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مواقيت الصالة - طرابلس

السلفيوم الليبي..
  أسطورة دواء لكل داء
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صعود

فضاء

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خالل 
تعامالت الثالثاء، بشكل ملحوظ 

بعد إعالن ألمانيا تعليق المصادقة 
على تشغيل مشروع الغاز »السيل 

الشمالي2-«. وصعدت العقود اآلجلة 
للغاز لشهر مارس المقبل في مركز 

»TTF« في هولندا إلى مستوى 940 
دوالرًا لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت 

عند مستوى 937 دوالرًا. وبذلك تكون 
األسعار قد صعدت بنسبة أكثر من 10 % 
مقارنة بإغالق اإلثنين. وفي وقت سابق 

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
أن روسيا تعتزم مواصلة اإلمدادات 

المستمرة من الغاز، بما في ذلك الغاز 
الطبيعي المسال، إلى األسواق العالمية.

غاز

كل شيء

ماء حديد
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حكومة الدبيبة تشتري »رضا الغرب« بمعاداة روسيا ومساندة أوكرانيا

الكوميديان

التقطوا  األولى،  وللمرة  الفلك،  علماء 
الليلي  للجانب  فوتوغرافية  صورًا 

WASP-« الساخن المشترى  لكوكب 
121b«. نشرت نتائج الدراسة 
 Nature« العلمية المجلة  في 

Astronomy«. وقال أحد مؤلفي 
ماساتشوستس  بمعهد  الباحث  المقال، 
ميكال  توماس  للتكنولوجيا،  األميركي 
الجانب  أن  إلى  بياناتنا  إيفانز: »تشير 
 )WASP-121b( المظلم من كوكب 

بارد بدرجة كافية للسماح بوجود 
الحديد وبخار أكسيد  سحب بخار 

يشكل  معدنًا  بصفته  األلمونيوم، 
للياقوت.  أساسًا 

لتحقيق مطالب فئوية.. وقفة في زلينت واعتصام في طرابلس

»مكافحة األمراض« يوصي بتغيير استراتيجية التطعيم ضد كورونا 

14
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عدد السعوديات 
الالتي تقدمن لشغل 
وظيفة قيادة القطار 

السريع بين مكة 
والمدينة.

28
ألف

امرأة

الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  أكد 
ليبيا  دعم  استمرار  الالفي  عبداهلل 

العودة  وحق  الفلسطينية،  للقضية 
دولتهم  وإقامة  للفلسطينيين، 
القدس. وعاصمتها  المستقلة 

هاتفية،  مكالمة  ذلك خالل  جاء 
رئيس  األربعاء من  الالفي،  تلقاها 

اشتية، خالل  محمد  فلسطين،  وزراء 
فلسطين  مع سفير  األول  اجتماع 
بيان  رحال، وفق  ليبيا، محمد  في 

الالفي،  وشدد  الرئاسي.  للمجلس 
في  الفلسطينية  الجالية  أن  على 

الليبيين  أشقائهم  مع  تعيش  ليبيا 
الالفي  وناقش  وتقدير.  احترام  بكل 

العام في األراضي  تطورات الوضع 
يعانيه  الذي  والتصعيد  الفلسطينية، 

قوات  من  الفلسطيني  الشعب 
انشغال  والذي تضاعف مع  االحتالل، 
الروسية–األوكرانية. باألزمة  العالم 

من جهته، أشاد رحال بمواقف 
الفلسطينية،  للقضية  الداعمة  ليبيا 

التي  االنتخابات  إجراء  متمنيًا 
لضمان  الليبي  الشعب  لها  يتطلع 

استقرارها.

ليبيا تجدد دعم القضية 
الفلسطينية وحق العودة

الشبابي  للعمل  المناسبة  البيئة  »تهيئة 
الالفتة  هذه  تحت  الكشفية«،  بالحركة 
الليبية  الشباب  وزارة  ديــوان  في  جرت 
فتح  الوزير  لقاء  أحدثها  كثيرة،  نشاطات 
اهلل الزني، األربعاء، بقادة مفوضية وفوج 
النحاسية  والفرقة  نالوت،  بلدية  كشافة 
طرابلس،  في  والــمــرشــدات  للكشافة 
المؤسسات  إدارة  مــديــري  وبحضور 
الشبابية، والمشروعات، والناطق الرسمي 
مناقشة  شهد  اللقاء  ــوزارة.  ــ ال باسم 
احتياجات أفواج الحركة التابعة لمفوضية 
المناشط  ــر  آخ واســتــعــراض  ــوت،  ــال ن

لمنتسبي الحركة.
أن  على  التأكيد  جدد  الشباب  وزيــر 
توفير  على  تأسيسها  منذ  تعمل  الوزارة 
بكافة  الشبابي  للعمل  المناسبة  البيئة 
دون  ليبيا  بعموم  الوطنية  المنظمات 
الحركة  أن  معتبرًا  مكون،  ألي  إقصاء  أي 
القيادات  بناء  روافــد  أهم  من  الكشفية 

طوال  مهاراتهم  وصقل  الليبية  الشابة 
العام. أيضًا جرى تسليم مخصصات الدعم 
دعم  برنامج  ضمن  المذكورة  للجهات 
وأفواج  مفوضيات  لكافة  الشباب  وزارة 
والمرشدات  للكشافة  العامة  الحركة 

بعموم ليبيا ألول مرة منذ التأسيس.
ديــوان  شهد  السابق،  اليوم  وفــي 
سير  متابعة  تــنــاول  اجتماعًا  الـــوزارة 
وتطوير  صيانة  بمشروعات  العمل 
والمفوضيات  ــواج  األف ومرافق  مقرات 

والمرشدات،  للكشافة  العامة  بالحركة 
والوقوف على نسب اإلنجاز لكل مشروع 
النهائي، وإيجاد حلول  التسليم  ومواعيد 
التي تواجه سير  والمعوقات  لإلشكاليات 
إلى  أدت  التي  المشاريع،  ببعض  العمل 

تأخر االنطالق بها.
الدكتور  مــن  كــاًل  ضــم  االجــتــمــاع 
المشروعات  إدارة  مدير  عبيد  إبراهيم 
المشروعات  إدارة  ومــديــر  ــوزارة،  ــال ب
الحضرية  المناطق  وإعمار  تنمية  بجهاز 
والريفية، ومفوض تنمية الموارد المالية 
والممتلكات، ومدير مكتب الشؤون الفنية 
والمرشدات،  للكشافة  العامة  بالحركة 
المشروعات  إدارة  مهندسي  من  وعدد 

بالوزارة.
فهل تنتعش الحركة الكشفية الليبية، 
إجباريًا  تراجعًا  شهدت  أن  بعد  العريقة، 
بسبب سنوات االقتتال.. ربما ينجح الدعم 

الحكومي في إنعاشها.. ربما.

ارتفاع قياسي في أسعار النفط والقمح والذرة واأللومنيوم

روسيا تتحدى الناتو وتبدأ حربا شاملة على أوكرانيا
ننوي  وال  أوكرانية  أراض  الحتالل  نخطط  »ال 
الجنود  وأدعــو  أحــد،  على  بالقوة  شيء  أي  فرض 
األوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم«. هكذا وبعد أسابيع 
من التحذيرات والتهديدات والمشاورات والتأكيدات 
والنفي، قطع الرئيس الروسي فالديمير بوتين خيط 
التكهنات، وأعطى الضوء األخضر للجيش الروسي 
ليبدأ هجوما واسعا ضد أوكرانيا، ليستيقظ سكان 
العاصمة األوكرانية كييف ومدن أخرى، بل وسكان 
العالم فجر الخميس على دوي ضربات جوية نفذتها 
أنحاء  مختلف  في  الروسية  والصواريخ  المقاتالت 
أوكرانيا، فيما دخلت بالتزامن معها قوات برية من 
شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، بحسب بيان رسمي 
للسلطات األوكرانية التي أشارت إلى مقتل 40 جنديا 

أوكرانيا وعشرة مدنيين.
اعتراف  من  يومين  بعد  جاء  الروسي  الهجوم 
بوتين باستقالل منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين 
مفاجئ  تصريح  في  بوتين  وقــال  دونباس،  في 
غرينتش  بتوقيت  الثالثة  الساعة  قبل  للتلفزيون 
عسكرية  عملية  شن  قرار  »اتخذت  الكرملين  من 
خاصة، سنبذل أقصى جهودنا لنزع السالح وإزالة 

الطابع النازي ألوكرانيا«.
الهجوم  صدمة  استيعاب  العالم  يحاول  وبينما 
أن  عن  باإلعالن  الكرملين  بادر  الواسع،  الروسي 
طالما  ستستمر  أوكرانيا  في  العسكرية  العملية 
هي ضرورية، فيما أثار الهجوم موجة تنديد دولية 
فورية، وقرر حلف شمال األطلسي عقد قمة طارئة 

غدا الجمعة.
بوتين في خطابه الحربي المفاجئ، كرر اتهاماته 
غير المدعومة بأدلة بحرب إبادة تدبرها أوكرانيا في 
األراضي االنفصالية الموالية لروسيا في شرق البالد. 

وفق وكالة »فرانس برس«.
وسُمعت سلسلة انفجارات في كييف وكراماتورسك 
المدينة الواقعة شرق البالد وتعد مقر قيادة الجيش 
البالد  في  مدينة  ثاني  خاركيف،  وفي  األوكراني، 
وأوديسا على البحر األسود، كما دوت انفجارات في 
لفيف، غربا والتي نقلت إليها الواليات المتحدة وعدة 

دول أخرى سفاراتها.
المواقع  يستهدف  أنه  الروسي  الجيش  وأكــد 
العسكرية األوكرانية بواسطة »أسلحة عالية الدقة«، 
مشيرا إلى أنه دمر قواعد جوية ودفاعات أوكرانية 
مضادة للطائرات، فيما أعلنت كييف أنها أسقطت 

خمس طائرات روسية وطائرة هليكوبتر.

في المقابل، أعطى الرئيس األوكراني، فولوديمير 
الخسائر  من  قدر  أكبر  بإلحاق  »األمر  زيلينسكي، 
بالمعتدي«، كما أعلن قائد القوات المسلحة األوكرانية 
الجنرال فاليري زالوجيني، مؤكدا أن الجيش »يصد 

بكرامة هجمات العدو«.
أيضا أعلن حرس الحدود األوكراني، أن قوات برية 
روسيا  من  األوكرانية  األراضي  في  توغلت  روسية 
في  كييف  بمترو  السكان  والذ عشرات  وبيالروس. 
محاولة لالحتماء من الحرب أو مغادرة المدينة عبر 

القطار أو السيارات.
وقالت ماريا كاشكوسكا )29 عاما( وهي في حالة 
صدمة في المترو، لوكالة فرانس برس، »استيقظتُ 
ليال على صوت القذائف، وجهزت حقيبتي وهربت«.

وخالل الليل، كانت سيارات تقل عائالت تتجه إلى 
خارج المدينة، غربا أو إلى األرياف أبعد ما يكون عن 

الحدود الروسية الواقعة على بعد 400 كلم.
ولجأ الرئيس األوكراني إلى فرض األحكام العرفية 
في كل أنحاء البالد، وخاطب شعبه قائال »ال داعي 

روسيا  األوكراني  الرئيس  وشبه  سننتصر«.  للهلع 
بـ»ألمانيا النازية«.

الطيران  أمام  الجوي  مجالها  أوكرانيا  وأغلقت 
في  المطارات  من  الجوية  الرحالت  وألغت  المدني 
المدن الكبرى في جنوب روسيا، القريبة من أوكرانيا.

من جهتها، أغلقت روسيا حركة المالحة في بحر 
آزوف بين روسيا وأوكرانيا. كما أغلقت مولدافيا مجالها 

الجوي بسبب الغزو الروسي.
ودان الرئيس األميركي جو بايدن الهجوم. ووعد 

بأن »يحاسب العالم روسيا«.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ودعــا 
غوتيريس بعد اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي 
إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا »اآلن«. 
اإلنسانية  باسم  بوتين  »الرئيس  غوتيريس  وقال 
أتعس  »هذه  مؤكدا  روسيا!«،  إلى  قواتكم  أعيدوا 

لحظة في واليتي كأمين عام لألمم المتحدة«.
جوزيب  األوروبــي  االتحاد  خارجية  وزير  وقال 
أن  يجب  الــروس  »القادة  إن  جهته  من  بوريل 

يواجهوا عزلة غير مسبوقة«.
االتحاد  في  األعضاء   27 الـ  ــدول  ال أن  أضــاف 
في  الخميس  اليوم  مساء  طارئة  قمة  سيعقدون 
بروكسل ويحضرون لسلسلة عقوبات جديدة »هي 
السفيرة األميركية  التي ستفرض«. وحذرت  األشد 
لدى األمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد من أن 
التدخل الروسي قد يؤدي إلى »نزوح ما يصل إلى 

خمسة ماليين شخص إضافي«.
أما الصين التي تقيم عالقات وثيقة مع موسكو 
إلى  ودعت  كثب«  عن  »الوضع  تتابع  إنها  فقالت 

»ضبط النفس من جانب كل األطراف«.
الليبي، أن اندالع الحرب  ويرى متتبعون للشأن 
على أوكرانيا، ربما تقلل من االهتمام الدولي باألزمة 

السياسية في ليبيا.
اقتصاديا، وبسرعة الصاروخ، دوت أصداء النزاع 
الروسي األوكراني في األسواق والبورصات العالمية، 
دوالر   100 مستوى  لتتجاوز  النفط  أسعار  وقفزت 
للبرميل للمرة األولى منذ أعوام مسجال 105 دوالرات. 
فيما يواجه كبار منتجي النفط والغاز في الخليج العربي 
معضلة اقتصادية وسياسية تتعلق بالمساعدة على 
في  المحتمل  النقص  وتغطية  األسعار  ارتفاع  وقف 

اإلمدادات في أوروبا.
وزاد الهجوم الروسي واسع النطاق، من مخاطر 
حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة، فيما تتجه 
أنظار أوروبا إلى السعودية، أحد أكبر مصدري الخام، 
وقطر، أحد أكبر مصدري الغاز. لكن حسابات الرياض 
والدوحة تبدو أبعد من تحقيق مكاسب مالية سريعة.

واعتبرت مديرة برنامج االقتصاد والطاقة بمعهد 
الشرق األوسط في واشنطن كارين يونغ »أن دول 
الخليج تواجه واقعا يزداد فيه الطلب على صادراتهم 
أن  تؤكد  لكنها  الطاقة«.  موارد  وهي  الرئيسية، 
قدرتهم على زيادة إنتاج النفط ونقل إمدادات جديدة 
من الغاز الطبيعي المسال »ليست بهذه البساطة«.

وتشكل اإلمدادات الروسية حوالى 40 % من حاجة 
الغاز األوروبية، فيما تضخ روسيا 2.3 مليون برميل 

نفط إلى أوروبا يوميا عبر شبكة أنابيب.
أيضا قفز سعر األلمنيوم الذي تعد روسيا الدولة 
األعلى إنتاجا له عالميا وسجل 3382.50 دوالرا للطن.

قياسية،  مستويات  الحبوب  أسعار  سجلت  كما 
وارتفعت أسعار القمح والذرة التي تعد أوكرانيا رابع 

مصدر لهما عالميا.
وحقق الذهب أعلى قيمة له منذ يناير 2021، وفي 
سوق العمالت، كسب الدوالر األميركي تسعة بالمئة 

أمام الروبل الروسي.

بايدن: العالم سيحاسب روسيا.. 
والرئيس األوكراني: تشبه ألمانيا 

النازية

اجتماع طارئ لمجلس األمن 
وغوتيريس يدعو إلى وقف النزاع 

»اآلن«

طرابلس ـ القاهرة ـ موسكو ـ كييف ـ الوسط ، وكاالت

الفن والتاريخ في
 رائعة ديكنز 

»قصة مدينتني«

»الفرسان« أمام موريتانيا »الفرسان« أمام موريتانيا 
وموزمبيق وديًا.. ومصير وموزمبيق وديًا.. ومصير 
كليمنتي األسبوع املقبلكليمنتي األسبوع املقبل

بعد سنوات الدم.. هل تنتعش الحركة الكشفية؟

●  وزير الشباب في اجتماع الحركة الكشفية الثالثاء الماضي

●  جزء من صاروخ عالق في شقة بعد القصف األخير على مشارف خاركيف األوكرانية 24 فبراير 2022                   ) أ ف ب(

هل تستفيد ليبيا من القفزة الهائلة ألسعار النفط؟

الدولية  السوق  في  النفط  أسعار  تخطت 
مدفوعة  الواحد،  للبرميل  دوالرًا   95 حاجز 
بتطورات النزاع الروسي–األوكراني وتداخل 
الغرب فيه، فيما قفزت قيمة إيرادات ليبيا 
مليار   21.5 إلى  المحروقات  صادرات  من 
مستوى  كأعلى   ،2021 العام  في  دوالر 

يسجل منذ خمس سنوات.
الموقتة  الحكومة  يضع  األمر  أن  ومع 
في موقع مريح لمحو آثار اقتصادية سلبية 
خلفتها جائحة كورونا خالل عامين، إال أن 
جني  كيفية  في  قائمة  تبقى  الهواجس 
الليبيين ثمار تلك المداخيل القياسية، في 
ظل عدم استقرار حكومي، واتجاه حكومة 
توصف  مبادرات  نحو  الدبيبة  عبدالحميد 
أكثر منها تحركات  بأنها »تصرفات بذخ« 

مدروسة اقتصاديًا.
األيــام  الــمــبــادرات خــالل  تتوقف  ولــم 
األخيرة، التي أعلن فيها الدبيبة توزيع قطع 
أراض وشقق سكنية تذهب إلى الشباب في 
المقام األول؛ فيما بدا أنها محاوالت لنيل 
شعبية في ظل االتجاه نحو وجود حكومة 
برئاسة  البرلمان،  من  مدعومة  جديدة، 

فتحي باشاغا في األيام المقبلة.

النفط  ــواق  أس في  التطورات  وتبعث 
األمل بأن تغتنم السلطات الليبية الفرصة 
إلنعاش االقتصاد الوطني المنهار، المتسم 
والتضخم  واألسعار  العام  الدين  بارتفاع 
البعض  لكن  الكبيرة،  االستيراد  وفاتورة 
يخشى من دخول البالد مجددًا في مسلسل 
الذي عادة ما يترافق  »الفساد المستشري 
أن  خصوصًا  النفط«،  عائدات  انتعاش  مع 
الموقتة  الوحدة  حكومة  من  وزراء  ثالثة 
واحد  عــام  واليتها  على  يمِض  لم  التي 

ُأدخلوا السجن بسبب تورطهم في قضايا 
فساد.

ويثار لغط كبير بشأن حجم المصروفات 
الماضية، دون رقابة  الفترة  المفرط خالل 
من الجهات المسؤولة سواء مجلس النواب 
اإلنفاق  عمليات  على  المحاسبة  ديوان  أو 
ميزانية  اعتماد  عدم  خلفية  على  العام 
الدبيبة على  التي عرضتها حكومة   2021

البرلمان.
التفاصيل ص 8

طرابلس- الوسط

● منشأة نفطية ليبية

»لسنا خائفين. تناولت الفطور في 
أوكرانيا وسأتناول العشاء في أوكرانيا«. 

قالها الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمام مؤتمر األمن في 

ميونيخ، معلنًا استعداده للقاء الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين.

تصريحات الممثل الكوميدي السابق 
زيلينسكي، أصبحت مثيرة للجدل، 

وأحيانًا باهظة الثمن، فقد ألقى 
بمزحة، تقول إن الغزو الروسي 
سيبدأ في 16 فبراير الجاري، ما 

تسبب في تدهور األسواق 
العالمية، قبل أن يسارع 

فريقه إلى توضيحها.
زيلينسكي اعتاد أيضًا 

التقليل من خطورة 
العسكرية  الحشود 

الروسية على حدود 
بالده، لدرجة أنه سخر من 

تصريحات للرئيس األميركي 
جو بايدن.. بعد الغزو الروسي 
الفعلي لبالده فهل هذا يعني 

أن حربًا عالمية انطلقت من 
عتبات كييف؟.



تواصـل 02

أغنية »ساكت« تحقق أكثر من 500 ألف مشاهدة
»كوفيد« يمنع النجمة إيزابيل أوبير من تسلم جائزة الدب الذهبي»كوفيد« يمنع النجمة إيزابيل أوبير من تسلم جائزة الدب الذهبي

شركة »أوبر« تتجه نحو قبول الدفع عبر بيتكوينشركة »أوبر« تتجه نحو قبول الدفع عبر بيتكوين

يختار جيف وايزر بحسب مزاجه العمل في مقهى باريسي أو داخل كهف غامض أو 
من الفضاء، بفضل خوذة الواقع االفتراضي ويفضل كآالف األشخاص اآلخرين العمل 

بصورة انغماسية في عالم »ميتافيرس«، ويمثل العالم 
البديل، الذي يمكن الوصول إليه عبر نظارات الواقعين 
االفتراضي أو المعزز )AR أو VR(، جزءاً من الخيال العلمي 
لغالبية البشر. لكن عالم »ميتافيرس« موجود أصاًل في 
يوميات البعض بما ال يقتصر على بعض الالعبين أو 
مؤسس  وهو  جيف،  ويعمل  بالتكنولوجيا،  الشغوفين 
شركة ناشئة متخصصة في الترجمة، بين 25 و35 ساعة 
أسبوعيًا، واضعًا على عينيه خوذة »أوكلوس« المصنعة 
من مجموعة »ميتا«، داخل منزله الواقع في سينسيناتي 

بوالية أوهايو األميركية.
يستعين جيف بـ»Immersed«، وهو أحد تطبيقات الواقع االفتراضي يتيح إظهار 
شاشات عدة )على الكمبيوتر أو الهاتف مثاًل( مع خلفية يختارها المستخدم ويوضح أن 
هذه الطريقة تسمح له بأن يركز بشكل أفضل في عمله، مشيرًا إلى وجود عوامل عدة 
تشتت االنتباه في المنزل ويعتبر أن اللجوء إلى »ميتافيرس« مثالي لناحية تحسين 
بيئة العمل؛ إذ أن الشاشات موضوعة بشكل مناسب، والتحكم بها سهل إذا لزم األمر 
ويستخدم جيف لوحة المفاتيح من دون النظر إليها، ويبدو كأنه يتحدث في الفراغ، 
لكنه يتفاعل في عالمه االفتراضي مع تجسيدات رمزية خاصة بزمالئه )يعيش بعضهم 
في أيرلندا واألرجنتين( أو أخرى ألشخاص ال يعرفهم عندما يفعل خاصية »العام« 
وأعطت جائحة »كوفيد- 19« دفعة لتقنيات العمل عن بعد التي تتيح إلغاء الحواجز 
الجغرافية والعمل ضمن فريق رغم تباعد المسافات. واشترت شركة »أكسنتشر« على 

سبيل المثال ستين ألف خوذة واقع افتراضي لتنظيم دورات تدريبية عن بعد.
أما العمل بهذه الطريقة عبر منصة »Teamflow« فيتم من خالل مكتب افتراضي 
ألعاب يحرك فيها كل  يظهر على الشاشات في شكل لوحة 
بذلك  الموظفون  ويستطيع  يمثله  الذي  »البيدق«  موظف 
»االقتراب« من زميل لهم، وإذا فعل األخير جهاز الميكروفون 
ستُسمع األحاديث فورًا من دون الحاجة إلى إجراء اتصال أو 
كتابة رسالة ويشير مؤسس هذه المنصة، فلورنت كريفيلو، 
»الخوذ  ألن  بعد،  االفتراضي  الواقع  في  االنغماس  عدم  إلى 
الخاصة ليست جاهزة في الوقت الحالي«. ويؤكد »إنشاء العمل 
في عالم ميتافيرس« من خالل تطبيق مبدأ »المغناطيسية 
المتبقية«، ويقول: »إنها سمة أساسية لميتافيرس، وهذا يعني 

أن العالم له وجود منفصل عن وجودنا الحقيقي«.
الغرف  إحدى  في  أبيض«  »لوح  على   »Teamflow« مستخدمو  يكتب  فعندما 
سيجدون أن ما كتبوه بقي على حاله عند عودتهم في اليوم التالي ويستخدم نحو 
ألف شخص هذا التطبيق يوميًا، أما تطبيق »Immersed« فيستخدمه عشرات اآلالف، 
بعد مرور الشركة بفترة صعبة نهاية العام 2019 عندما أوشكت على إقفال أبوابها 
ويقول مؤسسها رينجي بيدجوي: »وصلنا إلى الحضيض، وأخبرت حينها الموظفين 
السبعة والدموع في عيني بأن عليهم البحث عن عمل في مكان آخر، ثم قرروا جميعًا 
البقاء والعمل مجانًا« وأحيت القيود الصحية المفروضة خالل جائحة »كوفيد- 19« 
اهتمام المستثمرين بهذه الرؤية للعمل عن بُعد وانطلق تطبيق الواقع االفتراضي 
بفضل زخم قدمته شركة »ميتا« التي تمتلك خوذ »أوكولوس«، وقررت أخيراً أن 

تصب اهتمامها في »ميتافيرس«.

قال مكتب الممثل التجاري األميركي إن مواقع 
التجارة اإللكترونية التي تديرها شركة »تينسنت« 
الصينية ومجموعة »علي بابا« أضيفت إلى قائمة 

األسواق السيئة السمعة للحكومة األميركية، 
وهي عبارة عن تجميع سنوي ألسوأ منتهكي 

الملكية الفكرية والمزورين، وتحدد القائمة 42 
سوقًا عبر اإلنترنت و35 سوقًا مادية جرى اإلبالغ 

عن مشاركتها في تسهيل عمليات تزوير كبيرة 
للعالمات التجارية أو قرصنة حقوق النشر. وقال 

مكتب الممثل التجاري األميركي في بيان: يتضمن 
ذلك تحديد »AliExpress« والنظام البيئي 

للتجارة اإللكترونية »WeChat« ألول مرة، وهما 
سوقان مهمتان عبر اإلنترنت مقرهما الصين 

تسهالن تزوير العالمات التجارية، وال تزال األسواق 
عبر اإلنترنت التي تتخذ من الصين مقرًا لها، 

 »Pinduoduo«و »DHGate«و »Wangpan«
و»Taobao« أيضًا جزًءا من القائمة، إلى جانب 

تسعة أسواق فعلية تقع داخل الصين تشتهر 
بتصنيع وتوزيع وبيع السلع المقلدة، وقالت وزارة 

التجارة الصينية إن الصين ال توافق على القرار 
بإدراج بعض مواقع التجارة اإللكترونية في قائمة 
األسواق السيئة السمعة، ووصفته بغير المسؤول.

الواليات املتحدة تستهدف 
أسواق »علي بابا« و»تينسنت«

»أمازون« تقبل بطاقات ائتمان 
»فيزا« في جميع أنحاء العالم

عالم »ميتافيرس« يغير طريقة العمل عن ُبعد

CINEMA
CINEMA

أوبير،  إيزابيل  الفرنسية  الممثلة  تغيب 
حيث  السينمائي«؛  »برلين  مهرجان  عــن 
الذهبي  الــدب  جائزة  تتسلم  أن  مقررًا  كان 
إصابتها  الشرفية عن مجمل مسيرتها، بسبب 
المنظمون،  أعلن  ما  على   ،»19 بـ»كوفيد- 
نتيجة  أن  إلــى  بيان  في  المنظمون  وأشــار 
أتت  باريس  في  بـ»كورونا«،  الممثلة  فحص 
حضور  من  تتمكن  لن  أنها  يعني  »ما  إيجابية 
أن  وبما  ــي«  ــدول ال السينمائي  المهرجان 
وترغب  أعــراض  أي  تعاني  »ال  أوبير  إيزابيل 
جائزة  تسليم  مراسم  فإن  المهرجان«،  بدعم 
عن  بها  استعاض  الشرفية  الذهبي  ــدب  ال
الفيديو  عبر  بمداخلة  الحضوري  التكريم 
للنجمة الفرنسية التي تشارك أيضًا في الحدث 
السينمائي هذا العام بفيلم من خارج المسابقة 

 »A propos de Joan« بعنوان  الرسمية 
للمخرج لوران الريفيير.

 11 المهرجان  في  المنافسات  واستمرت 
أقل  أي  فيلمًا،   250 حوالي  فيها  شارك  يومًا 
األعــوام  في  عددها  مع  مقارنة  الربع  بنسبة 
العام  هذا  المهرجان  أقيم  كذلك،  السابقة، 
الصاالت  داخل  محدودة  استيعابية  قدرة  مع 
الكمامة  وضع  بينها  وقائية  إجــراءات  وفرض 
وفحوص إلزامية في ظل تزايد أعداد اإلصابات 
أوميكرون،  المتحور  تفشي  نتيجة  بكوفيد 
بالكثير  عامًا(   68( أوبير  إيزابيل  سجل  ويزخر 
السينمائية  المهرجانات  أهم  من  الجوائز  من 
العالمية، بينها جائزتا سيزار )الرديف الفرنسي 
ترشيح  إلى  إضافة  »بافتا«،  وجائزة  لألوسكار(، 

لألوسكار.

إن  »بلومبرغ«  وكالة  مع  مقابلة  في  »أوبر«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  خسروشاهي،  دارا  قال 
التنفيذي  الرئيس  وكشف  الوقت  طوال  المشفرة  العمالت  حول  داخلية  مناقشات  لديها  الشركة 
في  ما  مرحلة  في  المشفرة  العمالت  من  وغيرها  بيتكوين  عملة  قبول  تعتزم  »أوبر«  منصة  أن 
المستقبل مقابل المشاوير ومع ذلك، فإن الشركة تتخذ نفس النهج مثل شركة »تيسال« من خالل 

انتظار التغييرات التي قد تخفض رسوم المعامالت وتجعلها أكثر صداقة للبيئة.
واآلثار  للنقل  العالية  الرسوم  أن  ويبدو  لذلك.  مناسبًا  ليس  اآلن  »الوقت  إن  وقال خسروشاهي 
مضيفًا:  بعد«،  بيتكوين  تقبل  ال  المنصة  أن  وراء  األسباب  بعض  هي  للتعدين  السلبية  البيئية 
»أعتقد أنك قد ترانا نميل نحو العمالت المشفرة أكثر قلياًل كلما أصبحت آلية التبديل أقل تكلفة 
ويتيح  العالم.  في  شعبية  التطبيقات  أكثر  من  واحدًا  أوبر  تطبيق  ويعد  للبيئة«،  صداقة  وأكثر 

للعمالء حجز سيارة أجرة وطلب الطعام عبر اإلنترنت، من بين أمور أخرى.
منصة  تبني  يساعد  وقد  السوق.  على  إيجابي  تأثير  ذات  التشفير  تبني  أخبار  تكون  ما  وعادة 
كبير،  بشكل  سعرها  صعود  في  المشفرة  العمالت  من  وغيرها  بيتكوين  لعملة  أوبر  مثل  ضخمة 
وإذا دخلت أوبر مجال العمالت المشفرة، فإنها تنضم إلى عدد من الشركات التي تقبلها، وأبرزها 
»مايكروسوفت« و»ويكيبيديا« و »AT&T « ومع ذلك، كانت الشركات الكبرى األخرى أكثر ترددًا. 
الستخدام  النتقادات   »NFT« مثل  الصلة  ذات  المنتجات  جانب  إلى  المشفرة  العمالت  وتعرضت 

كميات هائلة من الطاقة المتولدة جزئيًا عن طريق حرق الوقود األحفوري.

شعر الحكمة
ليا وقت ماكتبت القصيد *** وليا وقت ماقلتش كالم

فيه اظروف حكموني اكيد *** هجرت الشعر وتركته ايام
والكن عدت توا من جديد *** واول شيء نبدا بالسالم
سالم حار ينبض مالوريد *** لكل انسان بيرد السالم

غالكم دوم يااحبابي ايزيد *** فات الوصف واحروف الكالم

جائزة »األوسكار« تستحدث جائزة الجمهور عبر »تويتر«

أطفال يشاركون في احتفاالت الذكرى 11 لثورة 17 فبراير

كلمة1000

توصلت شركة »أمازون« إلى اتفاق مع شركة 
»فيزا« لقبول بطاقات االئتمان الخاصة بها عبر 
شبكتها، منهية المواجهة التي هددت بتعطيل 

مدفوعات التجارة اإللكترونية وتوجيه ضربة 
لمعالج المدفوعات في الواليات المتحدة ولم 

يجر الكشف عن تفاصيل الصفقة. ولكن واجهت 
»فيزا« وبطاقات الدفع األخرى ضغوطًا متزايدة 

بشأن رسومها مع تحول المزيد من المتسوقين 
إلى اإلنترنت أثناء الوباء وسلط الخالف الضوء على 

النفوذ المتزايد لتجار التجزئة في معركة الرسوم.
وكانت »أمازون« قد قالت في شهر نوفمبر إنها 

تدرس إسقاط فيزا كشريك في بطاقة ائتمانها ذات 
العالمات التجارية المشتركة في الواليات المتحدة 

وجاء ذلك بعد أن أكدت عمالقة التجارة اإللكترونية 
في وقت سابق أنها تتوقف عن قبول بطاقات ائتمان 

فيزا في المملكة المتحدة بسبب رسوم المعامالت 
المرتفعة وقالت مجموعة التجارة اإللكترونية في بيان: 

»تعني االتفاقية أن عمالء أمازون يمكنهم االستمرار 
في استخدام بطاقات ائتمان فيزا في متاجرها«.

ولم يذكر أي من الجانبين الرسوم التي قد يتم 
فرضها في المستقبل. وبرزت هذه القضية في 

بريطانيا بعد خروجها من االتحاد األوروبي ولم يعد 
سقف رسوم البطاقة الذي فرضه االتحاد األوروبي 

ساريًا واعتبر بعض المحللين الخالف بين »أمازون« 
وفيزا عالمة سيئة لصناعة البطاقات. وقالوا إن ذلك 

ينذر بحدوث مشكلة في السوق األميركية األكبر 
بكثير ويعتزم المشرعون البريطانيون التدقيق 

في زيادات الرسوم التي تفرضها شركات »فيزا« 
و»ماستركارد«.

أعلن القائمون على جائزة »األوسكار«، أبرز جوائز السينما العالمية، والتي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم 
الصور المتحركة األميركية، استحداث جائزة للجمهور تقديرًا ألكثر فيلم شعبية خالل الموسم، سيجري اختيار 
الفائز بها من خالل تصويت عبر »تويتر« ويرمي هذا القرار على األرجح إلى استقطاب جمهور جديد إلى حفلة 
األوسكار التي تسجل تراجعًا مطردًا في عدد مشاهديها خالل السنوات األخيرة، ويأتي اإلعالن أيضًا بعد نحو 
أسبوع على الكشف عن قائمة المرشحين للفوز باألوسكار هذا العام والتي سجلت حضوراً ضعيفًا أو معدومًا 
إلنتاجات هوليوودية ضخمة بينها أحدث أجزاء »سبايدرمان« أو مغامرات جيمس بوند، رغم أن هذه األفالم 

أنقذت وحدها شباك التذاكر بعد سنة من القيود الصحية المرتبطة بجائحة »كوفيد- 19«.
ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا االستبعاد إلى نفور إضافي من المشاهدين تجاه حفلة األوسكار 
التي تقام بنسختها الرابعة والتسعين في 27 مارس بلوس أنجليس من هنا أتت فكرة استحداث فئة 
جديدة لجوائز األوسكار من خالل دعوة المتابعين إلى التصويت عبر »تويتر« لفيلمهم المفضل للعام 
2021، باستخدام وسم »#OscarsFanFavorite«، أو عبر التصويت مباشرة على موقع أكاديمية األوسكار 
اإللكتروني وتراجع عدد مشاهدي حفلة األوسكار بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة، مع عشرة ماليين 
مشاهد فقط لنسخة العام الماضي التي أفضت بسبب غياب اإلنتاجات الضخمة إلى منح جوائز كثيرة ألفالم 
مستقلة من أمثال »نومادالند« لكلويه جاو ويعكس هذا الرقم تراجعًا بنسبة 56 % مقارنة مع العام السابق 

الذي كان بدوره عند أدنى مستوى.
وقالت نائبة رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المكلفة بشؤون التسويق الرقمي ميريل 
جونسون إن استحداث جائزة للجمهور ستتيح لمحبي السينما »المشاركة في الحفلة في الوقت الحقيقي 
وإقامة مجتمع )لمتابعي األوسكار( والمشاركة في التجربة أكثر من أي وقت مضى« ويُسمح للمتابعين 
بالتصويت حتى عشرين مرة في اليوم، على أن يُقفل باب التصويت في الثالث من مارس. وسيتم اختيار 

ثالثة أشخاص بالقرعة ليسلموا جائزة أوسكار خالل نسخة 2023.

ــراب  ال لمغني  »ســاكــت«  أغنية  حققت 
مليون  نصف  من  أكثر   »Aljundi« الليبي 
مــشــاهــدة عــلــى مــوقــع الــفــيــديــو األشــهــر 

»يوتيوب«.
األسبوع  طرحها  جــرى  »ســاكــت«  أغنية 
الشباب  معاناة  عن  تتحدث  وهي  الماضي 
واألزمة  لليبيين  المعيشية  والظروف  الليبي 

البالد، وهي من كلمات الشاعر  التي تمر بها 
العالم. طه سنكجي، وإخراج حسين 

الليبي  الشباب  الـــراب  فــن  ويستهوي 
مؤديه  إن  حيث  ذاتهم؛  عن  السريع  للتعبير 
كل  جمياًل  صوته  يكون  ألن  يحتاج  ال  قد 
قناة  يعتبر  كما  ــه،  أدائ طريقة  هو  يهم  ما 
خالله  من  المغنون  يستطيع  جميلة  تواصل 

أصــدق  بشكل  مجتمعهم  عــن  يعبروا  أن 
عن  يعبر  ال  أنــه  الــراب  فــن  وجــمــال  وأوفــر 
جميع  إلى  يصل  إنما  معينة؛  طبقة  أو  فئة 
بسالسته  والتعليمية  الثقافية  المستويات 
النقد  طابع  يتخذ  عندما  األحيان  بعض  وفي 
التي  والظواهر  للسلبيات  الالذعة  والسخرية 

البشرية. المجتمعات  تتجشمها 

كويتيون يطلقون »هاشتاغ« ضد شركة »زين« لالتصاالت
بدأ تشغيل الشبكة االجتماعية الجديدة لدونالد ترامب 
وستكون  تدريجًا   )Truth Social( سوشيال«  »تروث 
أكثر من  بعد  نهاية مارس،  بحلول  جاهزة بشكل كامل 
استخدام  من  السابق  األميركي  الرئيس  منع  على  عام 
نونيز  ديفن  وقال  الكبيرة،  االجتماعي  التواصل  منصات 
رئيس »مجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا« الشركة 
األم للشبكة الجديدة، لتلفزيون »فوكس نيوز« المحافظ، 
هذا  أبل  متجر  على  لألفراد  التطبيق  بطرح  »سنبدأ 
األسبوع«، وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس 
ترامب  مجموعة  لترؤس  العام  هذا  من  سابق  وقت  في 
»أعتقد أن بحلول نهاية مارس، سنكون جاهزين للعمل 

بشكل كامل، على األقل في الواليات المتحدة«.
من  كبديل  سوشيال«  »تروث  ترامب  دونالد  ويقدم 
حظرت  التي  و»يوتيوب«  و»تويتر«  »فيسبوك«  منصات 
 6 في  الكونغرس  مبنى  له  أنصار  اقتحام  بعد  حساباته 
العنف  أعمال  على  بالتحريض  متهم  وهو   .2021 يناير 
وكان التطبيق متوفرًا، بنسخته التجريبية في متجر تنزيل 
ومستخدمًا  ستور«  »أبل  المحمولة  األجهزة  تطبيقات 
من جانب أنصار الملياردير وكذلك كان باإلمكان تقديم 
طلب للحصول عليه بشكل مسبق، وهو يوم عطلة في 

الواليات المتحدة. في وقت الحق، وُضعت عالمة متوافر 
مسبقًا،  طلبوه  الذين  األشخاص  لبعض  التطبيق  على 
أرى  أن  إليّ  بالنسبة  مؤثر  ألمر  »إنه  نونيز  ديفن  وقال 

األشخاص الذين جرى إسكاتهم يستخدمون المنصة«.
لنا أي محتوى يريدون  وأكد »أننا نريدهم أن يقولوا 
المجانين  للقلة  »خالفًا  مضيفًا  المنصة«،  على  يروا  أن 
للناس ما يريدونهم  الذين يقولون  في سيليكون فالي 
أن يفكروا ويقررون من يمكنه أن يكون أو أال يكون على 
التواصل االجتماعي و21 فبراير هو يوم إجازة  شبكات« 
األميركيين. وقرر  للرؤساء  تكريمًا  المتحدة  الواليات  في 
ترامب وزوجته ميالنيا في هذا التاريخ بيع عشرة آالف منتج 
لالستبدال(  قابلة  غير  )رموز  رقمي   )NFT( تي«  إف  »إن 
تظهر لحظات مميزة طبعت والية ترامب الرئاسية وكتبت 

إليز  النواب  مجلس  في  الجمهوريات  المسؤوالت  إحدى 
ستيفانيك على »تويتر«، »الحقيقة آتية«. ونشرت لقطة 
أي  بيتا«  »تروث  منصة  على  لتغريدتها  الشاشة  من 
النسخة التجريبية من موقع التواصل االجتماعي وكتبت 
للرئيس  شكرًا  تروث!  على  لكوني  جدا  مسرورة  »أنا 
الوطنيون  سينقذ  معًا  القيادية.  لصفاته  ترامب  دونالد 
األميركيون األوائل الواليات المتحدة، سيهزمون عمالقة 

التكنولوجيا ويحمون حرية التعبير!«.
السابق،  الرئيس  نجل  جونيور،  ترامب  دونالد  وغرد 
لرسالة  الشاشة  من  لقطة  مع  الحقيقة«،  وقت  »حان 
فيها  جاء  الجديدة  االجتماعية  المنصة  على  والده  من 
ولم  قريبًا«  المفضل  رئيسكم  سيستقبلكم  »استعدوا! 
على  والتكنولوجيا«  لإلعالم  ترامب  »مجموعة  تجب 
برس«  »فرانس  وكالة  لها  وجهتها  أسئلة  عن  الفور 
حوالي  المجموعة  تمتلك  مختلفة،  تقارير صحفية  ووفق 
المزدحمة  السوق  في  للمنافسة  دوالر  مليار   1.25
للشبكات االجتماعية التي يستخدمها كثيرًا المحافظون 
المتشددون على غرار منصة »غيتر« )Gettr( التي أطلقها 
إلى  إضافة  ميلر،  جيسون  لترامب  السابق  المستشار 

.)Gab( »و»غاب )Parler( »منصتي »بارلر

بدء تشغيل منصة »ترامب« للتواصل االجتماعي
في  االجتماعي  التواصل  صفحات  رواد  من  عدد  أطلق 
شركة_ »#بالدين_ما_انتغشمر_يا  هاشتاغ  الكويت 

وذلك  الكويت؛  في  التريند  قائمة  تصدر  والذي  زين«، 
الشركة  فيه  لمحت  إعــالن  ببث  الشركة  قيام  بسبب 
لدعمها لمارسة النساء لرياضة اليوغا بعد أن منعت وزارة 
الداخلية الكويتية جلسة يوغا نسائية كان مقررًا تنظيمها 
أمر  أنها  بحجة  بإلغائها  نائب  بعد مطالبة  الصحراء،  في 
المحافظ«؛ حيث  الكويتي  المجتمع  على  ودخيل  »خطير 
كانت مدربة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت عبر 
حسابها على »إنستغرام« تنظيم رحلة يوغا للنساء فوق 

18 عامًا إلى منطقة الزور في صحراء الكويت.
وكتب الدكتور مطلق الجاسر قائاًل: »رغم أنني عميل 
قررت  لكنني  سنة؛  عشرين  من  أكثر  منذ  زين  لشركة 
نصرة  ذلك  تكلفة  وتحمل  معهم  تعاقدي  إلغاء  اليوم 
مساس  فيه  لما  تروج  شركة  أربح  ال  وحتى  أواًل  للدين 
خليل  أحمد  أما  اليوغا«،  إعالن  دعمها  بسبب  بعقيدتنا، 
فرأى »أن األمر ال يستحق كل هذا الجدل والسجال، فكل 
شخص حر في ممارسة الرياضة بشكل ال يضر اآلخرين 
وال يمس الدين اإلسالمي وهو ما توفر في رياضة اليوغا 

التي ألغيت«.
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حكومة الدبيبة تشتري »رضا الغرب«  بمعاداة روسيا ومساندة أوكرانيا
الليبية  ــة  األزمـ مــن  ــي  ــدول ال المجتمع  يحجم 
السلطة  رأس  على  الجديد  الصراع  انــدالع  بعد 
في  تركز  العالم  دول  أغلب  أن  وبرغم  التنفيذية، 
بخيار  المناداة  على  الرسمية  واالجتماعات  القمم 
دوائــر  داخــل  الخالفات  فــإن  غير؛  ال  االنتخابات 
مجلس األمن الدولي تتفاقم حول البعثة األممية.

