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مرحبا سابقا - الدور األول

االفتتاحية يكتبها 
: أحمد الفيتوري

    ليس من الضروري أن يكون كالمي مقبوال، بل من الضروري أن يكون صادقا.. سقراط

عش���ُت عقودا أربع كان الليبيون فيها يرددون مجلة : حتب تفهم تدوخ ،وتابعت لس���نني وسنني هذا االرتهان 
ألبدي���ة النظام الفاش���ي القذايف ،وكن���ت أرى احملللني أنص���اف املتعلمني وبعض  منهم م���ن أرباع املتعلمني 
َيلوك���ون أن ليبيا بالد ُمتخلف فهو جمتمع قبلي ث���م يقلبون الصفحة ، عند 15 فرباير 2011م انقلب هذا 
كل���ه وُعدت ليبيا بالد  التحرر والث���ورة والتجديد ، ماعدا القذايف وبعض من اعالم الغرب َعَدها حينها بالد 

"القاعدة ". 
! والتاريخ  اجلغرافيا  خارج  •ليبيا 

اآلن الليبيون واحمُلللون والكثري من الساس���ة وأتباعهم يعدون ليبيا مرة ثانية البالد القبلي املتخلف سندهم 
يف ذل���ك ما استش���رى فيها من عن���ف ،الليبيون وم���ن يهتم بأمرهم يع���دون ليبيا ليس كمثلها ش���يء وهلذا 

يتقلبون يف تعيريها .
ب���كل س���وقية ودون مراجعة يعدون ما حيصل يف ليبيا ال مثيل له ، فمث���ال طالعت مقالة عبد البارى عطوان 
ال���ي يعت���ذر فيه���ا لدول امل���وز والصومال ألنه ش���به احلاص���ل يف ليبيا مبا حص���ل فيهما وهو أش���ر ، ومل يقم 
بالتش���بيه مبا حصل بني املليش���يات الفلس���طينية يف كامل تارخيها ، أو مبا حصل يف يوغسالفيا ما بعد تيتو 
وقبله���ا يف ايرلندا واهلند والس���ند... ، أو يف بريوت خالل العق���ود  املاضية ، ويف اجلزائر خالل نفس العقود ،مل 
يقم بالتش���بيه ألن ليبيا بالد  قبلية عدد س���كانها ُمش���ابه للبنان ولكنها بالد نفطية ثرية ،ما حيصل يف ليبيا 

عار خلو من كل تشبيه مبا حيدث بني البشر يف أي مكان. 
كان���ت مقالته وكتابات ع���دة وحتاليل نيئة جاءت مبناس���بة اختطاف رئيس احلكوم���ة املؤقتة على زيدان 
، احل���ادث الذي ذكرني بأول اختط���اف حيصل يف حياتي وأتابع تفاصيله ع���رب التلفزيون : اختطاف رئيس 
وزراء ايطاليا )الدوموروا ( من قبل تنظيم األلوية احلمراء يف الس���بعينات من القرن املاضى  ،وإن مت لألس���ف 

الشديد ذلك االختطاف بقتل الرجل املسامل .
خ���الل نفس االس���بوع ال���ذي اختطف فيه رئيس حكومتنا ش���اهدت ع���رب حمطة اجلزيرة مؤمت���را صحفيا ، 
عن ما حيدث يف مصر والش���رق االوس���ط ، لنعوم تشومس���كي الفيلسوف األمريكي الش���هري امُلناصر للقضية 
الفلس���طينية ، يف املؤمتر كان واضحا معاناته من الش���يخوخة وفقدان الس���مع ، حلظتها تذكرت منوذجه 
الفيلس���وف االجنليزي براتند راس���ل صاحب قضايا الس���الم واملناصر للقضية الفيتنامي���ة الذي عاش حتى 
العقد العاشر من عمره حيويا ،يف هذا املؤمتر كان تشومسكي يتكلم عن مصر كما لو كان مصريا ُمطلعا 
على تفاصيل التفاصيل للمس���ائل املصرية ،يف هامش وعلى غري اهتمام ذكر ليبيا قائال أنها مس���ألة ختص 

األمم املتحدة أو هكذا قال ومل يزد كلمة واحدة.
كان قب���ل ذل���ك يتكلم كثريا حممد حس���نني هيكل الصحفي املصري األش���هر عن ليبي���ا باعتبارها النافذة 
اخللفية لبيته : يف كتابه " املقاالت اليابانية  " ليبيا اس���تقلت س���نة 1963 م ، وس���احلها 1000كم ، ومطار 
العدم – القاعدة الربيطانية - يف بنغازي ... اخل  من دقة املعلومات الي تستند عليها حتاليله املعمقة للمسألة 

الليبية زمن العقيد وما بعد العقيد ؟.  
يذكر الصادق النيهوم مثاال املانيًا حبرفية ،أنه من س���وء الطالع أن تكون ش���اعر قرية لكن من حس���ن طالع 

القرية أن يكون شاعرها ُمربزا ،مبعنى لييب أن قبيلة ال حُتي فارسا لكن فارسا حُييي قبيلة .
السيد  نوري بوسهمني 

حتية طيبة وبعد 
أعتذر عن اطالة التصدير لكن املقام اس���تدعى املقال ، فنحن الس���اعة نغرق يف ش���رب ماء لذا وجب التنبيه أن 
فجيعتنا يف نكستنا عما حققناه ، وإذا كان لكل فارس كبوة فالكبوة أن نصرع أنفسنا بعد ما حنن فيه نهاية 

املطاف.
وأعت���ذر لك بعدم معرفتك ، لكن ما مسعته عن���ك من أهلنا ومن صحفيني أجانب َيعد يف أنك رجل مرحلة ، 

والقادر على النهوض من الكبوة بل الكبوات ،هلذا ومنه أن البالد حباجة ألمثالك يف هذه الساعات احلالكة .
وأس���تميحك عذرا يف أن أبني دورك الذي أراه الس���اعة أكثر احلاحا: يف أن تعمل بأن خنرج من حالة ش���عب 
يعطى كل من فيه ظهره لألخر وأن نعطى وجوهنا ،وأن ُنعيد الثقة يف أنفسنا كما فعلناها قبل ، بأن نعرف 

أنه لكل منا أذنني وليس فما فقط . 
لي���س من حل للمس���ألة عند أحد ،ل���ذا احلل أن جتمع اجلميع ح���ول الطاولة وقوفا أعن���ى على عجل ودون 
مقدمات ، وليكن املؤمتر الوطين للحوار دون ُماحكات و ال تطويل خيوط كى ال تضيع االبرة ،حنن حباجة 
للوق���وف عل���ى قدم واحدة كى نرى أنفس���نا واملذحب���ة التى حنن فيه���ا ، إذا البد من وض���ع كل واحد أمام 
الس���اعة فالقيامة اآلن : البد من مجع اجلمع مثلني يف ذواتهم قبل شخصياتهم االعتبارية ، من يف اخلارج 
أوال ، وم���ن مل نلتِق���ه أب���دا ، دون اقصاء ،يف دعوة مفتوحة ، نلتقي دون ش���روط و ال مقدمات ،يف حوار مفتوح 
،وليكن اهلدف اللقاء يف ذاته فما من لقاء مل يتمخض عن حاجة وضرورة، وليكن اللقاء بدل الساعة ساعات 

وحتى اسابيع ، واليوم فالغد يبدأ اليوم .
والسالم لكم وعليكم السالم .

2013-م – أكتوبر   18  : املوافق  •بنغازي يف يوم اجلمعة 

رسالة عاجلة إىل كل من َيهمُه األمر
إىل السيد نورى بوسهمني رئيس املؤمتر الوطين 

 وإىل كل القادة السياسيني واالجتماعيني ،وآل الفكر والثقافة ، يف الداخل واخلارج 
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احلكومة الليبية تهنئ 

أبناء الشعب اللييب 
بالذكرى الثانية 

إلعالن حترير البالد
جت���دد احلكومة أمج���ل تهانيها لكافة أبناء الش���عب 
اللييب مبناسبة عيد األضحى املبارك أعادة اهلل على 

بالدنا باخلري واليمن والربكات. 
وت���ود ان تلف���ت عناي���ة اجلمي���ع إىل أن أي���ام األحد 
واالثن���ني والثالث���اء املواف���ق )22،21،20 ( الش���هر 
اجل���اري أي���ام عم���ل عادية جبمي���ع مراف���ق الدولة 
وأن ي���وم االربعاء املواف���ق 23 اكتوبر هو يوم عطلة 
رمسي���ة بكاف���ة أرج���اء الب���الد مبناس���بة الذك���رى 

الثانية إلعالن حترير ليبيا من نظام القذافى. 
وتهيب بالس���ادة الوزراء و املسؤولني باجلهات العامة 
الي تتطلب طبيعة عملها التواجد بصورة مستمرة 
اختاذ الرتتيبات الالزمة والكفيلة بتكليف العاملني 
بها بالعمل مبا حيقق تأديتها لواجبها وتسيري العمل 

خالل هذا اليوم. حفظ اهلل ليبيا

مجعة عتيقة: 
متنح صالحيات املؤمتر الوطين إىل جلنة الستني املنتخبة

اجلهاني: قدمنا 233 
مذكرة إلقناع احملكمة 
مبحاكمة السنوسي يف 

ليبيا

وكاالت:
 ق���ال من���دوب ليبي���ا لدى احملكم���ة اجلنائي���ة أمحد 
اجلهان���ي، إن ليبيا قدمت أكثر م���ن 233 مذكرة 
إلقن���اع احملكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة بقب���ول طل���ب 
حُماكمة رئي���س جهاز خمابرات نظام القذايف عبد 
اهلل السنوسي على األراضي الليبية. وأضاف اجلهاني 
أن احملكمة تس���لمت من���اذج حتقيقات م���ع متهمني 
يف نظ���ام القذايف م���ن الس���لطات القضائي���ة الليبية 
اعتربته���ا يف املس���توى. الفت���ا إىل أن ق���رار احملكم���ة 
ال���ذي أصدرته اجلمع���ة املاضية لص���احل حماكمة 
السنوس���ي عل���ى األراضي الليبي���ة ُيعد ش���هادة منها 
على ق���درة و نزاهة القضاء اللييب. كما دعا مندوب 
ليبي���ا ل���دى احملكم���ة اجلنائي���ة الش���عب اللي���يب إىل 
قب���ول األحكام الي س���ُيصدرها القض���اء اللييب حبق 
املتهمني مبا فيهم السنوس���ي أي���ا كانت ومنح الثقة 
التامة لرجال القضاء الليبيني. ُيش���ار إىل أن حمامي 
السنوس���ي قدم���وا طل���ب اس���تئناف ام���س اجلمع���ة 
لق���رار احملكمة اجلنائية اخل���اص مبحاكمته على 
األراض���ي الليبي���ة مؤكدي���ن أن القض���اء اللي���يب ال 

ميلك القدرة واإلرادة لضمان حماكمة عادلة له.

