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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

ربيع »أم القنديل« يسلب األنظار
ص16

صعود

فضاء

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع 
اتخاذ مزيد العقوبات الغربية على موسكو، 

واصلت أسعار النفط االرتفاع، خالل تعامالت 
األربعاء، وذلك بعد إعالن الواليات المتحدة 
وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد 

أكبر منتجي النفط في العالم. وصعدت 
العقود اآلجلة لخام برنت بنسبة 2.01 %، 

ليسجل البرميل 130.55 دوالر، وفقًا لبيانات 
موقع »بلومبرغ«. وتشير توقعات المراقبين 

إلى قفزة أخرى لسعر البرميل، فيما حذر نائب 
رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من 

أن حظر النفط الروسي قد يرفع سعر برميل 
النفط إلى أكثر من 300 دوالر.

نفط

كل شيء

سبيكتر
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تركيا تتمسك بالبقاء العسكري في ليبيا: على أساس قانوني

بايدن
رغم تعاطيه الهادئ نسبيًا منذ اندالع 
األزمة الروسية–األوكرانية، وحتى بعد 

االجتياح الروسي للمدن األوكرانية، 
لكن الرئيس األميركي جو بايدن فاجأ 
العالم وصعد من عقوباته االقتصادية 
ضد غريمه فالديمير بوتين، 

في محاولة جادة إلسقاطه 
الوسائل،  ومحاصرته بكل 

وآخرها حظر استيراد 
الروسيين  والغاز  النفط 

إلى الواليات المتحدة، 
فيما أعلن االتحاد 

األوروبي خطة 
اعتماده  لخفض 
على نفط وغاز 
بمقدار  روسيا 

تدريجيًا  الثلثين 
العام  بنهاية 

الجاري.
فهل تنجح عقوبات 

بايدن في هزيمة الدب 
الروسي.. أم سيواصل 
ويبتلع  التحدي،  بوتين 
أوكرانيا ويهدد أوروبا، 
ويحرج حلف الناتو أمام 

العالم؟

تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصلت 
إلى الفضاء، فقد أعلنت مصادر مطلعة على 
الصناعة الفضائية، أن روسيا قد تستعيض 

عن المعدات األلمانية بمعدات محلية 
الصنع لمتابعة عمل مسبار سبيكتر آر جي 

»Spektr-RG«. وقال المدير العلمي 
لمشروع المسبار، رشيد سيوناييف، إن 

»تلسكوب ART-XC الموجود في المسبار 
قد يفي بالغرض في حال ُأوقف تلسكوب 
eROSITA األلماني «. رشيد أضاف أن 

»التلسكوب األلماني يعمل اآلن في الوضع 
اآلمن أو ما يسمى safe mode، من المهم 
أال يتم إيقافه بشكل كامل وإال سيصعب جدًا 

إعادة تشغيله«.

تداعيات وجود »حكومتين« من التصعيد السياسي إلى التسخين على األرض

إدانة وزير داخلية فرنسا األسبق بتهمة تلقي أموال من القذافي

منظمة دولية تفتح ملف االحتجاز التعسفي في درنة

استعراضات للقوة تعزز مخاوف العودة إلى مربع الصدام

شركات نفط عاملية تعتزم العودة إلى ليبيا

أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  وقع  على 
قررت كبرى شركات الطاقة األجنبية العودة 
وتطويرها  ليبيا  في  أنشطتها  واستئناف 
لتكون بدياًل محتماًل على المدى المتوسط، 
والنفط  الــغــاز  على  االعتماد  مــن  يقلل 

الروسيين.
وقررت شركات مثل »بريتش بتروليوم« 
أو )بي بي( البريطانية، و»توتال« الفرنسية، 
التعجيل  األميركية  »هاليبرتون«  وكذلك 
الليبية الستئناف  من عودتها إلى األراضي 
الثالث  الشركات  مسؤولو  وأجرى  أعمالها، 
الوطنية  اجتماعات مع مسؤولي المؤسسة 

للنفط لتنفيذ خططهم.
صنع  مصطفى  النفط،  مؤسسة  رئيس 
اهلل، اجتمع مع الرئيس التنفيذي لـ»بريتش 
أعمال  خــالل  لوني،  بــرنــارد  بتروليوم« 
هيوستن  بمدينة  سيرا«  »أسبوع  مؤتمر 
األميركية، إذ بحثا استئناف نشاط الشركة 
في امتيازاتها االستكشافية البرية والبحرية 

بحوضي غدامس وسرت.
شركة  عـــودة  الــمــؤســســة  ــنــت  وأعــل
الحقول  لخدمات  األميركية  »هاليبرتون« 
الليبية،  األراضــي  في  العمل  إلى  النفطية 

واالستشارات  الحلول  لتقديم  واستعدادها 
صناعة  تواجهها  التي  األزمات  جميع  لحل 
التحول  برامج  وتطوير  البالد،  في  النفط 
تحسين  في  إيجابي  أثــر  لترك  الرقمي، 

عمليات اإلنتاج وتطويرها.
وأبدت شركة »توتال إنيرجيز« الفرنسية 
استعدادها لتطوير ورفع معدالت إنتاج الغاز 

على  الطلب  لزيادة  لالستجابة  ليبيا  في 
المدير  وناقش  العالمية.  السوق  في  الغاز 
مع صنع  بويان،  باتريك  للشركة  التنفيذي 
لشركة  الحالية  اإلنتاج  معدالت  رفع  اهلل 
»الواحة«، وكذلك إعادة حقل المبروك إلى 

اإلنتاج مع مطلع العام 2023.
تفاصيل ص 8

طرابلس: الوسط

وجود  جراء  الجديدة  السياسية  األزمة  تهدد 
مقتل،  في  الهش  السالم  بضرب  حكومتين 
انقسامات عسكرية  خصوصًا مع ما يتردد من 
االستعراضات  تؤججها  الغربية،  المنطقة  في 
مؤيدي  قبل  من  المتتالية  والتصريحات 
البعثة  تفضل  المقابل  وفــي  الحكومتين، 
ما  أو  الــمــؤثــرة،  الـــدول  ومعها  األمــمــيــة، 
مع  الحياد،  التزام  الدولي،  بالمجتمع  يسمى 
االنتخابي،  المسار  باتجاه  العودة  إلى  الدعوة 
تطورات  عنه  ستسفر  ما  انتظار  في  والترقب 

ليبيا. في  المشهد 
الخالف  انفالت  مخاوف  تتزايد  ذلك  أمــام 
السياسي الحالي، وتحوله إلى صدام مسلح بين 
حكومة  لرئيس  الموالية  المسلحة  التشكيالت 
ورئيس  جهة،  من  باشاغا  فتحي  االستقرار 
الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوحدة  حكومة 
الشارع  يقلق  ما  أكثر  وهو  أخــرى،  جهة  من 
بعد  واألزمــات،  الحروب  من  المنهك  الليبي 
القوة  باستخدام  التشكيالت  تلويح بعض هذه 
لبدء  طرابلس  إلى  باشاغا  حكومة  دخول  لمنع 
الدبيبة  حكومة  فيه  لجأت  وقت  في  مهامها، 
إلى غلق المجال الجوي الداخلي، للحيلولة دون 
الغربية  المنطقة  من  األول  حكومة  وزراء  أداء 
أثار  ما  طبرق،  في  النواب  مجلس  أمام  اليمين 

االستهجان محليًا ودوليًا.
الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزيــر  ــاول  وحـ
استباقية،  طمأنة  رسائل  بث  باشاغا  السابقة 
سيكون  السلطة  استالمه  أن  تأكيده  ملخصها 
وإجرائه  القوة،  بقانون  القانون« وليس  بـ»قوة 
فيها  تنشط  التي  المدن  شملت  خاطفة  جولة 
خطاب  وفي  البالد،  غرب  المسلحة  التشكيالت 
بتنظيم  باشاغا  وعــد  الــدولــي  المجتمع  إلــى 
رفضه  مجددًا  بدعمهم،  مطالبًا  االنتخابات 
الحرب ومنتقدًا الدبيبة الذي »أهدر أموال الدولة 

دون خطة كأنها أتت من جيبه« وفق تعبيره.
لكن في موازاة ذلك، وفي خطوة تصعيدية، 
أمر وزير الداخلية بحكومة باشاغا، اللواء عصام 
األمــن  مديريات  مصور  بيان  فــي  بــوزريــبــة، 
األمنية  والقطاعات  واألجهزة  اإلدارات  وكافة 
الدبيبة، مشددًا على  التعامل مع حكومة  بعدم 

متمسكًا  واألوامر،  بالتعليمات  االلتزام  ضرورة 
العاصمة  داخل  من  تردد  أي  دون  مهامه  بأداء 
من  وحــدات  تنفيذ  مع  هذا  وتزامن  طرابلس، 
الثالثاء  عسكريًا  تمرينًا  العامة  القيادة  قوات 
بنغازي،  غــرب  جنوب  سلوق  منطقة  جنوب 
لفت  ما  »أرض-أرض«،  صواريخ  إطالق  تضمن 
األثناء،  وفي  الحدث.  توقيت  مغزى  نحو  األنظار 
بينها  الغربية،  المناطق  من  عدد  في  شوهد 
»دعم  لقوة  مسلح  ظهور  طرابلس  العاصمة 
بقرار  حديثًا  المشكلة  واالستقرار«  االنتخابات 
الدفاع في  الدبيبة بصفته وزير  من عبدالحميد 
ليبي،  100 مليون دينار  حكومته، مخصصًا لها 
في  وزراء  ثالثة  احتجاز  عن  المسؤولة  وهــي 

حكومة باشاغا قبل أيام.
وفي ما يبدو أنه رسالة إلى الخارج المنشغل 
افتتح رئيس حكومة  المهاجرين،  بقضية تدفق 
طريق  منطقة  في  األربعاء،  الوطنية،  الوحدة 
المطار بالعاصمة طرابلس، مركزًا عصريًا إليواء 

المهاجرين العرب يضم عيادات وصاالت رياضية 
المهاجرين مع  ومركز معلومات خاص بتواصل 
رؤساء  إقناع  الدبيبة  حاول  وقبلها  عائالتهم، 
إلنهاء  بمساعيه  األجنبية  الدبلوماسية  البعثات 
تمديد المرحلة االنتقالية واستعرض خالل لقاء 
سفراء كل من االتحاد األوروبي وتركيا والمملكة 
وإسبانيا  وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة 
واليونان وهولندا والكونغو ومصر وقطر والجزائر 
وقال  االنتخابات،  بشأن  حكومته  خطة  وتونس 
المتحدة،  األمم  خطة  مع  لتتناغم  »جاءت  إنها 
الموجودة  األجسام  كافة  إلنهاء  تهدف  والتي 
حكومة  رأسها  وعلى  السياسي،  المشهد  في 
الوحدة«، وانضم إليهم أيضًا سفراء آخرون عبر 
المتحدة،  الواليات  سفير  بينهم  الفيديو  تقنية 
من  الدبيبة  دعوة  تخل  ولم  نورالند،  ريتشارد 
أبدتها مصادر دبلوماسية غربية بشأن  شكوك 
المقبل،  يونيو  بحلول  االنتخابات  إجراء  إمكانية 

إذا ظل الوضع المتأزم قائمًا.

وجدد السفير السفير األميركي تأكيد أن بالده 
التصعيد في  الهدوء ووقف  الحث على  »تواصل 
االتصاالت مع جميع األطراف«، وقال مغردًا عقب 
اجتماع استضافه مع دبلوماسيين أجانب الثالثاء 
الدبيبة،  عبدالحميد  إلى  رسالتي  تلك  »كانت 
مماثلة  محادثة  واشنطن  في  زمالئي  وأجــرى 
أيضًا مع فتحي باشاغا«، وهنا لوحظ أن نورالند 
الدبيبة  من  ألي  الحكومية  الصفة  يعط  لم 
مجردين،  اسميهما  بذكر  مكتفيًا  وباشاغا، 
تجنبًا ألي التباس قد يفهم منه اعتراف بأي من 
الطرفين  واشنطن  وضع  يعني  ما  الحكومتين، 

في سلة واحدة.
وفي سياق المساعي لمنع استمرار التصعيد، 
معرقلي  بمعاقبة  مجددًا  الدولي  المجتمع  لوح 
لسفارات  بيان  حسب  السياسية  العملية 
وفرنسا  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة 
وألمانيا وإيطاليا، وكررت الدول الخمس دعمها 
المتحدة  األمم  تبذلها  التي  الوساطة،  لجهود 
من خالل بعثتها، والمستشارة ستيفاني وليامز، 
في  للسلطة  السلمي  االنتقال  على  للحفاظ 
السياسية  الجهات  بين  الحوار  وتسهيل  البالد، 

واألمنية واالقتصادية الفاعلة.
مجلس  رئيس  أعــرب  وليامز،  لقائه  وخــالل 
النواب عقيلة صالح، اإلثنين، عن رفضه أي تدخل 
في قرارات المجلس، وشدد على أنها »قانونية، 
في  كانت«،  جهة  أي  من  للتصديق  قابلة  وغير 
فسر  ما  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  إلى  إشارة 
وقت  في  وليامز،  لمبادرة  يستجيب  ال  بموقف 
الماضية،  الساعات  خالل  نائبًا   50 فيه  أعلن 
البرلمان،  إلجـــراءات  معارضة  كتلة  تأسيس 
وتنظيم  السلطة  باشاغا  حكومة  لتولي  الداعية 

انتخابات خالل 14 شهرًا.
ما  بقدر  ليبيا  في  العام  المشهد  أن  ويبدو 
ما  بقدر  االحتماالت،  عديد  على  الباب  يفتح 
سيشهد سباقًا بين تحركات مقلقة على األرض، 
مستشارة  مــبــادرة  ستتخذه  ــذي  ال والمسار 
وليامز،  المتحدة، ستيفاني  لألمم  العام  األمين 
بالدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي 
للعمل  مارس،   15 في  تجتمع  والدولة،  النواب 
على وضع قاعدة دستورية توافقية لالنتخابات 
محور  صــارت  التي  المبادرة  وهي  المزمعة، 
السياسية،  األطراف  مختلف  مع  وليامز  لقاءات 

آخرهم رئيس المجلس الرئاسي األربعاء.

• سيارات عسكرية في إحدى جبهات حرب العاصمة طرابلس 2019                    )أرشيفية(

• بريتيش بتروليوم البريطانية

• اليوم العالمي للمرأة فرصة للمرأة الليبية للبحث عن دور أكبر

متنوعة  ودعم  وإشــادة  مساندة  رسائل 
اليوم  لمناسبة  الليبية  المرأة  تلقتها 
من  الثامن  يوافق  الذي  للمرأة،  العالمي 

مارس من كل عام.
رسائل الدعم المحلية جاءت من رئيس 
الذي  المنفي،  محمد  الرئاسي،  المجلس 
وتثمين  الليبية  المرأة  على  التعويل  أكد 
الحديثة  ليبيا  دولة  تأسيس  في  دورها 

وبناء مجتمع العدالة واالزدهار.
المرأة  إلــى  برسالته  بعث  المنفي 
على  مقتضبة  تغريدة  خالل  من  الليبية 

حسابه بموقع »تويتر«.
الوحدة  حكومة  رئيس  ســارع  أيضًأ 
الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة،  الوطنية 
اليوم  لمناسبة  الليبية  المرأة  بتهنئة 
الشخصي  حسابه  على  وكتب  العالمي، 
الود  كل  أنتِ  »إليكِ  »تويتر«:  بموقع 

والتبريكات في يومك العالمي«.

فــي حكومة  الــخــارجــيــة  وزيـــرة  ــا  أم
الدبيبة، نجالء المنقوش فقالت: »المرأة 
البناء  شريك أساسي وال يمكن أن يجري 

اإلنساني دون وجودها بشكل فاعل«.
بموقع  حسابها  على  غردت  المنقوش 

»تويتر« قائلة: »يمر علينا اليوم العالمي 
للمرأة 2022 في ظروف عالمية عصيبة، 
حيث نشهد تصاعدًأ للصراعات العسكرية 
والسياسية إلى جانب األزمة االقتصادية، 
المرأة شريك أساسي وال يمكن أن يجري 

بشكل  وجودها  دون  اإلنساني  البناء 
فاعل«.وتابعت: »في يومكن أحييكن مع 
ليبيا،  بلدي،  لنساء  وتقديري  مودتي  كل 

الصبورات القويات«.
بعثة  تفوت  لم  الدولي  الصعيد  وعلى 
األمم المتحدة للدعم في ليبيا، المناسبة 
ودعت، الثالثاء، إلى ضرورة »وقف أعمال 
العنف والترهيب واالحتجاز التعسفي ضد 
ضد  العنف  خاصة  عــام،  بشكل  النساء 
المدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات 

والصحفيات والسياسيات في ليبيا«.
قرابة  بمرور  التذكير  أعــادت  البعثة 
مجلس  عضوة  خطف  على  سنوات  ثالث 
ذلك  أن  معتبرة  سرقيوة،  سهام  النواب، 
عمل  على  مثبط  أثــر  له  كــان  »اعــتــداء 
دعوتها  وجددت  ليبيا«،  في  الناشطات 

إلى إطالقها فورًأ والكشف عن مكانها.
تفاصيل ص 4

نورالند لم يعط الصفة الحكومية 
ألي من الدبيبة وباشاغا مكتفياً بذكر 

اسميهما مجردين

تلويح بعض التشكيالت العسكرية 
بمنع دخول الحكومة البديلة إلى 

طرابلس لبدء مهامها

15

»التراضي«.. يفك ارتباط 
كليمنتي بـ »فرسان 

املتوسط« في هدوء

عزو: تأثرت بفن حسن 
العريبي وحميد الشاعري 

خلق موسيقى جديدة

الديون تهدد عالج 
الليبيني بالخارج

حذرت هيئة الرقابة اإلدارية، من 
أن عالج الليبيين بالخارج مهدد 
باإليقاف بسبب تراكم الديون، 

داعية إلى ضرورة تسديد الديون 
المستحقة على الدولة الليبية 

بشكل عاجل. جاء التحذير خالل 
اجتماع عقده وكيل الهيئة خالد 

سعيد ضو، اإلثنين، مع نائب 
رئيس الوزراء، رمضان أبوجناح، 

بحضور مدير إدارة الشؤون 
العالجية بالوزارة أحمد مليطان، 

وأبوبكر الزوكاري مدير اإلدارة 
العامة للرقابة على القطاعات 

الخدمية واألمنية، واللجنة المكلفة 
ديون العالج والتسكين بالخارج. 

وأضافت هيئة الرقابة اإلدارية، 
في بيان، أن االجتماع ناقش 

الديون المتراكمة على ملف العالج 
بالخارج، المتمثلة في عدة دول 

هي »تونس، تركيا، األردن، مصر، 
ألمانيا«، والعراقيل التي تواجه 

المرضى الليبيين، التي تفاقمت 
أخيرًا، ووصلت إلى حد تهديدهم 

بإيقاف عالجهم بالخارج.

13

   رسائل مساندة للمرأة الليبية: إلى األمام

طرابلس، بنغازي، القاهرة- الوسط

حجم االقتصاد 
الروسي، ويحتل 
المرتبة 11 في 

العالم.

)البنك الدولي(

1.5
تريليون

دوالر

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290قرشا



تواصـل 02

 » »I’m Not LakitI’m Not Lakit«ـ ـ»عرض عاملي أول ل عرض عاملي أول ل
في بيروتفي بيروت

تقيد الوصول إلى »تويتر« في روسيا

إضافة  إمكانية  تعطيل  »غوغل«  شبكة  قررت  االستخدام،  لسوء  تفاديًا 
تعليقات أو صور أو مقاطع فيديو على خدمتها للخرائط »غوغل مابس«، في 

روسيا وأوكرانيا وبيالروس، كذلك عطلت خدمة »تريب أدفايزر« 
إمكانية  بالسفر،  المرتبطة  المواضيع  في  المتخصصة 
إضافة تقييمات للمطاعم والفنادق وغيرها من المؤسسات 

الروسي،  بالغزو  مرتبطًا  التعليق  مضمون  كان  حال  في 
القرار إلى حملة ينفذها ناشطون  وعزت الخدمتان هذا 

لتحذير  التعليقات  خاصية  استخدموا  أوكرانيون 
الروس بشأن الغزو الذي تديره قيادتهم في أوكرانيا.
وقالت ناطقة باسم »غوغل« بـ»مواجهة االزدياد 
األخير في المساهمات بشأن الحرب في أوكرانيا على 

لمراقبة  إضافية  حماية  طرق  وضعنا  مابس،  غوغل 
وأشارت  وحظرها«،  قواعدنا  تنتهك  التي  المحتويات 

يحاولون  أشخاصًا  أن  تدرك  أنها  إلى  العمالقة  الشبكة 
التواصل بشأن الحرب عبر »غوغل مابس«، لكنها ذكرت بأن 

أدواتها ليست مصممة لهذه الغاية، وبعد إعالن المسؤولية هذا 
األسبوع عن هجوم سيبراني شل مواقع عدة تابعة لوسائل إعالم روسية، 

حضت مجموعة »أنونيموس« اإلثنين األشخاص الموجودين في أوكرانيا على 
»شرح ما يحصل« في هذا البلد من خالل تحوير استخدامات وسائل مختلفة.

إلى غوغل مابس.  »اذهبوا  »أنونيموس« على »تويتر«:  وكتب حساب 
اكتبوا كلمة روسيا. افتحوا صفحة مطعم أو شركة واتركوا تعليقًا«، واقترح 
الحساب كتابة تعليق يشبه مثاًل »الطعام كان لذيذًا! لكن لسوء 
شهيتنا  بدد  بوتين  فالديمير(  الروسي  )الرئيس  الحظ، 
قتل  أوقفوا  ديكتاتوركم،  واجهوا  أوكرانيا.  اجتياحه  عبر 
وأصبح  قاوموا«،  عليكم.  تكذب  حكومتكم  األبرياء. 
االطالع على وسائل اإلعالم المستقلة متعذرًا جزئيًا 
في روسيا، بعدما ضيقت السلطات الروسية الخناق 
العمليات  إطالق  منذ  لها  المنتقدة  األصوات  على 
أدفايزر  »تريب  وأكدت  أوكرانيا،  في  العسكرية 
اإلثنين أنها رصدت على خدمتها سياًل من التعليقات 
المتعارضة مع قواعدها التي تمنع كتابة تقييمات غير 

حقيقية«.
والنصائح  التعليقات  في  المتخصص  الموقع  وقرر 
على صفحات  آراء  إضافة  إمكانية  موقتًا  يعلق  أن  السياحية 
عشرات المطاعم والفنادق في روسيا، وقال رئيس »تريب أدفايزر« 
ستيف كوفر في رسالة مفتوحة إن المجموعة أنشأت في المقابل »فقرات على 
منتدياتنا لألشخاص الموجودين في أوكرانيا الراغبين في تشارك ما يحصل 

في بلدهم في الوقت الحقيقي«.

تعتزم  أنها  األربعاء،  نتفليكس،  أعلنت 
الفيديو  ألعاب  استوديو  االستحواذ على 

الفنلندي »نكست غيمز«، في مشروع 
األميركية  المجموعة  طموح  يؤكد 

لتوسيع  التدفقي  البث  العمالقة في مجال 
الفيديو،  ألعاب  أنشطتها في قطاع 

الصفقة  قيمة  إن  »نتفليكس«  وقالت 
التي ستدفع نقدًا عن طريق إعادة 

 70 شراء أسهم »نكست غيمز«، تفوق 
مليون دوالر، تطورت »نكست غيمز«، 

2013 ألعابًا لألجهزة  التي أسست العام 
المسلسلين  عالم  من  مستوحاة  المحمولة 

 »The Walking Dead« الناجحين
و»Stranger Things«، وكالهما يُبث 

»نتفليكس«. على 
تيمو  الفنلندية  الشركة  رئيس  وقال 
إلى  هوهتانن إن االستوديوهات ترمي 

»أن تصبح شريكًا مفضاًل في قطاع 
االمتيازات  على  باالعتماد  العالمي  الترفيه 

وارتفعت قيمة  العالم«،  األكثر شعبية حول 
المدرجة في  سهم شركة »نكست غيمز« 

 % 120 بورصة هلسنكي، األربعاء، بنحو 
الصفقة مع »نتفليكس«،  بعد اإلعالن عن 

في ظل المنافسة مع منصات البث 
األخرى مثل »ديزني بالس« أو »إتش 

بي أو ماكس«، تسعى »نتفليكس« إلى 
تنويع أنشطتها، ال سيما من خالل تعزيز 
المربح  الفيديو  ألعاب  موقعها في قطاع 

للغاية.
في  األميركية  المجموعة  وأعلنت 

لها  استحواذ  أول عملية  الماضي  سبتمبر 
الفيديو  ألعاب  الستوديو متخصص في 
هو »Night School Studio« الذي 

صنع لنفسه شهرة من خالل إنتاج لعبة 
اإلثارة »Oxenfree«، في نوفمبر، 

لألجهزة  عدة  ألعابًا  »نتفليكس«  أطلقت 
تحميلها  للمشتركين  يمكن  المحمولة 

باستخدام نظام  أجهزتهم  مجانًا من 
تشغيل »آي أو إس« أو »أندرويد«.

»نتفليكس«تدخل على 
خط ألعاب الفيديو

روسيا تعلن حجب »فيسبوك«

»غوغل« تعطل التعليقات على خرائطها في دولتني

CINEMA
CINEMA

 »I’m Not Lakit« الوثائقي  الفيلم  يشهد 
العالمي  عرضه  إيفانوفا  ماريا  للمخرجة 
من  الخامسة  النسخة  فعاليات  ضمن  األول 
المرأة«،  لسينما  الدولي  »بيروت  مهرجان 
حتى  ويستمر  األحد،  فعالياته،  تنطلق  الذي 
قصة  الفيلم  يحكي  الجاري،  مارس  من   11
في  بالجبال  منزل  في  يعيش  الــذي  صالح 
ال  اللبنانية.  جبيل  مدينة  من  قريب  مكان 
في  دينية  طائفة  أو  لعائلة  صالح  ينتمي 
بهذه  ــســان  اإلن تعريف  فــي  يــبــدأ  مجتمع 
رسمية  هوية  بال  أيضًا  أنه  واألسوأ  العناصر، 
عيش  في  الحق  لديه  وليس  سفر  جــواز  أو 
لقيط  ألنه  وهذا  آخر،  مواطن  أي  مثل  حياته 

لبيان. وفقًا  النسب،  مجهول 
ــراج  وإخ تأليف  مــن   »I'm Not Lakit«

 »MAD Solutions« وتتولى  إيفانوفا،  ماريا 
العربي،  العالم  فــي  الفيلم  تــوزيــع  مهام 
سيناريو  وكاتبة  مخرجة  إيفانوفا،  ماريا 
في  سنة   16 من  أكثر  خبرة  تمتلك  ومنتجة 
في  ماريا  تخرجت  السينما.  صناعة  مجال 
الحكومية.  موسكو  بجامعة  الصحافة  كلية 
لشركة  التنفيذي  المدير  منصب  ماريا  تتولى 
السينمائي،  لإلنتاج   »Scoop Production«
من  أكــثــر  يضم  سينمائيًا  ســجــاًل  وتملك 
شاركت  بجوائز  فائز  وثائقي  فيلم   100
وحصدت  مرموقة  دولــيــة  مهرجانات  فــي 
أو   »The Last One« منها  الجوائز  منها 
من  ــروب  ــه »ال »مــحــمــد«،   ،»Sonuncu«
لماريا  صدر   2021 وفي  و»قرية«.  الحرب« 

.»The Anger« أول فيلم روائي وهو

موقع  إلى  الوصول«  »تقييد  بدء  »روسكومنادزور«،  اإلعالم  لوسائل  المنظمة  الروسية  الهيئة  أعلنت 
»تويتر« بعد حجبها موقع »فيسبوك«، حسبما أفادت وكاالت األنباء الروسية، وقالت وكالتا »إنترفاكس« 
و»ريا نوفوستي«، إن القرار استند إلى طلب من المدعي العام الروسي يوم 24 فبراير الماضي، أي اليوم 
الفرنسية في  الوكالة  الروسي ألوكرانيا، وفق وكالة »فرانس برس«، والحظ مراسلو  الغزو  الذي بدأ فيه 

روسيا أن خدمة »تويتر« لم تعد تتجدد منذ مساء الجمعة الماضية.

شعر الحكمة
شيل الحمل ال تبقي عطيب***وقول الحق في عز النهار

انكان اتبعت ماتتبع غضيب*** وانكان قرضت ماتقرض الجار
وخوذ اثنين من وصفه الذيب***اولهن نوم الثاني حذر

»سامسونج« تؤكد سرقة بياناتها الداخلية

جنود أوكرانيون يحتفلون بزفاف زميليهم ليسيا إيفاشينكو وفاليري فيليمونوف.)رويترز(

كلمة1000

روسيا،  الناظمة في  الهيئة  أعلنت 
البالد  الجمعة، حجب »فيسبوك« في 
على وقع الحرب مع أوكرانيا، متهمة 

بـ»التمييز«  االجتماعية  التواصل  شبكة 
بحق اإلعالم الروسي، وقالت هيئة 

تليغرم  »Roskomnadzor« على تطبيق 
اعتبارًا  القرار بحجب فيسبوك«،  اتخاذ  »تم 

الماضية، وذكر صحفيو وكالة  الجمعة،  من 
فرانس برس في روسيا أن »فيسبوك« لم 

االفتراضية  الخاصة  الشبكة  يعمل خارج  يعد 
.»vpn«

أكدت عمالقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية »سامسونج« اليوم أن المتسللين نجحوا في سرقة 
بيانات الشركة الداخلية والتعليمات البرمجية المصدرية ألجهزة جاالكسي، وانتشرت أنباء االختراق 
ألول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، مع إعالن جماعة قرصنة تدعى »$Lapsus« مسؤوليتها. 
وشاركت المجموعة، التي اخترقت شركة إنفيديا أخيرًا، لقطات شاشة تظهر ما يقرب من 200 جيجابايت 
من البيانات المسروقة، وتضمنت البيانات المسروقة التعليمات البرمجية المصدرية التي استخدمتها 
»سامسونج« لوظائف التشفير وفتح المقاييس الحيوية عبر أجهزة جاالكسي، وفي بيان اليوم، لم تؤكد 
»سامسونج« أو تنفي هوية المتسللين، وال ما إذا كانوا قد سرقوا البيانات المتعلقة بالتشفير والقياسات 

الحيوية أم ال. ولكن الشركة قالت إنه لم يجر أخذ أي بيانات شخصية تخص موظفين أو عمالء.
وقالت شركة »سامسونج« في بيان أوردته وكالة بلومبرغ: كان هناك خرق أمني يتعلق ببعض 
بيانات الشركة الداخلية. يتضمن الخرق وفًقا لتحليلنا األولي بعض التعليمات البرمجية المصدرية 
المتعلقة بتشغيل أجهزة جاالكسي. ولكن ال يتضمن المعلومات الشخصية لعمالئنا أو موظفينا، 
وأضافت: ال نتوقع في الوقت الحالي أي تأثير في أعمالنا أو عمالئنا. لقد قمنا بتنفيذ تدابير لمنع 

المزيد من مثل هذه الحوادث ونواصل خدمة عمالئنا دون انقطاع.
 »TA« يتضمن تسريب »سامسونج« التعليمات البرمجية المصدرية لكل تطبيق صغير موثوق به
مثبت في بيئة »TrustZone« من سامسونج المستخدمة للعمليات الحساسة )مثل تشفير األجهزة 
والتشفير الثنائي والتحكم في الوصول(، كما يتضمن التعليمات البرمجية المصدرية لمدير إقالع 
جميع أجهزة »سامسونج« الحديثة وخوادم التنشيط الخاصة بالشركة، باإلضافة إلى التعليمات 
البرمجية المصدرية الكاملة للتقنية المستخدمة للمصادقة عبر حسابات »سامسونج«، بما في ذلك 
واجهات برمجة التطبيقات والخدمات، باإلضافة إلى ذلك يشمل التسريب خوارزميات لجميع عمليات 
فتح المقاييس الحيوية والتعليمات البرمجية المصدرية السرية من كوالكوم، وفي حالة اختراق إنفيديا 
األخير، حاولت مجموعة القرصنة »$Lapsus« ابتزاز الشركة، مهددة بتسريب البيانات عبر اإلنترنت 
ما لم تزل إنفيديا محددات تعدين العمالت المشفرة من وحدات معالجة رسومات معينة وتجعل 
برامج تشغيل بطاقات الفيديو هذه مفتوحة المصدر، وليس من الواضح ما إذا كانت »$Lapsus« قد 

وجهت أي تهديدات للشركة الكورية الجنوبية في محاولة البتزازها مقابل تنازالت محددة.

جيمي  األميركي،  الشاب  تصدر 
سنة   23 العمر  من  يبلغ  والذي  دونالدسون 
بفضل   2021 للعام  »يوتيوب«  أغنياء  قائمة 
قناته المسماة »MrBeast«، بحسب ما كشفته 
مجلة »فوربس« المتخصصة في األعمال، ووفقًا 
 54 على  األميركي  اليوتيوبر  حصل  للمجلة، 
أي  من  أكثر  أي   ،2021 العام  في  دوالر  مليون 
مستخدم »يوتيوب« على اإلطالق، حيث جمعت 
مقاطع الفيديو الخاصة به 10 مليارات مشاهدة، 

أي ضعف العام السابق.
وخالل العام الماضي، نشر الشاب مقاطع فيديو 
متنوعة حيث أظهر أحدها أنه أمضى 50 ساعة 
آالف   10 عرض  كما  الحياة،  قيد  على  مدفونًا 
دوالر ألي شخص يرغب في الجلوس في حوض 
استحمام به ثعابين، واستضاف نسخته الخاصة 
من لعبة »سكويت غايم«، حيث قام ببناء نسخ 

طبق األصل من مجموعات عرض نتفليكس.
كما تصدر »MrBeast« أحدث قائمة لمستخدمي 
»يوتيوب« األعلى ربحًا ألول مرة، ومن المحتمل 
أن يكتسب مكانًا بين أفضل الفنانين في العالم 
من حيث األجور، بحسب المجلة، وبحصده لـ54 
مليون دوالر، دخل الشاب في قائمة أفضل 40 
شخصًا من آخر 100 مشهور بالنسبة للمجلة، 
وهو تصنيف للنجوم األعلى أجراً في جميع وسائل 
الترفيه، فوق أشخاص مثل بيلي إيليش، وكيم 
مجموعة  وحتى  جولي  وأنجلينا  كارداشيان، 

»BTS« الموسيقية.

متفوقًا  األغنى  قائمة   »MrBeast« وترأس 
قدرت  بمرابيح  ثانيًا  جاء  الذي  بول  جيك  على 
الثالث  المركز  ذهب  فيما  دوالر،  مليون  بـ45 
ربح  إجمااًل،  دوالر،  مليون  بـ38  ماركيبليير  إلى 
حوالي  جماعي  بشكل  »يوتيوب«  مستخدمو 
مبلغ  وهو   ،2021 العام  في  دوالر  مليون   300
قياسي، بزيادة 40 % عن العام السابق، ودُفع 

معظمهم إلى األعلى من خالل زيادة المشاهدات 
على قنواتهم على »يوتيوب« وعائدات اإلعالنات 
التي يتم وضعها في مقاطع الفيديو، وأصبحت 
خيارًا  األخيرة  السنوات  في  »يوتيوب«  منصة 
وظيفيًا شائعًا بفضل األموال التي يمكن كسبها 
من اإلعالنات، وبيع البضائع، إضافة إلى صفقات 

الرعاية من العالمات التجارية العالمية.

هشتاغ »#األفارقة_في_أوكرانيا« يجتاح »فيسبوك«

موقع  »#األفــارقــة_فــي_أوكــرانــيــا«  هشتاغ  ــاح  اجــت
الهجوم  أعــقــاب  فــي  فيسبوك  االجتماعي  الــتــواصــل 
حدود  على  العالقون  األفارقة  الطالب  يعاني  الروسي، 
والتعرض  العنصرية  من  المجاورة،  الــدول  مع  أوكرانيا 
بـ»العبيد«،  وصفهم  ــدرجــة  ل السيئة،  للمعاملة 
األشــخــاص  بين  ــمــوجــودون  ال ــة  ــارق األف بعض  وقـــال 
إنهم  الطالب،  من  ومعظمهم  الحدود  على  العالقين 
بشرتهم. لون  بسبب  هناك،  كبيرة  عنصرية  يواجهون 
وطالب األفارقة بالدهم بإجالئهم من أوكرانيا، وحاولوا 

إطالق  خــالل  من  بالدهم  لمسؤولي  صوتهم  توصيل 
أفريقي  الجنوب  هاشتاغ »#األفارقة_في_أوكرانيا«، وكتب 
إن  رومانيا،  إلى  الحدود  عبور  في  نجح  دالميني،  فوكيلي 
وأنهم  لهم،  بالنسبة  وصادمة  للغاية  شاقة  كانت  الرحلة 
وأضاف  األوكرانيين،  الجنود  قبل  من  للعنصرية  تعرضوا 
دالميني: أنه كان عليهم السير مسافة 20 كيلو مترًا إلى 
الحدود، وكانت الفوضى تعم المكان عند البوابة الحدودية 
حتى أنهم اضطروا لالنتظار خمس ساعات، وأنهم وسط 
كل هذه الفوضى تعرضوا للعنصرية بسبب لون بشرتهم.

تطبيق  خوارزميات  حول  تحقيقًا  أميركية  واليات  أطلقت 
خلفية  على  الشباب،  لدى  التسويقية  وأساليبه  توك  تيك 
وأعلنت  النفسية،  األطفال  صحة  في  باإلضرار  اتهامه 
األربعاء،  وفلوريدا،  كاليفورنيا  بينها  من  واليات،  ثماني 
إطالق تحقيق حول التطبيق الشهير المعروف ببث مقاطع 
خوارزمياته  تختارها  ساخرة،  أو  موسيقية  قصيرة  فيديو 
الواليات  واتهمت  المستخدمين،  أذواق  على  بناًء  بدقة 
دانس«  »بايت  لمجموعة  التابع  التطبيق  األميركية 
الوقت  الصينية، بتشجيع األطفال على تمضية مزيد من 
المتحدة  الواليات  في  المتاح  توك  تيك  استخدام  في 
لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا طالما أنهم 

يستخدمون نسخة معدلة مناسبة لهم.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا في بيان، 
إن »أطفالنا يكبرون في عصر وسائل التواصل االجتماعي، 
الفيديو  مقاطع  اعتماد  إلى  بالحاجة  منهم  كثر  ويشعر 
المعدلة التي يرونها على شاشاتهم كمقياس«، وأضاف: 
األطفال  لصحة  مدمرة  آثار  على  ينطوي  األمر  أن  »نعلم 
العقلية وسالمتهم، لكننا نجهل ما تعرفه الشركات بدورها 
ومنذ متى«، يأتي هذا التحقيق في أعقاب آخر أطلقه عدد 
األم  الشركة  »ميتا«،  حول  العامين  المدعين  من  كبير 
لـ»فيسبوك«، واتهموا شبكة وسائل التواصل االجتماعي 
الصغار،  صفوف  بين  لـ»انستغرام«  بالترويج  العمالقة 
وتجاهل تقارير داخلية تشير إلى معاناة يمكن أن يتسبب 

الموظفة  الخريف  في  سربتها  وثائق  وفق  التطبيق،  بها 
السابقة لدى »فيسبوك« فرانسيس هوغن.

مورا  ماساتشوستس  لوالية  العامة  المدعية  وقالت 
هيلي حينها إن أبحاثًا أجراها المدعون العامون »أظهرت 
تطال  أضــرار  إلحاق  خطر  يزيد  انستغرام  استخدام  أن 
خصوصًا  بينها  من  للشباب،  والنفسية  الجسدية  الصحة 
االنتحار«،  وحتى  ــل،  األك في  واضطرابات  االكتئاب، 
في  الشباب  بحماية  تنجح  لم  »+ميتا+  أن  وأضافت 
منصاتها اإللكترونية، واختارت بداًل من ذلك أن تتجاهل 
الجسدية  لصحتهم  حقيقيًا  تهديدًا  تشكل  ممارسات 
والعقلية أو أن تعزز هذه الممارسات في بعض الحاالت، 

أرباح«، ورد تيك توك  بالتالي األطفال لتحقيق  واستغلت 
باسمه  ناطق  لسان  على  واعــدًا  التحقيق،  إطــالق  على 
بـ»تقديم معلومات حول اآلليات الكثيرة الموجودة لدينا 
من أجل ضمان السالمة وحماية خصوصية المراهقين«، 
تدعم  تجربة  بناء  على  بشدة  حريصون  »نحن  وأضاف: 
على  العامين  المدعين  تركيز  ونقدر  مجتمعنا،  سالمة 

سالمة المستخدمين الصغار«. 
وكنتاكي  وفــلــوريــدا  كاليفورنيا  ــات  واليـ وقــالــت 
وتينيسي  ونيوجيرزي  ونبراسكا  وماساتشوستس 
وفيرمونت في بيان مشترك إنها تعتزم دراسة »التقنيات 
المستخدمة من تيك توك لتشجيع الشباب« على تمضية 
وقت أطول على التطبيق، والتفاعل مع المحتوى وصناعه، 
أن  دونوفان  توماس  لفيرمونت  العام  المدعي  وأكــد 
وأوقف  األهــل«،  ودعم  األطفال  بـ»حماية  يتعلق  األمر 
المخصصة  نسخته  تطوير  سبتمبر  في  »انستغرام« 
واتهامات  أفعال  ردود  ولكن  الـ13،  سن  دون  لألطفال 
لم تؤثر بشكل كبير  أطلقها مسؤولون ومدعون عامون 
على الشركات المعنية، ورغم أن السلطات األميركية كانت 
المنصات  مع  األخيرة  السنوات  خالل  وتشددًا  حزمًا  أكثر 
الرئيسية التي أصبحت تتمتع بقوتين اقتصادية وسياسية 
في  وسريعة،  ملموسة  حلول  إلى  تفتقر  فإنها  كبيرتين؛ 
الضغوط  أو  المرفوعة  الدعاوى  في  الحاصل  التأخير  ظل 

المفروضة إلصدار قوانين جديدة.

التحقيق في تأثير »تيك توك« الضار على األطفال
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لم تراوح األزمة السياسية في ليبيا مكانها مع تمسك 
برئاسة  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  من  كل 
للحكومة  الرافض  بموقفها  الدبيبة،  عبدالحميد 
الجديدة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة فتحي 
يحسم  واضح  دولي  موقف  يتبلور  لم  فيما  باشاغا، 

الشرعية ألي من الحكومتين بعد.
المجتمع الدولي انقسم، حيث أعلن البعض تأييده 
المطلق لحكومة باشاغا، فيما تواصل كل من واشنطن 
وبعثة األمم المتحدة إمساك العصا من الوسط، وسط 
والحفاظ  االنتخابات  إجراء  أهمية  على  دائم  تأكيد 
أوالتصعيد  العنف  إلى  العودة  على االستقرار، وعدم 

العسكري. 
المستشارة األممية ستيفاني وليامز، تحاول بدورها 
التسويق لمبادرتها الساعية إلى وضع إطار دستوري 
لالنتخابات بتشكيل لجنة من 12 عضوًا من مجلسي 
النواب واألعلى للدولة، وهو المسار الذي يبدو غير 

مفضل لدى البرلمان برئاسة عقيلة صالح.
أما رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فال يبدو 
مختلفًا كثيرًا عن الموقف األميركي واألممي، وهو الذي 
يقف على مساحة واحدة تقريبًا من الجميع، مع تأييده 
مبادرة وليامز، وتأكيده ضرورة إرساء االستقرار، وإجراء 

االستحقاقات االنتخابية.

مبادرة وليامز
لجنة  تشكيل  الماضي،  الجمعة  وليامز،  واقترحت 
تضم  للدولة  واألعلى  النواب  مجلسي  من  مشتركة 
12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع 
في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، 
للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية 

لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفور صدور المبادرة، رحب المجلس األعلى للدولة 
بمقترح وليامز، فيما أعلن 93 عضوًا في مجلس النواب 
رفضهم لها، وأرسلوا مذكرة إلى المستشارة األممية 
يقولون فيها إن المبادرة »تعد مسارًا موازيًا غير مبرر«.

وجاء في مذكرة النواب المعترضين أن »التعديل 
الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري 
ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى االنتخابات 
بأسرع وقت ممكن«. والتقى عقيلة صالح مع وليامز، 
رفضه  أكد  حيث  القبة،  بمدينة  مكتبه  في  اإلثنين، 

التدخل في قرارات مجلس النواب، معتبرًا أن قراراته 
األخيرة بما فيها تشكيل حكومة باشاغا »غير قابلة 
اللقاء عرض  أي جهة كانت«. وخالل  للتصديق من 
عقيلة تسجياًل »إلثبات صحة« التصويت على منح الثقة 

للحكومة الجديدة.

الموقف البريطاني واألميركي
سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، 
ناقشت بدورها المستجدات السياسية مع نائب رئيس 
المجلس الرئاسي عبداهلل الالفي، وأكدت أهمية إعداد 
أن  المقبلة، مضيفة  الدستورية لالنتخابات  القاعدة 
بالدها تدعم بشكل كامل »الجهود الليبية والدولية، 

لتعزيز االستقرار«، حسب بيان للمجلس.
المتحدة  والــواليــات  المغرب  حكومتا  وجــددت 
التزامهما »بسيادة ليبيا واستقاللها وسالمة أراضيها 
في  االنتخابات  تنظيم  وأولوية  الوطنية،  ووحدتها 
المدى القريب«، وذلك في بيان مشترك عنهما صدر 

عقب ختام جلسة الحوار االستراتيجي بين البلدين.
ليبيا  إلى  ومبعوثها  المتحدة  الواليات  سفير  أما 
الحث  »تواصل  واشنطن  إن  فقال  نورالند،  ريتشارد 
على الهدوء ووقف التصعيد«، من خالل االتصاالت مع 
جميع األطراف الليبية. وأوضح أنه أبلغ هذه الرسالة 
للدبيبة في االجتماع الذي استضافه رئيس حكومة 
أجانب  دبلوماسيين  مع  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
الثالثاء. وتابع أن »زمالءه في واشنطن« أجروا أيضًا 
محادثة مماثلة مع فتحي باشاغا بعد ظهراليوم ذاته.

أن  األميركية  السفارة  أعلنت  الماضي،  والسبت 
نورالند أجرى اتصالين هاتفيين مع باشاغا والدبيبة، 
وعبر عن ثقته في »رغبة القياديين في تجنب تصعيد 

العنف«.

بيان مصري- سعودي
بيانًا  والسعودية  مصر  من  كل  أصــدرت  وعربيًا، 
مشتركًا أبدتا فيه دعمهما حكومة باشاغا، إذ ثمن 

الجهة  الليبي كونه  النواب  البيان »إجراءات مجلس 
الليبي  الشعب  عن  والمعبرة  المنتخبة،  التشريعية 
الشقيق، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية 

للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها«.
المصري  الرئيس  زيــارة  ختام  في  البيان  صدر 
عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، التي التقى خاللها 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.
وشدد البلدان على ضرورة الحفاظ على استقرار 
ليبيا ووحدة وسالمة أراضيها، وأكدا دعم كافة الجهود 
الرامية للتوصل إلى حل سياسي »ليبي–ليبي«، وأن 
تتفق جميع األطراف الليبية مع بعضها البعض على 
ليبيا  مصلحة  يحقق  بما  المستقبل  نحو  االنطالق 

وشعبها، دون أي إمالءات أو تدخالت خارجية«.
كما أكدا أهمية »دعم دور مؤسسات الدولة الليبية 
القوات  خروج  وضرورة  بمسؤولياتها«،  واضطالعها 
مدى  في  األجانب  والمقاتلين  والمرتزقة  األجنبية 

زمني محدد.

