادية وسياسية وخيمة على البلد بأكمله«.
المصارف  في  المتنامية  »االضطرابات  أن  إلى  وأشار 
وتفاقم  الشامل،  الذعر  حالة من  تسبب  أن  يمكن  التجارية 
لشركات  الخدمات  تقديم  وتعيق  الحالية،  السيولة  أزمة 
الدولة الرئيسية والشركات الخاصة، التي تعقد حسابات مع 
هذه البنوك، والتي قد ال تكون قادرة على عالج المدفوعات 
تعتمد  التي  األساسية  السلع  الستيراد  القروض  رسائل  أو 

عليها ليبيا بشدة«.
حين  آخره،  إلى  بالسيناريو  الدولية«  »األزمات  ومضت 
على  القتال  يشعل  الشرق  في  المالي  »الضغط  إن  قالت 
»يمكن  مضيفًا  النفط«،  وهو  الوحيد  ليبيا  إيرادات  مصدر 
النفط  حقول  إغالق  تقرر  أن  الشرق  في  القائمة  للحكومة 

وموانئ التصدير، ومعظمها تحت سيطرة الجيش«.
بين  الفعلي  االنقسام  يعمق  أن  شأنه  من  »هذا  وقالت 
الشرق والغرب، بما في ذلك الصدع في القطاع المصرفي، 
وربما يصبح مقدمة للتقسيم«، مضيفة »كل هذه التطورات 
إلى تسوية  للتوصل  المبذولة  الجهود  أن تعقد  من شأنها 

سياسية للصراع الليبي بشكل عام«.
ونقلت »فرانس برس« عن دبلوماسي غربي اشترط عدم 
الكشف عن هويته قوله إن »حفتر يقول إن كل مال النفط 
االنقسامات  يزيد  مما  الغرب،  إلى  أساسي  بشكل  يذهب 
من  مهماًل  تاريخيًا  نفسه  يعتبر  الشرق  أن  بما  السياسية، 

جانب الغرب«.
للصراع  التاريخية  الخلفية  على  الضوء  المركز  وسلط 

فرع  بفصل   2014 العام  المركزي  قرار  »نجاح  أن  واعتبر 
منع  إلى  يهدف  للدفع،  اآللية  التسوية  نظام  عن  البيضاء 
المالية  األصول  استغالل  من  ليبيا  شرق  في  السلطات 
للبالد«، لكنه رأى أن القرار »أثار انشقاًقا عميًقا داخل البنك 
في  الحقوق  من  بالحرمان  قويًا  شعورًا  وأطلق  المركزي 
الشرق ومن ثم إيجاد وسائل أخرى يمكن من خاللها تمويل 

أنفسهم وتوسيع مطالبهم بالسيادة «.
الذي  المركز عن برنامج اإلصالح االقتصادي  كما تحدث 
أن  إلى  مشيرًا  الماضي،  سبتمبر  في  التطبيق  حيز  دخل 
مقصودة  غير  عواقب  لها  ماليًا  المعقولة  الخطوة  »هذه 
االحتياطية  للودائع  السريع  النضوب  وهو  متوقعة:  وغير 
التي تملكها المصارف التجارية في شرق البالد مع المصرف 

المركزي في طرابلس«.
في 12 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس الرئاسي اعتماد 
البرنامج  وتضمن  ليبيا،  في  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 
معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد 
دعم  ومعالجة  والشخصية،  التجارية  لألغراض  األجنبي 
تصحيح  تستهدف  التي  اإلجراءات  من  وغيرها  المحروقات، 

تشوهات االقتصاد الليبي.
في هذه األثناء، أوصت مجموعة »األزمات الدولية« بوقف 

اليوم هو نتاج األزمة السياسية  االقتصادي قائاًل إن »مأزق 
الغرب  بين  االستقطاب  المتزايدة  والعالقات   2014 لعام 
والشرق التي انبثقت عنها، والتي توترت وتعمقت منذ ذلك 

الحين«.

إطالق النار مدعوم من الشركاء الدوليين، وإطالق مفاوضات 
فورية بين المحافظين المتنافسين على المصرف المركزي 
لتسوية الخالف حول كيفية إدارة حساب المعامالت المالية 

في الشرق.
الفاعلة  »الجهات  تمارس  أن  ضرورة  على  وشددت 
الخارجية الضغط على األطراف للشروع في مسار العمل هذا 
على  المتحدة  »الواليات  داعية  الخبراء«،  مشورة  وتقديم 
وجه الخصوص إلى استخدام النفوذ التاريخي على القطاعات 
للدفع  حفتر  مع  حديثًا  وتعاطفها  ليبيا  في  والنفط  المالية 

بالطرفين نحو التوصل إلى تسوية مالية«.
جالل  الهاي  في  كلينغندايل  معهد  في  الباحث  ويرى 
بخيوط  تمسك  من  هي  واشنطن  أن  جهته،  من  هرشاوي 
الرئيس  أجرى  أبريل،  منتصف  وفي  الليبي.  االقتصاد 
حفتر،  المشير  مع  هاتفية  مكالمة  ترامب  دونالد  األميركي 
في تواصل مباشر اعتُبر بمثابة نوع من الدعم، حتى ولو أن 

موقف الواليات المتحدة في النزاع ال يزال غير واضح.
صادرات  وقف  سيتفادى  حفتر  فإن  هرشاوي،  وحسب 
المستوى  على  الحفاظ  تودّ  المتحدة  الواليات  ألن  النفط، 
اليوم(،  في  برميل  مليون   1,3 )نحو  اإلنتاج  من  الحالي 
خصوصًا بالنظر إلى انخفاض الصادرات الفنزويلية واإليرانية 

على المستوى العالمي.
ويرجح »أن تحاول القوات الموالية لحفتر بيع النفط إلى 
إلى  وأشار  عبر طرابلس«.  المرور  دون  من  الدولية  السوق 
احتمال أن يكون هذا النوع من عمليات البيع بات »مسموحًا 
أيضًا،  الممكن  من  األبيض.  البيت  جانب  من  ضمنيًا«  به 
دعم  مجددًا  المتحدة  الواليات  »تؤكد  أن  قوله،  بحسب 
حكومة الوفاق الوطني، وفي هذه الحالة، قد يشعر معسكر 

حفتر بالذعر« ويوقف صادرات النفط.
المركزي  البنك  بين  »تسوية  الدولية  األزمات  واقترحت 
المعامالت  حساب  كيفية  حول  والبيضاء  طرابلس  في 
العمل  الدوليين  ليبيا  »شركاء  داعيًا  التجارية«،  المصرفية 

من أجل تحقيق هذا الهدف«.
التي يبدو  التوحيد بالوسائل العسكرية  ورأت أن »إعادة 
أن حفتر وداعميه يراهنون عليها من المرجح أن تأتي بنتائج 
عكسية«، مشيرا إلى أن »الوعد بالتسوية المالية قد يكون 
الفارق الذي تحتاجه األطراف الليبية إلى الموافقة على وقف 

إطالق النار وإعادة المفاوضات السياسية إلى مسارها«.
ونبهت إلى أن »إن الفشل في معالجة األزمة المصرفية 
لها  سيكون  كما  ؛  الحرب  أمد  إطالة  إلى  فقط  يؤدي  لن 
تداعيات شديدة على ليبيا ككل«، معتبرً أن » المتضررين 
االقتصاد  وأيضًا  الحسابات،  أصحاب  المواطنين  سيكونون 
التعافي ببطء من فترة ركود  الذي بدأ في   ، األوسع نطاًقا 

استمرت ست سنوات فقط في وقت سابق من هذا العام«.

استطالع رأي أميركي يكشف أرقاما صادمة

37 % يكافحون إليجاد املأوى و52% يقرون بأن االقتصاد يزداد سوءا

اقتراح بتسوية مالية بين المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء

»األزمات الدولية« تحذر من »حرب موارد« لتقسيم ليبيا

 األزمة المصرفية وصلت إلى ذروتها والوفاق 
توظف ميزة الوصول الحصري إلى أموال النفط

 مخاوف من تفاقم أزمة السيولة الحالية وعرقلة 
خدمات الشركات الحكومية والخاصة

<   مقاتل في قوات حكومة الوفاق الوطني أثناء معركة ضد مقاتلي الجيش الوطني قرب طرابلس. )فرانس برس(



محليات 05

احتضان شعبي الفت وسط ظروف إنسانية صعبة

»موائد الرحمن«.. تكافل اجتماعي للنازحني واملهاجرين

الوفاق  »حكومة  إن  مسعود  خالد  االجتماعية 
خالل  النازحة  لألسر  غدائية  سلة   2000 وزعت 

اليومين الماضين«.
منار  جمعية  رئيس  ضو  عبدالرووف  وأكد 
الخيمة  المشرفة على  الخيرية  اإلسالم لألعمال 
من  الهدف  أن  وليد  بني  بمنطقة  الرمضانية 
ورسم  الصائمين،  إفطار  هو  المبادرة  هذه 
والمسافرين  المحتاجين  وجوه  على  البسمة 

والمارين ومساعدة الفقراء منهم..
أنحاء  العام  هذا  الرحمن  موائد  وتشمل 
الموائد  خيام  تقام  إذ  البالد،  من  متفرقة 
الرمضانية في مداخل المدن ومخارجها لمختلف 

إفطار  عليها  مكتوب  خيام  نصب  مع  المناطق 
الصائم.

المتطوعين  أحد  عمار  عزالدين  ويقول 
الرمضانية تقام سنويًا  الخيام  إن  لـ»الوسط«: 
يغلقون  المواطنين  أن  بل  مسالتة،  مدينة  في 
الطرقات أمام المسافرين إلجبارهم على اإلفطار 

يوميًا.

بني وليد: رسالة إنسانية
العاصمة  من  كيلومترًا   180 بعد  وعلى 
وليد،  بني  مدينة  في  وتحديدًا  طرابلس، 
الشهر  مظاهر  أهم  من  الرحمن  موائد  تعد 

والترابط  والجود  الكرم  ثقافة  لنشر  الكريم، 
االجتماعي بين أهالي المدينة وكافة المسلمين 

والمغتربين الموجودين في المدينة.
ومع حلول أول يوم في شهر رمضان الكريم 
المدينة  وأهالي  الخيرية  المؤسسات  تبادر 
بنصب الخيم الرمضانية وإعداد وجبات الطعام 
السبيل  عابري  من  الخيم  هذه  لرواد  واإلفطار 
والنازحين  األفريقية  الجنسيات  من  والعمالة 

الموجودين في المدينة .
هيثم بن المة ، عضو بجمعية السالم ببني 
الرمضانية  الخيام  على  المشرفين  أحد   ، وليد 
أو  الطعام  تقدم  ال  الرحمن  »موائد  إن  يقول: 

من  نشعر  إنسانية  رسالة  بل  فحسب،  الشراب 
المودة  وتعميم  المحتاجين،  بأخواننا  خاللها 

والمحبة وزيادة التعارف والتقارب االجتماعي«.
المدن  من  العديد  في  كما  وليد  بني  وفي 
الليبية، فإن أبرز ما يقدم في الخيم الرمضانية 
والحلويات،  والتمور،  والحليب،  »العصائر، 
الشوربة  مثل  الشعبية  الليبية  األكالت  وبعض 
الليبية، وبعض األكالت الخفيفة مثل »الطاجين، 

والمبطن، والبراك، والعصبان« وغيرها..
عبدالرؤوف ضي ، أحد المشرفين على الخيمة 
وليد  ببني  الصناعي  الحي  بمنطقة  الرمضانية 
رمضانية  عادة  الرحمن  »موائد  إن  يقول:   ،

تقام موائد الرحمن طوال شهر رمضان المبارك 
اجتماعية،  البالد عبر مبادرات  أنحاء  في مختلف 
معظم  تخصيص  هو  العام  هذا  الجديد  لكن 
من  النازحة  لألسر  الغدائية  والسالت  الموائد 
أوالمهاجرين  طرابلس،  العاصمة  على  الحرب 

غير الشرعيين في بعض مدن البالد.
أو  المساجد  في  ضيوفها  الموائد  وتستقبل 
أو  التجارية  والمحال  والعقارات  الفنادق  بجوار 
في مناطق فضاء واسعة، حيث يتولى القائمون 
إلى  إضافة  جاهزة  غذائية  وجبات  إعداد  عليها 
توفير كميات كبيرة من العصائر في انتظار من 
في  اإلفطار  موعد  المغرب  آذان  عند  يتناولها 

شهر رمضان.
مختلف  الرحمن  موائد  إعداد  على  ويتسابق 
الحسن،  للعمل  منهم  سعيًا  المجتمع  مكونات 
والعصائر  والحليب  التمر  من  الوجبة  وتتكون 
والمشروبات والمرطبات إضافة إلى وجبة العشاء 
مثل الشوربة مع إحدى األكالت الشعبية الليبية، 
توفير  على  تنظيمها  على  القائمون  ويحرص 
والمشروبات  اللحوم  من  الغذائية  العناصر  كل 
والحلويات تحديدًا في أماكن إيواء النازحين من 

جنوب طرابلس.
إنه يتفرغ  القاسم  أبو  الطاهي محمد  ويقول 
في  له  منزل  عبر  الطعام  لطهي  كامل  بشكل 
للصائمين،  الوجبات  إلعداد  ميزران  منطقة 
إيواء  وأماكن  المساجد  إلى  الطعام  وتوزيع 

النازحين.
من  مجموعة  مع  تنسيًقا  هناك  أن  ويوضح 
يقوم  وهو  الغدائية  السلع  لتوفير  المواطنين 
بدوره بعمليات طهي الطعام وتوزيعه عبر فريق 
على  يوميًا  وجبة   1000 لنحو  المتطوعين  من 
عن  اإلفصاح  رفض  لكنه  رمضان،  شهر  مدار 

أسماء منظمات المجتمع المدني التي تدعمه.
أزمة  تتفاقم  العاصمة  حرب  استمرار  ومع 
وأطلق  االشتباكات،  مناطق  من  النازحين 
مبادرات  مدني  مجتمع  ومنظمات  مواطنون 
واألسر  للفقراء  غذائية  سلع  لتوفير  تطوعية 
يقدم  من  وهناك  رمضانية،  سلة  عبر  النازحة 
ومع  والفقراء،  األهلية  للجمعيات  مالية  مبالغ 
تواصل الحرب يستمر النزوح والتشتت والدمار، 

لكن يبقى االحتضان الشعبي الفتًا.
من  الرابع  منذ  العنيفة  االشتباكات  وأسفرت 
وألفي  قتياًل   520 من  أكثر  سقوط  عن  أبريل 
شخص  ألف   70 نحو  تهجير  إلى  وأدت  جريح 
يتجاهل  فيما  المتحدة.  األمم  وكاالت  بحسب 
الجانبان نداءات األسرة الدولية للحوار والتوصل 
بعد  الجبهة  أن خطوط  بالرغم من  إلى هدنة، 
المعارك لم تتغير عند مداخل  ستة أسابيع من 

طرابلس.

أوضاع إنسانية صعبة
صعبًا  إنسانيًا  وضعًا  الليبي  النازح  ويعيش 
)نازح من خلة  للغاية، ويقول عبدالسالم حسن 
سوًءا  تزداد  المعيشية  »األوضاع  إن  الفرجان(: 
بالنسبة لنا«، لكنه يقول »المبادرات االجتماعية 
المعيشة  أعباء  علينا  الرحمن تخفف  مثل موائد 
»التسامح  أن  مؤكدًا  الفضيل«  الشهر  خالل 
األزمات  في  الليبي  المجتمع  به  يُعرف  والتآخي 

فما بالك خالل شهر رمضان«.
القائمين  أحد  الترهوني،  خيري  الشيخ  ويقر 
على واحدة من موائد الرحمن، أن هناك ارتفاعًا 
في أعداد النازحين من الحرب مع شهر رمضان 
لألسر  الغدائية  السالت  معظم  خصص  لذلك 
هذه  أن  إلى  مشيرًا  األولى،  بالدرجة  النازحة 
الخير  أهل  من  وتكافل  تراحم  وسيلة  الموائد 
بالدرجة  والمساكين  الفقراء  من  للمحتاجين 

األولى.
األسر  أعداد  أن  إلى  رسمية  تقديرات  وتشير 
أسرة،  ألف   13 بلغ  اإليواء  مراكز  خارج  النازحة 
الشؤون  بوزارة  اإلعالم  إدارة  مدير  ويقول 

وجبات  النساء  تعد  إذ  سنوات،  لعدة  ترجع 
الخيم  إلى  وترسلنها  وتغلفها  والعشاء  اإلفطار 
بتعاون  الصائمين  على  لتوزيعها  الرمضانية 

شباب المنطقة«.
من جهته أعرب محمد زايد، أحد المواطنين 
في بني وليد ، عن أمله في أن تستمر مثل هذه 
المساعدات والخيم الرمضانية لرفع المعاناة عن 

عائالت األسر النازحة .

بنغازي: نقص السيولة
السيولة  نقص  ظل  وفي  البالد،  شرق  وفي 
موائد  بدأت  الصعبة،  المعيشية  واألوضاع 
وبعضها   ، بنغازي  في  خاصة  تتقلص  الرحمن 
لم تكمل منتصف الشهر حتى أزالت الخيمة من 

مكانها.
تقام  ببنغازي،  السكنية  األحياء  أحد  ففي 
مائدة الرحمن للعام الخامس على التوالي بعد 
ويتواصل  كاماًل،  شهرًا  تجهيزها  استغرق  أن 
إلى  باإلضافة  الخير،  فاعلي  مع  عليها  القائمون 
أعداد  تقدير  يمكن  وال  المنطقة،  أهل  تبرعات 

الضيوف على هذه الموائد .
المائدة،  هذه  على  القائم  الشخص  ويقول 
جاهزة  وجبات  »نعطي  اسمه،  ذكر  عدم  طالبًا 
يبدي  لكنه  بيوتهم«،  اإلفطار في  للراغبين في 

أسفه من تناقص أعداد الموائد.

جالو: للمسافرين نصيب
أما في جنوب شرق البالد، تعتبر مائدة الرّحمن 
التي  والضرورية  التّطوعية  األعمال  أهم  من 
رمضان  شهر  أيام  خالل  المواطنون  بها  يقوم 
ال  لمن  جالو  مدينة  في  تقدّم  لكنها  المبارك. 
بسبب  بيته  إلى  الوصول  في  الطريق  يسعفه 
العربية  والجاليات  للمسافرين،  أو  العمل 

المقيمة داخل المدينة.
بين  تستقطب  موائد   4 المدينة  ونظمت 
التنسيق  لمسَ  حيُث  شخص،   200 إلى   250
موائد  مشرفي  من  الموائد  هذه  بين  الواضح 
تأخر  حال  في  البعض  بعضهم  لدعم  الرحمن 
من  إمدادها  يتم  المائدة  على  العشاء  وجبات 

األخرى.
وفي ذات السّياق قال، امقرّب جابر، منسّق 
تركيب  جالو،»نبدأ  مدينة  في  الرّحمن  موائد 
وتجهيز  الرحمن  لمائدة  المخصصة  الخيمة 
شهر  بداية  قرب  وذلك  لها  المناسب  المكان 

رمضان.
النسائية  الجمعيات  مع  التنسيق  ويتمّ 
لتجهيز  وذلك  بالمدينة  المتبرعة  والعائالت 
والشوربة  كاألرز  المتنوعة  العشاء  وجبات 
السبيل،  وعابري  للمغتربين  وغيرها  والمكرونة 
بوسط  الرحمن  مائدة  على  يترددون  الذين 

مدينة جالو طول فتــرة شهر رمضان المبارك.
»الجمعيات  »الوسط«،  لـ  جابر،  ويقول 
صحون  في  سنويًا  الوجبات  تجهز  المتعاونة 
وجبة  حسب  رباعية  مقاعد  أو  فردية  صغيرة 
أعداد  تتراوح  فيما  للمائدة،  المعدة  العشاء 
ضيوف المائدة بين 70 و 80 شخصًا جلهم من 
العمالة الوافدة وقليل من المارين على طريق«.

سبها: سباق دولي
أما في جنوب البالد، وتحديدًا في مدينة سبها، 
بينها  ودولية–من  محلية  جهات  تسابقت  فقد 
منظمة الهجرة الدولية–على تنظيم وجبات على 

إفطار للمهاجرين غير الشرعيين.
أحمد  في سبها  النفسي  الدعم  مدير  ويقول 
االتحاد  من  الممول  البرنامج  هذا   « إن  قليوان 
له  ليس  للهجرة  الدولية  والمنظمة  األوروبي، 
والمنشية  القرضة  أحياء  ويشمل  هدف سياسي 
إفطار  وجبات  إقامة  المقرر  ومن  والثانوية«. 
األيام المقبلة فى حي الطيوري و حجارة ومنطقة 

عبدالكافي.
بسبها  الرياضي  القرضابية  نادي  وأقام 
مأدبة إفطار لقدامى الرياضيين بهدف جمعهم 

واسترجاع الذكريات القديمة.
في الوقت نفسه، تكفلت جمعية كافل اليتيم 
وتقام   ،2012 منذ  الموائد  من  بعدد  بسبها 
لهم وجبة إفطار فى كل شهر رمضان إلى جانب 
مدرسة  معلمات  وتكفلت  غدائية،  سلة  توزيع 
لقرابة  والعشاء  اإلفطار  وجبة  بإعداد  المهدية 
70 طفاًل يتيمًا. وتقول عضو الجمعية مبروكة 
عبدالسالم الطاهر »ما نقوم به بعيدًا عن دعم 
الجمعية  برامج  تستغل  قد  سياسية  جهة  أي 

للدعاية أوغــيرها«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حاملة الطائرات األميركية »أبراهام لينكولن« تناور في بحر العرب

إيران ترفع مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.. وتحذر واشنطن من التصعيد
بالتزامن مع تصاعد التهديدات اإليرانية، بدأت 
لينكولن«  »إبراهام  األميركية  الطائرات  حاملة 
تدخل  ولم  العرب،  بحر  في  اإلثنين،  تدريبات، 
الخليج  المصاحبة  وسفنها  األميركية  الحاملة 
العربي عبر مضيق هرمز، لكنها بدأت تدريباتها 

في بحر العرب.
من  واشنطن  الثالثاء  طهران  حذرت 
مع  ضدها  »تصعيد«  المؤلمة«ألي  »التداعيات 
المتحدة  الواليات  بين  التوتر  تفاقم  استمرار 

والجمهورية االسالمية.
جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  وقال 
إن«  إن  »سي  شبكة  مع  مقابلة  في  ظريف 
مؤلمة  تداعيات  هناك  »ستكون  االميركية 
ضد  تصعيد  حصل  إذا  الجميع  الى  بالنسبة 

ايران، هذا أمر مؤكد«.
وفي غضون التوتر المتصاعد وفي تحدٍ جديد 
منظمة  باسم  الناطق  أعلن  الدولي،  للمجتمع 
كمالوندي،  بهروز  اإليرانية  الذرية  الطاقة 
اليورانيوم  من  إنتاجها  حجم  رفعت  إيران  أن 

المخصب بنسبة 3.67 %، ألربعة أضعاف.
وأفادت وكالة »تسنيم« لألنباء، أن كمالوندي 
موقع  مدير  عن  نقاًل  صحفي  مؤتمر  في  أعلن 
القرار  »إثر  أنه  اليورانيوم،  لتخصيب  »نظنز« 
رفعت  القومي،  لألمن  األعلى  للمجلس  األخير 

إيران إنتاجها لليورانيوم المخصب«.
البيت األبيض، فقد كانت  وبحسب تقديرات 
إيران تمتلك قبل يوليو 2015 مخزونًا كبيرا من 
ألفًا من أجهزة   20 المخصب، ونحو  اليورانيوم 
الطرد المركزي، وهي كمية كافية إلنتاج ما بين 

8 إلى 10 قنابل نووية.
لو  إيران  أن  أميركيون  خبراء  قدر  ووقتها، 
قررت إنتاج سالح نووي سيكون أمامها شهران 
كافية  كمية  على  للحصول  فقط  أشهر   3 أو 
وهي   )%  90 )بحدود  المخصب  اليورانيوم  من 

الكمية الالزمة إلنتاج القنبلة.
النسبي  التغير  من  سنوات   4 نحو  وبعد 
الخمس  الدول  مع  إيران  وقعته  اتفاق  بموجب 
الدولي  األمن  مجلس  في  العضوية  دائمة 
والصين  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  )الواليات 
الرئيس  هدد  ألمانيا،  إلى  باإلضافة  وروسيا(، 
باستئناف  األربعاء،  روحاني،  حسن  اإليراني 
تخصيب اليورانيوم، وعدم بيع بالده اليورانيوم 

المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.
 60 فرصة  االتفاق  على  الموقعين  منح  ثم 
يومًا لالختيار بين أمرين، إما الوفاء بالتزاماتهم 
المالية والنفطية المنصوص عليها في االتفاق، 
من  واالنسحاب  المتحدة  الواليات  اتباع  وإما 

االتفاق.
ويطالب االتفاق إيران ببيع فائض اليورانيوم 
المخصب لديها إلى الخارج، بداًل عن االحتفاظ 
به. ومع بيعه إلى الخارج، تستطيع إيران توليد 
في  األخرى  لألطراف  ويمكن  نووية،  طاقة 

االتفاق أن تتأكد أنها ال تطور أسلحة نووية.
وبموجب االتفاق النووي المبرم العام 2015، 
مخزونها  حجم  من  الحد  على  طهران  وافقت 

لصنع  المستخدم  المخصب،  اليورانيوم  من 
األسلحة  النووية وكذلك صنع  المفاعالت  وقود 
أجهزة  عدد  وخفض  عاما،   15 لمدة  النووية، 

الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.
وبحسب االتفاق، خفضت إيران مخزونها من 
اليورانيوم بنحو 98 % إلى 300 كيلوغرام لمدة 
بحدود  تخصيب  بمستوى  والتزمت  عامًا،   15
3.67 %، لكن يبدو أن هذه النسبة أيضًا تمكن 
في  يؤدي  الذي  التخصيب  استئناف  من  إيران 

نهاية المطاف إلنتاج قنابل نووية.
منخفض  اليورانيوم  استخدام  ويمكن 
من  تركيز  نسبة  على  يحتوي  الذي  التخصيب، 
الوقود  إلنتاج   ،% و4   3 بين  تتراوح   »U235«
يمكن تخصيبه  لكن  النووية،  الطاقة  لمحطات 
قنابل  إلنتاج  المطلوبة   %  90 الـ  لنسبة  أيضًا 

نووية.

مناورات تسبق العاصفة
تدريبات حاملة طائرات »يو إس  بدأت  ميدانيًا 
ضمن  وتجهيزاتها  لينكولن«  أبراهام  إس 
مناورات مع سفن حربية أميركية أخرى في بحر 
العرب، التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر )620 

مياًل(.
اإلثنين،  اإليراني،  الثوري  الحرس  وهدد 
ومصالح  المنطقة  دول  ضد  الهجمات  بتصعيد 
المسؤولون  ينفي  بينما  المتحدة،  الواليات 
الهجمات  في  المباشر  تورطهم  اإليرانيون 
مياه  في  نفط  ناقالت  استهدفت  التي  األخيرة 
نفط  منشآت  ومهاجمة  اإلقليمية  اإلمارات 
سعودية من قبل ميليشيات الحوثي واستهداف 

السفارة األميركية في بغداد.
وقال نائب قائد الحرس الثوري اإليراني، علي 
عملياته  تصعيد  بإمكانه  الحرس  »إن  فدوي، 
أكثر مما يقوم به حاليًا«، دون أن يشير مباشرة 

إلى تورط إيران في العمليات األخيرة.

السعي لحوار
دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن  جانبه  من 
ترامب، اإلثنين، أن بالده لم تسعَ إلجراء حوار 
التفاوض  طهران  أرادت  حال  وفي  إيران،  مع 

فيتعين عليها القيام بالخطوة األولى.
أن  »تويتر«  على  تغريدة  في  ترامب  وكتب 
كعادتها  نشرت  الكاذبة  األخبار  إعالم  »وسائل 
خبرًا كاذبًا، من دون أن يكون لها أي علم )بهذا 

تحاول  المتحدة  الواليات  بأن  مفاده  الشأن(، 
كاذب«،  تقرير  هذا  إيران.  مع  مفاوضات  إجراء 
من دون أن يوضح عن أي تقرير تحديدًا يتحدث.
ومتى  حين  بنا  ستتصل  إيران  »إن  وأضاف: 
يستمر  االنتظار،  وفي  لذلك.  جاهزة  تكون 
للشعب  جدًا  حزين  أنا  االنهيار.  في  اقتصادها 

اإليراني!«.
على  انفتاحه  أعلن  األميركي  الرئيس  وكان 
الحوار مع طهران وأنه ال يريد حربًا معها، لكنه 
الجمهورية  يهدد  واألخرى  الفينة  بين  ينفك  ال 

اإلسالمية بالويل والثبور وعظائم األمور.
بتغريدة  التهديد  درجة  ترامب  رفع  واألحد، 
الرسمية  »النهاية  ستكون  أنه  من  فيها  حذر 
إليران« إذا ما هاجمت الواليات المتحدة. وكتب 
خوض  إيران  أرادت  »إذا  تغريدته:  في  ترامب 
حرب فستكون تلك نهايتها. ال تهددوا الواليات 

المتحدة مجددًا«.
محمد  اإليراني،  الخارجية  وزير  رد  واإلثنين 
أن  مؤكدًا  ترامب،  تغريدة  على  ظريف،  جواد 
األميركي »لن تقضي على  الرئيس  »تبجحات« 

إيران«.
وتصاعد التوتر بين إيران والواليات المتحدة 

منذ أدرجت إدارة ترامب الحرس الثوري اإليراني 
اإلرهابية«  لـ»التنظيمات  السوداء  القائمة  على 
بعد  وذلك  طهران،  بحق  عقوباتها  وشددت 

انسحاب واشنطن من االتفاق النووي قبل عام.
وارتفع منسوب التوتر أكثر إثر نشر الواليات 
»بي52-«  وقاذفات  طائرات  حاملة  المتحدة 
في الخليج األسبوع الماضي للتصدي لما قالت 

واشنطن إنها »تهديدات« مصدرها إيران.
الدبلوماسي  الطاقم  ترامب  إدارة  أمرت  كما 
األميركي غير األساسي بمغادرة العراق، بسبب 
مسلحة  عراقية  مجموعات  من  تهديدات 

مدعومة من إيران.
التحدث  إلى  المتحدة  الواليات  إيران  ودعت 
وليس  باحترام  اإلسالمية  الجمهورية  مع 
تهديد  من  يوم  بعد  وذلك  بالحرب،  بالتهديد 
في  طهران  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
تغريدة أثارت القلق بشأن احتمال نشوب حرب 

بين البلدين.
التوتر  في  زيادة  األخيرة  األسابيع  وشهدت 
من  بالخليج  العرب  وحلفائها  واشنطن  بين 
من  بالمنطقة  ووكالئها  طهران  وبين  جهة، 

جانب آخر.

القتال  إيران  أرادت  »إذا  ترامب:  وقال 
تهددوا  ال  لها.  الرسمية  النهاية  فستكون 

الواليات المتحدة مرة أخرى أبدًا«.
جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  ورد 
»ال  قائاًل:  بـ»تويتر«،  حسابه  على  ظريف، 
فهو  االحترام  جربوا  أبدًا.  إيرانيًا  تهددوا 

أفضل!«.
وكان ظريف الذي تعلم في الواليات المتحدة 
أثنى على ترامب بشأن تصريحات سابقة بدت 
إدارته  داخل  الصقور  على  ترامب  من  اعتراضًا 
الذين كانوا يشجعون على الدخول في صدام. 
بحق  »يستنكر  ترامب  الرئيس  إن  ظريف  وقال 
يدفع  الذي  الصناعي(  العسكري-  )المجمع 

الواليات المتحدة لحروب إلى األبد«.
على  االقتصادية  العقوبات  ترامب  وشدد 
إيران، وتقول إدارته إنها عززت الوجود العسكري 
المتحدة  الواليات  وتتهم  بالمنطقة.  األميركي 

إيران بتهديد قواتها ومصالحها بالمنطقة.
وقالت بريطانيا إليران إنه يجب أال تستهين 
إذا  أنه  من  محذرة  المتحدة،  الواليات  بعزم 
إدارة  فإن  لهجوم  األميركية  المصالح  تعرضت 

ترامب سترد.
الخارجية  الشؤون  عن  المسؤول  الوزير  وقام 
الماضي  في  ساهمت  التي  عمان،  سلطنة  في 
والواليات  إيران  بين  لمفاوضات  التمهيد  في 

المتحدة، بزيارة لطهران يوم اإلثنين.
وذكرت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الوزير يوسف بن علوي بن عبد اهلل  أن  لألنباء 
إقليمية ودولية مع ظريف، دون  ناقش مسائل 

ذكر مزيد من التفاصيل.

رد عسكري ساحق
من جانبه أعلن السيناتور األميركي ليندسي 
 ، ترامب  دونالد  الرئيس  من  المقرب  غراهام 
التي حصلت  االعتداءات  إيران مسؤولة عن  أن 
خالل الفترة األخيرة في منطقة الخليج، ودعا الى 
»رد عسكري ساحق« في حال تعرضت المصالح 

األميركية للخطر.
هذه  تبلغ  أنه  الجمهوري  السيناتور  وقال 
المعلومات من مستشار البيت األبيض لشؤون 
بمواقفه  المعروف  بولتون  جون  القومي  األمن 

المتشددة ونزعته نحو الحلول العسكرية.
وكتب غراهام في تغريدة على »تويتر«: »من 
وسفنًا  نفط  أنابيب  هاجمت  إيران  أن  الواضح 
لدول أخرى، وهي المسؤولة عن هذا الكم من 

التهديدات ضد مصالح أميركية في العراق«.
وتابع: »في حال تحولت التهديدات اإليرانية 
ضد أشخاص أميركيين أو ضد مصالح أميركية 
عسكري  رد  لنا  يكون  أن  من  بد  ال  أفعال،  إلى 

ساحق«.
وكانت السعودية اتهمت إيران بالوقوف وراء 
سعوديًا  نفط  أنبوب  استهدف  الذي  الهجوم 

بواسطة طائرات مسيرة، وجهها الحوثيون.
أصابع  رسميًا  المتحدة  الواليات  توجه  ولم 
االتهام إلى إيران، لكنها سبق واتهمت طهران 
خاصة  اعتداءات،  تدبير  على  بالعمل  مرارًا 
الشرق  منطقة  في  لها  التابعة  التنظيمات  عبر 

األوسط.
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طهران – وكاالت

تصاعد املواجهة بني ترامب والديموقراطيني في الكونغرس
بعد خسارته دعوى كشف سجالته املالية

تصاعدت حدة المواجهة بين الرئيس األميركي دونالد ترامب والغالبية 
الديموقراطية في الكونغرس ، مع طلب اإلدارة األميركية من المحامي 
السابق للبيت األبيض تجاهل استدعائه للشهادة حول قضية عرقلة 

ترامب العدالة في التحقيق الروسي.
وزادت األمور تعقيدًا بالنسبة لترامب إذ أفشل قاٍض اتحادي مساعي 
الرئيس إلغاء مذكرة استدعاء أخرى من النواب الديموقراطيين، تأمر 
شركة محاسبة الكشف عن وثائق مالية لترامب تعود إلى ما قبل استالمه 

السلطة.
في  األميركية  للمحاكم  نوعه  من  تدخل  أول  هو  القرار  هذا  ويعد 
النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم 
الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات التي تطال إدارة ترامب.
لكن المعركة تبدو صعبة، فقد أكد ويليام بورك، محامي المستشار 
سيمتثل  موكله  أن  ماكغان،  دون  األبيض  للبيت  السابق  القانوني 
ترامب  عرقلة  قضية  بشأن  يشهد  ولن  األبيض،  البيت  لتوجيهات 

المفترضة للعدالة خالل جلسة استماع للجنة القضائية مقررة الثالثاء.
وكتب بورك للجنة »في ظل هذه الظروف، ووعيًا منه لواجباته أيضًا 
لرفض  مضطر  ماكغان  السابق،  موكله  تجاه  مسؤولية  لديه  كمحاٍم 
حضور جلسة االستماع «، مضيفًا أن موكله »يدرك بفضل رسالتكم 

السابقة أن اللجنة ستصوت باتهامه باالزدراء إذا لم يمثل«.
النواب  القضائية في مجلس  اللجنة  اعتبر رئيس  وفي وقت سابق، 
جيرولد نادلر أن طلب البيت األبيض من ماكغان عدم حضور جلسة 
اللجنة  العدالة«. وأكد أن  االستماع هو »آخر فصل من فصول عرقلة 
ستنعقد كما هو مقرر وأن من المنتظر »مثول ماكغان كما يفرض عليه 

القانون".
وقال نادلر في حديث مع قناة »سي ان ان« في وقت متأخر االثنين إن 
»أول ما سنكون مجبرين على القيام به هو اتهام مكغان بازدراء اللجنة«.
وأضاف »إننا نتعامل مع رئيس خارج عن القانون وعازم على القيام بما 

أمكن لمنع شهادة قد تثبت تورطه، أو باألحرى تثبت تورطه«.
ويريد الديموقراطيون من مكغان أن يتحدّث عن تحقيق المدعي 
الخاص روبرت مولر الذي دام 22 شهرًا بشأن تعامل ترامب مع الروس 

المسألة بعد  التحقيق بهذه  االنتخابية ومحاولته عرقلة  خالل حملته 
انتخابه رئيسًا.