وفيما يلوح في األفق انقسام أشد تعقيدًا بسبب 
التي  الدولة  أوكرانيا  إزاء  الروسي  الغربي  التوتر 
»االستثناء«  الدبيبة  عبدالحميد  حكومة  شكلت 

إليها. باالنحياز  عربيًا 
ورئيس  الدبيبة  بين  الدائر  الصراع  وينعكس 
الخارج  دول  على  باشاغا  فتحي  المكلف  الحكومة 
الشؤون  في  التدخل  رفضها  عن  علنًا  تعبر  التي 
شخصيات  أو  المرتزقة  طريق  عــن  الداخلية 
استعجال  إلــى  تسعى  السر  في  لكنها  معينة؛ 
سلطة  إنتاج  بهدف  وقت،  أقرب  في  االنتخابات 
وأنقرة  موسكو  إجبار  يمكنها  جديدة  سياسية 

ليبيا. من  الخروج  على 

ضغط روسي ضد وليامز
فقد  األمن،  مجلس  إلى  حاليًا  الخالف  وانتقل 
االستخباراتي  أنتلجنس«  »أفريكا  موقع  كشف 
المستشارة  رحيل  باتجاه  موسكو  ضغط  الفرنسي 
ليبيا  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
إلى  ولندن  واشنطن  فيما تسعى  وليامز؛  ستيفاني 
باريس  من  تحفظات  وسط  منصبها،  في  بقائها 

الخطوة. بشأن 
تسمية  اقتراح  المتحدة  الواليات  تستبعد  وال 
اصطدم  لو  حتى  خاص،  مبعوث  لمنصب  وليامز 
األســمــاء  بين  ومــن  الــروســي.  بالفيتو  ذلــك 
األسماء  من  عدد  وليامز  لخالفة  أيضًا  المطروحة 
منها دبلوماسي ألماني، ووزير غاني سابق، حسب 
الرسمية  غير  المناقشات  بأن  نوه  الذي  الموقع 
لتحديد  المتحدة  األمــم  في  جيد  بشكل  تسير 
والمستشارة.  األممية  البعثة  من  كل  مستقبل 
غوتيريس  أنطونيو  العام  األمين  قرار  إلى  وينظر 
الماضي  ديسمبر  في  اتخذه  الذي  وليامز  تعيين 
على أنه مناورة، سببها عدم اإلجماع المطلوب في 

مجلس األمن لتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا.
مع  نيويورك  في  الدبلوماسي  التوتر  ويترافق 
توتر غربي مع روسيا في منطقة جديدة من أوروبا؛ 
حيث ستكون لها انعكاسات ال محالة على بؤر نزاع 
سواء في ليبيا أو سورية، إذ إن االنسحاب الروسي 
الحكومة  دعم  من  الحياد  على  البقاء  أو  ليبيا  من 
مفاوضات  في  مساومة  محل  سيكون  الموازية 
الغربية  العقوبات  الملف األوكراني، خصوصًا عقب 
موسكو  اعترفت  أن  بعد  روسية  كيانات  بحق 
اللتين  ولوغانسك،  دونيتسك  منطقتي  باستقالل 

موالين  انفصاليين  لسيطرة  خاضعتين  كانتا 
بداية  دول  عدة  اعتبرتها  خطوة  في  لموسكو، 

فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

حكومة الدبيبة تدافع عن سيادة أوكرانيا
حيال  عربيًا  استثناًء  الدبيبة  حكومة  وشكلت 
مساء  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  اعتراف 
ولوغانسك  دونيتسك  بمنطقتي  رسميًا  اإلثنين، 
أكدت  إذ  مستقلتين،  كدولتين  االنفصاليتين 
ووحدة  أوكرانيا  سيادة  ضــرورة  على  الحكومة 
وسحب  التهدئة  إلــى  روسيا  ــت  ودع أراضيها، 
ومن  األوكرانية  الحدود  عن  العسكري  التحشيد 

شبه جزيرة القرم.
الحوار  لغة  استخدام  إلى  الحكومة  دعت  كما 
بيان  وفق  الحرب،  لغة  عن  بدياًل  والدبلوماسية 
المجتمع  إلى  تنضم  أنها  الخارجية، مضيفة  لوزارة 
الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية 
رفضها  الليبية  الخارجية  وجددت  عسكرية.  عملية 
في  الروسية  فاغنر  لقوات  الشرعي  غير  »الوجود 
كل من أوكرانيا وليبيا«؛ فيما يشار إلى أن انتشار 
مرتزقة مجموعة فاغنر في ليبيا مهد الطريق أمام 
تدخل روسيا رسميًا، إذ تضم المجموعة متقاعدين 

قدامى  ومحاربين  ومجندين  الروسي  الجيش  من 
سابقين. وسجناء 

بين  حتى  المناصب  على  النزاع  سياق  وفــي 
ملتقى  اختارها  التي  الموقتة  االنتقالية  السلطة 
الدبيبة  من  كل  بين  نزاع  برز  السياسي،  الحوار 
أن  فمع  المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  ورئيس 
من  الكبرى  العالمية  االجتماعات  في  ليبيا  تمثيل 
صالحيات رئيس المجلس الرئاسي، إال أن الدبيبة 
منتجي  لكبار  دولي  منتدى  أكبر  حضور  على  أصر 

الغاز بقطر خالل األسبوع الجاري.

انتخابات جزئية؟
الدولية  المواقف  استطالع  إلى  الدبيبة  وسعى 
لتنظيم  بخطته  ــدول  ال ــادة  ق وإقــنــاع  كثب  عن 
على  االستفتاء  مع  متزامنة  برلمانية  انتخابات 
ترحيل  مع  المقبل،  يونيو  نهاية  قبل  الدستور 
الرئاسية إلى وقت الحق. كما أنه ألمح  االنتخابات 
في  الجزئية  االنتخابات  إلى  اللجوء  احتمال  إلى 

بعض المناطق، وفقًا لتجارب دولية عدة.
لمقترح  استجابة  تكون  قد  األخيرة  والنقطة 
الذي  تبون  عبدالمجيد  الجزائري  للرئيس  سابق 
على  الدوحة  في  الماضي  الثالثاء  الدبيبة  التقى 

يقدم  ما  للغاز،  المصدرة  ــدول  ال قمة  هامش 
يعمق  آخر  مسار  ألي  الجزائر  رفض  على  مؤشرًا 
باشاغا  بتكليف  البرلمان  خطوة  بعد  االنقسام 

الحكومة. رئاسة 
لقائه  عقب  صحفي  تصريح  في  الدبيبة  وقال 
وكما  وأخوة،  بترحاب  استقبلني  »الرئيس  تبون 
دولة  الجزائر  بالنصيحة.  لقاءاتنا،  دائمًا  كانت 
في  الليبي  الشعب  عليها  يعتمد  قوي،  وسند  جارة 

االستقرار«. تحقيق 

خطر فراغ المؤسسات
ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  حذر  جانبه،  من 
وزير  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  في  بوريطة، 
خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، الثالثاء، من خطر 
االنتخابات  تعثر  بعد  ليبيا،  المؤسساتي في  الفراغ 
 24 في  إجراؤها  المقرر  من  كان  التي  الرئاسية 
استمرار  ضــرورة  على  مؤكدًا  الماضي،  ديسمبر 

الليبية في عملها بشكل طبيعي. المؤسسات 
الليبية  الشؤون  في  تتدخل  ال  بالده  أن  وأضاف 
هو  يهمه  ما  وأن  هناك،  المؤسسات  قــرارات  وفي 
عودة االستقرار، معتبرًا أن إجراء االنتخابات هو اإلطار 
السليم لحسم مسألة الشرعية وازدواجية المؤسسات.

األممية  المستشارة  تحركات  تتوقف  ولــم 
ممن  ــددًا  ع التقت  فقد  ــة،  األزم لبحث  وليامز 
وجهات  لتقريب  محاولة  في  السياسية،  األطراف 
من  مساع  إلى  ليبية  مصادر  أشارت  فيما  النظر، 
الدبيبة  بين  ثالثي  لقاء  لعقد  مصراتة  أعيان 
للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس  باشاغا  وفتحي 
»قد  أجنبية  دولة  في  والدبيبة  المشري  خالد 
الــصــدام  منع  بــهــدف  وذلـــك  تــركــيــا«،  تــكــون 

تسوية. إلى  والتوصل 
المنفي  النخراط  كنتيجة  اللقاء  يعقد  وقــد 
على  يحثهما  اللذين  الطرفين  بين  وساطة  في 
ال  حتى  البعض  بعضهما  مع  مباشرة  التفاوض 
ألح على حقيقة  الحرب، كما  إلى  ليبيا مجددًا  تنجر 
سيتم  ــذي  ال الحكومة  رئيس  كــان  »مهما  أنــه 
اختياره بشكل نهائي، فإنه سيتعين عليه ممارسة 

واليته في إطار اتفاقات جنيف«.
غيث  قبيلة  أعــيــان  مــن  وفـــدًا  لقائه  ــالل  وخ
الرئاسي  المجلس  وقوف  المنفي  أكد  أعبيدات، 
في  واستمراره  الجميع،  من  واحدة  مسافة  على 
الطريق  تمهد  التي  الوطنية  المصالحة  مشروع 
مشددًا  واالزدهار،  بالتنمية  لتنعم  ليبيا  الستقرار 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  إجراء  ضرورة  على 

بنتائجها  يرضى  دستورية  قاعدة  على  متزامنة 
الليبي. الشعب  تطلعات  لتحقيق  الجميع 

في  الليبية  االستحقاقات  على  التركيز  ويأتي 
حكومتي  إلــى  التلميح  دون  الدولية  المحافل 
التوافق  عدم  مجددًا  ليتأكد  وباشاغا  الدبيبة 
من  يدور  ما  على  األجنبية  األقطاب  مختلف  بين 

البرلمان لوالدة سلطة جديدة. تحركات يقودها 

ليبيا أوروبي باستقرار  اهتمام 
التعاون  لوزراء خارجية مجلس  اجتماع  آخر  ففي 
أكدوا  بروكسل،  في  األوروبي  واالتحاد  الخليجي 
انتخابات  إلجراء  المتحدة  األمم  جهود  دعمهم 
ليبيا.  في  وشاملة  ونزيهة  حرة  وبرلمانية  رئاسية 
األعمال  عن  لالمتناع  ــراف  األط كافة  دعــوا  كما 
بنتائج  وااللتزام  السياسية  العملية  تقوض  التي 
جميع  انسحاب  أهمية  على  مشددين  االنتخابات، 

البالد دون تأخير. المقاتلين األجانب من 
األخيرية  األوروبية–األفريقية  القمة  واحتضنت 
المنفي  أجراها  التي  اللقاءات  من  مجموعة  أيضًا 
ليبيا  استقرار  لدعم  وإقليمية  دولية  أطراف  مع 
أفريقيا  وجنوب  وتونس  مصر  رؤساء  بينهم  من 
والمجلس  األفريقي  االتــحــاد  من  ومسؤولون 
إلنجاح  دعمهم  على  التشديد  جاء  حيث  األوروبي؛ 
إلجــراء  الطريق  وتمهيد  الوطنية  المصالحة 

المنتظر. االنتخابي  االستحقاق 
بوليسي«  »فورين  مجلة  عددت  السياق،  وفي 
من  تأتي  قاتلة  أخطاء  »عدة  سمته  ما  األميركية 
وراء االهتمام فقط بالتوجه نحو إجراء االنتخابات، 
ظهور  مع  التنازلي  مسارها  ليبيا  تواصل  ففيما 
فإن  عسكري،  تصعيد  ومخاطر  متنافسة  حكومات 
الحفاظ  على  تركز  أن  عليها  الدولية  الوساطة 
بيئة النتخابات  البالد وبناء  على توحيد مؤسسات 

ومعدة جيدًا«. عليها  متفق 
ــراء  إج فــي  قـــرار االســتــعــجــال  أن  ــت  وأوضــح
الــدروس  تظهر  إذ  إشكالية،  »يعد  انتخابات 
بما  المشابهة،  السابقة  التجارب  من  المستفادة 
العام  في  وأنغوال  وأفغانستان  العراق  ذلك  في 
1997 وجنوب السودان  1992 وليبيريا في العام 

.» 2010 منذ العام 
االنتخابات  أن  األمــيــركــيــة  المجلة  ورأت 
تنطوي  الصراع  بعد  ما  مجتمعات  في  المبكرة 
يزال  »ال  مضيفة:  الصراع،  استئناف  مخاطر  على 
مجموعات  و10  أجنبية  جيوش  ثالثة  ليبيا  لدى 
باإلضافة  أراضيها،  على  تعمل  أجنبية  مرتزقة 
حصر  ال  محلية  ومليشيات  إرهابية  مجموعات  إلى 
زيارة  الحالي  حكومتها  لرئيس  يمكن  ال  كما  لها، 
توحيد  بعد  يتم  ولم  البالد،  من  كبيرة  أجــزاء 
إلى  يشير  ذلك  وكل  المهمة،  الدولة  مؤسسات 

بعد«. لالنتخابات  مواتية  بيئة  وجود  عدم 
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وزارة الخارجية: يجب الحفاظ على سيادة كييف واستخدام لغة الحوار ال الحرب
رئيس الحكومة املوقتة يسعى إلى تنظيم انتخابات برملانية وترحيل الرئاسية

 تقرير أممي 
هكذا يتم تهريب »الكيف« من ليبيا إلى أوروبايرصد:

ال تزال ليبيا هدفًا لمروجي المخدرات، الذين يسعون لتحويلها 
إلى دولة مقر أو عبور سواء نحو دول الجنوب أو أوروبا عبر البحر 
المتوسط، فيما ال يمكن تحجيم التحركات غير الشرعية هذه إال 
باستقرار مؤسساتي، خصوصًا على مستوى المؤسستين األمنية 

أو العسكرية. 
وكشف تقرير أممي حديث أن ليبيا وسواحلها لم تعد منطلقًا 
لقوافل الهجرة إلى الضفة األخرى من المتوسط فحسب، وإنما 
بينها  ومن  بأنواعها  المخدرات  لتهريب  رئيسيًا  منفذًا  صارت 
وهي  الساحل،  منطقة  أو  المغرب  من  انطالقًا  »الكوكايين« 
وشمال  غرب  دول  جميع  أمام  تحديًا  تشكل  باتت  التي  القضية 
القارة السمراء. ويتتبع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
مخدر  وصــول  طرق  أيــام،  قبل  الصادر  التقرير  في  والجريمة، 
الحشيش من المغرب إلى أوروبا باستخدام دول المنطقة، معتبرًا 
طرق  تزدهر  الساحل  دول  وانهيار  المتحققة  األربــاح  بين  أنه 
المخدرات هناك أكثر فأكثر بشكل لم يسبق له مثيل، رغم صعوبة 
تحديد المستوى الحقيقي لالتجار ومبالغ األرباح المحققة بدقة. 
مكتب  في  أفريقيا  غرب ووسط  لمنطقة  اإلقليمي  المدير  ويرى 
دي  فيليب  أمادو  والجريمة،  المخدرات  لمكافحة  المتحدة  األمم 
أندريسمن، أن أفريقيا تعزز نفسها كأول طريق لتهريب الكوكايين 
إلى أوروبا، فخالل األسبوع األول من يناير عثر على أكثر من 200 
كيلوغرام من »الكوكايين« في سيارة عمدة فاتشي شمال النيجر.

رواج التهريب
االنهيار األمني منذ العام 2011، هو أحد أسباب زيادة التهريب، 
المخدرات  مروجي  أمام  الطريق  األمنية  األوضــاع  سهلت  فقد 
باتجاه أوروبا. وحسب األمم المتحدة، فقد جرى ضبط 42 طنًا من 

الكوكايين بين العامين 2019 و2021.
وقال »عميل غربي« في مهمة في منطقة الساحل إن ضبط 
»الكوكايين« األخير في النيجر وتغطيته اإلعالمية من قبل المكتب 
المركزي لقمع االتجار غير المشروع بالمخدرات يعد »أمرًا مضلاًل 
للجمهور إلخفاء الديناميكية وواقع المرور«، وأضاف: »من الواضح 
أن هذه الخطوة هي مرحلة إلرضاء الجهات المانحة، وفي مقدمتها 
االتحاد األوروبي«، وفق ما نقلت جريدة »الكروا« الفرنسية عن 

المصدر نفسه.
كما يتم إنتاج وتصدير »الكوكايين« من أميركا الالتينية عن 
طريق البحر وأيضًا عن طريق الجو، ليدخل القارة األفريقية بعدها 
أندريس،  دي  المكتب  مدير  كشفه  ما  حسب  بيساو،  غينيا  عبر 
النيجر  وشمال  ليبيا  عبر  أيضًا  تمر  التهريب  »عملية  أن  مضيفًا 
مسؤولي  من  كاملة  على شبكة  تعتمد  وهي  مالي،  عبر  وتنقل 

الجمارك، إضافة إلى سياسيين وعسكريين«.
شيء  يوجد  »ال  أنه،  هويته  يكشف  لم  أممي،  مسؤول  وقال 
أرخبيل  تشكل  التي  جزيرة   88 الـ  على  السيطرة  من  أصعب 
بالحشيش  يتعلق  ما  أما  مباشرة«.  بيساو  مقابل  بيجاغوس، 
المغرب،  جنوب  في  أساسي  بشكل  فينتج  أوروبــا،  إلى  المهرب 
ويرسل إلى أوروبا عن طريق موريتانيا، أو عبر قوافل الشاحنات 

المليئة بالمخدرات التي تغادر شمال مالي إلى السوق األوروبية.
ويلفت المسؤول األممي إلى إحدى المفارقات في مالي، إذ »ال 
تلمس الجماعات اإلرهابية المتواجدة هناك المخدرات باعتبارها 

حرامًا، ولكن يصدرونها«، على حد قوله.

السياسة المؤثرة
المتطرفين  هجمات  وتيرة  في  ارتفاعًا  الماضي  العام  وشهد 
بمنطقة الساحل في القارة األفريقية، ما أدى إلى عدم االستقرار 
السياسي في بلدانها، فقد شهدت مالي »انقالبًا عسكريًا«، بينما 
فشلت »محاولة انقالب« في النيجر، وتزامن ذلك مع دعوات إلى 
استقالة رئيس بوركينا فاسو التي شهدت أسوأ الهجمات اإلرهابية 

منذ بدء الصراع.
أنحاء بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتيرة  وارتفعت في جميع 
الــدول  تلك  جيوش  بين  االشتباكات  عن  الناجمة  الوفيات 
المرتبطة بتنظيمي »داعش« و»القاعدة«  المسلحة  والجماعات 
والعصابات اإلجرامية بنسبة 18 %، حسب بيانات من موقع النزاع 
المسلح ومشروع بيانات األحداث. وقد أدى عدم االستقرار جراء 
الهجمات اإلرهابية والعمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 

3.4 مليون شخص اآلن نتيجة للصراع.

دور المافيا
ويكشف التقرير أن إيطاليا ليست فقط بوابة المهاجرين الذين 
التهريب  عمليات  لجميع  أيضًا  ولكن  الليبي،  الساحل  يغادرون 
المراقبين في االتحاد األوروبي،  أحد  إليه  األخرى، وفق ما يشير 
الذي عبر عن ذهوله لهذا األمر، إذ يحدث ذلك كله تحت سيطرة 

المافيا اإليطالية، ال سيما »كاالبريا«.
وغير بعيد عن التقرير األممي فإن الظروف األمنية والسياسية 
الهشة في ليبيا جعلت منها أرضًا خصبة لتهريب المخدرات منذ 

2011 فأصبحت مرتعًا للعصابات وتحالفاتها مع التيارات المتطرفة 
التي تستخدم تهريب المواد في تمويل نشاطاتها التخريبية. وفي 
التاسع من فبراير الجاري، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات 
»الحشيش« في شمال  رزمة من   300 أكثر من  العقلية، ضبط 
شرق البالد، وقد ُألصقت على كل منها صورة للرئيس الروسي، 
فالديمير بوتين، مشيرًا إلى أن هذه المخدرات عثر عليها في بلدة 
المرج، وقد تناقلت حسابات على مواقع التواصل االجتماعي صورًا 
لرزم من المخدر وقد رصت فوق بعضها البعض، وعلى كل منها 

صورة للرئيس الروسي مرتديًا بزة رسمية سوداء.
والساحل  المرج  أمن  مديريتا  كشفت  أيضًا  بأيام  وقبلها 
عثورهما على كمية كبيرة من »الحشيش« قذفتها األمواج إلى 
سواحل المنطقة بعد غرق قارب يرجح أنه قادم من لبنان، في حين 
حملت بعض الصور بينها صورة تاجر المخدرات الكولومبي، بابلو 

إسكوبار.
وبعد تزايد الهجمات من قبل عصابات المخدرات في اآلونة 
األخيرة، وهو ما شهدته الشواطئ والحدود الجنوبية للبالد عقد، 
الجمعة الماضي، اجتماع، ضم مسؤولين بجهاز مكافحة المخدرات 

لبحث  ونيجيريا؛  والنيجر  ليبيا  من  كل  في  العقلية  والمؤثرات 
التعاون بين دول الجوار في التصدي لهجمات عصابات المخدرات 

المحلية والدولية.

من المغرب إلى ليبيا
وفي أغسطس الماضي، كشف تحقيق لمجلة »جيو« الفرنسية 
مخدر  وصــول  طرق  والمناخ  البيئة  قضايا  في  المتخصصة 
أن  موضحة  ليبيا،  إلــى  المغرب  في  ينتج  ــذي  ال الحشيش 
والدول  الجنوب  دول  عبر  طوياًل  مسارًا  تتخذ  المخدرات  طريق 
الصحراوية )موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وغيرها(، حيث تكون 
المراقبة أقل بكثير. وينتهي به األمر في ليبيا قبل أن يواصل 
باتجاه  الشرق  أو  وأوروبا  المتوسط  األبيض  البحر  نحو  طريقه 

مصر. 
المغرب  بين  الحدود  الريف،  في  المنتج  الحشيش  ويعبر 
والجزائر. ومن هناك، يمكن أن تأخذ المخدرات وجهات عديدة: 
الجزائر  موانئ  عبر  وفرنسا  إسبانيا  إلى  أو  المحلية  السوق 
أو  أوروبا  إلى  بالقوارب  أو تونس، ثم تغادر  العاصمة ووهران، 

تستمر إلى ليبيا.
ليبيا  بين  بحرًا  الحشيس  تهريب  مسار  التقرير  ورصــد 
والمغرب، إذ ظل رائجًا لسنوات عديدة، حيث يتم نقل المخدرات 
من  سفن  على  تحميلها  يتم  ثم  وطبرق،  مصراتة  موانئ  إلى 
الفوضى  المخدرات  وتجار  المهربون  واستغل  األحجام.  جميع 
األمنية في ليبيا، إذ يتم تخزينه في مستودعات على الساحل. 
الشرق  وأيضًا من  المغرب  القادمة من  المخدرات  جزء من  أما 
األوسط فيتم تصديرها عن طريق السفن إلى أوروبا عبر مالطا، 

ثم يتم نقلها إلى جنوب إيطاليا أو غرب البلقان.
التاريخي  المسار  الضوء على ما تسميه  المجلة  كما سلطت 
لنقل  الماضي  القرن  ستينات  خالل  التجار  يقطعه  كان  الذي 
وكانت  طارق.  جبل  مضيق  عبر  إسبانيا  دخل  حيث  الحشيش، 
وقوارب  العبارات  في  البضائع  وسط  إخفائه  عبر  تتم  العملية 
هذا  أصبح  الماضية،  عامًا  العشرين  مدار  على  ولكن  النزهة، 
التركيز  المراقبة األمنية. وجاء  الطريق أكثر خطورة مع تكثيف 
الحكومة  مجلس  موافقة  أعقاب  في  الحشيش  إنتاج  على 
القانون  على مشروع  الماضي،  العام  مارس من  المغربية، في 
بينما  عالجية،  ألغراض  الهندي  القنب  استعمال  يرخص  الذي 
يأمل الليبيون في االستقرار على حكومة دائمة تستطيع وضع 
وضبط  المخدرات  وتهريب  ترويج  بتحجيم  خاصة  سياسات 
السلبية  القوائم  عن  البالد  اسم  يبعد  الذي  األمر  المهربين، 

لألمم المتحدة.
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جراح أهالي ضحايا املقابر الجماعية في ترهونة تنتظر من يداويها

ليبيا  في  الجماعية  المقابر  ضحايا  ملف  أن  يبدو 
اآلن،  حتى  مداواته  في  أحد  يفلح  لم  غائر  جرح 
والتزال عائالت الضحايا في مدينة ترهونة »تنتظر 
وكالة  بثته  مطول  تقرير  وفق  العدالة«،  تحقيق 
الواقعة  المدينة  إن  قالت  التي  الفرنسية،  األنباء 
طرابلس  العاصمة  من  الشرقي  الجنوب  إلى 
ارتكبتها  التي  االنتهاكات  ندوب  تحمل  »التزال 
اعتقال  من  مدى سنوات،  على  مجموعات مسلحة 

وتعذيب وقتل مدنيين تعسفًا«.
تقرير الوكالة الفرنسية، نقل عن األرملة الليبية 
وإخوتها  أبناؤها  كان  التي  عامًا(،   60( علي  غزالة 
قولها:  ترهونة،  في  الجماعية  المقابر  ضحايا  من 
أريدهم  وأبنائي،  إخوتي  قتلوا  الذين  »أولئك 
أحياء«، متذكرة وهي تقف أمام منزلها وهي ترتدي 
سترة صوفية زرقاء وسوداء ومحاطة بعشرات من 
أحفادها الذين باتوا يتامى »فاجؤوهم في نومهم، 

وأخذوهم بالقوة ولم أرهم مجددًا«.
أبنائها وسبعة من  أربعة من  أن  وتؤكد غزالة 
بعدما  التعذيب«  تحت  جميعًا  »قتلوا  أشقائها 
العسكري  الزي  »يرتدون  مسلحون  اقتادهم 
إبان   ،2019 ديسمبر  في  بالقوة  والشرطة« 
للقيادة  التابعة  القوات  بين  طرابلس  في  الحرب 
أجل  السابقة من  الوطني  الوفاق  العامة وحكومة 

السيطرة على العاصمة.
الجماعية  المقابر  عشرات  على  العثور  مسلسل 
في ترهونة بدأ في يونيو من العام 2020، وخالل 
تلك الحرب التي بدأت شرارتها في الرابع من أبريل 
كيلومترًا   80 تبعد  التي  ترهونة  كانت   ،2019
جنوب شرق العاصمة طرابلس قاعدة خلفية قوية 
على  هجومها  في  العامة  للقيادة  التابعة  للقوات 
التابعة  القوات  الحقًا  تتمكن  أن  قبل  العاصمة 

لحكومة »الوفاق« السابقة من السيطرة عليها.
في  العامة  القيادة  قوات  انسحاب  بعد  لكن 
يونيو 2020 من ترهونة، التي كانت آخر معاقلها 
عشرات  على  العثور  بدأ مسلسل  البالد،  غرب  في 
بزارعة  المعروفة  المنطقة  في  الجماعية  المقابر 
وسخط  انفعال  من  ذلك  رافق  ما  مع  الزيتون، 
حيال وحشية األفعال المرتكبة في حق المئات من 

المدنيين.
علي،  غزالة  عائلة  إن  قالت  برس«  »فرانس 
المروعة،  المأساة  هذه  قبل  أرملة  كانت  التي 
في  المفقودين  أقاربها  على  التعرف  من  تمكنت 

أخيها  ابن  ويتذكر  الجماعية.  المقابر  هذه  إحدى 
»مجرمون  خطف  يوم  عامًا(   15( الروماني  وليد 
»أحاطوا  قائاًل  ويروي  والده.  طويل«  شعر  ذوو 
أحدهم  بعيدًا، وسمعت  وأخذوه  بمنزلنا، وضربوه 
اتصال  جهاز  في  المهمة،  أنجزت  لمحدثه  يقول 
الغضب  بدا  اختفائه«. ويسأل، وقد  قبل  السلكي، 
والقصاص؟!«  والدولة  العدل  »أين  مالمحه،  على 

في قضية والده.

إهمال قضايا ضحايا المقابر الجماعية
إلى  إضافة  هؤالء،  أن  إلى  التقرير  ويشير 
الظلم الذي وقع عليهم، يشعرون باإلهمال لعدم 
كذلك  يجِر  لم  فيما  تعويض،  على  حصولهم 
قضية  في  المزعومين  الجناة  غالبية  اعتقال 
االنتهاكات في  أن  بالرغم من  الجماعية.  المقابر 
أيدي  في  المدينة  سقطت  عندما  بدأت  المدينة 
2015، قبل وقت طويل  العام  ميليشيا »الكاني« 

من هجوم قوات القيادة العامة.

قوة  تألفت  فقد  الفرنسية،  الوكالة  ووفق 
وكانت  وأتباعهم،  أشقاء  ستة  من  »الكاني« 
آنذاك.  المدينة  في  بقوة عسكرية مطلقة  تتمتع 
السكان  صفوف  في  الرعب  عناصرها  بث  وقد 
على  منهجي  بشكل  ُقضي  فيما  المحليين، 
يسلموا  لم  أقاربهم  أن  حتى  الناقدة،  األصوات 
من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام »األسود« 

لبث الرعب في ترهونة.

انسحاب  عقب  المدينة  من  طردهم  بعد  لكن 
قوات القيادة العامة وسيطرة قوات من طرابلس 
على  يخيم  »الكانيات«  يزال ظل  ال  المدينة،  على 
المدينة. ويتجمع السكان أحيانًا أيام الجمعة ألداء 
صالة الجنازة، عند التعرف على جثث منتشلة من 

المقابر الجماعية.

أوامر قبض دون نتيجة
بينهم  الكاني،  عائلة  من  أشقاء  ثالثة  وُقتل 
الكاني، لكن ال يزال ثالثة آخرون  زعيمهم محمد 
مصر  وفي  ليبيا،  شرق  في  بنغازي  في  هاربين، 
واألردن، بحسب سكان المدينة. كما أصدر مكتب 
أوامر  الماضي  العام  بطرابلس  العام  المدعي 
لمالحقتهم والقبض عليهم، لكن من دون نتيجة 

تذكر.
هناك  »ليس  بسخط:  علي  غزالة  وتقول 
توجهت  أنها  موضحة  فارون«،  والقتلة  اعتقاالت 
»ثالث مرات إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، 

أنه  من  محذرة  استقبالي«،  في  يرغب  لم  لكن 
قد  وأعمامه«  والده  قتلة  على  يقبضوا  لم  »إذا 
من  بالدم  »للثأر  الروماني  وليد  أخيها  ابن  يعمد 

المتورطين«.

إحباط من بطء العدالة
عامًا(   35( اهلل  جاب  أشرف  صبر  نفد  كذلك، 
عشرة  على  تعرف  الذي  وهو  العدالة،  بطء  من 
من أقاربه، بينهم شقيقه خليل جاب اهلل انتشلت 
اكتشفت  الجماعية،  المقابر  إحدى  من  رفاتهم 
مكان  إلى  قسرًا  اقتيادهم  بعد  الحق  وقت  في 
مجهول إثر مهاجمتهم من قبل »ميليشيا الكاني« 
لسبب ال يعرفونه في نوفمبر 2019، عندما كانوا 

يحضرون جنازة.
»حاولنا  برس«:  لـ»فرانس  اهلل  جاب  ويقول 
منهم«.  الكثير  هناك  كان  ولكن  المقاومة، 
عاجل  بشكل  المستشفى  إلى  »نقل  أنه  ويروي 
اكتشاف  عقب  لها«  تعرض  التي  الصدمة  بسبب 
بأسف:  اهلل  جاب  ويوضح  جماعية.  مقبرة  أول 
ورغم  منازلنا وسرقوا ممتلكاتنا وهجرنا،  »أحرقوا 
فهم  دون  من  اآلن  حتى  تتحرك  لم  الدولة  ذلك 

أسباب«.

278 جثة في ترهونة وجنوب طرابلس
قالت  الماضي،  يناير  من  عشر  السابع  وفي 

المفقودين  على  والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة 
مدينة  من  استخراجها  جرى  التي  الجثث  عدد  إن 
ترهونة وجنوب طرابلس ضمن المقابر الجماعية 

والفردية بلغ 278 حالة.
الهيئة أشارت إلى أن مشروع الربط وُجدت به 
129 حالة، والمشروع الزراعي )5 كيلو( 54 حالة، 
ومكب القمامة العام 35 حالة، وطريق العبد )خلف 
دار الكهرباء( 13 حالة، وجنوب طرابلس 39 حالة.

ووُجدت جثة واحدة في كل من سيدي الصيد 
)الكم(، ومقر الدعم المركزي، فيما وُجدت جثتان 
وبالقرب  )ويف(،  ترهونة  مستشفى  من  كل  في 
من محطة الوقود غنيوة، ومنطقة البطن - طريق 
من  كل  في  واحدة  جثة  على  العثور  وجرى  النهر. 

سيدي الصيد )الكم(، ومقر الدعم المركزي.

عقوبات بريطانية
المتحدة  المملكة  فرضت  الماضي،  مايو  وفي 
وقائديها  الكانيات«  »ميليشيا  على  عقوبات 
تورطهما  خلفية  على  الكاني  ومحمد  عبدالرحيم 
اإلنساني  والقانون  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  في 
لوزارة  رسمي  بيان  حسب  ليبيا،  في  الدولي 

الخارجية البريطانية.
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  شؤون  وزير 
»هذه  أن  اعتبر  كليفرلي،  جيمس  البريطاني، 
العقوبات فيها رسالة واضحة بأن المسؤولين عن 
انتهاكات  أو  اإلنسان  الخطيرة لحقوق  االنتهاكات 
القانون الدولي اإلنساني في ليبيا سوف يحاسبون 

على أفعالهم«.
»ميليشيا  أن  أوضح  البريطانية  الخارجية  بيان 
الكاني كانا  الكاني« وقائديها محمد وعبدالرحيم 
بلدة  في  والترهيب  الترويع  أعمال  عن  مسؤولين 
القسري،  االختفاء  وشملت  ليبيا،  غرب  ترهونة 
ضرورة  على  مشددة  المدنيين،  وقتل  والتعذيب، 
معالجة أجواء اإلفالت من العقاب في ليبيا وتحقيق 

العدالة للضحايا.
تخضع  ليبيا  أن  البريطانية  الخارجية  وذكرت 
لعقوبات بموجب نظام العقوبات البريطاني بشأن 
ليبيا، الذي هو تفعيل اللتزامات المملكة المتحدة 
فيها  بما  الدولي،  األمن  مجلس  قرارات  بموجب 

القرار رقم 1970 لسنة2011.
أيضًا  البريطانية،  العقوبات  إلى  وباإلضافة 
فرضت كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
على  وقائديها،  الكاني«  »ميليشيا  على  عقوبات 
وانتهاكات  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  خلفية 

القانون اإلنساني الدولي في ليبيا.

طرابلس ـ ترهونة ـ القاهرة - الوسط

● أعمال البحث عن بقايا جثث األحد الماضي

● البحث عن أشالء مفقودين

»فرانس برس«: ظل »الكانيات« اليزال يخيم على المدينة

أرملة ليبية تقص مأساتها: 4 من أبنائي و7 من أشقائي قتلوا جميعًا تحت التعذيب

12 ألف معيد ينتظرون السفر للخارج

»شح املخصصات« يهدد مستقبل علماء ليبيا الشبان

علماء   - الليبين  المعيدين  مستقبل  بات 
استكمال  في  الراغبين  من   - الشبان  ليبيا 
الماجستير  على  بالحصول  العليا  دراساتهم 
مهددًأ  األجنبية،  الجامعات  من  والدكتوراه 

المالية. المخصصات  شح  بسبب 
أو  توقع  مجرد  التهديد  هذا  يعد  ولم 
معيدي  من  عددًأ  لقائه  فخالل  تكهنات، 
قال  اإلثنين،  افتراضيًأ،  الليبية  الجامعات 
بحكومة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
القيب،  عمران  الموقتة،  الوطنية  الوحدة 
حقوقهم  ينتظرون  معيد  ألف   12 هناك  إن 
كبير،  العدد  هذا  »لكن  بالخارج،  اإليفاد  في 
على  قادرة  دولة  بأي  ميزانية  توجد  وال 

تغطيته«.
إال  إيفاد خارجي  وأضاف: »لن يكون هناك 
للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا، 
أما المعيدون في التخصصات األخرى فسيتم 
كل  وفصل  لهم،  داخلي  إيفاد  قرارات  إصدار 
إلى  مشيرًأ  دراسته«،  إكمال  يستطيع  ال  من 
الكشف عن جميع هذه التخصصات خالل أيام 

قليلة.

ال زيادة لمرتباتهم
مرتبات  زيادة  أن  إلى  أيضًأ  نوه  القيب 
القانون  في  مضمنة  تكون  لن  المعيدين 
تعليمات  بعد  »وذلك   ،2018 لسنة   4 رقم 
الحكومة باستثناء شريحة المعيدين من قرار 
إلى  مشيرًأ  موقتة«،  عقودهم  ألن  التضمين 
أن الموظفين ستصرف رواتبهم وفق الزيادة 

الجاري. خالل فبراير 
وزير  أوضح  الداخي،  اإليفاد  صعيد  وعلى 
ميزانية  أن  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 

شروط جديدة
يناير  من  والعشرين  الخامس  وفي 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  أصدر  الماضي، 
بتحديث شروط  قرارًأ  القيب،  العلمي، عمران 
العليا  الدراسة  إلى  اإليفاد  قرارات  إصدار 

بالخارج.
 74 رقم  القرار  من  األولى  المادة  ونصت 
التعليم  وزير  قرار  إلغاء  على   ،2022 لسنة 
إصدار  شروط  بشأن   2018 لسنة   63 رقم 

بالخارج. العليا  للدراسة  اإليفاد  قرارات 
الثانية،  مـادته  في  القرار  واشترط 
في  بالخارج  الــدراسة  في  الراغبين  على 
على  الحصول  الدراسيـة،  المجاالت  كافة 
الجامعات  بإحدى  مـشروط  أو  نهائي  قبول 
اإليفـاد  تقــرر  الـتي  بـالبلد  الـمعتمدة 

بها. للدراسة 

الداخلي  باإليفاد  والخاصة  الليبية  الجامعات 
بشكل  المالية  وزارة  من  صرفها  يتم 
الجامعات  مسؤولي  من  عددًأ  ولكن  منتظم، 
المعيدين  لصالح  بصرفها  يقومون  ال 

بالداخل. الموفدين 
المعيد  لعمل  األدني  الحد  أن  أكد  الوزير 
تقليص  »يجب  ذلك  وبعد  فقط،  عامان  هو 
خالل  بالفصل  وتصفيتهم  المعيدين  عدد 
الدراسة  في  ينجحوا  لم  إذا  المقبلة  المدة 

بالداخل«.

منظومة إلكترونية إليفاد المعيدين
إيفاد  منظومة  إنشاء  »سيتم  وواصل: 
الداخلي  اإليفاد  لتنظيم  إلكترونية 
فيما  الدراسية؛  المنح  ومتابعة  للمعيدين 
الحصول  بالداخل  الدارسين  للمعيدين  يحق 

وذلك  الشباب،  بيوت  في  مجاني  سكن  على 
بتعاون الوزارة مع وزارة الشباب والرياضة«.

لوظيفة  تدميرًأ  هناك  أن  اعتبر  الوزير 
اإلداري  »الفساد  سببه  بليبيا،  المعيدين 
بتعيين  وذلك  الجامعات،  رؤساء  مارسه  الذي 

المعيدين«. أعداد كبيرة من 
المعيدين  رواتب  تأخر  مشكلة  وأرجع 
أن  إلى  الشهرية  مكافآتهم  صرف  وعدم 
تقديم  في  متخاذلة  جامعة  كل  »إدارة 
الحروب  حمل  كما  فيها«.  للعاملين  الخدمات 
الخارجي،  اإليفاد  ملف  تعطيل  مسؤولية 
عشر  لمدة  ينتظرون  المعيدون  أصبح  »فقد 
لهم  تجد  لم  والجامعات  اإليفاد،  سنوات 
حلوأًل إال الفصل من العمل، وإن تم فصلهم 
بسبب  يشملهم  آخر  قطاعًأ  يجدوا  لن 

أعمارهم«.

في  القيب،  قال  الماضي،  يونيو   27 وفي 
نشرته  الذي   ،2021 لسنة   9 رقم  المنشور 
»فيسبوك«  على  صفحتها  عبر  حينها  الوزارة 
الموفدين  الطلبة  من   %  60 نحو  إن 
منبهًأ  الدراسة،  ببلد  موجودين  غير  بالخارج 
بالضوابط  االلتزام  ضرورة  إلى  المخالفين 

لإليفاد. المنظمة 

مؤتمر جامعة طبرق
اآلداب  كلية  نظمت  آخر،  سياق  وفي 
الدولي  المؤتمر  اإلثنين،  طبرق،  جامعة 
رئيس  بحضور  الفرنسية،  للغة  األول 

المنفي. محمد  الرئاسي  المجلس 
األساتذة  من  عدد  المؤتمر  في  شارك 
اللغة  في  المتخصصين  واألجانب  الليبيين 
وأعضاء  الكلية  عميد  بحضور  الفرنسية، 

بالجامعة. والطلبة  التدريس  هيئة 
المؤتمرات  إن  كلمته،  في  المنفي،  وقال 
زيادة  في  لمساهمتها  مهمة  العلمية 
بين  الخبرات  ونقل  المعرفي،  التراكم 
خالل  من  تخصصهم،  مجال  في  الزمالء 
وما  تعرض،  التي  العمل  وورقات  البحوث 
والفاعل  الجاد  النقاش  باب  فتح  من  يعقبها 

حولها.
 21 من  الفترة  خالل  عقد  الذي  المؤتمر 
إلى  يهدف  كان  الجاري،  فبراير   23 إلى 
تطبيق  في  التعليمية  التجارب  مراجعة 
تعليم  في  المتبعة  الحديثة  األساليب 
البحوث  باستعراض  بليبيا،  الفرنسية  اللغة 
األساتذة  سيقدمها  التي  العمل  وورقات 
طيلة  الفرنسية  اللغة  في  المختصون 
من  نقاش  محــل  ووضعها  انعقــاده،  أيــام 
بشكــل  تسهم  بتوصيات  الخــروج  أجــل 
الفرنسيــة  اللغة  وتعلم  تعليم  في  مباشر 

سليمة. بطريقــة 
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● الوزير في االجتماع االفتراضي● وزير التعليم العالي خالل االجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس

وزير التعليم العالي: ال إيفاد خارجيًا إال للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة ال تستوعب هذا العدد

القيب: الفساد اإلداري الذي مارسه 
رؤساء الجامعات سبب تدمير 
وظيفة المعيدين في البالد

ميزانية اإليفاد الداخلي يتم صرفها 
بانتظام من وزارة المالية لكن 

بعض المسؤولين ال يصرفونها لهم

غزالة علي تتحدث إلى 
الوكالة الفرنسية: أريد الذين 

قتلوا إخوتي وأبنائي أحياء

الصبي وليد الروماني يروي 
تفاصيل خطف والده على يد 

»مجرمين ذوي شعر طويل«

آخر بيانات هيئة البحث عن 
المفقودين: عثرنا على 278 

جثة في ترهونة وجنوب طرابلس
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المركز الوطني يطالب بزيادة 
التركيز على الفرق المتنقلة للوصول 

إلى نسب التلقيح المستهدفة

أبوجناح يدعو إلى االستفادة 
من الخبرات التركية لتحسين 

الخدمات الطبية بالجنوب

توصية بتغيير استراتيجية التطعيم ضد »كورونا«

أعلن  هكذا  تغييرًا«..  تحتاج  التطعيم  »استراتيجية 
تباينت  فيما  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  اإلصابة  معدالت 
ليبيا خالل األسبوع الجاري، ففي وقت جاءت األرقام 
الرسمية يومي السبت واألحد متقاربة مع متوسط 
إصابات األسبوع الماضي، سجلت المعدالت تراجعًا 
أما  حالة،  األلفي  دون  ما  إلى  اإلثنين  يوم  نسبيًا 
الثالثاء فسجل تراجعًا ملحوظًا وانخفضت اإلصابات 
المركز  بيانات  وفق  حالة،   1400 من  أقل  إلى 

الوطني.

توصية المركز
أوصى تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة 
التطعيم  حمالت  باستمرار  السبت،  األمراض، 
وذلك  التطعيم،  استراتيجية  وتغيير  المكثفة، 
بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بداًل عن المراكز 
المستهدفة  النسبة  إلى  الوصول  أجل  من  الثابتة؛ 

للتطعيم.
حمالت  وتكثيف  بتوسيع  التقرير  أوصى  أيضًا 
التوصية وإجراء االختبارات خصوصًا في المنطقتين 
اإلجراءات  إلى  العودة  كذلك  والجنوبية،  الشرقية 
التسوق  ومراكز  العمل  أماكن  في  االحترازية 
القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  العامة،  واألماكن 

لضمان االلتزام بها.
والعزل  الفلترة  مراكز  دعم  استمرار  إلى  إضافة 
برنامج  ودعم  الفعلية،  االستيعابية  القدرة  لرفع 
لجان  ومراقبة عمل  العزل،  بمراكز  العدوى  مكافحة 

مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.

انخفاض اإلصابات
عدد  في  ملحوظًا  انخفاضًا  ليبيا  وشهدت 
خالل  »كورونا«  بفيروس  المسجلة  اإلصابات 
الفترة  وهي  الجاري،  فبراير   17 إلى   11 من  الفترة 
الموجة  انتشار  في  تباطؤًا  البالد  فيها  عرفت  التي 
المركز،  أصدره  تقرير  وحسب  للفيروس.  الرابعة 
في  انخفاضًا  شهدت  نفسها  الفترة  فإن  السبت، 
 7206 يوميا  إجراؤها  جرى  التي  االختبارات  عدد 
اختبارات، بنسبة 25 %، مقارنة باألسبوع الذي سبق 

هذه الفترة.
انخفاض عدد االختبارات رافقه انخفاض ملحوظ 
المتوسط  سجل  حيث  الموجبة،  الحاالت  أعداد  في 
 26 مقداره  بنقص  يوميا  حالة   2212 األسبوعي 
نسبة  مؤشر  استقر  فيما  الماضي،  األسبوع  عن   %

الحاالت الموجبة عند 32 %.

متوسط الوفيات
ورصد التقرير الوبائي الصادر عن مركز مكافحة 
الناجمة  الوفيات  عدد  متوسط  استقرار  األمراض 

المركز، على صفحته في موقع  آخرون، حسب بيان 
وبلغت  األربعاء.  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
 5209 نسبة الحاالت الموجبة 26.3 % من إجمالي 
 3836 سلبية  ظهرت  حيث  تحليلها،  جرى  عينات 

منها.
حاالت  عشر  بواقع  فتوزعت  الوفاة  حاالت  أما 

بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.
وارتفع عدد الحاالت المصابة بفيروس »كورونا« 
مارس  في  الوباء  ظهور  منذ  ليبيا  في  المسجلة 
ألفًا   32 منها  حالة،  و940  ألفًا   489 إلى   ،2020
و874  ألفًا   450 تعافى  بينما  نشطة،  حالة  و844 
حالة، وسجلت 6222 حالة وفاة بالمرض في البالد.

انتشار  من  للحد  الوقاية،  إجراءات  صعيد  وعلى 
المكتظة  األماكن  في  المستجد«  »كورونا  فيروس 
لمكافحة  الوطني  المركز  بين  وبالتعاون  باألفراد، 
األمراض ومركز الطب الميداني، قام كال المركزين 
األيدي  ومعقمات  الكمامات  من  عدد  بتوزيع 
الـ11  بالذكرى  االحتفال  عند  األفراد  كافة  على 
ارتداء  متابعة  تمت  كما   ، فبراير  17من  لثورة 
حشود  عند  خصوصًا  الصحيح،  بالشكل  الكمامة 
بالعطس  العدوى  انتقال  لتالفي  وذلك  األفراد، 
التباعد الجسدي، في إطار  والسعال واتخاذ إجراءات 
العدوى،  انتقال  كبح  تدابير  من  استراتيجية شاملة 

والحد من انتشارها متبعة من قبل المركز.

الخدمات الطبية في الجنوب
رئيس  نائب  دعا  الوزاري،  نشاطه  سياق  وفي 
الصحة  وزير  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
من  االستفادة  إلى  أبوجناح،  رمضان  المكلف، 
لتحسين  الصحة  مجال  في  التركية  الخبرات 
التخصصية  بالمراكز  الطبية  الخدمات 

والمستشفيات العامة في الجنوب الليبي.
وزارة  من  وفدًا  األربعاء،  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
الموقعة  التفاهم  مذكرة  لمتابعة  التركية؛  الصحة 
أغسطس  في  بالبلدين،  الصحة  وزارتي  بين 
صفحتها  على  الصحة  وزارة  بيان  حسب  الماضي، 

في موقع »فيسبوك«.
الصحة  وزارتي  بين  الموقعة  االتفاقية  وبموجب 
في  بأنشطة  التركي  الطرف  يقوم  البلدين،  في 
إدارة  مجاالت  في  اإلنسانية  المساعدات  نطاق 
للكوادر  المدى  قصير  والتدريب  المستشفيات، 
الصحية  الرعاية  خدمات  تطوير  خاصة  الطبية، 
المحددة في إطار التعاون، ومكافحة جائحة فيروس 

»كورونا المستجد«.
وتشغيل  إدارة  التركي  الطرف  يتولى  أيضًا 
ويلتزم  مشترك،  بشكل  المحددة  المستشفيات 
بها  المعمول  واللوائح  للقوانين  باالمتثال  الطرفان 
األجهزة  توفير  التركي  الطرف  يدعم  كما  ليبيا،  في 
لتشغيل  الالزمة  واألدوية  والمستهلكات  الطبية 
لصيانة  الفني  الدعم  سيقدم  كما  المستشفى، 

وإصالح األجهزة الطبية التي يستخدمها.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

بـ4 حاالت،  الشرقية  بـ9 حاالت، والمنطقة  الغربية 
وفاة  حاالت  أي  الجنوبية  المنطقة  تسجل  ولم 

بالفيروس.