بدوره، رحب مجلس النواب بالبيان، وقال إنه يعبر 
الجهود  المؤكد على دعم كافة  البلدين  عن موقف 
»ليبي–ليبي«،  سياسي  حل  إلى  للتوصل  الرامية 
و»رفض اإلمالءات والتدخالت الخارجية والتأكيد على 
الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسالمة أراضيها«. 
وثمن المجلس ما وصفه بـ»المواقف الثابتة« للقاهرة 
والرياض في »دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من 

الشعب الليبي«.

حكومة باشاغا تريد العمل من طرابلس
ومع تزايد المخاوف من التصعيد، تحدث وزير الداخلية 
في حكومة باشاغا، اللواء عصام أبوزريبة، عن ترتيبات 
أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس، محذرًا 
في الوقت نفسه من القتال، إذ قال: »نعول على شبابنا 
وأهلنا وثوارنا في وأد الفتنة، ومنع المهوسين بالسلطة 
من استخدام األبرياء وتوريطهم في قتال دموي ال 

يحمد عقباه«.

من جانبه، يرى باشاغا أن ليبيا لن يكون بها إصالح 
والغرب  الشرق  إال بحكومة واحدة تجمع  وال توحيد 
والجنوب، وأن »غير ذلك مستحيل«، مضيفًا أن »ليبيا 

ليست غربًا فقط«.
وعن احتجاز وزيري الخارجية والثقافة في حكومته، 
منفذي  باشاغا  اتهم  التومي،  وصالحة  قدور  حافظ 
العملية بتقاضي مبلغ قيمته 180 مليون دينار »كانت 

ستقود إلى فتنة«.
واسترجع وضع البالد في األعوام السابقة بقوله: 
»حاولنا بعد االنشقاق في العام 2014 أن ندير دولة 
في الغرب، ووجدنا مؤسسات منقسمة، ومصرف ليبيا 
واألمنية  اإلداريــة  والمؤسسات  منقسمًا،  المركزي 
والعسكرية منقسمة«، حسب كلمة نشرتها صفحته 

بموقع »فيسبوك« مساء اإلثنين.
إن  قائاًل  الحرب،  إلى  االنزالق  كما حذر من خطر 
لديه خلفية عسكرية ويعلم ما هي الحرب. وتابع: »ال 
فالحرب سهل  الفتنة،  نار  الحرب وال تشعلوا  تتمنوا 
إشعالها وليس من السهل إطفاؤها... الحرب بشعة 

وال يسعى لها أحد«.

الدبيبة يرفض تسليم السلطة
برفض  الدبيبة  الحميد  عبد  يتمسك  المقابل،  في 
تسليم السلطة إال قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح 
المقبل الختيار سلطة  الـ30 من يونيو  موعدها في 
ما  بحسب  جديدة،  حكومة  تكلف  جديدة  تشريعية 
جاء في رسالة وجهها إلى بعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.
وعقد الدبيبة اجتماعًا مع عدد من السفراء ورؤساء 
البعثات الدبلوماسية بمقر ديوان رئاسة الوزراء في 
طرابلس الثالثاء. وقال خالل االجتماع إنه يحترم »رغبة 
الشعب الليبي في إجراء االنتخابات في أقرب المواعيد«، 
مشددًا على أن خطته إلجراء االنتخابات »تتناغم مع 
خارطة  استكمال  تدعم  التي  المتحدة«  األمم  خطة 
الليبي  السياسي  الحوار  ملتقى  أقرها  التي  الطريق 
 2020 نوفمبر  في  وجنيف  تونس  اجتماعات  خالل 

وفبراير 2021.
وأعلن الدبيبة، في 21 فبراير الماضي، خطة من 
أربعة مسارات بشأن إجراء االنتخابات وإقرار الدستور، 
تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو 
المقبل، وطالب مجلس النواب بدعمها من أجل إنهاء 

المراحل االنتقالية.

 طرابلس، بنغازي، القاهرة- الوسط

وليامز تبحث عن سبيل لتنفيذ مبادرتها

عقيلة صالح: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة

باشاغا: ال نريد حكومة موازية.. والدبيبة: االنتخابات رغبة شعبية
● محمد المنفي● ستيفانى وليامز● عقيلة صالح● عبدالحميد الدبيبة● ● فتحي باشاغا

● امللك سلمان والرئيس السيسي يتبادالن احلديث عن الوضع الليبي

ثنائية »الدبيبة- باشاغا« ثنائية »الدبيبة- باشاغا« 
تعمق االنقسام وسط تعمق االنقسام وسط 

تحذيرات دوليةتحذيرات دولية

»املقاتلون األجانب«.. لغم كامن قد يفجر صدامًا سياسيًا في أي لحظة
بما  ليبيا  مغادرة  على  متضاربة  عالمات  واألتراك  الروس  أظهر 
يتماشى مع خطط االستعانة بمقاتليهم في الحرب األوكرانية التي 
اندلعت قبل أيام، لكن تنافس عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا 
برنامج  لتنفيذ  معلوم  غير  زمني  تأجيل  في  السلطة تسبب  على 
اللجنة العسكرية المشتركة، المتعلق بإخراج المرتزقة من البالد 
في أقرب وقت، الذين يعدون بمثابة قنابل موقوتة قابلة لالنفجار 

في صدام سياسي مقبل.
األخيرة  اآلونــة  في  الروسية–األوكرانية  الحرب  استقطبت 
ليبيا  معارك  في  منهم  اآلالف  شارك  الذين  السوريين  المرتزقة 
ضد أحد الطرفين المدعومين سواء من تركيا أو روسيا، خصوصًا 
في 2019 ، وسط تداول معلومات بشأن انسحاب مرتزقة شركة 
»فاغنر« الروسية من جميع مواقعهم وغرف عملياتهم في مدينة 
سوكنة، ومن الطريق الرابط بين مدينتي ودان وسرت عبر طائرة 
الليبية قبل شهرين، حيث  األراضي  عسكرية روسية غادرت سرًا 
تحدثت عدة مصادر أن جنوب أوكرانيا كان وجهتهم، حيث برزوا 

ألول مرة في العام 2014 هناك.
وفيما يدور الحديث عن انسحاب المئات، ينتشر أكثر من 7 آالف 
مسلح من »فاغنر« في ليبيا منذ أبريل 2019 ويمتلكون 30 طائرة 
نفاثة موجودة في قاعدة القرضابية بسرت، إحدى كبرى القواعد 

العسكرية، بجانب قاعدة الجفرة.

ال نجاح كاماًل التفاق وقف إطالق النار
وتنكر موسكو أي عالقة لها بمجموعة »فاغنر« أو أي مقاتلين 
على   2020 أكتوبر   23 اتفاق  رغم  ليبيا،  في  آخرين  أجانب 
إخراج المرتزقة خالل ثالثة أشهر من ذلك التاريخ، غير أن ذلك 
لم يتحقق على أرض الواقع، ولم تكتمل سوى المرحلة األولى 
 300 انسحب  فرنسيين  لدبلوماسيين  ووفقًا  االنسحاب،  من 
مرتزق تشادي فقط. شبكة »السويداء 24« السورية كشفت، 
الثالثاء الماضي، أن موسكو أعادت مقاتلين سوريين من ليبيا 

على عدة دفعات، منذ مطلع الشهر الجاري.
وأضافت أن الدفعة األخيرة وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية 
منهم  الماضي،  السبت  بنغازي،  مطار  من  قادمة  سورية،  في 

عشرات المقاتلين من السويداء، وهي بلدة سورية.
ولم ترسل القوات الروسية، دفعات جديدة بداًل عن العائدين، 
المجندين  أعــداد  تقليصها  إلى  يشير  مما  العادة،  تجري  كما 
السوريين على األراضي الليبية. ونقاًل عن أحد العائدين من ليبيا 
سوري،  مرتزق   300 برفقة  ليبيا،  في  أشهر  سبعة  أمضى  فإنه 
لسيطرة  تخضع  منشآت،  حراسة  على  تقتصر  مهامهم  وكانت 

القوات الروسية، ولم يخوضوا أي عمليات قتالية.
أي  ليبيا،  من  العائدون  السوريون  المقاتلون  يتلقَ  لم  لكن 

عرض للسفر إلى أوكرانيا حتى اآلن، وفق ما أفادت الشبكة.

مرتزقة أجانب في حرب أوكرانيا
سوريون  ومنهم  وعرب  أجانب  مرتزقة  تجنيد  أنباء  وعقب 
)بنتاغون(  األميركية  الدفاع  وزارة  قالت  أوكرانيا،  في  للقتال 
في  للقتال  آخرين  وأجانب  سوريين  مرتزقة  تجند  روسيا  إن 
كيربي،  جون  الـ»بنتاغون«،  باسم  الناطق  وقال  أوكرانيا. 
بوتين  الرئيس  يكون  أن  لالهتمام  المثير  »من  للصحفيين: 

مضطرًا الستخدام مقاتلين أجانب«.
فقد  الجبهة،  من  اآلخر  الجانب  األميركي  المسؤول  وتحاشى 
األوكراني دميترو كوليبا سفر عشرات  الخارجية  وزير  وأكد  سبق 
الحرب  في  قواتها  إلى  لالنضمام  بالده  إلى  المتطوعين  آالف 
ضد موسكو. وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن قيادات 
رفعوا  أخيرًا  وعادوا  ليبيا  في  قاتلوا  الذين  المرتزقة  من  وعناصر 
قوائم أسماء مئات األشخاص، تحضيرًا لخوض العمليات العسكرية 
فإن   ، السوري  المرصد  لمصادر  ووفقًا  روسيا.  ضد  أوكرانيا  في 
أحد المرتزقة وهو من أهالي ريف إدلب الغربي رفع قوائم ضمت 
عشرات األسماء، الذي قاتل ضمن صفوفه ألكثر من عام ونصف 

في ليبيا. المصادر ذاتها أكدت أن الفصائل الموالية لتركيا جهزت 
أي  يغادر  لم  أنه  حين  في  أنقرة،  من  بأمر  كبيرة،  بأعداد  قوائم 

مقاتل إلى أوكرانيا حتى اآلن.
عالقة  بوتين  فالديمير  الرئيس  حكومة  نفي  خالف  وعلى 
الكرملين بأنشطة المرتزقة، فإن أنقرة تتعامل بشكل منفتح مع 

تواجد القوات التركية في ليبيا.

تركيا تتمسك ببقائها العسكري في ليبيا
ونفى المسؤولون األتراك حتى اآلن الحاجة إلى إخالء ليبيا منهم، 

ليبيا له  التركي في  الجيش  أنقرة أن استمرار وجود  حيث تدعي 
طلب  على  بناًء  طرابلس  في  موجودون  وأنهم  قانوني،  أساس 
»الوحدة  ذلك حكومة  وبعد  السابقة،  الوطني«  »الوفاق  حكومة 

الوطنية الموقتة«.
ومن غير المرجح أن يحدث االنسحاب التكتيكي إلى سورية أو 
أوكرانيا فارقًا كبيرًا على األرض في ليبيا، ما دامت الدولتان تدركان 
ما يوفره وجود الجيش التركي ومجموعة »فاغنر« على األرض من 
موطئ قدم مهم ألنقرة وموسكو في شمال أفريقيا والساحل، إذ 
الهائلة وعقود  النفوذ، وعلى ثروة الطاقة  يتنافس كالهما على 
إعادة اإلعمار المقدرة بمليارات الدوالرات، والوصول طويل األجل 

إلى القواعد العسكرية االستراتيجية في البحر المتوسط.

هل هناك فرصة لخروج المرتزقة؟
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( 
الفيتوري  اللواء  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  قوات  عن 
أوكرانيا،  على  الروسية  بالحرب  منشغل  كله  العالم  إن  غريبيل، 
اللجنة  بين  المحادثات  لتواصل  فرصة  توجد  ال  قد  أنه  مرجحًا 

العسكرية المشتركة والجانب الروسي.
وأضاف: »إذا خف الصراع بالداخل الليبي وجرى انتخاب برلمان 
ورئيس للبالد وحكومة موحدة، فقد تكون الفرصة مواتية إلخراج 

من  االستفادة  إمكانية  عن  فضاًل  بالقوة،  ولو  المرتزقة  عناصر 
االنشغال الروسي بالصراع في أوكرانيا، خاصة إذا ما جرى سحب 

قوات فاغنر لساحة المعركة هناك«.
وتوقع المسؤول العسكري أن يكون هناك قدر من التأجيل غير 
المعلوم لتنفيذ خطط اللجنة المتعلقة بإخراج المقاتلين والقوات 
األجنبية، رغم ما شهده هذا الملف من تقدم في األشهر األخيرة، 
في  السياسية  األجسام  بين  الراهن  االنقسام  إلى  ذلك  مرجعًا 
إشارة إلى تشكيل حكومة جديدة ورفض الدبيبة االنسحاب من 
السلطة. وكانت لجنة عسكرية فنية أنهت عملها الفني بالتنسيق 
مع األمم المتحدة واألطراف اإلقليمية الفاعلة، وكذلك دول الجوار 
إجراء  ليبيا، حيث كانت تعول على  التي لديها قوات في  والدول 
في  للمضي  منتخبة  برلمان موحد وحكومة  لتشكيل  االنتخابات 

تفعيل خططها، إال أن ذلك لم يتحقق.
وقام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، في ديسمبر الماضي، 
محادثات  إلجراء  التوالي؛  على  وروسيا  تركيا  من  كل  إلى  بزيارة 
اللجنة بإخراج  التي وضعتها  المسؤولين هناك حول الخطط  مع 

المرتزقة والقوات األجنبية على نحو متزامن.

هل ينهار توافق »5+5«؟
وطال االستقطاب الحاد بسبب الصراع الراهن حول الحكومة 
أعضائها  مواقف  في  تباين  إذ ظهر   ،»  5+5« لجنة  الجديدة 
المرحلة  لتمديد  وبالتالي  الشرقية  للمنطقة  مؤيد  بين 
بانهيار  ينذر  الذي  األمر  الدبيبة،  لحكومة  وآخر  االنتقالية، 

عملها في حال عودة التوتر المسلح إلى طرابلس.
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  اجتمعت  ولذلك 
أعضاء  مع  الثالثاء،  وليامز،  ستيفاني  ليبيا  لشؤون  المتحدة 

بالعاصمة. الغربية  المنطقة  اللجنة عن 
أطلعوني  »حيث  مثمرًا،  حوارًا  أجرت  إنها  وليامز  وقالت 
السيما  المقبلة،  الفترة  في  عملهم  من  الفني  الجانب  على 
المحليين  النار  إطالق  وقف  بمراقبي  المتعلقة  خططهم 
الهدوء  على  الحفاظ  ضرورة  على  شددوا  كما  والدوليين«. 
واألمن واالستقرار في جميع أنحاء البالد. ولم تتطرق وليامز 
حين  السابق،  موقفها  مع  يتطابق  ما  المرتزقة،  قضية  إلى 
قالت »إن االنسحاب الكامل ليس شرطًا مسبقًا لالنتخابات«، 
المرتزقة يجب أن تكون بحذر. إخراج  إلى أن عملية  مشيرة 

وسبق أن اتفقت اللجنة العسكرية مع المراقبين الدوليين 
لحين  المراقبين  انتشار هؤالء  تأجيل  اجتماع سرت، على  في 
اتفقت  كما  البالد.  من  األجنبية  والقوات  المرتزقة  خروج 
وتمشيط  عملها  استكمال  على  األلغام  إزالة  لجنة  مع  أيضًا 
أجل  من  البرية  والطرق  التماس  نقاط  في  المناطق  باقي 

المدنيين. حماية 

احلرب األوكرانية استقطبت بعضهماحلرب األوكرانية استقطبت بعضهم

أنباء عن انسحاب مرتزقة روس من ليبيا سراً 
قبل شهرين

تركيا تتمسك بالبقاء العسكري: موجودون بناء 
على أساس قانوني

الوسط: عبد الرحمن أميني

● مرتزقة في ليبيا
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منظمة دولية تفتح ملف االحتجاز التعسفي في درنة

إلى  التعسفية  واالعتقاالت  االحتجاز  ملف  عاد 
الظهور على الساحة الليبية من جديد، وفي خطوة 
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  أعلنت  جديدة 
التابعة  زياد«  بن  طارق  »كتيبة  أن  الحقوقية، 
 50 تعسفيًا«  »اعتقلت  العامة،  القيادة  لقوات 
إثر هروب سجناء  درنة،  مدينة  شخصًا من سكان 

في 16 يناير الماضي.
المنظمة الدولية أوضحت، في بيان، أن الكتيبة 
ضبطت الفارين الخمسة، وجميعهم من درنة، في 
20 يناير الماضي، ثم أعادتهم إلى سجن قرنادة، 
من  معروف  غير  عدد  احتجاز  في  استمرت  »لكنها 
الخمسة  السجناء  أقارب  بينهم  من  درنة،  سكان 
المدينة  الهاربين، وكذلك معتقلون سابقون من 

وأقاربهم«.

تكتيكات الخوف
نائب مديرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
القيادة  قوات  اتهم  غولدستين،  إريك  المنظمة، 
العامة إلى اللجوء لتكتيكات تزرع »الخوف والرعب« 
خضوعهم  »عدم  ظل  في  درنة،  سكان  بين 
للمساءلة«، داعيًا السلطات في المنطقة الشرقية 
أسماء  وكشف  تعسفيًا،  المحتجزين  إطالق  إلى 
واألساس  محتجزًا،  زال  ما  شخص  أي  وأماكن 

القانوني في كل حالة.
للجرائم  التصدي  »ينبغي  غولدستين:  وقال 
االحتجاز  مثل  ليبيا،  في  المتفشية  الخطيرة 
التعسفي وسوء المعاملة، على أقل تقدير، لتوجيه 
مفادها  المسلحة  الجماعات  إلى  واضحة  رسالة 
بأنها ال تستطيع االستفادة من اإلفالت من العقاب 

إلى األبد«.
وأشارت المنظمة إلى أن مكان احتجاز الهاربين 
توجد  ال  كما  مجهول،  إيقافهم،  بعد  الخمسة، 
معلومات عن حاالتهم الصحية، مضيفة: »استنادًا 
إلى ما هو معروف عن الظروف في قرنادة وغيرها 
من مراكز االحتجاز التابعة )للقيادة العامة(، هناك 
لسوء  تعرضهم  من  الخوف  إلى  تدعو  أسباب 
إخطار  دون  آخر  مكان  إلى  نقلهم  أو  المعاملة 

أسرهم أو محاميهم.
»أنس  هم  الخمسة  السجناء  أن  وأضافت 

األزوي،  عبداهلل  عطية  وأيوب  بالليل،  عبدالعاطي 
محمد،  مفتاح  ورمضان  العوامي،  محمد  وحمزة 

ونوري أحمد محمد«.

رصد عمليات االعتقال في درنة
ومراجعة  درنة،  سكان  مع  لقاءات  خالل  ومن 
رايتس  »هيومن  رصدت  اإلنترنت،  على  مواد 
ووتش« عمليات االعتقال التي جرت في المدينة، 
مشيرة إلى أنه في بعض األحيان ضبطت واحتجزت 
»سرية 2020«، التابعة لـ»كتيبة طارق بن زياد«، 

فردًا أو أكثر من أسرة واحدة.
العائالت  بين  من  فإن  المنظمة  بيان  وحسب 
والغماري،  والسرواحي،  »العوامي،  المستهدفة 
خطوة،  وأبو  وبالليل،  والشاعري،  والهنشير، 

والمحجوب، والفريخ، والجازوي، والنعاس«.
سابق،  سجين  وهو  درنة،  سكان  أحد  وقال 
عائلته،  من  أفرادًا  اعتقلوا  السرية  »عناصر  إن 
مضيفًا:  أطلقوهم«،  ثم  قرنادة،  في  واحتجزوهم 
»لم يكن ألقاربي أي عالقة على اإلطالق بمحاولة 

الهروب األخيرة، ومع ذلك ُاحتجزوا أيامًا وتعرضوا 
ولم  مخالفات  أي  بارتكاب  يتهموا  ولم  للضرب، 

توجه إليهم أي تهم«.

شهادة عن الوضع في سجن قرنادة
من  خوفًا  هويته؛  كشف  عدم  مشترطًا  وتابع، 
ُاحتجز عدة سنوات،  أنه  االنتقام منه ومن عائلته، 
قبل تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، مردفًا 

الحراس  السابقة، كان  الهروب  أنه عقب محاوالت 
ضرب  »مثل  الجماعي،  العقاب  يستخدمون 
إزالة  أو  باألمر،  لهم  عالقة  ال  الذين  المحتجزين 
نوعية  ذات  أصاًل  كانت  التي  الوجبات،  من  الخبز 
تتعرض  أن  يمكن  قرنادة،  »في  وأكمل:  رديئة«. 
سيجارة،  نصف  وجدوا  إذا  شيء،  ألبسط  للتعذيب 
فقد ينتهي بك األمر بتعليقك من أطرافك وضربك 
بشراسة بأنبوب بالستيكي.. هل يمكنك أن تتخيل 

ما سيفعلونه بشخص حاول الهروب؟ الحراس هناك 
يعذبون تلقائيًا«. ولفت إلى أنه لم يسمح له برؤية 
السجن:  في  وجوده  خالل  عام  من  ألكثر  عائلته 
االنفرادي،  الحبس  في  عام  من  أكثر  »قضيت 
تعذيب،  عالمات  جسدي  وفي  للضرب،  وتعرضت 
ومنهم  للتعذيب،  تعرضوا  ممن  العديد  وشاهدت 

رجل عمره 84 عامًا«.
إن  آخر،  وناشط  هو  قال،  السابق  السجين 
المحتجزين المفرج عنهم من درنة، غالبًا ما يظلون 
تحت قيود أمنية مشددة تجبرهم فعليًا على البقاء 
الحضور  بتسجيل  مطالبتهم  مثل  المدينة،  في 

بانتظام، حتى لو جرت تبرئتهم من جميع التهم.

تكثيف عمليات التعذيب
األعلى  المجلس  عضو  عن  المنظمة  ونقلت 
تكثيفًا  هناك  إن  قوله  المسوري،  صفوان  للدولة، 
الهروب  بعد  قرنادة  سجن  في  التعذيب  لعمليات 

من السجن في يناير الماضي.
الحكومية  السلطات  بيان،  في  المسوري، حث 
سجون  في  اآلالف  ويحتجز  التدخل.  على 
أشخاص  »بينهم  العامة،  القيادة  تديرها 
الخاضعة  المناطق  في  جرائم  بارتكاب  متهمون 

حسب  سياسيون«،  ومعارضون  لسيطرتها 
ووتش«  رايتس  »هيومن  وأشارت  المنظمة. 
إلى أن مجمع سجن قرنادة به قسم تديره وزارة 
العدل، »الخاضعة شكليًا إلشراف حكومة الوحدة 
الشرطة  تديره  وآخر  )الموقتة(«؛  الوطنية 
أنشئت  ثالثة  ومنشأة  العامة؛  للقيادة  العسكرية 
محمد  برئاسة   ،»2020 »السرية  تديرها  حديثًا، 
»التعذيب  الهروب.  وقت  التاجوري،  إدريس  بن 
سجون  في  السيئة  المعاملة  ضروب  من  وغيره 
زياد  بن  طارق  وكتيبة  العسكرية  الشرطة 
سابق  سجين  يقول  شائع«،  أمر  قرنادة  في 
بين  من  أن  مضيفًا  واتش«،  رايتس  لـ»هيومن 
تحدثوا  ونشطاء  وصحفيين،  »أطفااًل،  الضحايا 

إطالقهم. إلى محتجزين« سبق 

انتهاكات منهجية
ووتش«،  رايتس  »هيومن  رصدت  أن  وسبق 
قرنادة  سجن  زارت  عندما  منهجية«  »انتهاكات 
في العام 2015، رغم أنه في ذلك الوقت لم يكن 

هناك جناح تديره »كتيبة طارق بن زياد«.
)القيادة  قوات  »تسيطر  المنظمة:  وأضافت 
والسكان  درنة،  في  األمن  على  بإحكام  العامة( 
رايتس  هيومن  مع  التحدث  في  مترددون 
وإساءة  واحتجازهم،  أقاربهم،  اعتقال  عن  ووتش 
معاملتهم، خوفًا من االنتقام«. ونقلت عن نشطاء 
إلى  المحتجزين  بعض  »نقلت  العامة  القيادة  أن 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  أخرى  سجون 
تابع  سجن  ذلك  في  بما  الشرقية،  بالمنطقة 
الرَخ،  سجن  باسم  المعروف  المرج  أمن  لمديرية 
سيدي  في  العسكرية  الدشم  قاعدة  في  ومنشأة 

فريج في بنغازي«.
تحقيق  إلى  أشارت  ووتش«  رايتس  »هيومن 
الحرب،  جرائم  في  الدولية  الجنائية  المحكمة 
وجرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة الجماعية في ليبيا 
تحقيقات  أي  تعلن  »لم  لكنها   ،2011 فبراير  منذ 
جديدة منذ العام 2017«، موضحة أنه من المتوقع 
للبعثة  المقبل  يونيو  في  نهائي  تقرير  صدور 
أنشأها  التي  ليبيا،  الحقائق في  لتقصي  المستقلة 
في  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 
انتهاكات  في  التحقيق  المكلفة   ،2020 يونيو 
الدولي  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون 

اإلنساني المرتكبة في البالد منذ العام 2016.
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● درنة

● مقر المنظمة الرئيسي داخل االمباير ستيت نيويورك ● شعار منظمة هيومن رايتس ووتش

دعت سلطات المنطقة الشرقية إلى إطالق المحتجزين

»رايتس ووتش«: كتيبة طارق بن زياد اعتقلت 50 شخصًا من أقارب سجناء بعد هروبهم

تحية من المنفي والمنقوش إلى كل المواطنات

مساندة محلية ودولية للمرأة الليبية للمشاركة في صنع املستقبل

مع  متعددة  ودولية  محلية  كيانات  تفاعلت 
للمرأة،  العالمي  باليوم  الليبية  المرأة  احتفال 
أكد  جانبه،  فمن  مارس،  من  الثامن  الموافق 
المنفي،  محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
دورها  وتثمين  الليبية،  المرأة  على  التعويل 
مجتمع  وبناء  الحديثة  ليبيا  دولة  تأسيس  في 
الرئاسي  المجلس  رئيس  واالزدهار.  العدالة 
حسابه  على  مقتضبة  تغريدة  في  ذلك  قال 
العالمي  اليوم  لمناسبة  »تويتر«،  بموقع 

للمرأة.
الخارجية  وزيرة  قالت  ذاته،  السياق  في 
نجالء  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  في 
المنقوش، إن »المرأة شريك أساسي وال يمكن 
بشكل  وجودها  دون  اإلنساني  البناء  يتم  أن 

فاعل«.
في  حسابها  على  غردت  المنقوش  نجالء 
قائلة:  »تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع 
في   2022 للمرأة  العالمي  اليوم  علينا  »يمر 
تصاعدًا  نشهد  حيث  عصيبة،  عالمية  ظروف 
جانب  إلى  والسياسية،  العسكرية  للصراعات 
وال  أساسي  شريك  المرأة  االقتصادية.  األزمة 
وجودها  دون  اإلنساني  البناء  يتم  أن  يمكن 

بشكل فاعل«.
الوزيرة تابعت: »في يومكن أحييكن، مع كل 
مودتي وتقديري لنساء بلدي ليبيا، الصبورات 

القويات«.
المتحدة  األمم  بعثة  حضت  جهتها  من 
وقف  ضرورة  على  الثالثاء،  ليبيا،  في  للدعم 
أعمال العنف والترهيب واالحتجاز التعسفي ضد 
النساء بشكل عام، خاصة المدافعات عن حقوق 
والسياسيات  والصحفيات  والناشطات  اإلنسان 

في مختلف أنحاء ليبيا.
وذكرت البعثة، في بيان لها، لمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس 
على  سنوات  ثالث  قرابة  بمرور  عام،  كل  من 
النواب، سهام سرقيوة،  خطف عضوة مجلس 
معتبرة أن ذلك »اعتداء كان له أثر مثبط على 
دعوتها  وجددت  ليبيا«،  في  الناشطات  عمل 
تواجدها،  مكان  وكشف  فورًا  إطالقها  إلى 
مع  التسامح  يتم  »لن  أنه  على  وشددت 
القرار،  مواقع صنع  في  النساء  أصوات  إسكات 

والعامالت في مجال حقوق اإلنسان«.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تحت 
شعار »المساواة بين الجنسين اليوم من أجل 
غد مستدام«، مع التركيز على أعمال تنم عن 
والفتيات  النساء  جانب  من  وتصميم  شجاعة 
األنماط  لمواجهة  العالم؛  أنحاء  جميع  في 
أينما  المساواة  وعدم  التمييز  من  الراسخة 

وجدت.

المرأة وصنع القرار
وحسب بيان البعثة، فإن العام 2021 شهد 

مجموعة  في  تمثيلهن  يجري  الالتي  النساء 
العمود  يشكلن  والالئي  األدوار،  من  متنوعة 

الفقري لمجتمعاتهن«.
قدوة،  »كنَّ  الليبيات  النساء  أن  واعتبرت 
العدالة  لتحقيق  السعي  في  الطليعة«  وفي 
وإعمال  اإلنسان  حقوق  وحماية  والمصالحة 
وجود  وضمان  الكاملة،  السياسية  الحقوق 
التي  تلك  فيها  بما  األماكن،  جميع  في  المرأة 

يتم فيها اتخاذ القرارات.
أيضًا عبرت بعثة االتحاد األوروبي لدى ليبيا، 
الليبية  المرأة  ممارسة  دعمها  عن  الثالثاء، 
السالم  عملية  في  طرفًا  تكون  أن  في  حقها 
االقتصادي  واالنتعاش  الديمقراطي  والتحول 

في بالدها.
لمناسبة  البعثة  أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء 
في  سنويًا  يحل  الذي  للمرأة  العالمي  اليوم 
الثامن من مارس. وقالت البعثة: »طالما كانت 
للتغيير ومحركة  ليبيا محدثة فاعلة  المرأة في 

لعملية السالم واالستقرار«.
يطالبن  ال  الليبيات  النساء  أن  وأوضحت 
العام  القرار  وصنع  الحكومة  في  بمقاعدهن 
فحسب، بل هن أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال 
إلى  البالد  في  االقتصادية  بالتنمية  يدفعن 
األمام، ورحبت بالتزام ليبيا، الذي جرى تأكيده 
في مؤتمري برلين وباريس، بالتركيز على دور 
والهادفة  الكاملة  ومشاركتها  وحقوقها  المرأة 

والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.

نكسة
واعتبرت البعثة األوروبية أن التعليق األخير 
المتحدة  األمم  مع  التفاهم  لمذكرة  الموقت 
عن  الصادر  واألمن  والسالم  المرأة  بشأن 
بمثابة  طرابلس  في  االستئناف  محكمة 
عن  المدافعين  الليبيين  لعديد  »نكسة« 
المشاركة المتساوية للمرأة في حل النزاع في 

ليبيا.
االتحاد  دعم  استمرار  على  شدد  البيان 
األوروبي »األصوات الليبية الصاخبة التي تعمل 
الليبية  المرأة  ممارسة  بهدف  دؤوب  بشكل 
السالم  عملية  في  طرفًا  تكون  أن  في  حقها 
واالنتعاش  الديمقراطي  والتحول  ليبيا  في 

االقتصادي«.
»ترتبط  أضاف:  األوروبية  البعثة  بيان 
مشاركة النساء المتساوية والهادفة في السالم 
واألمن بشكل واضح بحمايتها، وحاجة أسرهن 
تحقيق  يمكننا  وال  الحماية.  إلى  ومجتمعاتهن 
وأكدت  اآلخر«.  تحقيق  دون  ذلك  من  شيء 
رجااًل   - كاماًل  شعبها  إلى  ليبيا  حاجة  البعثة 

ونساء - لبناء مستقبل مزدهر ألطفالهم.
عديد  دعمها  إلى  لفتت  األوروبية  البعثة 
وتعزيز  والفتيات،  النساء  لحماية  المبادرات 
والفرص  التعليم  إلى  المتكافئ  نفاذهن 
الكاملة  مشاركتهن  وتحقيق  االقتصادية، 
مستويات  جميع  في  والهادفة  والمتساوية، 

صنع القرار دون خوف.
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● مشاركة واسعة للمرأة الليبية في النشاطات االجتماعية والسياسية

في يوم المرأة العالمي.. البعثة األممية تدعو إلى وقف العنف ضد نساء ليبيا.. وتذكير بمرور 3 سنوات على جريمة خطف النائبة سهام سرقيوة

سياق  في  الليبية  المرأة  مشاركة  في  تزايدًا 
بلغت  الوطنية، حيث  لالنتخابات  االستعدادات 
المسجلين  الناخبين  من   %  44 النساء  نسبة 
البرلمانية.  لالنتخابات  مرشحة  و758  الجدد 
امرأتان  هناك  البالد،  تاريخ  في  األولى  وللمرة 
الرئيس،  منصب  إلى  للترشح  المتقدمين  بين 
فيما انضم عدد كبير من الليبيات إلى األحزاب 

السياسية.
البيان اعتبر ذلك »مؤشرًا حيويًا ورائعًا« على 
الساحة  في  بفاعلية  تشارك  الليبية  المرأة  أن 
المرأة  مشاركة  إن  قال  أنه  غير  السياسية، 
في  وإدماجها  القرار  صنع  مواقع  في  الليبية 
ال  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الحياة 

تزال منخفضة.
ترجمة  ضمان  إلى  دعت  المتحدة  األمم 
تلك  فيها  بما  ليبيا،  في  النساء  حقوق 
إلى  الليبي،  الدستور  في  عليها  المنصوص 
تشريعات فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة 

في الحياة المدنية والسياسية للبالد.

سبيل  في  المناخ  تغير  مواجهة  في  للعمل 
تحقيق مستقبل مستدام للجميع.

بالعمل  الكامل  التزامها  جددت  البعثة 
الهادفة  المشاركة  لتعزيز  الليبيين  جميع  مع 
جميع  على  األهمية  بالغ  ودورها  للمرأة، 
نظرها  وجهات  وإدماج  القرار  صنع  مستويات 
الثالثة  الليبي  الحوار  مسارات  في  تام  بشكل 

)السياسي واألمني واالقتصادي(.

التزام قوي
أيضًا أكدت المستشارة الخاصة لألمين العام 
وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  بشأن  المتحدة  لألمم 
التزامها بـ»قوة« بدعم الدور »الحاسم« الذي 
السالم،  وبناء  صنع  في  الليبية  المرأة  تلعبه 
الحياة  في  وانخراطها  الكاملة  ومشاركتها 

السياسية وصنع القرار في البالد.
وقالت وليامز في سلسلة تغريدات نشرتها 
»تويتر«:  بموقع  حسابها  على  الثالثاء 
»لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحتفل بجميع 

المشاركة في اإلدارة المستدامة
مشاركة  ضرورة  إلى  أشارت  األممية  البعثة 
قدم  وعلى  كامل  بشكل  وقياديتها  المرأة 

المستدامة  اإلدارة  في  الرجل  مع  المساواة 
الطبيعية،  ليبيا  ولموارد  للمناخ  والمراعية 
قيادتها  في  ليبيا  في  المرأة  بجهود  مشيدة 

البعثة األوروبية: تعليق مذكرة 
التفاهم بين ليبيا واألمم 

المتحدة بشأن المرأة »نكسة«

وليامز: الليبيات كن قدوة 
وفي الطليعة لتحقيق العدالة 

والمصالحة وحماية حقوق اإلنسان

إريك غولدستين: قوات القيادة العامة تلجأ 
إلى تكتيكات تزرع »الخوف والرعب« بين سكان 

المدينة في ظل »عدم خضوعهم للمساءلة«

مسؤول بالشرق األوسط: يجب توجيه 
رسالة إلى الجماعات المسلحة مفادها بأنها 

لن تستطيع اإلفالت من العقاب إلى األبد

● ستيفياني وليامز
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القذافي،  معمر  الراحل  الرئيس  أموال  ملف  عاد 
وأوجه الفساد التي تالحقه، إلى الظهور من جديد 
بعد أن أكدت محكمة فرنسية في العاصمة باريس 
في حكم أصدرته أخيرًا، أن وزير الداخلية الفرنسي 
معمر  نظام  من  أموااًل  تلقى  غيان  كلود  األسبق 
»اإلليزيه«  لقصر  عامًا  أمينًا  كان  عندما  القذافي 
وفق  ساركوزي  نيكوال  األسبق  الرئيس  عهد  في 

مانشره موقع »ميديا بارت« األحد.
مشروطًا  إفراجًا  غيان  الفرنسي  القضاء  ومنح 
اعتقاله  قرر  االدعاء  كان  حيث  الماضي،  الشهر 
يورو،  ألف   75 قدرها  غرامة  دفع  في  إلخفاقه 
يورو،  آالف   210 قدرها  تعويضات  إلى  باإلضافة 

بعد ثبوت تورطه في قضية فساد مالي.
في  كشف  الفرنسي  بارت«  »ميديا  موقع  كان 
تقريره، أن وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس 
أمام  قاطع  بشكل  نفى  الذي  ساركوزي،  نيكوال 
يكون  أن   2020 ديسمبر  في  التحقيق  قاضية 
المتهم ألكسندر  تسلم أي هدايا من أي نوع من 
قيمتها  ساعة  بتسلم  النهاية  في  اعترف  جوهري، 
11 ألف يورو من جوهري خالل العام 2006، و500 
أحد  اليوم  يعتبر  لذلك  وهو   ،2008 في  يورو  ألف 

األبطال الرئيسيين في قضية التمويل الليبي.
المحكمة  قضت   ،2021 سبتمبر   30 وفي 
نافذًا  واحدًا  عامًا  بالسجن  باريس،  في  الجنائية 
ساركوزي،  نيكوال  األسبق  الفرنسي  الرئيس  على 
وهي أقصى عقوبة يمكن أن تفرض بحقه، بتهمة 
التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية خالل العام 

2012، في قضية تسمى »بيغماليون«.

توقيف شخصين جديدين في قضية التمويل الليبي
باريس  في  الشرطة  أوقفت   2021 يونيو  وفي 
األسبوعية  ماتش«  »باري  مجلة  من  صحفيًا 
الفرنسية، ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، 
في  شاهد  على  بتأثيرهما  لالشتباه  التحقيق  قيد 
الرئيس  لحملة  المفترض  الليبي  التمويل  قضية 
األسبق نيكوال ساركوزي، لالنتخابات الرئاسية في 

.2007
لوكالة  أكدت  القضية،  على  مطلعة  مصادر 
»فرانس برس« أن التحقيق يتعلق بشبهة »التأثير 

على شاهد« و»المشاركة في عصابة أشرار«.
وذكر موقع »ميديابار« اإللكتروني اإلخباري أن 
»هذه المالحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات 
سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية«. 
يناير   14 في  استجوابه  وخالل  شهرين،  وبعد 
قضاة  من  اثنين  قبل  من  بيروت  في  الماضي 
القضية  عن  المسؤولين  الفرنسيين  التحقيق 
بتقلب  المعروف  الدين  تقي  زياد  قال  الليبية، 
أدلى بها في  التي  إنه »ال يؤكد األقوال«  مواقفه 

المقابلة.
إلى  الدين  تقي  عاد  التحقيق،  قاضيي  وأمام 
االنتخابات  حملة  بأن  تفيد  التي  األولى  روايته 
الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموااًل ليبية، 
أن  وأكد  باألمر.  له  عالقة  ال  أن  على  اإلصرار  مع 

»باري ماتش«، التي »يملكها صديق لساركوزي« 
ملك  المجلة  وهذه  تصريحاته.  »بتشويه«  قامت 
لمجموعة »الغاردير«، التي يشغل ساركوزي مقعدًا 

في مجلس اإلشراف عليها.

أين ذهبت أموال عائلة القذافي بالخارج؟
في السياق نفسه، وفي فبراير الماضي، سلطت 
الضوء  البريطانية  نيوز«  ناشيونال  »ذا  جريدة 
سواء  الخارج،  في  المنهوبة  الليبية  األموال  على 
األصول أو األموال، وكيف فقد الليبيون الشغف في 
األولى  الخطوة  منذ  سنوات  عشر  بعد  استردادها 

في محاولة إعادتها إلى الشعب الليبي.
أن  إلى  النظر  يلفت  البريطانية  الجريدة  تقرير 
أين  تثبت  قليلة  سجالت  إال  يمتلكون  ال  الليبيين 
ذهبت أموال القذافي وعائلته بالخارج، ورغم ذلك 
المشروعة  غير  الثروة  عن  البحث  مساعي  تعثرت 
للنظام الليبي السابق مع تعمق الخالفات الداخلية.

قصر »وينينغتون كلوز«
عليها،  التقرير  ركز  التي  الممتلكات  من  واحد 
هو قصر يقع في »وينينغتون كلوز« بلندن، وتبلغ 
والمملوك  اإلسترلينية  الجنيهات  ماليين  قيمته 
إنه  بريطانية  تقارير  تقول  حيث  القذافي،  لعائلة 
جرى االستيالء عليه باسم الشعب الليبي قبل عقد 

من الزمان.
منذ  القصر  قصة  ذكرت  نيوز«  ناشيونال  »ذا 
شهد  حيث  الغاضبون،  المتظاهرون  اقتحمه  أن 
سرعان  ثم  المحاكم،  في  ملكيته  حول  اشتباكات 
رؤية  اليوم  يمكن  الجدد، حتى  أصحابه  أهمله  ما 

الحديقة  في  والملقاة  المتكدسة  القمامة  أكياس 
األمامية، وقد نبتت الحشائش الضارة في فنائه.

ماليين   9 قيمته  البالغ  العقار  مصادرة  وجرت 
دوالر،  مليون   12.1 يناهز  ما  أي  إسترليني،  جنيه 
الليبي  الشعب  كبداية الستعادة   2012 العام  في 
األصول الخارجية المنهوبة، التي تقدر بما يتراوح 

بين 40 مليار دوالر و200 مليار دوالر.

منزل السعدي في »هامبستيد غاردن«
للتدليل على أن  إلى نموذج آخر  التقرير  ينتقل 
جهود استرداد األوصول الليبية تنهار، وهو منزل 
»هامبستيد  ضاحية  في  القذافي  نجل  السعدي، 
الليبية  الدولة  إلى  ُأعيد  الذي  لندن،  في  غاردن« 
وهو  والده،  نظام  إطاحة  بعد  أيضًا،   2012 العام 
المنزل المكون من ثماني غرف نوم، ويضم حمام 

سباحة وقاعة سينما.

المسارات الزائفة
للغاية«  قليلة  »أدلة  وجود  إلى  لفت  التقرير 
الداخلي  االقتتال  بعد  للمحاكم  تقديمها  يمكن 
الذي دام أكثر من عشر سنوات في ليبيا، والصراع 
التقرير  سماها  ما  عدد  الذي  األمر  السلطة؛  على 
نتائج  على  الحصول  في  الزائفة«  »المسارات 
إذ  القذافي،  ثروة  باسترداد  يتعلق  فيما  ملموسة 
النهب  تفاصيل  تضمنت  التي  السجالت  معظم 
أو  إتالفها  جرى  القذافي  عائلة  ارتكبته  الذي 
البريطانية  المحاكم  بعض  لملفات  وفقًا  فقدها، 

واألميركية.
ليبيا  في  المسؤولين  لدى  أن  التقرير  ويضيف 

البلدان، ولكن  استعادة بعض األصول في بعض 
غيرنا  لقد  يحدث.  أن  نتمنى  الذي  بالقدر  ليس 

رؤساء الدول، لكننا لم نغير األنظمة«.

تعثر استرداد األصول الليبية
البريطانية  »ميرور«  جريدة  عن  التقرير  ونقل 
أخفق  حكومي  ليبي  صندوق  عن  تحدثت  التي 
أحد  ضد  دوالر  مليون  بـ12  المطالبة  في 
إلى  أشار  كما  القذافي.  اإلسالم  سيف  معاوني 
 2021 العام  في  الجهود  تنشيط  محاوالت  تعثر 
التاريخ«  في  األصول  السترداد  قضية  »أكبر  مع 
أيام  المتحدة األميركية في غضون  الواليات  في 
بين  السلطة  على  »معركة  بسبب  إطالقها؛  من 
أموال  عن  البحث  قيادة  على  يتنافسان  رجلين 

القذافي«.
باربرا  األميركية،  القاضية  أمرت  وبعدها 
بسبب  يناير  في  اإلجراءات  بوقف  موسيس، 

ذهبت  أين  تظهر  التي  السجالت«  من  »القليل 
الذين  المطلعين  وهروب  فرار  أعقاب  في  األموال 
أو سجنوا،  قتلوا  أو  الفساد  بآليات  كانوا على علم 
في حين أن القادة الجدد في البالد غير مجهزين 

لمالحقة الثروات المنهوبة.

استرداد 20 مليونًا فقط!
منظمة  في  مستشارون  أجراها  دراسة  وأشارت 
العام  الفساد  الدولية في مجال مكافحة  الشفافية 
السابق  الليبي  النظام  مسؤولي  أن  إلى   2016
 20 لكن  دوالر،  مليار  و120   60 بين  ما  نهبوا 
مليون دوالر فقط من ذلك المبلغ ُأعيدت إلى ليبيا، 
في حين أن نصف ذلك المبلغ هو عقار »وينينغتون 
كلوز« المملوك للسعدي القذافي، أما الجزء األكبر 

من المبلغ فال يزال مجهول المصير.
األوسط  للشرق  اإلقليمية  المستشارة  وقالت 
»تمت  حتر،  كندة  الدولية،  الشفافية  لمنظمة 

»عشرات  لتعقب  المبذولة  الجهود  منهية  النزاع، 
تمريرها  في  المشتبه  الدوالرات  من  المليارات« 
النزاع  وكان  األميركي،  المصرفي  النظام  عبر 
وإدارتها  الليبية  األصول  استرداد  مكتب  داخل 
الهيئة  الليبيين؛ ألن  بمثابة ضربة قوية لمصالح 
واالتحاد  المتحدة  األمم  بمساعدة  تأسست  التي 
أي  الستعادة  أمل  أفضل  تعتبر  كانت  األوروبي، 
بسبب  جزئيًا  السابقة  الجهود  فشلت  كما  شيء، 

الخالفات بين الجهات الحكومية المتنافسة.

األموال المنهوبة
تحتفظ  التي  الدول  أن  إلى  التقرير  يذهب 
مصادرة  في  مترددة  أصبحت  المنهوبة  باألصول 
تعرف مع  أنها ال  وإعادتها، بحجة  الليبية  األصول 
بها  اتصل  أن  إلى  األمر  وصل  بل  تتعامل،  من 
»أفراد فاسدون يدعون أنهم يتصرفون نيابة عن 

الدولة الليبية«.
مكتب  تأسيس  رغم  أنه  إلى  التقرير  يشير  هنا 
األصول  وإدارة  الليبية  الدولة  أموال  استرداد 
يعاني  يزال  ال  أنه  إال   ،2017 العام  في  المستردة 
نقص الخبرة في التعامل مع هذا الملف، حيث حدد 
الخارج،  54 مليار دوالر من األصول المنهوبة في 
للمحاماة  هوستلر«  »بيكر  بشركة  استعان  كما 
أصول  السترداد  السعي  قادت  التي  األميركية، 

القذافي.