وفي تقريره النهائي الذي صدر في أبريل، قال مولر إن ليس لديه ما 
يكفي من األدلة التي تسمح باتهام ترامب بالتواطؤ الجنائي.

لكن التقرير أشار إلى خطوات قامت بها الرئاسة تستهدف التحقيق، 
أنه  التحقيقات، معتبراً  ترامب  وانتقد  من ضمنها محاولة طرد مولر. 

ضحية »حملة مضايقات«.
تعجبهم  ال  »الديموقراطيون  ساندرز  سارة  باسمه  الناطقة  وقالت 
النتيجة التي توصل إليها مولر...ويريدون إضاعة الوقت بتكرار تحقيق 

لم يعد ضروريًا«.

تحقيقات مالية
ورفض البيت األبيض التعاون حول تحقيق يقوده الديموقراطيون بشأن 

الوضع المالي لترامب قبل انتخابه.
وأصدر النواب استدعاء الشهر الماضي للحصول على سجالت تعود 
لعام 2011، بعدما شهد محامي ترامب مايكل كوين بأن موكله عدّل 
معظم الوقت القيمة التقديرية ألصوله وديونه في تصريحاته المالية، 

حيث رأى أن ذلك ضروريًا لعدة أسباب.
دعوى  به  المرتبطة  والكيانات  والمؤسسات  ترامب  رفع  ذلك،  بعد 
قضائية، تطلب من المحكمة اعتبار االستدعاء »غير صالح وغير قابل 

لإلنفاذ«، مشككين بقانونية طلب الديموقراطيين.
ورفض القاضي اميت ميهتا منع مذكرة االستدعاء، معتبراً أن »ليس 
من صالحية هذه المحكمة تحديد ما إذا كانت أفعال اللجنة مدفوعة حقًا 

بخلفيات سياسية«.
وفي آخر تطور متصل، نشرت لجنة االستخبارات في مجلس النواب 
نصوص شهادة كوين الذي ينفذ حاليًا حكمًا بالسجن إلدانته بالكذب 

على الكونغرس، بعد عرضها على النواب.
وبحسب نصوص شهادات استماع عقدت في وقت سابق هذا العام، 
قال كوين إنه تبع توجيهات محامي ترامب بالكذب بشأن إلغاء مشروع 

بناء برج لترامب في موسكو.
من  محاولة  »أي  أن  من  آدم شيف  االستخبارات  لجنة  رئيس  وحذر 
الرئيس أو معاونيه أو إدارته لإلدالء بشهادة كاذبة وعرقلة تحقيقنا أو 

تضليل الرأي العام لن يتم التسامح معها وستفضح«.

قبل ساعات من انطالق انتخابات القارة العجوز

القادة األوروبيون يحشدون ضد تمدد الشعبويني

األوروبية،  االنتخابات  انطالق  من  قليلة  أيام  قبل 
التنامي  المد  لمواجهة  األوروبيين  القادة  معظم  تحرك 
للشعبويين، ساعين لتحريك مؤيديهم وتنشيط المشاركة 
في انتخابات تشهد تقليديًا إقباال خفيفًا. وتبدأ االنتخابات 
المناهضة  القوى  حيث  وهولندا  بريطانيا  في  الخميس 

للمشروع األوروبي في صعود.
»قيام  إلى  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  دعا  فرنسا،  في 
أوروبا  تدمير  يريد  »من  بمواجهة  كبير«  تقدمي  ائتالف 

من خالل القومية«.
وفي مقابلة الثالثاء مع الصحافة اإلقليمية، نبّه ماكرون 
أن  علمًا  أوروبا«،  بتفتت  المتمثل  الوجودي  "الخطر  من 
يتقاربون  حلفائه  مع  األمام«  إلى  »الجمهورية  حزبه 
اليميني  الوطني«  »التجمع  حزب  مع  الرأي  باستطالعات 

المتطرف لماري لوبن.
وبعد تجمّع كبير السبت في ميالنو بقيادة زعيم حزب 
الرابطة اإليطالي ماتيو سالفيني، وحد اليمين المتطرف 
والحريات«  األمم  »أوروبا  تحالف  تحت  صفوفه  األوروبي 
الفرنسي  الوطني  والتجمّع  الرابطة  حزب  يضمّ  الذي 
أو  بيالنغ«  »فالمز  وحزب  النمساوي  الحرية«  »حزب  مع 

»المصلحة الفلمنكية« البلجيكي.
انهيار  إلى  أدت  فضيحة  بعد  هؤالء  انطالقة  وتعثرت 
التحالف الحاكم بين اليمين واليمين المتطرف في النمسا.

ونددت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن 
في  حليفها  ارتكبها  التي  الكبيرة«  بـ»الهفوة  اإلثنين 
»حزب الحرية« النمساوي هاينز-كريستيان شتراخه الذي 
استقال من منصبه كنائب للمستشار بعد نشر فيديو أبدى 

فيه استعدادًا للتعامل مع روسيا.
السياسيون  معارضوهم  سارع  الفضيحة،  هذه  وبعد 
األوروبي  النائب  واستفاد  الفرصة.  استغالل  إلى  مباشرًة 
البلجيكي غي فيرهوفسدات من الفضيحة لمهاجمة ماتيو 

سالفيني.
الديموقراطيين  »تحالف  فيرهوفسدات  ويرأس 
نواب  مع  التحالف  ويأمل  أوروبا«.  أجل  من  والليبراليين 
حزب إيمانويل ماكرون الذين يدخلون للمرة األولى إلى 

البرلمان األوروبي تشكيل القوة الثالثة فيه.

»علينا أن نحارب«
وكتب على تويتر »أنت )سالفيني( وأصدقاؤك شتراخه 
مع  تتواطؤون  فاراج  و)نايجل(  أوربان  و)فيكتور(  ولوبن 

بوتين وتتقاضون منه األموال من أجل أن تدمروا«.
"التقابل  اإليطالي، مقترحًا عليه  الزعيم  وتحدّى الحقًا 
المكان،  لي  »حدد  مضيفًا  مناظرة"،  في  لوجه  وجهًا 

وسأكون حاضرًا«.
في  األوروبية  الشؤون  وزراء  لقاء  إلى  وصوله  وعند 
فضيحة  أن  روث  مايكل  األلماني  الوزير  رأى  بروكسل، 
النمسا »ينبغي أن تكون بمثابة تنبيه لنا قبل االنتخابات 
أيدي  بين  األوروبي  االتحاد  وضع  لتجنب  األوروبية 

القوميين والشعبويين«.
ودعا من جهته رئيس المفوضية األوروبية جان كلود 
حيث  »القتال  إلى  فيأكتوبر  واليته  تنتهي  الذي  يونكر 
نقابي  مؤتمر  خالل  وذلك  نقاتل«،  أن  األمر  يستحقّ 

على  إن  بوضوح  للقول  حاجة  »ال  أن  وأعلن  فيينا.  في 
والمسيحيين  الديموقراطيين  واالشتراكيين  النقابيين 
لردع  واحدًا  صفًا  يقفوا  أن  واآلخرين  الديموقراطيين 
وأيضًا خالل  المقبل  العقد  المتطرف، خالل  اليمين  خطر 

االنتخابات األوروبية المقبلة«.
ودعت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل منذ السبت 
الوقوف »بشكل  إلى  األوروبيين  السياسيين  المسؤولين 

قاطع« بوجه »التيارات التي تريد تدمير أوروبا«.
أن  شومان  روبرت  مؤسسة  من  كان  سيلفان  ويرى 
»تحرّك اليمين المتطرف والراديكالي في هذه المعركة 
هو أمر جديد بحدّ ذاته«، نظرًا ألنه حتى اآلن رفض قادة 
هذا اليمين »انطالقًا من فكرهم القومي أي حياة سياسية 

عابرة للحدود والقوميات«.

ماكرون وإما لوبن
في  المباشرة  بمشاركته  بشدة  ماكرون  معارضو  وندد 
ظهرت  بعدما  خصوصا  األوروبية،  االنتخابية  الحملة 
صورته وحده على الفتة دعائية لالئحة حزبه »الجمهورية 

إلى األمام«.
الوطني«  »التجمع  الئحة  رئيس  بارديال  جوردان  وقال 
اليميني المتطرف في تغريدة »إن إيمانويل ماكرون يشوه 
المنصب الرئاسي ويستغله متصرًفا كأنه رئيس عصابة«، 

مضيًفا »أنه تصرف مناهض للجمهورية«.
حزب  في  المسؤول  الريفيه  غيوم  هاجم  كما 
اعتبره »محاولة سلب  ما  اليميني بشدة  »الجمهوريون« 
هذه  لتكون  أعد  شيء  كل  إن  إذ  ماكرون،  بها  يقوم 
االنتخابات بمثابة استفتاء مع أو ضد ماكرون، مع أو ضد 

مارين لوبن«.
)يسار  المتمردة«  »فرنسا  حزب  من  أوبري  مانون  أما 
إما  يقول  كأنه  »يتصرف  ماكرون  إن  فقالت  راديكالي( 
ولدينا  الفوضى  لدينا  أن  الحقيقة  لكن  الفوضى  وإما  أنا 

ماكرون«، ألنه »مسؤول جزئيًا عن السياسيات الليبرالية 
األوروبية«.

وفي حال حلت الئحة ماكرون وراء التجمع الوطني من 
اليمين المتطرف، فسيتراجع هامش مناورة الرئيس الذي 
أنهكته حركة »السترات الصفراء« االعتراضية طوال ستة 

أشهر.
مقابلته  في  االتهامات  هذه  على  رد  ماكرون  لكن 
الحملة  أقدم نفسي على هذا األساس« في  »أنا ال  قائاًل 

االنتخابية.
مستنفر  الرئاسي  المعسكر  أن  يبدو  حال،  أي  في 
غرار  على  فيليب  إدوار  الحكومة  رئيس  فقد شنّ  بقوة. 
مسؤولين آخرين في الغالبية، حملة عنيفة على التجمع 
الوطني متهمًا إياه بأنه مثل حصان طروادة لمخططات 
أما  أوروبا.  إلضعاف  بوتين  وفالديمير  ترامب  دونالد 
ستيف  خاص  بشكل  فهو  الحملة  هذه  في  المستهدف 
من  أكثر  الذي  لترامب  السابق  االستراتيجي  بانون 

مقابالته مع اإلعالم الفرنسي مشيدًا بمارين لوبن.
ويقول ماكرون إن هناك »للمرة األولى تواطؤًا بين 
القوميين ومصالح أجنبية« لتفكيك أوروبا، واصًفا ستيف 

بانون بأنه »قريب من الحكم األميركي«.
لم  الذين  من  وغيرهم  الروس  أيضا  ماكرون  وهاجم 
تمويل  عبر  التطفل  من  الدرجة  هذه  إلى  قباًل  يصلوا 

ومساعدة األحزاب المتطرفة.
وبعد نحو سنتين على هزيمتها أمام إيمانويل ماكرون 
في الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية الفرنسية، تستعد 
لالنتخابات  اليوم  لوبن  مارين  المتطرف  اليمين  زعيمة 

األوروبية المقررة األحد المقبل بحماس شديد.
ومنذ 18 شهرًا دخل العديد من األحزاب التي تتشاطر 
األوروبي،  ولالتحاد  للهجرة  المناهضة  مواقفها  معها 
تقدم  تسجيل  مع  والنمسا  إيطاليا  مثل  بلدان  حكومات 
في برلمانات أخرى في برلين وستوكهولم وحتى مدريد.

<  دونالد ترامب

<  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل خالل قمة لالتحاد األوروبي في رومانيا 

<  حاملة الطائرات األميركية »أبراهام لينكولن«

واشنطن – وكاالت
باريس ، برلين ، روما – وكاالت
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رئاسيات الجزائر حائرة بين التأجيل والتعجيل

الجيش يرفض أبرز مطالب الحركة االحتجاجية برحيل رموز »النظام« املوروث
تواجه االنتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 
4 يوليو والتي انتهت المهلة القانونية لتقديم 
بين  حائرأ  مصيرًا  األحد  لها  الترشح  ملفات 
التأجيل الذي يتمسك به المحتجون الجزائريون 
والتنفيذ من جانب آخر الذي يتمسك به رئيس 
أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح 
الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة 
الرئيسيين  للمطلبين  رفضه  عن  عبّــر  والذي 
ورحيل  االنتخابات  بتأجيل  االحتجاجية،  للحركة 
سنة  عشرين  من  الموروث  »النظام«  رموز  كل 
من حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
ورغم أن الفريق صالح ال يملك أي صالحيات 
بالنسبة  أنه  إال  سياسية،  قرارات  التخاذ 
للمراقبين هو من »يوجّه« األمور منذ استقالة 
الشارع  ضغوط  تحت  أبريل   2 في  بوتفليقة 

والجيش.
ولها  منتظرة  الدورية  خطاباته  وأصبحت 
الدولة  رئيس  وغياب  صمت  مقابل  في  صدى 
الوزراء  ورئيس  صالح  بن  القادر  عبد  االنتقالي 

نور الدين بدوي، على المستوى اإلعالمي.
واعتبر أن »إجراء االنتخابات الرئاسية، يمكن 
من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما 
غير محمودة  وانزالقات  مخاطر  عنه من  يترتب 
الرابع  تاريخ  إلى  يشير  أن  دون  لكن  العواقب« 
من يوليو الذي أعلنه بن صالح النتخاب خليفة 

بوتفليقة.
الرئاسية  االنتخابات  »إجراء  فإن  وبحسبه 
األزمة«  هذه  أمد  إطالة  يحاول  لمن  حدًا  يضع 
الناجمة عن تشبّث بوتفليقة المريض والمُقعد 
الخيار  وهو  خامسة،  رئاسية  لوالية  بالترشح 
تبدأ  أن  قبل  األركان  رئيس  الذي طالما سانده 

االحتجاجات الحاشدة ضده.
كما دعا قايد صالح إلى »اإلسراع في تشكيل 
واإلشراف  لتنظيم  المستقلة  الهيئة  وتنصيب 
على االنتخابات« وفق أحكام الدستور والتي قام 

بوتفليقة بحّلها قبل رحيله.
وبعد أن أصبح محور اللعبة السياسية، يصرّ 
عليها  المنصوص  اآلجال  احترام  على  الجيش 
االحتجاجية  الحركة  تطالب  بينما  الدستور  في 
كل  ورحيل  إصالحات  إلجراء  انتقالية  بمرحلة 
وبدوي،  صالح  بن  مقدمهم  وفي  النظام  رموز 

ولكن أيضًا قايد صالح نفسه.
منصب  أيضًا  يشغل  الذي  صالح  رفض  كما 
للحركة  األساسي  المطلب  الدفاع،  وزير  نائب 
 22 المسبوقة منذ بدايتها في  االحتجاجية غير 

فبراير، وهو رحيل كل رموز »النظام«.

المريبة«  المخططات  »ذوي  إن  وقال 
مثل  شعاراتهم  »إلبراز  المسيرات  يستخدمون 
إطارات  لكافة  الجماعي  بالرحيل  المطالبة 
وهو مصطلح  النظام،  رموز  أنهم  بحجة  الدولة 
غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث 
إطاراتها  الدولة من  يراد منه تجريد مؤسسات 

وتشويه سمعتهم«.
للمحتجين  كحليف  إليه  يُنظر  كان  وبعدما 
الذي  وهو  بوتفليقة  رحيل  في  دوره  بسبب 
بات  عامًا،   15 طيلة  ودعمه  إمرته  تحت  خدم 
لشعارات  هدًفا  أسابيع  عدة  منذ  صالح  قايد 
الحرفي  النص  الخروج عن  المتظاهرين لرفضه 

للدستور.

توسع الرافضين لالنتخابات
الجمعة  الجزائريين في  اآلالف من  وعبّـر مئات 
إجراء  رفضهم  عن  الشعبي  الحراك  من  الـ13 
نظام  رموز  إشراف  تحت  الرئاسية  االنتخابات 
عبد  المؤقت  الرئيس  إلى  إشارة  في  بوتفليقة 

القادر بن صالح وحكومة نورالدين بدوي.
 46 من  جاءت  األسبوع  هذا  الدعوات  وأبرز 
نقابة وجمعية في الجزائر حين دعت المؤسسة 
األزمة  لتجاوز  صريح«  »حوار  إلى  العسكرية 
تنظيم  رفضها  عن  وأعربت  الراهنة،  السياسية 
 4 في  المقرر  موعدها  في  الرئاسية  االنتخابات 

يوليو المقبل.
عقب  الـ46 صدر  التنظيمات  عن  بيان  وذكر 
فتح  إلى  دعت  أنها  العاصمة  بالجزائر  اجتماع 

حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة 
توافقي  سياسي  حل  إيجاد  أجل  من  السياسية، 

يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب اآلجال.
واتفقت النقابات والجمعيات األهلية على عقد 
بمبادرة  »للخروج  المقبل  األحد  يوم  ثانٍ  لقاء 
للجزائر«،  الحالية  األزمة  حل  في  تسهم  جامعة 

كما ورد في البيان.
شخصيات  ثالث  الماضي  السبت  دعت  كما 
جزائرية معارضة قيادة الجيش الجزائري إلى فتح 
حوار مع ممثلي الحراك والتشكيالت السياسية، 
إليجاد حلول لألزمة التي تعيشها الجزائر، معربة 
عن رفضها أيضًا إجراء االنتخابات الرئاسية في 

موعدها.
اإلبراهيمي  طالب  أحمد  من  كل  وتساءل 
يحيى  علي  والمحامي  األسبق،  الخارجية  وزير 
اإلنسان  حقوق  أجل  من  المناضل  النور  عبد 
والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، »كيف يمكن 
أن نتصور إجراء انتخابات« تنظمها »مؤسسات 
ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير 

البناء؟«.
أكد  أن  الجزائري  الجيش  أركان  لقائد  وسبق 
انفتاح المؤسسة العسكرية »على كل المبادرات 
لكنه  الحالية«،  السياسية  األزمة  من  للخروج 
»السعي  تحاول  وخارجية  داخلية  أطرافًا  انتقد 
مقاسهم  على  جديدة  انتقالية  مرحلة  لفرض 

ومحاولة إقحام الجيش في السياسة«.
وفي سابقة هي األولى من نوعها في الجزائر 
انتخابات  والمعارضة  المواالة  أحزاب  قاطعت 
ذلك  أخرى  شخصيات  اعتبرت  فيما  رئاسية 
مؤشرًا على استحالة إجرائها في موعدها، ما قد 

يدفع السلطات لتأجيلها مرة أخرى.
لالنتخابات  الترشح  إيداع ملفات  باب  ويغلق 
وصل  حين  في  الجاري  مايو   26 ليلة  الرئاسية 
عددهم إلى غاية 18 مايو بحسب بيان للداخلية 

الجزائرية، إلى 74 رسالة نية ترشح.
المحتملين  المرشحين  أسماء  في  والبارز 
عكس  على  بالجزائر  مغمورة  شخصيات  أنها 
ترشح  عرفت  التي  الملغاة  أبريل   18 رئاسيات 

السياسي  بينهم  من  بارزة  سياسية  شخصيات 
المثير للجدل رشيد نكاز والجنرال المتقاعد علي 

غديري.

الفساد والتآمر
»ما  إلى  أيضًا  صالح  قايد  أشار  المقابل،  وفي 
محاربة  مجال  في  نتائج  من  اآلن  حتى  تحقق 
أساسيًا  مطلبًا  كونه  إلى  مشيرًا  الفساد" 
والمخلصين  األوفياء  الجزائريين  مطالب  من 

والغيورين على وطنهم.
وألمح نائب وزير الدفاع الجزائري، العتقاالت 
إطار  في  جديدة  أسماء  تطال  قد  جديدة 
العسكرية  المحكمة  باشرتها  التي  التحقيقات 
أوالثالثي،  بـ»العصابة«  يسمى  بات  فيما 

السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق.
الفساد  ملف  حول  األركان  رئيس  وكلمة 
بمحكمة  التحقيق  قاضي  إبالغ  مع  تزامنت 
من  كاًل  العاصمة،  بالجزائر  امحمد  سيدي 
المالك  وعبد  أويحيى  أحمد  الحكومة،  رئيسي 

إليهم  االستماع  تم  الذين  الوزراء  وكذا  سالل، 
تحويلها  تم  ملفاتهم  أن  الماضي،  الخميس 
إلى المحكمة العليا. وذلك بعد ورود أسمائهم 
لرجل  عمومية  أسواق  بمنح  متعلقة  قضايا  في 
األعمال علي حداد الذي ينتظر النظر في قضيته 

يوم 3 يونيو القادم.
في وقت رفضت المحكمة العسكرية الجزائرية 
االثنين اإلفراج عن زعيمة حزب العمال اليساري ، 
لويزة حنون، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
السابقين  المخابرات  جهاز  ومديري  السابق 

الجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين.
البليدة  في  العسكرية  المحكمة  ونظرت 
به  تقدمت  الذي  اإلفراج،  طلب  في  اإلثنين، 
األمينة العامة لحزب العمال، والتي تم إيقافهما 
سعيد  بقضية  سمي  فيما  الجاري  مايو   9 منذ 
بوتفليقة وتوفيق وعثمان طرطاق. والموقوفون 
و  الجيش«  بسلطة  »المساس  بـ  متهمون 

»المؤامرة ضد سلطة الدولة«.
حول  التساؤالت  من  العديد  هناك  ومازال 
الناخبون  بينما  انتخابات  بتنظيم  التشبث 
كما  بتأجيلها.  للمطالبة  أسبوع  كل  يتظاهرون 
لم تقدم شخصيات بارزة ترشيحها وال حتى من 
من  أيام  قبل  بوتفليقة،  ساندت  التي  األحزاب 

انتهاء مهلة الترشيحات.

الحل الدستوري ليس حاًل
األركان  رئيس  خطاب  على  تعليقه  وفي 
الثقافة  أجل  من  التجمع  حزب  رئيس  اعتبر 
أن  بلعباس  محسن  المعارض  والديمقراطية 
الحل يمر حتمًا عبر »فترة انتقالية كفيلة بوضع 
على  ديمقراطيًا  »تناوبًا  تضمن  التي  اآلليات« 

السلطة«.
واعتبر في تعليق على صفحة حزبه في موقع 
بل  حاًل  ليس  الدستوري  »الحل  أن  فيسبوك 

مشكلة«.
المناورة  هامش  معرفة  الصعب  من  وأصبح 
تنظيم  عدم  حالة  في  الجيش  به  يتمتع  الذي 
يتحدث  صفة  بأي  نعرف  ال  »فنحن  االنتخابات 
قايد صالح، هل هو يعطي أوامر أونصائح. إعطاء 
األوامر للشعب ليس من صالحياته وفيما يتعلق 
بالنصائح فيمكن أن يقدمها مباشرة لألشخاص 

المستهدفين«.
إلى  الجيش  أركان  رئيس  دعا  واالثنين، 
»إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات 
على  يعملون  بأشخاص  تأطيرها  ضرورة  وفي 
نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء 
مع مؤسسات الدولة« لكن دون مشاركة الجيش 
»الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرًفا في هذا 

الحوار المرغوب«.

الجزائر  – وكاالت

ثالثة آالف شخص يتنقلون في المقاهي والشوارع

إلى  السودان،  في  االحتجاج  قوى  تحالف  يستعد 
تعثر  على  ردًا  عام«،  سياسي  »إضراب  إعالن 
مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم االنتقالي 

للبالد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
المهنيين  تجمع  عن  الثالثاء  صدر  بيان  وذكر 
قوى  تحالف  في  األساسية  الركيزة  السودانيين، 
الحرية والتغيير الذي قاد االحتجاجات في السودان 
دفتر  نفتح  لالنتصار  الوصول  تمام  أجل  »من 

الحضور الثوري لإلضراب السياسي العام«.
الخرطوم  في  اإلثنين  مساء  واستؤنفت 
وقوى  الحاكم  العسكري  المجلس  بين  المفاوضات 
االحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون 
التي  الجهة  حول  الخالف  استمرار  وسط  البالد، 

ستتولى رئاسته.
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل 
التوصل  دون  اإلثنين  فجر  حتى  وتواصلت  األحد 
بدأ  الذي  التجمع  بيان  وأوضح  نهائي.  اتفاق  إلى 
في  البشير  عمر  الرئيس  نظام  ضد  التظاهرات 
ابتدرناها  التي  ترتيباتنا  أن  على  »نؤكد  ديسمبر 
أجل  من  تُستكمل  الثوري  حراكنا  بدايات  منذ 
المدني  العصيان  وإعالن  الصفر  ساعة  تحديد 

واإلضراب السياسي العام بجداول معينة«.
المجلس  بين  مشترك  بيان  أكد  االثنين  وليل 
قوى  وتحالف  السودان  في  الحاكم  العسكري 
االثنين  مفاوضات  بأن  والتغيير(  )الحرية  االحتجاج 
البالد  شؤون  يدير  سيادي  مجلس  تشكيلة  حول 

انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.
األساسية  الخالف  نقطة  تزال  »ما  البيان  وقال 
عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري 

حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين 
المدنيين والعسكريين«.

عاجل  التفاق  الوصول  أجل  من  »نعمل  وأضاف 
ويحقق  السوداني  الشعب  طموحات  يلبي  ومرٍض 
اللجان  وستواصل  المجيدة  ديسمبر  ثورة  أهداف 

الفنية بين الطرفين أعمالها«.
ومن جهته قال صديق يوسف القيادي بالتحالف 
إن  والمحتجين  الجيش  اجتماع  انتهاء  عقب 
»المفاوضات معلقة بيننا والمجلس العسكري لحين 

حدوث اختراق«.
وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى االحتجاج 
العام  السياسي  لإلضراب  جارية  »الترتيبات 
والعصيان المدني وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك 

الثوري ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت«.
الحاكم  العسكري  المجلس  رئيس  نائب  وكان 
توقع  دقلو  حمدان  محمد  السودان  في  االنتقالي 
التوصّل »في وقت وجيز« إلى »اتفاق كامل« بين 
سيادي  مجلس  تشكيلة  حول  والمحتجين  الجيش 
في  الطرفان  يجتمع  بينما  البالد،  شؤون  يدير 

الخرطوم إلتمامه.
القيادة  مقرّ  أمام  اعتصام  بدأ  أبريل،   6 وفي 
التي  االحتجاجيّة  للحركة  استمرارًا  للجيش  العامّة 
انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي 
يُطالب  ومّذاك،  أيام.  خمسة  بعد  الجيش  أطاحه 
السلطة  بتسليم  العسكري  المجلس  المتظاهرون 

إلى حكومة مدنيّة.
وكانت المحادثات بين الطرفين عُّلقت األربعاء 
العسكري  المجلس  رئيس  من  بقرار  ساعًة   72
األمن  أّن  اعتبر  الذي  برهان  الفتّاح  عبد  الفريق 
المتظاهرون  أقام  حيث  العاصمة  في  تدهور 

متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.
قد  المفاوضات  كانت  بيومين،  تعليقها  وقبَل 

فترة  على  اإلثنين  اتُفق  إذ  مهمًا،  تقدّمًا  أحرزت 
ثالثة  وتشكيل  سنوات  ثالث  مدّتها  انتقاليّة 
البالد  لحكم  والتشريع  والوزراء  للسيادة  مجالس 

خالل هذه الفترة.
في  نفسه  اليوم  في  حصلت  عنف  أعمال  لكنّ 
محيط موقع االعتصام أمام القيادة العامّة للجيش 

أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.
وحمّل المتظاهرون قوّات الدّعم السّريع شبه 
العسكريّة مسؤوليّة ما حدث، لكنّ الفريق برهان 
قال "كانت هناك عناصر مسّلحة بين المتظاهرين 

أطلقوا النيران على قوات األمن".
قوّات  قائد  دقلو  حمدان  محمّد  الفريق  وأّكد 
رئيس  ونائب  بـ»حميدتي«  الشهير  السريع  الدعم 

المجلس العسكري السبت، القبض على الجناة.
المهنيين  وفي تغريدة على تويتر كتب »تجمع 
السودانيين«، رأس حربة االحتجاجات، "ال نستعجل 

النصر المبين".
العسكري  المجلس  مع  »التفاوض  أن  وأضاف 
فهو  عثرات  من  واجه  أو  نجاحات  من  حقق  مهما 
ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ ساٍم نخطوه بوسٍع 

وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء«.
على  الجمعة  حضّ  قد  الدولي  المجتمع  وكان 
بهدف  السودان  في  للمحادثات"  فوري  »استئناف 
مدنيّون  "يقوده  سياسي  انتقال  إلى  التوصّل 
في  أميركي  مسؤول  أعلن  ما  وفق  فعلي"،  بشكل 

ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.
واجتمع مساعد وزير الخارجيّة األميركي للشؤون 
االتّحاد  عن  ممّثلين  مع  نويج  تيبور  اإلفريقية 
اإلفريقي واألمم المتحدة واالتّحاد األوروبي وبعض 
الدول األوروبية لتنسيق الجهود وحّث األطراف على 
حكومة  حول  ممكن  وقت  أسرع  في  اتّفاق  إيجاد 

انتقاليّة تكون انعكاسًا إلرادة السودانيّين.

تونس - الوكاالت

الخرطوم - الوكاالت دمشق - الوكاالت

خطة تونسية لتشجيع الشباب على التسجيل لالنتخابات

المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  اعتمد 
لالنتخابات في تونس نبيل بفون، خطة جديدة 
االنتخابات  في  التسجيل  على  الشباب  لتشجيع 
التشريعية والرئاسية المقبلة، بالتزامن مع شهر 

رمضان.
الهدف  هذا  لتحقيق  العليا  الهيئة  ورصدت 
يورو(  ألف   900( دينار  مليون  بـ2.5  تمويال 
بالتنقل  يقومون  شخص  آالف  ثالثة  النتداب 
وأماكن  والمحالت  والشوارع  المقاهي  داخل 
إلقناع  الشعبية  واألحياء  واألرياف  العمل 

المواطنين بالتسجيل.
نجحت  المهلة،  انتهاء  من  قليلة  أيام  وقبل 
جديد،  شخص  مليون  نحو  تسجيل  في  الحملة 
المستقلة  العليا  الهيئة  إلحصائيات  وفقا 
للمشاركة  الشباب  دفع  تحاول  التي  لالنتخابات، 
كان  أن  بعد  القادمة  االنتخابات  في  بكثافة 
ضعيفا  الماضية  االنتخابات  في  حضورهم 
وخصوصا في االنتخابات البلدية في مايو 2018.
العليا  الهيئة  انتدبت  الجاري،  مايو   22 وفي 

للعمل على  الشبان  لالنتخابات هؤالء  المستقلة 
يسجلوا  لم  تونسي  شاب  مليون   3.5 نحو  حث 
اقتراب  رغم  االنتخابات  في  للمشاركة  أسماءهم 
انتهاء مهلة التسجيل، في محاولة لزيادة نسبة 
وتنظم  االنتخابي.  الموعد  في  الشبان  مشاركة 
االنتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر 2019 بينما 

أكتوبر   6 في  التشريعية  االنتخابات  تسبقها 
.2019

الناخبين  من   80% من  أكثر  تسجيل  وتم 
المحتملين من الشباب والذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و20 عاما، وأكثر من %70 من الشريحة 

العمرية بين 18 و25 عاما.
»العدد  أن  بفون  نبيل  الهيئة  رئيس  ويعتبر 
معربا  الجدد محترم جدا«،  للمسجلين  اإلجمالي 
إلى  الوصول  األمر  هذا  يتيح  بأن  األمل  عن 
»نسبة مشاركة مهمة في االنتخابات القادمة«، 
خاصة  مؤكدا  يبدو  ال  األمر  هذا  تحقيق  لكن 
السياسية  الحسابات  من  ملوا  التونسيين  وأن 
من  نوع  لديهم  وبات  السلطة،  على  والصراع 
البالد،  في  الكبرى  السياسية  لألحزاب  الرفض 
في  المسجلين  من   33.7% سوى  يشارك  ولم 

االنتخابات البلدية في مايو الماضي.
وتيرة  ارتفاع  تونس  في  السلطات  وتواجه 
التي كان   2011 ثورة  االجتماعية منذ  المطالب 
شعارها »خبر، عمل، كرامة«، كما ساهمت نسب 
تأزم  في   )7% )نحو  والتضخم   )15.3%( البطالة 

الوضع االقتصادي.

األراضي  على  األحداث  وتيرة  تصاعدت 
بين  المستمرة  االشتباكات  وتسببت  السورية 
وفصائل  الشام  تحرير  وهيئة  النظام  قوات 
الشمالي،  حماة  ريف  في  الثالثاء  منذ  مسلحة 
عنصرًا   52 مقتل  في  إدلب،  لمحافظة  المجاور 
أوردها  نهائية  حصيلة  وفق  الجهتين  من 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان األربعاء.
كما لقي 15 مدنيًا مصرعهم، غالبيتهم جراء 
شعبية  سوقًا  استهدفت  النظام  لقوات  غارات 
في شمال غرب سورية، وأفاد المرصد األربعاء 
غارات  جراء  بجراح  آخرين   18 نحو  بإصابة 
استهدفت عند منتصف الليل سوقًا شعبية في 
النعمان في ريف  الذروة في مدينة معرة  وقت 

إدلب الجنوبي.
رمضان  شهر  في  األسواق  تكتظ  ما  وغالبًا 
مع  اإلفطار،  موعد  بعد  الليل  ساعات  خالل 
وتمكنت  حاجياتهم.  لشراء  الصائمين  خروج 
استعادة  من  والفصائل  الشام«  تحرير  »هيئة 
وفق  البلدة،  من  األكبر  الجزء  على  السيطرة 
في  منها  طردت  قد  كانت  بعدما  المرصد، 

الثامن من الشهر الحالي.

ال دالئل
واشنطن  إعالن  وغداة  آخر،  صعيد  على 
»مؤشرات« على شن قوات النظام صباح األحد 
هجومًا كيميائيًا في ريف محافظة الالذقية، أكد 
لـ»فرانس  الرحمن  عبد  رامي  المرصد  مدير 
برس« األربعاء أنه »ليس لدينا أية دالئل على 

هجوم كيميائي نهائيًا«. مضيفًا: »لم نوثق أية 
إصابة باألسلحة الكيميائية، المنطقة ال يوجد 

فيها إال مقاتلون«.
السورية  البيضاء«  »الخوذ  مجموعة  وقالت 
التي تضم متطوعين من الدفاع المدني، وسبق 
أن تحدثت بالسابق عن هجمات كيميائية عدة 
في سورية، ليس لديها »في الوقت الراهن أية 

معلومات حول مثل هذا الهجوم«.
في  اتهمت  الشام«  تحرير  »هيئة  وكانت 
بيان نشرته عبر وكالة »إباء« التابعة لها قوات 
النظام بشن هجوم بالكلور ضد مقاتليها األحد.
الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وأعلن 
»ال  الثالثاء،  أورتاغوس،  مورغن  األميركية 
لكننا  الحادث  هذا  حول  معلومات  نجمع  نزال 

نكرر تحذيرنا، إذا استخدم نظام األسد أسلحة 
وحلفاءها  المتحدة  الواليات  فإن  كيميائية، 

سترد بسرعة وبشكل مناسب«.
وسبق لدمشق أن نفت هذه االتهامات. وأكد 
تناقله  تم  ما  أن  األحد  سوري  عسكري  مصدر 
الخارجية  وزارة  ونفت  مفبرك«.  كاذب  »خبر 

السورية بدورها المعلومات.
مما  التحقق  يتعذر  الرحمن،  عبد  وبحسب 
حصل في المنطقة من مصدر مستقل، بسبب 
اقتصار التواجد فيها على مقاتلي »هيئة تحرير 

الشام«.
عدة  كيميائية  هجمات  عن  تقارير  وتحدثت 
في سورية منذ بداية الحرب في 2011، أكدت 

األمم المتحدة حصول بعضها.