األحد: 2307 إصابات.. و10 حاالت وفاة
إصابات   2307 تسجيل  الوطني  المركز  أعلن 
األحد،  البالد،  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس 

و127 حالة حرجة.
وتماثل للشفاء 4813 مصابًا، وتوفي 10 آخرون، 
حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
من   %  32.4 الموجبة  الحاالت  نسبة  وبلغت 
ظهرت  حيث  تحليلها،  جرى  عينة   7120 إجمالي 
بواقع  الوفاة،  حاالت  وتوزعت  منها.   4813 سلبية 
في  حاالت  وأربع  الغربية،  بالمنطقة  حاالت  ست 

المنطقة الشرقية.

اإلثنين: 1815 إصابة.. و9 وفيات
اإلصابات،  أعداد  في  تراجعًا  اإلثنين  يوم  شهد 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلنه  ما  وفق 
بفيروس  جديدة  إصابة   1815 تسجيل  جرى  حيث 
و3160  وفاة  حاالت  تسع  إلى  إضافة  »كورونا«، 
حالة شفاء. وقال المركز في بيانه رقم »646«، إنه 
الفيروس،  5353 عينة للكشف عن  اإلثنين،  تسلم، 
 1815 وإيجابية  عينة،   3538 سلبية  تبينت  حيث 

عينة بنسبة 34 % من إجمالي العينات المفحوصة.

الثالثاء : 1373 إصابة.. و12 حالة وفاة
المركز  بيان  وفق  شملت،  الثالثاء  يوم  حصيلة 
إصابة   1373 تسجيل  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
حالة   128 منها  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 

حرجة.
وبينما تماثل للشفاء 3108 مصابين، توفي 12 

عن الفيروس، حيث بلغ 11 حالة يوميا؛ ما أدى إلى 
انخفاض مؤشر معدل الوفيات 1.36 %.

الغربية  المناطق  معظم  فإن  التقرير،  وحسب 
الموجبة  الحاالت  أعداد  في  انخفاضًا  تشهد 
عدد  انخفاض  إلى  إضافة  أسبوعيًا،  المسجلة 
لكل  حالة   200 من  ألكثر  المسجلة  المناطق 
المرقب  وهي  مناطق،  ثالث  إلى  مواطن  ألف   100

والجفارة والزاوية.
أن  على  التأكيد  جدد  األمراض  مكافحة  مركز 
معدالت  أعلى  تسجل  تزال  ال  طرابلس  منطقة 
ألف مواطن   100 لكل  حالة   400 بأكثر من  إصابة 
الشرقية  المنطقة  تشهد  كما  االختبارات،  قلة  رغم 
ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحاالت الموجبة المسجلة.

»أوميكرون« واألطفال
والتوثيق  اإلعالم  مكتب  نشر  جانبه،  من 
األحد،  األمراض،  لمكافحة  الليبي  الوطني  بالمركز 
المعلومات  بعض  »فيسبوك«  في  صفحته  على 
»أوميكرون«  متحور  انتشار  بخصوص  واإلرشادات 

بين األطفال.
وجاء في المنشور إن متحور »أوميكرون« ينتشر 
بسرعة أكبر من المتغيرات األخرى بين الصغار في 
السن، مشيرًا إلى أن تلقي األطفال اللقاحات واتخاذ 
المزدحمة  األماكن  تجنب  قبيل  من  احتياطات 
عن  تقل  ال  اآلخرين  بين  مسافة  على  والمحافظة 
جدا  مهمة  أمور  هي  طبية،  كمامة  وارتداء  متر، 
بين   »19  - »كوفيد  انتشار  منع  في  للمساعدة 

األطفال.
صرحت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  وأوضح 
كشف  على  وقادرًا  قائمًا  مازال   »PCR« تحليل  بأن 

»كوفيد - 19«، والمتحور الجديد »أوميكرون«.

الطفل.. وأوميكرون
وبخصوص التحدث مع الطفل حول »أوميكرون« 
قال   ،»19  - »كوفيد  من  األخرى  والمتحورات 
كورونا  فيروس  تخص  التي  »األخبار  إن  المركز 
لديه  األكيد كل طفل  حياتنا، وفي  ومتحوراته تمأل 
سؤال حول هذه األخبار؛ لذلك يجب علينا أن نوعي 
مخاوف،  أي  دون  من  الصحيحة  بالطريقة  أطفالنا 
الكمامة  ارتداء  كيفية  نعلمهم  أن  علينا  يجب  كما 
في  ارتدائها  على  والمحافظة  السليمة  بالطريقة 
األماكن  في  الجسدي  والتباعد  المزدحمة،  األماكن 
خاصة  واآلخر،  الوقت  بين  والتعقيم  المكتظة 
داخل المدارس، وذلك ألن هذه الوسائل فعالة في 

انحسار الفيروس«.
»كورونا«  فيروس  األطفال  نقل  إمكانية  وحول 
أعراض  عليهم  تظهر  لم  إذا  حتى  اآلخرين  إلى 
المركز  أوضح  وعارض،  خفيف  بشكل  ظهورها  أو 
بكافة  للمصابين  »يمكن  بالفعل  أنه  الوطني 
الفئات العمرية نقل الفيروس من شخص آلخر حتى 

إذا لم تظهر عليهم األعراض«.

طريق  عن  الفيروس  انتقال  بسبب  ذلك  وعلل 
هذه  وفي  السعال،  أو  العطس  أو  األنف  من  الرذاذ 
الشخص  بين  مسافات  إبقاء  علينا  يجب  الحالة 
واآلخر، وعند سقوط الرذاذ على األسطح يمكن أن 
مالمستها  عند  وذلك  بالعدوى،  شخص  أي  يصيب 
أن  سطح  أي  مالمسة  عند  علينا  فيجب  مباشرة، 

نقوم بالتعقيم المكثف وغسل اليدين جيدًا.
النصائح  بعض  »يونيسف«  موقع  نشر  أيضًا 

للحماية من متحور »أوميكرون«:
من  وتأكد  والفم،  األنف  تغطي  كمامة  ارتداء 
وتزيلها.  الكمامة  تضع  عندما  نظيفتان  يديك  أن 
بينك  واحد  متر  عن  تقل  ال  مسافة  على  المحافظة 

وبين اآلخرين.
المزدحمة. أو  التهوية  السيئة  األماكن  تجنب 
فتح النوافذ لتحسين التهوية في األماكن الداخلية.

احصل  دورك،  يحين  بانتظام.حين  اليدين  غسل 

التي   ،»19  - »كوفيد  لقاحات  فإن  اللقاح،  على 
آمنة  لقاحات  هي  العالمية  الصحة  منظمة  أقرتها 
وحاالت  والوفيات  اإلصابات  توزيع  وجاء  وفعالة. 
البيانات  وفق  الجاري  األسبوع  أيام  خالل  التعافي 

الرسمية كالتالي:

السبت: 2292 إصابة.. و13 وفاة
الوطني  المركز  أعلن  األسبوع،  أيام  في مستهل 
جديدة  إصابة   2292 تسجيل  األمراض،  لمكافحة 
 135 منها  السبت،  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 

إصابة حرجة، و4030 حالة شفاء و13 وفاة.
استقبلت  مختبراته  إن  بيان  في  المركز،  وقال 
سلبية  المعملية  التحاليل  أظهرت  عينة،   7789
2292 حالة،  5497 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 

بنسبة حاالت موجبة 29.4 %.
المنطقة  من  كل  على  الوفاة  حاالت  وتوزعت 

● احتفاالت ذكرى الثورة

● الكمامة وسيلة وقاية من »كورونا«

● فريق توزيع الكمامات على المواطنين في احتفاالت ذكرى الثورة اإلثنين الماضي

تعافي 451 ألف مصاب.. و33 ألف حالة نشطة.. ووفاة 6222 شخصاً جراء الفيروس.. و»مكافحة األمراض« يجيب: هل »أوميكرون« أشد عدوى بين األطفال؟

إجمالي اإلصابات يقترب من حاجز نصف المليون

تخُل  لم  والجنوب،  الغرب  إلى  الشرق  من 
منطقة أو مدينة ليبية من مخلفات الحروب، 
حتى صار الموت يختبئ تحت أقدام الليبيين 
عدة  جهات  تواصل  فيما  الفرصة،  متحينًا 
والمتفجرات  األلغام  من  التخلص  جهود 
والوافدين  المواطنين  حياة  تهدد  التي 
فريق  تخلص  جهته،  من  سواء.  حد  على 
الحروب  ومخلفات  والمفرقعات  األلغام  نزع 
بني  مدينة  في  السالمة  هيئة  بمكتب 
مخلفات  من  كمية  من  األربعاء،  وليد، 
أماكن  عدة  من  جمعها  جرى  التي  الحروب 
التابعة  الفرق  رجال  بواسطة  المنطقة  في 
للمكتب خالل المدة الماضية، عبر تفجيرها 
وليد.  بني  مدينة  جنوب  المواقع،  أحد  في 
الوطنية  السالمة  هيئة  مكتب  عضو  وقال 
تصريحات  في  الشارف  غيث  وليد،  بني  في 
التي  الحربية  المخلفات  إن  »الوسط«  إلى 
جرى التخلص منها تقدر بحو خمسة أطنان 
الشارف  وأوضح  المتفجرة،  غير  المواد  من 
تمكنت  الهيئة  لمكتب  التابعة  الفرق  أن 
الوديان والمنازل بعد إبالغ  إزالتها من  من 

عنها. المواطنين 
في  الوطنية،  السالمة  هيئة  مكتب  وجدد 
بضرورة  المواطنين  مطالبته  وليد،  بني 
اإلبالغ عن وجود أي جسم غريب داخل وادي 

المدينة، وعدم لمسه أو االقتراب منه.
مخلفات الجفارة

قالت  الماضي،  يناير  من  الخامس  وفي 

الوطنية  الوحدة  بحكومة  الداخلية  وزارة 
ومخلفات  األلغام  نزع  فريق  إن  الموقتة، 
فجر  الجنائية،  المباحث  بجهاز  الحروب 
منطقة  من  المنزوعة  الحروب  مخلفات 

وأوضحت  الماضية.  المدة  خالل  الجفارة 
حدثت  التفجير  عملية  أن  بيان،  في  الوزارة 
في منطقة الهيرة، وذلك بعد حملة موسعة 
قام بها فريق نزع األلغام ومخلفات الحروب 

بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة، بناء على 
التنسيق المسبق بين رئيس جهاز المباحث 
أمن  ومدير  عاشور،  محمود  اللواء  الجنائية، 
 26 وفي  لطيف.  عبدالناصر  العميد  الجفارة 

ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بدء 
إزالة جميع مخلفات الحرب من كامل منطقة 
الجفارة، مطالبة المواطنين بالتبليغ عن أي 
جسم غريب أو مخلفات حروب في المنطقة.

جميع  مطالبتها  جددت  الداخلية  وزارة 
بالتوجه  بالمنطقة،  القاطنين  المواطنين 
وجود  عن  والتبليغ  شرطة  مركز  أقرب  إلى 
خاصة  حروب،  مخلفات  أو  غريب  جسم  أي 
أصحاب المزارع. أيضًا أعلنت الوزارة أن فريق 
من  تمكن  الحروب،  ومخلفات  األلغام  نزع 
إزالة عدد من القواذف ومخلفات الحروب من 
مدرسة »شهداء السواني«، بمنطقة الجفارة.

تفجير 50 طنًا من األلغام
الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  أن  يذكر 
2020، تفجير  السابقة، أعلنت في أغسطس 
ومخلفات  األلغام  من  طنًا   50 من  أكثر 
وضواحيها،  طرابلس  من  مجمعة  الحروب، 
قوات  بين  مسلحة  اشتباكات  شهدت  التي 
منذ  الوفاق  حكومة  وقوات  العامة  القيادة 

أبريل 2019، حتى يونيو 2020.
أعمال  تنفيذ  جرى  أنه  أوضحت  الوزارة 
ومخلفات  األلغام  من  طنًا   50 نحو  تفجير 
وغيرها،  وصواريخ  قذائف  من  الحروب 
ومخلفات  األلغام  إزالة  فرق  جمعتها 
الوطنية  السالمة  لهيئة  التابعة  الحروب 
طرابلس  مدينة  من  مختلفة  مناطق  من 

وضواحيها.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط: الصغير الحداد

● مخلفات حرب في بني وليد األربعاء الماضي

مخلفات الحروب.. املوت تحت أقدام الليبيني

حكومة »الوفاق« السابقة 
فجرت 50 طناً من األلغام 

والقذائف والصواريخ

هيئة السالمة الوطنية: تفجير 5 أطنان من بقايا المعارك في بني وليد



عربي و دولي06

األرصدة السويسرية تعيد شخصيات عربية إلى دائرة االشتباه
سويس«  »كــريــدي  مصرف  يواجه  صعبة،  سنة  بعد 
تجريه  دولي  تحقيق  اتهمه  بعدما  جديدة  أزمة  األحد  منذ 
أو  الفساد  مصدرها  أموال  باستقبال  عدة،  إعالم  وسائل 
تمامًا«  »رفض  السويسري  البنك  أن  إال  الجريمة  أوساط 
التي طالت مسؤولين وقادة عرب سابقين  االتهامات  هذه 

وحاليين.
في  حساب  ألف   18 من  أكثر  بيانات  إلى  وباالستناد 
وحتى  الماضي  القرن  أربعينيات  مطلع  منذ  المصرف  هذا 
 Organized Crime and مجموعة  تفيد   2010 نهاية 
Corruption Reporting Project )OCCRP( التي تضم 
و»ذي  »لوموند«  جرائد  بينها  من  إعالمية  وسيلة   47
المصرف  أن  ناسيون«،  و»ال  هيرالد«  و»ميامي  غارديان« 
السويسري »استقبل أموااًل مرتبطة بالجريمة والفساد على 

مدى عقود«، على ما ذكرت »لوموند« .
بياناتهم   OCCRP تولت  الذين  األشخاص  وغالبية 
األوسط  والشرق  أفريقيا  سيما  ال  نامية  دول  من  يأتون 
الذين  المودعون  يشكل  ال  فيما  الجنوبية  وأميركا  وآسيا 
يقيمون في أوروبا سوى 1 % من المجموع وفق »لوموند«.

وبين هؤالء العاهل األردني الملك عبداهلل الثاني ورئيس 
موظفين  عن  فضال  جومارت-توكاييف  قاسم  كازخستان 
كبار في دول عربية عدة »أخرجوا كميات كبيرة من األموال 
من بلدانهم إبان )الربيع العربي( على ما أوضحت الجريدة.

ما  لديه  كان  األردني  العاهل  أن  إلى  البيانات  وأشارت 
الفرنكات  من  الماليين  بعشرات  حسابات  ستة  عن  يقل  ال 

السويسرية.

التسريبات  هذه  وصف  األردني  الملكي  الديوان  أن  بيد 
ويتم  ومضللة  وقديمة  دقيقة  غير  »معلومات  بأنها 
الملك  بجاللة  التشهير  بقصد  مغلوط  بشكل  توظيفها 
دقيقة  غير  األرقام  أن  مضيفًا  الحقيقة«،  وتشويه  واألردن 
احتساب  خالل  من  المبالغ  التقارير  تلك  ضاعفت  »حيث 

نفس األرصدة عدة مرات«.
حسابات  قائمة  في  المدرجة  الشخصيات  بين  ومن 
حسني  األسبق  المصري  الرئيس  نجال  سويس«  »كريدي 
المخابرات  رئيس  أبناء  إلى  باإلضافة  وعالء،  جمال  مبارك 
الــدوالرات  مليارات  تحويل  في  ساعد  الذي  الباكستانية 
المجاهدين  إلــى  ــرى  أخ ودول  المتحدة  الــواليــات  مــن 
فنزويليون  ومسؤولون  الثمانينيات  في  أفغانستان  في 
متورطون في فضائح فساد، وفق جريدة »نيويورك تايمز« 

األميركية.
الحسابات المسربة شملت أيضًا واحدًا يخص نائب وزير 
الطاقة الفنزويلي السابق نيرفيس فياللوبوس المتورط في 
للدولة  المملوكة  الفنزويلية  النفط  مع شركة  فساد  قضايا 
العام 2008؛ إذ تشير التقارير إلى أن »كريدي سويس« فتح 

العام  في  أغلق   2011 العام  دوالر  ماليين  بـ10  حسابًا  له 
2013. كما أن كبار مسؤولي المخابرات وأبنائهم من عدة 
الواليات المتحدة في الحرب على اإلرهاب  دول تعاونوا مع 

لديهم أموال مخبأة في بنك »كريدي سويس«.
ساعد  الباكستانية،  المخابرات  وكالة  رئيس  بصفته 
الجنرال أختر عبدالرحمن خان في تحويل مليارات الدوالرات 
أخرى  ودول  المتحدة  الواليات  من  أخرى  ومساعدات  نقدًا 
االتحاد  ضد  قتالهم  لدعم  أفغانستان  في  المقاتلين  إلى 

السوفيتي، وفق إذاعة »مونت كارلو«.
في العام 1985، وهو نفس العام الذي دعا فيه الرئيس 
المساعدات  على  ــراف  اإلش من  مزيد  إلى  ريغان  رونالد 
من  ثالثة  باسم  حساب  فتح  تم  أفغانستان،  إلى  المتجهة 
أبناء الجنرال خان. وبعد سنوات، نما الحساب ليحتوي على 
3.7 مليون دوالر كما تظهر السجالت المسربة. وصف االبن 
الثالث للجنرال، غازي خان، المعلومات المتعلقة بالحسابات 

بأنها »غير صحيحة« وأضاف ان محتواها »تخميني«.
الواليات  فيه  غزت  الذي  العام  وهو   ،2003 العام  في 
خير،  سعد  فتح  حسين،  بصدام  لإلطاحة  العراق  المتحدة 

النهاية  في  يحتوي  كان  حسابًا  األردنية،  المخابرات  رئيس 
خير  وفاة  بعد  الحساب  إغالق  تم  دوالر.  مليون   21.6 على 

في العام 2009.
هذه  بيان  في  سويس«  »كريدي  مصرف  رفض  واألحد، 
»جزئية  درست  التي  البيانات  أن  على  مشددًا  االتهامات 
منحازة  صورة  يقدم  ما  إطارها  من  وأخرجت  صحيحة  وغير 
عن إدارة الشؤون«. وأضاف المصرف »90 % من الحسابات 
 »2015 العام  قبل  منها   %  60 أكثر،  اآلن  أقفلت  المعنية 
مشيرًا إلى أنه »يجري تحقيقًا« بشأن تسريب البيانات هذه.
وقالت كانديس صن، المتحدثة باسم البنك، في بيان إن 
»بنك كريدي سويس يرفض بشدة المزاعم واالستنتاجات 
إن  وأضافت  لــه«.  المزعومة  التجارية  الممارسات  حول 
إلى  تعود  التسريب  في  ــواردة  ال الحسابات  من  العديد 
وممارسات  قوانين  فيه  كانت  »وقت  إلى  الزمن  من  عقود 
عليه  هي  عما  تمامًا  مختلفة  المالية  المؤسسات  وتوقعات 
اآلن«. لكن وسائل اإلعالم المشاركة في المجموعة أكدت 
أن الممارسات التي كشفها التحقيق ال تزال سارية في داخل 

المصرف وتشارك فيها مباشرة اإلدارة العليا للمصرف.

وعلى وقع هذه الفضيحة، دعا التجمع السياسي الرئيسي 
المصرفية  الممارسات  مراجعة  إلى  األوروبي  البرلمان  في 
في سويسرا وإدراجها المحتمل في قائمة االتحاد األوروبي 
األوروبــي  االتحاد  وقائمة  القذرة«.  لـ»األموال  السوداء 
السوداء لـ»األموال القذرة«، هي قائمة الدول التي تشكل 
في  القصور  بسبب  األوروبــي،  االتحاد  على  مالية  مخاطر 

مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
الشعب  حزب  دعا  لألنباء،  »رويــتــرز«  وكالة  وبحسب 
أكبر  يحتل  الذي  المحافظ  التجمع  وهو   ،)EPP( األوروبي 
االتحاد  مفوضية  األوروبي،  البرلمان  في  المقاعد  من  عدد 
مخاطر  ذات  كدولة  سويسرا  تقييم  »إعادة  إلى  األوروبي 

عالية لغسيل األموال«.
وتهز سلسلة من الفضائح »كريدي سويس« ثاني أكبر 
المصرف  اهتز  مارس  في  سنة.  منذ  السويسرية  المصارف 
فيها  استثمرت  التي  المالية  »غرينسيل«  شركة  بإفالس 
أربعة صناديق ومن  حوالي عشرة مليارات دوالر من خالل 
الذي كلف  األميركي  »ارتشيغوس«  انهيار صندوق  ثم من 

المصرف خمسة مليارات دوالر.
بنما«  »وثائق  فضيحة  بعد  القضية،  هذه  تفجير  وجاء 
و»وثائق   2017 العام  بارادايز«  و»وثائق   2016 العام  في 
الضوء  جميعها  سلطت  والتي   2020 العام  في  باندورا« 
ومقدمي  المحاماة  وشركات  للبنوك  السرية  األعمال  على 
وبينهم  لألثرياء  يسمحون  الذين  المالية  الخدمات 
عن  ضخمة  مالية  مبالغ  بإخفاء  جرائم  بارتكاب  متهمون 

القانون. أعين 
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 عبدالله الثاني ونجال مبارك ووزير فنزويلي أبرز األسماء في أرصدة املصرف السويسري
ـ»األموال القذرة«؟  هل يدرج االتحاد األوروبي البنوك السويسرية في القائمة السوداء ل

●  مقر مصرف كريدي سويس

18 ألف حساب في »كريدي سويس« أعادت فتح الملف

●  الملك 
عبدالله الثاني

خطوة إثيوبية جديدة.. ورفض مصري

60 عامًا على »إيفيان«.. عالقة متقلبة بني فرنسا والجزائركهرباء »النهضة« اإلثيوبي تفاقم التوتر اإلقليمي
بين  العالقة  تبقى  االستقالل،  حرب  انتهاء  على  عامًا  ستين  بعد 
الجزائر وفرنسا، القوة االستعمارية السابقة، متقلبة، على وقع صخب 

الذاكرة والكلمات، وتملي فصولها أحيانًا رهانات سياسية داخلية.
معهد  من  مارتينيز  لوي  المغرب  دول  شؤون  في  الباحث  ويقول 
الدراسات السياسية )Sciences Po( في باريس، »بشكل عام، وعلى 
الرغم من المظاهر واالنتقادات، كانت العالقة ثابتة ومتوازنة، بالنظر 

إلى الوضع االستعماري وما بعد االستعمار«.
في 18 مارس 1962، تم التوقيع في إيفيان في فرنسا على اتفاق 
جيدة  وقامت عالقة  الجزائر.  مهّد الستقالل  الذي  النار  إطالق  وقف 
بين القادة الجزائريين الجدد آنذاك والجنرال شارل ديغول الذي كان 
يحظى باحترام لديهم ألنه فتح الطريق أمام وضع حد الستعمار بالده 
فرنسوا  مع  ثم  بومبيدو،  جورج  خلفه  مع  كذلك  واستمرت  للجزائر. 
االنتفاضة  بداية  في  داخلية  وزير  كان  األخير  هذا  أن  رغم  ميتران، 

الجزائرية في 1954.
»كان  فيرمران  بيار  السوربون  جامعة  في  التاريخ  أستاذ  ويقول 
ميتران محاطًا بأشخاص من الحزب االشتراكي مؤيدين كلهم لجبهة 
التحرير الوطني«، رأس الحربة في معركة تحرير الجزائر، و»عرف كيف 

يقدم نفسه على أنه رجل العالقات المميزة مع هذا البلد«.
مع استقالل الجزائر، سُمح لفرنسا بأن تواصل تجاربها النووية في 
الصحراء الجزائرية حتى العام 1967. ونفذ الجيش الفرنسي تجارب 
ميتران  فرنسوا  ندد   ،1992 في   .1978 العام  حتى  سرًا  كيميائية 
بتعليق العملية االنتخابية في الجزائر بعد فوز اإلسالميين في الدورة 
سفيرها  باستدعاء  الجزائر  فردت  التشريعية،  االنتخابات  من  األولى 

للتشاور.
بعد انتهاء العشرية السوداء للحرب األهلية في الجزائر في العام 
بوتفليقة،  عبدالعزيز  آنذاك  الجديد  الجزائري  الرئيس  اختار   ،2000
رغم أنه كان قريبًا من فرنسا، اعتماد خطاب مناهض لها علنًا. ويقول 
فيرمران »تناسوا مساعدة فرنسا لهم في محاربة اإلسالميين، بهدف 
استعادة الميدان العقائدي والسياسي بعد الحرب األهلية، وعادوا الى 

عدوهم التقليدي«.
التحرير(  حرب  )محاربو  للمجاهدين  الوطنية  المنظمة  وطوّرت 
خالل  الفرنسية  »اإلبــادة«  حول  حدة  أكثر  خطابًا  النظام  ومنظرو 
االستعمار. بعد عشرين عامًا، ورغم »الحراك« الشعبي غير المسبوق 
الذي ساهم في إسقاط بوتفليقة، ال تزال السلطة تستمد شرعيتها 

من حرب التحرير.
يتواصل  الرسمي وبعيدًا عن األضواء،  الخطاب  ولكن، بعيدًا عن 
التعاون بين البلدين. في 2013، أعطت الجزائر موافقتها سرًا على 
ضد  حربًا  تخوض  كانت  التي  الفرنسية  العسكرية  الطائرات  تحليق 

الجهاديين في مالي، فوق أراضيها.
والجزائر  »فرنسا  كتاب  واضع  الميلي،  إبراهيمي  نوفل  ويقول 
خمسون عامًا من القصص السرية« الذي ستصدر نسخة محدثة منه 
عندما  جيدة  الجزائرية  الفرنسية  »العالقات  عامًا«(،  )»ستون  قريبًا 

تكون سرية. وتصبح صدامية في العلن«.
رئيس  أول  ماكرون،  إيمانويل  مع  جيد  بشكل  العالقات  وبدأت 
فرنسي ولد بعد حرب الجزائر. في فبراير 2017، وبينما كان مرشحًا 
إلى االنتخابات الرئاسية، أثار تصريحه من الجزائر الذي قال فيه أن 

االستعمار »جريمة ضد اإلنسانية«، ضجة كبرى.
بعد انتخابه، قام ماكرون بسلسلة مبادرات من أجل تنقية الذاكرة 
بين البلدين، سعيًا لمصالحة بين الشعبين. لكنه لم يذهب الى حدّ 
تقديم اعتذار عن االستعمار، وهو موضوع حساس للغاية في فرنسا 

حيث يجد الخطاب القومي المتطرف مزيدًا من اآلذان الصاغية.
تصريح  بعد  تقارب  بحصول  اآلمال  تقلصت   ،2021 سبتمبر  في 

على  يقوم  الذي  العسكري«  السياسي  »النظام  فيه  انتقد  لماكرون 
موجودة  تكن  لم  الجزائرية«  »األمة  أن  إلى  مشيرًا  الذاكرة«،  »ريع 

قبل االستعمار في 1830. وردت الجزائر باستدعاء سفيرها.
وتبدو العالقة وكأنها تهدأ اليوم مجددًا قبل أسابيع من االنتخابات 
ماليين  سبعة  فيها  سيشارك  التي  أبريل  في  الفرنسية  الرئاسية 
والمهاجرين  االستقالل  بعد  الجزائر  غادروا  الذين  الفرنسيين  من 
الذين  الجزائريون  )المقاتلون  والحركيين  فرنسا  إلى  الجزائريين 
حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي( والمحاربون الفرنسيون القدامى 

الذين قاتلوا في الجزائر، أو المتحدرون منهم...
ويقول الميلي »الجزائر ستصوّت لماكرون. الجزائريون مقتنعون 
السفير  ويقول  إقدامًا«.  أكثر  سيكون  ثانية  والية  في  ماكرون  بأن 
الفرنسي سابقا في الجزائر كزافييه درينكور، واضع كتاب »المعضلة 
وخطابها  بيكريس  فاليري  يريدون  »ال  )بالفرنسية(،  الجزائرية» 
اليميني، وال يريدون بالتأكيد )إريك( زمور أو مارين لوبن«، مرشحَي 

اليمين المتطرف.
من  الممدودة  فاليد  كبيرًا.  المطلوب  العمل  يزال  ال  ذلك،  رغم 
جانب ماكرون على صعيد العمل على تنقية الذاكرة، لم تقابل بالمثل 
من الجانب الجزائري. وأصبحت الصين الشريك التجاري األول للجزائر 

التي اقتربت أيضًا من تركيا وطوّرت شراكتها العسكرية مع روسيا.
ويقول مارتينيز »العالقة الفرنسية–الجزائرية تعود إلى االنطالق 
من نقطة الصفر. كل شيء يعود إلى الطاولة، وهناك محاولة لتحديد 
أكثر تشكيكا »ال  التي يمكن االتفاق عليها«. ويبدو درينكور  األمور 
بدّ من أن نكون اثنين لبناء عالقة«. هل ستوافق الجزائر على ذلك 

بعد االنتخابات؟ يجيب »لست متفائاًل كثيرًا«.

يفاقم إطالق الكهرباء من مشروع سد النهضة الضخم 
النيل  على  بناءه   2011 العام  في  إثيوبيا  بدأت  الذي 
التي  مصر  مع  خصوصًا  اإلقليمية  التوترات  األزرق، 
تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 90 % من احتياجاتها 

من مياه الري والشرب.
الكهرباء  إنتاج  الماضي  األحد  رسميًا  إثيوبيا  وبدأت 
من سد النهضة في مرحلة مهمة من المشروع المثير 

للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدوالرات.
رفقة  أحمد  أبيي  اإلثيوبي  الـــوزراء  رئيس  وجــال 
الطاقة  توليد  محطة  في  المستوى  رفيعي  مسؤولين 
وضغط مجموعة من األزرار على شاشة إلكترونية، وهي 
خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية اإلنتاج. في 
المقابل اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن 
هذه الخطوة »تعد إمعانًا من الجانب اإلثيوبي في خرق 
 ،2015 المبادئ لسنة  إعالن  اتفاق  التزاماته بمقتضى 

الموقع من قبل رئيس الوزراء اإلثيوبي«.
تقدر  الذي  المشروع  إثيوبيا  أطلقت   ،2011 وفي 
أكبر  بناء  إلى  ويهدف  دوالر  مليارات   4 بنحو  قيمته 
سد إلنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج 
الذي  النهضة  سد  ويقع  ميغاوات.  آالف  خمسة  تفوق 
على  األزرق  النيل  على  دوالر  مليار  بـ4.2  كلفته  تقدر 
بُعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 

1.8 كلم وارتفاعه 145 مترًا.
األولى  المرحلة  إثيوبيا  بدأت   ،2020 منتصف  وفي 
من ملء السد الذي تزيد قدرته اإلنتاجية القصوى على 
هدفها  أن  أبابا  أديس  وأعلنت  ميغاوات.  آالف  خمسة 
متر  مليار  بـــ13.5  السد  خزان  ملء  هو   2021 للعام 
القصوى  سعته  بأن  علمًا  المياه،  من  إضافية  مكعب 
أعلنت  الماضي  يوليو  وفي  مكعب.  متر  مليار   74 هي 
إثيوبيا أن كمية المياه التي يختزنها السد باتت كافية 
لبدء عملية توليد الطاقة، لكنها لم تعط أرقامًا محددة 

وسط اعتقاد بأن الهدف الذي حددته لم يتم بلوغه.
أساسي  النهضة  سد  مشروع  إن  إثيوبيا  وتقول 
مستوى  على  يؤثر  لن  وأنــه  البالد،  تنمية  أجل  من 
خزان  وتيرة ملء  تتخوف من  لكن مصر  المياه.  تدفق 
السد، ومن أن تعبئته خالل فترة قصيرة، ستؤدي إلى 
انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر. 
فيما تعتبر مصر المشروع تهديدًا »وجوديًا« لها، فيما 
حذر السودان من »مخاطر كبيرة« على حياة الماليين 
من الناس. ولم تثمر مفاوضات تُجرى منذ عقد برعاية 

االتحاد األفريقي أي اتفاق.
وقال أديسو الشيتيو في معهد بروكينغز للدراسات 
في واشنطن إن »الكهرباء التي تم توليدها أخيرًا من 
سد النهضة قد تساهم في إنعاش اقتصاد مدمّر جراء 
كوفيد-  وجائحة  الوقود  أسعار  وارتفاع  دموية  حرب 
الجيولوجيا  أستاذ  شراقي،  عباس  الدكتور  لكن   .»19
والموارد المائية بجامعة القاهرة، رأى إن إعالن إثيوبيا 
بين  الموقع  للمبادئ  خرقًا  يعد  التوليد  عملية  بدء 
األطراف الثالثة في العام 2015، كما يعتبر تأكيدًا على 

وتابع  الدولية.  االتفاقات  انتهاك  في  إثيوبيا  أسلوب 
شراقي: »هذه الخطوة تمثل خرقًا التفاقات إثيوبيا مع 
مصر منذ العام 1891، مشيرًا إلى أن إعالن مبادئ سد 
النهضة ينص في البند الخامس منه على التعاون في 

الملء األول وإدارة السد.
يعد  وهو  كيلومترًا،   6695 النيل  نهر  طول  يبلغ 
بذلك، كما األمازون، النهر األطول في العالم، ويشكل 
مصدرًا حيويًا للموارد المائية وللطاقة الكهرمائية في 
النيل  حوض  مساحة  وتساوي  قاحلة.  أفريقية  منطقة 
مساحة  من   %  10 أي  مربع،  كيلومتر  ماليين  ثالثة 
بوروندي  هي  دول  عشر  بين  ويتوزع  األفريقية،  القارة 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا 

وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا.
متر  مليار   84 بنحو  السنوي  تدفقه  مستوى  ويقدر 
ينبع  حين  في  إثيوبيا  من  األزرق  النيل  وينبع  مكعب. 
الخرطوم  وفي  فيكتوريا.  بحيرة  من  األبيض  النيل 
الذي  النيل  نهر  معًا  ليشكال  النهران  هــذان  يلتقي 
المتوسط.  البحر  في  ويصب  ومصر  السودان  يعبر 
المائية  احتياجاتها  90 % من  النيل مصر بنسبة  ويمد 
في  لها  تاريخي«  بـ»حق  مصر  وتتمسك  والزراعية. 
العام  منذ  مبرمة  اتفاقات  سلسلة  تضمنته  النيل  مياه 
بناء  على  الفيتو  على حق  حينها، حصلت مصر   .1929

أية مشاريع على النهر.
مع  اتفاق  بموجب  مصر  حصلت   ،1959 العام  وفي 
بنسبة  حصة  على  النيل،  مياه  توزيع  حول  الخرطوم 
 22% مقابل  للنيل،  السنوي  التدفق  كمية  من   66%
حوض  دول  وّقعت   ،2010 العام  في  لكن  للسودان. 
النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقًا جديدًا نص على 
بإقامة  وسمح  مصر  به  تتمتع  الذي  النقض  حق  إلغاء 

مشاريع ري وسدود إلنتاج الكهرباء.
الدائر  النزاع  اإلقليمية  التوتر  مصادر  إلى  وأضيف 
منذ نوفمبر 2020 في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا 
إلى  األشخاص  آالف  عشرات  لجوء  إلــى  أدى  ــذي  وال
خانقة.  اقتصادية  أزمة  أساسًا  يعاني  الذي  السودان 
منذ  واقتصادية  سياسية  صعوبات  السودان  ويواجه 
أكتوبر  في  البرهان  عبدالفتاح  أول  الفريق  ــة  إزاح

للحكومة االنتقالية.
والخرطوم  أبابا  أديس  بين  العالقات  تشهد  كما 
منطقة  على  السيادة  حول  نــزاع  خلفية  على  توترًا 
اشتباكات  تشهد  التي  الخصبة  الحدودية  الفشقة 

دموية متقطعة بين الجانبين.

● صورة ألعمال بناء سد النهضة في شمال إثيوبيا قرب الحدود مع السودان، 31 مارس 2015. )أ ف ب(

خبير مصري: هذه الخطوة تمثل 
خرقاً التفاقات إثيوبيا مع مصر 

منذ العام 1891

»النهضة« ينضم لطابور التوترات 
اإلقليمية وآخرها حرب تيغراي 

في شمال إثيوبيا

● حشد من الجزائريين يتجمعون في العاصمة الجزائرية بعد 
يومين على توقيع اتفاقات إيفيان لوقف إطالق النار مع فرنسا والتي 

مهدت الستقالل الجزائر، في 20 مارس 1962. )أرشيفية: أ ف ب(

●  الرئيس المصري الراحل ونجاله عالء وجمال خالل إحدى جلسات محاكمتهم
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●   أطفال في قرية جنوب دارفور بعد أعمال عنف 2 فبراير 2021 ) أ ف ب(

5 أشهر على انقالب البرهان

●  الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل خطاب تلفزيوني في موسكو، 21 فبراير 2022. )أ ف ب(

●  جزء من صواريخ »نورد ستريم 2« في لوبمين، 7 سبتمبر 2020. )أ ف ب(

خبير: بوتين ضم لوغانسك ودونيتسك 
إلى االمبراطورية.. وستأتي خطوات أخرى

 غوتيريس لـ»موسكو«: مبادئ ميثاق األمم 
المتحدة ليست »قائمة طعام انتقائية«

التي  أوكرانيا  في  عسكري  تصعيد  من  الخشية  بلغت 
بحسب  روسي  جندي  ألف   150 حدودها  عند  يحتشد 
فالديمير  الروسي  الرئيس  اعتراف  مع  ذروتها  واشنطن، 
ودونيتسك  لوغانسك  منطقتي  باستقالل  االثنين  بوتين 
روسيا  اعتراف  أعاد  فيما  أوكرانيا،  شرق  في  االنفصاليتين 
االنفصاليتين«  بـ»بالجمهوريتين  يسمى  ما  بـ»استقالل« 
في أوكرانيا لألذهان ما فعلته موسكو في جورجيا بشكل 

مماثل قبل نحو 14 عامًا.
أعلن  األزمة،  مسار  في  مفصلية  تصعيدية  خطوة  وفي 
بوتين سيادة االنفصاليين على كامل منطقتي لوغانسك 
بكثير  مساحتهما  تتجاوز  اللتين  اإلداريتين  ودونيتسك 
تلك الخاضعة لالنفصاليين الموالين لروسيا. وتحدث عن 
الموالية  »مفاوضات« يجب أن تُجرى بين كييف والقوات 
نيكوالي  الدفاع  وزير  نائب  فتال  موسكو،  في  أما  لروسيا. 
الروسي  الرئيس  من  طلبًا  االتحاد  مجلس  أمام  بانكوف 
أن  بحجة  ولوغانسك  دونيتسك  منطقتي  في  قوات  بنشر 
»جيشًا )أوكرانيًا( قوامه 60 ألف جندي مع مصفحات ثقيلة« 

مستعد للهجوم.
في المقابل، رأى الرئيس األميركي جو بايدن الثالثاء 
وإرسالها  االنفصاليتين  بالمنطقتين  موسكو  اعتراف  أن 
قوات إليهما هو »بداية الغزو الروسي ألوكرانيا«، كاشفًا 
شركاؤه  فعل  ما  غرار  على  موسكو  على  العقوبات  أولى 
24 ساعة على  الغربيون. وقال جو بايدن في كلمة بعد 
تبريرات  الروسي »يعد  الرئيس  إن  الروسي،  قرار نظيره 

المزيد من األراضي بالقوة«. لالستيالء على 
الخارجية  وزير  بين  مقررًا  كان  لقاًء  ألغت  بايدن  إدارة 
سيرغي  الروسي  نظيره  وبين  بلينكن  أنتوني  األميركي 
الفروف في جنيف هذا األسبوع بمبرر »عدم جدية روسيا 
خالل  بلينكن  وقال  نزاع«.  نشوب  لتجنب  العمل  في 
دميترو  األوكراني  نظيره  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر 
بدأ  قد  الغزو  أن  رأينا  وقد  »أما  واشنطن  في  كوليبا 
معنى  فال  دبلوماسي،  خيار  أي  بوضوح  رفضت  وروسيا 

بتاتًا ألن نلتقي في الوقت الراهن«.
دفعة  إقرار  على  الفور  على  الغربية  الدول  وعمدت 
بالمنطقتين  االعتراف  على  ردًا  العقوبات  من  أولى 
منذ  االنفصاليين  مع  كييف  تتواجه  حيث  االنفصاليتين؛ 
 14 من  أكثر  سقوط  عن  أسفر  نزاع  في  سنوات  ثماني 
إعالن  اإلطار،  هذا  في  اتخذ  تدبير  أبرز  وكان  قتيل.  ألف 
ألمانيا تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لنقل الغاز 
بايدن  أعلن  األبيض،  البيت  وفي  أوروبا.  إلى  الروسي 
العقوبات تهدف إلى منع موسكو من  »دفعة أولى« من 

السيادي. لتسديد دينها  أموال غربية  الحصول على 
العقوبات  من  حزمة  أقر  فقد  األوروبي،  االتحاد  أما 
»ستكون موجعة جدًا لروسيا«، على ما قال وزير خارجية 

بوريل. التكتل جوزف 
وانضمت لندن إلى قطار العقوبات األوروبية، مع إعالن 
جهته  من  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس 
عقوبات تطال ثالثة أثرياء مقربين من الكرملين وخمسة 
مصارف روسية، معربًا عن معارضته إلقامة مباريات دولية 

أوروبا  أبطال  لدوري  النهائية  المباراة  مثل  روسيا  في 
المقررة نهاية مايو في سانت بطرسبرغ. كما أعلن رئيس 
اقتصادية  عقوبات  فرض  ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء 
االنخراط  الكنديين  على  نحظر  »سوف  قائاًل  روسيا،  على 
وسنفرض  الروسية.  الحكومية  الدين  سندات  شراء  في 
من  المدعومة  الروسية  المصارف  على  إضافية  عقوبات 

الدولة ونمنع أي تعامالت مالية معها«.
ووجه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
»مبادئ  إن  بقوله  موسكو  إلى  اللهجة  شديد  انتقادًا 
انتقائية«  طعام  قائمة  ليست  المتحدة  األمم  ميثاق 
على  وشدد  يشاء.  ما  منها  يختار  أن  للكرملين  يمكن 
»ضربة  سددت  بوتين  عليها  أقدم  التي  الخطوة  أن 
األمن  عليها مجلس  وافق  التي  مينسك  قاضية التفاقات 

الدولي«.
بالمنطقتين  موسكو  اعتراف  أنباء  انتشرت  إن  وما 
على  الذهول  من  حالة  سيطرت  حتى  كييف،  شوارع  في 
استعداد  على  إنهم  ذلك  رغم  قالوا  الذين  الكثيرين 
أرتيم  وقال  ذلك.  األمر  تطلب  إذا  بلدهم  عن  للدفاع 
والذي  دونيتسك  من  عامًا   22 البالغ  الشاب  إيفاشينكو 
الصدمة  من  حالة  في  »أنا  كييف  في  طباخًا  يعمل 
الشديدة«، واصفًا لوكالة »فرانس برس« االعتراف بأنه 
المنطقة قبل  للخوف« منذ فراره من  إثارة  األخبار  »أكثر 
فقدت  أن  سبق  هنا،  أعيش  »أنا  وأضاف  سنوات.  ثماني 

جزءًا من وطني، ُأخذ مني، لذا سوف أحميه«.