عقدة عصية على الحل
مليار   50 من  أكثر  تجميد  التقرير  وكشف 
لالستثمارات  الليبية  المؤسسة  أموال  من  دوالر 
األمم  فرضتها  التي  العقوبات  بموجب  الخارجية 
ليبيا  الفتقار  نظرًا  إرجاعها  يمكن  و»ال  المتحدة، 
دواليب  داخل  المستشري  والفساد  القيادة  إلى 
الوضع معقد بسبب طبيعة نظام  الدولة«، ولكن 
كمرافق  الدولة  وكاالت  استخدم  الذي  القذافي، 
على  الصعب  من  يجعل  مما  شخصية،  مصرفية 
وتحديد  نهبت،  التي  األصول  تفكك  أن  الوكاالت 

أيها استثمارات حكومية حقيقية.
الفرنسي  الرئيس  حملة  تمويل  يكن  ولم 
من  واحد  وجه  سوى  ساركوزي  نيكوال  األسبق 
فقد  السابق،  الليبي  للنظام  عديدة  فساد  أوجه 
قالت برقية دبلوماسية أميركية مسربة من العام 
يكون  كليبتوقراطية  دولة  ليبيا  »تظل   :2009
يستحق  شيء  أي  في  مباشرة  حصة  فيها  للنظام 

الشراء أو البيع أو االمتالك«.
ناشيونال  »ذا  جريدة  تقول  ذاته  السياق  وفي 
نيوز« البريطانية إن نظام القذافي باع سرًا خُمس 
اللجنة  تقرير  وتتبع  البالد،  في  الذهب  احتياطات 

للعام 2017 مسارًا إلى غرب أفريقيا.
مليئة  لحقائب  صورًا  تقارير  أظهرت  أيضًا 
بالنقود قيل إنها تصل إلى 560 مليون دوالر من 
فئة 100 دوالر، احتفظ بها مجموعة من الليبيين 

في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.
األمم  لجنة  تحدثت  للفساد،  آخر  وجه  وفي 
القذافي  أصول  استخدام  كيفية  عن  المتحدة 
المخفية في جنوب أفريقيا في بيع أسلحة بماليين 
البالد، وفقًا  الدفاع في  الدوالرات من قبل صناعة 

لشخصين مشاركين في الصفقة.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط: 
عبدالرحمن أميني وكاالت

العالم يواصل كشف أوجه فساد أموال القذافي
محكمة فرنسية تؤكد تمويل العقيد حملة ساركوزي

»ميديا بارت«: وزير الداخلية األسبق تلقى أمواالً ليبية عندما كان أمينًا لقصر اإلليزيه

كلود غيان أحد األبطال الرئيسيين
في قضية التمويل الليبي يعترف باستالم 
500 ألف يورو.. وساعة قيمتها 11 ألفاً

الرئيس الفرنسي األسبق يتلقى أقصى 
عقوبة بتهمة التمويل غير القانوني 

لحملته الرئاسية في قضية »بيغماليون«

● قصر اإلليزيه

● القذافي وساركوزي

49% انخفاضًا بمتوسط إصابات »كورونا« خالل أسبوع

يبدو أن توقعات المركز الوطني لمكافحة األمراض 
معدالت  كبير  بشكل  تراجعت  فقد  صائبة،  كانت 
المسجلة في  المستجد«  اإلصابة بفيروس »كورونا 

أنحاء ليبيا هذا األسبوع مقارنة باألسبوع السابق.
لمكافحة  الوطني  المركز  قال  جهته،  من 
االختبارات  عدد  في  انخفاضًا  سجل  إنه  األمراض، 
لتصل  الماضي،  األسبوع  خالل  يوميًا  ُأجريت  التي 
مقارنة   %  40 بنسبة  يوميًا،  اختبارًا   3044 إلى 
باألسبوع السابق، ورافق ذلك انخفاض ملحوظ في 
أعداد الحاالت الموجبة المسجلة، وأشار المركز إلى 
أن المتوسط األسبوعي لعدد الحاالت المسجلة بلغ 
731 حالة يوميًا، بتراجع 49 % عن األسبوع السابق.
الوضع  عن  األسبوعي  بيانه  في  قال  المركز، 
مراكز  إن  السبت،  المنشور  البالد،  في  الوبائي 
سجلت  »كورونا«،  بفيروس  الخاصة  الوفيات  رصد 
انخفاضًا في متوسط عدد الوفيات، لتسجل 8 حاالت 

يوميًا، مع استقرار معدل الوفيات عند 1.33 %.
في  انخفاضًا  الغربية  المناطق  معظم  وتشهد 
أعداد الحاالت المسجلة أسبوعيًا، وباستثناء منطقة 
أكثر  حاالت  عدد  منطقة  أي  تسجل  لم  طرابلس، 
ألف مواطن، فيما سجلت   100 200 حالة لكل  من 
ألف   100 لكل  حالة   100 من  أكثر  فقط  منطقتان 

مواطن، وهما الجفرة والزاوية.

تحسن الوضع الوبائي
استمرار  على  بيانه،  في  الوطني،  المركز  وشدد 
سرعة  وتباطؤ  المحلي،  الوبائي  الوضع  تحسن 
بفضل  وذلك  البالد،  في  الرابعة  الموجة  انتشار 
نهاية   0.72 إلى  التكاثر  عدد  مؤشر  انخفاض 
ألكثر   »1« رقم  تحت  واستقراره  الماضي  األسبوع 
من ثالثة أسابيع متتالية، مع انخفاض نسبة الحاالت 

الموجبة إلى 23 %.
الماضي،  فبراير  من  والعشرين  الخامس  وفي 
أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض، حيدر 
»كورونا«،  لجائحة  الرابعة  الموجة  انحسار  السائح، 
التي كانت »سريعة«، مؤكدًا أن هذه الموجة مرت 

»من دون أضرار« كما كان في الموجة الثالثة.
بموقع  حسابه  على  منشور  في  ذكر  السائح، 
الطبي  الكادر  أن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
وكل  واإلسعاف  واإلداريين  المساعد  والطبي 
العاملين في الجائحة، كان لهم دور كبير في انحسار 
هذه الموجة، مضيفًا أن البعض منهم عادوا لعملهم 
والجائحة،  المركز  لنداء  تلبية  اعتصامهم؛  وفكوا 
التي  وحقوقهم  مكافآتهم  اآلن  ينتظرون  »ولكن 

المستحقات  ذكر  وعلى  لهم«.  دفعها  في  ننجح  لم 
العزل  مركز  توقف  زليتن،  بلدية  أعلنت  المالية، 
بالبلدية عن استقبال الحاالت بعد استقالة الكوادر 
والتشغيلية بسبب عدم صرف مستحقاتهم  الطبية 

أن  األربعاء،  بيان،  في  البلدية  وأوضحت  المالية. 
توقف المركز جاء مع خروج آخر حالة إصابة بفيروس 

»كورونا«، بعد تعافيها.
ولفتت البلدية إلى أن الكوادر الطبية والتشغيلية 

قدموا استقاالتهم؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم 
المالية، المتوقفة ألكثر من سنة بعد عدة وعود من 

وزارة الصحة والحكومة.
األسبوع حتى  أيام  الرسمية عن  البيانات  وجاءت 

تجهيز الجريدة للصدور، كالتالي:

السبت: 679 إصابة.. و11 وفاة
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  السبت  يوم  في 
بفيروس  جديدة  إصابة   679 تسجيل  األمراض، 
للشفاء  حالة  تماثلت2177  وبينما  »كورونا«، 

وتوفي11 شخصًا متأثرًا بالفيروس.
وأوضح المركز، في بيانه، أن مختبراته استقبلت 
يوم السبت 3554 عينة، أظهرت التحاليل المعملية 
679 حالة،  2875 عينة، فيما تأكدت إصابة  سلبية 

منها 126 حرجة، بنسبة حاالت موجبة 19 %.
المنطقة  من  كل  على  توزعت  الوفاة  حاالت 
المنطقة  في  وحالتين  حاالت،  تسع  بواقع  الغربية، 
أي  الجنوبية  المنطقة  تسجل  لم  بينما  الشرقية، 

حاالت وفاة بالفيروس.

األحد: 495 إصابة.. و9 حاالت وفاة
المركز  أعلنها  كما  األحد،  يوم  حصيلة  شملت 
إصابة   495 تسجيل  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
مناطق  مختلف  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس 

ومدن البالد، و129 حالة حرجة.
بينما تماثل للشفاء 2192 مصابًا، وتوفي تسعة 
المركز، على صفحته في موقع  آخرون، حسب بيان 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
من   %  16.2 الموجبة  الحاالت  نسبة  وبلغت 
ظهرت  حيث  تحليلها،  جرى  عينة   3041 إجمالي 

سلبية 2546 منها.
حاالت  ست  بواقع  الوفاة،  حاالت  وتوزعت 
المنطقة  في  حاالت  وثالث  الغربية،  بالمنطقة 

الشرقية.

اإلثنين:386 إصابة.. و6 وفيات
المركز  أعلنه  بيان  حسب  اإلثنين،  يوم  وشهد 
إصابة   386 تسجيل  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
حاالت  إلى ست  إضافة  »كورونا«،  بفيروس  جديدة 

وفاة، و1724 حالة شفاء.
تسلم  إنه   ،»658« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
2139 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 
1753 عينة، وإيجابية 386 عينة، بنسبة 18 % من 

إجمالي العينات المفحوصة.

الثالثاء:293 إصابة.. و7 وفيات
وشهد يوم الثالثاء، تسجيل 293 إصابة بفيروس 
حرجة.  حالة  و125  البالد،  في  المستجد«  »كورونا 
وفيما تماثل للشفاء 286 مصابًا، توفي سبعة آخرون، 
حسب بيان المركز الوطني لمكافحة األمراض، على 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته 

األربعاء.
من   %  13.4 الموجبة  الحاالت  نسبة  وبلغت 

ظهرت  حيث  تحليلها،  جرى  عينة   2186 إجمالي 
بواقع  الوفاة،  حاالت  وتوزعت  منها.   1893 سلبية 
في  حاالت  وأربع  الغربية،  بالمنطقة  حاالت  ثالث 

المنطقة الشرقية.
ارتفع عدد   ،2020 الوباء في مارس  ومنذ ظهور 
في  المسجلة  »كورونا«  بفيروس  المصابة  الحاالت 
و64  ألفًا   13 منها  حالة،  و132  ألفًا   499 إلى  ليبيا 
حالة،  و747  ألفًا   479 تعافى  بينما  نشطة،  حالة 

وسجلت 6321 حالة وفاة بالمرض في البالد.
لمكافحة  الوطني  المركز  قال  أخرى،  جهة  من 
المتخصصين  الخبراء  من  فريقًا  إن  األمراض، 
زيارة  أجرى  الجلدية،  اللشمانيا  مرض  بمكافحة 
وبائي  تاورغاء، إلجراء مسح  لمدينة  علمية  ميدانية 
لمكافحة  المستهدفة  المناطق  وتخريط،  شامل 

مرض اللشمانيا.
وأوضح المركز، في بيان األحد، أن فريق الخبراء 
علمية  ميدانية  زيارة  أجرى  المركز  إلدارة  التابع 
شامل  وبائي  مسح  عمل  بهدف  تاورغاء،  لمدينة 
مرض  لمكافحة  المستهدفة  المناطق  وتخريط 
و4  فبراير   21 بين  الفترة  خالل  وذلك  اللشمانيا، 

مارس الجاري.
ـ  البيان  بحسب  ـ  الميداني  المسح  وتوصل 
الخازنة  القوارض  مستعمرات  تواجد  أماكن  إلى 
أنواعها  على  والتعرف  كثافتها  وتحديد  للمرض، 
واألماكن  المناطق  تحديد  وكذلك  وفرتها،  وتقدير 
للمرض  الناقل  الرمل  ذباب  لمكافحة  المستهدفة 

بالمدينة، ومجابهته بالوسائل المضادة.
بلدية  عميد  مع  اجتمع  الفريق  أن  إلى  ولفت 
تاورغاء ومدير فرع المركز الوطني تاورغاء، للتنسيق 
معهما حول البرامج التثقيفية اإلرشادية للوقاية من 

مرض اللشمانيا ومكافحته.

اجتماع مشترك من أجل التطعيم
»كورونا  فيروس  ضد  التطعيم  سياق  وفي 
لمكافحة  الوطني  المركز  مقر  شهد  المستجد«، 
األمراض في طرابلس، اجتماعًا ضم كاًل من الدكتور 
حيدر السائح مدير عام المركز، ومدير مكتب التعاون 
للمكتب  التابعين  المستشارين  من  وفد  مع  الفني، 
لمنظمة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  اإلقليمي 
في  المنظمة  مكتب  ممثلي  وبحضور  »يونيسف«، 

ليبيا.
والخبرات  النظر  وجهات  تبادل  االجتماع  شهد 
فيما يخص التوعية المجتمعية والعوائق التي تحول 
دون حصول المواطنين على تطعيم »كوفيد - 19«، 
العقبات من خالل تجارب  التغلب على هذه  وكيفية 
دول الجوار، فيما جرت مناقشة المشاريع المشتركة 

بين المركز ومنظمة الـ»يونيسف«.

تراجع واضح للجائحة في أنحاء ليبيا

● اجتماع المركز الوطني مع يونيسف لمكافحة »كوفيد- 19«

● مكافحة مرض اللشمانيا في تاورغاء

500 ألف إصابة منذ بدء انتشار الفيروس وتعافي 479 ألفًا ووفاة 6321 شخصًا

»مكافحة األمراض« يواصل جهود إزالة 
عقبات التطعيم.. وتوقف مركز عزل 

زليتن بعد استقالة كوادره الطبية

المركز الوطني يطلق
مسحاً وبائياً لمرض اللشمانيا 

في مدينة تاورغاء

طرابلس ـ القاهرة - الوسط



عربى و دولي

م

ألوكرانيا  الروسى  الغزو  على  الغربى  الرد  شمل 
من  الواسعة  الدائرة  على  ماليًا  الخناق  تضييق 
من  الكرملين،  من  المقربين  المليارات  أصحاب 
دارات  اليد على  تجميد حسابات مصرفية ووضع 

فخمة ويخوت تعود إلى األوليغارش الروس.
اليخوت  بعض  مثل  الكبيرة  المصادرات  لكن 
فى فرنسا وإيطاليا فى األيام األخيرة ما زالت نادرة 
اإلجراءات  ترسانة  تنفيذ  ما يعكس صعوبة  جدًا، 
 24 فى  أوكرانيا  فى  الحرب  بدء  منذ  االنتقامية. 
فبراير، يوسع االتحاد األوروبى والواليات المتحدة 
وبريطانيا قوائمها الخاصة بالمقربين من النظام 
النظام  عن  معزولين  أصبحوا  الذين  الروسى 
المالى الدولي. حتى أن سويسرا وموناكو انضمتا 

إلى هذا اإلجراء.
برلمانيون وضباط عسكريون رفيعو المستوى 
من  وممولون  وصناعيون  ــارزون  ب وصحفيون 
الصف األول... يواجه مئات األشخاص اآلن تجميد 

أصولهم مصحوبًا أحيانًا بحظر إقامة.
رئيس  توكاريف،  نيكوالى  هــؤالء،  بين  ومن 
وصفه  الذى  والغاز  للنفط  »ترانسنيفت«  شركة 
للرئيس  قديم«  »صديق  بأنه  األوروبــى  االتحاد 
مجموعة  رئيس  تشيميزوف  وسيرغى  الروسي، 
األعمال  ورجل  الدفاعية،  للصناعات  »روستيك« 
الذى  عثمانوف،  أليشر  األوزبكستانى   - الروسى 
لدى  المفضلين  األوليغارشيين  »أحد  إنه  يقال 
رئيس  تشوفالوف  وإيغور  بوتين«،  فالديمير 

مصرف التنمية الروسي.
الثالثاء  بايدن،  جو  األميركى  الرئيس  وهدد 
الماضي، فى خطابه عن حالة االتحاد، بأن »يخوتًا 
لرجال  تابعة  خاصة«  وطائرات  فاخرة  وشققًا 

األعمال المستهدفين، ستصادر.
لومير،  برونو  الفرنسى  االقتصاد  وزير  وأشار 
استهداف  أيضًا  سيتم  أنه  إلى  نفسه،  اليوم  فى 
العقارية،  وشركاتهم  وأوالدهــم  »شريكاتهم 
بحيث ال يعود فى إمكانهم االختباء وراء هندسات 

مالية«.
ويضاف إلى األوليغارش، أى الشخصيات الثرية 
المقربة من السلطات الروسية، »صف خلفي، إذا 
إلى ثالثة آالف شخص  ألفين  التعبير، يضم  صح 
مرتبطون  وجميعهم  جــدًا..  أثرياء  أيضًا  هم 
كما  بوتين،  فالديمير  نظام«  من  ومدعومون 
قال األستاذ فى مركز الدراسات حول الفساد فى 
روبرت  بريطانيا(  )برايتون،  ساسكس  جامعة 

بارينغتون لوكالة »فرانس برس«.
وقالت ساره بريمبوف، رئيسة منظمة الشفافية 
إن  برس«  »فرانس  لوكالة  فرنسا  فرع  الدولية 
كهذه.  مشروعة  غير  ممتلكات  »تــؤوى  فرنسا 
لغسل  المفضلة  الوسيلة  هى  الفاخرة  والعقارات 

الفساد أو اختالس المال العام«.
الشخصيات  العقارية لهذه  الممتلكات  وتتركز 

الكوت  فى  شهيرة  ساحلية  سياحية  مناطق  فى 
من  حفنة  ــى  وف ــس،  ــاري ب ــرب  غ ــى  وف دازور، 
المنتجعات فى جبال األلب. لكن من الصعب جدًا 

تحديدها بالتأكيد.
شخصية  وهى  كالينيوك،  داريا  واستعرضت 
الفساد،  مكافحة  مجال  فــى  بـــارزة  أوكــرانــيــة 
مبلغون  كشفها  سرية  ووثائق  عقارية  سجالت 
فى  فيال  ملكية  تعود  لها،  وفقًا  المخالفات.  عن 
سان تروبيه إلى أوليغ ديريباسكا مؤسس شركة 
األلومنيوم العمالقة »روسال« الخاضعة منذ ضم 

شبه جزيرة القرم العام 2014 لعقوبات أميركية.
كذلك، يرتبط اسما بوريس وأركادى روتنبرغ 
أخيرًا،  األميركية  العقوبات  طالتهما  اللذين 
بممتلكات قرب نيس وغراس، بحسب كالينيوك. 
وكان الشقيقان، وهم صديقا الطفولة لفالديمير 
على  يسيطران  الــجــودو،  معه  ومارسا  بوتين 
ثروتهما  وحققا  البناء  مجال  فى  عمالقة  شركات 
دورة  فى  خصوصًا  ضخمة،  عامة  عقود  بفضل 
فى  ُأقيمت  التى  الشتوية  األولمبية  األلعاب 

سوتشى العام 2014.
فخمة  فيال  أن  أيــضــًا  كالينيوك  وكشفت 
غينادى  إلــى  ملكيتها  تعود  رافاييل  ســان  فى 
تيمشينكو المدرج على قوائم العقوبات األوروبية 
واألميركية، والذى يعتبره االتحاد األوروبى »أحد 
المقربين« لبوتين. وهذا الملياردير هو مؤسس 
من  الشركات،  من  الكثير  فى  ومساهم  مشارك 

ومجموعة  االستثمارية  »فولغا«  مجموعة  بينها 
»غونفور« لتجارة السلع األساسية. أما فندق »لو 
كلوب دو كافاليير« الفاخر الواقع فى الفاندو فى 
جنوب فرنسا، فهو جزء من شركة تديرها زوجته 

إيلينا.
التسهيالت  بسبب  لندن،  اجتذبت  كذلك 
الروس  لألثرياء  طويلة  فترة  منذ  تقدمها  التى 
النخبوي،  التعليمى  نظامها  وبفضل  وعائالتهم 
الكثير من استثمارات األوليغارشيين، لدرجة أنها 

اكتسبت لقب »لوندونغراد«.
العقارية  األصــول  أن  إلى  بارينغتون  وأشــار 
اإلجمالية التى يملكها روس متهمون بالفساد أو 
مقربون من الكرملين فى بريطانيا »والتى تمكنا 
من تتبعها، تصل إلى 1.5 مليار جنيه استرليني«، 
راقية مثل  أحياء  يورو، فى  1.8 مليار  أكثر من  أو 
أكد  لكنه  وهامبستيد.  وتشيلسى  كينسينغتون 

أنها »فى الواقع أكثر من ذلك بكثير«.
القارات  كل  فى  الروسية  النخب  واستثمرت 
مثل  أيضًا  أخرى  بلدان  فى  مستهدفة  وأصولها، 
أستراليا واليابان. ولم يتمكن أحد من األشخاص 
الذين قابلتهم وكالة »فرانس برس« بهذا الشأن 

من تقييم القيمة اإلجمالية لهذه األصول.
قليل من  على عدد  العقوبات  ويعتمد تطبيق 
ومحامون...  عدل  وكتاب  مصرفيون  المهنيين: 
وهم أيضًا يتهمون بانتظام بغض الطرف. وقالت 
جامعة  فى  الفساد  فى  الباحثة  فيتوري،  جودى 

»جورج تاون« األميركية والعضو غير المقيم فى 
الروسية  االستثمارات  إن  »كارنيغي«،  مؤسسة 
نفسها«.  تلقاء  من  تحدث  »ال  فيها  المشكوك 
أشخاص  »لديهم  األولــيــغــارش  أن  وأوضــحــت 
ومحاسبين  محامين  من  ذلــك  لهم  يسهلون 
وتجار قطع فنية... «. وقالت بريمبوف: »ال يؤدى 
عمليات  بحصول  يبلغون  وال  دوره،  شخص  كل 
مكافحة  اللتزامات  يخضعون  أنهم  مع  مشبوهة، 
التى  المعلومات  أن  وأوضحت  ــوال«.  األم غسل 
مصرف  حول  صحفيون  فبراير   20 فى  كشفها 
عشرات  إيداع  بقبول  المتهم  سويس«  »كريدى 
غير  أو  إجرامى  مصدرها  اليورو  من  المليارات 
المصرف  أن  »تظهر  عقود،  مدى  على  مشروع 

فشل فى التزاماته فى اإلبالغ«.
وقال ناطق باسم أحد المصارف الكبيرة لوكالة 
عملية  باألصول  جردة  وضع  إن  برس«  »فرانس 
مضنية وطويلة، إذ أن »التدقيق فى الملفات يتم 
شركة  محامى  مارتينيه  جوليان  وأوضح  يدويًا«. 
»فرانس  لوكالة  الفرنسية  »سويفتليتيغايشن« 
أسماء  استخدام  هى  العقبات  »إحــدى  بــرس«: 
يتطلب  تحقيقات حول هؤالء  إجراء  إن  مستعارة. 

حشد الكثير من األجهزة االستخباراتية«.
ــدد قــلــيــل من  ــن عـ ــل ــك، ُأع ــذل ونــتــيــجــة ل
أعلنت  فقد  اآلن.  حتى  الكبيرة  »المصادرات« 
يخت  مصادرة  الخميس،  الفرنسية،  الحكومة 
)أمورى فيرو( الذى تقدر قيمته بين 100 مليون 

سيتشين،  بإيغور  مرتبطة  لشركة  التابع  يورو، 
رئيس مجموعة »روسنفت« النفطية الروسية، فى 
حوض لبناء السفن فى ال سيوتا فى جنوب فرنسا.

أنها  السبت،  إيطاليا،  أعلنت  جهتها،  من 
تابعة  أصول  من  يورو  مليون   140 نحو  جمدت 
ألوليغارشيين روس، من بينها يختان هما »ليدى 
إم« الذى تبلغ قيمته 95 مليون يورو ويعود إلى 
من  وهو  مورداتشوف،  أليكسى  األعمال  رجل 
لعقوبات  تخضع  التى  لبوتين  المقربة  الدائرة 
االتحاد األوروبي، و»لينا« )50 مليون يورو( الذى 

يملكه غينادى تيمشينكو.
الجغرافيا  أستاذة  بوتر،  غريمو  كارول  وأشارت 
السياسية لروسيا فى جامعة مونبيلييه ومؤسسة 
لوكالة  الشرقية  وأوروبــا  لروسيا  األبحاث  مركز 
»ال  العقوبات  تطبيق  أن  إلى  بــرس«  »فرانس 

يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها«.
من  »الكثير  إن  بريمبوف  ســـاره  وقــالــت 
التحقيقات التى فتحت قبل أكثر من عشر سنوات 

خالل الربيع العربي، ما زالت جارية«.
ومن أجل االلتفاف على هذه الصعوبات، أعلن 
األربعاء،  غارالند،  ميريك  األميركى  العدل  وزير 
»األوليغارشيين  لمالحقة  مخصصة  خلية  إنشاء 
»كليبتوكابتشر«  وتضم  الفاسدين«.  الــروس 
فى  ومتخصصين  عامين  مدعين   10 من  أكثر 
إلى  باإلضافة  القومي،  واألمن  الجنائى  القانون 
محققين من الشرطة الفدرالية وسلطات الضرائب 

أيضًا  فرنسا  أنشأت  كذلك  البريدية.  والخدمات 
األشخاص من هيئة  »فرقة عمل« تضم عشرات 
المالية  االستخبارات  وجهاز  الضرائب  إدارة 

والجمارك والمديرية العامة للخزانة.
فعلى  المطاردة.  فى  يشاركون  الهواة  حتى 
سوينى  جاك  األميركى  المراهق  يتتبع  »تويتر«، 
أوليغارش  الخاصة على حسابه »راشن  الطائرات 

دجيتس«.
إذا  الممتلكات.  لتحديد  يكفى  ال  ذلك  لكن 
كان نظام وضع قوائم األوليغارشيين على نطاق 
الخطوة  فإن  أصولهم،  بتجميد  يسمح  أوروبــى 
من  بكثير  تعقيدًا  أكثر  مصادرتها،  وهى  التالية، 
الناحية القانونية. وأوضح مارتينيه »التعرض لحق 
الملكية، يحتاج إلى قانون وليس إلى مجرد قاعدة 

تنظيمية أو قرار«.
الروس  المليارات  أصحاب  من  الكثير  وفضل 
مياه  إلى  ممكن  وقت  أسرع  فى  يخوتهم  إرسال 
إقليمية أكثر تسامحًا. وقال مصدر مطلع على هذا 
الكثير  »هناك  برس«:  »فرانس  لوكالة  القطاع 
من األصداء فى األوساط )البحرية( حول استعداد 
من  خوفًا  دازور«  الكوت  لمغادرة  روسية  يخوت 

العقوبات، مشيرًا إلى دبى كوجهة محتملة.
لديها  ليست  التى  المالديف  جزر  أن  ويبدو 
معاهدة لتسليم المجرمين مع الواليات المتحدة، 
وجهة محتملة أيضًا، فقد رصدت الكثير من اليخوت 
هناك، من بينها تلك التى يملكها قطبا األلومنيوم 

أوليغ ديريباسكا، والصلب ألكسندر أبراموف.
أية  اآلن  حتى  تحصل  لم  أخــرى،  ناحية  من 
مبيعات ضخمة لعقارات فى الكوت دازور، بحسب 

مسؤول فى نقابة المهنيين فى هذا القطاع.
الروس  المليارات  أصحاب  من  الكثير  وفضل 
وعلى  المستهدفة.  بشركاتهم  العالقات  قطع 
رومان  الروسى  األعمال  رجل  أعلن  المثال،  سبيل 
)بعد(  العقوبات  الذى لم تستهدفه  أبراموفيتش 
اإلنجليزى  »تشيلسي«  نادى  ببيع  قرارًا  اتخذ  أنه 

الذى يملكه منذ العام 2003.
خيرية  مؤسسة  إنشاء  مساعديه  من  وطلب 
البيع.  عملية  من  الصافية  العائدات  كل  تتلقى 
»المؤسسة  بيان:  فى  الروسى  الملياردير  وقال 
ستعمل لصالح جميع ضحايا الحرب فى أوكرانيا. 
لتلبية  الضرورية  ــوال  األم توفير  يشمل  وهــذا 
عمليات  عن  فضاًل  للضحايا،  العاجلة  الحاجات 
التعافى طويلة المدى«. كذلك، انسحب ميخائيل 
الذى  فريدمان من صندوق االستثمار »ليتروان« 
شارك فى تأسيسه ومن كل المجموعات األوروبية 
بيتر  شريكه  فعل  كما  فيها،  أسهمًا  يملك  التى 

أفين.
وينفى الرجالن اللذان استهدفتهما العقوبات 
سياسية«  أو  مالية  »عالقة  أى  وجود  األوروبية 
فريدمان  ميخائيل  أن  حتى  بوتين.  فالديمير  مع 
بأنها »مأساة  أوكرانيا ووصفها  بالحرب فى  ندد 

ستدمر« البلدين.

عواصم  ـ وكاالت

من لندن.. إلى الكوت دازور

مطاردات وهاربونمطاردات وهاربون
على وقع الحرب الروسيةعلى وقع الحرب الروسية

مع استمرار االجتياح الروسى ألوكرانيا، هو أكبر صراع عسكرى 
الروس  يكثف  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  أوروبا  فى 
هجماتهم على جبهات كييف وماريوبول وهى مدينة ساحلية 
أوكرانيا  مدن  ثانى  وخاركيف،  البالد،  جنوب  فى  استراتيجية 
)شمال شرق(. وعلى أعتاب األسبوع الثالث من العمليات، بدأت 
عملية إخالء بلدة سومى قرب الحدود الروسية األوكرانية، صباح 

إلجالء  إنسانية  ممرات  إلقامة  جديدة  محاولة  إطار  فى  الثالثاء، 
عدة  يستهدف  الذى  الروسى  القصف  جراء  المحاصرين  السكان 
بلدات فى أوكرانيا. ومنذ بداية الحرب، قتل ما ال يقل عن 406 
لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضية  بحسب   ،801 وجرح  مدنيين 
السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  تؤكد  ذلك،  ومع  اإلنسان. 

لشؤون الالجئين أن تقييماتها قد تكون أقل بكثير من الواقع.

المالحقات  ظواهر  كانت  الحرب،  هذه  استعار  مع  وبالموازاة 
من  إسرائيل  إلى  أوكرانيا  يهود  وهروب  الروس  للمليارديرات 
أبرز عمليات المطاردة والتهجير التى شهدتها هذه الحرب، والتى 
تسلط فيها وكالة األنباء الفرنسية الضوء على جوانب خفية فى 
ومنطقة  العالم  على  تداعيات مستقبلية  تحمل  قد  الصراع  هذا 

الشرق األوسط.

فرار جماعي ليهود أوكرانيا إلى إسرائيل

ويضيف »تحملوا الكثير من الشقاء، إنهم جائعون ومتعبون وهذا مروع«.
فر غيرشمان وعائلته من بلدة أناتيفكا التابعة لمدينة كييف، ولحقت 
يتوقف  لم  هروبه،  رحلة  في  إسرائيل  في  عامًا(   60( نيلغا  والدته  به 
غيرشمان الذي رافقته حراسة شرطية حتى حدود مولدوفيا، سوى عشر 
دقائق وسط االنفجارات. وتقول زوجته أورا )35 عامًا( »تركنا كل شيء، 

حياتنا كلها«.
عندما وصلت العائلة إلى إسرائيل، نزلت في فندق شغلت فيه غرفتين 
متجاورتين. وفي انتظار أن يجد الزوجان مكان إقامة دائم ويرتبا األوراق 

القانونية، بدأ أوالدهما بالذهاب إلى المدرسة.
أوكرانيا،  في  الحرب  إزاء  التحفظ  بعض  إسرائيل  تنتهج  دبلوماسيًا، 
على  للحفاظ  محاولة  وفي  وموسكو،  كييف  مع  الجيدة  عالقاتها  بسبب 
التعاون األمني الدقيق مع روسيا المتواجدة عسكرية في سورية المجاورة.

وزار رئيس الوزراء نفتالي بينيت في نهاية األسبوع موسكو حيث التقى 

وصل حاييم غيرشمان إلى نوف هجليل في شمال إسرائيل مع زوجته 
أورا، وأطفالهما األربعة لينضموا إلى آالف الالجئين اليهود األوكرانيين 
الذي  العودة«  »قانون  من  االستفادة  وبإمكانهم  الحرب،  من  الهاربين 

يسمح لكل اليهود الراغبين باالنتقال الى إسرائيل، بالقيام بذلك.
ويقول غيرشمان )36 عامًا( الذي قاد سيارته وأسرته لمدة 17 ساعة 
إنه لم يكن لديه سوى  المولدافية،  متواصلة قبل الوصول إلى الحدود 
لم  البداية  الهروب، مضيفًا »في  رحلة  تبدأ  أن  قبل  أمتعته  لحزم  ساعة 
غيرشمان  واختار  كذب«.  أنه  اعتقدنا  سيحدث،  كهذا  شيئًا  أن  نصدق 
اللجوء الى نوف هجليل، بعد أن رأى منشورًا لرئيس بلديتها رونين بلوت 
وحض  بلدته،  الى  للمجيء  اليهود  األوكرانيين  المهاجرين  فيه  يدعو 

سكان البلدة على مشاركة الدعوة وتعميمها عبر حساباتهم.
وكتب بلوت »إذا وصلت موجة كبيرة من المهاجرين، نحن مستعدون 
لـ»قانون  ووفقًا  الستقبالها.  اإلسرائيلية«  الجهود  من  جــزءًا  لنكون 
األقل  العودة«، كل شخص يوجد في عائلته شخص واحد يهودي على 

مخول بالحصول على الجنسية اإلسرائيلية.
البلدية، يتلقى بلوت اتصاالت هاتفية  في موقف السيارات في مبنى 
بينما يعكف متطوعون على تفريغ حمولة من البطانيات والمالبس التي 
)67 عامًا(  أوكرانيا. ويقول بلوت  الحرب في  للفارين من  التبرع بها  تم 
»تم  عامًا،   18 بعمر  مولدوفيا  من  إسرائيل  إلى  جهته  من  وصل  الذي 
بناء نوف هجليل الستقبال المهاجرين«، مضيفًا: »سنستوعب أكبر عدد 
البالغ  البلدة  سكان  نصف  من  أكثر  أن  البلدية  رئيس  ويتابع  ممكن«. 

تعدادهم 50 ألفًا، يتحدثون اللغة الروسية.
من  المتحدرون  السكان  عليها  اعتاد  سلعًا  البلدة  في  متاجر  وتبيع 
االتحاد السوفياتي سابقًا، مثل السمك المملح والمياه الغازية الجورجية، 
دول  مفهومة من  أو  روسية  بكتابة  الشوارع مخطوطة  الفتات  أن  حتى 
عدة في منطقة أوراسيا. ويقول بلوت إن الفنادق في البلدة ستوفر 600 
غرفة، كما يوجد هناك 300 شقة فارغة، إليواء األوكرانيين »المنهكين«. 

الرئيس فالديمير بوتين، ثم برلين حيث اجتمع مع المستشار األلماني 
أوالف شولتس، كما هاتف الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي ثالث 

مرات خالل 24 ساعة، للقيام »بوساطة« في النزاع.
لكن هذا ال يروق لغيرشمان الذي يقول »ال أفهم كيف يمكن للمرء أن 
يبقى على الحياد عندما يكون واضحًا من هو المعتدي«. ويضيف »يقول 
يقصفون  حاليا  لكنهم  فقط  عسكرية  أهدافًا  سيهاجمون  إنهم  بوتين 

دون هوادة«.
رئيس  وبحسب  األحد.  إسرائيل مساء  إلى  أوكراني   300 نحو  ووصل 
وبحسب  بلدته.  إلى  منهم  المئة  في   80 سيتوجه  هجليل،  نوف  بلدية 
من  كل  من  يهودي  ألف   100 حوالي  وصول  المتوقع  من  السلطات، 
كبيرة  بأعداد  المهاجرين  بتدفق  األعداد  هذه  وتذّكر  وروسيا.  أوكرانيا 

عند انهيار االتحاد السوفياتي.
وقالت وزيرة الداخلية إيلييت شاكيد إن الدولة العبرية استقبلت أكثر 

من ألفي الجئ أوكراني منذ بداية األزمة، متوقعة أن يرتفع عدد الالجئين 
ألفًا بحلول نهاية مارس. وزعمت شاكيد من حزب   15 إلى  األوكرانيين 
»يمينا« القومي الذي الذي يتزعمه بينيت أن إسرائيل »بوليصة تأمين 

للشعب اليهودي«.
وتشترط إسرائيل على الالجئين الذين ليس لديهم حق في »العودة« 
والذين ال يملكون دعوة رسمية من أصدقاء أو أقارب إسرائيليين بدفع 
مبلغ  وهو  للدخول،  دوالر(  آالف   3( آالف شيكل   10 بقيمة  مالية  وديعة 
يستردونه حين المغادرة. وانتقد وزير شؤون الشتات اإلسرائيلي نحمان 
شاي هذا اإلجراء. وكتب على تويتر »مثل هكذا طلب في الوقت الحالي 
وليست  الحرب  من  الفارين  الالجئين  ويمنع  أخالقي  وغير  إنساني  غير 

لديهم أسرة في إسرائيل من البحث عن ملجأ هنا«.
لكن السفير األوكراني لدى إسرائيل يفجن كورنيتشوك قال لصحفيين 
اإلثنين إنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص وشكر وزيرة الداخلية 

دون تقديم تفاصيل.
وتأسست البلدة اإلسرائيلية في خمسينيات القرن الماضي على أرض 
تم اقتطاعها من مدينة الناصرة المجاورة ذات الغالبية العربية. كان ذلك 
بموجب خطة وضعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك ديفيد بن غوريون 
الغالبية  ذات  المنطقة  في  اليهود  نسبة  وزيــادة  الجليل«  لـ»تهويد 
العربية. وتبلغ نسبة العرب في إسرائيل 20 %، وهم أحفاد الفلسطينيين 

الذين بقوا في أراضيهم بعد نكبة العام 1948.
هجليل،  نوف  في  للعيش  عرب  مواطنون  انتقل  السنوات،  مرور  مع 

ويشكلون اليوم نحو ربع سكانها.
ومن بين هؤالء سعيد دياب )39 عامًا( الذي يعمل مديرًا لصالة طعام 
في الفندق، حيث تمكث عائلة غيرشمان. ويقول دياب إنه تبرع بمالبس 
قبل  كييف  في  إجازة  »في  كان  أنه  دياب  ويستذكر  الجدد.  للمهاجرين 
تفشي فيروس كورونا«، مضيفا »إنها مدينة جميلة وناسها طيبون... أنا 

آسف لما يحدث لهم«.

<يخت »أموري فيرو« 
الذي يملكه إيغور 

سيتشين رئيس 
مجموعة »روسنفت« 

الروسية للنفط والذي 
صادرته السلطات 

الفرنسية، في حوض »ال 
سيوتا« لبناء السفن في 
جنوب فرنسا، 3 مارس 

2022. )أ ف ب(

< األوكرانيان حاييم 
وأورا غيرشمان 

اللذان وصال الى الى 
مدينة نوف هجليل 

اإلسرائيلية، 5 مارس 
2022. )أ ف ب(
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عربي و دولي

صفحة جديدة بني تركيا وإسرائيل
التعاون. تعميق  سبل  استكشاف 

 وقال إردوغان إن الزيارة تعلن بداية »حقبة 
لنقل  البلدين يمكن أن يعمال معًا  جديدة« وإن 
إحياء  في  أوروبا،  إلى  اإلسرائيلي  الطبيعي  الغاز 
20 عامًا. لفكرة نوقشت ألول مرة منذ أكثر من 

الجانبان  حافظ  العداء،  سنوات  مدى  وعلى 
في  دوالر  مليار   6.7 بلغت  التي  التجارة  على 
دوالر  مليارات  خمسة  من  ارتفاعًا   ،2021 العام 
في العامين 2019 و2020 وفقًا لبيانات رسمية.
التي  اإلسرائيلية،  الشركة  رئيس  وقال 
البحر  شرق  في  عمالق  حقل  من  الغاز  تضخ 
تركيا  تزود  أن  يمكن  شركته  إن  المتوسط، 
لكنه  الالزمة،  التحتية  البنية  وفرت  إذا  بالغاز 
لربطها  الطموحة  إردوغان  فكرة  على  يعلق  لم 

بأوروبا.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  أبو،  يوسي  وقال 
للمستثمرين  مؤتمر  في  إنرجي«،  »نيوميد 
إذا  الدوام.  على  واضح  »موقفنا  أسبوعين:  قبل 
مستعدون  فنحن  حسنًا،  الغازن  تريدون  كنتم 
وسنقوم  لنا،  األنابيب  خط  تبنون  أنتم  لذلك. 

الغاز«. بضخ 
المتوسط  البحر  من  الغاز  إلمدادات  ويمكن 
الروسي.  الغاز  على  أوروبا  اعتماد  أن تخفف من 
أنابيب  خط  إلنشاء  الرامية  الخطط  وتوقفت 
إلى  المتوسط  البحر  شرق  من  البحر  تحت 
أوروبا دون أن يشمل ذلك تركيا بعد أن تخلت 

للمشروع. دعمها  عن  المتحدة  الواليات 
من  احتياجاتها  معظم  تركيا  وتستورد 
 540 اكتشاف  أعلنت  لكنها  الخارج،  من  الطاقة 
البحر  في  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليار 

المقبل. العام  استخراجه  في  وتأمل  األسود، 

وجود  »عدم  رغم  التركي  للرئيس  بالنسبة 
تجاه  اإلسرائيلية  السياسة  في  جوهري  تغير 

الفلسطينيين«.
التطور  المحللين  الخبيرة وغيرها من  وربطت 
بإطاحة  الجانبين  بين  العالقات  في  الحاصل 
بنيامين  السابق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
العالقة  إذ شهدت  الماضي،  يونيو  نتانياهو، في 
»فرانس  لوكالة  وقالت  حادة.  توترات  بينهما 
جديدة  حكومة  تشكيل  فإن  »بالتأكيد  برس«: 
نتانياهو يعتبر فرصة  بعد فترة طويلة من حكم 

للجانبين. جديدة« 
تكون  أن  اإلسرائيلية  الخبيرة  وترجح 
اللوجستي  »التخطيط  وقف  إلى  تسعى  إسرائيل 
في  التركية«  األراضي  على  لحماس  والعسكري 
مع  الدبلوماسية  للعالقات  تحسين  أي  إطار 
األنباء  لوكالة  محللون  يرجح  حين  في  أنقرة. 
وراء  االقتصادية  االعتبارات  تكون  أن  األلمانية 
ومختلف  إسرائيل  مع  للتقارب  التركي  السعي 
أزمة  تعاني  فتركيا  األخرى.  اإلقليمية  القوى 
مالية حادة، وبلغ معدل التضخم فيها مستويات 

قياسية في اآلونة األخيرة.
واستضافت تركيا العديد من كبار المسؤولين 
الواليات  صنفتها  التي  »حماس«  حركة  في 
إرهابية«.  »منظمة  األوروبي  واالتحاد  المتحدة 
إلسرائيل  انتقاداتها  حدة  تركيا  تخفيف  ورغم 
عن  التخلي  استبعدت  فإنها  هرتسوغ  زيارة  قبل 

فلسطينية. دولة  إقامة  بدعم  التزامها 
باسم  الناطق  زهري،  أبو  سامي  وقال 
إن  لتركيا،  زيارة  خالل  لـ»رويترز«  »حماس« 
وإن  راسخة،  وأنقرة  الحركة  بين  العالقات 

على  تركيا  ضغط  عن  اإلعالمية  التقارير 
أساس  ال  إلسرائيل  انتقاداتها  لكبح  »حماس« 

صحيحة. وغير  لها 
عالقاتها  إلصالح  تركيا  جهود  إطار  وفي 

العداء  من  سنوات  لتجاوز  وإسرائيل  تركيا  سعت 
البلدين  رئيسا  اجتمع  عندما  االنتقادات  وتبادل 
عشر  من  أكثر  منذ  األولى  للمرة  األسبوع  هذا 
إلى  الرامية  أنقرة  إطار جهود  سنوات،         وذلك في 
تحسين العالقات مع منافسين إقليميين. وتبادل 
اإلسرائيلي  االحتالل  بشأن  االتهامات  البلدان 
لحركة  أنقرة  ودعم  الفلسطينية،  لألراضي 
غزة.  تحكم  التي  »حماس«،  اإلسالمية  المقاومة 
في  مستوى  أدنى  إلى  بينهما  العالقات  ووصلت 
البلدين،  سفيري  طرد  تبادل  عند   2018 العام 

وفق وكالة »رويترز«.
وعلى الرغم من أن منصب الرئيس اإلسرائيلي 
نحو  أي خطوات كبيرة  وأن  إلى حد كبير،  شرفي 
التقارب مع تركيا ستتطلب موافقة رئيس الوزراء 
نفتالي بينيت، إال أن زيارة هرتسوغ تمثل خطوة 
زيارة  آخر  وكانت  العالقات.  تحسين  نحو  كبيرة 
 2007 العام  في  تركيا  إلى  إسرائيلي  لرئيس 
في  إسرائيلي  وزراء  لرئيس  زيارة  آخر  وكانت 
العام التالي. وتحدث إردوغان وبينيت هاتفيًا في 

نوفمبر في أول اتصال من نوعه منذ سنوات.
عندما   2010 العام  في  العالقات  وتوترت 
قامت قوات خاصة إسرائيلية، تنفذ حصارًا بحريًا 
أتراك خالل  على قطاع غزة، بقتل عشرة نشطاء 
مرمرة«،  »مافي  التركية  السفينة  على  هجوم 
وترى  القطاع.  إلى  مساعدات  تنقل  كانت  التي 
دراسات  معهد  في  التركي  الشأن  في  الخبيرة 
األمن القومي في تل أبيب، غاليا لندنشتراوس، 
»منعطفًا«  تمثل  هرتسوغ  إسحق  زيارة  أن 

عواصم ـ وكاالت

الرئيس  أعلن  األوسط،  الشرق  في  المتوترة 
الرئيس  أنه دعا  يناير،  إردوغان، في  رجب طيب 
محادثات  إلجراء  هرتسوغ  إسحق  اإلسرائيلي 
إلى  تهدف  إنها  الجانبان  يقول  األربعاء،  أمس 

●  الحدود التي تفصل المغرب )يمين( عن الجيب اإلسباني مليلية )يسار(، بالقرب من الناظور، 4 مارس 2022. )أ ف ب(

●  نجالء بودن السوداني، محجوب عبد اهلل، أي سبيل »للعيش بعزة  الشاب  ال يرى 
بعد  المحاولة  تكرار  أوروبا مصرًا على  إلى  العبور  في  وكرامة« سوى 
مليلية  بجيب  المحيط  الشائك  السياج  تسلق  في  يومين  قبل  فشله 

اإلسباني شمال المغرب.
كان محجوب )22 عامًا(، وهو من دارفور غرب السودان، من ضمن 
بالمدينة،  المحيط  العالي  السياج  اقتحام  حاولوا  مهاجر   2500 نحو 
في  المطر...  تحت  الغابة  في  أشهر  ثالثة  العيش  من  »تعبت  بعدما 
ظروف ال تتحملها حتى الحيوانات«. لكنه لم يجِن من هذه المحاولة 

سوى إصابة في قدمه اليمنى.
وتشاديين  سودانيين  مهاجرين  مع  القامة  طويل  الشاب  غادر 
كنيسة وسط مدينة الناظور، حيث تمكنوا من االستحمام واالستراحة، 
الجبال  وسط  عديدة  كيلومترات  خاللها  قطعوا  مضنية  مغامرة  بعد 

قبل محاولة اعتالء السياج الحدودي البالغ طوله 12 كيلومترًا.
ويقولون إنهم يعتزمون اآلن »االنسحاب« إلى مدن أخرى على أمل 
ممارسة أعمال هامشية لجني بعض المال، قبل العودة إلى مخابئهم 
في غابات جبل كوروكو المطل على مليلية، المحاذية لمدينة الناظور، 

وتكرار المحاولة.
في  تسير  آخرين  مهاجرين  من  صغيرة  مجموعة  كانت  حين  في 
مسالك جبل كوروكو الوعرة، صباح الجمعة، وسط رياح شديدة وبرد 
ألف  العودة بعد محاولة جديدة يائسة نفذها نحو  قارس، في طريق 

مهاجر لم يتمكنوا من العبور إلى »الفردوس األوروبي«.
عند سفح الجبل تنتشر فرق مختلفة من قوات األمن المغربية على 
الذي يفصل مليلية عن بلدة بني أنصار على  الحدودي  طول السياج 
من  الفضوليين  بعض  أنظار  تحت  الناظور،  من  كيلومترًا   12 بعد 

سكان البلدة، في أجواء هدوء حذر.
يشكل جيبا مليلية وسبتة اإلسبانيان شمال المغرب، الحدود البرية 
الوحيدة ألوروبا مع أفريقيا. وشهدت المنطقة صباح األربعاء محاولة 
وقد  لمليلية.  المحلية  اإلدارة  بحسب  اآلن«  حتى  األكبر  »هي  عبور 
أن  قبل  مهاجرًا،   380 لنحو  الخميس  صباح  جديدة  محاولة  أعقبتها 

يعود الهدوء إلى المنطقة لياًل.
يحيط بالمدينتين سياج من ثالثة مستويات بأسالك شائكة، يصل 
كاميرات  عليه  ونصبت  أمتار،  عشرة  الى  المواقع  بعض  في  ارتفاعه 
مراقبة. لكن مخاطر اإلصابة بجروح ال تمنع المهاجرين القادمين في 
التدفق  المغرب كذلك، من  ومن  الصحراء  أفريقيا جنوب  الغالب من 

باتجاه المدينتين من حين آلخر.
منذ وصوله إلى المغرب قبل ثمانية أشهر حاول المهاجر السوداني 
أحمد محمد )17 عامًا( العبور عدة مرات إلى مليلية وأيضًا إلى سبتة 
آخرها صباح األربعاء. لكن محاوالته باءت بالفشل كما يقول، وأبعدته 

قوات األمن إلى مدن بعيدة جنوبًا مثل الدار البيضاء وآسفي.
يضيف،  كما  »تحقيق حمله«،  على  الشاب مصرًا  زال  ما  ذلك  رغم 
»لدي هدف ضروري أن أحققه، ال أمل لي في بلدي. كنت أدرس لكن 
الظروف فرضت علي المغادرة ألعمل، فلم أجد عماًل«. مثل جل رفاقه 
مع  الشرقية  الحدود  عبر  طويلة  رحلة  بعد  المغرب  إلى  محمد  وصل 

الجزائر، لكنه يتحفظ عن ذكر أي تفاصيل عن ذلك.
اسمها،  ذكر  تفضل عدم  عامًا(،   17( تشادية  عبرت شابة  بدورها 
من نفس الطريق قبل أربعة أشهر. لم تتمكن المهاجرة، التي تغطي 
رأسها بقبعة صوفية سوداء ال تظهر سوى وشوم صغيرة على جبينها، 
على  إصرارها  تؤكد  لكنها  األخيرة.  العبور  محاولة  في  المشاركة  من 

العبور.
ساعدونا.  الطريق،  لنا  افتحوا  »األوروبيين،  مخاطبة:  بتأثر  وتقول 
أيضًا  بيننا  والتحرش.  العراء  في  والنوم  المطاردات  من  تعبنا  لقد 

أطفال صغار«.
بسبب   2011 العام  منذ  مشرد  »أنا  محجوب:  يضيف  جهته  من 
في  حــدادًا  عملت  وإخوتي،  والدي  أين  أعرف  ال  دارفــور.  في  الحرب 
المغرب، لكن لم أحصل على أوراق إقامة. لو استطعت العيش بعزة 
وكرامة في بلدي لما جئت إلى هنا«. قبل أن يسارع أفراد المجموعة 
الصغيرة الخطى لالنتشار في أزقة المدينة تحسبًا ألن يتم توقيفهم.

