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ربيع »أم القنديل«  يسلب األنظار
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صدمة

فضاء

عبرت وكالة الطاقة الدولية، األربعاء، عن 
خشيتها من حدوث صدمة في إمدادات 

النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة 
على روسيا بعد غزو أوكرانيا، معتبرة 

أن تعويض كميات النفط الروسي لن 
يكون سهاًل . وكتبت الوكالة، في تقريرها 

الشهري، أن »احتمال حدوث اضطرابات 
واسعة في اإلنتاج الروسي قد يحدث 
صدمة عالمية في إمدادات النفط«.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تقلبات 
كبيرة في أسعار النفط التي اقتربت من 
مستويات قياسية، حين بلغ سعر برميل 

خام برنت 139.13 دوالر في السابع من 
مارس الجاري، قبل أن تتراجع.
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ورقة النفط تشعل صراع الدبيبة وباشاغا والطلب العاملي يضاعف الصراع 

فرج
برسالة مؤثرة استحوذ المصري علي 
فرج بطل العالم في اإلسكواش، على 
جانب كبير من منشورات رواد مواقع 

التواصل االجتماعي العرب، على مدار 
الماضية. الساعات 

علي فرج قال بعد فوزه بلقب بطولة 
»أوبتاسيا« في لندن لإلسكواش إن 

الفلسطيني  »الشعب 
74 عامًا  يعاني منذ 

بسبب  المشاكل؛ 
الحرب أيضًا«. في 

إشارة إلى اهتمام العالم 
بالحرب على أوكرانيا.

الالعب المصري هو أول 
رياضي يتطرق لهذا الشأن 
منذ اندالع الحروب الروسية–

األوكرانية.
علي درس الهندسة 

الميكانيكية، وتخرج في جامعة 
»هارفارد« العام 2014. وهو 

متزوج من المصرية نور 
الطيب العبة اإلسكواش 

السابقة.  فهل لفتة الالعب 
المصري بشأن معاناة 

صدى  ستجد  الفلسطينيين 
لدى الرأي العام 

العالمي؟

قالت وكالة الفضاء الروسية »روس 
كوسموس«، إنها لم تعطِ أبدًا للشركاء 
األجانب أي سبب للشك في مصداقيتها.

وشددت الوكالة، على أن رائد الفضاء 
األميركي الموجود حاليًا على متن 

المحطة الفضائية الدولية، سيعود إلى 
األرض على متن مركبة فضائية روسية 
في 30 مارس الجاري.وأضافت الوكالة 

في بيان: »سيعود رائد الفضاء األميركي 
مارك فاندي هاي، إلى األرض في 30 

مارس على متن المركبة الفضائية 
الروسية )سويوز إم إس -19(.

ليبيا تقترب من السيطرة على الجائحة واإلصابات اليومية حوالي 300 مصاب

»التربية والتعليم« ترحب ببراءة الوزير موسى املقريف

3 مسارات متفائلة لالقتصاد الليبي

توقع البنك الدولي احتمالية أن يشهد االقتصاد الليبي 
تحسنًا في ثالث مسائل مهمة، تتمثل في: ارتفاع نسب 
النمو، وزيادة المداخيل، والتحسن في الميزان التجاري، 
وذلك خالفًا لتوقعات خبراء آخرين بشأن التأثير المحتمل 

للحرب في أوكرانيا على الوضع المالي في ليبيا.
في  نتيجة  أحــد  يربح  أال  للبنك  تقرير  ويعتقد 
المصدرة  البلدان  »لكن  مستدركًا:  بأوكرانيا،  الحرب 
الطاقة،  من سوق  مستفيد  أكبر  تكون  قد  للمحروقات 
وعلى رأسها ليبيا، إلى جانب قطر والسعودية والكويت 
أرصدة  في  تحسن  حــدوث  التقرير  والجزائر«.ورجح 
وتعزيز  الخارجية  المدفوعات  وميزان  العامة  المالية 

معدالت النمو في ليبيا.
البلدان  تشهد  أن  أيضًا  المحتمل  من  أنــه  كما 
المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في 
الطلب من أوروبا، فقد أعلنت سلطات االتحاد األوروبي 
اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة، 
وفق البنك. وأوضح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي 
أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  لشؤون 
العالمية  المؤسسة  عبر  له  مدونة  في  بلحاج،  فريد 
وعواقبها  أوكرانيا  في  للحرب  السريعة  التطورات  أن 
الشرق  منطقة  على  انعكاس  لها  المروعة  اإلنسانية 

األوسط وشمال أفريقيا.
تفاصيل ص 8

طرابلس- الوسط

أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب  مع  بالتزامن 
األساسية،  السلع  ألسعار  ارتفاعًا  ليبيا  تشهد 
والزيت  والحليب  الدقيق  مــواد  في  خصوصًا 
على  البالد  تعتمد  حيث  والسكر،  والمخلالت 
استهالكها  من   % 75( الغذائية  المواد  استيراد 

من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا(.
يتجول في  ليبي كان  عائلة  صالح مصباح رب 
يقول»بعض  طرابلس،  بالعاصمة  للجملة  سوق 
فيما  األزمات«،  كل  ويستغلون  ضمير  بال  التجار 
من  كيسين  تحمل  كانت  ليبية  مواطنة  قالت 
إن  وقالت  الناس  طمأنت  »الحكومة  الدقيق 
لكنني  والدقيق،  القمح  من  كافيًا  مخزونًا  لديها 
فرانس  وكالة  وفق  صحيح«.  ذلك  أن  أظن  ال 

برس.
ليبيا  مصرف  عن  صادرة  رسمية  بيانات  آخر 
في  التضخم  معدالت  ارتفاع  تظهر  المركزي، 
2021 نسبة  العام  البالد على أساس سنوي في 

ووفق   .2020 العام  في   % 1.4 مقابل   ،% 2.8
العام  من  الرابع  للربع  االقتصادية  النشرة 
أساس  على  ارتفاعًا  التضخم  سجل  فقد   ،2021
إلى  الفترة من )سبتمبر  4.1 % في  سنوي نسبة 
في  بـ2.1 %  مقارنة  الماضي(  العام  من  ديسمبر 

.2020 الفترة نفسها من العام 
صفحته  على  كتب  الليبيين  المواطنين  أحد 
وهو  المواطن  حق  يقول:»من  فيسبوك  بموقع 
والخدمية  المعيشية  األزمــات  تبعات  يعاني 
القائمة،  الحكومة  يــســأل  أن  المتواصلة، 
بل  عشرات؛  صرفت  أين  السابقة،  والحكومات 
والنهب  بالسرقة  يتهمها  وأن  المليارات،  مئات 
المليارات،  تلك  صرفت  أيــن  المسبوق.  غير 
القطاعات  معظم  تطال  والتخلف  البؤس  وحالة 
يخرج غاضبًا  أن  المواطن  الحيوية. من حق هذا 
المسؤولين  كافة  بمحاكمة  مطالبًا  بل  محتجًا؛ 

السلطة«. أينما كانوا في أجهزة 
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أحمد بن علي يقتربأحمد بن علي يقترب
من »األضواء والشهرة« من »األضواء والشهرة« 

في الدوري اإليطاليفي الدوري اإليطالي

»حقول الحرية«.. فيلم حميمي 
يعكس األمل والنضال 

والتضحية في ليبيا

اقتراح بتعيني أفريقي 
مبعوثا أمميا إلى ليبيا

االتـــحـــاد  ــرح  ــت ــق ي أن  يـــرجـــح 
على  المقبل  األربعاء  األفريقي، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين 
تعيين  غــوتــيــريــس،  أنطونيو 
للمنظمة  مــبــعــوثــا  ــي  ــق ــري أف
وقــالــت  ليبيا.  لـــدى  األمــمــيــة 
عن  نقال  برس«  »فرانس  وكالة 
عدم  طلب  دبلوماسي،  مصدر 
يلقى  االقتراح  أن  هويته،  كشف 
مجلس  في  والصين  روسيا  دعم 
استقالة  ومنذ  الــدولــي.  األمــن 
في  كوبيش  ــان  ي السلوفاكي 
يُعين  لــم  الــمــاضــي،  نوفمبر 
مبعوث أممي إلى ليبيا، ويفترض 
أسماء  غوتيريس  على  يعرض  أن 
ليتمكن  الشخصيات  من  عــدد 
إلى  ويقدمه  ــراره،  ق اتخاذ  من 

األمن. مجلس 
ــب تــعــيــيــن أفــريــقــي  ومــطــل
ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  مبعوثا 
أفارقة من  قديم، فسبق أن رشح 
العام  في  للمنصب  عدة  جنسيات 
المقترحات  هــذه  لكن   ،2020

المتحدة. الواليات  رفضتها 
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الغالء في ليبيا.. تداعيات الحرب أم أزمة ضمير؟

● البنك الدولي

● ارتفاع اسعار السلع األساسية 

أموال روسية جرى 
تجميدها بفعل 

العقوبات الغربية 
منذ بداية الحرب 
على أوكرانيا من 
أصل 640 مليار 
دوالر إجمالي 

االحتياطي الروسي.
)وزير المالية الروسي(

300
مليار
دوالر

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290قرشا

حذر أممي ودولي تجاه الصراع على رئاسة السلطة التنفيذية

أزمة الـ »حكومتني« قد تستمر إلى يونيو املقبل
حتى اآلن تؤكد األطراف الدولية المؤثرة في ليبيا 
الحيادية–عدا روسيا– الحذر، وربما  التزامها جانب 

ليبيا،  في  الشرعية  أزمة  من  الجديد  الفصل  تجاه 
متحاشية  البالد،  في  حكومتين  وجــود  وعنوانه 
عن  معلومات  تردد  وسط  طرف،  أي  إلى  االنحياز 
لحلحلة  وتركيا  وتونس  عواصم مصر  من  وساطة 
التعجيل  ــوات  دع ــادت  ع حين  في  األزمـــة،  هــذه 
باالنتخابات لتطغى على الخطاب الدولي على أمل 
أن تحدث مبادرة أممية بين مجلس النواب والدولة 
في  الدستورية،  القاعدة  بشأن  الخالف  في  اختراقا 
ظل معطيات تشير إلى أن الوضع سيبقى كما هو 

حتى حلول الموعد االنتخابي الجديد.
األسبوع  هذا  الدولي  المجتمع  موقف  يكون  قد 
من مقر الهيئة األممية بنيويورك أكثر وضوحا منذ 
من  مكلف  رئيس  بين  »الحكومتين«  أزمة  تفجر 
السابق،  الداخلية  وزير  وهو  النواب،  مجلس  قبل 
الحالي،  الموقتة  الحكومة  ورئيس  باشاغا،  فتحي 
عبدالحميد الدبيبة، مع اكتفاء بالتحذير من »شبح 
والدعوة  جانب،  ألي  الكفة  إمالة  دون  االنقسام« 
ولم  االنتخابي.  االستحقاق  موعد  استعجال  إلى 
تخفِ وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون 
السياسية روزماري ديكارلو، في كلمة أمام مجلس 
األمن الدولي، األربعاء، مخاوفها من مخاطر اتساع 
االنقسامات واالستقطاب السياسي في ليبيا، قائلة 
إنه »إذا لم تتم إعادة جدولة االنتخابات الموعودة 
حكومتين  بوجود  تهديدات  هناك  فإن  بسرعة 
السفير  نائب  أكد  العكس  وعلى  متوازيتين«. 
الروسي لدى األمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، 
التي  الجديدة  التنفيذية  للسلطة  بــالده  دعــم 
مهمة  خطوة  »هذه  أن  معتبرا  البرلمان  اختارها 
إلى  لينتقل  أمدها«.  طال  التي  األزمــة  حل  نحو 
وليامز  ستيفاني  الخاصة  المستشارة  عمل  انتقاد 
في حين أصر على تعيين مبعوث أممي جديد قبل 

نهاية أبريل.
مستشارها  عبر  األميركية  الخارجية  تتأخر  ولم 
جيفري  السفير  السياسية،  لــلــشــؤون  األول 
ديلورينتيس، في الرد ليهاجم من أسماها »الجهات 
تهديدات  وتشكل  الصراع  تستغل  التي  األجنبية 
العالمية«  والتجارة  اإلقليمي  لالستقرار  خطيرة 
االنتقال  عملية  يعرقلون  من  ضد  بعقوبات  ملوحا 

السياسي، وتأخير إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتتطابق إحاطة بريطانيا بجلسة مجلس األمن 
ودعوة  التصعيد  وقف  في  المتحدة  الواليات  مع 
والقبول  الدستورية  القاعدة  الصراع إلعداد  طرفي 
بمبادرة وليامز لتسهيل الحوار الذي بدأت ترتب له 
من تونس بدءا من الخميس، عبر سلسلة لقاءاتها 
المستويين  على  السياسية  األطــراف  مختلف  مع 

المحلي واإلقليمي.
الدولي  األمــن  مجلس  فيه  انعقد  وقت  وفي 
المشهد  في  حكومتين  ظهور  منذ  األولى  للمرة 
الدول  سفراء  الرئاسي  المجلس  التقى  الليبي، 
بحضور  وذلك  برلين،  مؤتمري  دعمت  التي  الـ18 
المتحدة،  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة 
الرئاسي في دفع  المجلس  حيث جرى بحث جهود 
الوطنية،  المصالحة  وإنجاح  السياسية،  العملية 
ومعالجة حالة االنسداد السياسي، للوصول إلجراء 
للمجلس،  بيان  وفق  االنتخابية،  االستحقاقات 
ليبيا،  في  »الحل  أن  المنفي  محمد  رئيسه،  ليؤكد 
هو سياسي وليس قانونيا«، متعهدا بعدم العودة 

إلى االنقسام المؤسسي، أو أي صدام مسلح.
توجه  عن  تسريبات  تحدثت  بعدما  هذا  يأتي 

إلجــراء  دستورية  قــاعــدة  اعتماد  نحو  المنفي 
تتوافق  لم  حال  في  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 
والدولة  النواب  مجلسي  بين  المشتركة  اللجنة 
على مبادرة وليامز. وقبلها عقدت مجموعة العمل 
المعنية  الدولية  المتابعة  للجنة  التابعة  السياسي 
الحل  االنتخابات  أن  أكد  افتراضيا  اجتماعا  بليبيا 
ضوءا  مقدما  المتكررة  السياسية  لألزمات  الوحيد 

أخضر لتحركات وليامز إلنهاء االنسداد الراهن.
وقبيل لقائها مجموعة من أعضاء مجلس النواب 
سريع  برد  الخاصة  المستشارة  طالبت  تونس  في 
لجنة  بتشكيل  القاضي  مقترحها  على  وإيجابي، 
مشتركة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية 

تقود لالنتخابات في أقرب وقت ممكن.
مشتركة  لجنة  تشكيل  على  المقترح  ونــص 
مجلسي  من  كل  عن  ممثلين  ستة  من  مكونة 
 15 في  تجتمع  أن  مفترضا  كان  والدولة،  النواب 
عدم  بسبب  يحدث  لم  ذلك  لكن  الجاري،  مارس 
إعالن البرلمان موقفه الرسمي باستثناء بيان صدر 
قبل أيام عن 93 عضوا به أعلنوا فيه رفضهم لها. 
عضوا   12 تسمية  أعلن  فقد  الدولة  مجلس  أما 

لتمثيله في اللجنة مبديا ترحيبه بالمبادرة.
الساحة  في  مبادرتها  األممية  البعثة  وألقت 
السياسية دون أن تتمكن المساعي الغربية خاصة، 
من إنهاء حالة االنقسام السياسي، وبعد واشنطن 
آخر  مناقشة  إلى  برلين  انضمت  وأنقرة،  والقاهرة 
التقى  فقد  الحكومتين،  صراع  ملف  في  التطورات 
سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، األربعاء، 
الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  في  موضحا  باشاغا، 

الوساطة  نجاح  أهمية  على  شدد  أنه  بـ»تويتر«، 
مطالبا  ليبيا،  في  األممية  البعثة  قبل  من  الحالية 

بضرورة نبذ أي عنف أو استخدام للقوة.
ليبيا،  لدى  األميركي  السفير  بدأ  المقابل  في 
المسؤولين  كبار  مع  محادثات  نورالند،  ريتشارد 
المصريين لمناقشة كيفية المضي قدما في ليبيا، 
وكيف يمكن لمصر والواليات المتحدة، كشريكين، 
الليبيين  تطلعات  لدعم  األطراف  جميع  مع  العمل 
وقت  أقرب  في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إلجراء 
ممكن. ورغم نفي األخير وجود أي مبادرة أميركية 
تحديد  أو  وباشاغا،  الدبيبة  بين  المحادثات  بشأن 
مؤشرات  أظهرا  أنهما  اعتبر  ومكانها،  لموعدها 

على عدم الرغبة في التصعيد فقط.
وما يعكس تشبث كل طرف بالسلطة، مواصلة 
وزراء حكومة باشاغا تأدية اليمين الدستورية أمام 
تواتر  وسط  صالح  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس 
أنباء عن محاولة تمكين أحد نوابه السيطرة على 
األثناء  وفي  بنغازي.  مدينة  في  الوزراء  رئاسة  مقر 
انضم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر، إلى قائمة مطالبي حكومة الوحدة الوطنية 
لباشاغا، وفق تصريحات مسؤول  السلطة  بتسليم 
لوكالة  المحجوب  خالد  اللواء  المعنوي،  توجيهه 
»سبوتنيك« الذي قال »ندعم تسلم حكومة باشاغا 

الحكم ألننا ندعم الشرعية«.
الدبيبة،  عبدالحميد  جــدد  ذلــك  مقابل  في 
إجــراء  حين  إلــى  السلطة  في  بالبقاء  تمسكه 
االنتخابات، رغم أنه أقر في تصريحات لقناة تركية 
بصعوبة إجرائها دون دستور أو قاعدة دستورية، 
غريمه  شخص  في  ليست  المشكلة  أن  معتبرا 
فتحي باشاغا، بل في مجلس النواب، »الذي يريد 

التمديد لنفسه«.
للرأي  الدبيبة  قبل  من  مغازلة  أنه  بدا  وفيما 
والمنح  بالمساعدات  التلويح  عبر  المحلي،  العام 
أيضا  دولــيــا  ــازل  غ رمــضــان،  شهر  حلول  قبيل 
إلى  »أوبـــك«  دول  بدعوته  ــا  وأوروبـ واشنطن 
الطاقة  أزمة  على  للسيطرة  النفط،  إنتاج  زيادة 
الحالية، واإلسهام في تغطية العجز الدولي، وهي 
لكون  سلبية،  فعل  ردود  أثارت  التي  التصريحات 

ليبيا خارج اتفاق حصص تحالف »أوبك+«.
احتمال  إلى  اآلن  القائمة  المعطيات  وتفضي 
استمرار الوضع على ما هو عليه، حتى شهر يونيو 
المقبل الموعود بإجراء االستحقاق االنتخابي، بعد 

فشل الرهان على موعد 2021/12/24.

• وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية  روزماري دي كارلو  خالل إحاطة  حول ليبيا في مجلس األمن  16 مارس 2022  

دعوات التعجيل بإجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية عادت لتطغى 

على خطاب األطراف الدولية

تردد معلومات عن وساطة من 
عواصم مصر وتونس وتركيا

لحلحلة األزمة

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط



تواصـل 02

وفاة املمثل األميركي ويليام هيرتوفاة املمثل األميركي ويليام هيرت

تطبيق »يوتيوب فانسد« يغلق أبوابه خالل أيامتطبيق »يوتيوب فانسد« يغلق أبوابه خالل أيام

إقبااًل شعبيًا  أفالم حصدت  بأدواره في  الذي عرف  ويليام هيرت  األميركي  الممثل  عامًا،   72 توفي، عن 
واسعًا على غرار »ذي بيغ تشيل« وحاز جائزة »األوسكار« عن فيلم »كيس أوف ذي سبايدر وومان«، وجاء 
في بيان لنجله ويل، نشرته وسائل إعالم أميركية األحد الماضي: »ببالغ األسى تنعى عائلة هيرت وفاة األب 
2022، قبل أسبوع من عيد ميالده  13 مارس  الحائز جائزة األوسكار، ويليام هيرت، في  الحبيب والممثل 

الثاني والسبعين«، وأشار البيان إلى أنه »توفي بسالم ألسباب طبيعية وسط عائلته«.
وبنى هيرت شهرته على تجسيده شخصيات غريبة األطوار وغير عادية، كرجل شرطة روسي في »غوركي 
بارك« العام 1983 وزوج ثري في فيلم »آليس« لوودي آلن العام 1990، ورجل يخطط لبناء آلة للمكفوفين 
في »أنتيل ذي إند أو ذي وورلد« العام 1991، وتولى هيرت المولود بواشنطن في 20 مارس 1950 دوره 
األول في السينما العام 1980، حيث جسد شخصية عالم مهووس في فيلم »الترد ستيتس« لكين راسل. 
وأصبح بفعل توليه دور البطولة مع كاثلين تورنر العام 1981 في »بادي هيت« رمزًا للجاذبية الذكورية، وفاز 

بجائزة »أوسكار« أفضل ممثل العام 1985 عن توليه دور سجين مثلي في »كيس أو ذي سبايدر وومان«.
أما حياته الشخصية، فشهدت تقلبات كثيرة، إذ تزوج بداية الممثلة الجديدة آنذاك ماري بيث سوبنغر، 
وانضم إليها في لندن، لكنهما انفصال عندما عادا إلى نيويورك، وله أوالد من راقصة الباليه ساندرا جينينغز، 
2018، اكتشفت إصابته بسرطان  الفرنسية ساندرين بونير ومن زواج آخر أيضًا، وفي مايو  ومن الممثلة 

البروستات، وكان بلغ مرحلة غير قابلة للشفاء، ولكن لم يتضح ما إذا كان توفي بسبب هذا المرض، أم ال.

 YouTube( فانسد«  »يوتيوب  تطبيق  اضطر 
قانوني  تهديد  بعد  أبوابه،  لغلق  الشهير   )Vanced
من قبل »غوغل« المالكة لـ»يوتيوب«، وكشف مبتكرو 
»Vanced«، أنه سيجري إغالق المشروع األيام المقبلة، 
مع حذف روابط التنزيل الخاصة به فيما سيستمر عمل 
 ،»Android« التطبيق ألي شخص قام بتثبيته حاليًا على
 »Vanced« دون أي تحديثات مستقبلية، وأفاد مالكو
بأنهم اضطروا إلى إيقاف المشروع »ألسباب قانونية« 
 »Google« بحسب ما ذكر موقع »ذا فيرج«، وأرسلت
وكف«،  »توقف  خطاب   »Vanced« مالكي  إلى  أخيرًا 
التطبيق  توزيع  عن  التوقف  على  المطورين  أجبر  مما 

وتطويره.
وقال مسؤول من فريق »Vanced«»ُطلب منا إزالة 
جميع اإلشارات إلى يوتيوب وتغيير الشعار وإزالة جميع 
الروابط المتعلقة بمنتجات يوتيوب«، ويعد تطبيق » 
التطبيقات  أفضل  أحد  المجاني   »Youtube Vanced
التي تتيح الفرصة لمشاهدة الفيديوهات دون انقطاع 
قناة  على  المجاني  الحساب  عيوب  ويحل  تشويش  أو 
»يوتيوب« األصلي دون أي مقابل مادي، ويعد بذلك 
أحد التطبيقات المنافسة لـ»يوتيوب« المدفوع حتى أنه 
يسمح لمستخدمي »يوتيوب« بتنزيل مقاطع الفيديو 
دون اشتراك مدفوع وحظر جميع إعالنات الفيديو على 

»يوتيوب« ويتضمن تخصيصات غير متوفرة على موقع 
.»Android« يوتيوب« الرسمي لتطبيق«

الذي  األول  فانسيد«  »يوتيوب  تطبيق  يكن  ولم 
يجبر على غلق أبوابه من قبل »غوغل«، فقد أجبر موقع 
»يوتيوب« المملوك لشركة »غوغل« اثنين من برامج 
التتبع الموسيقية الشهيرة من النوع الذي يسمح بتشغيل 
الـ»يوتيوب«  قناة  على  الموجودة  الموسيقى  ملفات 
في وضع عدم االتصال، وذلك في العام الماضي، قبل 
البدء في اختبار توفير تلك الخاصية من قبل »يوتيوب« 
نفسها ولكن مع دعم اإلعالنات بعد ذلك بأسابيع قليلة، 
ويخطط موقع »يوتيوب«، لالستفادة من التكنولوجيات 
الناشئة مثل »البلوكتشين« و»الميتافيرس« للحد من 
الموقع  الرقمي، وكما يسعى  الفن  االحتيال في سوق 
ثراء  أكثر  اجتماعية  تجربة مشاهدة  يعتبره  ما  لتوفير 

لمحتوى األلعاب.
وحاول »يوتيوب«، وهو أكبر خدمة بث في العالم، 
ومملوك لشركة ألـ»فابيت« )الشركة األم لغوغل(، على 
مدى العام الماضي االحتفاظ بالمستخدمين عبر تعزيز 
القادمة،  بالمميزات  المتعلقة  والتوجيهات  اإلرشادات 
وسط منافسة تزداد شراسة من منصة »تيك توك« 
التابع  و»أنستغرام«  دانــس«  »بايت  لشركة  التابعة 

لشركة »ميتا«.

حققت أغنية »يابحورنا« للرابر الليبي عيسى بن دردف وعماد القطعاني، 
أكثر من 5 ماليين مشاهد بعد 6 أشهر من طرحها على قناته بموقع الفيديو 
األشهر »يوتيوب«، األغنية تحمل رسائل متعددة عن واقع الشباب الليبي وحالة 

اإلحباط التي يعيشونها والوضع السياسي من انقسام وفساد مالي واداري.
الفنان عيسى بن دردف، من سكان حي السلماني في مدينة بنغازي، 
في  يحدث  بما  شعوره  عن  ليعبر  له،  ملجأ  الراب  أغاني  تأليف  من  اتخذ 
بالده، حبه للكتابة وشغفه بها دفعه لكتابة كلمات تحاكي الواقع المعاش. 

والمغني عيسى بن دردف له شعبية كبيرة بين الليبيين لما تحمله أغانيه 
من وصف واقعي لما يحدث في ليبيا ويعبر عنها بطريقته المتميزة

ليبيا  في  الراب  مغني  بين  صيته  ذاع  الذي  دردف،  بن  عيسى  يؤدي 
التي  األحداث  من  قصصها  يستلهم  التي  الراب  أغاني  العربي،  والعالم 
تجري في ليبيا، وتفاصيل الواقع بها، ويكتب كلماتها بنفسه، حيث ينتقيها 
ليبيا،  في  األخص  على  الشباب  وصوت  صوته  إليصال  ومهارة  بحرفية 

وإيصال أحالمهم وآمالهم وطموحاتهم.

أتاحت تقنية للتعلم العميق باالستناد إلى 
يونانية  نصوص  استعادة  الصناعي  الذكاء 
الميالد  قبل  الخامس  القرن  من  قديمة 
وتأريخها وتحديد موقعها بدقة ال مثيل لها، 
مجلة  نشرتها  دراسة  نتائج  أظهرت  ما  على 
النقوش  اآلالف من  وتتيح عشرات  »نيتشر«، 
للمؤرخين  المعدن  أو  الطين  أو  الحجر  على 
تاريخ  تتبع  النقوش  في  المتخصصين 
الكثير منها تدهور  القديمة، لكن  الحضارات 
بمرور الوقت؛ لدرجة أن بعض النصوص بات 
غير قابل للقراءة في ظل وجود أجزاء مفقودة 
الثمينة  المصادر  هذه  نقل  أيضًا  وتم  منها. 
بعيدًا من مكانها األصلي، ما يعقد تأريخها، إذ 
ال يمكن استخدام تقنية التأريخ بالكربون 14 

على المواد غير العضوية.
فك  على  النقوش  علماء  ولمساعدة 
البندقية  جامعات  من  باحثون  طور  رموزها، 
 »DeepMind« وشركة  وأثينا  وأكسفورد 
العميق، وهي  للتعلم  أداة  لـ»غوغل«  التابعة 
تقنية للذكاء الصناعي تُستخدم فيها »شبكة 
هذه  اإلنسان،  دماغ  بنية  تحاكي  عصبية« 
األداة المسماة »إيثاكا«، في إشارة إلى جزيرة 

تم  واألوديسة«،  »اإللياذة  في  أوديسيوس 
تدريبها على ما يقرب من 80 ألف مدونة مشار 
للعلوم  بيانات معهد باكارد  إليها في قاعدة 
اإلنسانية، وهي أكبر مجموعة نقوش رقمية 
المعالجة  تقنية  وتأخذ  القديمة،  باليونانية 
التلقائية للغة في االعتبار الترتيب الذي تظهر 
أجل  وعالقاتها، من  الجمل  في  الكلمات  فيه 

وضع سياق لها بشكل أفضل.
وفي ضوء الفجوات المتعددة في النصوص، 
الكلمات  من  كل  دمج  »إيثاكا«  على  كان 
واألحرف الفردية الموزعة بطريقة مشتتة على 
األلواح والقطع التي دونت عليها. ثم تناولت 
األداة مجموعة وثائق من القرن الخامس قبل 
ووُجدت  حجرية  ألواح  على  منقوشة  الميالد 
األداة  وافترضت  بأثينا،  األكروبول  معلم  في 
الفجوات،  تمأل  أن  يمكن  للحروف  تسلسالت 
سبيل  فعلى  التاريخي.  السياق  مع  يتفق  بما 
المثال، اقترحت األداة كلمة »عهد« لتسد ثغرة 
من ستة أحرف مفقودة في قسم والء لمدينة 
في أثينا بعدها يكون األمر متروكًا للمؤرخين 
الختيار التوقع األكثر مصداقية. وتم تسهيل 
عملهم إلى حد كبير؛ إذ إن أداة »إيثاكا« التي 

تم تقديمها على أنها »متاحة«، حققت وحدها 
62 %. وعند استخدامها من قبل  دقة بلغت 
 % 25 الدقة هذا من  المؤرخين، يقفز معدل 
إلى 72 %، وفق الدراسة التي نشرت نتائجها 
لهذا  المفيد  التأثير  يبرز  ما  »نيتشر«،  مجلة 

»التآزر« بين اإلنسان واآللة.
أداة »إيثاكا« كذلك مواقع متعددة  تقترح 
خريطة  على  رؤيتها  يمكن  منطقة،   84 في 
عبر  الجغرافية  الروابط  على  الضوء  تسلط 
تاريخًا  أخيرًا  األداة  وتقترح  القديم،  العالم 
قبل   421 العام  وهو  الوثائق:  لكتابة  دقيقًا 
الميالد، أي بعد حوالي 30 عامًا من التواريخ 
التقريبية التي اقترحها المؤرخون، وعلقت ثيا 
سومرسشيلد، من جامعة »كافوسكاري« في 
معدي  من  وهي  اإليطالية،  البندقية  مدينة 
»قد  بالقول  صحفي  مؤتمر  خالل  الدراسة، 
ألثينا  لفهمنا  لكنه ضروري  تافهًا  األمر  يبدو 
الكالسيكية، خالل فترة عاش فيها بريكليس 
وسقراط«، ولفتت الباحثة إلى إمكان استخدام 
القديمة مثل  اللغات  »إيثاكا« في جميع  أداة 
الكتابة  أو  القديمة  المايا  لغة  أو  الالتينية 

المسمارية لبالد ما بين النهرين.

ترميم نصوص تاريخية بالذكاء الصناعي

CINEMA
CINEMA

أغنية »يابحورنا« للرابر عيسى بن دردف تحقق 5 ماليني مشاهدة

●

هذا  خالل  الصدارة  »#القالية_الهوائية«  هاشتاغ  احتل 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الليبية  الصفحات  على  األسبوع 
الشغل  إلى  الهوائية  المقالة  لت  تحو  حيث  »فيسبوك«، 
مبيعًا  األكثر  المنتج  وصارت  الليبيين،  من  للكثير  الشاغل 
حلول  قبل  بالتجهيزات  المختصة  المحالت  في  ــًا  ورواج
النباتية  الزيوت  أسعار  ارتفاع  وكان  المبارك،  رمضان  شهر 
للتر  دينارًا   12 إلى  وصلت  التي  القلي،  في  تستخدم  التي 
بدائل  إيجاد  إلى  الليبية  األسر  دفع  الذي  السبب  الواحد، 
المقليات  فيه  تشكل  الذي  رمضان،  شهر  اقتراب  مع  عملية 

الرمضانية. الموائد  في  رئيسيًا  والمشويات حضورًا 
الهواء  تدوير  بتقنية  الهوائية«  »المقالة  وتعمل 
أو  الشوي  بطرق  الطعام  طهي  خاللها  من  ويتم  الساخن، 
رذاذ  إضافة  تتم  حيث  التحميص،  أو  التحمير  أو  التسخين 
بواسطة  عالية  حــرارة  بدرجة  لتعمل  الزيت  من  بسيط 
المراوح القوية التي تعمل على تدوير الهواء بسرعة فائقة 
داخل  حرارية  طاقة  إلى  الكهربائية  الطاقة  تحويل  عبر 
طريقة  وهي  فائقة،  بسرعة  الطعام  تسوية  لتتم  المقالة، 
تفضل  فإنها  الزيوت  توفير  في  اقتصادية  لكونها  باإلضافة 
أنها  الطعام، كما  احتراق  تمنع  الصحية، حيث  الجوانب  من 

الزيوت. الجانبية الحتراق  تقي من األضرار 

إضافة  وهي   ،»Code Verify« عن  ميتا  شركة  أعلنت 
إلى  تهدف  واتساب  لمنصة  المصدر  مفتوحة  جديدة  متصفح 
اإلضافة  وتعمل  بالمنصة،  الخاص  الويب  إصدار  أمان  تحسين 
الويب  إصدار  بمحتويات  العبث  عدم  من  التحقق  خالل  من 
على  صعوبة  أكثر  األمر  جعل  إلى  وتهدف  »واتساب«  لتطبيق 
الرسائل  خصوصية  أو  البيانات  اختراق  في  محتمل  مهاجم  أي 
الخدمة  إصدار  استخدام  عند  طرف  إلى  طرف  من  المشفرة 
إطالق  بعد  اإلضافة  هذه  وتأتي  المتصفح،  إلى  المستند 

العام  في  األجهزة  المتعددة  التجريبية  »واتساب«  نسخة 
خدمة  استخدام  جعل  إلى  هذا  ويهدف  الماضي. 

األساسي  هاتفك  غير  أخرى  أجهزة  من  المراسلة 
الميزة،  إطالق  ومنذ  سالسة،  وأكثر  أسهل 
عدد  في  زيادة  شهدت  إنها  الشركة  تقول 
من  خدمتها  إلى  يصلون  الذين  األشخاص 
تحديات  يمثل  مما  الويب،  متصفحات  خالل 

بالتطبيق. مقارنة  جديدة  أمنية 
وتقارن »Code Verify« تجزئة التعليمات 

مع  يتم تشغيلها في متصفحك  التي  البرمجية 
 ،»Cloudflare« بها  تحتفظ  التي  التجزئة 

مما  العملية،  هذه  أتمتة  في  تكمن  قيمتها  ولكن 
بغض  واالستخدام  الفهم  شخص  أي  على  يسهل 

الفحص،  من  االنتهاء  بمجرد  التقنية،  معرفته  عن  النظر 

إذا كانت  المرور لتوضح لك ما  تستخدم اإلضافة نظام إشارات 
إنها  الشركة  تقول  الميزة،  إطالق  ومنذ  مشكالت،  أية  هناك 
خدمتها  إلى  يصلون  الذين  األشخاص  عدد  في  زيادة  شهدت 
جديدة  أمنية  تحديات  يمثل  مما  الويب،  متصفحات  خالل  من 

بالتطبيق. مقارنة 
التي  البرمجية  التعليمات  تجزئة   »Code Verify« وتقارن 
بها  تحتفظ  التي  التجزئة  مع  متصفحك  في  تشغيلها  يتم 
العملية،  أتمتة هذه  في  تكمن  قيمتها  ولكن   ،»Cloudflare«
مما يسهل على أي شخص الفهم واالستخدام بغض النظر 
الفحص،  من  االنتهاء  بمجرد  التقنية،  معرفته  عن 
لتوضح  المرور  إشارات  نظام  اإلضافة  تستخدم 
ويعني  مشكالت،  أية  هناك  كانت  إذا  ما  لك 
ولكن  مشكلة.  وجود  عدم  األخضر  اللون 
اللون البرتقالي يشير إلى أنك قد تحتاج إلى 
إضافة متصفح  لديك  أن  أو  تحديث صفحتك 
 ،»Code Verify« مع  تتداخل  منفصلة 
مشكلة.  وجود  إلى  األحمر  اللون  يشير  بينما 
قد  اإلضافة  أن  المساعدة  صفحة  وتوضح 
في  المستخدمين  مساعدة  على  قادرة  تكون 
حلها، وتقول شركة »ميتا« إن اإلضافة غير قادرة 
إرسال  يتم  إليها، وال  الوصول  أو  قراءة رسائلك  على 

.»Cloudflare« أي من هذه البيانات إلى

ـ»ويب« أكثر أمانًا »واتساب« تجعل محادثات ال
»#القالية_الهوائية« يجتاح »فيسبوك«

شعر الحكمة
مابنيت اللي بنيته عشان انهده.

وماحسبت كيفكم اللي عطيته عشان انرده.
بيني وبين القوادم وجه ربي.

واللي في مخبي الليالي مانعده
اما انا شبعان قلبي من الحكاوي.

ومؤمن بان الباب اللي يجيك من الريح سده

مميزات لن تتخيلها ملستخدمي 
شبكة »VK« الروسية

شهدت  شبكتها  أن  االجتماعي  للتواصل  الروسية   »VK« فكونتاكتي  شبكة  كشفت 
أن  إلى  الشبكة  على  القائمون  وأشار  المستخدمين،  نشاط  في  ملحوظًا  ازديادًا  أخيرًا 
وزاد متوسط جمهور  المستخدمين،  زيادة ملحوظة في نشاط  الماضية شهدت  الفترة 
األكثر  االجتماعي  التواصل  لتبقى هي شبكة  ألف شخص،   200 بمقدار  اليومي  الشبكة 
لتحليالت  وتبعًا  الروسي،  اإلنترنت  لجمهور  بالنسبة  التواصل  شبكات  بين  شهرة 
مستخدمي  من   % و53   47 بين  ما  يوميًا  يزورها   »VK« شبكة  فإن   »Mediascope«
المستخدمين  منشورات  أن  إلى  الشبكة  على  القائمون  يشير  إذ  روسيا،  في  اإلنترنت 
أن  أيضًا  التحليالت  وبينت  شبكتهم،  على  للمعلومات  الرئيسي  المصدر  هي  تعتبر 
األخيرة،  الفترة  في  تقريبًا   %  5 بنسبة  نمت  الشبكة  على  األخبار  موجز  مشاهدات 
أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  أيضًا،   %  15 بنسبة  الفيديوهات  قسم  مشاهدات  ازدادت  كما 
الشبكة،  صفحات  على  التعديالت  بعض  أضافوا  قد  كانوا   »VK« شبكة  على  القائمين 
ملحوظًا  رواجًا  تلقى  التي  والمواضيع  والمواقع  األحداث  لمتابعة  جديدًا  قسمًا  وأطلقوا 
»فيسبوك«  شبكتي  حجبت  قد  روسيا  أن  بالذكر  جدير  اإلنترنت،  مستخدمي  بين 
اإلعالم  وسائل  ضد  تمييزه  إنه  عنه  قالت  ما  بسبب  االجتماعي  للتواصل  و»تويتر« 

أوكرانيا. على  حربها  بسبب  أخبارها  وتقييد  الروسية 

كلمة1000

● املوظفة بالتلفزيون الروسي مارينا أوفسيانكوفا ترفع الفتة ضد احلرب يف أوكرانيا داخل استوديو بث نشرة األخبار . )أ ف ب(

روسيا قد ترد على العقوبات 
بـ»تقنين القرصنة«

تبحث السلطات الروسية إجراءات من شأنها إلغاء 
المسؤولية عن استخدام البرمجيات غير المرخصة 

والمقرصنة، على خلفية العقوبات الشديدة التي 
فرضها الغرب ضد روسيا، حيث تستعد السلطات 

الروسية بشكل عاجل التخاذ إجراءات تطال صناعة 
اإللكترونيات الروسية، ومن بينها إلغاء المسؤولية 

الجنائية واإلدارية عن استخدام البرمجيات 
المقرصنة الواردة من البلدان التي فرضت العقوبات 

أو أيدتها، وقال الخبراء إن مثل هذه الخطوة 
يمكن أن تخفف موقتًا من الضغط بعد انسحاب 
 »IBM«و »Microsoft« شركات مايكروسوفت

و»Oracle« وغيرها من السوق الروسية، لكنهم 
يحذرون من أن غالبية البرمجيات المهمة من 

تصنيع تلك الشركات تُباع عن طريق االشتراك، ما 
يعني أنه سيحظر وصولها على أي حال.

ونشرت جريدة »كوميرسانت« الروسية مشروع 
القرار بعنوان »خطة اإلجراءات ذات األولوية لضمان 

تنمية االقتصاد الروسي في مواجهة ضغوط 
العقوبات الخارجية« ويسرد اإلجراءات لدعم مختلف 

قطاعات االقتصاد الروسي، وحسب مصدر موثوق به 
لـ »كوميرسانت«، فإن العديد من اإلدارات والهيئات 

شارك في وضع الخطة، وقد بدأ بالفعل تنفيذ 
بعض اإلجراءات المقترحة، وتقضي الخطة بدعم 

تكنولوجيات المعلومات الروسية من خالل تطوير 
آلية ترخيص إلزامي للبرمجيات وقواعد البيانات 

وأسس الدوائر المتكاملة. 

خدمة اإلنترنت الفضائي 
بـ99 دوالرًا

أعلنت شركة »ستارلينك« المملوكة لرجل 
األعمال األميركي إيلون ماسك، إتاحة اإلنترنت 

الفضائي في بعض دول شمال أفريقيا بحلول العام 
2023، لحين الحصول على التراخيص الالزمة من 

الجهات المعنية، حيث تبلغ قيمة االشتراك الشهري 
في خدمة اإلنترنت الفضائي ستارلينك 99 دوالرًا 
أميركيا، حيث أبدى معلقون على مواقع التواصل 

االجتماعي استعدادهم للدفع مقابل الخدمة، ويقوم 
مشروع ستارلينك »Starlink« على فكرة بناء 

شبكة إنترنت مترابطة مع آالف األقمار الصناعية، 
والمعروفة في عالم الفضاء باسم كوكبة، مصممة 
لتقديم إنترنت عالي السرعة للمستهلكين في أي 

مكان على األرض.
وأطلقت شركة »سبيس إكس« المملوكة 

إليلون ماسك الخدمة ألول مرة ببرنامج تجريبي 
لمستهلكين محددين مقابل 99 دوالراً شهريًا، 

وهى الخدمة التي أتاحها ماسك في أوكرانيا بعد 
أن أرسل معدات لتوفير اإلنترنت الفضائي، وعلى 
خلفية قطع االتصاالت في بعض مناطق أوكرانيا، 

بسبب الحرب مع روسيا، وصلت شحنة من محطات 
توفير خدمة اإلنترنت الفضائي إلى أوكرانيا نهاية 
فبراير، وفقًا لوزير أوكراني طلب من إيلون ماسك 

المساعدة في مواجهة الغزو الروسي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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قوى دولية ترغب في لقاء يضم الدبيبة وباشاغا
على  جرت  عديدة  سياسية  ولقاءات  اجتماعات 
تشمل  أن  دون  من  األخيرة،  األيام  الليبية  الساحة 
رئيس  وهما  ــم،  األه الطرفين  االجتماعات  تلك 
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، 
ورئيس الحكومة المبنثقة من مجلس النواب فتحي 
بينهما،  للجمع  دولية  جهود  تتواصل  فيما  باشاغا، 
من أجل وضع حد للصراع على السلطة الذي يضع 
حالة  في  المواطنين  ويبقي  جمود،  حالة  في  البالد 
للغاية،  صعبة  اقتصادية  أوضاع  ظل  في  توجس، 
التي  أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  مع  بالتزامن 
أغلب  على  وتؤثر  عالميًا،  األكبر  باالهتمام  تحظى 

سكان المعمورة.
وضمن التحركات التي يمكن البناء عليها، اجتمع 
المشري،  خالد  برئاسة  للدولة  األعلى  المجلس 
القاعدة  إلعداد  المجلس  من  المنتخبة  اللجنة  مع 
التي  العريضة  الخطوط  الدستورية، وجرت مناقشة 
ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة األخرى المقابلة 

من مجلس النواب.
التي  ظهورها،  الممكن  »العقبات  اللقاء  وتناول 
إلنجاز  تجاوزها  وكيفية  اللجنتين،  عمل  تعترض  قد 
وفق  األكمل«،  الوجه  وعلى  وقت  أقرب  في  العمل 
مستشارة  لمبادرة  استجاب  الذي  الدولة،  مجلس 
ستيفاني  ليبيا،  بشأن  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
وليامز، التي دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة من 12 

عضوًا من المجلسين.
التي صنفت تحت »اسم مبادرة« تهدف  الدعوة 
إلى وضع قاعدة دستورية توافقية لالنتخابات، وقد 

قبلها مجلس الدولة ورفضها مجلس النواب.
واألحد الماضي قرر مجلس الدولة تشكيل لجنة 
القاعدة  وضــع  حــول  النواب  مجلس  مع  للتشاور 

الدستورية المنظمة لالنتخابات المقبلة.
المجلس الرئاسي يريد انتخابات عاجاًل

إلى ذلك، عقد المجلس الرئاسي اجتماعًا، األربعاء 
 1 برلين  لمسار  الداعمة  الدول  الماضي، مع سفراء 
في  االستقرار  إرساء  أهمية  الجميع  أكد  حيث  و2؛ 
البالد، وفق بيان صادر عن المجلس، أشار فيه إلى 
دعمه »أي مبادرة إلجراء االنتخابات في أقرب أجل، 
المرحلة  خالل  تحققت  التي  المكتسبات  وتؤكد 
السفراء  أسماء  المجلس  يعلن  لم  وفيما  الماضية« 
الذي حضروا االجتماع، ذكر مصدر خاص تحدث إلى 

هم  االجتماع  حضروا  من  أن  الثالثاء،  »الوسط«، 
سفراء الواليات المتحدة ريتشارد نورالند، والمملكة 
باتريس  وفرنسا  هوريندال،  كارولين  المتحدة 
بوتشينو  جوزيبي  وإيطاليا  دوهلين،  لورابين 
أن  وأوضح  أونماخت.  ميخائيل  وألمانيا  غريمالدي، 
السياسية  واألزمة  االنتخابات،  ملف  تناول  االجتماع 

مع وجود حكومتين.
لورينزو  اإليطالي  الدفاع  وزير  قال  جانبه،  من 
تريد  بالده  إن  تونس  إلى  زيارته  خالل  غويريني 

االستمرار على طريق الحوار بين األطراف في ليبيا.