ليبيا املستقبل - وكاالت: 
مل يبق س���وى أش���هر معدودة على انتهاء 
مدة املؤمتر املنص���وص عليها يف اإلعالن 
ه���ذا  معاجل���ة  تت���م  مل  وإذا  الدس���توري 
األم���ر فرمبا أدخلنا ذل���ك يف مرحلة من 
االس���تعصاء الدس���توري ورمبا انسداد يف 
األف���ق السياس���ي.. ومن هنا فإنين س���وف 
أق���دم مس���اهمي ه���ذه عّله���ا ت���ؤدي مع 
غريها من املس���اهمات عرب احلوار اجلدي 

اىل اخلروج من أزمة تلوح يف األفق:
• إصدار تعديل على اإلعالن الدستوري 
متن���ح مبوجبه صالحيات املؤمتر الوطين 
اىل جلن���ة الس���تني املنتخب���ة باإلضاف���ة 
اىل مهمته���ا يف ) صياغ���ة الدس���تور( وأن 
تقود املرحلة االنتقالية املتبقية اىل حني 
انتخ���اب اهليئة التش���ريعية والرئاس���ية 

الدائمة.
الدس���تور بعد س���تني يوما  • تقوم هيئة 
اجتم���اع هل���ا بإص���دار دس���تور  أول  م���ن 
مؤق���ت للبالد جتري مبوجبه اإلنتخابات 

التشريعية والرئاسية املقبلة.
• تس���تمر جلن���ة الس���تني يف عمله���ا يف 
صياغ���ة الدس���تور الدائم فق���ط . ومعنى 
الدس���توري  التعدي���ل  ين���ص  أن  ذل���ك 
اهليئ���ة  بإنتخ���اب  أن���ه  عل���ى  املق���رتح 
التش���ريعية اجلديدة تقتصر مهام جلنة 
الس���تني عل���ى صياغ���ة الدس���تور الدائم 
وتعطى م���دة حم���ددة إلجناز الدس���تور 
الدائم ال���ذي تعرضه اهليئة التش���ريعية 
املنتخبة لإلستفتاء، ويف حالة إقراره من 

الناس يتم إصداره بشكل نهائي.
إن األزم���ة ال���ي نواجهه���ا تتطل���ب مّن���ا 
مجيعا أن نستش���عر خطورتها وأن نعمل 
عل���ى جتني���ب بالدن���ا م���ا يواجهه���ا م���ن 
خماط���ر وحتديات قد تعص���ف بأمالنا... 
وجتهض أه���داف ثورتن���ا... وعليه فإنين 
س���أخلص بعد ما تقدم اىل تقديم إقرتاح 
إجته���دت يف صياغت���ه و أطرح���ه للحوار 

وإبداء الرأي.
اإلقرتاح يف صياغته املبدئية:

تعدي���ل اإلع���الن الدس���توري م���ن قب���ل 
املؤمت���ر الوطين الع���ام فوراً وقب���ل إجراء 
إنتخابات جلنة الس���تني و أقرتح أن يكون 

على النحو التالي:
تعديل دستوري رقم )7(
بعد اإلطالع على .....اخل

مادة )1(
1. تؤول السلطات واإلختصاصات واملهام 
)املنص���وص عليه���ا يف امل���ادة )17( واملادة 
)30( بتعديالته من االعالن الدس���توري 
اىل اهليئة التأسيس���ية لصياغة الدستور 

فور إنتخابها.
التأسيس���ية لصياغ���ة  اهليئ���ة  تق���وم   )2
الدس���تور يف م���دة ال تتجاوز س���تني يومًا 
م���ن أول إجتم���اع هل���ا بإص���دار دس���تور 
اإلنتخاب���ات  مبوجب���ه  جت���رى  مؤق���ت 

العامة و حيل حمل اإلعالن الدستوري.
التش���ريعية  اهليئ���ة  إنتخ���اب  ف���ور   )3
يقتص���ر عم���ل اهليئ���ة التأسيس���ية على 
صياغ���ة الدس���تور الدائ���م خ���الل مدة ال 
تتجاوز سنتني يعرض بعدها لإلستفتاء 
املنتخب���ة  التش���ريعية  اهليئ���ة  وتق���وم 

بإصداره.
مادة )2(

يعم���ل به���ذا التعديل من تاري���خ صدوره 
و ينش���ر يف اجلريدة الرمسية ويلغى أي 

نص خيالف أحكامه.
املؤمتر الوطين العام

نذير األزمة:
مهم���ا إختلف���ت اآلراء ح���ول ه���ذا املقرتح 

وغ���ريه م���ن املقرتح���ات ومهم���ا تباين���ت 
القانوني���ة  والتفس���ريات  التخرجي���ات 
فالش���ك أن أزم���ة تل���وح يف األف���ق ق���د ال 
حتتمله���ا ظروف الوط���ن يف هذه الفرتة, 
ل���ذا البد م���ن مناقش���ة املوض���وع جبدية 
ومس���ؤولية وأن يت���م التعديل قبل إجراء 
إرادة  تتج���ه  حت���ى  الس���تني  إنتخاب���ات 

الناخبني إجتاهًا صحيحًا.
واهلل من وراء القصد

���������������������������������������������������������������������������������������
االستعصاء  حلل  •مقرتح 

الدستوري
مل يبق س���وى أش���هر معدودة على انتهاء 
مدة املؤمتر املنص���وص عليها يف االعالن 
, واذا مل يع���اجل ه���ذا االم���ر  الدس���توري 
ق���د ندخ���ل يف مرحل���ة م���ن االس���تعصاء 
الدس���توري . وقد يس���هم ه���ذا املقرتح مع 
غريه من املس���اهمات يف اخلروج من أزمة 

تلوح يف االفق .
• اصدار تعديل على االعالن الدستوري 
تنتقل مبوجبه صالحيات املؤمتر الوطين 
اىل جلنة الس���تني املنتخبة باالضافة اىل 
مهمته���ا يف صياغ���ة الدس���تور , حبي���ث 
تقود املرحلة االنتقالية املتبقية اىل حني 
انتخ���اب اهليئة التش���ريعية والرئاس���ية 

الدائمة .
الدس���تور بعد س���تني يوما  • تقوم هيئة 
دس���تور  باص���دار  هل���ا  اجتم���اع  اول  م���ن 
مؤق���ت للبالد جتري مبوجبه االنتخابات 

التشريعية و الرئاسية املقبلة . 
الدستوري املقرتح على  التعديل  • ينص 
انه بانتخاب اهليئة التش���ريعية اجلديدة 
تقتصر مهام جلنة الس���تني على صياغة 
الدس���تور الدائ���م وتعط���ي م���دة حمددة 
الجن���از الدس���تور الدائ���م ال���ذي تعرضه 
اهليئة التش���ريعية املنتخبة لالس���تفتاء , 
و يف حالة اقراره من الش���عب يتم اصداره 

بشكل نهائي .
املقرتح يف صياغته املبدئية :_

تعدي���ل االع���الن الدس���توري م���ن قب���ل 
املؤمت���ر الوطين الع���ام فورا وقب���ل اجراء 
انتخابات جلنة الستني وذلك على النحو 

التالي : 
تعديل دستوري رقم ) 7 ( 
مادة ) 1 ( 

واالختصاص���ات  الس���لطات  ت���ؤول   -  1
وامله���ام ) املنص���وص عليها يف امل���ادة ) 17 
( وامل���ادة ) 30 ( بتعديالته���ا م���ن االعالن 
التأسيس���ية  اهليئ���ة  اىل   ) الدس���توري 

لصياغة الدستور فور انتخابها . 
التأسيس���ية لصياغة  اهليئ���ة  تق���وم   -  2
الس���تني  تتج���اوز  ال  م���دة  يف  الدس���تور 
يوم���ا من اول اجتماع هلا باصدار دس���تور 
مؤقت جتري مبوجبه االنتخابات العامة 

وحيل حمله االعالن الدستوري . 
التش���ريعية  اهليئ���ة  انتخ���اب  ف���ور   -  3
يقتص���ر عم���ل اهليئ���ة التأسيس���ية على 
صياغ���ة الدس���تور الدائ���م خ���الل مدة ال 
تتجاوز سنتني يعرض بعدها لالستفتاء 
املنتخب���ة  التش���ريعية  اهليئ���ة  وتق���وم 

باصداره . 
مادة ) 2 ( 

يعم���ل به���ذا التعديل من تاري���خ صدوره 
وينش���ر يف اجلري���دة الرمسية ويلغى أي 

حتصني خيالف احكامه . 
املؤمتر الوطين العام

صفحتنا على موقع التواصل االجتماعي 
 /www.facebook.com

       أمحد اجلهاني

       مجعة عتيقة
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حسن األمني : العنف لن يولد اال 
العنف.... 

العق���اب اجلماعي مرف���وض وال بد ان يدان... 
تهدي���م البي���وت جرمي���ة... حن���ن ض���د تغول 
اجلماع���ات املس���لحة واملليش���يات واملتطرفني 
والقتلة واجملرمني واملتاجرين بدماء الشهداء 
والذين ال يريدون قي���ام الدولة ومن ورائهم 
أذن���اب القذايف الذين يراهن���ون علي الفوضي 
ويراهن���ون عل���ي انقس���امنا ويراهن���ون عل���ي 
فرقتنا... ولكن ال للعنف... نعم للحراك املدني 
الس���لمي املنظم... هن���اك قوي مض���ادة تعمل 
علي إفراغ ثورتنا من حمتواها... من نقائها... 
يريدون ان يرسلوا رسالة مفادها: "ليبيا اليوم 
أس���وأ من ليبيا القذايف".. "الق���ذايف ارحم"... ال 
تعطوه���م الفرصة.. ثورتنا نقية وقضت علي 
اع���ي وأبش���ع دكتاتوريات العص���ر.... وحي 
لو احن���رف املس���ار... وحي ل���و ازدادت األمور 
س���وءا... فالقذايف ونظامه يظل األس���وأ ويظل 
االبش���ع ونهايت���ه كان���ت ضروري���ة ملخاض 
جديد خت���رج فيه ليبيا س���ليمة معافية باذن 
اهلل... ونذك���ر اجلميع بان م���ا حنن فيه االن 
ه���و نتيج���ة متوقع���ة ألرب���ع عقود م���ن الذل 
والقم���ع وإيق���اف عجل���ة التنمي���ة والتطوير 
والتعام���ل م���ع التخل���ف... الوط���ن يف خط���ر 
ولكن مل يفت األوان بعد إلنقاذه واخلروج به 
من هذا املس���تنقع.... كونوا لليبيا تكون ليبيا 
لك���م.... كون���وا للوطن يك���ون الوط���ن لكم... 
فك���روا يف املس���تقبل.... مس���تقبل أطفالك���م... 
وستدركون بان اس���تمراركم بالتعامل مع 
قضاي���ا الوط���ن حبس���ابات احل���زب والقبيلة 
واملدين���ة ومبش���اعر اإلنتق���ام والتش���في ل���ن 
يبقي ألطفالكم ش���ي. طوبا مل���ن كان الوطن 

ومستقبل أطفاله هدفه ومسعاه.