<     طالب أثناء مسيرة في العاصمة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ 63 لليوم الوطني للطالب

<    محتجون سودانيون يلوحون باألعالم وشارات النصر خالل اعتصامهم أمام مقر الجيش 

<  متطوعون من الخوذ البيضاء يتجمعون عند موقع غارة جوية على سوق في معرة النعمان 

<   أحمد قائد صالح

قوى االحتجاج تدعو إلضراب عام
مقتل 52 عنصراً من قوات النظام ومسلحين

تعثر املفاوضات حول انتقال السلطة في السودانغارات تستهدف سوقًا شعبية غرب سورية واشتباكات متواصلة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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صادرات النفط الخام السعودي 
يوميا في مارس الماضي

مليون برميل
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تعتزم شركة »فورد« إلغاء سبعة آالف وظيف، أو 10 % من قواها العاملة في العالم، ضمن 
إعادة تنظيم شؤونها، مع العمل على تجديد عروض السيارات.

وقالت ناطقة باسم الشركة إن إعادة التنظيم ستشمل تسريح عمال وتغييرا في التعيينات، 
وينبغي أن تكتمل بحلول أواخر أغسطس، حسب وكالة »فرانس برس«.

الواليات  في  العادية  سياراتها  موديالت  معظم  من  تدريجيا  التخلص  »فورد«  وتحاول 
المتحدة، حيث يختار مزيد المستهلكين شاحنات »بيك آب« وسيارات الدفع الرباعي الرياضية.

إلى  ستؤدي  الماضي  العام  بدأت  التي  الخطوة  هذه  إن  برادلي،  ماريسا  الناطقة،  وقالت 
تسريح 800 شخص في أميركا الشمالية، بينهم نحو 500 هذا األسبوع. وتابعت أن الشركة 

لم تحدد بعد التفاصيل في المناطق األخرى.
أكثر  عاملة  قوة  تأمين  في  تساعدنا  تنظيم  إعادة  بعملية  )فورد(  »تمر  برادلي:  وأضافت 

ديناميكية ورشاقة، بينما تصبح أكثر مالءمة كشركة تجارية«.
عندما   2018 أبريل  في  الوظائف  في  كبيرة  تخفيضات  تتوقع  أنها  إلى  »فورد«  وأشارت 

أعلنت خطة للتخلص التدريجي من السيارات الصغيرة في أميركا الشمالية.

»فورد« تلغي 7 آالف وظيفة في العالم

تنسيق بين الكويت ودول 
الخليج لتوفير الضمانات لناقالت 
النفط واإلمداد المتواصل 
للطاقة إلى األسواق العالمية.

خالد الجار اهلل
نائب وزير
 الخارجية الكويتي

7.1
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4024دوالر أميركي
1.5643يورو

1.7804الجنية االسترليني
0.374الريال السعودي
0.3818درهم إماراتي
0.2029االيوان الصيني

2019 22 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 
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أصبحت النظرية النقدية الحديثة، التي تشكل على ما يبدو نهجا 
جديدا في التعامل مع السياسة االقتصادية، موضوعا ساخنا يكتسب 
زخمه من تقدميين كبار في الواليات المتحدة مثل المرشح الرئاسي 

بيرني ساندرز، والنائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
ولكن ينبغي للمتحمسين للنظرية النقدية الحديثة أن ينتبهوا 
إلى الدروس المستفادة في أميركا الالتينية، حيث انتهت السياسات 

القائمة على أفكار مماثلة حتما إلى كارثة اقتصادية.
يرى أنصار النظرية النقدية الحديثة أن بنك االحتياطي الفيدرالي 
األميركي يجب أن يطبع مبالغ ضخمة من النقود لتمويل مشاريع 
البنية األساسية العامة الضخمة، جنبا إلى جنب مع برنامج »ضمان 

الوظائف« الذي يهدف إلى ضمان التشغيل الكامل للعمالة.
كما يزعم مؤيدو النظرية النقدية الحديثة أن الزيادة الكبيرة في 
ديون القطاع العام ال تمثل خطرا في دولة قادرة على االقتراض 

بعملتها الخاصة، كما هي حال الواليات المتحدة.
كانت هذه النظرة غير التقليدية موضع انتقاد من قبل أتباع جون 
ماينارد كينز وأنصار النظرية النقدية على حد سواء. ويقول عديد 

االقتصاديين األكاديميين المحترمين، ومنهم بول كروجمان، 
الحديثة  النقدية  النظرية  وكينيث روجوف، والري سمرز، إن 

تجافي المنطق والعقل.
أن  الحديثة  النقدية  النظرية  أنصار  يزعم  هذا  على  ردا 
منتقدي النظرية ال يفهمون بشكل كامل كيف يعمل االقتصاد 
النقدي الحديث. ووفقا لبعض أنصار النظرية النقدية النافذين 
مثل ستيفاني كيلتون، فإن الحكومات في الدول التي تستخدم 
تواجه  ال  المتحدة،  الواليات  مثل  الخاصة،  الوطنية  عمالتها 
قيودا صارمة في ما يتصل بالميزانية ألنها قادرة ببساطة على 
تقييم  أن  األعلى.الواقع  اإلنفاق  لتمويل  النقود  طباعة مزيد 

مزايا النظرية النقدية الحديثة أمر صعب، لسببين.
فبادئ ذي بدء، لم يقدم مؤيدوها وصفا موحدا مفصال 
للكيفية التي ينبغي أن يعمل بها النموذج. وكما كتب كروجمان 
إلى  »يميلون  الحديثة  النقدية  النظرية  مؤيدي  فإن  مؤخرا، 

عدم الوضوح حول خالفاتهم مع وجهات النظر التقليدية على وجه 
التحديد، هذا فضال عن العادة القوية التي اكتسبوها، المتمثلة في 

رفض أي محاولة لفهم ما يقولون حقا«.
باإلضافة إلى هذا، لم يقدم مؤيدو النظرية النقدية الحديثة أي 
إشارة أو تلميح إلى الكيفية التي قد تعمل بها هذه السياسة في 
الممارسة العملية، خاصة في األمدين المتوسط والبعيد. بيد أن هذا 
النهج ليس غير مسبوق. فقد أخضعت النظرية النقدية الحديثة، أو 
نسخة مماثلة لها، للتجربة في العديد من دول أميركا الالتينية، بما 
في ذلك تشيلي واألرجنتين والبرازيل واإلكوادور ونيكاراغوا وبيرو 
وفنزويال. وكل منها كانت تستخدم عملتها الخاصة في ذلك الوقت.
وكانت أربع وقائع مفيدة على وجه الخصوص: تشيلي أثناء حكم 
نظام الرئيس سلفادور أليندي االشتراكي في الفترة من 1970 إلى 
1973؛ وبيرو أثناء إدارة الرئيس أالن غارسيا األولى )1985-1990(؛ 
واألرجنتين تحت رئاسة نستور 
كيرشنر وكريستينا فرنانديز دي 
 2003 من  الفترة  في  كيرشنر 
إلى 2015؛ وفنزويال منذ العام 
1999 في عهد الرئيس هوغو 
نيكوالس  الرئيس  ثم  شافيز 
األربع،  الحاالت  وفي  مــادورو. 
أن  فبعد  مماثل.  نمط  ظهر 
طبعت السلطات النقود لتمويل 
للغاية، أعقب  عجز مالي ضخم 
)بفضل  األجور  فارتفعت  اقتصادي.  ازدهار  طفرة  الفور  على  ذلك 
ارتفاع كبير في الحد األدنى لألجور( وتراجعت البطالة. ولكن سرعان 
ما ظهرت االختناقات وارتفعت األسعار إلى عنان السماء وفي بعض 

الحاالت بمعدالت تضخم مفرطة.
فقد بلغ التضخم 500% في تشيلي في العام 1973، ونحو 7000 
% في بيرو في العام 1990، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 

10 ماليين في المئة في فنزويال هذا العام.
لكنه  أقل وطأة،  األرجنتين  التضخم في  كان  أخرى،  ناحية  من 
ظل مرتفعا للغاية، حيث بلغ 40% في المتوسط في العام 2015.
وسياسات  واألجــور  األسعار  ضوابط  بفرض  السلطات  استجابت 
الحماية الصارمة. لكن الضوابط لم تنجح، وانهار الناتج وتشغيل 

العمالة في نهاية المطاف.
األسوأ من ذلك أن األجور المعدلة تبعا للتضخم، في ثالثة من 
هذه البلدان األربعة، هبطت بشكل حاد خالل تجربة أنماط مماثلة 
انخفضت  المذكورة،  الفترات  ففي  الحديثة.  النقدية  النظرية  من 
األجور الحقيقية بنحو 39% في تشيلي، و41 % في بيرو، وأكثر من 
50 % في فنزويال، مما ألحق الضرر بالفقراء والطبقة المتوسطة. 
المركزي واقعا تحت سيطرة  البنك  الحاالت كان  في كل من هذه 

سياسيين.
ولكن ألن الحكومات كانت تشترط دفع الضرائب بالعملة المحلية، 
فإنها لم تختف تماما. وبدال عن ذلك، سجلت سرعة انتقال النقود 
من يد إلى أخرى، ما يسميه أهل االقتصاد »سرعة التداول«، زيادة 
هائلة. فلم يكن أحد راغبا في االحتفاظ بنقود ورقية تخسر %20 

من قيمتها أو أكثر كل شهر.
عندما ينهار الطلب على النقود، تتضخم تأثيرات نمو النقود على 
التضخم، وتنشأ حلقة مفرغة. ومن النتائج الخطيرة المترتبة على 
يتجاهل  الدولية.  األسواق  العملة بسرعة في  قيمة  انخفاض  ذلك 
أنصار النظرية النقدية الحديثة، على هواهم، حقيقة بسيطة مفادها 
بأن الطلب على العملة المحلية يتراجع بشكل كبير عندما تتدهور 
قيمتها. ومع ذلك، ربما يشكل هذا واحدة من أكبر نقاط الضعف 
دولة  أي  على  شديدة  خطورة  تشكل  تجعلها  التي  النظرية،  في 
تطبقها. البد أن تكون تجربة أميركا الالتينية بمثابة تحذير واضح 

للمتحمسين للنظرية النقدية الحديثة.
أوقات مختلفة تماما،  البلدان، وفي  ففي مجموعة متنوعة من 
أسفر التوسع المالي الممول بواسطة طباعة النقود عن خسارة ال 
يمكن السيطرة عليها لالستقرار االقتصادي. وكثيرا ما تكون أفكار 
السياسة االقتصادية خطيرة في التطبيق العملي بقدر ما هي معيبة 
مثاال  الحديثة  النقدية  النظرية  تكون  وربما  النظرية.  الناحية  من 

واضحا على ذلك.

* خبير اقتصادي من تشيلي

سباستيان إدواردز *

كوارث نقدية حديثة

البد أن تكون تجربة أميركا 
الالتينية تحذيرا واضحا 

للمتحمسين للنظرية 
النقدية الحديث
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الليبي  النفط  إنتاج  توقف  من  المخاوف  تقتصر  لم 
طرابلس  العاصمة  لحرب  المحتملة  التأثيرات  على 
إلى  أيضًا  امتدت  بل  الثاني،  شهرها  دخلت  التي 
عمليات إرهابية تستهدف مرافق القطاع وكان آخرها 
الهجوم على بوابة شركة الزويتينة، ما دعا مؤسسة 
إلى  اهلل،  صنع  مصطفى  رئيسها  لسان  على  النفط، 
التحذير من أن استمرار عدم االستقرار قد يؤدي إلى 
فقد 95 % من إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، التي 
 6.27 قيمتها  بلغت  قياسية  إيــرادات  تحقيق  أعلنت 
العام  من  األولى  األربعة  األشهر  خالل  دوالر  مليار 

الجاري.
شركة  بوابة  استهدف  ــذي  ال المسلح  الهجوم 
السبت  صباح  مــن  مبكرة  ساعة  فــي  الزويتينة، 
سيارات  أربــع  المهاجمون  فيه  استخدم  الماضي، 
تابعين  أشخاص  ثالثة  مقتل  عن  وأسفر  مسلحة 
أنه لم يؤثر على  الجيش و3 مسلحين، ورغم  لقوات 
»األعمال  أن  اعتبرت  النفط  مؤسسة  أن  إال  اإلنتاج 
إال  يخدم  ال  أمني  فراغ  في  تسببت  الراهنة  العدائية 
مزيد  نشر  إلى  يسعون  الذين  المتطرفين  مصالح 

الفوضى في كافة أرجاء ليبيا«.
المشتركة  الوزارية  المراقبة  لجنة  اجتماع  وقبيل 
اهلل  رأى صنع  وخارجها،  »أوبك«  من  النفط  لمنتجي 
البالد قد يؤدي  أن استمرار حالة عدم االستقرار في 
لفقد 95% من اإلنتاج. وأضاف للصحفيين في جدة: 
فأخشى  المنوال  الوضع على هذا  استمر  إذا  »لألسف 

أننا قد نفقد 95 % من اإلنتاج«.
بلغت  إيرادات  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وحققت 
قيمتها 6.27 مليار دوالر خالل األشهر األربعة األولى 
إجمال  ــرادات  اإليـ هــذه  وتمثل  الــجــاري،  العام  من 
والغاز  الخام  النفط  من  للمؤسسة  العام  الدخل 
والبتروكيماويات.  النفطية  والمنتجات  والمكثفات 
األحد،  النفط  مؤسسة  عن  صــادرة  بيانات  وحسب 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  العام  الدخل  ارتفع  فقد 
في  حققته  ما  مقابل   %16.8 بنسبة  أبريل  لشهر 
يناير من العام الجاري، إذ زاد دخل المؤسسة بقيمة 
دوالر  مليار   1.87 إلى  ليصل  دوالر،  مليون   270.56

مقابل 1.602 مليار دوالر.
إيــرادات  ارتفع  فقد  الخام،  النفط  صعيد  وعلى 
المؤسسة من 1.35 مليار دوالر في يناير إلى 1.599 
من  حققت  فيما  الماضي،  أبريل  في  دوالر  مليار 
مليون   123.38 االمتياز  وعقود  واإلتــاوات  الضرائب 
الفترة  خالل  دوالر  مليون   131.41 مقابل  دوالر، 
إيرادات  زادت  والمكثفات،  للغاز  وبالنسبة  نفسها. 
إلى  يناير  في  دوالر  مليون   126.24 من  المؤسسة 
قفزة  لكنها حققت  أبريل.  في  مليون دوالر   138.32
الشهر  خــالل  البتروكيماويات  من  ــرادات  اإليـ في 
األربعة بلغت نسبتها 86 %، إذ صعدت من 1.956 
في  دوالر  مليار   3.638 إلى  يناير  في  دوالر  مليار 

أبريل الماضي.
برميل  1.6 مليون  يزيد على  ما  تنتج  ليبيا  وكانت 
يوميًا قبل أحداث 2011 التي أطاحت معمر القذافي. 

مليون   1.1 نحو  ليبيا  إنتاج  يبلغ  الحاضر  الوقت  وفي 
برميل يوميًا من الخام.

وكشفت تحّريات أمنية هذا األسبوع أن مقر شركة 
والذي ظّل  الجيوفيزيائي،  لالستكشاف  أفريقيا  شمال 
 ،2019 أبريل   10 يوم  للقصف  تعّرضه  منذ  مغلقا 
اآلليات  من  مختلفة  لوحدات  سرقة  عملية  شهد  قد 
خسرت  الشركة  ان  يعني  مما  الرئيسية.  والمعّدات 
الوطنية  المؤسسة  وفــي  كامل،  نحو  على  مقرها 

للنفط.
العثور  الماضي  السبت  يوم  تم  آخر،  حادث  وفي 
من  لتر  ألف   40 تنقل  الوقود  إلمــداد  شاحنة  على 
النفطي،  الفيل  حقل  إلى  من مستودع سبها  الوقود 
في منطقة جرمة بعد االستيالء عليها من مجهولين. 
داخل  الهوية  مجهول  شخص  جثة  على  ُعثر  كما 

الشاحنة.
ــر حرس  ــذه الــتــهــديــدات، يــقــول آم ووســـط ه
المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة ناجي المغربي 
والبترول  الغاز  من  الحقول  في  اإلنتاج  »عمليات  إن 
مليون  إلى  اإلنتاج  وصل  حيث  ممتاز،  بشكل  تسير 
استعدادهم  إلى  الفتا  يوميا«،  برميل  ألف  و300 
فرق  من  يملكونه  ما  عبر  هجوم  أي  لصد  الدائم 

استطالع عسكرية ومعلومات واستخبارات«.

المؤسسة  تسعي  المتزايدة،  المخاطر  ــم  ورغ
إلكتروني  نظام  إنشاء  »نهج  نحو  للنفط  الوطنية 
بمعايير  النفط  لقطاع  المشترك  الموردين  لتسجيل 
الشركات«،  مع  القطاع  تعاقدات  لتسهيل  موحدة 
للربط  منصة  أيضًا  »سيوفر  النظام  هذا  أن  مؤكدة 
الخاصة  الليبية  والشركات  العالمية  الشركات  بين 

المسجلة في قاعدة البيانات«.

»هذا  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأضــافــت 
المتعاقدين  وأداء  التزام  بمراقبة  سيقوم  النظام 
وكذلك ضمان تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد 
على  والخارجية  الداخلية  المالية  الرقابة  وتسهيل 

مشتريات وتعاقدات قطاع النفط«.
الوطنية  المؤسسة  افتتحت  الجاري،  مايو   8 وفي 
هيوستن  مدينة  في  لها  دولــي  مقر  أول  للنفط، 
حملة  على  اإلشــراف  مكلف  مكتب  وهو  األميركية، 
النفط  60 مليار دوالر، للنهوض بقطاع  شراء بقيمة 
إلى  اإلنتاجية  القدرة  ورفع  وتطويره،  الليبي  والغاز 
العام  بحلول  يوميًا  النفط  من  برميل  مليون   2.1

.2023
وعين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يوم 
26 يوليو 2018 محمد عبدو دنبارنو مديرًا عامًا لفرع 
هيوستن  في  رسميًا  افتتاحه  جرى  الذي  هيوستن 
هيوستن  مؤتمر  هامش  على  الجاري  مايو   10 يوم 
المهمة  األحداث  أبرز  يعد  الذي  البحرية  للتكنولوجيا 

في قطاع النفط على الصعيد العالمي.
على  وخطوات  متالحقة  أمنية  تهديدات  بين  وما 
الليبي  النفط  مؤشر  يبقى  اإلنتاج،  تطوير  طريق 
اندالع  منذ  متداعية  وأمنية  سياسية  ألوضاع  رهينة 

ثورة فبراير وحتى اآلن.

زلة  وحقل  للنفط«  »الزويتينة  شركة  اســم  بــرز 
الهجوم  مع  الليبية  األحــداث  مسرح  على  النفطي 
اإلرهابي الذي شنه مسلحون، فجر السبت الماضي، 
وحقل  زلة  مدينة  بين  الواقعة  الشركة،  بوابة  على 

زلة النفطي.
»الوسط« تسلط الضوء على الشركة، والمنشآت 
نفسها  الشركة  وأرقام  معلومات  وفق  لها،  التابعة 
تأسست  متى  لتوضح  اإللكتروني،  موقعها  على 
لها،  التابعة  والغاز  النفط  حقول  هي  وما  الشركة، 
األجنبية  الشركات  عن  ــاذا  وم يوميا؟  تنتج  وكــم 
في  والمقاسمة  المشاركة  اتفاقيتي  على  الموقعة 

اإلنتاج.

اإلنتاج والتصدير
ألف   58 نحو  للنفط«  »الزويتينة  شركة  إنتاج  يبلغ 
برميل  ألــف   12 نحو  إليه  يضاف  يوميا،  برميل 
النافورة  )وحدة  في  الشركة  مالك  حصة  من  يوميا 
ألف   24 نحو  إلى  يصل  ما  تصنيع  وكذلك  أوجلة( 
شركة  وتزود  الغازية.  المكثفات  من  يوميا  برميل 
من  احتياجاتها  بمعظم  المحلية  السوق  الزويتينة 
البريقة  شركة  خالل  من  الطبخ(،  )غاز  المسال  الغاز 

للنفط، كما تصدر كميات منه إلى خارج ليبيا.
بتصدير  الشركة  تقوم  الزويتينة  ميناء  وعبر 
النفط الخام الذي يعتبر من أفضل الخامات الليبية، 
الستينات  أواخــر  منذ  العالمية  السوق  في  ويعرف 
تصدر  كما   ،»Zueitina Blend« الزويتينة  بمزيج 
مثل  األخـــرى  الشركات  بعض  وحصص  خــامــات 
»إيني« و»أو إم في«. وتصل نسبة ما يتم تصديره 
إجمالي  من   %20 نحو  إلى  الزويتينة  ميناء  من 

صادرات ليبيا من النفط الخام.
في  المولدة  الطاقة  إنتاج  معدل  يصل  حين  في 
وتبلغ  ميغاوات،   42 الشركة  وميناء  حقول  مجمل 
يوميا.  مكعب  متر   1350 المحالة  المياه  كمية 
العمالة  تمثل  مستخدما،   2474 بالشركة  ويعمل 
بيانات  حسب  مستخدما.   2264 منها  الوطنية 

الشركة في الربع األول من العام 2009.

حقول المقاسمة
حقول  أحــد  وهــو  النفطي  زلــة  حقل  من  البداية 
النوف  ورأس  السدرة  ميناءي  جنوب  المقاسمة 
الصباح  حقل  من  كال  تضم  التي  زلة،  واحة  قرب 
 29 »حقل  إلى  باإلضافة  والحكيم،  الفداء  وحقلي 
ج«. ويصل متوسط كمية النفط والغاز المنتجة في 
نحو  إلى  الزويتينة  لشركة  التابعة  المقاسمة  حقول 
19 ألف برميل نفط يوميا. فيما يبلغ متوسط إنتاج 
مكعبة  قدم  مليون   17.5 نحو  المقاسمة  حقول 
في  كوقود  مليون   5.5 نحو  منها  يستخدم  يوميا، 
أهمها  أخرى  واستخدامات  الطاقة،  مولدات  تشغيل 
أنشطة  وتشمل  التكرير.  مصفاة  برج  عمليات  في 
حقول المقاسمة كال من إنتاج النفط الخام، وتوليد 
الطاقة الكهربائية، وإنتاج الديزل ووقود الطائرات، 
في  الماء  وحقن  الغاز،  ضغط  محطة  إلى  باإلضافة 

المكمن.

حقول المشاركة
 220 نحو  بعد  على  تقع  فهي  المشاركة،  حقول  أما 
أوجلة  واحتي  قــرب  أجدابيا،  مدينة  جنوب  كلم 
 103«  : هي  حقول  تسعة  من  وتتكون  وجــالــو. 
 ،» هـ   103« د«،   103« ج«،   103« ب«   103« أ«، 

ج   / »ن  حقلي  إلى  باإلضافة  ر«،  ن،  ل،  و»الجيزه، 
الوطنية  للمؤسسة  التابعين  و»المحيريقة«   »171
الخليج.  لشركة  التابع  »الصحابي«  وحقل  للنفط 
الخام،  النفط  إنتاج  الحقول  تلك  أنشطة  وتتضمن 

وتصنيع وحقن الغاز، وتوليد الكهرباء.
الرئيسيين،  الحقلين  د«  و»103  أ«   103« ويعتبر 
 50 المتوسط  في  المشاركة  حقول  إنتاج  أن  غير 
فهو  الغاز  من  إنتاجها  أما  يوميا.  نفط  برميل  ألف 
وكوقود  الصناعي،  الــرفــع  عملية  فــي  يستخدم 
استخالص  يجري  فيما  الكهربائية،  الطاقة  لمولدات 
إلى  تشحن  كمكثفات،  برميل  آالف   6.7 يعادل  ما 
وتحسين،  فصل  لعمليات  لتخضع  الزويتينة  ميناء 
فيما  والنافتا،  والبيوتان  البروبان  إنتاج  يتم  حيث 
يجري حقن باقي الغاز لمكمن » 103 د« للمحافظة 

على ضغط المكمن، ولالستفادة المستقبلية.

الزويتينة ميناء 
بعد  على  سرت  بخليج  النفطي  الزويتينة  ميناء  يقع 
850 كلم شرق  180 كلم جنوب غرب بنغازي. )نحو 
شحنة  أول  تصدير  جرى  وعبره  طرابلس(،  مدينة 
وأول   ،1968 العام  من  فبراير   28 في  خام  نفط 

شحنة تصدير غاز في 29 يناير 1972.
الخام،  الزيت  حركة  وحدة  من  الميناء  ويتكون 
ومعمل الغاز وقسم البحرية، وتبلغ السعة التخزينية 
و988  خام،  نفط  برميل  ماليين   6.5 نحو  للميناء 
برميل  ــف  أل و240  »الــنــافــتــا«،  مــن  برميل  ــف  أل
غاز  برميل  ألــف  و270  المسال،  »البيوتان«  غــاز 

»البروبان« المسال.
كشركة  تأسست  الزويتينة  شركة  أن  يذكر 
شركة  ــشــاط  ن تجميد  بــعــد  ليبية  مــســاهــمــة 
وذلك   ،1986 العام  في  العالمية  »أوكسيدنتال« 
الممنوحة  المناطق  في  النفطية  العمليات  إلدارة 
التفاقيتي  الخاصعة  االمتياز  عقود  بموجب  لها 
من  كل  وقعتهما  اللتين  والمقاسمة  المشاركة 
األميركية  »أوكسيدنتال«  وشركتي  النفط  مؤسسة 
لكن في  النمساوية.  المحدودة«  ليبيا  إم في.  و»أو 
23 يونيو من العام 2008 تم إعادة دخول الشركاء 
4 « بعد انتهت فترة  األجانب بتوقيع اتفاقية »إيسا 

التجميد.

عائدات قياسية للنفط وهجوم الزويتينة يفاقم املخاوف

»الزويتينة للنفط«.. حقولها وإنتاجها واملنشآت التابعة لها

صنع الله: استمرار عدم االستقرار قد يؤدي إلى فقد 95 % من إنتاج النفط

طرابلس - الوسط

هجوم الزويتينة لم يؤثر على اإلنتاج 
وسط تحذيرات من الفراغ األمني 

الذي خلفته اشتباكات طرابلس

58 ألف برميل يوميا إنتاج
الشركة يضاف إليه نحو 12 ألفا

من حصة ماُلك الشركة
في )وحدة النافورة أوجلة(

مؤسسة النفط أعلنت تحقيق 
إيرادات قياسية بلغت قيمتها 

6.27 مليار دوالر في 4 أشهر

< موقع انتاج في حقل  زلة النفطي.

القاهرة–الوسط



أن  التجارية  لألعمال  استقصائية  ــة  دراس أظهرت 
الشركات األوروبية »عالقة في مرمى النيران المتبادلة 
والصين«،  المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  في 
مشيرة إلى أن »التفاؤل خبا بشأن المستقبل في ثاني 

أكبر قوة اقتصادية في العالم«.
بين  النزاع  من  األوروبية  الشركات  تستفد  ولم 
يأمل  البعض  كان  ما  عكس  على  وواشنطن،  بكين 
تجارة  غرفة  الماضي، بحسب  العام  الخالف  بدأ  عندما 
»فرانس  وكالة  حسب  الصين،  في  األوروبــي  االتحاد 
رول:  شارلوت  الغرفة  رئيس  نائبة  وقالت  بــرس«. 
آخر  ضبابي  كأمر  اآلن  التجارية  التوترات  إلى  »ينظر 
سريعا  ترتيبه  يمكن  ال  وشيء  التجارية،  البيئة  في 
»إن  وأضافت:  ال«.  أم  اتفاق  إلى  التوصل  تم  سواء 
التوترات التجارية بحسب األعضاء »في الغرفة« ليست 

جيدة لألعمال التجارية«.
أبرز  بين  التجارية  الحرب  تعد  الــدراســة،  ووفــق 
القلق بالنسبة للشركات األوروبية في الصين  مصادر 
 »%45« الصيني  االقتصاد  تباطؤ  بعد   »%  23«
العمالة  تكاليف  وازدياد   »%27« العالمي  واالقتصاد 
شملت  التي  الدراسة  وأجريت   .»%23« الصين  في 
حدة  تراجع  مع  يناير،  في  شركة   585 من  إجابات 
منسوب  لكن  الهادئ.  المحيط  عبر  التجارية  التوترات 
التوتر ازداد مجددا في مطلع مايو مع تبادل الواليات 
عقابية  جمركية  ــوم  رس فــرض  والصين  المتحدة 

إضافية.
الشركات  ــع  رب ذكــرت  ــعــام،  ال ــذا  ه مطلع  لكن 
الرسوم  بزيادة  سلبا  تتأثر  أنها  الصين  في  األوروبية 
وتصنع  الصينية.  المنتجات  على  األميركية  الجمركية 
شركات أوروبية كثيرة منتجاتها في الصين وتصدرها 
إلى العالم. وانتقل عدد صغير منها »6%« أو تخطط 
لتجنب  وأوروبـــا  آسيا  في  أخــرى  دول  إلــى  لالنتقال 
إلى  يشيرون  األوروبيين  لكن  األميركية.  الرسوم 
أنهم يشاركون إدارة ترامب الكثير من الشكاوى التي 

طرحتها في حملتها ضد بكين.

األساسية  المسائل  وشددت رول على »وجوب حل 
الحواجز  مع  التعاطي  عبر  التجارية  الحرب  تشعل  التي 
والتحديات  األســواق  إلى  الوصول  أمام  الموضوعة 
»مع  يتزامن  أن  ذلك  على  أن  وأوضحت  التنظيمية«. 
من  المملوكة  الشركات  إصالح  مسألة  مع  التعامل 

الحكومة )الصينية( والنقل اإلجباري للتكنولوجيا«.
شملتها  التي  الشركات  من   %20 نحو  واشتكت 
لصالح  التكنولوجيا  نقل  على  تجبر  أنها  من  الدراسة 
تسجيلها  تم  التي  النسبة  ضعف  وهو  صيني،  شريك 
أن  إلى   »%24« الشركات  ربع  وأشارت  عامين.  قبل 
أن هذا  النقل هذه جارية حاليا. وأكدت رول  عمليات 
لم  إنه  السلطات  »تقول  وأفادت:  مقبول.  غير  الوضع 

تعد هناك عمليات نقل حاليا للتكنولوجيا لكن دراستنا 
أشارت إلى غير ذلك«.

الصينية،  الخارجية  باسم  الناطق  أكد  جهته،  من 

بالده(  )في  وطنية  »سياسة  وجــود  عدم  كانغ،  لو 
تلزم الشركات األجنبية نقل التكنولوجيا التي لديها«. 
وأضاف أن البرلمان الصيني حظر في مارس استخدام 

»وسائل إدارية« للحصول على التكنولوجيا األجنبية.
قواعد مبهمة

الحماية  أن  الشركات  نصف  من  أكثر  وأوضحت 
 45 وذكرت  كافية«  »غير  الفكرية  للملكية  القانونية 
مع  مقارنة  غير منصفة«  تلقى »معاملة  أنها  منها   %
نظيراتها الصينية. ويعد الدعم الحكومي الذي تحظى 

به الشركات الصينية أبرز نقطة خالفية.
واسع  بشكل  الشركات  هذه  األوروبــيــون  ويتهم 
من   %  62 وأفادت  تفضيلية.  معاملة  على  بالحصول 
قدرة  الصينية  نظيراتها  لدى  أن  األوروبية  الشركات 
المستقبل  لكن  عامة.  عقود  على  الحصول  على  أكبر 
45% فقط من الشركات  يبدو أكثر قتامة، إذ أعربت 
التي شملتها الدراسة عن تفاؤلها بشأن فرص النمو 
في قطاعاتها خالل العامين المقبلين، مقارنة بـ62 % 

العام الماضي.
في  تكافؤا  تشهد  أن  الشركات  نصف  تتوقع  وال 
بعد  حتى  أو  المقبلة  الخمس  السنوات  خالل  الفرص 
األنشطة  أن  إلى  الشركات  من   %53 وتشير  ذلــك. 
الماضي،  العام  خالل  صعوبة  أكثر  باتت  التجارية 
»القواعد  تصدرت  بينما  عــام،  قبل  بـــ%48  مقارنة 
التي  العقبات  قائمة  المبهمة«  التنظيمية  واألسس 

ذكرتها الشركات.
التي  اإلنترنت  إلى  الوصول  في  الصعوبة  وتشكل 
الشيوعية  الحكومة  قبل  من  مشددة  لرقابة  تخضع 
شملهم  ممن  ـــ%51  ل بالنسبة  مناسب  غير  عامال 

االستقصاء.
ثالث  أبرز  بين  الصين  تزال  ال  المشكالت،  ورغم 
وجهات في العالم لالستثمار المستقبلي بالنسبة لـ62 
زيادة  في  الدراسة،  شملتها  التي  الشركات  من   %
منها   %56 تخطط  بينما  الماضي  العام  عن  طفيفة 

لتوسيع أنشطتها التجارية في البالد هذا العام.

في  الليبيون  فيه  يقضي  الذي  الوقت  في 
أمام  أوقاتهم  أغلب  طرابلس  العاصمة 
المصارف لسحب ودائعهم، السيما  عتبات 
في شهر رمضان المبارك، والذي سمح فيه 
فقط،  دينار  ألف  مبلغ  بسحب  زبون  لكل 
كان اعتصام عدد من النساء أمام المصرف 
التجاري الوطني الرئيسي األسبوع الماضي؛ 
احتجاجا على عدم حصولهن على سيولة، 
مرددات عبارات »نبوا سيولة«، وغيرها من 
الشعارات المطالبة بتوفير السيولة النقدية 

للمواطنين.
المحتجات  إحدى  المبروك  سعاد  قالت 
لـ»الوسط«: »نظمنا اعتصاما أمام المصرف 
السيولة،  في  بحقنا  المطالبة  أجــل  من 
فتحية  وأضافت  أغلبنا«.  من  نفدت  التي 
»ال  أوالد،  لخمسة  وأم  أرملة  الترهوني، 
توجد لدينا سيولة مالية تكفي لنا أسبوعا 
عبر  بحقنا  نطالب  رمضان.  مصاريف  من 
الوقفة االحتجاجية، السيما في ظل الظروف 

االقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليا«.
بطرابلس  المركزي  المصرف  وأعلن 
نقدية  سيولة  دينار  مليون   190 توزيع 
العاصمة،  في  مصارف  خمسة  فروع  على 
مصرف  فروع  على  دينار  مليون   70 منها 
فــروع  على  مليونا  و40  الجمهورية، 
مليونا  و35  الوطني،  التجاري  المصرف 
على فروع الوحدة، و25 مليونا على فروع 
فروع  على  دينار  مليون  و20  الصحارى، 

مصرف شمال أفريقيا.
العاصمة،  وسط  الوحدة  مصرف  ومن 
ينام  إنه  صميدة،  إدريس  المواطن  قال 
على  الحصول  أجــل  من  المصرف  ــام  أم
المدخرات  سحب  أن  مضيفا  سيولة، 
المصرفية أصبح حلم كل مواطن، »األسعار 
وألف  الفضيل،  الشهر  مطلع  مع  ارتفعت 
لرب  معدودات  أياما  إال  تكفي  ال  دينار 
أسرة تتكون من تسعة أشخاص مع أطفال 
طالب  وكذلك  خاص  لمصروف  يحتاجون 

الجامعة«.
الرئيسي،  الجمهورية  مصرف  وقبالة 
أحد  يقول  إذ  طويلة،  طوابير  تصطف 
المواطنين ويسام الحمروني لـ »الوسط«، 
الليل  منذ  المصرف  ــام  أم متواجد  إنــه 
تغطية  أجل  من  سيولة،  على  للحصول 
أن  إلــى  مشيرا  الفضيل،  الشهر  نفقات 
من  سعرا  أرخــص  )الــكــاش(  بـ  التعامل 
المحالت  ومعظم  المصرفية  البطاقة 

التجارية تطلب نقدا خالل هذه الفترة«.
ليبيا، منذ سنوات، أزمة سيولة  وتعاني 
األوضاع  على  وخيمة  بظالل  ألقت  نقدية 
عالجها  ــات  وب للمواطنين،  المعيشية 
ناجزة،  اقتصادية  سياسات  إلــى  بحاجة 
وأمنية،  سياسية  قضايا  عدة  حلحلة  مع 

على  األمنية  السيطرة  صعوبة  ظل  في 
السيولة  توفير  عن  تعجز  التي  المصارف، 
النقدية للمواطنين، على الرغم من برنامج 
الوفاق  حكومة  أقرته  اقتصادية  إصالحات 

العام الماضي.
ويرجع محللون أزمة السيولة إلى ضعف 
السحب  معدالت  ارتفاع  مقابل  ــار  االدخ
أغلب  لوجود  يــؤدي  مما  المصارف،  من 
السيولة خارج الجهاز المصرفي مع هروب 
الودائع الكبيرة وجفاف اإليداعات وتفضيل 
االكتناز  عبر  السائلة  بالنقود  االحتفاظ 
مع  المصرفي،  الجهاز  في  ضخها  وعــدم 
الصراعات  بسبب  المصارف  في  الثقة  قلة 

المسلحة التي تدور في البالد.
نوري  المصرفي  الخبير  أكد  جانبه  من 
األجور  معدالت  أن  »الوسط«،  لـ  بريون 
زيادتها  إلى  ليبيا متدنية جدا وتحتاج  في 
إلى  إضافة  حاليا،  األسعار  ارتفاع  لمواكبة 
األجنبي  النقد  مبيعات  على  رسوم  فرض 
غير  بطريقة  العملة  قيمة  خفضت  التي 

مباشرة.