بيان دولي يدعو للحفاظ على المسار الصحيح
العمل  بمجموعة  المشاركون  الرؤساء  جدد  فيما 
الدولية  المتابعة  لجنة  من  المنبثقة  السياسية 
الحرة  »االنتخابات  أن  على  التأكيد  برلين،  لمؤتمر 
الحل  هي  المصداقية  وذات  والشاملة  والنزيهة 
ليبيا«،  في  المتكررة  السياسية  لألزمات  الوحيد 
على  مستمر  تقدم  »إحــراز  أهمية  على  مشددين 
الليبي– للحوار  واألمني  االقتصادي  المسارين 

الليبي«.
المتحدة  األمم  بعثة  نشرته  بيان  في  ذلك  جاء 

المشاركون  الرؤساء  عقده  افتراضي  اجتماع  عقب 
بالمجموعة التي تضم كاّل من جامعة الدول العربية 
لتقييم  وألمانيا، وخصص  المتحدة والجزائر  واألمم 
لدعم  السبل  وأفضل  ليبيا،  في  الراهنة  التطورات 

العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.
الهدوء  على  الحفاظ  »أهمية  البيان  ــد  وأك
واالستقرار على األرض، وضرورة إعادة بناء التوافق 
عن  معربين  الليبية«،  السياسية  ــراف  األط بين 
دعمهم الكامل جهود وليامز في »الخروج من حالة 

االنسداد الراهنة من خالل الحوار«.

واشنطن تؤيد محادثات بين الدبيبة وباشاغا
نورالند،  ريتشارد  األميركي  السفير  قال  بدوره، 
إن هناك فكرة لعقد محادثات مباشرة بين الدبيبة 
في  لمحادثات  دُعي  »باشاغا  موضحًا:  وباشاغا، 
المحادثات،  تلك  تؤيد  المتحدة  والواليات  تركيا، 
لكنها ليست مبادرة أميركية«، مشيرًا إلى أن األمم 
وليامز  ستيفاني  العام  األمين  ومستشارة  المتحدة 
تلك  عبرت عن عزمها لعب دور مسهّل ومهم في 

المرحلة.
وأكد نورالند، في مقابلة مع قناة »الحدث« على 

هامش زيارته إلى مصر، إن بالده تدعم »محادثات 
»علم  أنه  موضحًا  والدبيبة،  باشاغا  بين  مرتقبة« 
عن وجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن لم يجِر 

تحديد مقرها حتى اآلن«.
من  جملة  هناك  أن  نورالند  يعتقد  ذلك  ورغم 
أولها  السيطرة،  تحت  األمور  تبقي  التي  العوامل 
وجود رغبة من باشاغا والدبيبة بعدم اللجوء للعنف، 
على  ليبيا  عاشته  الذي  العام  المناخ  أن  عن  فضاًل 
التوترات يدفع باتجاه رفض  مدار عشر سنوات من 

أي محاولة لذلك.
األميركي  السفير  أوضح  القاهرة،  زيارته  وحول 
أنه أجرى عدة لقاءات في مصر حول القضية الليبية، 
المسؤولين  وآراء  القاهرة شريك مهم،  أن  »باعتبار 
في  باألحداث  واسعة  درايــة  على  تدل  المصريين 
يدفعون  الدوليين  »الشركاء  أن  إلى  ولفت  ليبيا«. 
مصر  مع  »نتعاون  قائاًل:  االنتخابات«،  إجراء  باتجاه 
وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا  والجزائر  وتركيا  والمغرب 

لدعم هذا التوجه«.
الجوي  المجال  إغالق  إلى مخاوفه جراء  أشار  كما 
ليست  بالده  أن  على  وشدد  والغرب.  الشرق  بين 
لديها خطط للتمدد في ليبيا، متابعًا: »وجود تعاون 
حكومة  خالل  من  مهم  أمر  ليبيا  مع  طبيعي  أمني 
متكاملة تدعونا لالنخراط معها، لكن حتى اآلن هذا 
قائمة  حكومة  تشكيل  وبمجرد  موجود،  غير  األمر 

موحدة فإننا مستعدون للتعاون«.

سحب المرتزقة
انسحاب  تدعم  واشنطن  أن  نورالند  وأضــاف 
األراضــي  من  والمرتزقة  األجنبية  القوات  جميع 
الليبية، و»هذا ما تعكسه إرادة الليبيين أنفسهم«.

وحول تأثير الحرب في أوكرانيا على تغير موازين 
تقارير  إلى  نورالند  أشــار  ليبيا،  شرق  في  القوى 
مجموعة  من  وعناصر  مرتزقة  نقل  عن  تتحدث 
أوكرانيا،  إلى  األوسط  والشرق  ليبيا  من  »فاغنر« 
محددة«  »معلومات  بالده  امتالك  عدم  أكد  لكنه 

في هذا الشأن.
روسيا  لعبت  القليلة  السنوات  مر  »على  وتابع: 
دورًا يؤسف له.. مجموعة فاغنر أسهمت في عرقلة 
االستقرار، ليس في ليبيا فقط ولكن في دول أخرى 
مثل أفريقيا الوسطى، ونتمنى أن تلعب روسيا دورًا 

تجاريًا واقتصاديًا ودبلوماسيا مثل الدول األخرى«.

الليبيون في انتظار »االجتماع األهم«.. هل يتنازل الجميع ألجل الوطن؟
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ورقة النفط تشعل صراع الدبيبة وباشاغا
بين  الصراع  وصف  يمكن  هكذا  بــاردة«،  »حرب 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  من  كل 
عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من 

مجلس النواب فتحي بشاغا،حسب مراقبين.
الصراع  مصير  حول  الرؤية  وضوح  عدم  ومع 
حدود  عند  تقف  ال  التهديدات  فــإن  السياسي، 
المناصب وإنما إلى موارد ليبيا المالية، إذ بدأ كل 
من الطرفين العمل عبر مسارين متفرقين، يستخدم 
وعينهم على  النفط،  لهما سالح  الموالون  فيهما 
أموال مصرف ليبيا المركزي، وذلك ضمن سياسة 
لي أذرع المجتمع الدولي، وسط ضغوط غربية لمنع 

تغذية أي حرب محتملة.
لم يعبأ الصراع السياسي يومًا بصافي الخسائر 
والموانئ  الحقول  إغالق  جراء  ليبيا  تتكبدها  التي 
مسؤولون  ــا  وراءه يقف  التي  النفط  وصمامات 

وقبائل، وأحيانًا حراس المنشآت النفطية أنفسهم.
ويزداد استخدام سالح المال مع اشتداد المعركة 
هشاشة  ووسط  وباشاغا،  الدبيبة  بين  السياسية 
فرص الوساطة األممية واألميركية في التوصل إلى 
إلى عدم  المبادرة بدفعهما  حل وسط قد تكتفي 
االقتتال إلى غاية 21 يونيو المقبل، وهو تاريخ انتهاء 
صالحية خارطة الطريق، بسبب وصول الطرفين إلى 
األرض،  على  الرعب«  بـ»توازن  يسمى  ما  مستوى 
وميليشيات.  عسكرية  حشوداً  منهما  كل  المتالك 
ويسعى الطرفان إلى الحصول على اعتراف بأحقيتهما 
في السلطة، ويحاوالن توظيف ورقة الطاقة. يأتي 
ذلك وسط القلق الدولي من احتمالية تفجر جولة 
غربية  قوى  تستبقها  ما  وهو  الحرب،  من  جديدة 
تستغلها  أن  يمكن  مالية  موارد  أي  لقطع  بتحرك 
حكومة الدبيبة الحقًا خدمة ألجندتها، حيث واجه 
محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ضغوطًا 
خارجية ليكون التمويل مقتصراً على الرواتب ودعم 

أيام  قبل  عقد  أنه  خصوصًا  فقط،  والغذاء  الوقود 
سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين األميركيين خالل 
زيارته للواليات المتحدة؛ فيما تروج أنباء عن تحالف 

الكبير مع الدبيبة.

ضغوط مالية
تلك  وجهة  أو  المعنية  األطراف  يسمي  أن  ودون 
التحويالت إن كانت لصالح الدبيبة أو باشاغا، كشف 
سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورالند 
أن واشنطن  الجاري  في تصريحات خالل األسبوع 
على دراية بـ»الضغوط التي تفرض على السلطات 
المالية في ليبيا من أجل تحويل األموال«، مضيفًا: 
»هذه مسألة سوف نراقبها عن كثب«، مشيرًا إلى 
بين  الجوي  المجال  إغالق  استمرار  جراء  مخاوفه 
الشرق والغرب، مستبعدًا فرض عقوبات »بفعل ما 

يشوبها من تعقيدات«.
مشاريع  لتمويل  المالية  الموارد  عن  وبحثًا 
ضمن  الكبرى  محاورها  رســم  التي  حكومته 
تأمين  باشاغا  سيحاول   ،»1« رقــم  المنشور 
وجوده الدائم في العاصمة طرابلس، للسيطرة 
الوطنية  والمؤسسة  المركزي  المصرف  على 
الوفاء  تضمنان  هيئتان  أهــم  وهما  للنفط، 
لدى  عائق  أكبر  أن  إذ  الشعبوية،  بتعهداته 
باشاغا أن محافظ البنك المركزي، الذي يسيطر 
ال  الميزانية،  ومخصصات  النفط  عائدات  على 

يزال يقف إلى جانب الدبيبة.
حكومة  في  والمالية  التخطيط  وزير  وأصدر 
من  األول  هو  منشورًا  حماد،  أسامة  باشاغا، 
عدة  تضمن  الــمــاضــي،  الــثــالثــاء  ــوم  ي نوعه 
أسرة،  لكل  دينار  ألف   50 منح  بينها  خطوات 
ــداد  وإع للنفط  الوطنية  المؤسسة  ــم  ودع
مرتبات  جــدول  وتوحيد  الوزارية  الميزانيات 

بالدولة. العاملين 
»فاينانشيال  لجريدة  باشاغا  ــال  ق فيما 

خالل  طرابلس  ستصل  حكومته  إن  تايمز« 
الممكنة  الطرق  »بأكثر  المقبلة  القليلة  األيام 
حكومة  هناك  تكون  »لــن  مــؤكــدًا:  سلميًا«، 

موازية أخرى«.
التمويل  فإن  الدبيبة،  لغريمه،  وبالنسبة 
بأريحية  يتصرف  يزال  ال  فهو  مشكلة،  يعد  ال 
 2021 مارس  تعيينه  منذ  مفتوحة  بميزانية 
النواب  مجلس  رفــض  التي  الميزانية  وهــي 
الدبيبة  قــدم  ذلــك  إلــى  باإلضافة  تمريرها، 
الذين  الميليشيات  من  ألفراد  مالية  ترتيبات 
سعيًا  معارضته،  إلى  يميلون  البداية  في  كانوا 

منه لكسب والئهم.

ورقة المنح بيد الدبيبة
وعلى الرغم من سهام االتهامات بالفساد التي 
وزرائه،  من  ثالثة  فعليًا  وأسقطت  حكومته  طالت 
أعلن الدبيبة في رسالة متلفزة عن ما سماه »هدية 
ألبناء الشعب الليبي«، بصرف منحة مالية عن األبناء 
رمضان،  شهر  لمناسبة  واحدة  مرة  أشهر  لتسعة 
وهذه المنحة ستكون عالوة أخرى على مرتب رب 
األسرة، وتقدر قيمتها بمئة دينار ليبي لكل طفل، 
أي 900 دينار للطفل الواحد دفعة واحدة؛ فيما يبقى 

فيها  يتصرف  التي  المليارات  حول  قائمًا  التساؤل 
عشرات  تمكن  أن  ودون  حساب،  أي  دون  الدبيبة 
الظروف  تحسين  من  عنها  أعلن  التي  المشاريع 
والكهرباء  الوقود  أزمات  تزال  ال  فيما  المعيشية، 
والسيولة قائمة. وعلى ما يبدو، فإن الدببية وباشاغا 
على  وواشنطن  المتحدة  األمم  تدخالت  يأخذا  لم 
ومحاوالت  المتكررة  اللقاءات  رغم  الجد  محمل 
جمعهما في تونس أو تركيا، مع ضبابية الموقف 
الدولي وعدم اإلجماع على تأييد أي من الحكومتين.

المتمتع  باشاغا،  دعم  إلى  دول  عدة  وسارعت 
بدعم المشير خليفة حفتر، الذي يمسك فعليًا بزمام 
صمامات النفط في شرق ليبيا، وهو معطى يأخذه 
الطاقة،  بأزمة  المتضررة  تحديدًا  وأوروبــا  الغرب 
بجدية، ولذلك يعارضون اإلعالن عن معارضة من 
جانبهم له. في المقابل، يرى الدبيبة أنه للبقاء في 
السلطة عليه أن يتحكم في حقول ومصافي النفط 
والغاز حتى يتم أخذ طموحه على محمل الجد، األمر 

الذي ترفضه المستشارة األممية ستيفاني وليامز.

النفط يشعل الصراع
وحول تأثير االرتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية 
على الوضع في ليبيا، أكدت وليامز في حوارها مع 
االرتفاع  »هذا  أن  األميركية  »بلومبيرغ«  شبكة 
على  الصراع  يجعل  لكنه  لليبيا،  بالنسبة  مزايا  له 
الوصول إلى السلطة والموارد أكثر حدة«، موضحة: 
»النفط في ليبيا نعمة، ونقمة في نفس الوقت«. 
نائب  المسؤولة األممية مع تأكيد  وتزامن تحذير 
خالل  هود،  جوي  األميركي  الخارجية  وزير  مساعد 
اجتماع عقده في العاصمة األميركية واشنطن، مع 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل، 
على دعم الواليات المتحدة الستقالل المؤسسة، في 
إشارة إلى رفض أميركي االصطفاف إلى أي طرف. 
اتفقا على  الطرفين  إن  األميركية  الخارجية  وقالت 
الحاجة إلى االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، 

جميع  لصالح  المؤسسة  عمليات  استمرار  وأهمية 
الهالل  بمنطقة  ونشطاء  سكان  وهدد  الليبيين. 
موانئ  النفط من  وإيقاف تصدير  بإغالق  النفطي 
بعثة  ما سموه »استمرار دعم«  المنطقة في حال 
برئاسة  الوطنية  الوحدة  لحكومة  المتحدة  األمم 
الدبيبة. وتصدر منطقة الهالل النفطي التي تمتد 
من طبرق حتى خليج السدرة غربًا أكثر من 60 % من 
صادرات النفط الخام من خالل أهم موانئ التصدير، 
والسدرة،  النوف  ورأس  والبريقة  الزويتينة  وهي 
إضافة المتالكها عدداً من الحقول المنتجة للنفط، 
باشاغا  حكومة  بدعم  الدولي  المجتمع  مطالبين 
»المكلفة من مجلس النواب واالعتراف بها وإنهاء 
االنقسام، ووقف إهدار المال العام الذي تسببت به 

الحكومة السابقة«.

انقسام ال ينتهي
بين  السياسية  الخالفات  عــن  النظر  وبــصــرف 
فإن  النفط،  على  الصراع  تغذي  التي  الحكومتين 
عون  محمد  والوزير  اهلل  صنع  بين  اإلداري  النزاع 
لعائدات  العادل  التوزيع  قضية  تسوية  يعرقل 
المحروقات بين الغرب والشرق، وبالتالي فإن إنهاء 
االنقسام المؤسساتي لن يحدث في القريب العاجل. 
وفي السياق ذاته، يقول المبعوث األممي السابق 
غسان سالمة إن الصراع في ليبيا ليس بين الشرق 
والغرب، بين بنغازي وطرابلس، »فمشكلة ليبيا هي 
أنها تعيش على أرباح النفط«، مبينًا أن »ليبيا ليست 
الصومال أو لبنان أو اليمن، فهذا بلد يمكنه تمويل 
حربه الخاصة«، أي باالعتماد على ريع النفط، حسب 
تعبيره. وأضاف: »منذ العام 2011 وضعف الدولة، 
مع تكاثر الجماعات المسلحة، لم يكن هناك وسيط 
لتوزيع أرباح النفط، لهذا السبب كان وال يزال من 
الضروري للمبعوثين اآلخرين محاولة إعادة تأسيس 
الدولة، لكن هذه العملية بطيئة ال يمكن القيام بها 

في يوم واحد«.

الوسط: عبد الرحمن أميني

< باشاغا ووليامز < الدبيبة ووليامز

طرابلس ـ القاهرة- الوسط

ارتفاع أسعار البترول يجعل الصراع 
على السلطة أكثر حدة

الدبيبة يواصل سياسة المنح.. وباشاغا 
يصطدم بـ»توجه الصديق الكبير«

● مجلس النواب الليبي مينح الثقة لفتحي باشاغا●حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة
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أعلنت سعادتها بحكم محكمة استئناف طرابلس

»التربية والتعليم« ترحب ببراءة الوزير موسى املقريف

الثاني  الدراسي  الفصل  النطالق  استعدادًا 
التربية  وزارة  وكيل  اجتمع  المقبل،  األحد 
الماضي،  األحد  التربوية،  للشؤون  والتعليم 
والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز  مدير  مع 
األساسي  التعليم  إدارات  ومديري  التربوية، 
خالل  وجرى  المدرسي،  والنشاط  والثانوي، 
االجتماع اعتماد خطة الوزارة للفصل الدراسي 
الثاني، وتوزيعها على مراقبات التربية والتعليم 

في أنحاء البالد.
الفصل  النطالق  الوزارة  استعداد  وتزامن 
استئناف  محكمة  قضاء  مع  الثاني،  الدراسي 
طرابلس ببراءة وزير التربية والتعليم في حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، من 
وزارة  أعلنت  ما  حسب  إليه،  الموجهة  التهم 
في  الرسمية  صفحتها  على  والتعليم،  التربية 

موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
بيان  في  أعربت  والتعليم  التربية  وزارة 
المقريف،  الوزير  صورة  به  أرفقت  مقتضب 
مؤكدة  الحكم،  لصدور  سعادتها  عن  الثالثاء، 
ونزاهة  واستقاللية  مهنية  في  التامة  »ثقتها 

القضاء وحسن تطبيقه للقانون«.
في  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت  أيضا 
بيان،  في  الموقتة«  الوطنية  الوحدة  »حكومة 
عمله  المقريف  موسى  الوزير  مباشرة  األربعاء، 
بديوان الوزارة بعد صدور حكم قضائي ببراءته 

وإطالقه.
العام،  النائب  ونهاية ديسمبر، أعلن مكتب 
طباعة  تأخر  أزمة  خلفية  على  المقريف  حبس 
في  تحقيق  فتح  إلى  الفتًا  المدرسي،  الكتاب 
التعاقد على طباعة وتأمين  مالبسات إجراءات 
واستيضاح  اإلدارة،  من  المدرسي  الكتاب 
ال  آجال  في  توفيره  دون  حالت  التي  األسباب 
السنة  لبداية  المحددة  المواعيد  مع  تصطدم 

الدراسية وانتهائها.
المناهج  مركز  مدير  نائب  نفى  أن  وسبق 
التربية  وزارة  في  التربوية  والبحوث  التعليمية 
التعاقد على طباعة  الوندي،  والتعليم، محمود 
المبالغ  الحكومة  الكتب المدرسية، رغم توفير 
وزارة  حسابات  في  ووضعها  لذلك،  الالزمة 

التعليم منذ يونيو، ومنحها إذنًا بالتعاقد.
لكن المقريف قال في تصريح تلفزيوني إن 
السبب في تأخر طباعة الكتاب المدرسي يرجع 
إلى تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، 
قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر 

لطباعة الكتاب المدرسي.

مدير  نائب  قال  سابقة،  تصريحات  وفي 
التربوية  والبحوث  التعليمية  المناهج  مركز 
الوندي،  محمود  والتعليم  التربية  وزارة  في 
الكتب  طباعة  على  التعاقد  يجر  لم  إنه 
المبالغ  وفرت  الحكومة  أن  رغم  المدرسية، 
وزارة  حسابات  في  وهي  لذلك،  الالزمة 
التربية والتعليم منذ يونيو الماضي، ورئيس 
حسب  بالتعاقد،  اإلذن  أعطى  الحكومة 

تصريح إلى إذاعة مصراتة.
في  والتعليم  التربية  وزير  تحدث  بدوره، 
طباعة  تأخر  أسباب  عن  تلفزيونية  تصريحات 
الكتاب المدرسي، في ظل توجه األسر لتصوير 
المرات  من  واحدة  في  التعليمية،  المناهج 
من  الدراسي  العام  فيها  يبدأ  التي  النادرة 
دون توفير الكتاب، وأشار إلى تأخر الميزانيات 
يصدر  أن  قبل  التعليم،  لوزارة  المخصصة 
لطباعة  الماضي  سبتمبر  في  مالي  تفويض 

الكتاب المدرسي.

من سرت إلى امساعد والكفرة
المركز  بدأ  التعليمية،  العملية  سياق  في 

مكتب النائب العام
يذكر أن المقريف تعرض للحبس االحتياطي 
الماضي،  ديسمبر  من  األخير  األسبوع  في 
وأوضح مصدر بمكتب النائب العام، المستشار 
لـ»الوسط«  ديسمبر   20 في  الصور،  الصديق 
التربية  لوزير  االحتياطي  الحبس  قرار  إن 
التحقيق  ذمة  على  المقريف،  والتعليم، موسى 

في قضية تأخر الكتاب المدرسي.
مع  تحقيقات  العام  النائب  »مكتب  وأجرى 
الكتاب  تأخر  قضية  في  آخرين  مسؤولين 
وأوضح  عام«.  رأي  قضية  باعتبارها  المدرسي 
المصدر نفسه أن مكتب النائب العام سيصدر 

بيانًا الحقًا بتفاصيل تلك التحقيقات.
للوزير،  االحتياطي  بالتوقيف  يتعلق  وفيما 
لها  تبين  العامة  النيابة  أن  المصدر  أوضح 
وتوريد  طباعة  تغطية  مبلغ  الحكومة  تسييل 
التعاقد،  إذن  ومنحها  المدرسي،  الكتاب 
التخطيط  وزير  من  التفويض  صدور  »مع 
التعليم  وزارة  تنجز  لم  ذلك  ومع  بالخصوص، 
أي تعاقدات، ما أدى فعليًا، لعدم توافر الكتاب 

المدرسي مطلقًا«.

والتعليم،  التربية  بوزارة  لالمتحانات  الوطني 
المستلزمات  من  شحنة  تسيير  في  اإلثنين 
االمتحانات  مكاتب  لصالح  واالحتياجات 
الممتدة  المنطقة  ببلديات  التعليم  بمراقبات 
جنوبًا،  الكفرة  حتى  امساعد  إلى  سرت  من 
في  وذلك  ليبيا،  بريد  شركة  مع  بالتعاون 
التي  واإلشكاليات  المعوقات  معالجة  إطار 
حاجتها  في  والمتمثلة  المكاتب  تعانيها 
الكمبيوتر  أجهزة  لبعض  والضرورية  الماسة 
ورق  صناديق  من  وعدد  والطابعات  المكتبي 

.)A4( الطباعة 
على  لالمتحانات  الوطني  المركز  وقال 
فيسبوك،  موقع  على  الرسمية  صفحته 
والمالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  مدير  إن 
إلى  لفت  الفالي،  محمود  المهندس  بالمركز 
تباعًا  تسييرها  سيتم  أخرى  شحنات  هناك  أن 
التعليمية  والمناطق  بالبلديات  المكاتب  لكل 
لتغطية  الماضي  العام  تستلم  لم  التي 
وفقًا  وذلك  التجهيزات،  هذه  من  احتياجاتها 
الفعلية  والمتطلبات  المتاحة  لإلمكانات 

البلديات. بتلك  للمكاتب 

الخطة التدريبية 2022
للتدريب  العام  المركز  افتتح  جهته،  من 
للخطة  األولى  المرحلة  التعليم،  وتطوير 
إدارة  مديري  بحضور   2022 للعام  التدريبية 
تعليم  وإدارة  واالستراتيجيات،  التخطيط 
واندماج الفئات الخاصة، وإدارة الدعم واإلرشاد 
األداء  وتقييم  المتابعة  ومكتب  النفسي 
بالمركز  والمكاتب  اإلدارات  ومديري  بالوزارة، 
الدكتور  للمركز  العام  المدير  الفروع.  ومديري 
المركز  سعي  له  كلمة  في  أكد  الوافين،  علي 
للرفع من كفاءة المعلم وفق المعايير المتبعة 
الحديثة  االستراتيجيات  اتباع  خالل  من  دوليًا 
واستخدام التقنية فيه سواء من خالل التعليم 

عن بُعد أو في التعليم التفاعلي.
ستنطلق  والتي  التدريبية  الخطة  وتشمل 
الحديثة  )االستراتيجيات  المركز  فروع  بكل 
لمعلمي  الكفاءة  رفع  دورات   - للتدريس 
الحديثة  االستراتيجيات   - الوطنية  التربية 
الحاسوب  دورة   - اإلنجليزية  اللغة  مادة  في 
األساسي-  التعليم  لمعلمي  والثانية  األولى، 

برنامج تدريبي لتعزيز قيم المواطنة(.
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● اجتماع قبل انطالق الفصل الدراسي الثاني

● الخطة الدراسية الجديدة

الوزارة: نؤكد ثقتنا التامة في مهنية واستقاللية ونزاهة القضاء.. وانطالق الفصل الدراسي الثاني األحد المقبل في أنحاء ليبيا

● الوزارة ترحب باالفراج عن الوزير المقريف

استمرار غلق األجواء أمام رحالت الطيران الداخلية

لألسبوع الثاني على التوالي، أظهرت جداول 
استمرار  وبنينا،  معيتيقة  بمطاري  الرحالت 

قفل األجواء أمام الرحالت الداخلية الليبية .
رحالت  جدول  ضم  المثال  سبيل  وعلى 
المغادرة من مطار بنينا الدولي، المقررة الثالثاء 
الماضي، أربع رحالت خارجية، اثنتين إلى مصر 
رحالت  ألي  وجود  وال  تونس،  إلى  ومثليهما 
اإلعالمي  التوثيق  مكتب  وفق صفحة  داخلية، 
نفسه  األمر  وتكرر  »فيسبوك«.  على  للمطار 
بالنسبة لجدول الرحالت، المقررة الثالثاء، عبر 
مطار معيتيقة الدولي، الذي يتضمن 13 رحلة 
ما بين خارجية أولى إلى الحقول النفطية، دون 
جدولة أي رحلة إلى شرق ليبيا. وال يزال متابعون 
قرار  ينتقدون  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
ما  وهو  البالد،  وغرب  شرق  بين  األجواء  غلق 
يعتبره البعض قرارًا ذا طابع سياسي. يأتي هذا 
من  خاصة  رسمي،  تعليق  أي  يصدر  لم  فيما 
مصلحة الطيران المدني أو مصلحة المطارات، 

إزاء إيقاف الرحالت بين شرق وغرب ليبيا.

استمرار غلق األجواء
األفريقية«  »الخطوط  بشركة  مصدر  كان 

الجاري،  مارس   6 في  الوسط«،  لـ»  أكد 
الداخلية  الرحالت  أمام  األجواء  غلق  استمرار 
من  المغادرة  رحالت  جدول  وخال  الليبية. 
الجاري  األسبوعين  خالل  الدولي  بنينا  مطار 
وفق  داخلية،  رحالت  أي  من  والماضي، 
على  للمطار  اإلعالمي  التوثيق  صفحة مكتب 

»فيسبوك«.
صمت رسمي بشأن أزمة إيقاف 

الرحالت الداخلية
ولم يصدر عن مصلحة المطارات أو إدارة 
بشأن  رسمية  توضيحات  المطارات  من  أي 
على  متابعون  يتركها  التي  االستفسارات 
»فيسبوك«، إذ أعربوا عن امتعاضهم لتوقف 

الرحالت الداخلية.
مطلع  مع  بدءًا  الداخلية  الرحالت  وتوقفت 
مسؤول  مصدر  أكد  حيث  الجاري،  مارس 
بشركة الخطوط األفريقية في طرابلس، في 
الشركة  رحالت  توقف  »الوسط«،  مع  اتصال 
الداخلية، وقال إن إيقاف الرحالت حدث فجأة 
في المطارات، ولم يسبقه إخطار إداري رسمي 

بالخصوص.

بداية اإلغالق
وتزامن بدء إغالق رحالت الطيران الداخلي 

التي  الجديدة  الحكومة  وزراء  اعتزام  مع 
يرأسها فتحي باشاغا، السفر إلى مدينة طبرق 
الذي  البرلمان  أمام  القانونية  اليمين  ألداء 

يتخذ من المدينة مقرًا له.
الوحدة  حكومة  سابقًا  باشاغا  واتهم 

الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، 
قدمه  بالغ  وذلك في  الجوي،  المجال  بإغالق 
الدبيبة  تعلق حكومة  ولم  العام.  النائب  إلى 
األوامر  بإعطاء  لها  باشاغا  اتهامات  على 

إلغالق الرحالت الداخلية.

تام  شبه  شلل  في  اإلغالق  هذا  وتسبب 
ليبيا،  أنحاء  في  مطارات  ثمانية  من  ألكثر 
الذين  المواطنين، خاصة  زاد معاناة  ما  وهو 
يحتاجون إلى خدمات العالج وشحن البضائع 
مطار  أن  يذكر  وغيرها.  التطعيم  ولقاحات 
الخارجية  معيتيقة يعلن، وفق جداول رحالته 
والداخلية المنشورة تباعًا على منصة المكتب 
من  فقط  الداخلية  الرحالت  عن  اإلعالمي، 
النفطية،  والموانئ  الحقول  مطارات  وإلى 

باالضافة إلى الرحالت الخارجية.

طائرة النواب
وفي 31 يناير الماضي، حدثت أزمة سياسية 
لنقل  المخصصة  الطائرة  إقالع  تأخر  بسبب 
أعضاء مجلس النواب من العاصمة طرابلس 
المواصالت  وزارة  دفع  ما  طبرق،  مدينة  إلى 
بيان  إصدار  إلى  الوطنية،  الوحدة  بحكومة 
التأخر، مؤكدة أن أسباب  أوضحت فيه سبب 

التأخير »أمور فنية ولوجستية«.
بيان الوزارة جاء بمثابة رد على تصريحات 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، 
وما تناقلته وسائل اإلعالم بشأن حادثة تأخر 
للطيران«،  »برنيق  لشركة  التابعة  الطائرة 
مجلس  أعضاء  لنقل  مخصصة  كانت  التي 
هذه  صاحب  وما  طبرق،  مدينة  إلى  النواب 

بتعطيل  للحكومة  اتهام  من  التصريحات 
بمدينة  عقدت  التي  النواب  مجلس  جلسة 

طبرق .
تتبع  »وبعد  إنه  البيان  في  الوزارة  وقالت 
الطيران  مصلحتي  من  الحادثة  خلفيات 
على  باإلشراف  المختصة  والمطارات  المدني 
سبب  أن  تبين  والمطارات،  الطيران  حركة 
تأخر الطائرة هو أمور فنية ولوجستية متمثلة 
في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار 
مما  الطائرة،  الستقبال  الدولي  معيتيقة 
الرحلة بشكل موقت، وفور  تأخير  تسبب في 
باستئناف  اإلذن  إعطاء  تم  المكان  توافر 

الرحلة«.
جهة  »أنها  المواصالت  وزارة  وأكدت 
الليبيين«،  لجميع  خدماتها  تقدم  تنفيذية 
داعية »الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية 

وعدم االنجرار وراء الشائعات«.
رئيس  علق  النواب،  مجلس  جلسة  وخالل 
المجلس على الحادث، معتبرًا أنه عمل »بفعل 
فاعل«، و»يمس األمن القومي ووحدة البالد«. 
وقال عقيلة صالح: »لم تكن هناك عوائق فنية 
أو أسباب قانونية لتأخير إقالع الطائرة. ما حدث 
جريمة تقييد حرية األشخاص من التنقل، بل 
حسب  طبرق«،  إلى  الوصول  من  النواب  منع 

كلمته في الجلسة.
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● مطار معيتيقة الدولي بطرابلس● مطار بنينا الدولي

انتقادات لفصل الشرق عن الغرب

البعض يصف القرار بأنه »سياسي« في إطار الصراع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا

● معاناة الليببين مستمرة
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باحث: من غير المرجح أن يسمح 
أطراف الصراع بتسليم السلطة دون 

شروط توازن مع باشاغا وحلفائه

فشل محاولة تركية لجمع 
الدبيبة وباشاغا معاً في منتدى 

دبلوماسي بمدينة أنطاليا

المركز الوطني لمكافحة 
األمراض يكشف طرق
الوقاية من »الجرب«

3 خيارات صعبة أمام تركيا في ليبيا

ليبيا تقترب من السيطرة على الجائحة

يمكن  صعبة  خيارات  ثالثة  أميركي  تقرير  رسم 
أن تواجه تركيا في ليبيا، ما لم يتم حل الصراع 
المتنافستين،  الحكومتين  بين  السلطة  على 
رئيس  حاول  إذا  العسكري  التدخل  ذلك  في  بما 
فتحي  النواب،  مجلس  من  المكلف  الحكومة 

باشاغا، دخول طرابلس بالقوة.
وتحدث موقع الـ»مونيتور« األميريكي، ومقره 
فتحي  بين  الصراع  عن  واشنطن،  العاصمة 
الموقتة  الوطنية  الوحدة  باشاغا ورئيس حكومة 
عن  التنازل  يرفض  الذي  الدبيبة،  الحميد  عبد 
السلطة ما قد يدفع تركيا للعب دور أكثر انفتاحًا 
قوات  مع  باشاغا  تحالف  وأثار  البالد.  في  وحزمًا 
الليبي  الوطني  الجيش  قائد  السيما  ليبيا،  شرق 
خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ 
انزعاج  الموقتة،  الدبيبة  والية  إطاحة  بهدف 
وميليشيات  عسكرية  بقوات  تحتفظ  التي  تركيا 
مع  وثيق  بشكل  أنقرة  عملت  أن  بعد  ليبيا،  في 
الداخلية  وزير  منصب  توليه  فترة  خالل  باشاغا 

في »حكومة الوفاق« السابقة في طرابلس.
التركي رجب طيب  الرئيس  إلى  بالنسبة  لكن 
حفتر  تأثير  تحت  وقع  باشاغا  فإن  إردوغان، 
الوجود  بشدة  عارضا  اللذين  صالح،  وعقيلة 
خسارة  يعني  قد  ما  ليبيا،  في  التركي  العسكري 
يبقي  ذلك،  مع  الدبيبة.  يقدمها  التي  الضمانات 
الحفاظ  مع  باشاغا  أمام  مفتوحًا  الباب  إردوغان 
على دعم حكومة الوحدة الوطنية، رغم أن تركيا 

حذرة من اشتباكات محتملة.
رعاية األمم المتحدة

حكومة  تشكيل  إلى  األميركي  التقرير  وعاد 

معدالت  تراجع  استمر  تواليًا،  الثاني  لألسبوع 
ليبيا  أنحاء  في  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
حسب األرقام المعلنة من المركز الوطني لمكافحة 
األمراض. فيما أطلق المركز حملة جديدة لمكافحة 

مرض الجرب.
الوبائي  الوضع  حول  الرسمية  األرقام  وجاءت 

خالل أيام هذا األسبوع كاآلتي:

السبت: 233 إصابة و8 وفيات
وفق ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
إصابة   233 تسجيل  الماضي  السبت  يوم  شهد 
 125 منها  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة 

حالة حرجة، و1324 حالة شفاء و8 وفيات.
أن  األحد،  الصادر  بيانه  في  أوضح  المركز 
أظهرت  عينة،   2598 أمس  استقبلت  مختبراته 
التحاليل المعملية سلبية 2365 منها، فيما تأكدت 

إصابة 233 حالة، بنسبة حاالت موجبة 9 %.
من  كل  على  بالمرض،  الوفاة  حاالت  توزعت 
المنطقة الغربية بـ5 حاالت والمنطقة الشرقية بـ3 
حاالت، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حاالت 

وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.

األحد: 304 إصابات و6 وفيات
أعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض، تسجيل 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  إصابات   304

البالد، األحد، و121 حالة حرجة.
ستة  تُوفي  مصابًا،   853 للشفاء  تماثل  وبينما 
المركز، على صفحته في موقع  آخرون، حسب بيان 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
وبلغت نسبة الحاالت الموجبة 14 % من إجمالي 
سلبية  ظهرت  حيث  تحليلها؛  جرى  عينة   2155
بواقع  توزعت  الجديدة  الوفاة  حاالت  منها.   1851
في  وحالتين  الغربية،  المنطقة  في  حاالت  أربع 

المنطقة الشرقية.

اإلثنين: 193 إصابة و4 وفيات
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  ما  حسب 
إصابة   193 تسجيل  اإلثنين  يوم  شهد  األمراض، 
حاالت  أربع  إلى  إضافة  »كورونا«،  بفيروس  جديدة 

وفاة و636 حالة شفاء.
تسلم  إنه   ،»664« رقم  بيانه  في  المركز  وقال 
1657عينة للكشف عن الفيروس حيث تبين سلبية 

لتشكيل  المتحدة  األمم  لخطة  الطريق  تمهيد 
من  بدءًا  يومًا،   14 غضون  في  انتخابات  لجنة 
في  نهائي  تغيير  ويؤدي  الجاري.  مارس   15
موقف  في  التأثير  إلى  المتحدة  الواليات  موقف 
باشاغا  عرفت  التي  فواشنطن،  أيضًا.  تركيا 
خياراتها  إبقاء  في  ترغب   ، عديدة  لسنوات  جيدًا 
باشاغا بطريقة  تمكن  إذا  ما  حال  وفي  مفتوحة، 
المتحدة  الواليات  فإن  طرابلس،  دخول  من  ما 
تريد أن تكون قادرة على قبول ذلك والعمل مع 

هذا الواقع الجديد بسالسة.
الختيار  واشنطن  استعداد  سيعتمد  وكذلك 
تلبية  بإمكانه  كان  إذا  ما  على  أيضًا  باشاغا 
النفوذ  من  للحد  المتحدة  الواليات  توقعات 
األزمة  خضم  ففي  حكومته.  على  الروسي 
الحازم  األميركي  الموقف  أن  يبدو  األوكرانية، 

تجاه روسيا ستكون له تداعيات في ليبيا أيضًا.
لكن من غير المرجح أن يسمح أطراف الصراع 
دون  طرابلس  في  السلطة  بتسليم  ليبيا  في 

شروط توازن مع باشاغا وحلفائه.
طرابلس  باشاغا  دخول  احتمال  وحول 
أي  دون  ليبيا  شرق  بقوات  مدعومًا  بالقوة، 
واألميركية،  التركية  المصالح  على  تطمينات 
وفق حرشاوي، فإن مثل هذا السيناريو قد يؤدي 
لصالح   2020  -  2019 تركيا  تدخل  تكرار  إلى 
وقد  المتحدة.  الواليات  بمباركة  طرابلس 
المناطق  إلى  إقليميًا«  »توسعًا  ذلك  يتضمن 
والشركة  حفتر،  قوات  عليها  تسيطر  التي 
تعد  التي  »فاغنر«،  الخاصة  الروسية  العسكرية 
الرئيسية.  النفط  ومحطات  لحقول  موطنًا  أيضًا 
توقفت   ،2020 العام  في  طرابلس  تأمين  وبعد 
بينما كانت روسيا في  تركيا في سرت والجفرة، 
فموسكو  المرة  هذه  أما  قصوى،  تأهب  حالة 

مشغولة للغاية بأوكرانيا.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

المتحدة  للواليات  الغامض  النهج  شجع  أيضًا 
والجهات  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  واألمم 
المقاومة،  على  الدبيبة  األخرى  الدولية  الفاعلة 
المالية، واستمر  الموارد  فال يزال يضع يده على 
ورئيس  العامة  األركان  رئيس  مع  العمل  في 
من  عدد  والء  وضمن  العسكرية،  المخابرات 

القوات العسكرية.
بتأييد  يتمتع  باشاغا  أن  يبدو   ، جانبه  من 
إلى  باإلضافة  الغربية،  الجماعات  من  كبير  عدد 
وكالة  وبحسب  حفتر.  لقوات  المحتمل  الدعم 
جماعة   118 أعربت  التركية،  »األناضول«  أنباء 
جماعة   65 مقابل  لباشاغا،  دعمها  عن  مسلحة 

تدعم الدبيبة.
العامل  ليست  تركيا  فإن  حرشاوي،  وبحسب 
طرابلس  دخول  من  باشاغا  يمنع  الذي  الوحيد 
وشيوخها  مصراتة  نخب  من  العديد  يزال  »ال 
وأعيانها متشككين في تحالف باشاغا مع حفتر«. 
حيث  نشطًا،  الدبيبة  ظل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
قدم ترتيبات مالية لعدد من الميليشيات. وبينما 
باشاغا  كان  القوة،  استخدام  من  الدبيبة  حذر 
المخاطر  إلى  أكثر حذرًا، وهو ما ينسبه حرشاوي 
السياسية التي يتعرض لها، بما في ذلك تحالفه 
مع حفتر وفق التقرير األميركي، خاصة أن قوافل 
الخارج.  من  طرابلس  إلى  القدوم  تحاول  باشاغا 
وسيخسر أكثر بكثير من الدبيبة إذا استخدم هو 
أو حلفاؤه القوة وقال الباحث: »إذا خاطروا بإثارة 
 -  2019 في  حفتر  بحرب  تذكرنا  قتال  موجة 

2020 ، فإن باشاغا سيخسر كل شيء سياسيًا«.
ويقول تقريرالـ»مونيتور« إنه بسبب مخاوفها 
واشنطن  اتبعت  روسيا،  مع  حفتر  عالقات  بشأن 
حافظ  ذلك،  ومع  تركيا.  موقف  مع  يتوافق  نهجًا 
الدبيبة  من  كل  مع  اتصاالت  على  نورالند 
إلى  المتحدة  الواليات  سعت  فقد  وباشاغا. 

يجب  »هل  يقول  سؤال  على  المركز  وأجاب 
أو  قبل  السكري  أدوية  أخذ  عن  االمتناع  أو  التأخير 
بعد أخذ لقاح بكوفيد- 19، بقوله: ال يجب التأخير 
من  بُد  ال  بل  السكري  أدوية  أخذ  عن  االمتناع  أو 

االلتزام بها ومراقبة معدالت السكري بانتظام«.

الجرعة التنشيطية
كوفيدـ  ضد  بالتطعيم  التوعية  سياق  وفي 
على  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  نشر   ،19
بخصوص  إرشادات  فيسبوك،  بموقع  صفحته 
اللقاح المناسب لكل شخص في الجرعة التنشيطية 

الثالثة، وجاءت كاآلتي:
1- الحاصلون على لقاح سينوفارم في الجرعتين 
أو  سينوفارم  بلقاح  تطعيمهم  يتم  والثانية،  األولى 

فايزر في الجرعة التنشيطية الثالثة.
الجرعة  في  سبوتنيك  لقاح  على  الحاصلون   -2
الجرعة  فايزر  بلقاح  يتم تطعيمهم  والثانية،  األولى 

التنشيطية الثالثة.
أولى  كجرعة  فايزر  لقاح  على  الحاصلون   -3
الجرعة  في  اللقاح  بنفس  تطعيمهم  يتم  وثانية، 

التنشيطية الثالثة.
في  أسترازينيكا  لقاح  على  الحاصلون   -4
فايزر  على  يحصلون  والثانية،  األولى  الجرعتين 

كجرحة ثالثة.
الجرعة  في  سبوتنيك  لقاح  على  الحاصلون   -5
األولى ولقاح سينوفارم أو أسترازينيكا كجرعة ثانية، 

يتم تطعيمهم بلقاح فايزر كجرعة ثالثة.
6- الحاصلون على لقاح أسترازينيكا كجرعة أولى 
يحصلون  ثانية،  كجرعة  سينوفارم  أو  فايزر  ولقاح 

على نفس نوع الجرعة الثانية كجرعة ثالثة.

الوقاية من الجرب
الليبي  الوطني  المركز  نشر  آخر،  صعيد  على 
بخصوص  النصائح  بعض  األمراض  لمكافحة 
طرق  وكذلك  منه  الوقاية  وكيفية  الجرب  مرض 

العالج.
األمراض  أحد  هو  »الجرب  إن  قال  المركز 
تسببها  شديدة  بحكة  تتميز  التي  الجلدية 
قد  السوس،  تسمى  الطفيليات  من  مجموعة 

يصاب به جميع األشخاص في أي عمر«.
للوقاية  نصائح  بثالث  المواطنين  المركز  ونصح 
المصاب.  الشخص  الجرب، هي تجنب مالمسة  من 
للشخص  الشخصية  األغراض  استخدام  وعدم 
المصاب، وأيضًا على الشخص المصاب أخذ الحيطة 

لتجنب نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

»كورونا« والسكري
ونشر  التوعوية  جهوده  واصل  الوطني  المركز 
توضيحيًا  بيانًا  فيسبوك،  موقع  في  صفحته  على 
قال فيه إن اإلصابة بالسكري ال تزيد من احتمالية 
مرضى  إصابة  عند  ولكن  19؛  كوفيد-  عدوى 
السكري بالفيروس يمكن أن تظهر مضاعفات أشد 
خاصة إذا لم يتم التحكم بمعدالت السكر في الدم 

بشكل جيد.
لمرضى  كـــورونا  مضــاعفات  إن  المركز  وقال 

السكرية تتضمن اآلتي:
المناعي نتيجة اإلصابة بالسكري،  الجهاز  * تأثر 
ومن  الفيروس  محاربة  الصعب  من  يجعل  مما 

المحتمل أن يؤدي إلى فترة تعافي أطول.
عن  ناتجة  بيئة  في  أفضل  الفيروس  ينمو  قد   *

ارتفاع معدالت السكر في الدم.

لقاحات كورونا وأدوية السكري
فعالية  19على  كوفيد-  لقاحات  تأثير  وعن 
إن  األمراض  مكافحة  مركز  قال  السكري،  أدوية 
بأنواعها،  السكري  أدوية  على  تؤثر  ال  اللقاحات 
أو  األنسولين  مضخة  أو  حقن  تشمل  والتي 

الحبوب.

المتحدة  األمم  رعاية  تحت  الوطنية  الوحدة 
التواصل  إلى  تركيا  سعت  أين  الماضي،  العام 
الجليد  إلذابة  محاولة  في  الليبي  الشرق  مع 
ومع  الليبيين.  حلفاءها  حاربت  التي  القوات  مع 
في  الشرق  مع  جديدة  لبداية  السعي  تعثر  ذلك، 
النواب باشاغا  الماضي حين اختار مجلس  فبراير 
والية  أن  أساس  على  جديدة  حكومة  لتشكيل 
عندما  ديسمبر2021   24 في  انتهت  الدبيبة 

فشل إجراء االنتخابات.
يعتقدون  كثيرين  أن  األميركي  الموقع  ويرى 
اآلن أن مواقف الواليات المتحدة وتركيا ستكون 
المعسكران  وكان  الميزان،  تغيير  في  حاسمة 
الليبيان على شفا مواجهة مسلحة في 10 مارس 
لباشاغا  الموالية  القوات  تحركت  عندما  الجاري 
القوات  لكن  طرابلس،  باتجاه  مصراتة  من 

الموالية للدبيبة أوقفتها.
األميركي  السفير  ضغط  إلى  أشار  التقرير 
األمم  وممثلة  نورالند،  ريتشارد  طرابلس  في 
المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز على الجانبين 
تشكيل  خالل  من  االنتخابات  إجراء  على  للتركيز 
ومجلس  النواب  مجلس  بين  مشتركة  لجنة 
من  سابق  وقت  في  تركيا  تدخلت  حيث  الدولة، 
الخصمين،  بين  وساطة  مقدمة  الشهر،  هذا 
ووافق باشاغا على العرض، لكن الدبيبة بحسب 
يرقى  أن  يخشى  كان  الـ»مونيتور«  ذكر  ما 
بحكومة  الضمني  االعتراف  حد  إلى  أنقرة  تدخل 
الدبيبة  فرفض  واليته،  نهاية  وبالتالي  باشاغا 
الوسائل  استعداده الستخدام  العرض معربًا عن 
الحميد  عبد  التقى  وقد  باشاغا،  ضد  العسكرية 
مارس   6 يوم  طرابلس  في  تركيا  سفير  الدبيبة 

الجاري.
وكشف مراقبون أن تركيا حاولت جمع الدبيبة 
في  دولي  دبلوماسي  منتدى  في  معًا  وباشاغا 

11.6 % من  بنسبة  193عينة  وإيجابية  1464عينة 
إجمالي العينات المفحوصة.