علي الصالبي : على الليبيني أن 
خيتاروا بني العدالة واملصاحلة 

أو الفوضى العارمة
ق���دس ب���رس - أك���د عض���و االحت���اد العاملي 
لعلماء املس���لمني الدكت���ور علي الصالبي أن 
أم���ام الليبيني: خي���اران إما القب���ول بالعدالة 
واملصاحلة الوطني���ة ومللمة جراح املاضي من 
أجل بن���اء املس���تقبل أو الذه���اب إىل الفوضى 

وعدم االستقرار واالحرتاب األهلي. 

وأوض���ح الصالب���ي يف تصرحي���ات خاص���ة ل� 
"ق���دس ب���رس"، أن اخلط���وات ال���ي مت بذهلا 
من أبناء الش���عب اللييب من أج���ل تهيئة مناخ 
العدال���ة واملصاحل���ة يف ليبي���ا بلغت أش���واطا 
مهم���ة، وق���ال: "هن���اك تقدم كبري بالنس���بة 
جلهود العدال���ة واملصاحلة، فقد كان جمرد 
احلديث عن املصاحلة يف وقت س���ابق مع من 
تع���اون م���ع النظام الس���ابق منوع���ا ويدخل 
يف إط���ار اخليان���ة الوطنية، لك���ن األمور اآلن 
حتس���نت كثريا وأصبح غالبية السياس���يني 
والليبيني يف العم���وم مع املصاحلة، وال يرون 

فيها خيانة وطنية. 
ب���ل إن الليبني ذهبوا أكثر من ذلك وس���جل 
الزنت���ان س���بقا وري���ادة يف جم���ال  أهلن���ا يف 
املصاحل���ة الوطني���ة، حي���ث مت إرج���اع مئات 
األس���ر الليبية من الرياينة النازحني يف داخل 
الب���الد إىل ديارهم قبي���ل العيد بأي���ام قليلة، 
وذل���ك من خالل احلوار مع ق���ادة القبائل من 
احملس���وبني على النظ���ام وغريه، وس���بيلنا يف 
ذلك هو شرع اهلل، الداعي إىل العدل والقسط 

والصلح". 
وأش���ار الصالب���ي إىل أن املصاحل���ة ال تع���ين 
عف���ى اهلل عما س���لف، وق���ال: "لي���س املقصود 
باملصاحل���ة التن���ازل ع���ن حق���وق الن���اس يف 
القص���اص وانته���اك االعراض وس���رقة املال 
العام، فمن ثبتت علي���ه اجلرائم فبيننا وبينه 
القض���اء، ثم ينصرف اجلمي���ع إىل العمل من 
أجل املس���تقبل. وب���دون حوار م���ن أجل مللمة 
اجل���راح واجن���از املصاحلة س���يتم فت���ح الباب 
ليس فق���ط أمام احلرب األهلي���ة وإمنا أيضا 
تهيئة املناخ ألخطار وتدخالت أجنبية هدفها 
متزي���ق النس���يج االجتماع���ي وعرقل���ة بن���اء 
الدولة احلديثة وإفش���ال الثورة الليبية الي 

ضحوا من أجلها". 
وأضاف: "الزلزال املص���ري لن تقف تداعياته 
عند مصر وحدها وهو درس جيب التعلم منه 
واس���تخالص العرب من���ه حتى ميك���ن الولوج 
إىل مرحل���ة جدي���دة بعيدة ع���ن االقصاء وما 
يرتبط به من س���جون ومعان���اة ال أعتقد أننا 
يف حاجة إىل تكرارها يف بالدنا العربية"، على 

حد تعبريه.

نور الدين السيد الثلثي :على 
الطريق إىل األسطورة

كان���ت ث���ورة فرباير ملحم���ًة ف���ّذة. يف تلك 
األي���ام من ش���هر فرباي���ر 2011، وعلى مدى 

مثاني���ة أش���هر تلته���ا، خ���رج الش���عب اللييب، 
برجاله ونسائه من موظفني ومهنيني وطلبة 
وجن���ود ورب���ات بي���وت وعاطلني ع���ن العمل، 
منتفض���ني الس���رتجاع كرامته���م ووطنهم. 
منه���م من تق���دم حلم���ل الس���الح ومنهم من 
السياس���ة  س���احات  يف  أو  بالكلم���ة  ناض���ل 
والدبلوماس���ية أو باملس���اندة م���دداً بالس���الح 
والغذاء وال���دواء والوق���ود، أو بعالج اجلرحى 
ومواساة ذوي الشهداء وإيواء النازحني. كانت 
ثورَة كلٍّ حسب جهده وموقعه وظرفه. لقد 
ناض���ل الليبيون الذين صنعوا تلك امللحمة يف 
جبه���ات القتال والسياس���ة واإلع���الم ورعاية 
اجلرح���ى والنازح���ني والكلمة والرس���م على 
اجل���دران.  وكان للث���ورة جان���ٌب آخر س���طع 
بع���د م���ا حس���بناه قد أف���ل، ذل���ك ه���و انبعاُث 
مش���اعِر وأخالِق الرتاح���م والتكاف���ل ونكران 
الذات وانصهار الفرد يف اجلماعة بشكل لفت 
األنظ���ار إىل العمق اإلنس���اني لتل���ك امللحمة 
ونب���ل مقاصده���ا. وق���د كانت ث���ورة فرباير 
تتوجيا لنضال ش���رفاء استشهدوا يف السجون 
وش���وارع  اجلامع���ات  وس���احات  واملعس���كرات 
أوروب���ا، وآالٍف قضوا س���نوات م���ن عمرهم يف 
الس���جون وحت���ت التعذيب، وم���ن الواجب أال 
ننسى أمهات ش���هداء بوسليم يف خروجهن يف 
بنغازي يوم الس���بت من كل أسبوع مطالباٍت 

بكشف احلقيقة.
شارك يف تلك امللحمة خرّيون من خارج ليبيا 
باجله���د واملال والس���الح، فقد  فت���ح اجلريان 
بلدانه���م للنازح���ني، وقّدم���وا ه���م وغريه���م 
املس���اندة بامل���ال وبتوف���ري العناي���ة حملتاجيها 
رة.  وتقدي���م م���ا تطّلبه صم���ود املناط���ق احملرَّ
وجاء الغ���رب بنريان آلته احلربي���ة وتقنياتها 
ليدّك أرتال النظام ومراكز قيادته ومواقعه 

خل���ف اخلطوط.  نعم، مل ي���أت الغرب  جملرد 
التعاطف معن���ا او حبًا “لفع���ل اخلري”، ولكن 
جه���ده العس���كري يبقى ������ بغ���ض النظر عن 

دوافعه ��� عنصراً حامسًا يف انتصار الثورة.
باختصار، فقد ش���ارك يف صن���ع تلك امللحمة 
ش���هداؤها وجرحاها وكل من س���اهموا باليد 
أو بالكلم���ة أو امل���ال، ليبي���ني وغ���ري ليبي���ني، 
ولوالهم ما كانت ملحمٌة وال كان انتصار.

واألح���داث من حجم ث���ورة فرباير ال متّر من 
دون أن حياول البعض نسج األساطري حوهلا. 
األس���اطري رواياٌت متداولٌة م���ن ِحقٍب زمنية 
س���ابقة، مؤسس���ٌة عل���ى وقائ���ِع ومعتق���داِت 
زمانه���ا؛ باإلمكان تصديقها وم���ن غري املمكن 
إقامة الدليل على صحته���ا. أحداثها منتقاة، 
جت���ري صناعتها وتصوي���ر أبطاهلا مبا خيدم 
أهداف الصانع من رسِم عربٍة أو تعزيِز فكرٍة 
أو حتقي���ِق مصلحة.  وإذا ما ُقّدر لألس���طورة 
أن تعي���ش ف���إن صفح���اِت التاري���خ س���تحمل 
ب���ني طياتها ُن�تف���ًا من خي���ال مؤلفيها وغطاًء 
داً  مَلواطن النقص يف أبطاهلم وتش���ويها مؤكَّ
للحقيق���ة، وذل���ك ع���رب االجت���زاِء والتهوي���ل 
والتزوي���ر والطم���س واالخ���رتاع واإلقص���اء. 
وهك���ذا هو احل���ال مع ملحم���ة فرباير عندما 
يتح���ول التعام���ل معها إىل صناعة أس���طورة 
خُيتزل فيها ش���عٌب انتفض وقدم التضحيات 
اجلس���ام لك���ي ختتط���ف الفضَل واجمل���َد فئٌة 
تض���م مناضل���ني وجماهدي���ن كم���ا تض���م 
غريهم، متش���بثون حبم���ل الس���الح لتحقيق 
أهدافه���م هم.وتتط���ور األس���طورة يوم���ًا بعد 
ي���وم يف صناعة أبطاهل���ا وأجمادهم، وطمِس 
مع���امَل م���ن املش���هد وأش���خاصًا م���ن خريطة 
الوط���ن، وإذا ب���� ‘األبط���ال’ ميل���ؤون الصورة 
ط���واًل وعرضًا، وإذا باملش���هد حكٌر عليهم.  أما 
اآلخ���رون فليس���وا إال مجوعًا م���ن النكرات ال 
أمس���اء هلم، غائبون عن الفعل؛ ال يظهر منهم 

أحد إال بقدر ما يقتضيه السرد والسياق.
األس���اطري  ث���ورة فرباي���ر جن���د  وع���ودًة إىل 
جي���ري نس���ُجها تأصي���اًل حلقِّ متّل���ك فئة أو 
أخرى للث���ورة، ما يعين يف حقيقته اس���تئثاراً 
الغنائ���م وإرض���اًء  بالس���لطة واس���تزادًة م���ن 
للغ���رور. وس���تكون أس���اطريهم، مت���ى ما آلت 
إليهم الس���لطة، ه���ي التاريخ، ول���و إىل حني؛ 
ويك���ون اآلخ���رون م���ن صّن���اع تل���ك امللحمة، 
من موظف���ني وحمامني ومهندس���ني وأطباَء 
ومفكرين وإعالميني وجنوٍد وطلبٍة ومهنيني 
ورب���اِت بي���وت وأمه���اٍت وعاطلني ع���ن العمل 
ومقاتلني ألقوا س���الحهم بعد انتصار الثورة، 
قد خرجوا م���ن الصورة والس���لطة والتاريخ، 

وانقلبوا خصومًا لالستبداد اجلديد.
التحي���ة واإلج���الل ألبط���اٍل قض���وا وآخرين 
ضّح���وا بالغالي والعزيز ع���ن طيب خاطر يف 
س���بيل قضايا ووطن وأجياٍل قادمة، وكانت 

أعماهلم خالصًة لوجه اهلل.

