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إبداعات فنية داخل السجون اليونانية
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قفزة

فضاء

قفزت أسعار النفط عالميًا، في بداية 
التعامالت، صباح األربعاء، في ظل ترقب 
أسواق النفط لنتائج اجتماع »أوبك+«، 
والمقرر انعقاده اليوم الخميس، وسط 

مخاوف من تعطل اإلمدادات بفعل الحرب 
الروسية - األوكرانية. وللمرة األولى منذ 8 

سنوات، تجاوز سعر خام برنت، األربعاء، 111 
دوالرًا، وكان قد أغلق على 104 دوالرات، 

يوم الثالثاء بنسبة زيادة 6.25 %. ويواصل 
الخام األميركي الوسيط ارتفاعه بنسبة زيادة 

)6.50 %( مسجاًل 110.13 دوالر للبرميل.

نفط

كل شيء

هاكرز
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بعد تغير األولويات الدولية.. »هزات ارتدادية« على ليبيا عقب االجتياح الروسي 

العنيد
قبل أن يكمل عامه السبعين بقليل، 

أصبح الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
الذي يحكم روسيا منذ 2012 حديث 
العالم، فقد نفذ رجل »كي جي بي« 

السابق، تهديداته وأعطى أمرًا لجيشه 
أوكرانيا. الغربية  باجتياح جارته 

بوتين لم يكتفِ بغزو أوكرانيا، 
ولكن فاجأ العالم وربما قادة الجيش 

الروسي أنفسهم، حينما أمر وزير 
الدفاع ورئيس األركان 

بإعالن حالة التأهب في 
قوات الردع النووية، 
وهو أمر لم يسبق له 
مثيل في ذروة 

الحرب  اشتعال 
الباردة بين 

الواليات 
المتحدة 

األميركية، 
واالتحاد 

السوفياتي 
قبل تفككه في 

العام 1991.
فهل يستمر ابن 

العنيد في  ليننغراد 
مغامرة غزو أوكرانيا، 
أم أن التدخل الغربي 

سيعيده إلى الحدود 
السطر  الروسية ويكتب 

األخير في حكمه؟

دحض مدير عام مؤسسة »روس 
كوسموس« الفضائية الروسية، دميتري 

روغوزين، معلومات تزعم بأن روسيا فقدت 
السيطرة على أقمارها الصناعية. روغوزين 
قال في تدوينة على »تويتر«: »ليس هناك 

فقدان للسيطرة على األقمار الصناعية 
الروسية، مع العلم أن مراكز قيادتها كلها 

تعمل بشكل طبيعي«.وادعت بعض قنوات 
»تليغرام« في وقت سابق أن فريق هاكرز ما 

 Anonymous له عالقة بمجموعة )NB65(
)المجهولون( اخترق اتصاالت »روس 

كوسموس« بأقمارها الصناعية.

 انقسامات ومخاوف من انحراف مسار األزمة إلى األسوأ

وزيرة الخارجية تلتقي الليبيني الفارين من جحيم القصف

خطة أوروبية من 4 خطوات إلصالح قطاع األمن الليبي

احتماالت مفتوحة أمام صراع »حكومتني« على السلطة

3.1 مليار دينار فاتورة املرتبات خالل يناير 2022

إجمالي  أن  المركزي  ليبيا  أعلن مصرف 
اإلنفاق العام على المرتبات بلغ 3.1 مليار 
أن  إلى  مشيرًا  الماضي،  يناير  خالل  دينار 
من  ترد  لم   2022 فبراير  شهر  مرتبات 

وزارة المالية إلى المصرف.
وفي بيانه عن النفقات واإليرادات خالل 
28 فبراير،  إلى  الفترة من األول من يناير 
الدعم  نفقات  إجمالي  أن  المصرف  أوضح 
بلغ 318 مليون دينار، فيما قدرت النفقات 

التسييرية بـ55 مليون دينار.
أما إيرادات الضرائب فبلغت 472 مليون 
دينار، والجمارك 25 مليون دينار، في حين 
سجل بند »إيرادات أخرى« 98 مليون دينار.

الضرائب  إيرادات  أن  المصرف  وأوضح 
تخص السنوات السابقة، منوهًا إلى »تدني 
باالعتمادات  مقارنة  الجمارك  إيـــرادات 
العام  من  األخير  الربع  خالل  المفتوحة 
2021، التي بلغت نحو 12.8 مليار دينار«.

ــرادات  اإلي إلى  البيان  يشر  لم  وفيما 
النفطية، تحدث عن ورود 11.4 مليار دينار 
النفطية  الشركات  على  مستحقة  إتــاوات 
خالل الفترة ذاتها، منها نحو 547 مليون 

دينار وردت في فبراير فقط.

طرابلس - القاهرة ـ الوسط

الداخلي  االحتراب  نحو  االنزالق  هواجس  بدأت 
خطوة  تداعيات  أمــام  الليبيين،  عديد  تنتاب 
جديدة  لحكومة  الثقة  منح  الــنــواب  مجلس 
باشاغا،  فتحي  السابق،  الداخلية  وزير  برئاسة 
يقابلها إصرار رئيس حكومة »الوحدة الوطنية« 
الخطوة،  تلك  رفض  على  الدبيبة،  الحميد  عبد 
وعدم تسليم السلطة إال لحكومة منتخبة، ما عزز 

تلك الهواجس.
لقرارات  الرافض  تمسكه  على  مؤشر  وفي 
اتهامات  الدبيبة  وجه  األخيرة،  النواب  مجلس 
صالح  عقيلة  المجلس  رئيس  إلــى  مباشرة 
تحقيق  على  تعديه  بعد  والتدليس«  بـ»التزوير 
وفق  البرلمان،  جلسة  في  القانوني  النصاب 
الكوميديا  من  بـ»حلقة  ذلك  ووصف  اتهامه، 
السوداء«، معتبرًا أنها شكلت »المؤامرة األخيرة 

لتأجيل االنتخابات«.
صحة  في  التشكيك  اتهامات  ضمن  ومن 
حاضرين  يكونوا  لم  نوابًا  أن  التصويت،  جلسة 
يتحقق  لم  فيما  عنهم،  بداًل  التصويت  وجرى 
علمًا  فقط  نائبًا   78 حضر  إذ  االنعقاد،  نصاب 
بأن النصاب القانوني الالزم هو 88 عضوًا، غير 
أن عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، في 
النواب  من  عددًا  أن  أوضح  صحفية  تصريحات 
هاتفية،  مكالمات  عبر  للحكومة  ثقتهم  منحوا 
على  خوفًا  الجلسة  خالل  أسماؤهم  تذكر  ولم 
باشاغا  نالت حكومة  وبناء على هذا  سالمتهم، 
ثقة مجلس النواب بـ92 صوتًا من مجموع 101 
تأكيدات  حسب  الثقة  منح  جلسة  حضروا  نائب 
يتكون  ــذي  ال ــوزاري  الـ الطاقم  وهــو  صــالــح، 
وزيرًا  و29  الحكومة  لرئيس  نواب  ثالثة  من 
محاصصة  حكومة  وكانت  دولــة،  وزراء  وستة 
بامتياز، في وقت تضاربت فيه المعلومات حول 
وصلت  النواب،  بعض  لها  تعرض  تهديدات 
الذي  للبرلمان  بيان  بالقتل، حسب  التلويح  حد 
وإحالة  حدث،  فيما  عاجل  تحقيق  بـ»فتح  طالب 

المجرمين إلى العدالة«.
الليبي: هل سيتبع  ويتساءل متتبعون للشأن 
في  الحكومية  المقار  باشاغا  تسلم  جــرى  ما 
لم  وإذا  الدبيبة،  من  سلس  بشكل  طرابلس 
إلى  اللجوء  عليه  سيتعين  هل  ذلك،  له  يتسنَ 

أساليب أخرى، من اإلجراءات القانونية إلى خيار 
استخدام القوة؟ ما قد يعيد إلى األذهان بداية 
حين  السراج،  فائز  برئاسة  »الوفاق«  حكومة 
شرع في أداء مهامه من قاعدة بوستة البحرية، 
ردًا على رفض خليفة الغويل التنازل عن منصبه، 
الناطق  لسان  على  النواب  مجلس  توعد  وقد 
باسمه، عبداهلل بليحق، بأنه سيتم ردع الدبيبة 
إذا صمم على إقامة حكومة موازية، وفق تعبيره.
االحتماالت  عديد  يبقى  األثــنــاء  هــذه  في 
في  المسلحة  التشكيالت  بوجود  مفتوحًا، 
من  موقفها  في  انقسامها  وربما  طرابلس، 
االختبارات  أكثر  أما  السلطة،  على  المتخاصمين 
كيفية  فهو  باشاغا،  لفتحي  بالنسبة  الكبيرة 
البالد،  في  انتخابات  إجــراء  غاية  إلى  الصمود 
الرئيسية،  الملفات  تسوية  مهام  إلى  إضافة 
المرتزقة،  وطــرد  الوطنية،  المصالحة  ومنها 
التي  والمعيشية،  االقتصادية  األزمات  ومعالجة 
الحكومات،  تعاقب  رغم  المواطنون،  يعانيها 

ويبدو أن كل طرف واثق من قدرته على الصمود 
الداخل،  في  مؤيديه  على  الرهان  خالل  من 

وداعميه في الخارج.
عن  المنبثقة  الجديدة،  الحكومة  ــارت  وأث
في  ــض،  وراف مؤيد  بين  انقسامًا  البرلمان، 
بالمنطقة  واألمنية  العسكرية  القوى  أوساط 
الرئاسي  المجلس  بعضها  طالب  التي  الغربية، 
البرلمان،  بحل  للجيش  األعلى  القائد  بصفته 
إلى  إشارة  وفي  انتخابات،  إجراء  إلى  والدعوة 
»تمكين  أن  اعتبروا  باشاغا  فتحي  حكومة 
انقلب  لمن  تمكين  بمثابة  موازية  حكومة 
بمنحه  العاصمة  على  الحرب  وقاد  الدولة،  على 

وزارات سيادية«.
المجلس  رئيس  استعاد  الدبيبة  أن  ويبدو 
بعدما  صفه،  إلى  المشري  خالد  للدولة  األعلى 
باشاغا،  إلــى  أسابيع  قبل  انحيازه  عليه  أخــذ 
في  تشاورا  أنهما  بيان،  في  االثنان،  أعلن  إذ 
األوضاع السياسية، وكيفية المضي في العملية 

االنتخابية في أسرع اآلجال الممكنة، بينما قال 
إنه  للدولة،  األعلى  للمجلس  اإلعالمي  المكتب 
اللقاء »التأكيد على أن األولوية في  جرى خالل 
الدستورية،  للقاعدة  اإلعداد  هي  المرحلة  هذه 
وإنهاء  ــت،  وق ــرب  أق في  االنتخابات  وإجـــراء 

المراحل االنتقالية«.
وفيما فسر بأنه رسالة موجهة إلى الخارج وإلى 
روسيا على  باشاغا حرب  دان  تحديدًا،  »الغرب« 
للقانون  الواضح  بـ»االنتهاك  أوكرانيا، ووصفها 
مؤكدًا  الديمقراطية«،  أوكرانيا  وسيادة  الدولي 
»تويتر«  على  حسابه  عبر  تغريدات  سلسلة  في 
الطاقة  واستقرار مصادر  بدعم  ملتزمة  ليبيا  أن 
أن  المتوسط، مدركًا  األبيض  البحر  واألمن في 
كسب دعم موسكو وحده ال يكفي لضمان كسب 
الروسية  الخارجية  أن  رغم  الدولية،  الشرعية 
سارعت بالترحيب بحكومته، في بيان أبدت فيه 
باشاغا،  حكومة  مع  البناء  للتعاون  استعدادها 

والمضي في تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وتراقب األمم المتحدة عن كثب ما حدث بعد 
جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، داعية الليبيين 
إلى الهدوء والمحافظة على االستقرار وتجنب أي 
ففي  الكراهية،  وخطابات  العنف  على  تحريض 
عام  أمين  باسم  الناطق  عقده  صحفي  مؤتمر 
المتحدة  لألمم  الدائم  بالمقر  المتحدة،  األمم 
في نيويورك ستيفان دوجاريك، الثالثاء، أوضح: 
»نحن نؤكد الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات 
بالقواعد  وااللتزام  اتخاذها  يتم  التي  والقرارات 
وما تم االتفاق مسبقًا بشأنه«، ما فسر بأنه رضاء 
ضمني عن عدم ممانعة انتقال سلس للسلطة، 
لكن دوجاريك نفسه عاد ليعرب، في بيان الحق 
األربعاء، عن »قلقه« إزاء التقارير التي تفيد بأن 
تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة 
معايير  مستوى  إلى  يــرقَ  »لم  باشاغا  فتحي 
أعمال  وشمل  المتوقعة،  واإلجــراءات  الشفافية 
بأنه  المرة  فسر هذه  ما  الجلسة«،  قبل  ترهيب 

موقف مشكك في ظروف والدة حكومة باشاغا.
ما  يترقبون  هذا  كل  وسط  الليبيون  ويبقى 
مفتوحة  تطورات  من  المقبلة  األيام  به  ستأتي 
التوجس  استمرار  مع  االحتماالت،  عديد  على 
من أن تنحرف األمور باتجاه االحتماالت األسوأ، 
الحكم  على  المتصارعين  استدعاء  رأسها  وعلى 

السالح كخيار لحسم صراعهما.
تفاصيل ص 3

• الدبيبة• جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا الثالثاء 1 مارس 2022• باشاغا

• مصرف ليبيا المركزي

• أزمة أسعار مفتعلة في ليبيا

أزمة  هناك  هل  البعض،  تساءل  ربما 
باعتماد  عالقة  لها  وهل  ليبيا،  في  دقيق 
أوكرانيا؟..  من  القمح  استيراد  على  ليبيا 
المدن  بعض  تعرض  فرضها  تساؤالت 
الليبية لمشاكل في توزيع الدقيق والخبز 
فبعضها  المخابز،  بعض  غلق  بفعل 
أمام  أبوابه  أغلق  وبعضها  األسعار  رفع 

المستهلكين.
ــي مــديــنــة زلــيــتــن،  حـــدث ذلـــك ف
والمخابز  المطاحن  جميع  فأغلقت 
الدقيق،  أزمة  بسبب  اإلثنين،  أبوابها، 
مباشرة  نتيجة  أنها  البعض  يزعم  التي 

أوكرانيا. في  للحرب 
سرت،  مدينة  في  تكرر  نفسه  األمر 
زحامًا  المخابز  من  عــدد  شهد  حيث 
سعر  ارتفاع  وسط  للمواطنين،  كبيرًا 
دفع  األســعــار  ارتــفــاع  الدقيق.  قنطار 
حين  في  أبوابها،  إلغالق  أخرى  مخابز 

من  أرغفة  ثالثة  يشتري  الدينار  أصبح 
أربعة. الخبز بداًل عن 

الليبي  للشأن  المتتبعين  بعض 
واحتكار  التجار  بعض  مضاربة  بين  ربط 
ممثلة  أعلنتها  تصريحات  اآلخر.  البعض 

المتحدة،  األمم  لدى  المتحدة  الواليات 
بالدها  إن  قالت  التي  غرينفيلد،  ليندا 
أن  المتوقع  البلدان  ضمن  ليبيا  أدرجت 
تشهد ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، 

على خلفية الغزو الروسي ألوكرانيا.

وتزامن ذلك مع إعالن »اتحاد الخبازين 
الليبيين« زيادة سعر قنطار الدقيق بقيمة 

60 دينارًا دفعة واحدة.
وزير االقتصاد والتجارة، محمد الحويج، 
احتياطات  إجمالي  أن  كشف  المقابل  في 
ليبيا من القمح يكفي أكثر من عام، نافيا 
تأثير األزمة األوكرانية على سوق الحبوب 
من  فقط   % 20 تغطي  ألنها  ليبيا،  في 

واردات البالد من القمح.
أيضا رئيس لجنة متابعة المخابز، علي 
الدقيق في  أزمة  إن  أكد  أبوعزة،  عبداهلل 
مناطق ليبيا حاليًا مفتعلة من قبل التجار 
المخازن،  في  السلعة  يحتكرون  الذين 
لبرنامج  أوضح  أسعارها.أبوعزة،  ليرفعوا 
أن  الــوســط،  بقناة  بــلــس«،  »اقتصاد 
لكنها  الدقيق،  توفر  ليست في  المشكلة 

أزمة احتكار«.
تفاصيل ص 4

الليبيون يترقبون ما ستأتي به 
األيام المقبلة من تطورات مفتوحة 

واحتماالت اللجوء إلى السالح

الدبيبة وجه اتهامات مباشرة إلى 
عقيلة صالح بـ»التزوير والتدليس« 

وتعطيل إجراء االنتخابات

14

نادي »الخمس« 
يتعاقد مع املصري

أحمد حسن مكي

»ملتقى اإلبداع« 
يعيد الحياة إلى

الثقافة الليبية

إجالء 99 مهاجرًا 
من ليبيا إلى إيطاليا

أعلنت السفارة اإليطالية في 
ليبيا إجالء 99 مهاجرًا غير 

شرعي من ليبيا إلى إيطاليا.
وتعد هذه أول رحلة من نوعها 
خالل العام الجاري، حسب بيان 
نشرته السفارة اإليطالية على 

حسابها في موقع »تويتر«، 
األربعاء. سفارة إيطاليا في 

ليبيا أشارت إلى أن تنظيم هذه 
الرحلة جرى بالتعاون مع مكتب 

المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين في ليبيا. يذكر أن 

من تم إجالؤهم قادمون من 
دول أفريقية وعربية ممن 

عاشوا فترات طويلة من 
الحرمان والتضييق على الحرية 

الشخصية وهم بحاجة ماسة 
إلى المساعدة. وتصدر ملف 

الهجرة غير الشرعية، مباحثات 
وزير الخارجية اإليطالي، لويغي 

دي مايو، بالعاصمة روما، مع 
المستشارة الخاصة لألمين 
العام لألمم المتحدة لليبيا، 

ستيفاني وليامز .
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 أزمة دقيق.. أم سيناريو مضاربة واحتكار؟

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

مالية تعتمد على 
نظام سويفت 
للتحويل اآلمن 
لألموال في نحو 

200 دولة
 حول العالم.
)بلومبيرغ(

11
ألف

مؤسسة

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290قرشا



تواصـل 02

النجمة فاليري لوميرسييه تفوز بجائزة النجمة فاليري لوميرسييه تفوز بجائزة 
»سيزار« السينمائية»سيزار« السينمائية

جوائز  بجائزة  لوميرسييه،  فاليري  توجت 
فيلم  عن  ممثلة  ألفضل  السينمائية  »سيزار« 
للمغنية  كرسته  ذاتية  سيرة  فيلم  وهو  »ألين«، 
الممثلة  وقالت  ديون،  الشهيرة سيلين  الكندية 
ُأقيمت  التي  »سيزار«  حفلة  خالل  عامًا(   57(
مسرح  على  واألربــعــيــن  السابعة  بــدورتــهــا 
مثل  لدي  »كان  باريس:  في  الشهير  »أولمبيا« 
وأوجــه  كبير،  أعلى  مثل  بل  ال  صغير،  أعلى 
إنها  وإعجابي،  حبي  كل  أيضًا  المساء  هذا  لها 

بالطبع!«. سيلين 
و نجح فيلم »Illusions perdues« )األوهام 
المقتبس  جيانولي،  كزافييه  للمخرج  الضائعة( 
دو  أونوريه  الشهير  الفرنسي  الكاتب  رواية  من 
وتجاوزاتها،  الصحافة  حول  بالزاك،والمتمحور 
السينمائية،  »سيزار«  جوائز  أبرز  اقتناص  في 
األساس  من  كان  الذي  الفيلم  نفس  نال  كما 
»سيزار«،  جوائز  المنافسة، سبع  في  حظًا  األوفر 
بنجامان  حصل  كما  فيلم.  أفضل  فئة  في  بينها 
»سيزار«  جائزة  على  عامًا،   25 البالغ  فــوازان، 
دور  الفيلم  في  ــؤدي  وي ــد.  واع ممثل  أفضل 
أحالمًا  يبني  الذي  روبمبريه  دو  لوسيان  الشاب 
وطموحات كبيرة في باريس خالل القرن التاسع 

عشر.
تكافئ  الفيلم،  لهذا  جوائز  منح  خالل  ومن 
انتقادات  تواجه  ما  غالبًا  التي  »سيزار«  جوائز 
الواقع،  عن  انفصال  بأنه  يوصف  ما  خلفية  على 
بعد  ُأنجزت  التي  النادرة  الفرنسية  األفالم  أحد 
فترات اإلغالق خالل جائحة »كوفيد - 19«، التي 
 870 من  )أكثر  الجماهيري  النجاح  بين  جمعت 
المخرج  أن  كما  الفني،  والطموح  متفرج(  ألف 
دوبونتيل  ألبير  يخلف  الذي  جيانولي  كزافييه 

عن  الماضي  العام  مخرج  أفضل  بجائزة  الفائز 
غرار  على  يأتِ  لم   ،»Adieu les Cons« فيلم 
واكتفى  جائزته.  لتسلم  الحفلة  دوبونتيل، 
جاك  الفيلم  في  معه  المشارك  السيناريو  كاتب 
»إنه  بــرس«:  »فرانس  لوكالة  بالقول  فيشي 
اآلخر  الكبير  الفائز  تغيب  كما  مستقل«،  فنان 
نوع  من  فيلمه  مع  كاراكس  ليوس  الحفلة  في 
أوبرا الروك »أنيت« )خمس جوائز(. هذا المخرج 
أفضل  جائزة  على  أول من حصل  عامًا( هو   61(
»مهرجان  في  وأيضًا  »سيزار«  حفلة  في  إخراج 
افتتاح  في  فيلمه  عرض  حيث  السينمائي«،  كان 

الحدث في آخر دوراته.
آدم  األميركي  الممثل  الفيلم  نجم  وحضر 
الحفلة  ممثل،  أفضل  فئة  في  رشح  الذي  درايفر 
لكنه خرج خالي الوفاض، بعدما منح المصوتون 
لبونوا ماجيميل، وحصل  الجائزة  في األكاديمية 
الممثل )47 عامًا( عن دوره كمريض سرطان في 
حياته في »De son vivant« إليمانويل  نهاية 
في  وإخفاقات  فضائح  سلسلة  وبعد  بيركو. 
الماضية، كانت حفلة »سيزار« مرتقبة  السنوات 
التي  الحفلة  وُأقيمت  العام.  هذا  خاصة  بصورة 
أو  ضجة  دون  من   ،»+  Canal« قناة  بثتها 

حوادث تُذكر.
العامة  األجواء  أن  إلى  خصوصًا  ذلك  ويعود 
غير مالئمة لالحتفال، إذ أن الحرب الدائرة حاليًا 
الجميع،  أذهــان  في  ماثلة  كانت  أوكرانيا  في 
بينهم  المسرح،  اعتلوا  كثر  نجوم  ذكر  ما  على 
صفق  التي  بالنشيت  كايت  األسترالية  الممثلة 
جائزة  تسلمها  خــالل  طوياًل  الحاضرون  لها 
»سيزار« فخرية. وقالت بالنشيت: »من الصعب 

التفكير في أي شيء آخر غير أوكرانيا«.

الشهير  المغني  يؤديها  التي  التركية  يمر«  »سوف  أغنية  انتشرت 
تاركان، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل االجتماعي، حيث نشرت 
األغنية على منصة »يوتيوب«، محققة أكثر من 4 ماليين مشاهدة خالل 
24 ساعة، وقد كان لكلمات األغنية تأثير في وقت تشهد فيه تركيا أزمة 
اقتصادية، حيث بلغت نسبة التضخم 50 % تقريبًا، وانتشرت روح التشاؤم 

بين الشباب على وجه الخصوص.
إردوغــان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  أن  الــرأي  استطالعات  وأظهرت 
الموجود في السلطة منذ العام 2003، يواجه تحديًا قويًا في انتخابات العام 
المقبل، مع تصاعد الغضب ضد حزبه الحاكم، ويرى بعض المراقبين أن كلمات 

األغنية تتضمن رسالة سياسية، مع أن كلماتها ال تذكر إردوغان باالسم.

وقد غرد سياسيون من »حزب الشعب الجمهوري« المعارض مشاركين 
كلمات األغنية. وكتب الناطق باسم الحزب، فايق أوزتراك، »سيذهب كما 
جاء« أما ميرال أكسنر، زعيم الحزب اليميني، فقال: »إن األغنية تتضمن 

رسالة إلردوغان أن الوقت المتبقي لزعامته قصير«.
وقال المغني تاركان إن حالة العالم في العام المنصرم جعلته يائسًا، 
وتحديدًا تدمير البيئة ووباء »كوفيد«، وأضاف: المطرب الشهير: »أردت 
واعتاد  المعنوية«،  روحنا  وترفع  واألمل  العزاء  تمنحنا بعض  أغنية  كتابة 
تركيين  ألبوين  ألمانيا  في  والمولود  عامًا   49 العمر  من  البالغ  تاركان 
التعليق على القضايا العالمية، وفي العام 2009، قاد حملة مناهضة لبناء 

سد جنوب شرق تركيا، وأطق أغنية تحمل عنوان »استيقظوا«.

أحدث تطبيق »تيك توك«، الذي يبلغ عدد 
مستخدميه نحو مليار، تحواًل عميقًا في صناعة 
الموسيقى، إذ يمثل منصة الكتشاف المواهب 
الجديدة ويجعل الفنانين وشركات اإلنتاج تغير 
وأهدافه،  لقواعده  تبعًا  عملها  استراتيجيات 
ففي سنوات قليلة، جعل »تيك توك« مغنين 
يحققون  إكس  ناس  ليل  مثل  معروفين  غير 
تاون  »أولــد  ألبومه  أصبح  إذ  واسعة،  شهرة 
رود« األكثر مبيعًا في تاريخ الواليات المتحدة، 
وأتاح الفرصة أمام آخرين إلطالق مسيراتهم 
الفنية كما حصل مع مغنية الراب دوجا كات، 
ولم يكن أمام شركات التسجيالت الكبرى التي 
البداية دخول هذا الالعب الجديد  أربكها في 
اتفاقات مع  الموسيقى سوى توقيع  إلى عالم 
»تيك توك«، وجعل التطبيق محركًا أساسيًا في 
استراتيجيتها التسويقية ويقول المسؤول عن 
الموسيقى في »تيك توك« على مستوى العالم 
أولي أوبرمان »نتفهم تمامًا أن ينزعج أصحاب 

وأصبح  ابتكارية«  منصة  إطالق  عند  الحقوق 
باسم  بداية  انطلق  الذي  الصيني  التطبيق 
لالكتشافات  األول  المحرك   »Musical.ly«
خصوصًا  الشباب،  أوســاط  بين  الموسيقية 
اإلقفال  فترة  خالل  عليه  الكبير  اإلقبال  بعد 
أن  الشركة  وتوضح  الجائحة  بسبب  األولــى 
اكتشفوا  توك«  »تيك  مستخدمي  من   %  75
أغنيات جديدة بواسطته العام 2021، وأدرجت 
175 من هذه األغنيات في تصنيف »بيلبورد 
في  السبب  ويعود  األميركي.   »100 هــوت 
ذلك إلى تمتع التطبيق بخوارزمية قوية ترصد 
فقدم  الموسيقية،  المستخدمين  أذواق  بدقة 
المناسبة  الفيديو  مقاطع  من  مجموعة  لهم 

لتفضيالتهم.
أون  »ألـــور  أغنية  تــوزيــع  إعـــادة  وحقق 
أبطأ  بنغمة  سترومايه  للبلجيكي  دانــس« 
األميركيين  لدى  واسعًا  نجاحًا  األصلية،  من 
ماليين  وانتشرت   ،2021 صيف  في  الشباب 

ابتكرها  رقصة  تظهر  الفيديو  مقاطع  من 
أنغام  على  مانغو  أوسيم  توك«  »تيك  نجم 
االستراتيجية  عن  المسؤول  ويقول  األغنية 
الرقمية في شركة »يونيفرسال« الموسيقية 
األغنية  إن  مارياني  جان-شارل  فرنسا  في 
إصــدارهــا  على  ســنــوات  عشر  بعد  حققت 
البث  خــالل  من  واسعة  »شعبية  األصلي 
الشباب،  أوساط  بين  وخصوصًا  التدفقي«، 
إليها  يستمعون  كانوا  منهم   %  30 إن  إذ 
األغنيات  نجاح  وينعكس  األولـــى  للمرة 
لبث  أخــرى  منصات  على  تــوك«  »تيك  في 
يعيد  إذ  ديـــزر(  )سبوتيفاي،  الموسيقى 
األغاني  إلــى  االستماع  مستخدميها  ثلثا 
ويوظف  االجتماعية  الشبكة  عبر  المكتشفة 
األغنيات  التطبيق  مستخدمي  من   %  72
توك«  »تيك  عبر  الرقص  »تحديات«  في 
التطبيق،  عبر  واســع  بشكل  تنتشر  التي 

ويصنفونها كـ»موسيقى التيك توك«.

كشفت مجموعة »سوني« العمالقة في 
مجال اإللكترونيات، الثالثاء، خوذة جديدة للواقع 

االفتراضي مخصصة ألجهزة اللعب »بالي ستيشن 
5«، في تعزيز لطموحاتها في سوق تشهد طفرة 

كبيرة، وكانت المجموعة اليابانية أطلقت في مرحلة 
أولى إكسسوارًا أول من هذا النوع سنة 2016 لجهاز 

ألعاب الفيديو الشهير بنسخته السابقة، وتتسم 
خوذة »بالي ستيشن في آر 2« ذات اللونين األبيض 

واألسود، بشكل أكثر استشرافية وسهولة أكبر في 
الحمل. ولم يتم اإلعالن عن سعرها أو تاريخ طرحها.

وقال مصمم الخوذة يوجين موريساوا »كانت 
لدينا أصاًل خوذة شبه مكتملة مع الطراز األول لذا 

لم نكن نريد أن نغير تجربة المستخدم بصورة 
جذرية. ما أردت تغييره هو جعل الجهاز أصغر 

وأخف«، ومن ميزاتها الفنية ثمة خصوصًا شاشة 
عالية الوضوح »أوليد«، وأربع كاميرات مدمجة لتتبع 
الحركات في الفضاء ونظام ارتجاج لتعزيز االنغماس 

في األلعاب، كما يمكن تعديل الجهاز ليتناسب مع 
المستخدمين الذين يضعون نظارات. وتتيح فتحات 

أيضًا دخول الهواء لمنع تشكل البخار، ونجحت 
»سوني« في بيع أكثر من خمسة ماليين نسخة من 

خوذتها األولى في العالم، إذ جعلت منها أحد أكثر 
اإلكسسوارات مبيعات في سوق آخذة في التوسع 

تضم خصوصًا بين العبيها جهاز »ميتا كويست 2« 
من مجموعة »ميتا« األميركية العمالقة )الشركة 

األم لفيسبوك(.
وأظهرت دراسة لشركة »بي دبليو سي« أن 

قطاع الواقع االفتراضي در حوالى 1.8 مليار دوالر 
من اإليرادات العام 2020، مع توقعات بأن ينمو 

بنسبة تقرب من 30 % بحلول العام 2025 لتقرب 
قيمته من سبعة مليارات دوالر، وفي سوق أجهزة 
ألعاب الفيديو، ال تزال »سوني« الشركة الوحيدة 

التي سلكت هذا الطريق حتى الساعة. غير أن 
هذا القطاع يجذب اهتمامًا كبيراً على وقع تطوير 
عالم »ميتافيرس«، وهو شبكة فضاءات افتراضية 

متصلة بعضها ببعض ومتاحة بفضل نظارات 
للواقع االفتراضي أو المعزز، ما يثير خصوصًا اهتمام 

مجموعات عمالقة بينها »ميتا« و»ميكروسوفت«.

»سوني« تكشف خوذة جديدة 
ـ»بالي ستيشن 5« ل

»يوتيوب« يوقف بث قناتي 
»روسيا اليوم« و»سبوتنيك«

»تيك توك« يعيد رسم املشهد املوسيقي

CINEMA
CINEMA

قناتي  بث  وقف  »يوتيوب«،  موقع  أعلن 
في  الروسيتين  و»سبوتنيك«،  تي«  »آر 

الجارية في  للحرب  أوروبا »نظرًا  أرجاء  كل 
برس«،  »فرانس  لوكالة  وفقًا  أوكرانيا«، 

تي  آر  قناتي  »نحجب  الفيديو:  منصة  وقالت 
أوروبا  أرجاء  كل  في  يوتيوب  عبر  وسبوتنيك 

بعض  أنظمتنا  تتطلب  فوري.  مفعول  مع 
فرقنا  تستمر  كليا.  تُفعل  أن  قبل  الوقت 

للتحرك  الساعة  مدار  على  الوضع  بمراقبة 
يمكن«. ما  بأسرع 

شعر الحكمة
ماعاد عنـــدي عــــزم نفقد حـــد
حـتـى اللي فيا غلط ســـامــحته

الدنــــيا نـهـايـتـهــا افــــراق ابجد
منهو الــلــي داّفـــن امواله تـحته

سامح او خلي دوم عــنـــدك ود
واطلب سموح اللي بكا وجرحته
واحسب عذاب القبر افطن عـد

من قبل ما تبكي ان كان لمحته

»تويتر« يوقف اإلعالنات في 
روسيا وأوكرانيا

1000
وأوكرانيا،  روسيا  في  اإلعالنات  بوقف  موقع »تويتر«  قرار  على  للرد  خطوات  موسكو  أعلنت 
التغريدات  خدمة  أعلنت  ما  حسب  العامة«،  السالمة  مستوى  رفع  بضمان  تتعلق  لـ»أسباب 
وقال موقع التواصل االجتماعي إنه يريد »ضمان رفع مستوى معلومات ال القصيرة، 
إلى ذلك، طالب نائب ر سالمة العامة المهمة وأال تصرف اإلعالنات االنتباه عنها«، 

أبل بمنع وصول منتجاتها وخدماتها  فيدوروف شركة  ميخائيلو  ئيس الوزراء األوكراني 
وقال فيدوروف في خطاب للرئيس التنفيذي ألبل تيم كوك »إن الخطو إلى روسيا، 
ة ستحفز الشباب والمواطنين الناشطين في روسيا على أن يبادروا بوقف العدوان ال

عسكري المشين«.
وذكرت روسيا في وقت سابق أنها فرضت قيودا جزئية على »فيسبوك«، ردا على 
ووجهت هيئة روسكومنادز فرضه حظرا على بعض وسائل اإلعالم الحكومية الروسية 
ور المنظمة لالتصاالت الروسية اتهاما لشركة ميتا المالكة لموقع »فيسبوك« بانته
المواطنين الروس« م »حقوق اإلنسان والحريات األساسية وكذلك حقوق وحريات  اك 

ن خالل حجب صفحات من بينها صفحة وكالة األنباء الحكومية »ريا نوفوستي«.

●

تصدر هاشتاغ »#الحرب_العالمية_الثالثة«، مواقع التواصل االجتماعي، 
مع بدء روسيا عملية غزو عسكري ضد أوكرانيا وسط مخاوف من تأثيراتها 
عالميًا، وما بين صور لألحداث ومقاطع مصورة وتصريحات قديمة وأخرى 
حديثة ومشاركة أحدث األخبار، اشتعلت منصات »تويتر« بمتابعة الحرب 

الروسية - األوكرانية.
وكان لجمال النساء األوكرانيات نصيب كبير من التعليقات، وهو األمر 

الذي أثار استياء الكثير حول التعليقات والمنشورات المبتذلة، التي لم تراِع 
الموقف اإلنساني لمعاناة الشعب األوكراني.

وقال حساب يدعى فهد عوض اهلل: »إن الحرب العالمية األولى اندلعت من 
صربيا، والحرب العالمية الثانية اندلعت من بولندا، والحرب العالمية الثالثة 

ستندلع من أوكرانيا«.
فيما قالتجهاد: »سواها الدب الروسي بوتين ورسميا غزو أوكرانيا استعدوا 

للحرب العالمية الثالثة اهلل يكفينا شرها«.
بينما قال مصطفى عويس: »الواحد ينام في أمان اهلل، يقوم يالقي الحرب 

قامت.. شكلنا هنحضر حرب عالمية تالتة، ربنا يستر«.
وكتبت سارة: »الكوكب مش )ليس( متحمل حرب عالمية ثالثة.. لسه )لم( 

مبدأناش حياتنا.. لنا اهلل«.
فيما حملت بعض التغريدات شيئًا من السخرية بصور لزعيم كوريا 

الشمالية، كيم جونغ أون، مؤكدين أن »األمن مستتب طالما هذا الرجل 
لم يغضب«.

عرضت مجموعة »ميتا« بعضًا من جهود تبذلها بهدف التحول إلى 
شركة تقنية متخصصة في عالم »ميتافيرس«، فيما يترنح نموذجها 
االقتصادي، بينما يحرز منافسوها تقدمًا في بناء هذا العالم الموازي 
الذي يمكن الوصول إليه عبر الواقعين المعزز واالفتراضي، وأشار 
رئيس المجموعة مارك زاكربرغ في مؤتمر عام عُقد عبر اإلنترنت 
إلى أن الذكاء الصناعي، وتحديداً قدرة الخوارزميات على »التعلم« 
التطورات  من  كبير  عدد  إلطالق  أساسيًا  »سيكون  والتكيف 
وبرامجه،  »ميتافيرس«  أجهزة  لتصميم  الالزمة  التكنولوجية« 
من  بدءاً  التحديات،  من  عدد  إلى  »فيسبوك«  مؤسس  وتطرق 
بين  التنقل  على  األشخاص  »سيساعدون  افتراضيين  مساعدين 
العالمين االفتراضي والمادي«، وصواًل إلى تقنيات الترجمة اآللية 
وهدفها أن تساعد على فهم األشخاص الذين ستتم مقابلتهم في 

»ميتافيرس«.
ولفت على سبيل المثال إلى تقدم أحرزه الذكاء الصناعي في إنشاء 
عناصر افتراضية من خالل اللغة، إذ ظهر على شكل شخصية رمزية 
)أفاتار( موجودة في جزيرة صحراوية، و»أظهر« غيومًا وجزيرة أخرى 
وأشجار جوز الهند من خالل طلب هذه األمور بصوت عاٍل، وعالم 
»ميتافيرس« موجود أصاًل بطريقة مبسطة من خالل ألعاب فيديو 
)ماينكرافت، فورتنايت، روبلوكس( ومنصات اجتماعية )ميتا هورايزن 

فقط؛  للعب  فيها  األشخاص  يجتمع  ال  إذ  تشات(،  آر  في  وورلدز، 
بل للتفاعل في ما بينهم والمشاركة في األحداث، وبعدما طالت 
»فيسبوك« فضائح كثيرة، أصبحت المنصات التي يملكها زاكربرغ 
منضوية تحت شركة »ميتا« منذ أكتوبر الماضي. وبينما يمتلك 
عمالق شبكات التواصل االجتماعي شركة »أوكولوس« الرائدة في 
تصنيع خوذ الواقع االفتراضي، لكنه ليس الجهة الوحيدة التي يُنظر 

إليها على أنها تشكل مستقبل اإلنترنت.
وكانت »غوغل« من أولى الشركات التي صنعت نظارات الواقع المعزز 
)وقد مُنيت بالفشل في ذلك الوقت(، وعينت مهندسين »لبناء أسس 
الحوسبة االنغماسية« وفق ما نشرت عبر »لينكد إن«. أما منافستها 
المتخصصة  الناشئة  الشركات  من  عددًا  فاشترت  »أبل«  الثانية 
في القطاع، وبدأت تسري معلومات بشأن خوذة للواقع االفتراضي 
بوكس«  »إكس  أساسًا  »مايكروسوفت«  وتمتلك  تصنيعها،  من 
و»ماينكرافت«، وتعهدت بشراء استوديوهات »أكتيفيجن بليزرد« 
وسجلت  تحديداً،  »ميتافيرس«  عالم  في  بها  االستثمار  أجل  من 
»ميتا« تراجعًا في البورصة منذ نشر نتائجها الربعية األخيرة التي 
تأثرت سلبًا من جراء الركود في عدد المستخدمين والتغييرات في 
القواعد الخاصة باإلعالنات الموجهة، وانخفض سعر سهم »ميتا« 

إلى ما دون مئتي دوالر، األربعاء، للمرة األولى منذ نحو عامين.

»ميتا« تستعرض جهودها في بناء عالم »ميتافيرس«
 هاشتاغ »#الحرب_العاملية_الثالثة«
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من  الليبي،  المشهد  في  المخاوف  وتيرة  ارتفعت 
حكومة  تشكيل  نيل  بعد  األول  المربع  إلى  العودة 
فتحي باشاغا الثقة من مجلس النواب يوم الثالثاء، 
وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد 
الدبيبة، باستكمال مهام منصبة، وتزايدت تساؤالت 
المحللين حول إمكانية انطالق شرارة العنف مجددًا أو 
ربما إعادة إنتاج مشهد رئيسي الوزراء في السلطة، في 
تصاعد التحذيرات بأن تكون بداية النقسام سياسي، 
كالذي عصف بالبالد بـ»رأسين تنفيذين« قبل نحو 

8 أعوام.
لم يخالف مشهد جلسة نيل الثقة توقعات المتابعين 
أروقة مجلس  الليبي، إذ وبعد خالفات داخل  للشأن 
والداخلية،  الدفاع  وزارتي  سيتقلد  من  حول  النواب 
المكلف،  الحكومة  لرئيس  األول  النائب  ومنصب 
صوت مجلس النواب يوم الثالثاء بمنح الثقة للتشكيلة 
الوزارية التي قدمها باشاغا، إذ حازت الحكومة على 
92 صوتًا من مجموع 101 نائب حضروا جلسة منح 
الثقة، حسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب، المستشار 

عقيلة صالح.
الثالثاء )األول من مارس(  الجلسة مساء  وعقدت 
في مقر المجلس بطبرق، شرق البالد، برئاسة رئيس 
المجلس عقيلة صالح، بعد أن أجرى رئيس الحكومة 
التي  التشكيلة  التعديالت على  باشاغا بعض  فتحي 

تمت مناقشتها في جلسة اإلثنين.
رئيس  قدمها  التي  الحكومة  قائمة  وتكونت 
الحكومة المكلف فتحي باشاغا، من ثالثة نواب لرئيس 
الحكومة و29 وزيرًا وستة وزراء دولة، لتكون الحكومة 
السادسة منذ العام 2011، ال يدخل ضمنها المكتب 
التنفيذي، بعد حكومات كل من: عبدالرحيم الكيب، 
علي زيدان، عبداهلل الثني، فائز السراج، عبدالحميد 

الدبيبة.
وأسندت وزارة الخارجية إلى حافظ قدور، سفير ليبيا 
السابق لدى إيطاليا واالتحاد األوروبي، بينما ُأسندت 
الداخلية  وحقيبة  حومة،  احميد  إلى  الدفاع  حقيبة 
إلى عصام أبو زريبة، لكن أعضاء في مجلس النواب 
قالوا إن »تفاهمات وتوافقات« جرت بشأن التشكيلة 
الحكومية في نسختها الثانية، بينما طالب نواب من 
الداخلية والخارجية،  الغربية بتغيير وزيري  المنطقة 

وادعوا تلقيهم تهديدات.
وكلف باشاغا، جمعة خليفة محمد حقيبة التربية 
والتعليم بداًل عن محمد محبوب عبدالهادي، فيما ألغى 

وزارة اإلعالم بعد عدة اعتراضات من إعالميين، خشية 
تحكم الحكومة في اإلعالم. وأسقط باشاغا وزيري دولة 
من التشكيلة، وهما وزير الدولة للقادة الشباب، ووزير 

الدولة لشؤون االنتخابات.
وكما  لكن،  باشاغا،  أجراها  التي  التغييرات  وبعد 
هو متوقع، شككت حكومة الوحدة الوطنية في وقوع 
للحكومة  الثقة  منح  على  التصويت  خالل  »تزوير« 
وأنها  عملها،  في  مستمرة  أنها  مؤكدة  الجديدة، 
خالل  االنتخابات  إلجــراء  مبادرتها  في  »ستستمر 
شهر يونيو المقبل«، معتبرة أن »أي محاولة القتحام 
مقراتها، تعد هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة 

غير رسمية«.
عن  »رويترز«  وكالة  نقلت  نفسه،  السايق  وفي 
إن  القول:  النواب  مجلس  في  تسمهم،  لم  أعضاء، 
األمر  وجودهم،  عدم  رغم  تسجيلها  جرى  أصواتهم 

الذي يثير تساؤالت حول صحة التصويت.
النواب،  مجلس  عضو  كان  نفسه،  السياق  وفي 
وقال  الجلسة،  حضوره  نفى  كرنفودة،  إبراهيم 
مدينة  في  الجلسة  وقت  متواجد  »أنا  لـ»الوسط«: 
طرابلس ولم أحضر طبرق، وجرت مناداتي بأني منحت 
الثقة للحكومة، وأرفض هذا التزوير والتدليس على 

عقل الشعب الليبي«.
تصالحية  أكثر  لهجة  باشاغا  تبنى  المقابل،  في 
الحسابات،  وتصفية  »لالنتقام  يأتِ  لم  أنه  مؤكدًا 
بل من أجل البناء«، واعتبر رئيس الحكومة الجديدة 
أن عملية منح الثقة جرت »بطريقة واضحة وشفافة 
وعلنية«، مؤكدًا أن حكومته سوف تتسلم مهامها في 
العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن«، ومشيرًا إلى 
»إجراء التدابير القانونية واإلدارية، واالتصال بجميع 
الجهات األمنية والعسكرية، ولدينا ترتيبات معهم، 

دون  وآمنة  سلس  بشكل  التسليم  عملية  وستكون 
أي مشكلة«.

األعلى  المجلس  رئيس  الخندق، كان  وفي نفس 
النواب  مجلس  اتهم  الذي  المشري،  خالد  للدولة، 
بمخالفة االتفاق السياسي، مضيفًا أن »األعلى للدولة« 
النواب  التي يقوم بها مجلس  الخطوات  أكد رفضه 
منفردًا. وتابع المشري، في بيان أن المجلس سيعقد 
جلسة اليوم الخميس، »التخاذ ما يلزم من إجراءات 
استمرار  أن  على  فيما شدد  المخالفات«.  تجاه هذه 
للعدالة«،  إنكار  »جريمة  الدستورية  الدائرة  إغالق 

وفق البيان.
وتنذر األزمة بعودة انقسام البالد بين حكومتين، 
وليس واضحًا ما إذا كانت األزمة السياسية قد تشعل 
شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البالد دون حكومة 
موحدة، حيث االنقسامات العميقة بين القوى السياسية 

والعسكرية الرئيسية، وال يوجد مسار واضح للمضي 
قدمًا.

وقبل ساعات قليلة من انطالق جلسة منح الثقة 
للحكومة الجديدة، أدان المجلس ما وصفها بحملة 
»تهديدات« طالت عددًا من النواب. وأوضح مجلس 
النواب في بيان صحفي، »تعرض عدد من النواب، إلى 
تهديدات بالقتل لهم ولعائالتهم، والتهديد بمنعهم 
من العودة إلى منازلهم«. ودان المجلس ما وصفها 

بـ»التصرفات اإلجرامية واإلرهابية«.
فتحي  البرلمان  إعالن  يفاقم  نفسه،  الوقت  في 
باشاغا رئيسًا للوزراء، بعد تصويت بثه التلفزيون على 
الهواء، صراعًا على السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي شغل المنصب من 

خالل عملية دعمتها األمم المتحدة العام الماضي.
األوروبي  المجلس  المجريسي، من  ويقول طارق 

للعالقات الخارجية، »الخيار األكثر ترجيحًا هو العودة إلى 
حكومتين، لن تكون ألي منهما الشرعية الكاملة، لكن 
واحدة منهما فقط ستسيطر على المصرف المركزي«.

وقال جليل الحرشاوي، الباحث في الشأن الليبي، أن 
»الجوانب الرسمية والقانونية تظل مهمة، لكن الكثير 
مما سيحدث مستقباًل ستمليه القوة المسلحة«. وأضاف 
أن »الجماعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس 

منقسمة بشأن األزمة«.
وأشار إلى أنه من »غير المرجح أن يدخل رئيس 
الوزراء فتحي باشاغا طرابلس، غدًا الجمعة، لكن الدول 
األجنبية الداعمة تقليديًا للدبيبة تتحدث إلى باشاغا«. 
وأضاف: »إذا أظهر الصبر واحتضن محافظ المصرف 
المركزي الصديق الكبير، فالتزال لدى باشاغا فرصة 

لتسريع رحيل الدبيبة دون عنف«.
لكن المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، أكد 
لقناة »سكاي نيوز عربية«، أن التشكيلة الوزارية لفتحي 
وأنها  واإلقليمي،  الجغرافي  التقسيم  راعت  باشاغا 
بنسبة كبيرة صاحبها توازن كبير من قبل الشخصيات 
المختارة. وأضاف الفيتوري أن هذه الحكومة ستكون 
استثنائية ألنها الوحيدة منذ فترة كبيرة التي مرت 
على أجهزة مكافحة الفساد والسجالت الجنائية لكشف 

سجالت المرشحين.
الموقف  لهذا  ــي  ودول إقليمي  ترقب  ــط  ووس
المرتبك، ومع انشغاالت موسكو بالحرب في أوكرانيا، 
الروسية في بيان بقرار  الخارجية  كان ترحيب وزارة 
النواب، مشيرة في بيان إلى أن موسكو تتوقع أن تكون 
الحكومة الجديدة قادرة على حل المهام الصعبة للفترة 
لالنتخابات  التحضير  ذلك  في  بما  بنجاح،  االنتقالية 

العامة.
هجوم  على  بانتقادات  علق  باشاغا  أن  المفارقة 
موسكو على أوكرانيا، معتبرًا أنه يعد »انتهاكًا واضحًا« 
للقانون الدولي، وسيادة أوكرانيا الديمقراطية، حسب 

تغريدة على حسابه في موقع »تويتر«، األربعاء.
المشهد  في  المرتبك  الموقف  هذا  ضوء  وفي 
الليبي، يتساءل مراقبون عن سيناريوهات االنقسام 
تمسك  ضوء  في  للتحقق،  أقرب  وأيهما  العنف،  أو 
معسكري الدبيبة وباشاغا بموقفهما السياسي، وانتقال 
بعد  البالد،  غرب  إلى  والتحشيد  السياسية  المعركة 
أن كانت في صورتها التقليدية بين الشرق والغرب 
منذ العام 2011. ويبرز تساؤل آخر حول فرص ظهور 
المياه  وتعيد  االشتباك،  هذا  تفض  سحرية«  »عصا 
إلى مجاري المشهد السياسي المتأزم والمؤهل بشدة 

النقسام جديد.