الثالثاء: 129 إصابة و7 حاالت وفاة
الوطني  المركز  أعلنه  ما  وفق  الثالثاء  حصيلة 
إصابة   129 تسجيل  شملت  األمراض،  لمكافحة 
بفيروس »كورونا المستجد« في البالد، و116 حالة 
تُوفي  مصابًا،   814 للشفاء  تماثل  وفيما  حرجة. 
سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
وبلغت نسبة الحاالت الموجبة 8.8 % من إجمالي 
1469 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 1340 
حاالت  خمس  بواقع  الوفاة،  حاالت  وتوزعت  منها. 
الشرقية.  المنطقة  في  وحالتين  الغربية،  بالمنطقة 
»كورونا«  بفيروس  المصابة  الحاالت  عدد  وارتفع 
ألف   500 إلى  الوباء،  منذ ظهور  ليبيا  في  المسجلة 
بينما  8 آالف و860 حالة نشطة،  و626 حالة، منها 
تعافى 485 ألًفا و405 حاالت، وسُجلت 6361 حالة 

وفاة بالمرض في البالد.

مكافحة الفيروس
المستجد،  كورونا  فيروس  مكافحة  سياق  في 

مدينة أنطاليا الساحلية األسبوع الماضي، ولكن 
في النهاية لم يحضر الحدث سوى الدبيبة. وفي 
الدبيبة  بأن  تكهنات  هناك  كانت  األجواء  هذه 
بشرط  لباشاغا  التفويض  عن  يتنازل  أن  يمكن 

أن يترشح للرئاسة في االنتخابات المرتقبة.
يدلل  بأنه  الـ»مونيتور«  وصفه  مؤشر  وفي 
وزراء من  ثالثة  استقال  الوضع،  تقلب  على مدى 
استنتجوا  الكثيرين  أن  يبدو  إذ  الدبيبة،  حكومة 
معتبرين  أقدامه،  تحت  من  يسحب  البساط  أن 
الحكومة  رئيسي  بين  للمحادثات  الدولي  الدعم 
بحكومة  مبطن  اعتراف  بمثابة  المتنافسين 
نهاية  في  باشاغا  فشل  فإن  ذلك،  ومع  باشاغا. 
قوات  رفض  شبح  يثير  قد  االنتصار  في  المطاف 
شرق ليبيا التعاون مع جهود ويليامز، التي تركز 
تتحدى  أخرى  خطوات  اتخاذ  أو  االنتخابات  على 

الغرب، بما في ذلك وقف إنتاج النفط.
سيوفر  باشاغا  دعم  أن  يرى  األميركي  التقرير 
ليبيا،  شرق  مع  السالم  لتحقيق  فرصة  لتركيا 
إلى أن تخطو بحذر ألن قوات  أنقرة بحاجة  لكن 
طرابلس ومصراتة التي دربتها وسلحتها ال تزال 
يشترك  ذلك،  على  زيادة  لحفتر.  بشدة  معادية 
ليبيا  من  تركيا  إخراج  هدف  في  وصالح  حفتر 
مفترضًا  االثنين.  بين  التنافس  من  الرغم  على 

قال مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في 
الغزيوي،  محمد  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة 
إن إدارتي الطوارئ الصحية والشؤون الطبية أحالتا 
في  والفلترة  العزل  مراكز  دمج  بشأن  توصياتهما 
الصحة  الوزراء، وزير  نائب رئيس  إلى  المستشفيات 

المكلف رمضان أبوجناح التخاذ اإلجراءات الالزمة.
التنفيذية  اإلجراءات  الثالثاء،  اإلدارتان،  وبحثت 
رقم  الحكومة  قرار  بشأن  الوزارة  ستتخذها  التي 
العزل  مراكز  بتنظيم  المتعلق   ،2019 لسنة   773
التدابير  اإلدارتين  عن  ممثلون  ناقش  إذ  والفلترة؛ 
استحداث وحدات عالج كورونا داخل  الالزمة بشأن 
والفلترة  العزل  مراكز  دمج  خالل  من  المستشفيات 

السهل  باألمر  ليس  باشاغا  مع  التخندق  أن 
بالنسبة ألنقرة ألنها ال تزال غير متأكدة من رد 
الليبيون  سيفعله  وما  الغرب،  في  الليبيين  فعل 

الشرقيون في المستقبل.
الوجود التركي

الليبية،  الشؤون  في  المتخصص  الباحث 
التركي في شمال  الوجود  جليل حرشاوي، وصف 
من  ويتألف  للغاية«،  »مترسخ  بأنه  ليبيا  غرب 
وعميل«.  وضابط  مستشار   700 من  »أكثر 
األتراك،  المواطنين  بخالف  لـ»مونيتور«،  وقال 
»هناك أكثر من ثالثة آالف مرتزقة سوري يمكن 
تدهور  إذا  عسكرية  عملية  سياق  في  حشدهم 

الوضع«.
للغاية كمنسق،  كانت نشطة  »أنقرة  وأضاف: 
التنسيق،  تركيا  مثل  ناضجة  دولة  توفر  عندما 
الليبيين سيكون  التماسك بين  فمن المؤكد أن 
األسابيع  رأيناه في  ما  فاعلية - وهذا  وأكثر  أكبر 
التي  وحدها هي  تركيا  أن  يعني  ال  هذا  األخيرة. 
الوطنية حتى اآلن،  الوحدة  تفسر مرونة حكومة 
الجمع  كان  إذ  كبيرة،  أهمية  له  تركيا  دور  لكن 
والتنسيق  والمشورة  العسكري  الوجود  بين 

مفيدًا حتى اآلن«.

الواقعة  بالمناطق، ونقل تبعيتها إلى المستشفيات 
الالزمة  اإلجراءات  االجتماع  بحث  كما  بنطاقها. 
المستشفيات،  ضمن  العزل  بمراكز  العاملين  لدمج 
مناقشة  عن  فضاًل  الوظيفية،  أوضاعهم  وتسوية 
الخدمات  تقديم  عن  المترتبة  المالية  االلتزامات 
الطبية بمراكز العزل.  واتفق الحاضرون على وضع 
بالوحدات  للعاملين  وإدارية  مالية  بيانات  قاعدة 
جمع  المستشفيات  تتولى  أن  على  المستحدثة، 
العزل  القائمة على مراكز  االلتزامات  وتبويب جميع 
بوزارة  المختصة  اللجان  إلى  وإحالتها  والفلترة، 
للعاملين  األداء  التقيد بمعدالت  إلى جانب  الصحة، 

بالوحدات المستحدثة.

● استنفار عسكري في طرابلس● حكومة باشاغا بعد تـأدية اليمين أمام مجلس النواب في طبرق

الـ»مونيتور«: دخول طرابلس بالقوة سيقلب موقف أنقرة وواشنطن.. وحرشاوي: الوجود التركي مترسخ للغاية ويضم 700 مستشار وضابط وعميل

»الطوارئ« و»الشؤون الطبية« تحيالن توصياتهما بدمج مراكز العزل إلى أبوجناح

رصدها تقرير أميركي..

إجمالي اإلصابات اليومية في حدود 300 مصاب

استحداث وحدات عالج 
»كورونا« داخل المستشفيات من 
خالل دمج مراكز العزل والفلترة

● إرشادات الوقاية من الجرب
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المسؤولون الحوثيون سيكونون »ضيوفاً« 
في الرياض بضمانات أمنية

اليمن ينتظر معجزة »المانحين« بعد 
تحذيرات من كارثة مجاعة جديدة

»هجوم أربيل« تحٍد إيراني لحلفاء 
واشنطن في الشرق األوسط

وصفتهم   - ومحللون  وغربيون  عراقيون  مسؤولون  اعتبر 
إيران  شنته  الذي  الهجوم  أن   - بالمستقلين  »رويترز«  وكالة 
يوم األحد الماضي على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، 
أيضًا  قوي  تذكير  بمثابة  إلسرائيل،  تحذير  بأنه  ووصفته 
الجمهورية  بقدرات  والعرب  المتحدة  الواليات  لخصومها 

اإلسالمية العسكرية في وقت حساس بالنسبة لطهران.
تحول  نقطة  مع  المعتادة  غير  المباشرة  الضربة  وتتزامن 
الشرق األوسط، في وقت تواجه  القوى في  محتملة في ميزان 
فيه محادثات إحياء االتفاق النووي اإليراني شبح االنهيار، وتتزايد 
فيه كذلك مخاطر نشوب حرب في منطقة الخليج، بينما يحاول 
القادة العراقيون في بغداد تشكيل حكومة جديدة متحررة من 

النفوذ اإليراني.
في  يساعدان  التطورين  كال  إن  إقليميون  محللون  ويقول 
تفسير لماذا اختارت إيران هذه اللحظة الستعراض استعدادها 
رادعًا  طهران  تعتبرها  ما  دائمًا  باليستية،  صواريخ  الستخدام 
التي تنافس  العربية  الخليج  المتحدة وإسرائيل ودول  للواليات 

طهران على النفوذ اإلقليمي.
مباشرة  الصواريخ  إطالق  اإليراني  الثوري  الحرس  قرار  وفي 
الصديقة  كردستان  إقليم  حكومة  عليها  تسيطر  أراض  على 
للواليات المتحدة، ناهيك عن إعالنه، خروج على ما درجت عليه 
طهران من ممارسة الضغط العسكري من خالل فصائل سلحة 

تعمل بالنيابة عنها.
ينتقل  أن  المقرر  من  مبنى  من  قريبًا  الصواريخ  وسقطت 
اإلقليم شبه  أربيل، عاصمة  األميركية في  القنصلية  إليه فريق 
وأصابت  أميركيين  ضحايا  سقوط  في  تتسبب  ولم  المستقل. 
الهجوم  إن  اإليراني  الثوري  الحرس  وقال  واحدًا فحسب.  مدنيًا 
ضربة  على  ردًا  وجاء  إسرائيلية  استراتيجية«  »مراكز  استهدف 
سورية  في  أعضائه  من  اثنين  بحياة  أودت  إسرائيلية  جوية 

األسبوع الماضي.
بشأن  »رويترز«  أسئلة  على  ترد  فلم  العراقية  الحكومة  أما 
المواقع اإلسرائيلية التي كان يشير إليها الحرس الثوري. ولم ترد 
السفارة اإليرانية في بغداد على طلب من »رويترز« للتعليق على 
ذكر الحرس الثوري اإليراني للمراكز االستراتيجية اإلسرائيلية. 

ونفت حكومة أربيل وجود أي مواقع إسرائيلية على أراضيها.
وقال مسؤولون وخبراء إن قتل إسرائيل عضوين من الحرس 
الثوري اإليراني في سورية كان على األرجح الدافع لهجوم أربيل، 
وشركائها  المتحدة  للواليات  تحذيرًا  أيضًا  كان  الهجوم  لكن 
الخليجيين العرب وكذلك لقادة العراق الذين يهددون بتشكيل 

حكومة تستبعد حلفاء طهران الرئيسيين في بغداد.

وقال توبي دودج األستاذ بكلية لندن لالقتصاد »لديك أمور 
ثالثة دائرة هنا.. هناك خطة العمل الشاملة المشتركة )االتفاق 
اإليرانيين  بين  المتبادلة  القتالية  واألعمال  اإليراني(  النووي 
الحكومة  تشكيل  واآلن  المتحدة،  والواليات  واإلسرائيليين 

العراقية. لذلك أنت تبعث بسلسلة من الرسائل«.
أن  على  إيران  مع  متحالف  عراقي  مسلح  فصيل  قائد  وشدد 
التي  الرسالة  بأن  سلم  لكنه  األساسي،  الهدف  كانت  إسرائيل 
بعث بها الهجوم قد تكون أوسع، وعالمة واضحة على أن إيران 
مستعدة للتصعيد إذا شعرت بالتهديد. وقال القائد الذي طلب 
عدم نشر اسمه ألنه ليس مخواًل بالحديث لوسائل اإلعالم »إنها 
سيردون  هجوم  أي  أن  مفادها  الدول  ولجميع  إلسرائيل  رسالة 

عليه بالصواريخ«، وليس عبر وكالء فحسب.
اإليراني  الثوري  الحرس  على  الهجمات  إسرائيل  كثفت 
ووكالئه في المنطقة، حيث نفذت ما ال يقل عن 15 غارة جوية 
الشهور األربعة  الماضي، تسعة منها في  العام  في سورية في 

الماضية وفق إحصاء لـ»رويترز«.
مــرارًا  إيــران  من  مدعومة  عراقية  مسلحة  فصائل  وشنت 
هجمات معقدة على نحو متزايد على أهداف أميركية في السنوات 
األخيرة، بما في ذلك على قوة من نحو 2000 جندي انتشرت في 

العراق وسورية لمحاربة فلول تنظيم الدولة اإلسالمية.
وشملت أفعال واشنطن اغتيال القائد العسكري اإليراني البارز 
قتله  على  إيران  وردت   .2020 في  بغداد  في  سليماني  قاسم 
بإطالق وابل من الصواريخ على قاعدة أميركية في العراق، كان 

آخر هجوم مباشر معلوم لها على الواليات المتحدة.
اتفاق  إحياء  بهدف  واشنطن  مع  طهران  محادثات  ودخلت 
للعقوبات  تخفيف  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  بما  النووي،   2015

اليقين بسبب مطالب  إيران بشدة، في حالة من عدم  تحتاجه 
روسية في اللحظات األخيرة. وقد يقرب انهيار المحادثات إيران 
من تطوير سالح نووي إذا قررت ذلك، وهو ما قد يدخل المنطقة 

في اضطرابات. وتنفي طهران السعي المتالك قنابل ذرية.
ومن المعتقد على نطاق واسع أن إيران استخدمت الضغط 
من  سابقة  جوالت  قرب  النفوذ  ممارسة  أجل  من  العسكري 
المحادثات، وقالت يوم االثنين إن إحياء االتفاق بيد واشنطن. 
مجموعة  لدى  العراقية  الشؤون  محللة  هيجل  لهيب  وقالت 
تلك  كل  في  يفكرون  اإليرانيون  كان  »هل  الدولية  األزمــات 
العوامل عندما قرروا إطالق الصواريخ؟ لست متأكدة كثيرًا بشأن 

ذلك، الحادثة اإلسرائيلية كانت السبب المباشر«.
روسيا  أخرى حاضرة... مثل طرح  كثيرة  عوامل  »لكن هناك 
مطالب بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة )االتفاق النووي(«.
في  لهم  تحذيرًا  الضربة  إيران  خصوم  اعتبر  العراق،  داخل 
خضم محادثات حساسة بشأن تشكيل حكومة بعد االنتخابات 
للزعيم  انتصارًا  االنتخابات  تلك  ومنحت  أكتوبر.  في  العامة 
العراقي مقتدى الصدر الذي يعارض النفوذ اإليراني والمنافس 
الصدر  وهدد  إيــران.  مع  المتحالفين  مذهبه  لبني  الرئيسي 
وأقام  الحكومة،  من  إيران  من  المدعومة  الجماعات  باستبعاد 
أربيل،  يدير  الذي  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مع  تحالفًا 

فضال عن مجموعات عربية سنية.
أكراد  بيانًا على تويتر يوم األحد قال فيه إن  وأصدر الصدر 
»حكومة  بمتابعة  وتعهد  أربيل  لهجوم  هدفًا  كانوا  العراق 
النفوذ  من  متحررة  حكومة  عن  كناية  الوطنية«،  األغلبية 
إن  للصدر  السياسي  المكتب  في  كبير  مسؤول  وقال  اإليراني. 
خطط الصدر ستستبعد فعليًا حلفاء إيران من الحكومة ألول مرة 

منذ الغزو األميركي العام 2003 الذي أطاح بصدام حسين.
موجهة  رسالة  كانت  الصاروخية  »الضربات  المسؤول  وقال 
األحزاب  مع  االئتالف  عن  التخلي  من  تحذره  الصدر  السيد  إلى 
تربطه  طرف  مع  ذلك  من  بداًل  واالصطفاف  األخرى  الشيعية 
عالقات مع إسرائيل« في إشارة إلى األكراد الذين يحافظون على 

عالقات سرية مع إسرائيل منذ عقود.
ألن  هويته  عن  الكشف  عدم  شريطة  المسؤول  وتحدث 
أثناء  اإلعالم  وسائل  إلى  أحد  يتحدث  بأال  أمر  الصدري  التيار 
إيران جريئة  رسالة  إن  وقال دودج  الحكومة.  محادثات تشكيل 
أعمال  أي  العراق سيتحمل وطأة  وإن  بالمخاطر  لكنها محفوفة 
للرد على طهران  إيران سيسعون  أخرى. وقال إن خصوم  عنف 

أو وكالئها.
ومهما  عليها.  والرد  الهجمات  في  مجددًا  »تنخرط  وأضاف 
حدث بعد ذلك، فإنه سيؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار في 

العراق«.

لماذا اختارت إيران هذه اللحظة الستعراض 
استعدادها الستخدام صواريخ باليستية؟

محلل: رسالة إيران جريئة لكنها 
محفوفة بالمخاطر وأعمال عنف 

أخرى تنتظر العراق

عواصم  ـ وكاالت

●  منزل متضرر بهجوم ليلي على أربيل عاصمة إقليم كردستان في 13 مارس 2022. )أ ف ب(

مسؤولون وخبراء:

عام ثامن من القتال

هل توقف الوساطة 
الخليجية حرب اليمن؟

الخليجية  الوساطة  يتساءل مراقبون عن فرص 
المرتقبة في اليمن مع دخول الحرب عامها الثامن 
أعقاب  في  جاء  الذي  التساؤل  وهو  األسبوع،  هذا 
التعاون  مجلس  أن  خليجيين  مسؤولين  إعــالن 
الحوثي  جماعة  دعوة  إمكانية  يدرس  الخليجي 
الرياض  أخرى إلجراء مشاورات في  وأطراف يمنية 
هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي 
ويواصل  المتحدة..  األمم  تقودها  التي  السالم 
في  األرض  على  التحالف  قوات  محاربة  الحوثيون 
معاقل  آخر  وهي  للطاقة  المنتجة  مأرب  محافظة 
أن  بعد  وذلك  البالد.  في شمال  اليمنية  الحكومة 

العام  في  فشلت 
جهود  الــمــاضــي 
الواليات  بذلتها 
واألمــم  المتحدة 
لتحقيق  المتحدة 
النار  إطــالق  وقــف 
حدة  وتــصــاعــدت 
وتسعى  الــعــنــف. 
ــة  ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ ال
واإلمــــــــــــــارات 
على  ــحــصــول  ــل ل
دعـــم الـــواليـــات 
مجددًا  المتحدة 
اليمن  ــرب  ح فــي 
منها  ــاب  ــبـ ألسـ
على  الــحــصــول 

إدارة  أنهت  أن  بعد  وذلــك  األسلحة  من  مزيد 
لعمليات  الدعم  الماضي  العام  بايدن  الرئيس جو 
التحالف الهجومية ورفعت اسم جماعة الحوثي من 
قوائم التنظيمات اإلرهابية وسط مخاوف إنسانية.

ويقول مسؤوالن لـ»رويترز« )طلبا عدم الكشف 
هذا  رسمي  ــالن  إع ــدور  ص قبل  هويتهما  عــن 
غضون  في  سترسل  رسمية  دعوات  إن  األسبوع( 
العسكرية  الجوانب  تتناول  محادثات  إلجراء  أيام 
الحوثيين  بين  للحرب  واالقتصادية  والسياسية 

المتحالفين مع إيران وتحالف تقوده السعودية.
الحوثيين  المسؤولين  إن  المسؤوالن  ويوضح 
سيكونون »ضيوفًا« على نايف فالح مبارك الحجرف 
المجلس  مقر  في  التعاون  لمجلس  العام  األمين 
الجماعة  قبلت  ما  إذا  األمنية  بضماناته  بالرياض 
الدعوة للمشاركة في المحادثات المقرر أن تتم في 

الفترة من 29 مارس إلى السابع من أبريل.
المسؤولون  كان  إذا  ما  الفور  على  يتضح  ولم 
السعودية  إلى  السفر  على  سيوافقون  الحوثيون 
وعلى  رسميًا  بها  المعترف  الحكومة  تؤيد  التي 
أطاح  الذي  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  رأسها 
به الحوثيون من العاصمة صنعاء في أواخر 2014. 
فاسدًا  نظامًا  يحاربون  إنهم  الحوثيون  ويقول 
وعدوانًا خارجيًا. وقال المسؤوالن إن هادي المقيم 

في الرياض وافق على المحادثات.
األمم  مبعوث  أجــرى  الماضي،  األسبوع  وفي 
األطــراف  مع  محادثات  لليمن  الخاص  المتحدة 
اليمنية بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية 
شاملة. وتعد الحرب، التي يرى كثيرون أنها حرب 
بالوكالة بين السعودية وإيران، نقطة خالف بين 
صعوبات  الرياض  وتواجه  وواشنطن.  الرياض 
التي  الكلفة  باهظة  الحرب  من  نفسها  النتشال 

سقط فيها عشرات اآلالف من القتلى أغلبهم من 
المدنيين ودفعت باليمن إلى شفا المجاعة.

وحذرت وكاالت إغاثة تابعة لألمم المتحدة في 
تقرير االثنين من أن عدد األشخاص الذين يعانون 
خمس  سيتضاعف  اليمن  في  مجاعة  ظروف  من 
نقص  وسط  الجاري،  العام  نهاية  بحلول  مرات 
من  يومين  قبل  التحذير  وجاء  التمويل.  في  كبير 
مؤتمر للمانحين تنظمه األمم المتحدة وسويسرا 
للبلد  جديدة  مساعدات  عن  لإلعالن  والسويد 
الروسي  الغزو  يهدّد  وفيما  الحرب،  في  الغارق 
ألوكرانيا سالسل الغذاء العالمية وخصوصًا القمح.

وقـــــــــالـــــــــت 
ــم  ــ ــة األم ــم ــظ ــن م
للطفولة  المتحدة 
»يونيسف« وبرنامج 
العالمي  ــة  ــذي األغ
األغــذيــة  ومنظمة 
تقرير  في  والزراعة 
مــشــتــرك »مــصــدر 
هو  ــر  ــب األك القلق 
شخص  ألف   31 أن 
مستويات  يواجهون 
ــوع الــشــديــد  ــجـ الـ
ــة  ــل ــرح ــم )ال اآلن 
وضع  في  الخامسة، 
وسيرتفع  كــارثــي(، 
إلى  أضعاف  بخمسة 

161.000« هذا العام.
من  الخامسة  المرحلة  اإلغاثة  وكاالت  وتعرف 
للذين  بأنها  الغذائي  األمــن  في  الحاد  النقص 
الوكاالت  حذرت  كما  مجاعة.  ظروف  من  يعانون 
في تقريرها من »تدهور وضع األمن الغذائي الحاد 
العام  في  أكبر  بشكل  اليمن  في  التغذية  وسوء 
2022، مع وجود 17.4 مليون شخص بحاجة إلى 
مساعدة فورية، وسيرتفع العدد إلى 19 مليونًا من 

بداية يونيو إلى نهاية العام«.
وكان برنامج األغذية العالمي اضطر إلى خفض 
في  شخص  ماليين  لثمانية  الغذائية  الحصص 
الحرب  دفعت  التمويل، حيث  نقص  اليمن بسبب 
سنوات  سبع  من  أكثر  منذ  المستمرة  األهلية 
إلى  البالد  الحوثيين  والمتمردين  الحكومة  بين 
المجاعة. وُقتل مئات اآلالف من األشخاص بشكل 
مباشر أو غير مباشر في الصراع اليمني، بينما نزح 

ماليين عن منازلهم.
الدول  الماضي  العام  المتحدة  األمم  وناشدت 
تكاليف  لتمويل  دوالر  مليار   3.85 تقديم  المانحة 
مليار   1.7 بتقديم  التعهد  تم  ولكن  المساعدات، 
وستسعى  ــدول.  ال لهذه  مؤتمر  في  فقط  دوالر 
مؤتمر  في  إضافية  أموال  لجمع  األممية  المنظمة 

مماثل األربعاء.
األمــم  تحذر  التمويل،  نقص  جانب  ــى  وإل
الروسي ألوكرانيا سيفاقم  الغزو  أن  المتحدة من 
بين  الصراع  »يؤدي  أن  التقرير  وتوقع  المعاناة. 
أوكرانيا وروسيا إلى مزيد من صدمات االستيراد 
من   %  40 من  أكثر  أن  إلى  بالنظر  واألســعــار، 
من  تأتي  الحبوب  من  اليمن  ورادات  إجمالي 
مؤتمر  يعقد  أن  المقرر  ومن  البلدين«.  هذين 

للمانحين في 16 مارس.

< طفلة يمنية تعاني من سوء التغذية في مخيم للنازحين في حجة شمال اليمن، 23 يناير 2021. )أ ف ب(

التقارب »التركي - اإلسرائيلي« يثير قلق حماس
إسرائيل  بين  الدبلوماسية  العالقات  في  األخير  التقارب  يثير 
العالقة  في  تحول«  »نقطة  بأنه  البلدان  وصفه  الذي  وتركيا 
سياسيون  محللون  يرى  ما  وفق  حماس،  حركة  قلق  بينهما، 

لوكالة »فرانس برس«.
استراتيجيًا  حليفًا  التركية  الدولة  حماس  حركة  وتعتبر 
أبرزهم  حماس  قادة  من  عدد  عقد  منذ  تركيا  في  ويقيم  لها، 
المكتب  رئيس  ويتردد  العاروري.  صالح  الحركة  رئيس  نائب 
خالد  الخارج  في  ورئيسها  هنية  إسماعيل  للحركة  السياسي 
بمواقف  الحركة  تتفاخر  كما  اسطنبول.  إلى  بانتظام  مشعل 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يقدم نفسه على أنه 

الفلسطينية. للقضية  بقوة  مناصر 
وتوترت العالقة بين أنقرة وتل أبيب منذ الحرب اإلسرائيلية 
مقتل  إثر  ذروته  التوتر  وبلغ   ،2008 نهاية  غزة  قطاع  على 
التي  »مرمرة«  سفينة  على  إسرائيلي  هجوم  في  أتراك  تسعة 
تقاربًا  لكن   .2010 العام  في  للقطاع  مساعدات  تنقل  كانت 
يسجل بين الدولتين منذ فترة. وقد تُرجم هذا التقارب بزيارة 
هرتزوغ  اسحق  اإلسرائيلي  الرئيس  الماضي  األسبوع  بها  قام 
العالقات  في  »منعطف«  عن  الرئيسان  تحدث  وقد  تركيا.  إلى 

البلدين. بين 
إلى تركيا،  الرئيس اإلسرائيلي  زيارة  وانتقدت حركة حماس 
ودعت  إردوغــان.  أو  التركية  الدولة  ذكر  على  تأت  لم  لكنها 
الختراق  الصهيوني  للكيان  الفرصة  إتاحة  »عدم  إلى  بيان  في 
تعزيز  أن  محللون  ويرى  شعوبها«.  بمصالح  والعبث  المنطقة 
العالقة  على  سلبًا  ينعكس  قد  التركية–اإلسرائيلية  العالقات 

أنقرة وحماس. بين 
غزة  في  األزهر  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
مع  االقتصادية  مصالحها  »ستفضل  تركيا  إن  أبوسعدة  مخيمر 
إسرائيل في ظل تدهور سعر الليرة التركية وتراجع اقتصادها«، 
أن  متوقعًا  قلقة«،  »حماس  ويضيف  حماس.  مع  عالقتها  على 
»تحصل ضغوط إسرائيلية أكبر على السلطات التركية، فتغادر 

قيادات حمساوية تركيا ربما إلى إيران أو بيروت«.
التركية– العالقات  تحسن  يؤدي  أن  أبوسعدة  يتوقع  كما 

في  المقيمين  وعناصرها  حماس  على  قيود  إلى  اإلسرائيلية 
صفقة  في  إسرائيل  أطلقتهم  الذين  العناصر  وبينهم  تركيا، 
لدى  محتجزًا  كان  الــذي  شاليط  جلعاد  الجندي  عن  اإلفــراج 

.2011 حماس في 
من  شراب  ناجي  السياسية  والعلوم  التاريخ  أستاذ  ويستبعد 
جهته أن »تتخذ تركيا قرارًا بإغالق مكاتب حماس أو ترحيل أي 
تركيا  تلجأ  ربما  المنظور،  المدى  قادتها. هذا مستبعد في  من 
تركيا  في  تواجدها  بإبقاء  حماس  احتواء  لسياسة  إسرائيل  مع 
عن  ويعبر  ملموس«.  مالي  أو  إعالمي  أو  سياسي  نشاط  دون 

اعتقاده بأن »تركيا ستلعب دورًا متوازنًا مع حماس«.
تركيا  في  وموجودًا  حماس  حركة  من  قريبًا  مصدرًا  لكن 
قيادة حركة حماس وضع  مع  ناقشوا  أتراك  بأن مسؤولين  أقر 
مسؤولون  »ناقش  وقال  تركيا.  في  فيها  ومسؤولين  عناصر 
مغادرة  أو  الستمرار  آلية  إيجاد  أخيرًا  الحركة  قيادة  مع  أتراك 

آمنة لبعض القادة ذوي الصفة العسكرية بحماس، تركيا، لكن 
واالجتماعية  والثقافية  السياسية  لألنشطة  بالنسبة  تغيير  ال 
وتابع  تركيا.  في  الحركة  بها  تقوم  التي  أيضًا«  واإلعالمية 
الرائد  دورها  عن  تتخلى  لن  إردوغــان  تركيا  بأن  ثقة  »لدينا 
عن  الظالم  الحصار  ورفع  والقدس  الفلسطينية  القضايا  لدعم 

غزة«.
يتخلى  لن  إردوغان  بأن  بالثقة  حماس  تتمسك  القلق،  رغم 
في  كبير  قيادي  وقال  للفلسطينيين.  الداعمة  مواقفه  عن 
»ال  برس«  لـ»فرانس  هويته  عن  الكشف  عدم  فضّل  حماس 
لطرد  إسرائيلي  ضغط  أو  ابتزاز  ألي  تركيا  تخضع  أن  أتوقع 
حماس«.  أبناء  ذلك  في  بمن  فلسطيني،  أي  على  التضييق  أو 
الفلسطينيين  لكن  تركيا،  في  لحماس  مقرات  »ال  ويستدرك 
االحتالل  مع  »معركتنا  أن  مؤكدًا  مكان«،  كل  في  موجودون 

داخل أرض فلسطين«.
ويشدد على أن »حماس ال تتدخل في العالقات الداخلية ألي 
كل  من  واحدة  ومسافة  طيبة  عالقة  على  الحفاظ  نريد  دولة. 

تركيا«. واإلسالمية خصوصًا  العربية  الدول 
ويرى شراب بدوره أن اللغة التي اعتمدتها حركة حماس في 

زيارة هرتسوغ عكست موقفًا معتداًل. تعليقها على 
تضحي  لن  حركة  أنها  إلى  إشارات  أعطت  »حماس  ويوضح 
ومالية  سياسية  قاعدة  وتمثل  حليف  ألنها  تركيا  مع  بعالقاتها 
باعتبار  التقارب  »قد تستفيد من هذا  أن حماس  ويبيّن  لها«. 
لرفع  إسرائيل  على  للضغط  ثقة  ذات  فاعلة  قناة  تشكل  تركيا 

التهدئة«. تفاهمات  وتعزيز  العدوان  الحصار ووقف 
أما المحلل السياسي المختص في شؤن الحركات اإلسالمية 
التركي–اإلسرائيلي  التقارب  تأثير  من  فيقلل  الدجني  حسام 
تبقى  أن  وإسرائيل  تركيا  مصلحة  »من  ويقول  حماس.  على 
العالقات  حــدود  تتجاوز  أال  قاعدة  على  حماس  مع  العالقة 
السياسية واالقتصادية، وأن يكون هناك دور تركي داعم للدور 

المصري ألجل االستقرار على حدود غزة«.

مع استمرار الثقة بإردوغان

قيادي: ال مقرات لحماس في تركيا.. لكن 
الفلسطينيين موجودون في كل مكان

محلل: تركيا ستفضل مصالحها االقتصادية مع 
إسرائيل في ظل تدهور سعر الليرة

● الرئيس االسرائيلي اسحق هرتسوغ يتحدث إلى الصحفيين في مطار أنقرة قبل أن يتوجه إلى اسطنبول، 9 مارس 2022. )أ ف ب(
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6 أشهر في السلطة

أوروبا املركز الجديد لتجارة األسلحة في العالم

دبلوماسيون أفغان تحت ضغط طالبان
الحرب روسية أوكرانية.. والجنود سوريون

ألف   40 من  أكثر  من  قوائم  روسيا  أعــدت 
لقوات  موالية  مجموعات  الى  ينتمون  مقاتل 
الجيش السوري ليكونوا على أهبة االستعداد 
جانب  الى  األوكرانية  الحرب  في  للمشاركة 
المرصد  ــاد  أف مــا  ــق  وف ــي،  ــروس ال الجيش 
أكدت  فيما  الثالثاء،  اإلنسان  لحقوق  السوري 
سوريا  في  للتجنيد  مراكز  فتح  أخرى  مصادر 
جانب  الى  يقاتلون  عناصر  إيجاد  تستهدف 

أوكرانيا. إنما كذلك  روسيا 
سيفتح  أنــه  أيــام  قبل  الكرملين  وأعلن 
الجيش  جانب  إلى  للقتال  للسوريين  الباب 
الروسي الذي بدأ في 24 فبراير غزو أوكرانيا. 
تعتمد  روسيا  أن  ومحللون  خبراء  ويقول 
مارستها  أوكرانيا  في  عسكرية  استراتيجيات 
في  العسكري  التدخل  من  سنوات  سبع  خالل 

سورية الى جانب قوات النظام.
وفق  سوريا،  في  تجنيد  مراكز  وُأنشئت 
بين  بالتعاون  وناشطين،  السوري  المرصد 
عسكريين روس وسوريين ومجموعات موالية 
دمشق  في  أبرزها  عدة  محافظات  في  للنظام 
دير  إلى  وصواًل  )وسط(  حمص  وفي  وريفها 
عبد  رامي  المرصد  مدير  وقال  )شرق(.  الزور 
الرحمن لوكالة فرانس برس »سجل أكثر من 
أوكرانيا  في  للقتال  أسماءهم  سوري  ألف   40

حتى اآلن« بناء على دعوة موسكو.
ولن تكون هذه المرة األولى التي يُشارك 
خارج  ــروب  ح في  ســوريــون  مقاتلون  فيها 
تركيا  أرسلت   ،2019 نهاية  فمنذ  البالد. 
كمرتزقة  السوريين  المقاتلين  آالف  وروسيا 
ليبيا  في  منهما  كل  تدعمها  أطراف  لصالح 

وناغورني قره باخ.
على  روسيا  »وافقت  الرحمن  عبد  وقــال 
القوات  ضمن  منضوين  مقاتل«  ألــف   22

للنظام. موالية  مجموعات  أو  الحكومية 
في  يــنــضــوون  المجندين  أن  وأوضـــح 
يقودها  التي  الخاصة«  المهام   25 »الفرقة 
بالنمر،  الملقب  الحسن  سهيل  العميد 
من  الــروس  أسسه  الــذي  الخامس  والفيلق 
القدس  ولواء  سابقين،  معارضين  مقاتلين 
موالية  فلسطينية  مجموعة  وهو  الفلسطيني، 
منطقة  في  خصوصا  قاتلت  السوري  للنظام 
المرصد  يتمكن  ولم  البالد.  شمال  في  حلب 
من تحديد ما إذا كانت القوات الروسية بدأت 

أوكرانيا. إلى  مقاتلين  بإرسال 
وتُعد روسيا أبرز داعمي دمشق في النزاع 
والــذي  معارضة  ومجموعات  قواتها  بين 
على  عامًا   11 مــرور  ذكــرى  اليوم  يصادف 
منذ  سورية  في  قواتها  وتتواجد  اندالعه. 
الذي  العسكري  تدخلها  بدأت  حين   2015
القوى  موازين  قلب  في  األساسي  الدور  لعب 

على األرض لصالح دمشق.
المجندون  يكون  أن  روســيــا  وتشترط 
الروسية  القوات  من  عسكرية  تدريبات  تلقوا 
وشاركوا في القتال إلى جانبها في سوريا، وأن 
يكونوا من أصحاب الخبرة في حرب الشوارع، 
من  واسعة  شبكة  يملك  الذي  المرصد  وفق 
والذي  السورية  المناطق  كل  في  المندوبين 

النزاع السوري منذ بدايته. يوثق 
وفي بلد يترواح فيه راتب الجندي السوري 

15 و35 دوالرًا، وعدت القوات الروسية،  بين 
وفق المرصد، المجندين براتب شهري يعادل 
للمقاتل  يحق  كما  أميركي.  دوالر   1100 نحو 
اإلصابة  حال  في  دوالر   7700 قدره  تعويضًا 
في  الوفاة  حال  في  لعائلته  دوالر  و16500 
وباتت  اقتصاده  الحرب  سنوات  أنهكت  بلد 

الفقر. غالبية سكانه تحت خط 
الروسية،  القوات  على  األمــر  يتوقف  وال 
شركة  تجنّد  إذ  وناشطين،  المرصد  وفق 
بتجنيد  معروفة  باتت  التي  األمنية  فاغنر 
بعالقتها  والمعروفة  عدة  دول  في  مرتزقة 
الوطيدة بالكرملين والناشطة في سوريا منذ 
بأنه  المرصد  وأفاد  مقاتلين.  أيضًا  سنوات، 
جرى »تسجيل أكثر من 18 ألف شخص« حتى 

اآلن بالتعاون مع فاغنر.
ونقلت منظمة »سوريون من أجل الحقيقة 
الحالي عن جندي  الشهر  والعدالة« في تقرير 
أنهى خدمته اإللزامية قوله »األوضاع مزرية، 
منه  كان  فما  غاز«،  وال  تدفئة  وال  كهرباء  ال 
للمخابرات  »فرع  في  اسمه  سجل  أن  سوى 

الجوية« قرب دمشق للقتال في أوكرانيا.
في محافظة دير الزور، افتتح مركزا تسجيل 
في مدينتي دير الزور والميادين، وفق ما أفاد 
عمر أبو ليلى الذي يوّثق األوضاع في المنطقة 
ليلى  أبو  وقال   .»24 الزور  »دير  موقعه  عبر 
لـ»فرانس برس«: »بدأت فاغنر الموضوع في 
ال  المجندين  عدد  أن  الى  مشيرا  الزور«،  دير 
بلد  »في  وأضاف  اآلن.  حتى  العشرات  يتجاوز 
يجد  ال  معيشية،  مقومات  أي  فيه  تتوفر  ال 
البعض خيارًا سوى الذهاب إلى حرب ال عالقة 

لهم فيها مقابل بضع مئات من الدوالرات«.
الــدرزيــة  الغالبية  ذات  الــســويــداء  فــي 
 »24 »الــســويــداء  منصة  أفـــادت  ــوب(،  )جــن
سورية  أمنية  شركة  أن  المحلية  اإلعالمية 
بدأت  البالد،  خارج  للقتال  بالتجنيد  معنية 
المقابل،  في  أسماء.  تسجيل  يومين  قبل 
الوطنية  المصالحة  لجنة  باسم  المتحدث  نفى 
وجود  رحمون  عمر  السورية  للحكومة  التابعة 
تجنيد. وقال لـ»فرانس برس«: »ال يوجد حتى 

اآلن أي اسم ُكتب، وأي جندي سجّل في مركز، 
وأي شخص سافر بغرض القتال في أوكرانيا«، 
حديث  هو  أثير  ما  كل  اللحظة،  »حتى  مضيفًا 

إعالمي ليست له صلة على أرض الواقع«.
تجنيد  عملية  سوريا  في  أيضا  وتجري 
تحت  تــزال  ال  التي  المناطق  في  مقاتلين 
مسلحة  ومجموعات  مقاتلة  فصائل  سيطرة 
جانب  الى  للقتال  السوري،  للنظام  معارضة 
ومقاتلون  قيادي  وأفاد  األوكرانية.  القوات 
خصوصا  يحصل  التجنيد  أن  برس«  »فرانس 
و»سليمان  مراد«  »السلطان  فرق  في صفوف 
مئات  أرسلت  وجميعها  و»الحمزة«،  شاه« 

باخ. ليبيا وناغورني قره  إلى  المقاتلين 
في  سوريين  مقاتلين  تجنيد  كــان  وإذا 
الواقع،  الى  طريقه  يجد  األوكرانية  الحرب 
األخبار  من  سلسلة  معه  وتتزامن  سبقته  فقد 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  المضللة 
أوكرانيا.  حرب  في  سوريين  مشاركة  حول 
عدة  سورية  صفحات  تداولت  بينها،  ومن 
الماضي  األســبــوع  »فيسبوك«  موقع  على 
في  قتل  ــه  إن قــالــت  ســوري  لجندي  ــورًا  صـ
في  الحقائق  تقصي  خدمة  لكن  أوكرانيا. 
الحقيقة  في  بينت  بــرس«  »فرانس  وكالة 
في  لضابط  الحقيقة  في  تعود  الصورة  أن 
شمال  في  معارك  في  قضى  السوريّ  الجيش 

.2015 سورية عام 
المسارعين  دوافــع  تبدو  ال  األرض،  على 
عقائدية،  للقتال  أسمائهم  تسجيل  ــى  ال
مدمر  نزاع  في  غارق  بلد  ظروف  تمليها  إنما 
وبالتالي،  ــق.  أف وغياب  اقتصادي  وانهيار 
وقال  للمخاطرة.  أساسيًا  سببًا  الرواتب  تشكل 
تحت  واقعة  منطقة  في  الفصائل  مقاتلي  أحد 
شمال  في  لتركيا  موالية  فصائل  سيطرة 
الكشف  عدم  طالبًا  برس«  لـ»فرانس  سوريا، 
دوالر...  آالف  بثالثة  »وعــدونــا  اسمه،  عن 
أوكرانيا،  من  عليها  سأحصل  التي  األمــوال 
من  »تعبنا  آخر  وقال  هنا«.  متجرًا  بها  سأفتح 
أوكرانيا  من  ــود.  أع ولــن  سأذهب  الــجــوع.. 

سأذهب إلى أوروبا«.

التوالي. 11 % على  إلى   % 6 حوالي 
العالم  في  مصدر  أكبر  رابع  الصين،  أما 
 4.5( مصدر  أكبر  خامس  وألمانيا،   ،)%  4.6(
حصتيهما  أن  غير  بمرتبتيهما  فاحتفظتا   ،)%
ويزمان  سيمون  وقال  طفيفة.  بصورة  تراجعتا 
سيما  ال  ضخمة،  بطلبيات  فازوا  »الفرنسيين  إن 
اعتماد  مع  أولوية«  ذلك  من  جعلوا  ألنهم 
التكنولوجيا  لصادرات  دعم  سياسة  الدولة 
سبيل  على  المتحدة  الواليات  من  انفتاحًا  »أكثر 

المثال«.
لكن  الثانية،  بالمرتبة  روسيا  واحتفظت 
بسبب  سيما  وال   ،%  19 إلى  تراجعت  حصتها 
استقالاًل  حققت  التي  الصين  واردات  تراجع 
غير  الروسية.  األسلحة  واردات  عن  كامل  شبه 
هجومها  جراء  روسيا  على  المفروضة  العزلة  أن 
الشديدة  والعقوبات  أوكرانيا  على  العسكري 
على  أكثر  تنعكس  قد  اقتصادها  على  المفروضة 

فيها. األسلحة  صناعة  قطاع 
بالتأكيد  هناك  »سيكون  أنه  ويزمان  ورأى 
األميركي«  الجانب  من  التهديدات  من  المزيد 
حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، 
العسكرية  للمعدات  تاريخيين  زبائن  سيما  وال 

ومصر. الجزائر  مثل  الروسية 

المخاوف  ظل  وفي  ضخمة.  عسكرية  استثمارات 
المقرر  من  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  أثارها  التي 
حربية  بطائرات  األوروبية  الدول  جيوش  تزويد 
الحديثة  األميركية  إف35-  طائرات  طليعتها  في 
وغيرها  ومدفعية  وصواريخ  الكلفة،  والباهظة 

الثقيلة. المعدات  من 
وقال ويزمان إن »معظم هذه األمور تستغرق 
وإصدار  القرار  اتخاذ  ينبغي  الوقت،  بعض 
المسألة  فإن  وبالتالي  اإلنتاج،  ثم  األوامر، 
الواقع  لكن  األقل.  على  سنوات  بضع  تستغرق 
 ،2014 أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم العام 
وبدأنا نرى مفاعليه اليوم«. وأشار إلى أن حصة 
أوروبا في التجارة العالمية لألسلحة ارتفعت من 
األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل   %  13 إلى   10

االرتفاع بشكل »كبير«. مع توقع استمرارها في 
بشأن  أرقام  إصدار  الصعب  من  كان  وإن 
الغموض  بسبب  لألسلحة  العالمية  التجارة 
األسلحة،  وهبات  العقود  من  بالعديد  المحيط 
فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مئة مليار 
ستوكهولم  معهد  وبحسب  السنة.  في  دوالر 
آسيا  منطقة  بقيت  السالم،  لبحوث  الدولي 
السنوات  خالل  األول  المستورد  وأوقيانيا 
43 % من شحنات األسلحة،  األخيرة مع  الخمس 
مستوردين،  عشرة  أكبر  من  ستة  تحوي  وهي 
الجنوبية  وكوريا  والصين  وأستراليا  الهند  هي 

واليابان. وباكستان 
المنطقة  إلى  األسلحة  تجارة  وتراجعت 
 %  5 بحوالي  العالم  في  سكانيا  تعدادًا  األكبر 

تسجيل  رغم  األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل 
وأوقيانيا   )%  +20( آسيا  في شرق  كبيرة  زيادة 
بكين  بين  التوتر  تصاعد  ظل  في   )%  +50(
المعهد  وأشار  اآلسيوية.  العواصم  من  وعدد 
من  دول  وعدة  الصين  بين  »التوتر  أن  إلى 
لواردات  الرئيسي  المحرك  هو  وأوقيانيا  آسيا 

المنطقة«. في  )األسلحة( 
سوق  ثاني  األوسط  الشرق  ويشكل 
 %  32 قدرها  حصة  مع  العالم  في  لألسلحة 
مدفوعة   ،%  3 يزيادة  العالمية،  الواردات  من 
المعدات  في  قطر  باستثمارات  خاصة  بصورة 
الخليج  دول  مع  التوتر  بمواجهة  العسكرية 
النفط  »أسعار  أن  إلى  ويزمان  ولفت  المجاورة. 
طائلة،  عائدات  سيجنون  أنهم  تعني  الحالية 

األسلحة خالل  تجارة  نمو في  أكبر  أوروبا  حققت 
أن  يتوقع  توجه  وهو  األخيرة،  الخمس  السنوات 
تعزيز  القارة  بلدان  من  عدد  إعالن  مع  يتسارع 
الجديد،  الروسي  التهديد  بمواجهة  التسلح 

وفق ما جاء في تقرير مرجعي صدر، اإلثنين.
معهد  عن  الصادرة  الدراسة  وكشفت 
 Sipri السالم  لبحوث  الدولي  ستوكهولم 
تجارة  تراجعت   ،2021-2017 فترة  خالل  أنه 
السنوات  عن   %  4.6 بنسبة  العالم  في  األسلحة 
 %  19 بنسبة  ازدادت  لكنها  السابقة،  الخمس 

األوروبية. القارة  في 
في  يساهم  الذي  ويزمان  سيمون  وقال 
عقود  ثالثة  من  أكثر  منذ  السنوي  التقرير  وضع 
الجديدة«.  الساخنة  النقطة  هي  »أوروبا  إن 
وكالة  معه  أجرتها  مقابلة  في  الباحث  وأوضح 
العسكري  إنفاقنا  »سنزيد  برس«  »فرانس 
من  كبيرة  كميات  إلى  بحاجة  إننا  كبير،  بشكل 
من  منها  كبير  قسم  وسيأتي  الجديدة  األسلحة 
الواردات« وخصوصًا الواردات داخل أوروبا ومن 

المتحدة. الواليات 
وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط 

تونس ـ الوسط

● ممثلون عن شركات أسلحة ومعدات عسكرية صينية قرب مجسمات أسلحة في الجناح الخاص بهم في معرض بغداد للصناعات األمنية والدفاعية والعسكرية في العاصمة العراقية في 2 مارس 2022           »ا ف ب/ارشيف«

على  ضخمة  طلبات  في  عادة  ينعكس  وهذا 
األسلحة«.