تعليق على ما حيدث
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أنور اخلطيب •الدوحة - 
اعت���رب رئي���س ال���وزراء املاليزي الس���ابق 
مهاتري حممد يف ح���وار مع »البيان« على 
هام���ش زي���ارة إىل العاصم���ة القطري���ة 
الدوح���ة مقت���ل العقي���د اللي���يب معم���ر 
لليبي���ا  جدي���د  لعص���ر  بداي���ة  الق���ذايف 
وش���عبها، داعيًا مجي���ع الفصائ���ل املكونة 
للش���عب اللييب إىل التوح���د ونبذ الفرقة 
واألحق���اد، وحم���ذراً من حتدي���ات. وقال 
مهاتري حمم���د يف تصرحي���ات ل�»البيان« 
م���ن الدوح���ة ان »هن���اك حاج���ة يف ليبيا 
إىل قائد من نوع خاص ملواجهة املشكالت 
املختلف���ة وبذل جهود على صعيد نواحي 
الثقافية والفكري���ة والتعليمية  التنمية 
إىل  داعي���ًا  واالجتماعي���ة«،  والصحي���ة 
احلذر يف مواجهة املرحل���ة املقبلة بقوله 
إن »احل���رب ضد الق���ذايف وح���دت الثوار 
الليبي���ني يف معركته���م املش���رتكة، إال 
أن بناء الدولة سيواجه حتديات اإلثنيات 
واملناط���ق  واأليديولوجي���ة  العرقي���ة 
املختلف���ة يف ليبي���ا م���ا يقتض���ي حلواًل 
عملية تس���تطيع حل كل املشكالت الي 
تنتج بسبب التحديات يف املرحلة املقبلة«.

الشعب •مطالب 
يك���ن  مل  اللي���يب  »النظ���ام  ان  وأض���اف 
يبح���ث ع���ن رفاهي���ة الش���عب وحتقي���ق 
متطلباته األساس���ية وه���و ما يتطلب من 
احلكوم���ة املقبل���ة عقب االس���تقرار على 
ش���كل النظام السياس���ي، أن تنظر بعناية 
مطالب الش���عب وحتقق مصاحله وتليب 
طموحاته وتض���ع يف عقيدتها أنها جاءت 

بسبب الشعب وتعمل من أجله وليس من 
أج���ل أعضائها الذين عليه���م أال يعتقدوا 
أنه���م جاؤوا ملناصبهم حتى يبنوا القصور 
أو يقضوا وقتًا سعيداً أو العمل ألنفسهم، 
ولك���ن ج���رى اختيارهم من أج���ل الناس 
حتى حيقق���وا هل���م االس���تقرار والتقدم 

وإنفاق ثرواتهم يف نهضة ليبيا.
السلطة •اتباع 

أش���ار رئي���س ال���وزراء املالي���زي الس���ابق 
الق���ذايف  مهات���ري حمم���د إىل أن »م���وت 
ال يع���ين انته���اء م���ن يتعاطف���ون معه أو 
املخلص���ني ل���ه«. وح���ذر م���ن وصفه���م 
ب�»أتب���اع الس���لطة الذي���ن يظل���ون أتباعًا 
للحاك���م حتى بعد رحيله«، قائاًل: »كل 
ش���خص كان بالس���لطة جيد من يتبعه 
ويظل وراءه حتى بع���د موته وهذا معتاد 
يف ع���امل السياس���ة، وجي���ب العم���ل على 

توحيد كل الصفوف«.
للوحدة •دعوة 

ووج���ه مهات���ري حمم���د الدع���وة جلميع 
الفصائ���ل الليبية املختلفة بالتوحد لبناء 
ليبيا اجلديدة احل���رة وأال يركزوا على 
االنتق���ام وق���ال: »الث���ورة قام بها الش���عب 
لذلك جي���ب عل���ى أي حكوم���ة أن تعمل 
للش���عب وأن تتوحد كل اجلهود خلفها«. 
كما دع���ا الش���عب اللييب للص���رب وعدم 
اللجوء للعن���ف واجللوس للح���وار حول 
مس���تقبل ليبي���ا خاص���ة أن بن���اء الدولة 
سيس���تغرق وقتًا حت���ى تتحق���ق النتائج 

الي تفيد الشعب اللييب وحتقق أمانيه.
متالحقة •أزمات 

وكان مهات���ري حتدث خ���الل زيارته إىل 
الدوح���ة ع���ن األزم���ات املتالحق���ة ال���ي 
تصي���ب الع���امل خاص���ة ال���دول الغربي���ة 
ومنها األزمة املالية. وقال إن »ذلك كان 
نتيجة لعدم ق���درة بعض الدول الغربية 
على اإليفاء باحتياجات ش���عوبها، ما ولد 
حال���ة م���ن ع���دم الرض���ا ل���دى املواطنني 
وينتق���ل  اليون���ان  يف  نلحظ���ه  م���ا  وه���و 
أيض���ًا إىل إيطالي���ا وإس���بانيا وع���دد من 
ال���دول األوروبية«. وأك���د أن »مثل هذه 
األزم���ات املالي���ة تس���جلها بع���ض الدول 
س���تفقد  »الش���عوب  أن  ورأى  النامي���ة«، 
يف النهاي���ة صربه���ا، واخل���وف أن ي���ؤدي 
م���ن  وحال���ة  أهلي���ة  ح���روب  إىل  ذل���ك 
العنف املتس���ع«. داعي���ًا األنظم���ة العاملية 
جمتمع���ة إىل »إعادة التفك���ري يف أنظمة 
احلك���م وفعالياته���ا السياس���ية واملالي���ة، 
والعمل على تلبية مطالب ش���عوبهم درءاً 
للمخاط���ر الي ميكن أن تنجر على عدم 

االستجابة إىل طموحات الشعوب«.
عاملي •مؤمتر 

وق���ال مهات���ري حمم���د إن »الع���امل كله 
يشهد أزمات يف الش���رق والغرب سواء يف 
ال���دول املتقدمة أو الدول النامية ولذلك 
جي���ب التح���رك ملواجه���ة ه���ذه األزمات 
والعمل على إجياد احللول املناس���بة هلا«. 
واق���رتح عقد مؤمتر عامل���ي جيمع الدول 
املتقدمة وال���دول النامية للتفكري معًا يف 
التحديات  حلول للمش���كالت ومواجه���ة 
ال���ي يعيش���ها العامل اآلن تفادي���ًا ألزمات 

أكرب رمبا تؤدي إىل حروب ونزاعات.

مهات��ر حممد: الثورة يف ليبيا قام بها الش��عب 
لذلك جيب على أي حكومة أن تعمل للشعب 

وأن تتوحد كل اجلهود خلفها ..

جناح جديد 
للدكتور سراج 

الدين الزنتاني يف 
وروم املخ

العرييب : هانى فتحي  •كتب 
اقيمت عملية جراحية كبرية صباح  اخلميس 
مبستش���فى  م    2013 أكتوب���ر   10 املواف���ق 
اهل���واري بنغ���ازي ،حي���ث مت اس���تئصال ورم و 
كي���س يف الدم���اغ ،الورم كان كبري ا لس���يدة 
عمره���ا 37 س���نة ،وهذه الس���يدة كانت تعاني 
من امل شديد يف الدماغ و كانت حالتها خطرية 

جدآ ،وقد كللت العملية بالنجاح .
وقد ق���ام بالعملية الدكتور س���راج عبدالوهاب 
الزنتاني وه���و طبيب ناجح يف اج���راء مثل هذه 
العملي���ات ،وكان الفريق الطيب املرافق للكتور 
سراج الزنتاني يف هذه العملية يتكون من طبيب 

االعص���اب الدكت���ور الس���وري ان���س الرفاع���ي 
و الدكت���ور امح���د دوم���ا و الدكتورةراحب���ة 
الق���ذايف واطباء التخدي���ر الدكت���ور عزالدين 
االيف و الدكت���ور فتح���ي اجمل���ربي و الدكتور 
فني���ني  م���ن  جمموع���ة  ،و  الس���عيطي  ياس���ر 
،و  واألجن���يب  اللي���يب  التمري���ض  و  التخدي���ر 
حضور س���كراب غرفة العملي���ات جراحة املخ و 

االعصاب املمرضة هدى العبدلي.
وه���ذه العملي���ة الثاني���ة عش���ر عل���ى التوال���ي 
مبستش���فى اهل���واري بنغ���ازي الت���ى يق���وم به���ا  
الدكنور سراج الزنتاني االستشاري يف جراحة 

املخ و االعصاب . 
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ونظرا الن بالدنا تس���تعد إلج���راء انتخابات 
حملي���ة ووطنية فان���ه من األهمي���ة مبكان 
السياس���ية والش���خصيات  إش���راك األحزاب 
الوطني���ة يف ه���ذا امللتقي لبل���ورة تصوراتهم 
املس���تقبلية يف ه���ذا اجمل���ال وإدراجها ضمن 
الربام���ج االنتخابي���ة املقبل���ة وحثه���م عل���ي 
املصادقة علي ميثاق ينبثق من توصيات هذا 
امللتقي ليك���ون األرضية الواقعي���ة والفعلية 

للتنفيذ العملي .
ل���ذا امجعنا علي انعق���اد هذا امللتق���ي والذي 
للش���ركات  مع���رض  ل���ه  س���يكون مرافق���ًا 
ومكاتب الدراس���ات الليبية واألجنبية املعنية 
بالبيئ���ة لتقدي���م خرباتها وع���رض احللول 

العملية. 
األه����داف

1.إجياد آليات الشراكة بني اجملتمع املدني 
واملؤسس���ات الرمسي���ة يف وض���ع خمططات 
عملية للعناية بالبيئة وإزالة ما هو خارجها.

البيئي باملنطقة. الوضع  2.حصر وتقييم 
3.تش���خيص خصوصية الوضع البيئي لكل 

مدينة.
4.تقييم واس���تغالل الدراس���ات واملخططات 
املدن���ي  اجملتم���ع  أط���راف  ل���ذا  املوج���ودة 

ومؤسسات الدولة.
والقوان���ني  التش���ريعات  وتقيي���م  5.دارس���ة 

اخلاصة بالبيئة.
6.تكوي���ن جلان مش���رتكة ملتابعة توصيات 
املنبثقة ع���ن امللتقي بني مؤسس���ات اجملتمع 

املدني ومؤسسات الرمسية.
7.االتف���اق علي اختيار مدينة لتكون منوذج 

يف احرتام البيئة.
موع���د امللتق���ي:       يومي الثالث���اء واألربعاء 

املوافق 30-29/ 10/ 2013 .
مكان امللتقي:  ببيت الثقافة بالزاوية.