طرابلس ـ القاهرة–الوسط

● آثار القصف الروسي لمدينة خاركيف األوكرانية، في 1 مارس 2022. )أ ف ب(

الوسط- عبد الرحمن أميني

تراجع سلم األولويات الدولية.. وتفجر العالقة بين موسكو وأنقرة

»هزات ارتدادية« على ليبيا بعد االجتياح الروسي 
في الوقت الذي تحول فيه تركيز العالم نحو التدخل العسكري 
بـ»هزات  ليبيا  أن تشعر  المحتمل  أوكرانيا، من  الروسي في 
الحرب«، حيث تواجه حاليًا اضطرابات سياسية ال تنتهي حول 

هرم السلطة.
ومع وجود خالف بين موسكو وجزء كبير من الدول الغربية 
فكرة  فإن  كييف،  في  جبهة تصعيد جديدة  فتح  بشأن  اآلن 
التعاون الدولي للمساعدة على تحقيق االستقرار الليبي سوف 

تصبح أقل أولوية.
حرض  التي  الحروب  تاريخ  عن  باستفاضة  يتحدث  وهو 
في  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  يتذكر  الغرب،  عليها 
العملية العسكرية في أوكرانيا، على  الذي أعلن فيه  خطابه 
وجه الخصوص، زعزعة استقرار ليبيا إلى جانب سورية وغزو 

العراق.
وعلى الخطى ذاتها، انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
االجتياح  البريطانية  اإلذاعــة  هيئة  مراسل  وصف  الفــروف، 
الروسي ألوكرانيا بأنه »ليس عملية عسكرية محدودة، وإنما 
على  »ينبغي  قائاًل:  أوكرانيا«،  كامل  على  روسي  استحواذ 
الجميع التعلم من أخطاء الماضي، السيما ما يخص تدخالت 
الناتو وأعضائه في كل من ليبيا والعراق ويوغسالفيا، فهذا 
التدخل لم يكن دفاعًا عن الديمقراطية كما ادعوا، وإنما أدى 

إلى تدمير هذه البلدان، وهذا ما نلمسه اآلن«.
نظرًا  ليبيا  في  السياسي  المسار  بتعثر  توقعات  ووسط 
جراء  فيها  وقعت  التي  الدولية  العزلة  بحالة  روسيا  النشغال 
تدخلها في أوكرانيا، تحتدم المعارك العسكرية مفصحة عن 
تقاطعات عدة في الوضعين الليبي واألوكراني، إذ على المدى 
القريب، فإن حسم موسكو الحرب من شأنه أن يشجعها على 
أن  خصوصًا  المرة،  هذه  وغربًا  شرقًا  ليبيا  في  التمدد  مزيد 
روسيا تشجع بقوة تولي رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا 
عبد  غريمه  خالفة  في  قدمًا  بالمضي  مصراتة  من  المنحدر 

الحميد الدبيبة.
جاء  ما  وفق  ودعمته  مرشحها  في  مبكرًا  فصلت  موسكو 
ماريا  الروسية،  الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  لسان  على 
زاخاروفا، بعدما دعت إلى احترام قرار مجلس النواب القاضي 
بتكليف باشاغا رئاسة حكومة جديدة، مضيفة: »يجب احترام 
التناقضات  الليبيين، وال ينبغي أن تؤدي  البرلمانيين  اختيار 

إلى صراع خطر«.
وتفجرت بوادر الخالف بين رئيسي الحكومة ورفضا تقديم 
العمل  تجدد  من  للمخاوف  المثير  األمر  متبادلة،  تنازالت 
في  السيما  تخومها،  وعلى  طرابلس  العاصمة  في  المسلح 
نفسها  وهي  ليبيا  في  »فاغنر«  مرتزقة  تواجد  استمرار  ظل 
األوروبية  االستخبارات  دوائر  بها  ألصقت  التي  المجموعة 
اتهام القيام بمهمة محددة للغاية في أوكرانيا، وهي تصفية 

للمعلومات  وفقًا  وحكومته  زيلينسكي  فولوديمير  رئيسها 
الواردة من راديو »أوروبا 1« يوم الثالثاء.

أفريك«  »جــون  مجلة  تحدثت  المجموعة  نفس  وعــن 
الفرنسية، في عددها لهذا األسبوع، أن ألف مرتزق من »فاغنر« 
دعموا قوات القيادة العامة في المعركة ضد طرابلس، وذلك 
بموجب اتفاق مع وزير الدفاع الروسي العام 2018 وبحضور 

مؤسس »فاغنر«.
في حين اعتبر وجودهم انتصارًا بتكلفة أقل منذ أن تمكن 
فالديمير بوتين من العودة إلى الملف الليبي، مشيرة إلى أن 

السيناريو سيتكرر في مالي طالما هناك مكاسب لموسكو.
ولم يتبين بعد إمكانية نقل هؤالء المقاتلين من ليبيا إلى 
البقعة الساخنة الجديدة على غرار الشروع بتجنيد شبان في 

مناطق سيطرة الجيش السوري للقتال في الحرب بأوكرانيا.
أن  المحلي،  السوري  العاصمة«،  فقد كشف موقع »صوت 
المندوبين المرتبطين بروسيا والعاملين على تجنيد الشبان 
سابقًا للقتال في ليبيا بدؤوا بتجهيز قوائم بأسماء الراغبين 
مشيرًا  أوكرانيا،  في  الروسية  القوات  جانب  إلى  القتال  في 
عليها  المنصوص  للشروط  التجنيد مشابهة  أن شروط  إلى 
في عقود التجنيد للقتال في ليبيا وفنزويال، وتتضمن إرسال 
العسكرية  القواعد  ضمن  متقدمة  نقاط  إلى  المتطوعين 

الروسية على حدود أوكرانيا.
مزقتها  التي  الليبية،  الدولة  تأثر  مدى  مراقبون  ويشرح 
وأوكرانيا،  روسيا  بين  المفتوح  بالنزاع  الحرب بشكل مباشر، 
إذ  الوطنية.  االنتخابات  إلغاء  تم  ديسمبر،  في  أنه  خصوصًا 
إنترست«،  »إنترناشيونال  لشركة  المنتدب  العضو  أوضح 
واالستخبارات  للمخاطر  عالمية  شركة  وهي  حمدي،  سامي 
في لندن، لتلفزيون »دويتش فيله« األلماني »تحتفظ روسيا 
الفور في  التي يمكن أن تعبئها على  الجوية  الجفرة  بقاعدة 
حالة نشوب حرب مع أوكرانيا«. وأضاف حمدي: »قد نرى فجأة 

استعدادًا دوليًا جديدًا للتعامل مع المشير خليفة حفتر«.
السياسية، سينزيا بيانكو، أن تحاول  المحللة  كما تخشى 
من  جديدة  موجة  خالل  من  ــا  أوروب على  الضغط  موسكو 
الالجئين  »استخدام  وزعمت  ليبيا.  من  القادمين  الالجئين 
الخريف  ذلك،  يعمل  كيف  ترى  أن  يمكنك  ضغط.  كوسيلة 

الماضي، على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا«.
في المقابل ال يستبعد أن يكون للموقف التركي أيضًا من 
اعتبر  إذ  ليبيا،  على  انعكاس  أوكرانيا،  في  الروسية  الخطوة 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحفي، يوم 
اإلثنين، عقب ترؤسه اجتماعًا للحكومة في المجمع الرئاسي 
بأنقرة »الهجوم الروسي على األراضي األوكرانية غير مقبول، 

ونثمن نضال أوكرانيا حكومة وشعبًا«.
وبالموازاة مع هذا الموقف تسربت معلومات حول هبوط 
الوطني  الجيش  قائد  حفتر  خليفة  بالمشير  مرتبطة  طائرة 
الليبي المقرب من موسكو، في أنقرة قادمة من بنغازي، حيث 

أنها  مطلعة  أوساط  وتحدثت  ساعات،  لست  بقاؤها  استمر 
جاءت كمحاولة لبدء حوار مع رئيس المجلس األعلى للدولة 

خالد المشري بشأن الحكومة الجديدة.
األمر،  لألخير  اإلعالمي  المكتب  ينفي  أن  قبل  ذلك  جاء 
إدخال  بمثابة  هو  المقترحة  الحكومة  »إن مشروع  قال:  فقد 
للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها 
بالقوة«. وأضاف المشري: »أتمنى على أخي وصديقي فتحي 
العاصمة  عن  الدفاع  في  األبرز  الدور  له  كان  الذي  باشاغا، 
االنتباه لهذا األمر جيدًا« علمًا بأن أنقرة تجمعها عالقات جيدة 

مع باشاغا أيضًا والدبيبة.
في  الخلل  في  بوتين  مع  آخر  بنحو  يتفق  إردوغــان  لكن 
النظام العالمي، وأوضح أن »نظام اإلدارة واألمن العالمي الذي 
تولي فيه القوى الكبرى األولوية لرخائها وأمنها على حساب 
الدول والشعوب األخرى، هو السبب وراء المأساة التي توشك 
على دخول عامها الـ11 في سورية، واآلالم والدماء المسفوكة 
في أرجاء العالم، من أفغانستان إلى العراق، ومن البوسنة إلى 

رواندا، ومن غزة إلى اليمن إلى ليبيا«.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرجح المبعوث األممي السابق 

إلى ليبيا، غسان سالمة، كفة حدوث توتر في العالقة بين تركيا 
وروسيا، وأعرب في مقابلة تلفزيونية عن قناعته بأنه ورغم أن 
الطرفين يحرصان على إبقاء مستوى جيد من العالقات، إال أن 
طبيعة العالقة بينهما مرشحة للتفجر من خالل جبهة أوكرانيا.
وأوضح سالمة أنه في المرحلة الحالية فإن العالقات بينهما 
أقرب ما تكون إلى طبيعة العالقة بينهما في فترة القرن الـ19، 
حيث يكون هناك تنافس وتنافر واشتباك على مستوى جبهات 

عدة، مثل شمال سورية وليبيا.
وكشف تزويد تركيا الطرف األوكراني بالطائرات المسيرة 
الحديثة من نوع »بيرقدار2«؛ مما سبب استياء روسيا. ولفت 
إلى أن تعقيد العالقات بين الدولتين يجعلهما حريصتين على 
عدم بلوغ مرحلة المواجهة الشاملة أو أن يتم قطع الخيوط 
على  تتفقان  الدولتين  أن  إلى  مشيرًا  تربطهما،  التي  كافة 
ضرورة التصدي لمحاوالت واشنطن تعزيز نفوذها في الشرق 

األوسط.
 2017 بين  ليبيا  في  السابق  األممي  المبعوث  ويصف 
بدأ  إذ  القوة«،  »انفالت  مرحلة  بأنها  المرحلة  هذه  و2020 
ثم   ،2003 العام  العراق  على  األميركيين  بانقضاض  ذلك 

حرب روسيا في جورجيا، مشيرًا كذلك إلى التوتر بين الصين 
وتايوان.

بعض  ظلت  حين  سابقًا،  حدث  ما  سالمة  غسان  وذكــر 
بعدما  ليبيا  غرب  في  موجودة  المتقدمة  الروسية  األسلحة 
أحكمت تركيا قبضتها هناك، وبعد ذلك قامت أنقرة بتسليم 

هذه األسلحة للروس بوساطة واشنطن.
وأوروبيًا، يشكل هذا النزاع والتدخل المستجد في أوكرانيا 
قلقًا لدى القارة العجوز، مع محاولة فهم الموقف المغاربي، في 
اإليطالي  الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث  روما  أوفدت  وقت 
إلى  اإلثنين،  يوم  أورالنــدو،  نيكوال  لليبيا،  مايو  دي  لويغي 
تونس حيث التقى خبراء ومحللين في وزارة الخارجية التونسية 
إلجراء مباحثات حول استقرار ليبيا، وضرورة الدعوة لالنتخابات 
حسبما  ليبيا،  أمن  على  األوكرانية  لألزمة  المحتمل  والتأثير 

أفادت وكالة »نوفا« اإليطالية لألنباء.
»لقد  »تويتر«:  على  له  تغريدة  في  أورالنـــدو،  وكشف 
أبرزنا تركيزنا المشترك على استقرار ليبيا ووحدتها وضرورة 
انتخابات«،  إلجراء  مواطن  ماليين  ثالثة  لدعوة  االستجابة 
أوكرانيا  في  األحــداث  بشأن  قلقنا  عن  عبرنا  »لقد  مضيفًا: 

وتأثيرها على أمن ليبيا واستقرارها«.
وطأة  أشد  مخاوف  واألميركيين  األوروبيين  تساور  بينما 
ليبيا قد  السلطة في  التنازع على  أن  إال  الغاز،  إمدادات  حول 
حال  في  الطاقة  من  صادراتها  رفع  في  دورًا  لعبها  من  يحد 
لجوء روسيا إلى لي ذراعهم بغلق أنبوب الغاز العابر ألوكرانيا 
للغاز  كبيرًا  تعد مصدرًا  التي  ليبيا  إلى  ينظر  ذلك  مع  لكن   ،
إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط على المدى القريب على أنها 
بديل محتمل يراهن عليه بعدما باشرت قبل أسابيع في تنفيذ 
بحريتين  منصتين  بتركيب  يتمثل  جديد،  طاقوي  مشروع 
ثابتتين، مقابل مجمع مليتة، ومن المقرر أن يبدأ العمل في 
يدخل  أن  على  المقبل،  العام  من  األول  الربع  في  المشروع 
مرحلة اإلنتاج في العام 2026، حيث يهدف إلى تحويل موارد 
الغاز والمكثفات لالستخدام المحلي والتصدير اإلقليمي بطاقة 
إنتاجية مشتركة للغاز تبلغ 760 مليون قدم مكعبة يوميًا عند 

اكتماله.
القالئل  من  الدبيبة  حكومة  عدت  وقت  في  ذلك  يأتي 
المعبرين عربيًا عن موقفهم من األزمة األوكرانية، فقد قال 
نائب مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة، عصام الفقه، في كلمته 
أمام الجمعية العام في جلستها الخاصة لمتابعة الوضع في 
المجتمع  لموقف  تنضم  الوطنية  الوحدة  حكومة  إن  كييف: 
الدولي الداعي للتهدئة، والرافض لشن أي عمل عسكري من 

روسيا ضد أوكرانيا.
وجدد الفقه تأكيد رفض ليبيا القاطع للتواجد غير الشرعي 
لقوات »فاغنر« في ليبيا، وكذلك في أوكرانيا، معتبرًا أن األمم 
ودورها  إنشائها  مقاصد  إلثبات  صعب  اختبار  أمام  المتحدة 

األساسي في حفظ األمن والسلم الدوليين.

باشاغا.. أم الدبيبة؟ العودة لـ»املربع األول«

شبح »الحكومتني« شبح »الحكومتني« 
يطارد الليبينييطارد الليبيني

 محللون: الجماعات املسلحة »منقسمة«.. والسيطرة على »املركزي« مفتاح السلطة

موسكو تؤيد باشاغا املعارض لغزو أوكرانيا.. والعالم يترقب رياح الحكومة املقبلة
● عبدالحميد الدبيبة ● ● فتحي باشاغا
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● الدقيق الليبي يتأثر بالقصف الروسي● أسعار الدقيق ترفع أسعار المخبوزات

● علي أبوعزة

متتبعون للشأن الليبي يحذرون
من استغالل المضاربين التصريحات 
األميركية واتخاذها مبررا لرفع األسعار

تحذيرات أميركية من تأثير الغزو 
الروسي على ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية في ليبيا واليمن ولبنان

رئيس لجنة متابعة المخابز: أزمة مفتعلة.. والمخزون يكفي لمدة عام.. وبعض التجار يحتكرون السلعة في المخازن لبيعها بسعر مرتفع

المجلس األوروبي: لجنة »5+5« أسهمت في إبرام اتفاق وقف إطالق النار أكتوبر 2020 ثم تعرضت إلهمال واسع

البعض يتحدث عن أزمة حبوب

في دراسة حديثة:

لها  وهل  ليبيا،  في  دقيق  أزمة  هناك  هل 
القمح  استيراد  على  ليبيا  باعتماد  عالقة 
تعرض  فرضها  تساؤالت  اوكرانيا؟..  من 
توزيع  في  لمشاكل  الليبية  المدن  بعض 
المخابز،  بعض  غلق  بفعل  والخبز  الدقيق 
فبعضها رفع االسعار وبعضها اغلق بابه أمام 

المستهلكين.
وفي مدينة زليتن، أغلقت جميع المطاحن 
التي  الدقيق،  أزمة  اإلثنين، بسبب  والمخابز، 
للحرب  مباشرة  نتيجة  أنها  البعض  يزعم 
القمح  على  ليبيا  اعتماد  جراء  أوكرانيا،  في 
األوكراني. أيضا في مدينة سرت، قالت مصادر 
إن عددا من  المدينة،  في  االقتصاد  بمراقبة 
المخابز شهد زحاما كبيرا للمواطنين، وسط 

ارتفاع سعر قنطار الدقيق.
أغلقت  أخرى  مخابز  أن  اوضحت  المصادر 
حين  في  المرتفعة،  األسعار  بسبب  أبوابها 
الخبز  من  أرغفة  ثالثة  يشتري  الدينار  أصبح 

بدال من أربعة.

تحذير أميركي
ليبيا  أدرجت  األميركية،  المتحدة  الواليات 
ارتفاعا  تشهد  أن  المتوقع  البلدان  ضمن 
الغزو  الغذائية، على خلفية  المواد  أسعار  في 
على  البالد  تعتمد  حيث  ألوكرانيا،  الروسي 

%43 من القمح األوكراني.
لدى  المتحدة  الواليات  ممثلة  وقالت 
أوكرانيا،  إن  غرينفيلد،  ليندا  المتحدة،  األمم 
خصوصا  العالم،  في  القمح  موردي  أكبر  أحد 
روسيا  تصرفات  أن  مضيفة  النامية،  للبلدان 
المواد  أسعار  »ارتفاع  في  تتسبب  أن  يمكن 
في  الجوع  من  مزيد  إلى  وتؤدي  الغذائية، 
وفق  ولبنان«،  واليمن  ليبيا  مثل  أماكن 
لدى  األميركية  للبعثة  اإللكتروني  الموقع 

المنظمة األممية.
متتبعون للشأن الليبي حذروا من استغالل 
واتخاذها  األميركية  التحذيرات  المضاربين 
مبررا لرفع أسعار الدقيق، بعدما كشف اتحاد 
الخبازين الليبيين أن سعر الطحين ارتفع من 
210 دنانير األسبوع الماضي إلى 275 دينارًا 
األحد، مبينا أن المطاحن لديها مخزون كاف 

لمدة ستة أشهر، وسط دعوات إلى التحقيق 
واستجواب  األسعار،  في  السريع  االرتفاع  في 

أصحاب المطاحن.

احتياطات القمح
وزير  إلى  منسوب  إعالمي  تصريح  وكشف 
االقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أن إجمالي 
من  أكثر  يكفي  القمح  من  ليبيا  احتياطات 
األوكرانية على سوق  األزمة  تأثير  نافيا  عام، 
الحبوب في ليبيا ألنها تغطي %20 فقط من 

واردات البالد من القمح.
من  ليبيا  استهالك  أن  أوضح  الحويج 
تستورد  وال  سنويًا،  طن  مليون  بلغ  القمح 
فيما  أوكرانيا،  من  طن  ألف   200 سوى 
يوجد مخزون من »القمح اللين« يكفي ستة 

أشهر، »ولن تكون هناك أزمة في الدقيق«، 
الستيراد  عديدة  بدائل  ليبيا  تملك  كما 
األوكرانية،  األزمة  استمرار  حال  في  القمح 
مركز  إلنشاء  الحكومة  أمام  مقترح  وهناك 

حبوب لتوفير مخزون استراتيجي من القمح.

»فاو«: %43 من قمح ليبيا أوكراني
بيانات  إعالن  مع  التطورات  هذه  تزامنت 

واألغذية  الزراعة  منظمة  عن  صادرة  رسمية 
توضح  األوكرانية،  الزراعة  ووزارة  »فاو« 
من  مستورد  ليبيا  في  القمح  من   43% أن 

أوكرانيا.
األوسط  الشرق  معهد  حذر  جهته،  من 
إذا عّطلت  أنه  لألبحاث ومقره واشنطن، من 
العربي،  العالم  إلى  القمح  إمدادات  الحرب 
لتوفير  الواردات  على  بشدة  يعتمد  الذي 
تظاهرات  إلى  األزمة  تؤدي  فقد  غذائه، 

جديدة وعدم استقرار في دول عدة.
متابعة  لجنة  رئيس  قال  المقابل  في 
أزمة  إن  أبوعزة،  عبداهلل  علي  المخابز، 
من  مفتعلة  حاليًا  ليبيا  مناطق  في  الدقيق 
في  السلعة  يحتكرون  الذين  التجار  قبل 

المخازن، من أجل رفع أسعارها.

هاتفية  مداخلة  في  أبوعزة،  وأوضح 
قناة  عبر  بلس«،  »اقتصاد  برنامج  مع 
في  ليست  المشكلة  أن   ،»WTV« الوسط 
متابعًا:  احتكار،  أزمة  لكنها  الدقيق،  توفر 
وزارة  بحسب  لسنة،  يكفي  »المخزون 
يد  وليس  التجار  يد  في  لكنه  االقتصاد، 

الدولة«.
ما  إن  يؤكد  المخابز  متابعة  لجنة  رئيس 
يحدث هو احتكار السلع من أجل البيع بأسعار 
الدولة  تدخل  ضرورة  على  مشددًا  مرتفعة، 
احتكاره،  ومنع  التجار  بين  المخزون  لتوزيع 
على  يشترط  بات  التجار  بعض  أن  خاصة 
مع  مكرونة  شكائر  خمس  شراء  المواطنين 
متابعا:  كيلوغراما،   25 وزن  الدقيق  شكارة 
»جميع السلع التموينية داخل ليبيا ارتفعت«.

البلدان  ضمن  مصنفة  ليبيا  ان  يذكر 
األوكراني  للقمح  المستوردة  األولى  العشرة 
دوالر،  مليون   265 بقيمة   ،2020 العام  في 
من  طن  مليون   1.26 نحو  تستهلك  حيث 
القمح  من   95% وتستورد  سنويًّا،  الحبوب 
من  احتياجاتها  باقي  تغطي  فيما  اللين، 
عرضة  يجعلها  الذي  األمر  المحلي،  اإلنتاج 

لتقلبات السوق الدولية.

بعد ارتفاع أسعار الدقيق.. حرب في أوكرانيا وغالء في ليبيا

خطة من 4 خطوات إلصالح قطاع األمن الليبي

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

السياسية  الشخصيات  أبرز  أحد  توفي 
أبوزيد  السابق،  الليبي  النظام  في 
القاهرة  المصرية  العاصمة  في  دوردة، 

78 عامًا. فجر اإلثنين، عن عمر ناهز 
حياته  بداية  عمل  دوردة  أبوزيد 
بالمرحلة  التاريخ  لمادة  مدرسًا  المهنية 
سبعينات  بداية  منذ  وشغل  الثانوية، 
المناصب  عديد  الماضي،  القرن 
الليبي،  التنفيذي  الجهاز  في  القيادية 
تولى  ثم  الخارجية،  وزارة  وكيل  منها 
والبلديات  اإلعالم  وزارات  حقائب 
بعدها  وتقلد  واالقتصاد،  والزراعة 
مؤتمر  ألمانة  مساعد  أمين  مناصب 
لدى  ليبيا  ومندوب  العام،  الشعب 
تنفيذ  جهاز  ومدير  المتحدة،  األمم 
األمن  جهاز  ورئيس  الحديدية،  السكك 
قبل  تقلده  منصب  آخر  وهو  الخارجي، 
القذافي  معمر  العقيد  نظام  سقوط 
أمام  ومثل  بعدها  ُأوقف   ،2011 العام 
جلسات  ضمن  عديدة  مرات  القضاء 

السابق. النظام  مسؤولي  محاكمات 
التهم  من  عددًا  واجه  دوردة 
جحافل  »تشكيل  بينها  من  الجنائية، 
واإلضرار  بالقتل،  والتحريض  مسلحة 
إجهاض  بهدف  الوطنية  بالمصلحة 
تتعلق  أخرى  وتهم  فبراير«،   17 ثورة 
وإساءة  والمالي  اإلداري  بالفساد 

السلطات. استخدام 
»الهضبة«،  سجن  في  وجوده  وخالل 
حادث  في  بكسر  دوردة  أبوزيد  ُأصيب 
حاول  إنه  قيل  غامضة،  مالبساته  ظلت 
أنه  أخرى  رواية  ذكرت  بينما  االنتحار، 
تلك  أجبرته  وقد  للتعذيب،  تعرض 
عكازين،  بواسطة  السير  على  اإلصابة 
ليغادر   ،2018 العام  يونيو  في  ُأطلق  ثم 
ظهر  حيث  القاهرة،  إلى  طرابلس 
عبر  يتحدث  اعتقاله،  منذ  األولى  للمرة 
ليبيا،  في  العام  الوضع  عن  التلفزيون 
قبل أن تتوارد معلومات عن توجهه إلى 

أوروبا من أجل استكمال العالج.

وفاة آخر رئيس 
لجهاز األمن الخارجي 

في نظام القذافي

● أبوزيد دوردة

أخطاء  الخارجية  للعالقات  األوروبي  المجلس  عدد 
داخلية وخارجية حالت دون إصالح قطاع األمن في 
اختيار  المتعاقبة على  السلطات  تركز  فبينما  ليبيا، 
شخصيات محددة دون األنظمة، يتعامل األوروبيون 
بـ»سياسات رد الفعل«، مقدمًأ خطة من أربع خطوات 
األوروبي  للمجلس  دراسة  وفي  القطاع.  إلصالح 
نشرت هذا األسبوع، سلطت الضوء على بناء األمن 
ودور األوروبيين في إصالحه، أشار إلى حالة الفوضى 
التي يعيشها القطاع، حيث الهياكل األمنية منقسمة، 
وتشكل تهديدأً واضحًأ للتقدم السياسي ومبادرات 
استقرار البالد. الدراسة رأت أنه رغم الجهود المختلفة 
إلصالح قطاع األمن في السنوات األخيرة، إال أن أيًا 
منها لم يقطع شوطًأ طوياًل، فقد استخدم صانعو 
السياسة الليبيون واألوروبيون القوات شبه الرسمية 
لخدمة مصالحهم قصيرة المدى، متجاهلين إضفاء 
البالد  في  األمنية  األجهزة  على  المهني  الطابع 
على  االستقرار  في  تسهم  أن  شأنها  من  بطريقة 

الصعيد الوطني.

فكرة ثانوية
الدراسة أن عملية بناء الجهاز األمني  وأوضحت 
ترافقت مع جهود بناء السالم بقيادة دولية في ليبيا 
منذ العام 2014، عندما أطلقت األمم المتحدة عملية 
الحوار، ومع ذلك، فقد تعامل صانعو السياسات في 
ونزع  األمني  القطاع  إصالح  مع  األحيان  من  كثير 
فكرة  أنها  على  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح 

ثانوية وليست خطوات حاسمة نحو السالم.
اللجنة  بحالة  مثاأًل  األوروبي  المجلس  وضرب 
العسكرية المشتركة »5+5«، التي قدمت نفسها 
كوسيلة لتأمين السالم، وتوحيد الميليشيات الليبية، 
والتصدي لتحديات إصالح القطاع األمني في البالد، 
غير أنه منذ مساهمتها األولية في إبرام اتفاق وقف 
لإلهمال  تعرضت   ،2020 أكتوبر  في  النار  إطالق 
على نطاق واسع من قبل جميع أصحاب المصلحة 
لسياسة  تجسيدأً  باعتبارها  وذلك  الرئيسيين، 

المساعدة األمنية الدولية في ليبيا.
الليبيين  القادة  أن  ذلك،  من  واألسوأ 
الفوضوي  األمني  المشهد  يستغلون  واألوروبيين 
وهم  المدى.  قصيرة  مكاسب  لتحقيق  البالد  في 
لتحقيق  المختلفة  للميليشيات  السابق  الراعي 
األخيرة  تقوم  حيث  وسياسية،  مالية  مكاسب 
ومكافحة  الهجرة  سياسة  أهداف  لمتابعة  بذلك 
اإلرهاب الضيقة ضمن منطقة رمادية من األعراف 
هذه  فإن  الدراسة  وحسب  الدولية.  والقوانين 
الهواجس أعمتهم عن اآلثار المتوسطة والطويلة 
الليبي:  األمن  لقطاع  الهجينة  للطبيعة  المدى 
الجماعات المسلحة التي ال يمكن السيطرة عليها، 
السلطة،  استخدام  وإساءة  السياسي،  والجمود 
المزمن  االستقرار  وعدم  المتكرر،  العنف  واندالع 

في البلدان المجاورة، وربما، جنوب أوروبا.

الليبيون سئموا نهج النخب الحالية
وفي إشارة إلى التوافق بين جناح وزير الداخلية 

السابق فتحي باشاغا والمشير خليفة حفتر، الذي 
كلل بتشكيل حكومة جديدة، أوضح المجلس أن 
التي  التعامل  مناهج  من  سئموا  الليبيين  معظم 
أنها  إذ  الحكم،  شؤون  إدارة  في  النخب  تتبعها 
تبحث عن طرق جديدة للمضي قدمًأ، كما يتضح 
من االجتماعات األخيرة وزيادة التعاون بين القوى 
للدول  وبالنسبة  عداء.  في  يوم  ذات  كانت  التي 
بسبب  ليبيا  في  نفوذها  ُأضعف  التي  األوروبية 
من  قوة  األكثر  التدخالت  وكذلك  انقساماتها 
المتحدة،  العربية  واإلمارات  ومصر  وروسيا  تركيا 
فإن التركيز على إصالح القطاع األمني يخلق أيضًأ 
المحلية  المرونة  وبناء  الشراكات  إلصالح  فرصة 
ذلك،  على  عالوة  ليبيا.  في  خصومهم  تأثير  ضد 
يعد التقدم في إصالح القطاع األمني شرطًأ أساسيًأ 
لنجاح أي مسار سياسي جديد في إجراء انتخابات، 
أو حكومة قادرة على الحكم، أو اإلجماع الحقيقي 

المطلوب لخروج ليبيا من الفترة االنتقالية.
وينصح المجلس، األوروبيين بمساعدة القيادة 
متماسك  بشكل  األمن  قطاع  تنظيم  على  الليبية 
القاعدة  من  الواضحة  األمنية  المبادرات  ودعم 
المجتمع  يقودها  التي  تلك  )مثل  القمة  إلى 
استقرار  في  يساعدون  سوف  وبذلك  المدني(، 
البالد واستعادة بعض نفوذهم. علمًأ بأنه لطالما 
وجود  بسبب  باإلحباط  الليبية  القيادة  شعرت 
شاملة  سياسة  دفع  في  وفشلها  األجنبية  القوات 
التخطيط  عند  أنه  كما  األمني.  القطاع  إلصالح 

الدول  ليبيا يجب على  األمني في  القطاع  إلصالح 
تشمل  التي  المبادرات  على  التركيز  األوروبية 
القيادة والشعب الليبي. ودعا المجلس، الذي يعد 
إلى  أوروبا،  في  القرار  لصانعي  فكرية  مؤسسة 
اتباع نهج أكثر استراتيجية وطويل األمد ال يعالج 
أيضًأ  ولكن  الخاصة،  سياستهم  أولويات  فقط 
عكس  )على  الليبي  للشعب  األمنية  االحتياجات 

السلطات الموجودة حاليًأ(.

المعايير المتبعة إلصالح األجهزة األمنية
المهنية  المعايير  الدراسة  المقابل، قدمت  في 
قطاع  إلصالح  األوروبيون  يدعمها  أن  الممكن 
التطور  الليبية على  المؤسسات  األمن، ومساعدة 
إذ  الطويل،  المدى  على  فعالة  تجعلها  بطريقة 
التي  المحلية  المجموعات  دعم  عليهم  يجب 
مثل  مهمة  أمنية  وظائف  في  بالفعل  تشارك 

النار،  إطالق  وقف  خط  حول  المشتركة  الدوريات 
وأنشطة  الرئيسية،  االقتصادية  األصول  وحماية 
يساعدهم  أن  يمكن  ذلك  إلى  إضافة  الشرطة. 
مستدامة  تحسينات  إجراء  في  األوروبي  الدعم 
من  أخرى  بجوانب  ومرتبطة  الطويل  المدى  على 
السياسية  العملية  مثل  ليبيا،  في  االنتقال  عملية 

والمصالحة الوطنية.
الليبيين  المفسدين  سلسلة  منع  وبهدف 
هذا  تعطيل  إلى  يسعون  الذين  والدوليين 
السياسي  الدعم  اشتراط  عليهم  يتعين  النهج، 
في  )بما  الليبية  الفاعلة  للجهات  واالقتصادي 
القطاع  إصالح  بدعم  الحالية(  الحكومة  ذلك 
على  يجب  نفسه،  الوقت  وفي  الشامل.  األمني 
في  األساسيين  الحلفاء  جلب  محاولة  األوروبيين 
التي  روسيا،  مثل  قوى  عزل  بهدف  الجهد،  هذا 
أنه من  المجلس  ويرى  اإلصالح.  دائمًأ  ستعارض 
المفترض أن يصبح هذا أسهل بعد االنفراج األخير 
قرب  الذي  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في 
ومصر  وتركيا  المتحدة  العربية  اإلمارات  بالفعل 
الثالث  للدول  يمكن  حيث  البعض،  بعضها  من 
القطاع  إصالح  بشأن  األوروبية  القيادة  تقبل  أن 
األمني طالما أنها ال تخشى أن يتم تهميشها في 

هذه العملية.
ليبيا  شركاء  مساعدة  إلى  المجلس  وعاد 
األجانب مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
في  الميليشيات  دمج  نهج  في  وتركيا  وإيطاليا 

وقد  المدنية،  الحياة  عن  بداًل  األمنية  األجهزة 
غير  التأهيل  نتيجة  البلدان  هذه  جهود  ُأعيقت 
الفعالية.  على  للمنفعة  األولوية  وإعطاء  المناسب 
هي  المبكرة  المشاريع  هذه  أشهر  كانت  فقد 
محاولة المملكة المتحدة تدريب ألفي جندي ليبي 
اجتاح  أن  انهارت بعد  في كامبريدج وهي مبادرة 
طالب ليبيون غير مؤهلين مدربيهم البريطانيين، 
االغتصاب.  ذلك  في  بما  الجرائم،  عديد  وارتكبوا 
غير  الدولية  الجهود  األنواع من  كما فشلت هذه 
المنسقة إلصالح القطاع األمني عمومًأ في تزويد 
إليه  الليبيين بالتدريب الذي يحتاجون  المجندين 

ألداء وظائفهم بشكل فعال بعد االندماج.
تشكيل  إلى  اإلشكالية  جذور  المجلس  وأرجع 
أدى  ما   ،2014 العام  في  متنافستين  حكومتين 
سلطة  أي  اعتبار  يتم  لم  حيث  األمور،  تفاقم  إلى 
الجماعات  لقيادة  يكفي  بما  شرعية  مدنية 
من  متتالية  موجات  بعد  أنه  معتبرًا  المسلحة، 
االندماج الجماعي المسيس، يُقدر اآلن أن قطاع 
 6 نحو  أو  شخص،  ألف   400 يضم  الليبي  األمن 
% من السكان. وهذا يجعل عملية إصالح القطاع 
األمني ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج أكثر 
محاوالت  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيرًأ  صعوبة، 
إيطاليا للتنافس مع فرنسا في ليبيا، ما دفع روما 
البالد، وأدى  إلى دعم علني لمجموعات في غرب 
إلى تبنيها نهجًأ »مدمرًأ« للشراكات األمنية، كما 
العام  منذ  يورو  مليون   32.6 إنفاقها  من  يتضح 

2017 على خفر السواحل الليبي.

4 خطوات
تتكون  خطة  األوروبي  المجلس  قدم  وأخيرًأ 
حيث  األمن،  قطاع  إلصالح  خطوات  أربع  من 
سيحتاج األوروبيون إلى استراتيجية مشتركة ونهج 
متماسك رفيع المستوى ومبادئ تشغيلية مشتركة. 
ليبيا،  للمناورة في  المحدود  إلى مجالهم  وبالنظر 
طويلة  إلى  متوسطة  خطة  وضع  عليهم  ينبغي 
يبدؤوا  أن  ويجب  األمن.  قطاع  لمساعدة  األجل 
لليبيين،  أمني مملوكة  بإنشاء هيئة إصالح قطاع 
السياسي، ودعم محاوالتها  النفوذ  ومنحها بعض 
إلعادة تنظيم قطاع األمن الليبي. وفي خطوة ثانية 
عليهم الشروع في بناء لجنة أمنية مشتركة ليبية 
كمرحلة ثانية منبثقة عن اللجنة العسكرية »5+5« 

التي تركز على إصالح القطاع األمني.
المفسدين  ردع  فهي  التالية،  الخطوة  أما 
البداية  في  هذا  وسيتطلب  والدوليين،  المحليين 
الدولي  الدعم  عريضة من  قاعدة  بناء  أوروبا  من 
األمني،  القطاع  بإصالح  الخاصة  الستراتيجيتها 
العربية  خاصة أن كأًل من مصر وتركيا واإلمارات 
الفئات  مختلف  بين  كبير  بنفوذ  تتمتع  المتحدة 
المستهدفة في ليبيا، وبعد سنوات من المنافسة، 
مع  للتعاون  طرق  استكشاف  على  اآلن  تعمل 

بعضها البعض.
األول  المفسد  روسيا  تظل  أن  المجلس  ورجح 
وهي  »فاغنر«،  مجموعة  تستخدم  حيث  لليبيا، 
شركة عسكرية روسية خاصة، وشركاءها الليبيين 
لتعطيل العملية السياسية، بينما الخطوة الرابعة 

دعم مبادرات إصالح القطاع األمني المحلية.

الوسط - عبدالرحمن أميني

● مظاهر الفوضى األمنية في ليبيا

معظم الليبيين سئموا من مناهج 
التعامل التي تتبعها النخب 

الحالية في إدارة شؤون الحكم
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بعد إعادتها في حكومة باشاغا

صحفيون ومنظمات 
يرفضون عودة وزارة اإلعالم

بعد إلغائها، عاد مسمى وزارة اإلعالم ليطفو على الواجهة من جديد، 
حيث انتقد صحفيون ومنظمات وعاملون في قطاع الصحافة واإلعالم، 
إلى  باشاغا،  فتحي  النواب  مجلس  من  المكلف  الوزراء  رئيس  توجه 
إعادة وزارة اإلعالم و»اعتبارها حقيبة وزارية خاضعة لمبدأ المحاصصة 
»فرض  سياسية  أطراف  أو  الحكومة  نية  عن  ينبئ  بما  السياسية«، 

رؤيتها األحادية في إدارة اإلعالم بليبيا«.
على  السيطرة  إعادة  رفض  بيان،  في  أكدوا،  ومنظمات  صحفيون 
قطاع اإلعالم من خالل وزارة »ترسخ للتضييق والسيطرة« على وسائل 
اإلعالم العامة والخاصة، في »مخالفة صريحة« لمعايير تنظيم اإلعالم 
كما  الصحافة،  لحرية  الدولية  والمعايير  الديمقراطية  المجتمعات  في 

نصت عليها المواثيق الدولية التي وقعت عليها ليبيا.
تنفيذية  سلطة  أي  قبل  من  إعالم  وزارة  إنشاء  أن  البيان  واعتبر 
ما  الصحافة«،  حرية  لقمع  وتكريس  للوراء،  »خطوة  هو  تشريعية  أو 
سينعكس »سلبًا« على مؤشر حرية الصحافة في ليبيا »المتدهور أصاًل« 
منذ العام 2014. المعترضون نبهوا السلطات التنفيذية والتشريعية 
الصحفيون  عليها  التي تحصل  المكاسب  يناقض  التوجه  أن هذا  إلى 
واإلعالميون في ليبيا من خالل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة »التي 
استجابت لمطلب الصحفيين واإلعالميين ومنظمات المجتمع المدني 
المعنية باإلعالم، بإنشاء مجلس أعلى لتنظيم اإلعالم، تلتزم الحكومة 
المدني  المجتمع  مكونات  بإشراك  إدارته،  مجلس  وعبر  خالله  من 
المعنية بحماية حرية التعبير والخبرات الصحفية األكاديمية المعروفة 

التي طالها التهميش لسنوات«.
الجهة  هو  اإلعالم،  لتنظيم  األعلى  المجلس  أن  إلى  البيان  ولفت 
خالل  من  عليه  للبناء  أساسًا  يكون  وأن  ليبيا،  في  لإلعالم  المنظمة 
ليبيا بعيدًا عن »خلق  الصحافة واإلعالم في  بإدارة  المشاركة  توسيع 
وزارات أو هيئات تسيطر عليها الحكومة بالكامل، وال تسمح بتوسيع 

مجال إدارتها لتحقيق مفهوم اإلعالم العمومي والحر والمستقل«.
وضمت قائمة الموقعين على البيان كاًل من:

ـ المنظمة الليبية لإلعالم المستقل.
ـ المؤسسة الليبية للصحافة االستقصائية.

ـ شبكة أصوات لإلعالم.
ـ منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق اإلنسان.

ـ منظمة شباب من أجل تاورغاء.
ـ وكالة الغيمة الليبية لألخبار.

ـ منظمة جديد لإلعالم الرياضي.
ـ حمزة تركية، )مصور(.
ـ بسام مالك، صحفي(.

ـ حمزة األحمر، )مصور(.

ـ حمزة فوزي، )إعالمي(.
ـ فرید الطرابلسي، )مصور(.

ـ جندب الداهش، )مصور(.
ـ هشام الناجح، )إعالمي(.

- وداد عون، )صحفية(.
ـ معتز األشهب، )مصور(.

ـ مروة عبد السالم، )صحفية(.
ـ ثريا الغرياني.

ـ نبيل السوكني.
ـ محمود الشريف.

ـ فاطمة عبدو.
ـ عبد الوهاب الفيتوري.

ـ أسرار الحاج.
ـ رنا بن خیال.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط »مكافحة األمراض«: اتجاه إللغاء التباعد بالمساجد في رمضان.. وعودة الدراسة بالفصول

السائح: مرت دون أضرار:

انحسار املوجة الرابعة لجائحة »كورونا«

تراجعت معدالت اإلصابة بفيروس »كورونا 
األسبوع  أيام  خالل  ليبيا  في  المستجد« 
الماضية،  القليلة  باألسابيع  مقارنة  الجاري 
الوطني  المركز  مدير  دعا  ما  ربما  وهو 
إلى  السائح،  حيدر  األمراض،  لمكافحة 
التباعد  رفع  في  يفكر  المركز  بأن  التصريح 
المعظم،  رمضان  شهر  خالل  بالمساجد 
على  االستقرار«  هذا  في  بقيت  األمور  »لو 
تلقي  استمرار  مع  الوبائية  الحالة  مستوى 

اللقاح.

عودة الدراسة
حسابه  على  منشور  في  قال  السائح، 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
عودة  أيضًا  جدي  بشكل  يبحث  المركز  إن 
الدراسي  الفصل  في  اليومية  الدراسة 

المقبل.
إلغاء  ستشهد  المقبلة  الفترة  أن  وأكد 
واعتماد  الورقية  التطعيمات  بطاقة  اعتماد 
البطاقة اإللكترونية فقط، كذلك لن يطلب 
سي  »بي  تحليل  اللقاح  جرعتي  تلقى  ممن 
ضمن  للبالد،  القدوم  أو  المغادرة  عند  آر« 

االحترازية. اإلجراءات  خطة تخفيف 

إشادة بالكوادر الطبية
انحسار  السائح،  أعلن  ذاته،  السياق  وفي 
التي  »كورونا«،  لجائحة  الرابعة  الموجة 
الموجة  هذه  أن  مؤكدًا  »سريعة«،  كانت 
مرت »من دون أضرار« كما كان في الموجة 
الطبي  الكادر  أن  على  مشددًا  الثالثة، 
واإلسعاف  واإلداريين  المساعد  والطبي 
دور  لهم  كان  الجائحة،  في  العاملين  وكل 

الموجة. كبير في انحسار هذه 
عادوا  منهم  البعض  أن  وتابع 
لنداء  تلبيًة  اعتصامهم؛  وفكوا  لعملهم 
اآلن  ينتظرون  »ولكن  والجائحة،  المركز 
في  ننجح  لم  التي  وحقوقهم  مكافآتهم 
دفع  في  التأخر  إلى  مشيرًا  لهم«،  دفعها 
في  والعاملين  األطباء  ومستحقات  حقوق 
أهم  فإن  السائح  وبحسب  المستشفيات. 
هي  أيضًا  الموجة  هذه  انحسار  أسباب 
مدار  على  نفذت  التي  التطعيمات  حمالت 
أن  مضيفًا  األصعدة،  جميع  على  كامل  عام 
أو  تخفيف بعض اإلجراءات االحترازية حاليًا 
اللقاح  تلقي  على  يعتمد  فيها،  االستمرار 

عدمه. من 
المسجلة  الرسمية  األرقام  بيان  وجاء 

أيام األسبوع كالتالي: خالل 

السبت: 1394 إصابة.. و9 وفيات
أعلنها  كما  السبت  يوم  حصيلة  جاءت 
األعلى  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز 
الجريدة  مثول  حتى  األسبوع  أيام  في 

إصابة   1394 تسجيل  وجرى  للطبع، 
وفيات،  و9  المستجد«  »كورونا  بفيروس 

3466 حالة شفاء. فيما تماثلت 
مختبراته  إن  بيان،  في  المركز،  وقال 
أظهرت  عينة،   4745 السبت،  تسلمت، 
فيما  3351 عينة،  المعملية سلبية  التحاليل 
حاالت  بنسبة  حالة،   1394 إصابة  تأكدت 
حالة   128 تسجيل  وجرى   ،%  29.3 موجبة 
من  كل  على  الوفاة  حاالت  وتوزعت  حرجة. 
في  وحالتين  حاالت،  بـ7  الغربية  المنطقة 
المنطقة  تسجل  ولم  الشرقية،  المنطقة 

الجنوبية أي حاالت وفاة بـ»كورونا«.

األحد: 898 إصابة.. و11 حالة وفاة
المركز  بيان  وفق  األحد،  حصيلة  شملت 
 898 تسجيل  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  إصابة 

البالد، و129 حالة حرجة.
مصابًا،   2660 للشفاء  تماثل  وبينما 
المركز،  بيان  حسب  آخرون،   11 توفي 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

»فيسبوك«.
25 % من  وبلغت نسبة الحاالت الموجبة 
حيث  تحليلها؛  جرى  عينة   3585 إجمالي 

2687 منها. ظهرت سلبية 
سبع  بواقع  الوفاة،  حاالت  وتوزعت 

في  حاالت  وأربع  الغربية،  بالمنطقة  حاالت 
الشرقية. المنطقة 

اإلثنين: 669 إصابة جديدة.. و8 وفيات
 669 تسجيل  جرى  اإلثنين  يوم  وفي 
إضافة  »كورونا«،  بفيروس  جديدة  إصابة 

إلى ثماني وفيات، و2366 حالة الشفاء.
إنه   ،»652« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
عن  للكشف  عينة   3401 اإلثنين،  تسلم، 

منها  عينة   2732 سلبية  تبين  الفيروس، 
من   %  19.6 بنسبة  عينة   669 وإيجابية 

المفحوصة. العينات  إجمالي 

الثالثاء: 857 إصابة جديدة.. و7 حاالت وفاة
أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
»كورونا  بفيروس  إصابة   857 تسجيل 
حالة  و123  الثالثاء،  البالد،  في  المستجد« 

حرجة.
2740 مصابًا، وتوفي  كما تماثل للشفاء 
على  المركز،  بيان  حسب  آخرون،  سبعة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته 

األربعاء. »فيسبوك«، 
25 % من  وبلغت نسبة الحاالت الموجبة 
حيث  تحليلها،  جرى  عينة   3422 إجمالي 

2565 منها. ظهرت سلبية 
ست  بواقع  الوفاة،  حاالت  وتوزعت 
في  واحدة  وحالة  الغربية،  بالمنطقة  حاالت 

الشرقية. المنطقة 
فقد  الوطني،  للمركز  بيان  آخر  وحسب 
بفيروس  المصابة  الحاالت  عدد  ارتفع 
ظهور  منذ  ليبيا  في  المسجلة  »كورونا« 
 20 ألفًا و972 حالة، منها   495 إلى  الوباء، 
 468 تعافى  بينما  نشطة،  حالة  و828  ألفًا 
6276 حالة وفاة  ألفًا و868 حالة، وسُجلت 

البالد. بالمرض في 

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● مراكز التطعيم المتنقلة لعبت دورا كبيرا في زيادة نسبة التلقيح

● التطعيم صمام األمان في مواجهة الموجة الرابعة

مدير المركز: لن يطلب ممن تلقى 
جرعتي اللقاح تحليل »بي سي آر« 

عند المغادرة أو دخول البالد

السفير يوجه نداًء للمواطنين العالقين في كييف

السفارة: الشرطة األوكرانية تؤخر خروج الليبيني وتعطي األفضلية ملواطنيها

وزيرة  األربعاء،  مساء  التقت  سريع،  تحرك  في 
المنقوش،  نجالء  الدولي  والتعاون  الخارجية 
من  إجالؤهم  تم  الذين  الليبية  الجالية  أفراد 

جمهورية أوكرانيا إلى جمهورية سلوفاكيا.
صفحتها  على  الوزارة  نشرته  بيان  وحسب 
الرسمية على موقع »فيسبوك«، فقد استمعت 
أثناء  عانوه  وما  الجالية،  أفراد  إلى  الوزيرة 
أعمااًل  تشهد  التي  األماكن  في  تواجدهم 
أمان  في  حاليًا  أنهم  وطمأنتهم  عسكرية، 
السريعة؛  بإجراءاتها  السفارة  وستقوم 
سالمتهم  على  حفاًظا  بالكامل  لترحيلهم 
جميع  ترحيل  حين  وإلى  القانوني،  ووضعهم 
متطلباتهم  كل  لهم  السفارة  ستوفر  الليبين 
من إقامة وإعاشة، وذلك في إطار الجهود التي 

تبذلها الوزارة بالتعاون مع لجنة الترحيل.
أوضاع  تتابع  شخصيًا  أنها  الوزيرة  وأكدت 
الجالية الليبية وعمليات إجالئهم وإعادتهم إلى 
أرض الوطن سالمين، وأن هذا األمر ال تهاون 
فيه وال ينبغي التقصير فيه من جميع النواحي، 
معربة عن امتنانها لما قامت به السفارة الليبية. 
وتعد ليبيا من أوائل الدول التي أجلت رعاياها 

من أوكرانيا؛ حفاًظا على سالمتهم.