فتراجعت  وأفريقيا،  األميركية  القارة  أما 
 %  6 حوالي  إلى  بشدة  السوق  من  حصتاهما 
الهند  تحل  البلدان،  مستوى  على  منهما.  لكل 
األولى  المرتبة  في  بالتساوي  والسعودية 
منهما،  لكل   %  6 مع  العالم  في  للواردات 
ثمّ   )%  5.7( مصر  الثانية  المرتبة  في  تليهما 

.)%  4.8( والصين  أستراليا 
في  لألسلحة  مصدرين  خمسة  أكبر  وبين 
تتصدر  التي  المتحدة  الواليات  سجلت  العالم، 
المصنفة  وفرنسا  التصنيف  هذا  شاسع  بفارق 
حصتيهما  في  كبيرة  زيادة  الثالثة  المرتبة  في 
ومن   %  39 إلى   32 من  سنوات  خمس  خالل 

●  مقر السفارة األفغانية  في واشنطن،  13 مارس 2022 . )أ ف ب(

●  الفتة مؤيدة للرئيسين السوري بشار األسد والروسي فالديمير بوتين 
في دمشق، 8 مارس 2022. )أ ف ب(

الحكم  إلى  طالبان  حركة  عودة  من  أشهر  ستة  بعد 
األفغانية  السفارات  معظم  زالت  ما  أفغانستان،  في 
في أنحاء العالم ترفض تمثيل النظام الجديد، لكنها 
من  متزايدًا  وضغطًا  كبيرة  مالية  صعوبات  تواجه 

جانب كابل.
لم  ــرس«،  بـ ــرانــس  »ف لوكالة  تقرير  وحــســب 
البعثات  رؤساء  أو  القناصل  أو  السفراء  من  أي  يوافق 
أشرف  السابق  الرئيس  عينهم  الذين  الدبلوماسية 
غني، على العمل في ظل حكم طالبان التي سيطرت 
لم  اآلن،  وحتى  الماضي.  أغسطس  في  البالد  على 
يعترف أي بلد بحكومة طالبان رسميًا، ويجد المجتمع 
الدولي صعوبة في تحديد كيفية التعامل مع الحكام 
مواجهة  على  األفغان  يساعدون  فيما  للبالد  الجدد 

أزمتين اقتصادية وإنسانية.
وقال السفير األفغاني لدى النرويج يوسف غفورزاي 
مواصلة  علينا  لكن  جــدًا  مؤسف  وضــع  في  »نحن 
زالت  »ما  وأضاف  الصعبة«.  الظروف  في هذه  العمل 
السفارات تؤدي دورًا مهمًا جدًا في ما يتعلق بمحاولة 
زيادة المساعدات اإلنسانية. لكن أيضًا في المساعدة 
تحقيق  شأنها  من  التي  السياسية...  المناقشات  في 

استقرار الوضع«.
التي  النقدية  واالحتياطات  المساعدات  عــادت 
الدولي  والمجتمع  المتحدة  ــات  ــوالي ال جمدتها 
على  التدفق  إلى  البالد،  على  طالبان  سيطرة  بعد 
التي طالما اعتمدت بشكل شبه تام على  أفغانستان 
مع  يتواصلوا  لم  وزمــالءه  غفورزاي  لكن  المانحين. 
رواتبهم منذ  الموظفون  يتقاض  الجديد ولم  النظام 
في  وقنصلياتها  األفغانية  السفارة  وستغلق  أشهر. 

الواليات المتحدة األسبوع المقبل.
األميركية  الخارجية  وزارة  في  مسؤول  وأوضــح 
والقنصليات  »السفارة  أن  برس«  »فرانس  لوكالة 
األفغانية تتعرض لضغوط مالية شديدة. لم يعودوا 
قادرين على استخدام حساباتهم المصرفية«. وأضاف 
ترتيبات  اتخذتا  وواشنطن  السفارة  أن  المسؤول 
»إلغالق العمليات بطريقة تحافظ على كل ممتلكات 
حتى  المتحدة  الواليات  في  الدبلوماسية  البعثات 

إمكان استئناف العمليات«.
في كل أنحاء العالم، أجبر السفراء األفغان على الحد 
الطاقة  فواتير  وخفض  كبير،  بشكل  نشاطاتهم  من 
وتكاليف الغذاء وحتى االنتقال إلى مواقع أصغر. كما 

رفعوا الرسوم القنصلية بهدف توليد عائدات.
فريد  نيودلهي  فــي  األفــغــانــي  السفير  وقـــال 
ال  »السفارة  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  ماموندزاي 
تتلقى أي تمويل أو مساعدة مالية من كابل«. وأوضح 
»مع غياب الدعم المالي الالزم واستنفاد الموارد، لم 
واضطررنا  الموظفين ألشهر  رواتب  دفع  نتمكن من 
أدنى  إلى  نفقاتها  من  والحد  البعثة  حجم  لتقليص 

مستوى«.
وليس واضحًا حتى متى سيتم االعتراف بالتأشيرات 
السفارات  عن  الصادرة  األخرى  والوثائق  والشهادات 
المجتمع  من  أو  طالبان  قبل  من  سواء  الممانعة، 
الصادرة  الجديدة  السفر  جوازات  زالت  وما  الدولي. 
في كابل تشير إلى البالد باسم جمهورية أفغانستان 

طالبان،  تفضل  كما  »اإلمــارة«  من  بداًل  اإلسالمية، 
أن  من  األجانب  الصحفيين  حذروا  المسؤولين  لكن 
بشكل  دبي  في  السفارة  من  تصدر  التي  التأشيرات 

مستقل قد ال تعتبر صالحة مستقباًل.
في عدد قليل من البلدان الواقعة قرب أفغانستان، 
طالبان  طردتهم  أو  مناصبهم  السفراء  بعض  ترك 
هؤالء  حتى  لكن  لها،  ــددًا  ج ممثلين  عينت  التي 

يواجهون صعوبات.
سبتمبر.  منذ  الرواتب  تدفع  لم  باكستان،  في 
الحدود  قرب  بيشاور  في  القنصلية  في  مصدر  وقال 
دخل  على  يعيشون  الموظفين  إن  األفــغــانــيــة، 
يستحصلون عليه من خالل رسوم التأشيرات وتجديد 

جوازات السفر وشهادات الزواج.
عينته  الــذي  الجديد  العام  القنصل  ويتقاضى 
شهريًا  دوالرًا(   280( فقط  روبية  ألف   50 طالبان 
يتقاضاها  كان  دوالر  آالف  خمسة  بحوالي  مقارنة 
التي  باكستان  المصدر نفسه. وكانت  سلفه، بحسب 
طالما اتُهمت بدعم قضية طالبان، أول دولة ترسل 

إليها الحركة ممثاًل جديدًا لها.
عيّن  عندما  استقالته  السفير  قدّم  بكين،  في 
التي  السفارة  في  لطالبان  موال  كبير  دبلوماسي 
يديرها اآلن بشكل غير رسمي. وتمكنت طالبان أيضًا 
أوزبكستان  من  في كل  لها  موالين  أفراد  فرض  من 

وإيران.
لقبول  مستعدة  إنها  روسيا  قالت  جانبها،  من 
»اثنين أو ثالثة« دبلوماسيين جدد، لكنهم لن يحلوا 

محل السفير الحالي.
ولم ترد طالبان على طلبات وكالة »فرانس برس« 
إلى  تسيطر  إنها  السابق  في  قالت  لكنها  للتعليق، 
فشلت  ذلك،  ومع  األفغانية.  السفارات  على  كبير  حد 
الناطقين  كبار  أحد  اعتماد  على  الحصول  في  الحركة 
األمم  لــدى  سفيرًا  شاهين،  سهيل  وهــو  باسمها 
على  التصويت  العامة  الجمعية  إرجاء  مع  المتحدة، 

هذه المسألة إلى أجل غير مسمى.
وفي روما، اضطرت الشرطة اإليطالية للتدخل بعد 
شجار بين السفير األفغاني ودبلوماسي مؤيد لطالبان 
مكانه  ليحل  عيّن  أنه  وادعى  فترة قصيرة  قبل  طرد 
في هذا المنصب. قال خالد زكريا السفير األفغاني في 
روما »كانت هناك تهديدات وترهيب وعنف في بعض 
بعثاتنا مارسها موظفون سابقون مستاءون مؤيدون 
طالبان  إدارة  »حاولت  وأضاف  طالبان«.  أليديولوجيا 

إقناع سفارتنا بالعمل لصالحهم لكنني رفضت«.
تشكيل  حتى  هي  كما  إجابتي  »ستبقى  وتابع 
فيها  تكون  أفغانستان  في  شاملة  تمثيلية  حكومة 

طالبان جزءًا وليس الجزء الوحيد فيها«.
وكانت طالبان أرسلت وفودًا من كابل إلى أوسلو 
محادثات  إلجراء  المحلية،  السفارات  متجاوزة  وجنيف، 
الدبلوماسية  البعثات  واتحدت  الغربية.  القوى  مع 
في  الغرب،  في  الموجودة  تلك  خصوصًا  األفغانية، 
اإلنسان  حقوق  احترامها  لعدم  عالنية  طالبان  انتقاد 
يناير. وقال غفورزاي »إنه وضع  أوسلو في  زيارة  قبل 
أننا ما زلنا نمثل شعبًا عانى  صعب. لكننا نعلم أيضًا 

الكثير عبر تاريخه«.

عواصم - وكاالت

السفير األفغاني لدى 
نيودلهي: لم نتلق أي تمويل 

أو مساعدة مالية من كابل

البعثات الدبلوماسية 
األفغانية قاطعت زيارة وفود 

طالبان إلى أوسلو وجنيف
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      الشرق األوسط ثاني سوق لألسلحة في العالم مع حصة قدرها 32 % من الواردات العالمية
      توقعات بتهديدات من اجلانب األميركي حيال الدول التي متيل إلى شراء أسلحة روسية



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دينار
حجم السيولة خارج المصارف 

في العام 2021
»مصرف ليبيا المركزي« 

قالوا

08

أنها  الموقتة  الوطنية  الوحدة  بحكومة  المالية  وزارة  أعلنت 
سلمت، اإلثنين الماضي، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر 
إدارة  إلى  العامة  الخزانة  من  الممولة  الجهات  لجميع  مارس 
إجراءات  المركزي؛ الستكمال  ليبيا  بمصرف  المصرفية  العمليات 

المتبعة. الصرف 
المالية، خالد المبروك، تعليمات  والسبت الماضي أصدر وزير 
الخاصة  الصرف  أذونات  إعداد  بشأن  المختصة،  لإلدارات 
بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس إلحالتها إلى المصرف.
3 مارس الجاري، ُأصدرت الوزارة تعليمات إعداد أذونات  وفي 
الصرف الخاصة برواتب شهر فبراير 2022؛ ثم أعلنت األحد بدء 
من  الممولة  الحكومية  القطاعات  لجميع  الرواتب  تلك  توزيع 

العامة. الخزانة 

أذونات صرف رواتب مارس لدى »املركزي«

»طول الحجر المفروض 
في الصين ستكون له 
تداعيات اقتصادية 
سلبية، ونحذر من تضخم 
مرتفع في 2022«

المفوض األوروبي 
للسوق الداخلية تييري بريتون

 

31.7
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.6717دوالر أميركي
5.1272يورو

6.0989الجنيه االسترليني
1.2452الريال السعودي
1.2719درهم إماراتي
0.7358اليوان الصيني

2022 /3/16 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

»المركزي«:

1.17 مليار دينار إجمالي أرباح املصارف التجارية في 2021

قياسية  قفزة  ليبيا  في  التجارية  المصارف  حققت 
القروض  زيادة  مع  الماضي،  العام  أرباحها  في 
األرباح  إجمالي  زاد  فقد  الودائع،  وتراجع  والسلف 
و176  مليار  إلى  ليصل   ،%  93.3 إلى  وصلت  بنسبة 
العام  في  دينار  مليون   608.7 مقابل  دينار  مليون 

.2020
ليبيا  مصرف  عن  صادرة  حديثة  بيانات  وأظهرت 
انخفض  بالمصارف  الودائع  إجمالي  أن  المركزي 
نهاية  في  دينار  مليار   78.6 نحو  إلى   %  7.9 بنسبة 
من  الممنوح  االئتمان  إجمالي  زاد  حين  في   ،2021
مليار   19.6 إلى   ،%  15.5 بنسبة  التجارية  المصارف 

العام نفسه. دينار في نهاية 

التجارية المصارف  أصول 
وأشار المصرف المركزي إلى وجود بعض التغيرات 
بما  مقارنة  التجارية  المصارف  بيانات  في  المالية 

2020، وذلك كما يلي: كانت عليه في نهاية العام 
)باستثناء  التجارية  المصارف  أصول  إجمالي  ارتفع 
في  دينار  مليار   126.1 من  النظامية(  الحسابات 
في  دينار  مليار   136 نحو  إلى   2020 العام  نهاية 
 ،%  7.8 نسبته  نمو  بمعدل  أي   ،2021 العام  نهاية 
93 مليار دينار(  )البالغة  وقد شكلت األصول السائلة 

.% 4.68 من إجمالي األصول ما نسبته 
خصم  )قبل  التجارية  المصارف  أرباح  ارتفعت  كما 
العام  في   %  93.3 بنسبة  والضرائب(  المخصصات 
دينار  مليون  و176  مليار  نحو  إلى  لتصل  الماضي 

.2020 608.7 مليون دينار في العام  مقابل 

وزاد إجمالي رصيد االئتمان الممنوح من المصارف 
 ،2020 العام  نهاية  دينار في  مليار   17 التجارية من 
بمعدل  أي   ،2021 نهاية  في  دينار  مليار   19.6 إلى 
والتسهيالت  القروض  شكلت  وقد   ،%  15.5 نمو 
اإليداعية  الخصوم  إجمالي  إلى  الممنوحة  االئتمانية 
نسبته  ما  األصول  إجمالي  ومن   .%  21.3 نسبته  ما 

.% 14.4
الخاص للقطاع  الممنوحة  القروض 

القروض  رصيد  بلغ  أيضًا،  المالية  التغيرات  ومن 

 2020 العام  نهاية  في  الخاص  للقطاع  الممنوحة 
من   %  67 نسبته  وما  دينار،  مليار   13.2 قيمته  ما 
الممنوحة،  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  إجمالي 
العام  للقطاع  الممنوحة  القروض  رصيد  شكل  فيما 
 6.5 نحو  قيمتها  بلغت  التي   ،%  33 الباقية  النسبة 

دينار. مليار 
الديون المشكوك  ووصلت نسبة تغطية مخصص 
 18.7 فيها إلجمالي القروض والتسهيالت الممنوحة 
العام  20.9 % في  الماضي مقابل نسبة  العام  % في 

.2020

العمالء ودائع  إجمالي 
وتراجعت ودائع العمالء لدى المصارف التجارية من 
 92.1 إلى   2020 العام  نهاية  في  دينار  مليار   102.2
نمو  بمعدل  أي  الماضي،  العام  نهاية  في  دينار  مليار 
نسبته  ما  الطلب  تحت  الودائع  ومثلت   ،%  9.9 نسبته 
ودائع  شكلت  حين  في  الودائع،  إجمالي  من   %  79.4
لم  بينما  الودائع،  إجمالي  من   %  20.3 نسبة  األجل 

تتعدَ نسبة ودائع االدخار 0.3 % فقط.
بلغت  فقد  الودائع،  هذه  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
ما   2020 العام  نهاية  في  الخاص  القطاع  ودائع 
من   %  60 نسبته  وما  دينار،  مليار   55.3 قيمته 
القطاع  ودائع  رصيد  شغل  فيما  الودائع،  إجمالي 
العام والحكومي النسبة الباقية )40 %(، أي ما قيمته 
ودائع  دينار  مليار   25.3 منها  دينار،  مليار   36.8
للشركات ومؤسسات القطاع العام، ونحو 11.5 مليار 

ودائع حكومية. دينار 
المصارف  في  الملكية  حقوق  إجمالي  زاد  كما 
6.2 مليار دينار في العام  1.8 % من  التجارية بنسبة 

6.3 مليار دينار خالل العام الماضي. 2020 إلى 

طرابلس - الوسط

توقعات بارتفاع النمو والدخل وامليزان التجاري في ليبيا
وميزان  التشغيل  معدالت  على  سلبية  تداعيات 

المدفوعات.
وحسب التقرير، فإن الصراع في أوكرانيا سيؤثر 
في  اقتصادات  عدة  على  وسلبياًً  ملموسًا  تأثيرًا 
واليمن.  وتونس  وسورية  لبنان  مثل  المنطقة 
فهذه البلدان تعتمد اعتمادًا أساسيًا على أوكرانيا 
وال  الغذائية،  وارداتها  على  الحصول  في  وروسيا 

والحبوب. القمح  سيما 
للحرب  المضاعفة  الصدمات  أن  إلى  وأشار 
مفجعة«  »تداعيات  لها  تكون  قد  أوكرانيا  في 
تعزيز  يتم  لم  إذا  المنطقة  بلدان  بعض  على 
في  إليها  واإلنمائية  اإلنسانية  المساعدات 

.2022
اإلقليمي،  الصعيد  على  األزمة  ضخامة  وبسبب 
دعا البنك إلى النظر بأن المنطقة وإن كانت تمثل 
6 % فقط من إجمالي سكان العالم، فإن بها أكثر 
في  حاد  نقص  من  يعانون  الذين  من   %  20 من 

العالم. الغذائي في  األمن 
مؤسسة  باعتباره  التزامه  على  البنك  شدد  كما 
فنية  مساعدات  تقديم  في  باالستمرار  مالية 
التي  للبلدان  سيما  ال  وموجهة  وثيقة  وتحليلية 
من  تتراوح  مجاالت  في  تضررًا  أشد  ستكون 
الدعم  أنظمة  وإصالح  العامة  المالية  استدامة 
وإدارة  التجارية  المعامالت  ورصد  الغذائي  واألمن 

الزراعية. المخاطر 

فريد بلحاج، في مدونة له عبر المؤسسة العالمية 
أوكرانيا  في  للحرب  السريعة  التطورات  أن 
على  انعكاس  لها  المروعة  اإلنسانية  وعواقبها 

أفريقيا. الشرق األوسط وشمال  منطقة 
بلدان  بعض  فإن  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
كشركاء  وروسيا  أوكرانيا  من  جدًا  قريبة  المنطقة 
ستكون  األزمة  آثار  فإن  وبالتالي،  تجاريين. 
على  متفاوتة،  بدرجات  كانت  وإن  ملموسة، 
تبعات  لها  تكون  قد  كما  المنطقة،  اقتصادات 
الغذائي  األمن  مستويات  على  مضاعفة  سلبية 
جائحة  عن  فضال  المنطقة،  أرجاء  عبر  والرفاه 
ومشكالت  اإلمداد،  سالسل  ل  وتعطُّ »كورونا«، 
بحسب  بلدانها،  من  بلد  كل  تخص  داخلية 

التقرير.
األزمة  لتأثير  الرئيسية  القنوات  البنك  ولخص 
الغذاء  أسعار  صدمات  وهي  فئات  خمس  في 
والغاز،  النفط  أسعار  وزيادات  القمح(،  سيما  )ال 

أي  المخاطر  عن  المستثمرين  عزوف  جانب  إلى 
وتحويالت  اآلمنة  االستثمارات  إلى  جنوحهم 

والسياحة. المغتربين، 

تأثير سلبي على بعض الدول
البنك  توقع  المصدرة،  البلدان  عكس  وعلى 
لتداعيات  للنفط  المنتجة  غير  الدول  تتعرض  أن 
إضافية.  اجتماعية  توترات  إلى  تقود  قد  سلبية 
التي  تلك  سيما  ال  بالتحويالت،  يتعلق  وفيما 
التعاون  مجلس  دول  في  المغتربون  يرسلها 
يسير  جزء  عن  إال  تعوض  لن  فإنها  الخليجي، 
منها  الدول  وهذه  الهيدروكربونات،  صدمة  من 

األردن ومصر.
مثل  السياحة  بحركة  تأثرًا  األكثر  البلدان  أما 
على  واألوكرانيون  الروس  يشكل  )التي  مصر 
المتوقع  فمن  إليها(،  الوافدين  السياح  ثلث  األقل 
من  لذلك  وما  القطاع،  هذا  في  ركودًا  تشهد  أن 

 التقرير: البلدان المصدرة للمحروقات قد 
تكون أكبر مستفيد من سوق الطاقة

 نحو 20 % من الذين يعانون نقصاً حاداً في األمن 
الغذائي يعيشون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ودائع العمالء تراجعت بنحو 
10 مليارات دينار

القاهرة- الوسط

توقع البنك الدولي احتمالية أن يشهد االقتصاد 
رأسها  على  مهمة  مسائل  ثالث  في  تحسنًا  الليبي 
والتحسن  المداخيل،  وزيادة  النمو،  نسب  ارتفاع 
خبراء  لتوقعات  خالفًا  وذلك  التجاري،  الميزان  في 
آخرين بشأن التأثير المحتمل للحرب على أوكرانيا 

ليبيا. المالي في  الوضع  على 
لرابح  وجود  ال  أنه  الدولي  للبنك  تقرير  ويعتقد 
البلدان  »لكن  مستدركًا:  بأوكرانيا،  الحرب  في 
من  مستفيد  أكبر  تكون  قد  للمحروقات  المصدرة 
قطر  جانب  إلى  ليبيا،  رأسها  وعلى  الطاقة  سوق 

والجزائر«. والكويت  والسعودية 
المالية  أرصدة  في  تحسن  التقرير حدوث  ورجح 
وتعزيز  الخارجية  المدفوعات  وميزان  العامة 

ليبيا. النمو في  معدالت 
البلدان  تشهد  أن  أيضًا  المحتمل  من  أنه  كما 
زيادة  الخصوص،  وجه  على  للغاز،  المصدرة 
أعلنت  فقد  أوروبا،  من  الطلب  في  هيكلية 
سلطات االتحاد األوروبي اهتمامها بتنويع مصادر 

الطاقة. منتجات  إمداداتها من 

أفريقيا الحرب في شمال  تأثيرات 
الدولي  البنك  مجموعة  رئيس  نائب  وأوضح 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لشؤون 

البنك الدولي:

●  مقر مصرف ليبيا المركزي

●  عمال في حقل أبو الطفل النفطي ●  عمال في موقع نفطي في ليبيا

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

بالنسبة  األسوأ  هو  وقت  في  أوكرانيا  في  الحرب  جاءت  لقد 
لالقتصاد العالمي؛ إذ بدأ يتداعى التعافي من االنكماش الناجم 
عن جائحة كورونا، والتضخم آخذ في االزدياد، والبنوك المركزية 
وأسواق  الفائدة،  أسعار  لرفع  تستعد  العالم  اقتصادات  أكبر  في 

المال تضطرب بشدة في خضم حالة من الشكوك وعدم اليقين.
نحو ستتردد أصداؤه  الشكوك على  تلك  الحرب  فاقمت  لقد 
وتداعياته في أرجاء العالم، لتعصف بأكثر الناس احتياجًا في أكثر 
األماكن هشاشة. ومن السابق ألوانه معرفة إلى أي مدى سيؤدي 

الصراع إلى تغيير اآلفاق االقتصادية العالمية.
وكما كان الحال في جائحة كورونا، حلت أحدث أزمة بشكل 
جافي التوقعات إلى حد كبير - من حيث نطاقها وشدتها، وفي 
مكان نشوبها، وفي االستجابة العالمية للتصدي لها. وسيتوقف 

الكثير على ما يحدث بعد ذلك.
ولكن اتضح بالفعل أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مع انخفاض 
إمدادات المعروض سيكون السبب المباشر لمعاناة االقتصادات 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
ترزح  العالم  النامية في  االقتصادات  زال هناك كثير من  وما 
تحت وطأة الجائحة. ولم يكن لمعظم االقتصادات النامية نصيب 
من التعافي الجيد الذي شهدته االقتصادات المتقدمة خالل العام 
المنصرم. وبحلول العام 2023، ستقل مستويات الناتج االقتصادي 
النامية بنسبة 4 % عن مستوياتها التي كانت  في االقتصادات 
متوقعة قبل الجائحة، ويبلغ إجمالي ديون هذه االقتصادات اآلن 
أعلى  التضخم  عامًا. وسجلت معدالت   50 في  له  أعلى مستوى 
مستوياتها في 11 عامًا، وفي مواجهة هذه األوضاع، بدأ 40 % من 

البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة.
وبقدر ما كانت جائحة كورونا مدمرة، كانت درسًا عمليًا في 
قدرة واضعي السياسات على االستجابة بشكل فعال في مواجهة 

كارثة.
وقد تجعل أزمة أوكرانيا من الصعب على كثير من االقتصادات 
إلى  فباإلضافة  مكانتها.  استعادة  الدخل  ومتوسطة  منخفضة 
ارتفاع أسعار السلع األولية، فإن تداعيات األزمة ستصل إليها على 

األرجح من خالل عدة قنوات: الصدمات التجارية، االضطرابات 
وستتكبد  الالجئين.  ونزوح  المغتربين،  وتحويالت  المالية، 
البلدان األقرب إلى الصراع على األرجح أشد األضرار الفورية 
المباشرة، وذلك بحكم روابطها القوية بروسيا وأوكرانيا في 
المجاالت التجارية والمالية والهجرة، ولكن التداعيات قد تمتد 

إلى أبعد من ذلك بكثير.
تكاليف الغذاء والوقود

بعض  تعتمد 
النامية  االقتصادات 
اعتماداً كبيراً على روسيا 
الحصول  في  وأوكرانيا 
من  احتياجاتها  على 
المواد الغذائية )الشكل 
1(. فهذان البلدان هما 
 %  75 من  أكثر  مصدر 

تستورده  الذي  القمح  من 
بضعة اقتصادات في أوروبا 
والشرق  الوسطى  وآسيا 

األوسط وأفريقيا.
وقد تتضرر هذه االقتصادات بشكل خاص إذا تعطل اإلنتاج أو 
النقل للحبوب والبذور من روسيا وأوكرانيا. وبالنسبة للبلدان األقل 
دخاًل، قد يؤدي تعطل اإلمدادات وارتفاع األسعار إلى ازدياد الجوع 

وانعدام األمن الغذائي.
فهي  والمعادن:  الطاقة  سوق  في  كبير  وزن  أيضًا  ولروسيا 
تساهم بربع صادرات الغاز الطبيعي، و18 % من سوق الفحم، و14 
% من سوق البالتين، و11 % من صادرات النفط الخام. وإذا حدث 
هبوط حاد في إمدادات هذه السلع األولية فسوف يضر بقطاعات 

اإلنشاءات والبتروكيماويات والنقل.

اضطراب األسواق المالية
لقد أحدث الصراع بالفعل هزات في األسواق المالية، ودفع إلى 
موجة واسعة من عمليات البيع لألسهم والسندات في األسواق 
عن  المستثمرين  عزوف  ازدياد  يؤدي  وقد  الرئيسية.  العالمية 
االقتصادات  من  الخارج  إلى  األموال  رؤوس  تدفق  إلى  المخاطر 
النامية متسببًا في انخفاض قيمة العمالت، وتراجع أسعار األسهم، 

وازدياد عالوات المخاطر في أسواق السندات.
االقتصادات  من  عشرات  على  شديداً  ضغطًا  هذا  وسيخلق 
النامية التي ترتفع فيها مستويات الدين. وأما االقتصادات التي 
أو نسبًا مرتفعة  الجاري  كبيراً في موازين الحساب  تسجل عجزاً 
من الديون قصيرة األجل المقومة بعمالت أجنبية فإنها قد تجد 
صعوبة في تمديد آجال الديون. وبدياًل عن ذلك، ستواجه هذه 

االقتصادات ارتفاع التزاماتها لسداد مدفوعات خدمة الديون.
وقد تتفاقم الضغوط المالية من جراء استجابة البنوك المركزية 
النامية،  االقتصادات  الكثير من  وفي  التضخم.  الرتفاع معدالت 
بلغت معدالت التضخم بالفعل أعلى مستوى لها في نحو عشرة 
أعوام. وقد تؤدي قفزة أخرى من جراء ارتفاع أسعار منتجات الطاقة 
إلى دوامة تضخمية مع ترسخ توقعات ارتفاع معدالت التضخم في 
األمد الطويل. وقد يجعل ذلك البنوك المركزية تتجه إلى تشديد 

السياسة النقدية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا حتى اآلن.

الوقاية حل ناجع
لقد حان الوقت للتحرك، إذ تسعى مجموعة البنك الدولي بالتوازي 
ألوكرانيا  المساعدة  لتقديم  سريعًا  الدولي  النقد  صندوق  مع 
 3 بقيمة  مساندة  حزمة  وستشمل  األخرى.  المتضررة  والبلدان 
ألوكرانيا  دوالر  مليون   350 القادمة  األشهر  في  دوالر  مليارات 

بنهاية هذا الشهر.
ويجب على حكومات االقتصادات النامية أيضًا أن تسعى على 
وجه السرعة الحتواء المخاطر االقتصادية. ومن الخطوات الحيوية 
األولى التي يمكن اتخاذها تكوين احتياطات من النقد األجنبي، 
السياسات  وتقوية  المالية،  المخاطر  متابعة  تدابير  وتحسين 

االحترازية الكلية.
ويتعين على واضعي السياسات التحلي باليقظة واتخاذ خطوات 
معدالت  ارتفاع  لمجابهة  سعيهم  في  المسار  لتصحيح  واعية 
التضخم. ويجب عليهم أيضًا البدء بتجديد موارد المالية العامة 
التي استُنزفت بسبب جائحة كورونا، وذلك بإلغاء النفقات غير 
المتسمة بالكفاءة وتعبئة الموارد المالية المحلية حيثما يتيسر. 
ومن الضروري أيضًا أن يسعوا إلى تقوية شبكات األمان االجتماعي 

الالزمة لحماية أشد مواطنيهم ضعفًا في أوقات األزمات.
وبقدر ما كانت جائحة كورونا مدمرًة، كانت درسًا عمليًا في 
قدرة واضعي السياسات على االستجابة بشكل فعال في مواجهة 
الوقاية خير من العالج. ومن الحكمة أن  كارثة. ومع ذلك، فإن 

تمضي حكومات االقتصادات النامية اآلن قدمًا في هذا المسار.

النمو عن  المسؤول  الرئيس،  نائب   *
الدولي البنك  بمجموعة  والمؤسسات  المالية  والشؤون 

حرب أوكرانيا تعصف بأكثر 
الناس احتياجاً في أكثر 
األماكن هشاشة بالعالم

صدمة اقتصادية للعالم

اندرميت جيل *

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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على  القمح،  من  طن  ألف   15 البحري،  طرابلس  ميناء  استقبل 
»الربان  المالحية  الوكالة  عبر   ،)KAVKAZ IV( السفينة  متن 

للموانئ. الليبية  الشركة  حسب  العالمية«، 
من  وارداتها  من   %  43 تعويض  الليبية  السلطات  وتحاول 
في  الجارية  الحرب  جراء  األوروبية،  الدولة  من  والــذرة  القمح 
ليبيا على استيراد الحبوب منها منذ عقود. التي تعتمد  أوكرانيا، 
بحكومة  االقتصاد  وزير  أكد  الجاري،  مارس  من  الثالث  وفي 
جديدة  تعاقدات  وجود  الحويج،  محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة 
دولة   12 هناك  أن  إلى  الفتًا  العالمية،  األسواق  القمح من  لشراء 

بديلة يمكن االستيراد منها بداًل عن السوق األوكرانية.

وصول 15 ألف طن قمح
رقابة غذائية على السلع قبل دخولها ليبيا

السعر بالدوالرنوع الخام

99.37برنت

96.00غرب تكساس

112.59دبي

113.29سلة أوبك

111.19أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     3/16/ 2022

توصيات بشأن قانون جديد لالستثمار

إلى أي مدى يمكن أن 
ينخفض الذهب والنفط؟

31.5 مليار دوالر تحويالت 
املصريني بالخارج

ناقش المنتدى التونسي - الليبي لالستثمار قانون االستثمار في 
كل من ليبيا وتونس في معتمدية جرجيس بوالية مدنين التونسية، 
ومن المقرر أن يرفع توصيات بهذا الخصوص إلى الجهات الحكومية.

كما بحث المنتدى، الذي بدأ أعماله الجمعة الماضي واستمر حتى 
مكتب  نظمه  وقد  الشرقي،  بالجنوب  البحري  النقل  مشروع  األحد، 
المنتدى التونسي - الليبي لألعمال بجرجيس وكونفدرالية المؤسسات 

المواطنة التونسية، مكتب قابس.
والخميس الماضي، اختتمت أيضًا فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى 
االقتصادي التونسي - الليبي الذي نظمه مجلس األعمال التونسي - 
األفريقي تحت شعار »ملتقى األمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل« في 

والية صفاقس التونسية.
وحضره من الجانب التونسي وزراء الخارجية، وتكنولوجيا االتصال 
واالنتقال الرقمي، والفالحة والموارد المائية والصيد البحري، والشباب 
التحتية،  والبنية  واإلسكان  والتجهيز  المهني،  واإلدماج  والرياضة 
إلى  التونسي - األفريقي، ووالي صفاقس؛  ورئيس مجلس األعمال 
جانب حشد من الخبراء واالقتصاديين وعدد كبير من رجال األعمال 

الليبيين والتونسيين.
اختصت  عمل،  ورش  ثالث  ُأقيمت  الملتقى،  هذا  هامش  وعلى 
األولى بتطوير التبادل التجاري واالستثمارات الصناعية والخدمية بين 
تونس وليبيا، وتناولت الثانية مسألة تأمين األمن الغذائي التونسي 
البحري  والصيد  الفالحي  القطاع  في  الشراكة  فرص  ودعم  والليبي 
وتربية الماشية، أما الثالثة فاهتمت باستحقاقات إعادة اإلعمار والبناء 
المشترك وتطوير قطاع األشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو 

أفريقيا جنوب الصحراء«.

يبدو  دوالر؟«،   2000 البالغ  سعره  بالفعل  الذهب  فقد  »هل 
أنه من المبكر جدًا قول ذلك، على الرغم من أن الجلسات األربع 

الماضية تظهر أن السوق في انخفاض مستمر.
ووفق تحليل لمؤشرات السوق نشره موقع »إنفستنج« المالي، 
فإن الهبوط األكبر قد يأتي قبل أو بعد أول رفع لسعر الفائدة في 

الواليات المتحدة في حقبة الوباء.
وفقدت صفقات الشراء في السبائك ما يقرب من 3 % منذ 10 
عند  لـ»كومكس«  األول  الشهر  في  الذهب  استقر  عندما  مارس، 
19 شهرًا  فقط خالل  الثانية  المرة  وهي  لألوقية،  دوالر   2000.4
وحتى  المستويات.  هذه  مثل  عند  تعامالتها  فيها  تغلق  التي 

انخفاض هذا األسبوع، كانت التوقعات أعلى من 2121 دوالرًا.
الذهب يخسر 148 دوالرًا

عند  األميركي  للذهب  اآلجلة  العقود  استقرت  سنغافورة،  وفي 
أقل من 1.930 دوالر عصر الثالثاء، وذلك لتكون قريبة من أدنى 

مستوى للجلسة عند 1.927.85 دوالر.
ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا بنحو 148 دوالرًا، أو 7 %، من ذروة 
هذا الشهر البالغة 2078.8 دوالر لذهب »كومكس« الذي جاء في 
ذروة عامل الخوف حول الحرب الروسية - األوكرانية، التي شهدت 

انخفاضًا كبيرًا في التوترات في الـ48 ساعة الماضية.
النفط يخسر 10%

أما النفط، وهو أحد أوضح المؤشرات للحرارة الجيوسياسية من 
الصراع الروسي - األوكراني، فقد خسر أكثر من 10 % في األسعار 
منذ الجمعة، مع انخفاض الخام األميركي إلى أقل بكثير من 100 
دوالر للبرميل بحلول ظهر الثالثاء في سنغافورة بعد أخبار تحدثت 
موعد  في  السالم  تحقيق  يمكنهما  المتحاربين  الجانبين  أن  عن 
أقصاه مايو. وجاء ذلك على الرغم من تقارير أخرى تشير إلى وقوع 

انفجارات كبيرة في كييف الثالثاء.
العالمي  القياسي  برنت  وخام  األميركي  الخام  من  كل  وخسر 
للنفط أكثر من 30 % منذ أن بلغ الذروة فوق 130 دوالرًا للبرميل 

في 8 مارس.

بالخارج  العاملين  تحويالت  إن  المصري  المركزي  البنك  قال 
ارتفعت 6.4 % في 2021 لتسجل نحو 31.5 مليار دوالر مقابل 29.6 

مليار دوالر قبل عام.
أساس  على   %  3.4 الماضي  ديسمبر  في  التحويالت  وارتفعت 
سنوي إلى نحو 2.64 مليار دوالر مقابل نحو 2.55 مليار دوالر في 

الفترة ذاتها قبل عام.
عادل  المركزي،  بالبنك  المسؤول  قال  الماضي،  فبراير   24 وفي 
عبدالعظيم، إن تحويالت المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خالل 
الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 )11 شهرًا( لتسجل نحو 28.9 
مليار دوالر بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دوالر، وبمعدل 6.6 % مقارنة 

بالفترة نفسها من العام 2020. 

●  ختام المنتدى التونسي الليبي لالستثمار،

●  سبائك ذهبية

والجزائر ليبيا  مع  مفاوضات 
بالده  تفاوض  عن  اإليطالي  الوزير  وتحدث 
المتجددة  بالطاقة  خاصة  تفاهم  مذكرة  شأن 
تنويع  على  »نعمل  قائاًل:  والجزائر،  ليبيا  مع 
تفاهم  مذكرات  على  ونتفاوض  الطاقة،  مصادر 
الطاقة  مصادر  تطوير  حول  وليبيا  الجزائر  مع 
الهيدروجين  بشأن  تونس  ومع  المتجددة، 
من  إنتاجنا  زيادة  علينا  »يجب  متابعًا:  األخضر«، 
االستثنائية  فاألوقات  الفور،  على  والغاز  النفط 

استثنائية«. إجراءات  تتطلب 
تصريحات  مع  متسقًا  يأتي  مايو  دي  تصريح 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
ليبيا تركز حاليًا  الذي قال إن  مصطفى صنع اهلل، 
للطلب  لالستجابة  الغاز  إنتاج  معدالت  رفع  على 

خالل  وذلك  األوروبية،  السوق  في  عليه  المتزايد 
تكساس  بوالية  ويك«  »سيرا  مؤتمر  في  كلمة 

الماضي. األسبوع  األميركية 
رؤية  عن  تختلف  عون  الوزير  تقديرات  لكن 
وكالتي  إلى  سابقًا  عون  صرح  إذ  اهلل؛  صنع 
األميركية،  و»بلومبيرغ«  الروسية  »سبوتنيك« 
يمكن  »ال  ليبيا  في  والغاز  النفط  قطاع  بأن 
الغاز  عن  الراهن  الوقت  في  بدياًل  يكون  أن 
أو   5 بعد  ذلك  حدوث  إمكانية  مرجحًا  الروسي«، 
من  أي  مع  نقف  أال  »نحاول  مضيفًا:  سنوات،   7

ونبقى معتدلين في مواقفنا«. الدولية،  األطراف 
إيطاليا تستورد كميات كبيرة من الغاز الروسي

روبرتو  اإليطالي،  البيئي  التحول  وزير  وكشف 
مليار   29 نحو  تستورد  بالده  أن  شينغوالني، 

أكثر  أي  الغاز كل عام من روسيا،  متر مكعب من 
أجرينا  »لقد  مضيفًا:  احتياجاتها،  من   %  40 من 
الربيع  أواخر  وفي  للغاية،  وسريعة  مبكرة  عملية 
من  مكعب  متر  مليار   16 إلى   15 من  سنستورد 
 24 غضون  في  أنه  إلى  مشيرًا  آخرين«،  موردين 
الغاز  عن  تمامًا  روما  ستستقل  شهرًا   30 إلى 

الروسي.
الغاز  ليبيا سوى احتياجات ضئيلة من  وال تلبي 
إجمالي  من  فقط   %  2.5 بـ  تقدر  إيطاليا  إلى 
الطلب اليومي الذي يأتي معظمه من روسيا، ثم 

وقطر. الجزائر 
الشؤون  لجنة  لرئيس  تصريح  ذلك،  وسبق 
ليونيد  الروسي،  الدوما  مجلس  في  الدولية 
بأنه  التامة،  ثقته  عن  فيه  عبر  سلوتسكي، 
والغاز  النفط  عن  االستغناء  ألوروبا  يمكن  ال 

الروسيين.
إنه  اليوم«،  »روسيا  قناة  مع  مقابلة  في  وقال، 
االحتياجات  يغطي  أن  للغاز  مورد  ألي  يمكن  ال 
كان  سواء  روسيا  تقدمه  الذي  بالحجم  األوروبية 
غير  الموارد  هذه  أن  »إذ  جزائريًا،  أو  قطريًا  الغاز 
من  أوروبا  احتياجات  من   %  50 حتى  لسد  كافية 

والغاز«. النفط 

صنع الله: نعمل لرفع إنتاج الغاز لالستجابة 
للطلب المتزايد عليه في السوق األوروبية

دي مايو: نتفاوض مع ليبيا والجزائر 
لتطوير مصادر الطاقة المتجددة

الوسط - عبدالرحمن أميني

●  مصنع غاز اإلثيلين التابع لشركة راس النوف

ليبيا  موافقة  رسميًا  اإليطالية  الحكومة  أعلنت 
أنبوب »غرين  الغاز عبر خط  رفع معدل ضخ  على 
الروسية،  الواردات  من  التقليل  بهدف  ستريم«؛ 
في  والغاز  النفط  لوزير  متتالية  تأكيدات  رغم 
عون،  محمد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة 
من  كل  تتفاوض  وقت  في  ذلك،  تحقق  صعوبة 
الطاقات  في  اتفاقية  توقيع  على  وروما  طرابلس 

المتجددة.
دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزير  وانتهز 
المشترك  الـ13  المؤتمر  في  مشاركته  مايو، 
لكشف  اإلثنين،  روما،  في  والمساعدات  للخارجية 
على  المفرط  االعتماد  لتعويض  بالده  مساعي 

والجزائرية. الليبية  بالطاقة  الروسي،  الغاز 
مايو  دي  قال  تلفزيونية،  مقابلة  وفي  والحقًا، 
العالم«،  في  كثيرون  شركاء  »لديها  روما  إن 
األنابيب  وعبر  المسال  الغاز  واردات  أن  مؤكدًا 
أن  مضيفًا  ستزداد،  وليبيا  الجزائر  من  القادمة 
عن  بدياًل  لتكون  وارداتها  زيادة  تعتزم  إيطاليا 
 %  50 بنحو  شراءه  ستخفض  الذي  الروسي  الغاز 

خالل شهرين، كما نقلت وكالة »أنسامد«.

على  واألدوية  األغذية  على  الرقابة  مركز  اتفق 
رقابة السلع الغذائية الواردة إلى ليبيا عبر المنافذ 

البرية، قبل دخولها البالد.
جاء ذلك خالل اجتماع بين مسؤولي مركز الرقابة 
المنافذ  وتشغيل  إدارة  مركز  ومدير  األغذية  على 
التعاون  البرية الطاهر المحمودي. وبحث االجتماع 
لتذليل الصعاب وإحكام القبضة الرقابية في المنافذ 

البرية التي تتدفق منها السلع للمستهلك.
وقبل أيام، شارك مركز الرقابة على األغذية في 
دورته  في  للغذاء  ليبيا  معرض  افتتاح  فعاليات 
وشدد  للمعرض.  الشرفي  الراعي  بصفته  الثالثة 
مسؤولوه على ضرورة االلتزام بتطبيق المواصفات 
من  والتوريد  التصنيع  عملية  أثناء  المطلوبة 

الخارج.