تقع  الشرق  في  صغيرة  بلدة  وهي  شتشايتيا،  وفي 
قرب المناطق االنفصالية، كان السكان ينظفون الثالثاء 
الليلة  في  سقطت  التي  القذائف  عن  الناجمة  األضرار 
 59( السابقة على حي سكني. وكانت فالنتينا شماتكوفا 
نوافذ  حطمت  التي  القذائف  سقطت  عندما  نائمة  عامًا( 
أوكرانيا  أن  نعتقد  لم  ذلك.  نتوقع  »لم  وقالت  شقتها. 
النهاية«.  في  مسدود  طريق  إلى  ستصالن  وروسيا 
اعتقدت  صراع.  هناك  يكون  لن  أنه  »اعتقدت  وتابعت 
ذكيين  كانا  الروسي  والرئيس  )زيلينسكي(  رئيسنا  أن 

وحذرين«.
ما  بـ»استقالل«  روسيا  اعتراف  أعاد  نفسه،  الوقت  في 
أوكرانيا  في  االنفصاليتين«  بـ»بالجمهوريتين  يسمى 
مماثل  بشكل  جورجيا  في  موسكو  فعلته  ما  لألذهان 
السياسي  االقتصاد  أستاذ  وقال  عامًا.   14 نحو  قبل 
»نفس  لـ»الوسط«:  شادي  د.هاني  روسيا  في  المقيم 
أبخازيا  وإقليميها  جورجيا  مع  جرى  الذي  السيناريو، 
يستبعد  ولم  جديد«،  ال   ،2008 في  الجنوبية  وأوسيتيا 
وهي  بوتين  عليها  يقدم  قد  تقدمًا  أكثر  خطوة  شادي 
)روسيا( االمبراطورية  إلى  ودونيتسك  لوغانسك  »ضم 
غيرها.  أو  أوكرانيا  في  سواء  أخرى  خطوات  وستأتي  ـ 

المفاوضات مع واشنطن«. وسيتوقف األمر على 
بـ»استقالل«  روسيا  اعترفت   ،2008 العام  في 
جورجيتان  منطقتان  وهما  الجنوبية،  وأوسيتيا  أبخازيا 
جورجيا  مع  قصيرة  حربًا  خاضتا  أن  بعد  منفصلتان 
بالمناطق  الروسي  االعتراف  وجاء  موسكو.  فيها  تدخلت 
في  مفتوح  عسكري  وجود  لتبرير  جورجيا  في  االنفصالية 
تتطلع  التي  المجاورة  السابقة  السوفيتية  الجمهورية 
خمسة  وخالل  الوقت،  ذلك  في  الناتو.  لحلف  لالنضمام 
الجورجي  بالجيش  هزيمة  الروسية  القوات  ألحقت  أيام، 

تبليسي. العاصمة  على  بالسيطرة  وهددت 
المنطقتين.  لسكان  الروسية  الجنسية  منحت  والحقًا 
من  العسكري  االحتالل  تحت  المنطقتين  جورجيا  وتعتبر 
بـ»استقاللهما«.  اعترف  من  أول  كانت  التي  روسيا  قبل 
فنزويال،  من  كل  المنطقتين  بـ»استقالل«  اعترفت  كما 
قطعت  ذلك،  على  وردًا  وسورية.  وناورو،  ونيكاراغوا، 
جورجيا العالقات الدبلوماسية مع الدول التي أعربت عن 

عليهما. المتنازع  المنطقتين  باستقالل  اعترافها 

روسيا - وكاالت

طهران–القدس المحتلة–وكاالت

دارفور تدفع فاتورة الفراغ األمني
دارفور - وكاالت

هجمات  قبلية،  معارك  المتحدة،  األمم  لمقرات  نهب 
لالنقالب:  مناهضة  وتظاهرات  اغتصاب  مسلحة، 
الذي  األمني  الفراغ  في  دارفور  في  العنف  يتصاعد 

الخرطوم. أكتوبر في  سببه 
في  الحكم  تولت  سلطة  أول  وقعت   ،2020 في 
مع  سالم  اتفاق  البشير  عمر  إسقاط  عقب  السودان 
في  شاسع  إقليم  وهو  دارفور  في  المسلحة  الحركات 
األخيرة.  العقود  خالل  الحروب  مزقته  السودان  غرب 
االتفاقية  هذه  توقيع  على  العام  ونصف  العام  وبعد 
الخرطوم،  في  العسكري  االنقالب  من  أشهر  وبعد 
في  الواجهة  إلى  السلطة  على  الصراعات  عادت 

اإلقليم.
قوات  على  النار  مسلحون  أطلق  الماضي،  األسبوع 
األمن ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة لألمم 

األفريقي  واالتحاد  13 المتحدة  لمدة  عملت  التي 
أن  قبل  دارفور  في  عامًا 
بعد  مهمتها  تنهي 

السالم. توقيع 
المناطق  سكان  ويسمع 
البعثة  لمقر  المجاورة 
أصوات  آلخر  حين  من 
يحاول  فيما  نارية  طلقات 
المسلحون،  المتمردون 
بارتكاب  المتهمون 

دارفور  في  انتهاكات 
في  أخرى  مناطق  وفي 

على  االستيالء  أفريقيا، 
األطنان  آالف  وعلى  سيارات 
الغذائية  المساعدات  من 
تركتها  مختلفة  ومعدات 

المتحدة. األمم 
»مليونا  اآلن  يعاني  العالمي،  الغذاء  برنامج  وفق 
أحد  السودان،  في  المساعدات  نقص  من  شخص« 
في  خصوصًا  المعاناة  وتزداد  العالم.  بلدان  أفقر 
يبلغ  الذين  النازحين  أغلب  يعيش  حيث  دارفور 

عددهم ثالثة ماليين شخص.
وهي  القبلية  الصدامات  هناك  ذلك،  الى  وإضافة 
أو  األرض  على  النزاع  بسبب  موسمية  اشتباكات 
وأدت  ومحاصيل.  منازل  تدمير  الى  وتؤدي  المياه 
الفترة  خالل  شخصًا   250 مقتل  الى  االشتباكات  هذه 
المركزية  األطباء  لجنة  الى ديسمبر، وفق  أكتوبر  من 

اغتصاب. )نقابة مستقلة( تتحدث كذلك عن وقائع 
ويقول محمد عيسى المقيم في دارفور إن االنفالت 
البرهان  عبدالفتاح  أول  الفريق  قام  عندما  بدأ 
كيلومتر  ألف  قرابة  بعد  على  الخرطوم  في  باالنقالب 
أن  برس«  لـ»فرانس  عيسى  ويروى  اإلقليم.  من 

يقوم  أشهر:  أربعة  غضون  في  كثيرًا  تدهور  »األمن 
ويبتزون  السيارات  بإيقاف  بانتظام  مسلحون  رجال 
ركابها«. ويضيف عبداهلل آدم المقيم في مخيم زمزم 
والنهب  االغتصاب  »أصبح  دارفور:  بشمال  للنازحين 

متكررة«. أمورًا 
الجديدة  العسكرية  السلطة  تتجاهل  الخرطوم،  في 
اتفاق  تنفيذ  بعدم  المسلحة  المجموعات  وتتهم  األمر 
2020 والقاضي بتسليم السالح  العام  السالم الموقع 
النظامية.  القوات  في  الحركات  هذه  أعضاء  وإدماج 
اآلن  الحكم  يتولون  الذين  الجنراالت  يتهم  كما 
مع  أزاحوهم  الذين  السابقين،  المدنيين  المسؤولين 
اتفاق  لوضع  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  بعدم  االنقالب، 
باتت  المهمة  إن  ويقولون  التطبيق.  موضع  السالم 
الدولية  المساعدات  وقف  بسبب  صعوبة  أكثر  اليوم 
أدى  ما  وهو  الدولي  المجتمع  يقدمها  كان  التي 
والخميس  موازنته.  من   %  40 السودان  فقدان  الى 

الفريق أول عبدالرحمن الماضي، قال مجددًا 
الحركات  سالح  نزع  عن  المسؤول  عبدالحميد، 
رجالها  وإدماج  المسلحة 
النظامية،  القوات  في 
المجتمع  على  »يتعين 

الدولي أن يدعمنا«.
كبير  ضابط  ويضيف 
أن  اسمه  ذكر  عدم  طلب 
الدولي  المجتمع  مساعدة 
تزداد أهمية ألن »الحركات 
المسلحة ال تسيطر سيطرة 
في  رجالها  على  كاملة 
تنتشر  حيث  اإلقليم« 
الحرب  بعد  األسلحة 
اندلعت  التي  الدامية 
وخلفت   2003 العام  في 
األقل  على  قنيل  ألف   300
نازح  مليون   2.5 من  وأكثر 

المتحدة. األمم  بحسب 
استعادة  في  صعوبة  الجديدة  السلطة  وتجد 
إلى  تنزل  التي  الحشود  مع  دارفور  على  السيطرة 
االنقالبيين«.  بـ»إسقاط  للمطالبة  بانتظام  الشوارع 
العامة  التنسيقية  باسم  الناطق  رجال  آدم  ويقول 
يثق في نظام  أحد  دارفور »ال  والنازحين في  لالجئين 

االنقالبيين«.
»ال«  ليقولوا  مرارًا  دارفور  في  المتظاهرون  وخرج 
سلطته  في  الثاني  والرجل  البرهان  الفريق  لسلطة 
قوات  ميليشيا  قائد  دقلو،  حمدان  محمد  أول  الفريق 
الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور. 
يحكمون  »الذين  برس«  لـ»فرانس  رجال  ويضيف 
لماذا  البشير،  في ظل  دارفور  في  جرائم  ارتكبوا  اآلن 
إعادة  من  بُد  »ال  ويقول  اآلن؟«.  الناس  سيحمون 

المدنية وإال فكل األمور ستسوء«. السلطة 

 نقص المساعدات والصدامات 
القبلية.. واالغتصاب والنهب 

أمور متكررة

ضابط: الحركات المسلحة ال تسيطر 
بالكامل على رجالها في اإلقليم

تقليل من اتفاق متوقع.. واستعدادات بـ »قبة حديدية«

كيف تراقب إسرائيل مفاوضات النووي اإليراني؟
واآلخر  سياسي  أحدهما  مسارين،  إسرائيل  اتخذت 
بين  فيينا  في  الجارية  المباحثات  تجاه  عسكري، 
االتفاق  إحياء  إلى  الهادفة  الكبرى،  والقوى  طهران 

النووي. إيران  بشأن برنامج 
وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق 
وتخشى  رسميًا،  باألمر  تعترف  ال  أنها  رغم  األوسط 
وصول إيران قريبًا إلى »عتبة النووي«، أي أن يكون 
قنبلة  لصنع  االنشطارية  المواد  من  يكفي  ما  لديها 
الرامية  فيينا  محادثات  تعارض  إسرائيل  لكن  ذرية. 
إلى إعادة إحياء االتفاق الذي تم التفاوض عليه بين 
عقوبات  رفع  وأتاح  الست،  الكبرى  والقوى  طهران 
الحد  مقابل  في  إيران،  على  مفروضة  كانت  كثيرة 

برنامجها. النووية وضمان سلمية  أنشطتها  من 
الالغية مذ  باتت في حكم  االتفاق  أن مفاعيل  إال 
سحب  ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  قرر 
بالده أحاديًا منه العام 2018، معيدًا فرض عقوبات 
التراجع  ببدء  األخيرة  وردت  طهران.  على  قاسية 
وفي  االتفاق.  بموجب  التزاماتها  عديد  عن  تدريجيًا 
نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  توقع  السياق،  هذا 
بين  فيينا  في  المباحثات  تفضي  أن  األحد،  بينيت، 
بشأن  االتفاق  إحياء  إلى  الكبرى  والقوى  طهران 
هذا  أن  من  محذرًا  »قريبًا«،  النووي  إيران  برنامج 
عليه  كان  مما  وأقصر«  »أضعف  سيكون  التفاهم 

.2015 لدى إبرامه العام 
قال  الوزراء،  لمجلس  األسبوعي  االجتماع  وقبيل 
الذي  الجديد  االتفاق  قريبًا.  اتفاقًا  نرى  »قد  بينيت: 
يبدو أنه سيتم التوصل إليه )سيكون( أقصر )زمنيًا( 

وأضعف من االتفاق السابق«. وشدد بينيت على أن 
»تعمل   2015 اتفاق  بشدة  عارضت  التي  إسرائيل 
التالي )لالتفاق( على كل األصعدة«. وتستعد لليوم 

إيران  بين  فيينا  في  مباحثات  أشهر  قبل  وبدأت 
)فرنسا  االتفاق  في  منضوية  تزال  ال  التي  والقوى 
غير  وبمشاركة  وألمانيا(  والصين  وروسيا  وبريطانيا 
اتفاق  إحياء  بهدف  المتحدة،  الواليات  من  مباشرة 
أعادت  التي  العقوبات  رفع  عبر  خصوصًا   ،2015
في  انسحابها،  بعد  طهران  على  فرضها  واشنطن 
التزاماتها  كامل  الحترام  األخيرة  عــودة  مقابل 

عليها. المنصوص 
نهاية  المباحثات  تقدم  على  مؤشرات  وظهرت 
أوالف  األلماني  المستشار  قــال  عندما  األســبــوع 
اآلن  »لدينا  لألمن،  ميونيخ  مؤتمر  خالل  شولتس، 
العقوبات«.  برفع  يسمح  اتفاق  إلى  للتوصل  فرصة 
للمسؤولين  حانت  الحقيقة«  »لحظة  أن  أكد  لكنه 
بارزين  إسرائيليين  لمسؤولين  ووفقًا  اإليرانيين. 
مفاوضات  تدعم  أن  يمكن  العبرية  الدولة  فإن 
تكون  بحيث  لكن  اإليراني  النووي  باالتفاق  تتعلق 
السالح  تطوير  المستحيل  من  وتجعل  حزمًا  أكثر 

اإلسالمية. للجمهورية  النووي 
الوحيد،  المنحى  هو  التحريضي  المسار  يكن  ولم 
األسبوع  هذا  اإلسرائيلية  الحرب  وزارة  أعلنت  بل 
ناجحة لمنظومة دفاع متطورة  إجراء سلسلة تجارب 
وذلك  بحرية،  بارجة  الحديدية، من  القبة  نظام  من 
إيران« في  بـ»أذرع  في مواجهة ما تصفها إسرائيل 

المنطقة، في إشارة إلى »حزب اهلل«.
وزير  زعــم  ــى،  األول التجارب  على  تعليقه  وفــي 
»التكنولوجيا  أن  جانتس،  بيني  اإلسرائيلي،  الحرب 

الخاص  الدفاعي  النظام  في  بتطويرها  نقوم  التي 
مواجهة  في  حيوية  عمل  حرية  لنا  توفر  بإسرائيل، 
بحوزتهم  التي  والوسائل  المنطقة  في  إيران  أذرع 
متقدمين  دومًا  »سنبقى  وأضاف:  للتطور«.  والقابلة 
الدفاعية  قــدراتــنــا  ــراز  ــإب ب وسنستمر  عليهم، 
إلسرائيل  األمني  التفوق  على  للحفاظ  والهجومية، 
بيانها،  في  الحرب،  وزارة  وأوضحت  المنطقة«.  في 
مجموعة  ضمن  جاءت  الجديدة  التجربة  »هذه  أن 
إجراء  تم  حيث  المتقدمة،  التهديدات  من  متنوعة 
مواجهة  منها  مختلفة،  سيناريوهات  ضمن  التجارب 
طائرات دون طيار وصواريخ كروز وغيرها«. وبحسب 
في  مهمًا  مستوى  الدرع  قبة  نظام  »يمثل  البيان: 
أنه  كما  السفن،  وعن  النفس  عن  الدفاع  قــدرات 
القدرات  من  لكل  لألمام  كبيرة  قفزة  سيشكل 
إسرائيل«.  واقتصاد  أمن  عن  الدفاع  في  الحالية 
من  العديد  الجديدة  التجربة  »حاكت  وتابعت: 
التي  والمستقبلية  الحالية  التهديدات  سيناريوهات 
تهديد  أبرزها  ما،  مواجهة  أثناء  نفسها  تفرض 

المسيرة«. والطائرات  الصواريخ، 
وعلى نحو معتاد، اعتبرت وزارة الحرب اإلسرائيلية 
أن نجاح هذه التجربة حجر أساس ومهم في القدرات 
إسرائيل  بـ»مصالح  تصفها  عما  دفاعًا  العسكرية 
التحديات  كافة  مواجهة  في  والحيوية  االستراتيجية 
األسلحة  وتطوير  األبحاث  مدير  وقــال  اإلقليمية«. 
الحرب  وزارة  في  التكنولوجية  التحتية  والبنية 
اإلسرائيلية، دانيال جولد، إن »نجاح هذه التجربة هو 
نقلة نوعية إضافية تكنولوجية في مجال أنظمة الدفاع 
الصاروخي، بفضل رؤية تكنولوجية تقودها المديرية 

بالتعاون مع جيش الدفاع، والصناعات الدفاعية«.
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ما بعد اعتراف بوتني باستقالل لوغانسك ودونيتسك

شرارة حرب.. أم سيناريو جورجيا؟



اقتصاد

كالم في األرقام

دوالر
المبلغ اليومي الذي يعيش عليه 

نحو 70 % من الصوماليين

قالوا
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اجتماعها  خالل  لألسمدة  الليبية  للشركة  العمومية  الجمعية  خلصت 
من  الشركة  إحياء  على  تساعد  قرارات  اعتماد  إلى   ،2022 العام  في  األول 

جديد.
ماهية  توضح  لم  التي  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  لسان  على  ذلك  جاء 
التقارير  استعراض  إلى  مشيرة  بـ»المهمة«،  وصفتها  لكنها  القرارات،  هذه 
للعام  التقديرية  والميزانيات  والخطط  بالشركة  المتعلقة  والفنية  المالية 

الشركة. تواجه  التي  الصعوبات  وكذلك   ،2022
النرويجية   - الليبية  للشركة  الجديد  االسم  لألسمدة هو  الليبية  والشركة 
على   ،2021 يناير  النفط  مؤسسة  استحواذ  نتيجة  تكونت  التي  لألسمدة، 

.%  50 البالغة  الشركة  في  النرويجية  »يارا«  شركة  حصة 
الشركة  في  واألمونيا  اليوريا  ملكية مصانع  إعادة  االستحواذ، جرت  وبعد 
للمؤسسة   % و25  النفط،  لمؤسسة   %  75 بنسبة  الليبية  للدولة  بالكامل 

لالستثمار. الليبية 

مؤسسة االستثمار تعلن إعادة »إحياء« شركة األسمدة

»نتوقع نسبة تضخم مرتفعة 
خالل النصف األول من 2022 
وندعم رفع معدالت الفائدة 
في مارس«

المسؤولة في االحتياطي 
الفدرالي األميركي ميشيل 
بومان

1.9
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.6024دوالر أميركي
5.2044يورو

6.257الجنيه االسترليني
1.2267الريال السعودي
1.253درهم إماراتي
0.7257اليوان الصيني

2022 /2/23 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

د

مصرف ليبيا المركزي لالستمرار في الصرف بشكل 
ورفع  والزواج  الشباب  مشاريع  على  مسؤول  غير 
الذي  اإلنفاق  وهو  وغيرها،  واإلسكان  الرواتب 
الدبيبة  صف  في  الشارع  اصطفاف  حشد  يستهدف 
بتوصيف  االتهامات  من  يزيد  ما  خصومه؛  ضد 
انتخابية  رشوة  أنها  على  والمنح  المشروعات  هذه 
يقدمها الدبيبة، الذي يسعى إلى رئاسة الدولة عبر 

االنتخابات، حسب مراقبين.
وفي الواقع، ال زال المواطنون يعانون مع استمرار 
االنقطاعات  أزمة  معالجة  وعدم  السيولة  أزمة 
برامج  وتأخر  الكبير،  والتضخم  والبطالة  الكهربائية 
المتحدة  األمم  منظمة  وأدرجت  اإلعمار.  إعادة 

ديسمبر  في  لها  تقرير  في  )فاو(  والزراعة  لألغذية 
إلى مساعدات  يحتاج  بلدًا   44 ليبيا ضمن  الماضي 
 1.3 أن  موضحة  الغذاء،  على  للحصول  خارجية 
مليون شخص في ليبيا يمثلون 23 % من السكان 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حسب نظرة عامة 

على االحتياجات اإلنسانية للعام 2021.
ارتفعت  الغذائية  المواد  مختلف  أسعار  أن  كما 
لمراقبة  األوروبية  المبادرة  أعدته  استطالع  وفق 
السوق الليبية التي بينت أن العام 2021 سجل أعلى 
ليبيا،  في  الغذائية  المواد  مختلف  أسعار  في  ارتفاع 
بنسبة 24.2 % من مستويات ما قبل األزمة الصحية 

في مارس 2020.

 إيرادات النفط والغاز تجاوزت 
21.5 مليارَ دوالٍر في العام 

2021

 االقتصاد الليبي يستفيد
 من وضع سوق الطاقة

 في أوروبا

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

حماية التعافي
على الرغم من استمرار التعافي االقتصادي العالمي، فقد شهد تراجعًا 
في وتيرته. ومنذ ثالثة أسابيع، خفضنا تنبؤاتنا للنمو العالمي إلى معدل 
ال يزال صحيا هو 4.4 % - وهو ما يرجع جزئيًا إلى إعادة تقييم آفاق النمو 

في الواليات المتحدة والصين.
تراجع  إلى  الواردة  االقتصادية  المؤشرات  تشير  الحين،  ذلك  ومنذ 
المتحورة  الفيروس  ساللة  لظهور  نتيجة   2022 العام  في  النمو  زخم 
فاقت  لفترة  أمدها  طال  التي  اإلمداد  سالسل  وانقطاعات  أوميكرون، 
ما كان متوقعًا. وفي الوقت نفسه، ال تزال قراءات التضخم مرتفعة في 
التوترات  البلدان، كما زاد تقلب األسواق المالية، وزادت حدة  كثير من 

الجغرافية - السياسية.
على  االستثنائية  االستجابة  وسرعة  القوي  الدولي  التعاون  وسيكون 
صعيد السياسات عاملين حاسمين في اجتياز »مضمار حواجز« معقد حتى 

نهاية العام 2022.
وأود التركيز اآلن على ثالث أولويات على صعيد السياسات. أواًل، نحتاج 
بأنه  يوصف  أن  يمكن  ما  لمكافحة  المبذولة  الجهود  نطاق  توسيع  إلى 
الخسائر االقتصادية من  اقتصادي طويل األمد. ونتوقع أن تبلغ  كوفيد 

جراء الوباء حوالي 13.8 تريليون دوالر مع نهاية العام 2024
وتعتبر ساللة أوميكرون تذكرة باستحالة تحقيق تعافٍ دائم وشامل 
عدم  من  كبير  قدر  هناك  يزال  وال  مستمرة.  الجائحة  دامت  ما  للجميع 
في  بناؤها  تم  التي  الصحية  الحماية  سبل  فعالية  مدى  بشأن  اليقين 

مواجهة ما قد يظهر من سالالت متحورة أخرى.
التركيز  من  التحول  في  للعمل  أفضل مسار  يتمثل  البيئة،  وفي هذه 
أدوات  من  شاملة  مجموعة  إتاحة  ضمان  إلى  اللقاحات  على  الحصري 
اإلصابة  عن  الكشف  اختبارات  أيضًا  ذلك  في  بما  كوفيد19-،  مكافحة 

والعالجات الالزمة، لكل البلدان على قدم المساواة.
سيتعين  الفيروس،  تطور  مع  األدوات  هذه  حداثة  على  للحفاظ 
المرض،  وترصُّد  الطبي  البحث  أنشطة  في  مستمرة  بصورة  االستثمار 
والنظم الصحية التي تساعد البلدان على الوصول إلى كل شبر في كل 
مجتمع. ومما يستحق الترحيب ما أعلنه البنك الدولي بشأن تعبئة الموارد 

من أجل تحقيق هذا الهدف.
ثانيًا، سيحتاج كثير من البلدان إلى عبور دورة التشديد النقدي. 
وفي سياق يتسم بارتفاع درجة عدم اليقين ووجود فروق كبيرة بين 
البلدان، ينبغي معايرة السياسات 
بدقة  الــكــلــيــة  ــة  ــادي ــص ــت االق
كذلك  بلد.  كل  ــروف  ظ حسب 
التداعيات  مخاطر  إدارة  ينبغي 
بالنسبة  وخــاصــة  المحتملة، 
والبلدان  الصاعدة  لــألســواق 
النامية. ويجب أن نكافح التضخم 

دون اإلضرار بالتعافي.
األعضاء  لبلداننا  منا  ودعمًا 
تدفقات  مزايا  االستفادة من  في 
المالي  االستقرار  على  المحتملة  المخاطر  إدارة  مع  المال  رأس 

مراجعة  من  الربيع  اجتماعات  بحلول  االنتهاء  إلى  نهدف  واالقتصادي، 
»الرؤية المؤسسية« للصندوق بشأن تدفقات رأس المال. ونحن ماضون 

أيضا في تفعيل النتائج التي خلص إليها إطار السياسات المتكامل.
فقد  المالية.  لالستدامة  أكبر  أولوية  البلدان  تولي  أن  يتعين  ثالثًا، 
أثناء  البلدان  طبقتها  التي  االستثنائية  العامة  المالية  تدابير  ساعدت 
األزمة على الحيلولة دون وقوع نوبة أخرى من »الكساد الكبير«. ولكنها 
تسببت أيضًا في دفع الديون إلى مستويات مرتفعة تاريخية. وقد شهدنا 
منذ  واحد  عام  خالل  الدين  مستويات  في  طفرة  أكبر   2020 العام  في 
الحرب العالمية الثانية، حيث ارتفع الدين العالمي – العام والخاص – إلى 

226 تريليون دوالر.
أن  ينبغي  المديونية،  في  ارتفاعًا  البلدان  من  العديد  يواجه  وبينما 
ديونها.  هيكلة  إعادة  إلى  تحتاج  التي  البلدان  لمساعدة  أولوية  نعطي 
وقد تضاعفت منذ العام 2015 نسبة البلدان منخفضة الدخل المعرضة 
مستوى  بلغت  التي  أو  الحرجة  المديونية  مخاطر  من  عالية  لدرجة 
60 % حاليًا، ويواجه العديد  30 % إلى  المديونية الحرجة بالفعل – من 

منها احتمال الحاجة الفورية إلعادة هيكلة الديون.
بدور  العشرين  لمجموعة  المشترك  اإلطار  يساهم  أن  يمكن  وهنا 
مهم، وأنا أدعو إلى بذل الجهود لجعله أكثر تأثيرًا. ويعني هذا، باإلضافة 
إلى الشفافية والعمل العاجل: إتاحة تعليق مدفوعات خدمة الدين أثناء 
المفاوضات لتجنب الضغط على البلد المعني في الوقت الذي يخضع فيه 

لضغوط مالية بالفعل.
وتيسير  الثقة  لتعزيز  التوقيت  إجراءات واضحة ومحددة  إتاحة  ويجب 
التنفيذ، بما في ذلك مشاركة الدائنين من القطاع الخاص، واستكشاف 
السبل الممكنة إلشراك البلدان غير المشمولة حاليًا في اإلطار المشترك 

من خالل توسيع نطاقه.
وبوجه أعم، تشكل مجموعة العشرين عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على 
للصالح  العالمية  الطموحات  تحقيق  إلى  الرامية  الجماعية  الجهود  زخم 
التاريخي  التوزيع  أثر  التركيز على تعظيم  الجهود  العام. وتتضمن هذه 
عن  دوالر،  مليار   650 بقيمة  الخاصة  السحب  حقوق  من  لمخصصات 

طريق تحويل أكبر قدر ممكن منها إلى موضع االحتياج األشد.
آليتنا  على  العشرين  مجموعة  بموافقة  نرحب  السياق،  هذا  وفي 
واالستدامة«  للصالبة  االستئماني  »الصندوق  الجديدة، وهي  المقترحة 
)RST(. والهدف هو إنشاء هذا الصندوق االستئماني بحلول اجتماعات 
الربيع وتفعيله بحلول موعد انعقاد االجتماعات السنوية – حتى نتمكن 
للتحديات  التصدي  في  للمخاطر  المعرضة  األعضاء  بلداننا  دعم  من 

الهيكلية األطول أجال، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ والجوائح.
إدخال  في  العشرين  مجموعة  أعضاء  مساهمات  على  نعول  نحن 
في  الموارد  زيادة  دعم  في  وكذلك  التنفيذ،  حيز  االستئماني  الصندوق 
أهمية  يكتسب  وكالهما  الفقر،  من  والحد  للنمو  االستئماني  الصندوق 
وأشعر  للمخاطر.  المعرضة  الدخل  منخفضة  األعضاء  لبلداننا  بالغة 
بإعادة  العالمي  الطموح  تحقيق  نحو  ُأحرز  الذي  التقدم  إزاء  بالتشجيع 
لصالح  الخاصة  السحب  حقوق  من  دوالر  مليار   100 يعادل  ما  توزيع 
 60 البلدان األشد احتياجا – علما بأنه تم التعهد بتقديم ما يقرب من 

مليار دوالر حتى اآلن.
ويجب أن نحافظ على زخم الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية 
باريس، مما يتطلب زيادة كبيرة في االستثمارات الموجهة إلى التنمية 
األهمية  ومن  المناخ.  تغير  تحمل  على  والقادرة  الكربون  منخفضة 
بمكان في هذا الخصوص أن تصدر الحكومات إشارات واضحة من خالل 
السياسات بشأن تخليص االقتصاد من الكربون، بما في ذلك عن طريق 
آليات تسعير الكربون لخلق حوافز للقطاع الخاص كي يستثمر في تدابير 

التخفيف من آثاره.
األولويات  هذه  يخص  فيما  العشرين  مجموعة  الصندوق  وسيدعم 

وغيرها خاصة في االجتماع المقرر في أبريل المقبل.

الدولي النقد  صندوق  عام  مدير   *
الدولي النقد  صندوق  التواصل،  إدارة 

نتوقع أن تبلغ الخسائر االقتصادية من 
جراء الوباء حوالي 13.8 تريليون 

دوالر مع نهاية العام 2024

 كريستالينا غورغييفا *

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»مبادرات الدبيبة« املالية تهدد انتعاش »مبادرات الدبيبة« املالية تهدد انتعاش 
االقتصاد رغم ارتفاع اإليرادات النفطيةاالقتصاد رغم ارتفاع اإليرادات النفطية

الدبيبة: لم نستفد سوى من 30% من االحتياطي النفطي
الحقل  تطوير  إلى  تسعى  الحكومة  أن  وأضاف 
باعتماد  عالمية  شركات  مع  بالشراكة  حاليًا 
والدخول  االستثمار  لجذب  مناسب  شراكة  نظام 
باقي  لتطوير  للطرفين  مجزية  شراكات  في 
ليبيا  أن  معتبرًا  والبر،  البحر  في  االكتشافات 
»قد  الطبيعي  الغاز  من  كبيرًا  مخزونًا  لديها 
للغاز  المنتجة  المهمة  الدول  من  بفضله  تصبح 
االكتشافات  هذه  تأكيد  تم  ما  إذا  المنطقة  في 

وتطويرها«.
التي  التحديات  تنامي  عن  الدبيبة  تحدث  كما 
حدة  زيادة  جراء  األحفوري  الوقود  صناعة  تواجه 
تغير  بمواجهة  المتعلقة  الدولية  السياسات 
على  الطلب  تناقص  إلى  أدى  ما  وهو  المناخ، 
النفط والغاز، وكذلك صعوبة الحصول على دعم 
بهذا  المتعلقة  للمشاريع  المالية  المؤسسات 

النوع من الطاقة، وفق قوله. 

160 مليار دينار دينًا
الدين  أن  المبروك،  خالد  المالية،  وزير  وكشف 
العام وصل إلى 160 مليار دينار، معتبرًا أن عملية 
هناك  يكون  أن  إلى  تحتاج  الدين  هذا  تقليص 
والتجارية،  والنقدية  المالية  السياسة  بين  توافق 
األول  الحكومة  هدف  فيه  كان  الذي  الوقت  في 

واإلنفاق، حسب قوله. المؤسسات  توحيد 
جديدة  حكومة  رؤية  من  حذر  يسود  وبينما 
يقودها فتحي باشاغا، النور وانعكاسها على عودة 
االنقسام إلى المؤسسات المالية، خاصة المصرف 
الدبيبة مسلسل إطالق وعوده،  المركزي، يواصل 
منذ  المتوقفة  السكنية  الوحدات  مشروع  وآخرها 

25 ألف مستفيد. 10 سنوات والمعني بها 
توفير قطع سكنية  تتمثل في  كما طرح مبادرة 
آالف   3 تقديم  تشمل  كما  قطعة،   8026 تتجاوز 
وأسر  الشباب،  المبادرة  وتستهدف  نقدي.  قرض 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  والجرحى  الشهداء 

المحتاجة. واألسر 

النفطية اإليرادات 
يأتي ذلك مع إعالن المؤسسة الوطنية للنفط أن 
تجاوزت  والغاز  النفط  البالد من صادرات  إيرادات 
21.5 مليار دوالر في العام 2021، وذلك في أعلى 
5 سنوات. وأضافت  مستوى يسجل في البالد منذ 
نوفمبر  في  قياسيًة  مستويات  حققت  أنها 
اإليرادات  صافي  بلغ  إذ  الماضيين،  وديسمبر 
 4.3 الفائت  العام  من  األخيرين  الشهرين  خالل 

مليار دوالر.
مصطفى  المؤسسة،  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
انتعاشًا،  2021 سجلت  العام  نهاية  إن  اهلل،  صنع 
منذ  السنوية  مكاسبها  أكبر  النفط  أسعار  وحققت 
العالمي  االقتصاد  بتعافي  مدفوعًة   ،2016 العام 

من حالة الركود بسبب وباء »كورونا«.
في  النفط  قطاع  »قدرة  أن  من  اهلل  صنع  وحذر 
البنية  تحديث  عملية  ودفع  االستثمار  على  ليبيا 
التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، السيما 

في ظل شح الميزانيات«.
يؤدي  أن  أميركية  مصادر  تتوقع  ذلك،  إلى 
الفشل في إجراء انتخابات نزيهة وسريعة في ليبيا 
الشرق  بين  النفطية  الثروة  تقسيم  أمد  إطالة  إلى 
والغرب، ما من شأنه أن يعزز وجود القوى األجنبية 

والمرتزقة حول منشآت النفط والغاز.

الدولية  السوق  في  النفط  أسعار  تخطت  وقت  في 
95 دوالرًا للبرميل الواحد، مدفوعة بتطورات النزاع 
قفزت  بها،  الغرب  وتداخل  األوكراني   - الروسي 
إلى  المحروقات  صادرات  من  ليبيا  إيرادات  قيمة 
2021، كأعلى مستوى  العام  مليار دوالٍر في   21.5
يسجل منذ خمس سنوات، األمر الذي وضع الحكومة 
الموقتة في موقع مريح لمحو آثار اقتصادية سلبية 
يبقى  الهاجس  لكن  عامين،  خالل  الجائحة  خلفتها 
معلقًا حول كيفية جني الليبيين ثمار تلك المداخيل 

القياسية.
ووضعت انتكاسة سوق الطاقة في أوروبا، الدول 
األسواق  صدارة  في  ليبيا  رأسها  وعلى  المصدرة 
الرغم من تذبذب  التي حصلت عائدات جيدة على 
مستويات اإلنتاج في فترات متقطعة، بينما تراهن 
»كورونا«  جائحة  خلفتها  آثار  محو  على  السلطات 
طيلة عامين على الوضع المعيشي وعمقها االنقسام 

المؤسساتي في البالد.
الليبي على منحنى متصاعد  وحافظ سعر النفط 
خالل األيام األخيرة، على هامش الخالف بين الدول 
الغربية وروسيا بشأن األزمة األوكرانية، وقد وصل 

إلى أعلى مستوى منذ العام 2014.

هل تستغل ليبيا الفرصة؟
تغتنم  بأن  األمل  األسواق  في  التطورات  وتبعث 
السلطات الليبية الفرصة إلنعاش االقتصاد الوطني 
واألسعار  العام  الدين  بارتفاع  المتسم  المنهار، 
البعض  لكن  الكبيرة،  االستيراد  وفاتورة  والتضخم 
يخشى من دخول البالد مجددًا في مسلسل »الفساد 
المستشري الذي عادة ما يترافق مع انتعاش عائدات 
النفط،« خصوصًا أن ثالثة وزراء من حكومة الوحدة 
عام  واليتها  على  يمِض  لم  التي  الموقتة  الوطنية 
قضايا  في  تورطهم  بسبب  السجن  ُأدخلوا  واحد 

فساد.
في حين ُأثير لغط كبير بشأن حجم المصروفات 
من  رقابة  دون  الماضية،  الفترة  خالل  المفرط 
ديوان  أو  النواب  مجلس  سواء  المسؤولة  الجهات 
خلفية  على  العام  اإلنفاق  عمليات  على  المحاسبة 
حكومة  عرضتها  التي   2021 ميزانية  اعتماد  عدم 

الدبيبة على البرلمان.
وتستفيد حكومة الدبيبة من عالقتها بمسؤولي 

الدين العام وصل لـ160 مليار دينار

الجزائر - عبدالرحمن أميني

الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  قال 
النفط  وتصدير  إنتاج  إن  الدبيبة،  عبدالحميد 
الحقول  كافة  من  الستينات  عقد  منذ  بدأ  الذي 
المكتشفة لم يتجاوز نسبة 30 % من االحتياطي.
الجلسة  خالل  كلمته  في  الدبيبة،  ورأى 
الدول  لمنتدى  السادسة  للقمة  االفتتاحية 
نسب  إنتاج  يمكن  أنه  بالدوحة،  للغاز  المصدرة 
باستخدام  الحقول  هذه  من  تبقى  مما  أعلى 
اإلنتاج  ودعم  اإلضافي  االسترداد  تقنيات 

المتطورة. التقنيات  في  واالستثمار 
وغازية  نفطية  ثروة  تمتلك  ليبيا  أن  إلى  ونوه 
المصدرة  الدول  تتصدر  عدة  لعقود  جعلتها 
البحر  وحوض  األفريقية  القارة  في  للطاقة 
المتوسط، مشيرًا إلى اكتشاف العديد من حقول 
كميات  على  تحتوي  ليبيا  في  الجديدة  الغاز 

كبيرة.
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الرئيسية  والروسية  األوروبية  األســواق  في  األسهم  تراجعت 
 - »الروسية  األزمة  تصاعد  وقع  على  التداول  جلسات  افتتاح  لدى 
األوكرانية« التي دفعت الدول الغربية إلى اإلعالن عن نيتها فرض 

موسكو. على  عقوبات 
وخسر المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو »آر تي إس« المقوّم 
بالدوالر 9.9 % من قيمته الثالثاء الماضي، أما مؤشر »إيمويكس« 

بـ8.5 %. المقوّم بالروبل، فتراجع 
ليسجل   %  1.2 إي100«  إس  تي  »إف  مؤشر  خسر  وأوروبــيًــا، 

7394.82 نقطة.
فرانكفورت  في  »داكــس«  مؤشر  تراجع  اليورو،  منطقة  وفي 
في   »40 »كــاك  مؤشر  أما  نقطة،   14435.37 إلى   %  2 بنسبة 

6665.06 نقاط. 1.8 % إلى  باريس فسجل تراجعا نسبته 
 

تدهور في بورصات أوروبا وروسيا
اعتمادات مستندية لنحو 300 شركة جديدة

السعر بالدوالرنوع الخام

96.37برنت

91.16غرب تكساس

90.90دبي

94.28سلة أوبك

94.52خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     2/23/ 2022

مطالبة رسمية بصرف مستحقات 
موظفي الشركات املتعثرة

 افتتاح حقل »الطهارة« النفطي 
بطاقة إنتاجية 2500 برميل

افتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع 
اهلل، حقل الطهارة النفطي في االمتياز »NC4«، الذي تشغله شركة 
الخليج العربي للنفط )أجوكو( بطاقة إنتاجية تصل إلى 2500 برميل 
يوميًا في الوقت الحالي، والمتوقع أن يبلغ 40 ألف برميل »إذا توفرت 

الميزانيات الالزمة لقطاع النفط«.
 »SGS«ووجه صنع اهلل الشكر إلى العاملين بشركتي الخليج العربي و
»لصبرهم  وذلك  معهم  المتعاقدين  والمقاولين  للمشروع  المنفذة 
وانتظارهم مع عدم الحصول على الميزانيات الكافية إلنجاز المشروع«. 
وأوضح أن المؤسسة أعطت اإلذن للشركة في أكتوبر العام 2020، 
باستعمال النمط السريع للتطوير في ظل عدم وجود الميزانيات الكافية 
للتطوير الكامل، مضيفاً أن الميزانية التي خصصت لقطاع النفط العام 
الماضي تمثل فقط 11 % من احتياجاته، »وهناك عجز بلغ 89 % من 
والعام  عدة،  سنوات  منذ  الميزانيات  شح  يعانى  والقطاع  الميزانية، 
الماضي كان األسوأ بامتياز، لكن رغم كل هذه التحديات إال أن إنتاج 

النفط استمر بصعوبة بالغة«.
وأوضح أن القرار الصادر العام 2013 بشأن زيادة مرتبات العاملين 
في القطاع بنسبة 67 % لم ينفذ منذ تاريخ صدوره، وما زال حبيس 

األدراج رغم مطالبات المؤسسة الدائمة.
كما أكد أن منطقة حوض غدامس »إحدى أهم المناطق الواعدة 
الحتوائها على مخزونات ضخمة من النفط والغاز«، معتبراً أن هناك آمااًل 

كبيرة في هذه المنطقة رغم التعقيدات الجيولوجية بها. 

قال رئيس اللجنة العليا للشركات المتعثرة، البهلول عياد الحمروني، 
إن اللجنة خاطبت وزارة المالية بشأن صرف جميع مستحقات العاملين 

بالشركات المتعثرة، مع استمرار أزمتهم منذ سنوات.
وأضاف، خالل مداخلة هاتفية مع برنامج »اقتصاد+«، على قناة 
»الوسط«، أن اللجنة عقدت اجتماعًا بحضور أعضائها ووكيل وزارة 
العمل لشؤون التخطيط، اإلثنين الماضي، وانتهت لعدة مخرجات كان 
أهمها مخاطبة وزارة المالية بشأن صرف جميع مستحقات العاملين 
بالشركات المتعثرة، ومتابعة أوضاع العاملين ودرجاتهم الوظيفية 

وصرف حقوقهم، بمن فيهم من ُأحيلوا للتقاعد.
والسالمة  العمل  تفتيش  إدارة  تولى  على  المجتمعون  واتفق 
والقيم  المتعثرة،  الوطنية  الشركات  كافة  حصر  مسؤولية  المهنية 
المالية وعدد العاملين والديون المستحقة ومعالجة أوضاع العاملين، 
ممن وصلوا لسن التقاعد بالتعاون مع صندوق الضمان االجتماعي 

بعد تسوية أوضاعهم المالية مع الجهات ذات االختصاص.
كما اتفقوا على إيجاد حلول لتفعيل الشركات التي تسهم في تنمية 
اللجان  أعمال  بنتائج  العام، مع األخذ  بالقطاع  االقتصاد، والنهوض 
السابقة وضرورة دفع مستحقات الشركات المصاحبة قبل شهر رمضان 

المقبل.
وأوضح الحمروني أن العاملين بهذه الشركات نظموا خالل األيام 
أن  مؤكداً  المشكلة،  هذه  بحل  للمطالبة  احتجاجية  وقفة  الماضية 
مخرجات االجتماع غير مضمون تنفيذها، خاصة أن األزمة مستمرة 
منذ سنوات، ومرت على حكومة الوفاق الوطني، ومن بعدها حكومة 

الوحدة الوطنية، ولم يحدث أي جديد فيها.
وأوضح أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد 
مستحقات  من  كجزء  دينار  مليون   100 بتخصيص  وعد  الدبيبة، 
أوضاع  أن  انفراجة حتى اآلن، مضيفًا  أية  العاملين، لكن لم تحدث 
سنوات،  سبع  منذ  متعثرة  الشركات  بعض  ألن  متفاوتة  العاملين 

واألخرى منذ خمس سنوات.

مجموعة األزمات الدولية: صعوبة 
تونسية في سداد الديون الخارجية

نحو 80 ألف شركة خاصة غادرت 
البالد بسبب تدهور الوضع االقتصادي

رواتب الموظفين عبء كبير

األزمة االقتصادية تحاصر التونسيني
يقف التاجر بالل الجاني في محله في إحدى أسواق تونس 
شاكيًا من تدهور السوق، ويقول إن رواتب غالبية زبائنه 
ال تكفيهم أكثر من أسبوع، معبرًا عن خشيته من تطور 
في  واحد  تاجر  حال  هو  هذا  األسوأ...  إلى  الوضع  هذا 
في  المتردي  االقتصادي  الوضع  عن  معبر  لكنه  تونس، 

البالد، حسبما رصدت وكالة »فرانس برس«.
نقاشات  في  الماضي،  اإلثنين  منذ  تونس،  وشرعت 
على  الحصول  بهدف  الدولي  النقد  صندوق  مع  أولية 
تجاوز  من  تتمكن  لم  التي  موازنتها  لدعم  مالي  قرض 

العجز فيها منذ العام 2011.
ببرنامج  التونسية  السلطات  الصندوق  ويطالب 
األجور،  كتلة  خفض  رأسها  وعلى  اقتصادية،  إصالحات 
ومراجعة سياسة الدعم لسلع أساسية ومنحه لألكثر فقرًا، 
لكن من شأن هذه اإلصالحات أن تثقل كاهل المواطنين 

من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
يشترون  الزبائن  كان  السابق  »في  التاجر:  ويتابع 
السلع بكميات كبيرة، أما اليوم فيقتصرون على كل ما 

هو ضروري فقط«.

تطورات سياسية تؤزم الوضع االقتصادي
سياسية  بأزمات   2011 ثورة  منذ  تونس  ومرت 
سعيد  قيس  الرئيس  جمع  مع  ذروتها  بلغت  متواصلة 
تأزم  في  زاد  ما  يديه،  بين  التنفيذية  السلطات  أخيرًا 

الوضع االقتصادي الذي يشهد انكماشًا.
التعليم،  وزارة  في  موظفة  الدريدي  دليلة  تعمل 
)قرابة  دينار  األلف  حدود  في  شهريًا  راتبًا  وتتلقى 
 60 بين  ما  لي  يتبقى  »عادة  وتقول:  دوالرًا(،   345
و100 دينار كل شهر، واليوم يجب أن اقترض لسداد 

مصاريف الشهر«.
وتتجول دليلة بين أروقة البضائع المتراصة في سوق 
الحلفاوين بالعاصمة، وتحاول أن تشتري ما تسمح لها به 

بضعة دنانير في محفظة النقود.
سياسيًا  منعطفًا  تونس  دخلت   ،2011 العام  ومنذ 

لكن  بأكملها،  المنطقة  على  تداعيات  له  كانت  جديدًا 
تبين أن التخلص من عبء الفساد االقتصادي أمر صعب، 
ال بل بالعكس وظفت الطبقة السياسية التي تولت الحكم 
منذ ذلك التاريخ جهودها وتركيزها للتناحر على السلطة.

تخمة موظفين
السلم  لـ»ضمان  المتعاقبة  الحكومات  وسعت 
االجتماعي« عبر توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن 
الموظفين  الحكومي، وتضاعف حجم  القطاع  العمل في 
تبعًا لذلك ثالث مرات خالل عشر سنوات ليصل إلى 650 
وتشغل  العالم«،  في  المستويات  أعلى  »من  وهو  ألفًا، 
صندوق  حسب  آخرين،  ألفًا   150 الحكومية  الشركات 

النقد الدولي.
زاد  ما  المهمشة؛  الداخلية  المناطق  تنمية  تجِر  ولم 
المناطق، وفق ما يقول  التنموي بين  التوازن  في غياب 
واالجتماعية«،  االقتصادية  للحقوق  التونسي  »المنتدى 
فيما فاقمت تداعيات وباء »كوفيد19-« في العام 2020 
واختلت   ،%  9 بنسبة  انكماشًا  االقتصاد  وسجل  األزمة 

الموازنة العامة للبالد.
في  الدولية«،  األزمات  »مجموعة  نشرته  تقرير  ونبه 
إلى أن تونس بـ»الكاد تتمكن من دفع  الماضي،  يناير 
خالل  الخارجية«،  ديونها  وسداد  الموظفين  رواتب 

السنوات الماضية.

سيولة أوروبية
وقدم االتحاد األوروبي ودول أخرى مساعدات الى تونس. 
الدين سعيدان، إن هذه  المحلل االقتصادي، عز  ويقول 
الجهات »أدركت أنه يجب التدخل عبر ضخ السيولة بشكل 
مكثف لحماية النسيج االقتصادي والشركات والتشغيل«.

شركة  ألف   80 من  أكثر  البالد  غادرت  أو  وأفلست 
خاصة في تونس بسبب تدهور الوضع االقتصادي، وفق 
البنك  تدخل  من  وبالرغم  لإلحصاء«،  الوطني  »المعهد 
المركزي للمحافظة على استقرار نسبة التضخم، إال أنها 
تظل في ارتفاع في مستوى 6 %، فيما دفع غالء المعيشة 
الطبقة  بين  الفقر  مزيد  إلى  الشغل  مواطن  وفقدان 
الوسطى، ويسعى اآلالف من الشباب التونسيين للهجرة 

نحو دول أوروبية.

القاهرة ــ الوسط

صرف  إلى  مشيرًا  المذكورة،  الفترة  خالل  النفط 
1.4 مليار دوالر في استخدامات النقد األجنبي.