وزيرة الخارجية تصل إلى سلوفاكيا
الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزيرة  ووصلت 
سلوفاكيا،  جمهورية  إلى  المنقوش،  نجالء 
وإجالء  ترحيل  عمليات  لمتابعة  األربعاء؛ 
في جمهورية  والمقيمين  الليبيين  المواطنين 
في  ليبيا  سفارة  طريق  عن  وذلك  أوكرانيا، 

سلوفاكيا.
وخالل وقوفها على عمليات الترحيل أعطت 
المعوقات  جميع  لحلحلة  تعليماتها  المنقوش 
مثمنة  الترحيل،  لجنة  تواجه  التي  والصعوبات 
الليبية  الجالية  جميع  وتطمئن  اللجنة،  دور 
اإلمكانات؛  كل  لهم  ستوفر  ليبيا  سفارة  أن 

إلجالئهم وترحيلهم ليصلوا لليبيا بسالم.
طائرة  أول  وصول  على  الوزيرة  وستشرف 
ليبيا، ولمقدر عدد ركابها  إلى  الليبيين  إلجالء 
بنحو 170 شخصًا كدفعة أولى، على أن تتوالى 

الدفعات تباعًا.
في  الليبية  السفارة  قالت  جهتها،  من 
سلوفاكيا، إن قوات الشرطة األوكرانية تتعمد 
تأخير ومنع الليبيين من الخروج بممر المشاة 

بالمعبرين الرئيسيين بين أوكرانيا وسلوفاكيا، 
لمواطنيهم  األفضلية  منح  إلى  مشيرة 
الجنسيات األوروبية  األوكرانيين ولغيرهم من 
الجالية  األخرى، وذلك حسب شهود عيان من 
الليبيين  الرعايا  عودة  تأمين  لجنة  الليبية. 
دعت  للسفارة،  التابعة  أوكرانيا  من  القادمين 
السفر  قرار  اتخذوا  الذين  الليبيين  المواطنين 
الحيطة  »توخي  إلى  البري  النقل  وسائل  عبر 
ومتابعة  التوتر،  مناطق  عن  واالبتعاد  والحذر 
نصائح السلطات األوكرانية، خاصة فيما يتعلق 

بالسفر عبر الطرق البرية بين المدن«.
وذكر البيان أن »المعبر من الجهة األوكرانية 
الحدود  إلى  للوصول  ساعات  ثماني  استغرق 
إال  اآللية،  المركبات  السلوفاكية في خط سير 
للمترجلين«،  المعبر  أن هناك عراقيل في هذا 
قد  االنتظار  فترة  بأن  »معلومات  إلى  مشيرًا 
تغيرت إلى أقل من ساعتين في حال استخدام 

وسائل النقل الجماعي«.
مدة  معدل  أن  إلى  السفارة  بيان  وأشار 
الشمالي  الحدودي  المدخل  معبر  في  االنتظار 
من الجهة األوكرانية )مالي بيريزني( للوصول 

عسكري، والتيقظ بشكل مستمر للتطورات التي 
تسمح بالمغادرة بكل طمأنينة«.

أماكن للتجمع
في  ليبيا  سفارة  كشفت  الجمعة،  ويوم 
المقيمين  المواطنين  إلجالء  إجراءات  أوكرانيا 
المشرفة  اللجنة  وخصصت  البالد.  من  هناك 
من  للتجمع  أماكن  المواطنين،  مغادرة  على 
السفارة  بيان  الترحيل، حسب  عملية  بدء  أجل 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

»فيسبوك«، الجمعة.

خطة إلجالء الليبيين
إجراءات  أوكرانيا  في  ليبيا  سفارة  وكشفت 
البالد.  المقيمين هناك من  المواطنين  إلجالء 
مغادرة  على  المشرفة  اللجنة  وخصصت 
المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية 
ترحيل، حسب بيان السفارة على صفحتها في 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الجمعة.
المدن  في  الليبيين  أن  إلى  البيان  وأشار 
العاصمة  إلى  سينتقلون  الشرقية،  األوكرانية 

كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.
فإن  كييف،  غرب  القريبة  للمدن  وبالنسبة 
وفق  كيف،  تشورت  مدينة  هي  االلتقاء  نقطة 
مع  أوكرانيا،  في  المواجهات  وتستمر  البيان. 
ورود أنباء عن دخول قوات روسية إلى ضواحي 
تحقيق  إلى  باإلضافة  كييف،  وسط  من  قريبة 
تلك القوات اختراقات في جبهات شرق وجنوب 
البالد، فيما أكدت وزارة الدفاع األوكرانية مقتل 
أكثر من ألف جندي روسي منذ بدء المواجهات، 
آليات  تدمير  إلى  إضافة  الماضي،  الخميس 

وطائرات روسية.

نداء السفير الليبي
لدى  الليبي  السفير  وجه  األحد،  ويوم 
أوكرانيا، عادل عيسى، نداًء إلى الجالية الليبية 
إلى  المباشر  بالتوجه  كييف،  العاصمة  في 

سير  خط  في  )أووبال(  السلوفاكية  الحدود  إلى 
المركبات اآللية نحو ست ساعات، غير أن مدة 
االنتظار في طابور المشاة تقدر بساعة ونصف 

الساعة. ودعت السفارة المواطنين الليبيين إلى 
»إيجاد مكان آمن والبقاء في الداخل، بعيدًا عن 
نشاط  من  بالقرب  كانوا  إذا  واألبواب،  النوافذ 

كافة  قطع  احتمال  إلى  منبهًا  السفارة،  مقر 
االتصاالت واإلنترنت.

صفحته  على  مقتضبًا  بيانًا  السفير  ونشر 
جاء  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
مناطق  في  العالقون  األعزاء  »أبناؤنا  فيه 
للقصف  نتيجة  كييف،  بالعاصمة  متفرقة 
وحظر  المسلحة،  واالشتباكات  المتواصل 
لقطع  احتمالية  هناك  فإن  المشدد،  التجوال 
كافة االتصاالت واإلنترنت«. وأضاف: »تفاديًا 
التوجه  نرجو  لذا  التواصل،  وعدم  لإلرباك 
ما  وإذ  ثابتون،  مباشرة لسفارتكم، حيث نحن 
تعذر ذلك الرجاء االلتزام بأماكن إقامتكم إلى 
حين توفير ممرات آمنة للخروج«. السفير عادل 
عيسى لفت إلى أنه جرى »العثور على الطالب 
وهو  يومين،  منذ  المفقود  بلعم  يوسف  خالد 
إلى  الليبيين  أبنائنا  من  بعض  مع  طريقه  في 
وهو  البولندية،  للحدود  القريبة  لفيف  مدينة 

بصحة جيدة«.
ألبنائنا  للشرب  مياه  »توفير  إلى  وأشار 
المحاصرين بفندق ألكسندرية بالعاصمة، رغم 
وسيتم  الخطيرة،  العسكرية  والعمليات  الحظر 
توفير وجبة غذاء من قبل السفارة، والمجازفة 
الخارجية  وزارة  أن  يذكر  لهم«.  وتوصيلها 
ترحيل  بدء  السبت،  أعلنت  الدولي،  والتعاون 
أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين 
في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، موضحة أن الدفعة 

تشمل 200 شخص.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى مغادرة الدفعة 
مقر السفارة الليبية في كييف، وأن العدد توزع 
بين حافلتين، فيما ستتم عمليات ترحيل الحًقا 

لباقي المقيمين والمتواجدين.
الترحيل  في  اآلن  األولوية  أن  إلى  ونوهت 
تم  أن  على  والطلبة،  والمرضى  للعائالت  هي 

ترحيل الباقي على مراحل متتالية.
الليبية  السفارة  إلى  الشكر  الوزارة  ووجهت 
تسريع  أجل  من  تعاونها  على  سلوفاكيا  في 
إلى  اللجوء  أن  مضيفة  الترحيل،  عملية 
التي  المعقدة  اإلجراءات  بعد  جاء  سلوفاكيا 
أوكرانيا،  في  الليبية  السفارة  طلبتها  كانت 

وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.
واألوكرانيات  المواطنين  جميع  دعت  كما 
المقيمين  الليبيين  المواطنين  زوجات 
الحدود  من  القريبة  األوكرانية  المدن  في 
لجنة  مع  التواصل  سرعة  إلى  السلوفاكية، 
موقع  عبر  سلوفاكيا  في  بالسفارة  األزمة 

»واتساب«.

طرابلس ـ كييف ـ الوسط وكاالت

● المنقوش مع الليبيين الفارين من أوكرانيا على الحدود السلوفاكية األربعاء 2/3/2022

● المنقوش تستمع إلى الليبيين الفارين من أوكرانيا على الحدود السلوفاكية

الخارجية: الوزيرة تتابع عمليات 
إجالء المواطنين وإعادتهم 

سالمين إلى أرض الوطن

المنقوش تلتقي أفراد الجالية الليبية التي تم إجالؤهم من أوكرانيا في سلوفاكيا
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هل تسقط دفاعات روسيا االقتصادية تحت قصف العقوبات األوروبية والغربية؟

● آلية مدمرة خالل الحرب الروسية - االوكرانية

بعدما أمضت روسيا السنوات السبع الماضية في بناء دفاعات مالية 
عمالقة، بيد أنها من غير المرجح أن يصمد اقتصادها أمام حملة عقوبات 
فعالة  العقوبات  تكون  أن  مراقبون  يتوقع  حيث  الغرب،  من  منسقة 
المتحدة  والواليات  أوروبا  حين.  بعد  ولو  الروسي  لالقتصاد  وموجعة 
فالديمير  رئيسها  دفع  بعدما  روسيا  على  وانتقامها  غضبها  جام  تصب 
عقوبات  فرض  في  شرع  حيث  أوكرانيا،  إلى  العسكرية  بآلته  بوتين 
منطقتين  باستقالل  االعتراف  قرارها  على  ردًا  على موسكو؛  جدًا  قاسية 

انفصاليتين في أوكرانيا واستمراره في الحرب على أوكرانيا.

التأثير على المدى الطويل
المدير بشركة »تي.إس لومبارد« لالستشارات، كريستوفر غرانفيل، 
وهو مراقب مخضرم لألوضاع في روسيا، يقول بحسب تصريحات نقلتها 
»دويتشه فيله« األلمانية: »وجهة النظر التي تقول إن روسيا لن تتأثر 
لكن  مباشرة،  السلبية  باآلثار  روسيا  تشعر  ال  قد  خاطئة.  )بالعقوبات( 
اإلجــراءات  وتشمل  الطويل«.  المدى  على  قدراتها  ستعيق  العقوبات 
األعمال  ورجال  البنوك  مزيد  ألرصدة  وتجميدًا  عقوبات  فرض  الغربية 
سيرغي  خارجيته  ووزير  بوتين  الرئيس  حتى  كبار  ومسؤولين  الروس 
الفروف، حيث تنضم الواليات المتحدة أيضًا لالتحاد األوروبي وبريطانيا 
تشمل  كما  بوتين.  فالديمير  الروسي  الرئيس  على  عقوبات  بفرض 
العقوبات الغربية وقف جمع األموال في الخارج، وتعليق مشروع خط الغاز 
مليار دوالر،   11 تكلفته  وتبلغ  ألمانيا  إلى  يمتد  الذي  »نورد ستريم2«، 
الفائقة  التقنيات  المواد ذات  الحصول على  والحد من قدرة روسيا على 

مثل أشباه الموصالت.

حصن اقتصادي.. هل يصمد؟
ورفضت روسيا العقوبات على اعتبار أنها تتعارض مع مصالح الدول 
من  احتياطات  يمتلك  اقتصاد  على  الفور  على  تؤثر  ولن  فرضتها،  التي 
من  كبيرة  عائدات  جانب  إلى  دوالر،  مليار   643 تبلغ  الصعبة  العمالت 

النفط والغاز.
أكسبت  المقاييس  هذه  فإن  اإلخباري  األلماني  الموقع  وبحسب 
جاٍر  حساب  فائض  جانب  إلى  »الحصين«  االقتصاد  صاحبة  لقب  روسيا 
يقدر بنسبة 5 % من الناتج المحلي اإلجمالي ودين يبلغ 20 % بالنسبة 
للناتج المحلي اإلجمالي، وهي من بين أقل المعدالت في العالم. ونصف 
التزامات روسيا فقط بالدوالرات، انخفاضًا من 80 % قبل عقدين. وهذه 
عليها  عقوبات  فرض  منذ  االدخار  من  سنوات  حصيلة  هي  اإلحصاءات 

عقب قرار بوتين ضم شبه جزيرة القرم في 2014.
النفط ستوفر لروسيا هذا  زيادة أسعار  يراه غرانفيل، فإن  لما  ووفقًا 
العام أرباحًا غير متوقعة تقدر بـ 1.5 تريليون روبل )17.2 مليار دوالر( 
أن  إلى  أشار  لكنه  العام.  هذا  الطاقة  شركات  أرباح  على  الضرائب  من 

روسيا ستدفع ثمن هذا النوع من االكتفاء الذاتي، حيث يعمق عزلتها عن 
روسيا بصورة  وقال: »ستعامل  العالمي.  االقتصاد واألسواق واالستثمار 
العالمية  المالية  التدفقات  عن  معزولة  معادية  دولة  أنها  على  أساسية 
المستويات  تبني  التي  الطبيعية  االقتصادية  والتفاعالت  واالستثمار 

المعيشية لألفراد والدخول واإلنتاجية وربحية الشركات«.

عالمات الضعف االقتصادي
األسر  دخل  أن  ذلك  بالفعل،  موجودة  االقتصادي  الضعف  وعالمات 
البنك  2019 قدر  العام  2014. وفي  الروسية ما زال أقل من مستويات 
الدولي قيمة الناتج االقتصادي السنوي بقيمة 1.66 تريليون دوالر وهو 
رقم أقل بكثير من حجم نظيره في 2013، الذي بلغ 2.2 تريليون دوالر.

االقتصادية  العقوبات  سلسلة  تهدد  مدى  أي  إلى  السؤال:  ويبقى 
التي فرضت على روسيا اقتصادها على المديين القريب والمتوسط رغم 

جهودها للحد من تبعيتها المالية للدول الغربية.

هل بدأت تظهر العواقب داخل روسيا؟
أدنى  إلى  الروبل  هبوط  مع  فإن  برس«  »فرانس  وكالة  وبحسب 
لمعدالت  الحادة  والزيادة  موسكو  بورصة  وإغالق  التاريخية  مستوياته 
هذا  ونجم  اإلثنين.  منذ  روسيا  في  يظهر  العقوبات  تأثير  بدأ  الفائدة، 
القاضية  المتخذة،  األخيرة  التدابير  أحد  عن  خاصة  بصورة  التدهور 
بتجميد قسم من احتياطات البنك المركزي الروسي من العمالت الصعبة 
في الخارج. ويلجأ البنك المركزي بصورة عامة إلى هذه االحتياطات عندما 
العملة الوطنية، وهو ما سيصبح في غاية الصعوبة في ظل  يريد دعم 

العقوبات الجديدة.
أن  البلجيكي،  بروغل  معهد  في  الباحث  بواتييه،  نيكالس  وأوضح 

عملتكم«،  سعر  عن  الدفاع  في  مصداقيتكم  يحدد  احتياطاتكم  »حجم 
الروبل  يبرر هبوط  المالي« ما  الثقة في نظامهم  الناس  مضيفًا: »فقد 

والسحوبات الكبيرة من المصارف.
المواطنين  على  اإلثنين،  موسكو،  حظرت  النزيف  هذا  لوقف  وسعيًا 
كبير  قسم  تحويل  على  المصدرين  وأرغمت  الخارج،  إلى  أموال  تحويل 
المتخصص  المحامي  أوليفييه دورغان  الروبل. وقال  إلى  من عائداتهم 
في العقوبات في مكتب »آشهورست« إن بعض هذه العقوبات سيكون 
لها مفعول على المدى القريب، مثل تجميد أصول شخصيات قريبة من 
القيود  أبعد، مثل  أخرى على مدى  نتائج عقوبات  فيما ستظهر  النظام، 

على تصدير مكونات إلكترونية.
ما حمل صندوق  االقتصاد،  على  العقوبات شديدة  تكون وطأة  وقد 
النقد الدولي على التحذير، الخميس، من »مخاطر اقتصادية كبرى« في 
المنطقة، بعدما كان يتوقع في يناير قبل غزو أوكرانيا نموًا بنسبة 2.8 
% في روسيا هذه السنة. ومن الممكن أن تكلف العقوبات نمو االقتصاد 
بحسب  المحلي،  الناتج  إجمالي  من  ونقطتين،  نقطة  بين  الروسي، 
قبل  حتى  وذلك  الجمعة،  إيكونوميكس«،  »كابيتال  شركة  توقعت  ما 
أو تدابير اإلقصاء من نظام  الروسي  المركزي  البنك  قرار تجميد أصول 
»سويفت« التي تصبح نافذة قريبًا. كما أنها قد تزيد من حدة التضخم 
بنحو 3 نقاط، بحسب شركة الدراسات، بعدما سجل التضخم 8.7 % في 
يناير، وعمد البنك المركزي الروسي بشكل طارئ، اإلثنين، إلى رفع معدل 
الرساميل، ما قد يتسبب  20 % سعيًا لوقف نزيف  إلى  الرئيسية  فائدته 

بإبطاء النمو أكثر.

هل يمكن تشديد العقوبات أكثر؟
ما زال هناك هامش تحرك أمام الدول الغربية، فبعدما أعلنت إقصاء 
عدد من المصارف الروسية من نظام »سويفت« دون التوافق حتى اآلن 
جميع  على  اإلقصاء  تعميم  إلى  تعمد  قد  المصارف،  هذه  تحديد  على 
المصارف الروسية. غير أن هذا الخيار غير مرجح كثيرًا، وقال مسؤولون 
لنا«،  مضرًا  هذا  سيكون  ينبغي،  مما  أبعد  مضينا  »إذا  كبار:  أوروبيون 
مضيفين: »هذا مضر للمستقبل أيضًا ألنه سينعكس سلبًا على سويفت 

كبنية تحتية«، وسيدفع الروس أكثر نحو الصين.
على  للحفاظ  اإلجراء  هذا  من  مصارف  عدة  استثناء  يتم  قد  أنه  كما 
إمدادات الطاقة ألوروبا. إال أن النائب األوروبي والخبير االقتصادي لويس 
التي  إذا لم نستهدف الطاقة«  غاريكانو رأى أن »العقوبات ال قيمة لها 

تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الناتج المحلي الروسي.
غابريال  »كاليفورنيا«،  جامعة  في  واألستاذ  االقتصادي  الخبير  ولفت 
زوكمان، إلى إمكانية استهداف أموال كبار األثرياء الروس القريبين من 
إلى  وأشار  أوسع.  الخارج بشكل  في  أصولهم  تجميد  السلطة من خالل 
من  الخارج.  في  مودع  ثراًء  األكثر  الروس  من   0.01% ثروات  نصف  أن 
جهته دعا الخبير االقتصادي توماس بيكيتي إلى فرض ضرائب على هذه 

الثروات الكبرى بنسبة 10 أو 20 %.

موسكو - وكاالت

الحرب الروسية - األوكرانية 
تصل »الجنائية الدولية«

محطة جديدة وصلت إليها األزمة األوكرانية بعدما 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  أعلن 
الهجوم  في  تحقيق  فتح  اإلثنين،  خــان،  كريم 

الروسي على أوكرانيا.
دولة  ليست  أوكرانيا  أن  بيان،  في  ذكر،  خان 
طرف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية 
الوضع بنفسها  إحالة  الدولية، »لذلك ال يمكنها 
إلى مكتبي«، لكنها، وفقًا للمدعي العام، مارست 
باختصاص  قانونًا  للقبول  مرتين  صالحياتها 
المزعومة، بموجب نظام  الجرائم  المحكمة على 
إذا  أراضيها،  على  تحدث  التي  األساسي،  رومــا 
إعالن  خالل  ومن  ممارستها.  المحكمة  اختارت 
أوكرانيا  حكومة  أعلنت   ،2014 العام  في  قدمته 
قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما 
يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على األراضي 
األوكرانية، في الفترة من 21 نوفمبر 2013 إلى 
الذي  الثاني،  اإلعــالن  ومدد   .2014 فبراير   22
قدمته أوكرانيا، هذه الفترة الزمنية، على أساس 
مفتوح، لتشمل الجرائم المزعومة المستمرة التي 
 20 من  أوكرانيا  أراضي  أنحاء  جميع  في  ُارتكبت 

فبراير 2014 فصاعدًا.

أساس معقول
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
إنه راجع استنتاجات المكتب الناشئة عن الفحص 
»وجود  أكد  وعليه  أوكرانيا،  في  للحالة  األولــي 
أساس معقول للشروع في فتح تحقيق«. وأضاف: 
أساس  بوجود  مقتنع  أنا  الخصوص،  وجه  »على 
المزعومة  الحرب  جرائم  بأن  لالعتقاد  معقول 
أوكرانيا  في  ُارتكبت  قد  اإلنسانية  والجرائم ضد 
فيما يتعلق باألحداث التي تم تقييمها بالفعل أثناء 

الفحص األولي الذي أجراه المكتب«.
األيام  في  النزاع  نطاق  اتساع  إلى  وبالنظر 
األخيرة، قال المدعي العام إنه يعتزم أن »يشمل 
هذا التحقيق أيضًا أي جرائم مزعومة جديدة تقع 
ضمن اختصاص مكتبي، التي يرتكبها أي طرف 

في النزاع على أي جزء من أراضي أوكرانيا«.
استكشاف  بالفعل،  فريقًا،  خان  كريم  وكلف 

أن  إلى  مشيرًا  األدلة،  على  الحفاظ  فرص  جميع 
عملية  في  قدمًا  المضي  هي  التالية  »الخطوة 
التمهيدية  الــدائــرة  من  اإلذن  على  الحصول 
البديل  »والطريق  تحقيق«.  لفتح  للمحكمة 
الذي  األساسي،  النظام  في  عليه  المنصوص 
قيام دولة  األمور هو  يزيد من تسريع  أن  يمكن 
طرف في المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الوضع 
إلى مكتبي، ما يسمح لنا بالمضي قدمًا، بنشاط 
المستقلة  المكتب  تحقيقات  في  الفور،  وعلى 

والموضوعية«.

دعم الدول األعضاء
ــدول  ال جميع  دعــم  الــعــام  المدعي  وطلب 
يبدأ  فيما  ككل،  الدولي  والمجتمع  األطــراف، 
مكتبه في إجراء التحقيقات. واختتم بيانه بالقول: 
»سأستمر في متابعة التطورات على أرض الواقع 
في أوكرانيا عن كثب«، داعيًا إلى »ضبط النفس 
وااللتزام الصارم بقواعد القانون اإلنساني الدولي 

المعمول بها«.

●  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

»حرب بوتني« تتواصل وسط تضامن عاملي مع أوكرانيا

ـ»حرب مدن«..  معركة الزحف باتجاه كييف تمهد ل
و»قيصر موسكو« يفرض شروطه لوقف الهجوم العسكري

سالح  ــزع  و»ن روســيــة«،  ــًا  أرض بالقرم  »االعــتــراف 
وضعها  شروط  فيها..  النازية«  و»اجتثاث  أوكرانيا« 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين لوقف غزو أوكرانيا، 
في الوقت الذي كانت تقام فيه أول محادثات روسية–

ثاني  خاركيف،  في  عنيفة  معارك  وقع  على  أوكرانية 
أكبر مدن البلد، التي انتهت باالتفاق على جولة ثانية 
بين  النار  إطالق  لوقف  محاولة  في  المفاوضات  من 
الجانبين بعد بدء الهجوم الروسي، الخميس. الجولة 
األولى من المفاوضات، التي شارك فيها وفدان من 
البلدين على الحدود األوكرانية -البيالروسية، انتهت 
إلى  واألوكراني،  الروسي  الوفدين،  من  كل  بعودة 
بالدهما للتشاور، ولم يعرف إذا كان توقف المحادثات 
الطرفين  أن  غير  بوتين،  بتصريحات  ارتباط  على 
اتفقا على االلتقاء في جولة ثانية وصفها المراقبون 

بأنها »لن تكون األخيرة«.
الدبلوماسية  الجهود  تواصلت  ذلك  غضون  في 
وجنيف  ولندن  وبروكسل  وواشنطن  برلين  في 
إلنهاء الحرب الهجومية الروسية ضد أوكرانيا بكامل 
طاقتها، وسط تساؤالت حول نجاعة هذه الجهود في 

وقف نزيف الدم في القارة »العجوز«.
مئات اآلالف تظاهروا في شوارع الدول األوروبية 
تضامنًا مع أوكرانيا، بعدما عادت أوروبا من بعيد إلى 
أجواء الحرب، في أعقاب شن القوات الروسية عملية 

عسكرية، تقاومها أوكرانيا بشراسة.
مع  هاتفية  مكالمة  خالل  شروطه  بوتين  وحدد 
يتولى  الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
بعد  الكرملين  وأكد  األوروبي.  االتحاد  رئاسة  حاليًا 
المكالمة أن إنهاء النزاع »ليس ممكنًا إال إذا ُأخذت 
المصالح األمنية المشروعة لروسيا باالعتبار وبشكل 
غير مشروط«، مبديًا أمله في أن تؤدي المفاوضات 

»إلى النتائج المرجوة«.

معركة خاركيف
وميدانيًا، لم تثمر المفاوضات هدنة في المعارك، 
أنها  بدئها  قبل  األوكرانية  الرئاسة  إعــالن  رغم 
ستطالب بـ»وقف إطالق نار فوري وسحب القوات من 

األراضي األوكرانية«.
شديدة  معارك  مع  المحادثات  بــدء  وتــزامــن 
على  أوكرانيا  شرق  بشمال  خاركيف  على  للسيطرة 
على  شخصًا   11 وقتل  الروسية.  الحدود  من  مقربة 

األقل جراء قصف روسي على أحياء سكنية في خاركيف، 
على ما أعلن حاكم المنطقة، مبديًا مخاوفه من وقوع 

»عشرات القتلى«.
بعد  أكثر هدوءًا  الوضع  بدا  كييف،  العاصمة  وفي 
فرض حظر التجول في عطلة نهاية األسبوع، غير أن 
العديد يستعدون لهجوم روسي جديد. وُأقيمت حواجز 
األلواح  على  رسائل  ونشرت  المدينة،  في  مرتجلة 
بأنهم سيستقبلون  الروس  تحذر  العامة  اإللكترونية 

»بالرصاص«.

عتبة جديدة في تصعيد النزاع
انتصار  أي  تحقيق  عن  الروسي  الجيش  عجز  ومع 
كبير حتى اآلن، اجتاز بوتين عتبة جديدة في تصعيد 
النزاع الذي يخشى العديد أن يتحول إلى أخطر حرب 

في أوروبا منذ 1945.
الــرؤوس  من  عدد  أكبر  روسيا  تمتلك  وفيما 
أمر  أنه  األحد،  بوتين،  أعلن  العالم،  في  النووية 
خاصة«  تأهب  حالة  »في  النووية  القوات  بوضع 
صادرة  حربية  »تصريحات  على  قوله،  بحسب  ردًا، 
المشروعة«  الحلف األطلسي« والعقوبات »غير  عن 

بالده. على  المفروضة 
أن  واالس،  بن  البريطاني،  الدفاع  وزير  واعتبر 
بوضع  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  قيام 
ليست  قصوى  تأهب  حالة  في  النووية  قواته 
في  يحدث  »ما  عن  االنتباه  لصرف  محاولة  سوى 
نووية  حرب  إلى  ــزالق  االن من  وحــذر  أوكرانيا«، 

عالمية.
»معركة  في  منخرط  بوتين  إن  واالس  وقــال 
قوات  لديه  بأن  العالم«  »تذكير  ويحاول  بالغية« 
وأن  نووية  قوة  أيضًا  بريطانيا  أن  وأضاف  ردع، 

لعقود. أمنها  الخاصة بها حمت  الردع  قوات 
»أي  أن  من  الــروســي  الرئيس  واالس  وحــذر 
مساٍو  رد  له  سيكون  النووي  للسالح  استخدام 
تأخذ  بالده  أن  معتبرًا  الغرب«  قبل  من  أكبر  أو 
الــوزيــر  وأكـــد  الــجــد.  محمل  على  الــتــحــذيــرات 
يسير  ال  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  أن  البريطاني 
»إصابات  وقــوع  مع  له  المرسومة  الخطة  وفــق 
وتيرة  وازدياد  الروس  الجنود  صفوف  في  كبيرة« 

روسيا. في  االحتجاجات 
»أكثر  الروسي  الهجوم  يصبح  أن  واالس  وتوقع 
للمدن  »عشوائيًا«  قصفًا  يشهد  أن  ويمكن  عنفًا« 
الرئيس  يجد  الذي  »المأزق«  بسبب  األوكرانية 

فيه. نفسه  بوتين 
في غضون ذلك كشفت صور األقمار الصناعية 
تتقدم  كيلومترًا   64 روسية بطول  قافلة عسكرية 
فيه  أعلنت  الذي  الوقت  في  كييف،  العاصمة  نحو 
أوكرانيا سقوط مدينة في الجنوب ومقتل العشرات 

من جنودها وإسقاط عدة طائرات روسية.
»ماكسار«،  اإلثنين،  مساء  الصور،  هذه  ونشرت 
بواسطة  بالتصوير  المتخصصة  األميركية  الشركة 
قالت  بريدية  برسالة  وأرفقتها  الصناعية،  األقمار 
فيها إن الرتل »يمتد من تخوم مطار أنتونوف )نحو 
25 كيلومترًا من وسط كييف( في الجنوب إلى تخوم 

بريبيرسك« في الشمال.
مطار  يشهد  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بدأ  ومنذ 
القوات  تسعى  إذ  ضــاريــة،  معارك  »أنطونوف« 
المهاجمة للسيطرة على هذه المنشأة االستراتيجية، 

التي تسهل عليها كثيرًا السيطرة على كييف.
والثالثاء، قالت رئاسة أركان الجيش األوكراني في 
أعادت  الروسية  القوات  إن  »فيسبوك«  على  منشور 
والعشرين  األربع  الساعات  خالل  صفوفها  تجميع 
مدفعية  وأسلحة  مدرعة  عربات  وحشدت  الماضية، 

والمدن  كييف  بتطويق  شيء  كل  قبل  تقوم  »لكي 
الكبرى األخرى في أوكرانيا والسيطرة عليها«.

رد روسي مماثل
شركات  أمام  أبوابها  اإلثنين،  روسيا،  وأغلقت 
الشركات  عديد  بينها  دولــة،   36 من  الطيران 
األوروبية، ردًا على إغالق األوروبيين مجالهم الجوي 

أمام الشركات الروسية.
معظم  تنتمي  الذي  األطلسي  الحلف  كان  وإن 
إلى  قوات  يرسل  لن  أنه  أكد  إليه،  األوروبية  الدول 
غير  تدابير  أعلنت  األوروبية  البلدان  فإن  أوكرانيا، 
مسبوقة لتقديم دعم عسكري لكييف، ما بين صرف 
وإرسال  أسلحة،  إمدادات  لتمويل  يورو  مليون   450

طائرات حربية.
األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  واستبعد 
مشاركة  بحسم  مجددًا  ستولتنبرغ،  ينس  )الناتو(، 
النرويجي،  السياسي  أوكرانيا. وقال  الحلف في حرب 
في  البولندية  الجوية  للقاعدة  زيارة  خالل  الثالثاء، 
السك: »الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا أو ينقل 
لن  الناتو  األوكراني...  الجوي  المجال  إلى  طائرات 

يشارك في الصراع«.
الرئيس  برفقة  كــان  الــذي  ستولتنبرغ  واتهم 
فالديمير  الروسي  الرئيس  دودا،  أندريي  البولندي 
بوتين بأنه »دمر السالم« في أوروبا، موضحًا بالقول: 
والحلف  ــا،  أوروب في  السالم  دمر  بوتين  »الرئيس 
يدين العدوان الوحشي وغير المبرر ألوكرانيا« متهمًا 

بيالروسيا أيضًا بالسماح بذلك.
»لن  دودا:  أندريه  البولندي  الرئيس  قال  بدوره 
نرسل طائراتنا، ألن ذلك سيعني تدخاًل عسكريًا في 
الناتو  أن  ذلك  أوكرانيا، وسيعني  في  الدائر  الصراع 
سيتدخل في الصراع، لكن الناتو لن يكون طرفًا فيه«. 
وأشار دودا إلى أنه يتم تقديم مجموعة واسعة من 
وأضاف:  اإلنسانية،  المساعدات  خاصة  المساعدات، 
الوقت  في  أوكرانيا  إلى  تحلق  لن  طائراتنا  »لكن 
األسبوع  نهاية  في  العالم  شهد  الحالي«.وبعدما 
جرى  الروسي،  الغزو  على  احتجاجًا  عديدة  تظاهرات 
شارك  بألمانيا  كولونيا  في  اإلثنين،  جديد،  تجمع 
المهرجان  ألف شخص حولوا مسيرة   250 فيه نحو 

التقليدية هناك إلى تعبئة ضد الحرب.
الرئيس  أجــرى  الدبلوماسي،  الصعيد  وعلى 
حلفائه  مع  جديدة  محادثات  بايدن  جو  األميركي 

لتنسيق ردهم على الهجوم الروسي.
في  المتحدة،  واألمم  األوروبــي  االتحاد  واستمر 
حول  وجنيف  ونيويورك  بروكسل  في  مشاوراتهما 
األوروبــي  البرلمان  يعتزم  بروكسل  وفي  األزمــة، 
أوكرانيا  بشأن  استثنائية  عامة  جلسة  في  االجتماع 
دير  فون  أورزوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة  مع 
شارل  ــي  األوروبـ االتــحــاد  مجلس  ورئيس  ــن،  الي
األوروبي  االتحاد  في  الدبلوماسيين  وكبير  ميشيل، 

جوزيب بوريل.
الطارئة  الــدورة  انعقاد  تواصل  نيويورك،  وفي 
أن  المتوقع  ومن  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 
يستمر اجتماع أكبر هيئة تابعة لألمم المتحدة عدة 
لروسيا  مناهض  قرار  على  بالتصويت  وينتهي  أيام 

يهدف إلى إبراز عزلة موسكو دوليًا.
اإلنسان  دورة مجلس حقوق  انعقاد  تواصل  كما 
التابع لألمم المتحدة في جنيف، وكان وزير الخارجية 
بسبب  مشاركته  ألغى  ــروف،  الف سيرغي  الروسي 
الطائرات  أمام  الجوي  للمجال  االتحاد  دول  إغالق 
معني  وهو  دولــة،   47 المجلس  ويضم  الروسية. 
العالم.  أنحاء  كافة  في  اإلنسان  حقوق  بأوضاع 
وينتخب أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات من قبل 

المجلس  ويضم  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية 
حاليًا روسيا واألعضاء األربعة اآلخرين الدائمين في 

مجلس األمن، باإلضافة إلى أوكرانيا وألمانيا.

نصف مليون الجئ
من  الفارين  األوكرانيين  الالجئين  أعــداد  وتــزداد 
األمم  في  لالجئين  السامي  المفوض  وأعلن  النزاع، 
 500 أكثر من  أن  اإلثنين،  المتحدة فيليبو غراندي، 
ألف أوكراني فروا منذ بدء الغزو الخميس إلى الدول 
المجاورة، فيما توقع االتحاد األوروبي نزوح أكثر من 

سبعة ماليين شخص.
بولندا،  إلى  الالجئين  من  األكبر  القسم  ويتوجه 
وسلوفاكيا  رومانيا  أيضًا  يقصد  بعضهم  أن  غير 
والمجر، وكلها أعضاء في الحلف األطلسي. وبالرغم 
رئيس  سهَّل  للمهاجرين،  المعادية  مواقفه  من 
وهرع  اللجوء،  قواعد  أوربان  فيكتور  المجري  الوزراء 
الطعام  لتقديم  األوكرانية  الحدود  إلى  المجريون 

والمواساة للمهاجرين وعرض استضافتهم.
تنتظر عند  السيارات  وكانت صفوف طويلة من 
المعابر الحدودية مع بولندا، كما يتوقع أن يتسارع 
أوصت  بعدما  سيما  ال  روسيا،  من  الغربيين  رحيل 
من  فــورًا  بالرحيل  مواطنيها  المتحدة  الواليات 

روسيا، بعد توصيات مماثلة من إيطاليا وبلجيكا.
غير  الهجوم  من  أيام  خمسة  حصيلة  وتبقى 
أنها  اإلثنين،  المتحدة،  األمم  وأعلنت  مؤكدة، 
أحصت مقتل 102 مدني وجرح 304، لكنها حذرت 

بأن األرقام الحقيقية أعلى »بكثير«.
أما أوكرانيا، فأفادت اإلثنين، بمقتل 352 مدنيًا 
الوقت  في  مؤكدة  الخميس،  منذ   2040 وإصابة 
لم  الروس. من جانبهم،  الجنود  آالف  نفسه مقتل 

يكشف الروس أي أرقام.
الجمعية  في  األعضاء  ـــ193  ال ــدول  ال وبــدأت 
»جلسة  نيويورك  في  المتحدة  لألمم  العامة 
عامًا،  أربعين  منذ  األولى  هي  طارئة«  استثنائية 
لوقف  الدعوات  فيها  وتــرددت  للنزاع.  مخصصة 
بحدة  وروسيا  أوكرانيا  تواجهت  فيما  الحرب، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأعلن  المنبر.  من 
يجب  أوكرانيا  في  »المعارك  غوتيرس  أنطونيو 
إلى  الجنود  يعود  أن  يجب  كفى.  تتوقف.  أن 
على  ينص  قرار  مشروع  فرنسا  وتطرح  ثكناتهم«. 
مجلس  على  ألوكرانيا  إنسانية  مساعدة  تقديم 

األمن، حيث تملك روسيا حق النقض.

موسكو–كييف: وكاالت

● تظاهرة تضامنًا مع أوكرانيا

● صور ألقمار صناعية تظهر جزءًا من الرتل العسكري الروسي شمال غرب كييف● جندي روسي ● سيارات ُدمرت في القصف الروسي في ضواحي العاصمة األوكرانية كييف )28 فبراير 20222(.

جهود دبلوماسية حثيثة إلنهاء الغزو.. ورهان ضعيف
على محادثات السالم

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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عربي و دولي07

»األغذية العالمي« يحذر من جحيم في اليمن:

حظر السالح يطال الحوثيني بقرار من مجلس األمن ودعم إماراتي

الذي  أوكرانيا  على  الروسي  الهجوم  من  السادس  اليوم  مع  بالتزامن 
الثالثاء،  نظمت،  البلد  هذا  من  الفرار  إلى  األشخاص  آالف  مئات  دفع 
أولى رحالت اإلجالء من أوكرانيا لمواطنين من المغرب العربي والشرق 
مع  المدنيين  أمام  الجوي  مجالها  أوكرانيا  أغلقت  وبعدما  األوسط. 
تجربة  هؤالء  خاض  الخميس،  الروسية،  العسكرية  العملية  انطالق 
أكثر  مناطق  إلى  برًا  االنتقال  إلى  اضطروا  ألنهم  خاصة  مروعة  هروب 

أمنًا.
وعلى وقع الغزو الروسي ألوكرانيا، وجد أكثر من عشرة آالف طالب 
المغاربة والعراقيين والمصريين واللبنانيين،  الكثير من  عربي، بينهم 
أوطانهم معضلة  إلى  إعادتهم  أوكرانيا، وطرحت  في  عالقين  أنفسهم 

لحكوماتهم التي يفتقر بعضها إلى تمثيل دبلوماسي في كييف.
والثالثاء، شرعت تونس في إجالء رعاياها، إذ حطت في مطار تونس 
106 طالب. في المطار  آتية من رومانيا وفيها  قرطاج طائرة عسكرية 
الذي حضر إليه وزير الخارجية عثمان الجرندي، كان أقارب الطالب الذي 

بدا عليهم التعب، في استقبالهم.
ورومانيا  بولندا  سفارتي  مع  تونسي  تنسيق  وجود  الوزير  وأكد 
مسارات  ونتتبع  أسمائهم،  تسجيل  تم  آخرين   480 إجالء  »إلتمام 

وصولهم لبولندا ورومانيا بكل دقة«.
ويتواجد نحو 1700 تونسي في أوكرانيا، 80 % من بينهم طالب في 

جامعات الهندسة والطب.
ويروي طالب هندسة الحاسوب، أيمن بدري، )24 عامًا( ما حدث، إذ 
يقول: »عشنا كابوسًا في ذلك المكان. كانت ظروف حرب استثنائية«. 
أما حمدي بوصاع، الذي انتقل من جنوب أوكرانيا، حيث كان يقيم إلى 
رومانيا، فيصف ما مر به بأنه »مغامرة«. ويقول طالب الهندسة: »كانت 
العملية صعبة ومغامرة كبيرة. عشنا لحظات قوية ونتواصل مع أصحابنا 
جامعات  في  عربي  طالب  آالف   10 من  أكثر  ويلتحق  عنهم«.  ونسأل 

أوكرانيا التي تستقطب هؤالء بسبب انخفاض تكاليف المعيشة فيها.
في  رعاياها  من  ألفًا   12 نحو  يعيش  الذي  بالمغرب  يتعلق  وفيما 
أوكرانيا، بينهم 8 آالف طالب جامعي، فبدأت عمليات اإلجالء اعتبارًا من 
على  وبودابست.  وبوخارست  وارسو  من  رحالت  ثالث  ببرمجة  األربعاء 

أن يتم إجالء هؤالء في مقابل دفع 750 درهمًا )نحو 79 دوالرًا( عن كل 
شخص لرحلة الوصول إلى الدار البيضاء.

أقتيد  نسيمة  الصيدلة  اختصاص  في  الطالبة  هؤالء،  بين  ومن 
ثاني  خاركيف،  مدينة  من  للخروج  وسيلة  تجد  لم  التي  عامًا(   20(
الشوارع بين قوات كييف  أوكرانيا، وحيث دارت األحد معارك في  مدن 

وموسكو ويالزم السكان منازلهم.
لكن  المدينة  مغادرة  في  »فكرت  الفرنسية  األنباء  لوكالة  وتقول 
التي  روسيا«،  مع  الحدود  هي  إلينا  األقرب  فالحدود  مستحيل،  األمر 
في  الطالبة  تمكنت  أوكرانيا،  جنوب  وفي  لياًل.  المدينة  قواتها  دخلت 
طب األسنان رانيا عوكرفي )23 عامًا( من مغادرة مدينة زابوريجيا إلى 

مولدافيا الخميس، بعيد بدء الهجوم الروسي.
وأماكن  مؤلمة«  »مشاهد  عاينت  إنها  تقول  التي  الطالبة  وتنتقد 
مسالمة »تشوهت بين ليلة وضحاها«، غياب السفارة المغربية التي »ال 

تساعد، إذ نحاول االتصال وال من يجيب«.
سمير  اللبناني  الطالب  محاوالت  أن  إال  رانيا،  حالف  الحظ  كان  وإذا 
ذلك شأن  في  بعد، شأنه  تثمر  لم  أوكرانيا  لمغادرة  عامًا(   25( عطاهلل 
إجمالي  من  عدة،  أوكرانية  مدن  في  عالقين  لبنانيًا  طالبًا   750 نحو 

1300 كانوا موجودين قبل بدء األزمة.
دخول  تسهيل  على  وتعمل  إجالء  رحالت  بعد  الجزائر  تبرمج  ولم 
الجزائرية،  السلطات  وأعلنت  المجاورة.  للدول  أوكرانيا  من  رعاياها 
األحد، مقتل أحد رعاياها ويبلغ من العمر 24 عامًا في خاركيف ثاني أكبر 

مدن أوكرانيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

الهروب المروع
الغربية  الضفة  في  اهلل  رام  في  الخارجية  وزارة  أكدت  وفلسطينيًا، 
أوكرانيا،  في  فلسطيني   2600 نحو  مساعدة  على  تعمل  أنها  المحتلة 
أحمد  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  وقال  تقريبًا.  طالب   600 بينهم 
إلى  وصولهم  وتأمين  الطالب  عشرات  إجالء  األحد  جرى  إنه  الديك 

رومانيا وبولندا.
في  مقيمين  أردني   3500 لمساعدة  أزمة  خلية  شكلت  األردن  وفي 
أردنيًا   415 إن  الخارجية  وزارة  وقالت  البلد.  هذا  مغادرة  على  أوكرانيا 

تمكنوا في األيام األخيرة من الفرار.

ولم تثمر محاوالت الطالب اللبناني سمير عطاهلل )25 عامًا( لمغادرة 
لبنانيًا  طالبًا   750 نحو  ذلك شأن  في  شأنه  اآلن،  حتى  بشيء  أوكرانيا 
عالقين في مدن أوكرانية عدة، من إجمالي 1300 كانوا موجودين قبل 

بدء األزمة.
وقت  قبل  »واتساب«،  تطبيق  عبر  صوتية  رسائل  في  سمير  ويقول 
قبل شهر  لبنان  »تركت  أخرى:  منطقة  إلى  خاركيف  مغادرة  من  قصير 
وبعت  مااًل  »ادخرت  بعدما  االقتصادي  االنهيار«  جراء  الشهر  ونصف 
»نحاول  ويوضح:  الحرب«.  بدأت  وإذ  هنا..  الدراسة  أجل  من  سيارتي 
اللبنانية ومألنا استمارة على موقعها«، من دون  التواصل مع السفارة 

جدوى.

ال ممرات آمنة
لتأمين  التدخل  اللبنانية  السلطات  سمير  يناشد  آخرين،  غرار  على 
تعذر  ظل  في  رومانيا،  أو  بولندا  مع  الحدود  إلى  تقلهم  حافالت 

المكتظة. أو  المعطلة  العام  النقل  استخدام وسائل 
ومالك  أوكرانيا  في  اللبنانية  الجالية  رئيس  شريم،  علي  وتحدث 
شابات  وبينهم  اللبنانيين  الطالب  معاناة  عن  كييف،  في  مطعم 
»يبتن في محطات المترو«. ويروي عبر الهاتف للوكالة الفرنسية إنه 
وجود  إلى  الفتًا  إيوائهن«،  على  قادر  غير  ألنني  الطعام  لهن  »أرسل 

الروسية«. اللغة األوكرانية وال  طالب في العشرينات »ال يتكلمون 
حبيب،  بو  عبداهلل  والمغتربين،  الخارجية  وزير  نصح  بيروت،  وفي 
اللبنانيين في أوكرانيا »البقاء في أماكن آمنة لحين جالء األمور« جراء 
»عدم وجود ممرات آمنة لتاريخه« لمغادرتهم. وكلفت الخارجية هيئة 
إلى بولندا ورومانيا جوًا في  الذين »لجؤوا  اللبنانيين  رسمية »إجالء« 

موعد يحدد الحقًا«.
وباشرت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا فجر الخميس، بناء 
الرئيس فالديمير بوتين، في خطوة رفعت بشكل حاد  أوامر من  على 
الواليات  تتقدمها  غربية  وأطراف  موسكو  بين  التوتر  منسوب  من 

المتحدة وحلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي وبريطانيا.
وإصابة  مدنيًا   350 من  أكثر  مقتل  إلى  أوكرانيا  سلطات  وأشارت 
قتلت  قواتها  أن  مؤكدة  الخميس،  الهجوم  بدء  منذ  شخصًا   2040
»آالف« الجنود الروس، علمًا بأن موسكو لم تعلن أي حصيلة رسمية.

أوكرانيا ـ وكاالت

● طالب تونسيون تم إجالؤهم من أوكرانيا يحملون العلم األوكراني لدى وصولهم إلى مطار قرطاج في العاصمة التونسية )1 مارس 2022(.

● دول شمال أفريقيا تنظم إجالء رعاياها من "كابوس" أوكرانيا 

● ممرضة تعاين طفالً في مركز طبي في الحديدة في غرب 
اليمن )15 فبراير 2022(.