شكا هؤالء المهاجرون الذين تحدثوا لوكالة »فرانس برس« من 
على  واإلسبانية  المغربية  األمن  قوات  طرف  من  »للعنف«  تعرضهم 
والكثيرون  تعبنا،  المحاولة حاليًا »ألننا  حد سواء، واستبعدوا معاودة 
ُأصيبوا بجروح«، حيث ينفذون عادة محاوالت تسلق السياجات جماعيًا.
في حين أكد مسؤولون إسبان أن محاولتي العبور اتسمتا بمستوى 
غير عادي من العنف. وتطلبتا استدعاء تعزيزات أمنية نشرت على طول 
الحدود، وأكد الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن 
بالده »تقوم بعمل جبار لمراقبة الحدود«، دون إعطاء تفاصيل حول 

وجود جرحى أو توقيفات بين المهاجرين.

المغرب - وكاالت

تونس - وكاالت
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      محللون: »حماس« والغاز.. أبرز أوراق زيارة هرتسوغ إلى أنقرة

● هرتسوغ● إردوغان

لقاء رئاسي غير مسبوق منذ أكثر منذ عقد

يحدث على أبواب مليلية

»أسوار شائكة« في طريق
 املهاجرين إلى أوروبا

تونس: رياح »االستقالة« 
تهب على حكومة بودن

في أول استقالة تشهدها حكومة رئيسة الوزراء 
التونسية نجالء بودن، والتي مرّ على تشكيلها 
سعيّد  قيس  الرئيس  قبل  أشهر،   5 قرابة 
استقالة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة عائدة حمدي. وأصدر سعيّد مرسومًا 
الجريدة  نشرته  االستقالة  بقبول  رئاسيًا 
من  أول  الرسمي«،  »الرائد  التونسية  الرسمية 
التي  الثالثاء، من دون التطرق ألسبابها،  أمس 
مع  سيما  وال  عريضة،  استفهام  عالمات  تفتح 
تمسك سعيّد بالسلطة. يأتي ذلك بعد 9 أشهر 
من سلسلة قرارات أصدرها الرئيس قيس سعيد 
في 25 يوليو الماضي، منها تجميد اختصاصات 
وإلغاء هيئة  الحصانة عن نوابه،  البرلمان ورفع 

ــة دســتــوريــة  ــب ــراق م
الــقــوانــيــن، وإصـــدار 
بمراسيم  تشريعات 
ــه  ــرؤس ــة، وت ــي ــاس رئ
وإقالة  العامة،  للنيابة 
على  الحكومة،  رئيس 
أن يتولى هو السلطة 
بمعاونة  التنفيذية 
إعالن  وكان  حكومة. 
التونسية  الــرئــاســة 
 29 بتاريخ  بيان  في 
الــمــاضــي،  سبتمبر 
ــتـــاذة  تــكــلــيــف األسـ
المتخصصة  الجامعية 
وغير  الجيولوجيا  في 
المعروفة في األوساط 

الحكومة  بتشكيل  ــودن،  ب نجالء  السياسية 
امرأة  أول  لناحية تولي  الجديدة، خطوة مثيرة، 
في تاريخ البالد هذا المنصب الرفيع. وتعرضت 
حكومة نجالء بودن، النتقادات إذ بدت مختلفة 
إعالميًا  الظهور  قلة  ناحية  من  سابقيها،  عن 
»أنا  منظمة  وأعلنت  السلطات،  ومحدودية 
أيّ من  تحقيق  في  أخفقت  الحكومة  أّن  يقظ« 
أربعة أشهر.  وعودها منذ مباشرة مهامها قبل 
أعلنت  الماضي،  أكتوبر  من  عشر  الحادي  وفي 
 24 المتكونة من  بودن عن تشكيلة حكومتها 
استقالت،  التي  وزيرًا وكاتبة دولة وحيدة، هي 
وضمت الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 
24 حقيبة وزارية، مقابل 5 وزيرات في الحكومة 

السابقة برئاسة هشام المشيشي.
التونسية  السلطات  رفعت  المقابل،  في 
اإلقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة 
السابق  المسؤول  وكذلك  البحيري،  الدين  نور 
حركة  وقالت  البلدي.  فتحي  الداخلية  بــوزارة 

اليوم،  من  مبكر  وقت  في  التونسية  النهضة 
الجبرية،  اإلقامة  من  سراحه  ُأطلق  البحيري  إن 
فيسبوك،  منصة  على  صفحاتها  عبر  ونقلت 
عبر  منزله،  إلى  وصوله  تظهر  فيديو  مقاطع 

سيارة إسعاف كانت تقله.
وكان وزير الداخلية التونسي، قد أعلن وضع 
»تقديم  بسبب  الجبرية  اإلقامة  قيد  البحيري 
وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني 
أول  البحيري  وكــان  جدية«.  ــاب  إره وشبهة 
األمن  يحتجزه  النهضة  بحركة  كبير  مسؤول 
منذ حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان، وأمسك 
خطوة  في  يوليو  في  الحكم  سلطات  بزمام 

وصفتها النهضة وأحزاب أخرى باالنقالب.
في هذه األثناء، أدى أعضاء المجلس األعلى 
الموقت للقضاء في تونس االثنين اليمين أمام 
سعيّد  قيس  الرئيس 
أن  بعد  عينهم  الذي 
المجلس  بــحــّل  ــام  ق
عرضه  مــا  الــســابــق، 
شديدة  ــقــادات  ــت الن
بالهيمنة  واتهامات 
واحتكار  القضاء  على 
ــات. وقـــال  ــط ــل ــس ال
خطاب  ــي  ف ســعــيّــد 
قصير نشرته الرئاسة 
تاريخية  »لحظة  إنها 
بــكــل الــمــقــايــيــس« 
معا  »نخوض  وتابع 
ــوادة  ــ ــال ه حـــربـــا بـ
ــن  ــدي ــاس ــف ــد ال ــ ض
والذين  والمفسدين 

أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة«.
وفي شهر فبراير الماضي وقع سعيّد مرسوما 
باستحداث »المجلس األعلى المؤقت للقضاء«، 
بداًل من المجلس األعلى للقضاء )هيئة دستورية 
مستقلة(، متهمًا أعضاءه بـ »الوالء« والسقوط 
أثار  ما  وهو  النهضة،  حزب  خصمه  تأثير  تحت 
من  ورفــض  واحتجاجات  مناصرية  من  تأييدا 

هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة 
 11.5% بنحو  2020 يقدَّر  للعام  مع عجز مالي 
وانكماش  اإلجــمــالــي،  المحلي  الناتج  مــن 
محلية  تقارير  أشارت  كما   .9% قارب  اقتصادي 
بنحو  الميزانية  لتمويل  الحكومة  حاجة  إلى 
لالقتراض  إجمالية  قيمة  دوالر  مليارات   7
الخارجي. ونبه تقرير نشرته »مجموعة األزمات 
تونس  أن  إلــى  الفائت  يناير  في  الدولية« 
الموظفين  رواتــب  دفع  من  تتمكن  »بالكاد 

وسداد ديونها الخارجية«.



اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دوالر
مساعدة فورية

 من البنك الدولي ألوكرانيا

قالوا

08

الكبير، ثالث مسائل خالل  المركزي، الصديق  ليبيا  ناقش محافظ مصرف 
األميركية،  بالعاصمة  الدولي  النقد  لصندوق  التنفيذي  المكتب  مع  اجتماع 

واشنطن.
في  تمثلت  النقد  صندوق  مع  الكبير  مباحثات  محور  أن  المصرف  وأوضح 
المصرف  توحيد  ومسار  والنقدي،  المالي  االستقرار  على  المحافظة  »جهود 
النقد  لصندوق  واالستشاري  الفني  الدعم  برامج  إلى  باإلضافة  المركزي، 

الدولي«.
مع  المتحدة  الواليات  إلى  يؤديها  زيارة  خالل  الكبير  الصديق  ويناقش 
المسؤولين في واشنطن، ما تحقق في أولويات اإلصالح االقتصادي في ليبيا.

ليبيا  إلى  الخاص  األميركي  المبعوث  أعرب  الماضي،  فبراير   28 وفي 
إنها ستشهد  قال  التي  الزيارة  لتلك  تأييده  عن  نورالند،  ريتشارد  وسفيرها، 

»مشاورات مهمة« مع كبار المسؤولين األميركيين.
 

نقاش ليبي مع صندوق النقد الدولي حول 3 مسائل

»سنوقف واردات النفط 
الخام والمنتجات البترولية 
من روسيا بحلول نهاية 
العام 2022«

وزير األعمال والطاقة 
البريطاني كواسي كوارتنغ
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.6663دوالر أميركي
5.0984يورو

6.1226الجنيه االسترليني
1.2438الريال السعودي
1.2704درهم إماراتي
0.7382اليوان الصيني

2022 /3/9 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

ديوان املحاسبة ينتقد »التكليف املباشر« في تعاقدات الجهات الحكومية
شكشك،  خالد  المحاسبة،  ديوان  رئيس  قال 
في  الحكومية  الجهات  توسع  الديوان الحظ  إن 
هو  األصل  أن  رغم  المباشر،  بالتكليف  التعاقد 

»التعاقد بطريق المناقصة العامة«.
مبادئ  تحقيق  ضرورة  على  شكشك  وشدد 
الفرص  وتكافؤ  والمساواة  والعالنية  العدالة 
التعاقد  وأن  والشفافية،  المنافسة  وحرية 
مشيرًا  األصل«،  من  استثناء  المباشر  بالتكليف 
هذا  إلى  اللجوء  في  الجهات  تساهل  إلى 
المشرع في أضيق نطاق  االستثناء »الذي جعله 

العام  بالمال  الضرر  إللحاق  ومنعًا  للفساد،  درءًا 
والعدالة  والنزاهة  الشفافية  لمبادئ  وتحقيقًا 

في العاقد«.
ولذلك، أصدر رئيس ديوان المحاسبة منشورًا 
بإجراءات  االلتزام  بشأن   2022 لسنة   1 رقم 
لرقابة  الخاضعة  الجهات  كافة  منبهًا  التعاقد، 
الديوان إلى التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة 
التعاقد  وإجراءات  عام،  بشكل  التعاقد  إلجراءات 

بطريق التكليف المباشر بشكل خاص.
وطالب المنشور بااللتزام بالحاالت المنصوص 

عليها في المادة 10 من الئحة العقود اإلدارية، 
وباإلجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من 
الئحة العقود اإلدارية، وااللتزام بالمادة 23 من 

الالئحة الموحدة للتعاقد بالشركات النفطية.
ودعا المنشور جميع الجهات إلى إدراج األسباب 
بطريق  التعاقد  إلى  تلجأ  الجهة  جعلت  التي 
رئاسة  من  اإلجراءات  واعتماد  المباشر،  التكليف 
الوزراء؛ ألنها المعنية دون غيرها بتقدير حاالت 
الحاالت  في  المباشر  التكليف  بطريق  التعاقد 

التي يتطلب موافقتها.

الحرب في أوكرانيا تعجل بعودة الشركات األميركية والبريطانية إلى ليبيا

العاملين في القطاع، ومراعاة برامج االٔمن والسالمة.
إلى  تطمح  الشركة  إن  حلمي  قال  وبدوره 
الليبي،  النفط  قطاع  في  للعمل  بقوة  العودة 
لحل  واالستشارات  الحلول  تقديم  على  وستعمل 
في  النفط  صناعة  تواجهها  التي  األزمات  جميع 
التحول  برامج  تطوير  في  ستسهم  كما  البالد، 
عمليات  تحسين  في  إيجابي  أثر  لترك  الرقمي، 

وتطويرها. االٔنتاج 

ما وضع الغاز؟
كبرى  أن  إال  متاحًا،  الليبي  الغاز  كان  وإن 
صيانة  إلعادة  التعاون  تحاول  الدولية  الشركات 
الصادرات  لتعزيز  المهيئة  غير  التحتية  البنية 

االحتياجات ألوروبا. يلبي كامل  بشكل 
أفريقية  دول  خمس  بين  من  واحدة  وليبيا 
الجزائر  بجانب  ألوروبا،  الطبيعي  للغاز  مصدرة 
بيانات  وتكشف  وموزمبيق.  ومصر  ونيجيريا 
احتياطي  أن  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
نحو   2020 العام  في  بلغ  الليبي  الطبيعي  الغاز 
السياسي  االنقسام  لكن  مكعب،  متر  مليار   1.4
مزيد  البالد  يفقد  الطاقة  قطاع  وضع  واضطراب 

االستثمارات.
فقد انخفض اإلنتاج المحلي من النفط إلى أقل 
من مليون برميل خالل األيام الماضية، وفقًا لوزير 
 920 إلى  بالتحديد  هبط  وقد  عون،  محمد  النفط 
برميل  مليون   1.2 نحو  وبلغ  يوميًا.  برميل  ألف 

الوزير. الماضي، حسب  نهايات األسبوع 
ويمثل هذا االنخفاض مشكلة أخرى في العرض 
)أوبك(،  للنفط  المصدرة  الدول  لمنظمة  بالنسبة 
ذلك  في  بما  المستوردة  الدول  كبرى  دعت  التي 
اإلنتاج  زيادة  إلى  واليابان،  المتحدة  الواليات 
في  الوقود  أسعار  خفض  في  للمساعدة  بسرعة 

أوكرانيا. الروسي على  الهجوم  أعقاب 
من  ليقترب  النفط  برميل  سعر  ارتفع  وعالميًا 
طويلة،  سنوات  منذ  مرة  ألول  دوالرًا   140 حاجز 
المستوردة،  الدول  القتصادات  مباشرة  ضربة  في 
في حين قفزت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 27 
االقتصاد  انتعاش  إلى  تؤدي  قد  أوضاع  وهي  %؛ 

الصحيح. بالشكل  استثمارها  لو جرى  الليبي 

النفط. العاملين في قطاع  قدرات 
تسعى  استراتيجية  عن خطط  اهلل  وأفصح صنع 
قصيرة  أهدافها  وتحقيق  المؤسسة  لتنفيذها 
مليون   1.4 تبلغ  إنتاج  لمعدالت  للوصول  المدى 

تصل  بمعدالت  المدى  ومتوسطة  يوميًا،  برميل 
2.1 مليون برميل يوميًا. إلى 

بأفضل  العمل  جودة  ضمان  ضرورة  على  وشدد 
قدرات  بناء  على  العمل  بجانب  الحديثة،  التقنيات 

مسؤولو »بي بي« و»هاليبرتون« يتواصلون 
مع مؤسسة النفط الستئناف نشاطهما

 آمال بالوصول إلى إنتاج 1.4 مليون 
برميل يومياً في المدى القريب

الوسط - عبد الرحمن أميني
قررت  أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  وقع  على 
إلى  العودة  األجنبية  الطاقة  شركات  كبرى 
لتكون  وتطويرها  ليبيا  في  أنشطتها  استئناف 
من  يقلل  المتوسط،  المدى  على  محتماًل،  بدياًل 
لكن  الروسيين،  والنفط  الغاز  على  االعتماد 
الذي  الليبي  بالوضع  يصطدم  الغربي  المسعى 

النفط بالسلب. إنتاج  يؤثر في 
سلسلة  لفرض  ولندن  واشنطن  مساعي  ومع 
جديدة من العقوبات على موسكو، من بينها حظر 
العاصمتان  تواصل  الروسي،  والغاز  النفط  تصدير 
في  مرجح  نقص  أي  تعويض  طرق  عن  البحث 
االهتمام  دائرة  في  ليبيا  باتت  فيما  الطاقة، 

الغربي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع »فيجوال كابيتاليست« 
المرتبة  في  ليبيا  تأتي  الماضي،  اإلثنين  الدولي، 
 14 بين  من  برميل  مليار  بـ48  عالميًا  العاشرة 
العالمية  االحتياطات  من   %  2.8 يمثل  ما  دولة، 

للنفط. المؤكدة 
بي(  )بي  أو  بتروليم«  »بريتش  شركة  وحسب 
 ،2020 العام  لها  مذكرة  في  للطاقة  البريطانية 
احتياطات،  امتالك  في  األعلى  الـ14  الدول  تشكل 
على  المؤكدة  النفط  احتياطات  من   %  93.5 نحو 

العالم. مستوى 

لقاء نفطي في هيوستن
استئناف  ذاتها  البريطانية  الشركة  وقررت 
مع  ذلك  على  اتفقت  بعدما  ليبيا  في  نشاطها 
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  مع  اجتمع  الذي  اهلل، 
سيرا«  »أسبوع  مؤتمر  أعمال  خالل  لوني،  برنارد 
استئناف  بحثا  إذ  األميركية،  هيوستن  بمدينة 
البرية  االستكشافية  امتيازاتها  في  الشركة  نشاط 

والبحرية بحوضي غدامس وسرت.
عقد  في  رغبتهم  بي«  »بي  مسؤولو  وأبدى 
لمناقشة  النفط؛  مؤسسة  مع  فنية  عمل  ورشة 
االستراتيجية،  لهذه  الفنية  والجوانب  التفاصيل 

الفرص. وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه 
البريطانية،  الشركة  بعودة  اهلل  صنع  ورحب 
النفط  احتياطات  تطوير  في  ستسهم  أنها  معتبرًا 

الحالية. والغاز، ورفع معدالت اإلنتاج 

روسيا على  العقوبات 
من  انسحابها  الشركة  أعلنت  الماضي،  واألحد 
البالغة  التحالف مع نظيرتها الروسية »روسنيفت«، 
الحرب  خلفية  على  وذلك   ،%  19.75 فيها  حصتها 
ومكلفة  مفاجئة  نهاية  في  األوكرانية،   – الروسية 

لثالثين عامًا من العمل البريطاني في روسيا.
الدول  أهم  من  واحدة  بريطانيا  تعد  و 
شركة  عبر  الليبي،  النفط  قطاع  في  المستثمرة 
مع  واالستكشاف  اإلنتاج  تتقاسم  التي  بي«  »بي 
غدامس  حوض  في  خصوصًا  النفط،  مؤسسة 
في  بحرية  حقول  وخمسة  برية  حقول  بعشرة 

حوض سرت.
البريطاني للشؤون األوروبية،  الدولة  وقال وزير 
الماضي،  اإلثنين  تصريحات  في  كليفرلي  جيمس 
الروسي،  النفط  حظر  مسألة  دراسة  تجرى  إنه 
روسيا  من  جدًا  جدًا  القليل  نستورد  »نحن  مضيفًا: 
على أي حال«. يأتي هذا التصريح بعد أن قال وزير 
الخارجية األميركي أنتوني بلينكين، إن إدارة بايدن 
وحلفاءها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي.

أميركية عودة 
شركة  عودة  النفط  مؤسسة  أعلنت  بالموازاة 
النفطية  الحقول  لخدمات  األميركية  »هاليبرتون« 
استقبل  إذ  الليبية،  األراضي  في  العمل  إلى 
الشركة  مدير  الماضي،  األحد  اهلل،  صنع  مصطفى 
حلمي،  أحمد  أفريقيا  شمال  بمنطقة  األميركية 
محمد  ليبيا  في  الشركة  لفرع  العام  والمدير 

الشركة. التليسي، ووفدًا من قيادات 
المؤسسة  بمقر  انعقد  الذي  االجتماع،  وخالل 
وتعزيز  دعم  سبل  الطرفان  ناقش  طرابلس،  في 
بمستوى  للنهوض  بينهما،  الشراكة  آليات 
خالل  من  معدالته،  وزيادة  النفط  إنتاج  عمليات 
بناء  برنامج  وكذلك  اآلبار،  وصيانة  الحفر  عمليات 

ارتفاع األسعار محفز قوي لقطاع الطاقة

●  عامالن في حقل الفارغ النفطي

●  صنع اهلل في لقائه مع مسؤولي شركة »بريتش بتروليم« البريطانية

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

التي  النفط،  أسعار  في  كبيرة  زيادة  األيام  هذه  نشهد 
مشاكلها  لحل  النفطية  للدول  فرصة  تمثل  أن  يفترض 
حقوق  ضمان  مع  دخلها،  مصادر  وتنويع  االقتصادية، 
هذه  مرت  فقد  الناضب؛  المورد  هذا  في  المقبلة  األجيال 
تأثيرات  إلى  أدت  النفط،  أسعار  في  كبيرة  بتقلبات  الدول 
الفترات  أهمها  ولعل  المتبعة،  السياسات  بحسب  متباينة 

قبيل سنتي 2008، 2014، واآلن سنة 2022.
ولعل السياسة المالية هي الالعب الرئيسي في تحديد 
تأثير  من  المالية  السياسة  لخيارات  لما  وذلك  األثر،  هذا 
التضخم،  االقتصادي،  »النمو  االقتصادي،  األداء  على  قوي 
العامة  الميزانية  العتمادية  وذلك  الجاري«،  الحساب 

للدولة على النفط كمصدر رئيسي للتمويل.
النفطية تواجه تحديات  الدول  المالية في  السياسة  إن 
حصة  حفظ  في  وتتمثل  الطويل،  المدى  على  مستمرة 
األجيال القادمة في هذه الثروة واالستدامة المالية، وعلى 
وسالمة  االقتصاد  استقرار  في  وتتمثل  القصير،  المدى 

المالي. التخطيط 
المالية  السياسة  كانت  عمومًا،  النفطية  الدول  وفي 
توسعية في السنوات الالحقة الرتفاع أسعار النفط، ما أدى 
في  النقدية  السياسة  وتأخر  التضخمي  الضغط  زيادة  الى 

معالجته نتيجة لنظام سعر الصرف السائد.
في  األساسية  األداة  هي  المالية  السياسة  وأصبحت 
التي واجهت أهداًفا واعتبارات  خلق االستقرار االقتصادي، 
متباينة، كان من شأنها أن تبرر فرض قيود مالية، ولكن 
لزيادة  الضغوط  كانت  النفط،  أسعار  ارتفاع  أوقات  في 

اإلنفاق العام تتزايد.
لقد نبعت هذه الضغوط في المقام األول من اعتبارات 

المتعلقة  اإلنفاق  واحتياجات  الثروة،  بتوزيع  متعلقة 
االجتماعية،  أو  المادية  التحتية  البنية  سواء  بالتنمية، 
تدوير  إعادة  سياق  في  الدولية  االعتبارات  وكذلك 

األموال للخارج عبر التجارة.
الدول  معظم  عانت  النفط،  أسعار  انخفاض  بعد 
الحكومي،  اإلنفاق  هيكل  في  مشاكل  من  النفطية 
والنمو  والتضخم، 
ناهيك  االقتصادي، 
الحساب  مشاكل  عن 
بها  وانتهى  الجاري، 
سياسات  التباع  األمر 
على  تعتمد  متباينة 
االقتصاد  أدوات 

وكان  المتاحة،  الكلي 
سلبيًا  االقتصادي  األثر 

في مجمله.
اإلنفاق  في  كبير  توسع  هناك  كان  مثاًل،  ليبيا  في 
أسعار  ارتفاع  سنوات  في  التسييري،  خصوصًا  الحكومي، 
في  األسعار  هذه  انخفاض  ومع   ،2014 سنة  قبيل  النفط 
للعملة  الشرائية  القوة  انخفاض  الى  ذلك  أدى   2014
المحلية، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية لسنوات، 
وانخفاض النمو، مع تأخر استجابة أدوات االقتصاد الكلي 
في  وتأخرها  النقدية  السياسة  خصوصًا  المشكلة،  لهذه 
تعديل سعر الصرف ألكثر من أربع سنوات استنزف خاللها 

حوالي 240 مليار دينار.
عليه  والطلب  متقلبة،  وأسعاره  ناضب،  مورد  النفط 
غير مؤكد الرتباطه بعوامل خارجية، وبالتالي فإن السؤال 
اإلبقاء  يجب  هل  هو  النفط  أسعار  انخفاض  عند  المهم 
على مستويات اإلنفاق نفسها، وما هي السياسات الواجب 

اتباعها؟.
لالقتصاد  العامة  للسياسة  التوازن  إعادة  أن  باعتقادي 
النمو  أوقات  في  النقدية  السياسة  تفعيل  خالل  من  هي 
التخفيف  في  أيضًا  تساعد  أن  يمكن  التي  االقتصادي 
سعر  نظام  تغيير  الى  يحتاج  وهذا  المالية،  السياسة  على 
المرونة،  من  بالمزيد  السماح  خالل  من  السائد  الصرف 
سياسة  تعديل  يتعين  لسنوات،  االنخفاض  استمر  وإذا 
والمصروفات،  اإليرادات  جانبي  في  والتعديل  التوسع، 
الحكومي  اإلنفاق  وهيكلة  الضريبية،  باإلصالحات  وذلك 
التنموي،  لإلنفاق  أولويات  ووضع  التسييري  وتخفيض 

باإلضافة إلى إصالح وتفعيل السياسة النقدية.

السابقة التجارب 
انخفاض  نتيجة  السابقة،  األفعال  ردود  دراسة  خالل  من 
للتعامل  مثلى  طريقة  يوجد  ال  أنه  نالحظ  النفط،  أسعار 
مع هذا الوضع االقتصادي، خصوصًا مع تباين االعتبارات.
في  القصير  المدى  في  المتباينة  االعتبارات  تتمثل 
اإلنفاق،  على  مالية  قيودًا  يتطلب  والذي  التضخم  احتواء 
الثروة،  بتوزيع  المتعلقة  االعتبارات  أخرى  ناحية  ومن 
في  توسعًا  تتطلب  والتي  بالتنمية  المتعلقة  واالحتياجات 
على  المالية  القيود  فإن  الطويل،  المدى  وعلى  اإلنفاق. 
منظور  من  مبررة  ستكون  االحتياطيات،  وتراكم  اإلنفاق 
يتطلب  االقتصاد  تنويع  أن  حين  في  المالية،  االستدامة 
التحتية  البنية  في  خصوصًا  مدروسًا  استثماريًا  إنفاًقا 

والتعليم.
هذه  بين  التباين  لتقليل  المتاحة  البدائل  إحدى  ولعل 
بالتركيز  الحكومي  اإلنفاق  هيكل  تحسين  هو  االعتبارات، 
اإلنفاق  مستويات  على  والحفاظ  التنموي  اإلنفاق  على 
أولوية،  العام  الدين  معالجة  اعتبار  الى  إضافة  التسييري، 
في  تدريجي  لتخفيض  المالية  للسياسة  مساحة  إلعطاء 
خطة  وتبني  النفط،  أسعار  انخفاض  حال  العام  إنفاقها 
بديلة  مصادر  لخلق  الضرائب  نظام  إلصالح  شاملة 

للتمويل.

السابقة الوفاق  بحكومة  المالية  وزير   *

يجب تغيير نظام سعر 
الصرف السائد وهيكلة 

اإلنفاق الحكومي

أسعار النفط.. دروس تتكرر

فرج بومطاري *

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

السنة السابعة
العدد 329 7 شعبان 1443 هـ
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منفصلة  النفط،  لقطاع  ميزانية  تحديد  يوسف  محمد  النفطي  الخبير  اقترح 
عن الميزانية العامة للدولة تحدَّد بشكل مسبق، باإلضافة إلى زيادة االهتمام 
في  الرئيسي  القطاع  وقيمة  عملهم  لطبيعة  نظرًا  القطاع،  في  بالعاملين 

الدولة. إيرادات 
وقال يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج »اقتصاد بلس« عبر قناة الوسط 
الميزانية  لتكون جزءًا من  النفط  ميزانية قطاع  إن ضم  اإلثنين  »wtv«، مساء 
ميزانية  النفط  لقطاع  تكون  أن  فالمفروض  األخطاء،  أكبر  »من  للدولة  العامة 

اإلنتاج«. قياسًا على  محددة مسبقًا 
باعتباره  النفط،  قطاع  تجاه  المتبعة  السياسة  تغيير  ضرورة  على  وشدد 
95 % من  الليبية بنحو  الدولة  إنتاجيًّا وليس خدميًّا فقط، تعتمد عليه  قطاعًا 
لكونهم »جنودًا معرضين  القطاع  في  العاملين  تمييز  إلى  باإلضافة  إيراداتها، 

كثيرة«.  ألشياء 

اقتراح بتحديد ميزانية منفصلة لقطاع النفط
»اإلسكان« تتابع وضع مشاريع البنية التحتية في البلديات

السعر بالدوالرنوع الخام

124.20برنت

119.36غرب تكساس

118.18دبي

126.51سلة أوبك

120.25أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     3/9/ 2022

توقعات بارتفاع التبادل التجاري 
بني ليبيا وتركيا لـ15 مليار دوالر

2.7% ارتفاعًا في اإلنتاج 
الصناعي بأملانيا

موسكو لـ »الدول املعادية«: 
سندفع لكم بالروبل

أعلن مجلس األعمال التركي - الليبي، الذي يسعى إلى التوسع 
في البالد، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة التبادل التجاري بين 

البلدين إلى 15 مليار دوالر.
وفبراير من  يناير  ليبيا خالل شهري  إلى  تركيا  وبلغت صادرات 
العام الجاري إلى نحو 456 مليونًا و700 ألف دوالر، حسبما ذكر بيان 

للمجلس التابع للجنة العالقات التجارية الخارجية بأنقرة، اإلثنين.
فقط  فبراير  في  ليبيا  إلى  الصادرات  قيمة  أن  المجلس  وأوضح 
بلغت 265.5 مليون دوالر، وشملت المنتجات المستوردة: األلبسة 
الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها واألثاث المنزلي 

والورق.
بأن  سابق  وقت  في  صرح  قرنفيل،  مرتضى  المجلس،  رئيس 
البالد،  في  تركية  ومعارض  سوق  إنشاء  طلبت  الليبية  السلطات 

وزيادة الرحالت الجوية المباشرة.
وأضاف: »في حال إنشاء سوق تركية في بنغازي وتنظيم معارض 
وزيادة الرحالت الجوية يمكن أن تنمو الصادرات بثالثة أضعاف، وهو 
ما يؤكد أهمية التركيز على المنطقة الشرقية في ليبيا، واألسواق 

التي لم يشارك فيها األتراك بمنتجاتهم وخدماتهم«.
 

ارتفع اإلنتاج الصناعي في ألمانيا، خالل يناير الماضي، بنسبة 
2.7 %، مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، فيما كان يتوقع المحللون 
مكتب  وفق   ،)5%( أعلى  بنسبة  لكن  الصناعي،  الناتج  ارتفاع 

اإلحصاء االتحادي األلماني.
وارتفع نشاط البناء بقوة في يناير، إذ ارتفع بنسبة 10.1%، 
وشهد إنتاج الطاقة ركودًا عمليًّا، بينما زاد إنتاج السلع الصناعية 

بنسبة %1.3، وفق وكالة األنباء األلمانية.
وبحسب بيانات وزارة االقتصاد األلمانية، فقد أسهمت صناعة 
اآلالت بشكل كبير في نمو اإلنتاج الصناعي بزيادة قدرها 9.9%، 
بينما سجل قطاع السيارات وقطع غيار السيارات انخفاضًا بنسبة 

.3.1%
أشهر،  منذ  يعاني،  الصناعي  اإلنتاج  أن  الوزارة  وأوضحت 
أن  مضيفة  مهمة،  خام  ومواد  وسيطة  سلع  توريد  اختناقات 
االتجاه الصعودي األخير واالنتعاش في قطاع البناء يشير إلى أن 

اختناقات التوريد قد بدأت في التراجع.
االقتصادي بسبب عواقب  االنتعاش  يتباطأ  أن  المرجح  ومن 
غير  من  أنه  إلى  مشيرة  الوزارة،  وفق  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو 
المؤكد حاليًا إلى أي مدى ستؤثر االختناقات التي تسببها الحرب 
يؤدي  و»قد  اإلنتاج،  على  الوسيطة  والسلع  الخام  المواد  في 
هذا إلى تأخير في اإليفاء بالطلبات المتراكمة بشدة حاليًا لدى 

الشركات«.
 

بموجب  »معادية«  بدول  قائمة  الروسية  الحكومة  وضعت 
لها  تسديد مستحقاتها  من  الروس  واألفراد  الشركات  يمكن  قرار 
إذ يعادل  الماضي،  يناير  45 % من قيمته منذ  الذي فقد  بالروبل، 

الدوالر حاليًا نحو 137 »روبل«.
وتضم القائمة دول االتحاد األوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة 
واليابان  وسويسرا  المتحدة  والواليات  الجنوبية  وكوريا  وموناكو 

وغيرها، وفق وكالة »فرانس برس«.
وُأعدت الالئحة بموجب مرسوم رئاسي، صدر الجمعة الماضي، 
الديون  لتسديد  موقت«  »إلجراء  واضحة  غير  شروطًا  حدد  وقد 

المستحقة »لبعض الدائنين األجانب«.
وبات بإمكان طرف مدين أن يطلب من مصرف روسي استحداث 
وإرسال  األجنبي،  الدائن  الطرف  باسم  بالروبل  خاص  حساب 
مستحقاته بما يوازيه بالروبل، وفق سعر الصرف اآلني الذي يحدده 

البنك المركزي الروسي.
ويطبق هذا اإلجراء، الموقت الجديد، على المستحقات التي تتجاوز 
بين  اإلجراء من  ويعد هذا  روبل.  يعادل عشرة ماليين  ما  شهريًّا 
تدابير روسيا للرد على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها عليها 

دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
وتسببت العقوبات بتراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت 
البنك  يمنع  ما  الخارج؛  في  السلطات  ودائع  من  جزء  تجميد  مع 

المركزي من دعم الروبل.

●  سفينة بضائع ترسو في ميناء مصراتة

●  عامل في شركة تصنيع سيارات بألمانيا

لندن - وكاالت

توقف إنتاج حقلي »الشرارة« و»الفيل« يكبد توقف إنتاج حقلي »الشرارة« و»الفيل« يكبد 
االقتصاد خسائر بنحو االقتصاد خسائر بنحو 650650 مليون دينار مليون دينار

قبل  ما  إلنتاج  للعودة  مستمرة  التشغيل  عمليات 
تدريجي. بشكل  اإلغالقات 

جهود إعادة اإلنتاج
الممنهجة  التخريب  أعمال  أن  إلى  وأشارت 
النفطي،  القطاع  في  العاملين  أنهكت  للصمامات 
»لكنهم عملوا على إعادة إنتاج اآلبار في الحقول 
الكثبان  وجود  مع  والجبال،  األطراف  المترامية 
اآلبار  لبعض  للوصول  الصعبة  والطبيعة  الرملية، 

التي ال يمكن إعادة إنتاجها إال بالوصول لها«.
وبدأ الضخ، في الواحدة من صباح يوم الثالثاء، 
في حين لم يفتح صمام حقل »الفيل« النفطي إال 
التخريب  نتيجة  طوياًل  وقتًا  استغرقت  جهود  بعد 
وإزالة بعض المعدات بالصمام. وقد تدخلت فرق 
الصمامات،  إلصالح  »أكاكوس«  بشركة  الصيانة 
وفقًا  الفتح  وإعادة  المعطوبة،  األجزاء  وتغيير 

المطلوبة. السالمة  وإجراءات  الفنية  للمعايير 
آمر  من  كل  اإلغالقات  أزمة  خط  على  ودخل 
الغربية  بالمنطقة  المشتركة  العمليات  غرفة 
بفتح  وجه  إنه  قال  الذي  الجويلي،  أسامة  اللواء 
وزارة  دخلت  كما  اإلنتاج،  وإعادة  الصمامات 
خالفها  ظل  في  السيما  األزمة،  خط  على  النفط 

النفط. الدائم مع مؤسسة 
العمليات  غرفة  إن  اإلثنين،  مساء  قال،  جويلي 
الرياينة،  صمام  لفتح  قوات  أرسلت  المشتركة 
المكان،  إلى  وصلوا  مهندسون  »هناك  مضيفًا: 

وبدؤوا بإجراءات فتح الصمام«.
الوحدة  حكومة  رئيس  أصدر  الماضي،  واألحد 
تعليماته  الدبيبة،  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية 
إلى الجويلي باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح صمامات 

خط نقل نفط حقلي »الشرارة« و»الفيل«.

وفتح  اإلنتاج  استئناف  المؤسسة  إعالن  وقبل 
العمليات  غرفة  آمر  من  كل  أعلن  اإلغالقات، 
الجويلي،  أسامة  الغربية  بالمنطقة  المشتركة 
فتح  الوطنية  الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  ووزارة 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  لكن  الرياينة،  صمامات 

نفت ذلك، وأكدت استمرار الجهود إلعادة فتحها.
واإلثنين،  األحد  يومي  طوال  الجدل،  وتواصل 
النفط  وزارة  بين  الصمامات من عدمه  فتح  حول 
اإلنتاج  استئناف  الوزارة  أعلنت  فأواًل  والمؤسسة، 
مع  التواصل  بعد  و»الفيل«  »الشرارة«  حقلي  من 
آمر القاطع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت 
النفطية والخيرين من أهل المنطقة بشأن إعادة 
فتح الصمام، إال أن المؤسسة نفت ذلك، مؤكدة 
جهود  »هناك  وأضافت:  اإلغالقات،  استمرار 
الصمامات  لفتح  الخيرين  قبل  من  مبذولة  كبيرة 

ومعاودة اإلنتاج في أقرب وقت ممكن«.
بيتن  الجدل  هذا  سيتوقف  متى  يعرف  وال 
بدء  مع  يتوقف  وهل  والوزارة،  النفط  مؤسسة 
النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  عمل 
خلفًا  للنفط  جديد  ووزير  باشاغا،  فتحي  برئاسة 
الدبيبة،  حكومة  في  النفط  وزير  عون  لمحمد 
طوال  اهلل  صنع  مع  وفاق  أي  على  يكن  لم  الذي 

عمله. فترة 

 خالف محتدم بين مؤسسة النفط 
والوزارة.. وسباق على »إعالن الفتح«

 صنع الله يتهم »عصابات مشبوهة« 
بالوقوف وراء اإلغالقات

وكالة »موديز«: الغزو أكبر خطر 
على سالسل التوريد منذ الوباء

أكبر ثالث شركات شحن في العالم توقف 
خدماتها إلى موانئ روسية مهمة

القاهرة - الوسط

●  منشآت نفطية بحقل الفيل

منذ  الليبي  النفط  قطاع  شهده  واسع  جدل 
إغالق  إعالن  مع  مارس(،   4( الماضي  الجمعة 
صمامات ضخ الخام من حقلي »الشرارة« و»الفيل«، 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  واتهام 
مشبوهة  »عصابات  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط 
بالوقوف  القرج«  البشير  محمد  المدعو  بزعامة 
أعلنت  حتى  الجدل  يتوقف  ولم  اإلغالقات،  وراء 
في  وأنه  اإلنتاج  استئناف  الثالثاء،  المؤسسة، مساء 

الطريق لعودته لمعدالت ما قبل اإلغالقات.
كاملة  أيام  أربعة  نحو  استمرت  التي  اإلغالقات 
بيعية  فرص  خسائر  الليبي  االقتصاد  كلفت 
ذلك  من  أكثر  وربما  دينار،  مليون   650 بنحو 
النفط  أسعار  في  والمستمر  الهائل  االرتفاع  مع 
قالت  إذ  أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  بسبب 
فقدان  في  تسببت  اإلغالقات  إن  النفط  مؤسسة 
330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 

160 مليون دينار.
أكدت  الريانية،  منطقة  صمامات  فتح  وعقب 
وتجاوزه  الخام،  من  ليبيا  إنتاج  تعافي  المؤسسة 
أن  موضحة  يوميًا،  برميل  ألف  و100  مليونًا 

اإلغالقات جاءت في ظل ارتفاع األسعار عالميًا

المحلي  والحكم  اإلسكان  وزيرا  اجتمع 
أبوبكر  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
من  عدد  مع  التومي،  الدين  وبدر  الغاوي، 
عمداء البلديات اإلثنين لبحث المشاكل التي 

تواجه عمل البلديات.
وقال بيان لوزارة اإلسكان إن االجتماع جاء 
لمتابعة متطلبات البلديات واحتياجاتها، وقد 
تواجه  التي  والصعوبات  المشاكل  على  ركز 

البلديات فيما يتعلق باإلدارة والتنمية  عمل 
المحلية ومشاريع البنية التحتية.

اإلسكان  وزارة  قررت  الماضي،  والسبت 
الجنوبية،  بالمنطقة  لها  ديوان  استحداث 
إمكانية  وأعلنت  للديوان،  مدير  وتسمية 
المتخصصة  الهندسية  المكاتب  مع  التعاقد 
الديون والوحدات السكنية والعقارات  لحصر 

المتضررة بمدينة تاورغاء. 

أزمة عاملية لسالسل اإلمداد بسبب الحرب الروسية

إمدادها  عمليات  تعليق  على  الشركات  عديد  ُأجبر 
وقت  في  روسيا،  من  وأيضًا  أوكرانيا  من  انطالقًا 
اقتصادية  عقوبات  فــرض  العالم  حكومات  بــدأت 
أوكرانيا،  على  حربها  بسبب  موسكو؛  على  قاسية 
التعطيل  النزاع مزيد  يلحق  أن  اآلن مخاوف من  وتبرز 

الوباء. من  التعافي  اإلمداد، وسط  بقطاع سالسل 
»زينكارغو«،  لدى شركة  األعمال  تنمية  مدير  وقال 
دان سميث كوكس، لوكالة »فرانس برس« إن بعض 
شرق  إلى  وروسيا  أوكرانيا  من  ينتقلون  المصنعين 
خالل  تصريحات  في  مضيفًا  الصين،  إلى  ال  أوروبــا، 
والشؤون  التجزئة  لقطاع  اإلمدادات  سلسلة  معرض 
»إيكسيل«  مركز  فــي  انعقد  ــذي  ال اللوجستية، 
إلى  ينتقل  اإلنتاج  من  »الكثير  لندن:  في  للمؤتمرات 

تركيا«.
التي  شركته  اسم  كشف  رفض  آخر،  مشارك  ورأى 
اشترت  الشركة  أن  المعادن،  قص  مجال  في  تعمل 
وأوكرانيا،  وألمانيا  وروسيا  بولندا  من  أولية  مواد 
قال،  كما  مباشر،  بشكل  تأثروا  الموردين  وعديد 
»الغزو  أن  مضيفًا  صعوبة،  أكثر  أوقاتًا  يخشون  بل 

اإلغالق«. تدابير  من  صعوبة  أكثر  سيكون 

خطر أكبر 
الغزو  االئتمانية  للتصنيفات  »موديز«  وكالة  واعتبرت 
التوريد  سالسل  على  خطر«  »أكبر  ألوكرانيا  الروسي 
في  العسكري  النزاع  تداعيات  بدأت  وقد  الوباء،  منذ 
الثالثاء  أعلنت،  فقد  األخيرة،  األيــام  خالل  الظهور 
إم  العالم، هي  أكبر ثالث شركات شحن في  الماضي، 
إيه  إم  وسي   )Maersk( وميرسك   )MSC( سي  إس 
أخرى  شركات  بين  من   ،)CMA CGM( إم  جي  سي 

بطرسبرغ  سان  من  روسية  موانئ  إلى  خدماتها  وقف 
المحيط  على  فالديفوستوك  إلى  البلطيق  بحر  على 

الهادئ.