لتغذية  دوالر،  مليار   1.2 تخصيص  وجرى 
مليون   790 تشمل  التجارية،  المصارف  حسابات 
حواالت  دوالر  ماليين  و410  لالعتمادات،  دوالر 
ومرتبات  الخاص  الحساب  على  وعالج  دراسة 
الشخصية  األغراض  وسداد  والطيران،  المغتربين 

ذاتها. البيانات  حسب  للمواطنين، 
245 مليون دوالر الستخدامات  كما جرى توجيه 
السنة  إنفاق  من  مغطاة  األجنبي،  النقد  من  الدولة 
العاملين  100 مليون دوالر مرتبات  الماضية، منها 
الماضية،  السنة  عن  دولية  ومساهمات  بالخارج 
و145 مليون دوالر دفعات اعتمادات قائمة للجهات 
العامة  للشركة  دوالر  مليون   95 منها  العامة 
الطبي  اإلمداد  لجهاز  دوالر  مليون  و27  للكهرباء 
و15  العالي،  للتعليم  دوالر  ماليين  و8  والصحة، 

مليون دوالر لجهات عامة أخرى.

 إتاوات نفطية بـ 10.9 مليار 
دينار.. و312 مليون دينار 

إيرادات للضرائب خالل الشهر

طرابلس - الوسط

االعتمادات  فتح  تفاصيل  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
المستندية لنحو 300 شركة خالل الفترة من 10 إلى 19 

الجاري. فبراير 
فتح  على  وافق  أنه  »المركزي«  بيانات  وأظهرت 
وسائل  استيراد  في  متخصصة  لشركات  االعتمادات 
الغذائية،  المواد  تستورد  وأخرى  وملحقاتها،  النقل 
والمستحضرات  األدوية  استيراد  شركات  إلى  باإلضافة 

والكهربائية. المنزلية  والمواد  األعالف  وكذلك  الطبية، 
31 شركة بين مليون  وترواحت قيم المستندات لنحو 

معظم  توزع  حين  في  دوالر،  ماليين  خمسة  ونحو  دوالر 
االعتمادات بين مئة ألف دوالر وأقل من مليون دوالر.

إلى  استنادًا  يأتي  االعتمادات  نشر  إن  المصرف  وقال 
بالمصرف  والنقد  المصارف  على  الرقابة  اإلدارة  منشور 
رقم )2020/9( المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، 
ذاته،  بالمنشور  العامة  الضوابط  من  الخامسة  والفقرة 
االعتمادات  فتح  الطالبة  الجهات  بموافقة  القاضية 
تلك  تفاصيل  بنشر  المركزي  ليبيا  مصرف  قيام  على 

االعتمادات. 

● مارة وبائع داخل سوق في تونس

● وقفة احتجاجية لموظفي شركات متعثرة في بنغازي

يناير  شهر  برواتب  الخاصة  الصرف  أذونات  سلمت 
أوضحت  كما  المركزي.  ليبيا  مصرف  إلى   2022
ديسمبر  شهر  صرف  أذونات  سلمت  أنها  الوزارة 
إلى  العامة،  الخزانة  من  الممولة  بالجهات  الخاصة 
الستكمال  بالمصرف  المصرفية  العمليات  إدارة 

الصرف. إجراءات 
10.9 مليار دينار إتاوات نفطية بـ 

الثالثاء،  المنشورة  البيانات  في  المصرف،  وأشار 
إليه مستحقة على شركات نفطية  إتاوات  إلى ورود 
10.9 مليار دينار، وذلك  عن سنوات سابقة تقدر بـ 
تحصيل  جرى  فيما  أيضًا،  الماضي  يناير  شهر  خالل 
مليون  بـ351  تقدر  نفسها  الفترة  خالل  إيرادات 

دينار.
المفروض  الرسم  عوائد  استخدام  عدم  أكد  كما 
الفتًا  كان،  غرض  ألي  األجنبي  النقد  مبيعات  على 
للضرائب  كإيرادات  دينار  مليون   312 تسجيل  إلى 
25 مليون دينار  تخص الفترة الماضية، إضافة إلى 
يناير، فيما  الجمارك خالل شهر  إيرادات  هي مجمل 

14 مليون دينار. سجل اإليراد العام 

النقد األجنبي أوجه صرف 
بقطاع  الخاصة  اإليرادات  المصرف  يذكر  ولم 

توقعات بارتفاع التضخم األميركي
في النصف األول من 2022

توقعت مسؤولة في االحتياطي الفدرالي األميركي تسجيل نسبة 
تضخم مرتفعة خالل النصف األول من العام 2022 على أقل تقدير، 
ما يدعم رفع معدالت الفائدة في مارس، »وإن كانت نسبة ذلك رهنًا 

بالمعطيات«.
وقالت ميشيل بومان، العضو في مجلس حكام البنك، »أؤيد رفع 
معدالت األموال الفدرالية في اجتماعنا المقبل في مارس«، مشددة على 
أنه في حال تطور االقتصاد كما تتوقع، فإن رفع الفائدة أكثر سيكون 
مناسبًا في األشهر المقبلة. ولم تحدد مدى الزيادة التي تتوقعها في 
هذه المرحلة. وقالت في كلمة أمام مؤتمر مصرفي، اإلثنين الماضي، 

»سأراقب البيانات عن كثب ألحكم على الحجم المناسب للزيادة«.
والتضخم األميركي في أعلى معدالته خالل أربعة عقود؛ ما أضر 
بشعبية الرئيس جو بايدن، وسدد ضربة للعائالت وقطاع األعمال في 
أكبر اقتصادات العالم. وتترقب األسواق أول زيادة في أسعار الفائدة 
خالل اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك في 15 و16 مارس المقبل. 
ويتوقع بعض خبراء االقتصاد زيادة بمقدار 50 نقطة مئوية، أي ضعف 
الزيادة االعتيادية. وتوقعت بومان استمرار نسبة تضخم عالية خالل 
النصف األول من 2022 على أقل تقدير. وقالت: »قد نرى مؤشرات على 
تراجع التضخم في النصف الثاني من العام، لكن توجد مخاطر كبيرة من 
تواصل نسبة تضخم مرتفعة«. واعتبرت أن أوضاع سوق العمل تتوافق 
حاليًا مع هدف البنك الفدرالي الوصول إلى تأمين العمالة الكاملة، فيما 
بلغت نسبة البطالة في يناير 4 %، بينما يواجه أرباب العمل مشكلة 

تتعلق بنقص كبير في اليد العاملة.

●  منشآت نفطية داخل حقل الطهارة بعد افتتاحه.

●  مقر مصرف ليبيا المركزي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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المالية  وزارة  أن  المركزي  ليبيا  مصرف  كشف 
أية  تورد  لم  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  في 
العام  اإلنفاق  أبواب  باب من  أي  أذونات صرف عن 

خالل الفترة بين األول و31 يناير الماضي.
المصرف،  عن  صادرة  رسمية  بيانات  وأظهرت 
من  صرف  أذونات  تلقيه  عدم  الماضي،  الثالثاء 
في  وذلك  اإلنفاق،  أبواب  أي من  المالية عن  وزارة 
محافظ  النواب،  مجلس  رئاسة  فيه  خاطبت  وقت 
صرف  استمرار  أجل  من  الكبير،  الصديق  المصرف، 
بالزيادات  الرواتب«  بند   - األول  »الباب  من  كل 
المجلس،  قبل  من  قوانينها  اعتماد  جرى  التي 
من  فقط  الدعم«  بند   - الرابع  »الباب  وكذلك 

الميزانية.
إنها  فبراير،  منتصف  في  المالية،  وزارة  وقالت 

بيانات »المركزي«:

ال أذونات صرف ألي من أبواب اإلنفاق العام خالل يناير



رأي

أوكرانيا .. النار فوق الثلوج
سالم الكبتي

»في املنفى« وانسداده

نورالدين خليفة النمر
عزل  طبرق  برلمان  قرار  رغم  بمنصبه  بقائه  على  يصر  الدبيبة  عبدالحميد  السيد  الزال 
للبالد  خارطة طريق سياسية  بصدد طرح  حكومته  بأن  أخيرًا  الدبيبة  فقد صرح  حكومته، 
تكون  المقبل،  الصيف  رئاسية  انتخابات  لعقد  تقود  للشعب«،  األمانة  »عــودة  بشعار 
ازدواجية  ال  يشكل  بما   ، الحالية«  الحكومة  حقائب  لها  يسلم  أن  المخولة  حكومتها »هي 
في الحكومات بالبالد وحسب، بل من المحتمل تضارب »خرائط« الوصول لالنتخابات التي 
الزالت مرتبكة، بسبب عدم توافق األطراف حولها بشكل نهائي، وهذا من شأنه أن يرجح 
احتمالية احتكاك مباشر بين »قوات« باشاغا - الساعي لتشكيل حكومته - وقوات الدبيبة 
العاصمة،  بذات  متواجدتان  لالنتخابات  للتمهيد  المعنيتين  الحكومتين  أن  طالما  للوقوع، 

وهو ما يميز حالة االزدواجية الحالية للحكومتين في البالد على غرار سابقاتهما.
شؤون  لتسيير  تكنوقراط  حكومة  رأس  على  واليزال،  جاء،  قد  الدبيبة  أن  لألمر  المثير 
محتمل  وكمرشح  الشارع،  في  كسياسي  شعبيته  رفع  حمالت  يمارس  ظل  أنه  إال  البالد، 
الذي تقوم به حكومة  العام. فاالنفاق  المزمع عقدها منتصف هذا  للرئاسة في االنتخابات 
العام  الدين  يزيد من قيمة  أن  أوجه، وعلى قطاعات مختلفة، من شأنه  الدبيبة على عدة 
نهاية  ارتفعت  وقد  ميزانية مسماة.  بال  أعمالها  تمارس  الدبيبة حكومة  فحكومة  للدولة، 
مستويات  إلى  وصل  قد  للبالد  العام  الدين  أن  إلى  تنبه  مختلفة  أصوات  المنصرم  العام 

مقلقة، وألسباب مختلفة، سماها الصديق الكبير في اكثر من مناسبة على مدى سنوات.
والدين العام في كلمات مبسطة هو المقدار المالي الذي تكون الدولة مدينة به لغيرها 
أن  ويمكن  أخرى،  لحكومات  مديونة  حتى  أو  شركات،  أو  أفــرادًا  كانوا  سواء  أطراف،  من 

ين السيادي. يستخدم مصطلح آخر يوازي مصطلح الدين العام، أال وهو الدَّ
ال شك في أن الدبيبة أمام تأزم وضعه السياسي مع عقيلة صالح، رئيس البرلمان، يظل 
ينفق بشكل ملفت، وغير مكترث ببرلمان طبرق بقصد رفع شعبيته كخصم سياسي حاليًا، 
وكمنافس متوقع على الرئاسة القادمة أمام عقيلة ذاته، إلى جانب الجنرال حفتر، وغريمه 
األساسي باشاغا. فاإلنفاق الحالي للدبيبة يمكن النظر إليه بمثابة »رشوة سياسية« للناس 
فقد  بالفساد،  مشوبًا  كان  السياسية  للحياة  ولوجه  أن  رغم  بالمشهد،  كرجل  وجوده  تعزز 
أن  إلى  فيه  أشارت  الماضي،  العام  فبراير   8 تقريرًا في  الباريسية  نشرت جريدة »لوموند« 
ابن عمه وزوج أخته كان يشتري أصوات المجتمعين في جنيف ليحل مكان السراج، واعتبرت 
أجنبية  صحافة  كأول  التركية،  الصحافة  مع  للدبيبة  صحفي  لقاء  أول  أن  الجريدة  ذات 
تلتقي به، أعتبرته »لوموند« أنه كان بمثابة إثبات صريح لمدى قربه من تركيا، ووصفت 
الرئيسية  التركية  الدولة  لمؤسسات  بـ»الممثل  تقريرها  ذات  في  الدبيبة  »لوموند« 

المهتمة بالسوق الليبية«.
وجوده  على  للمحافظة  للناس  السياسية  الرشوة  بوهج  مكانه  في  الدبيبة  استمرار 
السياسي من األمور المثيرة للجدل، فهو في آخر األمر ينفق من المال العام ألجل شعبيته 
وتعزيزها في وسط شعبي متململ من أوضاع الفساد، ورجاالت المشهد ومزاياهم المعلنة 
وغير المعلنة، ولتفشي الفساد والنهب، وإنفاقات الزالت سرية على مليشيات تظل ترابط 
الحالة  كانت  فلو  سياسيًا،  معيبًا  يعد  لشخصه  الترويجي  اإلنفاق  فهذا  جميعًا.  قلوبنا  على 
السياسي  اإلشهار  هذا  تقويض  تم  لكن  سليمة  وضعية  في  بالبالد  والقانونية  السياسية 
القانون  المتبعة في الدول الرصينة، ودون حسابات سياسية توظف  قانونًا، ووفق األعراف 

في ظل فوضى تتراكم وتتعزز ألجل تسجيل نقاط على الخصوم بعضهم بعضًا.
موقع »أخبار ليبيا« في أكتوبر الماضي أقام استبيانًا على موقعه اإللكتروني حول صرف 
جاءت  التي  نتائجه،  الموقع  ونشر  مختلفة،  وهيئات  قطاعات  لتسيير  المليارات  الدبيبة 
»من  أنه  باالستبيان  وردت  التي  اآلراء  أبرز  بين  من  العام.  ذات  من  نوفمبر  في  متباينة 

األفضل إنفاق هذه المليارات على الناس، بداًل عن أن تنهب أو تهرب«.
في  »توتير«،  على  تغريدة  في  اعتبر  العام،  الوطني  بالمؤتمر  السابق  العضو  الزنتوتي، 
وهو  الحساس،  الوتر  على  »يلعب  الدبيبة  أن  الدبيبة،  إنقاق  حول  العام  النقاش  بداية 
تذويق الشعب من ثروته المحروم منها على مدى سنوات عديدة«، مشيرًا إلى أن الدبيبة 
كان »يطمح لشق صف البرلمان وصفوف أخرى«. فصفقة المليارات التي نجح الدبيبة في 
التي أنفق فيها على زواج  ترسيخها على األرض سياسيًا عبر خطة سماها »عودة الحياة«، 
اإلداري  والتطوير  التنمية  ومشاريع  مشروعًا(،   262( والمرافق  اإلسكان  ومشاريع  الشباب، 
)273مشروعًا(، والمواصالت )197( بحسب إيجاز صحفي للحكومة نشر نوفمبر الماضي، قد 
القائمة،  الفاعلة، إذ ظهر بأنه يجنح عن األفالك السياسية  القوى  جرت عليه غضب بعض 
لمقابالته  تسريبًا صوتيًا  أن  إال  الجديد،  الترويجي  األسلوب  بهذا  الشارع  تالمس  لم  التي 
القاهرة قد جلب عليه سخطًا حقيقيًا من قبل أصحاب األمر في  مع الحكومة المصرية في 

طبرق، فعجل بسحب الثقة منه، وأسس لتأزمه السياسي الراهن.
أمام كل ما يجري بالبالد من سياسة وتدابير، يظل الفرج في ليبيا يلوح برهة، ويتوارى 
إلخراج  تسعى  حقيقية  همم  على  نحصل  لم  الزلنا  بالدنا،  في  أننا،  يؤكد  بما  لحظات،  في 
الخارجية  السياسية  ووالءاتهم  ساستنا  فعناد  وحاسم،  أولي  بشكل  أزمتها  من  البالد 
والداخلية هي صانع قرار ليبيانا ليس إال، ويظل شعبها هنالك، بعيدًا ومحشورًا بين النهب 

له وخنوعه ورجاالت النفق المظلم.

رافد علي

ذريعة األدلجة أسدها بالفلسفة، إذ أكتب فيما 
االجتماعي  التواصل  وصفحات  مدونات  أوردتــه 
األوروبية  الفلسفة  وأستاذ  الكاتب  نعي  معلنة 

المعاصرة، رجب بودبوس .
بالفلسفة  لالهتمام  شارحة  بتوطئة  وأبتديء 
االستقالل  بعد  تأسست  التي  الليبية  الجامعة  في 
تاريخية  لظروف  أنه  فالمعروف   .1955 العام 
الحاكم  دشنه  الذي  نهضة مصر  بمشروع  تتعلق 
 ،1882 األلباني محمد علي باشا بداية من العام 
القاهرة  جامعة  الـ20  القرن  أربعينيات  في  نالت 
السبق  وفرعاها عين شمس واإلسكندرية، قصب 
واتجاهات  ــدارس  م في  الفلسفة  تدريس  في 
مثلها  التي  الهوسرلية  الظاهراتية  فعدا  فكرية. 
في  األمريكية  الجامعة  في  مالك  شارل  اللبناني 
أواخر  مثلها  التي  الشخصانية  والفلسفة  بيروت، 
اللبنانية  الياسوعية  رنيه حبشي في  الخمسينيات 
ومحمد عزيز الحبابي في جامعة الرباط المغربية، 
فكان  المصريون.  مثلها  األخرى  االتجاهات  فإن 
تمت  مؤثرين  أساتذة  عبر  متأثرون  طالب  لها 
الجامعة  بــآداب  الفلسفة  قسم  إلــى  إعارتهم 
الليبية. مثل عثمان أمين الذي عكف على تدريس 
التي عبرت عن نفسها مصريًا  الذاتية،  ـ  المثالية 
الواقعية  مضمون  للمثالية  فصُير  بـ»الجوانيّة«، 
تبنت  الــذي  بــدوي  الرحمن  وعبد  الــجــديــدة، 
»الزمان  القاهرة  جامعة  في  للدكتوراه  أطروحته 
األنطولوجيا  الوجودية  الفلسفة  من  الوجودي« 
الماهية  على  للوجود  المسبقة  الهيدجرية 
بمحورة  اإلنسانية  المشكلة  في  الفلسفة  مقحمة 
الفيلسوف جان بول سارتر الموقفية البشرية على 

مسألة الحرية .
»في  روايته  بودبوس،  لـ  أقرأه  أدبي  نتاج  أول 
المنفى« الكتاب الوحيد المطبوع له العام 1975 
عن مكتبة »قورينا«. وكان تحصل بها على جائزة 
اشتريتها   .1969 العام  والثقافة  اإلعــالم  وزارة 
بعد  وقرأتها  القبلي،  بعجاج  مترب  خريف  في 
المنفي  سردية  نفهم  االمتحانات.  من  فراغي 
في  ــروايــة  ال نموضع  عندما  الكاتب،  بضمير 
الماهية،  على  الوجود  المسبقة  الوجودية  النزعة 
كـ  رياضية  نــوادٍ  في  محاضراته  إلى  وننسبها 
والفلسفة  األهــلــي،  بــنــادي  الفلسفة  تبسيط 
الشعبي،  الصابري  التحدي بحي  بنادي  القورنائية 
رفيق.  مــدرج  في  ربما  الحرية  مفهوم  وتحليل 
وترجمة  »قورينا«  مجلة  في  كتاباته  إلى  إضافة 
»إعالن  منها  وتأليفها  الفرنسية  عن  مسرحيات 
والسقوط«؛  واللعنة،  العتيق،  والبيت  الرفض، 

بعد،  يستردها  ولم  أنفاسه  العالم  يكتم 
من  كبير  هلع  للمجهول،  وترقب  وقلق  خوف 
أوكرانيا  ويدخل  فعلته  الكرملين  يفعل  أن 
ولى  الذي  السوفياتي  االتحاد  أيام  المجاورة، 
الممتد  االتحاد  ذلك  وظل  منه  قطعة  كانت 
على  القابع  بالدب  يوصف  اليحد  اتساع  على 

الدوام وسط غابات الثلوج الكثيفة.
إلى  دبــابــاتــه  دخلت   1956 أكتوبر  فــي 
ألكسندر  أعاد   1968 سبتمبر  وفي  بودابست، 
كانت  بالد  في  الطاعة  بيت  إلى  دوبتشيك 
أزمــة  وبينهما  تشيكوسلوفاكيا،  تسمى 
الخنازير  خليج  عند  كوبا  في  هناك  الصواريخ، 
شتاء 1962، دائمًا كان الدب يتحرك ويتململ 
العالم  يصاب  الشتاء،  عبر  األوقــات  أغلب  في 

بالخوف ومزيد الصقيع.
والصغار  يحشدون،  يتصارعون..  األقوياء 
ثم  والدمار،  الهلع  من  باهضة  مبالغ  يدفعون 
الخرائب  فإن  المريرة  المواجهات  اندلعت  إذا 
الحرب،  بعد  واضحة  تلوح  الميتة  والشوارع 
المراسلين  أنباء  تتصدر  أوكرانيا  األيام  وهذه 
والنيران  وصور،  أخبار  واإلذاعــات،  والشاشات 
فوق الثلوج، الخطوط الحمراء تقترب عند حافة 

نقاط البياض.
االتحاد  جمهوريات  أول  أوكرانيا  كانت 
وتقترب  األســود  البحر  على  تقع  السوفياتي 
من رومانيا وبولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا 
وكانت حقول القمح العظيمة تشكل أهميتها 
إضافة  العالم،  مستوى  على  حتى  االقتصادية 
الحرب  في  الويالت  ذاقت  سكانها،  عدد  إلى 
البشر،  من  مليونًا  وفقدت  الثانية  العالمية 
تجربة  صاحبة  التخريب،  من  الكثير  وعانت 
الذي  والصراع  واألزمــات  الحروب  في  قاسية 
وإضافة  جديد،  من  فمه  يفتح  ثم  يتوقف 
بدين  برجل  تفخر  كانت  والفودكا  القمح  إلى 
نيكيتا  هو  الظل  خفيف  لكنه  الــوزن  وثقيل 
وستالين  ولينين  القيصر  عاصر  خروشوف، 
التي  أوكرانيا  في  المقاومة  وقاد  والحروب، 
رئاسة  الحقًا  وتولى   1894 العام  فيها  وُلد 
وقاد  الكرملين  إلى  الخطى  حث  ثم  وزرائها، 
مع  المواجهة  الباردة،  الحرب  في  كلها  روسيا 
الصين  مع  العقائدي  والخالف  وأميركا  الغرب 
وخلع حذاءه ذات يوم في األمم المتحدة العام 
العالم  أمام  الخطابة  منبر  به  وخبط   1959

بأسره.
والمستحيل،  والنكات،  بالفودكا  يمتلئ  رجل 
أزاح تراث ستالين وبيريا، ثم ُأعفي من منصبه 

وأيضًا مقاالته في صحيفة الحقيقة: »المسيح من 
خشب، والبنغازية الحزينة«... إلخ .

التحاقي  قبل  بودبوس  لرجب  قرأت  أني  الأنكر 
ألن   .1974 خريف  بنغازي  بآداب  الفلسفة  بقسم 
وترجمات  مقاالت  أسلفت،  كما  منشوراته،  أغلب 
»قورينا«  مجلة  في  لمسرحيات  الفرنسية  عن 
بها  طالبًا  كان  وقتما  اآلداب  كلية  عن  الصادرة 

. 1968 - 1965
بــدوي،  دروس  على  بــودبــوس  رجــب  تتلمذ 
إلى  لسنة  معيدًا  ثم  الرابعة،  السنة  في  طالبًا 
الدكتوراه  درجة  لتحضير  لفرنسا  ابتعاثه  حين 
بدوي  عبر  سارتر  تأثير   .1977 العام  أنهاها  التي 
نلحظه  والعدم«  »الوجود  كتابه  له  ترجم  الذي 
بودبوس  رجب  للطالب  األكاديمي  المسار  في 
»التخيل«،  عن  ماجستيره  رسالة  في  فرنسا:  في 
و»أنطولوجيا  العنوان،  بهذا  كتاب  ولسارتر 
المعمقة،  ــات  ــدراس ال دبــلــوم  رســالــة  الحرية« 
الثالثة.  الحلقة  لدكتوراه  رسالته  و»الحرية« 
من  شهرين  بعد   1969 أكتوبر  إلــى  بالعودة 
انطلق  الملكية.  أطاح  الذي  العسكري  االنقالب 
كمعتاده،  الليبية،  الجامعة  في  الدراسي  العام 
رجب  المعيد  فألقى  الطالبية.  الجمعيات  بنشاط 
علم  في  »محاولة  بعنوان  محاضرة  بودبوس 
الثورة«. نشرها في أول عدد بعد التغيير أكتوبر - 
نوفمبر من مجلة »قورينا«، وكان من المشرفين 
على تحريرها واحتوى العدد أيضًا مقالة ثانية له 
عنوانها »عرض النظرية في الثورة«. فيما حدثني 
الفرنسية  اللغة  قسم  من  1975طالب  العام  به 
لبودبوس  اإليجابي  النشاط  هــذا  أن  عاصره. 
الوجودي  كونه  عنه  المثبتة  الصورة  يــزح  لم 
بعد  وأفكاره  اسمه  تــداول  صار  الذي  السارتري 
لمسته  ما  وهذا  ممنوعًا.   1973 الثقافية  الثورة 
الفارق  مع  المنفى«  »في  روايته  أقرأ  وأنا  أيضًا 
»الغثيان«  رواية  بطعم  باريس  ـ  بنغازي  المكاني 
ـ   77 العام الجامعي  لجان بول سارتر. ومع بداية 
1978 لمحت في رف الفلسفة بالمكتبة المركزية 
مواقف  كتب  سلسلة  البيروتية  الترجمة  للجامعة 
المكتبة  من  إهداء  ختم  عليها  سارتر  بول  لجان 

الشخصية لرجب بودبوس .
المثالية  درس  الــذي  بــدوي  الرحمن  عبد 
بكلية  والمعاصرة  الحديثة  والفلسفة  األلمانية 
طريقته  عن  عُرف   1973 ـ   1968 الليبية  اآلداب 
اعتماده أسلوب األستاذ المُرسل الذي ال يفترض 
موضوعته  في  ويناقشه  درســه  يستقبل  طالبًا 
أويسأله. فطالبه تلقفوا أفكاره وتوجهه الوجودي 

في أكتوبر 1964، في مايو من ذلك العام كان 
الدردنيل  عبر  بحرًا  مصر  إلى  للسفر  يتأهب 
السد  احتفاالت  فــي  للمشاركة  والبسفور 
لتوديعه  إليه  حضر  يغادر  أن  وقبل  العالي، 
في  الشيوعي  الحزب  سكرتير  شيلست  الرفيق 
كل  اطمئنان،  بكل  سافر  له:  وقــال  أوكرانيا 
شيء في أوكرانيا كما تريد، إنتاج القمح والذرة 
األرقام  مزيد  يكرر  الرفيق  وظل  يتضاعفان، 
األوكراني خرشوف  الفالح  يصبر  لم  والبيانات، 
وقال له، أيها الرفيق هل تظنني ذاهبًا إلى غير 

عودة، تذكر أنني سأعود!
في  الحافة  عند  هناك  يعلو  دائمًا  والصراع 
النهاية.. إنه صراع  الحافة،  الشتاء، ويكاد يبلغ 
أنفاسهم  يكتمون  الصغار  يظل  فيما  الكبار، 
لآلخر  أحدهما  يسدد  لو  ــاذا  م ويتفرجون، 
رأي  على  ذلك  بعد  يحدث  ماذا  مميتة،  ضربة 
التي  الوسائل  كل  لديهما  األكبر،  اإلسكندر 
كل  مع  لديهما  أخالق،  ودون  هوادة  بال  تقتل 
متفاوتة  أو  متقاربة  بدرجة  النووي  الثقل  هذا 
الواليات  يملكانها،  األحوال  جميع  في  لكنهما 
اليابان،  فوق   1945 العام  فعلتها  المتحدة 
سبتمبر  في  الذري  النادي  دخلوا  والسوفيات 

.1949
على  ويقارب  أنفاسه  يكتم  اآلن  والعالم 
الــبــول فــي فــراشــه فــي كــل األوقـــات، األمــم 
التصريحات  وأمــيــركــا،  ــغــرب  وال المتحدة 
للحرب،  تستعد  وأوكرانيا  النارية،  والخطب 
تسمع  السالح،  على  التدريب  على  تستيقظ 
والعقوبات  بالمقاطعة  والغرب  أميركا  وعود 
لبوتين الذي يعترف بانفصال جمهوريتين عن 
الذي  البتر  يماثل  دائمًا  واالنفصال  أوكرانيا، 
جروحه تنزف، االنفصال تتبعه شرور ال تنتهي، 
أوكرانيا  تكون  أن  أيضًا  بوتين  يعجب  وال 
يعد  لم  الناتو،  حلف  في  عضوًا  منه  القريبة 
حلف وارسو باقيًا منذ زمن، وأوروبا ترتجف من 
الصقيع وكورونا، وتنتظر التناطح الذي يقترب، 
تتحرك،  األساطيل  يصرح،  األبيض  البيت 
وسط  الرمادية  وجدرانه  بقبابه  الكرملين 
يتوقف..  وال  يصرح  لنين  ضريح  وقرب  الثلوج 
يالتا،  منذ  األبدي  والصراع  والنفوذ  المصالح 
سابقًا  القطبين  مع  أوروبا  الثانية،  الحرب  منذ 
إنها  شيئًا.  التملك  األحــوال  كل  في  والحقًا، 
فقد  طفل  مثل  الريح،  تميل  حيث  تميل  فقط 
تنهض  والدبلوماسية  وتصرخ،  تراقب  لعبته، 

وتختفي.
ــأن الــــروس بعد  ــاد بـ ــق ــت ــان ثــمــة اع كـ

عبر مؤلفاته الغزيرة تقريبًا في كل فروع الفلسفة.
الرابعة،  السنة  طلبة  لنا،  األولى  محاضرته  في 
المعاصرة، لحظت  الغربية  الفلسفة  في مادة نقد 
يكلم  وكأنه  يحاضرنا  أنه  بودبوس  األستاذ  على 
نفسه. هو الصوت وصداه. ولكن هذا لم يمنعني 
»في  روايته  أتأبط  أن  من  الثاني،  األسبوع  في 
له مالحظاتي  باب مكتبه ألبدي  وأطرق  المنفي« 
رغبته،  وعدم  بحرجه،  شعرت  عنها.  دونتها  التي 
امتحان  بعد  عنه.  ليصرفني  بعذر  تعلله  وتفهمت 
نتيجة  ألستلم  مكتبه  باب  طرقت  األولى  الفترة 
إلجابتي  المفندة  بمالحظاته  فأمطرني  االمتحان، 
الظاهراتية  الفلسفتين  نقد  في  سؤاليه  عن 
والوجودية، التي اعتمدت فيها على كتابي بدوي 
وبوخينيسكي  المعاصرة«  الفلسفة  في  »مقدمة 
دار  نشرته  أوروبـــا«  في  المعاصرة  »الفلسفة 
المتحول  ع.الــوافــي  بترجمة  الليبية  الفرجاني 
عبد  المصريان  األستاذان  أهــاله  الــذي  للتاريح 
الهادي أبوريدة وعثمان أمين بقسم الفلسفة في 

دفعة سابقة .
أبريل  إلى   1977 أكتوبر  بودبوس من  لنا  بدا 
محاضراته  بإلقاء  مكتفيًا  عاديًا،  أستاذًا   1978
استشارات  تقديم  حدثنا  ما  وفــي  الروتينية، 
على  للقائمين  السارترية  النفسانية  معتمدًة 
والحظناه   . ببنغازي  النفسية  األمراض  مستشفى 
الثانية  الذكرى  مناسبة  حتى  ــذرًا  ح متوجسًا، 
إلى  ُأقيمت  إذ  العنفي،  أبريل  من  السابع  لحدث 
الزعيم  بحضور  ليوم  نــدوة  االحتفاالت،  جانب 
من  الثاني  الفصل  لصدور  ممهدة  القذافي 
االقتصادي.  المشكل  لحل  األخضر«  »الكتاب 
المحاضرة،  بعد  للندوة،  التالي  األســبــوع  في 
جريدة  في شكل  نشرة صدرت  حقيبته  من  أخرج 
المحاضرة  يخصص  أن  علينا  واقترح  بالمناسبة. 
حول  بالجريدة  وارد  مقال  لمناقشة  القادمة 
وفضلنا  الوقت،  فتعللنا بضيق   . والشراكة  األجرة 
العام  من  المتبقيتان  المحاضرتان  تخصص  أن 
الدراسي لمراجعة المنهج، وما هو المقرر منه في 

االمتحانات .
»الفصول  لمجلة  بالخريف  الفصلي  العدد  في 
لمحت   ،1978 الدراسي  العام  نهاية  األربعة« 
مقالة ممهورة باسم الكاتب رجب بودبوس تحت 
مستقبل  في  ستكون  والحرية«  »الحاجة  عنوان 
االشتراكي«  »الحل  في  كتابه  من  فصاًل  األيــام، 
للكتاب  العالمي  المركز  1982عن  العام  الصادر 
في  العقائدية  الفكرية  سلسلته  في  األخضر 

النظرية العالمية الثالثة.

اتحادهم  وانهيار   1991 العام  غورباتشوف 
التهديد  أيــام  كانوا،  كما  يعودوا  لن  سوف 
الصناعية  باألقمار  والتجسس  الذري  بالسالح 

وكل الخوارق.
أو  كندي  أو  خروشوف  هناك  ليس  واآلن 
جونسون أو كوسيغن، اآلن عالم آخر قد ينهار 
مكان  كل  من  الموت  ويزحف  لحظة،  أية  في 
وتضيع  السهوب  في  القمح  حقول  وتحترق 

زجاجات الفودكا وخبيرات التدليك!
يتم  يجري،  الــذي  التهديد  كان  لو  فماذا 
لها،  السند  التي  الصغيرة  الشعوب  باتجاه 
ماذا كان سيحدث لو ظل األمر يتعلق بشعوب 
واالستبداد  باإلرهاب  تتهم  وفقيرة  متخلفة 
التي  الشعوب  والسرقات،  والرشاوى  والفساد 
ويتساقط  الخبز  رغيف  ثمن  أحيانًا  التملك 
عندما  أطفالها  رؤوس  فوق  القنابل  مع  الحجر 
اإلرادة  التملك  شعوب  عليها،  الكبار  يتفق 
التدليك، شعوب يستبد  القمح وغرف  والحقول 
للتدخل،  الكبار  مستجدية  فتفزع  األلــم  بها 
وتصير أرضها حقل تجارب لألسلحة والصواريخ 

وكل شيء قاتل.
األهوج  التدخل  فإن  كذلك،  األمــر  كان  لو 
يتحقق دون استئذان، يختلف الكبار في مناطق 
النفوذ لكنهم يتفقون على المصالح، الشعوب 
بايدن  اإلرادة،  الصغيرة ليست كبيرة والتملك 
فإن  أوكرانيا  في  وقعت  لو  الحرب  إن  قــال 

الكلفة البشرية ستكون باهضة الثمن.
الرئيس،  ياسيادة  كذلك  هناك  إنها  أجل، 
تقولها بكل حزن، ولكنها تظل رخيصة وبخسة 
وأفغانستان  وفيتنام  فلسطين  في  الثمن 
وسوريا والسودان واليمن، وكل المناطق التي 

تعيش خلف أسوار الرماد.
أكثر  تبدون  إنكم  الرئيس،  يا سيادة  صحيح 
بمواطنيكم  بكم،  األمر  يتعلق  عندما  إنسانية 
اآلخــرون  أمــا  عليهم،  وتشفقون  وحلفائكم 
في  فليس  العالم  وبقية  أوكرانيا  في  البؤساء 
بوتين  والقيصر  أنت  الرفيعة  إنسانيتكم  وارد 

في ذلك الكرملين.
آخر  بعيد  لصوت  صدى  هناك  صراعكم  إن 
ستدفع ثمنه الشعوب المقهورة المتخلفة، وقد 
يكون مقدمة لتقسيم المزيد من العالم قطعة 
في  ومستمرة  تحبك  أنها  يبدو  خطة  قطعة، 
صابون،  فقاعة  مثل  األزمة  وستنتهي  اإلعداد، 

بعد أن يكتم العالم كله مزيد األنفاس.
فمن سيشرب األنخاب بعد ذلك فوق مائدة 

اللعبة المملة المليئة بالقمار؟!

أول نتاج أدبي أقرأه 
لـ بودبوس، روايته 

»في املنفى« الكتاب 
الوحيد املطبوع 

له العام 1975 عن 
مكتبة »قورينا«

 وكان تحصل بها 
على جائزة وزارة 
اإلعالم والثقافة 

العام 1969

األقوياء يتصارعون.. 
والصغار  يحشدون، 

مبالغ  يدفعون 
باهضة من الهلع 

والدمار

ال لثقافة الشيطنة

الرشوة السياسية.. 
ورجاالت النفق املظلم

ما  وكل  ما،  دولة  مواطنو  فيه  يعيش  الذي  المحيط  هنا،  بالثقافة  المقصود 
الفهم  هذا  من  وسلوكيات.  وأعراف  وتقاليد  ومبادئ  قيم  من  المحيط  هذا  يحتويه 
هذا  في  للثقافة  والضار  السلبي  الجانب  أنها  على  الشيطنة  ثقافة  تعريف  يمكن 
تشويه  على  يعملون  الذين  األشخاص  يسود  الثقافة  من  النوع  هذا  ففي  المحيط. 
خطرًا  يسبب  قد  أنه  يعتقدون  من  وكل  بل  ومنافسيهم؛  خصومهم  ومكانة  سمعة 
كل  نسب  يحاولون  تجدهم  األشخاص  من  النوع  هذا  الشخصية.  مصالحهم  على 
همهم  وتجد  معهم!  يختلف  من  أو  لمنافسيهم  محيطهم  في  السائدة  األخطاء 
بما  واالستخفاف  واحتقارهم  لهم  واإلساءة  يخالفهم  وإهانة كل من  إعاقة  األساسي 

ينجزونه مهما كان مفيدًا وعظيمًا!
للجميع،  والضارة  السلبية  الركائز  من  العديد  على  تقوم  الشيطنة  ثقافة  إن 
والتحريض  واإلقصاء  والجحود  والحسد  والحقد  الكراهية  أهمها:  من  لعل 
شديد،  باختصار  الخصومة.  في  والفجور  باآلخر  واالستخفاف  الظروف  واستغالل 
للفشل  مدرسة  وهي  الناجحين،  وكره  النجاح  وضد  التسلط،  حب  ثقافة  هي 
انتشارًا  واألكثر  السائدة  الثقافة  أصبحت  قد  أنها  المؤسف  ومن  والفاشلين. 
األيام،  هذه  الوطن،  ربوع  كل  في  القرار  وصناع  السياسية  النخب  بين  وشيوعًا 

تحت شعار »شرعية األمر الواقع!!«
فما العمل؟

لعله من البديهي أن يدرك الجميع أن نتيجة الشيطنة هي خسارة الجميع، وعليه 
السياسي  المرض  هذا  من  وشعبنا  أنفسنا  تخليص  على  نعمل  أن  األوان  آن  فقد 
الضار والخبيث، والذي زرعته بعض النخب السياسية المفلسة بيننا، وأن نعمل على 
يعيش  تعددية  ديمقراطية  دولة  تجمعهم  وإيجابيين،  فاعلين  مواطنين  نكون  أن 
فيها كل الفرقاء أحرارًا متساوين، بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم 

ولغاتهم وأفكارهم ومشاريعهم، ويسعون جميعًا لتأسيس وطن:
يعيش  أن  مواطن  لكل  الفرصة  فيه  وتُتاح  يُجهل،  ال  ويُعلم  يُفرق،  ال  يُجمع 
سعيدًا ويشعر بالرضا الذي لن يحدده له أحد إال هو. وفي اعتقادي لكي يتحقق هذا 

الهدف السامي والنبيل ال بُد:
كل  عن  نعرض  وأن  الشيطنة.  ثقافة  وتجار  وأنصار  رؤساء  برفض  نبدأ  أن  أواًل: 
من  لكل  نتصدى  وأن  لإلقصاء،  يدعو  من  كل  نستنكر  وأن  للكراهية،  يسوق  من 
وأن  الخصومة،  في  للفجور  يلتجأ  من  كل  نناهض  وأن  التحريض،  أساليب  يستخدم 

نترك كل من يدعو إلى احتقار واستخفاف ما ينجزه ويقوم به اآلخرون.
الحسن في  الخلق  الجديدة منطلقة من  السياسية  بُد أن تكون ثقافتنا  وثانيًا: ال 
التحديات،  مواجهة  في  والشجاعة  القول،  في  والحكمة  بالنفس،  والثقة  التعامل، 
أسس  على  واالختيار  العمل،  في  الفرص  وتكافؤ  واإلدارة،  اإلنجاز  على  والقدرة 
وفوق  االختالفات،  كانت  مهما  اآلخرين  مع  والتواصل  واالتصال  والجدارة،  الكفاءة 
هذا وذاك احترام كل االجتهادات والسعي لتأسيس دولة القانون والمؤسسات التي 

ثار من أجلها شعبنا المحروم، فهل يمكننا أن نحقق ذلك؟!
أدعو اهلل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.

واهلل المستعان.

د. محمد بالروين

10www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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رأي

قراقيش ليبيا وقروشها

األسوار حدود، تجمع وتمنع، تفصل وتحتاز، وهي ذات وظائف متقاربة في نفس اإلطار العام. وفي المصطلحات 
المنطقية في التاريخ الفكري العربي نقول »سور القضية«* ونعني به الكلمة األولى منها التي تجمع محتواها وتحده. 

ففي قضية من مثل »كل إنسان فانٍ« تمثل »كل« سور القضية الذي يحصر اإلنسان.
واألسوار ُأقيمت لحماية البيوت والممتلكات. فالسور يعين حدود البيت، أو الملكية، واضعًا حداً بينها وبين الخارج 

لحمايتهما.
وأسوار البيوت، مثلما تحجب الداخل وأهله عن أنظار الموجودين في الخارج، تحجب أيضًا أنظار من في الداخل 

عن رؤية الخارج. لذا تقول أغنية ليبية:
ال تسامح البناي في ما علَّى... علَّى الحيوط ودرقك يا لال.

فـ»الحيوط« مثلما صدت عينيه عن رؤية محبوبته وحجبتها عنه، صدت أيضًا أنظار حبيبته عنه وحجبته. هذه، 
بالطبع، وظيفة »قمعية« اجتماعية. لكن، الحقًا، ظهرت الوظيفة الحمائية العسكرية من خالل تسوير المدن والقالع 
والحصون. فاألسوار العالية تكلف العدو الغازي جهداً مضاعفًا وخسائر جمة في محاولة تسلقها واالنسياب في الحمى 
الداخلي. وعادة ما تكون هذه األسوار مزودة بفتحات )كي ال أقول نوافذ( تمكن المدافعين من مراقبة الخارج وإطالق 
سهامهم على العدو الزاحف. وازدادت أهمية هذه الفتحات مع ظهور األسلحة النارية. ويمكن التمثيل هنا بالسور 
الذي أقامه االحتالل اإليطالي، الذي يحيط بمدينة طرابلس من البحر إلى البحر، لصد هجمات المقاومين الليبيين، 
الذي تمكن فتحاته الجنود اإليطاليين من صب نيرانهم على المهاجمين. ورغم إزالة السور منذ نهاية الستينيات، 
إال أن الشارع الذي كان يحاذيه مباشرة من الداخل مازال يعرف حتى اآلن، عند الكثيرين، بـ»شارع، أو طريق، السور«. 
وفي مقالي الذي نشر بصحيفة »نيو يورك تايمز« غداة مقتل معمر القذافي، قالت لي المحررة قبل نشر المقال 
»نحن عدنا إلى خريطة طرابلس ولم نجد شارعًا بهذا االسم. لكنني سأعتمد كالمك«! فقلت لها »في الواقع أنا ال 

أعرف االسم الرسمي للشارع. لكنه معروف شعبيًا بهذا االسم«، وأعطيتها نبذة قصيرة عنه.
من هذا الحجب الذي تمارسه األسوار، اشتق في التراث العربي اإلسالمي اسم »الحاجب«، وهو الشخص الذي 
ينظم مواعيد الخليفة أو السلطان أو الوزير ويأذن للبعض بالدخول عليه ومقابلته ويمنع آخرين. فهو هنا يقوم 
مقام السور الحاجب الذي ال تتوفر فيه سوى فتحة صغيرة تخضع لتحكم دقيق. والحاجب فوق العين هو بمثابة سور 
حاٍم لها. وفي مثال الحاجب الموظف أعاله وحاجب العين يكون الحاجب أعلى من محجوبه. ففي المثل أن »العين ال 

تتعلى على حاجبها!«.
ومن رمزية السور الحاجب اشتقت لفظة »الحجاب« الذي ترتديه المرأة ليحجبها عن األنظار. كما أن هذه اللفظة 
تطلق أيضًا على الحرز الذي يحمل تعويذة حامية من العين والحسد والكائنات الخفية المؤذية، ويعلقه الشخص 

حول رقبته أو يضعه بطريقة ما تحت ثيابه مالصقًا لجسده.
في إحدى زيارات أسرتي لي بالسجن، شعرت بأختي وهي تعانقني تضع، خلسة، شيئًا في جيب صدر بدلة السجن. 
عندما انتهت الزيارة وعدت إلى الزنزانة اكتشفت أنه حجاب صغير، قماشه أخضر اللون. وألنني ال أعتقد في مثل هذه 
األشياء فتحته. فوجدت داخله قطعة من لحاء شجرة ما يبدو أنها رققت بالطرق، ملفوفة في نشرة داخلية لدواء ما!. 

ولست أدري إن كانت هذه النشرة من ضمن التعويذة.
* باإلنغليزية Qualifier، ومن ضمن معانيها )حسب قاموس االمورد(: القيد أو المقيِّد. لكن خليل أحمد خليل، 
في كتاب عن المنطق ترجمه عن الفرنسية، يترجمها »مكمام«. ورغم أن جذر »الكم«، في مقابل الكيف، داخل في 
الكلمة، إال أنها تحيل، مباشرة، إلى الكمامة. ويبدو لي أنه كان األوفق أن يترجمها »مُكمِّم« حيث تحيل اللفظة إلى 
تحديد الكم، وإلى »التكميم« بمعنى وضع الكمامة. وفي جميع األحوال، ال أرى داعيًا الستبدال مصطلح استقر وُفهم 

وحُدد معناه عبر قرون عديدة.