بدعم من دولة اإلمارات، وفي محاولة للحد من قدرات 
يوسع  قرارًا  األمن  مجلس  أصدر  اليمن،  في  االحوثيين 
جميع  ليشمل  اليمن  إلى  األسلحة  إيصال  على  الحظر 
مقتصرًا  كان  بعدما  إيران،  مع  المتحالفين  الحوثيين 

على أفراد وشركات محددة.
بينما  دولة،   11 لصالحه  صوتت  الذي  القرار  واعتبر 
والمكسيك  النرويج  هي  التصويت  عن  أربع  امتنعت 
إرهابية«،  »جماعة  الحوثيين  أن  وأيرلندا،  والبرازيل 

وذلك للمرة األولى.
من  المقربة  روسيا،  تصويت  دبلوماسيون  وفسر 
إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة 
عبره  موسكو  هدفت  وأبوظبي،  موسكو  بين  »اتفاق« 
مجلس  في  التصويت  عن  اإلمارات  امتناع  ضمان  إلى 

الروسي ألوكرانيا الخميس الماضي. الغزو  األمن ضد 
القرار  على  التصويت  عن  امتعنت  اإلمارات  وكانت 
الذي قوبل بـ»فيتو روسي«، إلى جانب الهند والصين، 
وفسرت قرارها على أنه نابع من رغبتها في عدم تأييد 

أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.
ويمدد  المتحدة  المملكة  الذي صاغته  القرار  وينص 
حظر األسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أن »الكيان« 
المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، »سيخضع إلجراءات 
تتعلق بحظر األسلحة« المفروض على اليمن منذ العام 
المتحدة  األمم  لدى  اإلماراتية  البعثة  واعتبرت   .2015
في تغريدة على »تويتر« أن القرار »سيحد من القدرات 
في  تصعيدهم  وقف  نحو  ويدفع  للحوثيين  العسكرية 
العدائية  أنشطتهم  سيمنع  أنه  كما  والمنطقة.  اليمن 
الشحن  لخطوط  والتهديدات  المدنية  السفن  ضد 

الدولية«. والتجارة 
برس«،  لـ»فرانس  صرح  دبلوماسي  لمصدر  ووفقًا 
يعتبر توسيع نطاق الحظر مهمًا على الصعيد السياسي، 
العملية  الناحية  من  األمور  من  الكثير  يغير  لن  لكنه 
على  يسيطرون  الذين  الحوثيين  للمتمردين  بالنسبة 

العاصمة صنعاء. بينها  اليمن  مناطق واسعة في 
الطامحة  الثرية  النفطية  الدولة  اإلمارات،  ُانتخبت 
اإلقليمية  الساحتين  على  أكبر  سياسي  دور  ألداء 
 2022 العامين  األمــن  مجلس  في  عضوًا  والدولية، 
لمدة  الدولي  األمن  مجلس  رئاسة  وستتولى  و2023، 

الثالثاء. ابتداًء من  شهر 
قبل  من  لهجمات  أخــيــرًا  ــارات  اإلمـ تعرضت  وقــد 
وطائرات  بالستية  بصواريخ  اليمنيين  الحوثيين 
مسيرة، تمكنت دفاعات الدولة الخليجية من إسقاطها، 
في  أشخاص  ثالثة  بمقتل  تسبب  األول  الهجوم  لكن 

أبوظبي. العاصمة 
وقد  كذلك،  السعودية  الحوثيون  يهاجم  ما  وغالبًا 
تسببت هجماتهم بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في 
المملكة. وتتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع اليمني 

كافة بارتكاب »جرائم حرب«.
العابرة  الهجمات  »بشدة   2140 القرار  ويدين 
بما  اإلرهابية،  الحوثي  جماعة  تشنها  التي  للحدود 
السعودية  العربية  المملكة  على  الهجمات  ذلك  في 
والبنية  المدنيين  وضرب  المتحدة  العربية  واإلمارات 
هذه  لمثل  الفوري  بالوقف  ويطالب  المدنية،  التحتية 

الهجمات«.

تجنب حق النقض
شخص  ألف   380 نحو  لقي  المتحدة،  لألمم  ووفقًا 
بسبب  معظمهم  اليمن،  في  النزاع  في  مصرعهم 
والجوع  الشرب  مياه  نقص  مثل  المباشرة  غير  العواقب 

واألمراض، بينما نزح ماليين آخرون.
تقوده  الذي  العسكري  التحالف  في  عضو  واإلمارات 
قد   .2015 منذ  اليمن  في  الحوثيين  ويقاتل  السعودية 
2019، لكنها تبقى العبًا مهمًا. سحبت قواتها منه في 

كشف  عدم  شرط  تحدث  غربي،  دبلوماسي  وصرح 
إزاء  كبيرة  أمل  بخيبة  »ُأصيبوا  الغربيين  بأن  هويته، 
واألحد،  الجمعة  مرتين،  التصويت  عن  اإلمارات  امتناع 
تتعلق  األمن  مجلس  في  قرارات  على  التصويت  خالل 

أوكرانيا«. بالحرب في 
وهدف هذا الموقف »كان تجنب استخدام روسيا حق 
حظر  يمدد  الذي  القرار  تبني  خالل  اإلثنين،  النقض«، 
اليمن،  في  الحوثيين  جميع  على  المفروض  األسلحة 

على حد تعبير هذا المصدر.
وأضاف دبلوماسي أوروبي، طلب عدم كشف هويته، 
بأنهم  ومقتنعون  اإلمارات،  من  جدًا  مستاؤون  »نحن 

بالحوثيين  مرتبطة  روسيا«  مع  قذرة  صفقة  أبرموا 
وأوكرانيا.

التصويت  عن  اإلمارات  امتناع  يرتبط  المقابل،  في 
إمكانات  على  الحفاظ  في  برغبة  المتحدة  األمم  في 
أوضــح  كما  ــألزمــة،  ل سلمي  حــل  إليــجــاد  ــوار«  ــح »ال
لـ»فرانس برس« دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته. 
اإلنسانية«  »العواقب  من  جدًا  قلقة  اإلمارات  أن  ،وأكد 

للنزاع.
وعلى غرار دول الخليج األخرى، تقيم اإلمارات عالقات 
لكن  واشنطن،  مع  مهمة  وعسكرية  واقتصادية  أمنية 
الدول  هذه  تجبر  باتت  موسكو  مع  المتنامية  الروابط 

لتحقيق توازن صعب في مواقفها. السعي  على 
ولطالما كان ينظر إلى اإلمارات، ال سيما إمارة دبي، 
ووجهة  الروسية،  لالستثمارات  جذب  نقطة  أنها  على 

اإلجازات. لقضاء  الروسية  النخب 
تقيم  الطاقة،  أســواق  في  رئيسيًا  العبًا  وبصفتها 
في  روسيا  مع  عالقة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  كل 
مجال الطاقة، بينما تقود الرياض وموسكو منذ سنوات 
اإلنتاج  في  معًا  تتحكمان  حيث  »أوبـــك+«،  تحالف 

لتحقيق استقرار في سوق األسعار.
للشؤون  اإلماراتي  الرئيس  مستشار  شرح  واألحــد 
»موقف  أن  »تغريدة«  في  قرقاش،  أنور  الدبلوماسية، 
المتحدة  لألمم  األساسية  المبادئ  إزاء  راسخ  اإلمارات 
الحلول  ــض  ورف الــدول  وســيــادة  الــدولــي  والــقــانــون 
والتموضع  االصطفاف  بأن  »نؤمن  وقال:  العسكرية«. 
األوكرانية  األزمة  وفي  العنف،  مزيد  إلى  إال  يفضي  لن 
الدبلوماسية  لتبني  األطراف  جميع  تشجيع  أولوياتنا 

والتفاوض إليجاد تسوية سياسية تنهي هذه األزمة«.

زيادة أسعار الوقود والغذاء
من  العالمي  األغذية  برنامج  حذر  متصل  سياق  وفي 
زيادة  إلى  األرجح  على  ستؤدي  أوكرانيا  في  الحرب  أن 
الحرب،  مزقته  الذي  اليمن،  في  والغذاء  الوقود  أسعار 
تراجع  مع  المجاعة  إلى  السكان  مزيد  يدفع  قد  مما 
»يؤدي  بيان:  في  البرنامج  وقال  المساعدات.  تمويل 
الوقود  أسعار  زيادة  إلى  أوكرانيا  في  الصراع  تصعيد 
بشكل  يعتمد  الذي  اليمن  في  الحبوب  خاصة  والغذاء، 

شبه كامل على االستيراد«.
معظم  في  الغذائية  المواد  أسعار  »تضاعفت  وتابع: 
من  أكثر  جعل  مما  الماضي،  العام  خالل  اليمن  أنحاء 
سيؤدي  غذائية.  مساعدات  إلى  حاجة  في  البالد  نصف 
إلى  الناس  إلى دفع مزيد  الغذائية  المواد  ارتفاع أسعار 
على  واالعتماد  الجوع  في  المتمثلة  المفرغة  الحلقة 
من  مرارًا  األغذية  برنامج  وحذر  اإلنسانية«.  المساعدة 
األمم  تصفه  بما  يمر  اليمن  أن  رغم  األمــوال  نضوب 
بحاجة  وهو  العالم«.  في  إنسانية  أزمة  »أسوأ  المتحدة 
المقبلة  الستة  األشهر  في  دوالر  مليون   800 نحو  إلى 

13 مليون شخص. إلى  الكاملة  المساعدة  لتقديم 

طرابلس ـ القاهرة - الوسط

»كورونا« يحضر بقوة في العراق

موجة رابعة وسط نسبة تلقيح قليلة وغياب للكمامات
بغداد–وكاالت

بغداد،  وحافالت  متاجر  في  الوجوه  عن  الكمامات  تختفي  تكاد 
بقوة  حاضرًا  يــزال  ال  »كوفيد–19«  وبــاء  أن  من  الرغم  على 
إلى  الناس  فيه  يلجأ  وال  قليلة،  فيه  اللقاح  تلقي  نسبة  بلد  في 

المستشفيات إال كمالذ أخير.
تم  الذي  بغداد،  في  الحكومي  الشفاء«  »مستشفى  يتسع 
تحويله إلى مركز لـ»كوفيد–19« منذ بدء تفشي الوباء، لـ175 

مريضًا، ويضم 40 سريرًا للعناية الفائقة، نصفها ممتلئ.
مليونًا،   40 من  أكثر  عدد سكانه  يبلغ  الذي  العراق،  ويواجه 

موجة وبائية رابعة منذ يناير، لكن لم تفرض أية قيود للوقاية.
كاظم،  الحسين  عبد  علي  المستشفى  مدير  معاون  ويقول 
مرضى  من   %  95 »نسبة  نحو  إن  بــرس«،  »فرانس  لوكالة 
ملقحين«.  غير  المركزة  العناية  يدخلون  الذين  كوفيد–19، 
والمتقطع  الحاد  الصوت  المركزة  العناية  قسم  في  ويهمين 

ألجهزة مراقبة التنفس والمصل.
ويتشارك رجل متقدم في السن وشابة غرفة العناية الواسعة 
نفسها. كالهما موصول بأجهزة التنفس. يسمح لفرد من أفراد 
الطبي  األبيض  والــزي  الكمامة  وضعه  شرط  الزيارة  العائلة 
موصول  ستيني  رجل  يدفع  مجاورة،  غرفة  في  للوقاية.  الخاص 
أيضًا بجهاز المساعدة على التنفس، غطاء السرير عنه، متملماًل. 
إنه  »يقول  قائاًل:  الطبيب  معه  الجالسين  أقربائه  أحد  ينبه 
يشعر باالختناق«. ومنذ بدء تفشي الوباء، ُأصيب أكثر من 2.2 
مليون شخص به في العراق، وفارق الحياة ما يزيد على 24 ألف 
السريع  التفشي  من  الرغم  وعلى  األخيرة،  األيام  وفي  شخص. 
للمتحور »أوميكرون« إال أن اإلصابات تراجعت. وتبلغ الحصيلة 

الرسمية اليومية نحو ألفين.

أخبار كاذبة
لتشجيع  السلطات  أطلقتها  التي  الواسعة  الحملة  رغــم 
العراقيين على تلقي اللقاح ومع وجود 1400 مركز تلقيح، تراوح 
شخص  ماليين   10 من  أقل  سوى  يتلقَ  فلم  مكانها،  العملية 
اللقاح، على ما أكد لـ»فرانس برس« الناطق باسم وزارة الصحة 

سيف البدر.
من بين هؤالء، تلقى أقل من سبعة ماليين الجرعة الثانية، 
 %  66 تلقى  بينما  الثالثة.  الجرعة  فقط  ألف شخص  مئة  ونحو 

من سكان إيران المجاورة، البالغ عددهم 83 مليونًا، الجرعتين.
محمد  الشفاء«،  »مستشفى  في  العناية  قسم  مدير  يجري 
ومقدمًا  األشــعــة  بصور  مدققًا  الصباحية،  جولته  صــالــح، 
عامًا،   49 العمر  من  البالغ  الطبيب  ويقول،  لفريقه.  التوجيهات 
السن،  في  متقدمون  أكثر،  أو  منهم   %  90 المرضى،  »غالبية 
فوق الستين عامًا، ومعظمهم لديه مشاكل مزمنة، مثل مرض 

السكري وارتفاع الضغط في الشريان، ومشاكل في الكلى«.
يرافق صالح أطباء وممرضو منظمة »أطباء بال حدود« التي 

تقدم المساعدة للمستشفى بالخبرات.
عالج  توفير  بـ»ضمان  يسمح  الــذي  التدريب  عن  وفضاًل 
دانييل  المنظمة  في  الطبي  المسؤول  يشرح  كما  مستدام«، 

نوفمبر،  في  أطلق  الذي  حدود«،  بال  »أطباء  برنامج  فإن  أوش، 
يقدم أيضًا خدمات في العالج الفيزيائي والصحة النفسية.

ويقول  أيــضــًا.  أولــويــة  الكاذبة  األخــبــار  مكافحة  وتشكل 
غير  المستشفى  يدخلن  اللواتي  الحوامل  النساء  »غالبية  أوش: 

ملقحات، ألنهن يخشين من أن يؤثر اللقاح على الجنين«.

%2 فقط
ويتحدث صالح عن ظاهرة أخرى، ويقول إن »أغلب المرضى 
يبقون في البيت فترة طويلة وال يتم إدخالهم إال بعد وصولهم 
الحرجة«. ويضيف: »في بعض األحيان، ال نتمكن  المرحلة  إلى 
من عكس الضرر الذي لحق بالمريض من ناحية الرئة والجهاز 
الدوراني والكلى«. والسبب، حسب رأيه، هو أن »المريض يبقى 

في المنزل ويستمع إلى مواقع التواصل ويتأثر بالشائعات«.
وتسهم في ذلك السمعة السيئة للقطاع الصحي في العراق 
مر على  الذي  الدولي  والحصار  الحروب  أنهكته عقود من  الذي 
»المواطنون  هويته،  كشف  عدم  فضل  ممرض،  ويقول  البالد. 
يتخوفون كثيرًا من المستشفيات بسبب الشائعات التي تصلهم 
يهتموا  ولن  المستشفى  في  المناسب  العالج  تجد  لن  بأنك 
مستشفيين  مدمران  حريقان  نهش   ،2021 العام  في  بك«. 
80 شخصًا مصرعهم  أكثر من  عامين خالل أشهر فقط. ولقي 
ضواحي  إحدى  في  يقع  مستشفى  في  أبريل  ليالي  إحدى  في 

العاصمة.
تتعدى  ال  قطاع  في  عديدة  تحديات  بوجود  السلطات  وتقر 

حصته من إنفاقات الدولة نسبة 2 % في البلد الغني بالنفط.
ويقول سيف البدر: »في الحكومات السابقة، لم تكن الصحة 

أولوية«.
التحتية  البنية  دمــرت  داعــش،  مع  الحرب  »بعد  ويضيف: 

للقطاع الصحي في بعض المحافظات بالكامل«.
األسرَّة  آالف  »لدينا  البدر:  يستطرد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
األدوية  وكافة  الصعبة،  التنفسية  الحاالت  مع  للتعامل  المهيأة 

والمستلزمات الطبية واللقاحات متوفرة«.

●  أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى »الشفاء« الحكومي في 
بغداد مع مريض )20 فبراير 2022(.

دول املغرب العربي والشرق األوسط دول املغرب العربي والشرق األوسط 
تنظم رحالت إجالء ملواطنيهاتنظم رحالت إجالء ملواطنيها

تفاصيل الفرار من »كابوس« أوكرانيا:

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

السنة السابعة
العدد 328 30 رجب 1443 هـ
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اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دوالر
إيرادات قناة السويس في فبراير 

الماضي.

قالوا

08

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، الثالثاء، االنتهاء من صيانة إتمام عمليات صيانة لآلبار 
 A52 في حقل الوفاء، وإزالة الترسبات الكلسية وإزالة الملح بمواد كيميائية مخففة للبئرين

و54A، حيث وصلت القدرة اإلنتاجية بعد العملية إلى 2000 برميل نفط يوميًا.
إدارة  لجنة  ومتابعة  خطط  ضمن  تأتي  الصيانة  هذه  إن  بيان،  في  الشركة،  وقالت 

المشغل بشركة مليتة للنفط والغاز لتحسين ورفع مستوى اإلنتاج بحقل الوفاء.
وأضافت أنه جرى اختبار البئر A58 على محطات اإلنتاج المبكر A58 بقدرة إنتاجية 
2470 برميل نفط يوميًا، الفتة إلى أن هذه األعمال تمت بفضل تعاون اإلدارات المعنية، 

وكل الفرق المساندة لها في حقل الوفاء.
وتخطط شركة مليتة للنفط والغاز لزيادة قدرتها اإلنتاجية بواقع 38 ألف برميل نفط 

مكافئ في اليوم، وذلك بفضل حفر وربط عدد من اآلبار خالل العام الجاري 2022.
وفي 4 يناير الماضي، قال رئيس لجنة إدارة المشغل، البشير عبدالسالم إن الشركة 
عازمة على تنفيذ عديد المشاريع لرفع القدرة اإلنتاجية منها: مشروع استغالل حقل غاز 
البوري ومشاريع تركيب ضواغط الغاز بمنصة صبراتة، إضافة إلى حفر وربط عدد من اآلبار 

والتي سترفع القدرة اإلنتاجية للشركة بحوالي 38 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم.

صيانة آبار بحقل الوفاء

احتياطي البالد اإلستراتيجي 
للقمح يكفي ألكثر من عام

وزير االقتصاد والتجارة 
بحكومة الوحدة الوطنية 
محمد الحويج

 

545.5
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3714دوالر أميركي
1.5958يورو

1.7687الجنيه االسترليني
0.3657الريال السعودي
0.3734درهم إماراتي

0.205االيوان الصيني

2020 /11/4 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

»ربيع عمالي« غير مسبوق في تركيا
عليه،  المترتبة  والفواتير  منزله  إيجار  تسديد  بعد 
أوالد  لثالثة  واألب  التخزين  عامل  غوك  بكر  جيوب  تصبح 
زمالئه  إلى  لالنضمام  اضطر  لذلك  فارغة،  اسطنبول،  في 
وعائلته  بكر  يطالب  التضحية،  هذه  وعبر  المضربين. 
سنتا   25( الساعة  في  تركية  ليرات  أربعة  قدرها  بزيادة 

يورو(، وهو سعر رغيف خبز.
ردًا على ذلك، سرّحت سلسلة متاجر »ميغروس« 257 
األجور  زيادة  وتمنحهم  تتراجع  أن  قبل  بينهم غوك  عاماًل 
التي طالبوا بها بعد إضراب دام 17 يومًا. وفي بيان رحبت 
الشركة التي بررت قرار التسريح بـ»احتالل« مستودعاتها، 
األحد.وأمام  إليه  التوصل  جرى  اتفاق  بعد  بعودتهم 
المستودع الذي احتشد فيه المضربون، قال بكر غوك »كنا 
نطلب سعر رغيف خبز! إنه ال شيء بالمقارنة مع األرباح التي 
تقرير  حسب  كوفيد19-،  وباء«  بداية  منذ  لهم  حققناها 

لوكالة »فرانس برس«.
غير  اجتماعية  تحركات  من  جزًءا  اإلضراب  هذا  ويشكل 
وقد  العشرين.  القرن  سبعينيات  منذ  تركيا  في  مسبوقة 
مصانع  احتالل  وعمليات  إضرابًا  ستين  من  أكثر  سجل 
فيها  شارك  شركات،  مقاطعة  إلى  ودعوات  واحتجاجات 
في  البالد،  في  شهرين  خالل  األقل  على  عامل   13500
خالل  بالمئة  خمسين  بنحو  رسميًا  قدر  تضخم  مواجهة 
ضعف  يتجاوز  أنه  مستقلون  اقتصاديون  يقول  بينما  عام، 

ذلك.
وفي أغلب األحيان يحقق العاملون مطالبهم ويشجعون 
منذ  قيود  خنقت  بينما  حذوهم  يحذوا  أن  على  اآلخرين 
االنقالب العسكري في 1980، الحق في اإلضراب واألنشطة 

النقابية.
في  أنقرة  في  يعمل  الذي  أويار  فرحات  يقول  بمرارة، 
إلى  الطلبيات  توصيل  في  الرائدة  »يميكسيبيتي«  شركة 
المنازل في تركيا »الحصول على وجبات أو القيام بتسوق 
بمواد مثل تلك التي أقوم بتوصيلها، أمر مستحيل بأجري 
هذا«.ومع زمالئه، توقف الشاب البالغ من العمر 27 عامًا 
الموظفين  من  العديد  غرار  على  فبراير  مطلع  العمل  عن 
كبير  حد  الى  نشطت  التي  التوصيل  شركات  في  اآلخرين 

منذ الوباء.
النارية  بدراجاتهم  طرًقا  أغلقوا  صوتهم،  وإلسماع 
شركتهم  شعار  تشكل  التي  الوردية  السترات  وارتدوا 
ولتطويق  نقابة.  إلى  االنضمام  في  بالحق  أيضًا  وطالبوا 
إدارية  بمناورة  القيام  »يميكسيبيتي«  حاولت  تحركهم، 
بيرم  التجاري. وقال  السجل  بتغيير وضعها في  لها  تسمح 
الغش  إنه »عبر هذا  »نقليات-آي اس«  نقابة  كركين من 

أصبح انضمام الموظفين في نقابتنا باطال«.

مع  التعاطف  من  موجة  إلى  أدت  المحاولة  هذه  لكن 
المضربين وأطلقت دعوات إلى مقاطعة الشركات المعنية 
على  »يميكسيبيتي«  وشهدت  االجتماعية.  الشبكات  على 
حسب   ،70% نحو  بنسبة  الطلبات  في  انخفاضًا  الفور 
اعتقل  عندما  الدعوات  هذه  مشاهير  ودعم  النقابات. 
عمال من »ميغروس« مقيدي األيدي ووضعوا في الحبس 
االحتياطي بسبب احتجاجهم أمام نوافذ رؤسائهم. وشارك 
عبر  المفاوضات  في  مباشر  بشكل  ليفنت  هالوك  المغني 

وساطة بين الموظفين وسلسلة المحالت.
يرى فرحات أويار أن دعم السكان ضروري أيضًا لتحسين 
ظروف العمل. وقال »حتى لو أعطونا عالوة يبقى الضغط 
قائمًا لعمليات تسليم أسرع مع مخاطر وقوع حوادث. يجب 

أن نكون نقابيين لنقاوم«.
قتلوا في  السعاة  190 من  أن  نقابة »نقليات«  وذكرت 
وكالة  طلبات  من  الرغم  وعلى   .2020 في  سير  حوادث 
الرد  »يميكسيبيتي«  رفضت  المتكررة،  برس«  »فرانس 
عمال  نقابة  رئيسة  أكار  نسليهان  وقالت  سؤال.  أي  على 
موظفي  تمثل  التي  دي-سين(  غي  )دي  المستودعات 
ودُفع  الوباء  مع  تراجعت  العمل  »ظروف  إن  »ميغروس« 
الموظفون إلى القيام بعمل أكبر من دون احترام إجراءات 

السالمة«.
ويرى باسارن اكسو من اتحاد »أوموت-سين« أن عدم 
الطلبيات  توصيل  قطاع  في  سيما  ال  المتزايد  االستقرار 
الذي فرض كما في أي مكان آخر، العمل في وضع شركات 
صغيرة، هو عامل آخر للتعبئة. وقال إن »%70 من الذين 
الذين ال  الجامعات  خريجي  توظفيهم كسعاة هم من  تم 

يستطيعون العثور على عمل في قطاع دراساتهم«.
المشاريع  أصحاب  وضع  أن  أدركوا  »عندما  وأضاف 
بدأوا  العمل  حقوق  في  حماية  أي  من  يحرمهم  الصغيرة 
التحرك بشكل عفوي في كثير من األحيان، من دون المرور 
أن  النقابيون  يتوقع  التضخم،  تسارع  ومع  نقابة«.  عبر 
نسليهان  وقالت  االجتماعية.  الحركات  في  تكثًفا  يشهدوا 
أكار إن »الغضب تراكم والعمال سيطلقون الربيع الخاص 

بهم«.

خالفات عون وصنع الله تعرقل زيادة إمدادات الغاز الليبي ألوروبا

لشركة  التنفيذي  المدير  لقائه  اهلل خالل  لفت صنع 
هناك  أن  إلى  حكار  توفيق  الجزائرية  »سوناطراك« 
ظل  في  اإلنتاج  بزيادة  الحمادة  منطقة  في  آمااًل 
زيادة الطلب العالمي على الغاز، معتبرًا أن الجانبين 
والغاز  الطاقة  أسواق  الستقرار  دور  لعب  يمكنهما 
وكذلك التصدير إلى أوروبا، التي تخشى من توقف 
السياسية  الخالفات  نتيجة  الروسية  الغاز  إمدادات 

بين موسكو ودول القارة العجوز.
وقال إن »احتياطات الغاز المعلنة في ليبيا تصل 
إلى 55 تريليون متر مكعبة، ويمكن أن يصل الرقم 
إلى الضعف باحتساب االحتياطي في عرض البحر«. 
الغاز  من  احتياطات  »هناك  أن  حكار  صرح  بدوره 
والنفط وهناك طلب في أوروبا عليها وسنعمل على 

استغاللها لتلبية هذا الطلب«.
رئيس  بحث  الماضي،  فبراير  مطلع  وفي 
الرئيس  نائب  أيضًا ممع  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
جوردون«  بتروليوم  »بريتيش  لشركة  التنفيذي 
من  للرفع  ليبيا،  في  الغاز  تطوير  إستراتيجية  بيرل 
حجم اإلمدادات للسوق األوروبية. لكن وزير النفط 

الغاز  ليبيا ال تنتج حاليًا ما يكفي من  والغاز أكد أن 
بعض  ومن  منها  طلبت  المتحدة  الواليات  أن  مع 
الدول المنتجة زيادة إنتاج الغاز بسبب األوضاع في 
يحصل  أن  يمكن  الذي  النقص  ومجابهة  أوكرانيا 

في أوروبا.
وبسبب  ليبيا  إن  له،  تصريحات  في  عون،  وقال 
الظروف التي تمر بها تسعى ألن تكون محايدة وال 
تنحاز إلى أي طرف في الصراع الروسي – األوكراني، 
لديها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أن  إلى  مشيرًا 
الكمية  لتقليل  اإليطالية  »إيني«  شركة  مع  عقود 
زيادة  ليبيا  وبالتالي ال تستطيع  الغاز  المصدرة من 

صادرات الغاز خالل السنوات القليلة المقبلة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
منتجي  لكبار  منتدى  في  كلمته  خالل  قال  الدبيبة 
الغاز بقطر إن ليبيا لديها مخزون كبير من الطاقة، 
مع  بالشراكة  جديدة  اكتشافات  لتطوير  وتسعى 
تصبح  قد  ليبيا  أن  إلى  مشيرًا  األجنبية،  الشركات 
اكتشاف  مع  الطبيعي  للغاز  مصدّرة  بارزة  دولة 
وأضاف  جيدًا.  استثمارًا  استثمرت  إن  جديدة  حقول 

التحديات  لمواجهة  بيننا  للتعاون  فرصة  هناك  »أن 
الدولية واستخراج ثرواتنا«.

وعلى ضوء التوتر الشديد بين صنع اهلل ومحمد 
توقيف  األخيرة  األشهر  في  مرارًا  حاول  الذي  عون 
أموال  مع  بالتعامل  أخيرًا،  واتهمه  العمل  األول عن 
 5 وجهت  الخاصة«  أمواله  كانت  لو  »كما  النفط 
للحفاظ  ليبيا  في  األطراف  إلى  دعوة  غربية  دول 
الوطنية  للمؤسسة  السياسية«  غير  »الطبيعة  على 

للنفط.
الواليات  من  كل  حضت  مشترك،  بيان  وفي 
على  وبريطانيا،  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  المتحدة 
احترام »الوحدة والنزاهة واالستقالل والحفاظ على 
الوطنية  الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة 
بالتزام  الدول  تلك  سفارات  ورحبت  للنفط«. 
الشفافية  بتحسين  للنفط  الوطنية  »المؤسسة 
تقوضها«  التي  األعمال  »من  وحذرت  المالية«، 
وشددت على »ضرورة تجنب مثل هذه األعمال التي 
قد تشكل تهديدًا لسالم ليبيا وأمنها واستقرارها«، 

بما يتماشى مع قرارات مجلس األمن الدولي.
الليبية  النفط  وزارة  موقف  كان  المقابل،  في 
الدول  لبيان  استنكارها«  »شديد  عن  عبرت  التي 
الشؤون  في  سافر  »تدخل  بأنه  ووصفته  الخمس، 
الداخلية للدولة الليبية«. وأضافت الوزارة في بيان 
هو  ليبيا  وسالمة  أمن  على  الحقيقي  »التهديد  أن 
التدخل المستمر في شؤونها من قبل أطراف تحاول 

أن تملي إرادتها على اإلرادة الوطنية«.

 مخاوف عميقة لدى الدول 
األوروبية بسبب أزمة الطاقة 

 55 تريليون قدم مكعبة احتياطات 
الغاز الليبي في العام 2021

 190 من السعاة ضحايا حوادث سير في 
2020 .. ودعوات إلى مقاطعة شركات تركية

الجزائر - عبد الرحمن أميني

●   عمال من شركة »يميكسيبيتي« التركية لتوصيل الطلبيات خالل تحرك احتجاج في أنقرة )أ ف ب( 

الغاز  إمدادات  انقطاع  من  األوروبي  القلق  وضع 
يعوض  بدياًل  لتكون  الضغوط  تحت  ليبيا  الروسي 
بين  الخالفات  لكن  المحتمل؛  النقص  من  جزءًا 
الوطنية  المؤسسة  النفط محمد عون ورئيس  وزير 
للنفط مصطفى صنع اهلل كان لها وقع على احتمال 
ألن  ومرجح  لذلك  مستبعد  بين  الدور  هذا  لعب 

تساهم في استقرار سوق الطاقة.
األوروبية  الدول  لدى  عميقة  مخاوف  وتسود 
يواجهونها  التي  المحتملة  الطاقة  أزمة  بسبب 
انقطاع  واحتمال  والطويل  القصير  المديين  على 
 ،40% من  أكثر  إلى  تصل  التي  الروسية  اإلمدادات 
لذلك صرح وزير الخارجية اإليطالي لويغي دي مايو 
برفقة  اإلثنين،  يوم  الجزائر،  في  مهمة  بدأ  الذي 
بأن  ديسكالزي،  كالوديو  »إيني«  شركة  رئيس 
على  للعقوبات  تأثير  أي  بمواجهة  ملتزمة  »روما 
هي  الجزائر  وزيارة  الحزم،  من  قدر  بأقصى  روسيا 
شهادة واضحة على أننا لن نضيع ولو لحظة واحدة 

في سبيل ذلك«.
أن  مايو  دي  تابع  للصحفيين،  تصريح  وفي 
للتفاوض  الحكومة اإليطالية تنفذ »التزامًا ملموسًا 
وإيجاد إمدادات إضافية بسرعة« من الغاز في ضوء 
األزمة في أوكرانيا. وكانت ليبيا ضمن دائرة الضوء 
تتدفق  التي  الغاز  تدفقات  انقطاع  عواقب  ظل  في 
الذي  الغاز  أنابيب  عبر نظام  إيطاليا  إلى  روسيا  من 

يعبر أوكرانيا، والمعروفة باسم »براتستفو«.
 4.3 تبلغ  ضئيلة  بنسبة  سوى  ليبيا  تساهم  ولم 
2021 مقارنة  العام  بالغاز في  إيطاليا  تزويد  % في 
29 مليار متر مكعب من روسيا،  مع استيراد حوالي 
 72.728 البالغ  الواردات  إجمالي  من   %  39 بنسبة 
البيئي  التحول  لبيانات وزارة  مليار متر مكعب، وفًقا 

االيطالية.
والمورد الثاني إليطاليا هو الجزائر، بحصة 28.4 
يصل  الذي  المستورد  الغاز  من   2021 العام  في   %
بحر  يساهم  فيما  فالو،  ديل  مازارا  في  صقلية  إلى 
الشمال اآلن بحصة صغيرة تبلغ 2.4 % وكذلك الغاز 

القادم من ليبيا.
من  مكعبة  قدم  تريليون   55 ليبيا  وتمتلك 
 2021 العام  ألرقام  وفقًا  المؤكدة  الغاز  احتياطات 
في   21 المرتبة  في  بالفعل  البالد  تضع  والتي 
ومع  المؤكدة،  لالحتياطات  الهرمي  التسلسل 
األمر  يتعلق  عندما   40 المرتبة  البالد  احتلت  ذلك، 
ليبيا  في  المؤكدة  االحتياطات  تعادل  كما  باإلنتاج. 
مستويات  على  بناًء  المتبقي  الغاز  من  عامًا   340
االستهالك الحالية علمًا أن هذه األرقام تستند إلى 

االحتياطات المؤكدة فقط.
أكثر  تصدر  ليبيا  أن  السابقة  البيانات  وأظهرت 
من 40 % من إنتاجها من الغاز. وبحسب المؤسسة 
النفطي  الطهارة  افتتاح حقل  فإن   ، للنفط  الوطنية 
الغاز  من  إنتاجها  لزيادة  لليبيا  الطريق  سيمهد 

الطبيعي إلى 6 ماليين قدم مكعب في اليوم.
يريد  الذي  السؤال  فإن  اإلمكانات؛  هذه  ورغم 
إمكانات  حول  عاجلة  إجابة  له  تكون  أن  الغرب 
تظهر  حيث  الطبيعي  الغاز  من  مزيد  لضخ  ليبيا 
المتخاصمين  الطاقة  قطاع  مسؤولي  تصريحات 
فقد  الخصوص.  بهذا  تام  توافق  على  ليسا  أنهما 

احتياطات ليبيا المؤكدة تمتد إلى 340 عامًا
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ينشغل الكثيرون
أوكرانيا،  في  الروسي   - الغربي  الصدام  بمجريات 
واألمن  السلم  على  ذلك  يشكله  الذي  والتهديد 
العالميين، وبينما نحن على الهامش، إال أننا نشاهد 
السياسات  صنع  كيفية  في  مميزة  مدرسة  حقيقة 
الحسابات  على  المبني  الرشيد،  القرار  واتخاذ 
الدقيقة والتدرج في تحقيق الهدف النهائي الممكن 

وفقًا لحقائق القوة بأقل الخسائر الممكنة.
نظام  عن  يمكن  ما  أبعد  هي  الحالية  المعركة 
القطبية الذي كان سائدًا في الحرب الباردة، إذ لم 
يحاول الرأسان المنشغالن في المواجهة حتى اآلن 
)روسيا والناتو(، استقطاب المؤيدين واألنصار من 
لتأييدهم في  البروباغندا  الصغرى في حرب  الدول 
عدالة سلوكهما، بل استمر التركيز على الفعل ورد 
تمثل  مبادئ  أي  عن  النظر  بغض  الممكن  الفعل 
مثاًل سياسية عليا من قبيل الديمقراطية أو حقوق 
اإلنسان أو غيرها، التي فقدت بريقها في مثل هذه 

المواجهات.
ينتشر  المواجهات  هذه  مثل  ففي  وكالعادة، 
وبينما  المغلوطة،  المفاهيم  وتسود  التزييف 
يدققون  المواجهة  في  مباشرة  المشتركون 
لكل  والمنافع  التكاليف  عن  الواقعية  الحسابات 
درجة من درجات الصدام ينتشر الوهم في مساحات 

خارجية عن آثار غير مبررة.
اقتصاديتين  لمسألتين  أتعرض  أن  أحاول  هنا 
رأيت فيهما كثيرًا من اللغط، المبني على حسابات 

خاطئة بصورة كبيرة.
المسألة األولي هي تأثير هذه المواجهة على 

سوق الغاز الطبيعي العالمية.
ليحل  سانحة  فرصة  هناك  أن  البعض  يعتقد 
الطبيعي؛  بالغاز  أوروبا  تزويد  في  روسيا  محل 
بالكامل  الروسية  اإلمدادات  توقف  إما  نتيجة 
العقوبات  نتيجة  جزئيًا  انخفاضها  أو  ألوروبا 
التي  االقتصادية 
الغرب  سيتخذها 
روسيا.  ضد 
ال  الفكرة  هذه 
الحقائق  تدعمها 
 . سية سيا لجيو ا
أكبر  هي  روسيا 

الطبيعي  للغاز  مصدر 
للعالم وال يمكن ألحد 
هذا  في  ينافسها  أن 
نتيجة لعاملين. األول هو أنها تمتلك أكبر احتياطي 
قابل لإلنتاج بأقل تكلفة على اإلطالق. فاالحتياطي 
بينما  مكعب،  متر  مليار   48 هو  لروسيا  المسجل 
تأتي في المرتبة الثانية قطر بمعدل 23 مليار متر 

مكعب.
االحتياطي الليبي من الغاز الطبيعي ال يتجاوز 1.5 
الجزائري  االحتياطي  يصل  بينما  مكعب،  متر  مليار 

إلى 4.5 مليار متر مكعب.
سوق  على  روسيا  لهيمنة  المؤيد  الثاني  العامل 
الغاز الطبيعي العالمية هو شبكة األنابيب الضخمة 
أو  شمال  سواء  األوروبية  القارة  بكل  تربطها  التي 
تنافسية  ميزة  روسيا  يعطي  هذا  القارة.  جنوب 
مهمة للتزويد االقتصادي مقارنة باألساليب األخرى 
مثل التزويد عن طريق البحر بسفن الغاز الطبيعي 

المسال، الذي تتبعه قطر على سبيل المثال.
يسببها  التي  الكبيرة  البيئية  اآلثار  من  وبالرغم 
روسيا  أن  إال  األنابيب  طريق  عن  التزويد  أسلوب 
السوق.  على  السيطرة  لفرض  تتحملها  أن  اختارت 
 199 تنافسية جعلتها تصدر  ميزة  يعطيها  ما  هذا 
مليار متر مكعب في سنة 2021 مقارنة بمعدل 22 
مليار متر مكعب لدولة قطر التي تأتي في الترتيب 

الثاني.
يتخذ  الكرملين  في  مكتبه  في  الجالس  إذن 
القرار، وهو واٍع بأن أوروبا لن تستطيع اتتخلي عن 
بإيقاف  والتهديد  باهظة،  بتكلفة  إال  الروسي  الغاز 
ال   »2 »نوردستريم  مثل  جانبية،  مشاريع  تأخير  أو 
يشكل هاجسًا كبيرًا للدولة الروسية ربما فقط من 
مصاريف  دفع  الروس  سيجنب  حيث  تجارية،  ناحية 
أوكرانيا  مثل  لدول  وسيادية  مالية  عالية  عبور 

وجورجيا.
المسألة الثانية هي أثر الصدام على سوق الغذاء 

العالمية.
وأوكرانيا(  )روسيا  الدولتين  أن  المعروف  من 
تمثالن 29 % من صادرات القمح عالميًا و80 % من 
الكثير من  الشمس؛ مما يجعل  صادرات زيت عباد 
التجار قلقين من أي مواجهة عسكرية قد تؤدي إلى 
تقريبًا  األسود.  البحر  منطقة  في  اإلمدادات  تأخر 
70 % من صادرات القمح تتجه إلى منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في 2021. الواليات المتحدة 
األميركية على لسان وزير زراعتها، توم فيلساك، في 
بلده  بأن  لإلمارات  تعهد  »رويترز«  لوكالة  تصريح 
أي  حال  في  لمساعدة »شركائها«  ستكون سعيدة 

نقص في عرض القمح نتيجة الخالف.
شريكة  تعتبر  ال  التي  الشعوب  على  يحتم  وهذا 
للواليات المتحدة أن تدبر احتياطيًا سريعًا لمصادر 
بديلة لحاجاتها الغذائية لتفادي أي أزمة عذاء يمكن 

أن تتعرض لها.

ليبي اقتصادي  خبير   *

الجالس في مكتبه في الكرملين 
يتخذ القرار وهو واٍع بأن أوروبا لن 
تستطيع التخلي عن الغاز الروسي 

إال بتكلفة باهظة

الحرب.. وسوقا الغاز والغذاء

د.محمد أحمد *

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن غزو 
روسيا ألوكرانيا يشكل خطراً اقتصاديًا كبيراً على المنطقة والعالم؛ األمر الذي يهدد 
النمو العالمي. وكتبت غورغييفا على حسابها بموقع »تويتر« : »أشعر بقلق كبير 
حيال ما يحصل في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء. هذا 
يشكل خطراً اقتصاديًا كبيراً على المنطقة والعالم. نحن نقيم التداعيات ومستعدون 
لدعم أعضائنا عند الحاجة«. وشاعت أجواء عدم اليقين في االقتصاد العالمي بعد 
النفط  أسواق  في  االرتباك  وتفاقم  الماضي،  الخميس  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو 
والبورصات وشركات التكنولوجيا العالمية وسالسل التوريد، مع فرض حلفاء غربيين 
مزيد العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام »سويفت« العالمي 
للمدفوعات المالية بين البنوك. االرتباك طال أسواق الطاقة العالمية، إذ شهدت 
أسعار النفط ارتفاعًا؛ مما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية. أما في 
أسواق األسهم العالمية، التي أصبحت فريسة للتخبط، فهناك حيرة واسعة بين 
المخاوف من آثار العقوبات الدولية على روسيا، وبين وجود نافذة أمل تتمثل في 

إمكانية الوصول إلى حلول لألزمة األوكرانية عبر المحادثات.

صندوق النقد يحذر من خطر اقتصادي كبير
ملياردير روسي: حان الوقت لوضع حد لرأسمالية الدولة

السعر بالدوالرنوع الخام

40.59برنت

38.48غرب تكساس

40.66دبي

41.61سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     11/4/ 2020

رغيف الخبز العربي أبرز الخاسرين

»البتكوين« تجني ثمار الحرب
المشفرة  العمالت  تبادل  مايك شوبانيان، صاحب منصة  يراقب 
»كونا«، التداعيات االقتصادية التي نشأت من الغزو الروسي ألوكرانيا 
على شركته، وهو مرهق من تنظيم إجالء جزء من موظفي شركته من 

كييف التي يعد قطاع العمالت المشفرة فيها مزدهرًا.
وتقول وكالة »فرانس برس« إن الغزو الروسي دفع األوكرانيين إلى 
االعتماد على العمالت المشفرة وأشهرها »البتكوين« قبل انكماش 
القطاع، حتى في ظل حمالت جمع تبرعات لألوكرانيين غير مضمونة 
النتائج، فيما اليزال احتمال لجوء روسيا إلى هذا القطاع للتحايل على 

العقوبات قائمًا.
المشفرة  العمالت  تبادل  عمليات  حول  األبحاث  شركة  وكشفت 
أربعة ماليين دوالر من العمالت  »إيليبتيك«، الجمعة، أن أكثر من 
المشفرة دخلت محفظة واحدة لجمع التبرعات لمنظمة »كوم باك 

إياليف« خالل يومين.
إيقاف«  إلى  »اضطرت  شركته  أن  عامًا(   37( شوبانيان  ويوضح 
األوكرانية،  الحكومة  الروسية حين فرضت  الروبل  التبادالت بعملة 
المكان  الفيديو، من  الروبل«. ويضيف عبر  الجمعة، »عقوبات على 
الذي لجأ إليه بعد مغادرته العاصمة األوكرانية، »إن هذا جزء كبير من 

مدخولنا، لكننا ال نكترث، نحن في زمن حرب«.
بالتفاؤل نفسه حيال نظام  الحكومة األوكرانية ال تشعر  غير أن 
تبادل العمالت المشفرة. فقد دعت وزارة الدفاع األوكرانية عبر موقع 
»يوكرين ناو« )أوكرانيا اآلن( إلى التبرعات عبر تحويالت مصرفية، 
لكنها شددت على أن القانون ال يسمح بتلقي مدفوعات بأشكال أخرى 

)مثل العمالت الرقمية والبيتكوين وباي بال(.
إلى  اللجوء  يمكن  موسكو،  ضد  المقررة  العقوبات  بين  ومن 
في  المالية  التبادالت  ينظم  الذي  »سويفت«  نظام  من  استبعادها 
كل أنحاء العالم. فهل تستطيع العمالت المشفرة أن تسمح لموسكو 

بالتحايل على العقوبات في هذه الحالة؟
أناليسيس«  التحليل »تشاين  مالكولم من شركة  كارولين  ترى 
أن »كوريا الشمالية نفذت هجمات معلوماتية بقصد سرقة العمالت 
إلى  الدوالرات  مليارات  جلب  من  وتمكنت  المنصات،  من  المشفرة 

البالد، متجاهلة العقوبات«.
على  للتحايل  التكنولوجيا  أيضًا  استخدمت  إيران  أن  وتضيف 
العقوبات. غير أنه »يمكن وضع إجراءات احترازية« مثلما هي الحال 
»في النظام المالي التقليدي«، وذلك عبر تحليل بيانات سالسل الكتل، 

حيث تسجل جميع معامالت العمالت المشفرة.

الغزو الروسي، قد يجد  النزاع في أوكرانيا بعد  في وقت يستعر 
المصريون واللبنانيون واليمنيون ومواطنون من دول عربية أخرى، 
صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا أول 

موردي القمح بالنسبة لهم.
األوسط  الشرق  معهد  تحذير  برس«،  »فرانس  وكالة  ونقلت 
لألبحاث من أنه »إذا عطلت الحرب إمدادات القمح« للعالم العربي 
الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، »قد تؤدي األزمة إلى 

تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة«.
العالمي  األغذية  لبرنامج  التنفيذي  المدير  فيقول  اليمن،  في 
الموجود أيضًا في اليمن ديفيد بيسلي: »كنا نظن أننا وصلنا إلى 
القاع، لكن ال، الحال أسوأ نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب 

من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي«.
أخرى في سورية  العالمي، تتسبب حرب  األغذية  لبرنامج  ووفقًا 
في تجويع 12.4 مليون سوري. بينما كان هذا البلد مكتفيا ذاتيًا من 
القمح حتى العام 2011، تاريخ اندالع النزاع فيه، اضطر، بعد سنوات 
من الحرب التي ساعدت فيها روسيا النظام عسكريًا، »إلى شراء 1.5 
مليون طن من القمح في العام 2021، معظمها من موسكو« ، وفقًا 

للموقع المتخصص »ذي سيريا ريبورت«.
أما في لبنان المجاور، حيث أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 
أحمد  لبنان  في  القمح  مستوردي  ممثل  فقال  السكان،  من   %  80
حطيط لوكالة »فرانس برس«: »لدينا خمس بواخر في البحر حاليًا 
محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي، باإلضافة إلى 

البواخر الخمس، يكفي لشهر ونصف الشهر«.
وفي المغرب، قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 
القمح،  استيراد  على  الجمركية  الرسوم  وعلقت  يورو،  مليون   350
أوكرانيا  القمح من  60 % من  التي تستورد تونس   - لكن تونس 
وروسيا - غير قادرة على فعل ذلك. ففي ديسمبر، رفضت البواخر 
تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، وفق ما ذكر اإلعالم في 
تونس، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العمالت األجنبية. 

وولديها مخزون يكفي
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وثاني أكبر مستورد 
من روسيا، واشترت 3.5 مليون طن من القمح حتى منتصف يناير، 
القاهرة  بدأت  أن  بعد  وحتى  غلوبال«.  اند إس  لشركة »إس  وفقًا 
سيما  ال  آخرين،  موردين  من  القمح  بشراء  األخيرة،  السنوات  في 
من رومانيا، فقد استوردت في العام 2021، نحو 50 % من القمح 
من روسيا، و30 % من أوكرانيا. وأكدت الحكومة أن لديها »مخزونًا 
استراتيجيًا يكفي الدولة فترة تقرب من تسعة أشهر« لتغذية 103 
ماليين نسمة، يتلقى 70 % منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة. لكنها 
أضافت: »لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل 
أعلى  بلغت  القمح  أسعار  أن  األوكرانية«، خصوصًا  الروسية  األزمة 

مستوى في شيكاغو منذ 14 عامًا، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن. 

●  عملة بتكوين المشفرة

●  مخبز في لبنان

القاهرة - الوسط 

الهجوم الروسي يربك االقتصاد العاملي

في  الجوي  مجالها  إغالق  األوروبية  الدول  عديد  قرار 
أوروبا  من  البضائع  نقل  تكلفة  من  سيزيد  روسيا  وجه 
إلى آسيا، مما قد يجعل بعض الطرق غير مجدية تجاريًا. 
كما ستؤدي العقوبات الغربية، خاصة حظر بعض البنوك 
إلى  السريع،  العالمي  المالي  الدفع  نظام  من  الروسية 
التجارة  من  نوع  أي  إجراء  في  الشركات  مصاعب  زيادة 
مع موسكو حتى في القطاعات التي ال تخضع للعقوبات.

 Sourcing Industry« رئيس  تيورا،  دون  ويقول 
وحلفائها  المتحدة  الواليات  إصدار  إن   ،»Group
»عقوبات على روسيا سيكون له تأثير مدوي ليس فقط 

يعتقد  لكن  بأسره«.  العالم  على  ولكن  موسكو،  على 
السياسيون والخبراء الغربيون في هذا المجال أنه »بينما 
العقوبات  فإن  اقتصاداتهم،  على  تأثير  هناك  سيكون 
التصعيد  من  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  ستمنع 

في أماكن أخرى«.
من  أنه  التنفيذيين  المديرين  بعض  يرى  لكن، 
سالسل  على  الحرب  تأثير  مدى  معرفة  ألوانه  السابق 
تزال  ال  والعقوبات  الحرب  آثار  إن  ويقولون  التوريد. 
الشركات يمكن أن تعتمد على  غير واضحة، وأن عديد 
مخازنها،  في  الخام  والمواد  الغيار  قطع  من  مخزونات 

يبدأ  الذي  الحصاد  بعد  يصدر  األوكراني  القمح  أن  كما 
في أغسطس.