التنسيق: املنتدى االجتماعي اللييب بإشراف 
مجعية مبادرة ومس���اهمة اجلمعية الليبية 

ألصدقاء البيئة.
 واجله���ة الراعي���ة: جلن���ة البيئ���ة باملؤمت���ر 

الوطين.
املش�������اركون

-مجعي���ات اجملتم���ع املدن���ي املهتم���ة بالبيئة 
باملنطقة الغربية وجبل نفوسه.

- أعضاء جلان البيئة باجملالس احمللية.
- وزارة الصناعة.

- وزارة اإلسكان واملرافق.
- وزارة النفط.

- وزارة التخطيط.
- وزارة الزارعة والصيد البحري.

- وزارة املوارد املائية.
- وزارة الثقافة واجملتمع املدني.

- وزارة الصحة.
- وزارة الكهرباء.

- وزارة العدل.
-وزارة املوصالت.

- وزارة االتصاالت.
- اخلرباء املختصون حمليني وأجانب.

- شركة الربيقه لتسويق النفط.
- شركة مليته للغاز.

- جامعة الزاوية.
- جامعة طرابلس.

الضيوف
- رئيس املؤمتر الوطين.

- وزير النفط.

- رئيس جلنة البيئة باملؤمتر الوطين.
- رؤساء اجملالس احمللية.

- وزير الثقافة واجملتمع املدني.
ال��مح��اور

احملور األول......  التعليم والتوعية البيئية:
البيئي. 1.التثقيف 

البيئة. 2.األعالم والتوعية 
البيئة. 3.الرتبية 

البيئية. القوانني والتشريعات  4.دور 

احمل���ور الثان���ي......  البع���د البيئ���ي يف إقام���ة 
املشاريع: 

البيئية. 1.اجلدوى 
البناء الصديقة للبيئة.  2.مواد 

احمل���ور الثال���ث......  دور منظم���ات اجملتم���ع 
املدني يف محاية البيئة:

1.وض���ع آلي���ات الش���راكة ب���ني مؤسس���ات 
اجملتمع املدني ومؤسسات الدولة.

 
الصلب���ة  املخلف���ات  إدارة  الراب���ع.....  احمل���ور 

والسائلة:
ترب���ة-  املي���اه-  )اهل���واء-  البيئ���ة  1.ملوث���ات 

نفط- مسعي- بصري(.
2.التشجري والتصحر.

3.املياه والصرف الصحي.

4.احملاجر والكسارات واملصانع االمسنت.
5.املخلفات والنفايات الطبية.

6.املواد املشعة
 احملور اخلامس...... املدن الصديقة للبيئة:

1.املدن السياحية اخلضراء.
العمارة اخلضراء.  .2

البيئي للمدن. 3.املعمار 
ورش الع��مل

البيئي  العم���ل  آليات  وض���ع  1.ورش���ة عمل 

ب���ني اجملتم���ع املدن���ي واهليئ���ات الرمسي���ة- 
التشريعات - اإلعالم والتوعية.

العمراني  والتجهي���ز  التخطي���ط  2.ورش���ة 
احملرتم لش���روط البيئة املستدامة - مقاومة 

التصحر ووضع خطة للتشجري.
3.الص���رف الصح���ي - تل���وث املي���اه - املي���اه 

اجلوفية.
النفطي. 4.التلوث 

5.إدارة املخلفات الصلبة والسائلة.
6.وض���ع إس���رتاجتيات للح���د م���ن التل���وث 
الصناعي واحملاجر والكس���رات- وضع آليات 

للرقابة واحلد من املواد املشعة.  
اللجنة املسرية للملتقي

1.د.عبداهلل اهلنشريي.            رئيسا
2.د. نوري فلو.

املدهوني. 3.د. يوسف 
4.د. نزيهة الرتكي.

اللجنة التحضريية للملتقي
الفالح.                    رئيسا 1.لطفي 

الشائيب.                        2.أمساء 
السيفاو. 3.بشري 

4.عبد الصمد احلامي.
الباري املرميي. 5.عبد 

الضيوف األجانب املشاركني:
الطاليب.     1.عالء 

              عن املنتدى االجتماعي العاملي.
الرياحي.   2.ليلي 

                 ناشطة يف اجملتمع املدني-مهندسة 
باملدن صديقة للبيئة. 

أبو راوي  3.مسري 
         عن الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان-

االحتاد العام التونسي للشغل.
4.نزهة بن حممد  

                  اإلعالم البديل.
العزابي  5.عادل 

       خب���ري دولي يف البيئة وختطيط وتطوير 
املدن.

6.مي شكري  
         مجعية روزة لكسمبورغ تهتم مبشاكل 

البيئة)ماحنة(.
7.مجعية مغربية    

   للتواص���ل بني مؤسس���ات الدولة واجملتمع 
املدني.

8.كوثر بن قدورة    
 املعهد العالي للدراسات اإلسرتاتيجية.

الزاوية تستضيف امللتقي األول للبيئة بغرب ليبيا
تس���تضيف مدينة الزاوية نهاية ش���هر أكتوبر اجلاري امللتقى األول للبيئة باملنطقة الغربية ويف لقاء لصحيفة )ميادين 
( مع األس���تاذ لطفي الفالح رئيس اللجنة التحضريية للملتقى الذي حتدث لنا عن : الفكرة  من إقامة امللتقى، واألهداف 
املرج���وة، واملش���اركني ،وحم���اور امللتقى حيث ق���ال : ال خيتلف اليوم اثنان عل���ي أن الوضع البيئي يف ليبي���ا يعترب من أهم 
اجمل���االت ال���ي تس���تدعي حل���ول عاجلة وجذري���ة وان ما آل إلي���ة حميطنا من تلوث عل���ي كل األصعدة م���ن صرف املياه 
املستعملة، تلوث البحار، االستغالل اجلائر واملفرط للمياه اجلوفية، استعمال األمسدة واملبيدات الكيماوية بطريقة مبالغ 
فيها، التعامل مع القمامة .....اخل، ومع غياب املسئولية القانونية وتشتت وحتى تناقض النصوص القانونية يف هذا اجملال، 
األمر الذي جعلنا نقتنع بضرورة التفكري يف إرس���اء آليات عملية لوضع احللول الكفيلة للحد من هذه الوضعية وإرس���اء 
منظوم���ة جدي���دة للتعامل مع كل ما هو مرتبط بالبيئة مع إجياد ووضع آلي���ة  الكفيلة للتفاعل االجيابي والتكامل بني 

اجملتمع املدني املهتم حبماية احمليط ومؤسسات الدولة. ميادين : احلسني املسوري
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ميادين : يسرنا أن نرحب بك بني صفحات ميادين 
وقد علمت باهتمام مكتبكم باقتناء جريدتنا كجزء 
من اهتمامكم مبتابعة الش��أن اللييب من زاوية أخرى 
....أرغ��ب يف البداي��ة أن نالمس ش��يئا من س��رتكم 
الذاتية لُنعرف بشخصكم الكريم وعن قرب لُقرائنا ؟ 
ولدت يف مدينة طرابل���س – لبنان – عام 1950 
وطفولي مثل كل طفولة أطفال العامل ، كنت 
طفل وحي���د ال أخ وال أخت ومل يكن عندي رفيق 
غ���ري الق���راءة ،وال���دي كان أس���تاذا للرياضي���ات 
يف مدرس���ة ثانوي���ة ولكن���ه أصيب حب���ادث ففقد 
بص���ره ما أقعده عن العمل ،أما أمي فقد كانت 
رب���ة منزل مش���غولة بالعناية ب���ي وحبمايي من 
اهل���واء والش���مس فأن���ا وحيده���ا املدلل من س���وء 
حظ���ي) يضح���ك ( ، بالنس���بة حمليط���ي وكوني 
، حرص���ُت  أجنبي���ة  درس���ت مبك���را يف مدرس���ة 
عل���ى أن انصه���ر واندمج يف حي���اة مدينة عربية 
إسالمية ، فالتعلم يف مدرس���ة اجنبية والتحدث 
يف بالفرنس���ية قد يؤدي بك للغربة عن حميطك 
الطبيع���ي ، فكن���ت يف حالة ثورة عل���ى هذا العامل 
ع���امل املدرس���ة ، كن���ت  متفوق���ا واألول دائما يف 
صف���ي الدراس���ي – )وه���ذا غ���ري مه���م ( – لكنين 
كنت حريصًا على ترس���يخ انتمائ���ي اىل املدينة 
ال���ي أنا منها ، عش���ت يف س���ن مبكرة وم���ع رفاق 
صفي أخرج معهم ملس���اندة ث���ورة اجلزائر مثال... 
كان عن���دي ه���ذا االهتمام ، كنت أح���ب املدينة 
ش���ديد  تعلق���ي  كان  وان  احلديث���ة  طرابل���س 
باملدينة القدمية ، أعرف كل ش���وارعها وابنيتها 
حتى أني بعد أربعني س���نة وحني أصبحت وزيرا 
للثقاف���ة حاولت ان ُأطلق فيها مش���روعا حلماية 
ارثه���ا الثق���ايف ، حينها اكتش���فت ك���م انطبعت 
املدين���ة القدمي���ة يف وع���ي ويف ذاكرت���ي ، فع���ال 
شعرت بقربها من نفسي اكاد اعرف كل منزل 
، كل ش���ارع صغ���ري ، كن���ت أعي���ش يف املدين���ة 
احلديث���ة لكين كن���ت متعلقا باملدين���ة القدمية 
، تعلم���ت يف مدرس���ة غربي���ة حديث���ة لكنين من 

تعلقت باملدينة التقليدية .
درست الثانوية يف مدرسة فرنسية بطرابلس ثم 
انتقلت اىل بريوت حيث تابعت دروسي اجلامعية 
يف اجلامع���ة االمريكية ببريوت ، ث���م انتقلت اىل 
باري���س و تابعت دراس���ي العلي���ا وحتصلت على 
الدكتوراة من جامعة باريس وكان اختصاصي 
على مس���توى الدكتوراة اجلامعية معقدة ! فقد 

درس���ت الفيزي���اء يف البداي���ة ث���م فلس���فة العلوم 
ثم الفلس���فة ث���م علم اجتم���اع املعرفة ) املس���ألة 
معق���دة ( فالعالق���ة ب���ني ه���ذه الف���روع املعرفية 
ليس���ت واضحة عن���د البعض ، لك���ن يف حياتي أنا 
كان هناك خيط اخذني م���ن العلوم البحثة اىل 
العل���وم االجتماعي���ة واطروح���ي  الفلس���فة اىل 
كان موضوعه���ا : وعي الذات وصورة االخر عند 
اجلماعات اللبنانية يف املرحلة الي أعقبت انهيار 
الدول���ة العثمانية وقبيل نش���وء الكيان السياس���ي 