جديدة،  طرق  إليجاد  بسرعة  اضطرارها  عن  وعدا 
إلطالة  نظرًا  الفور  على  ترتفع  الشحن  تكاليف  فإن 
فيما يسجل  المتاعب،  ما يسبب مزيد  الرحالت  مسافة 
الشحن  وقف  ويؤثر  جدًا،  مرتفعة  مستويات  التضخم 
وبسكك  الجوي  النقل  على  الروسية  المرافئ  إلى 
أكثر  األسعار  يجعل  »مــا  البالد  أنحاء  في  الحديد 
الحرب«،  نتيجة  النفط  أسعار  الرتفاع  نظرًا  ارتفاعًا 
دولية  شحن  شركة  »فريتوز«،  باسم  ناطق  وفــق 

اإلنترنت. على  تنشط 

المؤثر النفط 
الغزو، ووصل  ارتفاعًا كبيرًا منذ  النفط  وسجلت أسعار 
دوالرًا   120 إلــى  الشمال  بحر  »برنت«  خــام  سعر 
قياسية،  مستويات  الغاز  أسعار  بلغت  كما  للبرميل، 
على  بظاللها  اإلمداد  سالسل  إزاء  المخاوف  وترخي 
فيما  الصناعية،  المعادن  أسعار  ارتفعت  إذ  األسواق، 
اإلطالق،  على  مستوياته  أعلى  األلومنيوم  سعر  بلغ 
بوالص  ارتفاع  إلى  أيضًا  »فريتوز«  شركة  وأشــارت 
نزاع. مناطق  تعبر  قد  التي  للناقالت  بالنسبة  التأمين 

التي  »سكاال«،  لشركة  التنفيذي  المدير  وقــال 
ديف  التوريد،  سالسل  مجال  في  استشارات  تقدم 
بـ»منتجات  ستتعلق  اإلمداد  سالسل  أزمة  إن  هاورث، 
خالل  كاألزمة  عمومًا  بالمنتجات  وليس  محددة« 
يتوقع  والسلع،  الطاقة  أسعار  إلى  وإضافة  الجائحة، 
تشهد  التي  الموصالت  أشباه  أسعار  ترتفع  أن  أيضًا 
العالم،  مستوى  على  اإلمدادات  في  نقص  أزمة  أصاًل 
الموصالت  أشباه  من   90% من  أكثر  أوكرانيا  وتصدر 

المتحدة.  الواليات  إلى  »نيون«،  فئة 

●  حاويات بضائع في ميناء أوديسا بأوكرانيا

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

التجربة البرملانية في ليبيا )1969-1908( - )21-21(
سالم الكبتي

وهم شعار التوافق

رافد علي
مشوار والجمع مشاوير. المشوار: عود يجمع به العسل. والمشوار أيضًا وتر المندف

قصيرة  جولة  اإلنسان،  يقطعها  التى  )المسافة  هو  هنا  المقصد  ولكن  أخرى.  معان  هناك  كما 
محددة(.

كبيرة،  وتوقعات  كبيرة،  طموحات  متنه  على  ويحمل  ناجحًا  يكون  قد  فالمشوار  المعنى  وبهذا 
ما كنت  لك  لم يحقق  أمل ألنه  بخيبة  ينتهى مشوارك  أحيانًا  ولكن لألسف  اغتنامها،  تريد  ومصالح 
بعض  تتحقق  وربما  المثالية  صورته  على  يكون  الحياة  هذه  فى  شيء  فال  البــأس..  ولكن  تتمناه، 

األمنيات التي ترضي توقعاتك بشكل نسبي، وذلك يغنيك عن وهم المثال ويعيدك إلى جادة الواقع.
خرجت منطلقًا إلى ما ظننت أنه مكان للمعرفة قاصدًا زيارة معرض الكتاب بطرابلس.. كان الجو 
باردًا واعتبرته مناسبًا لرياضة المشي.. مشيت مسافة ال بأس بها، وعندما قررت أن أتوقف طلبًا لسيارة 
أجرة ألكمل المشوار، لم يكن األمر متيسرًا كما ظننت.. مرت السيارة تلو األخرى وأنا أشير لهم ولم 
يتوقفوا. ولكن لم يفتهم أن يرفعوا أيديهم لي ويعتذروا عن عدم التوقف.. وبعد زمن توقف أحدهم 
وناداني اركب بسرعة. فقد كانت السيارات تحثه للتحرك باستخدام آالت التنبيه بشكل مزعج.. جلست 
بجانب السائق.. شاب عشريني وسيم، حالقته ومالبسه على الموضة.. أخذ يشكو من السيارات األخرى 
راتبهم  موظفون  وأولئك  صباحًا  السادسة  من  رزقي  عن  أبحث  أنا  قائاًل  »كالكساتها«  أطلقت  التي 

مضمون وال يذهبون ألعمالهم وال أعرف سبب استعجالهم!!
قلت له »ربي يعاونك«.. قطع حديثه رنة من هاتفه. كان سيصدم سيارة أمامه، نبهته فتفاداها. لم 
يرد على الهاتف.. مع الرنة الثانية رد وانتابته حالة غضب شديد وظهرت شخصية عدوانية غير التي 
أخذت انطباعًا أوليًا عليها، وفهمت بحكم الخبرة في »التقصقيص« أنه في حالة عراك مع زوجته التي 
أفهمته أنها طلبت منه الحضور للبيت قبل صالة الظهر إلحضار ما يلزم لكي تعد له وجبة الغداء.. 

فقال لها.. ساهلة.. وطلب منها الذهاب إلى بيت أهلها..!!
توقف فجأة، فاصطدمت به سيارة اصطدامًا بسيطًا.. نزل من السيارة وتركها فى منتصف الطريق 
وهو يالحق السيارة األخرى مزمجرًا. لم أسمع ما قاله، ولكني رأيته يضرب السيارة األخرى برجله.. وعاد 
مسرعًا، وانطلق مجددًا. ثم قال لي ال بد أن أفعل ذلك حتى ال يكررها مرة أخرى.. فقلت له وأنا مذهول 

»وسع بالك«.. قال لي »هادو حمير ما ينفعش معاهم وسعة البال، تسكت يركبوك بعدين«!!
نبهته أن يتجه إلى اليمين حتى نخرج من هذا الحوار األعرج فقال: نعرف نعرف.. عندما اقتربنا من 
المكان الذي أقصده قلت له »توقف هنا.. أنا وصلت شكرًا«. أعطيته أجرة المشوار ونزلت أحمد اهلل أن 

األمور انتهت بسالم.
قطعت الطريق متجهًا لمكان معرض الكتاب.. وعند المدخل زادت توقعاتي بأن الحدث كبير خاصة 
بمالحظة الالفتات الكثيرة والكبيرة المعلقة وهي تعلن أن وزارة الثقافة هى المشرفة على المعرض... 
خطوات ووصلت إلى السرادق الكبير »الخيمة« الذي يحوي أجنحة المعرض.. بدأت جولتي في أروقة 
الرواد وسعدت بوجود كتاب  لدار  المتواضعة، حتى عثرت على ركن مخصص  المعروضات واألجنحة 
لعدم وجود  أسفه  وأبدى  البائع  فاعتذر  اقتنيته وطلبت كيسًا،  الككلي«..  للصديق »عمر  »سجنيات« 

أكياس لديه.
استكملت جولتي في باقي األجنحة.. وفي جناح مكتبة الوليد وجدت كتابي »ال إكراه«. أخذت نسخة، 

رغم مالحظتي أن السعر أعلى من السعر في المكتبات خارج المعرض!!
أكملت جولتي ولم يستهوني شيء آخر.. خرجت ووقفت أمام مدخل المعرض انتظارًا لسيارة أجرة. 
مختلفة  فى صناديق  ببضاعة  تكتظ  سيارته  أن  ووافق.. الحظت  وجهتي  عن  سألني  أحدهم،  توقف 

األحجام ولم أتبين طبيعتها منها صندوق كبير أزاحه السائق عن الكرسى األمامى ألجلس أنا بجانبه..
انطباعي األول هذه المرة أن السائق شخصية مركبة ومعقدة وحزينة ومكفهرة الطلعة، فقلت في 
نفسى يا لحظي اليوم سائق متهور في الذهاب وسائق كئيب في العودة!! لم يتحدث مطلقًا، وعندما 
نتوقف في أي زحام، يضع رأسه على مقود السيارة وكأنه في حالة تعب وإنهاك، وعندما ينتبه ينطلق 
بقوة ليتبع طابور السيارات التي أمامه.. كنت متوترًا ألن شعورًا انتابني وحدسًا داخليًا بأنه ربما يكون 

متعاطيًا لبعض الممنوعات!
استمررت فى حرصي وانتباهي حتى اقتربت من مكاني.. طلبت منه التوقف. نزلت وأنا أحمد اهلل 

على مشوار اليوم الذي أجمل ما فيه حصولي على كتاب »سجنيات« الذي أستمتع بقراءته اآلن.

صالح الحاراتي

أمام التطورات السياسة األخيرة في ليبيا بسبب 
والمجلس  جهة،  مــن  طبرق  برلمان  تجاذبات 
ازدواج  شبح  وبروز  ثانية،  جهة  من  للدولة  األعلى 
جديدة  مرحلة  مجددًا  البالد  تدخل  الحكومات، 
من  عاماًل  يعد  الذي  السياسي  التوافق  عدم  من 
عوامل حالة تأزم االستقرار. فالدوامة الجديدة التي 
نخوضها اآلن تجعل من البالد رهينة »إبقاء الوضع 
كما هو عليه« من فوضى وتضارب وعناد، ومرحلة 

محكومة بذات الوجوه و»القوة القاهرة«.
السيدة وليامز بعد صدور خارطة طريق برلمان 
جانبًا،  لليبيا  األممية  الخطة  تضع  التي  طبرق، 
عبر  كمستشارة  بثقلها  للمشهد  العودة  تحاول 
البرلمان  اقتراح تسمية ستة ممثلين عن مجلسي 
السياسي  اتفاقهما  بالبالد، بعد أن سقط  والدولة 
بـ»االتفاق  المنصرم  الشهر  فــي  وصــف  ــذي  ال
لتحركات  الغربي  الدعم  جــاء  وقــد  التاريخي«، 
الواليات  لسفارات  المشترك  البيان  في  وليامز 
طرابلس  في  وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة 
شأنه  من  توافقي  دستوري  أساس  »إرساء  بقصد 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إجراء  إلى  يؤدي  أن 

فى أسرع وقت«.
الدوامة الليبية الحالية تبرز هنا في عودة سيادة 
عقبة  تعد  التي  ــروح  ال تلك  التوافق،  عــدم  حالة 
األرض  على  التشتت  كل  مقابل  سياسيًا،  أساسية 
مرابطة  ــزال  ت ال  ومرتزقة  مليشيات  ــود  وج من 
بالبالد. روح العناد بين الساسة تبدو واضحة، أكثر 
من كونها موقفًا سياسيًا متشددًا متمثلة في رفض 
ومتجلية  باشاغا،  حكومة  لصالح  التنحي  الدبيبة 
الذي  األخيرة  صالح  عقيلة  تصريحات  في  كذلك 
قابلة  »غير  طبرق  برلمان  قــرارات  أن  فيها  اعتبر 
موقفه  يتأخر  حين  في  جهة«،  أي  من  للتصديق 
الستة ممثلين،  الصريح بمقترحات مجلس  بالقبول 
وأيضًا يتضح في غموض مصدر قرار ايقاف الرحالت 

الجوية الداخلية.

االنتخابات مصيدة
)االنتخابات مصيدة المغفلين( سارتر، في مقال له بمجلة 

األزمنة الحديثة خالل ثورة الطالب في باريس. مايو 1968
القادم  الشتاء  مع  بدأت  ليبيا  في  العام  إطاللة   1964
لتشهد سلسلة متصلة من األحداث. مظاهرات يناير. صدام 
الطلبة مع البوليس في بنغازي ومثله في الزاوية والجميل. 
الشهرين.  قاربت  فترة  الدراسة  وتعطل  وجرحى  ضحايا 
جديدة  حكومة  فكيني.  الدين  محي  د.  حكومة  استقالة 
الجالء بعد  المنتصر. ثم مفاوضات  السيد محمود  برئاسة 
الناصر يوم السبت 22 فبراير. تأثر بما يسود  خطاب عبد 
المنطقة. الملك يلوح باستقالته. ناور بها وتراجع. لم يعجبه 
حول  الناصر  عبد  قاله  ما  مع  التداعي  في  الحكومة  تسرع 
القواعد في المنطقة في ذلك الخطاب. رماد تحت الجمر أو 
جمر تحت الرماد. الصحف تصدر. تغلق ثنتان منها.. البالغ 
والشعب. تعود الدراسة والقلق والفراغ والبرلمان في دورته 
القمة  مؤتمر  في  يشارك  الملك  القضايا.  يناقش  الثالثة 

الثاني باألسكندرية .
العادية  البرلمان  دورة  انتهاء  معلنة  االنتخابات  ثم   ..
سابق  دون  أبوابها  فتحت  التي  والمشاكل  أخرى.  الختيار 
السياسة في  االنتخابات. ودهاليز  تلك  مع  تمهيد  أو  إنذار 
الدوام  على  أولويات  هناك  األخــالق.  التعرف  األحــوال  كل 
يقال.  ما  كل  رغــم  والسياسة  ــر  األم مجريات  في  تظل 
استثناء.  تكن  لم  وليبيا  أيضا،  العالم  في  كله يحدث  ذلك 
القبلية  التأثيرات  وتطل  األالعيب  تحدث  االنتخابات  وفي 
الدافع  من  أكثر  الوجوه  أغلب  في  والمصالح  والتحالفات 
أو  والجري  الحلبة  وسط  كثيرا  يتأخر  يظل  الذي  الوطني 

الصراع خاللها .
ومعه  الخريف  ويقدم  بنسائمه  الصيف  يغادر  كالعادة 
تشرع السلطات في اإلعداد لالنتخابات القادمة التي حدد 
إكتوبر موعدا إلجرائها في كل  العاشر من شهر  يوم  لها 
الدوائر االنتخابية التي بلغ عددها )103( عبر مناطق البالد 
الكثيرون  وتقدم  الجميع  الحماس  وســاد  وعرضا.  طوال 
الوسائل. كان من بين  وأعلنوا عن ذلك بمختلف  للترشح 
المشاركة.  على  النساء  حث  االنتخابات  لهذه  االستعدادت 
االنتخاب  مراكز  في  للتسجيل  الحضور  منهن  وطلب 
من  مركز  كل  في  التسجيل  مأمور  يتمكن  حتى  )سافرات( 
التي  األولى  المرة  تلك  كانت  شخصياتهن.  على  التعرف 

يشاركن فيها في عملية االقتراع .
الرأي العام ظل بدوره يتابع ما يدور بعد أن انتهى من 
أجري  الذي  الثاني  العام  التعداد  نتائج  اإلعالن عن  متابعة 
لالنتخابات.  اإلعداد  تم  عليه  وبناء  الصيف  البالد ذلك  في 
نفسها  اللحظة  في  تابعت  المستقلة،  خاصة  والصحف، 
قامت  المثال،  سبيل  فعلى  خطوة.  خطوة  المسألة  تلك 
صحيفة الحقيقة الصادرة في بنغازي في عددها األسبوعي 
من  والعشرين  للسادس  الموافق  السبت  يوم  الصادر 
سبتمبر 1964 باستفتاء قامت بنشره على كامل صفحتين 
الناس من مرشحين  من العدد وقابلت من خالله مختلف 
كل  وبرامج  لالنتخابات  المنتظر  المستقبل  حول  وناخبين 
مرشح ونواياه. سألت المرشحين عن األسباب التي دعتهم 
للترشيح وعن منهاج عملهم القادم وعن فكرتهم للمرحلة 
لدى  واالنتخابي  السياسي  الوعي  درجة  في  ورأيهم  اآلتية 
يودون  التي  الشروط  عن  الناخبين  وسألت  المواطنين. 
اختيارهم  في  يفضلون  وهــل  مرشح.  كل  في  توفرها 
واستعداده  المرشح  مبدأ  أم  والقبلية  الشخصية  العالقات 
الذين  المرشحين  بصدق  يحسون  وهل  الوطن  لخدمة 
مرشح  كل  يعلنه  ما  بأن  يشعرون  أنهم  أم  سيختارونهم 
المرشحين  إجابات  أغلب  كانت  انتخابية.  دعاية  مجرد  هو 
تتحدد في الحرص على خدمة الصالح العام وحماية ثروة 
القواعد األجنبية  الضياع والعمل على تصفية  الشعب من 
وتحقيق حياة أفضل للشعب ومعالجة الفساد والقضاء عليه. 
والواقع أن أغلب هؤالء المرشحين اتفقوا على أن المرحلة 
هناك  وأن  بالوطن  تمر  التي  المراحل  أخطر  من  القادمة 
ردود  كانت  ما  في  الشعب..  لدى  الوعي  درجة  في  ارتفاعا 
الناخبين تشترط في المرشح النزاهة والتصميم على العمل 
وسيرته  المرشح  ماضي  وأن  واإلخالص  العامة  للمصلحة 
الختياره.  يتحمس  الناخب  من  تجعل  التي  هي  النظيفة 
لما  سياسية  أحزاب  لدينا  كان  لو  أنه  إلى  بعضهم  وأشار 

الالمتناهية  ــة  ــدوام ال ــول  ه أمــام  المدهش 
شعار  يرفع  فيها  الجميع  أن  البالد  في  باألزمات 
تم  قد  التوافق  ذاك  وكأن  الليبي،  الليبي-  التوافق 
وقاسية  حقيقية  تنازالت  من  يتضمنه  بما  فعاًل 
كل  في  الليبي-الليبي  فالتوافق  أيضًا.  ومؤلمة 
محشورًا  يظل  ألنه  منقوصًا،  شعارًا  يزال  ال  أطواره 
بيد  ليست  أساسًا  مفاتيحها  سياسية  لعبة  في 
التي  السياسية  التوافقات  فكل  أنفسهم،  الليبيين 
العمر  قصير  التوقيت  حالة  عليها  تبدو  شهدناها 
المشهد  في  الظاهر  ضمن  المواقف  تبدل  بسبب 

الدولي لألطراف الفاعلة في األزمة الليبية.
الدبيبة  التركي على حكومة  المصري-  فالتوافق 
سرعان ما انهار بفضيحة تسريبات محادثات لقاءات 
السياسي  وضعه  أزم  مما  القاهرة،  في  الدبيبة 
الحالي إذ سُحبت الثقة من حكومته، في حين يعلن 
حفتر،  من  المقرب  الدولة،  مجلس  رئيس  المنفي، 
حتى  الرجلين«  من  واحدة  مساحة  على  »يقف  أنه 
قبل تطمينات الدبيبة وباشاغا على حرصهما بعدم 
التصعيد، وعدم الرغبة في الصدام، وهذا يبيّن من 
أن اتفاق وقف إطالق النار، المتفق عليه في أكتوبر 

2020 ال يزال صامدًا وبمراقبة 60 مراقبًا دوليًا.
كشعار  ــروزه  ب منذ  الليبي  الليبي-  فالتوافق 
دائمًا  موصوفًا  ظل  الليبية  ــة  األزم فى  سياسي 
مدعوم  غير  توافق  أواًل  ألنه  وذلــك  بـ»الهش«، 
يظل  فهو  الــشــارع،  فــي  حقيقي  شعبي  بضغط 
الليبي  للشارع  يسجل  لم  محضًا،  سياسيًا  توافقًا 
تناقش  كانت  التي  فالمرجعيات  فيه،  حقيقيًا  وجودًا 
وتفاوض بقيت دائمًا كتل ورموزًا معينة ومحدودة، 
المنتهي.  الزمني  إطارها  خــارج  تتحرك  أخــرى  أو 
يتم  لم  الليبية  والخالفات  الصراع  جذور  ألن  وثانيًا 
معالجتها بشكل جذري على مدى عمر البالد ذاتها، 
البارزة  والقبليات  دائمًا،  المتجلية  كالجهويات 
كما  النفطية  الثروة  توزيع  ولسوء  ملحوظ،  بشكل 
اإلمداد  تغلق  التي  األهلية  الحركات  في  واضح  هو 

الذي يعتقد  المناسب  المرشح  اختيار  حدث تردد لديه في 
أنه سيقدم خدمات جليلة للبالد. والحظ البعض أيضا أن ما 
يقال من المرشحين هو مجرد دعاية انتخابية ووعود ال أكثر 
وال أقل، ولقد سبق أن خدع في انتخابات مضت وفي هذه 
المرة سوف لن يعطي صوته إال للشخص الذي يثق فيه.. 
وكالم كثير من هذا القبيل، ثم اتجاه االستفتاء على صوت 
المرأة ورأيها فقد أشارت بعضهن إلى أن إجراءات التسجيل 
بواجبها  القيام  في  وعرقلتها  للمرأة  التعجيز  إال  التعني 
بالطريقة التي أعلن عنها وأكدن، من جهة أخرى، على أنه 
أو  لنسبه  أو  لجاهه  أو  لماله  المرشح  ينتخب  ال  أن  ينبغي 
خدمات  من  قدمه  ما  ضوء  على  لصالحيته  وإنما  لقرابته، 
الناخب  وأن  واستقامة  نزاهة  من  عنه  وماعرف  صادقة 
القبلية..  أو  الشخصية  للعالقات  اعتبار  أي  اليقيم  الواعي 
ولكن، حسب تساؤلهن، أين الوعي االنتخابي الصحيح في 

مجتمعنا؟
حين اقترب الموعد المحدد ليوم االنتخاب غادر رئيس 
أكبر  عنه  وأناب  العالج  بغرض  الخارج  إلى  البالد  الحكومة 
شعبان.  بن  إبراهيم  السيد  وأقدمهم  سنا  الــوزارة  أعضاء 
باالستحقاق  يسمى  ما  أبعد  وضروراتها.  السياسة  تدخلت 
آخر  رأي  بالطبع  للحكومة  وكان  المواطن  وحق  الدستوري 
إكتوبر  من  التاسع  وفي  بالصدمة.  الجميع  وأصاب  نفذته 
الزليطني  أبوبكر  السيد  لالنتخابات  العام  المراقب  أصدر 
صناديق  )ألـــوان  ورمــوزهــم  المرشحين  بأسماء  إعالنا 
الترشيح( ومواقع نقاط االقتراع. وكان في الواقع قد سبق 
 - سبتمبر  من  والعشرين  السادس  في  تحديدا   - ذلك 
منهم  البعض  وإجبار  المرشحين  من  مجموعات  اعتقال 
تكون  قد  مرحلة  على  قادمة  الحكومة  االنسحاب.  على 
التشويش  التبغي  مرشحيها.  ألغلب  الفوز  وتريد  صعبة 
العبارة.  بصريح  البرلمان  داخل  المعارضة  من  المزيد  أو 
ولوحظ أن من بين المشاركين في االستفتاء الذي قامت 
به الحقيقة قد أبعدوا ومنعوا من المشاركة!! وترددت على 
االنتخابات  بشأن  األقــوال..  من  الكثير  العام  الرأي  امتداد 
وبيعت األصوات. ففي إحدى المناطق شرق البالد بلغ سعر 
قيل  وحدها  بنغازي  وفي  جنيها،  وعشرين  خمسة  الصوت 
جنيها.  عشر  باثني  الصوت  يشتري  المرشحين  أحد  بأن 
جرى.  الذي  هذا  من  كثيرة  أشياء  حدثت  البالد  غرب  وفي 
ضاع  ماليا.  مرشحيها  ساعدت  الحكومة  بأن  أيضا  وتردد 
المضمون  وفقد  البرلمانية  والديمقراطية  الضمير  بذلك 
الوطني واالجتماعي للبرلمان بهذا الشكل الذي وصلت إليه 
انتخابات عام 1964.. وتبين للجميع حدوث عمليات تزوير 
واضحة ومؤسفة في سيرها ما كانت لتقع، وكان ينبغي أن 
تعالج أسبابها بالطريقة الدستورية الحقة التي تغطي أركان 
البالد وفقا لدستورها الصادر عام 1951 ثم بتعديالته التي 
مراكز  من  كثير  شهدته  ما  إلى  إضافة   .1963 عام  تمت 
المصالح  غذتها  ومعارك  مواجهات وصراعات  االقتراع من 
العديد  واقتيد  والتعصب لها دون مبرر  القبلية وتأثيراتها 
من هؤالء للتحقيق في مراكز الشرطة وتم سجنهم بضعة 
أيام وعولج عدد منهم في المستشفيات نتيجة لما لحقهم 

من جروح وإصابات .
مسألة  في  حدث  بما  وعلم  العالج  من  الرئيس  عاد 
نائبه  وغير  صاحبها  الذي  المشين  والتزوير  االنتخابات 
واستبعده من الوزارة ثم افتتح الملك البرلمان بالنتائج التي 

أعلنت .
من  أضيروا  الذين  أو  المبعدون  المرشحون  يقف  لم 
عمليات التزوير على الرصيف. بل وحدوا موقفهم الوطني 
للدستور والحرية وتوجهت مجموعة  اختراقا  ضد ما حدث 
إلى  طويلة  عريضة  حاملين  وبنغازي  طرابلس  من  منهم 
أواخر  في  ذلك  كان  طبرق.  في  مقابلته  محاولين  الملك 
مفترق  إلى  الوصول  عند  منعوا  أنهم  غير   ،1964 إكتوبر 
حوصرت  التي  حافالتهم  عبر  السير  مواصلة  من  شحات 
ينسوا  ولم  ينتظرون  أياما  وظلوا  األمن  قوات  قبل  من 
خاللها كرم أهل شحات وشبابها الذين لم يبخلوا عليهم 
بالعناية والقيام بما يلزم من مساعدة. وصل إليهم رئيس 
الديوان الملكي د. علي الساحلي مبعوثا من الملك. قابلته 
وعلي  عامر  بن  القادمين وهم.. مصطفى  مثلت  مجموعة 
مصطفى المصراتي ومحمود صبحي. أبلغهم بحالة الملك 
الصحية وتسلم منهم العريضة التي نددت بالتزوير وإفساد 

حالة  من  يتضمنه  بما  المثير  وخطابهم  النفطي، 
الوجدان، بسبب حالة  لمفهوم »وطن« في  تالشي 
وثالثًا  األمني.  والفراغ  العدالة  وانعدام  الضنك 
لم  الليبي  المشهد  في  الخارجيين  الالعبين  ألن 
عن  المبرمة،  السياسية  التوافقات  كل  رغم  يتخلوا، 
التي  والدفاعية،  واالقتصادية  السياسية  عالقاتهم 
ومليشيات  سياسية  عناصر  مع  ليبيا  في  أقاموها 

طول هذه السنوات الصعبة.
المظلم،  الليبي  النفق  في  المنخرطة  فالدول 
ضمن  لها  خارجي  تأثير  لتحقيق  السبل  تلتمس 
بمعهد  جاكوبس  آنال  تشير  كما  الليبي  المشهد 

دول الخليج العربية في واشنطن.
فيها  تتجدد  والتي  المستمرة،  الليبية  الدوامة 
وتختلف  لبرهة،  تتوافق  التي  السياسية  االنتكاسات 
والمتغيرات  المستجدات  أبسط  أمــام  عجل  على 
وحدة  على  وخطورتها  الحياة  على  الثقيلة  بتبعاتها 
لشعب  الوطنية  اللحمة  على  الحديث  قبل  األرض، 
األمر  يبقى  الداخل،  ساسة  تقلبات  ضمن  مشتت 
المثير لالستعجاب هو غياب مشروع وطني مستقل 
أنه  رغم  والمغيب،  الغائب  الشارع  يخاطب  وحــر، 
بتوتراتها  الالمتناهية  الدوامة  هذه  في  القابع  هو 
السياسي  التوافق  أن  رغم  هذا  ويأتي  وأزماتها. 
حكومة  رأس  على  الدبيبة  اختيار  على  الليبي 
اتفقوا  الليبية  األزمة  أطراف  أن  أوضح  قد  موحدة 
ضمن  الليبية  لألموال  الوصول  على  التنافس  على 
وبتجنيب خالفات جوهرية عويصة  حكومة موحدة، 
بالمعهد  ولفرام التشر  األكاديمي  جانبًا، كما يشير 

األلماني للسياسة الدولية.
التوافق الليبي- الليبي في غياب شفافية حقيقية 
سيظل شعارًا فضفاضًا وحسب، في ظل غياب عزائم 
ساسة وإرادة شعب، للعبور ببالدهم إلى بر األمان، 
المطلوبة  التنازالت  وآالم  بصعوبة  مكترثين  غير 
حديثة،  ليبيا  تبني  فعلية،  تاريخية  تسوية  لتحقيق 

غير عليلة بما نراها ونحسه بال مخاتالت.

وحددت  والتدخل  باإلصالح  الملك  وطالبت  االنتخابات 
مطالبها في ثالث نقاط :

األولى. حل مجلس النواب ألنه اليمثل الشعب فقد تم 
بالتزوير .

الثانية. إعادة االنتخابات في جو من الحرية .
الثالثة. محاكمة رجال البوليس الذين قاموا باالعتداءات 

على المرشحين والناخبين .
خوض  اللقاء،  ذلــك  من  العودة  بعد  بعضهم،  وقــرر 
المعركة االنتخابية القادمة إذا حصلت على المدى القريب 
أو البعيد. وبالفعل استجاب الملك لتلك المطالب ووصلت 
إلى سمعه العديد من المعلومات عن مجريات االنتخابات، 
اليوم  في  البرلمان  بحل  مرسوما  أشهر  ثالثة  بعد  فأصدر 
من  االنتخابات  أعيدت   .1965 فبراير  من  عشر  الثاني 
جديد في الثامن من مايو 1965 في )91 دائرة( بدال من 
أيضا بأن  المدن والمناطق والقرى وتردد  )103( في كافة 
بعضها شهد عمليات تزوير وتفريغ لصناديق مجموعة من 

المرشحين لصالح أخرين !
كانت تلك آخر االنتخابات التي شهدتها ليبيا في فترة 
هذه  بافتتاح  مرة  آلخر  أيضا  الملك  وقام  الملكي.  العهد 
الدورة يوم الثاني والعشرين من مايو 1965 وتزامن ذلك 
مع وقائع وأحداث حرائق تفجر أبار البترول المشهورة. تلك 
نيابية  دورة  آخر  المعاصر  الليبي  التاريخ  في  ظلت  الدورة 
من  الكثير  شد  وهناك   .1969 عام  تنتهي  أنها  يفترض 
المسؤولين على قلوبهم تهيبا من المسؤولية المنتظرة. 
الملك غادر البالد. لم يعلن أي شيء عن المرحلة النيابية 

التالية وانتخاباتها. وتداعى الفراغ بال انقطاع.
فترة  دورات  مــدى  على  البرلمانية  التجربة  انتهت 
حوالي  بلغ  عــدد  على  مجملها  في  بضمها  االستقالل 
)300(عضوا  ومايقارب..  الشيوخ  مجلس  في  عضوا   )120(
االستبدال.  أو  بالوفاة  بعضهم  تغير  النواب.  مجلس  في 
عمر   .1 للمجلسين..  الرؤساء  من  العديد  تعاقب  وشهدت 
باشا الكيخيا 2. علي باشا العابدية 3. محمود بوهدمة 4. 
عبدالحميد العبار.. للشيوخ. وللنواب. 1. عبد المجيد كعبار 
من  والعديد  عريقيب.  مفتاح   .3 القاضي  لطفي  سالم   .2
الموظفين والعاملين الليبيين الذين أداروا مرافق وشعب 
المجلسين طيلة هذه الفترة وتدوين المحاضر وإصدارها. 
في التاسع والعشرين من مارس 1967 أصدر الملك قانونا 
بتعديل المادة 94 من الدستور وقضت بأن يؤلف مجلس 
وهؤالء  الملك  يعينهم  عضوا  وأربعين  اثنين  من  الشيوخ 
نصفهم  عضوية  تنتهي  التعديل  لهذا  يعينون  األعضاء 
عضوية  وتنتهي   .1972 مارس   24 في  القرعة  بطريقة 
النصف اآلخر في 24 مارس 1976. وذلك لم يحدث، فقد 
المادة  التعديل في  التغيير في سبتمبر 1969، ذلك  سبق 
الدستورية. تبدلت األمور. في ظهيرة اليوم األول من ذلك 
الشهر أذيع من طرابلس بيان طويل تضمن في بنده األول 
للعهد  التابعة  الدستورية  المؤسسات  اإلعالن عن سقوط 
)البائد( من مجالس وزارية وتشريعية وتعتبر هذه المجالس 
مجردة من سلطانها وأن أية محاولة معادية من الساسة 
وأن  حسبانهم  في  يكون  لن  عنيف  برد  ستقابل  القدامى 
األمر اآلن يعود إلى سلطة مجلس قيادة الثورة وهو يمثل 
السلطة الوحيدة في هذا القطر. ثم جرت في األنابيب مياه 
الظالم  وفي  الشمس  تحت  غدران  منها  وتسربت  عديدة 

على مدار عقود قادمات .
من طرائف المرحلة النيابية أرسل أحد السجناء بسجن 
إلى  عريضة   433 الرقم  يحمل  المركزي  غشير  بن  باب 
له  شرح   ،1962 مــارس  من  عشر  الثالث  بتاريخ  الملك 
فيها أسباب وضعه في السجن نتيجة لمشاكل حدثت في 
صدام  له  وقع  غريان.  في   1962 عام  البرلمان  انتخابات 
حقه  في  عقوبة  إصدار  ذلك  عن  ونشأ  البوليس  رجال  مع 
بالسجن. وشكى من سوء المعاملة له داخل السجن ومنها 
هو  لسبب  لزيارته  طفليهما  اصطحبت  التي  زوجته  منع 
اسميهما.. فاألول عمره تسعة وثالثين شهرا وأسمه أندريه 
وعشرة  مائة  وعمره  نهرو  جمال  اسمه  والثاني  جروميكو 

شهرا !!
التي  وتجربتها  ومشاهدها  بتعقيداتها  مضت  مرحلة 
كان ينتظر لها المزيد من النضج.. لكنها غادرت مصحوبة 

ببعض الطرائف إلى أطياف الماضي والتاريخ البعيد !!

الدول املنخرطة 
في النفق الليبي 

املظلم، تلتمس 
السبل لتحقيق تأثير 

خارجي لها ضمن 
املشهد الليبي كما 

تشير آنال جاكوبس 
بمعهد دول الخليج 

العربية في واشنطن

مرحلة مضت 
بتعقيداتها 
ومشاهدها 

وتجربتها التي كان 
ينتظر لها املزيد 

من النضج.. لكنها 
غادرت مصحوبة 
الطرائف  ببعض 

إلى أطياف املاضي 
والتاريخ البعيد !!

كسب ليبيا

مشوار

بتاريخ 23  أنه سبقه  فبراير، يوم غزو روسيا ألوكرانيا، يلحظ  التواريخ بدءاً من يوم 24  يتتبع  من 
باسم  الناطقة  إعالن  فبراير   26 ولحقه  اإلماراتي،  ونظيره  الروسي  الخارجية  وزير  بين  اتصال  فبراير 
وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية اإلماراتي سيزور روسيا في األيام القريبة المقبلة؛ لمناقشة 
جملة من القضايا الشرق أوسطية أبرزها الملف الليبي مع نظيره الروسي. المسعى الخليجي ممثاًل في 
اإلمارات التي اصطفت مع روسيا لدعم مسمى قائد الجيش الليبي متوجًا بعدوانه 2020 ـ 2021 على 
العاصمة طرابلس. ربما ستلحقه مساٍع تالية من بلدان عربية شرق أوسطية، سيتضح لها على نحو 
متزايد فداحة العدوان الروسي ليس على أوكرانيا فحسب، وإنما على النظام األمني الدولي لوقت طويل 
األمد، وهو ما يشكل ضغطًا على موقفها المتحوط السنوات الماضية من االنحياز إلى الواليات المتحدة 
إزاء روسيا والصين. وقد يبدو أن بعض مواقف التحوط ال تزال مترددة في التوحد حيال موسكو من 
بعض عواصم الشرق األوسط، لكن المخاطر التي تهدد العالم بأسره تضعها ـ كما كتب المسؤول في 
الخارجية األميركية جيمس جيفري ـ في حالة من التيه الشديد. وبالتالي، إذا حافظت الواليات المتحدة 
على سياساتها الذكية حتى اآلن، التي تجعل روسيا تدفع تكاليف اقتصادية ودبلوماسية لعدوانها، سوف 

تصطف الدول اإلقليمية الشرق أوسطية وراء واشنطن في نهاية المطاف.
وحتى ذلك الوقت ستظل القضية الليبية والمسائل األخرى مهمة وزير الخارجية الروسي للمساومة، 
الذي لم يظهر في المشهد الحربي الروسي في أوكرانيا باعتبار أن السياسة والدبلوماسية ال دور لهما 

حتى يتم اكتمال المشروع العسكري للغزو .
نرجع إلى تاريخ ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية، حتى نفهم ما فعلته روسيا بشكل سافر في جلسات 
مجلس األمن السنوات القليلة الماضية بخصوص القضية الليبية وفي المؤتمرات المتعلقة بحل المشكلة 
الليبية. وما اقترفته من تجاوزات في حقوق السيادة الليبية عبر وكيلتها مرتزقة فاغنر شبه العسكرية. 
عبر  بريطانيا،  وجود  لوراثة  أميركيًا،  موضعته  تمت   1951 العام  ليبيا  استقالل  أن  معروف  هو  فكما 
العالقة التاريخية مع الطريقة السنوسية بدايات القرن الـ 20 في المستعمرة اإليطالية السابقة. لقد 
النازية واستخدامه  نالت أميركا مكسب تدخلها الذي حسم في الحرب العالمية انتصار بريطانيا على 
وسيلة إلبعاد مطامع االتحاد السوفياتي عبر المستعمرة اإليطالية السابقة طرابلس عن البحر األبيض 
المتوسط وجنوب أوروبا، واستخدام ليبيا عبر قاعدة ويلس العسكرية األميركية ،1954جيبًا من جيوب 
الحرب الباردة لمصلحة المعسكر الغربي الدي تقوده الواليات المتحدة ضد المعسكر الشرقي الدي يقوده 
االتحاد السوفياتي. تمويل السد العالي شكل أزمة أولى بين الضباط المصرين األحرار الذين انقلبوا على 
الملكية العام 1952، وبين أميركا، األزمة الثانية الدعم األميركي إلسرائيل فتكون القطيعة مع الواليات 
المتحدة فرصة لالتحاد السوفياتي أن يكون له في مصر موطيء قدم. التوافق األميركيـ  السوفياتي في 
إفشال العدوان الثالثي، إنجلترا فرنسا إسرئيل، بسبب تأميم قناة السويس، ثم بعده الضغط على فرنسا 
بتحرير الجزائر من استعمارها ألزمها بالخروج من إقليم فزان الليبي 26 ديسمبرالعام 1956 الذي حررته 

من االستعمار اإليطالي العام 1943. لتخسر الجزائر بتحررها لعام 1962.
عدم احتياج أميركا الماس للنفط الليبي، وانسداد الملكية الليبية إزاء التجاوب مع المتطلبات األميركية 
المجال النقالب صغار  أفسح  الشرق األوسط وأفريقيا،  الشابة في  احتجاجات وتدمر األجيال  الستيعاب 
الضباط الليبيين إلزاحة الملكية العام 1969. وقد اعتبر االنقالب في ليبيا مجازًا، أحد الردود للقومية 

الناصرية على هزيمتها أمام إسرائيل في حرب العام 1967 .
الرئيس المصري عبدالناصر الذي ربطته وقت ذاك عالقة متميزة مع زعامة االتحاد السوفياتي، كانت 
الجيش  في  األركان  رئيس  بقيادة  ليبيا  في  االنقالب  بأن  خاطئة  استخبارية  معلومة  إليه  تسربت  قد 
الملكي، ليفاجأ مندوبه لالنقالبيين الصحفي محمد حسنين هيكل الذي سألهم عنه بأنه في السجن، وأن 
قيادة االنقالب من صغار الضباط، فيربط الحدث في ذهنه بتحركات البوارج الحربية لألسطول السادس 

األميركي قبالة الساحل الليبي التي لمحها من نافدة الطائرة المصرية التي حطت به في مطار بنغازي.
القرار المصري بحرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل، سبقه طرد الخبراء الروس، حتى يصطبغ قرار الحرب 
وتنفيده باإلرادة المصرية، فيكون كسب الحرب توطئة التفاقية السالم المصرية ـ اإلسرائيلية وتطبيع 
العالقات بينهما. جبهة الصمود والتصدي بالقيادة الليبية ـ السورية تعوض خروج السوفيات من مصر، 
فسورية تمنح االتحاد السوفياتي قاعدة بحرية على الضفة الشرقية للمتوسط، مقابل دعمها بالسالح 

والتدريب، وليبيا بشراء األسلحة بالعملة الصعبة لتعويض روسيا عما أنفقته في دعم القضية العربية .
عكس سورية، ظلت العالقة السوفياتية بالنظام الثوري الليبي متحسبة للترتيبات السياسية الدولية 
لما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة التي انتهجتها الواليات المتحدة األميركية في جنوب أوروبا 
والبحر األبيض المتوسط. وهنا نتفهم موقف االتحاد السوفياتي المتفرج من خرق الطائرات األميركية 
الخط الذي مده مياهًا إقليمية النظام الليبي في أبريل 1986 رداً على تفجير عمالء مخابرات ليبيين خليج 
سرت مارس العام 1986 والغارة األميركية على العاصمة طرابلس مرقص ليلي في برلين. وقبلهما 
موقفه من هزيمة النظام الليبي العسكرية المنكرة في تشاد 1986. رابعة األثافي كان تصويت االتحاد 
السوفياتي العام 1992 على عقوبات دولية في مجلس األمن بخصوص تورط المخابرات الليبية في 
تفجير طائرة البان آميركان فوق قرية لوكربي األسكوتلندية. هذا الموقف الروسي أشعل غضب دكتاتور 
ليبيا الساقط الذي رفض دفع مستحقات ليبية لروسيا مقابل مشتريات سالح باهظة. لقد وصف سفير 
روسيا السابق في طرابلس العالقة مع النظام الليبي الساقط بالثورة الشعبية عام 2011، بأن دكتاتور 
ليبيا السابق ربما كان يتظاهر بالتعاون مع االتحاد السوفياتي حتى انهياره وبعده دولة روسيا االتحادية 

حتى انهيار نظامه، ولكن دون تنفيذ أي شيء من اتفاقياته ليساوم بذلك الغرب.
 2011 العام  إلسقاطه  الناتو  حلف  دول  قوات  تدخل  إزاء  الليبي  الدكتاتوري  النظام  روسيا  خسرت 
ليبيا  التصويت مكرهة بسبب مكسبها في سورية. وعادت الستعادة كسبها في  باالمتناع فقط عن 
المنقسمة بين شرق وغرب بدعم مسمى قيادة الجيش الليبي بالمرتزقة الروس »فاغنر« وبالمواقف 
السؤال، هل  المتحدة.  األمم  الغربية تحت مظلة  الترتيبات  إزاء  األمن  لمندوبها في مجلس  المتعنتة 
تكسب ليبيا نفسها بعد أن خسرت روسيا سمعتها الدولية معزولة باعتدائها على جارتها الضغيرة دولة 

أوكرانيا وابتالعها.

نورالدين خليفة النمر
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تحالف املال اليهودي مع النازية املعدلة

وتكوينه  األداة  استخدام  خالل  من  الحيوانية  المملكة  عن  تميزه  بداية  منذ  اإلنسان،  انفك  ما 
وقدراته  القتال  أدوات  يطور  داخلها،  والمهام  الوظائف  وتوزيع  المنظمة  البشرية  التجمعات 
السهام  ثم  الرماح  استخدام  إلى  الحجر،  وقذف  العصي  استخدام  إلى  األعزل،  القتال  فمن  الحربية. 

والحقًا السيوف، إلى ما نشهده اآلن من الصواريخ بعيدة المدى.
أسلحة  الحرب دون  الخيالية، هو  القدرات  ذات  الحديثة  التقنية  وفرته  الذي  الجديد  التطور  لكن 
الحيوية  التحتية  والبنى  الضخمة  البنايات  وتدمر  اآلالف  مئات  وتشرد  البشر  آالف  عشرات  تقتل 

إلى خرائب. وتحولها 
التسعينات،  بداية  السوفياتي  االتحاد  تفكك  وحتى  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  أنه  معروف 
التي  الباردة«،  بـ»الحرب  يعرف  ما  نشأت ظاهرة  وارسو،  واختفاء حلف  االشتراكية  المنظومة  وزوال 
جانب  من  الوكالة  وحروب  الدولي،  واالستقطاب  المتبادلة  اإلعالمية  بالحرب  جانب،  من  تتسم، 

آخر.
إعالمية  حرب  إلى  محتاجة  غير  البرودة،  عالية  جديدة،  باردة  حرب  بدايات  نشهد  اآلن  لكننا 
المنظومات  تهاجم  التي  السيبرانية،  أو  اإللكترونية،  الحرب  وهي  بالوكالة،  حروب  إلى  وال  متبادلة 
والبنى  المتقدم  السالح  ومنظومات  الــرادار  أجهزة  فتعطل  العدو،  لدى  الحساسة  اإللكترونية 
محطات  تعطيل  الهجومات  لهذه  يمكن  بحيث  اإللكترونية،  التقنية  على  المعتمدة  التحتية 
المنظومات  إلى  الوصول  إمكانية  إلى  إضافة  والشركات،  االقتصادية  والمؤسسات  الكهرباء 

المستويات. أعلى  على  الدولة  بأسرار  المتعلقة 
تصاعد  إمكانية  من  التحذير   ،2021 سنة  منتصف  بايدن،  جو  األميركي،  للرئيس  سبق  فلقد 
من  والصين  وروسيا  جانب،  من  واشنطن  بين  التوتر  جراء  شاملة  حرب  إلى  السيبرانية  الهجمات 
الحكومية  الوكاالت  استهدفت  التي  السيبرانية  القرصنية  الهجمات  من  سلسلة  بسبب  آخر،  جانب 
الهجمات  أن  الدفاع األميركية  أعلنت وزارة   ،2011 العام  التحتية األميركية. في  والبنية  والشركات 

الحرب«. أعمال  تعتبر »عماًل من  السيبرانية 
أنابيب  خط  على  الهجوم  حيوية،  اقتصادية  مشاريع  على  السيبراني  الهجوم  أمثلة  ومن 
إلى  إضافة  المكرر،  الطائرات  ووقود  البنزين  يحمل  الذي   ،2021 مايو  في  األميركي  كولونيال 
الذي  األمر  المتحدة،  الواليات  من  الشرقية  المنطقة  في  للمستهلكين  الطاقة  احتياجات  تلبية 
الواليات  وشرق  جنوب  في  مستهلك  مليون   50 نحو  تخدم  التي  شبكتها،  إغالق  على  أميركا  أجبر 

المتحدة.
سيبراني  إسرائيلي  هجوم  أدى  حيث  المتبادلة:  اإلسرائيلية   – اإليرانية  الهجمات  أيضًا  هناك 
في  الوقود  إلى شلل محطات  إيران  في  الوقود  توزيع  نظام  على   ،2021 العام  من  أكتوبر   26 في 
ردت  وقد  يومًا،   12 تامًا  إصالحًا  الضرر  هذا  إصالح  واستغرق  محطة،   4300 عددها  البالغ  البالد 
شن  بمحاولة  إيران  إسرائيل  اتهمت  كما  كبرى.  إسرائيلية  طبية  منشأة  على  هجوم  بشن  إيران 
إسرائيل  ردت  وقد  محدود.  تعطيل  في  تسبب   ،2020 في  اإلسرائيلي  المياه  نظام  على  هجوم 
أجهزة  تعطيل  في  تسبب  عباس،  بندر  لميناء  التحتية  البنية  على  هجوم  بشن  المحاولة  هذه  على 

الميناء، وترتب على ذلك ازدحام السفن أمام ميناء الشهيد رجائي ألميال. الكمبيوتر في 
وهذا يدل على أن العالم مقبل على معاناة حروب غير مسبوقة.