تآكل المدخرات
الجبالي،  صقر  االقتصادي  المحلل  ولفت 

إلى تآكل جزء كبير من مدخرات المواطن 
 2017 العامين  المصرفية  بالحسابات 
العام  المستوى  ارتفاع  نتيجة  و2018، 
من  تبقى  ما  على  اإلجهاز  »بعد  لألسعار؛ 
هذه المدخرات نتيجة إقبال المواطن على 
الحسابات  أغلب  أصبحت  الــدوالر،  شــراء 
رصيد«.  دون  خالية  للمواطنين  الجارية 
وأضاف أن شهر رمضان يشهد زيادة في 

االستهالك بما يصحبه من ضرورة وجود 
قدرة شرائية تتمثل في السيولة النقدية.

ويضخ مصرف ليبيا المركزي مزيدا من 
لمعالجة  االقتصاد  في  الجديدة  النقود 
العمالء،  قبل  مــن  المتزايدة  الطلبات 
القطاع  خارج  عملة  وجود  في  تسبب  مما 
بينما  ديــنــار،  مليار  ـــ34.7  بـ المصرفي 
تتعدى  ال  للسيولة  الطبيعية  المعدالت 

خمسة مليارات دينار.
مركزيان،  مصرفان  ليبيا  في  ويوجد 
األول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، 
إليه  وتذهب  الدولي  المجتمع  به  ويعترف 
إيرادات النفط، والثاني في البيضاء، شرقي 
بـ»البنك  الدولي  المجتمع  ويصفه  البالد، 

المركزي الموازي« رافضا االعتراف به.
على  يوزعه  محلي  نقد  مصرف  ولكل 
المركزي  الــمــصــرف  أن  إذ  الــمــصــارف، 
في  المطبوعة  العملة  لديه  بطرابلس 
بينما  المصارف،  على  يوزعها  بريطانيا 
»مركزي البيضاء« لديه عملة أخرى طبعت 
دينار خالل  مليارات  بـ9  وتقدر  روسيا  في 

سنوات ماضية وتوزع على مصارف.
كان محافظ المصرف المركزي، الصديق 
الكبير، بحث مع مديري المصارف التجارية 

يوم األحد الماضي، الصعوبات التي تواجه 
المصارف عند تقديم خدماتها للمواطنين 

النازحين وإيجاد حلول عاجلة لمواجهتها.
»الوسط«،  لـ  سابقة  تصريحات  وفي 
ليبيا  بمصرف  األزمــة  لجنة  رئيس  كشف 
المركزي البيضاء، رمزي األغا، وصول 130 
المصارف  فروع  بعض  إلى  دينار  مليون 
التجارية بالمنطقة الغربية والجبل الغربي.

لبعض  مخصص  المبلغ  أن  اآلغا  وأكد 
ومناطق  بمدن  التجارية  المصارف  فروع 
إلى أن  الغربي، مشيرا  البالد والجبل  غرب 
المصارف  إلى خزائن  األموال وصلت  هذه 

تحت إشراف القوات المسلحة.
مواجهات  طرابلس  العاصمة  وتشهد 
الماضي  أبريل  من  الرابع  منذ  مسلحة 
العامة  للقيادة  التابعة  الجيش  قوات  بين 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  التابعة  والقوات 
المعترف بها دوليا، مما خلف مئات القتلى 
والمصابين وعشرات اآلالف من النازحين، 

بحسب منظمة الصحة العالمية.
المناطق  في  النازحين  معظم  ويقيم 
في  أو  العائلة،  أو  األصدقاء  مع  الحضرية 
جماعيا  ملجأ   29 ويوجد  مستأجر،  سكن 

مفتوحا، يسكنها نحو 3000 شخص.
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يبلغ  لم  »دويتشه«  بنك  أن  لها  تقرير  في  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  ذكرت 
بالرئيس  مرتبطة  مالية  بتعامالت  تتعلق  بشبهات  المتحدة  الواليات  سلطات 
االميركي دونالد ترامب، األمر الذي نفاه أكبر مصرف مقرض في ألمانيا بشكل 

قاطع االثنين.
وقال متحدث باسم المصرف لوكالة »فرانس برس«: »لم يمنع أي محقق في أي 
وقت من األوقات من اإلبالغ عن أنشطة يمكن أن تكون هناك شكوك حولها 

إلى وزارة الخزانة«.
وأضاف أن »اإلشارة إلى أنه قد يكون تم نقل أو إقالة أي شخص في مسعى 

إلخفاء مخاوف مرتبطة بأي عميل هي أمر كاذب بشكل قاطع«.
وكانت صحيفة »نيويورك تايمز« نقلت األحد أن المصرف لم يستجب لتوصيات 
أنظار  لفت  الضروري  من  سيكون  بأنه  لديه  األموال  غسيل  في  المختصين 
السلطات إلى بعض التعامالت المالية المرتبطة بترامب وصهره جاريد كوشنر.

»دويتشه« ينفي التستر على تعامالت ترامب
أسعار  رفــع  المصرية  الحكومة  أعلنت 
بداية  المتوسط  في   %14.9 الكهرباء 
 2020-2019 الجديدة  المالية  السنة  من 

التي تبدأ في أول يوليو.
في  شاكر  محمد  الكهرباء  وزير  وقال 
رسوم  زيادة  متوسط  إن  صحفي  مؤتمر 
يستخدم  ــذي  ال الفائق  الجهد  كهرباء 
سيبلغ  والصلب  الحديد  مصانع  في  عادة 
المقبلة،  المالية  السنة  في   10% نحو 
المنخفض  الجهد  متوسط  زاد  بينما 
ــازل والــمــتــاجــر  ــن ــم ــي ال الــمــســتــخــدم ف

الصغر  والمتناهية  الصغيرة  والمشروعات 
خفض  الحكومة  تستهدف   .%19 نحو 
لتحسين  جهود  إطــار  في  الطاقة  دعــم 
وكالة  حسب  العامة،  المالية  أوضـــاع 

»رويترز«.
مصر  إن  المؤتمر  خــالل  شاكر  وقــال 
في  أخرى  مرة  الكهرباء  دعم  ستخفض 
المقبلين ثم تلغيه تماما  العامين  غضون 
ليبدأ   2022-2021 المالية  السنة  بنهاية 

في التغير وفقا لسعر الصرف.
من  بيانات  أظهرت  آخر،  صعيد  على 

الدين  إجمالي  ارتفاع  المركزي  البنك 
على   %20.25 للبالد  المحلي  الــعــام 
جنيه  تريليون   4.108 إلى  سنوي  أساس 

)241.9 مليار دوالر( في نهاية ديسمبر.
 %16.6 للبالد  الخارجي  الدين  وزاد 
مليار   96.612 إلى  سنوي  أســاس  على 
مصر  وأمــام  ديسمبر.  نهاية  في  دوالر 
ــون خــارجــيــة صعب  ــداد ديـ ــدول سـ جـ
توسيع  تحاول  وهي  القادمين،  للعامين 
ــال  آج وتــمــديــد  مستثمريها  ــدة  ــاع ق
استحقاق ديونها واالقتراض بفائدة أقل.

مصر ترفع أسعار الكهرباء 15% العام الحالي
السعر بالدوالرنوع الخام

71.88برنت

62.61غرب تكساس

70.91دبي

72.47سلة أوبك

69.73أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 22 مايو 2019

االقتصاد  نمو  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  توقعت 
العالمي بنسبة 3.2 % فقط هذا العام ألن نمو حجم التجارة 

تقلص إلى النصف تقريبا هذا العام، مسجال 2.1 % .
النمو  إن نسبة  قالت  االقتصادية،  للتوقعات  تقريرها  في 
ستكون أبطأ وتيرة نمو اقتصادي منذ 2016 وتقل قليال عن 
في  والصادر  باريس  مقرها  التي  للمنظمة  السابق  التوقع 
االقتصاد  %. وسيكون وضع   3.3 نمو  لمعدل  مارس وكان 
العالمي أفضل قليال في العام المقبل بمعدل نمو %3.4 لكن 
هذا إذا تراجعت الواليات المتحدة والصين عن زيادة الرسوم 

التي أعلنت هذا الشهر.
وأوضحت أن النمو في الصين والواليات المتحدة قد يقل 
بين 0.2 و0.3 % في المتوسط بحلول 2021 و2022 إذا لم 
نزاعهما  ظل  في  الرسوم  فرض  تبادل  عن  الدولتان  تعدل 

التجاري الذي قلص توقعات نمو االقتصاد العالمي.
على سلع  الرسوم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وزاد 
صينية بقيمة 200 مليار دوالر من 10 إلى 25 % في إطار 
إنها سترفع  بكين  قالت  بينما  البلدين،  بين  التجاري  النزاع 

الرسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دوالر.
ودون أخذ الجولة األخيرة من الزيادات في االعتبار، تتوقع 
المنظمة أن تتفوق الواليات المتحدة على االقتصادات الكبرى 
األخرى بنمو 2.8 % هذا العام ارتفاعا من 2.6 % في توقعات 
مارس. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أكبر اقتصاد في العالم 
إلى 2.3 % العام المقبل حتى مع عدم تنفيذ زيادات الرسوم 
هذا   %  2.6 تركيا  اقتصاد  انكماش  توقعت  كما  الجديدة. 
العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة النكماش 
نسبته %1.8. وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى 
نمو يبلغ 1.6 % من تقديرات سابقة عند 3.2 % في مارس، 
مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد 

االنتخابات المحلية.
وتسببت أزمة عملة العام الماضي في محو 30 % تقريبا 
من قيمة الليرة مقابل الدوالر، مما ساهم في دفع االقتصاد 

صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019.
المتوقع حدوث  االقتصادي: »من  التعاون  وقالت منظمة 
تعاف معتدل اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا في 
الكبيرة  المخاطر  أن  للثقة«، مضيفة  جديدة  غياب صدمات 

تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.
»من  االقتصادية:  لآلفاق  تقريرها  في  المنظمة  وقالت 
الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين 
المحليين والعالميين في جودة السياسات االقتصادية والقدرة 

على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات«.

معظم  زودت  التي  »جوجل«  األميركية  المجموعة  قالت 
الهواتف الذكية بنظامها أندرويد إنها بدأت تعليق عالقاتها 
التي  »هواوي«  لالتصاالت  العمالقة  الصينية  المجموعة  مع 

تحذر واشنطن من خطرها على األمن القومي األميركي.
وفي أوج حرب تجارية بين بكين وواشنطن، منع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب هذا األسبوع المجموعات األميركية 
من أي تجارة في قطاع االتصاالت مع شركات أجنبية تعتبر 
خصوصا  يستهدف  إجــراء  في  القومي،  األمن  على  خطيرة 
التكنولوجيا.  تقاسم  تحديدا  يشمل  الحظر  وهذا  هــواوي. 
وأدرجت هواوي على الئحة وضعتها وزارة التجارة األميركية 
لشركات مشبوهة ال يمكن البدء بعالقات معها قبل الحصول 

على ضوء أخضر من السلطات.
وقالت جوجل في بريد إلكتروني لوكالة »فرانس برس«: 
أن تكون  تبعاته«. ويمكن  المرسوم وندرس  »نمتثل لهذا 
هذه التبعات كبيرة بما أنه على جوجل وغيرها من مجموعات 
التكنولوجيا، التعاون مع منتجي الهواتف الذكية لتتالءم مع 

أجهزة الهواتف.
إنه  الملف  مــن  قــريــب  مــصــدر  وقـــال 

النشاطات  وقــف  جوجل  على  سيكون 
ليست  تقنيات  نقل  تفترض  التي 

ضمن  مندرجة  غير  )أي  عامة 
والمفتوحة  الحرة  البرمجيات 

المصدر »اوبن سورس«( مما 
الصينية  المجموعة  سيضطر 
باستخدام  االكــتــفــاء  إلــى 
البرمجيات المفتوحة المصدر 

من أندرويد. ولن يكون بإمكان 
على  الحصول  مثال  هـــواوي 
لجوجل  وخدمات  تطبيقات 
مثل الـ»جي ميل«. وردا على 
برس،  فرانس  لوكالة  سؤال 

رفضت المجموعة الصينية التي 
تتخذ من شينزن في جنوب الصين مقرا لها، اإلدالء بأي تعليق.

الجاري  األسبوع  خالل  دانت  الصينية  المجموعة  وكانت 
القيود غير المنطقية التي ستشكل انتهاكا لحقوقها.

الواليات  في  العمل  من  هواوي  منع  إن  بيان  في  وقالت 
المتحدة لن يجعل الواليات المتحدة أكثر أمنا أو أقوى. بدال 
عن ذلك، فإن هذا لن يؤدي إال إلى اقتصار خيارات الواليات 

المتحدة على بدائل أدنى مستوى وأكثر كلفة.
وكانت مبيعات »هواوي« بلغت في الربع األول من العام 
59,1 مليون هاتف ذكي أي %19 من حصة السوق، أكثر من 
المرتبة  في  جاءت  لكنها  آبل،  األميركية  التي سجلتها  تلك 

الثانية بعد الكورية الجنوبية سامسونغ.
و»هواوي« من الشركات الرائدة في شبكات الجيل الخامس 

)5جي( الجديد للهواتف النقالة.

منظمة التعاون االقتصادي: 3.2 % 
نسبة نمو االقتصاد العاملي هذا العام

جوجل تقطع صالتها بـ »هواوي«
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استطالع: ربع الشركات األوروبية 
في الصين تتأثر سلبا بزيادة 

الجمارك األميركية

<طابور من المواطنين ينتظر صرف السيولة أمام أحد فروع مصرف الوحدة بالعاصمة طرابلس.

< سفينة تجارية نفطية.

عودة طوابير السيولة أمام املصارف
ظهور االحتجاجات النسائية 

طرابلس - أحمد الخميسي

محللون: أزمة السيولة تعود 
إلى ضعف االدخار مقابل ارتفاع 

معدالت السحب من المصارف

خبير مصرفي: تآكل جزء كبير 
من مدخرات المواطن بالحسابات 

المصرفية العامين الماضيين

الشركات األوروبية في مرمى الحرب التجارية بني الصني وأميركا
بكين من أبرز ثالث وجهات في العالم لالستثمار المستقبلي
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االلتزام بقبول النتائج 
يجب أن يسبق االنتخابات

أحالم المهدي

د.مالك أبوشهيوة *

تماما  متعاطفة  أنني  العقلية  قواي  كامل  في  وأنا  اليوم  أعترف 
مع قناة الجماهيرية، القناة التي لم تراِع طفولتنا بعد أن شوهتها 
الرسوم  من  يومية  ــدة  واح لجرعة  الطويلة  االنتظار  ساعات 
المتحركة، تبدأ عند السادسة مساًء من صوت التشويش وانعدام 
الصورة إلى النشيد الطويل مرورًا بآيات قد تطول وقد تقصر من 
القرآن حتى نصل منهكين إلى نصيب طفولتنا البائسة من ساعات 
البث القصيرة، حتى إن قلعة الرمل التي نراكم عليها الحفنات منذ 
الرابعة عصرًا قد تنهار في أية لحظة، ألن هذا رهن بزيارة مفاجئة 

للعقيد أو جلسة طارئة أو عادية لمؤتمر شعبي أساسي.
أقف  لكنني  اليتيمة وقتها،  القناة  هذا ظلم صارخ مارسته هذه 
اليوم متعاطفة مع من سببت لي هذا األذى، قد أفسر هذا بمتالزمة 
ستوكهولم التي أعرف فيها أنني ضحية وأتعاطف مع خاطف وقتي 
عندما  بها  أحظى  أن  يجب  كان  التي  المتعة  وساعات  وطفولتي 
كانت الشمس شعارها هي كل ما يظهر لي على شاشة التلفزيون، 
أن  فلها  ليما،  متالزمة  شروط  وأنا  القناة  هذه  أيضًا  نحقق  قد 
يشد  شيئًا  أجد  وال  كنترول  الريموت  أمسك  وأنا  معي  تتعاطف 
سمعي وبصري على شاشة اختصرت العالم في قنواتها وبرامجها 

ورغم هذا ضاقت عن احتوائي.
نعم لها أن تتعاطف معي وأنا أفتقد رداءة برنامج مثل »اللمة« 
»المُتاح«  كانت  ألنها  يومًا  استسغتها  التي  اللذيذة  الرداءة  تلك 
الذي جمعنا، تتعاطف معي وأتعاطف معها وأنا تائهة بين عشرات 
المسلسالت العربية التي طغى فيها الكم على النوع، وتحول سحر 
الدراما فيها إلى أنواع أخرى من السحر ال سبيل لإلبداع فيها إذا 
ما استثنينا بضعة أسماء لن تصنع شيئًا في هذا البحر الهائج، أو 

بضعة أعمال ضاعت في زحمة العرض.
تتعاطف معي وأتعاطف معها تحضنني ونبكي معًا وقد اكتفيت 
بموسيقاه  »النّجع«  وقت  مع  بالتزامن  نضعه  كنا  الذي  بالبخور 
المنبعثة من كل شبر في البالد وموضوعاته المحاكة من تفاصيلنا 
الصغيرة، بعد أن تحوّل هذا البراح إلى عزاء حقيقي ال نسمع فيه إال 

العويل والنواح على الماضي الذي لن يعود.
تركه  الذي  الفراغ  نرى  ونحن  معي  وتتعاطف  معها  أتعاطف 
»صاحب العقل« صاحب الجرد الوحيد الذي تفتقده ليالي رمضان، 
ونتحسس كلمات »البسباسي« في الحكايات الغريبة التي لم يكن 
مع  بالتزامن  أسماعنا  إلى  الواصلة  البداية  شارة  إال  بها  يربطنا 

وصول حبات التمر األولى إلى أفواهنا.
تمامًا من  اختفت  لقد  األخرى،  ألنها ضاعت هي  معها  أتعاطف 
هذا العالم، فقدت أسباب وجودها وحياتها ولم تعد ملكا لنا، ذهبت 
بصوت أذان المغرب الذي ال يشبه أي أذان آخر، وبتراويحها التي 
غاب  الذي  اإلفطار  وبمدفع  واحد،  مسجد  في  الوطن  تجمع  كانت 
يعد  ولم  بالغروب  كفرت  التي  المدافع  عشرات  إلى  تشظى  ألنه 

يعني لها صومنا عن الطعام شيئًا.
نعد  لم  نسخة  منها،  مشوهة  لنسخة  مكانها  وتركت  اختفت 
نتحلق حولها لتنقذنا من هذا الضياع الذي لم أعرف له سببًا رغم 
فراغا كبيرا يشبه ذاك  القناة  وتنوعها، تركت هذه  الخيارات  كثرة 
أمهاتهم  فتسميهم  يرحلون  عندما  الحرب  ضحايا  يتركه  الذي 
»شهداء« ويسميهم من قتلهم »موتى« أما نحن فنعرف تمامًا أننا 

خسرناهم إلى األبد وتلك هي الحقيقة.

في  الديمقراطية  وسقطت  للسلطة  السلمي  التداول  فشل  تاريخيًا، 
بنتائج  االلتزام  الرئيسية  السياسية  القوى  فيها  رفضت  التي  الدول 
التزام  فعدم  وضــوح،  بكل  ذلك  تجسد  الليبية  والحالة  االنتخابات، 
السلبية  التداعيات  عديد  إلى  أدى   2014 انتخابات  في  الخاسر  الطرف 
لكي نضمن  لذلك  السلطة،  السلمي على  التداول  أهمها فشل عملية 
عام  اتفاق  هناك  يكون  أن  يتعين  أخرى  مرة  العملية  هذه  تكرار  عدم 
بالعملية  االلتزام  أي  بها،  وااللتزام  السياسية  العمليات  قواعد  على 
ومراعاة  الرئيسية  السياسية  القوى  بين  خاصة  ونتائجها،  االنتخابية 
القواعد المرعية في االنتخابات، وبالتالي الخاسرون يتقيدون ويلتزمون 
والجانب  االنتخابية  بالعملية  التزامًا  يظهرون  ثم  ومن  بالنتائج، 
أن  يجب  اآلخر  الجانب  من  الرابحون  الديمقراطية.  للعملية  اإلجرائي 
مع  يتنافسون  وسوف  األبد  إلى  السلطة  في  يكونوا  لن  أنهم  يعرفوا 
اآلخرين مرة أخرى، ويضعون سجلهم في االختبار في االنتخاب التالي 

الذي ال يستطيعون إلغاءه أو تعليقه .
تداعيات عدم االلتزام بنتائج االنتخابات:

يقدم لنا التاريخ المعاصر نماذج رفضت االنتخابات ولم تلتزم بنتائج 
االنتخابات، على سبيل المثال النظامان العسكريان في كل من مانيمار 
أحزابهما  وأن  الهزيمة  قبول  رفضا  التسعينات  أوائل  في  ونيجيريا 
أواخر  في  الجزائر  في  االنتخابات.  يلغيان  جعلهما  الذي  األمر  خسرت، 
1991، ألسباب مختلفة، الحكومة علقت االنتخابات عندما أصبح واضحًا 

أن الجبهة اإلسالمية على وشك الفوز.
من  »االتحاد  الرئيسية  السياسية  األحــزاب  من  واحد  أنجوال  في 
الحزب  أهلية ضد  حربًا  الذي خاض  ألنجوال«،  الوطني  االستقالل  أجل 
الحاكم »حركة تحرير شعب أنجوال« اتجه إلى السالح بعد الخسارة في 

االنتخابات مدعيًا أن هناك تالعبًا في الصناديق االنتخابية.
من  كل  في  بالمقابل  الديمقراطية،  سقطت  الحاالت  هذه  كل  في 
كاوندا  )الرئيس  القديمين  النظامين  في  القيادة  ومــاالوي  زامبيا 
وكذلك  خسرت،  عندما  السلطة  عن  بهدوء  تخلت  باندا(  والرئيس 
واالتحاد  الشرقية  أوروبا  دول  الشيوعية من  األحزاب  العديد من  فعل 
الدمقرطة،  كتاب  من   16،17،18 الفصول  )انظر  سابقًا.  السوفياتي 

المؤسسة العامة للثقافة، 2011( .
لذلك على القوى الرئيسية في ليبيا االلتزام بصنايق االقتراع، فمن 
غير المحتمل في المراحل االنتقالية أن تقبل أية قوى سياسية قواعد 
إذا كانت هزيمتها تضر بمصالحها  االنتخابية  العملية  بنتائج  االلتزام 
العملية  بنتائج  القبول  الخاسرين  إذا كان على  بالغًا، ذلك يعني  ضررًا 
االنتخابية، فإنه يتعين على الفائزين أن يدركوا أن هناك قيودًا مهمة 
على ما يستطيعون فعله بسيطرتهم على السلطة، ولذلك فإن الشروع 
في بناء الطريق إلى الديمقراطية يعتمد على ممارسة القوى السياسية 
العامة  السياسات  وضع  عند  القيود  بعض  ومراعاة  االعتدال  الفائزة 
الحاكمة  السياسية  القوى  تقوم  أن  يجب  ال  آخر،  بتعبير  أو  المختلفة 
هذه  كانت  إذا  خاصة  للخالف،  مثيرة  عامة  سياسات  باتخاد  الجديدة 

السياسات تهدد بشكل خطير مصالح رئيسية أخرى.
الوطني  المؤتمر  كان  الحالة، حيث  مثال يجسد هذه  أفريقيا  جنوب 
األفريقي حريصًا منذ العام 1994 على عدم تهديد المصالح االقتصادية 
آخر،  مثال  تونس  عامة،  بصفة  الرأسمالية  ومصالح  البيضاء  لألقلية 
حيث حرصت حركة »النهضة« على اإلقرار بااللتزام باحترام كل ما تم 
االنتخابات،  بنتائج  وااللتزام  واجتماعية  سياسية  مكاسب  من  تحقيقه 

ولم تقم باتخاذ سياسات تهدد مصالح القوى االجتماعية األخرى.
أخرى،  مرة   2014 انتخابات  في  ما حصل  يتكرر  ال  أن  في  أمل  كلنا 
السياسية من  القوى  االنتخابات من جميع  بنتائج  االلتزام  يجب  لذلك 
تهدد  سياسات  اتخاذ  عدم  الرابحين  وعلى  الرابحين،  ومن  الخاسرين 

مصالح ومكانة القوى السياسية الخاسرة .

* أستاذ االقتصاد والعلوم السياسية في الجامعات الليبية

سالم الكبتي

كبير املذيعني

الجميع  ونهض  التحرير،  أسرة  من  الشريف 
المواد  ومراجعة  باإلعداد  الحماسة  تفعمهم 
في  كانت  الحكومية،  بالمطبعة  واالتصال 

األيام. تلك  الشرقي  المدينة  مدخل 
كتبها  الــقــصــيــرة،  الــقــصــة  اســتــهــوتــه 
أولى  المجلة  في  نشر  ذلــك،  في  وأخلص 
ثم  و»الحاير«،  التفيد«  »الدموع  القصص 
»أقوى  قصة  وكانت  الجديدة،  برقة  في 
التجارب  أنضج  ومن  أقواها  الخوف«  من 

توقف. لكنه  الشخصية، 
الريمي  إلى  الشويهدي  فرج  أستاذه  قاده 
التقى  الوحيد،  اإلذاعـــة  استوديو  حيث 
واألب  المعين  الطوير  إبراهيم  األستاذ 
القصة،  ركن  فرج  وقدم  اإلذاعة،  أسرة  لكل 
اللحن  كان  له،  وقصصًا  لغيره  مختارات 
الخالد  النهر  من  مقطوعة  للركن  المميز 
مهندس  له  اختارها  عبدالوهاب،  لمحمد 
هناك  كان  التاجوري،  علي  محمد  الصوت 
الميكروفون،  وراء  والتوتر  االرتباك  بعض 
الطلبة  ركن  في  سبقت  تجربة  ذلك  وقبل 

الشويهدي. فرج  عليه  يشرف  الذي 
1958 صار مذيعًا رسميًا،  يوليو  في شهر 
نقلت  التي  األخبار  نشرة  قرأ  من  أول  وكان 
االنفجار  الــعــراق،  فــى  يوليو   14 أحــداث 
القيظ،  حــرارة  في  دجلة  وهدير  والدماء 
منذ  وتتطور،  تعمل  أسرة  تظل  واإلذاعــة 
الزمالء،  الليل،  سهرة  إلــى  الخير  صباح 
وأبوالقاسم  بالخير  وعيسى  الجهمي  خديجة 
إسماعيل  وسعد  محمود  وخالد  دادو  بن 
عيد،  وعبداللطيف  عبدالمولى  وعبداهلل 
المايسترو  كان  الكوكبة  هذه  مقدمة  وفي 
العزف  يجيد  الطوير  إبراهيم  الدوام  على 

الذي  األول  بيانه  كانت  القصيرة  القصة 
كبيرًا  الحقًا  أضحى  اإلذاعــة،  باب  به  طرق 
فخمة،  موهبة  مهيب،  صوت  للمذيعين، 
وحسن  اللغة  من  وتمكن  جيد  وإلقاء  ثقافة 

الحرجة. المواقف  في  تصرف 
بدأها  خطواته  الــشــريــف،  بشير  ــرج  ف
الدراسة  ثم   ،1936 العام  الرويسات  فى 
من  األمــيــر،  مدرسة  وبعدها  البركة  في 
الفاخري  خليفة  كــان  الفصل  فــي  رفــاقــه 
)القط(  الترهوني  وسالم  األشهب  وأبريك 
كان  مقره  المعلمين،  معهد  ثم  وغيرهم، 
كل  من  طلبة  سابقًا،  المختار  ضريح  قرب 
وبعيدة:  قريبة  لبنغازي  المجاورة  األنحاء 
عاشور  ومحمد  عقيلة  ورجب  مطر  اهلل  جاب 
وعبدالونيس  الواحدي  وعمر  أحمد  وآدم 
ضباطًا  بعد  فيما  صــاروا  الذين  محمود، 
وفرج  عمران  وعبدالحميد  الجيش،  في 
التايب  ومحمد  الهوني  بكر  وأبو  الراشدي 
هاشم  وسليمان  الشويهدي  علي  ومحمد 
وفلسطين  مصر  ومن  والكثير،  المريمي 
عبدالمجيد  المعلمون،  ــان  ك واألردن 
بيري  وعبدالسميع  النجار  ومحمود  قطامش 
صاحب  الشاعر  الجيار  وفتحي  عزيز  ومحمود 
وغيرهم،  السالم«  األرض  »وعلى  ديــوان 
يجاورن  المدينة  من  طالبات  ثمة  وكــان 
طرخان  نجاة  الدراسة،  فصول  في  الزمالء 
ياسين  بوسيف  ومغلية  مخلوف  وفوزية 
إلى  كتفًا  جنب،  إلى  جنبًا  تنوير  وغيرهن، 
والعميد  مضت،  التي  الخمسينات  في  كتف 
سالم  والمسجل  ــزة،  دري محمود  األستاذ 
نشاطها  توالي  الطالبية  والجمعيات  قنيبر، 
فرج  كان  »المعلم«،  مجلة  الطلبة  ويصدر 

ــة  اإلذاع في  المتكامل  الفريق  وتنسيق 
عبيدة. برأس  الصغيرة 

الــشــريــف وظل  لــفــرج  تــواصــلــت  رحــلــة 
التي  البرامج  أحلى  من  »ألــوان«  برنامجه 
استمرت،  والتجربة  المستمع،  بها  ارتبط 
الليبيين  المذيعين  أشــهــر  مــن  وبـــات 
احترامًا  له  يكنون  الذين  أصدقاؤه  والعرب. 
معوض  جــالل  منهم  كثيرون،  وتــقــديــرًا 
النيل،  ضفاف  على  الشهير  الصوت  صاحب 
التحق  اإلذاعية  حياته  من  مهم  جزء  وفي 
اإلذاعة  هيئة  في  العربي  بالقسم  الشريف 
المؤسسة  تلك  فــي  وأجـــاد  البريطانية 
حسن  الكبيرة:  الخبرات  ووسط  العريقة 
بشوتي  وموسى  خماش  وعبلة  الكرمي 
وغطى  ألمانيا،  صــوت  في  ثم  وغيرهم، 
المتحدة،  األمم  في  الليبية  البعثة  نشاطات 
والتقريرية  الخطابة  من  يخلو  بأسلوب 
الليبية  اإلذاعــة  كانت  األيــام  تلك  الفجة، 
المستمع  تعلم  ومنها  اللسان  عفة  مدرسة 
رغم  بها  وارتــبــط  الجميلة،  األشــيــاء  كل 

. المجاورة  اإلذاعات  سطوة 
وحده،  رائعة  إعالمية  تجربة  الشريف  فرج 
كل  مــع  والــتــعــاون  العطاء  فــي  يبخل  لــم 
وعندما  األجيال،  كل  مع  وتواصل  زمالئه 
مراحل  في  الشيء  بعض  ــور  األم تبدلت 
من  جلساته  تخل  ولم  التقاعد،  آثر  الحقة 
التي  والدعابات  والظرف  واألنس  الذكريات 

الدوام. على  بها  شهر 
القصيرة  القصة  خسرته  الشريف،  فرج 
يكون  أن  في  اإلذاعــة  ونجحت  بالدنا  في 
بيانه  القصة  كانت  المرموقين،  روادها  أحد 

عسكرية!! مارشات  دون  األول 

قاده أستاذه 
فرج الشويهدي 

إلى الريمي حيث 
استوديو اإلذاعة 

الوحيد، التقى 
األستاذ إبراهيم 
الطوير املعني 
واألب لكل أسرة 

اإلذاعة، وقدم 
فرج ركن القصة، 

مختارات لغيره 
وقصًصا له،

فرج الشريف، 
خسرته القصة 

القصيرة في 
بالدنا ونجحت 
اإلذاعة في أن 

يكون أحد روادها 
املرموقني

إنجاح الفشل الليبي

الليبي العام 2011، أوكلت مهمة إنجاح الثورة 
مضمونها  بتزييف  لتفشلها  الليبية  الشعبية 
لإلمارتين الخليجيتين، قطر واإلمارات العربية، 
السعودي في  القطري -  النزاع  تبلور  أن  وبعد 
الوظيفة  انقسمت  محضة،  خليجية  قضايا 
واإلمــارات  بتركيا  قطر  أسندت  مسارين  إلى 

بالمملكة السعودية.
الخليجي  اإلقليمي  المسار  وصــف  يمكن 
ليبيا  فجر  بقتال  المبتدئ  بالحربي  التركي 
على  الحرب  في  له  المضاد  والخليجي   2014
بالعبارة  تمثيله  ويمكن   2019 طرابلس 
حلقات  ترسم  الكواكب  »إن  القائلة:  الوصفية 
الذي  المسار  ووصف  الشمس«  حول  مغلقة 
المبتدئ  ليبيا  في  األممية  المبعوثية  تنتهجه 
تمثيله  ويمكن  بالسياسي،  الصخيرات  باتفاق 
بعبارة وصفية أدق تفنيدًا: «إن الكواكب ترسم 
المسألة  يحدد  والذي  الشمس«  حول  مدارات 
بدقة أن مدارًا بيضاوي الشكل سيكذب العبارة 
الثانية ولن يكذب العبارة األولى. بينما ما من 
الثانية  إال وكذبت  األولى  العبارة  عبارة كذبت 
أيضًا. ومع هذا فالفلسفة العلمية الناجعة تقر 
بأن العبارة القائلة: »إن الكواكب ترسم مدارات 
ـ وبالتالي أكثر  حول الشمس« هي عبارة أدق 
قابلية للتفنيد أو التكذيب من تلك القائلة: »إن 

الكواكب ترسم حلقات مغلقة حول الشمس«.
بأن  تشتغل  السياسة  فإن  العلم،  في  وكما 
تفتح مدارات،عكس الحرب التي ما تنفك تغلق 
ما فتحته السياسة: بالتواصالت، والمفاوضات 
اإلشكال،  لحل  آفاق  من  والمواثيق  واالتفاقات 
شكليًا  يتسيس  مجتمعي  اإلشكال  ليبيا  وفي 
في سياسة أنانية، ومديروه مستعجلون لجني 
مكاسب وتسجيل نقاط خسارة من طرف ضد 
اليوم  الليبية  والسياسة  له.  المقابل  الطرف 
بهذا المعنى ال يديرها الليبيون الذين قذفت 
أدواتها  كانوا  وإن  للواجهة  العبثيات  بهم 
الذين  الليبيين  حظ  حسن  من  وهذا  السيئة، 
الدول  أوكلت  فقد  المشهد،  هامش  على  هم 
كان  كما  الدولي  األمــن  مجلس  في  النافذة 
مع   1949- ليبيا  استقالل  مسألة  في  الحال 
إلى  الليبية  القضية  ـ  الزمنية  المغايرة  مراعاة 
تستقر  أن  الحظ  حسن  ومن  المتحدة،  األمم 
وظيفة المبعوثية األممية في ليبيا منذ 2011 
إلى  وكوبلر  ليون  المبعوثين  اجتهادات  بعد 
اختصاصي في صنع سياسة هو غسان سالمة، 
الدبلوماسية  السياسية  الشؤون  في  وتنوبه 
شتيفاني  التفاوضية  الكفاءة  ذات  األميركية 

وليامز.
األخير  السياسي  األداء  فــي  لفتني  مــا 
للمبعوثية األممية في ليبيا أنها حطت الملف 
الليبي على طاولة التداول الجاد من قبل وزراء 
خارجية االتحاد األوروربي لتحديد بصورة أدق 
مواقف بلدانهم إزاء مقاربات الحل، الذي حاولت 
أفقًا  فتحت  وبذلك  ففشلت  الحرب  تغلقه  أن 

غامضة  تصريحات  ــدار  إص الساسة  يتوخى 
بصورة  توظف  لكي  تحليلها.  يمكن  بحيث 
تطابق كل حدث تاٍل. وبذلك ينأون بأنفسهم 
عن اتهامهم بارتكاب األخطاء المتقصدة. أما 
فيلقون،  والصحفيون  اإلعالميون  المنجمون 
ال  مرساًل  كالمًا  الساسة،  ضمائر  عن  معبرين 