شركات التكنولوجيا األميركية العمالقة تضررت أيضًا 
إلى  الدعوات  مطرقة  بين  عالقة  التزال  إذ  األزمة،  من 
إجراءات  وسندان  موسكو،  تشنها  التي  الحرب  معارضة 

انتقامية محتملة من قبل الكرملين.
مثل  الكبرى  االجتماعي  التواصل  شبكات  وتتمتع 
بسبب  كبيرة؛  بقوة  و»يوتيوب«  و»تويتر«  »فيسبوك« 
هذه  لكن  مكان،  كل  في  وهيمنتها  العالمي  انتشارها 
المجموعات الخاصة هي أيضًا شركات تسعى إلى الربح، 

ويمكن أن تواجه مشاكل بسبب موقف حاد.
ويأتي الغزو في وقت خسر فيه »فيسبوك« رائد هذه 
الشبكات، عددًا من مستخدميه للمرة األولى في تاريخه 
وعانى انخفاضًا تاريخيًا في قيمته في سوق األسهم. لكن 
نظرًا لخطورة غزو أوكرانيا، يؤكد الخبراء دعمهم موقفًا 

مبدئيًا من مجموعات التكنولوجيا األميركية العمالقة.
وقال أليكس ستاموس، المسؤول األمني السابق في 
»فيسبوك«، في تغريدة على »تويتر«: »اتخاذ الشركات 
األميركية موقفًا مع طرف ما في النزاعات الجيوسياسية 

مبرر، وينبغي أن يكون هذا اختيارًا سهاًل«.

إغالق مصانع سيارات في ألمانيا 
وأضرار بإمدادات صناعة الصلب

في اليابان

خبير: أي مشكلة تتعلق باإلمدادات 
الروسية ستؤثر بشكل كبير في 

السوق

القاهرة - الوسط

●  لوحة مؤشرات بورصة فرانكفورت في 24 فبراير 2022. )أ ف ب(

بعد  العالمي  االقتصاد  اليقين في  أجواء عدم  شاعت 
وتفاقم  الماضي،  الخميس  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو 
وشركات  والبورصات  النفط  أسواق  في  االرتباك 
التوريد، مع فرض حلفاء  العالمية وسالسل  التكنولوجيا 
روسية  بنوك  وعزل  روسيا  على  العقوبات  مزيد  غربيين 
معينة عن نظام »سويفت« العالمي للمدفوعات المالية 

بين البنوك.
شهدت  إذ  العالمية،  الطاقة  أسواق  طال  االرتباك 
تعطل شديد  في  يتسبب  قد  مما  ارتفاعًا؛  النفط  أسعار 

لصادراتها النفطية.
أسعار  بلغت  الخميس،  الروسي ألوكرانيا  الغزو  ومنذ 
ثماني  منذ  األولى  للمرة  للبرميل  دوالرات   104 النفط 
سنوات، وفق آخر سعر مسجل يوم اإلثنين الماضي، كما 
ارتفع سعر األلومنيوم بنسبة تزيد على 20 % هذا العام 
روسيا  عليه  يهيمن  الذي  البالديوم  وارتفع  اآلن،  حتى 
بنسبة 26.7 % مقارنة بنفس الفترة. وقفزت عقود القمح 
الماضي،  األسبوع   %  12 شيكاغو  في  المتداولة  اآلجلة 

إلى أعلى مستوى لها منذ 2012.
للسلع  االستراتيجي  الخبير  هاينز،  دانييل  يقول 
اتخذتها  التي  »اإلجراءات  »إيه.إن.زد«،  لدى  األساسية 
الروسية  البنوك  بعض  لعزل  وأوروبا  المتحدة  الواليات 
عن نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل اإلمدادات… 
تتسم  »السوق  هاينز:  ويضيف  القريب«.  المدى  في 
أوبك  منتجي  بذل  مع  المعروض  في  شديد  بنقص 
بالفعل جهودًا مضنية لزيادة اإلنتاج أيضًا، وهو ما يعني 
أن أي مشكلة تتعلق باإلمدادات الروسية ستؤثر بشكل 

كبير في السوق«.
أما أسواق األسهم العالمية التي أصبحت فريسة للتخبط، 
فهناك حيرة واسعة بين المخاوف من آثار العقوبات الدولية 
إمكانية  في  تتمثل  أمل  نافذة  وجود  وبين  روسيا،  على 

الوصول إلى حلول لألزمة األوكرانية عبر المحادثات.
الرئيسية  المؤشرات  هبطت  المثال  سبيل  وعلى 
لألسهم األميركية واألوروبية، بينما يعكف المستثمرون 
العقوبات  من  الجديدة  الحزمة  تداعيات  تقييم  على 
غزوها  بسبب  روسيا؛  على  الغربية  الدول  فرضتها  التي 
إلى  للهرب  العالم  حول  المستثمرون  وسارع  أوكرانيا. 
منطقة األمان، حيث دفعوا األسهم في غالبية البورصات 
والذهب  النفط  أسعار  ورفع  أسفل،  إلى  العالمية 

والسندات الحكومية.
سالسل  طالت  ألوكرانيا  الروسي  الغزو  تداعيات 
القتال  وأدى  بالفعل.  المضطربة  العالمية  التوريد 
على  تعتمد  التي  ألمانيا  في  سيارات  مصانع  إغالق  إلى 
بإمدادات  أضر  كما  أوكرانيا،  في  مصنوعة  مكونات 
صناعة الصلب في اليابان، بحسب جريدة »وول ستريت 

جورنال«.
كما أدت الحرب إلى زيادة الصادرات السلعية الضخمة 
ألوكرانيا وروسيا؛ مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط 

والغاز الطبيعي والقمح وزيت عباد الشمس.
أن  من  الطيران  وشركات  الشحن  شركات  وحذرت 

قفزة النفط.. وتخبط البورصات.. وشلل سالسل التوريد

الوقت حان  أن  اإلثنين،  أوليغ ديريباسكا،  الروسي  الملياردير  أكد 
لوضع حد »لكل رأسمالية الدولة هذه« وتغيير السياسات، فيما يرزح 
اقتصاد البالد تحت وطأة العقوبات الغربية الناجمة عن غزو أوكرانيا.

تغيير  الضروري  »من  »تليغرام«:  تطبيق  على  ديريباسكا  وقال 
الدولة هذه«، مطالبًا  السياسة االقتصادية ووضع حد لكل رأسمالية 
المسؤولين بـ»توضيحات« بشأن ما سيحدث لالقتصاد خالل األشهر 
الثالثة المقبلة. وأضاف: »إن كانت هذه أزمة حقيقية، فستحتاج إلى 
ال  حالمين  أشخاص  إلى  ال  األزمات،  إدارة  على  حقًا  قادرة  شخصيات 
يملكون إال حفنة من العروض السخيفة«. وتابع: »بخالف العام 2014، 
لن يكون من الممكن عدم التحرك هذه المرة«، وذلك في إشارة إلى 
ردًا  فرضت  التي  الغربية  والعقوبات  القرم،  جزيرة  ضم موسكو شبه 

دعا  »تليغرام«،  تطبيق  على  آخر  منشور  وفي  حينذاك.  الخطوة  على 
»بأسرع  البلدين  بين  السالم  محادثات  بدء  إلى  الروسي  الملياردير 
الروسية  األلمنيوم  أسس شركة  الذي  ديريباسكا،  وكتب  يمكن«.  ما 
في  أسهم  خالل  من  حصة  فيها  يملك  يزال  وال  »روسال«،  العمالقة 

شركتها األم المدرجة في بورصة لندن: »السالم مهم جدًا«.
منذ  روسيا  على  األميركية  العقوبات  قائمة  في  مدرج  وديرباسكا 
اتخذ  التي  الروسية،  بالحكومة  المزعومة  صالته  بسبب   2018 العام 
أثرياء  يواجه  أن  المتوقع  من  فيما  فيها.  للطعن  قانونية  إجراءات 
روسيا اضطرابات اقتصادية كبيرة مع تصاعد العقوبات ضد بالدهم، 
المدفوعات  نظام  من  الروسية  البنوك  عديد  فصل  ذلك  في  بما 

المصرفية العالمية »سويفت«.

روسيا املحظورة من »سويفت«.. ما البدائل.. وهل تكون على خطى إيران؟

االهتمام  بؤرة  المصرفي في  نظام »سويفت«  أصبح 
والواليات  ــا  أوروب دول  بعض  لوحت  بعدما  العالمي 
المتحدة بطرد روسيا منه، على خلفية االجتياح الروسي 

ألوكرانيا.
إعالن  العاصمة كييف، كان  المعارك في  احتدام  ومع 
اليين،  دير  فون  أورسوال  األوروبية،  المفوضية  رئيسة 
روسية  بنوكًا  سيستبعد  األوروبــي  االتحاد  أن  السبت، 
هذا  أن  إلى  مشيرة  المصرفي،  »سويفت«  نظام  من 
جميع  في  العمل  من  البنوك  هذه  يمنع  سوف  اإلجــراء 
الصادرات  فعال«  »بشكل  سيمنع  أنه  كما  العالم،  أنحاء 
البنك  أصول  »سنشل  وأضافت:  الروسية،  ــواردات  وال
المركزي الروسي«، موضحة أن هذا اإلجراء سيؤدي إلى 
عليه  المستحيل  من  وسيجعل  البنك.  معامالت  »تجميد 

تصفية أصوله«.
لكن ما هو نظام »سويفت« المصرفي؟.. وما تأثيراته 
على االقتصاد الروسي إذا ما خرجت موسكو منه؟.. وهل 
من سوابق لدول استخدم ضدها هذا النوع من التدابير 
الوقائية غير العسكرية.. جريدة »الوسط« تسلط الضوء 

على هذا النظام.

ما هو »سويفت«؟
تديره  المالية،  المعلومات  لتبادل  نظام  هو  »سويفت« 
لجمعية  اختصار  وهو   ،1973 العام  منذ  خاصة  شركة 
البنوك. ويقع مقر هذه  العالمية بين  المالية  االتصاالت 
هولب،  ال  في  وتحديدًا  بلجيكا  في  التعاونية  الجمعية 
بالقرب من بروكسل، حيث تأسست في العام 1973 من 

قبل البنوك الرائدة في العالم.
تقوم فكرة »سويفت« على استبدال التلكس بخدمة 
البنوك  بين  الدفع  أوامر  وإرسال  لكتابة  اآللية  الرسائل 
فإنها  اإلطار  وفي هذا  العالم،  أنحاء  في جميع  المختلفة 
للبنوك  تسمح  ولكنها  تحولها،  أو  باألموال  تحتفظ  ال 
المفترض  من  وليس  تهمها،  التي  بالتبادالت  بإبالغها 

أن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات.
المستخدمين  يخبر  فوري  مراسلة  نظام  باختصار  هو 
من  أكثر  ويربط  وتسلمها،  المدفوعات  إرسال  بموعد 
وعلى سبيل  دولة،   200 من  أكثر  في  مؤسسة  ألف   11
المثال فقد نقلت 42 مليون رسالة يوميًا في العام 2021 

الشركات  بين  الــدوالرات  تريليونات  تــداول  تتضمن 
والحكومات.

من يتحكم في »سويفت«؟
رغبة  النظام،  هذا  وأوروبية  أميركية  مصارف  أنشأت 
المالي  النظام  على  ــدة  واح مؤسسة  تسيطر  أال  في 
وتطبق االحتكار. ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، 
أنحاء  جميع  في  الكبرى  المركزية  البنوك  مع  بالشراكة 
العالم، بما في ذلك بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي 

وبنك إنجلترا.

ماذا يعني »سويفت« لروسيا؟
تقول جريدة »لوفيغارو« الفرنسية إن قرابة 300 بنك 
فصلها  جرى  وإذا  »سويفت«،  نظام  في  أعضاء  روسي 
عن  المتحدة  الواليات  أو  ــي  األوروب االتحاد  من  بقرار 
معامالتها  تنفيذ  عليها  فسيتعين  »سويفت«،  رسائل 

أي عن طريق  القديمة،  بالطريقة  األجانب  مع شركائها 
الفاكس، وهو أمر يستغرق وقتًا طوياًل للغاية. كما يمكن 
أن يتم ذلك عبر تبادل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل 
من نوع »تليغرام«، لكنها تتطلب تدخاًل بشريًا وال تقدم 
أيضًا  المعامالت  تلك  وستكون  األمان،  ضمانات  نفس 

»مملة وخطيرة« وسوف تنطوي على مخاطر قانونية.
وفي هذا السياق، يرى رئيس الوزراء الروسي السابق 
»إعالن  بمثابة  القرار  هذا  صدور  ميدفيديف  ديمتري 
»سويفت«  نظام  على  بشدة  روسيا  تعتمد  إذ  حرب«، 
تباع  التي  والغاز  النفط  صادرات  من  المليارات  نتيجة 
من  كبير  جزء  لخسارة  معرضة  بالتالي  وهي  بالدوالر، 
عائدات تصدير النفط وتجارتها الخارجية. ويتوقع مركز 
األبحاث الدولي الذي يتخذ من موسكو مقرًا له، »تأثيرًا 

مدمرًا« على االقتصاد الروسي حال جرى الحظر.
هل هناك تجارب دولية سابقة للحظر من »سويفت«؟

استخدام  من  بلدًا  بالفعل  الدولي  المجتمع  حظر 

خدمة »سويفت«، في العام 2012، حيث طردت الشركة 
بنكها  ذلك  في  بما  خدماتها،  من  إيرانية  مؤسسة   30
ضد  ــي  األوروب االتحاد  عقوبات  مع  تماشيًا  المركزي، 
لموقع  وفقًا  النووي،  وبرنامجها  اإلسالمية  الجمهورية 
النووية  االتفاقية  توقيع  وبعد  اإلخباري.  نيوز«  »يورو 
بالنظام،  إيران  ربط  أعيد   ،2015 العام  في  اإليرانية 
المتحدة  الواليات  أخرى عندما فرضت  انفصلت مرة  ثم 
عقوبات جديدة في عهد دونالد ترامب في العام 2018. 
إيران  خسرت  فقد  »كارنيغي«  مركز  تقديرات  وحسب 
من   % و30  النفط  تصدير  عائدات  نصف  من  يقرب  ما 

تجارتها الخارجية نتيجة لهذا الفصل.
لماذا يتردد الغرب في حظر روسيا من »سويفت«؟

حث بعض زعماء العالم مثل رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، على طرد روسيا من نظام »سويفت«، 
االتحاد  في  مسؤولين  عن  نقلت  »رويترز«  وكالة  لكن 
المرجح« أن يتخذوا مثل  إنه »من غير  األوروبي قولهم 
التداعيات  إلى  بالنظر  المرحلة  هذه  في  الخطوة  هذه 
عن  تايمز«  »فاينانشيال  جريدة  ونقلت  المحتملة. 
مسؤول تنفيذي كبير في مصرف أجنبي القول إن القرار 
سيؤدي إلى فوضى كبيرة في روسيا، لكنه أيضًا سيسد 
الغاز  ثمن  األوروبيون  خاللها  من  يدفع  رئيسية  قناة 

الروسي الذي يحتاجون إليه بشدة.

بدائل نظام »سويفت«؟
كشفت روسيا امتالكها نظامًا بدياًل لـ»سويفت«، وفق 
تصريح صادر عن محافظة البنك الروسي المركزي، إلفيرا 

نابيولينا، التي لم توضح طبيعة هذه البدائل.
أنه  إلى  يشير  غارديان«،  »ذا  لجريدة  تقرير  لكن 
يمكن لروسيا استخدام قنوات أخرى للمدفوعات، مثل 
اإللكتروني،  البريد  أو  المراسلة  وتطبيقات  الهواتف 
على  »سويفت«  مــن  حظرها  تأثير  مــن  يحد  مما 

الروسية. الشركات 
المدفوعات  توجيه  أيضًا  الروسية  للبنوك  ويمكن 
الصين،  مثل  عقوبات،  تفرض  لم  التي  البلدان  عبر 
لمنافسة  بها  الخاص  المدفوعات  نظام  أنشأت  التي 
»سويفت«. وقد يؤدي فرض حظر إلى تسريع استخدام 
نظام »Cips« الصيني المنافس. وهناك أيضًا خوف من 
أن يؤدي ذلك إلى اإلضرار بوضع الدوالر األميركي كعملة 
احتياطي عالمية، وتسريع استخدام البدائل مثل العمالت 

المشفرة، وفقًا لتقرير »ذا غارديان«.

●  عمالء خارج فرع لمصرف »سبيربنك« الروسي في براغ ينتظرون لسحب مدخراتهم وإغالق حساباتهم، )أ ف ب(
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رأي

بإلقاء  ولنبدأ  الشعير...  مكوناته  وأساس  بالدنا  فى  التقليدي  الطعام  من  نوع  »الزميطة« 
يتراوح  التي  بالدنا  في  العنوان.  موضوع  في  الدخول  قبل  الطبيعي«  الشعير»موردنا  على  نظرة 
هي  الشعير  زراعة  تكون  الصحراوي؛  شبه  والمناخ  المتوسط  األبيض  البحر  مناخ  بين  مناخها 
بالمقارنة  مرتفعًا  يعد  الشعير  زراعة  من  االقتصادي  العائد  أن  كما  القمح،  من  مالءمة  األكثر 
اإلنتاج، ولذا  انخفاض تكاليف  المطر مما يساعد على  اعتمادًا على  زراعته  لو تمت  بالقمح، خاصة 
ما  زمن  في  ببالدنا  المستخدم  الطعام  من  أنواع  لعدة  األصيل  المرتكز  هو  الشعير  دقيق  كان 

النفط. قبل عصر 
تأصيل  يحاول  مجتمع  فكل  العامة،  المجتمع  ثقافة  عن  الطعام  في  الشعوب  ثقافات  تنفصل  ال 

اآلخرين. التي تختلف عن  بثقافة طعامه  بانفراده  هويته 
التي  البيئة  وطبيعة  الطبيعية(  و)موارده  مجتمع  أي  بثقافة  الطعام  عالقة  إنكار  يمكن  ال  كما 
والبيتزا  أميركا،  إلى  أذهاننا  في  تلقائيًا  يشيران  والكنتاكي  الهمبرغر  أن  فمعلوم  يسكنها.. 
وهكذا..  السوشي،  واليابان  الفاهيتا  نستدعي  المكسيك  ذكر  وعند  إيطاليا،  إلى  واإلسباغيتي 
اليونسكو  قائمة  ضمن  الكسكسي  بــإدراج  اليونسكو  منظمة  قامت  عندما  نتذكر  هنا  ولعلنا 
ليبيا  في  الحكومة  تداركت  ثم  ليبيا،  تذكر  ولم  مغاربية  دول  لعدة  المادي  غير  الثقافي  للتراث 
ما  كل  توثيق  يتم  أن  يفترض  وكان  الدول..  لتلك  إضافتها  لتتم  اإلجراءات  بعض  بإتمام  وقامت 
من  األكل،  حول  شيء  كل  ولكن  األكالت،  فقط  وليس  الليبية،  التقليدية  بالمأكوالت  خاص  هو 

وعادات. ممارسات 
و»الفتات«  و»المثرودة«  و»الزميطة«  »البازين«  إلدراج  نسعى  لكي  الوقت  حان  أنه  وأظن 
الوعي  رفع  على  والعمل  ليبيا..  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  قائمة  ضمن  أيضًا  و»العصيدة« 
إلى شيء من  الوطنية.. نعود  الذي يعد جزءًا من هويتنا  الغذائي  تراثنا  الحفاظ على  حول أهمية 
اللقمة  »زمط  فيقال:  ازدرد  أو  ابتلع  يعني  زَمَط  فعل  أن  لغويًا  فنجد  »الزميطة«،  حول  التفصيل 

بسرعة«.
الذي  »زميتة«  اسم  من  أوفــق  أراه  ولهذا  »زميطة«،  اسم  اجتراح  تم  أنه  أظن  هنا  ومن 
رأيه  أو  دينه  في  المتشدد  أي  المتزمت،  وهو  آخر  معنى  إلى  بنا  يذهب  ذلك  البعض،ألن  ينطقه 
لفظ  ولذلك  والتشدد،  والتزمت  الزميطة  بين  عالقة  هناك  ليس  أن  وأظن  موقفه،  في  والمتزمت 
زميطة«،  »عبود  المحلية  بلهجتنا  نقوله  ما  إلى  السياق  هذا  فى  نأتي  ثم  األصوب.  هو  الزميطة 
فالنًا:  عبَّد  المملوك..  أو  الحر  غير  اإلنسان،  أي  )العبد(،  من  مشتقة  »عبود«  كلمة  فتبدو 
الزميطة«…  »عبود  تسمية  أصل  على  ينطبق  قد  آخر  معنى  هناك  ولكن  عبدًا،  اتخذه  استعبده؛ 
يحدث  ما  وهو  القصيد،  بيت  هي  هذه  و»الممهدة«  ممهدة...  جعلوها  أي  الطريق:  عَبَّدوا  يقال 
لقمة  أي  اسطوانية،  كتلة  تصير  حتى  جيدًا  وتدلكها  الزميطة  من  حفنة  تأخذ  عندما  تمامًا 
من  رشفة  أو  العسل  من  شيء  إضافة  ذلك  رافق  إن  بأس  وال  والبلع،  لألكل  قابلة  متماسكة 
الشعير  حبوب  عن  عبارة  فهي  »الزميطة«  مكونات  بخصوص  أما  يسر.  بكل  العملية  لتتم  الشاي 

أو »الحماس« على نار هادئة. التي يتم تحميصها على »القالل«  المجففة 
والبسباس  والكمون  الملح  من  قليل  إضافة  مع  وتطحن  ونسفها«  »تهريسها  يتم  ذلك  وبعد 

»الشمر«.
طريقتان  هناك  الطاحونة.  في  ذلك  بعد  تطحن  ثم  الكليل،  أو  الزعتر  لها  يضيف  من  وهناك 
قدر  يؤخذ  حيث  »مفترشة«..  المفتتة  أو  المتماسكة  غير  وهى  األولى،  الطريقة   .. لتحضيرها 
ويتم  الزيتون  زيت  يضاف  تم  التحريك  مع  الكمية  على  يتوزع  حتى  الماء  ويضاف  الزميطة  من 
كوب  معها  يقدم  وغالبًا  السكر،  من  قلياًل  يرش  من  وهناك  مالئم.  بشكل  يتخللها  حتى  تحريكها 
الكفتة  أصابع  شكل  يشبه  الذي  الزميطة«  »عبود  أي  المتماسكة،  األخرى  والطريقة  الشاي..  من 
ألجزاء  تقطع  ثم  كتلة  إلى  وتتحول  تتماسك  أن  إلى  وتعجن  الماء  لها  يضاف  حيث  الصغيرة، 

ويضاف لها زيت الزيتون .
مناسبة  زمن مضى  في  وكانت  محدودة،  ومكوناتها  التحضير  أنها سريعة  لنا  يتبين  مما سبق 
معقول  لزمن  تمتد  فصالحيتها  أحوال،  من  ذلك  إلى  وما  الحج  أو  الترحال  عزم  من  لكل  ورفيقة 
ألطول  بالشبع  الشعور  الجسم  تعطي  التي  األلياف  على  تحتوي  ألنها  جيدة  غذائية  وجبة  وهي 
وكذلك  للجسم،  المفيدة  لألكسدة  العناصرالمضادة  من  العديد  على  تحتوي  كما  ممكنة،  فترة 
وبالتالي  بالجسم،  المناعي  الجهاز  تنشيط  على  يساعد  الذي  الزنك  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 
واألمراض  المشاكل  على  التغلب  على  اإلنسان  جسم  يحفز  منتظم  بمعدل  )الشعير(  زميطة  تناول 

الجسم. لها  يتعرض  التي 
طعامه  يبدع  لكى  اإلمكانات  محدود  لمجتمع  اإلنسانية  الخبرات  تعكس  الزميطة  أن  الخالصة، 
الدينية  واالنتماءات  االجتماعية  الطبقات  لمختلف  المشتركة  الوجبات  من  وهي  الحياة،  لتستمر 
مما  المجتمع،  داخل  للمشتركات  ومستمر  يومي  تأسيس  في  تساهم  وربما  والعرقية،  والمذهبية 

يرسخ ويجمع شتات أفراده حول طعام هو جزء من مكونات هوية ثقافية وطنية جامعة.

صالح الحاراتي

الرسالة الخامسة

رافد علي

كانت  اإلسالمي  عالمنا  في  األولــى  الرسالة 
شيئًا  العرب  من  خلقت  التي  المحمدية  الرسالة 
الرسالة  الجغرافي.  في تاريخ منطقتنا وامتدادها 
محمد  محمود  للمرحوم  كتابًا  كانت  الثانية 
القرن  ستينيات  فى  األولى  طبعته  نُشرت  طه 
التمسك  بضرورة  صاحبه  فيه  نادى  الماضي*، 
ألن  المدني،  القرآن  من  بداًل  المكي  بالقرآن 
قبل  والتسامح  السلم  روح  يتضمن  المكي 
التحوالت الجذرية الذي طرأت على نهج الرسالة 
بخصوص  المنورة  المدينة  فــي  اإلسالمية 
الطرح  والقتال.  والمواجهة  الجهاد  مفاهيم 
الثانية  الرسالة  في  طه  محمد  لمحمود  الفكري 
القتراحه  بدياًل  القمني  اعتبره سيد  اإلسالم  من 
العربية  في جعل الدين على هامش المجتمعات 
للنهوض  وكسبيل  الحداثة،  عصر  دخول  ألجل 
التراث  في  العنف  إشكاليات  معالجة  سبيل  في 
في  ذلك  بيّن  كما  داعش،  أوجد  مما  اإلسالمي 

محاضرة كيف يفكر الوحش**.
من  واحــدة  المعري  البــن  الغفران  رسالة 
العالمة،  الشيخ  أدب  في  المدهشة  الرسائل 
وقد  النقدية،  األدبية  أعماله  أبــرز  من  فهي 
 351« إليه  القارح  ابن  رسالة  على  ردًا  كتبها 
الغفران  رسالة  ميزات  هجري421- هجري«. من 
للجنة  تخيلية  رحلة  تناولت  بطريقة  كتبت  أنها 
تناواًل  جعلها  بما  للحشر،  تناوله  يأتي  ثــم 
أما  القارئ.  إمتاع  المعري  منه  قصد  معكوسًا 
ردود  فكانت  الغفران  رسالة  من  الثاني  الجزء 
القارح  ابن  مخاطبة  في  واضحة  المعري  ابن 
عبدالرحمن،  عائشة  الدكتور  تضمينات.  أي  بال 
نشرت  قد  كانت  الشاطئ«  بـ»بنت  والمعروفة 
برسالة  وأرفقتها  الغفران،  لرسالة  محققة  نسخة 
الغفران  القارح لتسهيل فهم مقاصد رسالة  ابن 

وقصتها.
القليلة  األيــام  في  جــاءت  الخامسة  الرسالة 
عمرو  المصري  اإلعالمي  لسان  على  الماضية 
فيها  داعيًا  اهيه«  خمسة  »رسالة  بقوله  أديب، 
لغزو ليبيا على ضوء العملية العسكرية الروسية 

فيها.  األحداث  وتطورات  أوكرانيا  في  الخاصة 
بالنسبة  أوكرانيا  تشكل  ليبيا  أن  نظره  ففي 
يشكل  بوتين  الرئيس  يفعله  ما  وكأن  لمصر، 
واالجتياحات  الــحــروب  ــأن  وك الحلول،  أفضل 
الساسة  فشل  وسائل  من  ليست  والعسكرية 

المعاصرة!!. للدبلوماسية  ومعضلة 
سيادة  الخامسة  رســالــتــك  تــرســل  فلمن 
المسالم  المصري  للشعب  هي  هل  اإلعالمي؟! 
للقوات  توجهها  كنت  ــإن  ف والــمــضــيــاف؟!. 
قد  كان  السيسي  فالرئيس  المصرية،  المسلحة 
شيئًا  يأخذ  ال  أن  على  تربى  قد  بأنه  علنًا  صرح 
للسيد  الخامسة  رسالتك  كانت  وإن  له.  ليس 
ومنح  وفشل،  طرابلس  اجتياح  حاول  فقد  حفتر، 
تنزل  بأن  الذهبية  عمره  فرصة  إلردوغان  بذلك 
من  زاد  وبأن  يومًا،  بها  يحلم  لم  منازل  قواته 
لمصر  إقليمي  كمنافس  بأفريقيا،  تركيا  انتشار 

في المنطقة العربية والقارة األفريقية!.
قد  العربي،  اإلعالم  في  الشعبوية  أن  أعتقد 
منطقتنا  في  خصوصًا  التجليات،  شديدة  أضحت 
المصحوبة  االرتجالية  بالخطابات  المنكوبة 
عصرنا  مآثر  من  يجعلها  مما  مختلفة،  بنشوات 
الحضاري  انحطاطنا  عصور  سلسلة  في  الحالي 
أواًل  الــمــأزومــة  المنطقة  ــذه  ه فــي  كشعوب 
ولها  عرقية،  إعالمية  فوجود مؤسسات  بنخبتها. 
أن  شأنه  من  المتقدمة  ــدول  ال في  تقاليدها 
يكون ضامنًا للحد من آثار الشعبوية وانتشارها، 
قبل  فاألمر  بلداننا،  في  لدينا  الحال  بعكس 
وعبقرية  إلبداعات  »متروكًا  كان  العربي  الربيع 
بهامش  المخصوص  اإلعــالمــي  أو  الكاتب 
حد  ــى  إل معقولة  ــاء  األشــي جعل  مما  ــع،  أوسـ
مرحلة  في  نجدنا  اليوم  لكننا  خطابيًا«،  معقول 
طبيعة  بسبب  الــحــاد،  السياسي  االستقطاب 
وجدنا  عمومًا،  بالمنطقة  التاريخية  اللحظة 
مخيف  شعبوي  خطاب  انتشار  ــام  أم أنفسنا 
العديد  يرى  كما  األحيان  من  كثير  في  إعالميًا 

من المختصين في اإلعالم بصفة عامة.
باجتياحها  تنادي  التي  العزيز  سيدي  يا  فليبيا 

اإلرهــاب  لوصول  أولــي  صد  حائط  حفتر  يقف 
عمر  في  شباب  كرامته  حرب  في  ومات  لمصر، 
فاغنر  تنزل  أن  قبل  لمصر،  أمامي  كخط  الزهور 
الحال  تعقيدات  مــن  فتزيد  هناك  الروسية 
حالة  من  لتزيد  أفريقيا  عمق  في  وتمتد  الليبي، 
إضافيًا.  بؤسًا  عليها  يجر  الذي  استقرارها  عدم 
من  غفلة  في  ليبيا  مصر  تجتاح  ألن  الداعي  فما 
وفي  الحالية؟!  بوتين  بحرب  المنشغل  العالم 
بدعم  حكومة  لرئاسة  باشاغا  يستعد  وقــت 
يعرفها  مصرية  وبمباركة  وحفتر،  صالح  عقيلة 
لتأديب  هــو  هــل  الليبي!.  للشأن  متتبع  أي 
تجاوز  والذي  تركيا،  من  القريب  الدبيبة  وإزاحة 
تسجيل  تسريب  تم  حين  الدبلوماسية  األعراف 
أم  المصرية؟!.  الحكومة  مع  لمحادثاته  صوتي 
والمعزز  برقة،  حقول  فى  البسيط  الطمع  هو 

بشعبوية »نحن أواًل«؟!.
من  الوفاض  خاوي  أنني  عندي  األمر  حقيقة 
والشفقة  بالدهشة  مأخوذ  لكنني  أجوبة،  أية 
صخب  تحت  تردح  جارة،  كشعوب  أحوالنا  على 
الرصين  تزال لم تبحث جديًا عن دورها  نخب ال 
السالم  ليقين  لتصل  فرصة  الناس  منح  في 
صخب  عن  بعيدًا  الــجــوار  وحسن  واالستقرار 
العربي  اإلعالم  في  فالشعبوية  نخبتها.  أضواء 
تزيد  وأداة  بفجاجته،  ملحوظًا  شيئًا  فعاًل  أضحت 
بعضها  من  المنطقة  شعوب  حساسيات  من 
لسنا  تاريخية  مرحلة  نخوض  ونحن  البعض، 
المستويات  كل  على  حالتنا  أفضل  في  فيها 
كشعوب  فنحن  وتحدياتها.  صعوباتها  لمواجهة 
لنخبة  أواًل  ماسة  بحاجة  الحضاري  النمو  متدنية 
أنفاق  في  بشعوبها  تزج  أن  ال  الطريق،  تنير 

إضافية عويص اجتيازها بكل المسميات.
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بلجيكا.

أعتقد أن الشعبوية 
في اإلعالم العربي 

قد أضحت شديدة 
التجليات خصوصًا 

في منطقتنا 
املنكوبة بالخطابات 

االرتجالية املصحوبة 
بنشوات مختلفة

هل سيقبل سيد الكرملني بنصر
حدوده أوكرانيا ورأس زيلنسكي؟

»زميطة«!

األراضي  عموم  في  عدة  مواقع  على  الروسي  الجيش  أطلقها  التي  األولى  الصواريخ  أعادت 
المرعبة  الصور  العجوز،  القارة  في  األذهــان  إلى  الخميس،  فجر  أوروبــا،  قلب  في  األوكرانية، 
والصادمة للجثث وأنين الجرحى والدمار والحرائق وطوابير النازحين الفارين من جحيم الحرب 
معظم  كان  الخميس،  قبل  الثانية.  العالمية  الحرب  اشتعال  تاريخ  عقود،  سبعة  من  أكثر  قبل 
الدبلوماسي  الحل  على  يعولون  ماكرون،  مانويل  الفرنسي  رأسهم  وعلى  أوروبــا،  في  القادة 
الغربية،  الصحف  بعض  عليه  تُطلق  كما  القاتل  المالك  بوتين،  فالدمير  الروسي  الرئيس  مع 
الحليف  المتحدة،  الواليات  أن  رغم  ألوكرانيا،  الروسي  العسكري  االجتياح  فكرة  ويستبعدون 
التاريخي والتقليدي ألوروبا، والعدو اللدود لروسيا، كانت منذ اشتعال فتيل األزمة تؤكد على أن 
غزو الجيش الروسي ألوكرانيا قد تقرر وسكن في رأس الرئيس بوتين، وذهبت إلى حد تحديد 

ساعته بـ»الدقيقة« مما يثير الكثير من التساؤالت.
محددة  عسكرية  لمواقع  الروسي  الحربي  الطيران  وقصف  األولى  الصاروخية  الضربات  بعد 
بدقة مسبقًا في أوكرانيا، منها مطارات ومحطات رادار ومنصات إطالق صواريخ ومخازن أسلحة، 
أن  أوروبا على  الجميع في  المدنية كأضرار جانبية، استفاق  المواقع  وهي عمليات طالت بعض 
الرئيس بوتين قرر تفعيل سياسته برسم حدود جديدة ألمن بالده وكبح طموحات حلف شمال 

األطلسي لتطويق االتحاد الروسي.
احتفظ  أكثر من عقدين،  المشهد في بالده منذ  الذي يتصدر  السبعيني،  بوتين  أن  ال شك 
عقب  بالده  من  واألميركية  الغربية  االستهزاء  محطات  كافة  بأوجاع  االستخباراتية  ذاكرته  في 
كتم  لكنه  تحديدًا،  يلتسين  بوريس  الرئيس  من  السخرية  ومشاهد  السوفيتي،  االتحاد  تفكيك 
كل ذلك في صدره وانطلق في بناء االقتصاد الروسي وتحديث ترسانته العسكرية بعد أن لعب 
عليه  ليفرض  )الناتو(  وجه  في  يقف  اليوم  هو  وها  ميدفيديف،  ديمتري  مع  المواقع  تبادل  على 
منظوره  من  أوسع،  بشكل  الدولي  لألمن  وإنما  فحسب؛  األوروبي  لألمن  ليس  جديدة،  قواعد 
المتحدة  الواليات  تمثله  الذي  الواحد  القطب  لعالم  حدًا  يبدو،  فيما  بذلك،  واضعًا  الشخصي، 

األميركية.
في الوقت الذي بدأت فيه الدبابات والمدرعات الروسية اجتياح األراضي األوكرانية من عدة 
األميركي  والرئيس   - باليقين  الشك  قطعوا  أن  بعد   - األوروبيين  القادة  جميع  حرص  محاور، 
بايدن، على تجديد تصريحاتهم باستبعاد المواجهة العسكرية مع الجيش الروسي في أوكرانيا.

إال أن بايدن حذر بأنه سيصب نيران األسلحة األميركية على روسيا في حال اخترقت القوات 
أوروبا  دول  بذلك  ويقصد  )الناتو(،  حلف  أراضي  من  واحد«  بـ»سنتيمتر  أسماه  ما  الروسية 
السوفيتي،  االتحاد  وانهيار  )وارسو(  حلف  تفكيك  بعد  للحلف  انضمت  التي  السابقة  الشرقية 
إال  أمامها  األميركية  المتحدة  الواليات  ومعها  األوروبي  االتحاد  دول  تجد  ولم  بولندا.  وأولها 
فرض حزمة جديدة من العقوبات االقتصادية ضد روسيا، قد ال يكون لها مفعول فوري، ولكن 

عواقبها ستكون وخيمة على المديين المتوسط والبعيد، بحسب الخبراء.
العالمي  الدفع  نظام  إلى  الولوج  من  روسيا  منع  حد  إلى  تصل  لم  العقوبات  هذه  لكن 
الغرب  أن  على  يؤشر  ما  المالي«،  النووي  بـ»السالح  الخبراء  يصفه  الذي  المصرفي  »سويفت« 
يترك الباب مفتوحًا لدفع بوتين إلى التوقف عند حدود أوكرانيا وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، 
أي التمدد إلى دول عضو في »الناتو« ما يعني بداية حرب عالمية ثالثة، وهي عبارة بدأت تتردد 

في وسائل اإلعالم الغربية وتجد صداها المرعب والمخيف في الشارع األوروبي.
عسكرية  استراتيجية  وفق  التصعيد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يواصل  ذلك  ورغم 
أوكرانيا  في  الحرب  شرارة  أشعل  حيث  مسبقًا؛  ومعدة  محكمة  ودبلوماسية  وسياسية  وأمنية 
التي قضى التاريخ أن تكون في طريق انبعاث الدب الروسي بعد أن تحنط عقودًا طويلة تحت 
الثلوج المثقلة بالغاز. غير أنه ال أحد يستطيع اليوم تحديد أين سيقف بوتين بعد أن بدأ يملي 
الجيش األوكراني  أوكرانيا وتحييدها وتغيير حكومتها، بل ودعوة  القاضية بنزع سالح  شروطه 
إلى اإلطاحة بالحكومة األوكرانية، ما يعني، ببساطة، القضاء على الرئيس فولودمير زيلنسكي. 
وأمام حالة الشك، إن لم نقل الخوف من نوايا بوتين، بدأ حلف شمال األطلسي نشر قوات في 
دول الحلف المتاخمة ألوكرانيا، ما أغرق القارة العجوز في حالة شبيهة باألوقات العصيبة التي 
التي  األوروبية  العواصم  معظم  على  يُخيم  الحرب  شبح  وبدأ  الثانية،  العالمية  الحرب  سبقت 
الشاملة  التنمية  وانطلقت في مسارات  والدماء خلفها  والدمار  الحروب  أنها تركت  لعقود  ظنت 

والعمالقة.
العسكرية  المستويات  على  جديدًا  واقعًا  ويعيش  الهاوية  شفير  على  اليوم  يقف  العالم  إن 
واالقتصادية والجيوسياسية، واقعًا فرضه الرئيس بوتين على حلف شمال األطلسي وعلى روسيا 

على حد سواء، وال يمكنه أن يخرج منه إال منتصرًا.
والسؤال: هل سيقبل سيد الكرملين بنصر حدوده أوكرانيا ورأس زيلنسكي؟

علي الداللي

التجربة البرملانية في ليبيا )1969-1908( - )20(
سالم الكبتي

النهائي  الهدف  هي  للبالد  التامة  )الــوحــدة 
للجميع(

الملك إدريس السنوسي
)محمد  للحكومة  الجديد  الرئيس  عهد  وفي   ..
وصار  األزمة  الطريق  تنفيذ  أنجز  الصيد(  عثمان 
سبتمبر  في  العهد  ولي  افتتحه  فزان.  إلى  سالكا 

1962بعد أربع سنوات من الشروع في إنجازه.
في  أسهموا  الذين  من  الصيد  السيد  وكــان 
مندوبا  بعضويته  الليبية  الدولة  تكوين  بدايات 
لجنة  في  اآلخرين  األعضاء  ضمن  فزان  إقليم  عن 
التأسيسية  الوطنية  والجمعية  والعشرين  الواحد 
خاللها  ودارت  الدستور  وضعت  التي  )الستين( 
الحكم  شكل  حول  الطويلة  جلساتها  في  نقاشات 
وكان  الوحدة.  باتجاه  أم  فيدرالي  لليبيا..  المنتظر 
أن  إلى  الدعاة  من  القول  سبق  كما  الصيد  السيد 
من  سنوات  عشر  وبعد  فيدراليا.  النظام  يكون 
في  يكون  أن  الصدف  الخطوات شاءت  تلك  مضي 
الواقعة  المدة  في  الخامسة  الحكومة  رئاسة  موقع 
بإجراءات  ويكلف   1963 بدايات  إلى   1960 بين 
العمل بالنظام  التي ستلغي  التعديالت الدستورية 

الفيدرالي.
الدولة  لتشييد  المؤسسة  البدايات  تلك  خالل 
الوطنية  الجمعية  بيعة  استلم  إدريس  الملك  كان 
الصيد،  السيد  بينهم  ومــن  أعضائها،  بكامل 
اليوم  تم في  تاريخي  لقاء  لليبيا في  ملكا  واعتباره 
في  المنار  بقصر   1950 ديسمبر  من  عشر  السابع 
الجمعية  رئيس  له  البيعة  تقديم  وتولى  بنغازي، 
اللقاء  هذا  في  العالم.  األسعاد  أبو  محمد  الشيخ 
أكد الملك إدريس لألعضاء جميعا الذين مايزالون 
الدولة  شكل  ومناقشة  الدستور  وضع  يناقشون 
الهدف  هي  للبالد  التامة  )الوحدة  بأن:  ونظامها 
أن  إلى  يشير  كان  بهذا  ولعله  للجميع(.  النهائي 
للظروف  وفقا  بالتدريج  تتقدم  أن  البالد  على 
فترة  تخوض  أن  بعد  الوحدة  تلك  نحو  والواقع 

النظام الفيدرالي )الواليات(.
الوطنية  الجمعية  أقرته  الــذي  الدستور  كان 
مجلس  بمقر  بنغازي  في  اجتماعها  في  التأسيسية 
كما   ،1951 إكتوبر  من  السابع  يوم  برقة  نواب 
المستقبل  في  أجاز  قد  ماضيات،  حلقات  في  سلف 
شكل  على  األحــوال  تقتضيها  تعديالت  أية  إجراء 
مواده  لنصوص  وفقا  الفيدرالي  ونظامها  الدولة 
)197_198_199(. هذه المواد المتقاربة أوضحت 
الحكم  بشكل  الخاصة  األحكام  تعديل  اليتم  بأنه 
في  التشريعية  المجالس  موافقة  بعد  إال  االتحادي 
قبل  والنواب  الشيوخ  مجلسي  ثم  الثالث  الواليات 
عرض ذلك كله على الملك للتصديق عليه بصورة 

نهائية.
اإلداريــة  الوحدة  نحو  للسير  االتجاه  هذا  وفي 
السيد  حكومة  فترة  مع  تزامن  الــذي  الشاملة، 
قوية  وإشــارات  دالئل  ثمة  الصيد،  عثمان  محمد 
أن  على  الصلة  وذوي  المطلعين  قبل  من  تؤكد 
إلنجازها  المبادرة  اتخذ  الذي  هو  إدريس  الملك 
الجمعية  أمــام  القديم  لوعده  وفــاء  األرض  على 
طلب  ذلك  وعلى  الوحدة.  هذه  بتحقيق  الوطنية 
 1962 ديسمبر  شهر  في  الحكومة  رئيس  من 
على  الدستور  تعديل  مشروع  بعرض  يقوم  أن 
يقتضي  ذلك  وكان  ونوابا  شيوخا  األمة  مجلس 
إلغاء رئاسة المجلس التنفيذي في كل والية ويحل 
الوالية  داخل  الشؤون  يدير  إداري  مجلس  محله 
فيما يظل الوالي مسؤوال عن السلطات فيها أمام 

المجلس التشريعي.

ورد   1962 ديسمبر  من  السابع  اليوم  في 
ألقاه  ــذي  ال العرش  خطاب  في  التعديل  طــرح 
البرلمان  مبنى  في  العهد  ولي  أمام  الصيد  السيد 
العادية.  البرلمانية  الدورة  افتتاح  أثناء  بالبيضاء 
البرلمان  أن  الطرح  هذا  على  ترتب  الذي  والواقع 
على  أولى  كخطوة  التعديالت  هذه  أقر  بمجلسيه 
طريق إنجاز الوحدة الكاملة في البالد. كان الملك 
الروضة  بقصر  وأصدر  البيضاء  في  يتواجد  أيضا 
بتاريخ  مرسوما  المدينة  من  القريبة  مسه  في 
اليوم نفسه من ثالث مواد أكد فيها إقرار مجلس 
الذي صدق عليه  للقانون  النواب  الشيوخ ومجلس 
المرسوم  لهذا  ووفقا  اإلقــرار.  لذلك  وفقا  بــدوره 
بقانون تم تعديل المواد )36 . 172. 173. 182. 
على  الجديدة  المواد  ونصت  الدستور  من   ).184
في  المرسوم  نص  كما  طــرأت  التي  التعديالت 
 .181  .180  .38( المواد  إلغاء  على  الثانية  مادته 
الحكومة  رئيس  فسر  ثم  الدستور.  من   ).185
فيها  أشار  إيضاحية  بمذكرة  صدر  الذي  القانون 
بناء  التعديالت  تلك  استوجبت  التي  الظروف  إلى 
ووجــود  والــواليــات  االتحاد  بين  المعايشة  على 
العملية  الناحية  مــن  والصعوبات  اإلشــكــاالت 
)أن  على:  وأكــد  االختصاصات  بتنازع  المتصلة 
شطر  في  فهو  بدعا  ليس  المستحدث  التعديل 
فحسب  شكلي  تعديل  وجوهره  حقيقته  في  منه.. 
شطره  وفي  األصلي  اختصاصه  االتحاد  به  يسترد 
الدساتير  أن  بها  المسلم  المباديء  فإنه من  اآلخر 
الجماعة  شؤون  لتنظيم  وضعت  الدول  كافة  في 
يقتضي  الــذي  األمــر  بطبيعتها..  متطورة  وهي 
تعديال في الدساتير كلما دعت الحاجة إليه ليساير 
تطور الجماعة( ثم أشار إلى نقطة مهمة أوضحها 
بالقول الصريح: )وال أدل على ذلك من أن واضعي 
الدستور الليبي بالذات توقعوا احتمال تعديله بما 
طبيعي  أمر  وهو  وأحوالها  الدولة  ظروف  يناسب 
معالمه  ورسم  الدستور  تعديل  طريقة  فأوضحوا 

في المواد 196 ومابعدها.
الملك  أصــدر   1962 ديسمبر  من  العاشر  في 
التي ظلت تشهد مداولة أمور  البيضاء  من مدينة 
الدستور  في  نص  دون  ثالثة  كعاصمة  الدولة 
يستعاض  بأن  يقضي   32 رقم  بالقانون  مرسوما 
التعديالت  قبل  صدرت  التي  التشريعات  كافة  في 
والمجلس  ونــظــارة  ناظر  عــبــارات  عن  القريبة 
ومجلس  ووزارة  وزير  بعبارات  والوالية..  التنفيذي 

الوزراء والحكومة االتحادية.
التجربة  في  الخطوات  أولــى  هي  هــذه  كانت 
التي  ليبيا  في  الجديدة  الدستورية  البرلمانية 
منذ  خاللها  وشرع  البيضاء  مدينة  شتاء  شهدها 
فوق  للبرلمان  الجديد  المقر  بناء  في   )1961( عام 
أحد تاللها الذي سيفتتحه الملك إدريس الحقا في 
إكتوبر 1964. ومع تلك الخطوات ستتسارع المزيد 
رئيسا  الدين فكيني  بتولي د. محي  منها وتكتمل 
1963. كان مندوبا لليبيا في  للحكومة في مارس 
الصيد  عثمان  محمد  السيد  وخلف  المتحدة  األمم 
وسار في نفس الدرب الذي وصل إلى إلغاء النظام 
بقانون  المرسوم  بصدور  ليبيا  في  الفيدرالي 
مجلسي  إقرار  بعد  الدستور  أحكام  بعض  بتعديل 
التشريعية  المجالس  وموافقة  والنواب  الشيوخ 
النظام  بإلغاء  ــى  األول مادته  في  وقضى  عليه. 
بنظام  عنه  ويستعاض  الليبية  بالمملكة  االتحادي 
الدولة الموحدة على الوجه المبين بالدستور وهذا 
فيها  تواجد  التي  في طرابلس  ذلك  كان  القانون. 
والعشرين  للخامس  الموافق  الخميس  يوم  الملك 

من إبريل 1963.
والعشرين  السادس  الجمعة  التالي  اليوم  وفي 
الوحدة  بإعالن  خطابا  الملك  وجــه  الشهر  من 
ناصر  الشهير  المذيع  بصوت  ــع  أذي الشاملة 
واقعة وأضحت  الوحدة حقيقة  عبدالسميع وصارت 
ثالث  من  بدال  محافظات  عشر  من  تتكون  البالد 
التباسات  من  ولحقه  األمر  كان  ما  وأيا  واليــات. 
بتأثير  كان  بأنه  عنه  وأشيع  اعتراضات  أو  وتأييد 
تود  التي  األجنبية  البترول  شركات  من  ضغط  أو 
أو  الدولة  في  ــدة  واح إداريــة  جهة  مع  التعامل 
بعد  المصالح  تناقض  من  للحد  طبيعية  نتيجة 
بات  األمر  فإن  للخارج..  وتصديره  البترول  تفجر 
إدارية  وحدة  في  ليبيا  وصارت  ظاهرا  الجميع  أمام 
منذ  السلطات  بين  االختصاص  تنازع  وانتهى 
إعطاء  التعديل  هذا  في  ولوحظ  االستقالل  إعالن 
تاريخ  في  مرة  ألول  الليبية  للمرأة  االنتخاب  حق 

تطورها المعاصر.
كان  الليبية  البرلمانية  التجربة  طريق  وعلى 
البرلمانية  الــدورة  بفض  ملكي  مرسوم  صدر  قد 
 1963 إكتوبر  السابع عشر من  اعتبارا من  الرابعة 
نوفمبر  من  السابع  في  صدر  آخر  بمرسوم  وألحق 
في  الشروع  من  كاملة  سنة  بعد  نفسه  العام  من 
البرلمانية  الهيئة  يدعو  الدستورية  التعديالت 
تكميلية  اعتبرت  دورة  في  البيضاء  في  لالنعقاد 
كان   .1963 ديسمبر  من  السابع  يوم  ذلك  وتم 
انتخابات  السياق  أن تجرى في هذا  المفترض  من 
آخر.  عام  إلى  تأجلت  الواقع  في  ولكنها  جديدة 
عام  تعداد  ثاني  ــراء  إلج تستعد  الــدولــة  كانت 
شرعت  والثاني   .1954 عام  كان  األول  للسكان. 
قرب  الــذي  وهو   1964 صيف  خالل  الدولة  فيه 
لوحظ  وبموجبه  القادمة  االنتخابات  موعد  من 
تزايد في عدد السكان في عموم ليبيا وتم تعديل 
في  بمرسوم  صدر  الذي   6 رقم  االنتخاب  قانون 
فترة  في   1964 أغسطس  من  والعشرين  السابع 
واشتمل  للحكومة.  المنتصر  محمود  السيد  رئاسة 
قانون  ألغي  وبمقتضاه  مادة  وستين  سبعة  على 
 1951 عام  الصادر  وتعديالته   5 رقم  االنتخاب 
بعد  التأسيسية  الوطنية  الجمعية  أقرته  الــذي 
المؤقتة برئاسة السيد  الحكومة  عرضه عليها من 
 7 رقم  القانون  صدر  ثم  وقتها.  أيضا  المنتصر 
 1964 أغسطس  الثالثين من  في  ملكي  بمرسوم 
مناطق  إلــى  البالد  بتقسيم  قضت  مــواد  بثالث 
انتخابية وتقسيم تلك المناطق إلى دوائر انتخابية 
وفقا  المملكة  أنحاء  في  دائــرة   103 صارت  التي 
المذكور  بالقانون  ملحقين  وثان  أول  لجدولين 
وَألغيا بذلك القانون الصادر سابقا بمرسوم ملكي 
االنتخابية  والدوائر  المناطق  بتحديد   1959 عام 

السابقة.
شرعت  ولوائحها  القوانين  هــذه  على  وبناء 
الجديد  للبرلمان  انتخابات  أول  تنظيم  في  الدولة 
بعد الوحدة. كان ذلك في سبتمبر . إكتوبر 1964. 
والمشاكل  االلتباسات  من  الكثير  لحقها  التي 
من  كثير  في  التزوير  حد  وصلت  التي  واألخطاء 
ومنع  السلطة  مع  والمواجهة  االنتخابية  الدوائر 
تلك  في  المشاركة  من  المرشحين  من  مجموعة 
االنتخابات وشراء وبيع األصوات مع الناخبين. ذلك 
الوعي  إلى  لألسف  التجربة  استمرار  مع  يرتق  لم 
تلك  ونضج  الديمقراطية  ومضمون  بالدستور 
وأصاب  الــدوام.  على  المنتظرة  الوطنية  التجربة 
التجربة في مقتل تماهى في حقيقته مع خيبة أمل 

كبيرة ظلت في صدور الكثيرين.