اللبناني احلديث )1920 _ 1943( .
ب���ني املاجس���تري والدكتوراة صار عن���دي باكرا 
يف حيات���ي الس���باب ال اس���تطيع اخل���وض فيه���ا 
االن النه���ا تأخ���ذ وقت طويل  ) مرتي يس���تذكر 
أمثول���ة ويضي���ف ( في���ه كاتب���ة لبناني���ة امسها 
حنان الشيخ كتبت كتاب عنوانه : )قصي شرح 
يطول ( وقصي أيضا ش���رح يط���ول : انا مل اعمل 
ال بالفيزي���اء وال بالفلس���فة من���ذ بداي���ات حياتي 
املهني���ة كن���ت اهت���م حب���وار األدي���ان والثقافات 
وه���و أم���ر رافق���ين طيل���ة 30 س���نة م���ن حياتي 
،رمب���ا الق���راءات والتن���وع يف حميط���ي : مدرس���ة 
اجنبي���ة ..مدينة عربية إس���المية ...رأس بريوت 
..كل ه���ذه العناص���ر تلق���ي بظالهل���ا عل���ى ذلك 
االنش���غال الذي س���رت فيه ، كانت دائما تتدافع 
برأسي هويات كثرية ، وفور اجنازي للدكتوراة 
باش���رت بالتدريس اجلامعي ودَرست يف : جامعة 
القديس يوسف ببريوت ، جامعة جنيف بسويسرا 
، جامعة أمسرتدام بهولندا ، جامعة ليون بباريس 
، وجامع���ة هارفارد بالوالي���ات املتحدة االمريكية 
، كن���ت كث���ري الرتح���ال ، كانت يدي اليس���رى 
ورجلي اليس���رى مش���غولة بالتدري���س اجلامعي 
،ويدي اليمنى ورجلي اليمنى مش���غولتني حبوار 
الثقاف���ات !، مل اتف���رغ يف حيات���ي للتدريس فقط 
) يقط���ع تواصل���ه معي ويعل���ق : خلينا حنكي عن 
ليبيا وعن الوضع اللي���يب ، فهي األهم ، واتركي 

سريتي (...

ميادين : دعنا نتحدث عن املرحلة االنتقالية من 
طرابلس اىل بروت ، كيف كانت األجواء اثناءها ؟

النقل���ة م���ن طرابل���س اىل ب���ريوت وعل���ى أيامنا 
كان���ت أم���ر طبيعي فل���م يك���ن هن���اك جامعات 
يف لبن���ان خ���ارج طرابل���س ، ف���إذا كن���ت ترغيب 
يف الدراس���ة اجلامعي���ة البد لك م���ن الذهاب اىل 
ب���ريوت كان ذل���ك هو اخلي���ار الوحي���د أمامنا او 

السفر اىل أروبا ...

جمتمع��ني  ب��ني  النقل��ة  قص��دت  ان��ا   : ميادي��ن 
متغايرين يف تلك الفرتة ..؟ 

نعم ، اجلامعة االمريكية يف بريوت ، كانت عامل 
اخر متتاز عن عاملي الس���ابق بأنه عامل فيه الكثري 
من التنوع ، يعين اجلامعة فيها اللبناني ،والسوري 
،والفلسطيين ،واللييب ،واالفغاني والباكستاني، 
وعل���ى   ، ،والربيطان���ي  ،والفرنس���ي  واالمريك���ي 
أيامن���ا كانت التنوع كب���ري ، فاجمليء اىل بريوت 
هو خ���روج من عامل صغري اىل عامل مفتوح ، كنا 
نعتق���د أن رأس ب���ريوت ه���و احل���ي ال���ذي توجد 
ب���ه اجلامع���ة االمريكي���ة ، كما نعتق���د ان رأس 
ب���ريوت خيتص���ر العامل ، ف���إذا كن���ِت على رأس 
ب���ريوت فلس���ِت يف حاجة اىل الس���فر لباريس وال 
اىل نيوي���ورك ، فباريس عن���دك ،والقاهرة عندك 
، ودمش���ق عن���دك كان لدين���ا ه���ذا اإلحس���اس ، 
طبع���ا بغض النظ���ر لو فيه بع���ض املبالغة يف هذا 
اإلحس���اس لكنه ميل���ك أيضا بعضا م���ن الصحة 
الن���ه مثال املثقف���ني الع���رب ..العلم���اء.. الباحثني 
.. الط���الب كان���وا يأتون من كل ح���دب وصوب 
ليعيشوا يف هذه املنطقة الصغرية ، تستمعني فيها 
اىل كل اللغات ، كل اللهجات فعال كانت عامل 
صغ���ري ، وملا اندلعت احلرب ع���ام 1975 يف لبنان 
وكم���ا كثريين خفن���ا على لبن���ان وكنا خناف 
عل���ى هذا احلي من أن جترف���ه رياح احلرب ،وقد 
جرفته نس���بيا وتغريت رأس بريوت مل تعد كما 
كانت وإن ظلت هذه املنطقة تتمتع خبصوصية 

مقارنة بأحياء بريوت األخرى .
جترب��ة العمل اجلامعي التدري��س والبحث االكادميي 

كيف كانت ؟
درس���ت موضوع���ات خمتلفة وكن���ت كثريا ما 
القي دروس���ا هلا عالق���ة بنظام العامل اإلس���المي 
بص���ورة او بأخ���رى درس���ت فص���ال ع���ن الدي���ن 
والسياس���ة يف الوطن العربي يف جامعة أمسرتدام 
احل���رة ، ويف جامع���ة هارفارد كن���ت ادرس مادة 
عن النظ���رات املتبادلة بني الطوائ���ف واألديان يف 

العامل العربي كيف يرى السنة الشيعة وكيف 
يرى املس���لمون املس���يحني ، ماذا يق���ول هؤالء عن 
أولئ���ك ويف أي ظروف تتش���كل ه���ذه الصور وما 
مُلؤث���رات فيه���ا هل تأت���ي م���ن الذاك���رة ...؟ هذه 
املس���ائل كانت حمط اهتمام���ي العلمي ، وكان 
نس���بة عالي���ة م���ن طالب���ي ع���رب ومعه���م طبعا 
الطالب األجانب ولك���م طالبي من العرب كانوا 
األكث���ر عددا ، دَرس���ُت يف جامع���ة جيِنف حلقة 
)س���يمينار( يف الدراسات العليا حول لبنان : معنى 
لبن���ان بالنس���بة لبلدان أخ���رى بها تنوع : درس���ت 
مقارنة ب���ني لبنان والبوس���نة جمتم���ع انفجرت 
فيه نزاع���ات ذات طبيعة طائفي���ة ، انا من الناس 
الذين يقولون عن انفس���هم مث���ل طبيب القرية ، 
هناك أطب���اء متخصصون يف عالج���ات خمتلفة 
كالقلب و... ، طبي���ب القرية يزور البيت فيعاجل 
االم والدجاجة وو... بالي هي أحس���ن مع ش���وية 
اس���ربين ... )يضح���ك ( فف���ي حيات���ي اجلامعي���ة 
مل أك���ن متخصص���ا يف حق���ل ضي���ق ، ولس���وء 
حظي عندما درس���ت بالفرنس���ية او باالجنليزية 
كان���ت لغ���ة قل���يب وعقلي ه���ي لغة أه���ل اجلنة 
اللغة العربية وكن���ت حريص حتى يف احلديث 
م���ع اوالدي احت���دث العربي���ة الفصح���ى لكي ال 
ينس���وا العربية وكنت اق���رأ الق���رآن الكريم وانا 
تلميذ يف ذلك حفظت قصار الس���ور وكنت أقرأ 
بانتظام بعض كت���ب الرتاث العرب���ي التقليدية 
مث���ل االمتاع واملؤانس���ة البي حي���ان او كتب ابن 
املقف���ع وانصح من يريد ان يكتب صحيحا س���هال 
متنع���ا أن يقرأ ابن املقفع ،انا اس���تاذي األول أبو 
حي���ان التوحي���دي كل ي���وم وانا مقي���م جبنيف 
أق���رأ صفح���ات م���ن كتب���ه ولغاي���ة يف تفس���ي 
وكان���ت األوىل وه���ي احلفاظ عل���ى االلفة بيين 
وب���ني العربي���ة متضي ش���هور وانا أق���رأ وأكتب 
بلغات أجنبية وأمسع الناس يف الشارع يتحدثون 
اىل  احت���اج  عنده���ا  وكن���ت  األجنبي���ة  بلغته���م 
اش���خاص لصحبي مثل ابي حيان ...انا اقرأ شعر 
ورواي���ات وهناك م���ن أقرأهم باس���تمرار حممود 
درويش شاعري وصديقي العزيز ، ويف العشرين 

د. طارق مرتي املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة يف اول لقاء موسع عرب صحيفة ليبية  : 

 الدولة الليبية مركزية جدا وأعتقد أن مجوع الليبني يف 
بنغازي ليسوا انفصاليني وال فدراليني

طرابلس – فاطمة غندور 

بعد عدة مراس���الت )امييلية( عرب موقع األمم املتحدة بطرابلس اس���تطعنا ميادين وعرب 
الس���يد مسريالغطاس احلصول عل���ى موعد ملقابلة د.طارق م���رتي املبعوث اخلاص هليئة 
األمم املتحدة والذي كان إما على س���فر أو انه مرتبط مبواعيد داخل البالد ،... يف أقصى 
)جنزور( كان مقر البعثة اجلديد ، قابلين برتحاب وأرحيية ودودة وعلق موافقا عن ثقي 
يف ألة التس���جيل التقليدية – وليس���ت االلكرتونية  من منطلق ثقة بتأمينها للتسجيل - 
وبأنه أيضا مازال منحازا للقلم كلما عن له أن يكتب ، ويف هذا خالفته باني ودعت القلم 
وصرت اضرب بأناملي مباشرة على مفاتيح االحرف بالكومبيوتر ،واستقبل رأي امُلخالف 
لذلك ُمتحس���را وكان أن ُأهديت القلم من مكتبه ....  ثم انطلق حوارنا حبضور الس���يدة 
راضي���ة عاش���ور مديرة مكتب اإلع���الم والناطقة الرمسية بإس���م بعثة األم���م املتحدة يف 
ليبيا،  والسيد مسري الغطاس نائب مدير مكتب اإلعالم واإلتصال ونائب الناطق الرمسي 

الذي بادر أيضا بتسجيل احلوار !
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س���نة األخرية ق���رأت الروايات اللبناني���ة وأهم ما 
يصدر ولسبب بسيط انا لست ادبي اهلوى كثريا 
احب الش���عر ولكين لست ش���غوفا بالرواية ، لكين 
أق���رأ الروايات ألنها كتبت قص���ة لبنان احلديث 
وروت لنا احلرب ومش���كالتها كرواي���ات : حنان 
الش���يخ ،الي���اس خوري ،رش���يد الضعي���ف ،علوية 
صبح ،حسن داوود ، وكنت التقيهم فيستغربون 