وكاالت - الوسط

األسر تشتكي من غالء السلع األساسية قبل رمضان

األساسية  السلع  ألسعار  ارتفاعًا  برس«  »فرانس  وكالة  رصدت 
والحليب  الدقيق  مواد  في  خصوصًا  رمضان،  شهر  قبل  ليبيا  في 
على  تعتمد  ليبيا  أن  إلى  مشيرة  والسكر،  والمخلالت  والزيت 
يأتي  القمح  من  استهالكها  من   %  75( الغذائية  المواد  استيراد 

وأوكرانيا(، روسيا  من 
الواحد  الدينار  وأصبح  أوكرانيا  في  األزمة  إثر  الخبز  ثمن  وارتفع 
عن  بداًل  المدعوم  الخبر  من  قطع  ثالث  من  أكثر  بشراء  يسمح  ال 

الوكالة. وفق  السابق،  في  أرغفة  أربعة 
سوق  في  يتجول  كان  ليبي،  عائلة  رب  مصباح،  صالح  ويندد 
ويستغلون  بال ضمير  التجار  »بعض  إن  طرابلس  بالعاصمة  للجملة 

األزمات«. كل 
يزن  الدقيق  من  كيسين  تحمل  كانت  التي  سمية،  الحظت  فيما 
خاصة  الدقيق،  أسعار  في  ارتفاعًا  كيلوغرامات،  خمسة  منهما  كل 
الوطنقة  الوحدة  حكومة  أن  مع  الخبز  و  للحلويات  الجيد  الدقيق 
من  كافيا  مخزونا  ديها  أن  إلى  مشيرة  الناس،  طمأنت  الموقتة 

ان ذلك صحيح«. أظن  ال  لكنني  والدقيق،  القمح 
المركزي،  المصرف  عن  صــادرة  رسمية  بيانات  آخر  وحسب 
العام  في  سنوي  أساس  على  البالد  في  التضخم  معدالت  ارتفعت 

.2020 1.4 % في العام  2021 نسبة %2.8، مقابل 
فقد   ،2021 العام  من  الرابع  للربع  االقتصادية  النشرة  ووفق 
الفترة  في   %  4.1 نسبة  سنوي  أساس  على  ارتفاعًا  التضخم  سجل 
في   % بـ2.1  مقارنة  الماضي(  العام  من  ديسمبر  إلى  )سبتمبر  من 

.2020 العام  من  نفسها  ●  متجر للخضروات والفواكه في سبهاالفترة 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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هل ينقذ الغاز الليبي إيطاليا من االعتماد على روسيا؟
الواردات الحالية لروما 2.5 % فقط



رأي

تلك الدار.. أيام الحقيقة )١(
سالم الكبتي

ليبيا.. بني أنقرة وأثينا

رافد علي
بدأت الحرب الروسية في أوكرانيا التي تدخل أسبوعها الثالث، فعليًا، قبل أكثر من 10 سنوات عندما نصب الرئيس 
األميركي األسبق باراك أوباما الصواريخ األميركية قصيرة ومتوسطة المدى في دول شرق أوروبا االشتراكية السابقة 
في  ثم  القرم،  روسيا شبه جزيرة  عند ضم  الحرب  وتأكدت هذه  )ناتو(،  العسكري  األطلسي  بحلف شمال  الملتحقة 
مارس 2019 عند إحياء الذكرى الـ20 النضمام بولندا إلى )الناتو(، بولندا حيث يتمركز 5000 جندي أميركي، وكان 
أزيز طائراتهم ودوي تفجير قنابلهم وصواريخهم في المناورات التي ُأقيمت بهذه المناسبة، يتردد صداه فوق قبب 

»الكرملين«، وفي أروقته وسراديبه وغرفه السرية.
راقب الرئيس الروسي فالديمير بوتين، ضابط المخابرات السابق ورجل الدولة والسياسي، الذي تخرج في أكاديمية 
الروسي في عهد  المخابرات »السوفياتية«، ثم شغل منصب مدير جهاز األمن  المخابرات برتبة مالزم، وعمل في 
الرئيس بوريس يلتسين، قبل أن يتحصل على شهادته الجامعية في علوم االقتصاد من جامعة سانت بطرسبرغ، 
التحركات  الناتو وكافة  الرئاسة، تمدد حلف  الوزراء، ويتربع بعد ذلك على عرش  رئيس  إلى منصب  ويشق طريقه 
العسكرية األميركية على حدود روسيا بصبر وبعيون ال تخطئ الهدف لكن بحذر شديد في انتظار أن تقف بالده على 

أقدامها من جديد.
إن الحرب الحالية في أوكرانيا هي في الواقع حرب بين الواليات المتحدة وروسيا تمهيداً للحرب الكبرى التي تتطلب 

معجزة من السماء ليتجنبها العالم الذي نعيش فيه.
كانت أميركا على أهبة االستعداد للحرب في أوكرانيا منذ سنوات، والدليل الكم الهائل من األسلحة األميركية 
الفتاكة التي ظهرت بين أيدي الجيش األوكراني إلعاقة تقدم الجيش الروسي قدر اإلمكان واستنزافه، وحزم العقوبات 
االقتصادية الموجعة والمعدة سلفًا، ناهيك عن العقوبات النفسية غير المسبوقة التي طالت الرياضة والفنون واآلداب 

والموسيقى وحتى المأكوالت، لشيطنة روسيا.
ال شك أن العالم قبل حرب أوكرانيا لن يكون هو نفسه بعدها. فروسيا بوتين، تقوم بترسيم حدود جديدة ستؤدي 
إن آجاًل أم عاجاًل إلى خلخلة عالم القطب الواحد، ومن هنا أفتح نافذة فيما يتعلق بالقارة األفريقية التي نعيش فيها، 
القارة التي كانت ضحية ترسيم الحدود فيما عُرف بـ»مؤتمر برلين« )1884 - 1885(، الذي جرى فيه تقطيع أوصال 
القارة بين القوى االستعمارية اإلمبريالية وقتذاك دون حضور أي ممثل لألفارقة، ما أدى إلى تمزيق القبائل األفريقية 
الوحدة  منظمة  ميثاق  في  المخزنة  الوثيقة  ذلك  بعد  لتأتي  دول  عدة  بين  الواحدة  األفريقية  القبيلة  وتمزيق  بل 
األفريقية )االتحاد األفريقي حاليًا( العام 1963، القائلة بـ»احترام الحدود الموروثة عن االستعمار«!، فكم ستصمد هذه 

الوثيقة إذا أضحى مسعى إعادة ترسيم الحدود الذي تسلكه روسيا اليوم سابقة في القانون الدولي؟
وعلى الرغم من بعد الحدود األفريقية آالف األميال عن الحرب في أوكرانيا، إال أن القارة األفريقية تجد نفسها في 

قلب هذه الصدمة العسكرية وتبعاتها االقتصادية الخانقة والخطيرة وتداعياتها الدبلوماسية والجيوسياسية.
تنقسم مواقف الدول األفريقية إزاء هذه الحرب إلى ثالث فئات، دول تعارض هذه الحرب، وهي الدول الواقعة في 

دائرة النفوذ الغربي )األكثرية(، ودول تؤيد روسيا، وهي أقلية، ودول تقول إنها تقف على الحياد.
إن العالم الذي بدأ يتعافى بصعوبة من اآلثار االقتصادية واالجتماعية المدمرة لجائحة »كوفيد – 19«، يغوص 
اليوم، وهو ال يزال ملقى على األرض، في رمال متحركة بعد االجتياح الروسي ألوكرانيا، الذي ال يعرف أي أحد إلى أين 

سينتهي.
لكن سؤاله األخطر الذي يتردد في خوف في عواصم »القارة العجوز« يقول: هل ستكون حدوده أوكرانيا، خاصة أن 
الحديث عن السالح النووي والحرب العالمية الثالثة بدأ يطفو فوق صفحات الجرائد وعلى الفضائيات وعلى لسان كبار 
المحللين عبر العالم، ويثير الرعب والفزع في قلوب العارفين بنتائج الصدام النووي في عالم تسعى فيه قوة عظمى 
على رأسها رئيس يفقد الذاكرة في اليوم عدة مرات، بحسب بعض التقارير، لتكريس هيمنة القطب الواحد، وقوة 
فائقة التسلح النووي على رأسها رئيس، يهيمن عليه العناد، يسعى إلى إعادة أمجاد اإلمبراطورية الروسية المفككة، 

ووضع حد لتهميش بالده وهيمنة القطب الواحد.
الدول األفريقية تجد نفسها اليوم في قلب هذه المخاطر، على المستوى االقتصادي واألمن الغذائي تحديداً، ألن أي 

صدام نووي يعني ببساطة فناء الحياة فوق الكوكب األزرق الجميل.
لقد غير االستعمار نمط عيش الشعوب األفريقية بحيث أصبح األفريقي يأكل ما ال ينتجه. وبالفعل - نظراً لضعف 
األراضي  على  القارة  توفر  رغم  األفريقي  الغذائي  باألمن  األفارقة  القادة  اكتراث  وعدم  أفريقيا  في  الزراعية  النظم 
الشاسعة الصالحة للزراعة وعلى المخزونات المائية الجارية والجوفية الهائلة واألنهار العمالقة منها نهر الكونغو، 
ثاني أكبر األنهار غزارة في العالم، الذي يفوق فيه متوسط قوة تدفق المياه 40 ألف متر مكعب في الثانية وتمتد 
مياهه العذبة في المحيط األطلسي عند نقطة المصب لمسافة 30 كلم، وبقاء مشاريع السوق الزراعية المشتركة 
ومقررات مؤتمر األمن الغذائي للقارة الذي انعقد في لوساكا العام 2001 حبراً على ورق، ناهيك عن تدمير مخزون 
البذور المحلية في معظم الدول األفريقية ومنها ليبيا، وحلول البذور المعدلة جينيًا التي ال تنتج إال مرة واحدة- تستورد 
دول القارة اليوم 30 في المئة على األقل من استهالكها للقمح من أوكرانيا وروسيا، ما يعني أن الكثير من الشعوب 

األفريقية مهددة بالجوع إذا استمرت هذه الحرب وتوسعت دائرتها.
كان المواطن السنغالي قبل االستعمار، على سبيل المثال، يأكل ما ينتجه، الدخن والذرة الرفيعة والذرة، إال أن 
االستعمار الفرنسي غير ثقافة الغذاء التقليدي وأدخل عن طريق شركاته االحتكارية إلى السنغال األرز من مستعمراته 
الخبز عند الصباح واألرز المستورد  في جنوب شرق آسيا، خاصة من فيتنام، والقمح، فأصبح السنغالي يأكل رغيف 

بكميات كبيرة بمعدل ثالث وجبات في اليوم، وأهمل زراعة الحبوب المستوطنة في أرضه منذ آالف السنين.
عالوة على الحبوب، تضطر معظم الدول األفريقية التي طورت إلى حد ما نظمها الزراعية إلى استيراد األسمدة، 
خاصة الفوسفات واليوريا من الخارج، وتأتي أوكرانيا على رأس الدول التي تورد األسمدة إلى القارة األفريقية، ما يوسع 

دائرة المخاطر المباشرة للحرب األوكرانية على القارة السمراء.
سيظل األمل موجوداً استئناسًا بمقولة كارل ماركس: »في كل أزمة توجد فرصة«، وفرصة القادة األفارقة اليوم 
تكمن في العودة إلى روح »مؤتمر باندونغ«، النواة األولى لنشأة حركة عدم االنحياز، ثم النظر بمسؤولية وجدية إلى 
األمن الغذائي لشعوبهم، والخروج من دوائر الهيمنة لالستعمار الجديد »للعقول والبطون«، واستغالل موارد القارة 
التي تتوفر على كل شيء، األراضي الصالحة للزراعة والمياه والطاقة والعقول والموارد البشرية، حيث تعد أفريقيا أكثر 

القارات شبابًا )65 في المئة من ساكني القارة، نحوي مليار نسمة اليوم، دون الـ25 عامًا(.
إن أي تفكير خارج تطوير القطاع الزراعي في أفريقيا لجذب الشباب وحل مشاكل الفقر وسوء التغذية والبطالة 
سيعرض القارة إلى مخاطر جمة لن يكون آخرها تفشي المجاعة نتيجة الحرب في أوكرانيا، بل سيدخل القارة في متاهة 
االنقالبات العسكرية التي بدأت تضرب بعض دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وسيدفع آالف الشباب السائرين 
في طرق الضياع، رغم أن بلدانهم تسبح على بحيرات من المياه العذبة والنفط والغاز والطاقات النظيفة الجديدة 

والمتجددة، إلى االرتماء في أحضان التطرف و»داعش«، البديل المتربص.

علي الداللي

األحد  اليونانية،   – التركية  القمة  لقاء  حظي 
باهتمام  تركيا  في   ،)22  -  03  –  06( الموافق 
بينهما  المشحونة  العالقات  طبيعة  بسبب  دولي 
حدوديًا  الدولتان  فيه  تتنازع  ــذي  ال إيجا  ببحر 
تداعيات  ضوء  على  األحد  قمة  جاءت  فقد  وعرقيًا، 
حلف  في  عضوين  باعتبارهما  بأوكرانيا  الحرب 

صفوفه. وحدة  إلظهار  الرامي  الناتو، 
تصب  الطرفين،  من  للقمة،  الرسمية  البيانات 
رغم  الهادئة،  والدبلوماسية  الحوار  صالح  في 
بتنقيب  المتعلقة  البلدين،  بين  العالقة  الملفات 
بعد  خصوصًا  المتوسط،  بشرق  الغاز  على  األتراك 
التركية  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  توقيع 
فائز  برئاسة  »الــوفــاق«  حكومة  أيــام  الليبية   -
السفير  ــردت  وط أثينا،  عارضتها  التي  الــســراج، 
احتجاجًا  المنفي  محمد  السيد  حينها،  لديها  الليبي 
األتراك  تعزز  اتفاقية  أنها  أثينا  اعتبرته  ما  على 
الجدلية  من  التقليل  دون  بالمتوسط،  سياسيًا 
األثر  »عديمة  االتفاقية  إن  القائلة  القانونية 
ليبية  حكومة  قبل  من  مبرمة  ألنها  القانوني، 
وهي  ليبيا،  في  استثنائية  سياسية  وضعية  تدير 
إلى  استنادًا  دولية«،  اتفاقية  أي  بإبرام  مخولة  غير 
السراج  فائز  لحكومة  التليد  األم  الصخيرات،  اتفاق 
حفتر  من  للتقرب  سعت  حينها  فاليونان  وقتها. 
كما   ،2021 فبراير  في  لزيارتها  رسميًا  دعوته  عبر 
تسميته  بعد  المنفي  مع  األجــواء  لتلطيف  سعت 
اليونان  والزالــت  للدولة،  األعلى  للمجلس  رئيسًا 
تشير  ما  حسب  وأسرته  الرجل  مع  طيب  نهج  على 

بالغرب. الصحفية  التقارير  عديد 
الراهن  الليبي  التأزم  ظل  في  اليوم،  تركيا 
أن  تدرك  باتت  طرابلس،  في  الحكومات  بــازدواج 
البرلمان  بيد  صار  البحرية  الحدود  اتفاقية  أمر 
المرحبين  من  أنقرة  كانت  ولهذا  عليها،  للتصديق 
النقيض  االستقرار،  لحكومة  كرئيس  بباشاغا، 
برئاسة  الوطنية  الــوحــدة  لحكومة  السياسي 
الرسمية  الشركات  رابطة  من  القريب  الدبيبة، 
فيرجح  الليبية.  بــالــســوق  المهتمة  التركية 
باشاغا  أن  ــام،  األي هذه  واســع  نطاق  وعلى  اآلن، 
التفاوض  بقصد  تركيا  في  سيلتقيان  والدبيبة 
تفادي  بقصد  الراهن  السياسي  االحتقان  لحلحة 
للوصول  الراهنة  المرحلة  وإدارة  صـــدام،  أي 
واالبتعاد  ممكنة«،  فرصة  »أقرب  في  لالنتخابات 

المغني  غــنــى  إذا  فــيــهــا  لــنــا  ــت  ــان »ك
ذكريات«.

البياتي عبدالوهاب 

تنفس   ..1964 مــارس   7 السبت  صباح 
في  الدراسة  مضت  أيام  منذ  عادت  الربيع. 
بعد  تنطلق  وبنغازي  والجامعة  المدارس 
عيون  عانقت  الصباح  ذلــك  يناير.  ــزان  أح
صحيفة  من  األول  العدد  المدينة  في  القراء 
صفحات،  ثماني  في  صــدرت  »الحقيقة«. 
ذلك  الكائنة  الحكومية  المطبعة  في  طبعت 
المدينة  مدخل  السور«،  »فم  عند  الوقت 
تحريرها  رأس  الصابري.  جهة  من  الشرقي 
صاحب  كان  الهوني.  بشير  محمد  وأسسها 
أول  فهو  الصحفي،  العمل  في  ومراس  خبرة 
منذ  الليبية«  »اإلذاعة  مجلة  لتحرير  رئيس 

صدور عددها األول فى مارس 1961.
أسبوعي  عمود  في  مقاالته  ينشر  وكان 
الخمسينات،  سنوات  في  »البشائر«  بجريدة 
واألخبار  اإلذاعية  للتعليقات  محررًا  أضحى  ثم 
ثقافته  إلى  إضافة  المملكة«،  »إذاعــة  في 
برقة  ــدارس  م بعض  في  معلمًا  وتجربته 
سنوات  بعد  و»بنغازي«  العبيد«  »جــردس 
المهجر  من  وعودته  الثانية  العالمية  الحرب 
بصورة  يكملها  لم  التي  األزهر  في  ودراسته 

نهائية.
لـ»الحقيقة«   »1« رقــم  الــعــدد  انطلق 
يقع  بنغازي  في  للتحرير  صغير  مكتب  من 
وتونس.  االســتــقــالل  شــارعــي  ناصية  فــي 
بثماني  أسبوعية  بدأت  كبيرًا..  الحلم  كان 
رشــاد  الــكــتــاب..  عــديــد  وضــمــت  صفحات 
عبدالرازق  ومحمد  القويري  ويوسف  الهوني 
القويري  وعــبــداهلل  الحريري  وأحمد  مناع 
ومحمد  عــراب  وكامل  زيــان  فاضل  ومحمد 
البراني  وحميدة  السركنة  وتاج  الشلماني 
وأحمد  ــمــرأة،  وال ــرة  األس لصفحة  مشرفة 

وغيرهم. الرياضة..  بشون مشرفًا لصفحة 
المؤسس،  شقيق  الهوني،  رشــاد  يقول 
وشريكًا  للتحرير  مديرًا  الحقًا  صــار  الــذي 
شركة  في  للعمل  تركه  عقب  إدارتها  في 
انطالق  بدايات  عن  يقول  بالبريقة..  »إسو« 
نقضي  كنا  المطبعة  صالة  »في  »الحقيقة«: 
عن  نبحث  أسبوع،  كل  متوالية  أيام  ثالثة 
ونسوي  ونسترضيهم  ونداعبهم  العمال 
إلى  ونسهر  صرخاتهم  ونتحمل  خالفاتهم 
ورقة  الجريدة،  أوراق  معهم  ونجمع  جانبهم 
الصناديق  فوق  ونستيقظ  وننام  أخرى،  فوق 
كل  من  السبت  صباح  يصل  وحين  الخشبية، 
لنبدأ  ومتاعبنا  آالمنا  نسينا  قد  نكون  أسبوع 

بالعاصمة  ــرًا  ــؤخ م حصل  كما  التصعيد،  عــن 
وضواحيها.

مشتعلة  ــوار  ــ ج مــنــطــقــة  فـــي  اآلن  ــا  ــركــي ت
بوتن  حرب  جانب  فإلى  والقالقل،  باالضطرابات 
وإيران،  والعراق  لسوريا  جارة  دولة  فهي  الحالية، 
األرض،  وعلى  سياسيًا،  تواجدها  خالل  من  وتسعى 
تكفل  جديدة  ضغط  أوراق  تكسب  أن  ليبيا؛  في 
العقدية  في  حققتها  التي  مصالحها  صون  لها 
بالمنطقة،  منافسيها  أمام  األقــل،  على  األخيرة، 
مهمة  اقتصادية  ككتلة  األوروبي  االتحاد  أمام  أو 
أثينا.  التاريخي  لغريمها  وكداعم  بالمتوسط، 
الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة  من  تتخذ  فتركيا 
يــورو،  مليارات   3 أكسبتها  مهمة  ضغط  ــة  ورق
اللجوء  موجات  مواجهة  في  ألنقرة  أوروبي  كدعم 
كمفاوض  تركيا  وأجلست  السورية،  الحرب  إبان 
تتعلق  -أوروبـــيـــة  تــركــو  قمة  أول  فــي  أســـاس 
أعضاء  بنشاطات  وتتعلق  عضويتها،  بمستقبل 
االتحاد،  عواصم  ببعض  الكردستاني  العمال  حزب 
اعتقاالت  بسبب   2018 انتهت  المفاوضات  أن  إال 
أوروبيًا  ُاعتبرت  أمنية  بــدواٍع  لخصومه  إردوغــان 

ملفقة«. »ادعاءات  بأنها  وأميركيًا 
ــان، والــيــونــانــي  ــ ــ ــاء بــيــن إردوغ ــق ــل ــي ال ــأت ي
تركية  دبلوماسية  حملة  ضمن  ميتسوتاكيس، 
مختلفة،  أصعدة  على  لألحوال  التهدئة  بقصد 
واشنطن  ومــع  ــل،  ــي إســرائ مــع  ــحــال  ال هــو  كــمــا 
أنقرة  على  تضغط  بايدن  حكومة  ــت  الزال التي 
»الذهب  قضية  بسبب  العقوبات  بعض  بفرض 
العقوبات  على  للتحايل  الهادفة  النفط«،  مقابل 
فيها  والمتورط  طهران،  على  المفروضة  الدولية 
ومديره   »Halk Bank«-الــتــركــي الشعب  بنك 
الذهب  وتــاجــر  أتــيــال،  هــاكــان  محمد  التنفيذي 
الزالت  فالقضية  ضــراب،  رضا  اإليراني   - التركي 
ونيويورك،  أنقرة  من  كل  في  المحاكم  نظر  قيد 
في  األمريكية  االتهام  الئحة  على  خلق  بنك  ورد 
الضغط  مدى  منه  يُستشف  الماضي  العام  مارس 
في  يسيس  أن  على  والقادر  األتراك،  على  األميركي 
السوق  أحوال  تشير  وقت  وفي  إعالميًا،  لحظة  أية 
شهر  قرب  بسبب  األساسية  السلع  الرتفاع  العالمية 
التركية  الليرة  بينما  أوكرانيا،  وحــرب  رمضان، 

أحوالها. أحسن  في  ليست 
أحد  تظل  سياسيًا،  المشوش  بوضعها  ليبيا، 

الجديد«. العدد  العمل في 
تصدر  »الحقيقة«  ظلت  اليوم  ذلك  ومنذ 
رافقتها  كاملتين،  سنتين  مــدة  أسبوعيًا 
فقد  والصبر،  المعاناة  من  كثيرة  خطوات 
 1965 ــارس  م فــي  اإلعـــالم  وزارة  رفضت 
الحكومية،  بالمطبعة  طباعتها  استمرار 
النهضة  بمطابع  الطباعة  ــى  إل فلجأت 
القديم  الرئيسي  بنغازي  لسجن  المجاورة 
ملكيتها  تــعــود  الــتــي  الــشــابــي،  بحر  عند 
تحقق  أن  إلى  المطردي،  المهدي  للمرحوم 
خاصة  ومطبعة  مبنى  بإنشاء  المؤسس  حلم 
اعتبارًا  الصحيفة  طبع  به  وأنجز  البركة،  في 
 26 السبت  يوم  الصادر   )103( العدد  من 

.1966 فبراير 
صغيرة  حجرة  في  »الحقيقة«  فكرة  وُلدت 
بشارع  الصغيرة  العمارات  إحدى  سطح  فوق 
ومقابل  الملكي  ــوان  ــدي ال ــرب  ق الــجــزائــر 
وصفها  كما  حجرة  وهي  »األمير«،  مدرسة 
في  المياه  دورة  بعيد  حد  إلى  تشبه  رشاد 
تساؤالت  طفقت  فيما  متواضع.  مسكن 
تطورًا  »الحقيقة«  حققت  كلما  تزداد  الناس 
وعن  ويساندها  خلفها  يقف  عمن  األيام  مع 
طــارت  أيــضــًا.  والتوجيه  التمويل  جهات 
باليسارية  أحيانًا  تصفها  وأقاويل  اتهامات 
ألميركا  بالعمالة  وثالثة  باليمينية  وأخرى 
بمعاداة  وأخيرة  لبريطانيا،  بالعمالة  ورابعة 
الكذب  قبيل  من  ذلك  كان  العربية.  القضايا 
من  أقــل  لسنا  أننا  »الحقيقة  أثبتت  فقد 
ذاتها  تحقيق  على  قادرة  بالدنا  وأن  غيرنا، 

بالعرق«.
هدف  كــان  للغاية.  صحيحًا  كــان  ــك  وذل
صــرفــًا،  ليبيًا  األســـاس  فــي  »الحقيقة« 
وتقديم  المحلي  الليبي  بالشأن  فاهتمت 
الليبية  المشاكل  ومناقشة  الليبي،  الخبر 
وتوجيه  الــحــلــول  ــع  وض فــي  والــمــشــاركــة 
الكتاب  ورعاية  السلبية  الجوانب  إلى  النظر 
نتاجهم  ونشر  وتشجيعهم  الليبيين  واألدباء 
هذا  وضــع  على  ــالوة  ع المتنوع،  الفكري 
إليه  ونقله  العالمي،  الحدث  في  الليبي 
المسؤول  مع  عالقته  وتوطين  عليه  والتعرف 
في الدولة، ووضعه في صورة ما يحدث على 

الدوام.
ــالق،  ــط االن ــوار  ــش م ــن  م سنتين  خــالل 
التطور  متابعة  فــي  البشير  محمد  ــدأ  ب
أرض  قطعة  اشترى  لصحيفته..  والــحــراك 
لـــ»دار  خاصة  مطبعة  لبناء  الحميضة  في 
مؤسسة  اسمها.  صــار  هكذا  الحقيقة«.. 
وطنية  صحافة  لتحقيق  توقف،  بال  تسعى، 
وتحصل  وطنية..  بمواهب  وطنية  وتجربة 

االستراتيجي  مكسبها  بسبب  التركية  االهتمامات 
محاولتها  جانب  إلى  المذكورة،  االتفاقية  بتوقيع 
اقتصاديًا،  الليبية  الكعكة  من  نصيبها  حفظ 
منطقة  في  الجغرافي  وجودها  لحماية  وكذلك 
سياسيًا  حلفائها  ولرعاية  والــصــحــراء،  الساحل 
اآلخر.  أمام  التفاوضي  موقفها  لتعزيز  بالمنطقة 
كل  لتكييف  حقيقية  مقدرة  على  الليبيون  فهل 
لمصالحهم  توظيفه  عن  بعيدًا  وطنهم  لصالح  هذا 

الشخصية؟!
تدخل  الراهنة  الليبية  المعمعة  كل  في  تركيا 
تتحدث  فهي  أواًل،  مصالحها  حماية  ألجل  المعترك 
 - التركية  بالعالقات  مهتمة  مؤسسة  بمنطق 
فليبيا  التركية،   - الليبية  العالقات  وليست  الليبية، 
القيادة  أو  والزعامة،  أبنائها.  بين  مشتتة  اليوم 
حالة  بسبب  معقدة،  جدلية  قضية  الــبــالد  فــي 
المشهد  أطراف  بين  والحاد  المسيس  االستقطاب 
مربك  موضوع  بذاته  وهذا  ذاتــه،  على  المنقسم 
البنيوية  النظريات  إلى  نظرنا  ما  فإذ  كليبيين.  لنا 
تتجاهل  التي  اليوم،  الدولية  العالقات  في  السائدة 
الشخصية«  »الدبلوماسية  على  المتغيرات  تأثير 
حلحلة،  أي  لخلق  التفاوض  حين  القادة  أو  للساسة 
التركيز  عدم  بسبب  بشدة  تُنتقد  نظريات  فهي 
العالقات  في  الفردية  واإلرادة  البشرية  القدرة  على 
أهمية  فهم  في  تفشل  نظريات  ألنها  الدولية، 
المخولة  الدولة  لبنى  معنى  تعطي  التي  القيادة 
كالبرلمان  الخارجية  السياسة  في  القرار  بصنع 
من  وغيرها  الدبلوماسية  والنخبة  واالستخبارات 
للنظام  االنتقال  منذ  فــإردوغــان  الــقــوى.  مراكز 
التي  المحلية  السياسية  تحالفاته  ووسط  الرئاسي، 
سياسة  توجهات  على  كبير  أثر  صاحب  صار  أقامها، 
برلمانية.  أغلبية  صاحب  كونه  الخارجية،  بالده 
مطالب  يريد ضمن  ما  يعرف  الرجل  إن  آخر،  بمعنى 

بالده. مؤسسة  ومصالح 
للتفاوض  والدبيبة،  باشاغا  الرجالن،  سيذهب 
شخصية  لدبلوماسية  جلي  ترسيخ  حالة  في  بينهما 
لكليهما  المرجعيات  ألن  الــتــركــيــب،  بسيطة 
وبقيادة  نفسه،  على  مشطور  بلد  في  محدودة 
كل  فــي  لكنني،  ــة.  ــراق وع زخــمــًا  تملك  بالكاد 
بسيط  مواطن  كأي  مبسوطًا،  سأكون  ــوال،  األح
البائسة  الوضعية  هذه  بأن  أموره،  على  ومغلوب 

المسلح. الصدام  أهوال  من  أفضل 

ــدرت  وص ليبيا«،  »بــنــك  مــن  ــرض  ق على 
تلك  ــي  ف  1966 مطلع  مــع  »الحقيقة« 
رشاد  وأضحى  الجديد،  مقرها  في  المطبعة، 
للتحرير،  مديرًا  األصغر  محمد  الهوني شقيق 

اإلدارة. لمجلس  رئيسًا  البناني  وعبداللطيف 
1966.. ومع تنفس  7 مارس  اإلثنين  يوم 
التطور  ووصل  الكلمة  تنفست  أيضًا..  الربيع 
العدد  وهو   )105( العدد  بإصدار  قمته  إلى 
انقطاع،  بــال  استمر  ــذي  ال األول  اليومي 
يصدر  األسبوعي  السبت  عــدد  ظــل  فيما 
أن  إلــى  عالية  حرفية  فنية  بنكهة  كذلك 
»محكمة  من  جائر  بحكم  الصحيفة  توقفت 
ونظرت  سبتمبر  بعد  ُأنشئت  التي  الشعب«، 
الملكي،  العهد  فترة  قضايا  من  العديد  في 
العام«.  الرأي  وكان من بينها قضية »إفساد 
1972 وشملها مع بعض  كان ذلك في يناير 

المستقلة. الصحف  من  مثيالتها 
ومشوارها  تاريخها  »الحقيقة«..  صحيفة 
شكلت  فقد  والبحث،  الدراسة  إلى  يحتاج 
الكتاب  من  بأجيالها  واستمرارها  بصدورها 
للوطن  انتماًء  والعاملين  والصحفيين 
في  والتطوير  التجديد  لتيار  صادقًا  وتحيزًا 
الوقت  في  ومثلت  الصحفي،  العمل  أسلوب 
ليبية«  »خصوصية  أو  ليبية«  »حالة  نفسه 
الثقافي  األفق  وميزت  صدورها،  فترة  طوال 
الوطنية  الصحفية  والمهنية  والــفــكــري 
تأثيراتها  ستظل  واضحة  بمميزات  ونوعته 
بــرزوا  ممن  الكثيرين  لــدى  تبدو  المهمة 
تجربتها  ومــن  منها  واســتــفــادوا  خاللها 
»الحقيقة«  والــمــتــابــع.  ــارئ  ــق ال ــوا  وخــدم
تاريخ  في  والمهم  الحيوي  الــدور  لها  كان 
وجه  على  والعربية  الليبية..  الصحافة 

العموم.
استثناء  دون  ليبيا  فــي  ــارئ  ــق ال تــابــع 
وغدت  يــوم،  كل  بها  وارتبط  »الحقيقة« 
الشمس  شروق  مع  له  يومية  عادة  قراءتها 
اإلخراج  تطور  ولمس  الصباح،  قهوة  وفنجان 
واســتــخــدام األلـــوان والــخــطــوط والــصــور 
العالمية،  الــوكــاالت  من  الــواردة  واألخــبــار 
كافة  فــي  الصحيفة  تــوزيــع  بعينيه  ورأى 
وفي  والينقطع.  منظم،  بشكل  المناطق 
العام  تأسست  التطور  من  تالية  مرحلة 
»ذى  اإلنجليزية  باللغة  شقيقتها   1967
يوميًا  تحريرها  على  وأشرف  تايمز«،  ليبيان 
عطااهلل،  سمير  الفنان  الصحفي  ومعه  رشاد 
فى  »الكفاح«  األخــرى  الشقيقة  صدرت  ثم 
لترسم  تتالت  خطوات   .1968 العام  بيروت 

الدار.. »الحقيقة« والشيء غيرها. تلك 
يتبع...

تركيا اليوم، في ظل 
التأزم الليبي الراهن 

بازدواج الحكومات 
في طرابلس باتت 

تدرك أن أمر اتفاقية 
الحدود البحرية 

صار بيد البرملان 
للتصديق عليها

انطلق العدد رقم 
ـ»الحقيقة«  ل  »1«

من مكتب صغير 
للتحرير في بنغازي 

يقع في ناصية 
شارعي االستقالل 

وتونس

خارطة طريق

أفريقيا في قلب الصدمة 
العسكرية األوكرانية

 road«الـ الحديث عن  الحديث عن »خارطة طريق« ال يعني  المقصد من  أن  إلى  االنتباه  الفت  أن  أود بداية 
»خرائط  باستخدام  وأسهل  أسرع  بشكل  التنقل  من  تمكننا  التي  »غوغل«،  البحث  بمحرك  الخاصة   ،»map
التجارية  األنشطة  من  الماليين  مئات  وتظهر  ومنطقة  بلدًأ   220 على  يزيد  ما  موقع  تحدد  التي   ،»Google

واألماكن، ولكن المقصد من العنوان هو »خارطة الطريق« للمسار السياسي في بالدنا .
مسار  نلج  اآلن  نحن  وها  »الحلحلة«،  عتبة  دخلنا  حتى  »المماحكات«  مفردة  ترديد  مرحلة  من  انتهينا  أن  ما 
يجب  التي  الخطوات  عن  للتعبير  الطريق«  »خارطة  يسمونه  عما  الحديث  انتشار  اليوم  نشهد  إذ  »الخارطة«، 
االلتزام بتنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع؛ ألجل الوصول إلى االستقرار والخروج من المأزق السياسي والمراحل 

االنتقالية.
التنازل عن  تريد  البالد وغربها ال  القائمة في شرق  الواقع  األمر  أهل سلطة  أن  تبين  األيام  ولكن، ومع مرور 
تنفيذ  من  والتهرب  بالتحايل  وذلك  ممكن،  مدى  ألطول  مواقعهم  على  للحفاظ  ويسعون  الشخصية  مصالحها 
اللفظ ملهاة، فبعد كل فترة زمنية تمرعلينا بالفشل، يخرج علينا  أي خارطة طريق، تحت مبررات كثيرة، بل صار 
الناس مدعاة  من ينادي بخارطة طريق جديدة، وهكذا دواليك، حتى أصبحت عبارة »خارطة الطريق« لدى عامة 

للسخرية.
فقلت لنبحث عن معنى خارطة لغويًأ لعلنا نجد فعأًل أن معنى لفظ »خارطة« يحتمل الكثير من المعاني الساخرة 

التي تعطي معاني سلبية تتخفى تحتها حقيقة ورغبات ساسة األمر الواقع ..
خَرََط: )فعل(

خرََط يَخرُط ويَخِرط، خَرْطًأ، فهو خاِرط وهي خَرُوٌط والجمع: خُرٌْط .
خَرََط فِي حَدِيثِهِ: َكَذبَ
خَرََط فِي العَدِْو: أسْرَعَ

خَرََط العُودَ: َقشَّرَهُ، سَوَّاهُ
خَرََط الشَّجَرََة: أنْتَزَعَ وَرََقهَا أجْتَِذابًا

خَرََط فِي األمِْر: تَهَوَّرَ فِيه
خَرََط أشْيَاءهُ: وَضَعَهَا فِي الخَِريَطةِ، أيْ فِي كِيٍس

خَرََطتِ المَرْأُة: جَمَحَت وَفجَرتْ
خَرََطتِ العُنُْقودَ: أنَتَزَعَ حَبّه بجميع أصاِبعه

خَرََط تاِبعَهُ على الناس: أذَِن له في أَذاهُمْ
* كما يوجد في اللهجة المحلية توصيف لمن يهذي ويقول كالمًأ غير مترابط وغير منطقي فنقول ..

فالن »يُخرط« !
نالحظ أن معظم المعاني دالالتها سلبية، وأظن أنها تنطبق على فهم الكثير ممن يطلقون لفظ »خارطة« 
بين الحين واآلخر، فال ثقة لديّ في حسن نواياهم، وما أرادوا إال إضافة مزيد الوقت لوجودهم في السلطة، والواقع 

يؤكد ذلك االستنتاج .
لذلك ولكي تذهب بنا أي »خارطة طريق« إلى الطريق الصحيح لحل مشاكلنا وبعيدًأ عن المعاني السلبية التي 
وردت أعاله، وجب تحديد األولويات واألهداف القابلة للتحق،؛ كما يجب أيضًأ أن نعرف مكونات الخارطة بوضوح 
رؤية  يمكننا  كيف  ولكن  منها..  المرجو  األساسي  والهدف  الكبيرة  الصورة  ونفقد  التفاصيل  في  نضيع  ال  حتى 

المشهد بالكامل للتأكد من أننا نسير في االتجاه الصحيح؟ وكيف يمكننا أن نشرح ألصحاب المصلحة »الناس«
الهدف النهائي بسهولة ووضوح.. وكيف سيتطور تنفيذ الخارطة دون الحاجة إلى الخوض في متاهة التفاصيل؟

يمكن  الفهم  في مستند سهل  ومتى«،  وكيف  ولماذا  »ماذا  لتلخيص  أفضل طريقة  الطريق« هي  فـ»خارطة 
مشاركته مع الناس، و»خارطة الطريق« هي نظرة فاحصة تحدد معالم وأهداف المشروع المراد تنفيذه والغرض 
الرئيسي منه مع التأكيد على الجدول الزمني للتنفيذ وشرح مراحله، فهي بمثابة الدليل وأداة اتصال رائعة يمكن 

استخدامها إلبقاء أصحاب المصلحة على إطالع في أي مرحلة من دورة حياة العملية السياسية.
إنها الوثيقة الشاملة التي تتحدث عن االإستراتيجية العامة بشكل واضح ومبسط ويمكن تتبع محطات تنفيذها 
بسهولة، من خالل تبويب األولويات التي يجب أن تنال االهتمام أواًل، ثم تنساب بعد ذلك المقاصد تباعًا، كما يبدو 
لي أن هناك ضرورة لطرف دولي يتابع التنفيذ ويكون مرجعية لتفسير بعض االختالفات التي تحدث نظرًأ الختالف 

فهوم األطراف المتصارعة لنصوص خارطة الطريق .
إخفاق  السياسي بعد، ومع كل  إنجازها، ولم نخرج من مأزقنا  أي خارطة طريق تم  لألسف حتى اآلن لم تنجح 
القوى  تفسد  مرة  كل  وفي  سابقتها،  وعيوب  ونواقص  معطيات  بنفس  جديدة  طريق  خارطة  اجتراح  إلى  نذهب 

القابضة على السلطة أي خارطة طريق، ونعود في كل مرة لنقطة »الصفر«، وال زلنا في الدائرة المغلقة.
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حكايتي والقمح

في  األوحد  الصوت  تكون  أن  على  تعمل  اإلبراهمية(   =( التوحيدية  األديــان  أن  معروف 
أن  إال  بسابقها،  مبدئيًا،  يعترف،  أن الحقها  ورغم  عليها.  السيادة  لها  تتحقق  التي  المجتمعات 
التاريخية،  السيرورة  داخل  والتفاعالت،  الضغوطات  وعبر  وبدعة.  انحرافًا  يعتبر الحقها  سابقها 
إلى  الفكرية،  والتيارات  الفلسفات  األخرى، وحتى  األديان  غيرها من  األديان، مثل  تنقسم هذه 
الذي  الحق  الدين  تمثيل  منها  مذهب  أو  فرقة  أو  طائفة  كل  فتدعي  ومذاهب،  وفرق  طوائف 

تسعى إلى تسويده سلمًا أو حربًا.
المفكرون  يحدثها  ثغرات  األديان  لهذه  الصلب  المتين  اإلطار  داخل  دائمًا،  توجد،  لكن 
ليفتحوا  وشيوخه  الدين  هذا  فقاء  بين  من  العقلية  االستقاللية  من  قدرًا  يمتلكون  الذين 

المنفتح. الحر  للتفكير  آمنا«  »ممرا 
هذا  في  بالغة  أهمية  على  نظري،  في  تنطوي،  مقولة  توجد  اإلسالمي  الدين  إلى  بالنسبة 
حديثًا  البعض  يعتبرها  المقولة  هذه  بكافر«.  ليس  الكف،  »ناقل  القائلة  تلك  وهي  السياق، 
بن  الحجاج  إلى  آخــرون  ينسبها  كما  طالب،  أبي  بن  علي  إلى  آخر  بعض  وينسبها  نبويًا، 

يوسف. إال أن االعتبار الغالب أنها من أقوال العلماء )= رجال الدين والفقه(.
ووضع  األجنبية  والثقافات  ــان  واألدي الفلسفات  دراســة  إمكانية  أتاحت  المقولة  هذه 

لها. المخصصة  المصنفات 
للشهرستاني  والنحل«  »الملل  كتاب*  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  في  البارزة  األمثلة  من 
موضوع  في  عمدة  بأنه  محققه  يصفه  كتاب  وهو  1153م(.   - 1086م   = 548هـ   - ))479هـ 
والمذاهب  لألديان  مختصرة  معارف  ــرة  دائ »فهو  والــفــرق،  والمذاهب  ــان  األدي ــة  دراس
من  كثير  أنظار  الكتاب  هذا  لفت  المحقق،  وحسب   .)3 )ص  والفلسفة«  لآلراء  بل  والفرق، 
الذي  الوافي،  المخلص  »ظل  بأنه  الكتاب  هذا  يصف  اإلنغليزي  جيوم  فألفرد  المستشرقين. 
عنه  االستغناء  يمكن  ال  بحيث  منها  كل  ومميزات  وخصائص  اختالفها  على  الملل  فيه  تبوب 
الثغرة  سد  »من  ن  يمكِّ أنه  الكتاب  هذا  عن  األلماني  هابركر  ويقول   .)3 )ص  زمان«  أي  في 
الفلسفات  تواصل  في  أسهم  أنه  أي   .)3 )ص  والحديث«  القديم  بين  الفلسفة  تاريخ  في  التي 

وتطورها. المختلفة 
بل  المختلفة،  والثقافات  والفلسفات  األفكار  على  االنفتاح  جانب  هو  هنا  يهمنا  ما  ولكن 

والمخالفة.
والنحل«  واألهواء  الملل  »الفصل في  بعنوان  والموضوع  السياق  آخر في نفس  هناك كتاب 
1064م( أي أسبق من الشهرستاني  456 هـ /  994م-  من تأليف ابن حزم )384 هـ / نوفمبر 
كتابه  حزم  ابن  يعتبر  حين  ففي  العنوانين.  بين  الماثلة  المفارقة  هنا  وتهمنا  قرن.  بحوالي 
الشهرستاني،  يكتفي  الخطاب،  وفصل  القول  قصارى  أنه  أي  موضوعه،  في  عليه  مزيد  ال 
الخطاب، وتمكن  أنه ليس فصل  أي  بأنه في »الملل والنحل«،  المنفتحة، بوصف كتابه  بروحه 

إليه واالختالف معه. الزيادة عليه واإلضافة 
تحقيق  والنحل ج1.  الملل  الشهرستاني.  أحمد  بكر  أبي  ابن  الكريم  الفتح محمد عبد  أبو   *

.1968 القاهرة.  والتوزيع.  للنشر  الحلبي وشركاه  الوكيل. مؤسسة  العزيز محمد  عبد 

يقول الكاتب أنيس منصور في كتابه )عاشوا في حياتي(:
ويالت  كل  وعندهم  األرستقراطية،  الطبقة  أبناء  أحالم  عندهم  الوسطى،  الطبقة  أبناء   ..«
ومخاوف وعذاب الطبقة الفقيرة، ومصيبتهم ثقيلة أنهم يريدون أن يكونوا طبقة أخرى، ال هي 
والطين،  والنار  الدخان  ومن  فوق،  بنار  وتكتوي  تحت،  بوحل  تتسخ  ولكنها  فوق،  هي  وال  تحت 

واألمل واليأس، تتولد كل شرارات اإلبداع عند الناس، ولكن ما أفدح الثمن!«.
والواقع  بل  بقليل،  قبلها  أو  الخمسينيات  في  مصر  عن  يتحدث  ألنه  صائب،  التفسير  هذا 
يشير اآلن على نحو ما إلى أنه ما زالت في مصر تداعيات تلك الطبقات الثالث، وإن كان يتحتم 
أقرت  بعدما  ثراؤهم  رفعهم  الذين  أولئك  على  األرستقراطية،  الطبقة  لقب  نطلق  أن  علينا 
الدولة حرية العمل والكسب. األرستقراطية في مصر قديمة ولها أساسها وتاريخها، ولكن في 
ليبيا لم تكن هناك أرستقراطية ال زمان وال اآلن. ولذلك عندما نصح الرئيس جمال عبدالناصر 
قيام  عند  ليبيا  في  يكن  لم  أنه  جيدًا  يعي  كان  فألنه  التأميم  في  التفكير  بعدم  القذافي  معمر 
نجيب  فالمرحوم  جيلي،  عايشه  حقيقي  رأي  وهذا  المفهوم،  بالمعنى  أرستقراطية  ثورة سبتمبر 
اليتيم، وفي فصلي  مازق ابن والي برقة كان في فصل واحد مع المرحوم عمر دبوب، المكافح 
عليها  يعود  بما  ثرية  أسر  من  كبير  حد  إلى  كانوا  منا  عدد  واحد.  أرستقراطي  هناك  يكن  لم 
سنويًا بأرباح تربية األغنام والزراعة، وعدد آخر يعود دخلها ثروة ويعود إليها من أفران باتساع 
)الفزاع(  الوطني  الرجل  الوجيه  للكوشة(.  الطبق  من  أمنينه  عيت  )خبزة  الناس  ويقول  بنغازي 
في  يبيعونها  األغنام  مربي  من  عدد  رفقة  مصر  إلى  بأغنامه  يرحل  كان  لنقي  يوسف  لوطنه، 
إلى  ليبيا  وفد  سفر  تقرر  ولما  واألقمشة.  المتنوعة  بالبقول  بأثمانها  ويعودون  اإلسكندرية 
1950 كان هو  ليبيا، سنة  للنظر في استقالل  المتحدة  األمم  اجتماعات هيئة  نيويورك لحضور 
باإلنفاق  بنغازي  في  األردية  مصنع  صاحب  الجنسية،  سوري  وهو  خزام،  شفيق  مع  تفاهم  من 
دين  سدد  وبالفعل  يُنفق،  الذي  المبلغ  سداد  على  الضامن  هو  وكان  الوفد  سفر  تكلفة  على 

ليبيا. ولعل ذلك ما يؤكد أنه لم تكن هناك أرستقراطية، أو ثراء يتعين تأميمه.
100 % وكنت أنا أحد الذين  ومع اكتشاف النفط وتصديره رفعت مرتبات الموظفين بنسبة 
أو برجوازية،  1962 فهل خالل تسع سنوات تكونت لدينا أرستقراطية  القرار سنة  شملهم هذا 
آالف  مئات  يملكون  من  هناك  يكن  لم  التأميمات؟  عليهم  نطبق  أن  يستحقون  أثرياء  أو 
بعدد  مليونيرات  تكاثر  التأميم  بعد  أنه  والعجيب  ليبيين،  عشرة  أصابع  يتجاوزن  ال  قلة  سوى 

أرستقراطية مصر في عصر محمد علي.
الجهل..  سوى  )تأميمه(  يستحق  شيء،  أي  لتأميم  حاجة  ثمة  تكن  لم  أقول؟:  أن  أريد  فماذا 
من  ليبيا  حال  عن  تمامًا  يختلف  مصر  حال  أن  يفكر  أن  غير  من  القومي  بطله  وتقليد  الجهل! 