 The( :أغنية مشهورة عنوانها، المقامر )Kenney Rogers - للمطرب األميركي الشهير، )كيني روجرس
Gambler(. تقول كلمات بعص فقراتها:

)إذا نويت أن تقامر، يا فتى، فقامر بشكل صحيح. تعلم متى تلعب؟ ومتى تنسحب؟ ال تعد مكاسبك وأنت 
مستمر في المقامرة، ألنه سيكون لك وقت وافر للعد، فكل المقامرين ينتهون ما بين خاسرين وكاسبين، سر 

نجاح المقامر، فيما يحتفظ به من أوراق، وفيما يتخلص منه..(.
األغنية ال يستوعب كلماتها سوى من مارس لعبة معينة من القمار ليعرف معناها، وهي لعبة )البوكر( التي 

كنا نشاهدها في أفالم الغرب األميركي، حينما تنتهي اللعبة، غالبا، بإشهار السالح واالقتتال.
الذي يمتد حتى السحور، والعديد من المساجد  ليالي شهر رمضان بالسهر  ارتبطت طفولتنا خالل  ولقد 
تظل مفتوحة من بعد صالة التراويح، للذكر والتهجد، وأيضا للمسامرة في خلواتها وقد تمتد حتى ارتفاع أذان 
الفجر وصالته. كان السهر مرتبطا بشهر رمضان، وابتدعت لألطفال وسائل ترفيهية لعل من أبرزها في بنغازي 
)كراكوز بازامة( ، وهو خيال الظل حيث ابتُدعت شخصيات فكاهية مثل )الكراكوز( الذي من شخصيته اكتسب 
األراجوز اسمه، وأيضا )الحازيواز( و )لال منانا( وبسبب فكاهة المواقف الضاحكة الطفولية التي كنا نترقبها باعتبار 
أنها المتعة البصرية الوحيدة لجيل طفولتي. ثم خالل الصبا، كان لعب الورق )الشكبة( و)األسكمبيل(، خصوصا 
ما بين األربعة من أشهر وسائل هذه اللعبة، في حين أن اللعبة نفسها في طرابلس يشتهر لعبها بستة أفراد. 
هناك )الشكبة( ولم تدخل لعبة )الرومينو( إال مؤخرا، وكانت معظم هذه األلعاب تتأسس على أن يدفع الخاسر 
ثمن مشروبات الالعبين. قد تكون هذه األلعاب هي وسائل الترفيه الرمضاني الذي يصاحب السهر الذي يستمر 
حتى قبيل موعد السحور. ومع ذلك كانت هناك شِلل شبابية يلعبون ألعابا مختلفة مقابل مال، وهي بالتأكيد 
نوع من أنواع القمار، وإن كانت بمبالغ زهيدة. ولكن األمر تطور مع ارتفاع الدخل، في تلك الفترة التي فتحت 
فيها حكومة ثورة سبتمبر الخزائن، وكثرت مشاريع الجيش من بناء المعسكرات والثكنات، ناهيك عن الثراء 
الذي صاحب مشاريع التطوير العمراني، حيث ما كان يتطلب من المواطن سوى قطعة أرض، وتقوم المصارف 
بتمويل البناء الذي يبالغ أصحاب األرض فيه، فهم يعتبرونها فرصة القتطاع جزء من تكلفة البناء إما لالقتصاد 
أو العتبارها ثمنا لألرض، أو رأسمال مشروع. كل ذلك جعل المال يكثر وتكثر معه إغراءات السوق من أساسيات 
وأيضا من كماليات، تدفقت بشكل جنوني. ومعها لم تعد تسالي رمضان تلك األلعاب البسيطة البريئة، فلقد 
بدأت ألعاب الورق الترفيهية خالل شهر رمضان تتطور سريعا، وصلت حد قدوم مقامرين محترفين من دول أكثر 
انفتاحا على الغرب، من دول الشام تحديدا، وكثرت األلعاب ومسمياتها. وعرفت لعبة )البوكر(، التي تناولتها في 
روايتي )نقش على جدار العين( والتي عقب عليها أحد الرفاق األعزاء، إنها رائعة حتى أنك تتعلم لعبه البوكر مع 

متعة قراءتها!
كان لمحاضرات الدكتور محمد علي العريان في علم النفس، في سنتي األولى، أثر كبير على قراراتي الدراسية 
الالحقة، بل أيضا في مسيرة حياتي العملية. كنت، مثال، مهتما ومأخوذا بالتاريخ وكان قراري التخصص فيه، ولقد 
كانت نتائجي النهائية في علم النفس والتاريخ هي األفضل. ولما عرف الدكتور العريان نيتي في دراسة التاريخ، 
وضح لي أنه متأكد من نجاحي وتفوقي في مادته، فلقد أخبره الدكتور فوزي جاد اهلل عن اهتماماتي الجادة بمادته، 
غير أنه وضح لي أنه مهما تفوقت في أي مادة ستحتاج إلى لغة أجنبية لمواصلة دراستك، وبالتالي األسلم أن 
تدرس لغة إنجليزية ثم تنطلق نحو التاريخ جاهزا لها، خصوصا أن السنة الثالثة بقسم اللغة اإلنجليزية سوف تكون 

دراسة تاريخ أوروبا في العصور.
ولكن الود كان مقطوعا ما بيني وبين اللغة اإلنجليزية! وظل أمر التخصص متذبذبا ما بين التاريخ الذي 
سجلت في قسمه بالفعل، وبين ما اقترحه الدكتور محمد علي العريان! كان عبد المجيد قد ذهب إلى كلية الحقوق 
وباشر الدراسة لحوالي ثالثة أسابيع فيما باشرت أنا التاريخ خالل المدة نفسها فقد كان قانون الجامعة يمنحنا 
تجربة شهر بعدها إما أن نواصل أو ننتقل إلى قسم آخر. وجاء عبد المجيد واعترف أنه يصعب كثيرا أن يواصل 
دراسة القانون، فهو يحتاج إلى يوم إضافي كل يوم! واقترح أنه سيأخذ برأيي وينضم إلى قسم اللغة اإلنجليزية، 
فلقد كانت لغته أفضل بكثير من لغتي، وذلك بسبب أنه من الجيل الذي درس اللغة اإلنجليزية مبكرا، بحسب 
الخامسة  السنة  منذ  تدرس  اإلنجليزية  اللغة  كانت  فلقد  الماضي،  القرن  في  والخمسينيات،  األربعينيات  نظم 
االبتدائية، ألنه من بعد المرحلة االبتدائية لم تكن هناك دراسة إعدادية، وإنما ثانوية فقط، أما أنا فأتممت 
الشهادة االبتدائية، وبعدها ُأقرت المرحلة اإلعدادية وبالطبع من بعدها الثانوية. عبد المجيد قال: »دعنا نتفق.. 
تنتقل أنت من قسم التاريخ إلى قسم اللغة اإلنجليزية وأنتقل أنا من الحقوق إلى قسم اللغة اإلنجليزية ونواصل 
مسيرتنا معا..« وأخبرته بضعفي الشديد، فأكد لي أنه سيكون سندا لي، وبالفعل كان كذلك، ولكن بعيدا عن 

مدرجات الجامعة!
أساتذتنا مستر  ولكنني عجزت. وكان من  لغتي،  االجتهاد وتطوير  أنني حاولت  أشهد  بالقسم  دراستي  أول 
جونس وهو عجوز كالسيكي وبريطاني جدا! انتبه إلى صمتي وحيرتي وعدم قدرتي على الفهم. ذات يوم في 
نهاية محاضرته طلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه، وارتعبت، فرحا! فلقد تصورت أنها نهاية عالقتي بقسم اللغة 
اإلنجليزية! في مكتبه أخبرني ببساطة وسالسة أنه منتبه أنني أريد أن أتعلم اللغة ولكنني عاجز، وسألني عن 
سبب ذلك؟ تشجعت وأخبرته عن عدم قدرتي فعال عن فهم الفروق ما بين )Is ,Are, Have , Has, was( وبقية 
المشابهات. ضحك وطلب أن أخرج معه، وأخذني إلى شارع العقيب، وهناك قال لي أمام بيته: »هذا بيتي وعليك أن 
تكون هنا من غدا الساعة الرابعة تماما«، وبالفعل كنت في الموعد ومن بعد شهر أصبحت أعين بعض رفاقي في 
 Tomas( وأحدثهم عن مؤلف الرواية )Tess of the d'Urbervilles( :فهم الشعر، وأفسر لهم فقرات من رواية

Hardy( وكأنه )ولد زنقتنا(.
كنت، من المرحلة الثانوية، أحتاج إلى يوم أطول من 24 ساعة بسبب حاجتي إلى ساعات عمل أطول، ناهيك 
عن مغريات لهو فاقت كثيرا ما سبق وأن عرفناه، عندما كان ببنغازي أربعة نواد ليلية وصالتيا روليت، وبضعة 
أشياء أخرى. صحيح أنه من بعد وصولنا الجامعة لم نخلط ما بين دراستنا وما بين رغبة التجربة التي يجد لك 
شبابك الكثير من مبررات معرفتها، ومع ذلك لم ننسق تماما وراء تيارات هذه المغريات إال بهم ضرورة المعرفة 
والتجربة، فحياتي في ذلك الحين، وحياة عبدالمجيد أيضا، أن أهالينا يعاملوننا وكأننا رجال عقالء! ولعل زواجي 
من بعد اجتيازي السنة الدراسية الثانية، وسفري مع زوجتي إلى بريطانيا تطبيقا لمبدأ أقرته الجامعة الليبية، الذي 
ينص بموجب اتفاقيات أن يقضى طالب قسم اللغة اإلنجليزية ثالثة أشهر الصيف لدراسة تطبيقية لمادة »الثقافة 
البريطانية«. ومع ذلك كانت لنا حياة أخرى تختلف عن بقية الطالب، كان المال متوفرا بين أيدينا ناهيك عن أننا 
رفاق لرجال أعمال من جيلنا بعضهم من أسر ثرية مثل عبد اهلل السوسي، الذي انخرط مبكرا في أعمال التجارة 
والمقاوالت، وتعرفنا في مكتبه على رجال آخرين أكبر منا سنا بسنوات قليلة وبتجربة عملية كاملة، وممارسة فعلية 
في مجال األعمال الحرة من مقاوالت وتجارة، وعلى الرغم من ذلك كانوا يحبون الليل تماما مثلما يحبون أعمالهم 
التجارة وإمكانية هائلة في أعمال التوكيالت  التي نجحوا فيها، باستثناء شخص واحد سخره اهلل لي كان حجة 
التجارية والتسويق، ناهيك عن لغة إنجليزية متميزة، وفوق ذلك ملتزما دينيا وأخالقيا، كان سندا حقيقيا لي. ولعله 
من حقه عليّ أن أدلي بشهادة عن سلوك وقفت عليه لم أر مثله في مرحلة كنت شاهدا عليها، فمن بعد تأميم 
التجارة، توقفت أعماله تماما، وعرض عليه تولي منصب مدير تجاري في إحدى الشركات األهلية التي كانت مهمتها 
توريد المالبس كافة إلى المنطقة الشرقية، وكان بمقدوره أن يصل درجة ثراء عالية ولكنه بشهادة كل من عرفه 
لم يتقاض سوى مرتبه، فكان أحد قلة لم تطلهم التحقيقيات واالستجوابات التي صاحبت مصائب أيام 7 أبريل في 
ليبيا. هكذا كان المرحوم حامد عبد الجليل الحضيري، الذي يعد من قدماء الوكالء التجاريين في بنغازي، وأكثرهم 

خبرة وفوق ذلك ذكاء ونزاهة. وتداعي الحكايات والذكريات متواصل، بعونه تعالى.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

تحية طيبة وبعد
أعتذر عن االعتراف بأن ما أكتب للتاريخ، باعتبار أن ليس 
في  نرى  ما  وأن  اآلخر،  بالرأي  يهتم  من  ليس  وأن  بقارئ، 
األغلب، بشر بفمين ودون أذن واحدة، وعليه فال جدوى في 
واقع الحال مما نكتب. لكن منطلقًا من توكيدي هذا، ال بُد 
مما ليس منه بُد، ومن لزوم ما يلزم: أن نكتب وندون ما 
واإلنسانية!،  الوطن  في  شركاء  أبينا،  أم  شئنا  فنحن  نرى، 
وهذا  عنه،  ونذود  به  نعتز  رأي،  أصحاب  وبعد  قبل  ونحن 
على  مسؤولون  أنكم  ثم  القريب.  باألمس  وال  اليوم،  ليس 
البالد، بصفتكم على رأس السلطة، ما يعني أنكم الرئيس، 

وبالتالي رأس حكمة وأصحاب قرار.
في  وما  أنكم  نتفق،  فدعونا  الشرعية،  الناحية  من  أما 
ما  الواقع،  األمر  شرعية  لديكم  سلطات،  من  حاليًا  البالد 
القذافي،  معمر  العقيد  بها  حكم  التي  القوة،  شرعية  يشبه 
ألكثر من عقود أربعة، بعد أن رمى بدستور البالد المعدل، 
عن  الحديث  األشهاد!.نعم  رأس  وعلى  النفايات  سلة  في 
ال  ما  الواقع،  األمر  شرعية  أنها  باعتبار  يكون  الشرعية، 
أقوى من دستور  يستطيع أحد أن يستهين بها، وأنتم بها 
مالزم أول في مقتبل العمر، رمى به في سلة النفايات، ألنه 
نحاسب  لسنا  واآلن  هنا  ونحن  األرض.  على  القوة  امتلك 
أحدًا، فالبالد أقرب إلى الهاوية من النجاة، وأنتم مسؤولون 
الرئاسة، ما  عن ذلك، أكثر من غيركم، بحكم أنكم مجلس 

حتى اآلن، يعترف به الجميع تقريبًا، أي أضلع مثلث المسألة 
الليبية: المحلي واإلقليمي والدولي )ما هو قاعدة المثلث(.

السيد الرئيس السادة األعضاء
ما تقدم واقع الحال لكن األوقع فيه أن ليبيا بالدنا، بين 
وقد  البرزخ،  في  أي  ــوراء،  ال إلى  وسقطة  األمــام  إلى  قفزة 
الغدر  من  بداًل  المستقبل،  إلى  بها  الدفع  بأيديكم  يكون 
بدوركم،  أحد  يستهن  ولم  أستهين  ال  فسقوطها.  بها 
في  وبما  وبمهمتكم،  بمنصبكم  تستهينوا  ال  فبدوركم 
والساعة،  التو  حتى  حيث  بالفعل.  عليه  أنتم  وبما  أيديكم، 
واحدًا  رجاًل  وأن  بل  للبالد؛  كقيادة  موقعكم  في  نركم  لم 
وفي  حتى.  لغيركم  وما  لكم  وما  له  ما  المهام،  بكل  يقوم 
ساعة الحسم هذه، ليس لكم أن تتركوا الحبل على الغارب.

ومهمة  لقب  يحمل  السابق،  المجلس  رئيس  كان  لقد 
وفاق،  الال  رئاسة  مجلس  رأس  أن  فعل  ما  لكن  الوفاق، 
فتقدمتم  ذلك،  غير  أردتم  وأنتم  تقريبًا.  خمس  لسنوات 
كما  مهددة  هي  ما  الوطنية،  فالوحدة  الوفاق  لمهمة 
أيضًا  وأنتم  للمهمة،  انبرى  من  أنتم  إذ  أزيد؛  وحتى  قبل 
لم  الــذي  المجلس  هذا  لمجلسكم.  كمهمة  حددها  من 
البالد  حال  القاطع  والدليل  يذكر،  شيئًا  المهمة  من  يفعل 
اليوم، ما هي بحاجة ملحة وفي عاجل الوقت، إلنجاز مهمة 
اختلف  فلقد  والفعل،  بالقوة  البالد  بقيادة  الرئاسة،  مجلس 
حول  والداني،  القاصي  ويعلم  تعلمون  كما  المختلفون، 

رئاسة السلطة التنفيذية )مجلس الوزراء( كما هم مختلفون 
حول )السلطة التشريعية(؟.

نحن وجمهور الليبيين نعلم ما نرى، والحقيقة لم نركم، 
المتكلم،  فيكم  كان  من  أن  حتى  بل  نراكم؛  كي  فتكلموا 
دوركم  أن  جازمًا  أعتقد  وإني  الساعة.  دقت  عندما  خرص 
دقت  وقد  الساعة،  حتى  به  تقوموا  لم  يجب،  وما  كان  ما 
تكونوا  فال  المحك،  عند  أنها  كثيرون  يجمع  فليبيا  الساعة، 
وال تلعبوا دور المتفرج الوحيد، فواهلل ما من متفرج، وليس 
لقد  وزعمتم،  عزمتم  بالقوة، كما  الكتاب  فخذوا  فرجة.  ثمة 
أن  ساعة  مثلما  انفراج،  ثمة  يكون  أن  ساعة  الساعة،  دقت 

يكون انفالت.
واالنفعال،  العاطفة  مفاعيل  من  إليكم،  أكتب  ما  ليس 
كما ليس من حسابات المتمهل البارد العقل، فالوقت ليس 
رهان  ثمة  وليس  الزمام،  انفلت  فلقد  عندكم،  وال  عندي 
فال  ذلك،  إلى  السبيل  كيف  أما  يجب.  ما  يجب  أن:  غير  آخر 
أزعم أني أعرف، وأنتم سادة من يعرف، وقد خضتم التقدم 
ووكدتم  السالم،   / البالد  إلى  الحرب  البالد/  قيادة  لمهمة 
حروب  السالم.  حروب  خوض  على  القادرون،  أنكم  منذها 
يكون  ولن  والبالد،  عليكم  تنقلب  قد  الساعة  ما  السالم 
ولن  مناص،  ال  مسؤولون  وإنكم  أفظع،  بل  أحمد  العود 
يدق  ما  الساعة،  ليبيا  إليه  وصلت  مما  التنصل،  يمكنكم 

ناقوسها الخطر..الخطر.

رغم أن الجميع يعتبر أن األجسام السياسية الموجودة اآلن في 
)باب سياسة  الليبية غير شرعية، لكن وجودها كان من  السلطات 
أبدع مما كان في مجتمع ضرب  اإلمكان  أو ليس في  الواقع  األمر 
فيه مشروع الدولة منذ إعالن النقاط الخمس( الذي تمارسة البعثة 
األممية التائهة في الملف الليبي وفي تقلبات الحالة، وهو تيه ناتج 
الدوليون  المبعوثون  ارتكبها  أخطاء  وتراكم  البوصلة  عطل  عن 

تباعًا، وعن سيناريوهات بناء الدولة التي اقترحوها في الفراغ.
كما  أولوية  االنتقالية  والعدالة  الوطنية  المصالحة  تعط  لم 
ولم  األهلية،  الحروب  أو  الشمولية  النظم  انتهاء  إثر  عادة  يحدث 
تتبنّ آلية للرقابة المالية كما نصح بها بعض الخبراء الليبيين ما 
في  الممثلون  يُختر  ولم  مبادرة،  أي  أمام  عثرة  حجر  الفساد  جعل 
بشروط  جدارتهم  مدى  تعكس  بدقة  والمؤتمرات  الحوارات  كل 
التفاوض ومدى عالقتهم بما يحدث على األرض فعال، ولم تفصل 
تجاه  عملية  خطوة  أي  تتخذ  ولم  السياسي،  عن  العسكري  الملف 
السالح المنتشر واستمرار دخول السالح رغم قرارات لجنة العقوبات 
باألمم المتحدة، وال أي خطوة فعلية تجاه تفكيك الميليشيات رغم 
بل  بالعقوبات؛  ومهددة  ملزمة  األمن  مجلس  من  قرارات  وجود 
أسهمت في شرعنة بعض الميليشيات وشرعنة الكثير من السالح 
في  لتصبح  أيضًا،  الواقع  األمر  سياسة  تحت  القانون  عن  الخارج 
النهاية حتى الحرب األهلية من لزوم سياسة األمر الواقع، ويصبح 
أكان  سواء  مــرارًا،  الفيتوري  أحمد  يقول  كما  الالحل«  هو  »الحل 
توحي  ملتبسة  ومبادرات  اختيارات  نتيجة  أو  متعمدًا،  الالحل  هذا 
من بدايتها أنها لن تصل إلى حل، وكل مبادرة كانت مجرد فكرة 
تعقيدًا  األزمة  تزيد  انتقالية  مرحلة  وكل  أخرى،  انتقالية  لمرحلة 
ال  التي  الخمسة وسبعين،  لجنة  اختيار  وآخرها  انقسامًا،  والمجتمع 
الفاعلون  أصبح  أعضاؤها، وكيف  اختُير  أساس  أي  على  يعرف  أحد 
فيها هم المعرقلون في األساس ألي حل، ما جعل الفساد يتسرب 
المتحدة بصرها  األمم  بعثة  الذي غضت  األصوات  إليها عبر شراء 
عنه رغم علمها به، مثلما غضت بصرها عن الكثير من االنتهاكات 

واالعتداءات على الشرعية.
البرلمان  توحيد  في  جهدًا  البعثة  تبذل  أن  المفترض  من  كان 
المنقسم )كجسم وحيد منتخب( بدل الجهد المضاعف الذي بذلته 
الشرعية  عن  أبعدتنا  التي  وسبعين،  الخمسة  لجنة  تأسيس  في 
الدستورية، وتحولت إلى جسم آخر يعقد األزمة. والنتيجة كل مرة 
يزيد  ما  داخلي  بتوافق  تحظى  أن  دون  دوليًا  بها  يُعترف  سلطة 

الطين بلة.
رغم أن كل السلطات الحالية غير شرعية حتى في ظل ما يسمى 
سياسة األمر الواقع، لكن مثلما شرعية عن شرعية تختلف، أيضًا ال 

شرعية عن ال شرعية تختلف.
فمنذ أن اختار الليبيون مسارهم السياسي المدني، وفق اإلعالن 
للمؤتمر  للسلطة  االنتقالي  المجلس  تسليم  بمجرد  الدستوري، 
سوى  المسار  هذا  يمثل  جسم  يوجد  عاد  ما  المنتخب،  الوطني 
الوحيد لخطانا  األثر  المنتخب، وبكل سوئه سيظل  النواب  مجلس 
حتى  سواه  مرجعية  توجد  ال  الذي  الدستوري  اإلعالن  طريق  على 
الدولية،  والمؤتمرات  الالحقة  المبادرات  عنه  حادت  والذي  اآلن، 
الملتبسة كمرجعية وال أحد  وأصبح الجميع يتحدث عن مخرجاتها 
يذكر اإلعالن الدستوري الذي جاءت عبره كل السلطات بعد سقوط 

النظام.
لكي ال نفقد الطريق تمامًا ليس أمامنا سوى هذا الجسم الوحيد 
فإننا  وانتهاء واليته،  الساحة، ورغم بؤسه  الموجود على  المنتخب 
من  أفضل  غايتنا  صوب  الوعرة  الترابية  الطريق  هذه  مع  نمضي 
أن نسلك أوتوستراد يوصلنا إلى الهاوية أو إلى حرب أهلية أخرى، 
محاولة  هي  المتالحقة  األممية  البعثات  به  قامت  ما  كل  ولألسف 
شق أوتوسترادات من هذا القبيل، فالمهم أن تصل سريعًا حتى لو 
وصلت إلى حتفك. وما بين أشخاص قساة وأمراء حرب، وقارقوشات 
على  نتقلب  كنا  تتضخم،  وكروش  نهمة،  وقروش  مرارًا،  يظهرون 

جمر مراحل انتقالية متالحقة لم تنقلنا خطوة واحدة إلى األمام.
وضمن هذه الجعجعة دون طحين، يأتي رفض رئيس الحكومة 
النواب  مجلس  من  إجراء  ألي  المقاييس،  بكل  التعيس  الحالية، 
الباقي  الجسم  هذا  أن  ورغم  لمساءلته،  امتثل  أنه  رغم  المنتخب، 
تصريف  حكومة  رأس  على  ليظل  الثقة  منه  سحب  مسارنا  من 
وهو  جنيف.  طريق  خارطة  حددتها  التي  المدة  نهاية  حتى  أعمال 
جزء من الخطة الخبيثة التي كانت تضمر أن هذه الحكومة ستبقى 
الطريق،  إلى  يعيدنا  مسار  ألي  العرقلة  نشطاء  ظل  في  سنوات 
كما  ــ  الرشى  دفع  طريق  عن  جاء  الذي  الحالية  الحكومة  ورئيس 
المقيمة  الفندق  داخل  وشهود  المتحدة  األمم  من  موظفون  أكد 
في  صغير  كشعبوي  بها  يعد  أو  الهبات  يدفع  ظل  ــ  اللجنة  فيها 
دولة مهلهلة دون شعب بالمفهوم السياسي، وكعرض من حملته 
االنتخابية لمنصب الرئاسة الممولة من المصرف المركزي، متخليًا 
عن تعهده األخالقي بعدم الترشح، ومنذ البداية كان لديه طموح 

أن ال يترك منصب رئيس الحكومة إال صوب منصب رئيس الدولة، 
وأصبح يشكل مادة دسمة للنكتة المنتشرة على منصات التواصل، 
لكن علينا أن لن نهزأ بمثل هذه الكوميديا التي من الممكن أن 
حكاية  في  ولعل  ودماء،  أهلية  حروب  إلى  وتفضي  سوداء  تصبح 
قاراقوش عبرة، حيث من الممكن أن يتحول شخص هزلي، جاءت 

به المصادفة إلى السلطة، إلى مصدر لكوارث ال نتصورها.
وزراء  أحد  كان  وقد  حقيقية،  شخصية  قراقوش  الدين  بهاء 
إنه من  يقال  كان غالمًا مملوكيًا،  األيوبي في مصر.  الدين  صالح 
أصل تركي دون تحديد واضح لهويته، ارتبطت صورته لدى العامة 
بالتصرفات الغريبة والمضحكة، التي تظهره تارة ماكرًا وتارة غبيًا، 
لما  اليوم  إلى  والحكم  القضاء  في  تراثه  من  الكثير  تناقل  تم  وقد 
فيه من نوادر وطرائف، وأعيد تصويره في الخيال الشعبي كما حدث 
مع صور جحا وأشعب وغيرهما من الشخصيات التراثية، التي بدأت 

بسيطة وساذجة ثم تعقدت صورها.
الشهير  العالم  إعــدام  وراء  كان  الهزلي  قراقوش  أن  ويُذكر 
هذا  وارتكب  الدين.  صالح  عهد  في  السهروردي  الدين  شهاب 
تُحصى،  ال  جرائم  وتندر  تفكه  محل  بدايته  في  كان  الذي  الرجل 
من  عامًا   30 لمدة  العليا  لسلطته  مطيعًا  ذراعًا  الحكم  في  وظل 
النكتة  كانت  سابقة  عقود  أربعة  في  حدث  كما  والضحك،  العنف 

محاطة بالدماء والعسف.
الحكومة  رئيس  سمعت  كلما  قاراقوش  أتذكر  لماذا  أعرف  ال 
تحدثه  طريقة  أو  له،  مضحكًا  مقطعًا  شاهدت  أو  يتحدث،  الحالية 
الغريبة للعربية التي تتكسر على لسانه مثلما تتكسر أشياء كثيرة 
من حوله، وهذا ينطبق على معظم من يشكلون الطبقة السياسية 
اآلن في ليبيا، وإن بتفاوت، ولكن الدبيبة أوضحهم باعتباره يخطئ 

حتى حين يتحدث باللهجة.
حسنا. البعض ال يرى هذا الجانب ضروريًا، وال يرى فيه مؤشرًا 
بعض  في  لكن  اختصاصه.  أو  مهنته  الشخص  يتقن  حين  مهمًا 
إجادته  مدى  على  للتعرف  المعني  مع  مقابلة  يجرون  التخصصات 
قابل  حين  االستيعاب.  على  والقدرة  للذكاء  كمؤشر  األم  للغته 
تشرشل في مكتبه بالبيت شخصًا لتعيينه في منصب، صرفه بعد 
خمس دقائق، فقالت له زوجته لماذا صرفته بسرعة؟ فقال لها ألنه 
السرعة؟  بهذه  بالغباء  األشخاص  على  تحكم  كيف  فقالت:  غبي، 
من  تمكنه  خالل  من  ألتبين  دقائق  لخمس  حديث  يكفي  فقال: 
اللغة إذا ما كان ذكيًا أو غبيًا. من ال يتقن لغته األصلية لن يتقن 

أي عمل آخر.
إذا  السلطة  سأسلم  باريس  في  الدبيبة  قال  مكسرة  بلغة 
لغته  في  يتضمن  مشروط  تسليم  وهو  نزيهة.  االنتخابات  كانت 
في  خصوصًا  مشكلة  الشرط  وهذا  التسليم،  عدم  نية  المكسرة 
العملية  على  للتشويش  قائمة  ستظل  ذريعة  ألنه  الثالث،  عالمنا 
بأن  المراقبين  األخيرة شهد جميع  العراق  انتخابات  برمتها، ففي 
االنتخابات نزيهة، لكن من هم على شاكلة الدبيبة وتقف وراءهم 
وطالبوا  رفضوها  الخارج،  في  لقوى  وتابعة  مسلحة  ميليشيات 
قاموا  اإللكتروني،  مع  اليدوي  الفرز  تطابق  وحين  اليدوي،  بالفرز 
وأطلقوا  الخضراء  المنطقة  اقتحام  وحاولوا  عنيفة  بمظاهرات 
سلطة  من  المكلف  ــوزراء  ال رئيس  اغتيال  وحاولوا  الصواريخ 
التداعيات طالما  الدبيبة مفخخ بكل هذه  منتخبة، ولذلك فشرط 
فالحرب  ممثلوها  خسر  وإن  وتدعمه،  به  تحيط  الميليشيات 
في  البداية  منذ  يرغب  كان  لتعهد  توقيعه  رغم  فهو  قادمة، 
لو  االنتخابات نزيهة حتى  الترشح وإذا لم يحدث هذا فلن تكون 
األساس،  من  االنتخابات  تتم  ال  أن  واألفضل  كله،  العالم  شهد 
طرابلس  في  شــوارع  الميليشيات  أقفلت  حين  حدث  ما  وهــذا 
باب  من  التصريح  فهذا  ذلك  ورغم  تحوطا.  الموعود  اليوم  في 
تقوم  لن  االنتخابات  أن  البداية  منذ  جيدًا  يعرف  ألنه  االحتياط، 
لسبب بسيط وهو أن حكومته هي التي من المفترض أن تهيئ 

المناخ لها.
بسحب  تصحيحية  خطوات  النواب  مجلس  اتخذ  أن  بعد  واآلن 
جديد  وزراء  رئيس  تعيين  ثم  الفاشلة،  الحكومة  هذه  من  الثقة 
طريق  خارطة  حسب  للتمديد  القابلة  غير  مدتها  انتهاء  بعد 
المذعورة  الكتائب  ويحشد  التنحي  يرفض  هو  ها  جنيف،  ملتقى 
واضحة  تصريحات  له  الذي  باشاغا،  المكلف،  الــوزراء  رئيس  من 
ظاهرة  رغبة  له  وأيضًا  المارقة،  والعصابات  الميليشيات  حيال 
تقديم  على  والقدرة  والمؤسسات،  البالد  وتوحيد  المصالحة  في 
من  تنازالت  تقابلها  حين  نزاع  أي  لحل  التي هي شرط  التنازالت 

األطراف األخرى.
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

درج.. استحداث 
مراقبة االقتصاد 
والتجارة بالبلدية

والتجارة  االقتصاد  وزير  أصدر 
الوطنية  ــدة  ــوح ال بحكومة 
قرارًا  الحويج،  محمد  الموقتة، 
االقتصاد  مراقبة  باستحداث 
وتسمية  درج  ببلدية  والتجارة 

محمد بدر مراقبًا لها.
ــال لــقــاء جمع  ــك خ ــاء ذل ج
الوزير الحويج وعميد بلدية درج 
الوزارة،  بديوان  محمد،  فاضل 
وفق بيان نشرته صفحة الوزارة 

على »فيسبوك«.
بحث  اللقاء  أن  أوضح  البيان 
االقتصاد  مراقبة  تفعيل  آلية 
وسبل  درج،  ببلدية  والتجارة 
مهامها  أداء  مــن  تمكينها 
السوق  متابعة  في  بها  المناطة 
األســعــار،  ومــراقــبــة  المحلية 

وتحسين جودة الخدمات.
أيــضــًا تــتــولــى الــمــراقــبــة 
الصغرى  الــمــشــروعــات  دعــم 
والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع 
للمشروعات  الوطني  البرنامج 
التابع  والمتوسطة  الصغرى 
حصر  إلــى  باإلضافة  ــوزارة،  ــل ل
بالبلدية  االستثمارية  المشاريع 

وضمها للخارطة االستثمارية.

ترهونة.. احتفالية شعبية بذكرى الثورة
شهدت بلدية ترهونة، يوم اإلثنين، احتفالية شعبية بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير، تحدث فيها رئيس 
المجلس التسييري للبلدية محمد الكشر، عن محاوالت »تشويه الثورة«، لاستحواذ على أموال المجتمع، متحدثًا 
احتفاالت  الليبية،  المدن  مختلف  تشهد  الماضي،  الخميس  ومنذ  الوطن.  تحاك ضد  »مؤامرات«  ما سماها  عن 

بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير، فيما توالت التهاني الداخلية والخارجية للشعب الليبي لمناسبة ذكرى الثورة.

فبراير،  من  عشر  السابع  بثورة  الليبيين  احتفاالت  مع  تزامنًا 
ــة  اإلداري العناصر  من  عــدد  تنظيم  زليتن،  مدينة  شهدت 
األحد،  المدينة،  في  الصحي  بالقطاع  والتسييرية  والخدمية 
بزمائهم  أسوة  مرتباتهم،  بتعديل  للمطالبة  احتجاجية  وقفة 
أعلنوا  المحتجون،  الموظفون  والمساعدة.  الطبية  المهن  في 
خال وقفتهم االحتجاجية، رفضهم تهميش الجهات التشريعية 
أسوة  بإنصافهم،  مطالبين  لمطالبهم،  بالدولة  والتنفيذية 
ببقية الجهات والقطاعات العامة في الدولة. وطالب المحتجون 
الجهات المسؤولة في الدولة باالستجابة إلى مطالبهم وإدارج 
ضمن  الصحة  بقطاع  والخدمية  واإلدارية  التسييرية  العناصر 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  عن  الصادر   885 القرار 

الوطني السابقة بشأن العاملين في قطاع الصحة.

جدول موحد
لكافة  الوظيفية  المرتبات  تسوية  على  المحتجون،  وشدد 
قبل  من  موحد  مرتبات  جــدول  تحت  الحكومية  القطاعات 
واألخاقية  القانونية  المسؤولية  محملين  المختصة،  الجهات 
والتنفيذية  التشريعية  الجهات  على  عليها  يترتب  وما  الكاملة 

للدولة.

الطبية المهن  تفعيل الئحة 
الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية،  الوحدة  حكومة  رئيس  وقرر 
استخدام  الئحة  قرار  تفعيل  الجاري  فبراير  من  السادس  في 
الصادرة  المساعدة  الطبية والطبية  المهن  العاملين من ذوي 
في العام 2019. وتنص الائحة على أن يكون لكل مرفق صحي 

ولمعدالت  للمرفق  المهني  للتصنيف  وفقًا  يعد  وظيفي  ماك 
األداء العالمية، مع مراعاة تعداد السكان المشمولين بخدمات 
على  بناء  المختصة  الجهات  من  الماك  ويعتمد  المرفق، 
وزير  قال  الماضي  ديسمبر   15 وفي  المختص.  القطاع  عرض 
الصحة ـ المحبوس ـ علي الزناتي إن الوزارة تعمل على تعديل 
إلى  ترتفع   ،%  100 بنسبة  لزيادتها  لديها  العاملين  مرتبات 
300 % للموجودين في مناطق نائية، وذلك بالتعاون مع نقابة 
األطباء، مؤكدًا تقديم المقترح إلى نائب رئيس الوزراء رمضان 
ديسمبر  من  الخامس  في  أبوجناح،  أكد  جهته  من  أبوجناج. 
مرتبات  زيادة  بشأن  الصحة  وزارة  مقترح  استام  الماضي، 
واعدًا  الوزراء،  مجلس  اجتماع  على  لعرضه  بالقطاع  العاملين 
سنوات  منذ  المتوقفة  المستحقات  ودفع  المرتبات  بتسوية 
للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وبحث إمكانية رفع مرتبات 
للتطبيق بشكل  قابلة  الصحة »وفق تصورات  العاملين بقطاع 

مهني«، وفق منصة »حكومتنا«.

المحتجون: نرفض تهميش الجهات التشريعية 
والتنفيذية لمطالبنا.. والنريد إال اإلنصاف

 المطالبة بجدول موحد يضم أجور كل 
وظائف القطاعات الحكومية

بني وليد–الوسط: الصغير الحداد

الصالحي سرت–محمود 
وعلى  بمنتصف  النخيل  أشجار  لغرس  حملة  أعمال  انطلقت 
المزدوج  الطريق  وكذلك  سرت،  مدينة  داخل  الطرق  جانبي 
في  اإلعــالم  مكتب  مدير  البلدية.  مجلس  برعاية  بالمدينة 
أن  إلى»الوسط«  تصريح  في  أوضح  األميل،  محمد  سرت،  بلدية 
وتهدف  النظافة،  لخدمات  العامة  الشركة  عليها  تشرف  الحملة 
تظهر  حتى  المدينة  داخل  النخيل  أشجار  من  المئات  غرس  إلى 

أهلها وضيوفها. أمام  الالئق  بالمنظر 

سرت.. حملة لغرس أشجار النخيل برعاية البلدية

نسمة.. البلدية تعلن تعبيد طريق مصرف »الجمهورية«
أعلنت بلدية مدينة نسمة،على صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
من  الطرق  برصف  الخاصة   »mco« مادة  رش  السبت،  »فيسبوك«، 
مصرف  بين  الرابط  الطريق  رصف  ألعمال  المنفذة  الشركة  خال 

»الجمهورية« في نسمة حتى الشركة التركية ومزدوج الشعبية.
المركز  نسمة  بمحلة  المواطنين  البلدية  دعت  سابق  وقت  وفي 

تعبيده،  من  االنتهاء  حتى  ذاته  الطريق  من  المرور  بعدم  لالتزام 
الميستو  الحبيبات  لمادة  تخريب  لوحظ  إنه  منشور  في  وقالت 
 ،»mco« المنفذة لرش مادة أمام الشركة  بالسيارات؛ ما وقف عائقًا 
المسارات  من  والمرور  الشركة  مع  التعاون  الجميع  البلدية  وناشدت 

البديلة حتى تنتهي أعمال الرصف على الوجه المطلوب.

تاجوراء.. حملة 
إلجراء 50 عملية 

قسطرة قلب لألطفال
وجراحة  لعاج  الوطني  المركز  أعلن 
القلب في بلدية تاجوراء، حملة إجراء أكثر 
)قسطرة(  للقلب  جراحية  عملية   50 من 

ألطفال ليبيين يعانون عيبًا خلقيًا.
صفحته  عبر  منشور  في  دعا،  المركز 
الذين  المواطنين  »فيسبوك«،  على 
في  خلقيًا  عيبًا  يعانون  أطفال  لديهم 
القلب، التقدم لقسم قلب األطفال إلجراء 
عملية قسطرة  إلجراء  الازمة  الكشوفات 

لهم من قبل الطاقم الطبي الزائر.
كما أعلن الدكتور ناجي جمعة بركات، 
طب  واستشاري  األسبق،  الصحة  وزيــر 
بورتاند  بمستشفى  واألعصاب  األطفال 
انطاق  لندن،  البريطانية  بالعاصمة 
الحملة بوصول األطباء واألخصائيين إلى 
طرابلس. وقال بركات، عبر صفحته على 
موقع »فيسبوك«، إنه قام بترتيب وإتمام 
هذه الحملة مع جمعية خيرية بريطانية، 
تعد  التي  الحملة،  هــذه  على  تشرف 
الخيرية األولى  الحملة  الثانية، بعد نجاح 

التي أشرف عليها أيضًا.
مركز  مدير  تعاون  على  أثنى  بركات 
القلب في تاجوراء، وإدارة التعاون الدولي 
بوزارة الصحة، ودورهما الفاعل في إنجاح 

هذه الحملة.

طالبوا بتعديل مرتباتهم أسوة بالمهن الطبية

موظفو القطاع الصحي في زلينت يطلبون املساواةموظفو القطاع الصحي في زلينت يطلبون املساواة

طرابلس ـ الوسط
يبدو أن موسم االعتصامات والوقفات االحتجاجية قد بلغ ذروته في فبراير، شهر 
الثورة، فقد بدأ عدد من مهجري مدينة مرزق، اإلثنين، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر 
وزارة الشؤون االجتماعية بالعاصمة طرابلس؛ للمطالبة بصرف المنحة المالية التي 
أحمد  المدني من مدينة مرزق،  الناشط  الوطنية.  الوحدة  لهم حكومة  خصصتها 
المنحة  صرف  »عدم  هو  االعتصام  سبب  إن  إلى»الوسط«  تصريح  في  قال  باوه، 
المالية التي أقرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمهجري مرزق، التي ترتبت على 
عدم صرفها حتى اآلن معاناة كبيرة لنا«. وأضاف باوه أن وزيرة الشؤون االجتماعية 
وفاء ابوبكر الكياني، وعدت خال وقفة احتجاجية نظمها مهجرو مرزق قبل أسابيع، 
بإيداع المنحة في حسابات المستفيدين، لكنها »لم تفِ بوعدها حتى اآلن«، مؤكدًا 

أن اعتصامهم سيستمر حتى تلبية مطالبهم.

عودة النازحين
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  بحث  الجاري،  فبراير  من  العاشر  وفي 
من  المكونة  الحوار  لجنة  مع  اجتماعه  خال  النازحين  عودة  الدبيبة،  عبدالحميد 

األهالي بمدينة مرزق ومن مكون التبو.
الذي عقد  الوطنية إن االجتماع  الوحدة  المكتب اإلعامي لرئيس حكومة  وقال 

بديوان رئاسة الوزراء ناقش التفاهمات والخطوات التي توصلوا إليها باللجنة لعودة 
كافة  لعودة  اتفاق  إلى  سابق  وقت  في  التوصل  بعد  الطرفين،  كا  من  النازحين 
المهجرين والنازحين لمرزق.  وأضاف بيان المكتب أن الوفد طلب تسخير اإلمكانات 
الازمة المالية واإلدارية لوضع بنود االتفاق المتعلقة بالتعويضات وتهيئة المدينة 

بشبكة المياه والصرف الصحي في حيز التنفيذ.
وأعرب الدبيبة عن سعادته وامتنانه لما توصلت إليه لجنة الحوار، ووجه بتشكيل 
المجلس  ومع  اللجنة  مع  بالتنسيق  بالمدينة  األضــرار  وتقييم  لحصر  فنية  لجنة 

التسييري الذي سيشكل قريبًا.

املطالبة بصرف املنحة املالية التي أقرتها احلكومة

اعتصام مهجري مرزق أمام ديوان وزارة الشؤون االجتماعية

● وقفة موظفي الصحة في زليتن

بني وليد.. زيارة وفد من عني 
زارة وأبوسليم

خال  وأبوسليم،  زارة  عين  بلديتي  من  اجتماعي  وفد  بحث 
على  القضايا،  من  عــددًا  السبت،  وليد،  بني  مدينة  زيارته 
المجلسين  مع  ناقش  الوفد  الوطنية.  المصالحة  ملف  رأسها 
دعم  وكيفية  آلية  وليد،  بني  مدينة  في  واالجتماعي،  البلدي 
مشروع المصالحة الوطنية، ومشاركة جميع الليبيين والمدن 
وشدد  الملف.  هذا  في  استثناء  دون  االجتماعية  والمكونات 
»ورفلة«  لقبائل  االجتماعي  الــدور  على  زيارته  خال  الوفد 
الذي  اللقاء،  خال  وُألقيت  ودعمها.  الوطنية  المصالحة  في 
عديد  وليد،  بني  مدينة  في  »العطيات«  قبيلة  استضافته 
إلقائها الضيوف وأعيان قبائل »ورفلة«  الكلمات، تناوب على 

وعين زارة وأبوسليم.

غريان.. احتفاالت رسمية 
وشعبية بثورة فبراير

شهدت احتفاالت بلدية غريان بالذكرى الحادية عشرة لثورة 
حكومة  رئيس  من  رسمية  مشاركة  فبراير،  من  عشر  السابع 
الحكم  وزير  بحضور  الدبيبة،  عبدالحميد  الوطنية  الوحدة 
واإلسكان  الشباب،  ــري  ووزي التومي،  الدين  بدر  المحلي 
والمجلس  والعسكرية  المدنية  القيادات  من  وعدد  والتعمير، 

البلدي غريان واألعيان والحكماء.
كلمات  الماضي،  اإلثنين  ُأقيمت  التي  االحتفالية،  تخللت 
وفقرات ثقافية وفنية عكست فرحة بلدية غريان بحلول ذكرى 
ثورة فبراير، وفق منشور عبر صفحة وزارة الحكم المحلي على 

»فيسبوك«.

نالوت.. بحث وضع السالمة الوطنية
وأعضاء  الحجام،  الوهاب  عبد  الدكتور  نالوت،  بلدية  عميد  بحث 
فرع  الوطنية  السالمة  بهيئة  المكلفة  اللجنة  مع  البلدي،  المجلس 
المدينة،  الوطنية في  الغربية ورؤساء األقسام، وضع السالمة  منطقة 
كما استمعت اللجنة إلى عدد من منتسبي القسم، وتعرفت منهم عن 

واالحتياجات. والنواقص  والصعوبات  المشاكل  قرب على 
إن  »فيسبوك«،  موقع  في  الرسمية  صفحتها  على  البلدية،  وقالت 
السالمة  قسم  لمقار  تفقدية  جولة  أجرت  أعضائها،  بكامل  اللجنة 

العمودي في نالوت. الطيران  الوطنية بالبلدية، كما زارت مهبط 
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

صالح الشاردة صاحب 
البورتريهات املميزة

يعتذر الفنان التشكيلي الدكتور صالح الشاردة، لإلعالميين، 
ألنه ال يوجد لديه ما يقوله عن مسيرته التشكيلية، والحقيقة 
على  مروري  وبمجرد  ولكنني  الطلب!  بهذا  فوجئت  أنني 
أريده،  الشخصية في »فيسبوك«، وجدت بها كل ما  صفحته 
يريد  كإعالمي  وأيضًا  التشكيلي،  للفن  كمتذوق  ككاتب، 
حرصه  واحترمت  بطلبه،  فاقتنعت  وتطورها،  مسيرته  تناول 
نرى  التي  الحاالت  بتلك  مضحيًا  وقتهم،  وكذلك  وقته،  على 
لهم،  صورة  كانت  وإن  حتى  إليها،  يسعون  ممن  الكثيرين 

وهم غافلون!
أعترف أن صفحته معرض يبهر المأخوذين بالفن التشكيلي، 
للفن  مُحبة  وروح  أدبية،  بثقافة  تشي  وتعليقاته  واقتباساته 
والثقافة والحياة. ولعل ما ينتقيه لخدمة لوحاته ينم عن ذكاء 
حقيقي، فمثاًل أنا لم أكن أعرف من هو مصطفى قرجي، ولكن 
باقتباسه وتوظيف ما كتبه المهندس عبدالمنعم سبيطة عنه، 
المحروسة وصهر  ورايس مرسى طرابلس  قبطان  أنه  عرفت 
يوسف باشا القرامالي فأبيات الشعر المصاحب للرسم تقول: 
)ياما غنمت، وياما غزيت/ ولما بنت الباشا خذيت/ بنيت جامع 
فب  مقوم  حوش  بنيت/  عرصت  األربع  في  المدينة/  بحري 

تركينه/ ولما للحوزة وليت/ أسرنا أكبر سفينة(
وهكذا تداعت أمامي حكاية أسر السفينة فيالدلفيا، وجامع 
كون  جانب  فإلى  قرجي، 
رائعة،  لوحة  )البورتريه( 
مختزل  توثيق  صاحبها 
بالتاريخ.  للمهتم  ومفيد 
الفنان  يكون  أن  فجميل 
بالتاريخ  ملمًا  التشكيلي 
بالده  رموز  ويعرف  ورجالته، 
من أدباء وُكتَّاب ومسرحيين 
وموسيقيين. جميل أن توثق 
مسيرتهم بلوحات تخلدهم. 
الذين  للموهوبين  تعليم  وسيلة  منها  يتخذ  أن  واألجمل 
يريدون أن يسيروا عبر درب التشكيل، فكل ما يريده الهاوي 
صالح  الفنان  المثال،  سبيل  على  لخصه،  البورتريه  رسم  عن 
الشاردة في صفحته األخاذة بعدد من صور لمراحل هي التي 

شكلت مراحل تنفيذه لبورتريه الراحل رضوان بوشويشه.
ويعلن في صفحته، أنه اتجه نحو الفن التشكيلي، إلى جانب 
عمله الحر، وكذلك الوظيفي كأستاذ جامعي في كلية الفنون 
المائية  األلوان  نحو  اتجاهه  ويعلل  الهواية،  بحكم  الجميلة، 
كبير،  فيها  التحدي  وألن  الصغر،  من  لديه  المفضلة  ألنها 
الخطيب  الشاعرأو  بغلطة  بها  الخطأ  مشبهًا  قاتلة،  والغلطة 
أمام مستمعيه. ال وسيلة من نالفيها. وألن كل ما يريده المهتم 

مبين، وجلي الوضوح في صفحته التي قدمنا رابطها بعاليه.
وباختصار  الذاتية، وهي  إذن، سوى سيرته  لدينا،  يبق  لم 
تقول أن صالح محمد علي الشاردة فنان تشكيلي وخطاط من 
مواليد 29/ 10/ 1965 يعمل عضو هيئة تدريس بكلية الفنون 
واألعالم، قسم الفنون الجميلة، بشعبة الرسم والتصوير. وهو 

نقيب أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون واألعالم .
فنون  بكالوريوس  نال  أن  منذ  العلمية  درجاته  تواصلت 
جميلة سنة 1988، ألحقه بماجستير في التخصص نفسه من 
2005، وصواًل إلى  العليا بطرابلس سنة  أكاديمية الدراسات 
رسالة دكتوراة، في الرسم والتصوير والنقد الفني بأكاديمية 

الدراسات العليا.
ومن مؤلفاته: كتاب »جماليات الخط العربي«، وهو كتاب 
تخصصي عن الخط العربي واللوحة التشكيلية الحروفية؛ وهو 
من منشورات أكاديمية الدراسات العليا، هو مشارك بارز في 
المعارض والندوات والمهرجانات المحلية والدولية منذ سنة 
1982. قام بتأسيس منتدى تأليف للحرف العربي مع عدد من 

التشكيليين الليبيين سنة 2005.