اني اجد الوقت لذلك.
وم��اذا عن نتاج��ك من الُكتب وهل تتابع نش��ر حبوثك 

ومقاالتك داخل وخارج لبنان ؟
أص���درت ع���دد م���ن الكت���ب اخ���ر كتاب ه���و قبل 
جميء اىل ليبيا امسه ) سطور مستقيمة بأحرف 
متعرجة ( وهو كتاب عن العالقة بني املسيحني 
الع���رب واإلس���الم ، وقبل���ه كان عن���دي كت���اب 
عنوان���ه : مدين���ة عل���ى جب���ل ؟ ع���ن العالقة بني 
الدين والسياس���ة يف الوالي���ات املتحدة االمريكية 
كتبته حني اقمت بالواليات املتحدة االمريكية ، 
وقبلها وضعت كتابا عن الدين واالنسان  يتناول 
اإلس���الم واملس���يحية وحق���وق االنس���ان ، وقبلها 
أيضا كان لي كتاب : )الدين واجملتمع والقانون 
( حتدث���ت فيه ع���ن العالقة بني النظ���رة الدينية 
والنظم القانونية دراس���ة مقارنة بني جمتمعات 
إس���المية وجمتمعات علماني���ة ، ولدي كتابات 
أخرى ) صغ���رية ( ومؤخراً عرض علي ناش���ر أن 
جيم���ع لي اوب���را مونورا أقص���د اعمالي الصغرية 
م���ن مقاالت ، لدي حوال���ي 200 اىل 250 حبث و 
مقالة ، وأفكر يف نش���رهم يف جزئني ، وكنت قد 
كتب���ت يف جرائد أو جم���الت علمية متخصصة 
بعضه���ا حمك���م أو غ���ري حمك���م ، يف الصحاف���ة 
ال اكت���ب كث���ريا من ح���ني اىل آخ���ر كتبت يف 
النهار أكثر من مرة افتتاحية ، ويف احلياة أيضا 
كتبت ، حقيقة لست كاتبا صحفيا ، انا  أشارك 
واحتدث كثريا يف ندوات وألقي عدة حماضرات 
يف لبن���ان وغري لبنان ، وبعضها غري منش���ور ) هنا 
دعوت���ه اىل منحن���ا بعض���ا ما كتب ألننا ننش���ر 

كتاب ميادين وملحق أيضا (.

ميادين : كن��ت بلبنان اثناء كثر من االحداث مبا 
فيها احلرب وما تبعها من انقس��امات، ما موقعك منها 

وكيف كان دورك ؟ 
كن���ت أح���ارب ذلك االنقس���ام الطائف���ي وكنت 
ض���ده متاما ، وكان ذلك عن طريق احلوار الذي 
كنت أقوده وادعو اليه وكنت مقتنعا به ، كنت 
مقيم يف بريوت املس���ماة بب���ريوت الغربية حينما 
انش���طرت بريوت بني غربية وشرقية ، وأمضيت 
الس���واد األعظ���م م���ن س���نوات احل���رب بب���ريوت ، 
وتزوج���ت واجنبت ولدي���ن بنت وص���يب ) وليس 
كما اش���يع لديكم من مصاهرت���ي للخويلدي !!( 
وترب���وا يف ظروف صعبة كان���ت احلرب وكان 

القصف يأتينا من كل حدب وصوب .

بلبن��ان  السياس��ي  الش��أن  دخول��ك   : ميادي��ن 
م��ا  الف��رتة ،  واضطالع��ك مبه��ام وزاري��ة ويف تل��ك 
مقدماته أقصد كيف جرى سحبك من مهمة التدريس 

والبحث ؟
كن���ت يف جني���ف حني اتص���ل بي الس���يد جنيب 
ميقات���ي رئي���س ال���وزراء املكل���ف وقال ل���ي : بعد 
نصف ساعة ستصدر مراسيم احلكومة وستكون 
فيه���ا وزيرا وارج���وك اركب أول طي���ارة واطلع 
عل���ى ب���ريوت ، مل أك���ن أتوقع تعي���ين وزيرا ومل 
يك���ن ل���ي عل���م مس���بق بذل���ك عل���ى االط���الق ، 
واحلكوم���ة كنت قد ش���اركت فيها فكنت وزيرا 
للبيئ���ة والتنمي���ة اإلداري���ة ) ال���وزارة األوىل ( يف 
ال���وزارة الثانية كنت وزيرا للثقافة ثم أصبحت 
وزيرا للخارجية بالوكالة ويف الوزارتني الثالثة 
والرابع���ة خدم���ت وزيرا لألع���الم وناطقا رمسيا 
باس���م احلكوم���ة اللبناني���ة ، رمبا ج���اء يف البداية 
مفاج���ًأ ل���ي رغ���م ان حيات���ي عموم���ا كان فيه���ا 
الكثري من املفاجآت على الصعيد املهين فاستلمت 
مس���ؤليات كثرية مل أك���ن أطلبه���ا وال أتوقعها 
كتعي���ين مث���ال خاص���ا لالم���ني الع���ام لألم���م 
املتحدة يف ليبيا - جاء من دون س���ابق انذار – ومل 

اطلبه ومل استبقه ومل اسعى اليه .
 ميادي���ن : ه���ذه النق���الت يف عمل���ك : الوظيفي ، 
السياس���ي ، ورمبا نضي���ف الدبلوماس���ي ..كيف 

تفسرها وانت من َترشح الحقا ملهمات دولية ؟
رمبا اخل���ربة االكثف وال اري���د ان أقول االغنى، 
بالتعلي���م اجلامعي واحل���وار مع االخ���ر يعطوِك 
خ���ربة ، واحن���ا اللبناني���ني عموما كلن���ا نتعاطى 
بالسياس���ة ومبعن���ى ما كلن���ا سياس���يون ،العمل 
الوزاري يف لبنان وملدة س���ت س���نوات ونصف حني 
كان���ت الظروف صعبة للغاية يف جمتمع يعاني 
انقس���امًا حاداً ، جمتم���ع اعتدت عليه إس���رائيل ، 
كنت أق���ول لزمالئي الوزراء من بل���دان أخرى : 
حنن لدينا سنة يف اخلدمة بلبنان تساوي مخس 
س���نوات يف بالدك���م ، فمثال بالدبلوماس���ية رغم 
ان���ي مل اكن س���فريا ) وال مرة ( لكين اكتس���بت 
بع���ض املزاي���ا الدبلوماس���ية م���ن خ���الل عمل���ي 
يف احل���وار وم���ن مارس���ي كوزي���ر للخارجية 
بالوكالة فقد ذهب���ت اىل نيويورك للمفاوضات 
ح���ول وقف أطالق النار ع���ام 2006 حني اعتدت 
إس���رائيل على لبنان ، وها أنا اليوم يف موقع بليبيا 
يتطلب على ما أحسب بعض املزايا الدبلوماسية .
كي���ف كان���ت معرفت���ك األولي���ة بليبي���ا ...هل 

صادف ذلك اثناء عملك باخلارجية اللبنانية ؟
اب���دا ابدا يف عمل���ي باخلارجي���ة مل امتاس مع أي 
موض���وع يتعل���ق بليبي���ا ... ولك���ين كن���ت اعرفها 
كم���ا يعرفها كل الن���اس ..واتذكر أول عالقة 

ل���ي بليبيا معرف���ي بأثارها صب�راته ولب���ده ،وانا 
اهت���م باألثار كث���ريا وأحبه���ا ، وزرت ليبيا وزرت 
لبدة وصرباته يف التسعينيات 98-1997 تقريبا 
، جئ���ت س���ائحا كأي مواط���ن ومل تك���ن ل���ي أية 
عالق���ة مع أي���ة جهة بليبي���ا . ث���م عالقي كأي 
مواط���ن عربي عندم���ا بدأت الث���ورات العربية يف 
تون���س ومصر وليبي���ا ، وكنت ق���د كتبت عنها 
باهتمام بعض األشياء الصغرية ومل يكن قد حان 

الوقت ألكتب شيئا جديًا  .

ميادي��ن : االن س��أذهب بأس��ئليت ل��ك اىل عملك 
مبهمت��ك  اعالم��ك  مت  ...كي��ف  باليبي��ا  الرمس��ي 

كمبعوث لالمني العام لألمم املتحدة ؟
قبلي كان باملهمة الس���يد أي���ان مارتن بريطاني 
س���بب  متام���ا  اع���رف  ال  وش���خصيا   ، اجلنس���ية 
األم���م  ، فكم���ا تعرف���ني هيئ���ة  بع���ده  اختي���اري 
املتح���دة هيئة بالغ���ة التعقيد ، كن���ت يف بريوت 
وق���د خرج���ت م���ن احلكوم���ة بع���د ان اس���تقالت 
احلكومة ال���ي كنت فيها وزي���را ، وحلت مكانها 
اجلامع���ة  اىل  توجه���ت  وان���ا  جدي���دة  حكوم���ة 
الس���تئناف عملي يف التدريس والكتابة ، وكنت 
ق���د فوجئ���ت ب���أن إمس���ي ورد بنيوي���ورك ملا ظن 
املس���ؤلون بهيئة األمم املتحدة انه من املستحسن 
أن يؤت���ى بعرب���ي اىل ليبيا مث���ال خاصا لالمني 
الع���ام باألمم املتحدة ، ويب���دو أنه مت طرح بعض 
األمساء وفك���روا ان خيتاروا ش���خصا عنده خربة 
بالسياس���ة العربية وزيرا او س���فريا س���ابقا ) واهلل 
العظي���م ال اعرف كيف مت الرس���و على امسي ( 
مت االتص���ال ب���ي وقالوا لي مع���روض عليك هذه 
املس���ؤلية فوجئ���ت اىل ح���د كبري وقل���ت انا لدي 
انش���غاالت جامعية ولس���ت راغب���ا يف وظيفة من 
األمم املتحدة ، فردوا علي بأنها ليست وظيفة بل 
مهمة سياسية كبرية ، وليبيا بلد لألمم املتحدة 
فيها تاريخ خاص ، وأن تعمل مع األمم املتحدة يف 
ليبيا ليس كما لو كنت تعمل معها يف بلد اخر ، 
هلذا العمل مذاق خاص ويفتح أمامك افاقا اكرب 
بكثري ما ق���د يفتحه العمل مع األمم املتحدة يف 
مكان آخر وحنن نعرف انك كعربي معين وانك 
متعاط���ف مع الث���ورة الليبية وهذا سيس���مح لك 
بأن حتق���ق بعض اإلجناز وحنن نريد ان نس���هل 
مهمتك اطلب ما تش���اء ) طبعا مل يعطوني ش���يء 
!!(إقب���ل وضغطوا علي وقبلت بعد تردد وس���أتهم 
م���ا إذا كان الليبيون يرحبون بي ، وُس���ئل بعض 
من املسؤلني من الش���خصيات االعتبارية الليبية 
ع���ين ) انا ال اعرف حتديدا  رمبا كان د. املقريف، 
أو د. الكي���ب ( ورمبا الن���ي كنت وزيرا لبنانيا اىل 
ح���د ما مع���روف لليبيني بعض الش���يء والبعض 
رمبا شاهدني عرب الشاشات او ألقي بيانا وعرفت 
ان االخ���وة الليبني كانوا مس���رورين يف أن يؤتى 

إليهم بعربي لبناني وعنده خربة سياسية وحنن 
اللبناني���ون حنظى فيم���ا اعتق���د بعاطفة خاصة 
وانا االحظ ذل���ك فانتمائي اللبنان���ي يقربين من 
قل���وب الليبني ، اقتنعت بالفكرة ، ال بل حتمس���ت 

هلا واتيت اىل ليبيا . 