يمكن إخضاعه لشروط المنطق .
لفتني لغرابته مقال نشر في جريدة الشرق 
األوسط اللندنية المعبرة عن سياسة المملكة 
السعودية، واصفًا الحرب غير المعنية بالليبيين 
صياغة  ــادة  إع بأنها  عاصمتهم  تخوم  على 
الجديد  بالنموذج  واصفه  الليبي؟!  النموذج 
الذي يتم بناؤه بعناية ووعي ضمن التخطيط 
استقرارها  العربية ودعم  الدول  بناء  »إعادة  لـ 
للحصول  وجيوشها  شعوبها  ودعم  وتنميتها، 
الربيع  مخلفات  على  والقضاء  الخالص،  على 
األصولي الذي سمي خطأ وزورًا الربيع العربي، 
والتنظيمات  والجماعات  الميليشيات  من 
إيران  لمحور  التابعة  واإلرهابية،  األصولية 
النموذج  تعميم  إلى  ويدعو  وقطر،  وتركيا 
وهو  مصر  فيه،  نجحت  الذي  بالشكل  الجديد 
قاباًل  نموذجًا  ويمثل  ليبيا  في  اليوم  يجري  ما 

للتوسيع والتعميم«.
درس  في  بها  ألممنا  التي  المنهجيات 
ألمانيا  شمال  أولدنبورغ،  بجامعة  السياسة 
المعيار  منها  معاييرً  تتوخى   1997 ـ   1994
البوبري لـ»Karl Popper« الموسوم بـ»معيار 
 »Falsifiability Criterion للتفنيد  القابلية 
الذي ينفي عن النظرية علميتها طالما لم تقبل 
ال  التفنيد  وقبولها  التكذيب.  تعرف  أو  التفنيد 
يعني أنها خاطئة، وقابليتها للتكذيب ال يفضي 
إلى أنها غير صادقة. فالمعيار البوبري يتوخى 
المطالبة من النظرية أن تصاغ بوضوح كافٍ 
ما  نظرية  بأن  سلمنا  فإذا  ذلك.  تقبل  بحيث 
أو  تكون أحسن كلما زادت قابليتها ألن تفند 
تكذب، فسيكون علينا أيضًا قبول كون العبارات 
األكثر دقة هي أحسن العبارات. فصاحب النزعة 
التفنيدية أو التكذيبية يفضل أن يعطي لسرعة 
الثانية  في  متر   299.8×  10  6 قيمة  الضؤ 
وهذا  الثانية،  في  متر   300×10  6 نحو  بدل 
بالضبط ألن الصياغة األولى بالمعنى العلمي 
الذي ألمحنا إليه أكثر دقة وأكثر قابلية للتفنيد 

أو التكذيب من الثانية.
أحداث  أخضعنا  إذا  اإلنساني  المجال  في 
العلوم فيمكننا مقاربة  التاريخ لمعايير فلسفة 
الحدث التغييري في ليبيا 2011 لمعيار القابلية 
للتفنيد ممددينه من سياقه العلمي إلى سياقه 
الحدث  في علم السياسة، فكما هو معلوم أن 
أسقط نظامًا ديكتاتوريًا تمددت أوتوقراطيته 
شبه  شعبية  ثورة  عبر  عقود  ألربعة  الغرائبية 
الغربية. ولكن في  الناتو  عارمة، وبدعم قوات 
حسمت  التي  الغربية  القوى  فإن  ذاته  الوقت 
الديكتاتوري  النظام  إسقاط  الناتو  قوة  عبر 

كالذي تفتحه الكواكب بأن ترسم مدارات حول 
سواء  بالملف  المعنيون  أسرع  فقد  الشمس. 
مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة أو ممثلو 
حكومة الوفاق الوطني المدنية، عبر جوالتهم 
الخارجية لحشد موقف دولي موحد يساعد على 
وضع حدٍ لألزمة، وفق مخرجات سياسية تتجنب 

الحل العسكري.
فقد اتفقت االجتماعات األوروبية هذه المرة، 
الوقف  ضرورة  على  سابقًا  يحدث  لم  ما  وهو 
أوروبية،  مراقبة  تحت  النار  إلطــالق  الفوري 
ترعاها  التي  المفاوضات  طاولة  إلى  والذهاب 
سالمة،  غسان  مبعوثها  عبر  المتحدة  األمم 
الناتو  حلف  قيادة  باهتمام  أيضًا  حظي  الذي 
مؤسسات  بناء  على  ليبيا  بمساعدة  والوعد 
حديثة  دفاع  وزارة  ذلك  في  بما  فعالة،  أمنية 
المدنية  للسيطرة  تخضع  أمنية  وأجــهــزة 
بيان  عبر  األبــرز  التطور  جاء  فيما  للحكومة. 
الملف  على  األوروبي  الصراع  لقطبي  مشترك 
ثمة  أن  فيه  أكــدا  وإيطاليا(،  )فرنسا  الليبي 
تقاربًا واسعًا في وجهات النظر حول ليبيا. هذا 
التقارب هو الكفيل بسد الفجوة التي بزغ منها 
مروجو الحرب من الطرفين اإلقليميين فأشعلوا 
استدعاء  ويمثل  السالم.  أوراق  لتحرق  نارها 
قائد مسمى الجيش الليبي إلى باريس، وإقناعه 
على  والجلوس  بالخضوع  روما  مع  بالتنسيق 
طاولة المفاوضات وتقديم الكثير من التنازالت 
عوامل  أن  يؤكد  طربلس.  في  غرمائه  لصالح 
له  وفرها  التي  واالقتصادية  العسكرية  القوة 
الدعم اإلقليمى، والتواطؤ الفرنسي والتغاضي 
األميركي، التي ساعدته على اتخاذه قراره غير 
هو  ها  طرابلس،  على  بالهجوم  المحسوب 
يفقدها. فكما هي عادته في معاركه السابقة، 
في الشرق الليبي افتقارها للمشروع السياسي 
وجوهرها  بالسياسة  يعترف  ال  فهو  الموجه 
للسلطة  السلمي  والــتــداول  الديمقراطية، 
إقليم  على  حربه  ففي  المجتمعي،  وللحاضن 
الهشة،  القبلية  المكونات  إلى  لجأ  طرابلس 
قبائل  من  برعاتها  الحضرية  غريان  فاخترق 
ذات  الغربية  والزاوية  واألصابعة،  العربان، 
الثقل الفالحي بالقبيلتين الزبوننتين العاللقة 
وقبيلة   ،  2011 العام  انتفاضتها  قمعت  التي 
والتي  معزز،   32 باللواء  الموسومة  ورشفانة 
إزاء   2014 ليبيا  فجر  في  شوكتها  انكسرت 
مصراتة، وميليشيا جيش ترهونة السابع الذي 
تم إقحامه من قبل ميليشيا الكانيات األصولية، 
والقضاء على قوته في معارك سبتمبر 2018 ، 
مضافة إليه شراذم من جنود مسرحين ينتمون 
قبل  من  زبونيًا  المدرجة  العالونة  قبيلة  إلى 
النظام الديكتاتوري فيما سماه بحزام طرابلس 
التي  المناطق  حولوا  األربع،  بالنواحي  الكبرى 
دموية  معركة  ساحة  إلــى  ــم  ذووه يقطنها 
يسقط فيها مئات المدنيين، وتدمر فيها أحياء 

كاملة.

السياسة 
تشتغل بأن تفتح 

مدارات،عكس 
الحرب التي ما 
تنفك تغلق ما 

فتحته السياسة

ما لفتني في 
األداء السياسي 

األخير للمبعوثية 
األممية في ليبيا 

أنها حطت امللف 
الليبي على طاولة 
التداول الجاد من 
قبل وزراء خارجية 
االتحاد األوروربي 

لتحديد بصورة 
أدق مواقف 
بلدانهم إزاء 

مقاربات الحل

»قناة الجماهيرية« وأنا.. بني 
متالزمتي ستوكهولم وليما

نورالدين خليفة النمر

أتعاطف معها 
وتتعاطف معي 

ونحن نرى الفراغ الذي 
تركه »صاحب العقل« 
صاحب الجرد الوحيد 

الذي تفتقده ليالي 
رمضان

جنوب أفريقيا مثال 
يجسد هذه الحالة، 
حيث كان املؤتمر 

الوطني األفريقي 
حريصًا منذ العام 

1994 على عدم 
تهديد املصالح 

االقتصادية لألقلية 
البيضاء ومصالح 
الرأسمالية بصفة 

عامة
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 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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املثقف ليس آلة صماء

هاتين  مصير  عبر  يــرى  فلوبير  أن  سعيد  إدوار  يــرى 
الشخصيتين مظاهر إخفاق جيله من المثقفين أو المفكرين، 
وكأنه تنبأ بما أصبح عليه الحال نهاية القرن العشرين، بالنظر 
إلى الضريبة التي أصبحوا يدفعونها للمجتمعات الحديثة ذات 
ويؤدي  مقاصدهم  عن  الناس  يصرف  الذي  السريع  اإليقاع 
إلى عدم تركيز إراداتهم. كما يشير سعيد إلى مرحلة ظهور 
من  »حيث  الشهرة  تحقيق  وسرعة  واإلعالنات  الصحافة 
القيم،  جميع  أشكال  وتغيير  األفكار،  جميع  تسويق  الممكن 
واختزال جميع المهن في غرض واحد هو السعي لكسب المال 
وتحقيق النجاح بسرعة«. وبالعودة إلى سؤاله الجوهري عما 
يمثله المثقف أو المفكر اليوم )يعني بعد هذه الضغوط أو 
المغريات أو وتيرة العصر السريعة الذي وجد المثقف نفسه في 
قلبها( يجد إحدى اإلجابات، التي يعتبرها األفضل واألصدق، 
عند عالم االجتماع األميركي سي. رايت ميلز، الذي كتب العام 
المثقفين  أو  المفكرين  »إن  سعيد  حسب  مفاده  1944مــا 
المستقلين قد يواجهون لونًا من اإلحساس المؤسف بالعجز، 
بسبب وضعهم الهامشي، وقد يواجهون خيار االنضمام إلى 
صفوف المؤسسات أو الشركات أو الحكومات باعتبارهم أفرادًا 
في مجموعات ضئيلة العدد تعمل داخلها، تتخذ قرارات مهمة 
ميلز:  يقول  أو كما  بالمسؤولية«.  إحساس  ومستقلة دونما 
»إذا لم يرتبط المفكر بقيمة الحقيقة في الكفاح السياسي، 
الواقعية، بصفة عامة،  الحياة  فلن يستطيع تلبية متطلبات 
بمستوى المسؤولية الالزم« ويعلق سعيد على هذا االقتباس 
مفر من  بأنه ال  القراءة  وإعادة  بالقراءة  يعتبره جديرًا  الذي 
السياسة التي هي حولنا في كل مكان »وليس بوسع أحد أن 
يفر إلى عالم الفن أو حتى إلى عالم الفكر أو حتى إلى عالم 
المتعالية.  النظريات  أو  الغرض  عن  المنزهة  الموضوعية 
السياسة  معًا  وتسوقهم  عصرهم  إلى  ينتمون  فالمثقفون 

مثلما  والبرامج،  السياسي  العمل  ضد  هم  يحاورون، 
حتى  ثانٍ  طرف  بوجود  االعتراف  رفض  الذي  القذافي 

لحظة مقتله.
أن  نقبل  لم  بأن  فعلنا ذلك  براءة، نحن  • نحن لسنا 
يحكم فينا ال القذافي وال ورثته، فدفعنا الثمن، وسندفع 

كما دفعنا قبل في سجون القذافي.
 11 2001 قتل من قتل في نيويورك،  11 سبتمبر   •
تفاقم  ببنغازي،  األميركي  السفير  قتل   2012 سبتمبر 

الوضع، وتدعشت المنطقة.
• ما بعد الحداثة أعادت الشعراء العرب إلى البكاء على 
األطالل، في قصيدة واحدة نثرية مكرورة، بغض النظر 

عن نظرات الشعراء المنفلوطية.
الذي  الكالم  في  التفكر،  عن  أصمت  أن  أشتهي   •

أسمع، والكالم الذي أتكلم.
مشروع  منعت  كما  تفعل،  تريد  عندما  أميركا   •

مؤسسة النفط في شرق ليبيا، فإن البقية تأتي.
لألمم  مبعوث  أي  كالم  كما  سالمة،  غسان  كالم   •

المتحدة، كالم ليل.
وأما  األمني،  مربعه  على  مدينته.  على  يغني  كل   •

البقية الباقية فتذهب جفاء.
• في مذهبي أن الحياة التي لم نخترها، كما األم، كما 

الوطن، تستحق أن نختارها.
• 1969 /2019م، يأكلون ناقة اهلل وسقيها ويبكون 

حال البالد.
اإلقليم،  في  وتوابعهما  الدولي  والمجتمع  أميركا   •

الحل هو الال حل، حتى إشعار آخر.
• الدهشة ما يتبقى لنا من الطفولة.

• التحليل الصح كما المعلومة ثابت على األرض، أما 
التحليل الخطأ، فكما اجتهاد للتحليل الصح.

• بذلنا الغالي والنفيس كي نستنسخ عصر الجماهير، 
عهد القذافي، وكل استنساخ أسوأ مما كان، شكرًا لثوار 

فبراير األشاوس.
• عندما أحب أحدًا ال أجد ما أقول له وما أكتب، لم يعد 

للكالم معنى، رفعت الصحف.
• الحب كآخر الليل، أول النهار.

• ثق بنفسك هذا هو إكسير الحياة.
تلميذه  ليس  تلميذه  أن  يعرف  من  الجيد  المعلم   •

اليوم؟« سؤال  المفكر  أو  المثقف  الذي يمثله  »لكن ترى ما 
كتابه  في  سعيد  إدوار  والمفكر  الناقد  يطرحه  جوهري 
»Representations of the intellectual« الذي ترجمه د. 
»لكن« هذه  والــ  والسلطة.  »المثقف  بعنوان  عناني  محمد 
تأتي بعد قراءته لرواية فلوبير »التعليم العاطفي« وقراءته 
خصوصًا لخيبة أمل فلوبير في المثقفين أو المفكرين منتصف 
القرن التاسع عشر »تدور أحداث الرواية في باريس إبان فترة 
القالقل التي شهدتها في الفترة بين 1848 و1851، وهي 
لويس  الشهير  البريطاني  المؤرخ  عليها  أطلق  التي  الفترة 
لنا  تقدم  فالرواية  والمفكرين،  المثقفين  ثورة  ناميار وصف 
صورة عامة منوعة المالمح للحياة البوهيمية والسياسية في 
اثنين  نجد  الرواية  التاسع عشر(. وفي مركز  القرن  )عاصمة 
وشارل  مورو،  فريدريك  هما  فرنسا  في  األقاليم  سكان  من 
ديلورييه، ويصور فلوبير، في وصفه لمغامراتهما الشبابية، 
غضبه وحنقه من عجزهما عن السير في طريق المثقفين أو 
فلوبير  احتقار  من  كبير  جانب  ويرجع  المستقيم.  المفكرين 
لهما إلى ما قد نرى فيه مبالغة من جانبه في توقع ما كان 
يمكنهما أن يفعاله. وثمرة تصويره لهما هي أنصع وأبرع 
تمثيل للمثقف أو المفكر الذي ضل سبيله. فالشابان يبدآن 
حياتهما باعتبارهما قادرين على أن يصبحا من فقهاء القانون، 
وأصحاب  والفالسفة  المقاالت،  وكتاب  والمؤرخين،  والنقاد، 
نصب  الشعب  رفاهية  يضعون  الذين  االجتماعية  النظريات 
الفكرية،  طموحاته  »بتضاؤل  ينتهي  مورو  ولكن  أعينهم. 
والقصور  الذهنية  البطالة  يعاني  وهو  األعوام  فاتت  فلقد 
الذاتي في القلب. وأما ديلورييه فيصبح مديرًا استعماريًا في 
الباشوات، ومديرًا إلحدى  الجزائر، فهو يعمل أمين سر أحد 
الصحف، ووكياًل لشركة إعالنات، وهو يعمل حاليًا مستشارًا 

قانونيًا إلحدى الشركات الصناعية«.

التقاليد  إلى  إضافة  طبعًا  عجائب،  له  ليبيا  في  رمضان 
الصائم  أن  منها  اإلسالمية،  الدول  كل  في  االعتيادية 
ويطارده  »محشش«،  يدعى  الصيام  عليه  يصعب  الذي 
األطفال أحيانًا، صارخين: »يا حشاش في رمضان«، وال 
أعرف من أين أتي هذا االصطالح، وهذا الحشاش عادة 
يرتكب حماقاتٍ ال حصر لها. أحدهم وهو فنان كوميدي 
القنطار  قارب  ما  النهار  فترات  على  مرة  اشترى  شهير، 
من الخبز، فكل ما مر على مخبز أو دكان وأعجبه الخبز 
اشتراه، قبيل المغرب عند عودته إلى البيت وجد سيارته 

مليئة بالخبز.
العقيد  البالد  في  األكبر  الحشاش  كان  هذا  على 
معمر القذافي!، ففي سنة أواخر السبعينات كنت ساهرًا 
الليلة ما قبل األخيرة من شهر شعبان، حيث  بالجريدة 
التالي  اليوم  يكون  أو  الصيام  يعلن  أن  المتوقع  من 
الفجر،  قبيل  حتى  الجريدة  في  بقيت  لشعبان.  المتمم 
وعدت إلى البيت بعد التأكد أنه اليوم األخير من شعبان، 
أشعلت  الشارع  وفي  وخرجت،  أفقت  الظهر  وبعد  نمت 
سيجارتك«،  »اطفي  أحدهم:  وجهي  في  فصرخ  سيجارة 
ولما لم أفهم أخذ السيجارة من فمي ورمى بها بعيدًا. 
الثامنة صباحًا  الليبية عند  اإلذاعة  أنه في  لي  ثم وضح 
خرج  مثلي من  الكثير  وأن  رمضان،  أول  اليوم  أن  ُأعلن 

إلى الشارع مدخنًا.
لكن  رمضان،  في  عادة  يكون  المشتهي  الحشاش 
األكبر من اشتهى  الحشاش  أن  أخذوا يعلقون  الليبيين 

رمضان ذاته، فأصدر أوامره بالصيام ساعة شاء.
وهلل في خلقه شؤون!

كلمات مبعثرة
أميركا  المتحدة،  األمم  الدولي،  المجتمع  كأنما   •
للتدخل  الليبيين  أوامر  انتظار  في  والناتو،  الغرب  ودول 

العسكري لفض النزاع في ليبيا.
والقيح  والجثامين  بالقبور  أمألها  قصيدًة  ُأكتب   •
مهما  باإلعجابات،  وتمطر  القبول  ستلقى  األمور،  وويل 

كان ما كتبت ال عالقة له بالشعر وال بالـ....
الدولي.  البنك  من  فرع  األخير  في  المركزي  البنك   •
والحروب األهلية تتغذى من الخارج وتنتهي بإرادته، من 

لبنان، فيوغسالفيا إلى أيرلندا ورواندا.
ال  يفاوضون،  ال  واإلرهــابــيــون،  الــســالح،  حاملو   •

الجماهيرية القائمة على الصور الفكرية التي يجسدها اإلعالم 
مقاومة هذه  اإلعالم، وهم ال يستطيعون  أجهزة  أو صناعة 
بالروايات  يسمى  فيما  والتشكيك  فيها،  بالطعن  إال  الصور 

الرسمية«.
فاإلعالم سلطة هائلة موجهة للجماهير الخاضعة ألدوات 
دفق  أمام  أنفاسها  تلتقط  أن  تستطيع  ال  وهي  تخديرها، 
العصر،  إيقاع  يصبغ  الذي  اللهاث  هذا  وأمام  الهائل  الصور 
بمعنى آخر؛ تظل وظيفة المثقف أو المفكر، كما يقول ميلز، 
نزع األقنعة، وتقديم صور بديلة يحاول المثقف فيها أن يكون 

صادقًا ما وسعه الصدق.
من جانب آخر يشير إدوارد في هذه المحاضرات التي قدمها 
الـ»بي  الذي تقدمه  لبرنامج »محاضرات ريث«   1993 العام 
بي سي« البريطانية، إلى ظاهرة تنبئ بسوء أكبر تتعلق بقوة 
الدول النفطية وثرائها، التي في حمى تركيز وسائل اإلعالم 
الغربية على نظامي حكم البعث في سورية والعراق، أغفلت 
»الضغوط الهادئة والخبيثة« التي تمارسها النظم الثرية بما 
تنفقه على االستحواذ على مصادر المعرفة وتقديم »الرعاية 

المالية السخية لألكاديميين والكتاب والفنانين«.
يذهب الكتاب في محاولة تحديد صور تمثيل المثقف من 
سؤال معقد إلى سؤال آخر أكثر تعقيدًا، أو تخصيصًا، والذي 
يعتبره السؤال األساسي الذي يواجه المثقف: كيف يقول المرء 

الحق؟ وأي حق تراه؟ ولمن وفي أي مكان؟.
أواًل: يعترف سعيد بأن ال مذهب أو منهج واسع النطاق إلى 
الحد الالزم لتقديم إجابات مباشرة عن هذه األسئلة، ولن يجد 
المثقف في عالمنا الواقعي في متناوله سوى أدوات علمانية 
يتبناها لتوصيل أفكاره، أما الوحي واإللهام، فهي وسائل أو 
طرائق لها جدواها لفهم ما يجري في الحياة الخاصة، لكنها قد 
تجلب الكوارث بل وتؤدي إلى أساليب همجية إذا استخدمها 
الفكر النظري، بل إنني كما يقول سعيد: »قد أذهب إلى القول 
إن على المفكر أن يشتبك في نزاع مدى حياته مع األوصياء 
على الرؤية المقدسة أو النص المقدس، فضروب عدوانهم 
أي خالف وال  تقبل  الغليظة ال  العد، وهراواتهم  ال يحصيها 

تسمح قطعًا بأي تنويع أو تعددية«.
انطالقه  نقطة  »الموضوعية«  قضية  من  يتخذ  ثانيًا: 
بالمؤرخ  مستعينًا  األسئلة،  هذه  مــراودة  أجل  من  التالية 
األميركي بيتر نوفيك الذي أصدر العام 1988 مجلدًا ضخمًا 
واالشتغال  الموضوعية  النبيل: مسألة  »الحلم  عنوانه  يمثل 
تضعنا  اللذين  نفسه  والمأزق  الحيرة  أميركا«  في  بالتاريخ 
فيهما األسئلة السابقة، ومن مادة علمية مستقاة من جهود 
كتابة التاريخ على امتداد قرن كامل في أميركا، يركز نوفيك 
على المثال األعلى لـ »الموضوعية« الذي يدفع المؤرخ إلى 
أن  مبينًا  والدقة،  الموضوعية  من  قدر  بأكبر  الحقائق  رصد 
هذا الجوهر للبحث التاريخي، ويعني الموضوعية، »قد تطور 
وتغير تدريجيًا فأصبح مستنقعًا موحاًل من المزاعم والمزاعم 
بين  االتفاق  رقعة  تتضاءل  جميعًا  وإزاؤهــا  لها،  المضادة 
المؤرخين حول حقيقة الموضوعية حتى لتصبح أقل حجمًا من 
ورقة التوت التي تستر العورة، بل وقد ال تبلغ ضآلتها حجم 

تلك الورقة أحيانًا«.
وللتدليل على هذا الحكم القاسي حيال حجة »الموضوعية« 
التي تستغرق بجاذبيتها المثقف أو المفكر المستقل، يذهب 
إلى أن كلمة »الموضوعية« قامت بالخدمة في وقت الحرب 
فتحولت إلى الحقيقة التي نراها »نحن« في مقابل ما يقول 
السلم  وقت  في  وتحولت  الحقيقة،  إنه  الفاشيون  األلمان 
كما  أي  المتنافسة،  للجماعات  الموضوعية«  »الحقيقة  إلى 
يراها  وكما  األفارقة،  األميركيون  يراها  وكما  المرأة،  تراها 

األميركيون اآلسيويون، وكما يراها البيض، وهلم جرا.
يقول سعيد: »لدينا، بطبيعة الحال مسائل تتعلق بالوطنية 
والوالء للبلد الذي ينتمي الفرد إليه، فالمثقف ليس آلة صماء 
بسيطة الصنع تقذف بالقوانين التي صممت تصميمًا رياضيًا، 
تؤدي  وأن  بالخوف،  اإلنسان  يحس  أن  أيضًا  الطبيعي  ومن 
وطاقته،  واهتمامه  وقته  على  المفروضة  الطبيعية  الحدود 
باعتباره صوتًا مفردًا، إلى التأثير فيه إلى حد مخيف«. أو كما 
يستشهد بجان جينيه الذي يقول: إنك حين تنشر مقاالت في 
مجتمع ما تدخل في التو واللحظة دنيا السياسة، ومن ثم فإذا 

أردت أال تكون سياسيًا فال تكتب مقاالت وال تتحدث علنًا.

معلمه  معلمه،  أن  يعرف  من  الجيد  التلميذ  األبد،  إلى 
إلى األبد.

ساعدته  من  أما  أبدًا،  ساعدك  مرة  يساعدك  من   •
مرة فكأن لم تساعده.

• إذا ما تصورت الحب خديعة، ماتت فيك الحياة.
• ما مظلم بحاجة إلضاءة شمعة، ليس بحاجة لمن 

يلعن الظالم.
أحدًا  الثقافة  تمنع  لم  فيري:  لوك  قول  أصدق  ما   •
من أن يكون سافاًل. إن االعتقاد بكمال الجنس البشري 

بفضل التعليم هو أكبر وهم عن عصر األنوار.
للحرب  سماد  أفضل  وهما  الخوف،  توأم  الفساد   •

األهلية.
الدين،  على  المحافظة  يريدون  المتأسلمون   •
الرجعيون على األخالق، ومن عنده سلطة على سلطته، 

ونحن على رؤوسنا كلنا نحافظ.
الواحد  فيتحول  تتبرز  ذبابة  حيث  األرقام  أكاذيب   •

إلى عشرة وتتضاعف العشرات.
• األدباء والمفكرون الثقات، هم عادة من ينهشون 
تسع  ال  الجبل  قمة  أن  يعرفون  ألنهم  بعضهم،  لحم 
ألنهم  إال  إلهة،  ليسوا  من  اإللهة  أوليمب  الجميع، 

وحيدون وال مثيل لهم.
• كأن ال أين لك، وال أمل لي.

الناس  فاليري:  الشاعر  قول  أقــرأ  وأنــا  تقهقرت   •
يدخلون إلى المستقبل متقهقرين.

أن  بمستطاعه  ليس  من  أن  الدامغة  الحقيقة   •
تحقيق  ادعــاء  بمكنته  ليس  ليله،  إنــارة  على  يحافظ 
األنوار في بلده، حتى ولو كان صراطه صندوق االقتراع.

• التنويري المحترم يريدها مضيئة ساطعة، كي ينير 
العقول. إنه يخاف الظالم وال يحب الغرف المغلقة!

ال  لسفينة  مناسبة  ريح  هناك  ليس  يقول:  المثل   •
وجهة لها، لكن هناك أمواج هائجة.

• العمل الذي ال خطأ فيه، هو العمل الذي لم ينجز.
أي  عناصر  ألن  حقيقي،  تتخيله  أن  يمكن  ما  كل   •

تخيل مما تعرف.
• إني صائم الدهر عن أذى اآلخرين، أفطر على حب 

من يستاهل ذلك.

اإلعالم سلطة 
هائلة موجهة 

للجماهير 
الخاضعة ألدوات 

تخديرها، وهي 
ال تستطيع أن 

تلتقط أنفاسها 
أمام دفق الصور 

الهائل وأمام 
هذا اللهاث الذي 

يصبغ إيقاع 
العصر

املتأسلمون 
يريدون 

املحافظة على 
الدين، الرجعيون 

على األخالق، 
ومن عنده 

سلطة على 
سلطته، ونحن 

على رؤوسنا كلنا 
نحافظ.

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

بنية العقل العربي

مدن.. وأحوال وتقلبات
جمعة بوكليب

الشعوب  بحسب  »أنواع«  إلى  العقل  تعديد  أو  تقسيم  على  التحفظ  رغم 
واألعراق، كأن يقال العقل العربي والعقل الصيني والعقل الغربي، إلخ، إال 
الشعوب  عقول  تمظهرات  بين  وواضحة  واقعية  فوارق  ثمة  أن  يبدو  أنه 
شيء  في  العلمي  التفكير  من  ليس  المختلفة،  والحضارات  والثقافات 

إغماض النظر عنها والقفز عليها.
وقبل المضي في تسليط الضوء على هذه المسألة، نود التأكيد على 
المائزة ليست معطيات جوهرية  التنوعات والفوارق والخصائص  أن هذه 
الظروف  فرضتها  وتشكالت  تبلورات  هي  وإنما  تزول،  وال  تحول  ال  ثابتة 
البيئية وأنماط النشاط االقتصادي وطرق كسب المعاش وجملة الظروف 

والتطورات التاريخية التي وجهت حياة كل شعب.
ولعل أكثر العقول التي تعرضت إلى الدراسة »العقل العربي« وبالذات 

في مقارنته بـ»العقل الغربي«.
يتناول هذه المسألة بتركيز شديد، واستغوار عميق، كتاب صادر حديثًا 
مترجمه  يصفه  والعيني««*  المجرد  أنطولوجيا  العربي:  »العقل  بعنوان 
بأنه يمثل »مقاربة نظرية ومنهجية جديدة غير مسبوقة في دراسة العقل 
العربي والثقافة العربية« )ص: 15(. وتعتمد هذه المقاربة على »توظيف 
معطيات العلوم المعرفية وعلم النفس المعرفي الذي يشتغل على آليات 
عمل الذهن وكيفية التفكير وليس محتواه. كما يوظف علم النفس – عبر 
الثقافي الذي يتخصص بالدراسة المقارنة بين مختلف الثقافات في أوجه 
تباينها وتالقيها، على صعد أنماط التفكير والسلوك والعالقات، ويرفدهما 
بعلم النفس البلدي )Indigenous( الذي يدرس أنماط التفكير والسلوك 

والعالقات من خالل المعطيات النوعية للثقافة المحلية« )ص: 15(.
يلخص المؤلف، في خاتمة الكتاب، خصائص العقل العربي كما تبينت 
)ص:  معقدة  إيبيستمولوجيا  على  ترتكز  العربية  الثقافة  أن  فيؤكد  له. 
حاالتها  أحسن  في  الثقافة،  هذه  »تحيط  المجرد  مستوى  فعلى   .)407
لإلمساك  يسعى  عقالني  إبيستمي  توجه  ذا  عقال  يولد  الذي  بالتجريد، 
إلى األفول  المجردات ويميل  407(. فهو »عقل يزدهر مع  بالكلي« )ص: 
مع زوالها« )ص407( وهو في هذا يمثل نقيضا »للعقل البراغماتي األنغلو 
 )407 )ص:  المنكفئ«  األلماني  العقل  إلى  وصواًل  ويمتد  سكسوني   –
األمر   )407 )ص:  مميز«  وعاطفي  معرفي  بمجال  مزود  »عقل  أيضًا  وهو 
الذي »يسمح بتفاعل العديد من األبعاد واتحاد المتضادات الهيراقليطي، 
الطابع  إسباغ  خالل  من  والهامشية  الفردي  االستالب  يحارب  عقل  إنه 
407(. كما أنه »عقل يصر على بناء  الموضوعي على ما هو ذاتي« )ص: 
تتبنى  التي  التيارات  مع  تصادمي  مجرى  وذو  المواقف  واتخاذ  القضايا 
407( فهو »عقل يؤكد استمرار  الوصف وحل المشكالت وحدهما« )ص: 
حياة األيديولوجيا والتاريخ على الرغم من إعالن موتهما، وهو عقل معني 
كما  والتنبه.  اليقظة  صدارة  في  االهتمام  هذا  ويبقي  المجتمع  بحقوق 
لثقافة  يرتاح  والنوعية وال  الصغيرة  الجماعة  إلى  أنه عقل متوجه بطبعه 
407(. لذا »فالعقل العربي هو العقل الوحيد الذي يبدو  الجماهير« )ص: 

جاهزا لتحدي منتجات الغرب الثقافية« )ص: 407(.
أما على المستوى العيني، فيتميز هذا العقل »بالتمركز المتطرف حول 
الذات، والنفعية، وتفتيت المنظور االجتماعي العام«. كما يتميز باالنفعال 

»والعدوانية تحديدًا ]... و[ األحقاد الطائفية« )ص: 408(.

* إسكندر عبدالنور، العقل العربي: المجرد والعيني، ترجمة: مصطفى 
حجازي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2017.

المدن، باختالفها وتنوعها، بغض النظر عن عالقاتنا بها، ومشاعرنا نحوها، أو 
ما تعنيه أو ال تعنيه لنا- في أغلبها، ضجيج يصيب القلب بصدع، والرأس بصداع، 
و»وجيج« ينغص هدوء السريرة، ويقلق سالم الروح، يتلبسك، في غفلة من حذرك، 
لدى اشتباكك اليومي في زخم زحام شوارع، وهرج ومرج أسواق، ومحطات قطارات، 
وحافالت، تخوض فيها مع الخائضين. ولندن مدينة، ال تختلف عن غيرها من مدن 
الدنيا، لكنها، ضمن مدن أخرى، قليلة، تجعلك تتناسى، كل ذلك، لتشغلك بالركض، 

نهارًا ولياًل، كل فصول العام، على أمل اللحاق بايقاعها المسرع.
وهي مدينة، بحمولة تاريخية، تتقلب، وتتكيف مع ما يأتيه بها الزمن في جرابه 
من أحوال، وما يلقيه في طريقها من تحوالت، وتغييرات، وحوادث، تتسم بالشدة 
أو بالخفوت، بالسرعة أو بالبطء، مثيرة، أحيانًا، عواصف من ضجيج، و »وجيج«، وفي 

أحيان أخرى، تنساب بنعومة، وهدوء نسيم طري.
ولعل كثيرين منا، زاروا لندن، أو عاشوا بها فترة من الوقت، أو ظلوا على عالقة 
بها، بشكل من األشكال، ويعرفونها، ويدركون ما اعتراها من تغيرات، وما حل بها 
أنها  يتفقون على  أورفضًا،  قبواًل  أوقات، قاسية وطيبة، وكيف تعاملت معها،  من 
خرجت من تلك المعارك، منتصرة، وأكثر انفتاحًا، وتحررًا، وأوسع مدارك، وتسامحًا، 

وأرسخ ديمقراطيًا.
أثار هذه الخواطر في نفسي، ما نُشر من تقارير إعالمية، مؤخرًا، تتعلق بقرار 
صادر عن وكيل وزارة الثقافة والرياضة، في الحكومة البريطانية، المسؤول بشؤون 
إتش  لمؤلفها »دي  تشاترلي«  الليدي  رواية »عشيق  بتصدير  بمنع موقت  الفن، 
لورانس«، الرواية التي صدرت في أوائل الستينات من القرن الماضي، وهزت أركان 
المجتمع البريطاني، آنذاك، بجرأتها على فتح ثغرة كبيرة، في جدران واقع اجتماعي، 

محافظ، والتعرض لما عد »تابو« محظور االقتراب منه، فما بالك الخوض فيه.
حين نشرت الرواية في بريطانيا، العام 1960، كانت تلك الطبعة الثانية. الطبعة 
1928 سريًا، في مدينة فلورنسا بإيطاليا. وحين ظهرت  العام  األولى نشرت في 
طبعة دار نشر »بنجوين« في بريطانيا كانت طبعة مهذبة. ولم يكن غريبًا آنذاك 
أن تقفل األبواب أمام الرواية حتى بطبعتها المهذبة، ومنعت من التداول لتأثيرها 
تدخل  إلى  الناشرين  لجوء  األمر  فأستلزم  لالمة!  األخالقية  الصحة  على  الخبيث 
انتهت بحكم  بلندن وقائع جلسات  بيلي«  »أولد  قاعة محكمة  القانون، وشهدت 

لصالح دار النشر.
تدور وقائع الرواية في فترة الحرب الكونية األولى في دائرة عائلة أرستقراطية 
يعود فيها الزوج من تلك الحرب مقعدًا نيتجة إصابته، عاجزًا عن القيام بواجباته 
الزوجية، مما يضعه في موقف محرج مع زوجته الشابة، فيضطر إلى مناقشة األمر 
معها بما يتضمن عدم اعتراضه على إشباع رغباتها الجنسية إن شاءت مع رجل 
آخر. وبالفعل تنزلق قدما الزوجة نحو تلك الطريق وتدخل في عالقة مع رجل من 
عامة الناس. وحينما علم الزوج بذلك ثار غاضبًا اعتراضًا ورفضًا ليس على العالقة 
ولكن على اختيار الزوجة عشيقًا ينتمي لطبقة فقيرة وليس أرستقراطيًا. هذا االختيار 
أو خيار الخيانة الطبقية وكسر الحدود بين الطبقتين المتصارعتين تاريخيًا هو ما 
منح الرواية روحها وجعلها إحدى العالمات المهمة في األدب البريطاني المعاصر 
ومؤشرًا لمرحلة تاريخية واجتماعية جديدة. أضف إلى ذلك جنوح المؤلف إلى تحدي 

القيم السائدة أخالقيًا وقتذاك بوصف مفصل لتوهج العالقة العاطفية والجسدية.
في توضيحه لقراره باإلبقاء على نسخة الرواية التاريخية ومنعها من التصدير، 
قال وكيل الوزارة: »إن محاكمة رواية عشيق الليدي تشاترلي تشكل عتبة في التاريخ 
الثقافي تمثلت في تغلب التوجهات الحديثة على القيم الفيكتورية. وأمل أن يتوفر 
مشتٍر لنسخة الرواية لكي نحافظ على بقاء هذا الجزء من تاريخ األمة في بريطانيا«.
نسخة الرواية المعنية هي آخر شاهد متبٍق على تلك المحاكمة، وقصتها طريفة 
ألنها النسخة التي كانت لدى قاضي المحكمة السيد لورنس بيرون لكي يقرأها 
ويتبين مدى أحقية الدعاوى ضدها. لكن القاضي رغبة منه في تفادي تضييع وقته 
ووقت المحكمة عهد بها إلى زوجته لكي تقرأها وتساعده في تحديد الصفحات التي 
تحتوي مشاهد أو جماًل إباحية. وجرت العادة وقتذاك أن يسمح للقضاة باصطحاب 
زوجاتهم إلى جلسات المحكمة والجلوس بجانبهم على منصة القضاة. وبدورها 
اإلباحية  والكلمات  المشاهد  تحت  الخطوط  ووضع  الرواية  بقراءة  الزوجة  قامت 
ووضعت أرقام الصفحات على ورقة خارجية من أوراق المحكمة ليسهل على زوجها 
قامت  أنها  ذلك  إلى  أضف  الوقت.  إضاعة  دون  الصفحات  إلى  الرجوع  القاضي 
بتفصيل وخياطة قطعة قماش على شكل حقيبة لكي يضع القاضي فيها نسخة 
العام.  الحياء  المحكمة حرصًا على عدم خدش  إلى  البيت  الرواية في طريقه من 

وكانت تحضر معه جلسات المحكمة.
تلك النسخة تحديدًا بهوامشها ومالحظاتها وبحقيبتها القماش التي حاكتها 
زوجة القاضي بيعت من قبل دار مزاد »سوثبي« المشهورة بلندن بقيمة 56.250 
من  إخراجها  موقتًا  رسميًا  ومحظور  مشتريها  معروف  وغير  استرليني  جنيه  ألف 

بريطانيا.