أعترف أن صفحته معرض يبهر 
املأخوذين بالفن التشكيلي 
واقتباساته وتعليقاته تشي 

بثقافة أدبية وروح محبة للفن 
والثقافة والحياة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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طرابلس: عبدالسالم الفقهي

 من اليمين: مفتاح قناو وحسين المزداوي جمعة بو كليب في حفل توقيع سابق لرواية »نهارات لندنية«

جانب من حضور الندوة ببيت نويجي للثقافة

»نهارات لندنية« تروي عطش النقاد في بيت نويجي
نويجي  بيت  في  والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
للثقافة، ندوة فكرية حول رواية »نهارات لندنية« الصادرة 
عن دار الفرجاني للكاتب جمعة بوكليب أدارها القاص مفتاح 
قناو، بمشاركة كل من الكتّاب والنقاد الدكتور حسن األشلم، 
المزداوي،  وحسين  سليم،  ورمضان  المالكي،  وعبدالحكيم 
الفرجاني  دار  إصدارات  لعدد من  األمسية عرضٌ  وصاحَب 

الراعية لهذه الندوة.
وأشار الدكتور حسن األشلم في ورقته إلى أن العمل المرتكز 
على طابع التذكر، يقدم الصورة النمطية للمدينة في مجمل 
االنفعالي  األسلوب  عن  بعيدا  تتجه  أنها  كما  نصوصه، 
والخطابي المجسد لمعاناة السجون إلى زوايا ضيقة اختارها 
الكاتب بعناية حيث يقول في النص »ال أحب أن أتذكر تلك 

التجربة العبثية الحزينة«.
الرواية تصلنا برؤية كاتب سبعيني جال ومارس  وأضاف أن 
سياقات التجارب اإلبداعية، لذا نرى الفارق واضحا بين سرد 
جمع  النص  أن  كما  سابقة،  بخلفيات  مشدود  وآخر  متحرر 
كل األبعاد األجناسية، فهو يقرأ على أنه أربعة عشر مقاال أو 
سيرة ذاتية أو مجموعات قصصية، وبذا لعب على كل األلعاب 
األجناسية، عالوة على أنها تفاصيل تكتب عن واية داخل رواية.

ويرى األشلم أنها محاولة للتعبير عن قلق من نوع خاص؛ 
فالنص يعكس القلق االغترابي الذي تعانيه الشخصية وفي 
المقابل يصل بنا الكاتب إلى آفاق تتشابه فيها الصباحات 

بين لندن وطرابلس في تناول مفعم بالحيوية.

روح الحكي
رمضان  الكاتب،  تناول  مدينتين«،  »قصة  عنوان  وتحت 
سليم، األسس التي يمكن النفاذ منها للعمل وأهمها الفواتح 
النصية أي قراءة بدايات النص، ثم التعامل مع بنياته بعد 

ذلك.
وأضاف أن هذه الفواتح تخبرنا بحضور طرابلس إلى جانب 
لندن فهي رسالة من األخيرة إلى األولى، وأن الرواية أصبحت 

هاجسا لدى الكاتب أو مرضا لكنه مرض لذيذ.
يدوِّن،  فيما  برأيهم  أصدقاءه  البطل  يطالب  آخر  وبمنظور 
سواء حسيبة الجزائرية أو فاطمة وغيرها، وكذا فهو ال يرى 
حاول  لذا  آخرون؛  كتاب  مع  منافسة  في  للدخول  ضرورة 
وتسيطر  المتكلم  ضمير  يعتمد  بسرد  األمام  إلى  الهروب 
عليه روح الحكي، عدا أن كل مشهد يعد »فالش باك« في 

طرابلس في تيمة صراع بين الفعل والذاكرة.
الرواية  المالكي أن  الناقد عبدالحكيم  ومن جانب آخر، يرى 
تضعنا في زمن حكاية طويل يمثل تاريخ الشخصية الرئيسية 
منذ طفولتها إلى لحظة الكتابة، هذا االشتغال المخاتل فنيا 

نجده ينسحب على كل عناصر الحكاية »الحدث، والشخصية، 
والزمان، والمكان«.

المتن والشخصية
وأردف أن الشخصية تبنى عبر خطاب المتكلم الفرد وذاتيته 
لرؤى  الفرد  نقل  خالل  من  متعدد  متن  إلى  تتحول  وهنا 
وأحيانا  بل  ومتضاربة  مختلفة  الشخصيات  من  مجموعة 
الجزائرية  الصحفية  معادية كما حدث مع تصورات حسيبة 

ومندوب جبهة اإلنقاذ الجزائرية.
كتابته  نسق  ضمن  وظف  الراوي  أن  إلى  ورقته  في  وأشار 
أسلوب الرسائل بشكل محدود، كما وظف الخطاب التأملي 
واستخدم أسلوب تحفيز المُروَى له عن طريق ألعاب الخطاب 
المعتادة، منها المخاطبة المباشرة للمُروَى له، أو الخطاب 
األساليب  استخدم  كما  شخص،  من  أكثر  باسم  الصادر 

اإلنشائية المختلفة وتحفيز المتلقي من خالل سرد المعارف 
والتذكرات وغيرها من تلك األساليب التي تجعل فكرة الحدث 

المروي مقبولة أكثر.
وتتبع المالكي البُعد النصي الذي وجده مميزا في جوانب منها 
التقسيم إلى فصول مكتوب في واجهتها عناوين فرعية تنتمي 
كلها للعنوان الرئيس وتؤشر فنيا وبنائيا لمركز حكاية ذلك 
الفصل، كذلك حسن بدء وإنهاء الفصل من خالل جمل تحيل 
فنيا إلى موضوعات مختلفة تصنع فارقا في صورة الشخصية أو 

طبيعة الحدث أو تجهزنا لتلقي حكاية شخصية ما.
المتكلم  أسس  حيث  مميزا  كان  الحكاية  بناء  أن  وأوضح 
روايته من خالل بناء عالقات محكمة بين عناصر الحكاية مع 
أنسنة بعض المكونات المكانية واألشياء التي تؤثث الفضاء 
المكاني أحيانا لصالح إبراز حاالت تلك الذات المقهورة قديما 

وحديثا نفسيا.

الهروب إلى األمام
بوكليب  إن  مشاركته  في  المزداوي  حسين  الكاتب  يقول 
يمارس أسلوب الهروب إلى األمام بالتواري عن آالمه لكنها 
ولكن  يظهر  السجن  وكأن  أيضا،  ومحاصرة  مضمرة  باقية 
بشكل معكوس يتبدى في حالة التعويض واالنطالق، وحتى 
هي  الرواية  في  المذكورة  ألزواجهن  الزوجات  قتل  إشارات 
الذي يفتك بساجنيه، وهو يصور أيضا  حالة رمزية للسجن 
فكرة الدولة وهي تفتك بأعمار أبنائها، فالسجين هو شخص 

مقتول إلى أمد غير معلوم.
ويصل المزداوي من ذلك إلى أن الرواية غير المنجزة مبثوثة 
الراوي، وعالقاته وشخوصه بشكل  الرواية في حركة  داخل 
في كل خطوة من  يتوزع  إجاباته سؤاال  فأصبحت  بآخر،  أو 
الهاربة  لشخوصه  الراوي  اختيار  في  أنه  كما  الراوي،  خطى 
هؤالء  تجارب  عن  يتحدث  هو  فيه  المقتولة  أوطانها  من 

المطاردين والمسجونين والمغرر بهم.
الجغرافيا وبعض  إال  أي معنى  القديم  للوطن  يعد  لم  وبذا 
الشعبية  والتعابير  المفردات  الطفولة وبعض  الحنين أليام 
التي بقيت إلى حد ما رباطا يشده إلى تلك الجغرافيا، وفجوة 
ضوء  منها  يتسرب  واإلقصاء  التوحش  جدار  في  إنسانية 

إنساني في شكل أمثال وتعابير وذكريات طفولة وصبا.
ويجد الكاتب أن الرواية تمارس عملية تعويضية عما أفقده 
السجن من واقع احتشادها بمفردات الحياة والحرية، النساء 
والمقاهي والمطاعم، وكذا المحطات والجرائد والكتب وكل 
شيء محكوم عليه باالختفاء في جدران السجن حتى التدخين 
األمنيات  لتحقق  النهارات  هذه  جاءت  لذلك  حاضرا؛  نجده 
الجملة كانت  قلبي« هذه  تنعش  النهر  النص »رؤية  يقول 
جعله  ما  وهو  يتحقق  ال  قد  وترفا  السجين  أحالم  من  حلما 
ولكن  السرقة  من  عليه  خوفا  ال  نقاله  على  بالحفاظ  يهتم 

لكونه وسيلة لالتصال وتعويض الفائت.

رواية بوكليب في ضيافة الجمعية الليبية لآلداب والفنون

فن x فن
النجم العالمي براد بيت رفع دعوى 

قضائية على زوجته السابقة أنجلينا 
جولي للطعن في بيعها أسهمها في 
حقل كرمة إلنتاج النبيذ يملكانه في 

جنوب فرنسا، وأقام الزوجان العام 
2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية 
التي تعمل في زراعة الكرمة إلنتاج نبيذ 

»ميرافال كوت دو بروفانس«، على اسم 
قصرهما في بلدة فالقرب كورانس، فيما 
كان النجمان استحوذا العام 2008 على 

العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، 
بينها 50 هكتاراً من الكروم.

عازفة القانون السورية مايا يوسف تطلق 
 ،»Samai of Trees« أجدد أعمالها الموسيقية
أولى مقطوعات ألبومها الجديد »البحث عن 
منزل«، المقرر ظهوره للنور رسميًا بالكامل في 
مارس المقبل، وتمهد مايا عبر العمل الجديد 
إلطالق ألبومها الموسيقي الثاني »البحث عن 
منزل«، الذي يضم عشر مقطوعات موسيقية 
تتكل باألساس على عزفها آللة القانون الشرقية، 
وتحكي خالل األلبوم رحلتها من موطنها األم 
سورية إلى انطالق مسيرتها الموسيقية في 
بريطانيا، مع تجسيد معاني الفقد واأللم والحسرة 
على الوطن ودماره، وبين االشتياق للعودة إليه 
وأحالم الطفولة وتحديات التعايش مع الواقع 
األليم، وهي الرحلة التي بدأتها مع ألبومها األول 
»أحالم سورية« الذي ظهر للنور منذ 4 سنوات.

أنجلينا جولي.. قضية الكروم

مايا يوسف والبحث عن منزل

الفنان اللبناني سامي كالرك، مغني شارة مسلسل التحريك »غريندايزر«، توفي 
عن 73 عامًا في بيروت، األحد، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات األغنيات 
حقق بعضها نجاحًا كبيرًا، خصوصًا في ثمانينيات القرن العشرين. وأفادت وسائل 
إعالم لبنانية، األحد، بأن كالرك توفي فجرًا بمستشفى »القديس جاورجيوس« في 
بيروت، حيث كان يعالج بسبب مشكلة في القلب.

وداعًا مغني »غريندايزر«

أسما  المغربية  المطربة 
جديدة  أغنية  أطلقت  لزرق 
اتلخبط«  »حالي  بعنوان 
حيث  »أنغامي«،  تطبيق  عبر 
الفيديو  بطريقة  صورتها 
جميل  المخرج  مع  كليب 
أسما  وتغني  المغازي،  جميل 
باللهجة  اتلخبط«  »حالي 
محمد  كلمات  من  المصرية، 
شريف  وألحان  البوغة 
وتوزيع  إسماعيل 
عبدالجابر،  طارق 
في  أسما  وظهرت 
أحداث الكليب بأداء 
تمثيلي مميز ليؤكد 
المخرج جميل جميل 
تطور  على  المغازي 
المغربية  الفنانة 

كممثلة بشكل كبير.

أسما لزرق تغني باملصرية

معارضو نظام الرئيس 
التركي، رجب طيب إردوغان، 
تناقلوا أغنية جديدة للنجم 

تاركان، على نطاق واسع عبر 
شبكات التواصل االجتماعي. 

وأطلقت هذه األغنية، 
التي تبشر بنهاية وشيكة 
لـ»المعاناة«، على موقعي 
يوتيوب وتويتر، وتحمل 
عنوان »جيجيك«، أي ما 
يعني حرفيًا »ستنتهي«.

النجم المصري عمرو سعد انتهى من تصوير 
دوره في الفيلم العالمي »همس الصحراء« مع 
النجمة األميركية ميرا سورفينو الحائزة جائزة 

الـ»أوسكار« مرتين، والنجوم المصريين نيللي 
كريم وسيد رجب، والممثل األميركي جون 

سافاج، والفنانة اإليطالية التونسية مايا طالم، 
وتم التصوير في منطقة صحراء سيوة بمصر 

)غرب القاهرة(، والفيلم من إخراج اإليطالية 
إيالريا بوريلي.

عمرو سعد »العاملي«

حسين المزداوي: بوكليب يمارس 
أسلوب الهروب إلى األمام بالتواري 

عن آالمه لكنها باقية مضمرة 
ومحاصرة أيضا

بدرية عبدالجليل تحاضر عن املرأة الليبية واإلدارة البريطانية
المرأة  على  البريطانية  اإلدارة  »آثار  عنوان  تحت 
الليبية«، ألقت الدكتورة بدرية عبدالجليل محاضرة، 
والدراسات  للمحفوظات  الليبي  المركز  تنظيم  من 

التاريخية.
فيما تطرقت  الهازل،  الدكتور علي  المحاضرة  وأدار 
الباحثة في ورقتها لمالمح تلك السياسة في أبعادها 
والتعليمية  والصحية  واالجتماعية  االقتصادية 
مشمولة في مسار زمني من 1943 إلى 1951، وهي 
من ذلك تحاول أن تبين ماهية دور المرأة الليبية في 
تلك الفترة واإلجابة عن سؤال: هل كفلت لها أجهزة 
الدولة الحق في التعليم؟ وهل كان للعرف االجتماعي 
آخر، هل استطاعت  أو من جانب  دور في جمودها؟ 

االجتماعي  واقعها  من  التغيير  الليبية  المرأة 
من  لها  منحت  التي  اإلصالحات  وفق  واالقتصادي 

جانب الحكومة البريطانية.
حالفت  االستفادة  أن  إلى  دراستها  في  وخلصت 
التي  والتقاليد  العادات  بسبب  الكل  وليس  البعض 
اإلمكانات  قلة  إلى  إضافة  الفتيات،  على  مورست 
الطبية والمستشفيات، حتى وإن وجدت فهي ضئيلة 

جدا.
أسهم في عدم  األمية  انتشار  أن  الباحثة  وأوضحت 
مباشرة،  بصورة  المعنيين  إلى  المعلومة  وصول 
إلى  المهور  غالء  أدى  االجتماعي  الصعيد  وعلى 
عزوف الشباب عن الزواج من الليبيات واالتجاه إلى 

غيرهن من الجنسيات العربية، عالوة على االزدواجية 
في حصولها على حقها من الميراث في تباين بين 
المدينة والريف، حيث تتحصل على حقها في األولى 
وال يمنح لها حقها في الريف نتيجة العادات والتقاليد.

إلى  اإلنجليزية  للسياسة  عام  توصيف  في  وأشارت 
انتهاجها أسلوب المحافظة على الوضع القائم دون 
الدخول في مشاريع تنموية أو إصالحية، شرقا وغربا 
في  نفوذها  تعزيز  على  فاعتمدت  وجنوبا،  وشماال 
القبائل شرقا، وتركت الشركات اإليطالية تعمل في 
طرابلس، وقسمت الجغرافيا الليبية فيما يشبه نظام 
سهولة  بغية  وبرقة،  وفزان  طرابلس  المقاطعات، 

السيطرة عليها وتثبيتها على مسار واحد.

طرابلس - الوسط

الفن والتاريخ في رائعة ديكنز »قصة مدينتني« »أنتشارتد« 
على القمة

بعد األيام األولى النطالق عروضه، نجح فيلم المغامرات الجديد 
»أنتشارتِد« في تصدر شباك تذاكر صاالت أميركا الشمالية.

ريليشنز«  »إكزيبيتر  شركة  نشرتها  أولية  تقديرات  وحسب 
لعبة  من  المستوحى   »Uncharted« إيرادات  بلغت  المتخصصة، 
من  دوالر،  مليون   44.2 »سوني«  تنتجها  الشعبية  واسعة  فيديو 
مليونا   51 إلى  أن تصل مداخيله  المتوقع  األحد، ومن  إلى  الجمعة 
الواليات  في  عطلة  يوم  كان  الذي  اإلثنين،  عروض،  باحتساب 
المتحدة، مما يجعله الفيلم الذي حقق أعلى اإليرادات حتى اآلن في 

سنة 2022، بحسب خبراء القطاع.
الفيلم يروي مغامرات صائد كنوز يؤدي دوره توم هوالند خالل 
رحلة البحث عن الغلة المفقودة للمستكشف البرتغالي خالل القرن 

السادس عشر فرناندو ماجالن.
أما فيلم »دوغ«، الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في 
الجيش )يتولى دوره تشانينغ تايتم(، يرافقه كلبه، فجاء في المرتبة 
و18  إطالقه،  أيام من  ثالثة  مليون دوالر مدى   15 الثانية، حاصدا 

مليون دوالر مع أخذ، اإلثنين، في االعتبار.
دور  يؤدي  الذي  هوم«  واي  نو  »سبايدر-مان:  فيلم  واصل  فيما 
البطولة فيه توم هوالند أيضا ويشكل الجزء األحدث من مغامرات 
تواليا على  العاشر  إيرادات قوية لألسبوع  العنكبوت، تحقيق  الرجل 
بدء عرضه في دور السينما، فحل ثالثا بإيرادات بلغت 7.2 ماليين 

دوالر )8.8 ماليين في أربعة أيام(.
االقتباس  نايل«، وهو  أون ذي  الرابع، تراجع »ديث  المركز  وإلى 
 6.3 بلغت  بإيرادات  الشهيرة،  كريستي  أغاثا  رواية  من  الجديد 
فيلم  خامسا  جاء  بينما  أيام(،  أربعة  في  ماليين   7.2( دوالر  ماليين 
سلسلة  من  الجديدة  النسخة  وهو  الكوميدي،  فوريفر«  »جاكاس 
أفالم أميركية تحمل االسم نفسه، محققا أسبوعه الثالث 5.2 ماليين 

دوالر )6.2 ماليين في أربعة أيام(.
وجاءت ضمن األعمال العشرة األولى:

6 - »ماري مي« )3.7 ماليين دوالر في ثالثة أيام، 4.3 ماليين 
دوالر في أربعة أيام(

 7 - »سينغ 2« )2.8 ماليين دوالر، 3.8 ماليين دوالر(
8 - »سكريم« )مليونا دوالر، 2.3 مليون دوالر(

9 - »بالك اليت« )1.8 مليون دوالر، 2.2 مليون دوالر(
10 - »إيت فور سيلفر« )1.7 مليون دوالر، 1.9 مليون دوالر(.

مرتبط  فالتأريخ  تؤرخ،  أن  الرواية  وظيفة  من  ليس 
بمنهجيات علمية تضعه في سياق أبعد ما يكون عن الفن 

الذي ينتمي إليه السرد الروائي.
الفنون بأنواعها ليست معنية بالحقيقة الموضوعية، 
يمكنها دون  اإلبداعية  فاعليتها  أنها وعلى هامش  مع 
ورصد  التاريخي  الحدث  ظالل  توثيق  مضمرة  غائية 

تفاصيله اإلنسانية التي ال تعتني بها كاميرا المؤرخ.
ورصد مقال نشرته وكالة األنباء الليبية رؤية لرواية 
»قصة مدينتين« التي يوظف الروائي اإلنجليزي، تشارلز 
إنتاج  إلعادة  السردي،  النثر  في  كأستاذ  »قدراته  ديكنز 
الحدث المفصلي األهم في تاريخ أوروبا الحديث، أال وهو 
تؤطر  ثابتة  كخلفية  لينصبها   ،1789 الفرنسية  الثورة 
تفاصيل القصة اإلنسانية المليئة بالمفاجآت والمبالغات 

المعروفة كثيرًا في أدب القرن التاسع عشر«.
عبقرية الحكاية في »قصة مدينتين« ال تتجلى فقط 
في قدرة الراوي على اإلمساك بخيط الرواية الرفيع من 

البداية إلى النهاية دون أن تسمح للقارئ بالتقاط أنفاسه 
خارج النص.

خلقه  الذي  البديع  التواشج  في  أيضًا  تتجلى  لكنها 
ديكنز في متن السرد بين حبكة القصة المتخيلة التي 
تجري بين األبطال، وبين ظالل الحدث التاريخي الواقعي 
الذي صور عبرها محنة الطبقة العاملة الفرنسية تحت 
القمع الوحشي لألرستقراطية الفرنسية خالل السنوات 
التي شهدت المخاض وقادت إلى الثورة، والوحشية التي 
مارسها الثوريون ضد األرستقراطيين في السنوات األولى 

للثورة.
لهذه  الفني  التوظيف  في  تجلت  الرواية  عبقرية 
المعطيات، هكذا في توازن بديع يراعي حساسية الصراع 
اإلنساني من كل زواياه وخصوصياته بالرغم من الحس 
االجتماعي الذي تتمتع به شخصية تشارلز ديكنز كونه 
الدراسة  من  حتى  حرمته  قاسية  شخصية  تجربة  نتاج 

النظامية في سن مبكرة.
المخيلة مترامية األطراف هي ما تمنح الكاتب القدرة 
على حياكة الشكل األدبي الذي نسميه العالم الروائي، 

حجر  دائمًا  سنعتبره  والذي  للتاريخ  أخرى  صورة  ليخلق 
»رواية  اسم  تحت  النقاد  يصنفها  رواية  كل  في  ارتكاز 

تاريخية« مع التحفظ على هذه التسمية الملتبسة.
الستخالص  مرجعية  الرواية  من  نتخذ  أن  وفكرة 
كبير  حد  إلى  تشبه  فكرة  هي  التاريخية،  المعلومات 
مراعاة  دون  التاريخ  كتابة  في  الفني  الخيال  استخدام 
للشروط والضوابط العلمية التي ال غنى عنها، كما فعل 
العرب  الساسة  المثال ال غير – عدد من  – على سبيل 
ومنهم ليبيون في شهاداتهم المكتوبة التي قدموها 
كمذكرات سياسية أو سير ذاتية توثق ألحداث تاريخية 
وشخوص عاصروها وعملوا معها أو عملوا تحت إدارتها 
فجاءت شبيهة إلى حد كبير بقصائد الهجاء التي يمتلئ 

بها ديوان الشعر العربي.
وللرواية  للفن  خام  مادة  يكون  أن  للتاريخ  يمكن 
على وجه الخصوص كما هو الصلصال بالنسبة للخزاف 
أو الصخور والخشب والمعادن بالنسبة للنحات، لكن ال 
يمكن كتابة التاريخ الحقيقي بأدوات القص الروائي التي 

ال تحدها حدود غير تخوم الخيال الشاسعة.
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تاركان يغني لتركيا
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في
اتفاقية املرمى الليبية  األولمبية  األكاديمية  وقعت 

عدة  تشتمل  التونسية،  األكاديمية  مع  تعاون 
لعقد  التنسيق  وتضمنت  مشتركة،  برامج 
اجتماع لجميع األكاديميات األولمبية األفريقية 
وستقام  طرابلس،  في  المقبل  أكتوبر  خالل 
خالله دورة في اإلدارة الرياضية بإشراف جمعية 
األفريقية،  األولمبية  الوطنية  األكاديميات 
بحسب الصفحة الرسمية للجنة األولمبية الليبية 
عبر »فيسبوك«. هذا، ووقع االتفاقية الدكتورة 
حدهم العابد مدير األكاديمية الليبية، بحضور 
للجنة  العام  األمين  الزنكولي  خالد  المهندس 

األولى  األفريقية  المنطقة  ورئيس  األولمبية، 
ورئيس  األفريقية،  األولمبية  اللجان  التحاد 
رضا  األفريقية  األولمبية  األكاديميات  جمعية 
أكاديمية   30 إلى أن نحو  الذي أشار  العيوني، 
الذي  األكاديميات  اجتماع  ستحضر  أفريقية 

سيعقد بطرابلس خالل العام الجاري.
األولمبية  اللجنة  رئيس  وصف  جانبه،  من 
االتفاقية  الزروق،  جمال  الدكتور  الليبية، 
الجانب  لتفعيل  المتميزة  اإليجابية  بالخطوة 
األكاديمي األولمبي وفق توجيهات وتطلعات 
معربًا عن سعادته  الدولية،  األولمبية  اللجنة 
األكاديميات  اجتماع  ليبيا  باستضافة 
يخدم  مهم  كحدث  األفريقية  األولمبية 

الحركة األولمبية في ليبيا.

اتفاقية تعاون بني األكاديمية األوملبية الليبية ونظيرتها التونسية

تحدث وزير المواصالت الليبي السابق ميالد معتوق، إلى جريدة »الوسط«، 
وقال: »أتمنى أن يتضمن مشروع مسودة قانون عام الرياضة فتح ملكية األندية 

وتحويلها الستثمار حقيقى بنظام األسهم، وتمكين المالك من المشاركة في 
سياسات األندية في الجمعيات العمومية، وإن قانون االستثمار الحالي يحتاج لتشريع 

قوي وتفتح يعطي قوة لألندية الليبية، لذا أطالب بدعم الرياضة المدرسية، وأن 
يكون دعمها ملزمًا من الدولة وحقًا أساسيًا للنشاط المدرسي«، كما دعا 
لتوسيع قاعدة اآلراء حول هذا القانون الذي اعتبره مهمًا للرياضة الليبية.

صدر عن رئيس االتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، قرار، بإعادة تشكيل االتحاد الفرعي ◆◆
لكرة اليد بالمنطقة الثانية برئاسة أسامة عبدالرحمن الساعدي، ونائبه حسين أبوغالية، واألمين 

العام عبدالباسط خليفه السميطي، وأمين الصندوق زين العابدين األوجلي، وضم التشكيل 
عضوية مرعي الدويبي، وفرج عبدالسالم، ومحمد علي الجهاني، ويمارس االتحاد الفرعي كافة 

االختصاصات المخولة له، وحسب ما تنص عليه اللوائح التنظيمية لمسابقات كرة 
اليد، كما صدر عن رئيس االتحاد أيضًا قرار بتشكيل لجنة تسليم واستالم بين 

مجلسي االتحاد الفرعي، السابق والحالي، برئاسة محمد أحمد علي.

يوم استثنائي 
ملمثلي الكرة الليبية

الحدث

زين العابدين بركان

● الزنكولي يتوسط الحضور الليبي بنظيره التونسي

● نشنوش

11
نشنوش  محمد  العمالق  الدولي  الحارس  واصل 
طرابلس«  »األهلي  لفريقه  وقيادته  ظهوره 
و»الكونفدرالية«  المحلي  الدوري  بطولتي  في 
في  عامًا(   33( نشنوش  أسهم  حيث  األفريقية، 
انتصار »الزعيم« األخير على »الصفاقسي« التونسي 
مرمى  حارس  كثالث  اسمه  وسجل  وسبق   ،)1  -  2(
والرابع  طرابلس«  »األهلي  النادي  تاريخ  في 
رقمًا  يسجل  الذي  الليبي  الدوري  تاريخ  في 
الممتاز  الدوري  ببطولة  تاريخيًا  قياسيًا 
من حيث نظافة الشباك، ويعادل نشنوش 
شنقب  مصباح  للعمالق  القياسي  الرقم 
مباراة  لـ11  شباكه  نظافة  على  بالحفاظ 
الرقم  صاحب  هو  شنقب  وكان  التوالي،  على 
نظافة  على  الحفاظ  في  بنجاحه  التاريخي  القياسي 
مباراة  عشرة  إلحدى  امتدت  فترة  ألطول  شباكه 
طرابلس«  »األهلي  مع  دقيقة   990 لمدة  متتالية 
ولم يخسر الفريق سوى نهائي البطولة أمام فريق 
فريقه  ليكتفي   ،84  -  83 موسم  في  »المدينة« 
نشنوش  ويستعد  الموسم.  بطل  وصيف  بلقب 
خفف  أن  بعد  الالفي  لمعاذ  الدولية  الراية  لتسليم 
لجنته  عبر  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
 4 إلى  الالفي  بحق  اإليقاف  عقوبة  بالعقوبات  الخاصة 
االتحادية  للتشكيلة  متاحًا  ليكون   6 من  بداًل  مباريات 
»الكونفدرالية«،  كأس  من  المجموعات  دور  إياب  في 
االتحاد  مرمي  حارس  ضد  عقوبة  أصدر  »كاف«  وكان 
والترجي  االتحاد  مباراة  في  بها  قام  التي  الخشونة  جراء 
ويعد  الترجي،  فريق  العب  الهوني  حمدو  الالعب  ضد 
نشنوش؛  المخضرم  بعد  الدوليين  الحراس  ثاني  الالفي 
حيث أفسح له األخير الفرصة في تصفيات أفريقيا األخيرة 

العالم. المؤهلة نحو كأس 

طرابلس - الصديق قواس

ليبيًا  كرويًا  يومًا  الماضي  األحد  يوم  كان 
الليبية،  القدم  كرة  ممثال  نجح  حيث  بامتياز، 
في  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  فريقا 
مهمين،  انتصارين  تحقيق  في  واحد  يوم 
ببطولة  المجموعات  دور  منافسات  خالل 
اليوم  استهل  حيث  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
الذي  »االتحاد«  فريق  األفريقي  الماراثوني 
ضيفه  حساب  على  وقويًا  صعبًا  انتصارًا  حقق 
في  أفريقي  الجنوب  بيراتس«  »أورالند  فريق 
الظهور األول للفريق في بداية مشواره ضمن 

الثانية. المجموعة 
الفريق  تقدم  إيقاف  في  »االتحاد«  نجح 
المجموعة،  صدارة  ومشاركته  أفريقي،  الجنوب 
فريق  الستقبال  المقبلة  الجولة  في  ليتأهب 
يطمح  مباراة  في  الجزائري،  الساورة«  »شبيبة 
لمواصلة  الليبية  الكرة  ممثل  خاللها  من 
انطالقته المثالية والقوية، لتعزيز حظوظه في 
التأهل إلى الدور  المنافسة على إحدى بطاقتي 

المقبل.
تمكن فريق »األهلي طرابلس« من تحقيق 
الرياضي  النادي  ضيفه  على  األول  انتصاره 
توازنه  ليستعيد  التونسي،  »الصفاقسي« 
االفتتاحية  الجولة  لقاء  في  تعثره  بعد  سريعًا، 
المصري،  »بيراميدز«  المجموعة  متصدر  أمام 
على  المنافسة  درب  على  مهمة  خطوة  ليخطو 
المقبلة،  المرحلة  إلى  التأهل  بطاقات  إحدى 
وسيستقبل في لقاء الجولة المقبلة ضيفه فريق 
بال  األخيرة  المرتبة  صاحب  الزامبي،  »زاناكو« 

نقاط.
تترقب جماهير الكرة الليبية بارتياح وتفاؤل 
للثنائي  ناجحة  استثنائية  أفريقية  مسيرة  كبير 
لخوض  عادا  اللذين  الليبية،  للكرة  الممثل 
السنوات  وودعا  مالعبنا،  داخل  مبارياتهما 
مبارياتهما  فيها  خاضا  التي  العجاف  والمواسم 
الفريقين  حظوظ  لتزداد  ديارهما،  عن  بعيدًا 
وتتساوى مع منافسيهما، في لعب أدوار رئيسية 
»الكونفدرالية«،  مالعب  في  بعيدًا  والذهاب 
ووضع حد لسلسلة اإلخفاقات التي طالت الكرة 
الليبية على كافة الواجهات، أماًل في أن تستمر 
بصورة  وتنعكس  واالنتعاشة،  الصحوة  هذه 
األول،  الليبي  المنتخب  مسيرة  على  إيجابية 
واالستحقاقات  االلتزامات  عديد  تنتظره  الذي 
العام،  هذا  خالل  المهمة  الدولية  والتحديات 
التصفيات  في  المشاركة  مقدمتها  وفي 
المؤهلة نحو بطولة أفريقيا »كان 2023« التي 

ستقام نهائياتها بمالعب ساحل العاج.

انتصار يد »الشرطة واألهلي 
طرابلس واالتحاد« في الدوري

سقوط طائرة »األهلي طرابلس« في البطولة العربية

الشلماني يوجه الدعوة مجدداً للمدرب اإلسباني للجلوس معه في طرابلس لمناقشة برنامجه

»الفرسان« أمام موريتانيا وموزمبيق وديًا.. ومصير كليمنتي األسبوع املقبل

الحكيم  عبد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أكد 
القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  أن  الشلماني 
عددًا  بخوضه  جديد  من  نشاطه  الستئناف  سيعود 
األجندة  أيام  الدولية خالل  الودية  المباريات  من 
الدولي  االتحاد  قبل  من  المقررة  الدولية 
للعبة »فيفا« خالل الفترة من 21 إلى 29 
لالستحقاقات  استعدادًا  المقبل  ماس 
وينتظر  المقبلة،  الدولية  وااللتزامات 
المتوسط«  »فرسان  يخوض  أن 
أمام  دولتين  وديتين  مباراتين 
موريتانيا  منتخبي  من  كل 
يتعلق  وفيما  وموزمبيق، 
الفني  الجهاز  ومستقبل  بمصير 
قيادة  تحت  الوطني  للمنتخب 
كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  المدرب 
الدعوة  توجيه  تم  أنه  الشلماني  أكد 
األسبوع  خالل  طرابلس  إلى  للحضور  له 
مستقبله  لمناقشة  معه  والجلوس  المقبل 
استمراريته  ومدى  الوطني  المنتخب  مع 
عدمه،  من  الفني  الجهاز  رأس  على 
الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  وسيتخذ 

لكرة القدم قراره بهذا الشأن.
خافيير  اإلسباني  عقد  وينتهي 
الليبي  الوطني  المنتخب  مع  كليمنتي، 
األول لكرة القدم بنهاية العام الجاري، 
المقبل،  ديسمبر  بنهاية  وتحديدًا 
االستقرار  القلق وعدم  وسط حالة من 
القلق  ويزداد  األجنبي،  المدرب  مع 
نحو  المؤهلة  التصفيات  بدء  قرب  مع 
في  المقبلة  األفريقية  األمم  كأس 
دون   ،»2023 »كان  ديفوار  كوت 
قوي  بشكل  العمل  خريطة  تتضح  أن 
أخفق  أن  بعد  القريب،  المستقبل  في 
منتخب ليبيا في التأهل لبطولة األمم 
الـ33 بالكاميرون، التي فاز  األفريقية 
على  السنغال  منتخب  أخيرًا  بلقبها 
في  اإلخفاق  عن  فضاًل  مصر،  حساب 
من  الختامية  المرحلة  إلى  الوصول 
العالم  كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات 
مارس  في   »2022 »قطر  المقبلة 

المقبل.
لكرة  األفريقي  االتحاد  وأجرى 
التمهيدي  الدور  قرعة  »كاف«،  القدم 
التي  أفريقيا،  أمم  كأس  لتصفيات 
في  المقبل  العام  صيف  تقام 
البطولة  وتقام  ديفوار،  كوت 
التوالي  على  الثالثة  للمرة 
منتخبًا،   24 بمشاركة 

منتخب  يلتقي  كما  السودان،  جنوب  ضد  وجيبوتي 
سواتيني،  إي  ضد  والصومال  ليسوتو،  مع  سيشل 

أمام جامبيا. وأخيرًا تشاد 
موتسيبي،  باتريس  أفريقي  الجنوب  أعرب  كما 
ثقته  عن  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  رئيس 
الحدث  الكاملة في قدرة كوت ديفوار على استضافة 
مباريات  إقامة  »كاف«  أعلن  كما  المرتقب،  القاري 
 21 يومي   ،2023 كأس  لتصفيات  التمهيدي  الدور 

و29 مارس المقبل.
الليبي  المنتخب  لتحديث صفوف  كليمنتي  ويسعى 
وبدأت  المقبلة،  الفترة  خالل  المتوسط«  »فرسان 
فاضل  تواجد  حيث  الكويت،  وديتي  خالل  المهمة 
الكوت  والمهدي  بنغازي«،  »األهلي  العب  سالمة 
مرمى  حارس  المنصوري  ومعاذ  »األخضر«،  من 

العبي  ابشارة  وطارق  فايق  ويوسف  »أبوسليم«، 
نادي »األولمبي«، للمرة األولى، بعدما استقر الجهاز 
23 العبًا، وشهدت قائمة  الفني للمنتخب على اختيار 
مع  األولى  للمرة  يظهرون  العبين  تواجد  المنتخب 
الالفي  المتوسط«، لتضم في مجملها معاذ  »فرسان 
صبو  ومعتصم  المنصوري  ومعاذ  الوحيشي  ومراد 
وجمعة  يوسف  وعلي  التربي  وأحمد  الورفلي  وسند 
وأحمد  سالمة  وفاضل  الكوت  والمهدي  بورقيقة 
ومأب  العبيدي  والشامخ  الخوجة  وعمر  المقصي 
وطارق  القليب  ونورالدين  التهامي  ومحمد  شكري 
وحمدو  الهادي  والسنوسي  صولة  ومحمد  بشارة 
ويوسف  عيسى  ومعاذ  المصراتي  وأنس  الهوني 

فائق«.
لخافيير  سيكون  والمنتظر،  األهم  الترقب 
القدم  كرة  اتحاد  رئيس  ألمح  أن  بعد  كليمنتي، 
إقصائه  إمكانية  إلى  الشلماني،  الحكيم  عبد  الليبي 
يلتزم  لم  إذا  رجعة،  دون  منصبه  من  نهائيًا  وإقالته 
تعقيدًا  األمور  ليزيد  ليبيا،  إلى  بالحضور  كليمنتي 
أن  خصوصًا  المتوسط«،  »فرسان  مع  مستقبله  حول 
وسبق   ،2022 الجاري  العام  نهاية  حتى  ممتد  عقده 
الليبي  االتحاد  إدارة  التنفيذي لمجلس  المكتب  وعقد 
رئيس  برئاسة  البيضاء  بمدينة  اجتماعًا،  القدم  لكرة 
المجلس،  وأعضاء  الشلماني  عبدالحكيم  االتحاد 
استدعاء  على  االتفاق  »جرى  الشلماني:  وقال 
العام  بداية  في  كليمنتي  الوطني  المنتخب  مدرب 
أن  لنا  سبق  ألننا  معه،  الحروف  على  النقاط  لوضع 
كان  إن  التأجيل،  يطلب  وهو  مرات،  عدة  استدعيناه 
العقد،  بنود  تطبيق  سيُجرى  االستدعاء  هذا  يلبي  ال 
عن  والبحث  بالتراضي،  معه  العقد  فسخ  ويمكن 
المختصين؛  مع  بالتنسيق  عاٍل  مستوى  على  مدرب 
كرة  تطوير  مسؤولية  يتحمل  الفني  المدير  ألن 
القدم الليبية، ونحن لم نأتِ به من فراغ، ولكن بعد 
التشاور، بهدف إعادة هيبة كرة القدم الليبية، ابتداًء 

المنتخب األول«. إلى  السنية  الفئات  من 
القدم  لكرة  األول  الليبي  الوطني  المنتخب  وودع 
»فرسان  ليغيب   ،2021 في  مهمة  محافل  ثالثة 
الذي  قطر،  في  العرب  مونديال  عن  المتوسط« 
باللقب  وفاز  الماضي،  ديسمبر   18 في  اختتم 
بطولة  عن  الغياب  شمل  كما  الجزائري،  المنتخب 
المرحلة  وأخيرًا  الكاميرون،  في  األفريقية  األمم 
»قطر  المقبلة  العالم  كأس  نحو  المؤهلة  الختامية 
منتخبات  عشرة  بين  إقامتها  المقرر   ،»2022
واحتل  المقبل،  مارس  خالل  السمراء  القارة  في 
السادسة  مجموعته  في  الثالث  المركز  ليبيا  منتخب 
حصد  أن  بعد  العالم،  كأس  نحو  المؤهلة  األفريقية 
الترتيب  صاحب  الغابون  مع  بالتساوي  نقاط  سبع 
تصدر  بينما  األخير،  لصالح  األهداف  بفارق  الثاني، 
بفارق  نقطة   14 برصيد  األول  المركز  مصر  منتخب 
جاءت  بينما  وليبيا،  الغابون  عن  أيضًا  نقاط  سبع 
برصيد  بالمجموعة  واألخير  الرابع  المركز  في  أنغوال 

نقاط. خمس 

بنغازي – زين العابدين بركان

● مباراة المنتخب الليبي الودية األخيرة أمام نظيره الكويتي

اتحاد الكرة ال يستبعد اإلقالة
في حالة عدم االلتزام وسط تجهيزات 
خاصة لتصفيات أمم أفريقيا 2023

 2019 العامين  والكاميرون  مصر  نسختي  غرار  على 
لتصفيات  التمهيدي  الدور  قرعة  وأسفرت  و2022، 
تجمع  مواجهات  ست  عن   2023 أفريقيا  أمم  كأس 
بين إريتريا وبوتسوانا، وساو تومي مع موريشيوس، 

تتواصل مباريات الدوري الليبي لكرة اليد، الذي يقام الموسم الجاري 
وفي  وإيابًأ(،  )ذهابصا  الكامل  الدوري  بنظام  واحدة  مجموعة  من 

آخر النتائج المسجلة بصالة بنغازي الجديدة عاد »الشرطة« بفوز 
ثمين على حساب منافسه »النصر« بفارق هدف وحيد )23-

مباراتان  جرت  بطرابلس  فبراير«   17« وبقاعة   ،)22
-30( بنتيجة  »النجمة«،  على  »االتحاد«  بفوز  انتهتا 

21(، و»األهلي طرابلس« على »المروج« )12-30(.
الرياضية  بالمدينة  فبراير«   17« بقاعة  وانطلق 

الليبي  لالتحاد  الجديد  الرياضي  الموسم  بطرابلس، 
»الهالل«  جمعت  التي  الممتازة،  الكأس  بمباراة  اليد،  لكرة 

و»األهلي طرابلس«، كما انطلق الدوري الليبي لكرة اليد بمشاركة 
بينها من مجموعة واحدة، وجاءت مباريات  فيما  تتبارى  عشرة فرق 

»النصر« حل  المرج فريق  بقاعة  التالي:  النحو  األول على  األسبوع 
األولي  مباراتان،  اقيمت  بنغازي  وبقاعة  »المروج«،  على  ضيفًا 
»بنغازي  مع  تبارى  و»الهالل«  بنغازي«،  »األهلي  يلتقي  »النجمة« 
»الشرطة«  بين  لقاًء  فبراير«   17« قاعة  وشهدت  الجديدة«، 

على  ضيفًا  حل  »االتحاد«  زوارة  وبقاعة  طرابلس«،  و»األهلي 
»الجزيرة«.

وصدر عن رئيس لجنة اإلدارة باالتحاد العام لكرة اليد قرار بتشكيل 
ونائبه  الفيتوري،  فرج  عماد  يرأسها  باالتحاد  جديدة  إعالمية  لجنة 
ارحومة عزيز، وعضوية آخرين يمثلون مناطق وسط وغرب وجنوب 

لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عن  وصدر  سبق  كما  ليبيا،  وشرق 
فنية يكون دورها  لجنة  بتشكيل  قرار  الفوناس،  الصديق  اليد، 

على  باالتحاد،  اللعبة  لمستقبل  التخطيط  والرئيسي  األول 
والمقرر  عبدالعزيز،  عبدالكافي  الدكتور  اللجنة  يرأس  أن 

يوسف الزوكي، وعضوية رمضان المسماري.
وضع  التالية:  المهام  اللجنة  إلى  ُأسندت  أيضًا 

اليد،  كرة  لعبة  لتطوير  واألهداف  الخطط 
ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين اللجان الفنية 
المقترحة  واألهداف  الخطط  لتنفيذ  العاملة 

أيضًا  الفنية  اللجنة  للتطوير، وتشمل مهام 
تنظيم ورش عمل للتأهيل اإلداري والفني، 
الرياضي  اإلعالم  آليات  وتنظيم  وتطوير 

في  بيانات  قاعدة  وإعداد  باالتحاد،  الخاص 
مجال التدريب والتحكيم.