»... الزمن في رواية )الصخب والغضب( هو الواقع، ما يجري على األرض، ولكن ال يعني هذا أّن 
الزمن مفهوم سرمدي جامد، بل هو متحرك، متلوّن، ما دامت الحياة تاريخا صاخبا، ال يقف عند نقطة 
زمنه  له  وبالتالي  واقعه؛  منّا  لكل  به،  الخاص  زمنه  منّا  لكل  ولذا  جامد،  بموقف  يرتهن  ال  معينة، 

المتحيّز في ممارساته وطموحاته وانشغاالته«.
هذه فقرة من مقالة نقدية لرواية وليم فوكنر، المشار إليها أعاله، كتبها الناقد الكاتب والمفكر 

العراقي غالب حسن الشابندر لموقع إيالف.
وكذلك كان زمن األربع سنوات األولى من قيام ثورة سبتمبر التي خرج الناس في ليبيا يناصرونها. 
أنا شاهد عيان على ذلك، وال أحد بمقدوره أن يقنعني بأن الليبيين لم يخرجوا عند رفع حظر التجول، 
في اليوم الرابع من شهر سبتمبر 1969 مؤيدين وفارحين. أما التململ والتذبذب وارتفاع األصوات 
الناقدة بدأ من بعد أربع سنوات، وفي السنة الخامسة بدأ التنكيل وزيارات الفجر، ثم إعدام 21 ضابطا 
شهيدان  ُأعدم   1977 أبريل   7 في  ثم   ،1975 أغسطس  في  االنقالب  المحيشي  عمر  محاولة  في 
مدنيان جهارا نهارا وفي ميدان عام هما األستاذ عمر دبوب ومحمد بن سعود. تلك اإلعدامات، التي 
لم يرَ الشعب الليبي مثلها إال إبان زمن االستعمار اإليطالي لليبيا، وبذلك مهد معمر القذافي الطريق 
في تنفيذ ما يراه صائبا، والواقع أن بعضه كان صائبا، وليس كله، ومنها لم يعد أحد يعلن أن »ثلث 
استمر  أن تكون حاضرة ومواجهة، وكذلك  يتعين  المعارضة  أن  رأت  قليلة  فئة  الثالثة كم؟« سوى 

بعضها حتى سقوط النظام بعد 42 سنة.
لعل أسوأ ما نفذه هذا النظام، هو تهميش شرق ليبيا، وكذلك جنوبها، فيما اهتم كثيرا بغربها. 
وجعل منه نقطة مراقبة الدخول والخروج، معلال ذلك بأنه ينبغي أن يكون للبيت باب واحد! وهذا 
ما جعله يقرر أن يكون مطار طرابلس فقط هذا الباب. أصبح على المسافر إلى سورية، مثال، وهي 
التي تقع شرق ليبيا، أن يسافر 1000 كيلومتر غربا ثم يطير المسافة ذاتها، قبل أن يغادر األراضي 
الليبية نحو وجهته الشرقية!، واستمر الحال طويال قبل أن يصحح هذا اإلجراء. القناعة بذلك الباب 

كانت السبب في اتساع طرابلس، وتقلص بقية المدن الليبية بدرجات متباينة.
ثم ضاق الحال كثيرا من بعد إحكام تأميم التجارة، وأصبح التموين لليبيا كلها يتم خالل جهات 
عامة، فتعلم الناس التجارة من خالل العموالت التي لم يعجز تجار الغرب عن تسهيل سبل دفعها، 
ولكن هل نقول كل الذين تولوا مناصب التموين مفسدين؟ ال، ولكن ال بد أن أحدا ما يسير األمور 

)دكنوني( وغالبا من دون علم ذلك النزيه الذي يوقع االعتمادات ومستندات الصرف.
حتى سنة 1985 كنت مدخنا شرها، ذات مساء لم أجد في بيتي سجائر، خرجت وطفت أماكن بيعها 
سرا، ولم أجد أحدا ممن يقفون في أماكن محددة، يبيعون أصناف )الجربا( كما تسمى في بنغازي، 

و)التكيال( كما تسمى في طرابلس، ومعها ظللنا نبحث عن التبغ.
وعدت إلى بيتي وفكرت أن أطرق باب أحد جيراني، وال أخفي عليكم أنني كرهت عبوديتي لهذه 
اللفات البيضاء جدا والقبيحة جدا. ال أدري كيف قررت أن أتوقف تماما عن التدخين! وال أدري كيف 
أنني لم أعد إليه منذ ذلك التاريخ، علما بأنني دخنت أول لفافة سنة 1960 يعني مدخن ألكثر من 25 

عاما.
القهر، الذل، العجز يجعل المرء قاسيا في قرارته، وفي تقديري أن هذا ما دفع العديد من الشباب 
الخارج،  من  إال  تتم  ال  الوقت  ذلك  في  ليبيا،  ظروف  في  التي  المعارضة،  طريق  يسلكوا  أن  إلى 
أخذوا  منهم  وكثير  ليبيا،  في  البقاء  رفضوا  الشباب  من  فكثير  فقط،  سياسية  تكن  لم  والمعارضة 
يعملون في البناء والتشييد، وعدد من أعمال أخرى يترفع عنها الغربيون، بما في ذلك مالطا )الحنينة(، 
التي شاهدت بنفسي شبابا يعملون في بناء مساكنها، فيما يعمل في بناء مساكن ليبيا عمال من 

أنحاء العالم!
عشت هذه التجارب، ولكن لم يكن من حل سوى التعامل معها على أساس أنها قدر، وال ينبغي 
مطلقا التفكير في معارضة، فالحمل كان ثقيال عليّ، وحتى بعدما خف كثيرا في منتصف السبعينيات، 
امتلكت سكني الخاص، وتزوج األخوان، والشقيقات، وعادت الحاجة وافية وكذلك سي عقيلة من مكة. 
ولكن بدأت بنياتي ينضجن، وأبنائي لم يعودوا أطفاال. فكرت في الهجرة إلى مصر، وذهبت بالفعل، 
صحبة زوجتي وأطفالي بعدما أخبرت أخي، وأكدت عليه أال يخبر أمي، ولكنه لم يفعل، فلقد جاءني في 
اليونان جار كريم وصديق عزيز، وأخبرني أنه مبعوث من أمي التي تأمرني أال أفعل، وأن أعود، فعدت 
مؤكدا لها أنني لم أكن أنوي أبدا أن أتركهم، كانت مجرد إجازة ولكنها لم تكن كذلك، وأحمد اهلل 

أنني لم أفعل، فلقد تأذى وقاسى الكثيرون مغبة الغربة، ولم يكن ثمة داع لها على اإلطالق.
لم تكن التأميمات، باستثناء التأميم الشكلي للنفط قرارات صائبة، فحجم ثراء ليبيا وسعة أرضها، 
الرئيس جمال عبدالناصر رحمه  أن  ولقد سمعت  التأميم،  يفكر في  أي حاكم  وقلة شعبها ال تجعل 
اهلل، نصح القذافي بعدم التأميم، وأخبره أن قرار تأميمه للبنوك من أخطائه التي اعترف بها، ولكن 
ألن القذافي من شعب »صعيب عناده« أمّم حتى محالت الخضروات، والقصابين، وأصبح المواطن 
البسيط، ال يرى »الكوارع والكرشة« سوى أيام األعياد. أذكر أننا كنا عائدين من جنازة أحد معارفنا. 
المرحوم مفتاح  التفت نحو  الليلة،  تلك  لعشاء  العربة، ونحن نخطط  يقود  الفالح  وفيما كان مفتاح 
الفرجاني، وقال له: »يا مفتاح باهلل خلِّ أهلك يطبخون لنا أي يوم طبيخة فاصوليا بالكرشة..« فقاطعه 
مفتاح: »أين أجد لك كرشة.. إال تريدها أن تطبخ لك فاصوليا بـ )الجيالت(!« وهي لمن ال يعرف عكايز 
المرضي! وانفجرنا ضاحكين، وكان ذلك واقعا اختفت مثل هذه الوجبات وأصبح الحصول عليها صعبا، 

وكأنها من الممنوعات.
األجهزة  وكثرة  وتشاد،  أوغندا  في  الحروب  ومغبة  الناس،  أراضي  على  واالستحواذ  التأميمات، 
االستخباراتية، وصعوبة السفر، كلها كانت مصائب، ولكن من ال يعرف أن قانون الضمان االجتماعي 
ليس قانونا بديعا، وأن العالج المجاني ليس عمال جبارا، وأيضا التعليم، والجامعات لو لم توجه نحو 
فكرة واحدة. كلها أمور كادت لو نفذت بعيدا عن النقاط الخمس، والكتاب األخضر لجعلت من بالدنا 
شيئا آخر، من يذكر على سبيل المثال مصنع الدراجات، ومصنع القوارب ، ومصنع الشكوالتة، ومصنع 
توفر  إلى  إضافة  الصناعة  أسس  أن  البديهيات  من  كثيرا،  وغيرها  األحذية...  ومصنع  المنسوجات، 
المادة الخام، هي وفرة األيدي العاملة فيما كنا ثالثة أو أربعة ماليين، منتشرين نحارب في أوغندا 
وتشاد، ولبنان، وفي المصانع المنتشرة باتساع ليبيا، وحوالي مليونين هجروا ليبيا، وأشهد اهلل أنني 
التقيت بعازف في مرقص بمدينة صغيرة في وسط ثلوج )قبوعة( العالم الشمالية، كان زنجيا أنيقا، 
بضفائر أنيقة، وعندما دعوته لمشروب، وسألته باللغة اإلنجليزية عن بلده أجابني ضاحكا: »من باب 
بحر!« كان طرابلسيا رائعا! والتقيت بعدد آخر بهلسنكي، بل وفي قرية صغيرة قريبة من )كونجو( في 

الصين. فهل نحن فعال بضعة ماليين؟.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

السالم السيئ خير من الحرب الجيدة.
• مثل روسي

• القيامة اآلن!
ومن  وأميركا  أوروبا  اآلن  أن  يعني  أوكرانيا،  لجارتها  روسيا  غزو 
الكبرى  الحرب  منذ  لها  شبيه  ال  حرب،  وطيس  في  غارقون  يتبعهما، 
طالها  أيضًا،  اليوم  ليبيا  غصبًا.  ليبيا  فيها  غطست  كانت  ما  الثانية، 
الفاغنر  شرر نار أوروبا، خاصة من جهة طرفي الحرب في ليبيا: روسيا 
بقية  انشغل  مثلما  بالحرب،  الطرفان  انشغل  وقد  العثمانية!،  وتركيا 

الطرف الدولي، وليبيا، تؤكد كل المعطيات، أنها مسألة دولية.
أبت؛  أم  شاءت  الحرب،  مسألة  في  أذنيها،  حتى  غارقة  ليبيا  إن  بل 
إما ألنها دولية نفطية، والنفط الساعة مسألة المسائل، ودول أوروبية 
تدعو لتجنيب قطاع النفط الليبي الصراعات السياسية!، وإما أن القمح 
أوكراني - روسي، وقد اعتبر تجار الخبز في ليبيا، أن الحال ينبئ بسوق 
أسود  طالعها  بالد  في  سوداء.  سوقًا  البالد  لجعل  فتسابقوا  سوداء، 

حالك، منذ الحرب األوروبية الكبرى الثانية، وحتى حربهم الساعة.
الحال  لصبغة صبغت  توكيد  مجرد  وقائع،  استجد من  ما  أن  الواقع 
ذا  ومن  المحلي.  ثم  فاإلقليمي  الدولي،  أضالعه  مثلث  هو  ما  الليبي، 
فاألمم متحدة بإقليمها ودولها، ألجل أن يكون الحل الالحل في ليبيا، 
مصالحهم  ألجل  صراعهم  ألن  وذلك  ونيف.  عشر  سنوات  منذ  ذاك 
حاسم  وفاق  إلى  بعد  يصل  لم  منها،  وليبيا  المنطقة  في  ونفوذهم، 
أومحاربوه، فهم  الحال  ليبيا، من هم سياسيو  في  القادة  أما  ونهائي. 
وهم  ذاك،  أو  واإلقليمي  الدولي  الطرف  هذا  عن  بالوكالة،  يقودون 
ضلع المثلث المحلي من يتكسبون، من أن تبقي األوضاع على ما هي 

عليه، ومن هذا رغم الخصومة الظاهرة، هم حلفاء في الجوهر.
• بانوراما 1

إذا الحرب البعيدة، زوادة لحالة تسويف الحال الليبي.
لتوضيح كيفية التسويف، سأضطر لتكرار ما فات، فالمسألة الليبية 

الدولي،  البعد  هو  رئيس  ببعد  لكن  نعم،  محلية  مسألة  غيرها،  كما 
مجلس  وقــرار   2011 مارس  منذ  دولية،  مسألة  ليبيا  وجدنا  ولهذا 
السلبي  بالتصويت  األمن،  مجلس  في  روسيا  دعمته  ما   ،1973 األمن 
تحت  ثالثة،  انتخابات  ليبيا،  خاضت  ذلك  وبعد  التصويت.  عدم  أي 
تحالف  قوات  سمائها  أو  أرضها  على  وتواجد  دولي،  إشراف  أو  رقابة 

دولي، ثم أميركي وفرنسي وإيطالي وروسي وتركي وما خفي أمرهم.
وليامز،  ستيفاني  األميركية  السيدة  كانت  آخــرًا،  وليس  وأخيرًا 
قد  ليبيا،  في  بالوكالة  المتحدة  لألمم  السامي  المندوب  بصفتها 
من  وصايا  مجلس   ،2020 يناير  األخير  برلين  مؤتمر  بعد  أنشأت 
 24 في  انتخابات  هناك  تكون  أن  قررت  ثم  الليبيين.  من  عضوًا   75
ديسمبر 2021، وعلى ذلك قام مجلس الوصايا بانتخاب بين أعضائه، 
الدبيبة،  عبدالحميد  هو  بالباراشوت  سقط  حكومة  رئيس  فرشح 
الغرباوي  ونائبان  المنفي!  محمد  هو  برئاسة شرقاوي  رئاسة  ومجلس 
ستيفاني  السيدة  وأعطت  الكوني!،  موسى  والجنوبي  الالفي!  عبداهلل 

الدبيبة اليد الطولى، فيما اليد القصيرة للمجلس الرئاسي.
الليبي، حيث اتضح أن  ما حدث بعد ذلك يعرفه كل مهتم بالشأن 
االنتخابات مجرد جزرة أخذها عماد السائح رئيس مفوضية االنتخابات 
تحت  االنتخابات،  موعد  فوت  حتى  الليبيين  بها  وألهى  يــده،  في 
بفتوى  صالح  عقيلة  نهض  وعندئذ  القاهرة؟.  بالظروف  كناها  تعويذة 
باشاغا  فتحي  السابق  وعدوه  حليفه  لها  رشح  جديدة،  حكومة  رئاسة 
وزير الداخلية في حكومة السراج، ما في جلسة لمجلس النواب منحت 
األعلي  المرشد  نفسه  يعتبر  من  المشري،  خالد  كالعادة  فقام  الثقة. 
هو  ما   - األعلى  للمجلس  كرئيس  ثانيًا  ذلك،  تأييد  أواًل  خمينائي!، 
عنده السلطة فوق السلطات - تأييد رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس 
وأن  باشاغا،  فتحي  لحكومة خصمه  والعباد،  والبالد  الوطنية  الحكومة 

الحكومة الدبيبية هي الشرعية.
الخالصة: أن من يعنبر نفسه الشرعي الوحيد في ليبيا، عبدالحميد 

تعهد  من  غيرها،  وطنية  ال  ما  الوطنية  الحكومة  رئيس  هو  الدبيبة 
بذا  بذلك،  التعهد  غير  يفعل  ولم   ،2022 يونيو  في  انتخابات  بإجراء 
األعلى حامل  المجلس  رئيس  فيما عضيده  االنتخابات،  هو حامل جزرة 
النواب، فتحي  جزرة الدستور. وهذا في مواجهة رئيس حكومة مجلس 
باشاغا وعضيده عقيلة صالح من حمال جزرة االنتخابات والدستور معا، 
لألمم  العام  األمين  غوتيريس  بدعم  كله  وهذا  شهرًا.   14 بعد  ولكن 

المتحدة ومستشارته السيدة ستيفاني، من تطبخ بتؤدة وعلى مهل.
فائز  الوفاق  حكومة  األول:  المربع  إلى  أحمد،  والعود  عدنا،  اليوم 
الثني، مع  النواب عبداهلل  المعترف بها دوليًا، وحكومة مجلس  السراج 

زيادة ملح وقائع الساعة.
• بانوراما 2

إلى  والــدولــي،  اإلقليمي  ساهم  األخير،  والنيف  العقد  خــالل   -
قبل  ساهموا  ما  القذافي،  العقيد  دولة  إسقاط  في  الليبيين  جانب 
ليس  ذاك،  أن  القول  نافل  ومن  لعقود.  عليه  والمحافظة  مجيئه  في 
ما  والنفوذ،  المصالح  بدافع  بل  القذافي،  وال  الليبيين  عيون  أجل  من 
السياسي،  نظامها  لتغيير  أوكرانيا  يغزو  بوتين  الروسي  القيصر  جعال 
مرحلة  في  أوكرانيا  ودخلت  بل  بعد،  عن  محاوالته  فشلت  أن  بعد 
معمر  العقيد  وكــان  مطلق.  كحاكم  وجــوده  تهدد  ما  ديمقراطية، 
نظامها،  لتغيير  تشاد،  لجارته  بغزوه  عقود،  منذ  سبقه  قد  القذافي، 
في  السلطة،  على  صراع  كل  إذا  هكذا  أتباعه.  من  فيها  حاكم  ودعم 
الشعوب  خلق  من  فسبحان  محلية،  إقليمية  دولية  أبعاد  له  دولة  أيما 

لتتداعك. والقبائل 
»شيع  لعبة  نلعب  ليبيا،  أطفال  كما  كنت  طفاًل،  كنت  عندما   -
وطي«، أي ارفع نزل، فلم يكن بين أيدينا غير جذع نخلة ماتت، وعند 
قلة جذع شجرة، ما كنا نضعه عند وسطه، على صخرة أوما شابه، ثم 
يركب أحدنا عند طرف، والثاني عند الطرف اآلخر، ثم يأخذ الواحد منا 

يرفع والثاني ينزل، صارخين في عبث األطفال:»شيع وطي«.

أحد  اإلرهابية، نصب  الجماعات  فترة سيطرة  درنة  أحداث  في 
المتطرفين مدفع ميم طاء فوق سطح بيته، فتفاوض معه الجيران 
ألنه يشكل خطرًا عليهم، وحين أصر اقتحموا البيت وطردوه منه 
وأزالوا السالح من فوقه. تهديد األمن سواء أكان منزليًا أو قوميًا 
الجزئية  الحادثة  هذه  ولعل  اشتباك.  إلى  يفضي  أن  إال  يمكن  ال 
روسيا  بين  يحدث  لما  أخالقيًا  مدخاًل  لتكون  تصلح  الصغيرة 

وأوكرانيا.
أوكرانيا  انفتاح  مقابل  تعويضات  على  للمساومة  محاولة  في 
فيكتور  األسبق  األوكراني  الرئيس  قام  األوروبية،  السوق  على 
االتحاد  مع  الشراكة  اتفاقية  على  توقيعه  بتأجيل  يانوكيفيتش 
يانو  حصل  التعويضات،  على  يحصل  أن  على  وعوضًا  األوروبــي، 
كيفيتش على انقالب أطاح به عبر المسلحين النازيين مدعومين 
عائدة  كقوة  روسيا  تقويض  الرئيس  هدفها  غربية  دوائــر  من 

والتفرغ للعدو األول، الصين.
والتعبير عن السلطة الحاكمة في أوكرانيا بالنازية ليس مبالغة 
يمينية متطرفة  السلطة قوى  أو مجرد تشبيه، لكن تشمل هذه 
أو  لها،  شعارًا  المعقوف  الصليب  فصائلها  بعض  تتخذ  ومسلحة 
كما يقول المحلل السياسي ألكسندر نازاروف »ليست تلك استعارة 
فحسب؛  المتطرف(  )اليمين  عن  هنا  الحديث  يدور  وال  بالغية، 
وإنما عن النازيين الحقيقيين، عن مؤيدي التفوق العنصري للعرق 
الحرب  في  النازيين  الحرب  مجرمي  من  يتخذون  الذين  األبيض، 
اآلالف  لمئات  الجماعية  اإلبادة  عن  المسؤولين  الثانية  العالمية 
في  الشوارع  تسمية  يتم  اآلن  يعبدونها.  أصنامًا  األشخاص،  من 
أوكرانيا بأسمائهم. تخيل معي، على سبيل المثال، ملعب هتلر في 
برلين. هذا تحديدًا ما يحدث في أوكرانيا، هناك ملعب يحمل اسم 
المجرم النازي شوخيفيتش ... وبعد الحرب العالمية الثانية، وجد 
كثير من هؤالء األوكرانيين، المتعاونين مع ألمانيا النازية، مالذًا 
أحفادهم  ويشارك  وكندا،  األميركية  المتحدة  الواليات  في  لهم 
)مثل وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريالند( بنشاط في تحديد 

سياسة هذه البلدان تجاه أوكرانيا«.
متطرفة  إقصائية  إجــراءات  النظام  اتخذ   2014 انقالب  بعد 
القانون  فألغى  األوكرانية،  الدولة  مجتمع  من  أساسية  لمكونات 
األغلبية  ذات  المناطق  الروسية في  اللغة  باستعمال  الذي يسمح 
خروج  إلى  أدى  ما  والجنوب،  الشرق  في  خصوصًا  بها،  الناطقة 
كتائب  واستطاعت  القانون،  إللغاء  رافضة  حاشدة  مظاهرات 
المناطق  بقوة في عديد  المظاهرات  المتطرف قمع هذه  اليمين 
جماعات  لديهما  تتوفر  اللتين  ولوغانسك،  دونسيتك  في  ماعدا 
مقاومة مسلحة لتخوض اشتباكات مع كتائب اليمين التي تلقت 

تدريبات عن طريق عسكريين أميركيين وكندييين. وارتكبت هذه 
الكتائب التي توصف في الجمهوريتين اللتين اعترفت بهما روسيا 
آخرين بالتشكيالت النازية اإلرهابية جرائم ضد اإلنسانية، ما جعل 
محكمة الجنايات الدولية في إطار تحقيقاتها تبدأ منها وصواًل إلى 

الحرب القائمة اآلن.
على  الحث  لموجة  المقاومة  التقارير  من  الكثير  تتحدث 
الكراهية العارمة التي تجتاح ميديا العالم، عن العالقات الوثيقة 
الثقافة  يخص  فيما  ليس  واألوكراني،  الروسي  الشعبين  بين 
والمصاهرة،  القرابة  مستوى  على  ولكن  المشترك  والوجدان 
أوكرانيا  وانفصال  السوفياتي  االتحاد  انهيار  بعد  ما حدث  لكن 
أوليغارشات  إلى  المتطرفة وتحولت  القومية  الخاليا  أن تحركت 
يتحالف  غريبة  تاريخية  مفارقة  وعبر  المختلفة،  مناطقها  تحكم 
اللوبي اليهودي من رجال األعمال مع التيار اليميني الموصوف 
بالنازي من أجل التحكم في مفاصل الدولة؛ وإذ يحاول البعض 
تفنيد هذا التحالف الغريب باعتبار الكراهية بين اليهود والنازية، 
ما  وكثيرًا  ويحدث،  التاريخ  عبر  حدث  التواطؤ  هذا  مثل  أن  إال 
تكون  أن  فرصة  لها  تتاح  أساليب جالدها حين  الضحية  تتبنى 
جالدًا يومًا ما ــ وما يحدث في فلسطين المحتلة ــ يثبت ذلك. 
روسيا  عن  تمامًا  األوليغارشات  هذه  باستقالل  الهوس  وجعل 
يعمل على تصفية كل العالقات التاريخية معها، وكان خطابهم 
النزوع،  لهذا  األيديولوجية  الذخيرة  هو  المتطرف  القومي 
الكبرى  مصالحها  األوروبي  وحليفها  المتحدة  الواليات  ووجدت 
السلطة،  على  لالستيالء  انقالبه  دعمت  الذي  التيار  هذا  في 
لكي  روسيا  فيها  تتورط  استنزاف  لحرب  مجااًل  سيشكل  والذي 
الداخل،  من  تدميرها  أجل  من  شاملة  عقوبات  عليها  تُفرض 
منصوب  كمين  هذا  أن  جيدًا  يعرفون  الذين  الروس  والساسة 
ولكن  الدبلوماسية،  عبر  سنوات   8 طيلة  تفاديه  حاولوا  لهم، 
من  مناص  ال  حين  بإرادتك  الكمين  تدخل  ألن  تُضطر  أحيانا 
ذلك، وحين يكون منصوبًا في الكوة الوحيدة التي من الممكن 
مدى  لتقليل  نفسك  تجهز  أن  سوى  بديل  وال  منها،  تخرج  أن 

األضرار حين يصبح األمر مسألة وجودية.
وجدان  دغدغوا  قوميون  ساسة  استقاللها  منذ  أوكرانيا  حكم 
األغلبية األوكرانية، لكن لم يكونوا نازيين، وحافظوا على شعرة 
الحقيقي  العام   2014 العام  بعد  ولكن  روسيا،  الجارة  مع  معاوية 
لبداية الحرب، حدث التحالف العجيب بين النازييين الذين وصلوا 
إلى السلطة ورجال النفوذ المالي اليهودي، وأبرزهم مؤسس أكبر 
الحكام  حاجة  واستغل  كولومويسكي،  إيغور  صناعية  مجموعة 
وتمويل  بتأسيس  فبدأ  طموحاتهم،  تلبي  عسكرية  لقوة  الجدد 

الكتائب المسلحة النازية لتتحول هذه الميليشيات ــ كما في دول 
عديدة جيوشها ضعيفة ــ إلى القوة المركزية للتيار الحاكم، وهي 
النازيون من دول  المتطوعون  اآلن  يلتحق بها  التي  الميليشيات 
إلى  الحقيقية، وصواًل  أقرت بهذه  التي  ألمانيا  عديدة، بداية من 
عمليات  على  احتجاجًا  األوكراني  السفير  استدعت  التي  السنغال 
إغرائهم  عبر  الستغال  داخــل  من  لمتطوعين  الكثيف  التجنيد 

بالمال.
وتعذيبًا  اعتقاالت  تشمل  فظائع  الميليشيات  هذه  ارتكبت 
النظام  معارضي  من  عشرات  وأحرقوا  للمعارضين،  وتصفية 
المبنى  في  النار  أضرموا  أن  بعد  أوديسا  في  المسلحين  غير 
ارتكبه مسلحوه من  المتحصنين به. ومع تلوث هذا االسم بما 
أوليغارشي  إلى الخلف، وظهر  إبادة تراجع كولومويسكي  جرائم 
الشوكوالتة(  )ملك  المسمى  بورشينكو  الملياردير  هو  جديد 
أرسين  حليف،  بأوليغارشي  ومستعينًا  للبالد،  رئيسًا  ليصبح 
بدعم  النازية  كتائبه  على  وسيطر  كولومويسكي  أزاح  أفاكوف، 
منصب   2014 انقالب  حكومة  في  وتولى  معلن،  أميركي 
في  ويبدأ  وزارتــه  في  الميليشيات  هذه  ليدمج  الداخلية  وزير 
الملياردير  دعم  الستار  خلف  ومن  الدولة،  خزانة  من  تمويلها 
زيلينسكي،  فالديمير  اليهودي  المهرج  ترشيح  كولومويسكي 
الفاسدة،  األوليغارشات  خارج  من  القادم  التلفزيوني  الشاب 
روسيا  مع  السالم  بتحقيق  الناخبين  المحبوب  الكوميدي  ووعد 
المواطنين من أصل روسي، وتمكن من  واحترام  الحرب  ووقف 
النجاح في االنتخابات بفضل تصويت احتجاجي دعمه فيه سكان 
يضمره  ما  لكن  المطمئنة.  وعوده  على  بناًء  والشرق  الجنوب 
فبمجرد  االنتخابي،  برنامجه  عكس  كان  نائمة  يمينية  كخلية 
يمنع  قانونًا  ووقع  النازيين،  مع  تحالف  السلطة  إلى  وصوله 
وفي  الخدمات  ومجال  اإلدارة  في  حتى  الروسية  اللغة  استخدام 
مستعينًا  للمعارضة،  تلفزيونية  قنوات  خمس  وأغلق  المتاجر، 
النازيين  عن  بعيدًا  االستخبارات  جهاز  في  بنازيين  إجراءاته  في 
المشبوهين المدمجين في وزارة الداخلية. وفي مجملها تسيطر 
هذه الميليشيات األقوى بكثير من الجيش على القرار السياسي 
وعلى مراكز المال وعلى كل المؤسسات الصناعية الكبرى التي 
تمت خصخصتها، وهي التي يصلها السالح األميركي واألوروبي 
البيولوجية  للبحوث  مختبرًا   16 أميركا  نقلت  كما  حاليًا،  الفتاك 
الدمار  بأسلحة  أوكرانيا  تمأل  وأميركا  أوكرانيا،  إلى  والجرثومية 

الشامل التي بحجتها الكاذبة غزت واحتلت العراق.
على  يستولي  كي  األوكراني  للجيش  بوتين  مخاطبة  ورغم 
فإنه  أوكرانيا؛  يختطفون  الذين  النازيين  من  ويتخلص  السلطة 
يدرك أن الجيش أضعف من هذه الكتائب وتركز حملته العسكرية 
السياسي  المشهد  من  األوليغارشات  هــذه  ــة  إزاح على  اآلن 
والميداني، ومن ثم العمل على أن تستلم الحكم سلطة جديدة 
موالية لروسيا، أو على األقل تنحو بأوكرانيا صوب الحياد، خصوصًا 
يقودونها  الذين  القوميين  شعبية  اضمحالل  مدى  يعرف  وهو 
الدولة،  الذي نخر مؤسسات  الفساد  إلى مصير مجهول بعد  اآلن 
لوال هذه  تقع  أن  لها  ما كان  أميركا في حرب  أن ورطتهم  وبعد 
الخلطة السامة من األيديولوجيا القومية المتطرفة ورجال المال 
والميليشيات، وهي خلطة ليست خطيرة على جارتها روسيا فقط 

ولكن على مصير أوكرانيا نفسها.
يقول ألكسندر نازاروف في مقالة نشرها قبل عام في موقع قناة 
آر تي: »في سياق هذا الصراع، قد تتالشى أوكرانيا من الوجود. 
ال ألن روسيا ستحتلها، فال الواليات المتحدة األميركية وال روسيا 
السكان  من  مليون   30 من  أكثر  مصروفات  تحمّل  تستطيعان 
أوكرانيا،  مثل  بلد  في  النازي  النظام  لكن  أوكرانيا.  في  الباقين 
من  الدولة  هذه  سيدمر  ذاته،  على  ومنقسم  القوميات  متعدد 
الناطقين  السكان  عودة  أجل  من  يقاتلون  ال  النازيون  داخلها. 
األراضي من هؤالء  يريدون تطهير  وإنما  أوكرانيا،  إلى  بالروسية 
السكان، وبالتالي سيخسرون في كل مرة في الحرب األهلية، حتى 
يتم تقليص أوكرانيا إلى عدة مناطق في غرب البالد، تكون فيه 
الحاضنة الشعبية للسكان أكثر تقباًل لألفكار النازية. أوكرانيا دولة 
إلى  والتحول  أكثر،  التفكك  قدر  أمام  تقف  لكنها  بالفعل،  فاشلة 
منطقة تعجّ بالفوضى. ولكن الفرق، أنه باستثناء روسيا، لن يكون 

هناك من يحزن على أوكرانيا«.
الساسة  يمارسها  قذارات  إليها  تفضي  ما  لكن  قذرة،  الحرب 
الحرب  »إن  فولتير:  قال  كما  أو  ويالتها،  تطالهم  ال  غالبا  الذين 
تأتي إلينا من مخيالت ثالثمئة أو أربعمئة شخص مبعثرين على 

وجه هذه األرض يسمون أنفسهم أمراء أو وزراء«.

24 - زمن الصخب والغضب

حرب فائقة البرودة

ليبيا »شيع وطي«!
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

الغريفة.. تفتيش بيئي
على الصيدليات والعيادات

الرسمية على موقع  الغريفة على صفحتها  بلدية  قالت 
أجرى  البلدية  في  البيئي  اإلصحاح  مكتب  إن  فيسبوك، 
مديرية  بفرع  المركزية  الدوريات  رفقة  ميدانية  جولة 
التفتيش  البلدي بالبلدية. الجولة شملت  جهاز الحرس 
الواقعة  الطبية  والمختبرات  والعيادات  الصيدليات  على 

في نطاق بلدية الغريفة.

سرت .. انفراجة
في أزمة غاز الطهي
سرت–الوسط: محمود الصالحي

أسطوانات  توافر  في  انفراجة  سرت  مدينة  شهدت 
 1500 من  أكثر  تحوي  شحنة  وصول  مع  الطهي،  غاز 

أسطوانة موزعة على مركزين لتوزيع غاز الطهي.
إلى  تصريح  فــي  بسرت  االقتصاد  مــراقــب  ــال  وق
خصصت  الطهي  غاز  من  الشحنة  هذه  إن  »الوسط«، 
خمسة  بقيمة  استهالكية،  تعاونية  جمعيات  لخمس 
فيه  تباع  الذي  الوقت  دنانير الستبدال األسطوانة، في 

بالسوق السوداء بـ 40 دينارًا.
الثالثة  األسابيع  مدار  على  سرت  مدينة  وشهدت 
الماضية، أزمة في توفير أسطوانات غاز الطهي، والتي 
لألسطوانة  الموازية  السوق  في  دينارًا   40 إلى  وصلت 

الواحدة.

طرابلس.. حلول 
جذرية ملواجهة 

ارتفاع أسعار الخبز
بلـدية  مجلس  أعــضــاء  بحث 
طـرابلس المـركز، مـع أصـحـاب 
كيفية  البلدية  فــي  المخابز 
تعامل المخابز مع أسعار الدقيق 
المرتفعة داخل األسواق مع عدم 

وجود دعم من الدولة.
على  البلدية  مجلس  ــال  وق
موقع  فــي  الرسمية  صفحته 
فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
األحد،  عُقد  الذي  االجتماع  إن 
ــة مــوضــوع غالء  تــنــاول دراسـ
ارتفاع  وأيــضــًا  المخابز  إيجار 
الكهرباء  وانقطاع  العمالة  إيجار 
العجين،  تلف  في  يتسبب  ما 
العوامل  ــذه  ه كــل  ــاط  ــب وارت
ارتــفــاع  على  البالغ  بالتأثير 
أنها  ــدت  أك البلدية  األســعــار. 
فورية  حلول  وضع  على  تعمل 
التي  المشاكل  لهذه  وجذرية 
بلدية  وأهــالــي  سكان  تــواجــه 

طرابلس المركز.

زلينت.. توزيع املنحة األولى لألرامل واملطلقات
بدأت إدارة الشؤون االجتماعية في بلدية زليتن، اإلثنين، توزيع المنحة المالية األولى للمشاريع الصغرى لألرامل والمطلقات.

وقال مجلس البلدية على صفحته الرسمية في موقع التواصل فيسبوك، إنه جرى تسليم الدفعة األولى التي قدمت الفترة الماضية بعدد 
65 مشروعًا وتمت الموافقة على 40 مشروعًا من قبل اللجنة المكلفة.

يذكر أن تمويل المشاريع يأتي من اللجنة الدولية للصليب األحمر وبإشراف ومتابعة الشؤون االجتماعية في البلدية.

البالد  في  المستعرة  السياسية  األزمة  انعكست 
الوحدة  وحكومة  باشاغا،  حكومتي  بين  حاليًا، 
الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على 

البلديات الليبية وعمدائها؛
البلديات، حكومة  حيث طالب عدد من عمداء 
دعمها  وديمومة  »باستمرار  الوطنية  الوحدة 
لجميع  الــدعــم  ــول  وص مؤكدين  للبلديات«، 
مشيدين  الــوطــن،  ــوع  رب كافة  فــي  البلديات 
بقرارات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التي 
وصوفوها بـ»التاريخية بخصوص دعم الالمركزية 
ونقل االختصاصات للبلديات«. جاء ذلك في بيان 
أصدره عدد من عمداء البلديات، عقب اجتماعهم، 
الثالثاء، في العاصمة طرابلس مع وزراء القطاعات 

الخدمية بحكومة الوحدة الوطنية.
عمداء البلديات قالوا في بيانهم، إن اجتماعهم 
مع وزراء القطاعات الخدمية جاء استجابة لتوجيهات 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة 

لحلحة جميع اإلشكاليات التي تعانيها البلديات
الوحدة  حكومة  برئيس  أشـــادوا  الــعــمــداء 
من  للبلديات  الالمحدود  »دعمه  على  الوطنية 

خالل تخصيص ميزانية التنمية في الباب الثالث 
 2021 دينار في سنة  مليار  الميزانية بنصف  من 
المشروعات  لدعم   2022 سنة  ونصف  ومليارين 

المسبوق  غير  الدور  وكذلك  وتنفيذها  التنموية 
لنقل االختصاصات وتمكين البلديات من ممارسة 
اختصاصاتها التي كفلها القانون رقم )59( لسنة 

2021، بشأن اإلدارة المحلية في قطاعات اإلسكان 
والتعمير واالقتصاد والنظافة والتخطيط والشؤون 

المحلية واإليرادات المحلية«.

استمرار الدعم
الوحدة  حكومة  رئيس  البلديات  عمداء  وطالب 
إطالق  في  ومساندتها  البلديات  بدعم  الوطنية 
مشاريع »عودة الحياة« وتمكينها من إيجاد الحلول 
والصرف  المياه  مشكالت  لحل  الالزمة  التنفيذية 
الصحي بشكل نهائي وبمشاركة اجتماعية تشمل 
تأييدهم  معلنين  ليبيا،  ربوع  في  المناطق  كافة 
لعمليات اإلعمار والتنمية ورفضهم لعودة الحروب 
الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  وأذن  والــدمــار.  
الوطنية في 21 ديمسبر 2021، بالتعاقد لتنفيذ 
المواصالت  قطاعات  في  المشروعات  من  عدد 
الحكومة  مساعي  ضمن  والتعمير  واإلســكــان 
لالقتصاد  الحياة«  »عــودة  مشروع  في  للمضي 
أغسطس   25 يوم  الدبيبة  أعلنه  الذي  الوطني 

الماضي.

طرابلس ـ القاهرة–الوسط

وشركة  الصحية  المراكز  أوضــاع  ودراســة  لتقييم 
القطرون  بلدية  نطاق  داخل  الصحي  والصرف  المياه 
اجتمع  المرافق،  هذه  تواجه  التى  الصعوبات  وحلحلة 
عميد بلدية القطرون المكلف عبدالقادر المهدي حسن 
بحضور وكيل ديوان المجلس البلدي على آدم الطاهر 
ومدير  بلحاج،  األمين  للمجلس  القانونية  والشوؤن 
شركة المياه والصرف الصحي مكتب القطرون إدريس 

بركة مينا.
الرقابة  مكتب  مدير  من  كاًل  أيضًا  ضم  االجتماع 

فريق  مع  عيسى  صالح  بشير  القطرون  في  ــة  اإلداري
منسق  يضم  والذي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
الفريق نبيل صالح وردكو و أحمد الحضيري وعون اهلل 

اشتيوي و د. فوزي إبراهيم و د. ميمون محمد.
الصحي  مركز  إلى  ميدانية  زيــارة  اللجنة  وأجــرت 
الصحي  الصرف  وشبكات  المياه  وآبار  مسعود  قصر 
المتواجدة داخل البلدية لتقييمها. وأكد مجلس بلدية 
القطرون أن المياه والصرف الصحي هي العائق األكبر 

داخل البلدية خصوصًا في فصل الصيف.

القطرون.. اجتماع لحل مشاكل املراكز الصحية واملياه
طبرق.. البلدية تحذر املتاجرين في أسطوانات الغاز

طبرق–الوسط: فراس بن علي
حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، األحد، كل من 
يتاجر في أسطوانات غاز الطهي من المواطنين أو أصحاب المستودعات من أنه 

سيعرِّض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة المالية.
وقال بوالخطابية في تصريح إلى »الوسط«، إن ثمن أسطوانة غاز الطهي 
وصل إلى 25 دينارًا بداًل من 3 دنانير كما حددتها الدولة، من قبل المتاجرة 
والسمسرة في هذه السلعة المدعومة من الدولة، معتبرًا أن »هذا األمر زاد عن 

حده« متوعدًا المخالفين بإقفال مستودعاتهم.
أسطوانات  بيع  في  تجاوزات  أي  باإلبالغ عن  المواطنين  بوالخطابية طالب 
الغاز أو ارتفاع أسعارها أو حجبها بأي طريقة مخالفة، مؤكدًا أنه »سيتم إغالق 
أي موزع غاز مخالف وإلغاء حصته من شركة البريقة واإلبالغ لدى إدارة الشكاوى 

بالبلدية«.

سبها.. إعادة ترميم ورصف طرق املدينة

سبها ـ الوسط ـ رمضان كرنفوده
المرحلة األولى إلعادة رصف طريق جزيرة الكشاف  انطلقت 
الصرف  خطوط  صيانة  أعمال  انتهاء  بعد  وذلك  سبها،  في 
المرحلة  إن  بلدية سبها  وقال مجلس  الماضية.  األيام  الصحي 
األيام  وخالل  الطريق  وتسوية  المخلفات  جمع  تشمل  األولى 

المهدية.  شارع  مدخل  وكذلك  الجزيرة  رصف  سيتم  المقبلة 
ستشهد  المقبلة  األيام  أن  البلدي،  المجلس  منشور  أضاف 
تهدف  والتي  البلدية  من  الموضوعة  الخطة  تنفيد  في  البدء 
إلى صيانة وترميم عدد من الطرق وإعادة رصفها داخل مدينة 

. سبها

● عمداء بلديات أثناء تالوة بيانهم الثالثاء املاضي ● اجتماع الدبيبة مع عمداء البلديات 2مارس الجاري

 بعد اجتماعهم بوزراء القطاعات الخدمية في طرابلس

عمداء يطالبون حكومة »الوحدة« باستمرار دعمها للبلديات

مهرجان غات السياحي ينطلق تحت شعار »غات تجمعنا«
غات ـ الوسط: رمضان كرنفوده

انطالق  الثالثاء،  صباح  ــات،  غ مدينة  شهدت 
دورته  في  الدولي  السياحي  غات  مهرجان  فعاليات 

السابعة والعشرين، والتي تأجلت أكثر من مرة.
البلدي في غات  وقال المكتب اإلعالمي للمجلس 
على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن المهرجان 
ظل  في  وذلــك  تجمعنا(،  )غــات  شعار  تحت  انطلق 
التوقيت  ناحية  من  باالسثتنائية  وصفها  ظــروف 

وأيضًا من حيث الطقس االسثتنائي.
حفل  للمهرجان  األول  الــيــوم  صباح  وشهد 
ـ  الهجن  سباق  شبيه  ـ  المهاري  وسباق  االفتتاح 

الضيوف  المهارين وسط حضور لفيف من  وعروض 
والنساء  الرجال  من  التراث  وعشاق  والمدعوين 

واألطفال.
وتتنوع فعاليات المهرجان وتشمل عروضًا للهجن 
ومعارض تراثية وتقليدية وتجسيدًا للحياة والتقاليد 

المتوارثة في مدينة غات التاريخية.

العليا  اللجنة  يــرأس  التهامي  سالم  أن  يذكر 
أن  مقررًا  كان  والتي  الحالية،  دورته  في  للمهرجان 
تنطلق في ديسمبر مثل كل عام، لكنها تأجلت إلى 
تحت  الجاري  مــارس  في  لتنطلق  الماضي،  فبراير 

إشراف الهيئة العامة للسياحة.

وادي البوانيس.. جولة لفريق 
جبر الخواطر

الصحية  االشتراطات  تطبيق  من  التأكد  إطار  في 
الخواطر  جبر  فريق  أجرى  بها،  المعمول  والمواصفات 
بالتعاون مع مراقبة تعليم في بلدية البوانيس وجمعية 
صيانة  شملت  تفقدية  جولة  الخيرية،  لألعمال  العال 
ودورات  واإلنارة  الحاسوب  وأجهزة  الدراسية  المقاعد 
وادي  ببلدية  التعليمية  المؤسسات  مختلف  في  المياه 

البوانيس.
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

صالح بلحاج فنان السهل املمتنع
كلية  في  تخرج   ،1966 مواليد  من  بلحاج  صالح  »الفنان 
1993، نال درجة الماجستير في  الفنون بطرابلس. ليبيا سنة 
شخصية؛  معارض  ثالثة  أقام   .2015 العام  التشكيلة  الفنون 
بوابة  حديث،  مولد  انتظار،   :)لحظات  عناوين  ثالثة  منحها 
الزمن(. كما أقام عدة معارض في ميونخ بألمانيا، وشارك في 

لندن، كما شارك في العديد من المعارض داخل ليبيا .
األنامل  هذه  صاحب  عن  بحثي  عبر  وجدته  ما  فقط  هذا 
نكتب  أن  أردنا  ولو  والبنّاءة.  الناقدة  النيرة،  واألفكار  البارعة، 
لنوثق سيرة فنان غربي على سبيل المثال، في مستوى موهبة 
جوربه  لون  عن  حدثونا  لوجدناهم  بلحاج،  صالح  المبدع 
المفضل، ورقم حذائه ومشروبه المفضل، وأين يشعل غليونه 
ومن  لبالده،  قومي  إرث  الفنان  أن  يرون  ألنهم  المساء.  في 
من  قلة  شيء!  كل  عنه  يعرف  أن  إليه  ينتمي  الذي  البلد  حق 
فناني بالدي نعلم عنهم كل شيء، أو بمعنى آخر ما ينبغي أن 
ينبغي  قيمة  حقيقي،  فنان  أي  فالفنان،  لننقله ألطفالنا،  نعرفه 
والمعلم؛  الملهم،  المفكر،  مستوى  ونرفعه  عاليا  تثمن  أن 
األعمال  الفهم وصف  القادرين على  يتفوه غير  أال  يتعين  ولذا 
حتى  بالخربشة،  السريالية 

من باب المزح!
هذه  يهون  ما  ولكن 
هو  المعلومات،  من  القلة 
الجميل  والتفسير  التوضيح 
النقاد،  بعض  يكتبه  مما 
معيقيق،  عدنان  الفنان  مثل 
بوشناف،  منصور  والكاتب 
ولعل  المقرحي،  وناصر 
الناقد  كتبه  ما  مثال  خير 
الشهيبي،  عبدالسالم  الفني 
»يقتفي في سردياته  إنه  بلحاج  الفنان صالح  يقول عن  الذي 
عبر  اإلنساني،  الصراع  أبعاد  الممتنعة،  السهلة  اللونية 
حالة  العام،  الحياتي  والمناخ  والشوارع،  البيوت  داخل  نماذجه 
الفوضى  تسرب  بفعل  تتفجر  السيكولوجية،  االنعكاسات  من 
كينونتها،  قوام  في  ذائبة  لتصبح  الشخوص  في  وتشكلها 

الداخلية..«. تفاعالتها  متحكمة في 
والمتأمل للوحات الفنان صالح بلحاج، سيأخذه زهاء ألوانه 
اإلنسان،  صراع  أبعاد  بمرارة  تنتقد  التي  وهي  المفرحة، 
والملل،  النقل،  ازدحام وسائل  اليومية من  الحياتية  ومعاناته 
وعذابات اإلعاقة، وتبجح وادعاءات المدراء وتعالي من يرتقي 
بهيجة  بألوان  عنها  الفنان  يعبر  اآلالم  هذه  كل  منصة. 
أن  وكيف  والبرتقالي،  واألصفر  األحمر  اللونان  يتسيدها 
غرف  في  المتوقع  غير  والعجز  التفاصيل،  في  يكمن  الشيطان 
والمظاهرات..  المنصات  على  من  الخطابات  ونمطية  النوم. 
يكتب نصوص  بلحاج  الفنان صالح  أن  تقديري  في  والعسكر. 
من  يتخذ  جديد  نقدي  أسلوب  وهذا  واأللوان.  بالريشة  نقده 
يتحسس  يحسه من  الذي  اللذيذ،  الخدر  ذلك  مثل  لذة،  األلم 
رُسمت  بلحاج  صالح  الفنان  لوحات  معظم  جلده.  فوق  دمل 

بأنامل تتحسس دمل المجتمع، أي مجتمع!