عمر أبو القاسم الككلي

لندن ال تختلف 
عن غيرها من 

مدن الدنيا، 
لكنها، ضمن 

مدن أخرى، 
قليلة، تجعلك 

تتناسى، كل 
ذلك، لتشغلك 

بالركض، 
نهارًا ولياًل، 
كل فصول 

العام، على أمل 
اللحاق بايقاعها 

املسرع.

أكثر العقول 
التي تعرضت إلى 
الدراسة »العقل 
العربي« وبالذات 

في مقارنته 
ـ»العقل الغربي«. ب

رمضانيات



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

غالباً ما يعالج 
الفيلم أحداثه من 

خالل وقت حقيقي 
ومحدد بدقة

وألننا  متخيلة،  حياة  عن  عبارة  هي  الرواية  أو  الفيلم 
نجعل  أن  يتعين  واقعية  الخيال  على هذا  أن نضفي  نريد 
وقتًا، ونعرف متى  له  أن نحدد،  له بداية ونهاية، بمعنى 
قصة  منه  تبدأ  الذي  المكان  ونحدد  ينتهي.  ومتى  يبدأ 
أن  تنس  فال  صباح  ساعة  اخترت  فإن  والوقت،  الفيلم، 
تقنع المشاهد أنه صباح، وإن كان مساء تقنعه أنه مساء. 
وتحتفظ  ستنهي  ومتى  الفيلم،  يبدأ  متى  أيضًا  وتحدد 
ال  ولكن  معك،  يعمل  الذي  وللطقم  لنفسك  به  بذلك 

أن تعلنه للمشاهد. يتعين 
القصة  أحداث  تنظيم  فكيفية  جدًا،  مرن  فن  السينما 
بأحداثك  تتقدم  كأن  لك  متروك  أمر  حدوثها  ومواقيت 
من  البداية  تكون  أو  الخلف  إلى  تعود  أو  األمام  إلى 
النهاية أو من منتصف انسياب األحداث. كل ذلك متروك 
االستراتيجيات  انتقاء  حرية  فلهما  والمخرج  للسيناريست 

التنظيمية.
حقيقي  وقت  خالل  من  أحداثه  الفيلم  يعالج  ما  غالبًا 
على  قدرة  دون  من  تتطور  األحداث  ألن  بدقة،  ومحدد 
والسيناريست  القدير  المخرج  أن  غير  بفواصل،  كبحها 
فواصل  أو  هفوات  دون  الفيلم  يقدم  الذي  هو  أيضًا 

فيكون زمن القصة هو زمن الفيلم.
بن(  )شون  المخرج  أخرجه  األميركي  فيلم  »العهد« 
األلماني  السويسري،  للكاتب  نفسه  بالعنوان  رواية  عن 
دورنمات(  )فريدريش 
 ،1991 سنة  المتوفى 
ترجمها  التي  وهي 
بدوي  عبدالرحمن  الدكتور 
الفيلم  »الوعد«.  باسم 
اإلنجليزي  العنوان  باختياره 
األقرب  هو  كان  )العهد( 
لما  )دورنمات(  يتناوله  لما 
ديني،  إيحاء  من  الكلمة  في 
)دورنمات(  أن  فالمعروف 
دينية  نشأته  كانت 
وهذا  إنجيلي  قس  فوالده 
كتبه  الفيلم  سيناريو  مسرحياته.  معظم  في  انعكس  ما 
مكان  وجعال  كرومولوسكي(  وماري  )بيرجي  الزوجان 
األحداث أميركا وليس سويسرا مثلما حدد مؤلف الرواية، 
وإنما  بوليسية  لرواية  ساخرة  محاكاة  منها  يجعال  ولم 
صناع  يشغل  كان  الذي  العدل  أساسها  فكرية  قضية 

الفيلم.
بالشرطي  القصة،  زمن  في  وينتهي،  يبدأ  والفيلم 
صحراء  في  وحيدًا  يهذي  وهو  نيكلسون(،  جاك  )الممثل 
من  تبتدئ  باختصار  الفيلم  قصة  الذباب،  يهش  نيفادا 
ست ساعات قبل خروج الشرطي )نيكلسون( على التقاعد 
تذكرة  يهدونه  تقاعده،  بحفل  رفاقه  مع  يحتفل  فبينما 
لطفلة  وقتل  اغتصاب  جريمة  فتقع  إجازة،  لقضاء  سفر 
وهنا  ولديها،  إبالغ  )نيكلسون(  على  يتحتم  وكان  بريئة، 
خشبيًا  صليبًا  تحضر  وهي  األم  بانهيار  القصة  تتأسس 
أن  بروحه  عليه  يقسم  وتجعله  الضحية،  الطفلة  صنعته 
ويلغي  األحداث  وتتولى  للعدالة،  ويقدمه  القاتل  يجد 
الفيلم  ويتلخص  القاتل،  عن  ويبحث  إجازته  )نيكلسون( 
 - ويصل  القانون،  أنه  بالضرورة  ليس  العدل  أن  في 
إلى  بالقضية  المكلف  )ستان(  والشرطي  نيكلسون 
ويحاصروه  )توبي(  اسمه  األصليين  أميركا  سكان  أحد 
الشرطي  أمام  الفتاة  قاتل  بأنه  يعترف  أن  إلى  باألسئلة 

)ستان( الذي تولى القضية من بعد تقاعد )نيكلسون(.
وأن  معتوه،  مجرد  القاتل  أن  المتفرجين  أمام  ويتضح 
ذلك  لنا  ويتأكد  براعته  يثبت  أن  يريد  )ستان(  الشرطي 
قانونًا.  منتهية  القضية  وتصبح  توبي  انتحار  بعد  من 
القاتل ينطلق  بإيجاد  الذي وعد  المتقاعد  الشرطي  ولكن 
في بحثه عن القاتل إلى أن يصل إلى أن القاتل هو راهب 
الكنيسة فلقد أعد له كمينًا بفتاة صغيرة، وعندما ينطلق 

الراهب إليها يصدم بشاحنة ويحترق وحده في العربة.
وأنه  يهذي،  )نيكلسون(  أن  باعتبار  القصة  وتنتهي 
محبوبته  استغل طفلة  وأنه  زمالئه.  أمام  فقد مصداقيته 
الحبيبة، من بعد قصة حب  الكمين ويفقد هذه  من أجل 
الصحراء  في  وحيدا  به  الفيلم  وينتهي  بينهما  نشأت 
ينهش الذباب وهو ال يعلم يقينا إن كان قد أوفى بالعهد 

الذي قطعه على نفسه مقابل خالص روحه أم ال؟
والمتنوعة  الطويلة  والتفاصيل  أيضًا  والفيلم  القصة 
على  محدد،  زمن  وفق  وانتهت  بدأت  جميعها  األخرى 
الرغم من تنوع األحداث والشخصيات واألماكن. كل ذلك 
وهي  الكبير  الفلسفي  الفيلم  سؤال  يغيب  أن  دون  من 

حيرة اإلنسان أمام ما ال يدركه على حقيقته.

البداية والنهاية »13«

سفيان وسيف السيفاو.. ثقافة الفن في البيت الواحد

حينذاك  2016م  العام  لوحاته  أولى  يرسم 
حين  الجميل،  عمره  من  الثامنة  في  كان 
ونافذة  باألصفر  مجلاًل  ولدًا  سأجد  أتأملها 
صغيرة يطل منها وجه اسم اللوحة )الفزاعة(، 
اللوحة  وخلفية  برتقالي  أصفر  غزيرة  األلوان 
تغمر  وهي  تلهو  نزقة  تلهو  فرشاة  ضربات 

اللوحة لتقول بعضًا من خوف.
هذا الحوا، الذي تم قبل منتصف ليل يوم 
األربعاء، الخامس عشر من مايو، حاولت من 
الخبئ  الطفولة  عالم  استكشف  أن  خالله 
والذي تظهره اللوحة، حوار عجول جدًا لكنه 

المغامرة. يستحق 
● لنبدأ بالمشاركة في المعرض »ثقافة 

الفن في البيت الواحد«؟
والفخر«  بالسعادة  نشعر  »كنت  سيف: 
أني  فخور  كنت  »أنا  سفيان:  بالمعرض. 
يشوفوه  معرض  درت  وأني  بابا  مع  نشارك 

الناس« أنا كنت في قمة السعادة.
عن  نحكي  هل  وسيف  سفيان   ●

تجربتكما؟
_ سفيان: أنا تجربتي صغيرة »هلبة«، لكن 
البداية كانت بمراقبة بابا وهو يرسم، يعني 
»نشوفوا«  طويلة  فترة  وجلوسنا  وسيف  أنا 
وبابا  األلوان،  ويخلط  اللوحة  تتكون  كيف 
ونسألوا،  مهتمين  وكيف  احتكاكنا،  الحظ 

وطبعًا كل شيء كان موجود.
● ماهو الموجود؟

سيف: كل أدوات الرسم، الورق، القماش، 

واإلكريليك  الُفرَشْ  األلوان،  حاجة  وأحلى 
»هلبة  األلوان  نحب  أنا  نخلطها.  وكيف 
وبديت نخربش ونشوف لبابا« وبدأت نرسم 
وبديت  كبيرة،  فرحة  لي  لوحة  أول  وكانت 

دايما نرسم.
أبواب  لوحاتك  في  الحظت  سفيان،   ●

ونوافذ؟
في  نتأمل  كنت  ألني  يمكن  سفيان:   ●
يأتي  الضوء  كيف  المدرسة،  ونوافذ  أبواب 
وهي  لونها  كيف  النافذة  يفتح،  الباب  لما 
خلفها،  الموجودة  األشياء  في  ونفكر  مغلقة، 

يمكن لهذا ظهرت في لوحاتي.
في  األلوان  من  الكثير  هناك   ●

لوحاتكما؟
 سيف: أنا بديت نخربش باأللوان، نجرب 
لوحاته  بابا  وألن  لون،  مع  لون  ونحط 
األولى  لوحتى  رسمت  ولما  ألوان،  »معبية« 

»جت هكي« فيها ألوان أحبها.
إبراز  ألوان، وأنا أحب  اللوحة هي  سفيان: 
تصبح  اللوحة  أن  ونحس  باللون،  موضوعها 
نحبوا  لنا نقصد حتى سيف  وبالنسبة  أوضح، 
أو  ثاني  لون  إضافة  غير  من  خام،  األلوان 

باألبيض، تخفيفها 
»لما  متعة  وعندنا  »حارة«  األلوان  لهذا 

نحطوها على اللوحة« .
حيث  سيف،  لوحات  أواًل  اللوحات،  أتأمل 
عالمه مازال قريبًا جدًا من الطفولة، وكائنات 
يدرس  مازال  لطفل  المخيلة  فضاء  من  ربما 
يحاول  الذي  سفيان  ثم  الثالث،  بالصف 
النوافذ  خلف  المخبأة  العوالم  استكشاف 
األلوان  هذه  أكثر  شدتني  ربما  واألبواب، 
تغدق  الكريمة وهي  الفرشاة  الصاخبة، هذه 
اللوحة.. تجربة قصيرة  اللون وال تخاف على 
يحاوالن  فنانيْن  تعلنهما  مقدمة  لكنها 

الكالم من خالل اللون.

أول مرة التقيتهما كانت في البيت، أقصد بيتهما، مع والد 
فنان تشكيلي وأم معلمة للتربية الفنية ولها لمساتها، البيت 
عبارة عن متحف صغير، تقابلك اللوحات بأحجام مختلفة منذ 
مدخله وحتى جلوسي على أريكة من خلفها متحف آخر، تلك 

الزيارة قبل عامين وبعد الحديث وتأمل لوحات الفنان / األب، 
كانت المفاجأة أن اللوحات التي أخبرنا الفنان يوسف السيفاو 

من إبداع ابنيه، سفيان وسيف.

سيف يوسف السيفاو/ 2009م
أول مشاركة كانت في معرض »ثقافة 

الفن في البيت الواحد«
معرض مشترك مع والده الفنان يوسف 
في   ،2018 أبريل  سفيان  وأخيه  السيفاو 

دار حسن الفقيه.
سفيان يوسف السيفاو / 2004م

للفنون  »تاويزي  قالدة  على  حاز 
نفوسة  جبل  مهرجان  في  والثرات« 
شارك  تشكيلي  فنان  كأصغر  2016م، 

بالمهرجان.
البيئة«  »يوم  مسابقة  في  شارك 
متحركة  رسوم  هيئة  على  قصير  بشريط 

وحاز على جائزة. 
مستوى  على  مدرسية  مشاركات  له 

طرابلس في الفنون التشكيلية.
في  الفن  »ثقافة  معرض  في  شارك 

البيت الواحد« أبريل 2018م.
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توالت األيام ألعرف في آخر العام 2018م أن 
الفقيه«  حسن  »دار  في  ُأقيم  معرضًا  هناك 
وأن  الواحد«  البيت  في  الفن  »ثقافة  بعنوان 
يوسف  الفنان  مع  تشاركا  قد  وسيف  سفيان 
الثالث  »الصف  الصغير  سيف  المعرض،  هذا 
يتابع  وهو  األلوان  شغفته  الذي  االبتدائي«، 
»الصف  وسفيان  ويلون،  يرسم  فنان  أصابع 
تفاصيل  يتأمل  الذي  اإلعدادي«  الثالت 
مدرسته،  ونوافذ  أبواب  حتى  حوله  ما  كل 
لتكون بداية المشاغبات التعرف على األلوان 
المدربة  بعينه  األب  الحظ  خلطها،  وكيفية 
2012م،  العام  في  رحلة  وبدأت  الشغف  هذا 
بينما  األلوان،  مع  يتعارك  لسيف  خربشات 
ويبحث  ويلونها  وأبواب  نوافذ  يرسم  سفيان 
سيف  والصغير  ذاكرته،  في  مالمحها  عن 

حوار : حواء القمودي ــ طرابلس

 الطيري: ورشة »إعداد املمثل« أحد مشاريع »أجيال«

أجيال  بفرقة  الممثل«  »إعداد  ورشة  تتواصل 
لتدريب عدد من  درنة  والفنون في مدينة  للمسرح 
شهر  بداية  مع  انطلقت  والتي  الجديدة،  المواهب 

رمضان الكريم.
الطيري  رمضان  الفنان  الفرقة،  مدير  وقال 
لـ»الوسط«: »ورشة إعداد الممثل هي أحد مشاريع 
من  موقت  مقر  على  الحصول  جرى  أن  بعد  الفرقة 
قمنا  الورشة  وهذه  درنة،  المتفوقين  مركز  قبل 
وهي  خاصة،  أو  عامة  جهة  أية  من  دعم  دون  بها 

مجهودات ذاتية«.
خطة  وضع  تم  العمل  مباشرة  »عند  وأضاف: 
الورشة  هذه  وكانت  الفرقة،  تسيير  وكيفية  للفرقة 
أعضاء  الممثلين  تدريب  الفرقة  به  بدأت  ما  أول 
بالمدينة،  الشابة  المواهب  واستقطاب  الفرقة 
تم وضع خطة  المساحة  الموقت صغير  المقر  وألن 

وأشار  المتدربين«.  لكل  متتالية  الدورات  تكون  أن 
الطيرة إلى »تكليف الفنان نزار الهنيد اإلشراف على 
هذه الورشة التدريبية، فقد تحصل على دورات في 
تونس ومصر، فنعتبره مؤهاًل لخوض هذه التجربة 

بدأت  »الورشة  أن  إلى  الطيري  ولفت  الجديدة«. 
التدريب  سيتم  عليها  وبناء  رمضان،  أيام شهر  أول 
بوجلدين،  عادل  الكاتب  تأليف  من  مسرحية  على 

ومشاركة الشاعر سالم التاوسكي وإخراج الهنيد«.

»قصيدة النثر الليبية« تمنح 
عبدالحفيظ العابد درجة الدكتوراه

على  العابد  عبدالحفيظ  الليبي  الباحث  حصل 
اإلسالمية  العلوم  جامعة  من  الدكتوراه  درجة 
المعنونة »قصيدة  أطروحته  األردن، عن  العالمية، 
والي   ،»2016  1980- الفترة  في  ليبيا  في  النثر 

نوقشت في 16 مايو 2019 في عمان.
النثر  قصيدة  نصوص  من  البحُث  هذا  ويتخُذ 
متنًا شعريًّا   )2016 1980-( بين عامي  ليبيا  في 
المتن  هذا  والجغرافيا،  الزمن  بحدود  مؤّطرًا 
هذه  يدرس  الذي  البحث  موضوع  يمّثل  الشعري 
عن  النظرية  األطروحات  ضوء  في  النصوص 
سيميائي  مصطلح  وهو  )التشاكل(،  مصطلح 
إلى  الطبيعية  العلوم  مجال  من  )غريماس(  نقله 
يد  على  بعده  من  تطوّر  ثم  النقدية،  الدراسات 
ألي  المقنّن  التكرار  ويعني  النقاد،  من  مجموعة 
والمعجمية  الصوتية  النص  مقوّمات  من  مقوّم 
يشمل  أنه  كما  والطباعية،  والمعنوية  والتركيبية 
تنمية  عن  ينشأ  إنه  والعميقة،  السطحية  البنيتين 

نواة داللية ومراكمتها في نص أو عدّة نصوص.
نظري  ومدخل  مقدّمة  من  يتكوّن  والبحث 
هذه  خالل  من  يُدرس  وخاتمة،  فصول  وأربعة 

بناء  في  والتشاكل  اللغوي،  التشاكل  الفصول 
السردية،  الرؤية  بناء  في  والتشاكل  اإليقاع، 
بحث  فهو  الشعرية،  الصورة  بناء  في  والتشاكل 
النصوص،  بنية  في  ينظر  تحليليًا  منهجًا  يتبع 
إبراز  إلى  التشاكل  عن  الكشف  خالل  من  ويطمح 
الظاهرة  الفوضى  يضبط  الذي  الداخلي  النظام 

التي أوجدها االنزياح عن اللغة االعتيادية.
الشباب  جيل  شعراء  أبرز  من  واحد  والعابد 
األدب  في  الماجستير  على  حصل  ليبيا،  في 
التسعينات،  منتصف  منذ  الشعر  يكتب  العربي، 
العديد  في  شارك  الدواوين،  بعض  له  وصدر 
وشارك  والمحلية،  الدولية  المهرجانات  من 
بأوراق نقدية في مؤتمرات داخل ليبيا وخارجها، 
وحصل على المركز األول في النقد في المسابقة 
بليبيا.  للثقافة  العامة  المؤسسة  نظمتها  التي 
نشر  دار  عن  »ماءان«  األولى  روايته  صدرت  كما 
2017، وهي تقترب من  تموز بدمشق، في العام 
وطقوس  النساء  تصفيح  كعادة  الليبي  الواقع 
الشعبي  واألكل  الزكرة  وعزف  الليبية  األفراح 

كالبازين.

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي
لـ »الرغبي« يحصد جائزة دولية

فيلم وثائقي حول قصة أول فريق 
وطني ليبي لـ»الرغبي« يحصد جائزة 

دولية بكاليفورنيا.
أزيز  وتحت  المعارك  خضم  في 
أول  ليبيا  في  ن  تكوَّ الطائرات، 
وهو  الرغبي،  للعبة  وطني  منتخب 
راشد  الليبي  الشاب  ألهم  الذي  األمر 
هذه  عن  وثائقي  فيلم  إلنتاج  قدورة 

اللعبة في بالده.
راشد  تمكن  أشهر،  مدى  وعلى 
الكثير من الصعاب ليخرج  من تجاوز 
عنوان  يحمل  الذي  فيلمه  النور  إلى 
الرغبي(،  »A Rugby Story« )قصة 
وتونس  ليبيا  بين  ما  فيها  تنقل 
ومصر وإيطاليا، بتمويل ذاتي، إضافة 

لجمع بعض التبرعات عبر اإلنترنت.
واستغرق تصوير الفيلم قرابة العام، 
وهو من إنتاج وتصوير وإخراج قدورة، 
العبي  من  مجموعة  قصة  ويتناول 
الرغبي في بنغازي يكافحون من أجل 
رغم  يحبونها  التي  اللعبة  استمرارية 

الحرب والصراعات والقتال.
راشد  والد  قدورة،  إبراهيم  يقول 
»أبدى  »فيسبوك«:  في  صفحته  عبر 
لي ابني راشد في بداية العام 2016م 
أنه ينوي القيام بتصوير وإنتاج وإخراج 
الرغبي  بلعبة  يتعلق  وثائقي  فلم 
ليبيا، رددت مندهشًا:  )Rugby( في 
أنا أعرف أنك كنت قد قضيت وقتًا في 
تأسيس وتدريب فريق الرغبي لنادي 
أعلم  ال  ولكنني  بنغازي،  في  الهالل 
السينما  أي خبرة في مجال  لديك  أن 

وإنتاج األفالم.
قال: هذا صحيح.

قلت: وال أعلم أن لديك آالت تصوير 
عن  ناهيك  استعمالها  في  خبرة  أو 

التكاليف التي يحتاجها هذا العمل.
بأنه  المعتاد  بإصراره  أجابني 
ادخره  بما  التصوير  آالت  سيشتري 
زادت  لمدة  كمهندس  عمله  من 
يحتاجه من  ما  وسيتعلم  العام،  على 
وسيدبر  النت،  على  متوافر  هو  ما 
األمر واهلل المستعان، لم ُأخفِ قلقي 
تلقيتها،  التي  باإلجابات  اقتنع  ولم 
وأتحسس  اإلصرار  ألمح  كنت  ولكن 

بهج اإلرادة لدى راشد«.
ويظهر في »قصة الرغبي« العديد 
الشخصيات  أن  غير  الالعبين،  من 
قائد  أحمد،  هم:  األربعة  الرئيسية 
الرغبي،  أكاديمية  ومدرب  الفريق 
وغيث، حارس أمن سابق بالقنصلية 
سبتمبر  هجوم  خالل  األميركية 

العب  عامًا(   16( وياسر   ،2012
ومالك  الوطني،  والفريق  األكاديمية 
في  العمل  صفحة  وفق  عامًا(،   15(

»فيسبوك«.
الجوانب  الفيلم  يغفل  وال 
يمزج  فهو  ألبطاله،  اإلنسانية 
للغاية  الدرامي  واقعهم  بين  ما 
مع  بالتفاصيل،  المليئة  وحكاياتهم 
وممارسة  اللعب  لمواصلة  سعيهم 
الحرب  رغم  جمعتهم،  التي  الرياضة 

والقتال.
الذهبية  بالميدالية  الفيلم  وفاز 
 Queen Palm( مهرجان  في 
 International Film Festival,
للمشاركة  ُاختير  كما   ،)California
 Dances« هوليوود  مهرجان  في 
 20 في   »With Films Festivals

يونيو 2019.

طيب تيزيني.. فيلسوف 
في ذمة الخلود

طيب  السوري  المفكر  العربية  الثقافية  األوساط  فقدت 
مع  بعد صراع  عامًا،   85 عن  حمص  في  توفي  الذي  تيزيني، 

المرض.
بأنه  يوصف  الذي  الراحل  العرب  المثقفين  من  عدد  ونعى 
أحد كبار المثقفين والمفكرين العرب في العصر الحديث، الذي 
سبق أن ُأختير ضمن قائمة أهم 100 فيلسوف عالمي، حسب 
الفرنسية  األلمانية  الفلسفية  »كونكورديا«  مؤسسة  تصنيف 

العام 1998.
في  الشخصية  صفحته  على  المنشور  األسرة  نعي  في  وجاء 
»فيسبوك«، »بكل األسى والحزن والجالل، ننعى إليكم مفكرنا 
الجمعة  يوم  مساء  األجل  وافاه  الذي  تيزيني  طيب  د.  الكبير 
الواقع في ٢٠١٩/٥/١٧ في مدينة حمص )سوريا( وذلك عن 
خمس وثمانين سنة.. وبهذا... ينغلق بابٌ من أبواب حمص، 
يمكن  ال  من  عنا  ويمضي  سوريا،  شرفات  من  شرفة  وتهوي 

للموت تغييبه«.
فيها،  تعليمه  وتلقى   ،1934 العام  حمص  في  تيزيني  وُلد 
إلى  ومنها  األولية،  دراسته  أنهى  أن  بعد  تركيا  إلى  غادر  ثم 
بريطانيا ثم إلى ألمانيا لينهي دراسته للفلسـفة فيها، وحصل 
على شهادة الدكتوراه في الفلسفة العام 1967 ثم الدكتوراه 
في العلوم الفلسفية العام 1973، عمل في التدريس في جامعة 

دمشق وشغل وظيفة أستاذ في الفلسفة حتى وفاته .
ومكث في الفترة األخيرة من عمره في مسقط رأسه، حمص، 
مقابالته  إحدى  في  صرح  التي  الذاتية،  سيرته  لكتابة  وتفرغ 

الصحفية قائاًل: »حين تنتهي، أكون قد انتهيت أنا«.
نشر العام 1971 كتابة األول باللغة العربية »مشروع رؤية 
جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط«، ومن أبرز مؤلفاته: 
أولية  »مقدمات  و  األولى«  وآفاقه  بواكيره  في  العربي  »الفكر 
إلى  التراث  و»من  أجزاء(  )ستة  الباكر«  المحمدي  اإلسالم  في 
 1976 العربي«  التراث  في  مقترحة  نظرية  حول   - الثورة 
حتى  بداياته  منذ  العربي  للفكر  جديدة  رؤية  و»مشروع 
1982، و»من يهوه إلى اهلل..  )12 جزءا(  المرحلة المعاصرة« 
في  و»دراسات   ،1985 العربي«  للفكر  جديدة  رؤية  مشروع 
الفكر الفلسفي في الشرق القديم« 1988 و»فصول في الفكر 
السياسي العربي« 1989 و»من الالهوت إلى الفلسـفة العربية 

الوسيطة« 2005.
أن  دون  الداخل  من  السوري  النظام  التيزيني  وعارض 
يرحل عن وطنه، وكان يعتبر تنظيم »داعش« صنيعة الغرب، 
الرباعي  االستبداد  قانون  بما يسميه  العربي محكومًا  والواقع 
المهيمن  والحزب  باإلعالم  واالستبداد  بالثروة  االستبداد  اي 
واالستئثار بالسلطة اما قوام النقطة األخيرة هو الدولة األمنية 
التي تسعى إلى أن تُفسد مَن لم يَفسد بعد، ليصبح الجميع 

وعملية  الطلب،  تحت  مُدانين 
السبيل  هي  هذه  اإلفساد 

المُفسد،  حماية  نحو 
الوقوف  فإن  وبالتالي 
يُسقط  اإلفساد  عن 

كل هذه المنظومة.

سفيان
 وسيف السيفاو

<  عبدالحفيظ العابد )وسط( عقب مناقشة األطروحة

<  رمضان الطيري )يمين( أثناء إحدى الفعاليات

<  لقطة من الفيلم الوثائقي

بنغازي : مريم العجيلي
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»جون ويك« ينتزع صدارة 

شباك التذاكر األميركية

تراجع فيلم »أفنجرز: أند غايم« نهاية هذا األسبوع عن المركز 
في  حل  بعدما  الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  في  األول 
الحركة »جون  فيلم  مكانه  ليحل  متتالية،  أسابيع  ثالثة  الصدارة 

ويك«.
لكن الفيلم المستوحى من عالم »مارفل« ومن إنتاج »ديزني« 
تحقيقًا  األفالم  كأكثر  »أفاتار«  فيلم  على  التفوق  على  شارف 

لإليرادات في تاريخ السينما، وفق »فرانس برس«.
وأشارت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة إلى أن »أفنجرز« 
حقق أرباحًا إجمالية محلية بلغت 29,4 مليون دوالر في األسبوع 
الرابع لعرضه، دافعًا إيراداته اإلجمالية العالمية إلى 2,61 مليار 
فيلم  حققها  التي  دوالر  مليار   2,79 من  بقليل  أقل  أي  دوالر، 

»أفاتار« في العام 2009.
لكن في أميركا الشمالية، حل »أفنجرز« في المركز الثاني في 
الفيلم  احتل  بعدما  أيام  ثالثة  الممتدة على  األسبوع  نهاية هذا 
شركة  إنتاج  من  بارابيلوم«   -  3 تشابتر  ويك:  »جون  الجديد 

»الينزغايت« المركز األول بإيرادات بلغت 57 مليون دوالر.
ويؤدي دور البطولة في الفيلم الثالث من سلسلة أفالم »جون 
ويك« مرة أخرى الممثل كيانو ريفز بدور قاتل مأجور متقاعد، إلى 
وأنجيليكا  ماكشاين  وإيان  فيشبورن  ولورنس  بيري  هالي  جانب 

هاستون.
فيلم  تراجع  الماضي،  األسبوع  الثاني  المركز  في  كان  وبعدما 
إلى  براذرز«  »وورنر  إنتاج  من  بيكاتشو«  ديتيكتيف  »بوكيمون: 

المركز الثالث مع إيرادات قدرها 24,8 مليون دوالر.
إنتاج  من  جورني«  دوغز  »إيه  فيلم  جاء  الرابع،  المركز  وفي 

شركة »يونيفرسال« بعائدات بلغت 8 ماليين دوالر.
شركة  إنتاج  من  هاسل«  »ذي  فيلم  الخامس  المركز  واحتل 

»يونايتد آرتست« بإيرادات بلغت 6,1 مليون دوالر.
وفي ما يأتي باقي األفالم في هذا التصنيف:

-6 »ذي إنترودر« مع 4 ماليين دوالر.
-7 »لونغ شوت« مع 3,4 مليون دوالر.

-8 »ذي صن إز أولسو إيه ستار« مع 2,6 مليون دوالر.
-9 »بومز« مع 2,1 مليون دوالر.

-10 »أغلي دولز« مع 1,6 مليون دوالر.

عرض  بعد  حماسها  عن  البيه  روزالين  المصرية  الفنانة  عبرت 
مسلسلها »قابيل« ضمن موسم رمضان الجاري، مشيرة إلى أنها اعتادت 
منذ صغرها على متابعة األعمال الجديدة دائمًا في رمضان مع والدتها 

ووالدها.
المصري  التليفزيون  في  أدوارها  أول  أن  من  خوفها  عن  كشفت  كما 
كان يعتمد على البطولة الجماعية، خصوصًا وأن كل من يشاركونها في 
الوقت  نفس  في  »لكن  قائلة  جدًا،  أعمالهم  وتحب  تحترمهم  المسلسل 
من  معهم  أعمل  من  أن  أشعر  فأنا  الشغل،  في  جيد  دائمًا  الخوف  هذا 
الممثلين ومن خلف الكاميرا أيضًا يحسنون من مستواي، ألني ال أريد أن 

أتسبب لهم في إفساد عملهم«.
إلى »الوسط« كشف هوية »سارة«  روزالين في تصريحاتها  ورفضت 
الشخصية التي تجسدها ضمن القصة، معللة ذلك كي ال تحرق األحداث، 
كريم  المخرج  مع  ورسمتها  للغاية،  أحبها  شخصية  سارة  »لكن  مشيرة 
أبعاد  معًا  وسنكتشف  ممدوح.  محمد  ومع  طبعًا،  الكتّاب  ومع  الشناوي، 

هذه الشخصية«.
وتابعت: »لست خائفة من كون البطولة تعتمد على النجوم الشباب، 
وأنا ال أفكر في نقطة نجم تقليدي أو نوع العمل. لكنى أفكر في الشخصية 
أحب  وأنا  كممثلة؟  شغلي  من  ستحسن  وهل  هي،  من  سألعبها؛  التي 
األعمال الصعبة، وأفكر سأعمل مع من، وبالعكس أنا أؤيد أي عمل يشجع 
على ظهور أبطال شباب، أو يُظهر موهوبين أو ُكتَّابًا ال نعرفهم؛ ألني 

أشعر أن هذا يساعد على نمو العمل في مجالي السينما والتليفزيون«.
وتمنت روزالين أن تقدر على العمل مع مخرجين مثل كريم الشناوي 
طوال حياتها، فهو مخرج متمكن، وأيضًا هو مخرج يحب الممثلين ويفهم 
كيف يحسن من أدائهم، مضيفة »كل يوم أكتشف شيئًا جديدًا معه، وإن 

شاء اهلل سنعمل مع بعض مرة أخرى«.
وعن أصعب مشهد لها في المسلسل قالت »كان أول مشهد صورته، 
حيث كنتُ مرتبكة، ولستُ متأكدة إن كنتُ قد ذاكرت الشخصية بشكل 
كافٍ، وهل تكونت بداخلي بشكل معقول. لكن الحمد هلل حتى المشاهد 
عند  لكن  الورق،  على  قراءتها  عند  صعبة  تكون  أن  الممكن  من  التي 

تنفيذها على أرض الواقع تكون من أجمل التجارب التي مررتُ بها«.