شرعت الدولة في 
تنظيم أول انتخابات 

الجديد  للبرملان 
بعد الوحدة. كان 

ذلك في سبتمبر 
أكتوبر 1964. 

الكثير  التي لحقها 
االلتباسات  من 

واملشاكل 
واألخطاء التي 

وصلت حد التزوير 
في كثير من الدوائر 
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فخار ال يكسر بعضه

أنحاء  جميع  في  اإلنسانية،  والرؤية  الدوافع  ذوو  ويعاديه  عليه  يعترض  بغيض  عمل  الحرب 
موت  من  إنسانية  مآٍس  من  تحدثه  لما  نظرًا  رحاها،  تدور  دنيانا  من  مكان  أي  وفي  األرض، 
الشعوب.  بين  حقد  من  تزرعه  وما  الحياة  مقومات  على  دمار  من  تخلفه  وما  وتشريد،  وإصابات 
أسبابها  تحليل  السليم  اإلنساني  الحس  يقتضي  مكان،  في  نيرانها  وتندلع  الحرب  تقع  حين  لكن 

المفجرة لها، وليس االنطالق في مواقفنا من تطور يسبق حدوثها مباشرة.
ضمن  وقرينتها  جارتها  على  روسيا  هجوم  من  موقفهم  في  الكثيرون،  ينطلق  اإلطار  هذا  وفي 
في  هوالء  دوافع  عن  النظر  وبغض  الروسي.  العمل  إدانة  من  السابق،  السوفيتي  االتحاد  قوام 
األمر  يقتضي  الديمقراطي،  غير  الروسي  النظام  من  موقفنا  عن  أيضًا  النظر  وبغض  هذا،  موقفهم 

وموضوعيًا. منطقيًا  تحلياًل  الوضع  تحليل 
االشتراكية  السابقة،  االشتراكية  الدول  وطالق  السابق  السوفياتي  االتحاد  تفكك  أثر  على   *
عرف  ما  يشمل  كان  الــذي  العسكري  وارســو  حلف  زوال  وبالتالي  كبرى،  ببنونة  بائنًا  طالقًا 
تمثله  الذي  الواحد  القطب  نظام  الدولية  السياسة  صعيد  على  ظهر  االشتراكية«،  بـ»المنظومة 
مشابه  حلف  ثمة  يكون  أن  دون  الروسية،  الحدود  باتجاه  التوسع  في  الناتو  حلف  وشرع  أميركا، 
من  الروسية  الحدود  من  اقترابه  زاد  وأخيرًا  تردعه.  قوة  وجود  دون  وبالتالي  هذا،  تمدده  يلجم 

خالل سعيه إلى ضم أوكرانيا، المحادة لروسيا، إلى هذا الحلف.
بسبب وضع  السوفيتي  االتحاد  مع  حرب  في  الدخول  على وشك  كانت  أميركا  بأن  التذكير  علينا 
القومي،  أمنها  يهدد  هناك  الصواريخ  هذه  وجود  أن  بحجة   *1962 سنة  كوبا  في  صواريخ  األخير 
أميركا لم تسكت عن هذا األمر حينها، ولن تسكت عن فعل روسي  وهي حجة مقبولة. فإذا كانت 
اتخاذها، بعد محاوالت دبلوماسية لحل األمر سلميًا،  يشابهه حاليًا، فلماذا تعترض على روسيا في 

العسكري. الحل  إلى  باللجوء  قرارها 
ولماذا يدين المعارضون )كي ال نقول »المعادون«( لروسيا رفضها ما ترفضه أميركا.

لهذا  عسكرية  قواعد  ووجــود  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  إلى  أوكرانيا  بانضمام  إنه  إذ 
روسيا  أمن  على  فعليًا  خطرًا  يشكل  الروسية،  الحدود  من  حجر  مرمى  على  نووية،  وأسلحة  الحلف 

. ومستقبلها
يقوض  عدائيًا  عماًل  يعد  الناتو  قبل  من  الفعل  هذا  أن  على  التأكيد  يقتضي  السليم  الحس  إن 
التدخل  الدولية. * ناهيك عن  العالقات والمصالح  أي مسعى نحو خلق سالم عالمي متوازن ينظم 

بنما وغرينادا والعراق. في فييتنام، وغزو 

»صحيح! سامرت القمر قبلك كثير.. ومعك أنت شفت الوجه اآلخر للقمر.« إنه بيت جميل للشاعر 
الرقيق نادر العماني، ولكن أي وجه، من الوجهين سامره شاعرنا البديع هذا؟ وهل يعلم أن للقمر وجهًا 
واحدًا ومضيئًا على الدوام! سامرت أنا أيضًا القمر كثيرًا! سامرت نوره والهالة التي تحيط به، وسامرت 
ظالمه، ولكنني كنت أعرف أنه يشع نورًا في الجهة األخرى، إذن القمر هو القمر تراه وال تراه، وأنت هو 
أنت، إما أن ترى نفسك أو لن تجدها طوال حياتك. والتجربة هي التجربة، إما أن تضعك تحت إبهامها، 
أو تضعها أنت تحت قدميك، إما أن تستفيد منها أو تستفيد هي منك، فحذاٍر! فدعوني أحدثكم عن لعبة 

»الروليت الروسي« المرعبة.
المقامر رأسه! مسدس به طلقة واحدة، والمقامرة بتصويب فوهته نحو صدغ  إنها مقامرة تكلف 
المقامر وضغط الزناد، إما أن يخسر المقامر رأسه، أو أن يخسر المراهنون أموالهم، ويفقدوا احترامهم 
اليوم التالي أمام أطفالهم. وهكذا كانت المغامرة في ليبيا، أفلم يضع الثوار في كل مكان في العالم 
وأسقط  القذافي  فعل  هكذا  بالسالح.  تحكمهم  التي  القوة  على  ثورة  ويعلنوا  أكفهم  على  رؤوسهم 
نظامًا، وأقام نظامه؛ أعلن ذات يوم في مؤتمر عام أن حكم ليبيا وصله ببندقيته، وقامر برأسه، وهو 
ال ينتظر من أحد أن ينصبه ملكا! ذلك عندما تملقه - بعض الليبيين السعداء في مؤتمر الشعب العام 
- بالدعوة إلى تنصيبه ملكا مدى الحياة! وهكذا حاول البعض من رفاقه وضباطهم القيام بما قام به، 
ففقدوا رؤسهم، وهكذا حاول المعارضون، ولكن دون سالح، ومع ذلك فقد الكثيرون حياتهم، أو فقدت 

أسرهم الهناء والراحة في بيوتهم.
كانت سنوات مرعبة، ما كان أحد، ممن خرجوا لمناصرتها يوم 4 سبتمبر 1969 يتوقعها . ويظل 
لوجه قمر الحياة المظلم، وجه آخر تضيئه أنوارملونة تجعل قاعات صاالته الباذخة تشع وكأنها سماء 
تتسابق فيها األلعاب النارية. وكذلك كانت السنوات األولى من قيام ثورة سبتمبر، أو »انقالب سبتمبر« 
الكون،  من  اآلخر  الجانب  وهو يضيء  حتى  ليبيا،  يغيب عن سماء  ال  القمر  كان  البعض.  يراها  مثلما 
كان الناس في بالدي يحبونه كثيرًا، فهو الذي يبشرهم بمواسم األعياد، والمناسباب الدينية. تتوالى 

بسرعة، وشهر رمضان هو األهم، وهو سريع الحضور »عمر عدوك.. شهرين وشهير رمضان وقصير«.
أبنائهم خالل  الحزن بسبب شنق  رؤوسهم، بسبب  لم يومض فوق  أنه  إلى  انتبهوا  الناس  ولكن 
شهر رمضان، فالذوا بالمساجد ، فيما غاب آخرون سكارى في مواخير العالم، إما حزنًا أو لهوًا. لقد كانت 
طفرة غير طبيعية تلك التي حدثت في ليبيا خالل السنوات الخمس األولى من عمر سبتمبر. فلقد كثر 
المال بصورة أعجز بالفعل عن تصويرها، أذكر ذات ليلة في لندن، خطر لصديقي رمضان جربوع أن 
 Poison« »William Blake«المسماة  اإلنجليزي  الشاعر  قصيدة  علينا  يلقي  إنجليزي  بشاعر  يأتي 
قسم  من  كمشاركة  القصيدة،  هذه  ألقيت  قد  وكنت  الليبية  الجامعة  أقامته  حفال  ألنه حضر   »Tree
اللغة االنجليزية، فظللنا تلك الليلة نسمعها، فيما نجوب لياًل شوارع لندن في سيارة »رولزرايز«، كان 
يؤجرها لتنقالته هناك. عشت تلك الفترة وشاهدت مبالغات في اإلنفاق تفوق أي وصف، وكانت محاور 
اإلنفاق كازينوهات القمار، التي تقدم المشروبات بأنواعها بالمجان، وتحسن معاملة وخدمة فتيات من 
مختلف أقطار الدنيا، فيكون ما يريده رجال الصحارى القاحلة متوفرًا وفي متناول غمزة أولمزة، وانتشرت 
واإليقاعات  والشجن  العربية  المواويل  فتسمعت  لندن،  في  انتشرت  التي  العربية  الليلية  المالهي 
أن  بالنا  على  يخطر  كان  ما  عالمًا  كان  أبوابها!  تفتح  ستريت«  »ريجنت  محالت  تأخذ  حتى  الراقصة، 
نكون جزءًا منه. ذات مرة قال لي الراحل العزيز )سالم لحصيّن( في لندن: »ما كان يخطر على بالي 
أبدًا أن ينحنى لي مستر جوني، الذي كنت وأنا طفل أقول لـ )جد بوه(: )جوني بقشيش( ويفتح لي باب 
السيارة الخلفي، فيما تكون فتاة شقراء )كذؤابة اللهب( تفرد ذراعيها متبسمة مرحبة بي!<<. أحد تجار 
مواسير النفط، ثم أصبح تاجر سالح، كنت قد تعرفت عليه في بنغازي قبل سبتمبر 1969، ثم التقيته 
في طرابلس بعد سنة 1969 وتخلقت بيننا صداقة، ثم غاب عني سنوات إلى أن التقيته، ذات مساء، 
في لندن في حى »مي فير« األروستقراطي الشهير، وأصر أن نتعشى معًا، وأخذني إلى ملهى »البالي 
بوي« وشاهدته يخسر قرابة خمسمئة ألف جنيه استرليني، قبل العشاء، وسيطر عليّ إحساس بأنني لن 
أتعشى، فمن بمقدوره أن يمضغ حتى »غزل البنات« وهو يشاهد هذه الثروة تتبخر في ساعة واحدة؟! 
ومع ذلك أصر على أن نتعشى! وتناولنا وجبة كنت خاللها كمن يمضغ في »رأس حنش« فيما كان هو 
يلهو ويضحك، وكأنه هو من كسب نصف المليون جنيه استرليني. واكتشف، في ما بعد، أنه كثيرًا ما 
خسر ماليين وكسب مثلها، وال أخفي سرًا أنني ظللت أتجنبه، إلى أن رأيته بعد نحو ثالثين عامًا في 
طرابلس، في مكتب صديق عرفت أنه يمرعليه بين حين وآخر، ليعطيه زجاجة من »حليب السنافر«، 
فلقد خسر كل شيء حتى كرامته. ففي تلك األثناء، أعني عند لقائي بصديقي المقامر، الذي أشرت إليه، 
كثرت سفرياتي إلى بريطانيا ألنني تعاقدت مع إحدى الشركات على توريد بند واحد من طلبية لشركة 
النسيج، كان مبلغها يفوق ثالثمئة ألف جنيه، وكانت قيمتها لي في ذلك الوقت خيالية! وكسبتها ألنني 
الوحيد الذي قدم عينات وسعرًا مناسبين، وعرفت في ما بعد أنه ال أحد اعتقد أن البند مجرد »خرق« 
زوائد أقمشة! إذ يبدو أن المشاركين في العطاء لم يعرفوا أن كلمة »Rag« أو يكونوان قد استبعدوا 
أن مصنعًا كبيرًا يطلب هذه السلعة المتوفرة وبكثرة في بالدنا، وأعترف أنني شككت أيضًا في ترجمة 
الكلمة، ولذلك ذهبت إلى مهندس المشروع وتأكدت من أن المطلوب مجرد »خرق«، شريطة أن تكون 
قطنية! وكسبت العطاء ووضعني مكسبه على الطريق الصحيح.. فماذا حدث بعد ذلك؟ أصبحت الرحلة 
أنني مررت على صديقي عبداهلل السوسي، ألمر ما،  الفعكات! أذكر ليلة  إلى  إلى لندن، وكأنها سفرة 
وجدت معه المرحوم سالم الشيباني. كنا حينها أسسنا شركة مساهمة للمقاوالت، وكنت رئيس لجنة 
مراقبتها، وهي التى قامت بمد مواسير شبكة مياه في منطقة من مناطق بنغازي. تعشينا معًا، وبعد 
أن ارتفع أذان الفجر بقليل، طلبا مني أن آخذهما إلى المطار، فلقد كانت رحلتهما إلى لندن، من مطار 
بنينا، في الصباح الباكر، وأوصلتهما إلى المطار، ثم تركتهما مع صديقنا المرحوم مفتاح الفيتوري مدير 
حركة المطار في ذلك الوقت، وعدت، وعندما وصلت نهاية شارع المطار، تداعت أمامي حياتهما في 
ذلك الفندق الفخم، وكيف يقضيان أيامهما، وكان جواز سفري معي والتأشيرة البريطانية كانت تمنح لنا 

لمدة ستة أشهر لعدة رحالت، ثم أصبحت تمنح لنا لسنة كاملة.
فعدت سريعًا إلى المطارأللحق بهما، ولكن ما إن وصلته حتى أخبرني مفتاح أن الركاب في الطائرة 
كليدونيا«  »البرتش  طائرة  وأستقل  طرابلس،  إلى  اآلن  أذهب  أن  بمقدوري  ولكن  تحركت،  وأنها 
المساء، وكان لصديقنا محمد السوسي مكتب حجوزات طيران،  النهار وأكون في لندن في  منتصف 
فاتصلت به وحجز لي تذكرة وكلف من يأخذها لي في مطار طرابلس، مع بضعة جنيهات استرلينية 
الباب  وطرقت  وصلت  ولما  نقيم،  أن  اعتدنا  أين  لندن«  في  ستريت  بارك   47« إلى  بتوصلي  كفيلة 
وفتحه سالم وانكفأ يواصل حكايته وكأنني معهم كل الوقت، فلقد كنت ببنطال جينز وقميص بني، 
وشبشب! ولم يكن معي شيء آخر سوى كيس السوق الحرة! وبغتة، انتبه داهشًا: »كيف جيت؟« أجبته: 

»ببشكليطا !!«، وحكيت لهم، ما حدث.
كان الطقس باردًا، ولندن باردة، وكان معهم المرحوم رمضان الجنزوري، وكان األقرب إلى مقاسي، 
وأمضينا وقتًا طيبًا وعدنا إلى بنغازي معًا. لعله حتى خطاب القذافي وإعالن نقاطه الخمس من زوارة 
يوم 4/15/ 1974 كانت الحياة حلوة، على معايير ذلك الزمن والعمر في ذلك الوقت! ولكن من بعدها 
بدأت إجراءات السفر تتعقد بسبب الموافقة األمنية، ثم بداية مواجهة النظام مع العالم، والمعارضة، 
خدمة  فترة  تدريبة  يستكمل  لم  الذي  الليبي،  بالشباب  والزج  كافة،  الليبيين  على  الخناق  وتضييق 
تنتشر في  القذافي  لنظام  المعارضة  ليسوا مقتنعين بها، فيما أخذت تكتالت  العسكرية، في حروب 

العالم. واستمر القمر، مثلما قررله اهلل، بوجهين.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

فالتكايا،  الكتاتيب  انتشرت  حيث  عاليًا،  ليبيا  في  النظام  كان 
في  المقام  للمقامات  يكن  لم  وبذا  السجع،  وباء  النثر  وأصاب 
الحديث.  العصر  حتى  المتنبي،  بعد  ما  مرحلة  ثقافة، خالل  هكذا 
لما نهض الشعر العربي في قصيد الكالسيكية الحديثة، وعندها 
ما  كالفجر،  الصحافة  انبثقت  الميالدي،  عشر  التاسع  القرن  مع 
فغدا  1866م،  الغرب«  »طرابلس  جريدة  في  المنثور  تجلى  فيه 
المنثور غذاء الناس اليومي، والشعر للمناسبات:ا لصحافة ديوان 

النثر العربي.
النسج  كان  ما  المنثور،  الليبية  الكتابة  صبح  أصبح  ذا  ومن 
مجلة  في  نجد  كما  الصحافة،  في  المرفوع  والعلم  المتين، 
عرف  وما  والقالب،  القلب  للمقالة  فيها  التي  المصورة«،  »ليبيا 
ما  العشرين،  القرن  مطلع  مع  القصصية«  بـ»المقالة  حينها 
والمجالت  عامة  الصحف  في  وانتشرت  والسبك،  بالسرد  قرنت 

المختصة.
في  الفائز  بات  ما  النثر،  يخوضه  كان  الصحف،  ساحته  سباق 
الفن  النثرية  الكتابة  من  جعلوا  كتابًا  هناك  أن  بفضل  السبق، 
النثر  واإليقاع،  والحبكوالسبك  بالتبسيط  األلباب،  يسلب  الذي 
القارئ  يقرأ  ما  هو  عنه،  السجع  رمى  ما  المتجلي،  المنساب 

ويطالعه صباح مساء.
فأمسى  أخــرى،  صيغة  في  النثر  هو  الــذي  السرد،  ثم  ومن 
الليبية  الصحف  بزوغ  ومنذ  الصحف...  الزمة  الرواية  ثم  القص 
فـ»القصص  القصصية«  »المقالة  فنشرت  المكانة،  للسرد  كانت 
كان  ما  جانب  إلى  ذلك  مسلسلة.  الرواية  وتوجت  القصيرة«، 
يترجم من نصوص نثرية، وحتى الشعر ترجم نثرًا، من ذا أضحى 

وأن  الساعة،  وحتى  العشرين  القرن  منذ  العرب،  ديــوان  النثر 
بعض الشعراء العرب البارزين نثرهم يضاهي شعرهم.

النثر، وأن الكاتب من نثر: »النثر نَثرُكَ  ولقد بدا أن الكتابة 
والسكر«،  واللوز  الجوز  نثر  مثل  متفرقًا،  به  ترمي  بيدك  الشيَء 
ثالثينات  في  المصورة«  »ليبيا  كاتب  قدري  راسم  أحمد  فكان 
صياغتها  ُأعيدت  ليبيا،  في  الكتابة  أن  أرى  وإني  الماضي.  القرن 
حدثت  قد  1957م،  عام  مطلع  مع  أي   ،57 جيل  بيانها  وكــان 
أن  نثرية سردية، حتى  باتت  التي  الكتابة،  تلكم  في  نوعية  نقلة 
أحمد  الشاعر  للوطن  كان  وإن  حينها.  بدأت  النثرية  القصيدة 
الشاعر  توج  من  التليسي  خليفة  الناقد  فإن  المهدوي،  رفيق 

باللقب حينها.
من  الصحافة،  ثنايات  من  المقال  وكاتب  السارد  الكاتب  طلع 
فالعبارة  أليفة،  بسيطة  مفرداتها  لغة  مبرزًا:  كاتبًا  النثر  جعله 
سهلة  فهي  حافظة  ذاكرة  لها  ليست  وأن  الجلي،  للمعنى  تتسع 
تغترف  وأنها  المحتوى،  وتداول  معانيها  إدراك  وممكن  الترديد، 
من اللهجة المحلية للغة العربية تراكيبها وبالغتها، وتعيد إحياء 

مفردات معجمية لكنها حية ومتداولة في اللهجة والمحكي.
الكاتب  الناثر  النيهوم،  النجوم، الصادق  في هذا سيكون نجم 
من أسلوبه سيأسر القراء، ويجعلهم كالمريدين في وله بجملته، 
فجملته  شعرية،  كتميمة  يحفظونها  وأحيانًا  سيقلدونها  ما 
البالغة  ومن  الشعبي،  والبيان  الصحافة،  من  فيها  رشيقة  حيوية 
ومزج  خالئط  عربيًا،  المترجمة  اإلنجليزية  وروح  الكالسيكية، 
نابض  ككائن  النص،  في  وقائمة  متفردة،  جملته  جعل  وسبك، 
الجملة  أن  القارئ،  جذب  وما  النص.  سياق  في  لكن  بكينونته، 

سهلة  تبدو  وكما  اآلن،  في  جملته  وأنها  إليه،  قريبة  وبيانها 
لها  التأويل،  ممكنة  المحتوي،  عميقة  فإنها  وطيعة،  التراكيب 

حيز لكن ال يحدها.
القصصية،  المقالة  السرد  مقالة  كاتب  النيهوم  الصادق 
مربوط  نثره  والسرد،  المقالة  وفي  تقريري،  سرده  قصة  وكاتب 
الفودكا،  تحتسي  ناتاشا  بين  المسافة  لمخيلته:  السري  بالحبل 
الجملة،  في  عنه  المسكوت  هي  خرفي!،  تعلق:  مدللة  والحاجة 
فالتهكم  ضاحكًا.  ينقلب  وتجعله  القارئ،  مخيال  تستفز  التي 
يكتب  وهو  حتى  نثره،  في  النيهوم  يدس  ما  هما  والسخرية، 
للهمذاني  أعاد  وبهذا  حكمة.  ذهب  ما  أو  مثاًل  ضرب  الجملة: 
كما  يقرأ  القارئ  فأضحى  سباته،  من  ينهض  النثر  وجعل  الحياة، 
ثمة  ليس  النيهوم،  نثر  ففي  مشافهة.  المدون  يتلقى  كان  لو 
نثر  على  يحيل  ما  وفي هذا  وما تسمع،  ترى  ما  بين  للغة  مسافة 
رشيقة  وجملته  ظاًل،  أخف  النيهوم  نثر  لكن  مثاًل،  حسين  طه 

لعوب، وصوتها مرئي، وإيقاعها خفيف خفي.
المفردات  وحتى  جملته،  والجملة  النيهوم  نثر  النثر  جعل  لقد 
ورغم  تكن،  لم  كما  تكون  المتداول،  من  يغترف  التي  والعبارات 
كما  هذا  في  فإنه  فالتوكيد،  واإلعادة  التفاصيل  على  يرتكز  أنه 
إن  بحيث  مقتر،  مقتضب  الــزواوي  محمد  الفنان  الكاريكاتيري 

القارئ يركز على النقطة الهدف، وإليها يصوب القراءة.
»نَثرُكَ  النثر  جعل  بأن  قراءه،  أخترع  بارز  كناثٍر  النيهوم  إن 
والسكر«،  واللوز  الجوز  نثر  مثل  متفرقًا،  به  ترمي  بيدك  الشيَء 
الديوان  النثر  المدينة:  من  يسعى  جاء  مثله،  ومن  الناثر  وبهذا 

الليبي.

الفهم،  في  لقصور  ليس  السياسة،  خبايا  في  الفهم  أدعي  ال 
ولكن ألن السياسة كينونة غير قابلة للفهم، فهي لعبة قديمة 
وبقدم  البشرية،  والتوسع  والتملك  التسلط  غرائز  انبثاق  بقدم 
حصوله على أول سالح يتخلص به من الخصم، لكن من الممكن 
أن نتعامل مع هذا الحقل المعقد مثلما تعامل العلماء مع أسرار 
الكون ليصلوا إلى نتيجة مفادها أننا ال يمكن أن نفهم كل شيء، 
ليس لقصور في العقل ولكن ألن الكون مصمم بشكل غير قابل 
أسهم في صنعها  وفق خبرة  نتحدث  أن  الممكن  للفهم. ومن 
والصحف  والتلفزيون  الراديو  عبر  لسنين  الحقنا  عالمي  مخيال 
وصواًل إلى هذا العالم الرقمي الذي أصبح اآلن ينشئ مؤسساته 
الكاذبة  األخبار  وكأن   »fake news« الكاذبة  األخبار  لمكافحة 
حدث طارئ ارتبط بالعالم الرقمي ولم ينشأ مع ضرورات السياسة 

ومع حكمة »الحرب خدعة«.
حين   1967 العام  الست سنوات،  من  بقليل  أقل  عمري  كان 
كنت وحدي في بيت شعر في وادي اللي، أسلي نفسي باالستماع 
مع بعض  أبي  أبي حديثًا، حين وصل  أحضره  الذي  الراديو  إلى 
رفاقه وسألني عما سمعت، فقلت له: إسرائيل واليهود تعاركوا. 
وانفجرت حولي نوبة ضحك هستيرية، ما أحرجني وجعلني أتالشى 
في  حذراً  أكون  أن  وقتها  من  عليّ  وكان  القليلة،  ثيابي  داخل 

الحديث عن السياسة.
اآلن بعد 56 عامًا من ذلك الحدث أقبع وحدي غالبًا قرب هذا 
الهذر في القنوات الفضائية متابعًا الحرب األوكرانية التي تفرغت 
كثرة  إن  بل  شيئًا،  أفهم  لم  مازلت  وبالطبع  العالم،  ميديا  لها 
المحلليين الذي يمضغون الكالم نفسه يزيدونها غموضًا، لكن 
لو قال طفل قبل ثالثين عامًا الروس واألوكران تعاركوا ألنفجر 
من حوله بالضحك، والزمن كفيل بتحويل الطرفة إلى واقعة فجة، 

ومن يضحك أواًل يضحك أخيراً ويضحك في كل وقت.
لكني نضجت للدرجة التي لن يفضي فيها تحليلي المتواضع 
العميق  الجب  في هذا  غيري  مثل  بدلوي  الضحك، وسأدلي  إلى 
ماضيها  تستعيد  أن  تحاول  التي  روسيا  فيه.  مــاء  ال  ــذي  ال
تدافع  تمامًا، ووحدها  اآلن معزولة  تبدو  بعضه،  أو  اإلمبراطوري 
عن أمنها القومي في هذا الكوكب الذي يحتشد كله تقريبًا بجانب 
الواليات المتحدة القادمة من وراء المحيطات والبحار واليابسات، 
األيديولوجي،  توأمها  من  صريح  بتأييد  حتى  روسيا  تحظى  وال 
لروسيا وليست حليفًا،  بأنها شريك  التي تصف نفسها  الصين؛ 
وهي الثعلب المتربص من بعيد بكل صراع بين السباع الضارية 
في  إليها  ستؤول  الفريسة  أن  يقين  على  وهي  فريسة،  على 

النهاية.

أفغانستان  في  السوفياتي صراعًا مريراً  االتحاد  ،خاض  لعقدٍ 
ثم انسحب، وورثت الواليات المتحدة هذا الصراع لعقدين آخرين 
ثم انسحبت، وفي النهاية وبعد صبر 30 سنة المستفيد الوحيد 
من هذه الفريسة المنهوشة هي الصين التي ظلت تتفرج من 
ظل  في  حرب  أول  وهي  أوكرانيا،  في  الحرب  تبدأ  واآلن  بعيد. 
الحرب الباردة تقوم على أرض أوروبية، بعد أن كانت استراتيجية 
الحرب الباردة أن تُصدِّر كل الحروب الساخنة خارج حدائق أوروبا 
الحرب  هذه  إن  يقولون  المحللون  وأيضًا،  المتحدة،  والواليات 
العالم، والمستفيد الوحيد منها  ستسبب خسائر فادحة في كل 

هي الصين.
كيف  )الزن(  بحكمة  وتعرف  ألميركا  األول  العدو  هي  الصين 
تدير العداء، وهي الصديق غير الحليف لروسيا، وتعرف كيف تدير 
التي  بالذات  منطقتنا  ودول  الدول،  باقي  أما  الحذرة.  الصداقة 
تحلل األحداث بلغة عربية ركيكة، فهي منحازة للواليات المتحدة، 
انحياز  لكنه  مصلحية،  ألسباب  حتى  وال  أخالقية  ألسباب  ليس 
المستجيرين بالرمضاء، أو الغاوين الذين يتبعون شيطانهم في 
كل وادٍ، وحيثما هامت أميركا يهيمون معها، تقول أميركا ما ال 
تفعل، فيتحول كل خصم لها إلى محور للشر، وتفعل أميركا ما 
نشر  أجل  من  جاءتها  تمامًا  مدمرة  دواًل  خلفها  فتترك  تقول  ال 

الديمقراطية والحرية فيها.
ولي  حروبي  لي  األزمــات،  من  ذاتيًا  مكتفٍ  ليبي  مواطن  أنا 
نزاعاتي ولي خرابي، ودخاني وناري، في هذا الجزء من العالم الذي 
عنَّ له أن يحلم بالتحول صوب حياة إنسانية محترمة، فتكالبت 
عليه قوى العالم، الديمقراطية وغير الديمقراطية، تنهش حلمه 
من كل اتجاه، وال يعنيني من عراك السباع هذا، أو من العودة 
النارية في  باأللعاب  افتتاحها  الباردة عبر حفل  للحرب  الميمونة 
بلدي  سطوح  كانت  إن  بلدي،  على  انعكاساته  سوى  أوكرانيا، 

المعتمة قادرة على أن تعكس أي شيء.
فالواليات  إشعارآخر؛  حتى  األمر محسوم  ولبلدي  لي  بالنسبة 
المتحدة تدعم اإلسالم السياسي وإقامة دولة دينية فاشية رغم 
تغريدها عن الديمقراطية وما يتبعها، وروسيا تدعم سيف اإلسالم 
وبقايا النظام السابق علنًا لتعيد الفاشية القديمة التي انهارت في 
المفترض، ومن منطق مواطن  لذلك من  غفلة من »فيتوها«. 
ليبي أمام خيارين أحالهما كابوس، أن أقول: فخار يكسر بعضه، 
وأنقل الريسيفر على قناة األفالم أو كرة القدم. لكن المشكلة أن 
فخار القوى العظمى حين تتناطح ينكسر فوق رؤوسنا، أو رؤوس 
فقراء العالم الذين ال زرافة لهم وال فيل في هذه الحروب، الذين 
»الحرب  افتراضيًا  تسمى  ما  نيران  تحت  الماليين  منهم  قتل 

والفلبين وكوبا وتشيلي  فيتنام وكمبوديا والوس  الباردة«: في 
وكوريا... إلخ، وصواًل إلى بروفا مسرحية الحرب الباردة التي ُأجريت 

بحذر في سوريا أو في ما تبقى منها.
األحداث،  تتابع هذه  وأنت  بك  تلم  ثمة منغصات  ورغم ذلك 
منغصات ال أعرف ماذا أسميها: أخالقية أم منطقية أم تحوطية، أم 

هي منغصات وكفى، وسأطرحها على شكل أسئلة منغصة:
الروسي  الجيش  اجتياح  بشدة  اآلن  تدين  التي  الدول  هذه 
لم  لماذا  الناتو،  لحلف  قاعدة  إلى  تتحول  أن  ألوكرانيا خوفًا من 
دواًل  ليجتاح  المحيطات  عبر  يرحل  وهو  األميركي  الجيش  تُدن 
تبعد عنه عشرات اآلالف من األميال بحجة الدفاع عن أمن أميركا 
القومي؟ بل تلك الدول تحالفت مع أميركا من أجل اجتياح العراق 

الذي في تاريخه لم تهدد أمن أميركا وال حتى بهتاف في زقاق.
الحرب،  هذه  إليه  ستؤول  عما  النظر  وبغض  آخر،  جانب  من 
إلى  االنضمام  تطلب  أن  العائد  العمالق  لهذا  جارة  لدولة  كيف 
حلف الناتو الذي أقل رغباته أن يمسح روسيا من الوجود، خصوصًا 
ترضى  وكيف  الصواريخ؟.  اتفاقية  من  أميركا  انسحبت  حين 
أوكرانيا أن تتحول إلى طعم الصطياد الدب الروسي؟ ولماذا لم 
تختر السيناريو الذي اقترحته لها روسيا بأن تكون دولة محايدة 
مثل فنلندا أو سويسرا كفاصل موسيقي وهادئ بين الترسانتين 
أوكرانيا  في  الراديكاليون  القوميون  يسوق  لماذا  النوويتين؟. 
األلمان  القوميون  فعل  مثلما  كارثة  صوب  وشعبهم  دولتهم 
)النازيون( والقوميون الطليان )الفاشيون(، ومثلما فعل القوميون 
العرب الراديكاليون بدولهم وشعوبهم التي نرى اآلن شظاياها 
ــ  الراديكاليون  أوكرانيا  قوميو  ــ  يراودهم  أال  مكان؟.  كل  في 
شك حيال إخالص اإلدارة األميركية لحلفائها عبر التاريخ، وتجربة 
أفغانستان التي سلموها لجماعة إرهابية مازالت طازجة وحديث 
ولجماعات  إيران  لماللي  سلموه  الذي  العراق  وقبلها  المنصات، 
»داعش« وانسحبوا منه وهم يتشدقون ببناء جيوش محترفة في 

هذه الدول، سقطت أمام جماعات هاوية في ساعات.
وألخرج من هذه األسئلة المنغصة سأذهب إلى مقارنة تخصني 

بين طرفي الحرب الباردة، وكل مرة تميل كفة الشر إلى طرف:
تتخلى  ال  تجعلها  القيصرية  روسيا  تقاليد  أن  التاريخ  أثبت 
العقيدة األميركية جعلتها تتخلى  عن حلفائها، بينما براغماتية 

بسهولة عن الكثير من حلفائها.
بعقوبات  ترفق  أن  )البد  أميركية  عقوبات  تحت  تقبع  روسيا 
أوروبية( منذ عقود دون أن يتراجع بأسها. وأميركا تحتكر صناعة 
حزمة  المتحدة  الواليات  »تجهز  الدارج  الخبر  ودائمًا  العقوبات، 
عقوبات« والدول األوروبية هي صبيان توصيل هذه الحزم. لتحيل 
إدارتها، وإلى محكمة هي  إلى شركة هي مجلس  العالم  أميركا 
الجماعي للشعوب انحطاط أخالقي  )العقاب  قاضيها ومحلفوها. 

تمارسه أميركا علنًا(.
وأبوابها،  اإلرهاب فعاًل ألنه قريب من نوافذها  روسيا تحارب 
وأميركا تدير اإلرهاب الذي تحول إلى مجلس أمنها الخاص الذي 
أو  لتفويض  أي دولة تشاء دون حاجة  يعطيها تفويضًا الجتياح 

ترخيص من المجتمع الدولي.
إدارة  عبر  منطقتنا  في  الديكتاتورية  النظم  نصّبت  أميركا 
مخابراتها لالنقالبات العسكرية على النظم الوراثية التي تركتها 
اإلمبراطورية البريطانية وراءها حين غابت عنها شمس الشرق، 
تكاملية  عالقة  في  األنظمة  هذه  تدعم  ومازالت  ظلت  وروسيا 
نادرة. روسيا متسقة مع ذاتها وال تتحدث عن الديمقراطية وال 
وحقوق  الديمقراطية  عن  أميركا  حديث  أما   ، اإلنسان  حقوق 
اإلنسان فهو مثل دعايات الكوكاكوال، لالستهالك فقط. روسيا 
تدعم النظم العسكرية، وأميركا تدعم اإلسالم السياسي والنظم 

الدينية في المنطقة بما فيها إسرائيل.
وما تنتشر اآلن من مناظرات تطرح أميركا كخير مطلق ضد شر 
مطلق، أو العكس، هي مهاترات ال عالقة لها بطبيعة هذه القوى 
المتناحرة، ومدعاة لضحك شبيه بذاك الضحك الذي أحاط بي في 

أول خبر نقلته عن الحرب.
تعرضوا إلذالل شديد  الروس  ملزمة:  ليست  نصيحة  وأخيرًا، 
األلمان بعد  له  الذي تعرض  اتحادهم، مثل اإلذالل  بعد هزيمة 
هزيمتهم في الحرب العالمية األولى. لذلك، إن كنت تسعى إلى 
سالم ال تُذلُّ األمم العظيمة حين تُهزم ألن ذلك سيؤدي إلى 
فوز القوميين الراديكاليين في أول انتخابات تجرى في هذه األمم 
أن  بمجرد  كوارث  إلى  بدوره  سيؤدي  الذي  الجريحة،  النرجسية 

تستعيد هذه األمم كبرياءها أو بعضه.
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

سرت.. زحام على مخابز.. 
وأخرى تغلق أبوابها بعد 

ارتفاع سعر الدقيق
سرت–الوسط: محمود الصالحي

قالت مصادر بمراقبة االقتصاد في سرت إن عددًا 
للمواطنين، وسط  زحامًا كبيرًا  المخابز شهد  من 
المصادر،  وأوضحت  الدقيق.  قنطار  سعر  ارتفاع 
لـ»الوسط«، أن مخابز أخرى أغلقت أبوابها بسبب 
يشتري  الدينار  أصبح  حين  في  المرتفعة،  األسعار 
ثالثة أرغفة من الخبز بداًل عن أربعة. وعقد عميد 
اجتماعًا  المعداني،  مختار  سرت،  البلدي  المجلس 
هذا  لبحث  سرت؛  االقتصاد  مراقبة  مسؤولي  مع 
الملف، والسبب وراء غالء سعر الدقيق، وسير عمل 

المخابز في المدينة، البالغ عددها 40 مخبزًا.

سبها..عمال شركة الخدمات 
العامة يعتصمون

الثالثاء،  فرع سبها،  العامة  الخدمات  دخل عمال شركة 
في اعتصام احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم.

الجنسية  يحملون  الذين  العمال،  من  عدد  وقــال 
منذ خمسة  مرتباتهم  لم تصرف  الشركة  إن  النيجرية، 
امتيازات  أي  على  يحصلون  ال  أنهم  إلى  إضافة  أشهر، 
إلى »الوسط«،  العاملون، في حديثهم  أخرى. واشتكى 
يستطيعون  ال  حيث  الصعبة،  المعيشية  الظروف  من 
وغالء  األسعار  ارتفاع  ظل  في  ألسرهم،  طعام  شــراء 
إيجارات مساكنهم،  يقدروا على دفع  لم  المعيشة، كما 

وباتوا مهددين بالطرد منها.

بني وليد.. »اللواء 
444« يحبط تهريب 

شحنات وقود
التابع  قتال«،   444 »اللواء  واصــل 

ضبط  الوطنية،  الوحدة  حكومة  لقوات 
وقــال  المهربة،  الــوقــود  مــن  شحنات 
إلحــدى  صحراوية  دوريـــات  إن  الــلــواء 
تمكنت  وليد  بني  مدينة  جنوب  مفارزه 
في  حذر  اللواء،  الشحنات.  ضبط  من 
»فيسبوك«،  على  صفحة  عبر  منشور 
التخريب  أو  التهريب  »امتهن  من  كل 
على  األخذ  في  تتوانى  لن  مفارزه  بأن 
من  وإخراجهم  ومالحقتهم  أيديهم 

جحورهم«.
تشهد  الماضي،  فبراير  منتصف  ومنذ 
جراء  الوقود  ألزمة  تفاقمًا  سرت  منطقة 
التوزيع  محطات  بكافة  البنزين  نقص 
يصطف  حيث  المنطقة،  في  العاملة 
طوابير  في  بسياراتهم  المواطنون 
ينتظرون  العاملة  المحطات  أمام  طويلة 

بالوقود. التزود 
أعلن ضبط  قتال«،   444 »اللواء  كان 
تهريبهم  محاولة  خالل  مسلحين  تسعة 
كميات من الوقود. وقال إن مفارز تابعة 
يقودون  وهــم  المسلحين  أوقفت  له 
من  لتر  ألف  بـ60  محملتين  شاحنتين 

الماضي. قبل  األربعاء  الوقود، 

طرابلس.. 
البلدية تستقبل 

سفير غانا
طرابلس  بــلــديــة  استقبلت 
دولــة  سفير  ــد،  األحـ الــمــركــز، 
في  كان  حيث  ليبيا،  لدى  غانا 
المجلس  ــاء  ــض أع استقباله 

البلدي.
العالقات  تقوية  اللقاء  تناول 
غانا،  وبلديات  البلدية  بين 
الغانية  العمالة  حصر  وكيفية 
الموجودة داخل بلدية طرابلس 
لعدة  السفير  زيارة  بعد  المركز 
تنظيم  بهدف  وذلــك  بلديات؛ 
على  غانا  ــة  دول عمالة  تواجد 

األراضي الليبية.
أعضاء المجلس البلدي رحبوا 
البدء  وأكـــدوا  السفير  بــزيــارة 
العمل  إجـــراءات  فــي  مباشرة 
لحصر  البلدية؛  داخل  الرسمي 

وترتيب العمالة الغانية.

سرت.. أدوية ومعدات طبية غير صالحة بمركز العزل
خالل جولة تفتيش داخل مركز العزل بسرت، تمكن مأمورو الضبط بمكتب الرقابة على األدوية واألغدية بسرت، رفقة أفراد التفتيش 
أدوية مخدرة للمرضى دون سجل  للعزل، وكذلك صرف  المركزة  العناية  أدوية منتهية الصالحية في  البلدي، من ضبط  الحرس  بجهاز 

وتصريح من طبيب التخدير، كما تبين تخزين أدوية منتهية الصالحية في حمامات مركز العزل.

امتالك  »عدم  وثيقة  منح  في  بالبدء  أجدابيا  البلدي  المجلس  سارع 
سكن« للمواطنين بالبلدية، ضمن أحد المستندات المطلوبة للحصول 

على قرض سكني.
العامة واإلعالم بالبلدية يونس امويمة،  العالقات  إدارة  وقال مدير 
مكتبًا  المجلس خصص  ديوان  إن  الثالثاء،  »الوسط«  إلى  حديثه  في 

الستقبال المواطنين الراغبين في استخراج تلك الوثيقة.
على  بناء  المواطنين  من  لعدد  ُأعطيت  اإلفادة  أن  امويمة،  وأوضح 
منح  عملية  أن  إلى  مشيرًا  القانون،  يخوله  فيما  الستعمالها  طلبهم 

اإلفادة المطلوبة مستمرة خالل الفترة الصباحية بالمجان.
منظومة التسجيل

واألحد الماضي، أعلنت اللجنة المكلفة تنفيذ مبادرة رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن القروض السكنية، 
إطالق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية، التي تشمل كافة 
مؤكدة  القروض،  على  للحصول  المتقدمين  من  المطلوبة  اإلجراءات 

أنها ستكون متاحة خالل كافة مراحل تنفيذ المبادرة.
التومي، أوضح  الدين  الدبيبة، بدر  المحلي في حكومة  الحكم  وزير 
صندوق  عمل  آلية  ستعتمد  أنه  اللجنة،  عقدته  صحفي  مؤتمر  خالل 
والتحقق من  البحث،  عملية  في  االجتماعي  التضامن  الزكاة وصندوق 
سيتم  أنه  إلى  مشيرًا  السكنية،  القروض  على  للحصول  المتقدمين 
ربط المنصة بقاعدة بيانات المتقدمين بالمنظومات الخاصة بمصرف 
»االدخار«، وصندوق الزكاة، ومصلحة األمالك العامة؛ للتأكد من أحقية 

المتقدمين في القروض.
القروض  على  الحصول  في  للمتقدمين  األولوية  أن  أعلن  التومي 
ستكون لألسر والشباب األكثر احتياجًا، الذين سيتعين عليهم تقديم 
البيانات  وكذلك  المختصة،  الجهات  من  مسكن  امتالك  بعدم  إفادة 

الخاصة بالدخل الشهري.

أجدابيا–الوسط: صالح ناصف

لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  ــدت  أب
إعجابها  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  لشؤون  المتحدة 
تزال  ال  التي  صبراتة،  مدينة  في  األثرية  بالمواقع 
خالل  ذلك  جاء  الحرب.  سنوات  رغم  برونقها  تحتفظ 
إلى  بجولة  قامت  حيث  صبراتة،  مدينة  إلى  لها  زيارة 

المواقع األثرية، اإلثنين.
»تويتر«:  موقع  على  حسابها  وليامز«عبر  وغــردت 
الساحل  جوهرة  إلى  اليوم  بزيارتي  كثيرًا  »ســررت 
بالقيام  وتشرفت  العريقة،  صبراتة  مدينة  الغربي، 
الرائعة«.  األثرية  المواقع  إلى  البلدية  بجولة نظمتها 

والفنيين  البلدية  السلطات  أشكر  أن  »أود  وتابعت: 
هذا  على  الحفاظ  في  جهودهم  على  والمختصين 
التي  الصعوبات  رغــم  الكبير  اإلنساني  الــمــوروث 

تواجههم«.
وفي التاسع من فبراير الماضي، افتتحت وزارة الحكم 
جرى  الذي  صبراتة،  في  الروماني  المسرح  المحلي، 
برنامج  ويتوقع  األوروبي.  االتحاد  من  بدعم  تجديده 
الموقع  يجذب  أن  ليبيا  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
نشاطًا  يولد  مما  سنويًا،  زائر  ألف   500 نحو  التاريخي 

اقتصاديًا بالغ األهمية وآالف الوظائف.

صبراتة.. آثارها تثير إعجاب وليامز
التومي يؤكد للمنفي استمرار نقل االختصاصات إلى البلديات

طبرق - الوسط: فراس بن علي
التومي،  الدين  بدر  الوطنية،  الوحدة  بحكومة  المحلي  الحكم  وزير  أكد 
أداء  من  تتمكن  حتى  البلديات،  إلى  االختصاصات  نقل  في  الــوزارة  استمرار 
وفق  بالوزارة،  المختصة  اإلدارات  قبل  من  ومتابعتها  لها،  الموكلة  المهام 

المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي.
تأكيد التومي جاء خالل اجتماعه الثالثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد 

المنفي في مكتبه بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.
أفضل  »لتقديم  ــوزارة  ال تبذلها  التي  بالجهود  المنفي  أشاد  جهته،  من 
الخدمات للمواطنين في عديد المجاالت، والخروج من المركزية المقيتة التي 
تعيق سير عملها، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق 

مع الجهات ذات العالقة«.
وبدأت وزارة الحكم المحلي، نهاية العام 2021، نقل االختصاصات المحلية 

للبلديات، والتحول نحو الالمركزية.