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

جانب من الحضور 

»ذي باتمان« يتصدر
تبوأ فيلم »ذي باتمان« صدارة شباك تذاكر 
عروض  انطالق  منذ  الشمالية  أميركا  صاالت 
الرجل  الجديد من سلسلة مغامرات  الجزء  هذا 
الوطواط، على ما بينت تقديرات أولية نشرتها 

شركة »إكزيبيتر ريليشنز« المتخصصة.
»وورنر  شركة  أنتجته  الذي  الفيلم  وحقق 
روبرت  البريطاني  الممثل  ويؤدي  براذرز« 
مداخيل  فيه  الوطواط  الرجل  دور  باتينسون 
إلى  الجمعة  من  دوالر،  مليون   128.5 بلغت 
إنتاجه قدرت بنحو 200  األحد، علما أن تكلفة 

مليون.
الذي  الفيلم  بذلك  باتمان«  »ذي  وبات 
ما  في  انطالقه،  فور  األعلى  اإليرادات  حقق 
أما   .2022 مطلع  منذ  الممتدة  بالفترة  يتعلق 
في الفترة الممتدة منذ بداية الجائحة، فيحتل 
االنطالق  مداخيل  أعلى  لجهة  الثانية  المرتبة 
حصد  الذي  هوم«  واي  نو  »سبايدر-مان:  وراء 
260 مليون دوالر فور بدء عرضه على الشاشات 

األميركية الشمالية في ديسمبر الماضي.
ويتناول »ذي باتمان« تعقب قاتل سفاح في 
مدينة غوثام، في أجواء فساد وإساءة استخدام 
الرجل  فيما  القصة،  خلفية  تشكل  السلطة 
بائس  بطل  الفيلم  هذا  في  نفسه  الوطواط 

يعاني عذابات داخلية.
الجديد »أنشارتِد«  المغامرات  فيلم  وتراجع 
فيديو  لعبة  من  المستوحى   )Uncharted(
المركز  إلى  »سوني«  تنتجها  الشعبية  واسعة 
توم  فيه  يؤدي  الذي  الشريط  إن  إذ  الثاني، 
هوالند دور صائد كنوز جمع 11 مليون دوالر في 
عطلة نهاية األسبوع مما رفع مجمل مداخيله إلى 

أكثر من 100 مليون في ثالثة أسابيع.
الذي  »دوغ«  فيلم  الثالثة  المرتبة  في  وحل 
في  قديم  لمحارب  الطريق  على  رحلة  يروي 
يرافقه  تايتم(،  تشانينغ  دوره  )يتولى  الجيش 
بين،  دوالر  ماليين  ستة  الفيلم  وحصد  كلبه. 

الجمعة واألحد.
أما فيلم »سبايدر-مان: نو واي هوم« الذي 
يؤدي دور البطولة فيه توم هوالند أيضا ويشكل 
العنكبوت،  الرجل  مغامرات  من  األحدث  الجزء 
الثاني  لألسبوع  عالية  إيرادات  تحقيق  فواصل 
الرابعة  المرتبة  ونال  عرضه،  بدء  على  عشر 
مداخيله  تجاوزت  فيما  دوالر،  ماليين   4,4 مع 

العالمية المليار دوالر.
نايل«  ذي  أون  »ديث  فيلم  حلول  وأظهر 
أن  دوالر  مليون   2.7 بلغت  بإيرادات  خامسا 
شخصية التحري البلجيكي إركول بوارو ال تزال 
تتمتع بشعبية كبيرة بعد أكثر من 80 عاما على 

نشر هذه الرواية الشهيرة ألغاثا كريستي.
قائمة  في  المتبقية  األفالم  يأتي  ما  وفي 
التذاكر  شباك  على  األولى  العشرة  األعمال 

األميركي الشمالي:
6 - »سينغ 2« )1.5 مليون دوالر(

7 - »جاكاس فوريفر« )1.4 مليون دوالر(
8 - »سيرانو« )683 ألف دوالر(
9 - »سكريم« )570 ألف دوالر(

10 - »ماري مي« )530 ألف دوالر(. 
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رجل األعمال والمنتج السينمائي التونسي 
طارق بن عمار بات في نهاية فبراير الماضي 

 Studios« المساهم الوحيد في استوديوهات
de Paris« للتصوير التي أسسها مع 

السينمائي الفرنسي لوك بيسون، على ما 
 ،»EuropaCorp« أفادت، األحد، مجموعة

وقالت المجموعة إنها »تفرغت وشريكتيها 
Frontline وEuromedia عن أسهمها في 

 Eagle Pictures لشركة Studios de Paris
France المملوكة من طارق بن عمار، الشريك 

التاريخي« في ملكية هذه االستوديوهات.

»Studios de Paris« بن عمار يستحوذ على

كتاب »كمون« عن شادي عبدالسالم

»امللك« ويل سميث في الهندنيللي تحتفل بيوم املرأة

بعد سنوات من النزاع، توصلت كورتني 
لوف إلى اتفاق مع زوج ابنتها السابق أنهيا 

بموجبه دعوى رفعها األخير، ضد المغنية 
األميركية متهمًا إياها بالتخطيط لقتله أو 

خطفه. ويأتي ذلك على خلفية نزاع بينهما، 
حول غيتار كان يملكه زوجها الراحل كيرت 

كوبين، وقال محامي أرملة مغني فرقة نيرفانا 
ألحد قضاة لوس أنجليس إن الطرفين توصال 

إلى اتفاق رضائي ينهي الدعوى التي رفعها 
أيزيا سيلفا، الزوج السابق البنة لوف، العام 

2018 واتهم فيها لوف بتدبير عملية اقتحام لمنزله ومحاولة 
خطفه.

كورتني لوف تتفق وزوج ابنتها

هل تعرض ميالد يوسف للضرب؟
خالل األيام الماضية، تناقل مستخدمون لمواقع التواصل 
االجتماعي صورة مدعين أنها تظهر الممثل السوري ميالد 

يوسف بعد تعرضه للضرب 
في مشاجرة، إال أن االدعاء غير 

صحيح، فالصورة ملتقطة 
في الحقيقة أثناء تصوير 
مشهد في أحد األفالم 

التي شارك بها العام 
2019، وتظهر 

الصورة التي جرى 
تداولها على صفحات سورية عديدة، وجه الممثل 

ميالد يوسف، وعليها كدمات وعالمات 
ضرب، والدم يسيل من أنفه، في ما يبدو 

أنها بغرفة في منزل.

فن x فن

التوزيع  في  موهبتك  اكتشفت  متى   ●
الموسيقي؟

وُلدت في عائله فنية تتمتع بحس فني عال 
في الموسيقى، كما أنها قادرة على اإلحساس 
مستمعين  مجرد  وليسوا  الموسيقية،  بالنوتة 
لكل  جيد  فهم  دون  عابر  بشكل  لألغاني 

التفاصيل الفنية.
● معروف أن للوراثة عامال كبيرا في صقل 

الموهبة، فما هو دور والدك في ذلك؟
أول شيء تعلمته من والدي هو فن اإلنصات، 
يعمل  كان  كيف  صمت،  في  أراقبه  كنت  حيث 
الفنانين، فتعلمت منه ما هو أكثر  هو وكذلك 
من الحرفة.. تعلمت منه أدبيات المهنة، وهذا 
عامل أساسي في نجاح أي موزع أو فنان بشكل 
الكامل  االلتزام  والدي  عام، كذلك تعلمت من 
والدقة سواء كان من الناحية الفنية أو التعامل 

مع اآلخرين وباقي منظومة العمل الفني.
أنك  إال  سنك  صغر  من  الرغم  على   ●
استطعت خالل فترة وجيزة أن تصنع بصمتك 

الخاصة.. كيف حدث ذلك؟
لي  تكون  أن  البداية  منذ  حريص  كنت 
في  معتمدا  مميزة،  فنية  وهوية  »شخصية« 
سليم،  بشكل  للموسيقى  تذوقي  على  ذلك 
الموسيقية  األعمال  معظم  أتابع  وشخصيا 
أساليبهم  اختالف  على  الفنانين  من  لغيري 
عمل  في  أشرع  أن  بمجرد  لكنني  وأذواقهم، 
الخاصة  بصمتي  أضع  أن  على  أركز  فإنني  ما، 
يميزني،  بشكل  فيه  الفنية  روحي  لتظهر 
يدرك  ذلك  أو  العمل  لهذا  يستمع  ويجعل من 
أنه خاص بي، فأنا أحب أن أصنع بصمة خاصة 

في الموسيقى.
● لكل موسيقي آلة مفضلة.. ما هي اآللة 

األقرب لك؟
البيانو  آلتي  سأختار  الغربية  اآلالت  من 
والغيتار، أما من بين اآلالت الشرقية فأميل أكثر 

لكل من الكالرينت والكمان وكذلك الناي.
والموزعين  الملحنين  من  كالعديد   ●
يتأثرون  الموسيقي  مشوارهم  بداية  في 

بآخرين.. بعد والدك بمن تأثرت؟

ناحية  من  العريبي  حسن  بفن  تأثرت 
أحب  الغربية  الموسيقى  ومن  االختيارات، 
موسيقى يني وسيلين ديون وأندريا بوتشيلي، 
موسيقى  خلقت  كونها  داليدا  أغاني  وكذلك 

جديدة.
لك  يعني  ماذا  األجيال،  اختالف  رغم   ●
علي  الفنان  الراحل  الليبية  الموسيقى  رائد 

الشعالية؟
فتذوقت  منها،  تعلمت  سابقة  أجيال  هناك 
الشعالية،  علي  الراحل  الفنان  من  الموسيقى 
هذا  حقبة  في  أعش  لم  أنني  ومن سوء حظي 
الفنان المميز، لكن أتمنى من خالل موسيقتي 
الحديثة أن أكمل مسيرتي بمستوى ذلك الفنان 

الكبير الراحل.
●  أعمالك الفنية القت رواجا كبيرا، سواء 
من حيث عدد المشاهدات لكل عمل منفرد، 
أو إجمالي زيارات ومشاهدات قناتك الخاصة 
التواصل..  مواقع  ومختلف  »يوتيوب«  على 

ماذا يعني لك ذلك؟
تسعة ماليين مشاهدة،  تجاوزت  أغان  لدي 
كامال  معيارا  ليس  ولكنه  بالفعل  نجاح  وهذا 
للنجاح، فنحن نشاهد حاليا أغاني حصلت على 
مشاهدات عالية جدا جدا، ولم تكن بالمستوى 
الذي يليق بالمشاهد والمستمع العربي؛ إذا ال 

المشاهدات  نسبة  على  فقط  االعتماد  يمكن 
واالستماع، لكن أيضا يجب التركيز على التأثير 

والقيمة الفنية واالستمرارية.
● التوزيع الموسيقى من أهم عوامل نجاح 
الفني.. هل من خطة معينة تضعها  العمل 

لنفسك أثناء التحضير لألغنية؟
في  عليها  اعتمد  خطوات  هناك  بالطبع 
للتوزيع  مبادئ  نضع  البداية  ففي  األمر،  هذا 
في مضمون  نتحدث  األغنية، حيث  مع صاحب 
ألن  رسالتها،  إلى  نصل  ثم  ومعانيها،  األغنية 
الفن في األساس رسالة تقدم للناس، ويجب أن 
تقدم بالشكل المناسب حتى تصل إلى القلوب 

والعقول.
الغنائي،  العمل  نجاح  في  السبب  ما   ●
هل الكلمات أم األداء أم التوزيع أم كل هذه 

األمور مجتمعة؟
تستطيع  ال  كامل،  مثلث  إنه  القول  يمكننا 
الزاوية األخرى،  زاوية تكمل  الخروج منه، وكل 
وشخصيا أرى أن نجاح األغنية هو عمل جماعي 
ال مكان فيه للفردية، فكل الجهود تتضافر من 
أجل غاية واحدة وهي الوصول للجمهور بأفضل 

صورة.

بتوزيعها  قمت  عديدة  فنية  أعمال   ●
وائل  الفنان  مع  رحتي«  »وين  مثل  لفنانين 
البدري، ومع أحمد الفيتوري قدمتما »سهرلي 
في  تعاونتما  المسالتي  علي  ومع  عيونه«، 
وكريم  زاهية  بن  وعماد  خطرتي«،  »سهوي 
هذه  كل  ناسيك«..  »مش  في  التركي 
النجاحات في أي محطة تضعها من مشوارك؟
األغنية  هي  هذه  عيونه«  »سهرلي  أغنية 
البكر وتعتبر من أقرب األعمال إلى قلبي، كما 
أن نجاحها وانتشارها تجاوز حدود ليبيا، فعُرفت 

واستُمع إليها بشكل كبير في الخليج العربي.
●  هل صحيح هناك عمل غنائي سيجمعك 

مع الفنان التونسي ريان يوسف قريبا؟
هذا صحيح، فهناك عمل فني جديد، سيكون 
مع الفنان ريان يوسف قريبا، لكنني ال أستطيع 
مشترك  العمل  ألن  ذلك  من  بأكثر  التصريح 

وقريبا سوف نعلن عنه بالتفصيل.
الليبية،  الحدود  تعدى  الفني  تعاونك   ●
فهل سنرى تعاونا أكثر على مستوى الوطن 

العربي والعالمي؟
عيونه«  »سهرلي  أغنية  أن  وذكرت  سبق 
خارج  اسمي  في ظهور  الرئيسي  السبب  كانت 
ليبيا، وقريبا ستجمعني بعض األعمال مع عدد 

من الفنانين في منطقة الخليج العربي.
الغنائي،  التوزيع  عن  نتحدث  عندما   ●
الموزعين  أسماء  من  العديد  تحضرنا 
حُلمه  لتحقيق  هاجر  من  منهم  الليبيين 
كالفنان حميد الشاعري.. هل تفكر في تكرار 

تجربته لتحقيق مزيد من االنتشار؟
كان  لمصر  خروجه  الشاعري  حميد  الفنان 
إليها  التطرق  أستطيع  ال  عديدة  لألسباب 
حاليا، ولكن هو شعاره الحرية حيث تمكن في 
الماضي من خلق  القرن  التسعينيات من  فترة 
موسيقى جديدة، حيث مزج بين اآلالت الشرقية 
»حبيبي  أغنية  ذلك  على  دليل  وخير  والغربية، 
يا نور العين« والتي أحدثت نقلة نوعية للنجم 
المصري عمر دياب وليس الشاعري فقط، وهذا 
جمع  وثانيا  الحرية  أوال  المطلوب،  الفن  هو 

الناس على موسيقى واحدة.

امتزجت الموهبة والوراثة 
معا في صقل هوية موسيقية 
مميزة لشاب ليبي يافع، عشق 
وتذوق الفن منذ نعومة 
أظافره، فصار حديث الناس في 
فترة وجيزة، ما يعكس قدرات 
هائلة لنجم قادم بقوة.
هو عبدالعزيز العمامي 
المشهور باسم »عزو«، والذي 
ارتقى السلم الموسيقي 
بمثابرته واجتهاده، فلمع 
نجمه وهو في سن الخامسة 
عشرة، بينما ذاع صيته بقوة 
وهو في العشرين من عمره.
حين تتحدث معه ستجده 
رصينا ويتمتع بشخصية 
هادئة، كما أنه مُلم بأصول 
الموسيقى، وتفنن في توزيع 
ألحانه؛ إذ تعامل مع عديد 
الفنانين، فالقت أعماله 
صدى واسعا، ووصل عدد 
مشاهدات فيديوهاته على 
موقع »يوتيوب« إلى عشرات 
الماليين.
»الوسط« حاورت عزو 
للوقوف على عدد من 
المحطات المهمة في حياته 
الفنية، وإلى التفاصيل..

في حواره مع »الوسط«:

عزو: تأثرت بفن حسن العريبي
وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عمل غنائي كبير يجمعني مع الفنان ريان يوسف قريبا
حوار: نجوى بشير

عدد المشاهدات ليس مقياسا 
للنجاح.. والفن رسالة

 تعلمت من والدي فن 
اإلنصات وأدبيات المهنة

الخميس،  العربية،  اللغة  مجمع  نظم 
ندوة فكرية أدارها الدكتور محمد بالحاج 
وبينت  اللغوي  التخطيط  مفهوم  تناولت 
المحافظة  تخص  التي  واللوائح  القوانين 

على اللغة العربية في ليبيا.
في  األسود  محمد  الدكتور  وأشار 
للتعايش  »التخطيط  المعنونة  ورقته 
في  يوجد  أنه  إلى  ليبيا«  في  اللغات  بين 
البربرية  اللغة  هما  قديمتان  لغتان  ليبيا 
من  المستعملة  األمازيغية  اآلن  المسماة 
قبل األمازيغ في جبل نفوسة، ولغة التيدا 

في الجنوب الليبي الكفرة وتبستي.
بينهما  السلمي  للتعايش  أنه  وأوضح 
عنهما  العلمية  البحوث  تقام  أن  يجب 
كتابتهما  وتسهيل  التعصب،  عن  بعيدًا 
على  قادرين  المتعلمين  يجعل  بما 

استيعاب نحوهما وصرفهما.

تأصيل لغوي
إلى  الحمري  سهام  الدكتورة  وتطرقت 
للتخطيط  كأساس  العربية  خصائص 
اللغوي، منطلقة من التعريفات المعجمية 
والمصطلحية، مبينة أن التخطيط لغة هو 
مخطط  وثوب  التسطير،  ويعني  الطريق 
أي جعل فيه خطوط، ويقال خطط األرض 
والبالد أي جعل لها خطوطًا وحدودًا، أيضا 
فالن وضع في رأسه خطة أي أمر قد عزم 

عليه.
وتعرفه الباحثة اصطالحًا بنشاط ذهني 
راق يتوخى رسم المسار المستقبلي لوضع 

واستخدامها  وهيكلها  واكتسابها  اللغة 
وبرامج  وآليات  وقرارات  تشريعات  عبر 
مستخدميها  سلوك  توجه  األجل  طويلة 
مرنة  معيارية  بطريقة  وجماعيًا  فرديًا 
تعين على حماية بنائها واحترام سيادتها 
إسهامها  وتحسين  وظائفها  وتعزز 
والذاكرة  والوحدة  الهوية  صيانة  في 
التراكمية، وتقدم العلوم وتنمية المجتمع 
في سياق يتفاعل بروح المبادرة واالبتكار 

مع ثورات المعرفة واالتصال والتقنية.
أن  إلى  حديثها  سياق  في  وأشارت 
بعيد  زمن  منذ  قديم  اللغوي  التخطيط 
حديثة  علمية  بصفة  استخدامه  أن  غير 
ودراسات جاء أخيرًا، حيث يعد جمع القرآن 
بقية  وإتالف  واحد  مصحف  في  الكريم 
العربية،  تقنين  بهدف  تدخل  المصاحف 
والهدف من ترجمة الدواوين إلى العربية 
بالد  في  الرسمية  اللغة  هي  تصبح  أن 

فارس والشام ومصر.

تنظيم اجتماعي
اللغوي  التخطيط  مفهوم  تطور  وحديثًا 
معنيًا  كونه  في  الحمري  تقول  كما 
اللغة  بنية  تستهدف  التي  باألنشطة 
بين  التفاعل  يبحث  علم  فهو  ووضعها، 
استعمال  أي  اإلنساني،  السلوك  جانبي 
للسلوك،  االجتماعي  والتنظيم  اللغة 
كالهما  اللغوية  والسياسة  فالتخطيط 
اللغوي  المشهد  تأطير  إلى  يهدفان 
وقانونيًا،  سياسيًا  تأطيرًا  المجتمع  في 
وتنظيمها  اللغوية  التنوعات  وترتيب 
واقتراح  اللغوية  المشاكل  ومعالجة 
الحلول وانتقاؤها، فالتخطيط اللغوي تابع 

للسياسة اللغوية.
السياسة  تعريف  إلى  الباحثة  وتتجه 
التي  اإلجراءات،  كونها  في  اللغوية 
تتخذها مؤسسات الدولة لمراقبة الوضع 
المتمثلة  مساره،  في  والتحكم  اللغوي 
والتشريعية  الدستورية  المواد  سن  في 
للمجتمع، فهي  اللغوية  بالحالة  المتعلقة 
اللغة  تجاه  الساسة  يمارسها  »نشاطات 
دستورية  قرارات  شكل  في  وصياغتها 
السياسة  علم  من  فرع  وهي  وتشريعية، 
العام«، فاتخاذ قرار بفعل كذا وكذا يشكل 
خيارًا في السياسة اللغوية، كقرار تعريب 
وثنائية  اللغوية  واالزدواجية  التعليم 

وحقوق  اللغوية،  والتعددية  اللغوية 
موضوع  وكذا  بالخصوص  األقليات 

الهوية على سبيل المثال.
مالمح وآليات

خصائص  عون  علي  الدكتور  ورصد 
والذاتية  التعبيرية  الذاتية  العربية 
عالميتها  مالمح  ووصف  المعلوماتية، 
وآليات التمكين لها ونشرها، فيما عرض 
امتزاج  نتائج  األسود  خليفة  الدكتور 
من  اللغوي  بالتخطيط  اللغوية  السياسة 
والتي  باللغة،  المتصلة  الممارسات  خالل 
اللغوي  االستعمال  ميادين  في  انعكست 
السيادي،  الرسمي  »االستعمال  وهي 

والتعليم واإلعالم والتعريب«.
ويرى الدكتور خليفة األسود أن مصطلح 
في  متداواًل  يكن  لم  اللغوية  السياسة 
التخطيط  أنشطة  تناولت  التي  الكتابات 
الهندسة  مصطلح  كان  وربما  اللغوي، 
اللغوية أو تعبير تم استخدامه في أدبيات 
ذكره  بما  مستشهدًا  الموضوع،  هذا 
الذي  فنراج«  يوري  بان  »هاوجن  الباحث 
كان أول من استخدم مصطلح التخطيط 
اللغوي في حلقة دراسية بجامعة كولومبيا 
هو  نفسه  هاوجن  أن  إال   ،1957 العام 
إلى  اللغوي  التخطيط  من أدخل مصطلح 

أدبيات علم اللغة االجتماعي.
عرف  هاوجن  أن  الباحث  وأردف 
بأنه  المقالة  تلك  في  اللغوي  التخطيط 
دليل  بإعداد  المتعلقة  األنشطة  كافة 
كتاب  إعداد  أو  اإلمالء«  »قواعد  الكتابة 
أجل  لغوي من  أو معجم  اللغة  قواعد  في 
في  ما  بلغة  والناطقين  الكتاب  إرشاد 
تجدر  كما  لغويًا،  متجانس  غير  مجتمع 
اإلشارة إلى أن مصطلح التخطيط اللغوي 
كان يستخدم في بداية ظهور هذا الفرع 
السياسة  لمصطلح  مرادفًا  المعرفي 
منهما  لكل  اآلن  صار  قد  أنه  إال  اللغوية 

داللته الخاصة به.

أصل مشترك
بين  الرابط  أن  خليفة  الدكتور  وأوضح 
»التخطيط  وتنفيذها  اللغوية  السياسة 
المشترك،  واألصل  المنبع  مرده  اللغوي« 
مرتبط  فموضوعهما  منه،  انبثقا  الذي 
عمومًا  والمهتمة  التطبيقية  باللسانيات 
اللغوية. وعدد بعض  المشكالت  بدراسة 

إضافة  أو  رسم  منها  يمكن  التي  النقاط 
منجز في باب التخطيط اللغوي وسياسته، 
ومنها إصالح اللغة ويعكس هذا ما حدث 
مصطفى  قرر  عندما  التركية  اللغة  في 
كمال كتابة التركية باألحرف الالتينية بدل 
للغتين  بالنسبة  الحال  وكذلك  العربية، 

الفلبينية والصينية وغيرهما.
اللغة،  تقييس  الخطوات  هذه  ومن 
وإندونيسيا  الصين  للغات  هذا  وحدث 
مفرداتها  توحيد  عند  وزنجبار  وتنزانيا 
اختيار  تم  أن  بعد  وأساليبها،  وقواعدها 
اللغة الموحدة لالستعمال الرسمي، إضافة 
كما  مفرداتها  وتطوير  اللغة  ترقية  إلى 
السويدية  واللغات  العربية  اللغة  حال  هو 

واإليطالية.

خطأ قاتل
وحول التخطيط لعالج العربية في اإلعالم 
أن  ورقته  في  زقالم  بشير  الدكتور  يقول 
أسالفنا حافظوا على لغتنا العربية فنقوها 
عندما شابها الوهن وتسرب اللحن إليها 
قواعدها،  وأحكموا  ضبطها  إلى  فسارعوا 
الخطر  اشتد  فقد  العولمة  عصر  في  أما 
واختلفت  جوانبه  تعددت  حيث  عليها 
المتربصين  من  آت  بعضه  مراميه، 
السموم  يدسون  الذين  الغرب  من  بها 
الذين  أهلها  من  قادم  وبعضه  لفتكها، 
التعبير  الغرب فعجزوا عن  بلغات  تشبعوا 
أخطر  ومن  بغيرها،  بالنطق  وتباهوا  بها 
األمور أيضا هو لغة اإلعالم بحكم توجهه 
سريع  هنا  اللغوي  الخطر  اذ  للجمهور؛ 
وقاتل ويتفشى بين جميع الطبقات بمن 

فيها طبقة المتعلمين.

تطوير يواجه أسئلة الحداثة..

»مجمع العربية« يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا

ضمن فعاليات مهرجان األقصر للسينما 
األفريقية، قالت المخرجة التونسية ميرفت 

كمون: »قررت عمل كتاب عن شادى عبدالسالم 
ألنه لم يأخذ حقه.. هو فنان شامل وعظيم 

وسيناريست ومهندس معماري وفنان 
وسينمائي شامل، ودخل السينما من تصميم 

الديكور وتعامل مع مخرجين عالميين وكل 
ذلك جعله يقدم أفالمًا مختلفة«، وذلك خالل 

حفل توقيع كتابها عن المخرج المصري الراحل. 
ويختتم مهرجان األقصر للسينما األفريقية، 
الخميس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا 

لتكون ضيف شرف الدورة الـ11.

الفنانة المصرية نيللي كريم 
احتفلت باليوم العالمي للمرأة 
على طريقتها؛ إذ نشرت صورة 
من حفل زفافها، ظهرت فيها 

رفقة والدتها عبر حسابها على 
»فيسبوك«، وعلقت قائلة: 

»يوم المرأة السعيدة لحبي 
الذي ال ينتهي«.

وحاليًا تصور نيللي 
مشاهد دورها في 

مسلسل »فاتن أمل 
حربي« المقرر 

عرضه في 
رمضان 
المقبل، 
ويكثف 

مخرج العمل 
عدد ساعات التصوير 

للحاق بالعرض فى 
شهر رمضان والبدء 
في مونتاج الحلقات 

األولى من المسلسل؛ إذ 
طرحت الجهة المنتجة 

للعمل البوستر 
الدعائي األول 

وظهرت نيللي مع 
طفلين أمام 

محكمة.

تستقبل دور العرض 
السينمائي في الهند يوم 

25 مارس فيلم ويل سميث 
 »King Richard« الجديد

الذي حقق إيرادات وصلت 
إلى 36 مليونًا و300 ألف 

دوالر بشباك التذاكر العالمي، 
منذ طرحه يوم 19 نوفمبر 

الماضي بعدد من دور 
العرض المختلفة، ويجسد 
النجم العالمي في الفيلم 

شخصية ريتشارد ويليامز، 
والد أسطورتي التنس سيرينا 

ويليامز وفينوس ويليامز.
 

املتأمل للوحات
 الفنان صالح

 بلحاج سيأخذه 
زهاء ألوانه املفرحة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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في
شهد األسبوع الثامن من مسابقة الدوري الليبي املرمى

على  بنغازي«  »األهلي  فوز  اليد  لكرة  الممتاز 
كما   ،)24  -  25( واحد  هدف  بفارق  »الشرطة« 
وفاز   ،)15  -  37( »الهالل«  على  »االتحاد«  فاز 
»األهلي طرابلس« على »النصر« )32 - 7(، وفاز 

»الجزيرة« على »بنغازي الجديدة« )41 - 30(.
وتواصلت مباريات دوري كرة اليد، الذي يقام 
هذا الموسم من مجموعة واحدة بنظام الدوري 
 17« بقاعة  انطلق  حيث  وإيابًا(،  )ذهابًا  الكامل 
الموسم  بطرابلس،  الرياضية  بالمدينة  فبراير« 
الرياضي الجديد، بمباراة الكأس الممتازة، التي 

كما  طرابلس«،  و»األهلي  »الهالل«  جمعت 
انطلق الدوري الليبي لكرة اليد بمشاركة عشرة 

فرق تتبارى فيما بينها من مجموعة واحدة.
وصدر عن رئيس لجنة اإلدارة باالتحاد العام 
جديدة  إعالمية  لجنة  بتشكيل  قرار  اليد  لكرة 
ونائبه  الفيتوري،  فرج  عماد  يرأسها  باالتحاد 
مناطق  يمثلون  آخرين  وعضوية  عزيز،  ارحومة 
سبق  كما  ليبيا،  وشرق  وجنوب  وغرب  وسط 
اليد،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  عن  وصدر 
فنية  لجنة  بتشكيل  قرار  الفوناس،  الصديق 
يكون دورها األول والرئيسي التخطيط لمستقبل 
الدكتور  اللجنة  يرأس  أن  على  باالتحاد،  اللعبة 
الزوكي،  يوسف  والمقرر  عبدالعزيز،  عبدالكافي 

وعضوية رمضان المسماري.

4 انتصارات في األسبوع الثامن لدوري اليد

تساءل عضو مجلس إدارة نادي »الوحدة«، عبدالمنعم الشرع، عن أسباب تأجيل 
مباراة »الوحدة« و»وفاق صبراتة« بشكل غير مبرر ضمن دوري الدرجة األولى، وقال 
الشرع في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: »تفاجأنا بتأجيل مباراتنا التي كانت 

مقررة األحد، رغم تجهيزنا للفريق من كل الجوانب، وعندما طالبنا نحن بتأجيل 
إحدى المباريات لفريقنا تم الرفض من لجنة المسابقات بحجة وجود دوري 

الكأس بنفس الفترة«، وتأسف الشرع على وضع كرة القدم الليبية 
من ناحية عدم االلتزام واحترام مواعيد المباريات.

استقبل مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، ◆◆
في مقر المندوبية، وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح اهلل الزني، والدكتور 
فرج محمد بن سليم قائد عام كشاف ومرشدات ليبيا، تم خالل اللقاء، مناقشة سبل 
دعم الحركة الكشفية والتنسيق المستمر بينها وبين وزارة الشباب بالحكومة، وأكد 
ثابت خالل اللقاء، أنه سيسعى جاهدًا لتقديم الدعم الكامل من أجل حضور الحركة 

الشبابية الوطنية بمؤسسات العمل العربي، وتعزيز مشاركة دولة ليبيا في برامج 
وأنشطة وآليات العمل العربي المشترك بالشكل الذي يليق بها.

مرحلة ما بعد كليمنتي

الحدث

زين العابدين بركان

● مباراة األهلي طرابلس والنصر في كرة اليد

5
أهدافًا  »االتحاد«  فريقه  مع  عيسى  معاذ  سجل 
نجم  وقع  حيث  األفريقية،  المالعب  في  حاسمة 
معاذ  القدم  لكرة  األول  »االتحاد«  فريق  وهداف 
في  الخامس  هدفه  على  الماضي،  األحد  عيسىن 
مستضيفه  شباك  في  األفريقية  األندية  بطوالت 
بدأت  حيث  االسواتيني،  ليوباردس«  »رويال  فريق 
األندية  في مسابقات  األهداف  بإحراز  عيسى  عالقة 
فريقه  قاد  حين   2018 العام  مرة  ألول  األفريقية 
النيجر،  بطل  »الساحل«  فريق  حساب  على  النتصار 
»الكونفدرالية«  لبطولة  األول  الدور  ضمن  بهدف 
ليقود  عيسى  عاد  المشاركة  نفس  وخالل  األفريقية، 
حساب  على  الثاني  الدور  في  ثانٍ  النتصار  فريقه 
ثم  توقيعه،  جاء من  بهدف  النيجيري  يونايتد«  »أكوا 
العام الماضي ليقوده  عاد معاذ خالل مشاركة فريقه 
بهدفين  زنجبار  بطل  »كمكم«  فريق  على  فوز  إلى 
المباراة،  أهداف  أحد  على  وقع  حيث  مقابل،  دون 
المجموعات  الحالية في دور  الفريق  وخالل مشاركة 
الفريق  قيادة  في  أسهم  »الكونفدرالية«  لبطولة 
بيراتس«  »أورالندو  فريق  حساب  على  ثمين  لفوز 
أحد  محرزًا  لهدفين،  أهداف  بثالثة  أفريقى  الجنوب 
أهدافه  خامس  على  أخيرًا  وقع  فيما  المباراة،  أهداف 
ليفوز  ليوباردس«  »رويال  فريق  شباك  في  األفريقية 
فريق »االتحاد« بهدفين لهدف ليقود »االتحاد« إلى 
»االتحاد«  فريق  وتقدم  الثانية،  المجموعة  صدارة 
الشوط  في  بهدفين  ليوباردس«  »رويال  فريق  على 
ملعب  على  بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة  خالل  األول 
األولى  الجولة  من  المؤجلة  المباراة  في  »مومبيال« 
في  عيسى  معاذ  هدف  وجاء  »الكونفدرالية«،  ببطولة 
لـ»االتحاد«  الثاني  الهدف  وأضاف  الثانية،  الدقيقة 
عمر الخوجة في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

طرابلس - محمد ترفاس

ملف  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  حسم  وأخيرًا 
وتم  كليمنتي،  خافيير  اإلسباني  الفني  المدير 
الطرفين بعد عالقة  بالتراضي بين  العقد  فسخ 
طويلة بينهما امتدت لفترتين وواليتين، بدأت 
نجح  وحينها   2013 العام  أكتوبر  شهر  منذ 
كليمنتي بجيل جديد في قيادة منتخبنا للتتويج 
جنوب  بمالعب  ُأقيمت  التي  الـ»شان«،  ببطولة 

أفريقيا العام 2014.
ثم استمرت عالقته، لكن شهر العسل سرعان 
والخيبات  اإلخفاقات  من  سلسلة  بعد  انتهى  ما 
والمونديال  الـ»كان«  تصفيات  واجهتي  على 
بها  مني  التي  كينشاسا،  ملعب  رباعية  لتطيح 
منتخبنا أمام الكونغو بالعجوز اإلسباني الذي عاد 
خمس  من  أكثر  دام  غياب  بعد  للظهور  مجددًا 
الصربي  للمدرب  خلفًا  ثانية  والية  في  سنوات 
المرة  هذه  ومسيرته  عالقته  أن  غير  زوران، 
كانت قصيرة وانتهت بمغادرة منتخبنا الوطني 

لتصفيات المونديال األخيرة.
واآلن بعد أن طوينا صفحة اإلسباني كليمنتي 
والذي  للفرسان،  الجديد  المدرب  سيكون  من 
وهو  األكبر  والتحدي  االستحقاق  أمامه  سيكون 
ستقام  التي  الـ»كان«،  تصفيات  غمار  خوض 

نهائياتها بمالعب ساحل العاج 2023.
بالمدرب  الوطني  منتخبنا  عالقة  بدأت 
األجنبي ألول مرة خالل مشاركة الفريق بالدورة 
إنجليزية،  1961 بقيادة  العام  العربية بالمغرب 
مدرسة  أول  اإلنجليزية  المدرسة  كانت  حيث 
تدريبية تستعين بها الكرة الليبية على مستوى 
المنتخبات، وبعد ذلك تعاقبت مدارس تدريبية 
عديد  قاده  الذي  منتخبنا  لتدريب  عريقة  كبيرة 
األرجنتيني  أبرزهم  لعل  التدريب،  مشاهير 
المنتخب  قيادة  في  نجح  الذي  المدرب  بيالردو 
األرجنتيني للتتويج ببطولة كأس العالم 1986، 
بداية  في  وتعثر  منتخبنا  قيادة  في  أخفق  لكنه 
المشوار، إلى جانب تجارب المدربين اإليطاليين 
برادلي،  واإلنجليزي  وبرسليني،  سكوليو 
والكرواتي إيليا، والمجري بيال، والبرازيلي باكيتا، 
العربي حضور وتواجد، حيث قاد  وكان للمدرب 
منتخبنا المصري محسن صالح والتونسي فوزي 

البنزرتي.
التدريبية:  المدارس  مختلف  جربنا  أن  وبعد 
هل سيكون المدرب الجديد بيده الحل والعصا 
الليبية..  السحرية لعالج إخفاقات وخيبات الكرة 
من  جزءًا  أم  الحل  من  جزءًا  سيكون  وهل 

المشكلة؟!
»األهلي طرابلس« يصل إلى لوساكا ملواجهة »زاناكو« الزامبي

»الكونفدرالية« بالتوقيت الليبي
االتحاد في الصدارة قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري على »ملعب 5 جويلية«

بنغازي – زين العابدين بركان

● عيسى

بنادي  األول  القدم  كرة  فريق  بعثة  وصلت 
لمباراته  استعدادا  العاصمة  الجزائر  إلى  االتحاد 
الساورة  شبيبة  فريق  مستضيفه  أمام  المرتقبة 
منافسات  من  الرابعة  الجولة  ضمن  الجزائري 
»الكونفدرالية«،  ببطولة  الثانية  المجموعة 
بعثة  حطت  حيث  المقبل،  األحد  اقامتها  المقرر 
من  قادمة  بالجزائر  الرحال  الليبية  الكرة  ممثل 
جنوب أفريقيا، بعد رحلة شاقة عقب التفوق على 
وجاء  لهدف  بهدفين  ليوباردس  رويال  فريق 
مباراة  موعد  من  أيام  ست  قبل  الفريق  وصول 

المقبلة. الجولة 
الجزائر  إلى  الرحلة  االتحاد  نادي  بعثة  وقطعت 
شبيبة  لمالقاة  أفريقيا  جنوب  من  ساعة  في14 
الخامس من جويلية وسيقود  ملعب  على  الساورة 
اللقاء طاقم تحكيم مصري مكون من الحكم الدولي 
عبد  هاني  أول  والمساعد  البنا  محمود  المصري 
الفتاح، ومساعد ثاني المساعد الدولي سامي هلهل 
االتحاد  فريق  ويسعى  الغندور،  أحمد  رابع  وحكم 
الليبي خالل المباراة لتعزيز رصيده وصدارته لهذه 
المجموعة حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين 

بالتعادل اإليجابي بهدف مقابل هدف.
تجاوز  أن  بعد  ثمين  بفوز  االتحاد  فريق  وعاد 
في   )1-2( بنتيجة  ليوباردس  رويال  فريق 
بدور  األولى  الجولة  من  بينهما  المؤجلة  المباراة 
األفريقية  »الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات 
الشوط  وجاء  مومبيال،  ملعب  على  أقيمت  التي 
سجل  نظيفين  هدفين  بنتيجة  اتحاديًا  األول 
الثانية  الدقيقة  في  عيسى  معاذ  األول  الهدف 
الخوجة  عمر  الثاني  وأضاف  المباراة  بداية  مع 
الشوط  وفي  المباراة،  زمن  من   ٣٥ الدقيقة  في 
فارق  ليوباردس  رويال  فريق  قلص  الثاني، 

الرياضية  االتحادات  اجتماعات  قاعة  شهدت 
المسابقات  لجنة  ضم  اجتماعًا  بطرابلس، 
واألندية المشاركة في مسابقة كأس ليبيا 
فيه  ووُزعت   ،2022 -  2021 السلة  لكرة 
ضمت  مجموعتين،  إلى  المشاركة  الفرق 
المجموعة األولى فرق »االتحاد« و»األولمبي« 
و»الشباب« و»اليرموك«، وتشكلت المجموعة الثانية 
من فرق »األهلي طرابلس« و»المدينة« و»الجزيرة«، 
بقاعة  األولى  التمهيدية  المرحلة  تنطلق  أن  على 
قرطبة بطرابلس بداية من األربعاء المقبل بمباراتين، 
يتبارى  و»األولمبي«  »الشباب«،  يلتقي  »االتحاد« 

الخميس  تقام  المباريات  باقي  وفي  »اليرموك«.  مع 
يلتقي  طرابلس«  »األهلي  األولى  أيضًا  مبارتان  المقبل 
»المدينة«، ويعقبها لقاء »االتحاد« و»اليرموك«، والسبت 
19 مارس الجاري، المباراة األولى ستجمع »األولمبي« مع 
»الشباب« ويعقبها لقاء »االتحاد« مع »اليرموك«، واألحد 
»المدينة«  ستجمع  واحدة  مباراة  ستقام  مارس،   20
مباراتان،  ستقام  مارس،   22 والثالثاء  و»الجزيرة«، 
المباراة األولى ستجمع »االتحاد« و»األولمبي«، ويعقبها 
مارس،   23 األربعاء  ويوم  و»اليرموك«،  »الشباب«  لقاء 
طرابلس«  »األهلي  بمباراة  األولى  المرحلة  ستختتم 
المسابقات  لجنة  رئيس  أكد  جانبه،  من  و»الجزيرة«. 

في  المرغني،  علي  وليد  السلة  لكرة  الليبي  باالتحاد 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أن قرعة كأس ليبيا 
ُأجريت   )2022 - 2021( الرياضي  لكرة السلة للموسم 
بقاعة االتحادات الرياضية بطرابلس للمجموعة األولى، 
على  بنغازي،  في  الثانية  المجموعة  قرعة  ُأقيمت  بينما 
أن تقام المسابقة بمشاركة 14 فريقًا، موزعة على أربع 

مجموعات بواقع مجموعتين في كل منطقة.
فرق كل  األولى ستقسم  »المرحلة  المرغني:  وأضاف 
منطقة إلى مجموعتين، بواقع 4 فرق للمجموعة األولى، 
وستتبارى كل مجموعة  الثانية،  المجموعة  في  فرق  و3 
قائاًل:  المرغني،  وأوضح  دوري«.  نصف  من  بينها  فيما 

المجموعة  أول  مباشرة  لها  سيتأهل  الثانية،  »المرحلة 
المجموعة  رابع  يلتقي  الثانية  المجموعة  وأول  األولى، 
المجموعة  ثالث  مع  األولى  المجموعة  وثاني  األولى، 
المجموعة  ثالث  مع  الثانية  المجموعة  وثاني  الثانية، 
الثالثة،  »المرحلة  قائاًل:  المرغني  واختتم  األولى«. 
المتأهل مباشرة يقام  الثانية مع  المرحلة  الفائزون من 
األول  الترتيبين  صاحبا  ويتأهل  دوري،  نصف  بينهم 
والمرحلة  والغربية،  الشرقية  المنطقتين  من  والثاني 
الدوري،  نهاية  عقب  بنغازي،  بمدينة  ستقام  النهائية 
وبنظام التجمع، أول الغربية مع ثاني الشرقية، والعكس، 

والفائزان يلتقيان لتحديد بطل الكأس«.

»العميد« يتسلح بـ7 نقاط ويسترد 
حارسه الدولي معاذ الالفي 

بعد انتهاء اإليقاف من »كاف«

الليبي  الدولي  االتحاد  بنادي  األول  الفريق  مرمى 
مع  للمشاركة  جاهزًا  اصبح  الذى  الالفي،  معاذ 
»العميد« في »الكونفدرالية« والبداية أمام رويال 
ليبوباردس اإلسواتيني على أرضية ملعب شهداء 
بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وكان الالفي تعرض 
المشاركة  من  بحرمانه  »كاف«  قبل  من  للعقوبة 
إلى  تقليصها  مباريات قبل  الفريق لمدة ست  مع 
عقوبة  وجاءت  االستئناف،  بعد  مباريات  ثالث 
تلقاها  حمراء  بطاقة  على  تحصله  بعد  الالفي 
الليبي  الدولي  على  العنيف  تدخله  إثر  على 
مباراة  في  التونسي  الترجي  العب  الهوني  حمدو 

الفريقين بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وأعلن  سبق 

ماء  حفظ  هدف  عبدالعزيز  العبه  وسجل  األهداف 
الوجه في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

 7 برصيد  الثانية  المجموعة  االتحاد  يتصدر 
فبات  أفريقي  الجنوب  أورالندو  فريق  أما  نقاط 
الجزائري  الساورة  وشبيبة  نقاط  ست  برصيد 
نقاط،  ليوباردس دون  ورويال  نقاط  أربع  برصيد 
بعدما  المجموعة  عرش  على  االتحاد  تربع  وجاء 
األمر  الذهاب،  مرحلة  في  وتعادال  فوزين  حقق 
أرضه  على  الجزائر  بطل  مواجهة  يزيد  الذي 
سخونة وإثارة نظرا لرصيده المتقارب مع االتحاد 
إلى  به  يدفع  والفوز  نقاط  بأربع  يأتي  حيث 
أو  الفوز  في  االتحاد  نجاح  بينما  قوية،  منافسة 
التعادل يبقى على حظوظ »العميد« في الصدارة 

حتى إشعار أخر. من ناحية أخرة وبنهاية مباريات 
مرحلة الذهاب انتهت العقوبة المسلطة من قبل 
حارس  على  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 

ليبيا في  االتحاد ممثل  »كاف« رسميًا تأهل فريق 
كأس »الكونفدرالية« إلى دوري المجموعات، بعد 
انسحاب فريق أنيمبا النيجيري، لعدم حضوره إلى 
ملعب  على  االتحاد  فريق  لمالقاة  بنغازي،  مدينة 
»شهداء بنينا«، معتبرًا االتحاد فائزًا بثالثة أهداف 
»كاف«  األفريقي  االتحاد  مراقب  أكد  وقد  نظيفة، 
إلى  رسميًا  االتحاد  تأهل  قريميده،  محمد  الليبي 
بعد  »الكونفدرالية«،  بطولة  في  المجموعات  دور 
إبالغ نادي أنيمبا النيجيري الـ»كاف« بعدم تمكنه 
تأجيل  أنيمبا  فريق  حاول  وقد  المباراة،  لعب  من 
»كاف«  لكن  محايد،  ملعب  إلى  نقلها  أو  المباراة 
االتحاد  تأهل  ليتأكد  الطلب،  رفضا  االتحاد  ونادي 

إلى دور المجموعات.