ناحية األرستقراطية، والطبقية، التي تأسست في مصر من عهد المماليك.
وسعة  ليبيا  ثراء  فحجم  قرارات صائبة،  للنفط  الشكلي  التأميم  باستثناء  التأميمات،  تكن  لم 
عبدالناصر،  جمال  الرئيس  إن  حتى  التأميم،  في  يفكر  حاكم  أي  تجعل  ال  شعبها  وقلة  أرضها، 
اعترف  التي  المفصلية،  أخطائه  من  كان  األجنبية  للبنوك  تأميمه  قرار  بأن  اعترف  اهلل،  رحمه 
والقصابين،  الخضروات،  محالت  حتى  أمّم  عناده«  القذافي من شعب »صعيب  ألن  ولكن  بها، 
كنا  أننا  أذكر  األضحى.  أعياد  أيام  والكرشة« سوى  »الكوارع  يرى  ال  البسيط،  المواطن  وأصبح 
عائدين من جنازة أحد معارفنا. وفيما كان مفتاح الفالح يقود العربة، ونحن نخطط لعشاء تلك 
لنا  يطبخون  هلك  خلي  باهلل  مفتاح  »يا  له:  وقال  الفرجاني،  مفتاح  المرحوم  نحو  التفت  الليلة، 
أي يوم طبيخة فاصوليا بالكوارع لم أذق في حياتي مثل الذي تعده زوجتك..« فقاطعه مفتاح: 
ال  لمن  وهي  بـ)القيالت(!«  فاصوليا  لك  تطبخ  أن  تريدها  كنت  إن  إال  كوارع..  لك  أجد  »أين 
الوجبات وأصبح  اختفت مثل هذه  المرضى(! وانفجرنا ضاحكين. وكان ذلك واقعًا  )عكايز  يعرف 
بسبب  بنغازي،  في  عالقاته  بحكم  مفتاح  ولكن  الممنوعات،  من  وكأنها  صعبًا،  عليها  الحصول 
مفتاح بشوال كرعين!  بيت  إلى  جاء  الحاد،  لسانه  المجزرة من  المياه، وخشية  لمصلحة  ترؤسه 
وشاركنا  وإعدادها،  تنظيفها  يستطيع  من  يعرف  وكان  النوال  إبراهيم  صديقنا  إلى  وأخذناها 

تلك الوجبة!
التأميمات، واالستحواذ على أراضي الناس، ومغبة الحروب في أوغندا وتشاد، وكثرة األجهزة 
الضمان  قانون  أن  يعرف  منا ال  السفر، كلها كانت مصائب، ولكن من  االستخباراتية، وصعوبة 
األولى  األربعة  السنوات  في  االهتمام  وأيضًا  جبار،  عمل  المجاني  العالج  وأن  بديع،  االجتماعي 
مناطق  على  سريعًا  واقتصر  الجبار،  العمل  ذلك  يطل  لم  ولكن  المتفوقين،  وإيفاد  بالتعليم، 

ثورية يعرفها الليبيون جيدًا، وكان االهتمام بالجامعات مؤسسًا وموجهًا نحو فكر واحد.
بالدنا  من  لجعلت  األخضر  والكتاب  الخمس،  النقاط  عن  بعيدًا  نُفذت  أنها  لو  كثيرة،  أمور 
الشكوالتة،  ومصنع  القوارب،  ومصنع  الدراجات،  مصنع  المثال  سبيل  على  يذكر  من  آخر،  شيئًا 
اإلدارة  حسن  بسبب  بعضها  نجح  كثير،  وغيرها  األحذية...  ومصنع  المنسوجات،  ومصنع 
بعده  ومن  النسيج،  مصنع  وهما  النوال،  محمد  األستاذ  المرحوم  أدراها  التي  مثل  ونزاهتها 
منتمين  مؤهلين  إدارة  بسبب  بالفعل  نجحت  كثيرة  مشاريع  وليد.  بني  فرش  ومصنع  الكوابل 
الغرياني،  علي  المهندس  يديره  كان  عندما  األسمنت  مصنع  نجاح  يذكر  ال  فمن  الوطن،  إلى 
الكفرة  ومشروع  جودة،  بشير  المهندس  وأدراها  عليها  أشرف  التي  الزراعية،  المشاريع  وحزمة 
مشاريع  الطلحي،  عزوز  اهلل  جاد  المهندس  به  قام  الذي  والجهد  الصناعي،  النهر  ثم  الزراعي، 
عديدة ولكنها ضاعت ألسباب يطول تفسيرها، لعل أساسها بديهية توفر المادة الخام، ووفرة 
لمن  كان  ذلك  ومع  العنصرين،  هذين  بسبب  وفشلت  قامت  المشاريع  وأغلب  العاملة،  األيدي 

تولوها في البداية جهد خارق ونجحت بالفعل، إلى أن تسلل إليها رجال العموالت )الدكنونية(!
العالم،  باتساع  مليونين هاجروا  ولبنان وحوالي  وتشاد  أوغندا  وانتشر شبابنا في حروب في 
العالم  )قبوعة(  ثلوج  التي تقع وسط  )فيبرج(  التقيت بعازف في مرقص بقرية  أنني  وأشهد اهلل 
اإلنجليزية  باللغة  وسألته  لمشروب،  دعوته  وعندما  أنيقة،  بضفائر  أنيقًا،  زنجيًا  كان  الشمالية، 
في  آخر  بعدد  والتقيت  رائعًا!  طرابلسيًا  كان  بحر!«  باب  »من  ضاحكًا:  أجابني  أصوله  أين  عن 
هلسنكي، بل وفي قرية صغيرة قريبة من )كونجو( التقيت بشاب متزوج من صينية ويديرا معًا 

مطعمًا، وذات يوم طهت لنا زوجته )أمبكبكة بالقديد!(.
وكثيرًا ما تساءلت، بيني وبين نفسي، هل نحن فعاًل بضعة ماليين؟ مثلما يقولون، أم ثمة 
مطلع  من  بدءًا  ليبيا  تاريخ  في  مرات  ثالث  أعتقد  فيما  نُفذ  الذي  السكاني،  التعداد  في  خطأ 

الخمسينيات.
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يحرقه،  ما  يأتي  سفن  ومن  يحرقها،  كي  سفن  صاحب  يكن  لم 
مركبه:  حيث  مجدافاه  وهما  الوحدة،  باغتته  الغفلة  باغتته  كما 
هذا  وكل  البحر،  من  قنابل  وانفجارات  البر،  من  رصاص  لعلعة 
جيدها  في  نفس  من  تبًا  حمالته،  ونفسه  ليل  حطاب  مستتر. 
في  لعل  معًا،  مدبرًا  مفرًا  ومرة  مرة،  حصاره  تلمس  حيرتها،  حبل 
إلى  المدينة  أهل  هجة  في  وجله،  داسا  هج  العقال.  فك  المحصر 
مهزومًا،  منسحب  كل  ليس  أن  ظنه  الخيط،  يتبين  عله  أطرافها، 
فساحاته  أبوابه،  أغلقت  إن  بيتا،  أليس جسده  لذاته،  وكد  ما  ذلكم 

األفق؟. على  مفتوحة 
والطيور  تطير،  األشجار  شاهد  حيث  النار،  ألفق  ظهره  يعطِ  لم 
الفضاء.  تزاحمها  مقطوعة،  بشرية  بــرؤوس  مصطدمة  تتخبل، 
هذا  انسحابه  في  سابحة،  نخل  وجذوع  المطربالفرقعات،  اختلط 
حيث  المدافع،  مرمى  لقوس  تهيئوا  أنهم  تكشف  الهاجين،  مع 
لفائف  وهنت،  التي  أيديهم  وتتطايرمن  األمهات،  أجساد  يتمزق 
شظية،  تطاله  ال  كي  حينًا  وكبا  لفة،  متلقفًا  حينًا  قفز  رضعائهم. 
هول  من  كذا  مريض،  مخيال  نسج  رأى  ما  عد  سمع،  ما  هول  من 
بأن  دابرها،  قلب جبان. قطع حيرته من  ما سمع وجيب  رأى، عد  ما 
فراره  في  هو  معًا،  تقابال  مطرح  كل  ففي  الخوف،  حزب  عن  خرج 
والطرادات  األولــى،  الليل  ساعات  منذ  مطاردته.  في  وعزرائيل 
وتسلط  مدفعيتها  تطلق  الشاطيء،  قبالة  الراسية  السبعة 
حزم  لكن  يطال،  من  يعرف  ال  األجواء،  في  يلعلع  رصاص  كشفاتها، 
الحذر  توخى  لذا  أيضا،  الظهر  يطاله من  قد  عزرائيل  أن  على  أمره، 

الخائف. بتهور  المشوب 
مدفعية  تطاله  الذي  البركة،  حي  وتعدى  سالما،  السباخ  تخطى 
وأهالي  مرتبكين،  بجنود  الهاجون،  اختلط  هنا  الحربية،  البواخر 
توجس  يتعقبه،  الشظايا  شرر  رأى  وكما  قديمة.  بنادق  يحملون 
خادم  سمة  متخذًا  النسوة،  بين  مندسًا  فتخفي  العيون،  شــرر 

تسللت  التي  الفجر،  خيوط  في  متخباًل  تاه  فرارهن.  في  يساعدهن 
على  القوارشة،  قرية  في  الركامية.  السحب  شقوق  من  كثعابين، 
تحت  األطفال،  حشد  في  ساعد  األنفس،  بشق  قطعها  مسافة  بعد 
شبه  صرن  الالتي  النسوة،  ــة  أردي من  عجل،  على  ركــزت  خيمة 

عاريات.
األطفال  يسكت  لم  هواجسه،  تسكت  لم  المدافع،  تسكت  لم 
وسكت  السماء،  رعود  تسكت  لم  المولوالت،  والنسوة  الصارخين 
السبع،  الطرادات  ظهرت  منذ  غيره،  مثل  الطعام  يذق  لم  جوعه، 
في  أمــس.  يــوم  فجر  الشاطئ  على  العشرين،  الجنود  وناقالت 
جنود  أن  يصرخ،  من  سمع  كيانه،  فيها  لملم  التي  تلك  لحظته 
عن  يفصلها  التي  الجزيرة،  في  ــوارب  ق من  ينزلون  النصارى 
سبيل  من  توكد  دون  مطرح،  ثمة  ليس  أن  عرف  سبخة.  المدينة 
بطوم،  شجيرة  عند  يؤويه،  جباًل  لعل  سبيل،  الال  ذلك  في  اندفع 
بعد  عن  تبين  فيما  شتاته،  كاشفًا  الفجر  تجسد  حين  رحاله  حط 
يغادرها  لم  من  هو  وغربها،  شمالها  في  النيران  تشتعل  المدينة 
شاءت  لما  أختيه  تاركًا  ؟،  عنها  هاربًا  أو  اآلن  منها  هاربا  البتة 
؟،  أين  إلى  غازي  بنى  من  غازية،  سفن  لمدكات  وبيتهم  األقدار، 

السبل. يعرف  ال  من  متوكدًا من ضياعه،  حيرته  على  متكئا  نهض 
وعند  شعره،  خيوط  في  مندغمه  ذهبية،  شمس  خيوط  تسللت 
كما  بشرته،  وحمرة  عينيه  زرقة  ليشهد  وقف،  الطين  في  ماء،  بركة 
عيون نسوة  نظرة  في  وان شهد وسامته،  مرآة،  في  قبل  لم يشهد 
بالماء  وفك  اغتسل  مرتبكة،  رجل  عين  في  أو  خاطفة،  الجيران 
كما  البطاح  هذه  سجين  الوهن.  شباك  من  نفسه،  البرودة  الشديد 
ضيع  أنه  في  استراب  اللوامة،  النفس  حدثته  بيتك،  سجين  كنت 
منذ  البيت  في  النفس  حشرت  وخوف،  جوع  من  وتيقن  الطريق، 
هذا  أمك،  قتل  بعيد  موت،  دون  دفنتها  ثم  أبيك،  قتل  عقب  شهور، 
عرقوبه.  في  المعلق  شيطانه  كان  لو  كما  يطارده،  ما  الهاجس 

لمت  تمطر  لم  لو  البطن،  قرقرة  عقبها  غدير،  من  رشفات  رشف 
تمأله  خالء  في  وهزه،  أذنيه  اجتاز  بصوت  نفسه  حدث  عطش،  من 

الال شيء. نحو  للتقدم  دفعًا  يدفعه  الذي  فالفراغ  بطوم،  شجيرات 
محمود  وترجم  هكسلي  أولدس  كتب  أسبابها؟،  فما  الحرب  تلك 
أسباب  من  قوي  سببٌ  الوطن،  وحب  بالقومية  الشعور  محمود:« 
إرضاًء  فيها  ألن  النفوس،  إلى  مُحبَّبة  القومية،  فكرة  إن  الحروب. 
المعبود  اإلله  دينية،  عقيدٌة  فالقومية  اإلنسان؛  رغبات  لبعض 
والفرد  المُقدَّس.  الدكتاتور  أو  الملك  ورمزها  الدولة،  هو  فيها 
األفراد  جميع  من  أرقى،  نفسه  يعتبر  المقدَّسة،  الدولة  هذه  في 

األخرى. الشعوب  جميع  في 
وقد  النقص.  لعقدة  عــالجٌ  القويمة،  العقيدة  هذه  ففي  وإذًا 
نيران  يُؤجِّجون  فتراهم  الحقيقة،  هــذه  الدكتاتوريون  أدرك 
الماليين  اعتراف  في  يعملون،  ما  ثمار  فيجنون  القومي،  الغرور 
تتشرف  بأنها  باالعتقاد،  تنعم  الماليين  هذه  ألن  بالجميل؛  لهم 
فقير  العادي  الفرد  إن  أثيل.  مجدها  مُقدَّسة  أمة  في  بالعضوية، 
مجيدة،  أمة  إلى  انتمائه  في  يجد،  فهو  ولذا  قيمة،  وال  له  أهمية  ال 
تقديس  وراء  ويَكمُن  وتفاهته.  ضَعته  عن  الــعِــوض  بعض 
في  يسلكون  والنساء،  الرجال  أكثر  أن  وذلك  آخر،  خطر  الدولة 
دوافعَ  نفوسهم،  في  يُضمِرون  ولكنهم  حسنًا،  سلوكًا  الظاهر 
بقصص  َفرحِين،  لتراهم  وإنك  المجتمع.  عليها  يقرهم  ال  دنيئة 
يُنفِّسون  طريقها،  عن  ألنهم  والــخــداع،  والقرصان  العصابات 
ما  الدولة،  في  يجدون  وهم  الخبيثة.  نفوسهم  عليه  تنطوي  عما 
ألن  ذلك،  من  أكثر  فيها  يجدون  بل  القصص،  هذه  في  يجدون 
وسلطانها،  قوتها  في  عظيمٌة  مقدَّسة،  معنويٌة  شخصيٌة  الدولة 
في  الساسة  أخــالق  إن  الخلقية.  الِوجهة  من  منحطٌة  ولكنها 
اللصوص  عصابات  أخالق  عن  شيء  في  تختلف  ال  الدولية،  الشئون 

والمخادعين«. والقرصان 

حكايتي  بالذات  الوقت  هذا  في  تذكرت  لماذا  أعــرف  ال 
الذي  الذهبي  الكنز  هذا  مع  سيرتي  أو  القمح،  مع  الشخصية 
مخزنًا  أو  الحقل،  في  سنابل  يتمايل  وهو  ما  يومًا  مرآه  كان 
أمي  راحة  من  يتدفق  أو  الكهف،  في  التبن  من  طيات  في 
الحق  كابوس  من  الطمأنينة  يجلب  الرحى،  لولب  صوب 
المجاعات  أو  الجوع  قرون، وهو كابوس  عبر  المجتمعات  هذه 
هذه  تاريخ  في  عميقة  ديموغرافية  تبدالت  في  تسببت  التي 
التي  المترامية  الجغرافيا  وهذه  البشري،  ومحتواها  األرض 
آخر  جزء  في  الوفرة  ظهرت  جزء  في  الجوع  فيها  حل  ما  إذا 

القمح. النازحين صوب مواطن  فتجذب سياًل من 
مهما  نجوع  ال  بأن  الطمأنينة  يعني  القمح  مــرأى  كان 
سكن  أو  مالبس  من  تعيسة،  األخرى  الحياة  مقومات  كانت 

أو تنقل أو طقس.
الذي  العمر  في  آخــر،  بمعنى  أو  طفاًل،  انتبهت  هكذا 
القمح  بأكداس  والتوثيق،  التسجيل  في  الذاكرة  فيه  تبدأ 
من  تخرج  التبن،  من  بطبقات  مغلفة  الكهف  في  المحفوظة 
في  الشروع  يبدأ  حيث  ليلة،  كل  الرحى  إلى  الخزين  هذا 
وغنائها،  أمي  بسهر  مصحوبًا  التالي  اليوم  وجبات  إعــداد 
الدشيشة  وجبات  تعد  كانت  ــد  األرب الطحين  ذاك  ومــن 
المحمص  )القمح  والقليّة  والزميتة  والعيش  والكسكسو 
بعد  فيما  محله  حلت  الذي  الشاي،  جلسات  يصاحب  الذي 
وضواحيها(.  طرابلس  مزارع  من  تأتي  كانت  التي  الكاكاوية 
أتذكر  ال  الذي  األسمر  اليومي  خبزنا  كان  ذلك  عن  وفضاًل 
أثاث  في  قطعة  أهم  التنور  كان  حيث  نقص،  أو  غاب  أنه 
وغالبًا  الوحيد،  الطاقة  مصدر  والتحطيب  الرحى،  بعد  البيت 
بأكثر  يتكفلن  من  أنهن  بل  العمل،  بهذا  النساء  تتكفل  ما 
الحياة  استمرار  عن  المسؤولة  األعمال  ــاع  أرب ثالثة  من 
وكل  وفرشه،  وأثاثه  السكن  بيت  صناعة  من  ونوعيتها، 
يفيض  وما  والحطب،  الماء  وجلب  داخله،  الطعام  صنوف 
أو  الرعي  أعمال  في  الرجال  تساعد  أن  تستطيع  وقت  من 
في  جوهرية  قيمة  للمرأة  جعل  ما  وهذا  الحصاد،  أو  الفالحة 
المرأة  عن  يبحثون  الرجال  جعل  وما  المجتمعات،  هذه  مثل 
بمهارة،  الحياة  إدارة  بمهارة  تتمتع  التي  الحِرّة،  )الحرة( 
أن  لدرجة  جديدة،  أسرية  حياة  لبداية  األول  الشرط  وهو 
معايير  على  تتغلب  الحياة  بأسباب  المتعلقة  المقومات  هذه 
الجمال األخرى التي تركت لخياالت الشعر واألغاني واألحالم، 
يتمثل  آخر  صنف  من  أنثى  إلى  تحتاج  اليومية  الحياة  لكن 

الجدارة بأن تبني وتدير بيتًا وحياة برمتها. جمالها في 

مرتبطًا  الوقت،  ذلك  في  الموسمي،  القمح  محصول  كان 
سقوطها  وموعد  األمطار  أهمها  اإلرادة،  عن  خارجة  بظروف 
إلى  وأدت  مرت  جدب  سنوات  وألن  المناسب،  الوقت  في 
بفكرة  الخوف  هذا  على  المجتمعات  هذه  تغلبت  مجاعات، 
أو  نحتها  التي  الحجرية  الصوامع  أو  الكهوف  لتتحول  الفائض 
الجدب  لسنوات  تحسبًا  احتياطي،  مخازن  إلى  الرومان  بناها 

واحتفاظًا ببذور كل موسم.
والدي  به  يزنر  الذي  الجراب  ذاك  الذاكرة،  سجلته  مما 
عبر  الحقل،  أخاديد  بين  يبذره  وهو  بالقمح  مملوءًا  وسطه 
ينزل  حصان،  أو  جمل  يجره  محراث  خلف  مضٍن  وإياب  ذهاب 
باألدعية  مرفوقًا  الترايب  في  يغوص  كي  بثقله  أبي  عليه 
والرعد  المزن  إلى  التطلع  يصبح  الحرث  وبعد  المرجزة، 
البذورة  تتفتق  أن  انتظار  في  الوحيد  العمل  هو  والبرق 
بسقوط  أبي  بهجة  وكانت  األولى.  براعمها  عن  المدفونة 
وأهدابه  ومالبسه  الضاحكة  عيونه  في  تظهر  األمــطــار 
الرحى:  إليقاع  مصاحبة  تغني  أمي  كانت  ذلك  وقبل  المبللة، 
هذا  وعبر  جايبلها.  الرحى  منام  المزن...  خشوم  في  قمح 
المتراكم  المزن  ذوائب  في  ترى  ال  فهي  المُرسَل،  المجاز 
يجسد  ما  رحاها،  فراشة  على  سيهبط  قمح  سوى  األفق  في 
تغني:  أو  ثمرًا«  اطلب  بل  مطرًا،  الغيم  من  تطلب  »ال  مقولة 
لم  )مطر  الرحى.  عين  مال  شعيره  بــان...  ما  بارقه  اشبوب 
يشكل  حيث  الرحى(،  عين  بشعيره  غصت  بعد..  بارقه  يلمع 
أن  لي  يعن  ما  وكثيرًا  أهمية،  يقل  ال  للقمح  رديفًا  الشعير 
نثرية تظل تحتفظ  إلى ومضات  الجميلة  الغناوي  أترجم هذه 

العميقة. ومعانيها  الجميلة  بمجازاتها 
مع  الصيف  كل  أقضي  كنت  شبابي،  وبواكير  صباي  في 
ويبدأ  والشعير(،  )القمح  الحقول  حصاد  في  كلها  األســرة 
وال  الــدراســي،  العام  نهاية  مع  الشاق  العمل  هذا  موسم 
منتصف  نقضي  التالي،  الدراسي  العام  ببداية  إال  ينتهي 
ــدراس  ال أعمال  في  اآلخــر  ومنتصفه  الحصاد  في  الوقت 
أراجيز  ترافقه  بالمنجل  الحصاد  وكان  والتكييس،  والتصفية 
وصول  وقبل  اليوم،  حتى  أحفظها  مازلت  محفزة  شعرية 
هرم  في  المكومة  السنابل  دَراســة  كانت  الحديثة  اآلالت 
نستغرق  التي  الحمير  أو  الخيول  عبر  تتم  كبير)المجرن( 
في  المطروحة  السنابل  فــوق  بها  نــدور  ونحن  أيــام  عــدة 
والحسك،  القشور  عن  الحبوب  حوافرها  لتفصل  كبيرة  دائرة 
بأغمادها  المخلوطة  الحبوب  وذر  التنقية  مرحلة  تبدأ  ثم 
التي  الريح  أو  الخفيف،  بالنسيم  االستعانة  عبر  )التذراي( 

القمح  حبات  تحمل  يجعلها  بشكل  قوية  تكون  ال  أن  يجب 
ينزل  القش  يجعل  ال  بشكل  بطيئة  أو  األغماد،  مع  الشعير  أو 
حمّلها  كم  التي  العون«  »ريح  نسميها  ما  وهي  الحبوب،  مع 

حبيباتهم. إلى  رسائل  العشاق 
على  الممتدة  والشعاب  والهضاب  السهول  تلك  كانت 
كل  وكانت  والشعير،  القمح  سنابل  فيها  تتمايل  النظر  طول 
موسم  في  بخيمتها  تنعزل  تلك،  العائالت  آالف  من  عائلة 
فوق  كأهرامات  )المجارن(  السنابل  أكوام  وتربو  الحصاد، 
وكانت  الغلة،  وجمع  الدِراس  على  تساعد  صخرية  مسطحات 
من  قنطار   500 يعادل  بما  الموسم  آخر  تخرج  فقط  عائلتنا 
الحيوانات،  لعلف  التبن  من  ضخمًا  ومخزونًا  وشعير،  قمح 
الطحين،  من  الذاتي  الكتفائنا  القمح  أنواع  بأجود  نحتفظ 
الغلة  باقي  ونبيع  للماشية،  كعلف  والتبن  الشعير  وببعض 
العام،  طيلة  منه  )نجر(  الــذي  الدكان  من  ديوننا  لنسدد 
ُأنشئت  التي  )السيلس(  نسميه  ما  أو  الحبوب  مخازن  وكانت 
تكتظ  اإلنتاج  هذا  من  القريبة  القرى  أو  المدن  بعض  في 

السنوي. المحلي  لالستهالك  يكفي  بمحزون 
كما  ــ  درنة  ميناء  كان  الستينات  وبداية  الخمسينات  في 
القمح  يُصدِّر  ــ  الوقت  ذاك  في  فيه  العاملين  بعض  أخبرني 
لنقل  المصممىة  التصدير  آلة  وظلت  والخرفان،  والشعير 
تصدأ  أن  قبل  موجودة  السفن  إلى  األرضية  من  الحبوب 
معاكسة  توريد  بآلة  السبعينات  منتصف  في  وتستبدل 
سوء  أدى  حين  الميناء  أرضية  إلى  السفن  من  الحبوب  تفرغ 
إلى  المريحة،  الوظائف  وإغراءات  النفطية،  الثروة  مع  التعامل 
شعار  ظل  في  الحبوب  هذه  واستيراد  الحقول،  تلك  هجرة 
من  يأكل  لشعب  حرية  »ال  الجديد  الثوري  للنظام  صادح 
كل  نأكل  جعلنا  أن  النظام  هذا  فعله  ما  وكل  البحر«.  وراء 
السفن  إلى  مرفوعة  عيوننا  وأصبحت  البحر،  وراء  من  شيء 
ذاك  في  والبرق  للسحب  مرفوعة  كانت  أن  بعد  والموانئ 
نُلقِّط  وكنا  القمح،  هي  )النعمة(  نعتبر  كنا  الــذي  الزمن 
دروب  من  أو  المحصودة،  الحقول  من  الساقطة  السنابل 
تؤثم  التي  لدينا  قداستها  باعتبار  المجارن،  إلى  شحنها 
كنا  مرمية  خبز  كسرة  على  عثرنا  ما  وإذا  باألقدام،  دوسها 

نقبلها ونضعها فوق شيء عاٍل كي ال تداس.
مرادفًا  نعتبره  كنا  لما  االحترام  هذا  فقدنا  الزمن  ومع 
كنا  الذي  والقمح  الغذائي،  أمننا  بالتالي  وفقدنا  للنعمة، 
حيث  المحالت  في  عنه  أبحث  اآلن  أصبحت  باألطنان،  نبيعه 
لتحميصه  أشتقت  ما  إذا  غــرام،  بالكيلو  أنواعه  أردأ  يباع 
أبي  بعرق  المعًا  فيه  القمح  كان  لزمن  الحنين  سياق  في 
الخبز  انعدام  من  الخوف  وكــان  أمــي،  بأغاني  ومصحوبًا 
الطوابير  أذكر  ومازلت  اآلن.  يحدث  كما  وارد  غير  بيتنا  في 
حين  التسعينات  بداية  في  الخبز  على  درنــة  في  الطويلة 
المخابز  بعض  اقتحام  من  أعقبها  وما  السفن  إحدى  تأخرت 
وجه  في  مخبزه  أقفل  الخباز  ألن  العجينة  على  واالستيالء 
يباع  المدعوم  الطحين  كان  الفترة  تلك  وفي  الطوابير، 
بمردود أفضل لمربي األغنام أو األبقار كعلف، أو يهرب خارج 

البلد بأسعار أفضل مما لو حول إلى خبز.
في  إجاباته  بعض  سأقترح  ــؤال  س هــذا  حصل؟  فماذا 
الثوري  التخطيط  بكون  هنا  وسأختصرها  المقبلة،  المقالة 
المدروس،  العلمي  التخطيط  محل  حلَّ  والشعاري  المرتجل 
القومي  األمــن  بدل  حلت  السياسي  النظام  أمن  وأهمية 
الفالحون  وتحول  منه،  جــزءًا  الغذائي  األمــن  يشكل  الــذي 
كل  مرتباتهم  ينتظرون  الدولة  في  خاملين  موظفين  إلى 
الخاص  القطاع  تأميم  كان  بينما  المصارف،  أمام  شهر  آخر 
لحس  قوية  ضربة  منتج  وغير  فاسد  عــام  قطاع  لصالح 
مؤسسة  إلى  دولتهم  تحولت  حين  الناس  لدى  المبادرة 

اجتماعي. ضمان 
الوقت  هذا  في  تذكرت  لماذا  أعرف  ال  البداية،  في  قلت 
هذه  تكرار  يبدو  لكن  القمح؟  مع  الشخصية  حكايتي  بالذات 
ينافس  بشكل  اآلن،  األخبار،  نشرات  في  )القمح(  المفردة 
األوكرانية  للحرب  كتداعيات  والغاز،  النفط  مفردات  تكرار 
الحرب  هذه  وحيث  السيرة،  بهذه  ذكرني  ما  هو  الروسية، 
الخبز،  سعر  زيــادة  أو  الطحين  بغياب  الغذائي  أمننا  تهدد 
بسقوط  مرتبط  غير  للجدْب  العصري  المفهوم  وأصبح 
آالف  ثالثة  عنا  يبعد  مكان  في  القذائف  بسقوط  بل  األمطار، 

كيلومتر.
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

أجدابيا.. مطالبة الخطباء 
بتناول ارتفاع األسعار

في خطبة الجمعة
أجدابيا - الوسط: صالح ناصف

أجدابيا  في  المساجد  شــؤون  قسم  رئيس  طالب 
المساجد  خطباء  الثالثاء،  محمد،  النعاس  عبدالرحيم 
المواد  أغلب  أسعار  ارتفاع  تناول  بضرورة  بالمدينة 
قرب  التجار  واستغالل  مبرر،  دون  مريب  والسلع بشكل 
المقبلة  الجمعة  خطبة  في  المبارك،  رمضان  شهر 

وتقديم النصائح النافعة للتجار.
ولفت النعاس، في كتابه المشار فيه إلى كتاب رئيس 
الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية، إلى ضرورة 
الطمع  عن  والبعد  وجل  عز  اهلل  بتقوى  التجار  نصح 
أحوال  ومراعاة  األسعار  رفع  وعدم  واالحتكار،  والجشع 
وامتثااًل  احتسابًا لألجر من اهلل عز وجل  والبالد،  العباد 
لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم »رحم اهلل رجاًل سمحا 
تناول  ضرورة  وأكد  اقتضى«.  وإذا  اشترى  وإذا  باع  إذا 
قيمة  في  الزيادة  وهو  الجشع  حرمة  الجمعة،  خطبة 
السلعة وبيان حرمة تلقي الركبان خارج األسواق، بهدف 
السلعة  إنفاق  حرمة  وبيان  األسعار،  وغالء  االحتكار، 
الكتاب،  وبحسب  للبركة.  ممحق  وأنه  الكاذب،  بالحلف 
خطبة  خالل  االحتكار،  ضرر  تناول  عليهم  الخطباء  فإن 
إليها،  الناس  حاجة  عند  السلعة  حبس  وهو  الجمعة، 
لتشح من األسواق، ما يكون سببا في رفع سعرها، وبيان 
تحذير النبي صلى اهلل عليه وسلم منه بقوله »ال يحتكر 
بالتخفيف  والشقق  المنازل  مؤجري  ونصح  خاطئ«،  إال 

على المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.

سرت.. غلق 3 محال 
تجارية ومقهى

في أبوقرين
سرت–الوسط: محمود الصالحي

أبوقرين،  البلدي  الحرس  جهاز  أغلق 
ومقهى،  تجارية  محال  ثالثة  الثالثاء، 
جرت  كما  متعددة،  لمخالفات  نتيجة 
منتهية  السلع  من  كميات  مصادرة 

الصالحية.
تفتيشية  جــولــة  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
البلدي  الحرس  لجهاز  تابعة  لدوريات 
والمقاهي  التجارية  الــمــحــال  على 
أبوقرين  بمنطقة  الحالقة  وصالونات 
مصادر  أفــادت  ما  على  ــرت،  س غــرب 
دوريات  أن  أوضحت  المصادر  بالجهاز. 
البلدي  ــحــرس  ال بجهاز  التفتيش 
من  كبيرة  كميات  ضبطت  أبوقرين 
منتهية  والسلع  والعصائر  المعلبات 
على  تفتيشية  جولة  خالل  الصالحية 
والمقاهي  التجارية  المحال  من  عدد 

بالمنطقة.
تجارية  محال  ثالثة  غلق  ــرى  وج
إلى  إجراءاتها  وإحالة  األحمر  بالشمع 
مقهى  ضُبط  كما  القانونية،  الجهات 
دون ترخيص أو إذن مزاولة أو شهادة 

صحية ليتقرر قفله.

غات.. عرض 
مشاكل البلدية 

على الوزير
المحلي  الحكم  وزيــر  التقى 
بدر  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
رئيس  اإلثنين،  التومي،  الدين 
المجلس التسييري غات إبراهيم 
بحضور  مصطفى،  الخليل 
الليبي  النواب  مجلس  عضوي 

صالح همة، وسليمان الحراري.
عرض  جرى  االجتماع  وخالل 
والمختنقات  اإلشكاليات  أهم 
غــات  بــلــديــة  تعانيها  ــي  ــت ال
لجميع  المناسبة  ــحــلــول  وال
المختنقات، وبما يضمن تقديم 

أفضل الخدمات للمواطنين.
تطوير  أهمية  أكــد  الــوزيــر 
الصعاب  كافة  وتذليل  الخدمات 
والمناطق  البلديات  في  وخاصة 
مناطق  باعتبارها  الحدودية 
األمن  وتمس  خصوصية  ذات 

القومي.

سبها.. سالم يتعهد بحل مشاكل البلدية
في اجتماعه مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، بحث وكيل ديوان المجلس البلدي لبلدية سبها أبوبكر يونس.

آخر المستجدات داخل بلدية سبها وسير عمل المجلس البلدي وما يعانيه من صعوبات فى تنفيد المشاريع وتوفير الخدمات للمواطنين.
وقالت بلدية سبها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك،األحد، إن وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات أكد أنه سيعمل على اإلسراع فى تنفيد هذه المشاريع 

وتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه البلدية.

صبراتة،  في  األورام  لعالج  القومي  المعهد  احتضن 
الثالثاء، حفل تكريم المتقاعدين من رجال الشرطة 
التابعين سابقًا لمديرية أمن صبراتة  بحضور عميد 
البلدي  المجلس  الحسلوك  وعضوي  محمد  البلدية 
المنظمة  العربي  ورئيس  وأحمد  الصويعي  إبراهيم 
صبراتة  أمن  مديرية  ومدير  للمتقاعدين  الليبية 
أيضًا  مدير  الحفل  حضر  شوية.  عبدالحميد  العقيد 
خليفة  الدكتور  األورام  لعالج  القومي  المعهد 
التابعون  المتقاعدون  الشرطة  العماري  ورجــال 
المدني  المجتمع  منظمات  للمنظمة  ورئــيــس 

ورئيس  الدباشي  بشير  التربوي  التفتيش   ومصلحة 
الغرابلي  جمال  واإلغاثة  للتعاون  الليبية  المنظمة 
وعدد  الفار  خالد  الدكتور  الداخلية  وزارة  ومستشار 
بإشراف  الشرطة   وذلك  وأعضاء  المكاتب  من مدراء 

الشرطة. لمتقاعدي  الليبية  المنظمة 
على  الرسمية  صفحتها  على  صبراتة  بلدية  وقالت 
العاملين  المتقاعدين  تكريم  جرى  أنه  »فيسبوك«، 
بذلوها  التي  للجهود  تقديرًا  صبراتة  شرطة  بمركز 
ببلدية  المواطن  راحة  و  أمن  على  المحافظة  في 

الماضية. الفترة  طيلة  صبراتة 

زوارة.. تحرير رهائن أجانبصبراتة.. تكريم رجال الشرطة املتقاعدين
من أحد األوكار

الموقتة،  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 
كانوا  بالتحديد،  عددهم  تذكر  لم  أجانب،  رهائن  تحرير  الثالثاء، 
وتمكن  زوارة.  مدينة  في  مسلحة  مجموعة  قبل  من  مخطوفين 
أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث 
الجنائية من تحرير هؤالء الرهائن من أحد األوكار بضواحي مدينة 

زوارة. حسب بيان للوزارة.
متلبسين  ضُبطوا  الخاطفين  أن  أوضحت  الداخلية  وزارة 
أثناء مداهمة الوكر، ليتقرر اتخاذ اإلجراءات  دون وقوع أي أضرار 

القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

األبيار.. اجتماع للنهوض بالبيئة
مراقب  اجتماع  الماضي  الثالثاء  شهد 
األبيار  بلدية  في  البيئية  الشؤون  مراقبة 
إدارة  مدير  مع  العمامي  محمد  المهندس 
اإلصحاح البيئي ببلدية األبيار صالح البدري، 
مقر  في  القانونية  اإلدارة  بمكتب  وذلك 

البلدية.
وقالت البلدية في منشور على صفحتها 
فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 

بين  المشترك  التعاون  االجتماع بهدف  إن 
لألحسن  بالبلدية  والنهوض  الجانبين 

وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
علي  االتفاق  أنه جرى  البلدية  وأوضحت 
األلفة  تسوده  جو  في  بينهما  العمل  سير 
بالشكر  المراقب  تقدم  كما  والمحبة، 
على  البيئي  اإلصحاح  إدارة  لمدير  والتقدير 

مجهوداته لصالح العام.

مسالتة.. إعادة رصف
 طرق باملدينة

على  الرسمية  صفحتها  على  مسالتة  بلدية  نشرت 
رصفها  جرى  لطرق  صــورًا  فيسبوك،  التواصل  موقع 
بالمدينة، وكتبت عليها تعليقًا يقول »جانب من مشروع 
 22 الطريق  إلى  الرابط بمقبرة بن جحا  الطريق  تعبيد 

والمنفذ عن طريق شركة المسار الصحيح«.
التي  المشاريع  أحد  هو  المشروع  إن  البلدية  وقالت 
داخل  المختنقات  لحل  بتنفيذها  مسالتة  بلدية  قامت 

المخطط العام للمدينة.

صرف منحة املهجرين بدءًاصرف منحة املهجرين بدءًا
من األسبوع املقبلمن األسبوع املقبل

طرابلس ـ القاهرة–الوسط
في محاولة لضبط أسواق الدقيق والسيطرة على 
المحلي  الحكم  وزير  أصدر  الخبز،  أسعار  ارتفاع 
الدين  بدر  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
الموازين،  باستخدام  المخابز  يلزم  قرارًا  التومي، 
الخبز  لرغيف  المحدد  بالوزن  االلتزام  لضمان 
الوزير جاء  من قبل وزارة االقتصاد والتجارة. قرار 
المادة  إلى  2022، واستند  999 لسنة  رقم  تحت 
بشأن   2010 لسنة   23 رقم  القانون  من   1316
تكون  أن  اشترط ضرورة  القرار  التجاري.  النشاط 
من  معايرة  المخابز  في  المستخدمة  الموازين 
الجهة المختصة، كما كلف عناصر الحرس البلدي 
ضبط  يستهدف  الذي  القرار،  هذا  تنفيذ  متابعة 
صناعة رغيف الخبز، ووضع حد للغش التجاري في 
وزن الرغيف. والثالثاء، شارك وزير الحكم المحلي 
الوحدة  حكومة  رئيس  عقده  موسع  اجتماع  في 
وقال  األساسية،  السلع  أسعار  لمتابعة  الوطنية؛ 
الحرس  جهاز  بين  مستمر  التنسيق  إن  التومي 
البلدي والوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة المخابز 
من حيث الوزن والسعر، وتعديل السعر وفق أسعار 

الدقيق العالمية.

مقترحات لضبط سعر الخبز
العليا  اللجنة  رئيس  الجاري، كشف  2 مارس  وفي 
لضبط  مقترحات  أبوعزة،  علي  المخابز،  لمتابعة 

سعر الخبز، الذي ارتفع خالل األيام الماضية.
والتجارة  االقتصاد  وزارة  أن  أوضــح  أبوعزة، 
المشكلة، وتدرس  للتغلب على  آلية  تحاول وضع 
األسعار، حسب  موازنة  عبر صندوق  القمح  توريد 
المركز  نقله  ــواصــل«،  »ف منصة  إلــى  تصريح 
اإلعالمي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا، 

عبر صفحته على موقع »فيسبوك«، األربعاء.
المخابز  أصحاب  نوجه  بدورنا  »نحن  وتابع: 
بلدياتهم  مع  لالتفاق  بلدياتهم،  نطاق  بحسب 
البلدية  تكليف  أو  الخبز،  لبيع  وسعر  آلية  لوضع 
بشكل  ولو  الخبز  رغيف  تصنيع  موضوع  تسلم 

موقت، لتأمين قوت المواطن البسيط«.

ارتفاع سعر الدقيق والخبز
ثالثة  حاليًا  يشتري  الواحد  الدينار  أن  إلى  وأشار 

ببيع  طالب  الخبازين  وبعض  الخبز،  من  أرغفة 
بعد  التكلفة  سعر  إلى  ليصل  بدينار،  الرغيفين 
أوكرانيا،  في  األزمة  نتيجة  الدقيق،  أسعار  ارتفاع 
ليتجاوز سعر القنطار 50 دينارًا، إضافة إلى عزوف 
فانخفض  البيع،  عن  المطاحن  وأصحاب  التجار 
األسعار  في  التحكم  وأصبح  الطلب،  وزاد  العرض 

وفق هوى التجار.
تمكن  عدم  نتيجة  مخابز  إغــالق  إلى  ولفت 
أصحابها من بيع أربعة أرغفة بدينار، ووصل األمر 
التكلفة  من  جزء  دفع  المخبز  صاحب  تحمل  إلى 

بشكل موقت إلى حين انتهاء األزمة الحاصلة.
الدقيق  ــة  أزمـ وصــف  وأن  سبق  أبــوعــزة، 
يحتكرون  الذين  التجار  قبل  من  بـ»المفتعلة« 
السلعة في المخازن، في مداخلة هاتفية مع برنامج 

.»WTV« اقتصاد بلس«، عبر قناة الوسط«
الدقيق،  توافر  في  ليست  المشكلة  إن  وقال 
لكنها أزمة احتكار، متابعًا: »المخزون يكفي لسنة، 
بحسب وزارة االقتصاد، لكنه في يد التجار وليس 

يد الدولة«.
ارتفاع  المواطنون في عدة مدن من  واشتكى 
سرت  في  فالمخابز  المعروض،  وقلة  الخبز  سعر 
أغلق  بعدما  للمواطنين،  يوميًا  زحامًا  تشهد 
بعضها أبوابه نتيجة غالء الدقيق، والوضع يتكرر 

في أجدابيا أيضًا وبلديات عدة.

إلزام املخابز باستخدام املوازين 
لضبط وزن رغيف الخبز

تفعيل منظومة وآلية حصر النازحني في البلديات عبر تتبع النزوح

 ● الكيالني وزيرة الشئون االجتماعية 

 ● قرار وزير احلكم احمللي بشأن املخابز

بعد اجتماعات وتعهدات وقرارات عدة، أكدت وزيرة الشؤون 
االجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيالني، 
الثالثاء، صرف منح مهجري مدن بنغازي ودرنة ومرزق وبقية 
نشرته  تصريح  وفق  المقبل،  األسبوع  من  بدءًا  المناطق، 

منصة »حكومتنا« عبر صفحتها على »فيسبوك«.
اللجنة  اجتماعًا مع  الكيالني  الجاري عقدت  الشهر  ومطلع 
المنحة  لصرف  االجتماعية  الشؤون  وزارة  من  المكلفة 
والنازحين،  للمهجرين  الحكومة  رئاسة  من  المخصصة 
لمتابعة المراحل النهائية لعمليات الفحص والتدقيق لقوائم 
االجتماع،  خالل  الكيالني  وطالبت  والنازحين.  المهجرين 
االستمرار  بضرورة  المعنية  اللجنة  مارس،   3 في  عقد  الذي 
من  االنتهاء  لحين  الرسمية،  العطالت  أثناء  حتى  العمل  في 
األعمال المكلفين بها، وإحالة القوائم للصرف خالل األسبوع 
عمل  مستجدات  ناقشت  االجتماعية  الشؤون  وزيرة  المقبل. 
من  المخصصة  المنحة  لصرف  الوزارة  من  المكلفة  اللجنة 

رئاسة الحكومة للمهجرين والنازحين.
اللجنة  مــع  الكيالني  بحثت  ــوزارة،  ــل ل بيان  وبحسب 
المستجدات المتعلقة بالفحص والتدقيق لقوائم المهجرين 
والنازحين في مراحلها النهائية. الوزيرة شددت على اللجنة 
الرسمية،  العطالت  أثناء  حتى  العمل  في  االستمرار  ضرورة 

القوائم  وإحالة  بها  المكلفين  األعمال  من  االنتهاء  لحين 
للصرف خالل األسبوع المقبل.

آلية موحدة لتسوية أوضاع المهجرين
الوطنية  الوحدة  حكومة  أعلنت  الماضي،  نوفمبر   2 وفي 
ومالية  إدارية  إجراءات  آلية عمل وفق  االتفاق على  الموقتة، 
سابق  من  المهجرين  لتمكين  الحكومية،  الجهات  بين 
وصرف  والمالية،  ــة  اإلداري أوضاعهم  وتسوية  أعمالهم، 
الدولة  وزير  كاًل من  لقاء جمع  جاء خالل  اإلعالن  مرتباتهم. 
لشؤون المهجرين وحقوق اإلنسان بحكومة الوحدة ، أحمد 
المالية خالد المبروك. وحسب بيان نشرته  أبو خزام، ووزير 
الوزيرين ناقشا  الحكومة على موقع »فيسبوك« فإن  صفحة 
بين  المشترك  التعاون  وسبل  المهجرين،  مرتبات  مشاكل 

الوزارتين لحل هذه اإلشكاليات.
لشؤون  العليا  اللجنة  أعلنت  الماضي،  أغسطس   30 وفي 
المهجرين تفعيل منظومة وآلية حصر النازحين في البلديات 
الماضي، وجه  15 أغسطس  النزوح. وفي  تتبع  عبر منظومة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، 
الدولة  وزير  برئاسة  المهجرين،  لشؤون  عليا  لجنة  بتشكيل 
لشؤون المهجرين أحمد أبوخزام. وتختص اللجنة بمساعدة 
المهجرين، وتسهيل الخدمات لهم، حسب القرار الذي حمل 

رقم 189 للعام 2021.