الثانية من  المرحلة  فعاليات  الخميس  اليوم  تنطلق 
بطولة األندية العربية للكرة الطائرة رجال رقم 40، 
المقامة في تونس، بعد أن شهدت البطولة سقوط 
ممثل الطائرة الليبية »األهلي طرابلس« في مباراته 
بقاعتي  المقامة  البطولة  في  التوالي  على  الثالثة 
خسر  حيث  بتونس،  بوسعيد«  و»سيدي  »رادس« 
»الكويت«  أمام  الثالثة  المباراة  طرابلس«  »األهلي 
لثالثة  شوطين  بنتيجة  مثيرة  مباراة  بعد  الكويتي 
أشواط كانت نتائجها )12 - 25، 25 - 19، 11 - 25، 
25 - 17، 18 - 16(، بينما فاز »األهلي« القطري على 
»سنجل« الفلسطيني بنتيجة ثالثة أشواط دون رد 
)25 - 22، 25- 15، 25 - 17(، كما فاز »الترجي« 
التونسي على »كاظمة« الكويتي، بثالثة أشواط لصفر 

.)17 - 25 ،23 - 25 ،11 - 25(
أيضًا فاز »الكامل الوافي« العماني على »الصداقة« 
نتائجها  كانت  رد  دون  أشواط  بثالثة  الفلسطيني 
)25 - 17، 25 - 22، 25 - 19(، وفاز »البشمركة« 
العراقي على »الشعلة« اليمني بثالثة أشواط لصفر 
كانت نتائجها )25 - 14، 25 - 16، 25 - 16(، كما 
تفوق »الريان« القطري على »الصداقة« الفلسطيني، 
 - 25( بنتيجة ثالثة أشواط دون رد كانت نتائجها 
16، 25 - 15، 25 - 22(، كما فاز »األهلي« القطري 
على »خيبل« اليمني، بنتيجة ثالثة أشواط دون رد 
كانت نتائجها )25 - 13، 25 - 22، 25 - 15(، 
كما فاز »دار كليب« البحريني على »السيب« 
العماني بثالثة أشواط مقابل شوطين، 
كانت نتائجها )25 - 21، 25 - 21، 
 .)9 -  15  ،25 -  21  ،25 -  22
طرابلس«  »األهلي  وخسر 
الوافي«  »الكامل  أمام 
العماني في المباراة 
الثانية بالبطولة 
بنتيجة ثالثة 
ط  ا شو أ
بل  مقا
واحد،  شوط 
نتائجها،  كانت 

)-25 17، -21 25، 25 - 18، 25 - 17(، في وقت 
فاز فيه »مستقبل المرسى« التونسي على »سنجل« 
كانت  رد  دون  أشواط  ثالثة  بنتيجة  الفلسطيني 
نتائجها )25 - 9، 25 - 14، 25 - 14(، وفاز »الريان« 
القطري على »الكويت« الكويتي بنتيجة ثالثة أشواط 
 25 ،23 - 25 ،21 25( مقابل صفر، كانت نتائجها 
»الشعلة«  على  العماني  »السيب«  فاز  كما   ،)21  -
اليمني بثالثة أشواط دون مقابل )25 - 19، 25 - 
13، 25 - 22(، كما خسر »األهلي طرابلس« مباراة 
االفتتاح أمام »الريان« القطري بنتيجة ثالثة أشواط 
 -  25  ،13 - 25  ،19 - 25( نتائجها  رد كانت  دون 
المجموعة  كاآلتي:  البطولة  مجموعات  وجاءت   ،)20
و»كاظمة«  التونسي،  الرياضي  »الترجي«  األولى: 
و»شباب  الجزائري،  الكتامي«  و»األولمبي  الكويتي، 

الحسين« األردني.
وضمت المجموعة الثانية فرق »األهلي طرابلس« 

الليبي، و»الكامل الوافي« العماني، و»الريان« القطري، 
و»الكويت« الكويتي، و»الصداقة« الفلسطيني.

وضمت المجموعة الثالثة فرق »مستقبل المرسى« 
و»غاز  اليمني  و»خيبل«  الفلسطيني  و»سنجل« 

الجنوب« العراقي و»األهلي« القطري.
»البشمركة«  فرق  الرابعة  المجموعة  وضمت 
اليمني،  و»الشعلة«  العماني،  و»السيب«  العراقي، 
األولى  النسخة  أن  يذكر  البحريني.  كليب«  و»دار 
نظمت  الطائرة  للكرة  العربية  األنديه  لبطولة 
بطرابلس العام 1978، وتوج بلقبها نادي »الترسانة« 
تتويجًا  األكثر  المصري  »األهلي«  نادي  ويعد  الليبي، 
بلقب بطولة األندية العربية للكرة الطائرة برصيد 7 
 ،2002،2004  ،1987،2001 أعوام  بها  توج  ألقاب، 
2005،2010،2020، ويالحقه »الصفاقسي« التونسي 
برصيد 6 ألقاب توج بها أعوام 1983، 1985،1999، 

.2013 ،2008 ،2000

● معتوق

طرابلس – محمد ترفاس

● األهلي طرابلس في منافسات الكرة الطائرة

● فريق الجزيرة 
بزوارة خالل 

منافسات دوري اليد

● كليمنتي
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صالح بلعيد

الليبية، األحد الماضي،  عاشت كرة القدم 
مستحقين  بفوزين  رائعًا  رياضيًا  يومًا 
طرابلس،  واألهلي  االتحاد  سجلهما، 
لكرة  األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  في 
دوري  ضمن  »الكونفدرالية«،  القدم 
ملعب  مسرحهما  وكان  المجموعات، 
عليه  تنطبق  الذي  ببنغازي،  بنينا  شهداء 
بحسب  حاليًا،  أفريقيًا  اللعب  مواصفات 
وتلعب  »كاف«،  األفريقي  االتحاد  شروط 

حاليًا. الليبية  الفرق  فيه 
فريق  على  رائعًا  فوزًا  االتحاد  حقق 
وهو  أفريقي،  الجنوب  بيراتس  أورالندو 
الدور  هذا  في  مشاركته  شريط  يقص 
لهدفين،  أهداف  بثالثة  عليه  بفوزه 
مستهل  في  مستحقًا  وفوزًا  نقلة  ليحقق 
حجم  في  فريق  وعلى  المجموعات،  دور 
األفريقية  المشاركات  صاحب  أورالندو، 
قوية  دفعة  الفوز  هذا  ليعطي  العديدة، 

لالتحاد.
والفوز  االتحاد  مباراة  انتهاء  وبعد 
الجماهير  أنظار  توجهت  المستحق 
عليه  أقيمت  الذي  الملعب  لنفس  الليبية 
الكرة  لممثلي  الثانية  األفريقية  المباراة 
مع  طرابلس  األهلي  التقى  حيث  الليبية؛ 
مغاربية  قمة  في  التونسي،  الصفاقسي 
بجدارة  طرابلس  األهلي  وفاز  قوية، 
له  الثانية  المباراة  وهي  لهدف،  بهدفين 
فريق  على  الفوز  إن  حيث  الدور،  هذا  في 
الصفاقسي الكبير، كان له أثر مهم، كونه 
وخبرة  وجوالت  صوالت  صاحب  فريق 

أفريقية كبيرة.
والجمهور  فريق،  كل  حققه  رائع  فوز 
النتائج  لهذه  متعطشًا  كان  الليبي، 
إخفاقات  ظل  في  خاصة  األفريقية، 
وأفريقيًا  عربيًا  األخيرة  الليبي  المنتخب 
تحقق  نتائج  تحقيقه  وعدم  ودوليًا، 
لكرة  العاشق  الليبي  الجمهور  طموحات 
طرابلس  واألهلي  االتحاد  ليأتي  القدم، 
تكون  أن  ويتوقع  التعويض،  من  بجزء 
في  مميزة  العام  هذا  الليبية  المشاركة 
له  وتطمح  تتطلع  ما  وهو  البطولة،  هذه 
التي دائمًا تتساءل  الليبية،  الكرة  جماهير 
الليبية  الفرق  تتقدم  أن  يمكن  متي  عن 
متقدم  لدور  وتصل  األمام  إلى  خطوة 
أو  النهائية  المباراة  أو  للرباعي  بالوصول 
بالقارة  األهم  البطوالتين  بإحدى  الفوز 
خاصة  القريب،  المستقبل  في  السمراء 
المال  تملك  أصبحت  الليبية  الفرق  أن 
تدريب  طواقم  ولديها  والمحترفين، 
أنها  حيث  الخبرة،  تنقصها  وال  جيدة، 
ينقصها  ولكن  موسم،  كل  في  موجودة 
أن  خاصة  أفريقية،  ببطولة  التتويج  حلم 
قرن  نصف  من  أكثر  لها  الليبية  الفرق 
متى  حلم  أفريقيا..  بطوالت  في  تشارك 

يتحقق سؤال يتردد كل موسم رياضي؟.

فرحة كروية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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دور  في  الليبية  الكرة  لممثلي  الفنية  القيادة  أصبحت 
لكرة  األفريقية  »الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات 
القدم هذا الموسم في عهدة مدربين يمثالن المدرسة 
فريق  تدريب  مهمة  يتولى  حيث  التونسية،  التدريبية 
أول  في  الكوكي  محمد  التونسي  المدرب  »االتحاد« 
تجربة له بالمالعب الليبية، وكانت مباراة الفريق، األحد 
بيراتس  بيرنارأورالند  فريق  مستضيفه  أمام  الماضي، 
بطل جنوب أفريقيا أول اختبار أفريقي له نجح في اجتيازه 
األولى  التمهيدية  المنافسات  في  الفريق  قاد  أن  بعد 
على واجهتي دوري األبطال األفريقي و»الكونفدرالية« 
بسبب  رحل  الذي  سانينو  جوسيبي  اإليطالي  المدرب 

تواضع نتائجه.
في الوقت نفسه، خاض مدرب »األهلي طرابلس«، 
له،  الثاني  األفريقي  االختبار  الجبال  فتحي  التونسي 
»الصفاقسي«  النادي  ضيفه  عقبة  تخطي  في  ونجح 
األول  األفريقي  اختباره  في  تعثر  أن  بعد  التونسي، 
»بيراميدز«  فريق  أمام  األولى  االفتتاحية  الجولة  خالل 
المصري بهدفين لهدف، وكان المدرب الفرنسي بيرنارد 
سيموندي قاد الفريق خالل المواجهات األولى في بطولة 
»الكونفدرالية« ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دور 
المجموعات عقب إقصائه فريق »الملعب« المالي بفضل 
ركالت الترجيح، لكنه أخفق في مواصلة النتائج الجيدة، 
فرق  »بيراميدز«  يتصدر  األحد  مباريات  انتهاء  وعقب 
المجموعة األولى بالعالمة الكاملة برصيد ست نقاط، 

يليه كل من »األهلي طرابلس« و»الصفاقسي« التونسي 
الزامبي  »زاناكو«  ثم  منهما،  لكل  نقاط  ثالث  برصيد 
دون نقاط، أما المجموعة الثانية فتتساوى ثالث فرق في 
صدارتها بثالث نقاط وهي »االتحاد« و»أورالند« الجنوب 

فريق  يأتي  ثم  الجزائري،  الساورة«  و»شبيبة  أفريقي 
»رويال ليوباردس« في آخر الترتيب. وحتى قبل انطالق 
مرحلة اإلياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة 
القدم رقم »47«، لم تتوقف حركة التغييرات والتنقالت 

التغيير  على  استثناء  دون  األندية  أجمعت  أن  بعد 
الراحلين  أحدث  وكان  التونسي،  بالمدرب  واالستعانة 
استقالته  قدم  الذي  الحضيري  ناصر  الوطني  المدرب 
بقيادة  اإلدارة،  لتتعاقد  »النصر«،  فريق  تدريب  من 
رئيس مجلس اإلدارة أسامة بوزيد، مع المدرب التونسي 
شهاب الليلي، بعد أن انسحب األخير من تدريب فريق 
»األولمبي الباجي«، ويمتلك الليلي خبرة واسعة، حيث 
أشرف على تدريب عدد كبير من الفرق أبرزها »األفريقي« 
و»الصفاقسي« و»البنزرتي« و»النجم الساحلي« بتونس، 
و»الجزيرة«  و»دبي«  األردني  »الفيصلي«  إلى  إضافة 
إدارة نادي »دارنس«  و»الكوكب« السعودي. وتعاقدت 
الفريق  ليقود  العيساوي  أنيس  التونسي  المدرب  مع 
خالل مرحلة اإلياب خلفًا للمدرب التونسي زياد التومي 
الذي استغنت عنه إدارة النادي قبل نهاية مرحلة اإلياب 

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت اإلدارة التدريبية التونسية

● الطبال ينفرد بالكرة في مواجهة بيراميدز املصري

اإليطالي جوسيبي سانينو 
يخفق ويسلم المهمة األفريقية 

لمحمد الكوكي

الكوكي: أظهرنا شخصية قوية أمام بطل 
جنوب أفريقيا والفوز منحنا دفعة كبيرة

اليعقوبي يقود »شبيبة الساورة«
املواجهة الثالثة أمال في التأهل

أعرب التونسي محمد الكوكي، المدير الفني لفريق كرة القدم 
األول بنادي »االتحاد« عن سعادته الغامرة باالنتصار الكبير الذي 
سجله فريقه في مستهل مشواره ضمن دور المجموعات لحساب 
فرق المجموعة الثانية لبطولة »الكونفدرالية« األفريقية بثالثة 
بيراتس«  »أورالند  فريق  حساب  على  هدفين  مقابل  أهداف 

الجنوب أفريقي الذي وصفه بأنه أقوى فرق المجموعة.
وقال الكوكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية 
المباراة، »إن فريقه أظهر شخصيته القوية وقدرته على العودة 
الجنوب  الفريق  نجح  ثم  بهدف،  أواًل  تقدم  حيث  المباراة،  إلى 
بإحراز  المباراة  نتيجة  استعدنا  ثم  النتيجة،  تعديل  في  أفريقي 
هدف الفوز الثاني، ثم نجح الفريق المنافس في تعديل النتيجة 
المباراة  نتيجة  حسم  في  نجحنا  المطاف  نهاية  وفي  مجددًا، 
ثمينة  نقاط  ثالث  بأول  الظفر  وهو  المهم،  وحققنا  لصالحنا 
ستمنحنا دفعة معنوية كبيرة، خاصة أننا سنلعب األحد المقبل 
ضمن الجولة المقبلة في مباراتنا الثانية على ملعبنا أمام فريق 
القدم  لكرة  األول  الفريق  وواصل  الجزائري«.  الساورة  شبيبة 
بنادي »االتحاد«، تدريباته على ملعبه، بعد العودة من معسكره 
الذي خاضه في تونس خالل األيام الماضية بقيادة مدربه محمد 
»االتحاد«  ولعب  األفريقية،  مباراته  لخوض  استعدادًا  الكوكي؛ 
مباراة  أول  في  أفريقي  الجنوب  بيراتس«  »أورالند  نظيره  أمام 
له في دوري المجموعات بعدما تم تأجيل مباراته األولى إلى 3 
مارس المقبل، كما عزز فريق »االتحاد« صفوفه بعدة صفقات 

محلية ومحترفين جدد استعدادًا لمنافسات دور المجموعات 
بالبطولة األفريقية، والدوري الليبي الممتاز.

وتعاقد مجلس إدارة نادي »االتحاد«، مع النجم التونسي 
حسام بن علي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم، قادمًا 
من »النجم الساحلي« التونسي، وجاء التعاقد مع حسام بن 
علي، لتعزيز الصفوف في بطولة الدوري الممتاز، حيث إنه 
لن يستطيع المشاركة مع فريقه بـ»الكــونفدراليـــة« 
عناصر  تتوافر  بينما  القائمة،  إغالق  بسبب  األفريقية 
الوحيد  الكولومبي  المهاجم  أبرزها  أخرى،  محترفة 
في نسخة الدوري الليبي الممتاز يوبر إسبريال الذي 
تم انتدابه خالل فترة االنتقاالت الشتوية، بعد أن 
خالل  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  شهد 
والثانية،  األولى  المجموعتين،  اإلياب في  مرحلة 
تواجد عديد الالعبين المحترفين من قارة أميركا 
الجنوبية، وكان النصيب األكبر من البرازيل التي 
اشتهرت بوفرة المواهب الكروية، بينما تواجد 
البرازيل  وتسجل  كولومبيا،  من  واحد  العب 
حضورها بالدوري الليبي الممتاز بأربعة العبين 
وهم ماتيوس موتا العب »المدينة« ولوسيانو 
نانينهو العب »النصر«، باإلضافة إلى المنتدبين 

»السويحلي«  العب  موزير  دييغو  الجديدين 
وتاليس ليما سيلفا مهاجم »شباب الجبل«.

ستشهد مباريات الجولة المقبلة من دور المجموعات 
القدم  لكرة  األفريقية  »الكونفدرالية«  لبطولة 
لحساب المجموعة الثانية أول مواجهة تونسية 
ببطولة  المحلية  المالعب  على  تونسية   -
فريق  سيستقبل  حيث  »الكونفدرالية«، 
»االتحاد«، األحد المقبل، ضيفه فريق »شبيبة 
الساورة« الجزائري على ملعب »شهداء بنينا« 
المباراة  هذه  وستشهد  ببنغازي  الدولى 
من  خالصة  تونسية   - تونسية  مواجهة 
بالمالعب  مرة  ألول  الملعب  خطوط  خارج 
»االتحاد«  فريق  سيقود  حيث  الليبية، 
مدربه التونسي محمد 
حواره  في  الكوكي، 
ضمن  الثاني  األفريقي 
مواطنه  مواجهة 
قيس  المدرب 
»شبيبة  فريق  قيادة  سيتولى  الذي  اليعقوبي 
ويسجل  سيشارك،  الذي  الجزائري  الساورة« 
»الكونفدرالية«  بطولة  في  مرة  ألول  ظهوره 
األفريقية ويقوده في المواجهة الثالثة أفريقيا.

الساورة«،  »شبيبة  مدرب  اليعقوبي،  قيس  وأعرب 
ضيفه  أمام  فريقه  حققه  الذي  بالفوز  رضاه  عن 
دون  بهدفين  االسواتيني  ليبوباردس«  »رويال 
مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس 
هو  اآلن  يهمه  ما  أن  على  مشددًا  »الكونفدرالية«، 
حساب  على  هذا  كان  لو  حتى  بالمواجهات،  الفوز 
بعد  الصحفي  المؤتمر  في  اليعقوبي  وقال  األداء، 
المواجهة: »صراحة لو سألتموني في وضعيات أخرى 
األداء، سأقول ال، ولكن في هذا  إن كنت راضيًا على 
في  بالفوز.  المباريات، سأكون سعيدًا جدًا  النوع من 
هذا النوع من المباريات النتيجة أهم من األداء، ومن 
الجيد أن تحصد ثالث نقاط في البداية، حتى ال تفقد 

األمل مبكرًا«.
وأضاف اليعقوبي: »في الدقائق األخيرة كنت خائفًا 
من تلقي هدف، ولهذا حاولنا دعم الدفاع، وتقوية وسط 
الملعب، وهذا ما سمح لنا بالحفاظ على النتيجة، قبل 
أن نضيف الهدف الثاني في الوقت القاتل. مهمتنا اآلن 
المباريات،  من  ممكن  قدر  بأكبر  والفوز  النقاط  حسم 
ولكم أن تتصورا حجم الضغط الذي دخلنا به المباراة، 

خاصة بعد فوز االتحاد الليبي في مباراته«.

سيتكرر نفس المشهد الذي كان عليه يوم األحد 
الدولي  بنينا«  »شهداء  ملعب  على  الماضي 
»االتحاد«  مواجهتي  استقبل  الذي  ببنغازي، 
ثم  أفريقي،  الجنوب  بيراتس«  »أورالند  وفريق 
»الصفاقسي«  النادي  مع  طرابلس«  »األهلي 
أن  استثنائي  حدث  في  واحد،  يوم  في  التونسي 
واحد  يوم  في  مباراتين  واحد  ملعب  يستقبل 
سيعاد  حيث  والقاري،  الدولي  الصعيدين  على 
المقبل،  األحد  يوم  نفسه،  المشهد  ويتجدد 
الجاري،  فبراير  شهر  من  والعشرين  السابع 
الكرة  ممثلي  مواجهتي  الستقبال  سيعود  الذي 
الملعب  نفس  وعلى  واحد،  يوم  في  الليبية، 
»الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات  دور  ضمن 

األفريقية.

بنينا تعود لألحداث االستثنائية
أواًل  الدولي  بنينا«  »شهداء  ملعب  سيستقبل 
المقبل  األحد  مساء  السادسة  الساعة  تمام  في 
الساورة«  »االتحاد« وضيفه »شبيبة  فريق  مباراة 
الجزائري في ثاني مباريات »االتحاد« بالمجموعة 
الثانية، فيما سيستقبل في نفس اليوم في تمام 
»األهلي  فريق  مباراة  مساًء  التاسعة  الساعة 
المجموعة  ذهاب  ختام  في  األخيرة  طرابلس« 
األولى أمام ضيفه فريق »زاناكو« الزامبي، وينافس 
فريق »األهلي طرابلس« ضمن المجموعة األولى، 
الثاني،  المجموعة  »االتحاد« ضمن  ينافس  بينما 
االتحاد  المجموعات بكأس  ُأجريت قرعة دور  وقد 
بمقر  »الكونفدرالية«،  القدم  لكرة  األفريقي 
مصر،  في  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
الدوري  بطل  »االتحاد«  بفريقي  ليبيا  وتشارك 
األبطال،  دوري  بطولة  من  القادم  المحلي، 
الدوري  مسابقة  وصيف  طرابلس«  و»األهلي 
المحلي في النسخة األخيرة والمشارك من البداية 

في بطولة »الكونفدرالية«.
وجاء »األهلي طرابلس« في المجموعة األولى 
بجانب »زاناكو« الزامبي و»الصفاقسي« التونسي 
في  فجاء  »االتحاد«  أما  المصري،  و»بيراميدز« 
الساورة«  »شبيبة  بجانب  الثانية  المجموعة 
أفريقي  الجنوب  بايرتس«  و»أورالندو  الجزائري 
واألخير  االسواتيني،  ليبوباردس«  و»رويال 
دور  بلغ  بعدما  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  فجر 
المجموعات في بطولة »الكونفدرالية« األفريقية، 
القبائل«  »شبيبة  مضيفه  عقبة  تجاوزه  بعد 
الجزائري، رغم الخسارة أمامه )2 - 1( في إياب دور 

الـ32، على ملعب »1 نوفمبر« في تيزي وزو.
بمجموع  البطولة  القبائلي  النادي  وغادر 
في  أرضه  خارج  خسر  بعدما   ،)2  -  2( المباراتين 
ما  الجزائري  الفريق  يقدم  ولم   ،)0  -  1( الذهاب 
بخفي  البطولة  ليغادر  الدور،  لعبور هذا  له  يشفع 

حنين، بعدما بلغ نهائي النسخة الماضية.
من  »أوتوهو«  فضمت  الثالثة  المجموعة  أما 
مصر  من  البورسعيدي  و»المصري«  الكونغو 
من  و»مازيمبي«  الكاميروني  سبور«  و»كوتون 

الكونغو الديمقراطية.
وفي المجموعة الرابعة جاء »الحرس الوطني« 
العاج  ساحل  من  أبيدجان«  و»أسيك  النيجر  من 

و»سيمبا« التنزاني و»نهضة بركان« المغربي.

ترتيب فرق المجموعات
الماضية،  الجولة  مباريات  انتهاء  وعقب 

فرق  المصري  »بيراميدز«  فريق  يتصدر 
يليه  نقاط،  ست  برصيد  األولى  المجموعة 
»الصفاقسي«  برفقة  طرابلس«  »األهلي 
ثم  منهما،  لكل  نقاط  ثالث  برصيد  التونسي 
تتقاسم  بينما  نقاط،  دون  الزامبي  »زاناكو« 
برصيد  الثانية  المجموعة  صدارة  فرق  ثالثة 
و»أورالند  »االتحاد«  فرق  وهي  نقاط  ثالث 
و»شبيبة  أفريقيا  جنوب  بطل  بيراتس« 
»ليوباردس«  وأخيرًا  الجزائري،  الساورة« 
مواجهة  ولـ»االتحاد«  نقاط،  دون  اإلسواتيني 

»ليوباردس«. أمام  مؤجلة 
بنادي  األول  القدم  كرة  فريق  واقتنص العب 
العب  أفضل  جائزة  الخوجة،  عمر  »االتحاد«، 
بيراتس«  »أورالند  فريق  أمام  فريقه  مباراة  في 
من  »االتحاد«  تمكن  بعدما  أفريقي،  الجنوب 
سجل  هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة  الفوز 
أهداف »االتحاد« الثالثة سند الورفلي من ركلة 
الثالث  والهدف  عيسى،  ومعاذ  مباشرة،  حرة 
هزت  صاروخية  كرة  من  الخوجة  عمر  سجله 
فريق  العب  حصد  أيضًا  »أورالند«،  فريق  شباك 
طرابلس«،  »األهلي  بنادي  األول  القدم  كرة 

مباراة  في  العب  أفضل  جائزة  الطبال،  محمد 
التونسي،  و»الصفاقسي«  طرابلس«  »األهلي 
نقاط  ثالث  طرابلس«  »األهلي  حقق  بعدما 
التونسي  »الصفاقسي«  على  فوزه  بعد  ثمينة 
هدف  وجاء  هدف،  مقابل  هدفين  بنتيجة 
جاء  بينما  الجزاء،  عالمة  من  »الصفاقسي« 
نيران  من  طرابلس«  لـ»األهلي  األول  الهدف 
مميزة  بكرة  سجله  الثاني  والهدف  صديقة، 
مهاجم »األهلي« صالح الطاهر، وكاد »األهلي« 
محمد  كرة  خصوصًا  آخرين  هدفين  يحرز 
يخطف  أن  قبل  بالعارضة،  ارتطمت  التي  الفقي 

»الصفاقسي« التونسي هدفه الوحيد من عالمة 
المباراة بدقائق. الجزاء قبل نهاية 

»شبيبة الساورة« الجزائري
منافس  الجزائري  الساورة«  »شبيبة  حقق 
شاقًا  انتصارًا  المقبلة  المواجهة  في  »االتحاد« 
 2( االسواتيني  ليوباردس«  »رويال  ضيفه  على 
- 0(، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات 
بلعيد  الهدفين  وسجل  »الكونفيدرالية«، 
األمين  ومحمد  التاسعة،  الدقيقة  في  حميدي 
االنتصار،  وبهذا   ،)1+90( الدقيقة  في  حامية، 
المركز  في  نقاط،  ثالث  »الساورة«  رصيد  أصبح 
الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية، متقدمًا 
األخير  المركز  صاحب  »ليوباردس«،  رويال  على 

دون رصيد.
حيث  مهاجمًا،  المباراة  »الشبيبة«  ودخل 
حاول العبوه الوصول إلى مرمى الحارس مسيبي 
دقائق   9 مرور  بعد  لهم  كان  ما  وهو  مبكرًا، 
يعرقل  أن  قبل  بسرعة  سعد  انطلق  حيث  فقط، 
ركلة  الحكم  ليعلن  العمليات،  منطقة  داخل 
»رويال«  العبو  وبدأ  بنجاح،  حميدي  نفذها  جزاء 

العودة  حاولوا  حيث  آخر،  بوجه  الثاني  الشوط 
اصطدمت  طموحاتهم  لكن  النتيجة،  في 
وفي  لـ»الشبيبة«،  الدفاعية  بالصالبة 
الدقيقة األولى من الوقت بداًل من الضائع 
أعلن الحكم ركلة جزاء ثانية لـ»الشبيبة«، 
داخل  حامية  األمين  محمد  عرقلة  إثر 
تنفيذها  األخير  ليتولى  العمليات،  منطقة 
المباراة  وتنتهي  الثاني،  الهدف  مضيفًا 
»شبيبة  ويعاني  بهدفين،  فريقه  بفوز 
المالعب،  في  أزمة  الجزائري  الساورة« 
من  ردًا  انتظارها  النادي  إدارة  أعلنت  حيث 
القدم »كاف«، بعدما  األفريقي لكرة  االتحاد 
لمنافسيها  الساورة«  »شبيبة  استقبال  تعذر 
في البطولة بدور المجموعات في ملعب وهران 
الجزائري  االتحاد  رفقة  »كاف«  ليتجه  الجديد 
للعبة، نحو إسناد المباريات لملعب »5 جويليه« 

الجزائر. في  الشهير 

»زاناكو« الزامبي
»األهلي  منافس  الزامبي،  »زاناكو«  وتلقى 
على  هزيمة  المقبلة،  الجولة  في  طرابلس« 
فريق  أمام  بهدفين،  األخير  الجولة  في  أرضه 
بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة  خالل  »بيراميدز« 
على ملعب استاد هيروز الوطني الزامبي، ضمن 
المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة  منافسات 

»الكونفيدرالية«. لبطولة 
التقدم  هدف  تسجيل  في  »بيراميدز«  ونجح 
األول  الشوط  عمر  من  األخيرة  الدقيقة  في 
لفاجري  صبحي  رمضان  من  رائعة  تمرير  بعد 
يضيف  أن  قبل  األول،  الهدف  صاحب  الكاي 
»بيراميدز«  لفريق  الثاني  الهدف  الالعب  نفس 
اهلل  عبد  من  بينية  تمرير  بعد   83 الدقيقة  في 
السعيد لفاجري الكاي الذي سجل الهدف الثاني 

السماوي. وللفريق  له 
وبدأ »زاناكو« الزامبي بضغط مبكر على العبي 
»بيراميدز« في نصف ملعبهم على أمل الحصول 
واستغل  الهجمات،  وإبطال  مبكرًا  الكرة  على 
ولعب  الزامبي  »زاناكو«  فريق  تقدم  »بيراميدز« 
وفاجري  صبحي  لرمضان  الطولية  الكرات  على 
الكاي لصنع الهجمات المرتدة، لينجح »بيراميدز« 

في الظفر بثالث نقاط جديدة.

● الطاهر في صراع على الكرة خالل مواجهة الصفاقسي

بنغازي – زين العابدين بركان

»شهداء بنينا« يعود الستقبال األحداث االستثنائية في »الكونفدرالية«
»االتحاد« يواجه »شبيبة الساورة« الجزائري ضمن منافسات المجموعة الثانية األفريقية

بثالثة أسابيع دون أن يحقق الفريق أي نتائج إيجابية، 
في الوقت نفسه زاد عدد المدربين التوانسة في الدوري 
الليبي هذا الموسم في المجموعتين، األولى والثانية، 
بعد االستغناء عن مدربين أجانب ومحليين وصلوا إلى 
أكثر من 14 مدربًا، وبعد التغييرات األخيرة في مقاعد 
حيث  المحليين،  المدربين  عدد  تقلص  المدربين، 
المشاِركة  األندية  بعدد   20 المدربين  مجموع  يصل 
في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وبحصر 
هذا  التونسية  بالمدرسة  استعانت  التي  الفرق  أسماء 
الموسم، ففي المجموعة األولى: »الهالل« طارق ثابت، 
و»األخضر« سمير شمام، و»دارنس« زياد التومي قبل 
استبداله بأنيس العيساوي، و»التعاون« توفيق زعبواب، 

المجموعة  وفي  الزواغي،  كريم  سرت«  و»خليج 
جبال،  فتحي  طرابلس«  »األهلي  الثانية: 

لطفي  بعد  اشبيل  منير  الزاوية«  و»أولمبي 
جبارة، و»االتحاد المصراتي« مراد العقبي، 
و»الخمس«  زعيم،  كمال  و»السويحلي« 
الباز،  أنيس  و»الصداقة«  خشارم،  جمال 
الحضيري  ناصر  الوطنيون،  المدربون  أما 
»المدينة«،  بطاو  وحمدي  »النصر«، 
الديب  ورضوان  »أبوسليم«،  عطية  ورضا 
»المحلة«، والمهدي أبوشاح »شباب الجبل«، 

التاروغي  وسالم  »الشط«،  خميس  وجمال 
»التحدي« خلفًا للمدرب البوسني إيغور.

»األهلي طرابلس« يضايف »زاناكو« 
الزامبي في بنغازي بعد اقتناص أول 

ثالث نقاط في المجموعة األولى

● االتحاد أمام أورالند بيراتس الجنوب أفريقي

● اجلبال

● اليعقوبي● الكوكي
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لماذا يتمسك رئيسها بعدم تسليم السلطة؟

من سيدعم الدبيبة في مواجهة البرلمان؟

أين سيكون مقر الحكومة البديلة؟

كيف سيتعامل المواطنون مع حكومتين في وقت واحد؟

من المستفيد من إطالة الفترة االنتقالية وعدم االستقرار؟

متى ينتهي هذا الصراع؟

»حكومة الدبيبة«
++HH55

 كل شيء كل شيء  

عامر الطاهر الدغيس
خصوصًا  الليبي،  للشارع  مؤلمة  الشهر  هذا  من  األخير  األسبوع  ذكرى 
القذافي إلى ذوي  1980/2/27 سلم رجال نظام  في طرابلس، ألنه يوم 
اإلغالق،  محكم  صندوقًا  الدغيس،  الطاهر  عامر  والمعارض  المحامي 
لجثمانه مدعيًا أنه مات منتحرًا. وأشرف النظام على دفنه في اليوم نفسه، 

دون فتح الصندوق، إذ لم ير أحد منهم إال وجهه.
هذا المعارض الحقوقي الشريف، ولد في طرابلس في مطلع سنة 1930، 
ودرس بحقوق القاهرة، وتخرج فيها سنة 1959 كان أحد مؤسسي نادى 
»صوت  مجلة  تحرير  هيئة  في  عضوًا  وكان  وأنشطهم.  الثقافي  ليبيا 
ليبيا«، وكان أحد مؤسسي حزب البعث العربي االشتراكي في ليبيا. عقب 
رئيسي  له دور  1960 كان  للعقود بطرابلس. سنة  عودته اشتغل محررًا 
في »الحركة العمالية الليبية«، ثم في توحيدها تحت مظلة »اتحاد عمال 
ليبيا«، اعتُقل مرات، ومنع من الترشح في االنتخابات النيابية سنة 1964. 
في  استدعي   ،1967 أحــداث  وفي  ــام«،  »األي صحيفة  إصــدار  في  شارك 
األسبوع األول من بعد سقوط النظام الملكي للتعاون من العهد الجديد، 
آخرها  الثقافية. حُقق معه مرات  الثورة  إعالن  اعتقل عقب  ولكنه رفض. 

بعد القبض، في مثل هذا اليوم 24/2/ 1980، وسد ثرى طرابلس.

ليبيا األمسليبيا األمس

قبــل مشــاهدة حلقــة مــن البرنامــج التلفــزي »علــى بيــاض«، الــذي تقدمــه الســيدة زينــب تربــح، 
علــى قنــاة »الوســط«، لــم أرَ اإلعالميــة الســيدة هالــة المصراتــي.

ــت  ــا قال ــا م ــي منه ــة، وهالن ــي الحلق ــة ف ــيدة هال ــا الس ــت إليهم ــان تطرق ــان مهمت نقطت
وســمعت. أوالهمــا تتعلــق بالقبضــة األمنيــة فــي المجــال اإلعالمــي فــي العهــد الســابق. 

وثانيتهمــا تخــص األســباب وراء حركــة »7 أبريــل« الطالبيــة العــام 1976.
ــة أن جرأتهــا الشــخصية ال غيــر، هــي مــن مكنتهــا مــن انتــزاع هامــش  تؤكــد الســيدة هال
حريــة إعالميــًا، قالــت إنــه كان متاحــًا، ولــم يتفطــن إليــه اآلخــرون. والســبب، فــي رأيهــا، 
هواجــس خــوف غيــر واقعيــة، ال وجــود لهــا إال فــي أذهانهــم. وهــو كالم غيــر مســؤول، تدحضــه 

ــال. ــع. وكمــن يتقصــد حجــب ضــوء الشــمس بغرب الوقائ
والحقيقــة، أن القبضــة األمنيــة الحديديــة للنظــام لــم تكــن خافيــة علــى أحــد فــي كل 
ــاع  ــى القط ــاص، عل ــكل خ ــًا، وبش ــزداد إحكام ــت ت ــة كان ــك القبض ــًا. وأن تل ــات عموم القطاع
اإلعالمــي بأنواعــه. وبالتأكيــد، كانــت هنــاك اســتثناءات، لكنهــا قليلــة، وفــي حكــم النــادر. وكان 
ــا  ــتجوابها وم ــا واس ــة اعتقاله ــوق.!!!( قص ــن ف ــة )م ــن بالحماي ــن، ومكفولي ــا معروفي أصحابه

ــس. ــة الهواج ــد حكاي ــة، تفنّ ــك الحقب ــالل تل ــخصيًا، خ ــي ش ــه ه ــت ل تعرض
النظــام الســابق كان بعيــون ال تغفــل مطلقــًا علــى كل مــا يُكتــب وينشــر ويبــث ويــذاع داخــل 
ليبيــا وخارجهــا مــن قبــل صحفييــن وكتــاب وإعالمييــن ومثقفيــن. وال يتهــاون لحظــة واحــدة 
فــي معاقبــة مــن يتخطــى، بقصــد أو بحســن نيــة، مــا وضعــه مــن خطــوط حمــراء. ومالحقتــه 

للصحفييــن والكتّــاب، فــي الداخــل والخــارج، ليــس ســرًا.
تلــك القبضــة الحديديــة علــى اإلعــالم كانــت وليــدة خــوف مــن اإلعــالم ومــن اإلعالمييــن، 
ــر  ــر عب ــا يم ــا إال م ــه منه ــي ال يصل ــن الليب ــث أن المواط ــة. بحي ــات والحقيق ــكار للمعلوم واحت

ــة. ــر« األجهــزة األمني »فلت
النقطــة الثانيــة أن حركــة »7 أبريــل« الطالبيــة، فــي حقيقــة األمــر، لــم تكــن مجــرد مناوشــات 
بيــن مجموعــات طالبيــة، كمــا وصفتهــا الســيدة هالــة. إذ لــو كانــت كذلــك، لمــا َقضــى شــباب 

جامعيــون أعمارهــم فــي الســجون. ولمــا ُطــرد وحُــرم المئــات مــن 
متابعــة دراســاتهم، فــي ليبيــا والخــارج، بوضع أســمائهم فــي قوائم 
الممنوعيــن مــن الســفر. كمــا أن المئــات ممــن يدرســون بالخــارج 
ــى تعاطفهــم مــع  ــًا لهــم عل ــح الدراســية، عقاب قطعــت عنهــم المن
ــادات  ــت مش ــو كان ــازي. ول ــس وبنغ ــي طرابل ــي جامعت ــم ف إخوانه
ــع  ــنويًا ورف ــام س ــا النظ ــل به ــا احتف ــة، لم ــات طالبي ــن مجموع بي
ــو  ــوم ه ــبتمبر، وكل ي ــن س ــح م ــة الفات ــي ليل ــة ه ــعار: »كل ليل ش

يــوم الســابع مــن أبريــل«.
ــام  ــل الع ــي 7 أبري ــدث ف ــا ح ــإن م ــة، ف ــيدة هال ــر الس ولتذكي
1976 كان صراعــًا سياســيًا، فــي المركــز منــه معارضــة التيــار 
األكاديمــي  الوســط  فــي  النظــام  تدخــالت  الوطنــي  الطالبــي 
ــكرات،  ــى معس ــا إل ــات وتحويله ــش الجامع ــد تجيي ــي، وض الجامع
وضــد موقــف النظــام المعــادي لمطالــب الحركــة الطالبيــة الوطنيــة 
بحقهــا فــي العمــل النقابــي وتأســيس اتحــاد مســتقل وديمقراطــي 

ــي. ــي الليب ــاع الطالب ــى القط ــرًا عل ــًا معب ــون صوت ــا ويك يمثله
الصــراع فــي الجامعتيــن )بنغــازي وطرابلــس( ضــد النظــام 
العســكري، بــدأ قبــل أبريــل 1976، واشــتد بعــد قيــام الثــورة 

الجيــش إلــى ثكناتــه، الثقافيــة العــام 1973. كان القطــاع الوطنــي الطالبــي يطالــب بعــودة 
وبحكــم مدنــي ديمقراطــي.

لذلــك ســعى النظــام إلــى التخلــص مــن بعــض قــادة الحركــة الطالبيــة الوطنيــة. وقــام فــي 
ــي  ــن قليل ــي الجامعتي ــي ف ــة. كان أنصــار القذاف ــام 1973 بســجن بعضهــم بتهمــة الحزبي الع
العــدد، ويقابلهــم تيــار طالبــي وطنــي هائــل. وكانــت مطالــب التيــار الوطنــي الطالبــي تتمثــل 
فــي مطالــب محــددة، وهــي حريــة واســتقاللية الجامعــات وحرمتهــا. وعــدم تدخــل النظــام فــي 
أنشــطتها األكاديميــة. والمطالبــة بحــق الطــالب الليبييــن فــي الجامعتيــن، وفــي غيرهمــا مــن 
مراحــل التعليــم المختلفــة، أن يكــون لهــم اتحادهــم أســوة ببقيــة طــالب العالــم. تلــك الدعــوة 
تحديــدًا أزعجــت النظــام وأربكتــه، فأوعــز إلــى أنصــاره فــي الجامعتيــن بعرقلــة المشــروع. ونظــرًا 
لقلــة عددهــم لــم يجــد النظــام بــدًا مــن التدخــل علــى أعلــى مســتوى، وصمــم خطــة جهنميــة. 
البدايــة كانــت يــوم 5 أبريــل 1976 فــي مدينــة ســلوق، حيــن ألقــى رأس النظــام خطابــًا ناريــًا 
هاجــم فيــه الحركــة الوطنيــة الطالبيــة، وطالــب فيهــا أنصــاره بالزحــف علــى الجامعتيــن. وفــي 
يــوم 6 أبريــل 1976 حضــر إلــى الجامعــة، مــن كان يطلــق عليــه فــي اإلعــالم الغربــي الرجــل 
الثانــي، وهــو الرائــد عبدالســالم جلــود فــي زي عســكري، إلــى جامعــة طرابلــس، وتحديــدًا ســاحة 
كليــة الهندســة، وأطلــق مــن مسدســه الشــخصي عيــارات ناريــة. وبعدهــا ألقــى خطابــًا فيمــن 
تواجــد حولــه مــن أنصــار. وأعقــب ذلــك تــالوة قائمــة ضمــت عشــرات الطــالب النشــطين نقابيــًا 
مــن جميــع الكليــات، وقــد صــدر ضدهــم قــرارات بالطــرد. وكنــت شــخصيًا مــن ضمنهــم. وفــي 
اليــوم التالــي، الموافــق 7 أبريــل تحولــت ســاحة كليــة الهندســة إلــى ميــدان معركــة شرســة 
وغيــر متكافئــة بيــن الطــالب المناوئيــن للنظــام وبيــن أنصــاره. اســتعان النظــام بقــوات أمنيــة 

كبيــرة حضــر أفرادهــا إلــى الجامعــة بمالبــس مدنيــة. وبقيــة القصــة معروفــة.
ــي  ــذه ف ــام ونف ــه رأس النظ ــًا صمم ــة كان مخطط ــة الطالبي ــة الوطني ــى الحرك ــاء عل القض
ــة، وتمكــن مــن  ــة، والحركــة النقابي ــد أن تخلــص مــن الحركــة الحزبي ــل، بع الســابع مــن أبري

ــش. ــي الجي ــه ف ــى خصوم القضــاء عل

جمعة بوكليب

»على بياض«.. 
وأسئلة البد منها

ينظر للسلفيوم في ليبيا، خاصة شحات، 
على أنه شعار ورمز ذات قيمة كبيرة؛ حيث 
ظهر على طوابع البريد والعمالت النقدية 

وغير ذلك من األشياء التي توثق قيمة هذا 
النبات البري المنقرض.

وتاريخيًا، كان السلفيوم )السيلفيوم( ينبت 
منذ آالف السنين في الجبل األخضر )قورينا 
على وجه الخصوص( في العهد اإلغريقي، 

واشتُهر هذا النبات بالزهرة التاج في 
نهايته، كما ذاع صيته من خالل القصص 

التراثية والخرافات القديمة.
ومن بين األساطير التي تناولت السلفيوم، 
حكاية صينية متوارثة، تقول إنه يشفي أي 

مرض مستعٍص.
وكان الرومان وكذلك اإلغريق يقدرون 

هذا النبات الليبي طازجًا ومجففًا، إذا كانوا 
يعدونه من البهارات، كما كان يخلل بنقع 
سيقانه في الخل، وفاتح للشهية ومطهر 

للعفن الذي قد يصيب البطون.

جائحة االحتيال 
العاطفي

أعداد عمليات االحتيال العاطفي تضاعفت 
عبر تطبيقات المواعدة، خالل جائحة 

»كوفيد19-«، بعدما دفعت تدابير الحجر 
المنزلي المتكررة بكثيرين إلى البحث عن 

الحب من وراء الشاشات.
وبلغت قيمة األموال المنهوبة في 
عمليات االحتيال هذه مستوى قياسيا 

قدره 547 مليون دوالر العام 2021 في 
هذا النوع من الحاالت، بحسب تقديرات 

هيئة المنافسة األميركية )FTC(، في 
زيادة تقارب %80 خالل عام واحد.

وجرى اإلبالغ عن خسائر بنحو 1.3 
مليار دوالر في الواليات المتحدة على 

مدى السنوات الخمس الماضية، ما 
يجعلها أكبر فئة احتيالية سجلتها الوكالة 

األميركية.
لكن هذا ليس سوى غيض من فيض، 
وفق لجنة التجارة الفدرالية، ألن الغالبية 

العظمى من االنتهاكات ال يتم اإلبالغ 
عنها.

القضاء على الحركة 
الوطنية الطالبية 

كان مخططًا 
صممه رأس النظام 

ونفذه في السابع 
من أبريل بعد أن 

تخلص من الحركة 
الحزبية والحركة 

النقابية

أقوالهمأقوالهم

 »ملتزمون بمساندة ليبيا للخروج من 
أزمتها، وفق مقاربة قائمة على الحوار 

والمصالحة الوطنية«

رئيس البرلمان الجزائري
 إبراهيم بوغالي

»مرتزقة فاغنر الموجودون على 
األراضي الليبية منذ سنوات نهبوا 

مواردها«

الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون

»نعمل على إنجاح المسار السياسي 
الليبي والمحافظة على استقراره بما 

يضمن أمن دول الجوار«

وزير الشؤون الخارجية التونسي
 عثمان الجرندي

»روسيا تحافظ على اتصاالت مع 
جميع القوى السياسية الرئيسية 
في ليبيا وتأمل أال يؤدي تأجيل 

االنتخابات إلى
 توترات عسكرية وسياسية«

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

السلفيوم الليبي..  أسطورة دواء لكل داءالسلفيوم الليبي..  أسطورة دواء لكل داء

الفلسطينية تارا عبودالفلسطينية تارا عبود
في دور العمرفي دور العمر
تارا  الفلسطينية   - األردنية  الممثلة 
عبود انضمت إلى طاقم عمل مسلسل 
 Disney+« الذي تنتجه »Culprits«
UK« ضمن سلسلة أعمالها األصلية، 
وهو طاقم العمل الذي يضم أيضا كال 
من جيما أرتيرتون ونيامه ألجار، وتدور 
أحداث مسلسل »Culprits« المكون 
من ثمانية أجزاء في إطار من الكوميديا 
آثار عملية سرقة  السوداء، حول تقفي 
ليجدوا  األفراد،  بها مجموعة من  قام 

على  كــل  مستهدفين  أنفسهم 
حدة من قبل أحد القتلة. ويتخذ 

تصويره  موقع  المسلسل 
إخراج  من  وهو  كندا،  في 

وكلير  بالكسون  جــي 
ــارك في  ــي، وشـ ــل أوك
إيدي  أيضا  بطولته 
هويل  كيربي  إيــزارد، 
بــابــتــيــســت، كــامــل 

فيدال،  كيفين  الباشا، 
ونيد دينيهي.
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