غات.. تشغيل جهاز التنفس الصناعي باملستشفى العام
المكلف،  ــات  غ بلدية  عميد  تسلم 
السبت،  المهدي،  السنوسي  موسى  د. 
تركيبه  تم  الذي  الصناعي  التنفس  جهاز 
من  والمقدم  العام  غات  مستشفى  في 

اإليطالية. الوكالة 

غات،  لمدينة  البلدي  المجلس  وقال 
موقع  عــلــى  الــرســمــيــة  صفحته  عــلــى 
مساٍع  هناك  إن  »فيسبوك«،  التواصل 
اآلشعة  لجهاز  دوريـــة  صيانة  لتوفير 

. لمستشفى با

النيابة تكشف اختالس مديرة 
»املرسال« 17 مليون دينار

وزير الحكم املحلي 
يبحث مشاكل

 قصر الجدي

النائب  مكتب  قال  الفساد،  مكافحة  إطــار  في 
مبلغ  اختلست  المرسال  شركة  مديرة  إن  العام، 
للشركة  مستندات  تزوير  بعد  دينار،  مليون   17
سينا  ابن  مستشفى  لصيانة  معها  المتعاقد 
مكتب  صفحة  نشرته  بيان  وأوضــح  ســرت.  في 
على  الصور،  الصديق  المستشار  العام  النائب 
موقع »فيسبوك«، أن النائب العام طلب مباشرة 
التحقيق في واقعة حصول مالك شركة  إجراءات 
مادي  نفع  على  البناء  مواد  »المرسال« الستيراد 
العامة  النيابة  أن  البيان  أضاف  مشروع.  غير 
المشروع،  وثائق  فحص  واقــع  من  استظهرت 
لإلنشاء  ونورس«  »ماكيبير  شركة  مع  التعاقد 
وتطوير  صيانة  أعمال  تنفيذ  على  والتطوير 
التعليمي في مدينة سرت،  ابن سينا  مستشفى 
127 مليون  البالغة  المشروع  نفقات  وجرى دفع 
دينار. وتابع البيان »نتيجة لتعثر األعمال عمدت 
يتيح  سند  تزوير  إلى  )المرسال(  شركة  مديرة 
عن  نيابًة  للعقد  المالي  المقابل  سحب  لها 
مبلغًا  فاكتسبت  معها،  المتعاقد  التنفيذ  أداة 
17 مليون دينار، شرعت في تحويله  ماليًا قدره 
نتائج  وفق  العامة،  النيابة  وأمرت  الخارج«.  إلى 
التحقيق، بحبس شقيق المتهمة حبسًا احتياطيًا 
عقب إثبات تدخله في ارتكاب الجريمة، وباشرت 
اإلجراءات  عن  الغائبة  المتهمة  مالحقة  إجراءات 

في الخارج.

الوطنية  الوحدة  بحكومة  المحلي  الحكم  وزير  عقد 
بدر الدين التومي ، اجتماعًا مع عميد وأعضاء مجلس 

بلدية قصر الجدي.
الرسمية  صفحتها  على  الــوزارة  مانشرته  وحسب 
على موقع فيسبوك،الثالثاء، جرى خالل االجتماع بحث 
الخاصة  القضايا  ومناقشة  المحلية  اإلدارة  ملفات 
عمل  تواجه  التي  والصعوبات  والمشاكل  بالبلدية 

البلدية وآليات معالجتها .
وتقع قصر الجدي شرق ليبيا وتبعد حوالى تسعون 

كيلومترا شرق مدينة طبرق.

الوكالة األميركية تدعم الصرف 
الصحي في سبها ودرنة

للوكالة  التابع  االنتقالية  المبادرات  مكتب  سلم 
المعدات  أخيرًا مجموعة من  الدولية  للتنمية  األميركية 
درنة  في  والمياه  الصحي  الصرف  شركة  إلى  الثقيلة 
العامة  الخدمات  تعزيز  بهدف  للتنظيف؛  سبها  وشركة 
في جنوب وشرق ليبيا، حسب ما أعلنت، الثالثاء، السفارة 
األميركية لدى ليبيا. السفارة قالت في بيان مقتضب، إن 
هذه المعدات ستسمح لهذه الشركات بإجراء اإلصالحات 
الصحي  الصرف  لمشكالت  واالستجابة  الالزمة  اليومية 

اليومية التي تسببها البنية التحتية المتهالكة.
وأضافت: »تهدف الوكالة األميركية للتنمية الدولية، 
الضوء  تسليط  إلى  المستمر،  الدعم  تقديم  خالل  من 
لالحتياجات  لالستجابة  موحدة  حكومة  مزايا  على 

العامة«.

● بدء منح وثيقة  عدم امتالك سكن

● الوزير مع عميد ومجلس بلدية قصر اجلدي

انطالق منح وثيقة انطالق منح وثيقة 
»عدم امتالك »عدم امتالك 

سكن« في أجدابياسكن« في أجدابيا

املجلس البلدي بدأ تسليمها للمواطنني

بني وليد–الوسط: الصغير الحداد
من  عــدد  اشتكى  وليد،  بني  وفــي 
لـ»الوسط«،  المدينة  في  المواطنين 
على  الحصول  صعوبة  من  اإلثنين، 
وثيقة »عدم امتالك سكن« ، وهي أحد 
على  للحصول  المطلوبة  المستندات 
المجلس  ديوان  مقر  من  سكني  قرض 
الهائلة  واألعداد  االزدحام  جراء  البلدي 

المدينة. في  الوثيقة  لطلب  المتقدمة 
عميد  المواطنين  بعض  وطــالــب 
الموظفين  من  عدد  بتوفير  البلدية 
االزدحــام،  لتخفيف  الوثيقة  الستخراج 
على  الحصول  في  أملهم  عن  معربين 
انقطعت سبلهم  قروض سكنية بعد أن 
الظروف  ظل  في  سكن  أي  إيجاد  في 

تشهدها  الــتــي  الصعبة  المعيشية 
البالد.

المكلفة  اللجنة  األحـــد،  وأعلنت، 
الوحدة  حكومة  رئيس  مبادرة  تنفيذ 
بشأن  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية 
منظومة  إطــالق  السكنية،  الــقــروض 
السكنية،  بالقروض  الخاصة  التسجيل 
المطلوبة  اإلجراءات  كافة  تشمل  التي 
من المتقدمين للحصول على القروض، 
كافة  خالل  متاحة  ستكون  أنها  مؤكدة 

المبادرة. تنفيذ  مراحل 
بدر  المحلي  الحكم  ــر  وزي وأوضــح 
صحفي  مؤتمر  خالل  التومي،  الدين 
سيتم  أنه  األحد،  مساء  اللجنة،  عقدته 
الــزكــاة  صــنــدوق  عمل  آلــيــة  اعــتــمــاد 

في  االجتماعي  التضامن  وصــنــدوق 
المتقدمين  من  والتحقق  البحث،  عملية 
السكنية، مشيرًا  القروض  للحصول على 
بقاعدة  المنصة  ربط  سيتم  أنه  إلى 
بالمنظومات  المتقدمين  بــيــانــات 
وصندوق  »االدخــار«،  بمصرف  الخاصة 
الزكاة، ومصلحة األمالك العامة؛ للتأكد 

القروض. المتقدمين في  أحقية  من 
وأكد التومي أن األولوية للمتقدمين 
ستكون  الــقــروض  على  الحصول  في 
الذين  احتياجًا،  األكثر  والشباب  لألسر 
بعدم  ــادة  إف تقديم  عليهم  سيتعين 
المختصة،  الجهات  من  مسكن  امتالك 
بالدخل  الخاصة  البيانات  وكــذلــك 

الشهري.

 مواطنون يطالبون عميد البلدية بتوفير عدد من الموظفين الستخراج المستند

.. وشكاوى من صعوبة الحصول 
على الوثيقة في بني وليد
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

لوحات الفنانة نجاة أبوشيبة 

ارتحلت بدونها
الليبيين  نحن  ولكن  بأنفسنا؛  نعتد  أن  جميل  شيء 
العالم  أن  نعتقد  حتى  االعتداد  هذا  في  أحيانا،  نبالغ، 
وأطباقنا  وكبريائنا،  عنا كل شيء، من شهامتنا،  يعرف 
مفردات  أن  لنا  يخيل  وأحيانا  أطباق.  مثلها  ليس  التي 
العلم  مع  كله،  العالم  في  سائدة  المحلية  لهجتنا 
إلى  أقرب  هي  المتداولة  لهجتنا  تكون  أحيانا  أنه 
العربي  االسم  هي  »الكاكاوية«  فمثال  العربية،  اللغة 
تداوال  األكثر  هو  كان  وإن  السوداني،  للفول  الصحيح 

العربية. الدول  في 
التي  أبوشيبة،  أحمد  نجاة  الفنانة  لوحة  رائعة 
يعرفون  الليبيون  للفنانة.  »الكاكاوية«  بلوحة  تسمّت 
حبة  عن  القشور  تفصل  التي  العملية  هذه  جيدا 
القرمزي  اللون  بتسيد  واللوحة  المحمصة؛  الكاكاوية 
الذي يشبه لون قشرة الكاكاوية يجعل من ال يعرف ما 
المتطايرة  الكاكاوية  حبات  إلى  ينتبه  ال  قد  به  تقوم 
الفنانة  انتقاء  بسبب  باليدين،  الصحن  رج  بفعل حركة 
كان  اللوحة  أن  تقديري  في  األحمر.  إلى  المائل  للون 

العملية. لهذه  قصير  وصف  لها  يقدم  أن  ينبغي 
من  لوحاتها  رحلت 
مبدعتها  رفقة  دون 
أو  الباحث  لها  يجد  ال 
سوى  بفنها  المهتم 
عنها  كتبته  واحد  مقال 
القمودي،  حواء  الشاعرة 
ال مشاركات في معارض، 
عنها  أو  لها  صفحة  وال 
الذي  الفضاء  هذا  في 
الفحم  بأنواع  حتى  يهتم 
هو  هذا  فهل  العناكب!  وأنواع  المحرقة،  والزيوت 

العالم؟. إلى  إبداعنا  سبب عدم وصول 
القمودي،  حواء  الشاعرة  السيدة  مع  حوارها  عموما 
حتى  تقدم  لم  بأسف..  أنها  يعلن  ولكنه  شامال،  كان 
هذا اليوم معرضا خاصا بها، فقط تشارك في معارض 
شاركت  الذي  المعرض  اسم  حتى  توثق  وال  مشتركة، 
ولكن  خارجية،  معارض  إلى  تسافر  لوحاتها  به، 
خالصة  طالباتها  تمنح  فنية  تربية  معلمة  هي  تظل 
فنانة  وأنامل  لرؤى  اهلل حبس  فنية. وهذا وحق  تجربة 
تتذوقه  ما  توثق  للفن  رؤى  لديها  أن  تؤكد  مبدعة. 
للوحاتها  رسمها  يتأسس  األشياء،  جماليات  من 
مشاعرها  عن  اللوحة  خالل  من  فتعبر  أعماقها،  من 

أفراحها. وبالتأكيد  وأحالمها،  وأحزانها  وهمومها 
على  تحصلت  أبوشيبة  أحمد  نجاة  الفنانة 
تخصص  الجميلة  الفنون  كلية  من  بكالوريوس 
من  عدد  في  وشاركت  1995م،  العام  وتصوير  رسم 
عدد  في  للمشاركة  لوحاتها  و»ارتحلت«  المعارض، 
أستطيع  ما  لألسف  هذا  البالد.  خارج  المعارض  من 
ومكان  تاريخ  تعرفون  أن  بودي  كان  أقوله،  أن 
هذه  أجد  لم  ولكنني  وتطلعاتها،  وتجربتها،  ميالدها 
فالتوثيق  يعرف  ممن  تصلني  أن  متطلعا  المعلومات 

أجيالنا. إلى  تصل  أن  يتعين  أمانة 

الليبيون يعرفون جيدا 
هذه العملية التي 

تفصل القشور عن حبة 
الكاكاوية املحمصة

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

»ملتقى اإلبداع« يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
اإلبداع  ملتقى  فعاليات  األربعاء،  الكشاف،  بمسرح  افتُتحت 
الثقافي في نسخته الرابعة، الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية 
أسبوع  لمدة  ويستمر  الحياة«،  »عودة  تحت شعار  المعرفية 

متضمنًا عديد المناشط من معارض فنية وأمسيات أدبية.
وشهدت ساحة المسرح في أول أيام الملتقى إقامة معرض 
الكتاب بحضور وزير الثقافة الدكتور سالمة الغويل، وبمشاركة 

مجموعة من المكتبات الليبية المعنية بالطباعة والنشر.

مكتبة طرابلس العالمية
عدد  إن  التير،  محمد  العالمية  طرابلس  مكتبة  مندوب  قال 
العناوين المشاركين بها 395 عنوانًا منها 250 باللغة العربية 
خطوة  يمثل  فإنه  العرض؛  رمزية  ورغم  باإلنجليزية،  و145 

مهمة ينبغي البناء عليها والدفع في اتجاه نشر ثقافة الكتاب.
وجاءت مشاركة مركز المحفوظات والدراسات التاريخية بنخبة 
بأدب  يختص  وما  والفكر  التاريخ  مجاالت  في  العناوين  من 
من  أنه  المركز  مندوب  خزام  عبدالرؤوف  ورأى  اليوميات، 
الصعب التكهن بمستوى زخم التفاعل كوننا في اليوم األول 
على أمل أن تحقق المشاركة نوعًا من اإلرضاء لشغف القراء 

لالطالع على آخر اإلصدارات.
عالء  مكتبة  وكيل  الترهوني  مفتاح  »الوسط«  إلى  وتحدث 
الطفل  بثقافة  المعنية  باختصاصاتها  معرفًا  بدرنة،  الدين 
وأخرى عن السياسة والمعلومات العامة وما يختص بالجانب 
الديني، إضافة لمؤلفات حول التنمية البشرية وشؤون المرأة.

عن  اإلعالمية  الدعاية  غياب  إلى  االنتباه  الترهوني  ولفت 
المعرض والتي كان يجب أن تسبق االفتتاح بفترة حتى تحقق 

إيصال المعلومة ألكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
عدد  أن  إلى  األسمرية  الجامعة  مندوب  القدار  وأشار حسين 
العناوين المشارك بها تبلغ 500 عنوان في مختلف فروع الفقه 
المالكي، ونوه بأن تجربة الدار ال تزال حديثة، خصوصًا وأنها 

تأسست سنة 2020.

دار المناهل
أوضح محمد الشويهدي مسؤول جناح دار المناهل بمصراتة 
وليبيا المستقبل بطرابلس أن مشاركتهم تضمنت 12 عنوانًا 
الصوفية  النيهوم،  عن  دراسة  منها  المستقبل  لدار  جديداً 
والتصوف، وغيرها عن علوم اللغة واألدب، فيما اختصت دار 

والشرق والغرب، كما تهدف لتعريف الزائر بأسماء واستخدامات 
كل أداة بغية وضع األجيال الحالية على صورة حياة أسالفهم 

وطبيعة وأنماط العيش ومالمح تلك البيئة.

شعر ومالوف
ومن جانب آخر، أقيمت بـ»الكشاف« أولى أمسياته الشعرية، 
الجمعة، أدارتها الصحفية فتحية الجديدي، بمشاركة كل من 
الشاعرات والشعراء »أم الخير الباروني، سالمة المدني، أسامة 
وجدان  قصائدهم  المست  حيث  الحاسي«؛  حمزة  الرياني، 
الحضور، وسافرت بالمخيلة إلى حيث حلقت الحروف همسًا فوق 

السحاب، ورسمت صوراً للحياة والناس واألحالم.
»محمد  الشعراء  بمشاركة  السبت،  الثانية،  األمسية  وجاءت 
المزوغي  وألقى  الفاخري«  أحمد  المريض،  هناء  المزوغي، 
وخدر  الصوفي  الوجد  بين  المازجة  النصوص  من  نفائسه 
العاطفة المكلومة وهي تستنطق ذكرياتها الدفينة قائاًل: »أنا 
ناجح في كل صعب أخوضه/ ولكنني في وصف حبك فاشل/ 
كأني باب يدخل الكل عبره/ ويقصى ولوال الباب ما كان داخل/

أحس بأوجاع مع الريح كلما/ تكلم في معنى البالغة باقل«.

المناهل بكتب الطفل، حيث بلغ مجمل العناوين لكليهما ما 
يفوق 500 إصدار.

وشملت الفعاليات وعلى مقربة من سرادق المعرض، مشاركة 
بخيمة  الليبي،  والموروث  للتراث  الحمراء  السرايا  جمعية 
تضم مجموعة من المقتنيات واألدوات التي كان يستخدمها 

الليبيون آنذاك.
وأوضح عبدالمجيد دراس، رئيس الجمعية، أن معظم المقتنيات 
الحاضرة بالخيمة ممثلة لكل مدن ومناطق ليبيا في عرص 
بانورامي يجسد مالمح الترابط التراثي بين الشمال والجنوب 

أنفاسي«  بحبك  في نص »عطرت  باألمل  متوشحًا  ويمضي 
قائاًل: »ال نجاة لقلب مسه شغف/ أكان محترس أو غير محترس/ 

وكم تأنقت جدا كي أقابلها/ كما تأنق في عيد طرابلس«.
واختارت الشاعرة هناء المريض بعضًا من نصوص ديوانها 
»صديقة الشيطان« محاكية روح التمرد قائلة في نص »على 
الورق أكون عارية/ أمشي حافية أرشق التقاليد/ بحبر وقافية«، 
وتتقوى بالخيال كاسرة مرايا األنثى المسحوقة، ناثرة مفرداتها 
المشحونة بالصدام :»واصرخ ملء حنجرتي/ ألف اف للقبيلة/
الشمس صديقة  وأتمل/ صبية  الحرف  أعتق  المجاز/  أتأبط 

الشيطان«.
التي تسائل  الفاخري عددًا من النصوص  وقرأ الشاعر أحمد 
وتحاور اآلخر كما في قصيدة »سيرة الوجد« أراك ويستحيل 
الوجد/ شيئًا كأن لم يوجد/ وشيئا يكشف الموجود/ يفضي 
للمدى األبعد/ جديني كلما ضيعتني/ وجدي الهوا المجهد«، 
ويمضي ليجسر هذه السيرة مع بوحه في نص »تأويل لحلم 
ومن  يجول/  الغادرين  وذئب  »غفلت  يقول:  حيث  العاشق« 
خطوة المشتاق ينبع نيل/ وفي فيئ جب الماء بزغت كنجمة/ 

لعلك نحوي مذ سقطت ذليل«.
وصاحب ملتقى اإلبداع إقامة مهرجان للمالوف والموشحات 
فرق  من  عدد  بمشاركة  الفعالية  أيام  طيلة  انتظم  الذي 
الموشحات بوصالت من األناشيد الدينية وقصائد مختارة من 

التراث الشعري العربي.

تشكيل ومسرح
وكان الفن التشكيلي حاضرًا في جناح خصص له داخل أروقة 
المسرح، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من مختلف 
الفنية، ومشاربها  المدارس  وكذا  الخبرة  األعمار ومستويات 

المتعددة »رسم ساخر، واقعي، تجريد، الخ«.
قضايا  الخميس،  افتتح،  الذي  المعرض  موضوعات  وشملت 
مختلفة منها ما يطرح مسألة الرؤية الجمالية من حيث توزيع 
األلوان والضالل، وأخرى تهدف إلى بث روح التفاؤل ومواجهة 
العزلة والعنف بالفن، إضافة إلى نشر مفهوم الثقافة البصرية 
وجعل المتلقي شريكًا عبر محاورة الفنان والتوقف عند مواضع 

الجدب في اللوحة ومحاولة فهم معانيها.
وشهدت خشبة مسرح الكشاف، األحد، إقامة عروض مسرحية 
بمشاركة نخبة من الفرق؛ حيث قدمت فرقة المسرح الوطني 
كانت  مصراتة  ومن  »صعاليك«،  بعنوان  عماًل  بالخمس 
المشاركة بمسرحيتي »الجندي األخير« لفرقة المسرح الوطني، 

و»الرسام« لفرقة المسرح الجامعي.

انطلق في نسخته الرابعة ويستمر أسبوعا

● الشاعر أسامة الرياني

● جانب من مهرجان المالوف● افتتاح معرض الفن التشكيلي

● الشاعرة أم الخيرالباروني

 فعاليات الحدث تتضمن عديد المناشط
 من معارض فنية وأمسيات أدبية

»أنشارتد« يحتفظ بصدارة 

شباك التذاكر
احتفظ فيلم المغامرات »أنشارتد« بصدارة 
الشمالية لألسبوع  أميركا  شباك تذاكر صاالت 
بينت  ما  على  عروضه،  انطالق  على  الثاني 
تقديرات أولية نشرتها، األحد، شركة »إكزيبيتر 

ريليشنز« المتخصصة.
من  المستوحى  »أنشارتد«  إيرادات  وبلغت 
»سوني«  تنتجها  الشعبية  واسعة  فيديو  لعبة 
23.3 مليون دوالر من، الجمعة إلى األحد، في 

دور سينما الواليات المتحدة وكندا<
يؤدي  كنوز  صائد  مغامرات  الفيلم  ويروي 
الغلة  البحث عن  رحلة  دوره توم هوالند خالل 
القرن  خالل  البرتغالي  للمستكشف  المفقودة 

السادس عشر فرناندو ماجالن.
وبقي في المرتبة الثانية فيلم »دوغ« الذي 
في  قديم  لمحارب  الطريق  على  رحلة  يروي 
يرافقه  تايتم(،  تشانينغ  دوره  )يتولى  الجيش 

كلبه، وحصد الفيلم 10.1 ماليين دوالر.
أما فيلم »سبايدر-مان: نو واي هوم« الذي 
يؤدي دور البطولة فيه توم هوالند ويشكل الجزء 
األحدث من مغامرات الرجل العنكبوت، فواصل 
تحقيق إيرادات قوية وحل ثالثا مع إيرادات بلغت 
5.8 ماليين دوالر لألسبوع الحادي عشر تواليا 

على بدء عرضه في دور السينما.
وحل في المرتبة الرابعة فيلم »ديث أون ذي 
أغاثا  رواية  من  الجديد  االقتباس  وهو  نايل«، 
كريستي الشهيرة، بإيرادات بلغت 4.5 ماليين 

دوالر في األسبوع الثالث على انطالقه.
الكوميدي،  فوريفر«  »جاكاس  فيلم  وحصد 
وهو النسخة الجديدة من سلسلة أفالم أميركية 
تحمل االسم نفسه، المرتبة الخامسة، محققا في 

أسبوعه الرابع 3.2 ماليين دوالر.
قائمة  في  المتبقية  األفالم  يأتي  ما  وفي 
التذاكر  شباك  على  األولى  العشرة  األعمال 

األميركي الشمالي:
6 - »سينغ 2« )2.1 مليون دوالر(

7 - »ماري مي« )1.9 مليون دوالر(
8 - »ستوديو 666« )1.6 مليون دوالر(

9 - »سيرانو« )1.4 مليون دوالر(
10 - »سكريم« )1.3 مليون دوالر(.
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»عقوبات فنية« و»حصار موسيقي«
عاملي لروسيا وبوتني ردًا على غزو أوكرانيا

»عزيزي فالديمير بوتين، أنا آسفة لعدم كوني والدتك.. لو 
البهجة.  كنف  في  واحتضنتك  أحببتك  لكنت  والدتك،  كنت 
ولم تكن لتصل أبدًا لقصة محنة عالم ينشر أمام أعيننا زوااًل 
األميركية  الممثلة  رسالة  كلمات  من  آمنة«..  ألمة  خالصًا 
مسابقة  في  المشاركة  من  الحرمان  إلى  ماكورد،  أنالين 
الغنائية، تباينت ردود األفعال بين أهل الفن  »يوروفيجن« 

ردًا على الغزو الروسي ألوكرانيا.
دار األوبرا الملكية في لندن قررت إلغاء موسم من عروض 

الغزو  إثر  موسكو  في  الشهيرة  بولشوي  باليه  فرقة 
»موسم  إن  بيان  في  وقالت  ألوكرانيا،  الروسي 

دار  في  المرتقب  الصيفي  بولشوي  باليه 
تنظيمه  مراحل  في  كان  الملكية  األوبرا 

وفي  الحظ،  »لسوء  مضيفة  النهائية«، 
المضي  يمكن  ال  الحالية،  الظروف  ظل 
الملكية  األوبرا  دار  لتصبح  به«،  قدمًا 
بعد هذا اإلعالن أحدث مؤسسة غربية 

تلغي تعاونها مع فرق روسية.
األوركسترا  قائد  ألمانيا من  فيما طلبت 

الروسي الشهير فاليري غيرغيف أن يصدر 
التي  العسكرية  العمليات  ضد  علنيًا  موقفًا 

أطلقها الرئيس فالديمير بوتين ضد أوكرانيا 
منذ  المستمر  عمله  فقدان  خطر  سيواجه  وإال 

الموسيقية،  ميونيخ  ألوركسترا  رئيسي  كقائد   2015
وقال رئيس بلدية المدينة الواقعة في مقاطعة بافاريا ديتر 
بنفسه  ينأى  أن  غيرغيف  فاليري  من  »طلبت  بيان  في  ريتر 
يشنها  التي  الوحشية  الحرب  عن  وقاطعة  واضحة  بصورة 
الشريكة  مدينتنا  إلى  وصلت  والتي  أوكرانيا  ضد  بوتين 

كييف«.
سانت  في  مارينسكي  مسرح  رئيس  وهو  غيرغيف،  وكان 
أوقف  الكرملين،  من  المقربة  بعالقاته  ويُعرف  بطرسبرغ 
فجأة الخميس من المشاركة في حفالت موسيقية كان من 
قاعة  في  الموسيقية  فيينا  أوركسترا  فيها  يقود  أن  المقرر 

كارنيغي بنيويورك.
من  الخميس  ميالنو  في  »سكاال«  أوبرا  دار  طلبت  أيضًا 
األول  العرض  أخرج  والذي  بوتين  من  المقرب  غيرغيف 
في  األربعاء  لتشايكوفسكي  البستوني«  »ملكة  لمسرحية 
أوكرانيا  غزو  من  موقفه  توضيح  العريقة،  اإليطالية  الدار 
تحت طائلة إقصائه عن العروض المقبلة للمسرحية المقررة 

بين 5 و 13 مارس.
من  العام  هذا  نسخة  في  المشاركة  من  روسيا  وستُحرم 
خشية  وسط  الغنائية،  »يوروفيجن«  مسابقة 
المنظمين على سمعة هذا الحدث الموسيقي 
العمليات  إثر  أوروبا  األبرز في  التلفزيوني 
اتحاد  وقال  أوكرانيا.  على  العسكرية 
والتلفزيون،  لإلذاعة  األوروبي  البث 
بيان  في  للحدث،  المنظمة  الجهة 
غير  األزمة  إطار  الجمعة »في  نشره 
المسبوقة الدائرة حاليًا في أوكرانيا، 
روسيا  مشاركة  تضرب  أن  نخشى 
العام. قبل  المسابقة هذا  مصداقية 
اتخاذ القرار، أخذ االتحاد الوقت الالزم 
أعضائه«.  مع  واسعة  مشاورات  إلجراء 
في  واحدة  مرة  فازت  روسيا  وكانت 
المسابقة العام 2008، فيما حصدت أوكرانيا 

المركز األول مرتين سنة 2004 و2016.
مقطوعتين  الفيلهارمونية  زغرب  أوركسترا  سحبت  وكذلك 
من  تشايكوفسكي  الشهير  الروسي  للمؤلف  موسيقيتين 

حفلة لها تضامنًا مع أوكرانيا.
في  ستانيسالفسكي  بمسرح  الباليه  فرقة  مدير  صرح  كما 
إيلير،  لوران  الفرنسي  باريس  السابق ألوبرا  النجم  موسكو 
األحد، بأنه استقال من منصبه في روسيا »بسبب الوضع« 
دار  أقصت  بينما  موسكو،  لمغادرة  ويستعد  الجيوسياسي 
قائد  الخميس،  نيويورك،  في  العريقة  هول«  »كارنيغي 
من  المقرب  غيرغيف  فاليري  الشهير  الروسي  األوركسترا 

منصة »أنغامي إنك« كشفت عقد شراكة حصرية 
مع النجم المصري عمرو دياب، لالنفراد ببث جميع 

أغانيه وفيديوهاته وإصداراته القديمة والمستقبلية 
من إنتاج شركة »ناي فور ميديا« عبر المنصة، 

ومن المعروف أن دياب هو الفنان األكثر استماعًا 
في المنطقة العربية، ويحتل الصدارة في عدد 

االستماعات على »أنغامي« مع اقترابه من 
عتبة المليار استماع. وتأتي هذه الخطوة 

االستراتيجية إلضفاء طابع متفرد على 
مكتبة »أنغامي« المتنوعة من الملفات 

الموسيقية والمدونات الصوتية؛ 
حيث يستطيع محبو النجم المصري 
االستماع إلى مجموعة واسعة من 

أشهر أغانيه، باإلضافة إلى إصداراته 
المستقبلية من ألبومات غنائية 

ومقاطع فيديو.

عمرو دياب وشراكة حصرية

النجمة فاليري لوميرسييه تُوجت بجائزة أفضل ممثلة 
عن فيلم »ألين«، وهو فيلم سيرة ذاتية كرّسته للمغنية 

الكندية الشهيرة سيلين ديون، في حفل توزيع جوائز سيزار 
السينمائية التي تعرف بأنها الرديف الفرنسي لألوسكار، 

وقالت الممثلة )57 عامًا( خالل الحفلة التي أقيمت بدورتها 
السابعة واألربعين على مسرح أولمبيا الشهير في باريس 

»كان لديّ مثل أعلى صغير، ال بل مثل أعلى كبير، 
وأوجه لها هذا المساء أيضًا كل حبي وإعجابي، إنها 

سيلين بالطبع!«.

سيزار تذهب لفاليري لوميرسييه

المخرج األميركي شون بن على موقع 
تويتر، وصف حرب روسيا ضد أوكرانيا بأنها 

»خطأ وحشي«، وأدان التصرف الروسي، 
فيما أثنى على شجاعة األوكرانيين 

وقدرتهم على الصمود أمام الغزو الروسي 
الذي بدأ يوم الخميس من وجهة نظر 

شون بن، وغرد قائاًل: »كان بالفعل خطأ 
فادحًا في األرواح وتحطمت القلوب، وإذا 

لم يلين، أعتقد أن السيد بوتين سيرتكب 
أفظع خطأ للبشرية جمعاء، أما الرئيس 

زيلينسكي والشعب األوكراني فقد صاروا 
رموزًا تاريخية للشجاعة والمبادئ«.

شون بن.. »خطأ وحشي«

المغنية اللبنانية جنى روحانا أصدرت أغنية جديدة 
بعنوان »رومانسية« من كلمات عمر المصري، ألحان 
سامر أبوطالب وتوزيع محمود صبري، وطرحتها على 

موقع »يوتيوب«، والمعروف أن جنى عادة ما تميل إلى 
كتابة أغنياتها خصوصًا أنها ابنة الشاعر مارون روحانا، 

وتحرص على اختيار المواضيع االجتماعية والعاطفية 
الوجدانية التي تقربها من الناس وتجعلها متجددة على 

الدوام وباحثة عن الخيارات التي تناسبها 
وتقدمها بالصورة المحببة.
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كتاب وشعراء يحيون ذكرى رحيل أحمد الحريري
نويجي  ببيت  غنائية  أمسية  في 
لرحيل  السابعة  الذكرى  أحيت  للثقافة، 
الكاتب الشاعر أحمد الحريري، خالل حدث 
احتضنته الجمعية الليبية لآلداب والفنون، 
الكاتب  أشار  فيما  األسبوع،  هذا  بداية 
أن  إلى  الجمعية  رئيس  احميدان  إبراهيم 
فنه  عطر  وبقي  جسدا  عنا  »رحل  الحريري 
وإبداعه ماثال في الذاكرة الوطنية، إضافة 
مجدد  شاعر  لكونه  ذكراه  إحياء  أن  إلى 

تغني بالحب والسالم وبليبيا الجمال«.
عبدالسالم  الفنان  قدم  جانبه،  من 
القرضاب تسجيال مصورا يعرض جانبا من 
أغنية  تصاحبه  الراحل  الكاتب  مع  جلساته 
تحاكي تلك الذكريات، ثم تغني القرضاب 
األول مسجل  الحريري،  أشعار  بعملين من 
حمل  العود  صحبة  الجمهور  أمام  والثاني 
القرضاب  وصافح  دالل«.  »سادك  عنوان 

التشكيلي  للفنان  بعمل  األمسية  جمهور 
وهو  الراحل  الفنان  روح  إلى  بوعزة  فريد 
ومنجزه  إلبداعه  تقديرا  بورتريه«  »رسم 

في المشهد الفني الليبي.
صحبة  فشارك  إسكندر  مراد  الفنان  أما 
بمجموعة  العربي  ناصر  اإليقاع  ضابط 
الحريري  أحمد  كتبها  التي  األغاني  من 
فل«،  »عرجون  الوردي«،  »منديلها  منها 

»أنشدني على الصحة«، »يا بيت العيلة«.
إلى ذلك، خصصت مساحة للشعر وهي 
نصوص من تأليف الراحل، ألقاها كل من 
بعنوان  قصيدة  الدنقلي  محمد  الشعراء: 
»على جبينها ارتاح القمر«، أعقبته ابتسام 
الراهنة  الحالة  أوجاع  يحاكي  بنص  التبو 
أحمد  العربي، كذلك  واقعنا  يعايشها  التي 
بللو بنص »الشعر أنثى« فيما ألقى الفنان 
الدكتور حسن قرفال رائعة »كوني سخية«.

ألغت  طوجي  هبة  اللبنانية  الفنانة 
أن  مقررًا  كان  موسيقيتين  حفلتين 
المؤلف  مع  المقبل  الشهر  تحييهما 
في  الرحباني  أسامة  الموسيقي 

قرار  في  دمشق،  السورية  العاصمة 
»التشنجات  إلى  الشابة  الفنانة  عزته 
في  وإقحامها  الكبيرة«  اإلقليمية 
لها  عالقة  ال  و»جدل«  »صراعات« 
والرحباني  طوجي  وتعرضت  به، 
في األسبوعين الماضيين النتقادات 

ومعارضين  حقوقيين  من  شديدة 
اعتبر  إذ  سورية؛  في  الحكم  لنظام 
دار  في  الحفلتين  تقديم  أن  البعض 
رسميًا  تحمل  التي  دمشق  أوبرا 
اسم »دار األسد للثقافة والفنون« 

بمثابة »التطبيع« مع النظام.

هبة طوجي تلغي حفلتني
جنى روحانا.. »رومانسية«
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في
احتضنت قاعة نادي »الهالل«، االجتماع التحضيري املرمى

المنعقد بناء على اجتماع مدينة بنغازي التأسيسي 
األول، الذي عقد في نهاية العام 2015؛ لبحث سبل 
تأسيس رابطة مدربي حراس المرمى، ألندية مدينة 
بنغازي. وتضمن اللقاء تشكيل لجنة تسييرية لحين 
الحاضرون  اعتمادها، وصوت  بعد  انتخابات  إجراء 
باإلجماع على اختيار حارس المرمى الدولي السابق 

رمضان الشبلي رئيسًا للجنة التسييرية.
وصوت الحاضرون خالل االجتماع باإلجماع على 
اختيار حارس مرمى »الهالل« السابق أيوب الحاسي 
المرمى  حراس  من  كل  وعضوية  للرئيس،  نائبًا 

السابقين فائق بالة ووليد الدرسي. وشكلت لجان 
لهذه الرابطة الممثلة في اللجنة االستشارية تضم 
عددًا من حراس المرمى الدوليين السابقين وهم 
الكوافي  ورمزي  بوحلفاية  وفتحي  الخراز،  محمد 
ومحمد زوبي. وضمت اللجنة اإلعالمية كاًل من علي 

قريش وعبدالسالم الفيتوري.
كت ضمت لجنة التطوير كاًل من أحمد العماري 
اإلدارية  واللجنة  الحوتي.  وأحمد  العمامي  وناجي 
والمالية التي ضمت كاًل من مفتاح الرملي وحسن 
أسامة  االجتماعية وتضم  الشؤون  عمران. ولجنة 
الرابطة  الورفلي ومحمد الخمسي. يذكر أن هذه 
هي أول رابطة لحراس المرمى يتم تأسيسها في 
ليبيا. وأكد الحاضرون واألعضاء ضرورة بذل مزيد 

الجهود لنجاح هذه الرابطة وتفعيل دورها.

تفعيل دور رابطة مدربي حراس املرمى ببنغازي

وافق مجلس النواب على التشكيلة الحكومية الجديدة، مساء الثالثاء، 
وللمرة الثانية على التوالي تصبح الرياضة وزارة مستقلة ومنفصلة 
عن قطاع الشباب. واختير عبدالسالم عبداهلل غويلة وزيرًا للرياضة 

التي يعود إليها بعد 8 سنوات من الغياب؛ حيث كان وزيرًا 
للشباب والرياضة العام 2013، واستمر لمدة عام ونصف 

العام عندما كانت الرياضة مع الشباب في وزارة واحدة.

اعتبر عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية السابق، عادل أبوالشواشي، ◆◆
أن إصدار القانون العام للرياضة خطوة ممتازة للوزير الحالي عبد الشفيع 

الجويفي. وقال أبوالشواشي في تصريح خاص إلى »الوسط«، »تعاقب 
كثير من المسؤولين على الرياضة، ولم نرَ منهم هذه الخطوة«. وأكد 

أبوالشواشي أن االختالفات على مواد القانون وفقراته ظاهرة صحية، 
وأمر متوقع؛ ألن القانون متشعب ويشمل كل نواحي الرياضة.

كلمنتي بني
البقاء والرحيل

الحدث

زين العابدين بركان

● ملتقى حراس المرمى ببنغازي
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»الخمس«،  نادي  إدارة  مجلس  تعاقد 
أحمد  المهاجم  المصري  المحترف  مع 
صفوف  ضمن  ليكون  مكي،  حسن 
في  القدم،  لكرة  األول  الفريق 
الليبي  الدوري  من  اإلياب  مرحلة 
الجاري  الرياضي  للموسم  الممتاز 

.)2022 - 2021(
محمد  الالعبين  وكيل  وأعلن 
بالعو، انضمام أحمد حسن مكي 
صاحب الـ)34 عامًا(، لصفوف نادي 
»الخمس«، بعدما نشر عبر صفحته 
أحمد  »المهاجم  بـ»فيسبوك«: 
صفوف  ويعزز  اليوم  يصل  مكي، 
الالعب  أن  موضحًا  الخمس«. 
الميركاتو  غلق  قبل  تسجيله  تم 

الشتوي.
الثانية  تجربته  مكي  ويخوض 
له  سبق  حيث  الليبية،  المالعب  في 
اللعب في نادي »األهلي طرابلس«، باإلضافة 
إلى مسيرة طويلة في الدوري المصري الممتاز، 
و»اإلنتاج  العرب«  »المقاولون  في  لعب  حيث 
و»الزمالك«  و»الجونة«  و»سموحة«  الحربي« 

و»حرس الحدود«.
المركز  يحتل  »الخمس«  نادي  أن  يذكر 
من  الثانية  المجموعة  في  األخير  قبل  التاسع، 
أكثر  لالقتراب  نقاط، ويسعى  الممتاز، برصيد عشر  الليبي  الدوري 
 11 من  جمعهم  نقاط   10 الخمس  ويمتلك  المقدمة.  فرق  من 
مواجهة )فاز في مباراتين وتعادل 4 مباريات وخسر في 5 مواجهات، 
وسجل العبو الفريق 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف في 

بطولة الدوري.

الوسط - محمد ترفاس

المرتقب  اللقاء  موعد  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
االتحاد  رئيس  بين  سيجمع  الذي  والمشترك 

الليبي لكرة القدم.
الفني  والمدير  الشلماني،  عبدالحكيم 
فيه  سيتحدد  والذي  كلمنتي،  خافيير  اإلسباني 
المنتخب  مع  اإلسباني  المدرب  مصير ومستقبل 
»فرسان  مع  عقده  مدة  ستنتهي  الذي  الوطني 
ويترقب  المقبل.  يونيو  شهر  مطلع  المتوسط« 
الجمهور الرياضي الجديد ماذا بعد انتهاء مرحلة 
كلمنتي الثانية، حيث تدور تساؤالت عديدة حائرة 

بالوسط الرياضي.
هل سيواصل اإلسباني مهمته إلى حين انتهاء 
عقده،  فترة  انتهاء  بعد  حتى  سيستمر  أم  عقده 
أم  ثالثة؟..  لوالية  له  والتجديد  التمديد  ويتم 
عن  والكشف  اإلعالن  المقبلة  المرحلة  ستشهد 
هوية مدرب جديد يمثل مدرسة تدريبية جديدة 
لتولي مهمة قيادة المنتخب في المرحلة المقبلة 
التي سيكون فيها االستحقاق األهم واألكثر تحديًا 
خوض غمار تصفيات بطولة كاس أفريقيا 2023 
لم  التي  البطولة  وهي  العاج؟..  ساحل  بمالعب 
في  نهائياتها سوى  في  تواجده  منتخبنا  يسجل 

ثالث مناسبات عبر ثالثة أجيال مختلفة.
وشارك المنتخب الليبي ألول مرة في نهائيات 
استضافته  عقب  بطرابلس   1982 العام  الكان 
للبطولة وحل وصيفًا لبطل القارة عقب خسارته 
المنتخب  اللقب  حامل  أمام  النهائية  للمباراة 
في  ليشارك  عاد  ثم  الترجيح،  بركالت  الغاني 
نهائيات البطولة بمصر العام 2006، التي غادر 
منافساتها من الدور األول بينما شهد كان 2012 

بغينيا والغابون الظهور الثالث واألخير لمنتخبنا.
في  الليبي  بالمنتخب  كلمنتي  عالقة  وبدأت 
واليته األولى ألول مرة خالل شهر أكتوبر العام 
2013 خلفًا للمدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش، 
وهي  واجهات  ثالث  على  الفرسان  قاد  حيث 

تصفيات الشان والكان والمونديال.
ببطولة  للتتويج  منتخبنا  قيادة  في  ونجح 
بجنوب   2014 العام  الشأن  للمحليين  أفريقيا 
إقالته  تم  حتى  األولى  واليته  واستمرت  أفريقيا 
خالل شهر أكتوبر العام 2016 ، حيث كانت مباراة 
والتي  بكينشاسا،  الكونغو  منتخب  أمام  منتخبنا 
فقد نتيجتها برباعية، وضمن تصفيات المونديال 
له ثم عاد من جديد  األخير  الظهور  قد شهدت 
المونتينغري زوران  للمدرب  ثانية خلفًا  في فترة 
يمتد  عقد  في   ،2021 العام  يونيو  شهر  خالل 
المقبل  يونيو  شهر  مطلع  سينتهي  عام  لمدة 
 2022 مونديال  تصفيات  في  منتخبنا  قاد  حيث 
التي ضمت  المجموعة  في  الثالثة  للمرتبة  وقاد 

إلى جانبه منتخبات مصر والغابون وأنغوال.

»االتحاد«  فريقا  الليبية،  القدم  كرة  ممثال  خاض 
و»األهلي طرابلس«، مواجهات قوية على المالعب 
المجموعات  بدور  الثالثة  الجولة  في  المحلية، 
حيث  األفريقية،  »الكونفدرالية«  كأس  لبطولة 
»زاناكو«  ضيفه  أمام  مباراة  »الزعيم«  خاض 
وخاض  بنينا«،  »شهداء  ملعب  على  الزامبي، 
الساورة«  »شبيبة  ضيفه  أمام  مواجهة  »العميد« 
الجزائري، على ملعب »شهداء بنينا« أيضًا. وحقق 
ضيفه  أمام  ثمينًا  فوزًا  طرابلس«  »األهلي  فريق 
األحد  مساء  نظيفة،  بثنائية  الزامبي،  »زاناكو« 
الماضي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات 

بـ»الكونفدرالية«.
نقاط   6 إلى  رصيده  الفوز،  بهذا  »الزعيم«  ليرفع 
»بيراميدز«  خلف  بالمجموعة،  الثاني  الترتيب  في 
جاء  بينما  الكاملة،  بالعالمة  الصدارة  صاحب 
»الصفاقسي« ثالثًا بـ)3( نقاط، و»زاناكو« في قاع 

الترتيب دون أي نقاط.

التعادل يحسم مواجهة »االتحاد« و»الساورة«
بهدف  اإليجابي  التعادل  حسم  المقابل  في 
»شبيبة  وضيفه  »العميد«،  مواجهة  لمثله 
من  الثالثة  الجولة  ضمن  الجزائري،  الساورة« 
بهدف  األرض  أصحاب  وتقدم  المجموعات.  دور 
أن  قبل   ،22 الدقيقة  في  زعبيه  محمد  المخضرم 
يتعادل محمد األمين لـ»الشبيبة« في الدقيقة 30. 
4 نقاط  بهذا التعادل، ارتفع رصيد الفريقين إلى 

في الصدارة، مع مباراة مؤجلة لالتحاد.

أهدافهما  أول  يحرزان  والمنير  التربي 
في مالعب »الكونفدرالية«

»األهلي  فريق  دفاع  خط  ثنائي  أسهم 
في  المنير،  ومحمد  التربي  أحمد  بطرابلس«، 
على  تواليًا  الثاني  لالنتصار  فريقهما  قيادة 
جولة  ختام  في  الزامبي،  »زاناكو«  فريق  حساب 
الذهاب الثالثة واألخيرة لدور المجموعات لبطولة 
»الكونفدرالية«، وهو الهدف األول لكال الالعبين 
في  طرابلس«  »األهلي  مع  لهما  ظهور  أول  في 

مالعب »الكونفدرالية«.
فريق  صفوف  لتعزيز  المنير  محمد  وانتقل 
الذي عاد  »األهلي طرابلس« قادمًا من »االتحاد« 
إلى صفوفه قادمًا من المالعب األميركية في أبريل 
ببطولة  الفريق  تتويج  في  وأسهم   2021 العام 
انتقل  ثم  األخيرة،  نسخته  في  الليبي  الدوري 
بشكل مفاجئ لتعزيز صفوف »األهلي« خالل شهر 
أغسطس العام 2021، وخاض المنير عدة تجارب 
بلغراد«  »بارتيزان  من  كل  مع  ناجحة  احترافية 
الصربي، ثم احترف بالمالعب األميركية مع فريقي 
غاالكسي«.  أنجليس  و»لوس  سيتي«  »أورالند 
بصفوف  التحق  فقد  التربي،  أحمد  المدافع  أما 
فريق »األهلي طرابلس« خالل شهر أكتوبر العام 
الفرق  أن برز ضمن صفوف عدد من  2021، بعد 
خاض  كما  و»االتحاد«،  »الهالل«  وهي  المحلية 
تجارب احترافية مع فرق »حرس الحدود« المصري، 

و»كاظمة« الكويتي و»السلط« األردني.

زعبيه أكثر العبي »االتحاد« مشاركة أفريقيًا
األول  »االتحاد«  فريق  وقائد  نجم  استعاد 

كرة  مع  ذكرياته  زعبيه،  محمد  القدم،  لكرة 
»االتحاد«  فريقه  مواجهة  خالل  الجزائرية  القدم 
المباراة  في  الساورة«،  »شبيبة  فريق  أمام ضيفه 
بنينا  »شهداء  ملعب  على  الفريقين  جمعت  التي 
الدولي«، التي أسفرت عن تعادل الفريقين بهدف 

لهدف، أحرز هدف »العميد« زعبيه.
وسبق لزعبيه أن تألق بمالعب الكرة الجزائرية 
مند شهر يناير العام 2014، حييث تواجد بمالعبها 
القبائل«  »شبيبة  لفريق  ولعب  عامين،  من  أكثر 
أشهر األندية الجزائرية في دوري الرابطة المحترفة 
الجزائرية األولى، كما تألق زعبيه مع فريق »مولودية 
بجاية« الجزائري، وكانت محطته الثالثة بالجزائر مع 
فريق »مولودية وهران«، وهي األبرز، وهو الفريق 
الذي تألق ضمن صفوفه منذ شهر سبتمبر العام 
2014 وحتى مايو 2016، وأحرز له عديد األهداف 
الحاسمة في شباك أبرز الفرق الجزائرية. ويعد قائد 
زعبيه  محمد  المخضرم  الحالي  »االتحاد«  فريق 
مسابقات  في  مشاركة  »االتحاد«  العبي  أكثر  من 

ظهوره  سجل  حيث  األفريقية،  األندية  وبطوالت 
وأحرز   .2008 العام  مرة  ألول  »االتحاد«  مع  األول 
أول أهدافه األفريقية في شباك فريق »بيريمرو دو 
أوجوستو« األنغولي، في دوري أبطال أفريقيا، وكان 
النهائي  نصف  الدور  بلغ  الذي  الفريق  نجوم  أحد 
في بطولة »الكونفدرالية« األفريقية العام 2010. 
فريق  شباك  في  األفريقية  أهدافه  آخر  أحرز  بينما 
»كمكم« بطل زنجبار في دوري أبطال أفريقيا خالل 

مشاركة الفريق في الموسم الماضي.
قبضة  من  الليبية  الكرة  ممثل  يفلت  هل 

»الشرطة االسواتيني« في ختام »الكونفدرالية«
سيكون فريق »رويال ليوباردس«، بطل الدوري 
االسواتنيي لكرة القدم هو المنافس القادم لممثل 
الكرة الليبية فريق »االتحاد« في المباراة المؤجلة 
في ختام مباريات ذهاب الجولة األخيرة للمجموعة 
فريق  األفريقية.  »الكونفدرالية«  لبطولة  الثانية 
وهو  الملكي«  »الشرطة  فريق  هو  »ليوباردس« 
فريق كرة قدم من سوازيالند، ويقع مقره بمدينة 
منافسيه  ويستقبل  السوازيالندية،  سيمونيا 
ويخوض مبارياته على ملعب سومهلولو الوطني. 
وتوج الفريق ببطولة الدوري االسواتيني في ثالث 
مناسبتين،  في  الكأس  ببطولة  وظفر  مناسبات، 
وشارك في دوري أبطال أفريقيا في خمس مناسبات 
في  يشارك  فيما  األول،  الدور  من  جميعًا  غادرها 
هذا  الثالثة. وسجل  للمرة  »الكونفدرالية«  بطولة 
»شبيبة  فريق  باقصائه  المفاجآت  أقوى  الموسم 
تاريخه  في  مرة  ألول  ليتأهل  الجزائري  القبائل« 
لبطولة »الكونفدرالية«، وهو نادٍ حديث العهد في 
وظهوره  تأسيسه  يعود  حيث  القدم،  كرة  مالعب 
إلى العام 1984. ويحتل الفريق ضمن المجموعة 

»الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات  لدور  الثانية 
المرتبة الرابعة واألخيرة دون نقاط عقب خسارته 

في مباراتين متتاليتين.
»النهضة« و»الشط« آخر بروفة لممثلي الكرة 

الليبة قبل مباراتيهما في »الكونفدرالية«
»االتحاد«  فريقا  الليبية،  القدم  كرة  ممثال  عاد 
العبنا  بم  مجددًا  للظهور  بطرابلس«،  و»األهلي 
المحلية بعد أن خاضا معًا مباراة الجولة الثالثة بدور 
األفريقية،  »الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات 
المحلية  العودة  »االتحاد«  فريق  استهل  حيث 
الدور  ضمن  بسبها  »النهضة«  فريق  بمواجهة 
الـ64 لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم، التي ُأقيمت 
بينهما يوم أمس األربعاء، بملعب الزاوية قبل يوم 
واحد فقط من سفر الفريق إلى اسواتيني لمواجهة 
األحد  يوم  ليوباردز«  »رويال  فريق  مستضيفه 
المجموعات  لدور  المؤجلة  المباراة  في  المقبل، 
مناسبة  المباراة  وكانت  »الكونفدرالية«.  لبطولة 
إلتاحة  الكوكي  محمد  التونسي  المدرب  أمام 
تجهيزهم  الالعبين إلعادة  عدد من  أمام  الفرصة 
»األهلي  فريق  أما  األفريقية.  األحد  لمواجهة 
المحلية  مالعبنا  إلى  مجددًا  فعاد  طرابلس« 
بمواجهة فريق »الشط« في المباراة المؤجلة من 
منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لحساب 
األحد  يوم  المباراة  وستقام  الثانية،  المجموعة 
المباراة  هذه  وستكون  الزاوية،  بملعب  المقبل 
قبل أقل من خمسة أيام من مواجهة الفريق أمام 
مستضيفه »زاناكو« الزامبي في الحادي عشر من 
جولة  انطالق  مستهل  في  المقبل،  مارس  شهر 

اإلياب األولى من مجموعات »الكونفدرالية«.