بدأ عرضه منذ أيام

»معلش يا« يتناول مشكلة انتشار السالح في ليبيا

شعرت بالخوف من »قابيل«
روزالين البيه:

عن سعادته  الرداد  المصري حسن  الفنان  أعرب 
تأييده  رغم  غانم،  سمير  إيمي  الفنانة  زوجته  مع 
من  يطرحها  التي  الفكرة  وهي  الزوجات  لتعدد 
والمعروض   »18 »الزوجة  الجديد  خالل مسلسله 

حاليًا ضمن موسم رمضان.
وأشار حسن في تصريحاته لـ»الوسط« إلى أنه 
على  يعتمد  ألنه   »18 »الزوجة  تقديم  على  وافق 
مواسم  في  قليلة  أصبحت  التي  االجتماعية  الدراما 
رمضان أخيرًا، حيث أن الموسم أصبح عبارة عن أعمال 
تشويقي،  وأكشن  ميلودراما  أعمال  أو  فقط،  كوميدية 
على  يعتمد  مختلف  تقديم عمل  البداية  من  فكان هدفه 

الدراما االجتماعية ولكن في قالب »اليت« خفيف.
وأكد الرداد أن المسلسل بعيد تمامًا عن أي عمل قدم 
من قبل، وإن كان ينتمي لنفس التيمة، ألن العمل قائم 
على عالقة الرجل بالمرأة وهي العالقة التي ستظل 
جدلية طوال الوقت، كما أن الموضوع يدور حول 
تعدد الزوجات وهو الموضوع الذي لو تم طرحه 
على مجموعة رجال سيستمرون في مناقشته لمدة 
100 ساعة على األقل، وتعدد الزوجات هو شرع اهلل وموجود 

في القرآن، ولكن النساء ترفضنه، كل هذه األمور هي عوامل 
جذب ألي فكرة، وفي النهاية يأتي االختالف في طريقة تناول 
الجمهور عند مشاهدة  الفكرة دراميًا، وهو ما سيجده  هذه 

»الزوجة 18«.
وأكد الفنان المصري أنه يؤيد تعدد الزوجات، قائاًل: »أنا ال 
أرفض شيًئا شرعه اهلل، وال يمكن أن أقول عليه خطأ، ولكنني 

سعيد بزواجي من إيمي ويكفيني الزواج بها«.
وعن استعداده للشخصية قال حسن »استعنت بصديقي 
بعض  منه  وتعلمت  البحيري،  هاني  العالمي  األزياء  مصمم 
في  الدخول  دون  ولكن  بالمهنة،  الخاصة  المصطلحات 
ورث  الذي  )حمزة(  حول  تدور  الحدوتة  ألن  العمل،  تفاصيل 
تركيزه  وكل  الشركة  هذه  يهمل  ولكنه  كبيرة،  أزياء  شركة 

على النساء وزيجاته المتعددة«.
متابعًا  زوجته،  إيمي  ينافس  أنه  على  الرداد  وشدد 
تمامًا،  مسلسلي  وكأنه  النجاح  لها  أتمنى  قلبي  كل  »من 
عمومًا  والمنافسة  األكبر،  النجاح  لها  أتمنى  إنني  بل 
تقديم  هو  دائمًا  األول  وهدفي  أولوياتي،  ضمن  ليست 
يد  في  النجاح  النهاية  في  ويبقى  بي،  يليق  متميز  عمل 
غير  ولكنه  جدًا،  جيدًا  عماًل  تقدم  أن  الممكن  فمن  اهلل، 

العكس«. أو  محظوظ 
وكشف حسن أنه لم يستعن بدوبلير في تقديم مشاهد 
أنه  مؤكدًا  المسلسل،  أحداث  خالل  تظهر  التي  األكشن 

كانت  إن  إال  بنفسه،  المشاهد  هذه  تقديم  دومًا  يفضل 
تقديمها. عند  عليه  فيها خطورة 

تصوير  من  مبكرًا  باالنتهاء  سعادته  عن  وأعرب 
بهذا  فيها  يشعر  التي  األولى  المرة  ألنها  مسلسله، 
في  ذلك  سيستغل  أنه  إلى  مشيرًا  الممتع،  اإلحساس 
مسلسل  ميرو«  »سوبر  وكذلك  أصدقائه  أعمال  متابعة 

التمارين. إيمي، باإلضافة إلى العودة إلى 
وأكد الرداد أنه لم يخش من العمل مع مخرج شاب وله 
الكبيرة بالعمل مع  تجارب قليلة، بل عبر عن سعادته جدًا 
مصطفى فكري، فهو مخرج شاب لديه رؤية مختلفة، وكان 
»نصيبي  مثل  ناجحة  كانت  لكنها  نعم،  قليلة  تجارب  له 
فؤاد  بيومي  مع  األخير  إلى مسلسله  باإلضافة  وقسمتك«، 
البيت األبيض«، والذي وجد من خالله رؤية  »حشمت في 

متميز. لمخرج  جديدة 
أفالم  ثالثة  من  االختيار  على  حاليًا  حسن  ويعمل 
الكوميدي،  األكشن  لنوعية  ينتمي  األول  عليه،  معروضة 
التي  الراحة  وبعد  رومانسي،  واألخير  جاد،  أكشن  والثاني 
بينها،  من  االختيار  على  العمل  سيبدأ  عليها،  سيحصل 
قبل،  من  قدمه  عما  مختلف  عمل  لتقديم  يسعى  كان  وإن 
من  واحدة  نوعية  دائرة  من  الخروج  على  الدائم  لحرصه 
أوأكشن  اجتماعية  أو  كوميدية  كانت  سواء  األعمال؛ 

تعبيره. بحسب  وتشويق، 

حسن الرداد: هذه أسباب موافقتي على »الزوجة 18«
أكد أنه ال ينافس زوجته إيمي

بدأ عرض المنوعة الليبية الجديدة »معلش يا« مع انتصاف شهر رمضان الكريم، وهو 
الليبيين،  الكتاب  من  مجموعة  تأليف  منفصلة،  حلقة   15 من  مكون  اجتماعي  مسلسل 
ويتناول ظاهرة انتشار السالح في البالد، والعادات االجتماعية في الزواج، باإلضافة إلى 

تناول موضوعات )السوشيال ميديا( وتأثيرها على المواطنين.
من  الثاني  النصف  يا« ستعرض خالل  »معلش  منوعة  أن  الرياني  أحمد  الفنان  وأكد 
السحر  مثل  القضايا  من  آخر  عددًا  تعالج  المنوعة  أن  إلى  مشيرًا  المبارك،  رمضان  شهر 

والخطوبة والزواج وغيرها من المشاكل االجتماعية.
من  يتكون  اجتماعي  عمل  يا(  )معلش  »منوعة  أن  لـ»الوسط«  الرياني  أحمد  وأضاف 
15 حلقة منفصلة لمجموعة من الكتاب من بينهم أمين بورواق، وجمال الفريخ، ومحمد 

العقوري، ونور الدين عمران، وأيمن المغربي، وإخراج أحمد المقصبي«.
وأشار إلى أن المنوعة من بطولة حميد البرغثي وأسامة الزوي وفراس الحفار وأيمن 
بالكامل  العمل  تصوير  جرى  حيث  الجديدة،  والوجوه  الشباب  من  ومجموعة  المغربي 

داخل مدينة بنغازي.
وسلوي  العمروني  ميلود  الفنانون  هم  المنوعة  شرف  ضيوف  أن  إلى  الرياني  ولفت 
المقصبي وعبير الترهوني ورندة عبداللطيف ومحمد األمين وأحمد بوفردة وسعد الدباغ 
وسالم عيسى وصالح الشكري ودانيا جمال، وفوزي الدالي وطارق بوقرين، وغيرهم من 

النجوم.
وأشار الفنان أحمد إلى أن فريق العمل الفني تكون من المصورين علي الزايدي ومنذر 
بوريمة وحمزة الورفلي ومهندس الصوت عادل السعفي ومكساج أكرم العريبي ومونتاج 
مرعي  إنتاج  وإدارة  الغرباوي،  حمد  اإلنتاج  ومدير  الطيرة  مرعي  وتنكر  البرعصي  محمد 

الخشمي.

بنغازي - مريم العجيلي

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

السنة الرابعة
العدد 183 18 رمضان 1440 هــ

23 مايو 2019 م اخلميس

استقبال حار لتارانتينو ودي كابريو وبراد بيت في مهرجان »كان«
كوينتن  فريق  لطاقم  حارًا  استقبااًل  »كان«  خصص 
تارانتينو الجديد »وانس آبن إيه تايم.. إن هوليوود« الذي 
براد  الفيلم  بطلي  بحضور  المهرجان  في  جدًا  مرتقبًا  كان 

بيت وليوناردو دي كابريو.
ساللم  أمام  تجمعت  التي  الحشود  ترحيب  يشكل  ولم 
منذ  منهم  جزء  جاء  والذين  كان  في  المهرجانات  مركز 
الهوليووديان  النجمان  وقف  وقد  مفاجأة  الباكر،  الصباح 
فترة طويلة اللتقاط الصور معهم وتوقيع اإلهداءات، وفق 

»فرانس برس«.
سبع  مدة  للفيلم  الحضور  صفق  فقد  القاعة،  داخل  أما 
دقائق تقريبًا وهو أمر ال بأس به لكنه ليس استثنائيًا في 
عيناه  واغرورقت  بيت  براد  وتأثر  »كان«.  مهرجان  ميزان 

بالدموع على هذا االستقبال.
»أو  لمحطة  على سؤال  ردًا  بحماسة  الحضور  أحد  وقال 
بكلمة  التعريف  أردنا  »إذا  تغريدة  في  أوردته  أس«  سي 
أشبه  األمر  »إن  آخر  وقال  يجسدها!«.  الفيلم  فهذا  تحفة 
على  قادر  تارانتينو  واالبتكار  اإلبداع  مجال  في  ألنه  بسحر 

كل شيء«.
جو  وغرد  أيضًا.  إيجابية  األولى  النقاد  تعليقات  وأتت 

الذي  الفيلم  »هو  كاتبا  »ديدالين«  مجلة  من  أوتيشي 
ال  »الفيلم  أن  معتبرًا  إلنجازه«،  تارانتينو  كوينتن  ولد 
مجلة  من  رويمي  جوردان  وقال  و»مضحك«.  يقاوم« 
تارانتينو  أفالم  أكثر  »هو  المتخصصة  باليليست«  »ذي 
الفيلم  أن  غارديان«  »ذي  من  صحفي  ورأى  خصوصية«. 

»رائع«.
وقبل صعود ساللم المهرجان الشهيرة، تحدث النجمان 
مارغو  إلى جانب  األولى،  للمرة  الذي جمعهما  المخرج  عن 
عامًا(   44( كابريو  دي  وقال  الحمراء.  السجادة  على  روبي 
»كوينتن هو من آخر المخرجين الذين ينخرطون في تقليد 
»فيلمه  عامًا(   55( بيت  براد  أكد  فيما  العريق«  السينما 

رسالة حب إلى هوليوود ولوس أنجليس والسينما«.
مسيرته  أطلق  الذي  »كان«  بمهرجان  تارانتينو  وأشاد 
ومنحه السعفة الذهبية قبل 25 عامًا عن »بالب فيكشن«. 
وأكد »مهرجان كان غيّر حياتي. أتيت مع ريزيرفوار دوغز 

)1992( كسينمائي مستقل وجلت بعدها العالم«.
أو  بحركات  يقم  ولم  المرة  هذه  منضبطًا  المخرج  وبدا 
فعل  كما  والساللم  الحمراء  السجادة  على  رقص  خطوات 
في مرات سابقة عندما رقص مع ميالني لوران في 2009 

 2014 العام  في  ثورمان  أوما  ومع  باستردز(  )إنغلوريوس 
لمناسبة مرور 20 عامًا على »بالب فيكشن«.

وقبل بدء عرض الفيلم، طلب المندوب العام للمهرجان 
حبكة  عن  يكشف  أال  صراحة  الحضور  من  فريمو  تييري 
عشية  بنفسه  تارانتينو  أطلقه  الذي  النداء  مؤكدًا  الفيلم، 
ذلك. إال أن بعض النقاد تجاهلوا هذه التعليمات مع انتهاء 

العرض المخصص للصحفيين.
هذا  من  اعتبارًا  السينما  صاالت  في  الفيلم  ويعرض 
الجمهور  يجذب  فتارانتينو  جدًا.  مرتقب  وهو  الصيف 
على حد سواء، فضاًل عن  المؤلف  وعشاق سينما  العريض 
أنه يجمع في فيلمه األخير اثنين من كبار النجوم العالميين.
الذي يستمر ساعتين و45 دقيقة،  الطويل  الفيلم  وفي 
يؤدي دي كابريو دور ممثل أفالم ويسترن تلفزيونية فيما 
المشاهد  في  مكانه  يحل  الذي  الشخص  بيت  براد  يؤدي 
العام  أنجليس  لوس  في  الفيلم  أحداث  وتدور  الخطرة. 
1969 في خضم حركة الهيبي. وهما يسعيان إلى تحقيق 
)مارغو  تايت  شارون  الممثلة  بجوار  ويقيمان  الشهرة 
لي  بروس  أمثال  من  آخرين  نجومًا  أيضًا  ويلتقيان  روبي( 

وستيف ماكوين.

 »جزيرة الغفران« يطرح صعوبة التعايش بني األديان
تم تصويره في جربة التونسية

فيلم  في  الباهي  رضا  التونسي  المخرج  يعبر 
»جزيرة الغفران« الذي بدأ تصوير أولى مشاهده 
نهاية  تونس(  شرق  )جنوب  جربة  جزيرة  في 
أبريل، عن حنين لمشهد ديني يسوده التعايش 
السلمي الذي ميّز بالماضي المجتمع التونسي.

وتشارك في الفيلم الممثلة اإليطالية كلوديا 
 25 كاردينالي، ويستمر تصويره في جربة حتى 
الواقع  على  إسقاطات  يحمل  وهو  الحالي،  مايو 
بعد  أخرى،  عربية  ودول  تونس  في  الحالي 
تونس،  باستثناء  أدّى،  الذي  العربي«  »الربيع 
إسالمية  مجموعات  وبروز  فوضى  أو  حروب  إلى 

متطرفة، وفق »فرانس برس«.
من  يقدّم  الفيلم  أن  الباهي  رضا  ويوضح 
خالل قصة عائلة مسيحية، تونس في خمسينات 
وتفاصيلها  خصوصياتها  »بكل  الماضي  القرن 
واالنصهار  التعايش  حالة  أبرزها  من  المبهرة، 
في المجتمع التونسي التي عاشها أتباع الديانات 

في تلك الفترة«.
ويضيف المخرج »في هذا العمل الجديد حنين 
هادىء  لمستقبل  ضمني  وتوق  الجميلة  لتونس 

خال من الصراعات والتعصب«.
تونسي  إنتاج  من  فيلم  الغفران«  و»جزيرة 

أهمية  يكتسب  لبناني  في - 
من  تعتبر  التي  تونس 

العربي  العالم  دول  أكثر 
في  لكنها  انفتاحًا، 
األكثر  نفسه  الوقت 

صفوف  إلى  المتشددين  للمقاتلين  تصديرًا 
والعراق  سوريا  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

وليبيا في السنوات األخيرة وفًقا لتقارير أممية.
ويتناول العمل السينمائي الجديد قصة كاتب 
إلى  العودة  يقرّر  أندريا  يدعى  إيطالي  تونسي 
جزيرة جربة بعد غياب استمر حوالى ستين عامًا 

لنثر رماد جثة والدته عماًل بوصيتها.
تشكيل  إعادة  يحاول  رأسه،  مسقط  وفي 
الصور والذكريات التي طبعت طفولته من خالل 

العالقة مع سكان المدينة.
تعرض  الذي  الحادث  أندريا  ويستحضر 
هبّ  وكيف  اإلسفنج،  صيّاد  داريو،  والده  له 
الدينية  معتقداتهم  اختالف  على  الجزيرة  سكان 

لمساعدته.

إسالمية  مجموعة  تستغل  المقابل،  في 
على  »إلجباره«  الصحية  داريو  حالة  متطرفة 
الشيخ  من  معارضة  فتلقى  اإلسالم،  اعتناق 
حانة  داخل  المشاهد  غالببة  وتدور  إبراهيم. 
مرحة  أجواء  وسط  أندريا  عائلة  تديرها  قديمة 
األحداث  من  الكثير  الفيلم  ويرصد  وهادئة. 
القرن  منتصف  تونس  عاشتها  التي  السياسية 
الفرنسي  المستعمر  ضد  والنضال  الماضي 

.)1956-1881(
دور  تلعب  التي  كاردينالي  كلوديا  وتقول 
الجدة غوستينا لوكالة »فرانس برس«، »أحببت 
كانت  حيث  بطفولتي  يذكرني  السيناريو،  كثيرًا 

كل الطوائف الدينية تتشارك األعياد«.
التي  عامًا( في تونس   81( وولدت كاردينالي 
أن  لها  وسبق  السينمائية،  بداياتها  شهدت 

صورت في هذا البلد أربعة أفالم أخرى.
منصب سفيرة  تشغل  التي  كاردينالي  وتقول 
 ،2000 العام  منذ  الحسنة  للنوايا  »يونسكو« 
»مهم جدًا طرح موضوع قبول اآلخر سواء كان 
مسلمًا،  أو  يهوديًا  أو  مسيحيًا  أوروبيًا،  أو  عربيًا 

فجميعنا واحد«.
وتضيف »التعددية الدينية عامل إثراء حضاري 

وليس مدعاة للصراع«.
ممثلون  الفيلم  بطولة  في  يشارك  كذلك، 
بينهم  ولبنان  وتونس  إيطاليا  من  آخرون 
الباهي  وباديس  نور  بن  علي  التونسيان 

واللبناني حسان مراد.

<   كلوديا كاردينالي

<   تارانتينو ودي كابريو وبراد بيت في مهرجان »كان«



في
املرمى

املسالتي يقترب 
من اتحاد العاصمة

المحترف الدولي الليبي الدوكالي الصيد، نجم فريق الريان 
القطري، يودع القائد السابق لبرشلونة والسد القطري تشافي 

هرنانديز، بكلمات على »فيسبوك« بعد اعتزاله كرة القدم، قال 
فيها: »مع السالمة يا زرقاء اليمامة«.

نجم الكرة الليبية السابق والمدير اإلداري بالنادي األهلي ◆
طرابلس، أحمد سعد، يشكر نادي الصداقة على تبنيه فكرة 
إقامة مباراة لتكريم وتأبين نجم الكرة الليبية الراحل، عمر 

داوود، في ذكرى وفاته السنوية.

◆

العاصمة  اتحاد  نادي  إدارة  أعلنت 
في  رغبتها  تبدي  أنها  الجزائري، 
لفريق  الفني  الجهاز  طلب  تنفيذ 
العب  لضم  بالنادي،  األول  الكرة 
لمعاونة  الهجوم،  قلب  مركز  في 

المحترف الليبي مؤيد الالفي.
جزائرية،  صحفية  لتقارير  ووفقا 
فتحت  الجزائري  النادي  إدارة  فإن 
في  نظيرتها  مع  المفاوضات  باب 
الوصول  أجل  من  الليبي،  االتحاد 
ينتقل  بموجبها  توافقية  إلى صيغة 
الليبي  الدولي  »العميد«،  مهاجم 
بـ»روما«،  الشهير  المسالتي  سالم 
في  الجزائري  الفريق  صفوف  إلى 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبل.

اتحاد  أن  الــتــقــاريــر،  وذكـــرت 
منذ  المسالتي  يراقب  العاصمة 
وحصل  الليبي  للنصر  مهاجما  كان 
الممتاز،  الــدوري  بطولة  على  معه 
الالعب  وحصل  الماضي،  الموسم 

على جائزة أفضل العب في ليبيا.
التحاد  الفني  الجهاز  ويسعى 
المسالتي،  ضــم  ــى  إل العاصمة، 
متفاهم  ثنائي  تكوين  بــهــدف 
الذي  الــالفــي،  مؤيد  مواطنه  مع 
يناير  في  الجزائري  للفريق  انتقل 
ــمــاضــي، بــعــد فــســخ عــقــده مع  ال
العبا  وأصبح  السعودي،  الشباب 
يتصدر  ــذي  ال الفريق  فــي  مهما 

الدوري المحلي.
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أعلن نادي مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي، 

استعداده لتحطيم 
أعلى رقم لصفقة 

شراء، في تاريخ سوق 
االنتقاالت البريطانية.
ووفقا لصحيفة »صن« البريطانية، 

فإن يونايتد جاهز لدفع الشرط 
الجزائي في عقد جواو فيليكس نجم 
بنفيكا البرتغالي، من أجل ضمه في 

فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
ويبلغ الشرط الجزائي في عقد 

فيليكس )19 عاما( مع بنفيكا، 105 
ماليين جنيه إسترليني.

وتبلغ أغلى صفقة شراء في تاريخ 
بريطانيا حاليا 89 مليون جنيه إسترليني، 

وهو المبلغ الذي دفعه يونايتد من أجل 
استعادة بول بوجبا من يوفنتوس، قبل 3 مواسم.

وفي إطار رغبة المدرب أولي جونار سولسكاير 
إلعادة ترتيب األوراق داخل أولد ترافورد، 

يتجه مانشستر يونايتد للتعاقد مع 
فيليكس.

● سالم المسالتي يصوب الكرة من الوضع طائرا

● الدوكالي الصيد

● الورفلي يحتفل بأحد أهدافه● زكريا الهريش، في إحدى مباريات دوري الجبل األسود،

105

مالعب 14

ماليني جنيه إسترليني 
شرط جواو

الهوني والهريش والورفلي والالفي يصعدون لمنصات التتويج مع فرقهم األجنبية

رمضان شهر الرياضة 5 نجوم يقتحمون تاريخ التائب في سنة أولى احتراف
والعطاء  وملسات الوفاء

الحدث
زين العابدين

بركان

أي ملعب  أو  أو حي  التكاد تخلو منطقة 
ومسابقة  نشاط  من  كبير،  أو  صغير 
واألعمار  الفئات  مختلف  تجمع  كروية 
تكاد  والــصــورة  المشهد  أن  حتى 
ــدة فـــي كـــل ربـــوع  ــ ــون واحـ ــك ت
أيام  طوال  تتواصل  حيث  الوطن، 
الكريم  الشهر  وليالى  وأمسيات 
محكم،  وتطوعى  شعبى  بتنظيم 
على  كبير  إقبال جماهيري  وبحجم 
والمتابعة  والممارسة  المشاركة 
مدفع  ماقبل  بأوقات  واالستمتاع 
تعطشا  مــايــعــكــس  ــار..  ــ ــط ــ اإلف
الرياضية  لممارسة  الجميع  ورغبة 
الصيام  شهر  خالل  الجمة  وفوائدها 
بإقامة  وتتنافس  تتسابق  فاألندية 
يشرف  من  منها  الرمضانية  الدوريات 
للفئات  الكروية  المسابقات  تنظيم  على 
الصغيرة الشابة ومنها من يقيم وتقتصر 
قدامى  من  األمس  نجوم  على  مسابقته 
تواصل وتالقي  أجل  واليوم من  الالعبين.. 
أبهى  في  الوفاء  معنى  وتجسيد  األجيال  كل 
صوره ومعانيه،. وهناك أندية ولجان رياضية 
أخرى رأت أن يكون للمسات الوفاء والعرفان 
فسعت  الكريم  الشهر  خالل  حضور  بالجميل 
قدمت  ــة  وإداري رياضية  شخصيات  لتكريم 
كان  فيما  الكروي،  المشهد  وأثــرث  الكثير، 
للمسابقة  وميدانا  مكانا  بنينا  شهداء  ملعب 
الكروية الكبرى بإقامة دوري رمضاني يشهد 
الدرجات  مختلف  تمثل  أندية  عشرة  مشاركة 
الممتازة واألولى والثانية في محاولة إلنعاش 
وكسر  ــدة،  ــراك ال المياه  وتحريك  ــواء  األجـ
جميع  توقف  منذ  المشهد  ساد  الذى  الجمود 
الفراغ  وسد  الرسمية  الكروية  المسابقات 
شهر  في  الكروية  المسابقة  هــذه  بإطالق 
رمضان المبارك لتأخذ أشكاال ونماذج وصورا 
النشاطات  من  ومتعددة  مختلفة،  متعددة 
كما  رائعة  تنافسية  أجواء  وسط  الرمضانية 
في  ومكان  دور  والــنــدوات  لألمسيات  كان 
الرمضاني،  الموسم  وبرنامج  أعمال  جدول 
فكان شهر رمضان شهرا للرياضة والتنافس 
والعمل  والنشاط  والحركة  الشريف  الرياضي 
بكل  والعطاء  واإلنساني  الخيري  التطوعي 
سخاء ولمسات الوفاء وكل مبادرات موسمية 

وأنتم عنوان لكل ماهو رائع وجميل ...
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الصعوبة  من  أنه  البعض  فيه  ظن  الذي  الوقت  في 
بمكان أن يتواجد من جديد العب كرة القدم الليبي، 
على منصات التتويج خارج حدود الوطن، بعد اعتزال 
الجاري،  الكروي  الموسم  أن  إال  التائب،  طارق  النجم 
الالعب  في  الكامن  البطولي  المخزون  عن  كشف 
محترفا،   15 بين  من  العبين  خمسة  وتمكن  الليبي، 
تسجيل أسمائهم بأحرف من نور في سجالت منصات 

التتويج بدوريات أجنبية وقارية.
في  فرقهم  مع  ساهموا  الذين  الخمسة  النجوم 
تحقيق البطوالت، هم: صانع العاب الترجي التونسي 
العاصمة  اتــحــاد  فريق  ومهاجم  الهوني،  حمدو 
سوتييسكا  فريق  ومهاجم  الالفي،  مؤيد  الجزائري، 

المونتونعري بالجبل األسود.

زمن التائب
النادي  غــادر  أن  منذ  بــدأت  احترافية  مسيرة  خالل 
األهلي طرابلس إلى الصفاقسي التونسي عام 1994، 
وتنقل بعدها في رحلته االحترافية بين سبعة أندية، 
غازي  األفريقي-  الساحلي-  النجم  الصفاقسي-  هي: 
السعودي–الشباب  سبورالتركي–الهالل  انتيب 

السعودي–النصر الكويتي.
وحقق التائب خالل مسيرتة االحترافية:

التونسي  - كأس االتحاد اإلفريقي مع الصفاقسي 
99/98، والدوري التونسي مرة ، ودوري أبطال العرب 

2004، وكأس تونس.
العهد  ولي  كأس  حقق  السعودي:  الهالل  مع   -

مرتين، وبطولة الدوري السعودي الممتاز.

الورفلي يفتح الطريق
المعار من األهلي طرابلس إلى  الليبي  الدولي  النجم 
ساهم   ،2018 يوليو  في  المغربي  البيضاوي  الرجاء 
بشكل فعال مع فريقه في كأس السوبر األفريقي بعد 
المباراة  التونسي في  الترجي  2-1 على  بنتيجة  الفوز 
التي جمعت الفريقين 39 مارس الماضي، على استاد 

ثاني بن جاسم في قطر.
يشار إلى أن جماهير الرجاء المغربي تطالب إدارة 
ناديها لتجديد عقد الورفلي مع الفريق خالل الموسم 
لقب  بتحقيق  مطالب  الفريق  وأن  السيما  المقبل 
أبطال  دوري  لقب  على  والمنافسة  المغربي،  الدوري 

أفريقيا الموسم المقبل.
من جانبه، كشف مجيد الدين الجيالني، وكيل سند 
الورفلي، عن مصير الالعب خالل الموسم المقبل في 
ظل التقارير العديدة التي تتحدث عن رحيله إلى نادي 

آخر خالل فترة االنتقاالت الصيفية.
»سبور  لــراديــو  تصريحات  في  الجيالني،  ــال  وق
صفوف  في  سيستمر  الورفلي  إن  المغربي،  ماروك« 
الرجاء في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هناك بعض 
الالعب عن صفوف  إبعاد  يرغبون في  الذين  الوكالء 
التي  النجاحات  بعد  الطرق،  بشتى  المغربي  الفريق 
قدمها الالعب مع الفريق خالل الموسم الحالي 2018 

.2019 /
ثنائية الهوني

الذي  الهوني،  حمدو  التونسي  الترجي  فريق  مهاجم 
ديسبورتيفو  فريق  من  الجاري  الموسم  مطلع  انتقل 
شهرا،   30 لمدة  حر  انتقال  بعقد  البرتغالي،  ألفيس 
السوبر  لقب  »باب سويقة«  فريق  تحقيق  في  ساهم 
ووضع  البنزرتي،  حساب  على  الترجي  مع  المحلي 
المحترفين  بدوري  التتويج  منصة  على  قدما  الهوني 
التونسي، بعد أن أصبح يحتاج إلى نقطة من مباراتين 

ليحسم لقب دوري الرابطة المحترفة التونسي.

صولة والمحرق
توج المحترف الدولي الليبي محمد صولة مع فريقه 
الحالي  للموسم  البحريني،  النخبة  بكأس  المحرق 
/ 2019، بعدما حقق فوزا كبيرا وكاسحا على   2018
في  رد  دون  أهداف  أربعة  بنتيجة  الحد  فريق  نظيره 
المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت بينهما، مساء 

أول أمس، على ملعب الشيخ علي بن محمد.
دوري للهريش

المحترف الدولي الليبي بفريق سوتييسكا بمونتنيغرو 

، والــجــبــل األســــود، زكــريــا  يش لهر ا
إلى  فريقه  مع  الجاري  األسبوع  مطلع  صعد 
المحلي  الممتاز  الدوري  بلقب  التتويج  منصة 
تغلبه  بعد   ،2019  /  2018 الحالي  للموسم 
على فريق غربالي بهدفين نظيفين، بالجولة 
رصيده  سوتييسكا  يرفع  البطولة،  من   35
قبل  رسميا،  باللقب  ليتوج   71 النقطة  إلى 

جولة واحدة من النهاية.
موسما  قدم  الهريش،  أن  بالذكر  الجدير 
الفريق،  مع  األول  موسمه  في  استثنائيا 
حيث يشارك في معظم مباريات الفريق في 
فوز  في  بفعالية  وساهم  الــدوري  بطولتي 
فريقه وتحقيق نتائج جيدة في البطولة، كما 
تشكيلة  ضمن  متتالية  مرات   3 اختير  أنه 
عن  وذلك  األسود  الجبل  بدوري  األسبوع 
ودخل ضمن   ،30 و   29 و   28 الـ  األسابيع 
في  العــب  أفضل  جائزة  على  المرشحين 

الموسم.
األولى لالفي

الالفي،  مؤيد  الليبي،  الدولي  المحترف  نجح 
خارجيا  التتويج  منصة  ــى  إل الصعود  فــي 
اتحاد  فريقه  مع  حقق  أن  بعد  ــرة،  م ألول 
الجزائري  الدوري  العاصمة ىالجزائري، بطولة 
إلى  إلى  رصيده  رفع  أن  بعد  للمحترفين، 
52 نقطة، بعد الفوز أول أمس على فريق 

مولودية وهران.

الالعبين  من  عدد  خاضها  التي  الناجحة  االحترافية  التجارب 
األندية  من  عــددًا  دفعت  المختلفة،  الــدوريــات  في  الليبيين 
في  خاصة  العبيها،  بخدمات  للظفر  ليبيا،  نحو  بوصلتها  لتوجيه 
بالعاصمة  الدائر  االقتتال  جراء  الرياضي،  النشاط  توقف  ظل 

طرابلس.

سلتو والمغرب
الكرة  في  القمة  فناديا  المغاربي،  الجوار  دول  أندية  على صعيد 
أنيس  الدولي  الالعب  للفوز بخدمات  المغربية دخال في منافسة 
سلتو، مهاجم الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي طرابلس 
الصيفية  االنتقاالت  موسم  في  المتوسط«،  »فرسان  ومنتخب 

المقبل.
األهلي  إدارة  من  استفسار  بطلب  الــرجــاء،  نــادي  وتقدم 
نفسه،  السياق  لالنتقال، وفي  متاحًا  كان سلتو  ما  إذا  طرابلس، 
الميركاتو  في  سلتو  مع  التعاقد  المغربي  الــوداد  نادي  يدرس 
بالعبين  تدعيم صفوفه  المغربي  الفريق  رغبة  ظل  في  الصيفي 

من العيار الثقيل.
المصراتي سعودي

األمير  دوري  بطل  السعودي،  النصر  نادي  أعلن  جانبه،  من 
تقدم  أنه   ،  2019  /  2018 الحالي  للموسم  سلمان  بن  محمد 
فيتوريا  البرتغالي  بالفريق  الليبي  المحترف  لضم  رسمي  بعرض 
الميركاتو  في  المصراتي،  بــاهلل  المعتصم  »ب«  غيماريش 

الصيفي.
المفاوضات  باب  فتحت  التونسي،  الترجي  نادي  إدارة  وكانت 
أن  حتى  الصيفية،  االنتقاالت  فترة  في  لضمه  المعتصم  مع 
ولكن  التعاقد،  بنود  حــول  للتفاوض  تونس  وصــل  الالعب 
مؤخرًا  الفائز  بقوة  يدخل  أن  قبل  التفاق،  يتوصال  لم  الطرفين 
المعتصم  الدوري السعودي للمحترفين، في مفاوضات مع  بلقب 
يسعى  الذي  الفريق  صفوف  لتدعيم  بخدماته  للفوز  المصراتي 
للفوز  بقوة  والمنافسة  السعودي  ــدوري  ال لقب  على  للحفاظ 

ببطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.
يشار إلى أن المصراتي، سبق وأعلن عدم رغبته في االستمرار 

عدد  ودخل  األول،  للفريق  تصعيده  لعدم  البرتغالي،  فريقه  مع 
مقدمتها  في  المصراتي،  بخدمات  للظفر  العربية  األندية  من 
قد  السعودي،  الدوري  لقب  حامل  أن  إال  المغربي،  الرجاء  فريق 

يكون األقرب لضم المصراتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

المسالتي جزائري
العاصمة  اتحاد  نادي  إدارة  دخول  جزائرية  مصادر  كشفت 
المسالتي  الليبي سالم  الدولي  الجزائري في مفاوضات جادة مع 
ضم  أجل  من  الحالي  االتحاد  فريق  مهاجم  بـ»روما«  الشهير 

الالعب في موسم االنتقاالت الصيفية.
بإرسال  قامت  العاصمة  اتحاد  إدارة  أن  المصادر  وكشفت 
عن  االستفسار  أجل  من  االتحاد  نادي  إدارة  إلى  رسمي  عرض 

المقابل المادي نظير االستغناء عن خدمات الالعب.
مع  للنظر  الالفت  الالعب  تألق  بسبب  العروض  هذه  وتأتي 
الالعب  نال  حيث  حاليًا،  واالتحاد  الماضي  الموسم  النصر  نادي 
مع  حصوله  بعد  الماضي  الموسم  ليبيا  في  العب  أفضل  جائزة 

نادي النصر على لقب الدوري.
يذكر أن مؤيد الالفي صانع ألعاب المنتخب الوطني يعتبر أبرز 
العناصر في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري، حيث ساهم الالفي 
قاب  الفريق  وأصبح  الدوري،  بطولة  الجزائري  الفريق  اعتالء  في 

قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري.

المهدي مطلوب
وبطولة  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  في  الالفت  تألقه  بعد 
الدوري الليبي، دخلت عدة أندية عربية في مفاوضات مع الالعب 
المهدي،  معتز  النصر،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  مهاجم 
المقبل،  الصيفية  االنتقاالت  موسم  في  خدماته  على  للحصول 
 7 بـ  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  هدافي  قائمة  تصدره  بعد 

أهداف، رغم خروج فريق النصر من البطولة مبكرًا .
عرضين  تلقى  المهدي،  فإن  تونسية،  إعالمية  تقارير  وحسب 
بخدمات  للظفر  المغربي،  والرجاء  الساحلي  النجم  ناديي  من 

الالعب اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد.

 فرق مغاربية مع النصر السعودي تفاوض سلتو والمهدي والمصراتي والمسالتي

10 أندية تطارد 4 نجوم في ميركاتو الصيف

جماهير الرجاء المغربي تطالب 
إدارة ناديها بتجديد عقد الورفلي 

مع الفريق خالل الموسم المقبل

● الهوني

القرقني جاهز للدفاع عن لقب »مستر أوملبيا«

حلني انتهاء حرب طرابلس
ـ»فرسان املتوسط« أمام تونس مدرب وطني ل

االتحاد  في  الوطنية  المنتخبات  لجنة  أعلنت 
ستشهد  المقبلة  المرحلة  أن  القدم،  لكرة  الليبي 
المنتخب  على  لإلشراف  ليبي،  فني  طاقم  تولي 
برئاسة  اللجنة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  األول. 
مستقبل  لمناقشة  أمس،  أول  الشبلي،  إبراهيم 
العمرية  الفئات  بمختلف  الليبية  المنتخبات  جميع 
والعمل على خطة تتماشى مع ظروف البالد خالل 
الفترة الزمنية المتبقية لسنة 2019، باإلضافة إلى 
العام المقبل. وقال الشبلي في تصريحت صحفية 
المدرب  يكون  أن  على  اتفقوا  اللجنة  أعضاء  إن 

الفني  وطاقمه  األول  الليبي  للمنتخب  الجديد 
المصاحب ليبيا، على األقل إلى أن تتحسن األوضاع 
منتخبات  لباقي  الحال  وكذلك  البالد،  في  المنية 

الفئات العمرية.
معسكر  لخوض  الوطني  المنتخب  ويستعد 
تونس  منتخب  لمواجهتي  إستعدادا  اعدادي، 
لالعبين للمحلين ذهاباً في سبتمبرالمقبل، وإيابًا 
إلى  المؤهلة  التصفيات  أكتوبرالمقبل، ضمن  في 
بطولة أمم أفريقيا لالعبين المحليين »شان« التي 

ستجرى في إثيوبيا مطلع عام 2020

الليبي  العالمي  البطل  يستعد 
كمال القرقني، لخوض منافسات 
منتصف   ،2019 أولمبيا  مستر 
سفير  ليكون  القادم،  سبتمبر 
ليبيا في هذه المنافسة، ويبعث 
وطن  ليبيا  بأن  للعالم  برسالة 
السالم والرياضة، ووطن التحضر 

والحضارة.
"القرقني"، اسم كبير وبصمة 
كبيرة في تاريخ لعبة بناء األجسام 
الليبية والعربية والعالمية، واسم 
ستتذكره األجيال من الرياضيين، 

وهو رمز للرياضة في ليبيا.
يذكر أن القرقني، حصل على 
مستر  بطولة  في  الثالث  المركز 
لالعب  وسبق   ،2018 أولمبيا 
الذهبية  بالميدالية  التتويج 
في  كالسيك  أرنولد  لبطولة 

يعد  أنه  كما  المتحدة،  الواليات 
تاريخ  في  الالعبين  أفضل  أحد 
حقق  أن  له  سبق  حيث  اللعبة، 

الميدالية الذهبية لبطولة أرنولد 
كالسيك قبل أشهر في الواليات 

المتحدة األميركية.