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

 بعد تأكيدات وزيرة الشؤون االجتماعية

 ● أزمة اخلبز واسعاره

● صرف منحة املهجرين االسبوع املقبل
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

مريم الصيد وإبداع الثلج والشمس

»ذي باتمان« يحتفظ بالصدارة

مغامرات  الجديد من سلسلة  الجزء  باتمان«،  فيلم »ذي 
الرجل الوطواط، احتفظ بصدارة شباك تذاكر صاالت أميركا 
الشمالية أسبوعا ثانيا على التوالي، على ما بينت تقديرات 

أولية نشرتها شركة »إكزيبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة »وورنر براذرز« ويؤدي 
الوطواط  الرجل  دور  باتينسون  روبرت  البريطاني  الممثل 
فيه، مداخيل بلغت 66 مليون دوالر، من الجمعة إلى األحد، 
مما رفع إجمالي إيراداته في الواليات المتحدة إلى أكثر من 
مستوى  على  دوالر  مليون   224 إليها  تضاف  مليونا،   238

العالم، علما أن تكلفة إنتاجه قدرت بنحو 200 مليون.
المغامرات  فيلم  نصيب  من  الثاني  المركز  بقي  كذلك 
»أنشارتد« )Uncharted( المستوحى من لعبة فيديو واسعة 
فيه  يؤدي  الذي  الشريط  إن  إذ  تنتجها »سوني«،  الشعبية 
توم هوالند دور صائد كنوز جمع 9.2 مليون دوالر في عطلة 
في  الحي  البث  فاحتلها  الثالثة  المرتبة  أما  األسبوع.  نهاية 
صاالت السينما لحفلة أحيتها فرقة البوب الكورية الجنوبية 
 Permission to« الشهيرة »بي تي إس« في سيول بعنوان

Dance on Stage« وبلغت إيراداتها 6.8 ماليين دوالر.
يروي  الذي  »دوغ«  فيلم  الرابعة  المرتبة  إلى  وتراجع 
دوره  )يتولى  الجيش  في  قديم  لمحارب  الطريق  على  رحلة 
تشانينغ تايتم(، يرافق الكلب لولو الذي أصيب خالل خدمته 
مع الجيش في أفغانستان، إلى جنازة صاحبه السابق. وحصد 

الفيلم 5.3 ماليين دوالر بين، الجمعة واألحد.
دور  يؤدي  الذي  هوم«  واي  نو  »سبايدر-مان:  فيلم  أما 
من  األحدث  الجزء  ويشكل  أيضا  هوالند  توم  فيه  البطولة 
مغامرات الرجل العنكبوت، فحل خامسا مع 4.1 مليون دوالر، 

فيما تجاوزت مداخيله العالمية 1.1 مليار دوالر.
6 - »ديث أون ذي نايل« )2.5 مليون دوالر(

7 - »سينغ 2« )1.6 مليون دوالر(
8 - »جاكاس فوريفر« )1.1 مليون دوالر(

9 - »سكريم« )445 ألف دوالر(
10 - »سيرانو« )391 ألف دوالر(.
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في فضاء الشبكة العنكبوتية

أسئلة الواقع االفتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
يشبه البعض عالقة الكاتب مع القارئ، في فضاء الشبكة 
العنكبوتية، بصعود الفنان على خشبة المسرح ليجد نفسه 
في مواجهة الجمهور، ال مكان لالختباء أو التواري، أنت في 
حضن الشمس، وبذا يمكننا السؤال، هل يشكل »تويتر« 
أو »فيسبوك« امتحانًا لقدرات الكتَّاب، من حيث اختيارهم 
آلليات التواصل مع الجمهور؟ هل يعبر الفضاء اإللكتروني 
عن آرائهم وشخصياتهم وطريقة تفكيرهم أم يمكن اعتباره 
فقط محطة استرخاء؟ وكيف يفهم امتناع أو عزوف الكاتب 
فاعليتها  بمدى  استخفافًا  التواصل  وسائل  استخدام  عن 
وقدرتها على إيصال أفكاره أم خوفًا من تعريته أمام القارئ؟

مسألة نسبية
الكاتب والشاعر، أحمد بللو، بالقول إن المسألة  يجيب 
نسبية ومرهونة بموقف الكتاب من قضايا الواقع ومراميهم 

من أدواتهم الكتابية والمطموح لهم منها.
ويستطرد معلقًا: »فيما يخص قناعتي الذاتية فأنا أعول 
كذلك  والمعرفة،  والتضامن  التواصل  في  كثيرًا  عليها 
واهتماماتهم  واقتراحاتهم  أسئلتهم  اآلخرين  لمشاركة 
باختياراتهم  االستمتاع  نفسه  الوقت  وفي  وتشوقاتهم، 
ومفيدًا  ممتعًا  براحًا  وأجده  واألدبية،  الفنية  ومنشوراتهم 
خاصة في بالدنا التي تعاني من عدم توفر المنابر اإلعالمية 
عام  رأي  في خلق  للمساهمة  واالحترافية،  الحرة  والثقافية 
مستنير، فلما ال تستثمر هذه الوسائط في خلق أو تشجيع 

هذا الرأي.
الفضاء  مع  الكتاب  تعاطي  يصنف  آخر،  جانب  ومن 
خوض  عن  البعض  امتناع  أولهما  بعدين  في  العنكبوتي 
هذه التجربة استخفافًا وأرستقراطية ثقافية أو الجهل بمدى 
فاعليتها، إضافة لعدم القدرة على التكيف، عدا أنه وضع أمام 
تحدٍ حقيقي وهو مواجهة مباشرة مع القارئ، ويعني أيضا 
خوفه من المواجهة نتيجة مالبسات تخص كتاباته وأفكاره 

ومواقفه، لذا يجهد في التواري تجنبًا للتعرية أو الفضيحة.
وبشكل عام يدلل بللو على أهمية الوسائط وأثرها الفاعل 
مساهمتها في إسقاط بعض الديكتاتوريات وشرخها جدران 
االستبداد خاصة في منطقتنا العربية واإلسالمية، ويجب أال 
نغفل على أن جل االنقالبات كانت تكتفي بمحاصرة اإلذاعة 

واالستيالء على الميكرفون والكاميرات.

فرصة استثنائية
التي  االتصاالت،  ثورة  عبدالدائم  عمر  الشاعر  ويصف 
الماضية  عقود  الثالثة  أو  العقدين  خالل  العالم  شهدها 
فأصبحت  أحالمهم،  تجاوزت  للكتّاب  استثنائية  بفرصة 
المعمورة األربع في طرفة  أركان  بفضلها كتاباتهم تصل 
كي  الورقية  الصحف  أرباب  يتسولون  كانوا  أن  بعد  عين 
ينشروا لهم أو يتوسلون لمؤسسات الدول أن تطبع لهم ما 

يكتبون، ومعظمهم بعد ذلك لن يقرأ لهم ما تمت طباعته 
التسويق  في  الرسمية  المؤسسات  وفشل  كسل  نتيجة 
لنتاجاتها من المطبوعات والتي يركن بعضها في مخازن 

األتربة والغبار حتى تأكلها األرضَة.

قرية صغيرة
وأردف أنه مع بروز منابر التواصل االجتماعي »فيسبوك، 
العالم بحق  الحال فصار  ...وغيرها« تغير  تويتر، انستجرام 
قرية صغيرة، بحيث يكتب شاعر مغمور قصيدته في بلدة 
نائية من جنوب ليبيا »على سبيل المثال« فيجد في الحال 
يشارك  وقد  العالم،  أنحاء  جميع  في  نصه  مع  يتفاعل  من 
في هذا التفاعل ناقد كبير أو متذوق استثنائي، مما يعطي 
دول  في  به  للتعريف  ذهبية  فرصة  النص  صاحب  الشاعر 
الثورة  هذه  لوال  ليدركها  يكن  لم  مهمة  ومحافل  كثيرة 

الرقمية.

وبذا فالكاتب صار على المحك بالفعل، وستسقط األوراق 
الصفراء ولن يبقى في الوعاء إال خالص اللبن.

بالشكل  شخصيته  يصنع  أن  أيضًا  الكاتب  واستطاع 
في  مكان  أي  ومن  بعناية  أصدقاءه  ويختار  يحب،  الذي 
العالم، وأن يحدد عددهم بالقدر الذي يريد، ويشارك في 
لتواصله  إضافة  »زوم«،  وعبر  بُعد  عن  الثقافية  المحافل 
مع مديري المهرجانات للمشاركة فيها بحضوره المادي.. 
مبدعو  منها  استفاد  مسبوقة  غير  خطوات  لعمري  وهذه 
في  التواصل  ضريبة  تتبدى  ذلك  ومع  المتأخر.  الجيل 
ازدحام الشبكة العنكبوتية بالغث والسمين؛ حيث اختلط 
يكون  أن  دون  للنقد  يتصدى  من  فنجد  بالنابل،  الحابل 
النقد وأصوله ومدارسه ومناهجه، ومن  إلمام بمبادئ  له 
يكتب الخاطرة مدعيًا أنها قصائد شعر، ولألسف ربما وافقه 
وهم  األشخاص  اآلف  أبدًا«  موضوعية  ليست  »ألسباب 
بذلك كأنما ينفخون فيه وهو يزداد علوًا وطيرانًا قبل أن 

يتفرقع بـ»نكشة دبوس«.
وال يعتقد عبدالدائم أن من بين الكتاب والشعراء - حتى 
من ذوي األسماء الرنانة - من يفوت عليه فرصة االستفادة 
من هذه الفضاءات في زيادة انتشار نصوصه والتعريف به، 
اللهم إال إذا كان ذلك الكاتب يجهل لغة التقنية أو تعيقه عن 

استعمالها أسباب أخرى.
الوسائل  هذه  أن  جبودة  خيري  والشاعر  الكاتب  يؤكد 

أعادت صياغة عالقة الكتاب مع الجمهور في محاور التفاعل 
مع ردود األفعال، وأسلوب وحجم المحتوى، واتجهت الكتابة 
إلى اإليجاز، كما ال ننسى ما أتاحته هذه الوسائل من أساليب 
هذا  خلق  وبذلك  والصورة،  بالصوت  المتلقي  لمخاطبة 

المجال آليات جديدة للكتاب وصناع المحتوى الثقافي.
الرأي  عن  بالتعبير  متعلقًا  معها  التعامل  جبودة  ويعد 
والكاتب  المعاصر  فاإلنسان  استرخاء،  ومحطة  والشخصية 
بالتبعية أصبح متصاًل بهذه الشبكات ووجد فيها براحًا فريدًا 
للتعبير عن رأيه وشخصيته، وهي تمثل تحواًل جذريًا نحو 
والتطبيقات  اللمسات  ومع  التواصل  من  ديمقراطي  شكل 
متنفسًا  صارت  الشبكات  هذه  المطورون  بها  يغذي  التي 
لالسترخاء والترفيه. كما يشخص موقفهم من التقانة على 
اعتبارين األول يرى أن هذه الوسائل مهدرة للوقت ويضحي 
يحتاجه  ما  وإعطائه  إلنتاجه  التفرغ  سبيل  في  بميزاتها 
من وقت واهتمام، ويقدم إنتاجه للجمهور عبر دور النشر 
والصحافة واللقاءات العامة، والثاني والذي أشرت إلى أنه ال 
يرى أهمية لها فاعتقد أن نسبته قليلة جدًا نتيجة قدرة هذه 

الوسائل على التغلغل في حياة معظم الناس.

تماس مباشر
وسائط  أن  سليمان  مهند  والصحفي  الشاعر  ويرى 
في  وكبيرة  واسعة  وبصورة  االجتماعي ساهمت  التواصل 
المتلقي،  والجمهور  الكاتب  بين  التقليدية  الهوة  تجسير 
ماريو  لكتابات  المحب مثال  المعاصر  القارئ  بإمكان  فصار 
يكون  أن  كويلو  باولو  أو  معلوف  أمين  أو  يوسا  فرغاس 
على تماس مباشر ويومي معهم، فهذه الفضاءات الرقمية 
أتاحت للجميع ال سيما الذين يتعاطون فعل الكتابة مشاركة 
حتى أنشطتهم اليومية، وبسبب هذه المباشرة في التعاطي 
الفنية  أدواته  تنمية  من  الواعي  الكاتب  استفاد  اليومي 
وتطوير قدراته اإلبداعية، ألنه أراد خوض مرانًا وتحدٍ مع 
من يختلفون معه واحترام توجهاتهم، بينما البعض اآلخر 
من الكتاب وقع ضحية لفخ عدم وجود الحواجز الكالسيكية 
والنقاشات  الجانبية  الخالفات  في  التورط  في  فانصرف 

السفسطائية األمر الذي أساء به لنفسه ولتجربته.
وأضاف أنه إلى حد كبير يحاول كل منا بشكل أو بآخر 
طرح ذاته بالطرائق التي يرتئيها مناسبة وتخدم مشروعه 
الكاتب  ينشره  ما  جُل  فإن  وبالتالي  واإلبداعي  الكتابي 
احتفظ  وإن  حال  لسان  عن  يعبر  اإلنترنت  شبكة  على 
بعض الكتاب بشيء من الخصوصية في هذا الصدد، أما 
فيما يتعلق بامتناع أو عزوف الكاتب عن استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي فالكل تقريبًا وقف عاجزًا عن التصدي 
وإذا  الكتاب،  فيهم  بمن  االفتراضية  العوالم  لمغريات 
استخدام وسائل  تمتنع عن مواكبة  وجدت شريحة منهم 
التواصل االجتماعي فهو ال يُعزى الستخفافه بقدر ما يُعزى 
ونظرة  الحديثة،  للتقنيات  استيعابه  لحجم جهالته، وعدم 
االستخفاف من البعض جذورها الجهل واالنكفاء على الذات 

ال أكثر.

طرابلس: عبدالسالم الفقهي

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط  

سرت - محمود الصالحي

ستسقط األوراق الصفراء ولن 
يبقى في الوعاء إال خالص اللبن

غيب الموت الممثل األميركي ويليام هيرت 
)71 عامًا( الذي عرف بأدواره في أفالم حصدت 
إقبااًل شعبيًا واسعًا على غرار »ذي بيغ تشيل« 
وحاز جائزة »األوسكار« عن فيلم »كيس أوف 

ذي سبايدر وومان«. وجاء في بيان لنجله ويل، 
نشرته وسائل إعالم أميركية عدة »ببالغ األسى 

تنعي عائلة هيرت وفاة األب الحبيب والممثل 
الحائز على جائزة األوسكار ويليام هيرت في 

13 مارس 2022، قبل أسبوع من عيد ميالده 
الثاني والسبعين«.

وداعًا ويليام هيرت

»أبطال« فاطمة البنوي

المخرج الليبي رافع 
المحجوب ينتهي قريبًا 

من تصوير الجزء العاشر 
من سلسلة »هدرازي«، 

من تأليف فرج عبدالكريم 
وفارس برطوع وزينة 

المسالتي، للعرض في 
رمضان المقبل. وقال مدير 
الشركة اإلعالمية المتحدة 

عبدالمنعم المغربي 
لـ»الوسط«، إن »هذا هو 

رابع أعمال مشروع الشركة 
اإلنتاجي لسنة 2022 وهو 

سلسلة هدرازي للنجم فرج عبدالكريم، بمشاركة عدد من نجوم التلفزيون 
الليبي منهم سلوى المقصبي وخالد الفاضلي، رياض التاورغي وأسامة بركة 

وسالم عيسى وجمال محمد وفتحي بدر وصالح الورفلي، وشداد الخمسي، 
ونخبة من الوجوه الشابة«.

املحجوب و»هدرازي 10«

كاتي بيري تنجو من الغرامة
النجمة العالمية كاتي بيري لن تدفع 2.8 مليون 

دوالر لمغني الراب الذي اتهمها بسرقة جزء من 
إحدى أغانيه ألغنيتها »Dark Horse« العام 2013، 
فبعد معركة قانونية مطولة، قررت محكمة استئناف 

فيدرالية أن نجمة البوب األميركية وفريقها ليسوا 
مسؤولين عن دفع المبلغ )حوالي 2.1 مليون جنيه 

إسترليني( لفنان الهيب هوب، فليم، واسمه الحقيقي 
ماركوس جراي.

فن x فن

الممثلة والمخرجة والكاتبة السعودية فاطمة 
البنوي تشارك في بطولة فيلم »أبطال«، الذي 

انطلق في دور العرض السينمائية بالمملكة 
العربية السعودية واإلمارات، وتدور أحداث فيلم 

»أبطال« في إطار كوميدي يحمل في باطنه 
رسالة جادة سامية، حول خالد الذي يعمل 

كمساعد مدرب لفريق سعودي كبير، وبسبب 
غروره يتورط في مشكلة بإحدى المباريات، 

ويتحول على أثرها إلى المحكمة التأديبية 
الرياضية، ليعاقب باإليقاف الموقت، والعمل 

كمدرب لفريق غير محترف من الالعبين ذوي 
الهمم بإحدى المدارس.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مسقط رأسها كان في 
روسيا سنة 1973 فأخذت 

عينا طفولتها مبكرا 
بجمال تساقط الثلج ● مهند سليمان

● أحمد بللو

● خيري جبودة

● عمر عبدالدائم

لي  تقدم  لم  الصيد  مريم  الفنانة  إبداع  عن  بحثي  محركات 
سوى ما كتبه الناقد عبدالسالم الفقهي، وذلك الحوار الذي أجرته 
الشاعرة والصحفية خلود الفالح معها، وبالطبع بضعة إدراجات 

من معجبين بفنها.
ومراتع  طفولتها  مهد  تباين  بسبب  تجربتها  تميز  ولعل 
شبابها. مسقط رأسها، كان في روسيا سنة 1973 فُأخذت عينا 
طفولتها مبكرًا بجمال تساقط الثلج، ونصاعة بياضه، فتخلقت 
الشمس  بلد  موطنها  إلى  رجوعها  حتى  رافقتها  رقيقة  بسمة 
والدفء فتشكلت في وجدانها ألوان الطيف. وهذا ما جعل الناقد 
عبدالسالم الفقهي يقرر أن تجربتها اللونية تأسست على تمازج 
ثم  »ليبيا«(  الشمسية  وعوالمها  »موسكو«  الثلجية  )منابتها 
طورتها عبر دراستها العليا، وهي التي بدأت مسيرتها الفنية منذ 

الطفولة، التي كانت في روسيا موطن والدتها.
تقول في حوارها مع الشاعرة خلود الفالح: »شغفي الفني ال 
حدود له، وإلبراز تلك الموهبة التي بداخلي؛ كنت أرسم كل شيء 
وفي كل مكان.. «. فلقد قالت 
أنها تؤمن »أن الفنون واآلداب 
في  وأساسي  فعال  دور  لها 
بلورة مفاهيم المجتمعات نحو 
قيم الخير والجمال والتسامح«.
درست  الصيد  مريم  الفنانة 
فيها  وتخرجت  الفنية،  التربية 
سنة 1998 ثم واصلت دراستها 
الليبية،  األكاديمية  في  العليا 
وهي اآلن عضو هيئة التدريس 
بكلية الفنون واإلعالم بجامعة 

طرابلس.
وتعتبر نفسها امرأة حالمة، ولذا إنتاجها الفني يعد تجريديًا 
تعبيريًا، بعيدًا عن الرسم الواقعي، الذي ال تهواه، وتفضل أن 
تعبر اللوحة عن نفسها وتؤثر في المتلقي، ألن اإلبداع يفيض من 
العمل نفسه، وال ينبغي شرحه، بل يتعين على المتلقي أن يغوص 
يقرأها  تعبيرية  رسالة  تكون  أن  يتعين  فاللوحة  تفاصيله  في 
المتلقي وغالبا يفهمها. وترى أن للثقافة أهمية قصوى في إبداع 
وتعلم كيفية  العلم  ».. مواكبة  الفنان  يتعين على  ولذا  الفنان، 
إحياء األعمال القديمة برؤية معاصرة لجذب المتلقي وإبهاره من 

حيث الرؤية الجمالية واإلبداع الممزوج داخل العمل الفني«.

»بطلوع الروح«.. مسلسل مصري 
يثير الجدل قبل عرضه في رمضان

إطالق مسابقة »نرتقي« الثقافة

الثقافة والتنمية  نظم مكتب 
مسابقة  سرت  ببلدية  المعرفة 
عنوان  تحت  مفتوحة  ثقافية 

»بالثقافة نرتقي«.
الثقافة  مكتب  مدير  وقال 
إن  لـ»الوسط«  فكرون  عالء 
»هذا النشاط الثقافي يأتي في 
لمكتب  واألنشطة  البرامج  إطار 
بين  من  والذي  سرت،  الثقافة 
بالمشهد  االرتقاء  أهدافه 

الثقافي في المدينة«.
وأوضح فكرون أن المسابقة متاحة للجميع، وسيجري اختيار 

فائز واحد عن طريق القرعة، سيحصل على جائزة قيمة.

تسبب الملصق الدعائي للمسلسل المصري »بطلوع الروح« المنتظر 
التواصل  مواقع  رواد  بين  الجدل  من  حالة  في  رمضان،  في  عرضه 
االجتماعي، بعد ظهور أبطال العمل وهم يرتدون زيًا يشبه الزي المعروف 
البعض طالب بمقاطعته، فيما  للمنتمين لتنظيم »داعش«، لدرجة أن 
شجع آخرون على دعمه.. وذلك دون أن يعرف أي من الفريقين محتوى 

المسلسل.
إلهام  ومنهم  المسلسل  أبطال  من  بعض  الزخم  هذا  مع  وتفاعل 
إنها  أديب  عمرو  لإلعالمي  تلفزيونية  تصريحات  في  قالت  إذ  شاهين؛ 
تقدم رسالة محترمة ومهمة، وإنها تهاجم »طريقة التفكير الداعشية«، 
العمل  إن هذا  قالت  بل  ليه؟«،  زعالنين  »إنتو  العمل  وسألت مهاجمي 

سيكون أفضل ما قدمت.
وتابعت: »لما تشوفوا المسلسل هتعرفوا إن في ناس بتبعدكم عن 
الدين، المفروض إن الناس تشكرني إني بدافع عن الدين اإلسالمي«، 
موضحة: »أرتدي في العمل مالبس المجاهدات في داعش وليس مجرد 

امرأة محجبة، وهي شخصية قوية تقوم بتجنيد الداعشيات الجدد«.
قناة  لمذيعي  نقدًا  نفسها  المداخلة  خالل  شاهين  وجهت  فيما 
أعمال داعش  ياريتك تنفعل على  الجزيرة  »الجزيرة«: »بقول لمذيعين 

الحقيقية.. دقونكم مبتظهرش إال ما تبدأوا تتكشفوا«.
يوجد  ال  »لماذا  قائاًل:  المسلسل،  الصاوي  محمد  الداعية  وهاجم 
مسلسل عن أميركا التي قتلت مليون فيتنامي أو مسلسل عن روسيا التي 

تقتل اآلن األبرياء؟«.
وفي المقابل، نقل الكاتب الطبيب المصري خالد منتصر الصراع إلى 
»فيسبوك«:  بموقع  صفحته  على  منشور  في  وقال  »السلفيين«،  خانة 
الدواعش  عن  بيتكلم  مسلسل  من  مرعوبين  السلفيين  فاهم  »مش 

ليه؟هل خايفين إن المشاهد يعرف فكر الدواعش جاي منين«.
حاتم،  ومحمد  السعدني  وأحمد  شلبي  منة  المسلسل  أبطال  ومن 
وأيمن عزب، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة 

أبوذكري.
على  الرسمي  حسابها  خالل  من  الملصق  شلبي،  منة  ونشرت 

»إنستغرام« وعلقت قائلة: »قريبًا بطلوع الروح رمضان 2022«.

للمخرجة نزيهة عريبي

»حقول الحرية«.. فيلم حميمي يعكس األمل والنضال والتضحية في ليبيا

بالنش«  »كارت  برنامج  ضمن 
 ،2022 العام  خالل  األفالم  لعروض 
»حقول  الوثائقي  الفيلم  عُرض 
نزيهة  الليبية  للمخرجة  الحرية« 
أسبوع  لمدة  اإلنترنت  على  عريبي، 
على موقع »قافلة بين سينمائيات«، 
لهذا  بالنش«  الـ»كارت  وصاحبة 
الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض 
ومبرمجة  والمنتجة  الكاتبة  هي 

األفالم، إلهام شكريفار.
الحرية«  »حقول  فيلم  ويتابع 
خمس سنوات من عمر ثالث العبات 
ليبيا  في  نسائي  قدم  كرة  بفريق 
البالد  تنزلق  بينما  الثورة،  بعد  ما 
اآلمال  وتبدأ  األهلية،  الحرب  إلى 
بالتالشي.  العربي  للربيع  المثالية 
إلى  الكرة  العبات  تتحول  وبينما 
خالل  من  نرى  بالصدفة،  ناشطات 
بمرحلة  يمر  بلد  حقيقة  أعينهن 
انتقالية، حيث تتعارض قصص الحب 
والتطلعات الشخصية مع التاريخ. إنه 
فيلم حميمي يعكس األمل والنضال 
األحالم  تعتبر  بلدٍ  في  والتضحية 
حب  رسالة  وهو  رفاهية.  مجرد  فيه 

لألخوة.
نزيهة  الفيلم  مخرجة  وتقول 
األمر  »بدأ  فيلمها  عن  عريبي 

الالعبات  نضال  لتوثيق  كمحاولة 
على  لهن  مباراة  أول  إلقامة  الثالث 
الوطني  الفريق  باعتبارهن  اإلطالق 
ليبيا؛  في  للسيدات  القدم  لكرة 
إلى مسار أكثر ثراء  لكن األمر تطور 
إلى  انجذبت  لقد  وقوة.  وحميمية 
وتواجدت  الرائعة،  الشخصيات  هذه 
هناك  تكن  لم  عندما  حتى  معهن 
نزيهة  وتضيف  قدم«.  كرة  مباراة 
األمر  يكن  لم  لهن،  »بالنسبة 
المنتخب  يشكلن  بكونهن  متعلقا 

للسيدات،  القدم  لكرة  الوطني 
وإنما برغبتهن في اللعب 

مع  والتواجد  بمهارة 
يشتركون  أشخاص 

في  معهن 
والتمتع  التفكير، 
صغيرة  بلحظة 
من الحرية. لقد 
فكرة  جذبتني 
حينما  أنه 
كل  نفقد 

القوة  نجد  فإننا  وتكرارا،  مرارا  شيء 
اكتشاف  وإعادة  الحياة  لمواصلة 
أنفسنا، حتى في بلد فوضوي ومعقد 

مثل ليبيا«.
عريبي هي  نزيهة  الفيلم  مخرجة 
فنانة بصرية ومخرجة أفالم بريطانية 
- ليبية. عادت إلى ليبيا خالل الثورة 
للعمل واستكشاف موطن والدها في 
تأسيس  في  شاركت   ،2012 العام 
شركة »HuNa« بالعاصمة طرابلس 
إلنتاج أفالم مرتبطة بالهوية، والنوع 
االجتماعي والمصالحة. وتعمل 
كمصورة  أيضا  نزيهة 
وجرى  سينمائية، 
الفنية  أعمالها  عرض 
نطاق  على  مطبوعة 
معارض  في  واسع 
العالم.  حول 
عريبي  حصدت 
األكاديمية  جائزة 
لفنون  البريطانية 
والتلفزيون  السينما 

وهو  الحرية«،  »حقول  فيلم  عن 
عُرض  الذي  األول  الطويل  فيلمها 
في عديد المهرجانات الدولية، ومن 
و»لندن«،  »تورنتو«،  مهرجان  بينها 
الدولي«  الوثائقي  للفيلم  و»إدفا 
»بالك  مهرجان  وكذلك  بأمستردام، 
»أجيال  السينمائي«، ومهرجان  ستار 
»كوبنهاغن  ومهرجان  السينمائي«، 
وتعمل  الوثائقية«.  لألفالم  الدولي 
إنتاج  على  الحالي  الوقت  في  عريبي 
»بعد  الطويل  الروائي  فيلمها 

الثورة«.
وتقول صاحبة الـ»كارت بالنش«، 
اختيارها  سبب  عن  شكريفار،  إلهام 
لفيلم حقول الحرية إنه »يرسم ست 
سنوات من عمر كرة القدم النسائية 
معقدة  رحلة  تُعد  والتي  ليبيا  في 
بحد ذاتها. ولمن ال يعرف الكثير عن 
طبيعة األوضاع المعقدة في مرحلة ما 
بعد حكم القذافي في ليبيا، سيكون 
فبصورة  جيدة.  انطالقة  الفيلم  هذا 
جميلة، وسردية ماهرة، يأخذنا الفيلم 
النساء  رائعة من  لالحتفاء بمجموعة 
والتكاتف،  الحرية،  يمثلن  اللواتي 
والمثابرة، وتحقيق انتصارات صغيرة 
ولكن مهمة رغم الصعاب. أتمنى أن 
يقوم الفيلم بإلهام كل من يشاهده 
ألهمني  ما  خالل هذا األسبوع، بقدر 
الجميل  والفريق  عريبي  نزيهة  عمل 

في هذا الفيلم«.

المغربية كيما بوربح 
تخوض تجربة التمثيل 

للمرة األولى من خالل فيلم 
جديد يكتبه وينتجه المنتج 

المصري محمد السبكي، 
ويتم التحضير له في الوقت 

الحالي من أجل تصويره 
بعد انتهاء شهر رمضان 

المقبل؛ حيث يضم 
الفيلم عددًا من النجوم 
المصريين والسوريين 

واللبنانيين 
والمغاربة ومقرر 

تصويره بين 
مصر ودبي. 
وقالت كيما 

»أقدمت على 
تجربة التمثيل 

بعد تأجيل هذه 
الخطوة على مدار 

السنوات الماضية، حيث 
وصلني أكثر من عرض 
خالل فترة تواجدي في 

مصر العامين 2018 
و2019، إال أنني لم أكن 

مستعدة للتجربة في 
ذلك التوقيت«.

كيما بوربح.. أول مرة



تشهد الئحة ترتيب فرق المجموعتين األولى والثانية تواجد 
وبطوالت  بألقاب  وتُوجت  عانقت  التي  الفرق  من  فريقين 
الدوري الليبي لكرة القدم، في آخر الئحة الترتيب ويصارعان 
من أجل تفادي الهبوط والبقاء في دوري الشهرة واألضواء 
ويزداد  صعوبة  يواجهان  وأصبحا  نتائجهما  ساءت  أن  بعد 
التي  المحلية  المسابقة  أسابيع  مرور  مع  تعقيدًا  موقفهما 

ستدخل األسبوع المقبل جولتها الخامسة إيابًا.
في  الليبي  الدوري  بطولة  حامل  العريق  التحدي  ففريق 
)66 - 67( على حساب فريق  ثالث مناسبات خالل مواسم 
االتحاد،  فريق  حساب  على   )77  -  76( وموسم  االتحاد، 
على  النهائية  المباراة  في  فوزه  عقب   )97  -  96( وموسم 
فريق المحلة، يتواجد في آخر ترتيب فرق المجموعة األولى 
واحدة  مباراة  في  فوزه  عقب  حصدها  نقاط  سبع  برصيد 
وتعادل في 4 مباريات وخسارة في ثماني مباريات، ومتبٍق له 
خمس مباريات أمام فرق الصداقة واألهلي بنغازي ودارنس 
والهالل والتعاون. أما فريق الشط الذي سبق أن توج ببطولة 
الدوري الليبي في الموسم الرياضي )95 - 96( عقب فوزه 
في المباراة النهائية على فريق األهلي بنغازي بهدف لصفر، 
فريق  حساب  على   1998 العام  ليبيا  كأس  ببطولة  وتوج 
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في
بنادي املرمى الطائرة  للكرة  األول  الفريق  توج 

للموسم  الليبي  الدوري  بلقب  »السويحلي«، 
منافسة  بعد   ،)  2022 -  2021( الجاري  الرياضي 
قوية مع نظيره »األهلي طرابلس« هذا الموسم، 

ليكون اللقب العاشر في تاريخه.
النسخة  في  مشواره  »السويحلي«  واختتم 
المصراتي«،  »االتحاد  نظيره  على  بالفوز  الحالية 
وحقق  الرباعي.  الدور  األخيرة من  الجولة  إياب  في 
»السويحلي« الفوز على »االتحاد المصراتي« بثالثة 
»السويحلي«  فريق  بدأ  حيث  مقابل،  دون  أشواط 
المباراة بسيطرة كبيرة حتى النهاية، وجاءت نتائج 

األشواط على النحو التالي: الشوط األول )22-25( 
والشوط الثاني )25-21( والشوط الثالث )18-25(. 
الرباعي  الدور  اإلياب من مسابقة  مرحلة  وشهدت 
للدوري الممتاز منافسة شرسة بين الفرق، وتمكن 
الكاملة  العالمة  تحقيق  من  »السويحلي«  فريق 
طرابلس«،  »األهلي  عكس  مباريات،  الثالث  في 
الذي فرط في الصدارة بخسارة الجولة الثانية أمام 
الثالثة  الجولة  في  نقطة  وخسارة  »السويحلي« 
»السويحلي«  تتويج  وجاء  بنغازي«.  »األهلي  أمام 
وللمرة  الطائرة،  لكرة  ليبيا  بكأس وذهبية بطولة 
العاشرة في تاريخه، برصيد 15 نقطة، ونال »األهلي 
طرابلس« الميدالية الفضية برصيد 13 نقطة، وتوج 
»االتحاد المصراتي« بالمدالية البرونزية برصيد ست 

نقاط، وحل »األهلي بنغازي« رابعًا برصيد نقطتين.

»السويحلي« يتوج بدوري الطائرة للمرة العاشرة في تاريخه

المصلي،  المصغرة، مصطفى  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  أعلن 
السنوسية على  والجامعة  التحدي  بين  السوبر  مباراة نهائي  إقامة 

الحكام  انطالق ملتقى  أعلن  المقبل. كما  السبت  ملعب مصراتة 
الجمعة، ضمن سلسلة  25 حكمًا  النخبة بمشاركة  الدوليين وحكام 
إلى »الوسط«: »سعيد بمشاركة بلدية  اللعبة. وقال  اتحاد  نشاطات 

الكفرة ألول مرة في برامج ومسابقات الكرة المصغرة بـ5 فرق 
اتحاد لها«. اعتماد  بعد 

إبراهيم، الالعب السابق لـ»ألهلي طرابلس« ◆◆ قال أبوبكر بن 
والمنتخب الوطني لكرة القدم، إنه يقدر جهد كل مدرب يسعى 

التحية لكل مدرب مجتهد في مجاله.  الليبية، ويوجه  الكرة  لتطوير 
وأوضح في تصريح إلى جريدة »الوسط«: »تمنيت أن أكون مدربًا 
الليبية  الكرة  التسعينات وأسهم في تطوير  اعتزالي في بداية  بعد 
ألنه كان المجال األقرب لي«. وأضاف: »اآلن التدريب أصبح أسهل 

من ذي قبل«.

هل تستمر رحلة ممثلينا 
في مالعب »الكونفدرالية«

الحدث

زين العابدين بركان
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نجم  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  واصل 
كرة  عالم  في  التاريخ  كتابة  يونايتد«،  »مانشستر 
»توتنهام«،  مواجهة  خالل  المرة  وهذه  القدم، 
معقل  ترافورد«  »أولد  ملعب  على  جمعتهما  التي 
من   29 رقم  الجولة  في  يونايتد«  »مانشستر 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
تسجيل  المباراة،  عمر  من   13 الدقيقة  وشهدت 
»مانشستر  تقدم  لهدف  رونالدو  كريستيانو 
له  الثاني  الهدف  أضاف   38 الدقيقة  وفي  يونايتد«. 
الهدف  ولـ»يونايتد«، وواصل رونالدو توهجه، وسجل 
في  يونايتد«  ول»مانشستر  )هاتريك(  له  الثالث 

المباراة بالدقيقة 81.
وأصبح »صاروخ ماديرا« الالعب األكثر تسجياًل في 
 807 تاريخ كرة القدم مع األندية والمنتخبات بواقع 
المسجل  الرقم  محطمًا  مباراة،   1111 في  أهداف 
باسم التشيكي جوزيف بيكان صاحب الـ805 أهداف 

في 530 لقاء.
 450 الرقم األسطوري، بواقع  ووصل رونالدو لهذا 
هدفًا مع »ريال مدريد«، و136 هدفًا بقميص »مانشستر 
و101  البرتغال،  منتخب  رفقة  هدفًا  و115  يونايتد«، 

لصالح »يوفنتوس« و5 أهداف مع »سبورتنغ لشبونة«.
وتجاوز رونالدو الرقم المسجل باسم الهولندي رود فان 
 96 سجل  حيث  يونايتد«،  »مانشستر  بقميص  نيستلروي 

هدفًا مع الفريق في البريميرليغ.
أيضًا، أصبح كريستيانو رونالدو ثالث العب يبلغ من العمر 
37 عامًا أو أكبر عمرًا يسجل أكثر من مرة في مباراة بالدوري 
واحدة(  )مرة  شيرينغهام  تيدي  بعد  الممتاز  اإلنجليزي 

وغراهام ألكسندر )مرتين(.

حظوظه  من  طرابلس«  »األهلي  فريق  عزز 
التأهل  بطاقتي  إحدى  على  المنافسة  في 
»الكونفدرالية«  بطولة  من  النهائي  ربع  للدور 
من  وثمين  غاٍل  بانتصار  عودته  عقب  األفريقية 
حساب  على  لوساكا،  الزامبية،  العاصمة  ملعب 
الفريق  وتقدم  الزامبي.  »زاناكو«  مستضيفه 
خطوة مهمة بفوز مستحق جاء في وقته وتوقيته 
المناسب، خاصة أنه سيستقبل في الجولة ما قبل 
فريق  األولى،  المجموعة  ترتيب  متصدر  األخيرة 
الجولة  في  سيتحول  ثم  المصري،  »بيراميدز« 
األخيرة ليختتم مبارياته ليحل ضيفًا على النادي 

الرياضي »الصفاقسي« التونسي ثالث الترتيب.
تعرض ألول خسارة  فقد  »االتحاد«  فريق  أما 
أمام مستضيفه فريق »شبيبة الساورة« الجزائري، 
وهي الخسارة التي ستجعل الفريق ينتفض ويرفع 
قبل  ما  الجولة  في  والتعويض  االنتصار  شعار 
األخيرة، حين يستقبل ضيفه »رويال ليوباردس« 
االسواتينى في مباراة ال تقبل أنصاف الحلول أو 
حظوظه  على  يحافظ  حتى  اثنين،  على  القسمة 
في المنافسة ضمن المجموعة الثانية، خاصة أنه 
سيختتم مشواره في المجموعة بمالقاة متصدر 
الترتيب، فريق »أورالند بيراتس« الجنوب أفريقي 

على ملعبه.
والطموح  األمل  الليبية  الكرة  ويرواد جماهير 
بمالعب  التواجد  رحلة  ممثالنا  يواصل  أن  في 
»الكونفدرالية« وتطول فترة بقائهما، والذهاب 
بعيدًا في منافساتها بين كبار أندية القارة، خاصة 
بعد استعادة فرقنا المحلية اللعب على مالعبها، 

وأصبحت الحظوظ متساوية مع منافسينا.
النتائج والصحوة واالستفاقة  والشك أن هذه 
مسيرة  على  إيجابية  بصورة  ستنعكس  القوية 
الكرة الليبية والمنتخب الليبي األول الذي تضم 
المنتخب  عناصر  وأبرز  أغلب  الفريقين  قائمة 
مهمة  جديدة  مرحلة  سيدخل  الذي  الدولية 
بقيادة فنية جديدة لم يتم كشف هويتها بعدها. 
أمامها،  األكبر  والتحدي  األول  الرهان  وسيكون 
العودة  على  المنافسة  هو  األهم  واالستحقاق 
إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا الـ»كان«، 
والتي   ،2023 العام  العاج  بساحل  ستقام  التي 
غاب منتخبنا عن مالعبها طوياًل في آخر 5 نسخ 
متتالية، ومنذ آخر ظهور في العام 2012 بمالعب 

غينيا والغابون.

● رونالدو

أحمد بن علي يقترب من »األضواء 
والشهرة« في الدوري اإليطالي

هل ينجو بطال الدوري الليبي 
التحدي والشط من شبح الهبوط؟

● بن علي

الوسط - زين العابدين بركان

فريقه  مع  علي،  بن  أحمد  الليبي  الوسط  العب  شارك 
في  التوالي،  على  الثالث  الفوز  تحقيق  في  »بيزا«، 
باالنتصار  القدم،  لكرة  اإليطالي  الثانية  الدرجة  دوري 
ثالثة  عند  استقرت  بنتيجة  »كريمونسي«،  نادي  على 
روميو  غاريبالدي  »أرينا  ملعب  في  رد،  دون  أهداف 
في  »بيزا«  ثالثية  وجاءت  بيزا.  بمدينة  أنكونيتاني« 
إرنيستو  اإليطالي  طريق  عن  »كريمونسي«  شباك 
من  وهدف  هدفين،  سجل  الذي  توريغروسا، 
التي  المباراة  في  بوسكاس،  جورجي  الروماني 
شارك فيها المحترف الليبي أحمد بن علي أساسيًا، 

وخرج عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء.
فوز رفقاء أحمد بن علي، منح الفريق ثالث نقاط 
ثمينة، وضعته في صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، 
وتعادل  مباراة،   15 في  فاز  مباراة،   29 جمعها من 
عن  نقطة  وبفارق  مباريات،   4 وخسر   10 في 
تجمد  بينما  »ليتشي«،  نادي  مالحقيه  أقرب 
53 نقطة في  رصيد »كريمونسي« عند 
نادي »بيزا«  ليقترب  الثالث.  المركز 
من التأهل إلى دوري الدرجة األولى 
اإليطالي الموسم المقبل بعد تصدره 

»السيريا بي«.
سابق  وقت  في  أعلن  »بيزا«،  نادي  وكان 
الوسط  العب  مع  الرسمي،  تعاقده 
نادي  من  قادمًا  علي،  بن  أحمد  الليبي 
»كروتوني«، الناشط في دوري الدرجة 
على  بي(،  )سيريا  اإليطالي  الثانية 
حتى  أشهر،   6 لمدة  اإلعارة  سبيل 
نهاية الموسم الجاري. ونشر الحساب 
الرسمي لنادي »بيزا« اإليطالي، عدة 
صور للمحترف الليبي أحمد بن علي، 
عليه:  وعلق  به،  ترحيبيًا  وفيديو 
يعلن  علي..  بن  أحمد  بك  »أهاًل 
مع  تعاقد  أنه  الرياضي  بيزا  نادي 
سبيل  على  علي  بن  أحمد 
من  قادمًا  اإلعارة 
يذكر  كروتوني«. 
أن أحمد بن علي، 
العمر  من  البالغ 
بدأ  عامًا(،   29(
الكروي  مشواره 

سيتي«  »مانشستر  نادي  في  الشباب  فئة  صفوف  في 
اإلنجليزي، ثم ُأعير في العام 2011 إلى فريق »روتشيدل« 
اإلنجليزي، ولعب في إيطاليا لفرق »بريشيا« و»باليرمو« 
و»بيسكارا«، قبل أن يوقع مع »كروتوني« في يناير 2018 
»كروتوني«  مع  ويرتبط  »بيسكارا«،  صفوف  من  قادمًا 

بعقد يمتد إلى يونيو 2023.
 23 في  اإليطالي،  »كروتوني«  نادي  إدارة  وأعلنت 
أغسطس من العام 2020، بشكل رسمي، تمديد التعاقد 
مع المحترف الليبي أحمد بن علي، متوسط ميدان الفريق 
األول، لمدة ثالثة مواسم مقبلة حتى 2023. أعرب حينها 

الدولي الليبي، عن سعادته بتمديد تعاقده مع ناديه.
موقع  على  الشخصية  صفحته  عبر  علي«،  »بن  وكتب 
الستمراري  »فخور  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل 
أراد استمراري،  بارتداء قميص كروتوني. شكرًا لكل من 
االنتظار،  أطيق  »ال  موضحًا:  دعموني«،  الذين  ولكل 
وشغوف بالدفاع عن ألوان كروتوني من جديد، وهز شباك 

المنافسين«.
العبه  عقد  جدد  اإليطالي  »كروتوني«  نادي  أن  يذكر 
الطريق على  أحمد بن، لمدة ثالثة مواسم، بهدف قطع 
إدارة نادي »بارما« التي سعت في ذلك الوقت لضم الجناح 
الدولي الليبي، إال أن إدارة »كروتوني« نجحت في التجديد 

له لبقاء بن علي.
يسجل  ليبيا  تاريخ  في  أول العب  علي  بن  أحمد  ويعد 
 2016( موسم  في  وذلك  اإليطالي،  الدوري  في  هدفًا 
أمام  »بيسكارا«  السابق  فريقه  مع  سجل  حين   ،)-2017
»نابولي« في الدوري، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين 
لكل فريق. وخاض أحمد بن علي مع »بريشيا« 79 مباراة 
للعب  »بريشيا«  من  وانتقل  هدفًا،   13 خاللها  وسجل 
لقاء في موسمين،   83 نادي »بيسكارا«، حيث خاض  مع 
الذي خاض  إلى »كروتوني«  انتقل  ثم  14 هدفًا،  وسجل 
معه 72 مباراة وسجل 12 هدفًا، وشارك هذا الموسم في 
12 مباراة خالل مرحلة الذهاب مع »كروتوني« في »سيريا 

بي«، ونجح في تسجيل هدفين.
»كروتوني«  في  العب  كأفضل  ُاختير  علي  بن  وكان 
االختيار  هذا  وجاء   ،»2019  -  2018« لموسم  اإليطالي 
للنادي  الرسمية  الصفحة  على  ُأقيم  تصويت  خالل 
اإليطالي الناشط في دوري الدرجة الثانية اإليطالي، عبر 
»فيسبوك«، حيث حل بن علي أواًل في التصويت بعد أن 
جمع 6425 صوتًا، متفوقًا على المهاجم النيجيري نوانكو 

سيمي والحارس أليكس.

الهالل، فيحل في المركز األخير ضمن فرق المجموعة الثانية 
برصيد 4 نقاط حصدها من أربع تعادالت، فيما خسر نتائج 
9 مباريات ومتبٍق أمام الفريق خمس مباريات أمام كل من 

أبوسليم واالتحاد واتحاد المصراتي والمحلة والخمس.
فهل سيفلت وينجو البطالن السابقان للدوري الليبي لكرة 
القدم من فخ الهبوط أم ستشهد األسابيع القليلة المتبقية 
للبطلين،  وانتفاضة  صحوة  المحلية  البطولة  عمر  من 

ويؤكدان جدارتهما فى البقاء بين الكبار؟
األولى  الدرجة  األدنى وهو دوري  الدرجة  أن دوري  يذكر 
التي  الفرق  أحد  الظهرة  فريق  تواجد  مواسم  منذ  يشهد 
توجت ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم ألول مرة في تاريخه 
المباراة  في  فوزه  عقب   )85  -  84( الرياضي  الموسم  في 
الترجيح.  ركالت  بفضل  بنغازي  األهلي  فريق  على  النهائية 
وكان الموسم الرياضي )2005 - 2006( قد شهد آخر تواجد 
لفريق الظهرة العريق بدوري األضواء. وكشف قائد »التحدي« 
محسن األوجلي، في حوار لـ»كورة« أن أسباب نتائج الفريق 
في الدوري الممتاز كثيرة جدًا، لكن يبقى الجانب المالي هو 
األكثر تأثيرًا، فعلى الرغم من األزمة التي يمر بها النادي منذ 
سنوات )منذ العام 2015( لكن لم تقف أي جهة معه. وأوضح 
أن »التحدي« دائمًا ينهض وقت األزمات »وبإذن اهلل نحن 
قادرون على عبور األزمة، والجميع لديهم التصميم على ذلك، 

سواء الطاقم اإلداري أو الفني أو الالعبين«.

● فريق التحدي الليبي

مسيرة ناجحة ألولمبي 
الزاوية متصدر ترتيب 

المجموعة الثانية
يمر فريق األولمبي بالزاوية لكرة القدم، بواحدة 
يمضى  حيث  الموسم  هذا  فتراته  أفضل  من 
الفريق بثبات ويسير بخطى واثقة وثابثة بعد أن 
اعتلى صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية موقتًا، 
برصيد 22 نقطة حصدها الفريق بعد أداء ثالثة 

عشر مباراة، حيث سجل الفوز في ست مباريات 
ثالث  نتائج  وفقد  مباريات   4 في  وتعادل 

مباريات. ويعد خط هجوم الفريق هو 
األفضل والحلقة األقوى على صعيد 

أربعة  برصيد  المجموعة  فرق 
أحوال  وتحسنت  هدفًا.  عشر 
األسابيع  خالل  الفريق  ونتائج 
المدرب  مجيء  منذ  األخيرة 

التونسي منير شبيل الذي تولى قيادة الفريق 
بداًل من مواطنه المدرب لطفي جبارة. وفريق 
األولمبي بالزاوية أول فريق ينجح في التتويج 
بلقب بطولة الدوري الليبي من خارج مدينتي 
طرابلس وبنغازي حين توج باللقب بجدارة في 
بقيادة   )2004  -  2003( الرياضي  الموسم 
وصيفًا  حل  كما  تيلمان،  البلجيكي  المدرب 
الكرة  ومثل   ،2006 العام  ليبيا  كأس  لبطل 

الليبية ألول مرة عربيًا وأفريقيًا.