فوز وتعادل ملمثلي الكرة الليبية في »الكونفدرالية« األفريقية

»الزعيم« يستعد لمواجهة 
»زاناكو« الزامبي في مستهل 

جولة اإلياب.. و»العميد« يتأهب 
لموقعة »رويال ليوباردز«

● مباراة االتحاد أمام شبيبة الساورة في الكونفدرالية● العبو األهلي طرابلس بعد الفوز على زاناكو الزامبي

الوسط - زين العابدين بركان

»األهلي طرابلس« يحقق فوزاً ثميناً أمام ضيفه »زاناكو« الزامبي بثنائية نظيفة.. و»االتحاد« يفرض التعادل على »الساورة«

العاصمة  في  رباعية  دولية  ودية  بطولة  القدم،  لكرة  الموريتاني  االتحاد  يستضيف 
نواكشوط، خالل أيام االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( المقبلة، خالل الفترة الواقعة من 
إلى  النيجر وموزمبيق  المتوسط« ومنتخبي  الجاري، بمشاركة »فرسان  29 مارس  إلى   21
الموريتاني  الكرة  اتحاد  وخصص  البطولة.  مستضيف  األول،  الموريتاني  المنتخب  جانب 

تدريباتها. لخوض  نواكشوط  بالعاصمة  األولمبي  والملعب  بيديا  مالعب شيخا 
جديد  مدرب  تعيين  المقبلة،  األيام  خالل  الموريتاني،  االتحاد  يعلن  أن  المنتظر  ومن 
هذه  من  بداية  الفريق  مع  مشواره  ليستهل  غوميز،  ديدي  للفرنسي  خلفًا  للمنتخب 

المصغرة. الدولية  الدورة  للمشاركة في هذه  البطولة، واستعدادًا 
مارس،  شهر  منتصف  في  بطرابلس  قصير  معسكر  في  الليبي  المنتخب  ويتجمع 
ضمن  تأتى  التي  البطولة،  هذه  في  للمشاركة  الموريتانية  العاصمة  إلى  إقالعه  قبل 

نهائياتها  ستقام  التي  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  غمار  لخوض  »الفرسان«،  تحضيرات 
يونيو  شهر  خالل  التصفيات  تنطلق  أن  ينتظر  حيث   ،2023 العام  العاج  ساحل  بمالعب 

المقبل.
المنتخب  مستضيفه  على  الفوز  في  نجح  القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  وكان 
الماضية  الفترة  التي جمعتهما خالل  الثانية  الودية  المباراة  الكويتي بهدفين لصفر، في 
ونجح  داي(.  )فيفا  الدولية  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أيام  ضمن  األخير  ملعب  على 

المنتخب الوطني في تعويض تعثره بعد خسارته في المباراة 
الودية األولى بهدفين دون رد.

لـ»فرسان  متميزًا  مستوى  الثانية  المباراة  وشهدت 
التي  الباهتة  المنتخب الوطني الصورة  المتوسط« ليمحو 
الوطني  المنتخب  وتمكن  األولى.  التجربة  في  بها  ظهر 
من السيطرة على أغلب فترات المباراة، وكان األكثر ثقة 

المستضيف. الفريق  لمرمى  وتهديدًا  وانتشارًا 

وجه عبد الناصر الصويعي، األمين العام لالتحاد الليبي لكرة القدم، 
خطابًا لرؤساء االتحادات الفرعية بشأن دعوة الالعبين المتواجدين 
عامًا(   17 )تحت  الليبي  المنتخب  بمعسكر  لاللتحاق  النطاق  في 
الخامس  بداية من  الذي سينطلق  القاضي،  عباد  المدرب  بقيادة 
من شهر مارس الجاري حتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

التحضيرات استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال  وتأتي هذه 
أفريقيا، تحت 17 عامًا، التي ستستضيفها مالعب الجزائر بمشاركة 
عدد من منتخبات شمال أفريقيا، وضمت القائمة 23 العبًا يمثلون 

مختلف األندية المحلية.
المجدوب،  هويدي  حسين  محمد  الالعبين:  قائمة  يلي  وفيما 
فتحي  وأصيل  الشاوش،  لطفي  ومحمد  األسود،  علي  وفارس 

إبراهيم،  أحمد  وشعيب  طرابلس«،  »األهلي  فريق  من  المبروك 
وسفيان سالم محمد، وأحمد فتحي خليفة من فريق »النصر. «

زكريا  والزبير  الزقوزي  عياد  ومروان  عمار  العجيلي  ومحمد 
الجطالوي، وعبد المهيمن الفطيسي، من فريق »االتحاد«. وعمر 
عمران مالس، وعلي عمر الزواوي من فريق »السويحلي«، ومعاد 
خالد الصادق، من »األخضر« وإبراهيم بشير محمد من »األهلي 
ببنغازي«، ومروان صالح إبراهيم من فريق »البرانس«، ووائل رزق 
محمد من »الصقور«، وعبد المهيمن وسام عياد من »األفريقي«. 
كما ضمت القائمة عبدالرحمن سالم البكوش من فريق »المشعل«، 
من  إبراهيم  خميس  ومعتصم  »الشط«،  من  داقو  محمد  ورواد 
أحمد مركوب من »الخمس«، ويوسف محمد  »التحدي«، ومحمد 

بشارة من »األولمبي«.
وكان الطاقم الفني للمنتخب الليبي للشبان، أجرى عدة تجمعات 

في بنغازي وطرابلس، الختيار أبرز األسماء لالنضمام للفريق.

جالل  الوطني  المدرب  عودة  الماضية  القليلة  األيام  شهدت 
الدامجة، لتولي قيادة فريق »خليج سرت« األول لكرة القدم ألول 
مرة منذ نجاحه في الصعود بالفريق لدوري األضواء للمرة األولى 

في تاريخه في الموسم الرياضي 2005 - 2006.
وسجل الدامجة عودته للمرة الثانية، واألولى منذ قرابة ستة 
الترتيب األخيرة، بعد أن  الفريق من  إنقاذ  عشر عامًا في مهمة 
بطولة  من  الماضية  المرحلة  طوال  الفريق  تدريب  على  أشرف 
وكان  الزواغي.  كريم  محمد  التونسي  المدرب  الممتاز  الدوري 
الدامجة بدأ مشواره هذا الموسم بقيادته فريق »التعاون بأجدابيا« 
خالل مرحلة التحضيرات للموسم، غير أنه غادر الفريق قبل انطالق 
الموسم. وقال الدامجة، في تصريحات صحفية، بعد تقديمه من 

قبل إدارة »خليج سرت«: »أحب المغامرة والتحديات رغم صعوبة 
القدم.. بعون اهلل سنعمل على إصالح  المهمة، لكن هذه كرة 

فرق  ضمن  الخليج  يبقى  أن  ومحاولة  اإلمكان،  بقدر  الفريق 
النخبة.. ينقصنا االستقرار وبعض االنتدابات الجيدة واللعب 

سرت«  »خليج  ويصارع  حاليًا«.  تم  ما  وهذا  ملعبنا،  على 
الموسم  الممتاز هذا  الليبي  الدوري  البقاء في  من أجل 
)2021 2022-(، حيث يقبع في قاع المجموعة األولى 
في المرتبة العاشرة واألخيرة برصيد ست نقاط جمعها 
»التحدي«  مباراة  وستكون  تعادالت،  وثالثة  فوز  من 
المرتقبة ضمن إياب الجولة الثالثة على ملعب مدينة 
سرت أول اختبار للمدرب الجديد القديم جالل الدامجة.

المنتخب الوطني يشارك في دورة دولية بموريتانيا
الوسط - زين العابدين بركان

هل ينجح جالل الدامجة في قيادة »خليج 
سرت« لتأكيد بقائه بالدوري الممتاز؟

● المنتخب الليبي للناشئين

 في قائمة منتخب الناشئين 
ً
23 العبا

 لبطولة شمال أفريقيا
ً
استعدادا

الوسط - زين العابدين بركان

● غويلة

● الدامجة

● مكي
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

بالشأن  المهتمين  أغلب  فرحة  رغم 
إلصدار  الممتازة  بالخطوة  الرياضي 
قانون عام للرياضة في ظل غياب قوانين 
رياضية تواكب العصر، ومع وجود قوانين 
اللجنة  إنشاء  قانون  ومنها  قديمة، 
الذي  الرياضية،  األولمبية وقانون األندية 
ظل  في  الصمود  باستطاعتهما  يعد  لم 
عمرهما  ألنهم  الرياضي  الواقع  متغيرات 
هذا  لكن  عامًأ.  الستين  من  يقترب 
القانون، وفي اللحظات األخيرة، لم يكتب 
قديم  تجدد خالف  حيث  النور،  يرى  أن  له 
جهة،  من  الرياضة  وزارة  بين  جديد،   -
االتحادات  وبعض  األولمبية  واللجنة 
هذا  وقف  ليتم  أخرى،  جهة  من  واألندية 

البرلمان. قبل  القانون من 
أن  المالحظ  ولكن  رأيه،  منهما  ولكل 
للرأي  القانونية  حجته  يقدم  لم  طرف  كل 
العام الرياضي، حيث إن الوزارة لم تدافع 
إعالميًأ عن قانونها، وتوضح أماكن القوة 
واللجنة  الليبية،  للرياضة  وأهميته  فيه 
هي  توضح  لم  المعترضة  األولمبية 
االعتراض،  أسباب  العام  للرأي  األخرى 
كل  من  واآلراء  النقاش  حلقات  وغابت 

األطراف وكل يرى نفسه على صواب.
حول  االختالفات  أبرز  كانت  وإن 
قرار  يصدر  ومن  الرياضية،  المحكمة 
المالية  االستقاللية  وعن  إنشائها، 
فيها،  الدولة  تدخل  وعدم  للمؤسسات 
وهناك خالف آخر حول سيادة الدولة على 
األولمبية،  اللجنة  فيها  بما  مؤسسة  كل 
المحلية  المؤسسات  تلوح  عندما  خاصة 

الرياضة. الدولية في وزارة  بالشكوى 
القانون  عن  أخرى  آراء  هناك  أن  كما 
الرياضة  وعن  الرياضي،  االستثمار  في 
إنشاء  عن  آخر  خالف  وهناك  المدرسية، 
من  وهناك  للرياضة،  األعلى  المجلس 
أعضائه  لمعرفة  ويدعو  عليه  يعترض 
مالحظات  تشكليه.  وكيفية  بصفتهم 
صامتة  وخالفات  عدة  واعتراضات  كثيرة 
كلها  شخصية،  وأحيانًأ  رياضية  وصراعات 
أسباب عرقلة إصدار أول قانون عام شامل 

انتظار. ليبيا بعد طول  للرياضة في 

خالف متجدد

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

السنة السابعة
العدد 328  30 رجب 1443 هــ
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سحب تنظيم المباراة 
النهائية للنسخة 

الحالية من دوري 
أبطال أوروبا من روسيا 

ونقلها إلى باريس

الحرب على أوكرانيا تمحو روسيا من خارطة الرياضة العاملية

العالمية خالل الساعات  الرياضية  الحركة  شهدت 
في  الروسية  الحرب  ضد  قوية  انتفاضة  األخيرة، 
أوكرانيا، ما دعا رياضيين من أوكرانيا ودول أخرى 
لمطالبة اللجنة األولمبية الدولية لتعليق عضويتي 
رياضيي  مشاركة  وحظر  البيضاء،  وروسيا  روسيا 
الفور.  على  المختلفة  الفعاليات  في  البلدين 
الرياضية  الجهات  أفعال  ردود  تواصلت  وبالفعل 
وضع  مما  ألوكرانيا؛  الروسي  الغزو  على  الدولية 
مهددة  وأصبحت  حصار،  تحت  الروسية  الرياضة 

بالخروج من خارطة الرياضية العالمية.
في  أخرى،  ودول  أوكرانيا  من  رياضيون  وقال 
األولمبية  اللجنة  رئيس  باخ  توماس  إلى  رسالة 
الدولية، وأندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية 
من  بدعم  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  إن  الدولية، 
روسيا البيضاء، هو خرق واضح للمواثيق األولمبية، 
وانتهاك يجب مواجهته بعقوبات شديدة. وأشارت 
الرسالة، التي أصدرتها حركة الرياضيين العالمية، 
أن  إلى  الرياضيين،  تمكين  إلى  تهدف  التي 
في  البالد  في  وعائالتهم  األوكرانيين  الرياضيين 
إليهم  التحدث  »خطر جسيم«، وكان من الصعب 
ألنهم كانوا في المالجئ. وحظيت الرسالة بتأييد 
واسع النطاق، وعلى الفور وجهت اللجنة األولمبية 
الرياضية  االتحادات  جميع  إلى  رسالة  الدولية 
الرياضية  إلغاء األحداث  أو  إما بنقل  الدولية تفيد 

المخطط لها حاليًا في روسيا أو روسيا البيضاء.

قرارات صارمة من »فيفا«
واألوروبي  )فيفا(  الدولي  االتحادان  وأصدر 
اإلثنين،  مساء  مشتركا  بيانًا  القدم،  لكرة  )يويفا( 
بإيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات 
ألوكرانيا.  الروسي  الغزو  بسبب  آخر  إشعار  لحين 
ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض 
ضد   2022 قطر  مونديال  إلى  المؤهل  الملحق 
بولندا، علمًا بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب 
منتخب  يتمكن  لن  كما  المقبل.  مارس   24 في 
أوروبا  كأس  في  المشاركة  من  أيضًا  السيدات 
أيضًا  وتم  المقبل.  يوليو  في  إنجلترا  في  المقررة 
استبعاد نادي »سبارتاك موسكو«، الممثل الوحيد 
من  وتحديدًا  األوروبية،  المسابقات  في  لروسيا 

الدوري األوروبي )يوروبا ليغ(.
»بمفعول  شراكته  فض  )ويفا(،  أعلن  كما 
أحد  »غازبروم«،  الروسي  الغاز  عمالق  مع  فوري« 
2012. وقدرت قيمة  العام  الرئيسيين منذ  رعاته 
لوسائل  وفقًا  سنويًا،  يورو  مليون  بـ40  العقد 
دوري  تكاليف  تغطي  وكانت  متخصصة،  إعالم 
ينظمها  التي  الدولية  والمسابقات  أوروبا  أبطال 
التي  أوروبا  أمم  كأس  إلى  إضافة  »يويفا«، 
تستضيفها ألمانيا في العام 2024. وكان االتحاد 
عبر  رسميًا  بيانًا  أصدر  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
إدانته  تجديد  خالله  من  أعلن  الرسمي،  موقعه 
لحرب روسيا على أوكرانيا، ودعا الستعادة السالم 
وأصدر  الفور.  على  بناء  حوار  وبدء  عاجل  بشكل 
القدم  كرة  ومعاقبة  لتقييد  فورية  قرارات  ثالثة 
الروسية حتى إشعار آخر، حيث منع منتخبات كرة 
القدم الروسية من خوض مبارياتها على أراضيها، 
حيث من المقرر أن تلعب مبارياتها المحلية على 
أرض محايدة ومن دون حضور جماهيري. كما لن 
يحق ألي منتخب روسي أن يحمل اسم روسيا في 
أي مسابقة دولية، وسيتم استبداله باللعب تحت 
يو(«،  إف  )آر  القدم  لكرة  روسيا  »اتحاد  مسمى 
وسيمنع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني 
الروسي في أي مباريات لمنتخبات أو أندية روسية.

رفضه  القدم،  لكرة  البولندي  االتحاد  وأعلن 
مرحلة  من  روسيا  باستبعاد  وطالب  »فيفا«  بيان 
 2022 العالم  لكأس  المؤهل  النهائي  الملحق 
المقرر إقامته في قطر. وكانت بولندا أعلنت أنها 
 24 يوم  الملحق،  مرحلة  في  روسيا  تواجه  لن 

مارس المقبل، بعد أن أوقعتهما القرعة معًا.
وتواصلت خالل األيام األخيرة حمالت مقاطعة 
والسويد  بولندا  أعلنت  حيث  رياضيًا،  روسيا 
في  الروسي  المنتخب  تواجه  لن  أنها  والتشيك 
التصفيات، وقال االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم إن 
منتخبه الوطني لن يخوض أي مباريات ضد روسيا 

في المستقبل المنظور.

رد االتحاد الروسي
االتحادين  قرارات  روسيا  انتقدت  جانبه،  من 
القدم  لكرة  )ويفا(  واألوروبي  )فيفا(  الدولي 
مشاركة  وتعليق  العالم  كأس  من  باستبعادها 
المسابقات  في  وأنديتها  الوطنية  منتخباتها 
أعقاب  في  بـ»التمييزية«،  إياها  واصفة  الدولية، 
اإلجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال االتحاد الروسي لكرة القدم في بيان إن 
القرارات »ذات طابع تمييزي واضح، ويضر بعدد 
كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي األندية 
والمنتخبات الوطنية، واألهم من ذلك، بالماليين 
من المشجعين الروس واألجانب الذين يجب أن 
مصالحهم  الدولية  الرياضية  المنظمات  تحمي 

في المقام األول«.

أبطال  نهائي  تنظيم  يسحب  »يويفا« 
أوروبا من روسيا

وقرر االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، يوم 
النهائية  المباراة  تنظيم  سحب  الماضي،  الجمعة 
للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من روسيا، 
وذلك  باريس،  الفرنسية  العاصمة  إلى  ونقلها 
على خلفية الحرب. وكان من المقرر أن يستضيف 
استاد »غازبروم أرينا« في مدينة سانت بطرسبرغ 

الروسية، المباراة يوم 28 مايو المقبل.

إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى لـ»فورموال 1«
لسباقات  العالم  بطولة  قالت  ما  وسرعان 
قررت  إنها  لها،  بيان  في   ،»1 »فورموال  سيارات 
إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى في العام الحالي. 
الذي  الروسي  السباق  يقام  أن  المقرر  من  وكان 
حلبة  في   2014 في  البطولة  برنامج  إلى  انضم 
 25 في  األسود  البحر  على  المطلة  »سوتشي« 
تنظيم  على  القائمين  لكن  المقبل،  سبتمبر 
ظل  في  السباق  إقامة  »استحالة«  أكدوا  البطولة 

»األوضاع الحالية«.
الرئاسة  يعلق  للجودو  الدولي  االتحاد 

الفخرية لـ»بوتين«
الدولي للجودو، األحد الماضي،  وأعلن االتحاد 
فالديمير  روسيا  لرئيس  الفخرية  الرئاسة  تعليق 
غزو  على  ردًا  لالتحاد،  كسفير  ومنصبه  بوتين، 
روسيا ألوكرانيا. كما ألغى االتحاد الدولي للسباحة 
مدينة  في  الماء  لكرة  العالمي  الدوري  في  مباراة 
سانت بطرسبرغ الشهر المقبل، كما ألغى بطولة 
كانت  كازان،  في  والغطس  التوقيعية  للسباحة 
مقررة في أبريل. وناشد االتحاد األوكراني للتنس، 
البيضاء  وروسيا  روسيا  باستبعاد  الدولي،  االتحاد 

من المنظمة بصورة فورية.

حملة مقاطعات
الرياضي  والحصار  المقاطعة  حملة  وانطلقت 
أعلن  الذي  األلماني،  »شالكه«  نادي  من  لروسيا 
من  الروسية  »غازبروم«  شركة  شعار  أزال  أنه 
القوات  غزو  على  اعتراضًا  فريقه،  قمصان  مقدمة 
الروسية أوكرانيا. كما أعلن النادي األلماني العريق، 
كرة  لدوري  الثانية  الدرجة  في  راهنًا  المشارك 
»غازبروم«،  الغاز  عمالق  مع  شراكته  فسخ  القدم، 
الروسي ألوكرانيا. وكتب  الغزو  بعد تسارع أحداث 
إدارة إف  النادي في موقعه الرسمي: »قرر مجلس 
سي شالكه 04، باالتفاق مع مجلس الرقابة، فسخ 

شراكة النادي مع غازبروم قبل انتهاء مدته«.
الغاز  إنتاج  عمالق  »غازبروم«  شركة  وتعد 

الراعي  الروسية،  للحكومة  المملوكة  الطبيعي، 
الرئيسي للنادي األلماني منذ العام 2006، حينما 
خمس  لمدة  الطرفين  بين  شراكة  أول  تمت 
سنوات، مقابل دفع الشركة مبلغ 125 مليون يورو 

للنادي طوال فترة العقد.
اإلسباني  »برشلونة«  نادي  انضم  ما  وسرعان 
موقعه  عبر  أعلن  روسيا، حيث  مقاطعة  إلى موجة 
روسيا،  إلى  السلة  لكرة  فريقه  الرسمي عدم سفر 
سانت  »زينيت  نادي  ضد  مباراتين  لخوض 
في  المنافس  »هاس«  فريق  وانضم  بطرسبرغ«. 
حملة  إلى   »1 »فورموال  لسباقات  العالم  بطولة 
التجارية  العالمة  سيزيل  أنه  بإعالنه  المقاطعة، 
البوتاس  لتعدين  الروسية  »أورالكالي«  لشركة 
االختبارات  من  األخير  اليوم  في  سيارته  على  من 
التي تسبق انطالق الموسم الجديد والمقامة في 
المنافس  »تشيلسي«،  نادي  ودان  »برشلونة«. 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، الهجوم 
الروسي، موضحًا أن الوضع هناك »مرعب ومروع«. 
وجاء بيان »تشيلسي« بعد أن أعلن مالكه الروسي 
رومان أبراموفيتش، أنه منح مجلس أمناء مؤسسة 
في  النادي  إدارة  مسؤولية  الخيرية  »تشيلسي« 
الوقت الذي ظهرت فيه دعوات في بريطانيا لفرض 
عقوبات عليه بسبب غزو بالده أراضي جارتها. وقال 
ومروع.  مرعب  أوكرانيا  في  »الوضع  »تشيلسي«: 
في  الناس  جميع  في  حاليًا  يفكر  تشيلسي  نادي 

أوكرانيا. الكل في النادي يصلي من أجل السالم«.

إنجلترا تقاطع أي مباراة ضد روسيا
أن  القدم،  لكرة  اإلنجليزي  االتحاد  وأعلن 
روسيا  ضد  مباراة  أي  يلعب  لن  إنجلترا  منتخب 
المستويات.  كل  على  القريب  المستقبل  في 
وقال االتحاد اإلنجليزي، إنه اتخذ هذا القرار حيث 
القيادة  من  المرتكبة  الفظائع  بشدة  »يدين 
بعض  واتخذت  أوكرانيا.  غزو  بدء  بعد  الروسية« 
الدول األخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض 

أي مباراة لكرة القدم ضد روسيا.

تفاعل نجوم الرياضة بأوكرانيا
ألبطالنا  المجد  حدث..  مهما  البالد  نترك  »لن 
في  العيش  نريد  حدودنا..  عن  يدافعون  الذين 
مع  بأوكرانيا  الرياضة  نجوم  تفاعل  هكذا  سالم«، 
مع  البداية  وكانت  للبالد،  الروسي  الغزو  بداية 
سفيتولينا،  إيلينا  بأوكرانيا،  األفضل  التنس  العبة 
التي قالت عبر حسابها الرسمي على »إنستغرام«: 
نتحد في هذا  أوكرانية. دعونا  »أنا فخورة بكوني 
الوقت الصعب من أجل السالم ومستقبل دولتنا«. 
داريا  بالجودو،  السابقة  العالم  بطلة  تحدثت  كما 

بيلوديد، عن الحرب الروسية، عبر حسابها الرسمي 
بقصفنا،  روسيا  »بدأت  قائلة:  »إنستغرام«،  على 
أعتقد  أكن  لم  قريب،  وقت  حتى  الحرب.  وبدأت 
حياة  تدمر  لماذا  لماذا؟  يحدث.  أن  يمكن  أن هذا 

الناس؟!. نريد السالم نريد أن نعيش!«.
ونشر العب كرة القدم األوكراني، سيرجي ريبالكا، 
صورة الرئيس الروسي فالديمير بوتين، معلقًا: »إنه 
إنسان، سيموت في النهاية«. ومن جانبه، قال المدير 
الروماني  األوكراني،  كييف«  »دينامو  لنادي  الفني 
»في  صحفية:  تصريحات  في  لوتشيسكو،  ميرتشا 
أوكرانيا، تم تعليق بطولة كرة القدم وجميع األحداث 
الرياضية لمدة 30 يومًا، لكنني لن أترك كييف وأعود 
إلى رومانيا، فأنا لست جبان، لم أذهب حتى عندما 
بدأ الجنون في دونيتسك في العام 2014. آمل أن 
تتوقف هذه الحرب، التي بدأها الحمقى، في أسرع 

وقت ممكن«.
كما تحدث العب كرة القدم األوكراني، 
كييف«،  »دينامو  نادي  نجوم  أبرز  وأحد 
فيكتور تسيغانكوف حول »الغزو الروسي« 
على  الرسمي  حسابه  عبر  لبالده، 
يحدث  أن  أتخيل  »لم  قائاًل:  »إنستغرام«، 
هذا لنا، لكني أحب أوكرانيا أكثر من أي وقت 
مضى وأنا فخور لكوني أوكرانيًا. هذا بيتنا 
ولن يسلبه أحد منا. المجد ألبطالنا الذين 
ألوكرانيا«.  المجد  حدودنا.  عن  يدافعون 
ونشر العب »مانشستر سيتي«، األوكراني 
للرئيس  صورة  زينتشينكو،  ألكسندر 
اعتبر  تعليق  مع  »إنستغرام«  عبر  الروسي 
بوتن.  فالديمير  الروسي  للرئيس  مسيئًا 
الدولي  وقال  موجودًا،  المنشور  يعد  ولم 
وأوضح  حذفه.  »التطبيق«  إن  األوكراني 
العب »السيتينز« أنه ال يمكنه التراجع عن 

بعد  الذعر  من  حالة  بالده  تعيش  بينما  موقفه، 
الغزو الروسي. واحتفل األوكراني رومان ياريمتشوك، 
العب »بنفيكا« البرتغالي، بهدفه في دوري أبطال 
أوروبا، ضد »أياكس أمستردام« الهولندي في مباراة 
ذهاب الدور ثمن النهائي، التي انتهت )2 - 2( على 
أرض فريقه، بالكشف عن قميص يحمل شعار بالده، 
الوطني  الشعار  عليه  أسود  قميص  عن  كشف  ثم 

ألوكرانيا الذي يسمى »تريزوب« أي »رمح ثالثي«.
إن  إن  »سي  شبكة  مع  حديث  في  وقال 
بالدي.  أدعم  أن  »أردت  المباراة:  بعد  برتغال« 
النادي  الوضع.  وأنا خائف من  باألمر  كثيرًا  فكرت 
القيام بأي شيء  يدعمني، تحدثوا معي ويريدون 
لمساعدتي. شكرتهم، رغم أن كل شيء اآلن على 
ما يرام«، وذلك في تصريح قبل ساعات من بدء 

العملية العسكرية«.

الوسط - القاهرة

»فيفا« و»يويفا« يقرران إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر

انطلقت في الـ21 من شهر فبراير الماضي، مباريات 
القدم،  لكرة  ليبيا  كأس  منافسات  من  الـ64  الدور 
واألولى  والثانية  الثالثة  الدرجة  من  فرق  بمشاركة 
جميع  مستوى  على  مالعب،  عدة  في  والممتاز 
االتحادات الفرعية. واختتمت هذه المنافسات وتأهل 
األهلي  حقق  أن  بعد  الـ32،  الدور  إلى  فريقًا   32
بثالثية  صبراتة،  وفاق  نظيره  على  الفوز  طرابلس 
نظيره  على  »االتحاد«  فريق  وتفوق  هدف،  مقابل 

»النهضة« بسبها بنتيجة هدفين دون رد.
طرابلس  األهلي  فرق  الـ32  الدور  إلى  وتأهلت 
والنصر  واألولمبي  واألخضر  والسويحلي  واالتحاد، 
الجديدة  وبنغازي  المصراتي  واالتحاد  والمحلة 
والمروج واألهلي بنغازي والجزيرة والظهرة والخمس 
والمنار والتحدي والمدينة والهالل بسبها والفالوجا 
الجبل  وشباب  األشهر  وأبي  والبشاير  والتعاون 
واتحاد  واألفريقي  والقيرون  والصداقة  والهالل 

الجمارك والشط وأبوسليم ودرانس ونجوم بنغازي.
التالي:  النحو  على  الدور  هذا  مباريات  وستكون 
الجزيرة،   × واالتحاد  الفالوجا،   × طرابلس  األهلي 
بملعب الزاوية، األهلي بنغازي × المنار سوسة على 

ملعب محايد، النصر × المروج على ملعب محايد، 
التحدي × الهالل على ملعب شهداء بنينا، األخضر × 
نجوم بنغازي، على ملعب محايد، التعاون × األفريقي 
على ملعب محايد، الصداقة × الوفاق أجدابيا على 
ملعب محايد، شباب الجبل × بنغازي الجديدة على 
ملعب محايد، دارنس × القيروان على ملعب محايد، 

ملعب  على  المصراتي  االتحاد   × الجمارك  اتحاد 
محايد، المحلة × أبوسليم، على ملعب في طرابلس 
أو العجيالت، البشائر × السويحلي على ملعب محايد، 
الشط × المدينة على ملعب أبوسليم أو العجيالت، 
الظهرة × األولمبي على ملعب محايد، الخمس × 

الهالل سبها على ملعب محايد.

وقد وضعت لجنة المسابقات الالئحة المنظمة 
لهذه المسابقة حيث سيلتقي المتاهل من المباراة 
رقم 1 أمام المتاهل من المباراة رقم 2، والمتاهل 
من المباراة رقم 3 يقابل المتاهل من المباراة رقم 
المتاهل  يقابل   5 رقم  المباراة  من  والمتاهل   ،4
 7 6، والمتاهل من المباراة رقم  من المباراة رقم 

يقابل المتاهل من المباراة رقم 8، والدور الثماني 
والنصف نهائي والنهائي.

تاريخ آخر نسخة لكأس ليبيا
لهذا  ليبيا  كأس  مسابقة  انطالقة  وجاءت 
 4 )2021-2022(، بعد توقف دام قرابة  الموسم 

 ،2018 سنوات، حيث أقيمت آخر نسخة في العام 
بعد  تاريخه  في  السابعة  للمرة  االتحاد  بها  وتوج 
فوزه في النهائي أمام الهالل، بهدفين لصفر بعد 
تمديد الوقت، في مباراة شهدت توقفًا في نهائية 
وجود  بسبب  األصلي  الوقت  من  الثاني  الشوط 
الذي  الخمس  ملعب  مدرجات  في  رصاص  إطالق 

احتضن المباراة.
بالتعادل  انتهى  اللقاء  من  األصلي  الوقت 
منها  للفريقين  فرصًا  أهداف وشهد  دون  السلبي 
هدف ملغي للهالليين، وفي الشوط األول اإلضافي 
افتتح أحمد الزوي النتيجة لالتحاد ثم عزز الظهير 
الثاني،  بالهدف  االتحاديين  تقدم  المقصي  أحمد 
في  ليبيا  كأس  من  السابع  اللقب  االتحاد  ليضيف 
هذه  في  خاضها  نهائيات  عشر  أصل  من  رصيده 
المسابقة التي انطلقت العام 1976 وتوج األهلي 

طرابلس بالنسخة األولى منها.
يذكر أن الهالل كان قد خاض النهائي السادس 
واحدة  مرة  باللقب  فاز  أن  وسبق  تاريخه  في  له 
العام 2003 وخسر النهائي العام 2004 بضربات 
آخر  طويل  موسم  لينتهي  االتحاد،  أمام  الترجيح 
للكرة الليبية قارب األحد عشر شهرًا، رغم قلة عدد 
المباريات لمروره بعدة مطبات وعثرات واحتجاجات 

وأخطاء تنظيمية أسهمت في تعثرها.

بعد توقف دام قرابة 4 سنوات.. اكتمال عقد مواجهات دور الـ32 من كأس ليبيا

● األهلي طرابلس مع وفاق صبراتة● محّمد زعبية يقود فريق االتحاد

الوسط - الصديق قواس

بين المقاطعات والعقوبات والدعم..

● أثناء ممارسة الرئيس 
الروسي فالديمير بوتن

رياضة الجودو

● الالعب األوكراني سيرجي ريبالكا 
يتفاعل مع الهجوم الروسي

● إحدى العبات المنتخب الروسي للسيدات

● بوتين مع كأس
العالم روسيا 2018
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لماذا تراجع دورها في ليبيا؟
من يعرقل تعيين ممثل جديد لها؟

أين دورها في حسم الخالف بين الدبيبة والنواب؟

كيف يمكن تفعيل دورها بحياد بين األطراف كافة؟
ما الذي يمكنها تقديمه لمنع العودة لالقتتال؟

متى يثق الليبيون في دورها لحل الصراع على السلطة؟

»األمم املتحدة«

++HH55

 كل شيء كل شيء

الشيخ محمد األخضر العيساوي
األخضر  محمد  الشيخ  عنا  رحل  هذا،  يومنا  من  ويومين  عامًا  ستين  قبل 
الدين.  علوم  بها  درس  ثم  بها،  وُلد  التي  الزنتان،  أبناء  أحد  العيساوي 
سنة 1903 باشر دراسته باألزهر الشريف، ونال منه الشهادة العالمية، ثم 
اختير للتدريس به. ويعتبر من كبار اإلخوان في الطريقة السنوسية، ومن 
ضمن  كان  إذ   ،1911 العام  الوطنية  الحركة  تنظيم  في  أسهموا  الذين 
العام  وفي  والمقاومة.  الكفاح  بوجوب  المشهور  مؤتمرهم  عقدوا  الذين 
1936 أصدر العيساوي ردًا على كتاب »عمر المختار«، الذي نشر في مصر 
على  يحتوى  إنه  العيساوي  وقال  محمود«،  »أحمد  لمؤلفه  مستعار  باسم 
الكثير من المغالطات التاريخية. رافق الكاتب والمؤرخ اللبناني المشهور 
يقوم  ما  لتوثيق  الليبية  األراضي  داخل  سرية  رحلة  في  أرسالن،  شكيب 
األخضر  الشيخ  نشر  اإليطالي.  االستعمار  ضد  جهاد  من  ليبيا  أبطال  به 
مجموعة من المقاالت في مجلة »الفجر الليبي« وجريدة »برقة الجديدة« 
وبعض  الليبي  بالتاريخ  تتعلق  مقاالته  وكانت  بنغازي،  في  الصادرتين 
المهدوي.  رفيق  أحمد  الوطن،  شاعر  مع  قوية  صداقته  وكانت  أعالمه، 

توفاه اهلل يوم 3/1/ 1962.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

الدفاع عن األمن القومي الروسي ضد تهديد تمدد دول حلف الناتو شرقًا، كان 
الدافع المعلن وراء قرار الرئيس الروسي فالديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

الدفاع عن حق أوكرانيا كدولة مستقلة في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات 
تتناسب ومصالحها، كان الدافع المعلن وراء قرار الرئيس األوكراني فولوديمير 

زيلينسكي برفضه مطالب روسيا بعدم االنضمام لحلف الناتو.
الدفاع عن الديمقراطية وحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصيرها، كان الدافع 
المعلن وراء قرار الرئيس األميركي جو بايدن وقادة دول حلف الناتو في فرض 

عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا عقابًا لها على غزو أوكرانيا.
أما الدوافع األخرى غير المعلنة فهي كالتالي:

من  روسيا  فقدته  ما  استعادة  يريد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس   -  1
ممتلكات ونفوذ عقب انهيار االتحاد السوفياتي.

2 - الرئيس األوكراني يعرف أن روسيا لن تقبل بانضمام بالده إلى حلف الناتو. 
أوكرانيا ألنه عمليًا ال يستطيع  يقبل بعضوية  لن  الناتو  أن حلف  أيضًا  ويعلم 

تحمل خوض حرب عالمية ثالثة.
3 - الرئيس األميركي جو بايدن، وبقية قادة حلف الناتو، على علم بكل تفاصيل 
الجيوبوليتيك في تلك البقعة الحساسة، وفي الوقت ذاته ال يريدون قبول أوكرانيا 
في الحلف، وال يستطيعون. وحكاية الديمقراطية وحق الشعوب ليس سوى حصان 
طروادة، لتمديد النفوذ في تلك البقاع المحرمة عليهم، لتهديد األمن القومي 

الروسي، وتحجيم موسكو دوليًا.
التبريرات المعلن منها والخفي، قادت جميعها إلى إشعال نيران حرب ضارية 

جدًا  المحتمل  ومن  األوكراني.  الشعب  وقودها 
أن تؤدي نتيجتها إلى ضياع استقالل أوكرانيا. 
البلدان  إلى  هربوا  الالجئين  من  اآلالف  مئات 
المجاورة، وتحوّلهم، بين عشية وضحاها، من 
أسماء وذوات وأحالم في بلد مستقل، إلى مجرد 
أرقام وإحصاءات تضاف إلى قوائم الالجئين في 
مختلف بقاع العالم، المسجلين لدى المنظمات 

الدولية ذات الصلة.
رسميًا  أعلن  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
للدفاع  واحــد  أميركي  بجندي  يرسل  لن  أنه 
بدورهم  الناتو  حلف  دول  وقادة  أوكرانيا.  عن 
الشعب  وعلى  فعله.  وفعلوا  إليه  انضموا 
األوكراني أن يدفع ثمن حماقة رئيسه وبطانته، 
بأن يقدم أبناءه وقودًا للجحيم في كييف وبقية 

في  األوكــرانــي،  الرئيس  صــراخ  أوكرانيا.  مدن 
اإلذاعات والقنوات التلفزية، طلبًا للعون والحماية ذهب أدراج الرياح. ويذكرني، 
مع الفارق، بصرخة الزعيم الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات: »يا وحَدنَا«. تلك 
الصرخة المليئة باأللم واإلحباط، التي أطلقها عند الغزو اإلسرائيلي للبنان، لدى 
تخلي الدول العربية واإلسالمية عن مساعدة المقاتلين الفلسطينيين، وتركهم 
من  ألكثر  بالبنادق،  لوحدهم  الضخمة  اإلسرائيلية  العسكرية  اآللة  يواجهون 
أربعين يومًا. وانتهت بترحيلهم في سفن إلى تونس لتسجل بداية مرحلة أخرى 

مؤلمة، في تاريخ المقاومة الفلسطينية.
في العالم الواقعي، فإن سيادة الدول الصغيرة عمومًا، والمجاورة لدول عظمى 
خصوصًا، تعد فعليًا اسمية. ألن مصائرها ارتبطت بمصائر تلك الدول القوية. 
الحسابات دومًا حين يعتقدون أن  الدول الصغيرة يخطئون في  وأن قادة تلك 
سيادة بالدهم واستقاللية قرارهم حقوق تكفلها وتضمنها القوانين والمواثيق 
وبلدانهم  وتدفع شعوبهم  المحظور،  في  يقعون  ولذلك  الدولية.  والمعاهدات 

أثمان تلك األخطاء.
القوية  الــدول  وتقرره  تراه  ما  هو  الحق  فإن  الواقعي،  العالم  وفي 
الدول  مصلحة  ومن  المصالح.  يعني  السياق  هذا  في  والحق  )العظمى(. 
وأوكرانيا، شاء  الخلفية.  يحدث في حدائقها  عما  عيونها  أال تغمض  الكبرى 
تنجو  ولن  لموسكو،  خلفية  حديقة  وستظل  تزال  وال  كانت  أبى،  أم  رئيسها 
قدرها  وهذا  األرض.  وجه  على  من  موسكو  اختفت  إذا  إال  المصير  ذلك  من 
تفاصيل  مجرد  والباقي  معه،  والتعايش  قبوله  وعليهم  األوكرانيين  وقدر 
وركوب  اإلعالمية،  والعنتريات  التاريخي.  السياق  في  لها  أهمية  ال  زائدة 
تنفع  ربما  التلفزيون،  عدسات  أمام  العسكري  الزي  وارتداء  والعناد،  الرأس 
الرئيس  قرار  في  ذرة  مثقال  تغير  لن  لكنها  عائلية،  خصومات  حسم  في 

دوليًا. القوى  توازن  لعبة  لها مطلقًا في  وال شأن  أوكرانيا،  بغزو  بوتين 

الدنيا وأحوالها 
في كييف

الرئيس األميركي جو 
بايدن أعلن رسميًا 

أنه لن يرسل بجندي 
أميركي واحد للدفاع 

عن أوكرانيا  وقادة 
دول حلف الناتو 

بدورهم انضموا إليه 
وفعلوا فعله

في  الخاصة،  للتربية  مارغريتا  مختبر  نظم  لالهتمام،  مثيرة  تجربة  في 
من  السجناء  ألعمال  فنيًا  معرضًا  بأثينا،  المحلي  كيبسيلي  بسوق  مقره 
مارس   4 إلى  ويمتد  فبراير   25 من  بدءًا  كوريذالو،  في  االحتجاز  مركز 
2022. وفي أكتوبر الماضي وبدعم مالي وبرعاية وزارة الثقافة والرياضة، 
شكل  على  السجون  داخل  فنية  عمل  ورشة  تكنودرومو  جمعية  بدأت 
استوديو مفتوح، باالعتماد على تيار »Outsider Art / Art brut«. وتحت 
وعالمة  الوظيفي  والمعالج  بالكيوتي،  خريسوال  الفني  المعالج  إشراف 
استخدام  تجربة  المعتقلين  من  ُطلب  فيوذاكسي،  مارينا  األنثروبولوجيا 

الفنية.  الحرة وتطوير هويتهم  أعمالهم  وإنشاء  مواد مختلفة 
يورغوس  الورشة،  في  المشاركين  الثمانية  المساجين  بأحد  التقيت 
حيث  الريف  تمثل  كلها  لوحاته  إن  فقال  لوحات،  بثالثة  المشارك  ذاذيس، 

والهدوء. والجمال  السحر  لي  الخالقة تمثل  الطبيعة 
السجن،  داخل  فني  عمل  في  فيها  يشارك  التي  األول  المرة  إنها  وقال 

و»هي فرصة طيبة أتاحتها لنا إدارة السجن، وكانت تجربة مثمرة«.
خاصة  المساجين،  مجموعة  باقي  بها  قام  التي  الفنية  األعمال  وحول 
وأنه كان الوحيد الذي حضر المعرض نيابة عنهم قال يورغوس: »األعمال 
السجن  داخل  شاهدناها  مناظر  من  مستوحاة  أغلبها  في  كانت  الفنية 

الخارج«. الناس في  السجناء لحياة  وأخرى تخيلها 
■ أثينا ـ عبد السالم الزغيبي

إبداعات فنية داخل السجون اليونانيةإبداعات فنية داخل السجون اليونانية

أقوالهمأقوالهم

»ندعو جميع األطراف في ليبيا 
لتجنب أي تحريض على العنف 
وخطاب الكراهية والمعلومات 

المضللة«

الناطق باسم األمين العام
 لألمم المتحدة 
ستيفان دوغاريك

»الموقف الرسمي يتم التعبير عنه 
من خالل البيانات الصادرة عن 

الحكومة ومصر حريصة على سيادة 
ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة 

شعبها دون تدخل خارجي«
الناطق الرسمي باسم وزارة 

الخارجية المصرية 
السفير أحمد حافظ

»سأرسل خطابًا إلى مجلسي النواب 
والدولة بشأن وضع أساس دستوري 

لالنتخابات«

المستشارة الخاصة لألمين العام
 لألمم المتحدة بشأن ليبيا 

ستيفاني وليامز

 »مستعدون للتعاون مع حكومة 
فتحي باشاغا للمضي في تسوية 

سياسية شاملة في ليبيا«

الناطقة باسم 
وزارة الخارجية الروسية

 ماريا زاخاروفا

ميرنا جميل
وعمليات التجميل

خالل استضافتها في برنامج »واحد من الناس« مع اإلعالمي المصري 
النجمة  إن  جميل  ميرنا  الفنانة  قالت  »الحياة«،  قناة  على  الليثي  عمرو 
اسم  بسبب  شائعة  وإنها  جدتها  ليست  جميل  سناء  الراحلة  المصرية 

جميل.
تقليد  تحب  وكانت  الصغر  منذ  بدأت  موهبتها  أن  ميرنا  وأوضحت 
جالل  خالد  المخرج  مع  اإلبداع  مركز  في  الحقيقية  والبداية  الفنانين، 
بنسخة  تجربة  لها  أن  كما  الليل«،  »بعد  مسرحية  خالل  من  وبدايتها 
من برنامج أصله أميركي، تقدم فيه عددا من االسكتشات ومن أفضل 
بالبرنامج  قدمتها  التي  الحلقات 
ويسرا  يوسف  عمرو  حلقات 

وروبي.
بحب  ــا  ــ »أن ــالـــت:  وقـ
المطبخ  وبدخل  الرسم 
لما  فقط،  حالتين  في 
لما  أو  الشيك  أقبض 
فيلم  عــقــد  أمــضــي 
شرقي  أطبخ  وبعرف 
كويس جدا... أنا لم 
عمليات  بأي  أقم 
كنت  تجميل... 
ــدا،  ريــاضــيــة ج
وكــنــت أحــمــل 
كيلو   50 حتى 
ــن  ــك ــد ول ــديـ حـ
ذهــــبــــت إلـــى 
الطبيب وأخبرني 
البعد  بــضــرورة 

عن الرياضة«.

مخدرات على
 شكل بصل

ــد أمـــــام مــهــربــيــن  ــع لـــم ي
إخــفــاء  حــاولــوا  مكسيكيين 
من  كيلوغرام   600 من  أكثر 
البصل  فــي  الميثامفيتامين 
تحسرًا  البكاء  سوى  األبيض، 
على سوء حظهم، إذ لم يخطئ 
أنف عناصر الجمارك األميركيين 

فتمكنوا من إحباط خطتهم.
الجمركية  السلطات  وأوقفت 
عند منفذ حدودي في كاليفورنيا 
بصال،  المحمّلة  الــشــاحــنــة 
إلى وجود  أثر  نبّه كلبُ  بعدما 
الحمولة.  في  مخبأة  مخدرات 
بالفعل  الجمارك  عناصر  وعثر 
الحقيقية  البصالت  آالف  بين 
صغيرة  رزمة   1200 نحو  على 
داخل  المخدّر  المسحوق  من 
أعطاها  الــلــون  بيضاء  أغلفة 
في  بصل  شكل  الــمــهــربــون 
وقال  الشرطة.  لتضليل  محاولة 
سان  جمارك  من  آكي  سيدني 
كاليفورنيا(  )جــنــوب  دييغو 
ماكرة  محاولة  مجرد  تكن  »لم 
يسبق  لم  المخدرات،  لتهريب 
بل  لها؛  مثياًل  ــت  رأي أن  لــي 

المخدرات.  تغليف  استغرق 

رحيل جان
بيار بيرنو

توفي  عامًا،   71 يناهز  عمر  عن 
الشهير  الفرنسي  األخبار  مقدم 
نشرة  نجم  بيرنو،  بيار  ــان  ج
 ،»1 إف  قناة »تي  على  الظهيرة 

مساء األربعاء.
على  بيرنو،  بيار  جــان  وظــل 
ضيفًأ  عامًأ،  وثالثين  ثالثة  مدى 
الفرنسيين  ماليين  لدى  محببًأ 
ممن تابعوه يوميًأ خالل تقديمه 
الظهر  بعد  الواحدة  أخبار  نشرة 
المناطق دون  التي تهتم بأخبار 
وتوقف  السياسة.  على  التركيز 
بيرنو عن تقديم نشرات األخبار 

في 18 ديسمبر 2020.
وكتبت قناة »تي إف 1«، في 
بيان: »بمزيد من األسى تلقينا نبأ 
رحيل جان بيار بيرنو، التلفزيون 
يفقد أحد أكبر صحفييه، والقناة 

تفقد فرداً من عائلتها«.
وُأصيب بيرنو في 23 نوفمبر 
بعد  ــوي،  رئ بسرطان  الماضي 
سرطان  مع  الصراع  من  سنوات 

البروستاتا.
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