●  أنيس السلتو

●  حمدي الهوني

●  كمال القرفني



لم يعد متبق في أجندة وبرنامج المنتخب الوطني لكرة 
أهدر  أن  بعد  وحيد،  استحقاق  سوى  العام  هذا  القدم 
التصفيات  في  بعيدا  للذهاب  أتيحت،  التي  الفرص  كل 
الكرة  جماهير  آمال  معها  حملت  لطالما  التي  األفريقية 
الليبية في الذهاب بعيدا في بلوغ النهائيات التي تحمل 

معها حلم اللعب في البطوالت العالمية أو األولمبية.
القدم  كرة  ينتظر  الذي  الوحيد  األمل  أصبح  أن  وبعد 
تصفيات  في  يتلخص  القاري،  حضورها  لتسجل  الليبية 
تنطلق  التي  »الشان«  المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة 
نهائيات  إلى  والمؤهلة  المقبل،  سبتمبر  شهر  مطلع 
أثيوبيا  مالعب  ستستضيفها  التي  السادسة  النسخة 
األفريقي  بالذهب  التتويج  حلم  تكرار  بات   ،2020 عام 
التي  الثالثة  النسخة  في  المتوسط«  »فرسان  فعل  كما 
باألمر  ليس   ،  2014 عام  أفريقيا  جنوب  استضافتها 
من  العبين  عشرة  مــن  أكثر  هاجر  أن  بعد  اليسير، 
االحتراف  إلى  الليبي،  المنتخب  في  األساسية  العناصر 
خانة  في  المسجلة  والعربية  األوروبية  الدوريات  في 
ما  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لدى  المحترفين 
يعني حرمان المنتخب من هذه العناصر التي تمثل القوة 
التاجوري  الضاربة لـ»فرسان المتوسط«، مثل: إسماعيل 
»أورالنــد  المنير  ومحمد  األميركي«  سيتي  »نيويورك 
األميركي«  إليفن  »إندي  زايد  وأيمن  األميركي«  سيتي 
بن  وأحمد  البرتغالي«  »غيمارش  المصراتي  والمعتصم 
»سوتيسكا  الهرش  وزكريا  اإليطالي«  »كروتوني  علي 
المغربي«  »الرجاء  الورفلي  وسند  األســود«  الجبل  من 
المهدي  ومعتز  التونسي«  »الترجي  الهوني  وحمدو 
»الفحيحيل الكويتي« ومحمد صولة »المحرق البحريني«.

القرعة وتونس
صداما  بأثيوبيا،   2020 »شان«  تصفيات  قرعة  فرضت 
المتوسط«،  »فــرســان  الوطني  المنتخب  بين  مبكرا 
توج  المنتخبين  وكال  قرطاج«،  »نسور  التونسي  ونظيره 
بنسخة من هذه البطولة، حيث تمكن المنتخب التونسي 
من الفوز بلقب النسخة الثانية عام 2011، إال أن كليهما 

كتب عليه المغادرة مبكرا في نسخة أثيوبيا المقبلة.

تاريخ مشرف
أن  يتبين  الشان،  بطولة  من  نسخ  خمس  مــرور  ومع 
المنتخب الليبي لالعبين المحليين، تمكن من أن يفرض 
المحليين  لالعبين  الكبرى  الكروية  القوى  كأحد  نفسه 
أقيمت حتى  السمراء، فمن أصل خمس نسخ  القارة  في 
في  حضوره  المتوسط«  »فرسان  سجل  لـ»الشان«  اآلن 

ثالث نهائيات، وتوج باللقب األفريقي في مناسبة واحدة 
وسجل غيابه في بطولتين.

أفريقيا  بطولة  في  الليبي  المنتخب  مشاركة  وتعود 
منتخبنا  كان  حيث   2009 عام  إلى  المحليين  لالعبين 
التى  نهائياتها  في  حضوره  يسجل  عربى  منتخب  أول 
 2009 عام  العاج  ساحل  بمالعب  األولى  نسختها  جرت 
اجتاز  أن  بعد  أفريقية  منتخبات  ثمانية  بمشاركة 
التونسي  المنتخب  عقبة  تخطى  حيث  بنجاح  تصفياتها 
التعادل بين  التعادل ذهابا بهدف لهدف ثم تجدد  بعد 
المنتخبين في لقاء اإلياب بتونس ليحسم منتخبنا بطاقة 
الثاني  الدور  في  نجح  ثم  الترجيح  ركالت  بفضل  التأهل 
الخسارة  بعد  المغربي  المنتخب  إقصاء  في  والحاسم 

ذهابا بالرباط بثالثة أهداف لهدف والفوز ا
إلى  ليتأهل  لصفر  ــداف  أه بثالثة  بطرابلس  إيابا 
أوقعته  العاج، حيث  التي جرت بمالعب ساحل  النهائيات 
جمهورية  منتخبات  ضمت  التي  المجموعة  في  القرعة 

الكونغو وغانا وزيمبابوي.
ساحل  نهائيات  في  مشواره  ليبيا  منتخب  واستهل 
لصفر  بهدفين  الكونغو  جمهورية  أمام  بخسارته  العاج، 
أمام  سلبيا  وتعادله  لهدف  بهدف  غانا  مع  وتعادله 
زيمبابوي ليغادر مشوار البطولة من الدور األول بخسارة 
اللقب وتعادلين سلبي وإيجابي وقاد منتخبنا  من حامل 

في هذا الظهور األول المدرب التونسي فوزي البنزرتي 
نهائياتها  استضافت  التي  النسخة  تصفيات  وفــي 
مواجهة  في  الليبي  المنتخب  جاء   ،2011 عام  السودان 
منتخب الجزائر الذي فاز ذهابا على ملعبه بهدف، وخسر 
إيابا بطرابلس بهدفين لهدف، ليغادر المنتخب الوطني 

بقيادة مديره الفني الصربى برانكو، سباق التصفيات.

نسخة الذهب
في  لمنتخبنا  الثاني  األفريقي  الظهور   2014 عام  وشهد 
التصفيات  خوض  دون  خاضها  التي  الشان  نهائيات 
ونجح  التصفيات،  من  الجزائري  المنتخب  انسحاب  بسبب 
الثالثة  النسخة  ببطولة  الظفر  في  المتوسط«  »فرسان 
حيث   2014 عام  أفريقيا  جنوب  بمالعب  أقيمت  التي 
ثم  لصفر  بهدفين  اثيوبيا  على  بفوز  مشواره  استهل 
جمهورية  مع  تعادل  ثم  غانا  أمام  لهدف  بهدف  تعادل 
الغابون  أمــام  تعادل  ثم  لهدفين  بهدفين  الكونغو 
الترجيح  بركالت  حسابه  على  وتأهل  لهدف  بهدف 
حسابه  على  وتأهل  أهداف  بدون  زيمبابوي  مع  وتعادل 
بركالت الترجيح ليتوج باللقب األفريقي عقب تفوقه على 

المنتخب الغاني بفضل الركالت الترجيحية 
التصفيات  2015 عاد منتخبنا ليخوض غمار  وفي عام 
حملة  وبــدأ  كلمنتي  خافيير  اإلسبانى  المدرب  بقيادة 
لصفر  بهدف  تونس  على  بفوز  المحلي  لقبه  الدفاع عن 

ثم  لصفر  أهــداف  بثالثة  المغرب  أمام  خسر  ثم  ذهابا 
خسر إيابا أمام تونس بهدف لصفر ثم خسر إيابا بأربعة 
جرت  التي  النهائيات  تصفيات  ليغادر  لصفر  ــداف  أه

بمالعب رواندا 2016 .

األخيرة جيدة 
في  المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة  تصفيات  وفــي 
نسختها األخيرة بالمغرب 2018 تمكن منتخبنا من التأهل 
عليه  بالفوز  الجزائري،  المنتخب  إقصائه  عقب  للنهائيات 

ذهابا بالجزائر بهدفين لهدف، وتعادله إيابا بهدف لهدف.
البطولة استهل منتخبنا مشواره بفوزه  وفي نهائيات 
نيجيريا  أمام  الخسارة  ثم  بثالثية  االستوائية  غينيا  على 
ثم  لصفر  بهدف  ــدا  روان على  الفوز  ثم  لصفر  بهدف 
بركالت  الثانى  الدور  في  الكونغو  منتخب  عقبة  تخطى 
المنتخب  البطولة  مستضيف  أمام  الخسارة  ثم  الترجيح 
النهائي  نصف  الدور  في  لهدف  أهداف  بثالثة  المغربي 
السودان  منتخب  أمام  الترتيبية  مباراته  نتيجة  فقد  ثم 

بركالت الترجيح.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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تصفيات بطولة أفريقيا لالعبين المحليين على األبواب لبلوغ »أثيوبيا 2020«

الوسط - زين العابدين بركان 

»الفرسان« بني قواعد االحتراف وذهب »الشان«

مالك  المحترف  الليبي  المالكم  يواصل 
الزناد، استعداداته لمنازلة المالكم الكولمبي 
المقبل، على حلبة  السبت  يوم  جون كورتيز، 

»إنتركونتينتال« بمالطا.
صفحته  على  تقريرا  الزناد  ونشر 
وقال  للنزال،  استعدادته  يبرز  بـ»فيسبوك«، 
الجسدية،  المقدرة  من  تأتي  ال  »القوة  فيه: 
إنما تأتي من اإلرادة التي ال تقهر، ماهي إال 
وما  األولى..  الجولة  جرس  إطالق  على  أيام 

التوفيق إال من عند اهلل«.
مالك  الدولي  الليبي  المالكم  ويواصل 
استعدادا  شاقة،  تدريبات  خوض  الزناد، 
الفوز  فيها  يحقق  مقبلة  نزاالت  في  للدخول 
باسم ليبيا، وليرتقي في سلم عالم االحتراف.

نزاالته،  أخر  في  الليبي،  البطل  ونجح 
الكوبي  نظيره  على  كاسحا  فوزا  تحقيق  من 
البانتيرا، بالضربة القاضية، في وزن 76 كيلو 

جرام، ليحتفظ بحزامه.

يواصل االتحاد الليبي للقوة البدنية، مساعيه من أجل تمكين المنتخب 
الوطني من المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها السويد، بداية 

من 4 يونيو المقبل.
الدولي، بشأن  االتحاد  البدنية، نظيره  للقوة  الليبي  االتحاد  وخاطب 
إحاطته بالصعوبات والعراقيل التي تواجه المنتخب الليبي وطاقمه الفني 
واإلداري في الحصول على تأشيرة الدخول للسويد للمشاركة في الحدث 

العالمي.
والصعود  مميزة  نتائج  تحقيق  البدنية،  للقوة  ليبيا  لمنتخب  وسبق 
لمنصات التتويج في العديد من المحافل العربية واألفريقية والعالمية 

في القوة البدنية.
األول  المركز  حقق  البدنية،  للقوة  الوطنى  المنتخب  أن  إلى  يشار 
فضيتين  مع  ذهبية  منها   26  ، قالدة  بـ29   ، األفروعربية  البطولة  في 

وبرونزية واحدة.
وحصد المنتخب الليبي للقوة البدنية على المركز األول، بكل جدارة 
واستحقاق من بين الدول المشاركة وهي: المغرب والجزائر، باإلضافة 
وكذلك  العاج  وساحل  وزيمبابوي  والكاميرون  وغانا  مصر  لمنتخبات 
جنوب أفريقيا ورياضيين من عرب آسيا مثلوا منتخبات الكويت وسوريا 

والعراق.

قبضة الزناد الليبي تتأهب لنزال بطل كولمبيا

القوة البدنية الليبية تنتظر التحدي العالمي بتأشيرات السويد

التجديف الليبي يدخل التاريخ بسواعد عبدالرحمن إدريس
سجل العب التجديف بالمنتخب الليبي 

لذوي اإلعاقة، عبد الرحمن إدريس، 
اسمه في سجل عظماء اللعبة في تاريخ 
البارالمبية الليبية، بعد أن حقق المركز 

الثاني في المسابقة الدولية، التي أقيمت 
في مدينة غافيراتيه اإليطالية.

واحتل الجداف الليبي، المركز األول 
عربيا وأفريقيا بفارق 0,00,02 عن أقرب 

منافسيه.
ويشارك المنتخب الليبي في السباق 
الدولي، تحت إشراف المدرب الوطني 

محمد الرابطي مع الرياضي عبد الرحمن 
.PR1 إدريس الذي يلعب في تصنيف

وتعد هذه المشاركة الثانية للمنتخب 
الليبي في منافسات دولية.

من جانبه، حرصت إدارة االتحاد العام 
الليبي للتجديف، على توجيه التهنئة إلى 
عبد الرحمن إدريس، بمناسبة تأهله إلى 

نهائيات التصنيف الثاني )Final B( في 
سباق القارب الفردي للبطولة العالمية 

لذوي اإلعاقة بإيطاليا.

المنتخب الوطني مطالب بتحقيق 
الحضور الثالث في نهائيات الشان

رغم مشكلة محترفيه

كارايون،  فيليب  الفرنسي  بلوس«،  »كانال  بمحطة  الصحفي  كشف 
التعاقد  بهدف  ليفربول؛  نجم  مع  »أولــي«  بتواصل  مدريد  ريال  قيام 
رأس  على  صالح  محمد  المصري  وضع  الريال  وأن  المقبل،  الصيف  معه 
المدرب  كتيبة  لتعزيز  المقبلة  االنتقاالت  سوق  في  المطلوبين  قائمة 
زين الدين زيدان. وبالنظر إلى سياق التطورات الجارية باتت تصريحات 
كارايون في حاجة إلى توضيح وربما إعادة نظر وفقا لـ»سكاي سبورت«.

بمثابة  بلوس«  »كــانــال  وقناة  كــارايــون  فيليب  الصحفي  يبدو 
رغبة  لكن  الالعبين،  انتقاالت  بأنباء  يتعلق  فيما  مهمين  مصدرين 
الذي  الوقت  في  للدهشة  مثيرة  تبدو  صالح  ضم  في  الملكي  الفريق 
من  كل  لضم  أيضا  مدريد  ريــال  مسؤولي  سعي  األنباء  فيه  تؤكد 
نيمار  والبرازيلي  تشيلسي  من  هازارد  أدين  البلجيكي 
كيليان  والــفــرنــســي 
باريس  من  مبابي 
ــان.  ــرم ــي ســــان ج
ــاء  ــم وتـــبـــدو األس
ــرب  ــة أقـ ــق ــاب ــس ال
ــال  ــى ريـ ــ ــا إل ــري ــظ ن
السيما  صالح،  من  مدريد 
ــازارد  ه لحالة  بالنسبة 
ــؤاال  ــا يــثــيــر س ــو م وهـ
سيستفيد  ماذا  منطقيا: 
ــال مــدريــد مــن ضم  ري
ومعهم  ــؤالء؟  ــ هـ كـــل 

صالح أيضا؟
أورد  ما  وفــق  واألرجـــح 
 »90 مــوقــع »بــاليــنــغ فـــور 
ضم  فــي  التفكير  يكون  أن 
بديلة«  »خطة  بمثابة  صالح 

هازارد  بين  من  األولوية  ذات  صفقاته  ضم  في  الفريق  فشل  حال  في 
أن يسعى  أيضا دون  تحول  المنطقية  الحسابات  أن  ومبابي.كما  ونيمار 
الهائل  السعر  إلى  بالنظر  أوال  معا  األسماء  هذه  كل  لضم  مدريد  ريال 
كما  الفنية.  بالحسابات  جميعا  إليهم  الحاجة  لعدم  وثانيا  معا،  لألربعة 
في  النجوم  حشد  فيه  يتم  الــذي  الشهير  »الجالكتيكوس«  عهد  أن 
بيريز  فلورنتينو  الرئيس  بقيادة  مدريد  ريال  في  كما حدث  واحد  فريق 
بأوائل األلفية الحالية قد مضى إلى غير رجعة، حسب ما يرى الكثير من 

المتابعين.
الحد  هذا  عند  تتوقف  ال  مدريد  ريال  إلى  انتقال صالح  لكن صعوبة 
وناديه  نفسه  بالالعب  متعلقة  أخرى  حسابات  إلى  ذلك  يتجاوز  وإنما 
الثاني  المركز  في  »البريميرليغ«  موسم  أنهى  الذي  فالفريق  ليفربول، 
بقيادة  أعلن  باللقب  المتوج  سيتي  مانشستر  عن  واحدة  نقطة  بفارق 
في  اللقب  على  بجدية  المنافسة  على  إصــراره  كلوب  يورغن  مدربه 
الذي  صالح  عن  االستغناء  مع  تتفق  ال  رغبة  وهي  المقبل،  الموسم 
من  ويظل  التوالي  على  الثاني  للموسم  الــدوري  هداف  بلقب  احتفظ 
لفريق يسعى الستعادة لقب غائب  التي ال غنى عنها  العناصر األساسية 

منذ العام 1990.
إلى  أبدا  »أنفيلد« ال تدفعه  يتمتع بشعبية قصوى في  كما أن صالح 
تأثيرا  المئة األكثر  الرحيل، السيما بعدما دخل مؤخرا قائمة الشخصيات 
أمر لم يكن ليحدث سوى  العالم وفق مجلة »تايم« األميركية وهو  في 

بسبب وضعه وتأثيره وشعبيته الكاسحة في ليفربول.
وبالتالي ستقتصر استفادة »مو« وفق موقع »بالينغ فور 90« إذا تم 
وهو  راتبه،  في  محتملة  زيادة  على  مدريد  ريال  إلى  المفترض  االنتقال 

أمر قد ال يكون يمثل أولوية للنجم المصري في الفترة الحالية.
وثمة حسابات »شخصية« أخرى قد تعيق الصفقة النظرية تتمثل في 
واقعة إصابة صالح الشهيرة أمام ريال مدريد بعد تدخل قائده العنيف 

سيرخيو راموس ضده في نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي.
تبدو  ال  أنها  إال  الواقعة  تلك  على  العام  من  يقرب  ما  مرور  ورغم 
توزيع  حفل  خالل  ورامــوس  صالح  مشهد  بعد  خاصة  للنسيان  قابلة 
لجوائز أحسن العب قبل أشهر، حيث تجاهل النجم المصري مدافع ريال 

مدريد وبدا غير راغب في تبادل الحديث الودي معه.
المرتقبة مدوية وجاذبة، لكنها منطقيا  الصفقة  وهكذا تبدو عناوين 

ال تبدو واردة بشكل جدي.. على األقل في الفترة الحالية.

3 محاور تتحكم في انتقال »مو« إلى ريال مدريد
بعد قيام النادي الملكي بتواصل »أولي« مع نجم ليفربول

الوطني  المنتخب  حـــراس  مـــدرب  ــد  أك
أنه  البوسيفي،  محمد  الدولي،  والمحاضر 
تلقى دعوة ليحاضر في الدورة التخصصية 
التي  المرمى  ــراس  ح لمدربي  الدولية 
ستقام في الفترة من األول وحتى السابع 
المصرية  بالعاصمة  المقبل  يوليو  من 

القاهرة.
إيه  »تريبل  شركة  الـــدورة  وتنظم 
النقابة  من  والمعتمدة  الدولية،  سبورت« 
العامة للمهن الرياضية المصرية، وكذلك 

أكاديمية كرة القدم لالتحاد اإلماراتي.
سابق  وقت  في  عقد  البوسيفي  وكان 
بليبيا،  المرمى  ــراس  ح لمدربي  دورة 
الوطنيين،  المدربين  بمشاركة عدد من 
شهدت مشاركة واسعة، لالستفادة من 
التي  الكبيرة  والعلمية  الفنية  الخبرات 
المسيرة  البوسيفي صاحب  يتمتع بها 
المرمى  حراس  تدريب  في  المشرفة 

خاصة مع المنتخبات الوطنية.

ليوفنتوس  السابق  الفني  المدير  وجــه 
ليبي،  مارتشيلو  اإليطالي،  والمنتخب 
ــبـــارات اإلشـــــادة بــــأداء الــبــرتــغــالــي  عـ
العجوز،  السيدة  نجم  رونالدو،  كريستيانو 

الجاري. خالل الموسم 
نقلها  تصريحات  خــالل  ليبي،  ــال  وق
»كالتشيو  عن  كـــووورة«  »موقع  موقع 
رونالدو  »كريستيانو  اإليطالي:  ميركاتو« 
الفارق  لكن  الموسم،  هــذا  جــيــًدا  لعب 
وأعتقد  األبطال،  بــدوري  يفز  لم  أنه  هو 
صعوبة  أكثر  اإليطالية  القدم  كــرة  أن 
تمتلكه  لما  إسبانيا،  في  نظيرتها  من 
في  كبير  إرث  من  »الكالتشيو«  مدرسة 
على  األمر  تصعب  التي  الدفاعية  النواحي 

رونالدو  أن  أعتقد  لذلك  المهاجمين، 
قدم موسًما جيًدا.

حدث  إذا  بارزالي؟  »اعتزال  واختتم: 
سوى   2006 جيل  من  هناك  يكون  فلن 

بوفون«.
فوز  في  ساهم  ــدون«،  »الـ أن  ُيذكر 
بعدما  اإليطالي،  الدوري  بلقب  يوفنتوس 
من  جولة   37 خــالل  ــا،  هــدًف  21 أحــرز 
الذي  األساسي  الهدف  لكن  المسابقة، 
لم  أجله،  من  رونالدو  اليوفي  استقدم 

على  مجدًدا  الفريق  فشل  حيث  يتحقق، 
دوري  ودع  عندما  األوروبـــي،  الصعيد 
أمستردام  أياكس  أمام  بالهزيمة  األبطال 

النهائي. ربع  لحساب  الهولندي، 

مارتشيلو ليبي يفند أداء رونالدو في »الكالتشيو«

البوسيفي يحاضر مدربي حراس المرمى في مصر

● صالح

● محمد 
البوسيفي

●  املنتخب الليبي يحتفل بكأس الشان

●  عبدالرحمن إدريس

●  مالك الزناد
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تعني؟

هم أطرافها؟

ينخرط فيها كل األطراف؟

موقعها من الحرب الدائرة في العاصمة؟

هي أسيرة التعثر والجمود؟

 يمكن تحريكها وتحقيق اختراقات لصالحها؟

مـــــاذا

مــــــن

متـــــى

أيــــــن

لمـــاذا

كيــــف

البقر

محمد عقيلة العمامي

 كل شيء  

العملية السياسية في ليبيا

في مثل يوم اإلثنين الماضي، منذ 29 سنة، رحل عنا عوض محمد 
زاقوب الذي تزامن مولده مع الغزو اإليطالي سنة 1911. حفظ مبكرًا 
القرآن في زاوية شارع قصر حمد السنوسية ببنغازي، ثم ألحقه بألفية 

ابن مالك التي ساعدته على حفظ وفهم الكثير من األشعار الصوفية. 
ثقف نفسه بالقراءة واإلطالع. انخرط مبكرًا في العمل الصحفي وكتب 

المقاالت السياسية واالجتماعية. في سنة 1948 ترأس تحريرجريدة 
»االستقالل«. في سنة 1953 أسس جريدة »البشائر«، التي استمرت 
حتى سنة 1972 وإن كان قد كلف 1955 رئيسًا لتحرير جريدة »برقة 

الجديدة«، ولكنه لم يستمر في منصبة طوياًل. بدأ نشاطه عمليًا 
سنة 1933، إذ أسس مكتبة »البشاير« في )سوق الظالم( وزع من 

خاللها الكتب والمجالت والجرائد المصرية التي كان من بينها 
الليبيون يشجعون  المدرسون  التي كان  الرشيدة  القراءة  كتب 
راضية  االستعمارية  السلطات  قراءتها ولم تكن  التالميذ على 

فاقتنصت  الوطنية  مواضيعها  طبيعة  بسبب  انتشارها  عن 
1938 واعتقلت السيد زاقوب وحكمت بنفيه  فرصة في يوليو 

1943 إلى براك الشاطئ وظل هناك حتى 

رحيل عوض محمد زاقوب

ليبيا األمس

بصوت سماوي مؤثر، فاز المتسابق الليبي معاذ محمود عامر بن حامد، 
بالمركز األول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، في دورتها الثالثة 
والعشرين في دبي، التي ُاختُتمت في ليلة منتصف شهر رمضان الكريم.

ووسط أجواء روحانية تليق بالشهر الكريم وجالل كتاب اهلل، سلم الشيخ 
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الجوائز للمتسابق بعد أن تم إعالن 

الفائزين بالمراكز العشرة األولى.
وشهدت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم مشاركة متنافسين من ٩٠ دولة وجالية حول العالم، حيث استمرت 
المسابقة خالل الفترة من ٢ إلى ١٤ رمضان، وتضمنت المنافسات مراحل 

عدة خضع خاللها المتسابقون الختبارات في ترتيل القرآن أمام لجنة التحكيم 
والجمهور، وكانت المنافسات بدأت باختبارات مبدئية تؤهل المشاركين 

لصعود المنصة والمشاركة في المسابقة النهائية.
وبفوز معاذ تؤكد ليبيا مكانتها في هذه المسابقة العالمية، فهي الدولة 
األكثر تتويجًا وحصواًل على جوائز مسابقة دبي الدولية منذ انطالق الدورة 

األولى في رمضان العام 1418 هجري الموافق 1997م، التي فاز بها 
المتسابق الليبي طارق عبد اهلل مفتاح احميد.

 معاذ بن حامد.. صوت سماوي 
من ليبيا يصدح في »دبي«

أقوالهم

هناك تدخالت خارجية ال مثيل لها 
في ليبيا، غمرت البالد باألسلحة 

وخلقت بيئة مواتية الزدهار الجماعات 
اإلرهابية

مفوض السلم واألمن باالتحاد 
األفريقي

إسماعيل شرقي

ما أنا بنذير شؤٍم، لكن العنف على 
مشارف طرابلس ليس إال مجرد 

بداية لحرب طويلة دامية على ضفاف 
البحر المتوسط الجنوبية

المبعوث األممي لدى ليبيا
غسان سالمة

خطر اإلرهاب ال يزال قائمًا، خاصة 
من جهة الجوار الليبي نتيجة 

الفوضى وانعدام االستقرار في هذا 
البلد الشقيق

رئيس حركة النهضة التونسية
راشد الغنوشي

العقوبات يجب أال تضر بالمصالح 
العامة لليبيا كدولة وأال تقوض 

الحياة الطبيعية واالحتياجات 
اإلنسانية لليبيين

مندوب الصين لدى األمم 
المتحدة

ما تشاو شيوي

قالت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون 
الواقع، الجمعة، إنها أطلقت اسم 

سالم وست على طفلها الرابع 
الذي وضعته أم بديلة األسبوع 

الماضي.
وقالت كارداشيان في 

تغريدة لمتابعيها على 
»تويتر«، الذين يبلغ 

عددهم 60 مليون 
شخص »سالم وست« 
ونشرت صورة لوليدها 
ملفوًفا في بطانية في 

سريره.
ولدى كارداشيان 

وزوجها المغني كاني 
وست ثالثة أطفال 

آخرين هم شيكاغو، 
التي وُلدت في يناير 
2018 من أم بديلة 
أيضًا وسينت البالغ 

من العمر ثالثة 
أعوام ونورث وعمرها 

خمس سنوات.
وقالت كارداشيان إنها 

قررت االستعانة بأم بديلة 
بعد أن حذرها األطباء من 

مشكالت صحية خطيرة إذا 
حملت مرة أخرى.

 »سالم«.. طفل كيم 
كارداشيان الرابع

البقرة مصنع غذاء متكامل إنه تدر من 20 إلى 25 لتراً من الحليب يوميًا! بل من 
األبقار ما يدر حتى 100 لتر من الحليب يوميًا. ولكن البقرة سيدة حساسة جدًا.. فقد 
ال تدر كوبًا واحدًا إن كانت مستاءة من الحظيرة أو أنها ال تحب من يقوم بحلبها! 
األبحاث والتجارب أثبتت أنها حيوان يّلحُ في صداقة اإلنسان، فإن عوملت برفق 

وحنية فإنها تدر لبنًا غزيرًا. وإن استاءت فال تدر كوبًا واحدًا.
باحث يحكي عن بقرة أخذت تدر %60 أكثر مما اعتادت أن تنتجه من بعد أن 

تولها من اعتنى بها وعاملها بالرفق والحنية كلها! ولقد 
قل إنتاج مزرعة تنتج األلبان بصورة ملحوظة ما إن تم 
استخدام عامل، اكتشفوا أنه كان يعامل األبقار بازدراء 
وصل حتى الركل! وما إن حل محله عامل آخر عامل األبقار 

معاملة حسنة حتى زاد إنتاجها بمعدل خمسة لترات.
األبقار  من  قطيع  لكل  أن  أثبتت  والمراقبة  األبحاث 
الطعام،  إلى  الوصول  سباق  في  بقدرتها  تتوج  ملكة! 
فتعامل بمنتهى االحترام من قبل بقية األبقار، وهناك 
تراتبية في دخول الملكة إلى الحظيرة أو الخروج منها، 
كأن تفسح لها الطريق، حتى إن وصلت األبقار قبلها ال 
يقول  مباشرة.  بعدها  إال  الحظيرة  من  تخرج  أو  تدخل 
باحث إنه شاهد قطيعًا من األبقار وصل الحظيرة قبل 
حتى  الحظيرة  باب  مواجهة  في  وقف  ولكنه  الملكة، 
وصلت الملكة ودخلت وتبعتها حوالي عشرين بقرة هي 

وصيفاتها! ثم دخل بقية القطيع.
كثيراً،  مثلي،  وتدبرتم،  مثلي  وقفتم  أنكم  شك  ال 
وقارنت حالنا بهذا الحيوان الذي لم يخطر على بالكم أبدًا 

أنه رومانسي إلى هذا الحد.
فها هو العلم يكتشف أن الحنية والمعاملة الحسنة 
تجعل البقر يمنح أكثر، وبالمقابل يقل هذه المنح إن قل 
الحنان والمعاملة الحسنة، وتداعت أمامي صورة الدعاية 
مقطوعة  يعزفون  الذين  أولئك  تبرز  التي  اإلعالمية 
»فيفالدي« الخالدة: الفصول األربعة، لبقرة هولندية هي 
النفساء«  تحلى »عصيدة  التي ال  )لورباك(  زبدة  أساس 
دونها. وتذكرت أن العلم اكتشف أن األبقار التي تنام على 

موسيقى هادئة تدر حليبًا أكثر.
حالنا ال يختلف عن حال البقر، وإن كانت المعلومات عن 
الثور شحيحة أو أقل مما هو متوافر عن البقرة فقط!. وفي 
العموم البقرة واألرجح حتى الثور، يثق بمن يعامله جيدًا 
ويتجنب من يسئ معاملته. وتوضح دراسة دنماركية أنه 
يكفى أن تضرب البقرة على مؤخرتها حتى تعتاد على 
من ضربها! وأكد بحث نشر في مجلة )العلوم التطبيقية 
على  أيضًا  تتعرف  األبقار  أن  الدولية  الحيوان(  لسلوك 

األلوان وترتاح للون األزرق -وليس األخضر- الذي يرتديه الرعاة الذين يهتمون أو 
ال يهتمون بها.

أما أعجب المعلومات وأكثرها أهمية للبقر كافة الحفاظ على اللسان! ألنه وسيلة 
هذا الحيوان في تطهير فمها وجلدها أيضًا من الميكروبات التي تتسلل إليها مسببة 
األمراض فيقوم اللسان بتطهيره. وأن هذا اللسان أقوى من أي مطهر حتى من 
)ديتول األصلي(! واكتشفوا أيضًا أن البقع السوداء على جلود بعض أنواع األبقار تعتبر 
كالبصمة، فال تمتلك بقرتان نفس البقع نفسها. وأكدوا أيضًا أن البقر حيوان عاقل 

وهو أذكي من الكلب خصوصًا في الطاعة!
سلوك الحيوانات كافة أمر رباني، جعلها الخالق لخير هذه الحيوانات، فهذا السلوك 
هو في الواقع وسيلتها في التعبير عن احتياجاتها البيولوجية والنفسية. ولكن قد 
يقوم اإلنسان، الذي وهبه اهلل العقل والنطق باعتبار أنها وسيلته في التعبير عن 
احتياجاته، بسلوك ما يلغى ما وهبه اهلل له من عقل وحكمة ويفضل أن يختار الوسيلة 

الحيوانية.
للتعبير عن حالة تشابه فيها  القطيع  كثيرون هم من وظفوا مصطلح سلوك 
اإلنسان بالحيوان. ولكن يبدو أننا نحتاج لتوظيف سلوك اإلنسان للتعبير عن حالة 

تشابه الحيوان باإلنسان.

»أمازون« تربح نزاعًا 
حول »أمازون«

بات من حق مجموعة »أمازون« 
األميركية استخدام اسمها كما هو في 
أسماء نطاقات اإلنترنت، رغم اعتراض 

بلدان تنتشر فيها غابات األمازون، 
بأميركا الجنوبية. واعتبرت هيئة اإلنترنت 

لألسماء واألرقام المخصصة )آيكان(، 
التي تدير أسماء النطاق على اإلنترنت أن 

العمالق األميركي مخول استخدام هذا 
االسم ومشتقاته، بالرغم من احتجاج عدة 

بلدان على األمر، من بينها البرازيل.
فالمجموعة األميركية تحمل اسم 

الغابة المطيرة الشهيرة الملقبة بـ »رئة 
العالم«. وقال وزير الخارجية البرازيلي، 

في مارس، »نظرًا للداللة اللغوية 
المالزمة للغابة، ينبغي أال يكون اسم 

النطاق هذا حكرًا على شركة ما«.

عروض حية ملعارك 
القرون الوسطى

استضافت أوكرانيا بطولة العالم لمعارك 
القرون الوسطى، وفيها يمكنك مشاهدة 
مئات المحاربين المسلحين بدروع، وهم 

يلوحون بسيوف وفؤوس في أحد الحقول 
قرب حصن خشبي.

وشارك في هذه المعارك 29 فريًقا 
من دول مختلفة بينها بريطانيا وألمانيا 

والصين وأستراليا، في ساحة رملية، 
بعضهم على ظهور الخيول وبعضهم 

اآلخر على األقدام، خالل نهاية األسبوع.
وباتت أوكرانيا تعترف بهذه، الذي 

كانت تشهده القرون الوسطى، كرياضة 
رسمية منذ العام 2016، وهي الدولة 

األولى التي تقوم بذلك.
وشهد المهرجان الذي نظمه االتحاد 

الدولي للقتال في القرون الوسطى، 
معارك ضارية بين فرق من حول العالم 

تستمر أربعة أيام في قرية كوباتشيف 
التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن 

العاصمة األوكرانية كييف.
وشكل متنزه في قرية كوباتشيف 
مكانًا مناسبًا ألنه يضم نسخًا طبق 
األصل من مبانٍ خشبية كانت قائمة 

في روس الكييفية، الدولة القديمة بين 
القرنين الخامس والثامن.

وهذه المرة األولى التي تستضيف 
فيها أوكرانيا هذه البطولة الدولية التي 

ُأقيمت العام الماضي في اسكتلندا. 

سلوك الحيوانات 
كافة أمر رباني، 

جعلها الخالق لخير 
هذه الحيوانات، 

فهذا السلوك هو 
في الواقع وسيلتها 

في التعبير عن 
احتياجاتها 
البيولوجية 

والنفسية.

حالنا ال يختلف عن 
حال البقر، وإن 

كانت املعلومات 
عن الثور شحيحة 

أو أقل مما هو 
متوافر عن البقرة 

فقط!. وفي 
العموم البقرة 

واألرجح حتى الثور
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