● بعثة االتحاد في المطار قبل السفر إلى الجزائر● مباراة االتحاد أمام أورالندو بيراتس الجنوب أفريقي

.. ويلتقي »املدينة«.. و»االتحاد« أمام »اليرموك« في السلة

القدم  كرة  التحاد  األسبق  العام  األمين  اعتبر 
إصدار  خطوة  أن  أبوزقية،  عبدالواحد  الليبي، 
قانون عام للرياضة خطوة جيدة، وقال أبوزقية 
»الوسط«:  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في 
موقع  في  القانون  وضع  عدم  من  »أستغرب 
كل  من  اآلراء  إلبداء  اإللكتروني  الرياضة  وزارة 
الوزارة  تقبل  أن  أيضًا  ويجب  الرياضية،  النخب 

كل اآلراء حول القانون وبكل روح رياضية«.
وأضاف: »هناك تكرار في بعض مواد القانون، 
المقدم  الدعم  موضوع  في  إشكاليات  وهناك 
هناك  الدولية،  المنظمات  من  أو  الدولة  من 
األعلى  المجلس  إنشاء  حول  منطقي  اعتراض 
فكيف  عضوًا،   11 من  يتكون  الذي  للرياضة 
ويعطى  الرياضة  في  الرشيد  بالحكم  نطالب 
الوزير حق اختيار 7 أعضاء في المجلس األعلى«.

بانتقاد  »الوسط«  مع  حديثه  أبوزقية  واختتم 
لوجود 200 مادة بالقانون، معتبرًا ذلك مبالغة 
الليبي  الرياضي  الوسط  يزال  وال  المواد،  في 
عام  قانون  صدور  التفاؤل،  من  بحالة  يترقب، 
قوية  دفعة  سيكون  الذي  الجديد،  الرياضة 

للرياضة الليبية.
المشهد  أن  »الوسط«،  جريدة  وعلمت 
عدة  طالبت  بعدما  مرتبكًا  أصبح  الرياضي 
بإيقاف  الليبي،  البرلمان  شخصيات رياضية في 
من  رياضي  وفد  توجه  حيث  القانون،  هذا 
للقاء  طبرق  لمدينة  واألندية،  األولمبية  اللجنة 
عن  ليعبروا  النواب؛  مجلس  في  المسؤولين 

رفضهم القانون بشكله الحالي.
يشكل  القانون  هذا  أن  الرياضة  وزارة  وترى 
إيجابية، وأن مواده جاءت بعد عمل كبير  نقلة 
من  أغلبهم  عضوًا،   22 من  تكونت  لجنة  من 
عصارة  وقدمت  المعروفة،  الرياضية  الخبرات 

جهدها بعد زيارة عدة مدن ليبية.

ارتباك قبل صدور 
قانون الرياضة.. وخبراء 

يضعون مالحظات

القدم  كرة  فريق  بعثة  الخميس،  اليوم  تتحول، 
العاصمة  إلى  طرابلس«  »األهلي  بنادي  األول 
خاصة  طائرة  متن  على  لوساكا،  الزامبية 
الجولة  في  »زاناكو«  فريق  لمواجهة  استعدادًا 
ببطولة  األولى  المجموعة  منافسات  من  الرابعة 
المقبل،  األحد  لها  المقرر  »الكونفدرالية«، 
في  بقوة  »الزعيم«  طرابلس  األهلي  وينافس 
الثاني  المركز  يحتل  حيث  األولى،  المجموعة 
برصيد 6 نقاط من فوزين، وخسارة أمام المتصدر 
»بيراميدز« المصري صاحب الـ9 نقاط، بينما يأتي 
الثالث برصيد  المركز  التونسي في  »الصفاقسي« 
دون  »زاناكو«  المجموعة  متذيل  وأخيرًا  نقاط،   3

نقاط.
الماضي،  األحد  الزامبي،  »زاناكو«  فريق  وحقق 
المحلي، وذلك عندما تغلب على  الدوري  الفوز في 
هدفين  بنتيجة  ديناموس«  »باور  نظيره  حساب 
»األهلي  مالقاة  قبل  وذلك  وحيد،  هدف  مقابل 
ليواجه  األفريقية،  »الكونفدرالية«  في  طرابلس« 
ممثل الكرة الليبية »األهلي طرابلس« مستضيفه 
في  والرغبة  بالفوز  منتٍش  وهو  الزامبي  »زاناكو« 
لقاء  في  األفريقية،  البطولة  في  نقاط  أول  تحقيق 
أمام  سلبيًا  فتعادل  طرابلس«  »األهلي  أما  مهم. 
من  بينهما  المؤجلة  المباراة  في  »الشط«  فريق 
األسبوع األول »إياب«، من مسابقة الدوري الليبي 
ملعب  على  ُأقيمت  التي  القدم،  لكرة  الممتاز 
الزاوية، ورفع فريق »األهلي طرابلس« رصيده إلى 
نقاط،   3 إلى  الشط رصيده  رفع  بينما  نقطة،   17
وأصبح مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة األولى، كما 
طرابلس«  »األهلي  نجح 
في التأهل إلى دور الـ32 

نظيره  على  التفوق  بعد  ليبيا،  كأس  بطولة  من 
وجاءت  هدف،  مقابل  بثالثية  صبراتة«،  »وفاق 
أهداف »األهلي طرابلس« بتوقيع نورالدين القليب 
وأنيس سلتو من عالمة الجزاء ومأب شكري، فيما 
بهذه  قشوط  محمود  صبراتة  وفاق  هدف  سجل 

دور  في  طرابلس«  »األهلي  فريق  يلتقي  النتيجة 
الـ32 مع نظيره فريق الفالوجا.

طرابلس«  »األهلي  يراقب  نفسه  الوقت  في 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  كلف  حيث  منافسه، 
مباراة  إلدارة  روانديًا  تحكيم  طاقم  »كاف« 

»بيراميدز«  وضيفه  التونسي  »الصفاقسي« 
ضمن  أيضًا  المقبل  األحد  ستقام  التي  المصري، 
لبطولة  المجموعات  دور  من  الرابعة  الجولة 
»الكونفدرالية« األفريقية، ويتكون طاقم التحكيم 
إيشموي،  كلود  جون  وسط  حكم  من  الرواندي 

موتيمانا،  ديدون  األول  المساعد  بمساعدة 
الرابع  والحكم  نوناتي،  ريموند  الثاني  والمساعد 
بن  أحمد  الفاتح  المباراة  ويراقب  هاكيزمانا،  لويز 
بادارا دياتا  الحكام  السودان، ومراقب  أبا بكر من 
من السنغال، والمنسق العام مادي ديالو من مالي، 
محمدو،  الدين  عماد  الجزائري  األمني  والمنسق 
والمراقب الصحي الدكتور شفيق جارايا من تونس.

مدربه  خبرات  على  طرابلس«  »األهلي  ويعول 
اللجنة  تعاقدت  بعدما  الجبال،  فتحي  التونسي 
التسييرية المكلفة إدارة نادي »األهلي طرابلس« 
سيموندي،  برنادر  الفرنسي  للمدرب  خلفًا  معه 
في  األول  الفريق  وضعية  نتيجة  ُأقيل  الذي 
تدريبية  تجربة  الجبال  فتحي  ويمتلك  الدوري، 
بعدة  مسيرته  خالل  وتوج  عربية  أندية  عدة  مع 
السعودي،  المحترفين  دوري  لقب  أهمها  ألقاب 
فرق  ودرب  »الفتح«،  نادي  مع  السوبر  وكأس 
و»أهلي  التونسي  و»الملعب«  »الصفاقسي« 
الفاسي«  و»المغرب  السعودي  و»الفتح«  جدة« 
طرابلس«  »األهلي  وخاض  الكويتي،  و»الكويت« 
االختبار  الجبال  فتحي  التونسي  المدرب  مع 
التونسي  »الصفاقسي«  أمام  له  الثاني  األفريقي 
اختباره  تعثر في  أن  بعد  ونجح في تخطي عقبته، 
األولى  االفتتاحية  الجولة  خالل  األول  األفريقي 
لهدف،  بهدفين  المصري  »بيراميدز«  فريق  أمام 
قاد  سيموندي  بيرنارد  الفرنسي  المدرب  وكان 
بطولة  في  األولى  المواجهات  خالل  الفريق 
للتأهل  الفريق  قيادة  في  ونجح  »الكونفدرالية« 
إلى دور المجموعات عقب إقصائه فريق »الملعب« 
في  أخفق  لكنه  الترجيح،  ركالت  بفضل  المالي 

مواصلة النتائج الجيدة.

على متن طائرة خاصة قبل المواجهة األفريقية

● صالح الطاهر يقود األهلي طرابلس أمام الصفاقسي التونسي

● ثابت



إيابًا  الثاني  األسبوع  ضمن  جرت 
القدم  لكرة  األولى  الدرجة  لمسابقة 
و7  بالفوز  منها   10 انتهت  مباراة،   17
فاز  الثانية،  المجموعة  ففي  بالتعادل، 
وتعادل   ،)0  -  1( النسور  على  الصقور 
بينما   ،)1  -  1( والبرانس  األندلس 
 )1  -  2( المنار  على  طبرق  المختار  فاز 
وفي   ،)1  -  2( القيروان  على  واألفريقي 
السواعد  تعادل  الثالثة،  المجموعة 
األنوار  وفاز   ،)0  -  0( أجدابيا  والوفاق 
وتعادل   ،)0 -  4( العربية  الوحدة  على 

شمال بنغازي والنجوم )1 - 1(.
وشهدت المجموعة الرابعة فوز السد 
وتعادل   ،)0  -  3( أجدابيا  نجوم  على 
المروج والنجمة )0 - 0(، وفي المجموعة 
الجمارك  أبي األشهر على  الخامسة فاز 

 ،)0 - 4( الجزيرة  والبشائر على   ،)0 - 2(
وفي المجموعة السادسة تعادل الملعب 

وتعادل   ،)2  -  2( والشروق  الليبي 
وفاز   )1  -  1( رفيق  مع  المستقبل 

 2( زليتن  النصر  على  الترسانة 
السابعة،  المجموعة  أما   ،)1  -
المجد على صقور  فشهدت فوز 
والظهرة   ،)1  -  2( العاللقة 
وتعادل   )0 -  1( الطالئع  على 

الفالوجا مع ترهونة )0 - 0(.
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

ممتاز.. ولكن
الدوري  على  تصرف  التي  الماليين  رغم 
حجم  ورغم  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 
وعشرات  األندية  بين  الكبيرة  التعاقدات 
بأرقام  معهم  التعاقد  تم  الذين  الالعبين 
أيضًا،  المدربين  على  يصرف  وما  كبيرة، 
ورغم  األجانب  الالعبين  تعاقدات  غير  هذا 
تكلفتها، إال أن المتابع يالحظ أن المستوى 
الفني لم يرتِق في أغلب المباريات لإلقناع 
تفتقر  المباريات  عديد  وأن  واإلمتاع، 

لمستوى يليق بكلمة »الدوري الممتاز«.
يطالبون  أصبحوا  الكثيرين  أن  حتى 
أو  إعالميًا  الكلمة  هذه  تداول  بعدم 
إلغائها من اتحاد الكرة الذي كان يصر 
في  مالزمة  وأصبحت  سابقًا،  عليها 

وسائل اإلعالم.
أسباب  عن  مستمر  تساؤل  ويدور 
انخفاض المستوى الفني في السنوات 
ربما  كامل  دوري  وخالل  األخيرة، 
تشاهد أقل من نصف مبارياته بشكل 
جيد، في حين أن النصف اآلخر ال يوجد 
فيه أي مستوى وإثارة مطلوبة في كرة 

القدم.
المالية  األرقام  أن  يرى  من  وهناك 
يقدم،  ما  مستوى  من  أكبر  تدفع  التي 
والبد من إعادة النظر فيها حتى تتقارب 
مع مستوى الالعبين، وحتى نشاهد دوري 
أفضل، ويسهم في تطور كرة القدم الليبية 
المنتخب  خاصة  المنتخبات،  على  وينعكس 
األول الذي خرج من تصفيات كل البطوالت 
وكأس  العرب  وكأس  العالم  »كأس 

أفريقيا«.
تشخيص  في  جمعيًا  نسهم  أن  علينا 
مهمة  ملفات  بفتح  والمطالبة  الموضوع، 
واستقاالت  إقاالت  ومنها  الدوري،  في 
المدربين حتى وصلت لرقم قياسي، وهناك 
فرق تقوم في الموسم الواحد بتغيير ثالثة 
وأحيانًا أربعة مدربين، كما أن هناك عالقة 
المدرب  بين  واضحة  أصبحت  كبيرة  فتور 
بعض  مع  التعاقد  وأن  واألندية،  المحلي 
المدربين من خارج البلد يفتقر لمواصفات 
مستوى  في  وبعضهم  والتطور،  التعاقد 
في  بكثير  منهم  وأقل  المحليين  المدربين 

غالب األحيان.
أي  في  القدم  كرة  واجهة  هو  الدوري 
جوانبه،  جميع  من  يتطور  أن  والبد  دولة، 
وال  يتقلص  أن  البد  الفرق  عدد  أن  كما 
عدة  في  ألنه  فريقًا؛  عشر  األربعة  يتجاوز 
يسهم  العدد  وهذا  بكثير،  يفوق  مواسم 
من  وأكثر  الفني،  المستوى  تقارب  في 
الموسم  هذا  دوري  في  يحصل  مثلما  ذلك 

اليسهم في تطور الدوري.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الجولة  مباريات  الخميس،  اليوم  تتواصل، 
الليبي  الدوري  مسابقة  من  عشرة  الثالثة 
»خليج  مباراتين،  بإقامة  القدم،  لكرة  الممتاز 
بملعب  »التعاون«  على  ضيفًا  يحل  سرت« 
»النصر«  يستضيف  بنينا  ملعب  وعلى  أجدابيا، 
ثالث  الجمعة،  غدًا  تقام  بينما  »األخضر«،  فريق 
يستضيف  »التحدي«  بنينا،  ملعب  على  مباريات 
»دارنس«  شحات  ملعب  وعلى  الجبل«،  »شباب 
ملعب  ويشهد  »الصداقة«،  على  ضيفًا  يحل 
ونظرًا  و»السويحلي«،  »الشط«  لقاء  الزاوية 
طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  فريقي  الرتباط 
االتحاد  كأس  مسابقة  في  األفريقية  بالمشاركة 
مباراتي  تأجيل  جرى  »الكونفدرالية«  األفريقي 
طرابلس«،  و»األهلي  المصراتي«  »االتحاد 

و»المحلة« مع »االتحاد«.
من  عشر  الثاني  األسبوع  منافسات  وُاختمت 
إقامة  األسبوع  وشهد  الممتاز،  الدوري  مسابقة 
في  مباريات  خمس  منها  فقط،  مباريات  ثماني 
المجموعة  في  مباريات  وثالث  األولى  المجموعة 
الثانية، وذلك بسبب مشاركة »األهلي طرابلس« 
و»االتحاد« األفريقية، وتأجيل مبارياتهما لألسبوع 

األولى،  المجموعة  ففي  التوالي،  على  الثالث 
النتائج  وكانت  مباريات،  خمس  إقامة  شهدت 
»الصداقة«  على  بنغازي«  »األهلي  بفوز  المسجلة 

بهدف دون مقابل، وفوز »النصر« على »التعاون« 
الجبل«  »شباب  على  »دارنس«  وفوز   )1  -  2(
»خليج  بين  اإليجابي  والتعادل  رد،  دون  بهدف 

والتعادل  مقابل هدف،  بهدف  و»التحدي«  سرت« 
السلبي بين »الهالل« و»األخضر«، ليصل مجموع 

األهداف المسجلة في المجموعة لسبعة أهداف.

ثالث  ُأقيمت  الثانية،  المجموعة  وفي 
وشهدت  مباريات،  خمس  مجموع  من  مباريات 
بنتيجة  »الشط«  على  »األولمبي«  فوز  نتائجها 
بين  اإليجابي  والتعادل  هدف،  مقابل  هدفين 
مقابل  بهدفين  و»الخمس«  »السويحلي« 
»أبوسليم«  بين  اإليجابي  والتعادل  هدفين، 
تم  بينما  هدف،  مقابل  بهدف  و»المحلة« 
و»المدينة«،  طرابلس«  »األهلي  مباراة  تأجيل 
بسبب  المصراتي«؛  و»االتحاد  و»االتحاد« 
األهداف  مجموع  ليصل  األفريقية،  المشاركة 

المسجلة في المجموعة تسعة أهداف.
 16 المجموعتين  أهداف  مجموع  وصل 
منذ  الدوري  في  األهداف  مجموع  ليصل  هدفًا، 
األسبوع  خالل  هدفًا   238 إلى  المسابقة  انطالق 
تحقق  مباراة   115 المباريات  عدد  وكان   ،12
ترتيب  وبات  مرة،   37 والتعادل   78 الفوز  فيها 
نقطة،   34 بنغازي«  »األهلي  األولى:  المجموعة 
و»الهالل«   ،25 و»النصر«   ،27 و»األخضر« 
 ،14 وطالصداقةط   ،14 و»التعاون«   ،17
 ،7 والتحدي   ،9 الجبل«  »شباب   ،12 و»دارنس« 
الثانية:  المجموعة  ترتيب  أما   ،7 سرت«  و»خليج 
»االتحاد«  مباراة،   12 من  نقطة   21 »األولمبي« 
19 نقطة من 9 مباريات، »األهلي طرابلس« 16 
نقطة   16 »السويحلي«  مباريات،   9 من  نقطة 

 11 من  نقطة   15 و»المدينة«  مباراة،   12 من 
 11 15 نقطة من  المصراتي«  مباراة، وطاالتحاد 
مباراة،   11 من  نقطة   14 و»أبوسليم«  مباراة، 
و»المحلة« 13 نقطة من 12 مباراة، و»الخمس« 
11 نقطة من 12 مباراة، و»الشط« نقطتين من 

11 مباراة.
رصيده  تعزيز  بنغازي«  »األهلي  وواصل 
34 نقطة،  وتصدر المجموعة األولى بفارق مريح 
ثالثًا  و»النصر«  نقطة،  بـ27  ثانيًا  و»األخضر« 
هداف  المسالتي  سالم  الالعب  نقطة،  بـ25 
مباراة  في  السادس  »النصر«، سجل هدفه  فريق 
فريقه مع »التعاون«، وعاد التحدي بتعادل ثمين 
فتعرض  الجبل«  »شباب  فريق  أما  سرت،  من 
فريق  أما  الموسم،  هذا  السابعة  لخسارته 
وهو  مباراة   12 من  فوز  أي  يحقق  فلم  »الشط« 
المجموعة  في  بالهبوط  المهددة  الفرق  أحد 

الثانية ورصيده نقطتان.
اإلياب  مرحلة  خالل  يفز  لم  »الهالل«  فريق 
نقطة،   17 ورصيده  وتعادلين  لخسارة  وتعرض 
أما فريق »النصر« فحقق ثالثة انتصارات متتالية 
المباريات  هذه  في  وسجل  اإلياب،  مرحلة  خالل 
منها  بالهبوط،  مهددة  فرق  وثالثة  هدفًا،   11
و»خليج سرت«،  »التحدي«  األولى  المجموعة  في 

وفي المجموعة الثانية »الشط«.

»خليج سرت« ضيف »التعاون«.. و»النصر« يستضيف »األخضر«

● صراع على الكرة في مباراة الهالل واألخضر بالدوري

طرابلس - الصديق قواس

»التراضي«.. يفك ارتباط كليمنتي بـ »فرسان املتوسط« في هدوء
الشلماني يفعل بنود العقد مع اإلسباني أمام إصراره على عدم الحضور لالجتماعات في ليبيا

خافيير  اإلسباني  لرحيل  األولى  الوالية  عكس  على 
كليمنتي، المدير الفني لمنتخب ليبيا األول لكرة القدم، 
الشلماني  الحكيم  بقيادة عبد  الليبي  الكرة  اتحاد  فسخ 
عقد كليمنتي بالتراضي في الوالية الثانية، ليفك الطرفان 
التي  األولى  الوالية  بينهما في هدوء، بعكس  االرتباط 
االتحاد  في  والشكاوى  والجذب  الشد  من  حالة  شهدت 
المالية  المستحقات  بعض  بسبب  »فيفا«،  الدولي 
لقيادة  جديدة  خيارات  الكرة  اتحاد  ليدرس  المتبقية، 
المؤهلة نحو كأس  التصفيات  المتوسط« في  »فرسان 

األمم األفريقية المقبلة بكوت ديفوار »كان 2023«.
وأسفر االجتماع واللقاء المشترك الذي جمع كليمنتي 
بالتراضي  العقد  اتفاق يقضي بفسخ  الشلماني عن  مع 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  كلف  كما  الطرفين،  بين 
اإلدارة الفنية باتحاد الكرة دراسة عدد من السير الذاتية، 
تدريبية  مدارس  يمثلون  الذين  المدربين  من  لعدد 

المقبلة،  المرحلة  خالل  المنتخب  لقيادة  مختلفة 
الفريق  سيقود  الذي  المناسب  المدرب  واختيار 

كما   ،»2023 »كان  تصفيات  خالل  الوطني 
وديتين  مباراتين  الليبي  المنتخب  ينتظر 

الدولية  األجندة  أيام  خالل  دوليتين 
لـ»فيفا«، ضمن دورة موريتانيا الدولية 
منتخبي  سيواجه  حيث  المصغرة، 
العاصمة  بملعب  وموريتانيا  النيجر 
إلى   21 من  الفترة  خالل  نواكشوط 
29 مارس الجاري، وينتظر أن تشهد 

الدورة تواجد المدرب الجديد.
اإلسباني  الفني  المدير  أن  يذكر 

عالقته  بدأت  كليمنتي  خافيير 
األولى  واليته  في  الليبي  بالمنتخب 

 ،2013 العام  من  أكتوبر  شهر  خالل 
الحفيظ  عبد  الوطني  للمدرب  خلفًا 

للتتويج  المنتخب  قيادة  في  ونجح  أربيش، 
ببطولة أفريقيا للمحليين »شان 2014« بجنوب 

إقالته  تمت  حتى  األولى  واليته  واستمرت  أفريقيا، 
خالل شهر أكتوبر من العام 2016، ثم عاد من جديد 
في فترة ثانية خلفًا للمدرب المونتينيغري زوران خالل 
شهر يونيو من العام 2021، في عقد يمتد لمدة عام 
سينتهي مطلع شهر يونيو المقبل، إال أن سوء النتائج 

عجل برحيله.
سيعود  الوطني  المنتخب  أن  الشلماني  وأكد  سبق 
الستئناف نشاطه من جديد بخوضه عدداً من المباريات 
من  المقررة  الدولية  األجندة  أيام  خالل  الدولية  الودية 
قبل االتحاد الدولي للعبة »فيفا« استعداداً لالستحقاقات 
بمصير  يتعلق  وفيما  المقبلة،  الدولية  وااللتزامات 
قيادة  تحت  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  ومستقبل 
كليمنتي، أكد الشلماني أنه تم توجيه الدعوة له للحضور 
مع  مستقبله  لمناقشة  معه  والجلوس  طرابلس  إلى 
الجهاز  رأس  على  استمراريته  ومدى  الوطني  المنتخب 
الفني من عدمه، ليتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قراره 
باالستغناء، بعد أن غاب كليمنتي عن الحضور إلى ليبيا 

أكثر من مرة على غير المتفق عليه.
وصنع كليمنتي مع المنتخب في الفترة األخيرة حالة 
بدء  قرب  مع  القلق  وزاد  االستقرار،  وعدم  القلق  من 
المقبلة  األفريقية  األمم  كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات 
أن تتضح خريطة  في كوت ديفوار »كان 2023«، دون 

مستقبله مع »فرسان المتوسط«، خصوصًا أن عقده 
ممتد حتى نهاية العام الجاري 2022، وسبق وعقد 
المكتب التنفيذي لمجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة 
الشلماني  برئاسة  البيضاء  بمدينة  اجتماعًا،  القدم 
االتفاق  »جرى  الشلماني:  وقال  المجلس،  وأعضاء 
كليمنتي  الوطني  المنتخب  مدرب  استدعاء  على 
معه،  الحروف  على  النقاط  لوضع  العام  بداية  في 
ألننا سبق لنا أن استدعيناه عدة مرات، وهو يطلب 
سيجرى  االستدعاء  هذا  يلبي  ال  كان  إن  التأجيل، 
معه  العقد  فسخ  ويمكن  العقد،  بنود  تطبيق 
عاٍل  مستوى  على  مدرب  عن  والبحث  بالتراضي، 
يتحمل  الفني  المدير  ألن  المختصين؛  مع  بالتنسيق 
مسؤولية تطوير كرة القدم الليبية، ونحن لم نأتِ به 
من فراغ، ولكن بعد التشاور، بهدف إعادة هيبة كرة 
القدم الليبية، ابتداًء من الفئات السنية إلى المنتخب 

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

واألخير  الرابع  المركز  في  أنغوال  جاءت  بينما 
بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

بنغازي – زين العابدين بركان

● مباراة المنتخب الليبي أمام الغابون في تصفيات كأس العالم

العمل بشكل قوي في المستقبل القريب، بعد أن أخفق 
الـ33  األفريقية  األمم  لبطولة  التأهل  في  ليبيا  منتخب 
بالكاميرون، التي فاز بلقبها أخيراً منتخب السنغال على 
حساب مصر، فضاًل عن اإلخفاق في الوصول إلى المرحلة 
العالم  كأس  نحو  المؤهلة  التصفيات  من  الختامية 
المقبلة »قطر 2022« في مارس المقبل، وأجرى االتحاد 
التمهيدي  الدور  قرعة  »كاف«،  القدم  لكرة  األفريقي 
العام  صيف  تقام  التي  أفريقيا،  أمم  كأس  لتصفيات 
الثالثة  للمرة  البطولة  وتقام  ديفوار،  كوت  في  المقبل 
على التوالي بمشاركة 24 منتخبًا، على غرار نسختي مصر 
والكاميرون العامين 2019 و2022، وأسفرت قرعة الدور 
2023 عن ست  أفريقيا  أمم  لتصفيات كأس  التمهيدي 
مواجهات تجمع بين إريتريا وبوتسوانا، وساو تومي مع 
موريشيوس، وجيبوتي ضد جنوب السودان، كما يلتقي 
منتخب سيشل مع ليسوتو، والصومال ضد إي سواتيني، 

وأخيرًا تشاد أمام جامبيا.
وقبل رحيله أعلن كليمنتي رغبته في تحديث صفوف 
المنتخب الليبي »فرسان المتوسط« خالل الفترة المقبلة، 
وبدأت المهمة خالل وديتي الكويت، حيث تواجد فاضل 

من  الكوت  والمهدي  بنغازي«،  »األهلي  العب  سالمة 
»األخضر«، ومعاذ المنصوري حارس مرمى »أبوسليم«، 
»األولمبي«،  نادي  العبي  ابشارة  وطارق  فايق  ويوسف 
للمنتخب  الفني  الجهاز  استقر  بعدما  األولى،  للمرة 
تواجد  المنتخب  قائمة  وشهدت  العبًا،   23 اختيار  على 
العبين يظهرون للمرة األولى مع »فرسان المتوسط«، 
الوحيشي ومعاذ  الالفي ومراد  لتضم في مجملها معاذ 
المنصوري ومعتصم صبو وسند الورفلي وأحمد التربي 
وفاضل  الكوت  والمهدي  بورقيقة  وجمعة  يوسف  وعلي 
سالمة وأحمد المقصي وعمر الخوجة والشامخ العبيدي 
ومأب شكري ومحمد التهامي ونورالدين القليب وطارق 
بشارة ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني 
أن  إال  فائق«،  ويوسف  عيسى  ومعاذ  المصراتي  وأنس 
أكثر من مرة شجعت  ليبيا  إلى  الحضور  رغبته في عدم 
مجلس اتحاد الكرة على اتخاذ خطوة االستغناء والبحث 

عن بديل.
وسبق وألمح الشلماني إلى إمكانية إقصاء كليمنتي 
يلتزم  لم  إذا  رجعة،  دون  منصبه  من  نهائيًا  وإقالته 
األمور تعقيدًا حول  ليزيد  ليبيا،  إلى  بالحضور  كليمنتي 

دورة موريتانيا الودية 
الدولية تكشف النقاب عن 

اسم المدرب الجديد المكلف 
قيادة الفريق الوطني ● مباراة الفرسان 

الودية أمام الكويت

● كليمنتي

إلى  عامًا،   17 تحت  للناشئين،  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  بعثة  تحولت 
ستستضيفها  التي  للشباب،  أفريقيا  شمال  بطولة  في  للمشاركة  الجزائر 
من  عشر  الثاني  الموافق  المقبل،  السبت  من  بداية  الجزائر  مالعب 
شهر مارس الجاري، بمشاركة عدد من منتخبات شمال أفريقيا، ويقود 
المنتخب خالل هذه المشاركة المدرب األرجنتيني ماركوس، ومساعده 

المدرب الوطني محمد علي البرعصي.
المحلية  األندية  يمثلون مختلف  23 العبًا  المنتخب  قائمة  تضم 
وهم: محمد حسين هويدي المجدوب وفارس علي األسود ومحمد 
طرابلس«،  »األهلي  المبروك  فتحي  وأصيل  الشاوش  لطفي 
وشعيب أحمد إبراهيم وسفيان سالم محمد وأحمد فتحي خليفة 
»النصر«، ومحمد العجيلي عمار ومروان عياد الزقوزي والزبير 
زكريا الجطالوي وعبد المهيمن الفطيسي »االتحاد«، وعمر 
ومعاذ  »السويحلي«،  الزواوي  عمر  وعلى  مالس  عمران 
»األهلي  محمد  بشير  وإبراهيم  »األخضر«،  الصادق  خالد 
بنغازي«، ومروان صالح إبراهيم »البرانس«، ووائل رزق محمد »الصقور«، 
البكوش  سالم  الرحمن  وعبد  »األفريقي«،  عياد  وسام  المهيمن  وعبد 
إبراهيم  خميس  ومعتصم  »الشط«،  داقو  محمد  ورواد  »المشعل«، 
بشارة  محمد  ويوسف  »الخمس«،  مركوب  أحمد  ومحمد  »التحدي«، 
»األولمبي«. وكان آخر ظهور لمنتخب الشباب الليبي في نوفمبر الماضي، 
في بطولة شمال أفريقيا أيضًا، حيث اعتبر المدير اإلداري للمنتخب وقتها، 
مقبول  أفريقيا  شمال  بطولة  في  الفريق  أداء  أن  الكوت،  السالم  عبد 
رغم الخسارة في مباراتين، وفقد منتخب شباب ليبيا لكرة القدم مباراته 
الجزائر  منتخب  أمام  بتونس  المقامة  أفريقيا  شمال  بطولة  في  الثانية 
بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي ُأقيمت بينهما، وكان منتخب 
بنتيجة هدفين  أمام شباب مصر  األولى  مباراته  نتيجة  فقد  ليبيا  شباب 
مقابل هدف، ليصبح رصيد منتخب شباب ليبيا صفراً من النقاط، بعدما 
عاد منتخب الشباب إلى الواجهة من جديد بعد غياب، حيث شارك 
مالعب  استضافتها  التي  أفريقيا،  شمال  بطولة  منافسات  في 
تونس، واستأنف الفريق تحضيراته وتدريباته المكثفة بمعسكره 
التدريبي القصير بطرابلس تحت قيادة مدربه الوطني عياد القاضي 
المرمى،  والطاهر سعد مدربًا لحراس  أبوشاح،  المهدي  ومساعده 

وعبد السالم الكوت مديراً إداريًا للفريق.

10 انتصارات و7 تعادالت في دوري 
الدرجة األولى

منتخب الشباب يعود للواجهة في بطولة شمال أفريقيا بالجزائر

● مباراة لمنتخب الشباب الليبي في أخر ظهور ببطولة شمال أفريقيا

● مباراة لفريق 
الجزيرة بدوري 

الدرجة األولى

في األسبوع الـ13 بالدوري الممتاز
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من المسؤول عن هذه االزدواجية؟

ما الجهة القادرة على حسم الخالف؟

لماذا يلجأ كل طرف إلى هذا األسلوب؟

أين تتجه األمور في ظل هذا الواقع الجديد؟

كيف يمكن تجنُّب الصدام المسلح بينهما؟

متى يتم حسم األمر ألحدهما؟

»الحكومة املوازية«

++HH55

 كل شيء كل شيء

رجب بن كاطو
رجب بن كاطو أحد رجال ليبيا العصاميين، وُلد في بنغازي يوم 2 يوليو 
المدارس  في  االبتدائية  المرحلة  درس  ثم  كتاتيبها،  في  تعلم   1918
حتمية  إلى  مبكرا  انتبه  القدم،  كرة  فريق  أعضاء  أحد  وكان  اإليطالية، 
الحيوانات،  تجرها  التي  تلك  تعد  لم  النقل  وسائل  أن  إلى  انتبه  التطور، 
بالمقطورات  واهتم  وطــوره،  به  فاهتم  »فيات«  توكيل  على  فتحصل 
ومساعدة الناس في حصولهم على حاجتهم منها بالتقسيط المريح، ثم 
تمكن من إدخال المصارف في تمويل عقود زبائنه، وبحسن معاملته نال 
ثقة الناس، وأصبحت شركته من أشهر وكاالت تسويق السيارات خصوصا 

مركبات النقل.
سنة 1956 انتُخب عضوا عن مدينة بنغازي بمحلس النواب، واستمر 
1959. عاش  الصحة سنة  ثم  وزارة القتصاد  تولى  دوراته.  به عددا من 
كابن بار لمدينته، وكان خيّرا محبا للناس ومساعدة المحتاج منهم إلى 
أن ُأممت أمالكه سنة 1977 فاختار منفاه االختياري، وعاش ما بين إيطاليا 

ومصر إلى وفاته في اإلسكندرية في 3 أكتوبر 1993 ودفن في ثراها.

ليبيا األمسليبيا األمس

جمعة بوكليب

بنبأ  أبلغونا  الزمن،  من  عقد  من  يقرب  ما  مضي  وبعد   ،1988 مارس  من  األول  في 
اإلفراج عنا من السجن. في اليوم الثاني، الموافق 2 مارس 1988، ألقى العقيد معمر 
العاشرة  الذكرى  بمناسبة  طرابلس،  في  العام  الشعب  مؤتمر  أمام  خطابًا  القذافي 
سجن  إلى  التوجه،  على  وعزمه  اإلفراج،  قرار  المأل  على  وأعلن  الشعب،  سلطة  إلعالن 
3 مارس  بوسليم العسكري لتحرير المعتقلين والمساجين. في اليوم التالي، الموافق 
حياة  ومباهج  ضجيج  إلى  مصدق،  وغير  فرحًا،  عائدًا  العسكري  بوسليم  سجن  غادرت 

حرمت منها، وافتقدتني.
»االنتماء  بتهمة   ،1978 ديسمبر  شهر  في  المؤبد  بالسجن  محكومًا  السجن  دخلت 
العظيم«.  الفاتح  ثورة  على  القضاء  إلى  والوسيلة  بالغاية  يهدف  سري  تنظيم  إلى 
كانت  الثورة،  أمن  نيابة  قبل  من  من  المعدة  االتهام  أوراق  في  المذكورة  الوسيلة 
قصصًا قصيرة وقصائد معدودة ومقاالت أقل عددًا، كتبتها ونشر معظمها في صحف 

ومجالت ليبية رسمية.
باإلعدام،  حكم  إلى  وزمالئي،  علمي  دون  من  تحول،  ذاك  القضائي  المؤبد  حكم 
أصدرته غيابيًا محكمة ثورية، ولم نبلغ بالحكم إال في يوم 1 مارس 1988، عبر العقيد 

عبداهلل السنوسي، وهو يستعد البالغنا نبأ اإلفراج!
الثوار  من  مجموعة  قامت  القذافي،  العقيد  نظام  سقوط  عقب   ،2011 العام  في 
سرية  وثائق  على  االستحواذ  من  وتمكنوا  والثورية،  األمنية  األجهزة  مقرات  باقتحام 
عقوبتي  برفع  تقضي  ثورية،  محكمة  عن  صادرة  واحدة  ضمنها  من  كثيرة،  وأمنية 
وزمالئي في القضية من حكم المؤبد إلى حكم اإلعدام. الوثيقة نشرت، فيما بعد، على 
وعلقتها  برواز،  في  ووضعتها  منها،  نسخة  بسحب  فقمت  االجتماعي.  التواصل  مواقع 

على جدار في بيتي، تذكارًا.
تلى  القذافي  العقيد  الصبح« ألن  باسم »أصبح  عُرفت شعبيًا  تلك،  اإلفراج  مناسبة 
في خطابه ذلك اليوم قصيدة للشاعر المرحوم محمد الفيتوري، معنونة بذلك االسم، 

السجاُن  وال  السجن  فال  الصبح  »أصبح  ومطلعها: 
وردي  محمد  السوداني  المطرب  ــام  وق بـــاٍق«. 
وسائل  والتقطتها  القصيدة.  تلك  وغناء  بتلحين 
وصــارت  والمرئية  المسموعة  الليبية  ــالم  اإلع

تلوكها لعدة أسابيع.
مارس   4 الموافق  مباشرة،  التالي  اليوم  في 
إدارة  أحضرت  تسويف،  أو  تأخير  دون  ومن   ،1988
في  وبدأوا  والعمال،  البنائين  من  فريقًا  السجن 
إعادة تشييد ما هدمه بلدوزر العقيد القذافي في 
وخالل  حديدية.  وأبواب  أسوار  من  السابق  اليوم 
إلى  بوسليم  سجن  في  األمــور  عادت  قليلة  أيام 
واإلذاعة  الليبي  التلفزيون  لكن  األولى.  سيرتها 
السوداني محمد  المطرب  أغنية  الليبية واصال بث 

وردي عدة مرات يوميًا.
بتسجيل  مصحوبًا  كان  لألغنية  التلفزي  البث 

مرئي للعقيد القذافي معتليًا بلدوزر، ويهدم في أسوار السجن. ذلك السجن تحديدًا، 
غير  بشرية  مجزرة  يشهد  سوف  اليوم،  ذلك  من  قليلة  سنوات  وبعد  أسواره،  وداخل 
واشتهرت  عُزل،  سجناء  ضد  األمن  قوات  ارتكبتها  المعاصر،  ليبيا  تاريخ  في  مسبوقة 
في  المعروف  للنظام،  الذهبي  العصر  في  ذلك  حدث  بوسليم.  سجن  مجزرة  باسم 

األدبيات الشعبية الليبية باسم عصر »عشرة فرادي بربع«.
ومسمع  مرأى  على  األوكرانية  المدن  تدك  الروسية  والقوات   ،2022 مارس   3 يوم 
من العالم، وترسانات الدول الكبرى النووية وضعت في حالة تأهب قصوى، وفي بلدي 
األعداء،  اإلخوة  بين  مواجهات ساخنة  أخرى من  لجولة  استعدادًا  السيوف  تشحذ  ليبيا 
صادف  المركزي،  المصرف  على  ويستحوذ  الحكومة،  رئاسة  يتولى  من  على  تنافسًا 
المناسبة  حيًا.  بوسليم  سجن  من  خروجي  يوم  على  والثالثين  الرابعة  الذكرى  حلول 
وسط خضم األحداث الدولية كادت تمر من دون انتباهي، لوال لفتة كريمة من صديق 
موقع  في  صفحته  على  خبرًا صغيرًا  نشر  الذي  الككلي،  أبوالقاسم  عمر  السجن،  محنة 

»فيسبوك« مذكرًا، وقرأته صدفة.
الجسر.  تحت  كثيرة  مياه  جرت  مضت،  عامًا  وثالثين  أربعة  من  اليوم،  ذلك  منذ 
في  جماهيرية  وآخر  أول  واختفت  عديدة،  جديدة  دول  وظهرت  امبراطوريات،  اختفت 
في  داعش  رايات  ورفرفت  دارها.  عقر  في  أميركا  اإلسالموي  اإلرهاب  وضرب  التاريخ. 
ذاتية  والسيارات  المسيرة،  والطائرات  اإلنترنت،  وعشنا عصر  اندحرت.  ثم  عدة،  أقطار 
القيادة، وشهدنا ثورات في شرق أوروبا وفي العالم العربي، وعاصرنا محنة العيش في 
زمن الفيروس الوبائي، وقبل ذلك طوفان تسونامي. وانتقل ليون ميسي من برشلونة 
ترافورد في  أولد  ملعب  إلى  عاد  رونالدو  وكريستيانو  باريس سان جرمان،  مع  ليلعب 
وبين  بيني  تفرق  تعد  ولم  الخرف،  بداء  أمي  وأصيبت  دنيانا،  أبي  وغادر  مانشستر. 
على  بقسوة  وأحلت  التقاعد،  إلى سن  إخوتي، ووصلت سالمًا  مات ومن عاش من  من 

المعاش.
حدث.  ما  على  عيان  شاهد  وألكون  جديدًا،  عمرًا  لي  اهلل  كتب  بأن  محظوظًا،  كنتُ 
بوسليم  سجن  أسوار  داخل  وماتوا  الحظ.  حسن  يصادفهم  لم  كثيرون  غيري  لكن 
تحت التعذيب، أو من اإلصابة بأمراض عديدة، ومنعوا من تلقي العالج، وتركوا عمدًا 
الرصاص.  من  وابل  تحت  ساحاته،  في  النهار  وضح  في  قتلوا  أو  السجن،  في  ليموتوا 

رحمهم اهلل جميعًا.

الذكرى وجسورها

ما بين األخضر واألزرق واألصفر واألحمر بدرجات لونية متفاوتة، 
نشرت صفحة »شباب مدينة سرت« عددًا من الصور الرائعة 
ألجواء الربيع في منطقة أم القنديل شرق سرت، حيث تنتشر 

السماء لوحة  لتكمل مع صفاء  المبهجة،  بألوانها  الزهور والورود 
األنظار. تأسر  طبيعية خالبة 

وتظهر الصور كذلك كثيرًا من األغنام والماشية وهي ترعى 
الحقول والمزارع، في مشهد وأجواء ربيعية جميلة، تعكس  بين 

رونق وسحر تلك المنطقة، وهو األمر الذي القى استحسان الكثير 
من رواد مواقع التواصل فأعادوا نشر الصور على عدد كبير من 

الصفحات.
للغاية؛ حيث  نباتي وطبيعي غني  بتنوع  ليبيا بشكل عام  وتتميز 

تتباين األجواء ما بين صحراوية صافية وساحلية منعشة وزراعية 
التقاط  المصورين على  والجمال، وهو ما يشجع  بالخير  مفعمة 

المدهشة. الطبيعية  اللوحات  تلك  توثق  صور 

منذ ذلك اليوم من 
أربعة وثالثني عامًا 

مضت جرت مياه كثيرة 
تحت الجسر اختفت 

امبراطوريات واختفت 
أول وآخر جماهيرية 

في التاريخ

اغتصاب امرأة كل 10 
دقائق في البرازيل

كشف تقرير ارتفاع عدد حاالت 
اغتصاب النساء في البرازيل 

بنسبة 3.7 % العام 2021 
مقارنة بالعام السابق، مع 

تسجيل 56 ألفا و98 اغتصابا 
أي بمعدل حالة واحدة كل عشر 

دقائق. كما سجلت البرازيل 
1319 حالة قتل لإلناث العام 

الماضي، أي بمعدل امرأة 
مقتولة كل سبع ساعات، في 

انخفاض طفيف بنسبة 2.7 % 
مقارنة بالعام 2020، بحسب 

التقرير الذي نشره »منتدى 
األمن العام«، وهي منظمة غير 
حكومية، عشية اليوم العالمي 

للمرأة. وأعلنت مديرة المنظمة 
غير الحكومية سميرة بوينو في 

بيان أن »هذه البيانات تظهر 
الحاجة إلى التنفيذ العاجل 

للسياسات العامة لالستضافة 
والوقاية والقمع في مواجهة 

العنف ضد المرأة في البرازيل«.

إجالء أسود ونمور 
من أوكرانيا

إحدى  باسم  ناطقة  أعلنت 
بولندا،  في  الحيوانات،  حدائق 

أسود وستة  وصول ستة 
قرب  منطقة  من  ُأجليت  نمور 

استمرت  رحلة  بعد  كييف، 
القتال  خطوط  على  يومين 

الدبابات  مواجهة  وفي 
مالغوجاتا  وقالت  الروسية. 

أوكرانية  شاحنة  إن  شوديال 
إضافة  والنمور  األسود  نقلت 

وكلب  بريتين  قطتين  إلى 
البولندية،  الحدود  إلى  بري 

حوالي  بُعد  على  الواقعة 
منطقة  متجنبًة  كيلومتر،  ألف 

التي  األوكرانية  جيتومير 
الروسية. القوات  قصفتها 
خالل  الشاحنة  واضطرت 

طوال  التوقف  إلى  الرحلة 
الدبابات  مقابل  الليل 

الروسية.

 »نؤيد مطالب الشعب الليبي 
في إرساء قاعدة دستورية تحقق 

االستحقاق االنتخابي 
في أقرب وقت«

رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بالبرلمان اإليطالي

 بييرو فوسينو

»االستقطاب السياسي الحاد الحالي 
يحمل مخاطر كبيرة على االستقرار 

الليبي الذي جرى تحقيقه
 بشق األنفس«

األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس

طالق كيم كارداشيان 
رسميا

الطالق  كارداشيان  كيم  الواقع  تلفزيون  نجمة  أنجليس  لوس  في  قاٍض  منح 
.2014 من المغني كانييه ويست الذي تزوجته العام 

مّثل  بينما  اإلنترنت،  عبر  افتراضيًا  المحكمة  أمام  كارداشيان  ومثلت 
ويست محاميه الذي لم يعترض على إنهاء الزواج.

هذا  قبال  يعارض  »يي«  ليصبح  رسميًا  اسمه  غيّر  الذي  ويست  وكان 
إلى  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  عدة  مرات  كارداشيان  ودعا  االنفصال، 

يتصالحا. أن 
ورفعت كارداشيان العام الماضي دعوى طالق بعدما انتشرت ألشهر عدّة 

صعوبات  عن  تتحدّث  شائعات  ــالم  اإلع في 
وعن  الزوجية  حياتهما  في  الثنائي  تواجه 

الراب. يعاني منها مغنّي  مشاكل نفسية 
بلوس  محكمة  ــان  ــارداشــي ك وحــضــت 
األسبوع  إليها  رفعته  بيان  في  أنجليس 
الطالق،  إجراءات  في  اإلسراع  على  الماضي 

قائلة »أرغب بشدّة أن أتطّلق«.
عامًا   41 البالغة  النجمة  وأضافت 

يبقي  أن  كانييه  مــن  »طلبت 
يفعل  لم  لكنّه  خاصا  طالقنا 
أن  »أعتقد  البيان  وتابع  ذلك«. 
إنهاء المحكمة زواجنا من شأنه 
تقبّل  على  كانييه  يساعد  أن 
وعلى  الزوجية  عالقتنا  انتهاء 
المضي قدما«، حتى نتمكن من 

بسالم«. أطفالنا  »تربية 
هما  أطفال  أربعة  وللثنائي 
ســنــوات(   8( نـــورث  الفتاتان 
ـــوات(،  ــن سـ  4( ــو  ــاغ ــك ــي وش
سنوات(   6( ساينت  والصبيان 

)سنتان(. وسالم 

أقوالهمأقوالهم

 »مستعدون لدعم استراتيجية 
المؤسسة الوطنية للنفط 

الرامية لتطوير ورفع اإلنتاج من 
االستكشافات الغازية البرية 

والبحرية«
المدير التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية 

باتريك بويان

 »ندعم جهود المجلس الرئاسي 
في توحيد مؤسسات الدولة وكذلك 
الجهود الدولية، لتعزيز االستقرار 

في ربوع ليبيا كافة«

سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا 
كارولين هورندال

ربيع »أم القنديل«ربيع »أم القنديل«
 يسلب األنظار يسلب األنظار
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