»األهلي طرابلس« يعود بفوز قاتل.. و»االتحاد« يتلقى خسارته األولى بـ »الكونفدرالية«

الوسط- زين العابدين بركان

»الزعيم« يؤكد تفوقه على األندية الزامبية ويعزز حظوظه في التأهل لربع نهائي البطولة األفريقية

وسطوته  تفوقه  طرابلس«  »األهلي  فريق  أكد 
على  فوزه  جدد  حين  الزامبية،  األندية  فرق  على 
داره  عقر  في  الزامبي  »زاناكو«  فريق  مستضيفه 
ليخطو  أهداف لهدفين،  بالعاصمة لوساكا بثالثة 
خطوة مهمة على درب المنافسة ويقترب من بلوغ 
لبطولة  المجموعات  دور  من  النهائي  ربع  الدور 
»األهلي  فريق  وكان  األفريقية.  »الكونفدرالية« 
الجولة  في  »زاناكو«  فريق  على  تفوق  طرابلس« 
ببنغازي  الدولي  بنينا«  »شهداء  بملعب  الماضية 

بهدفي مدافعيه أحمد التربي ومحمد المنير.
الزامبية،  األندية  على  تفوقه  »الزعيم«  وجدد 
الثمانية من بطولة  دور  إلى  تأهل  أن  حيث سبق 
األندية األفريقية حاملي الكؤوس العام 1984 عقب 
إقصائه فريق »السهام الحمراء« الزامبي عقب فوزه 
إيابًا بملعب طرابلس الدولي بثالثية، تناوب على 
إحرازها رضا السنوسي الذي أحرز هدفين، فيما أحرز 
هدف الترشح الثالث مهاجمه أبو بكر بن إبراهيم. 
في  »زاناكو«  على  ضيفًا  طرابلس«  »األهلي  وحل 
دور  من  الرابعة  الجولة  منافسات  ضمن  زامبيا 
األفريقية،  »الكونفدرالية«  ببطولة  المجموعات 
نظيره  من  قاتاًل  فوزًا  الليبية  الكرة  ممثل  وانتزع 

بثالثة أهداف مقابل هدف.
من  وتمكن  مسيطرًا،  المباراة  »األهلي«  وبدأ 
الحصول على ركلة جزاء سجلها محمد الفقيه. وبعد 
الهدف تراجع »األهلي طرابلس« بشكل كبير إلى 
العودة للمباراة  الزامبي  الدفاع؛ مما سمح للفريق 
الدقيقة  في  التعادل  إدراك هدف  من  تمكن  حتى 
35 من عمر المباراة ليكون أول أهدافه في البطولة 
لينتهي الشوط األول بهذه النتيجة. وفي الشوط 
الثاني عاد من جديد »األهلي« الستفاقته وتمكن 
الفقيه  تمكن  ثانية  جزاء  ركلة  على  الحصول  من 
من خاللها وضع »األهلي« في المقدمة من جديد 
في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 82 من عمر المباراة 
لنقطة  المباراة  إعادة  من  فيري  موزس  تمكن 
البداية بعد أن سجل هدف التعادل لفريق »زاناكو«.

أن  إال  النتيجة،  بهذه  تنتهي  المباراة  وكادت 
آخر،  رأي  له  كان  المهدي  معتز  البديل  المهاجم 
بداًل  المحتسب  الوقت  في  قاتاًل  حيث سجل هدفًا 
عن الضائع ليخطف ثالث نقاط مهمة. وبهذا الفوز 
رفع »األهلي طرابلس« رصيده إلى النقطة التاسعة 
ليحل في المرتبة الثانية بفارق نقطة عن متصدر 
عشر  برصيد  المتصدر  »بيراميدز«  فريق  الترتيب 
التونسي  »الصفاقسي«  النادي  تراجع  فيما  نقاط، 
إلى المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط عقب تعادله 

»زاناكو«  ودع  فيما  »بيراميدز«،  أمام  بملعبه 
البطولة رسميًا، حيث إنه يتواجد في المركز األخير 

دون نقاط.

الجويفي يهنئ »األهلي طرابلس«
الوطنية  الوحدة  بحكومة  الرياضة  وزير  وهنأ 
»األهلي  فريق  الجويفي،  عبدالشفيع  الموقتة، 
فريق  على   )2  -  3( الفوز  لمناسبة  طرابلس« 
على  حسابه  عبر  الجويفي،  وكتب  »زاناكو«، 
»فيسبوك«: »أتقدم بالتهنئة لفريق نادي األهلي 
على  أثنى  كما  الفوز،  بهذا  ولجماهيره  طرابلس 
خالل  الفريق  عليه  ظهر  الذي  الرجولي  األداء 
المباراة، متمنيًا دوام التوفيق ورفع اسم ليبيا عاليًا 

في المحافل الدولية المختلفة«.
موعد وحكم مواجهة »األهلي 

طرابلس« ضد »بيراميدز«
من  إخطارًا  المصري،  »بيراميدز«  نادي  وتلقى 
بشأن  )كاف(،  القدم  لكرة  األفريقي  »االتحاد« 
»األهلي  مواجهة  حكام  وطاقم  موعد  تحديد 
طرابلس«، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، 
حيث حدد »كاف«، موعد اللقاء، ليكون مساء يوم 
»شهداء  ملعب  على  الجاري،  مارس   20 األحد، 
طاقم  المباراة  ويدير  بنغازي.  بمدينة  بنينا« 
علي  محمد  الحكم  بقيادة  النيجر،  من  تحكيم 
وعبد  جادو  يحيى  محمد  الثنائي  ويعاونه  موسى، 
علي  سادو  براهيمو  سيكون  فيما  ياكوبو،  العزيز 
حكمًا رابعًا. ويراقب المباراة، سانوسي محمد من 
نيجيريا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونغ من 
جامبيا،  من  األمني  المنسق  بالال  وموسى  غانا، 
إجراءات  على  المشرف  اهلل،  عبد  عصام  والدكتور 

فيروس »كورونا« من ليبيا.
فريق »االتحاد« يخسر أمام مستضيفه 

»شبيبة الساورة« الجزائري
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  ويتطلع 
الماضية  الجولة  في  لتعويض خسارته  »االتحاد«، 

الجزائري  الساورة«  أمام مستضيفه فريق »شبيبة 
بهدف لصفر، حيث طوى صفحة مباراة هذه الجولة، 
فريق  ضيفه  إلطاحة  والتحضير  العدة  يعد  وبدأ 
»رويال ليوباردس« االسواتيني، الذي سيستضيفه 
بملعب  المقبل،  األحد  يوم  المقبلة  الجولة  خالل 

»شهداء بنينا« الدولي ببنغازي.
المجموعات  دور  من  األخيرة  قبل  الجولة  وهي 
فريق  يطمح خاللها  التي  »الكونفدرالية«  لبطولة 
»العميد« لتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى 
إلى  والوصول  النهائي  ربع  للدور  التأهل  بطاقتي 
مباراة  لخوض  بعدها  ليتحول  العاشرة  النقطة 
ترتيب  متصدر  مستضيفه  أمام  األخيرة  الجولة 
أفريقي  الجنوب  بيراتس«  »أورالندو  المجموعة 

الذي سيواجه فريق »شبيبة الساورة« بالجزائر.
بتحوله  مبارياته  الجزائري  الفريق  وسيختتم 
قبل  الجولة  انطالقة  وقبل  »ليوباردس«  لمالقاة 
نقطة  التي ستمثل  المهمة  الجولة  األخيرة، وهي 
بتحقيق  المطالب  الليبية  الكرة  لممثل  تحول 
بيراتس«  »أورالندو  فريق  ويواصل  االنتصار. 
الجنوب أفريقي صدارته للمجموعة الثانية برصيد 
الساورة«  »شبيبة  فريق  يحل  فيما  نقاط،  تسع 
»االتحاد«  ثم  نقاط،  سبع  برصيد  الثاني  بالمركز 
ترتيب  الئحة  ويتذيل  نقاط  سبع  برصيد  ثالثًا 

المجموعة فريق »رويال ليوباردس« دون نقاط.

حسابات تأهل »االتحاد«
الصعود  في  »االتحاد«  فريق  حظوظ  زالت  وال 
ورغم  قائمة.  »الكونفدرالية«  كأس  نهائي  لربع 
المنافسة  ظل  في  المعقدة  المجموعة  حسابات 
الجنوب  بيراتس«  »أورالندو  الثالثي  بين  القوية 
أفريقى و»االتحاد« و»شبيبة الساورة« الجزائري فال 
خيار أمام ممثل الكرة الليبية سوى تحقيق الفوز في 

المباراتين المقبلتين من أجل حسم الصعود.
وفي حال فوز »االتحاد« في المباراتين المقبلتين 
»االتحاد«  وسيحتاج  الـ13  للنقطة  رصيده  سيرفع 
فوز  أو  الساورة«  »شبيبة  أمام  »أورالندو«  لتعادل 

»أورالندو« أمام »شبيبة الساورة«.
فسيرفع  الساورة«  »شبيبة  فوز  حالة  في  أما 
أمام  فوزه  حال  في  ثم  العاشرة  للنقطة  رصيده 
»ليوباردس«، وهو متوقع بشكل كبير بعدما فقد 
أيضًا  البطولة، سيرفع رصيده  في  األخير حظوظه 
أيضًا  »االتحاد«  بصحبة  وسيتأهل   13 للنقطة 
للدور التالي بنفس عدد النقاط. أما في حال تعادل 
»االتحاد« أمام »ليوباردس« فسيصعب األمور على 
وداع  من  كبير  بشكل  ويقترب  أكبر  بشكل  نفسه 
الجزائري  البطولة، خاصة في ظل صحوة منافسة 

وقوة الفريق الجنوب أفريقي المتصدر.

»العميد« يسقط أمام »الساورة« 
الجزائري ويرفع شعار التعويض واللحاق 

بالمنافسة في مواجهة »ليوباردس«

● مباراة فريق األهلي طرابلس أمام زاناكو الزامبي 

● المصلي

الوسط- محمد ترفاس
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

القضاء.. والرياضة الليبية
مرة أخرى تكون الرياضة الليبية في مرمى 
السؤال  يتجدد  أخرى  ومرة  الليبي،  القضاء 
حسم  للقضاء  يحق  هل  الجديد:   - القديم 
اللوائح  على  والخالف  والقضايا  المشاكل 
في ليبيا، خاصة في ظل فزاعة منع التدخل 
القضائي والحكومي بالرياضة، التي يكررها 
أو  قضائي  حكم  أي  من  متضرر  طرف  كل 

تدخل حكومي.
جديد  قضائي  وحكم  قرار  المرة  هذه 
انتخابات  وبطالن  بمنع  الليبي  القضاء  من 
التي جرت قبل  القدم،  الليبي لكرة  االتحاد 
سنة مضت، واعتبار كل ما صدر عنها باطاًل 
مجلس  وأن  الكرة،  اتحاد  انتخابات  في 
للقضية  وفقًا  موقوفًا،  يعتبر  الحالي  اإلدارة 
التي قدمها رئيس االتحاد السابق والمرشح 
لالنتخابات السابقة المحامي أنور الطشاني 
االنتخابات  خوض  من  منعه  تم  الذي 
مالعب  يعرف  ومن  بالقانون  الضليع  وهو 

المحاكم مثلما يعرف مالعب الكرة.
يعتبر  الحالي  الكرة  اتحاد  لكن 
القضاء  أن  ويرى  شرعية،  انتخاباته 
الجمعية  وأن  القضايا،  بهذه  معني  غير 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
مجلس  وانتخبت  الشرعية  منحت  من  هي 
تدخل  ضد  »فيفا«  وأن  شرعيًا،  اتحاد 
عمله  ويمارس  الحكومة،  أو  القضاء 

بهدوء ودون أي خوف من القضاء.
جدلية  حول  جديد  من  الجدل  ليعود 
والحكم  التطرق  في  وحقه  القضاء  تدخل 
القدم،  كرة  ومشاكل  الرياضة،  قضايا  في 
وكيف يصدر القضاء أحكامًا وال يتم تنفيذها 
لوائح  ولها  أهليًا  عماًل  الرياضة  باعتبار 
الكرة  التحاد  حصل  ما  ونفس  بها،  خاصة 
صدرت  حيث  األولمبية،  اللجنة  في  حصل 
لساحات  القضايا  ووصلت  تنفذ  ولم  أحكام 
القضاء والمحاكم بين عدة قيادات أولمبية. 
أحكام  عدة  صدور  رغم  التنفيذ  يتم  ولم 
أصدرت  التي  اإلدارية،  للرقابة  ووصلت 
يتوقعها  كان  التي  بالقوة  تنفذ  لم  أحكامًا 

الوسط الرياضي.
أن  إال  األحكام،  أغلب  تنفيذ  عدم  ورغم 
األندية  في  والشكاوى  المشاكل  أغلب 
أن  تؤكد  األولمبية،  واللجنة  واالتحادات 
اللوائح  في  كبيرًا  تشريعيًا  خلاًل  هناك 
أصبحت  الرياضية  المحكمة  وأن  الرياضية 
أن  بعد  وقت،  أي  من  أكثر  مهمًا  مطلبًا 
الخمس  في  إنشائها  محاوالت  كل  أخفقت 

عشرة سنة الماضية.
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استقر مجلس إدارة االتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة 
الدور  مباريات  إقامة  على  الشلماني،  عبدالحكيم 
هذا  الممتاز  الليبي  الدوري  لبطل  المحدد  السداسي 
وتعد  مجاورة،  دولة  في   ،)2022  -  2021( الموسم 
عبدالحكيم  وكشف  لالستضافة.  األقرب  هي  قطر 
الدوري  إقامة  اختيار  في  الرئيسي  السبب  الشلماني، 

السداسي خارج ليبيا.
وقال الشلماني في تصريحات لقناة »الوسط«، إنه 
الليبي  للدوري  السداسي  الدوري  إقامة  تقدم بمقترح 
الممتاز لكرة القدم خارج ليبيا، ألكثر من غرض، وأن 

األغلبية في مجلس اإلدارة وافقت على مقترحه.
وأوضح الشلماني، أن الهدف األول هو إرسال رسالة 
كرة  مستوى  من  ترفع  مالعب  وجود  بعدم  للدولة 
القدم في ليبيا، حيث إن المالعب المحلية تفتقر للبنية 
الالعبين،  من  كبيرًا  عددًا  تصيب  أنها  كما  التحتية، 
جيدة  مالعب  للرياضيين  يوفر  أن  على  يعمل  وأنه 

يلعبون عليها خالل الدور السداسي.
أن  »الوسط«،  قناة  مع  حواره  في  ذكر  الشلماني 
تضم  التي  الستة،  الفرق  تجمع  هو  الثاني  الهدف 
إلعطائهم  األول،  الوطني  المنتخب  العبي  غالبية 
أنها  كما  ليبيا،  خارج  جيدة  على مالعب  للعب  فرصة 

الالعبين،  من  عدد  الحتراف  جيدة  فرصة  ستكون 
نظرًا ألنها ستكون محط أنظار اإلعالم. وأشار رئيس 
االتحاد الليبي لكرة القدم إلى أن الهدف الثالث من 
تقنية  إدخال  ليبيا، هو  السداسي خارج  الدوري  إقامة 
المقبلة،  الفترة  ليبيا، خالل  )فار( في مالعب  الفيديو 

محلية  تحكيمية  أطقم  السداسي  الدور  سيدير  حيث 
أوضح  لالستضافة،  األقرب  الدول  وعن  وأجنبية. 
الستضافة  اآلن  حتى  األقرب  الدولتين  أن  الشلماني 
أنه  إلى  مشيرًا  والمغرب،  قطر  هما  السداسي،  الدور 
لرئيسي  الشكر  موجهًا  اآلن..  حتى  القرار  يحسم  لم 

على  القدم  لكرة  والقطري  المغربي  االتحادين 
ترحيبهما إلقامة السداسي الليبي، على مالعبهما.

أسباب فسخ عقد كليمنتي
عبدالحكيم  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 
عن  »الوسط«  إلى  حواره  في  أيضًا  تحدث  الشلماني، 
أسباب فسخ عقد المدير الفني للمنتخب الوطني األول 
لكرة القدم، المدرب اإلسباني خافيير كليمنتي بالتراضي. 
وقال الشلماني: »نقدم لكليمنتي كل التقدير واالحترام، 
ونشكره على كل ما قدمه خالل تواجده في ليبيا، بالتأكيد 
الظروف لم تساعدنا في تطبيق شروط العقد، وهي البقاء 
في ليبيا ومتابعة كل ما يحدث بها، وفي النهاية تم إنهاء 
التعاقد معه بالتراضي بعد خالفات كثيرة، وأيضًا إرضاًء 
»اتحاد  الشلماني:  وأضاف  الرياضي«.  الشارع  لمطالب 

● الشلماني مع خافيير كليمنتي

رئيس اتحاد كرة القدم يؤكد: إنهاء 
التعاقد مع كليمنتي بالتراضي جاء 

إلرضاء مطالب الشارع الرياضي

● كليمنتي

الكرة دائمًا مرتبط بالنتائج التي يقدمها المنتخب 
لنا  يعطِ  لم  الرياضي  الشارع  لذلك  الوطني، 
الفرصة الكاملة في ظل وجود كليمنتي.. اختيار 
المدرب اإلسباني جاء خالل لجنة فنية ضمت 
مدربين عديدين من داخل ليبيا، ولكني كنت 

اختيار  على  الكرة  اتحاد  في  والزمالء  أنا  راضيًا 
كليمنتي؛ ألنه على علم بالكرة الليبية«.

وأوضح: »مبلغ 25 ألف يورو قيمة قليلة بالنسبة 
بالمدربين  مقارنة  الوطني،  للمنتخب  فني  لمدير 

اآلخرين في منتخبات القارة، في الدول األخرى مثل مصر 
والجزائر والمغرب، كما أنه توجد شروط لم يتم توفيرها 
للمدير الفني للمنتخب الليبي مقارنة بالدول األخرى مثل 
األمان واإلقامة«. وجاء إنهاء عقد كليمنتي قبل استئناف 
المنتخب نشاطه من جديد بخوضه عدداً من المباريات 
الودية الدولية خالل أيام األجندة الدولية المقررة من 
الفترة من  للعبة »فيفا« خالل  الدولي  االتحاد  قبل 
21 إلى 29 مارس الجاري؛ استعداداً لالستحقاقات 

وااللتزامات الدولية المقبلة.
المتوسط«  »فرسان  يخوض  أن  وينتظر 
منتخبي  من  كل  أمام  دولتين  وديتين  مباراتين 

الشلماني  وأنذر  وسبق  وموزمبيق،  موريتانيا 
طرابلس  إلى  للحضور  له  الدعوة  ووجه  كليمنتي، 
والجلوس معه لمناقشة مستقبله مع المنتخب الوطني 

ومدى استمراريته على رأس الجهاز الفني من عدمه.

الوسط - القاهرة 

اختتمت مباريات األسبوع الثالث عشر من مسابقة 
للموسم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري 
فوز  بمباراة   ،)2022  -  2021( الجاري  الرياضي 
بهدفين  »التحدي«  نظيره  على  الجبل«،  »شباب 
على  جمعتهما  التي  المباراة  في  هدف،  مقابل 
لحساب  ببنغازي.  الدولي  بنينا«  »شهداء  ملعب 
المعاناة  »التحدي«  ليواصل  األولى.  المجموعة 
األخير  المركز  في  بتواجده  الدوري،  بطولة  في 
فقد  الجبل«  »شباب  أما  نقاط.   7 برصيد 
التقدم  في  تساعده  غالية  نقاط  ثالث  اقتنص 
المركز  يحتل  حيث  اآلمنة،  المناطق  نحو  خطوة 
في  فوز  من  حصدها  نقطة،   12 برصيد  الثامن 
سبع  في  وخسارة  تعادالت  وثالثة  مباريات  ثالث 

مباريات.
حسم  أيضًا،  الماضية  الجولة  نتائج  آخر  وفي 
بين  ُأقيمت  التي  المواجهة  السلبي  التعادل 
ُأقيمت  التي  »الشط«،  ونظيره  »السويحلي« 
شهدت  التي  المباراة  وهي  الفالوجا.  ملعب  على 
عن  غابت  حيث  الفريقين،  من  متوسطًا  مستوى 
أغلبها اإلثارة والمتعة، وانحصر اللعب في وسط 

الملعب في أغلب األوقات دون خطورة كبيرة.
بالدوري  الـ13  الجولة  مباريات  انتهاء  وبعد 
الممتاز، تستعرض جريدة »الوسط« أبرز األرقام 

واإلحصاءات كالتالي:
15هدفًا  تسجيل  الماضية،  الجولة  شهدت 
هدفًا،   11 األولى  المجموعة  المجموعتين،  في 
على  المباريات  نتائج  وكانت  أهداف،   4 والثانية 

التالي.. النحو 
على  يفوز  »الهالل«  األولى:  المجموعة 
والتعادل  رد،  دون  بهدف  بنغازي«  »األهلي 
بنتيجة  و»األخضر«  »النصر«  بين  اإليجابي 
على  »الصداقة«  وفوز  هدفين،  مقابل  هدفين 
»دارنس« بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتعادل 
وفوز  و»التعاون«،  سرت«  »خليج  بين  السلبي 
هدفين  بنتيجة  »التحدي«  على  الجبل«  »شباب 
المجموعة  أهداف  مجموع  ليصل  هدف،  مقابل 

األولى إلى 11 هدفًا.

المجموعة الثانية..
الثالث  األسبوع  في  فقط  مباريات  ثالث  جرت 
»االتحاد«  مباراتي  تأجيل  تم  أن  بعد  عشر، 
»االتحاد  مع  طرابلس«  و»األهلي  و»المحلة«، 
حيث  األفريقية،  المشاركة  بسبب  المصراتي«، 
بالتعادل  و»األولمبي«  »المدينة«  مباراة  انتهت 
و»الشط«  هدف،  مقابل  بهدف  اإليجابي 
والتعادل  السلبي،  بالتعادل  و»السويحلي« 
بنتيجة  و»الخمس«  »أبوسليم«  بين  اإليجابى 
أهداف  مجموع  ليصل  هدف،  مقابل  هدف 

المجموعة إلى 4 أهداف.
- مجموع األهداف: مجموع األهداف المسجلة 
250 هدفًا في بطولة  الثالث عشر  حتى األسبوع 
حيث  الموسم،  هذا  الممتاز  الليبي  الدوري 

شهدت المجموعة األولى تسجيل 150 هدفًا، أما 
المجموعة الثانية فقد شهدت 100 هدف.

بنغازي«  »األهلي  األولى:  المجموعة  ترتيب   -
 26 »النصر«  نقطة،   28 »األخضر«  نقطة،   34
 17 »الصداقة«  نقطة،   20 »الهالل«  نقطة، 
 12 »دارنس«  نقطة،   15 »التعاون«  نقطة، 
»خليج سرت«  نقطة،   12 الجبل«  نقطة، »شباب 

8 نقطة، »التحدي« 7 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية..
نقطة،   21 برصيد  الصدارة  في  »األولمبي« 
أربع مباريات،  19 نقطة، منقوصًا منه  »االتحاد« 
»األهلي طرابلس« 17 نقطة، منقوصًا منه ثالث 

»المدينة«  نقطة،   17 »السويحلي«  مباريات، 
»االتحاد  مباراة،  منه  منقوصًا  16نقطة، 
مباراتان،  منه  منقوصًا  15نقطة،  المصراتي« 

مباراة،  منه  منقوصًا  نقطة،   15 »أبوسليم« 
مباراة،  منه  منقوصًا  نقطة،   13 »المحلة« 

»الخمس« 12 نقطة، »الشط« 4 نقاط.

متفرقات بالدوري الممتاز
بـ»األهلي  خسارة  أول  يلحق  »الهالل« 
12 مباراة. وفريق »خليج  بنغازي« بعد الفوز في 
في  أجدابيا وجمع  ثمين من  بتعادل  عاد  سرت« 
و7  واحد  وفوز  تعادالت   5 من  نقاط   8 رصيده 
السابع  التعادل  يحقق  »المدينة«  فريق  خسائر. 
نقطة   16 الفريق  رصيد  ليصبح  الموسم،  هذا 

مباراة. منه  منقوصًا 
الالعب عبد الرحمن العمامي أضاع ركلة جزاء، 

»األخضر«.  لفريقه  ثمينة  نقاط  ثالث  وأضاع 
و»النصر«  »األخضر«  مباراة  وشهدت 
األسبوع  شهد  كما  أهداف.  أربعة  تسجيل 
قمة  شهد  حيث  الدوري،  مباريات  قمة 
و»النصر«  بنغازي«،  و»األهلي  »الهالل« 
مباريات  انتهاء  وبعد  »األخضر«.  مع 
الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، سيكون 
و»النصر«  »األخضر«  الثالثي  بين  الصراع 
و»الهالل« لحجز البطاقتين الثانية والثالثة 
في الدوري السداسي في المجموعة األولى.

»المسابقات« تصدر عقوبات الجولة الـ13
باالتحاد  المسابقات  تنظيم  لجنة  واعتمدت 
األسبوع  مباريات  نتائج  القدم،  لكرة  الليبي 
في  الـ13(  )الجولة  اإلياب  مرحلة  من  الرابع، 

الدوري الليبي الممتاز.
العقوبات المسلطة  وكشفت لجنة المسابقات 
والمشجعين،  واألندية  والمرافقين  الالعبين  عن 
العب  العمامي،  رمضان  علي  معاقبة  تمت  حيث 
فريقه  مع  المشاركة  عن  باإليقاف  »النصر«، 
مباراة واحدة، مع غرامة مالية 500 دينار، وذلك 
الئحة  من   )3( فقرة   )17( المادة  لنص  طبقًا 
بنادي  الكرة  مدير  معاقبة  تمت  كما  الجزاءات. 
أيضًا  باإليقاف  الجيالني،  محمد  »األخضر«، 
وفقًا  دينار،   300 مالية  غرامة  مع  واحدة  مباراة 
لنص المادة )38( فقرة )4( من الئحة الجزاءات.

أندية  معاقبة  تمت  األندية  صعيد  وعلى 
»الهالل« و»شباب الجبل« بغرامة مالية ألف دينار، 
»التعاون«  أندية  الجماهير  عقوبات  طالت  بينما 
و»الصداقة« بغرامة مالية 3 آالف دينار، ومعاقبة 
جماهير »الخمس« بغرامة مالية 6 آالف دينار، مع 

نقل المباراة المقبلة للفريق خارج أرضه.

● مباراة الهالل أمام األهلي بنغازي في الدوري

الوسط - الصديق قواس

»الوسط« تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري املمتاز
»األهلي بنغازي« يتصدر جدول الترتيب بـ34 نقطة.. و»األولمبي« في صدارة »الثانية« بـ21 نقطة

الجولة الماضية تشهد تسجيل 
15هدفاً في المجموعتين.. و250 
هدفاً في البطولة هذا الموسم

● مباراة األولمبي والمدينة في الدوري

الشلماني: 3 أسباب وراء إقامة »سداسي الدوري« خارج ليبيا.. وقطر واملغرب األقرب لالستضافة

املنتخب الوطني يتحول إلى موريتانيا للمشاركة في الدورة الدولية

المنتخب  بعثة  المقبل،  األحد  يوم  تتحول، 
العاصمة  إلى  القدم،  لكرة  األول  الوطني 
دورة  في  للمشاركة  نواكشوط،  الموريتانية، 
التي  المصغرة،  الدولية  الودية  موريتانيا 
 23 من  بداية  موريتانيا  مالعب  ستستضيفها 
نفسه  الشهر  من   29 وحتى  مارس،  شهر  من 
)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أيام  ضمن 
ومنتخبات  المتوسط«،  »فرسان  بمشاركة 
والنيجر  البطولة،  مستضيفة  موريتانيا، 

وموزمبيق.
منتخبي  بمباراة  الرباعية  الدورة  وستفتتح 
من  والعشرين  الثالث  في  النيجر  مع  موزمبيق 
بملعب  المباراة  وستقام  الجاري،  مارس  شهر 
الذي  نواكشوط  بالعاصمة  بوديا  الشيخ 

سيحتضن جميع مباريات البطولة.
مباريات  الوطني  المنتخب  وسيستهل 
من   26 يوم  النيجر  منتخب  بمواجهة  البطولة 
شهر مارس، فيما تجمع المباراة الثانية منتخب 
منتخب  مع  البطولة  مستضيف  موريتانيا 
المتوسط«  »فرسان  وسيختتم  موزمبيق، 
بمواجهة  المصغرة  الدورة  في  مبارياته 
موريتانيا في التاسع والعشرين من شهر مارس 

الجاري.
أعلن  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وكان 
للمشاركة  يستعد  الذي  األول  المنتخب  قائمة 
العبي  من  القائمة  وخلت  البطولة.  في 
بسبب  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  فريقي 
»الكونفدرالية«  بطولة  في  مشاركتهما 
وهم:  العبًا   24 القائمة  حيث ضمت  األفريقية، 

المهدي  بورقيقة،  جمعة  الثلبة،  حامد  يوسف، 
الشامخ  بشارة،  طارق  معروف،  معتز  الكوت، 
أنس  الالفي،  مؤيد  التوهامي،  محمد  فرج، 

جواد  الوحيشي،  مراد  المرمى  حراس  ثالثي 
سند  الالعبون:  ومعهم  البيري،  هارون  رزق، 
علي  حمزة،  مصطفى  فكرون،  أحمد  مصطفى، 

بودبوس،  إبراهيم  إسكندر،  معتصم  الشبلي، 
محمد صوله، السنوسي الهادي، فاضل سالمة، 

سالم المسالتي، صالح فكرون، أكرم الزوي.
● فريق طائرة األهلي طرابلس

األهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا للطائرة
أسدل الستار مساء اإلثنين، بقاعة 17 فبراير بطرابلس الوسط- زين العابدين بركان

على نهائيات كأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم 
األهلي  بتتويج   )2022-2021( الجاري  الرياضي 
طرابلس بلقب الكأس بعد الفوز على األهلي بنغازي 
بنتيجة ثالثة أشواط دون رد كانت نتائجها )13-25، 

.)20-25 ،23-25
وأدار المباراة الحكمان الدوليان عبدالحكيم رمضان 
ثانيًا، والمسجل حمزة  أول وجالل دهان حكمًا  حكمًا 
فتحية  واليبرو  الغناي  منى  مسجل  ومساعد  الكوني، 
الحكام  الخطوط  مراقبة  مهمة  وتولى  الشريف. 
عبدالسالم بلعوطة وعلي اشتيوي وفتح اهلل الروياتي 

وعبدالسالم البكراوي وراقبها عبدالسالم الكشكري.
بهذه النتيجة يحصد األهلي طرابلس لقب بطولة 
بعد  الموسم،  هذا  الجديدة  نسختها  في  ليبيا  كأس 
فوزه أمام طرفي النهائي السويحلي واألهلي بنغازي، 

المباراة لحصد  بنتيجة  للفوز  األخير  يحتاج  فيما كان 
اللقب بعد فوزه أمام السويحلي. ونجح األهلي طرابلس 
لمصالحة جماهيره بعد حصد لقب الكأس خاصة بعدما 
فقد لقب بطولة الدوري عقب خسارته بمباراته األخيرة 
أمام السويحلي ليحصد األخير لقب البطولة العاشرة 
بتاريخه. وجاء الترتيب النهائي لمسابقة الكأس األول 
ثانيًا  بنغازي  األهلي  وجاء  نقاط،   6 طرابلس  األهلي 

بنقطتين، والسويحلي ثالثًا برصيد نقطة واحدة.
واحتفل الحساب الرسمي لنادي األهلي طرابلس، 
عبر موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« بتتويج فريق 
مع  لالعبين  صور  عدة  ونشر  الكأس،  بلقب  الطائرة 
الكأس وعلق عليها: »السادسة تمامًا، هنا طرابلس.. 
العناوين: سيل الكؤوس واألمجاد ال يتوقف.. ستخلد 

في تاريخ األهلي«.
كما وجه الحساب الرسمي للنادي رسالة إلى جماهير 
فريق األهلي طرابلس، موضحًا: »أعطني هؤالء وارمني 
في البحر ولن أغرق.. هم درة التاج.. ومصدر االعتزاز 

وخط الدفاع األول«.

الوسط- محمد ترفاس

● جانب من تدريبات المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم

»الهالل« يلحق أول خسارة بـ»األهلي بنغازي« بعد الفوز
● خالد المسماري رجل مباراة في 12 مباراة.. و»المدينة« يحقق التعادل السابع في البطولة

الهالل أمام األهلي بنغازي
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أين تتجه بوصلتها؟

ما مواقفها تجاه أزمة الحكومتين في ليبيا؟

من يعطل اجتماعها لحسم الموقف؟

كيف يمكن تجنُّب انقسامها؟

لماذا يتسم أغلب مواقفها بالغموض والصمت؟

متى يتم توحيد مواقفها بشأن األوضاع في ليبيا؟

»دول الجوار«
++HH55

 كل شيء كل شيء  

هاشم عبداللطيف العبار 
)1986 - 1921(

الرياضة وأسهم كثيرًا في تشجيعها، وأصبح أحد أفضل  في شبابه أحب 
حكام رياضة المالكمة، وكان أحد رموز النادي األهلي.

ذاع صيته بعد عمله في وزارة المالية لحكومة والية برقة خالل خمسينيات 
الوقت  ذلك  في  أهله  مما  واألمانة،  والشجاعة  بالكفاءة  الماضي  القرن 
ليتقلد منصب رئيس المجلس التنفيذي لوالية برقـة في فترة الستينيات.
الملكية  الجوية  الخطوط  وإدارتــه  تأسيس  في  بارزة  كانت  مساهمته 
الليبية، سنة 1964 )الخطوط الجوية الليبية حاليًا( ترأس مجلس إدارتها 
وباشرت نشاطها في أكتوبر العام 1965 وشهدت فترة ترأسه لها أزهى 
على  ذهبية  ميداليات  خمس  على  خاللها  تحصلت  الذهبية،  فتراتها 

مستوى الشرق األوسط، كما حازت على جائزة الوسام الذهبي للطيران.
رحل عنا يوم 1986/3/17 ووسد ثرى بنغازي في اليوم نفسه.

ليبيا األمسليبيا األمس

ــي  ــع ف ــة تتموض ــإن الفضيل ــطو، ف ــي أرس ــوف اليونان ــف الفيلس ــى تعري ــتنادًا إل اس
منتصــف المســافة بيــن رذيلتيــن. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن فضيلــة الكــرم 
تتموضــع فــي نقطــة بيــن رذيلتيــن، همــا التبذيــر والبُخــل. وفيمــا يتعلــق بفضيلــة 
الشــجاعة فإنهــا تقــع فــي نقطــة بيــن رذيلتيــن، همــا التهــور والجبــن. وهــذا 
يعنــي عمليــًا أن الفضيلــة فــي التعريــف األرســطي هــي اختيــار موقــف وســطي بيــن 

موقفيــن / قطبيــن متطرفيــن.
ــروح  ــة بج ــرض لإلصاب ــن التع ــوف م ــرب بالخ ــي الح ــجاعة ف ــط الش ــطو يرب أرس
أو مــن المــوت. ويــرى أن المــرء الــذي ال يخشــى المــوت لــدى مواجهــة العــدو 
فــي حــرب تنتفــي عنــه الصفــة البشــرية. لكــن الشــجعان يتمكنــون مــن الســيطرة 
ــي  ــطو ف ــم أرس ــا يه ــة. م ــة نبيل ــق غاي ــل تحقي ــن أج ــاني م ــم اإلنس ــى خوفه عل
طبيعــة الشــجاعة هــو التركيــز علــى الدوافــع التــي تدفــع البشــر إلــى الفعــل، 
وليــس مــا يبــدو أنهــم يفعلــون. والشــجعان يتخندقــون فــي مواقعهــم، ويصبــرون 
ــن  ــز بي ــطو يمي ــار. أرس ــم الع ــق به ــك يلح ــف لذل ــل مخال ــى، ألن أي فع ــي الوغ ف
الشــجاعة وبيــن أفعــال العاطفــة الحيوانيــة واالنتقــام والغضــب... إلــخ. وبالتأكيــد، 
فإنــه ال ينفــي دور العاطفــة واالنفعــاالت فــي عالقتهمــا بالشــجاعة، إذ يــرى أنهمــا 
ــب  ــا، يج ــمها ومصداقيته ــجاعة اس ــب الش ــي تكتس ــن لك ــا. لك ــود له ــة الوق بمثاب
ــس  ــار طرابل ــرق مط ــل ح ــل مث ــة. ففع ــات نبيل ــرة، وغاي ــع خيّ ــن دواف ــق م أن تنبث
العالمــي فــي حــرب العــام 2014، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، ال يمكــن أن 
ــت  ــب( ليس ــام والغض ــم )االنتق ــجاعة، ألن دوافعه ــة الش ــوه فضيل ــب مرتكب يكتس

ــة. ــت نبيل ــم ليس ــرة، وغاياته خيّ
وقياســًا علــى ذلــك، فــإن مــا يبديــه األوكرانيــون مــن مقاومــة ضــد الغــزو 

الروســي لبالدهــم، ال يمكــن، فــي رأيــي، أن يصنــف تحــت 
ــه  ــدًا تصنيف ــن ج ــن الممك ــن م ــن. لك ــة الجب ــة رذيل خان
تحــت خانــة فضيلــة الشــجاعة أو رذيلــة التهــور. وهــذا 
ــك البقعــة  ــى موقــف المــرء ممــا يحــدث فــي تل يتوقــف عل
مــن العالــم مــن فظاعــات. فــإن كان مــن الواقفيــن علــى 
ــى  ــرب إل ــة التهــور أق ــًا برذيل ــإن حكم ــة الروســية، ف الضف
فــإن  المقابلــة  الضفــة  علــى  يقــف  كان  وإن  التحقــق. 
األوكرانييــن  ألن  الحكــم.  ســتكون  الشــجاعة  فضيلــة 
ــات  ــق غاي ــى تحقي ــون إل ــرة ويهدف ــع خيّ ــون بدواف يقاتل
نبيلــة، أو، علــى األقــل، هــذا مــا يدعونــه ظاهريــًا، وال 

نســتطيع إثبــات خالفــه.
بإمكاناتهــم  الفيتناميــون  فيتنــام، صمــد  حــرب  فــي 
ــوا  ــم، وتمكن ــي العال ــكرية ف ــة عس ــوى آل ــد أق ــة ض القليل
ــة.  مــن دحــر األميركييــن وهزيمتهــم، خــالل ســنوات قليل
بفضيلــة  حظــوا  أرســطو،  لتعريــف  وفقــًا  الفيتناميــون، 
الشــجاعة ليــس النتصارهــم فــي الحــرب. ذلــك أن النصــر 

ــة الشــجاعة. بــل لتمكنهــم مــن  ــًا ألرســطو، ال عالقــة لهمــا بفضيل والهزيمــة، وفق
الســيطرة علــى غريــزة الخــوف مــن المــوت خــالل الحــرب، ولــم يفــروا خشــية العــار. 
ــة.  ــات نبيل ــق غاي ــدف تحقي ــم به ــر، وكان صموده ــع الخيّ ــوا الداف ــم امتلك وألنه

ــم. ــدق دعواه ــد ص وتأك
فــي التاريــخ اإلســالمي، تمثــل موقعــة »بــدر« مثــااًل آخــر يمكننــا االســتنارة 
ــإن  ــة، ف ــة التاريخي ــك المعرك ــى تل ــودة إل ــه بالع ــياق، إذ أن ــذا الس ــي ه ــه ف بدالالت
ــًا  ــرى، وفق ــا ن ــا، تجعلن ــن له ــتعداد الطرفي ــوة واس ــى ق ــم عل ــى للحك ــرة األول النظ
ــرة  ــوة اإلســالمية الصغي ــة الشــجاعة، أن مجــرد ظهــور الق ــف أرســطو لفضيل لتعري
أمــام قــوة المشــركين، ينفــي عنهــم يقينــًا صفــة رذيلــة الجبــن، وفــي ذات الوقــت 
يقربهــم مــن رذيلــة التهــور. لكــن لوجــود الدافــع الخيّــر، والغايــات النبيلــة، لــدى 
المســلمين ممثــاًل فــي حــق الدفــاع عــن النفــس، والعقيــدة الجديــدة، فإنهــم 

ــجاعة. ــة الش ــوا بفضيل حظ
وهنــاك الكثيــر مــن األمثلــة والشــواهد التاريخيــة المشــابهة لموقــف المســلمين 
ــي،  ــركا. وبالتال ــد أمي ــم ض ــي حربه ــن ف ــف الفيتناميي ــدر«، ولموق ــة »ب ــي معرك ف
ــكرية  ــة العس ــة اآلل ــي مواجه ــة ف ــة األوكراني ــى المقاوم ــور عل ــم بالته ــإن الحك ف
ــه،  ــى األقــل، هــذا مــا تثبت ــًا للصــواب، أو، عل ــة، ربمــا يكــون مجانب الروســية الهائل
إلــى حــد اآلن، وقائــع ومجريــات المعــارك هنــاك، وصمودهــم الــذي فــاق التوقعــات. 
ــود  ــي الوج ــا ف ــن حقه ــا، وع ــن بالده ــا ع ــرى دفاعه ــة ت ــة األوكراني ألن المقاوم
ــرب  ــه: ح ــر غايت ــع خيّ ــن داف ــق م ــا منبث ــيادة قراره ــة وس ــا، وحري ــر مصيره وتقري
مــن أجــل البقــاء. وأن الهزيمــة فــي الحــرب قــد تعنــي ليــس فقــط نهايــة الدولــة 
األوكرانيــة المســتقلة، بــل ربمــا اضمحــالل الهويــة األوكرانيــة وذوبانهــم فــي 

ــدان المنافــي، كمــا حــدث لشــعوب وأمــم أخــرى. بل

جمعة بوكليب

أرسطو والشجاعة.. 
واملقاومة األوكرانية

احتفلت بعض المدن الليبية باليوم الوطني للزي الشعبي، 
فاكتست الشوارع والميادين العامة والحدائق بلوحات 

استعراضية من أجمل المالبس التي تتميز بالخصوصية 
في اللون والتطريز. ففي بني وليد احتفلت المدينة باليوم 

الوطني للزي الليبي، والذي يصادف 13 مارس من كل عام. 
وأقيمت االحتفالية بإشراف منظمة تثقيف الشباب، بالتعاون 

مع مكتب السياحة بني وليد. وتناولت االحتفالية التعريف 
بالزي الليبي وانواعه وكيفية الحفاظ عليه وأهم التغيرات، 
التي شهدها الزي، وكيفية حث الشباب على االهتمام به، 

إضافة إلى مسابقات تراثية خاصة بالزي. كذلك شهدت 
المدينة القديمة بمنطقة الجديد بمدينة سبها احتفالية اليوم 

الوطني للزي التقليدي، والذي تنظمه جمعية البيت األصيل 
للفنون والتراث. وشهد الحفل عروضا لبعض الفرسان يرتدون 

الزي الليبي على صهوة جيادهم، وكذلك عروض لبعض 
النسوة للصناعات التقليدية إلى جانب عروض ألطفال بالزي 

داخل أروقة المدينة القديمة.

»كلب« يسجن 
شرطيا

حُكم على شرطي أميركي بالسجن سنة 
مع النفاذ، وبأكثر من أربع سنوات سجن 

مع وقف التنفيذ، لقتله كلبا واإلدالء 
بإفادات كاذبة للمحققين حول مالبسات 

نفوق الحيوان. وكان ريتشارد تشينابي 
المتهم بـ»أعمال تعذيب تجاه كلب« 

أقر بذنبه في نوفمبر وحُددت عقوبته، 
الجمعة، خالل جلسة استماع أمام محكمة 

بوالية فيرجينيا، بحسب وثائق قضائية.
وأطلق تشينابي النار في 19 أكتوبر 
2021 على الكلب، وهو من نوع بيغل 

وكان عائدا لشريكته حينها. وعندما 
وصلت الشرطة إلى منزل الزوجين ادعى 
الشرطي أنه أطلق النار لصد هجوم أحد 

الدببة، وهو نوع حيوانات موجود في 
فيرجينيا، لكنه بدا مرتبكا عند اإلدالء 
بأقواله، وفق ما ذكرت وسائل إعالم 

محلية. وأظهر تشريح لجيفة الكلب أنه 
كان ضحية إلطالق نار من مسافة قريبة، 

ما يتناقض مع رواية تشينابي. 

في التاريخ 
اإلسالمي 

تمثل موقعة 
»بدر« مثااًل 
آخر يمكننا 

االستنارة 
بدالالته في 
هذا السياق

أقوالهمأقوالهم

»نريد االستمرار على طريق الحوار 
بين األطراف في ليبيا 

للخروج من األزمة«

وزير الدفاع اإليطالي
 لورينزو غويريني

»طرحنا على المسؤولين الليبيين 
حاجة دول المنطقة إلى تفعيل دور 

التجمع الذي يضم 27 بلدًا«

األمين التنفيذي لتجمع دول 
الساحل والصحراء 

بريجي رافيني

»أحذر من االنشغال بأوكرانيا عن 
تهديدات هجينة مصدرها الجبهة 

الجنوبية للقارة سواء ميليشيا 
فاغنر أو التنظيمات اإلرهابية«

رئيس اللجنة العسكرية
 األوروبية 

الجنرال كالوديو غراتسيانو

»حكومتنا مستمرة في دعم الحوار 
الليبي من أجل حل سلمي«

السفير األلماني لدى ليبيا
 ميخائيل أونمخت

الزي الوطني يتألقالزي الوطني يتألق
في شوارع ليبيافي شوارع ليبيا

األنظار بسبب مشاركتها  إليها  لفتت  أحمد  رحمة  المصرية  الممثلة 
في الجزء السادس من مسلسل »الكبير أوى« مع أحمد مكي، 

والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، إذ اعتقد الجمهور أن 
رحمة حلت في العمل بدال من النجمة 

دنيا سمير غانم في دور هدية والتي 
قدمته على مدار األربعة أجزاء األولى 

الخامس  الجزأين  قبل غيابها عن 
والسادس. رحمة تقدم في أحداث 

السادس شخصية جديدة  الجزء 
لم تتواجد في األجزاء الخمسة 

الماضية، وهي فتاة تدعى 
»زادة« ابنة عم الكبير 
أوي والتي يتزوجها 

من أجل رعاية أبنائه 
بعد  العترة وجوني، 

لزوجته  فقدانه 
»هدية«، 

وخالل 
األحداث 

العديد  تحدث 
المفارقات  من 

الكبير وزادة  بين 
وصعوبة  أبنائه  بسبب 

إطار  التعامل معهما في 
كوميدي.

حكاية رحمة مع »الكبير أوي«حكاية رحمة مع »الكبير أوي«
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