ميادي��ن : هل ل��ي أن اتقص��ى حقيقة مش��اعرك 
املس��بقة ، هل أث��ارت خماوفا لديك م��ن الوضع األمين 

اللييب حني قررت القبول بعد تردد ؟
)شويف ( كنت من الناس - وقد ال أكون وحيدا يف 
هذا - الذين ظنوا ونتيجة انتخابات صيف 2012 
أن ليبي���ا ورغم اإلرث القذايف الثقيل انها بلد قادر 
على التقدم يف مسار بناء دولة حديثة االنتخابات 
والطريقة الي جرت فيها وش���عور الليبني يومها 
أنهم ش���ركاء يف صن���ع مصائره���م وأن صفحة 
جديدة مش���رقة يف تارخيهم ُتكتب ، هذا الش���عور 
كن���ت أش���اركه، واعتقد انه حج���ب عن بصري 
املش���كالت ال���ي مل أكن اعرفها كث���ريا، اعلم أن 
ث���ورة انتص���رت عل���ى الق���ذايف ومل أك���ن اعرف 
تفاصي���ل حجم تلك الرتك���ة ، والت���وزع الفعلي 
للق���وى السياس���ية والق���وى املس���لحة والقبلية ، 
يع���ين ال ادعي معرفة بالواق���ع اللييب ، لذلك منذ 
يوم تعيين وحتى يوم وصولي ظللت اليام طويلة 
احبث يف مجي���ع املكتبات ما هو موج���ود عن ليبيا 
عن ما ميكن قراءت���ه عن ليبيا ، حبثت يف التاريخ 
بالتاريخ املعاصر بالكتابات احلديثة ، واقتنيت ما 
يقارب أربعني ومخس���ني كتاب معاصر ، وهناك 
سبع كتب اجنبية عن ليبيا ورسالتني دكتوراة 
،اصب���ح عندي مكتبة صغرية عن ليبيا حاولت أن 
اع���رف كنت كتلميذ أو طال���ب معرفة علي ان 
أت���زود به���ا طبعا األم���م املتحدة زودت���ين بتقارير 
لكنه���ا ال تغين عن املعرفة من املصادر وهي قليلة 
جدا وب���كل اللغات زودت نفس���ي باالطالع وجئت 
اىل ليبيا ومن س���اعة وصولي ش���عرت انه ُمرحب 
ب���ي وأني ب���ني أهلي وأصدقائ���ي ، وأنه ال يغري يف 
هذا ش���يئا م���ا حيصل م���ن املش���اكل السياس���ية 
الكث���رية وال ال���كالم ) الس���خيف ( وغري املس���ؤول 
ال���ذي امسعه ب���ني الفينة واألخ���رى يف صفحات 
التواص���ل االجتماع���ي أو الصحاف���ة ، ولألس���ف 
ه���و لن يغري ش���يئا يف احساس���ي اني ب���ني اخواني 
وألس���باب تتعلق مبهمي يف خدمة األمم املتحدة 
وبش���خصي ال حسابات وال مصاحل سياسية ادافع 
عنها انا ال ادافع إال عن ما احس���به مصلحة ليبيا ، 
لست هنا للدفاع عن احد وال خلدمة مصاحل احد 
مهمي هكذا تأمرني وقناعاتي الش���خصية أيضا 

واهلل ولي التوفيق . 

ميادين : املوضوعات السياسية واألمنية تتصاعد 
يف ليبيا ...كيف ترى احلال اللييب وانتم من يالحق 

أنا تلميذ للقرآن الكريم وحفظت مبكرا قصار السور ....وأحتدث مع 
أوالدي بالعربية الفصحى لكي ال ينسوا العربية ... 
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ما جيري س��واء بتقاريركم وبياناتكم الداخلية او ما 
تقدمونه يف مقر اهليئة وجملس االمن ؟

م���ا اعرف���ه ان ارث الق���ذايف ه���و ارث ثقي���ل ب���كل 
هن���اك  يس���ريا  لي���س  من���ه  والتح���رر   ، املعان���ي 
تناقض���ات كثرية يف اجملتم���ع اللييب ،مثل كل 
جمتمع ، احلرية أحيان���ا والي انتزعها الليبيون 
أيضا تتيح للتناقضات أن تنفجر بش���كل متزامن 
احلري���ة ال تس���مح لِك ب���أن تؤجل���ي معركة أو 
منازلة انت ترغبني بها ف���إذا كمن أنت صاحبة 
قضي���ة جهوي���ة او صاحب���ة قضي���ة سياس���ية أو 
صاحب���ة قناعة ايدولوجي���ة أو صاحبة مصلحة 
وتتيح ل���ك احلرية ان تعربي عن ه���ذه القضية 
او تل���ك القناع���ة ، مس���الة الس���الح : هن���اك عدد 
كبري م���ن الليبني حيملون الس���الح اجملموعات 
املس���لحة بع���ض ه���ذه اجملموع���ات ه���ي كتائب 
ث���وار حقيقية وجيب ان يع���رتف بدورهم الكبري 
ويكون���وا ش���ركاء يف العملية السياس���ية واليوم 
حن���ن نتح���دث ع���ن احل���وار الوطين ال���ذي فتح 
مؤخرا وجيب ان يش���مل هؤالء الناس الن هناك 
م���ن محل الس���الح اليوم وليس بثائ���ر والليبيون 
يعرف���ون ان لي���س كل م���ن مح���ل الس���الح ه���و 
ثائ���ر وبالتالي فإن بعض من حيملون الس���الح 
هل���م دوافع غ���ري ثورية وهلم مص���احل وهلم رؤى 
يف مس���تقبل ليبيا ختتلف عن تل���ك الرؤية الي 
أظن انها كانت ماثلة يف عيون الثوار احلقيقني 
ومث���ل كل ث���ورة يف املق���ام األول هل���ا جمموعة 
اهداف جمموع���ة تطلعات جمموع���ة قيم حنن 
نهت���م حبقوق االنس���ان والليبيون كانوا ضحية 
نظام استبدادي ال يقيم أي قيمة حلقوق الناس 
نظام تعس���في كان الق���ذايف يس���مي معارضيه 
الكالب الضالة كان التعذيب يف السجون شائعا 
،ومذحبة س���جن أبو سليم ش���اهد حي على ذلك 
فالثورة قام���ت لتغيري هذا الوضع قامت الحقاق 
حق���وق الن���اس ال���ي كان الليبي���ون حمرومني 
منه���ا لذلك حن���ن كبعثة لألم���م املتحدة نقف 
اىل جان���ب الليب���ني يف حتقي���ق اه���داف ثورتهم 
وتعزي���ز حق���وق االنس���ان وحني ن���رى ان حقوق 
يف  وماذكرن���ا  ذل���ك  نق���ول  منتهك���ة  االنس���ان 
تقريرنا األخري عن التعذي���ب ليس هدفنا األول 
ه���و اتهام زي���د أو عمر او ادانة حس���ن او حس���ني 
،لي���س هذا همنا ، همن���ا األول أن نقول لليبني اذا 
كنت���م أمناء الهداف ثورتكم عليكم أن ختلصوا 
كثوار حقيقني و أن تقلعوا عن هذه املمارس���ات 
هذه الي ال مكان هلا ، وجيب أن ال يكون هلا مكان 
هلا يف ليبيا اجلديدة ، هي مارسات تشبه املاضي 
، حنن لسنا منظمة حقوق انسان ولسنا منظمة 
العفو الدولي���ة او منظمة هيوم���ن رايتس وتش 
ال���ي تعنى بانتهاكات حقوق االنس���ان أيا كان 
املنته���ك حنن هيئ���ة دولية ملس���اعدة الليبيني يف 
بن���اء دولتهم وحنن ن���رى ان تق���وم دولة حق يف 
ليبيا حترتم فيها حقوق االنسان يف ليبيا والثورة 

قامت بس���بب ما تعرضت له حقوق االنس���ان يف 
ليبيا وبهدف احقاق حقوق االنسان ، لسنا قضاة 
لس���نا حمكمة لسنا هيئة ش���كاوى ، ال جنرم من 
جيب جترمي���ه ،نذكر الث���وار نذكر جمموعة 
الليبي���ني ،عليك���م ووفاء أله���داف ثورتك���م ، واذا 
اردمت نس���اعدكم يف سن القوانني ، ونساعدكم 
يف تدري���ب الش���رطة القضائية ، نس���اعدكم يف 
تنظيم الس���جون ، أن نضع معكم قواعد للتعامل 
مع الس���جناء معاملة منصفة ، نس���اعدكم من 

اجل اصالح اوضاعكم .

ميادي��ن : ه��ل زرمت بنغ��ازي أو أن بعثتك��م على 
تواصل مبا حيصل فيها من فراغ امين وغياب لس��لطة 

الدولة ؟
حقيقة زرتها منذ أشهر والتقيت عدد كبري من 
الناس ولدينا أصدقاء بها وعندنا زمالء يقيمون 
بني ظهرانيهم ودائما يصلون���ي بأصدقائنا وُأمل 
بأخبارهم أوال بأول ، وليس سرا بأن اكثريتهم 
ُمس���تاؤون م���ن ع���دم توف���ر االم���ن مبدينته���م 
ويطالب���ون الدولة باالهتمام بهم رغم ان الدولة 
جنح���ت أحيانا لفرتات حم���دودة عندما كلفت 
جن���ود الق���وات اخلاصة بضب���ط االمن وجنحت 

بالتخفي���ف من احل���وادث لكن ع���ادت احلوادث ، 
إمكانات الدولة مل تكن مبس���توى املش���كلة أوافق 
عل���ى هذا ، هذه قضي���ة أوىل ، والقضي���ة الثانية 
ه���ي أن عنده���م ش���عور يف بنغ���ازي له م���ا يربره  
بأنهم يس���تحقون احرتامًا اكرب من قبل الدولة 
املركزي���ة وعندهم حذر م���ن مركزية الدولة 
الليبية وه���ي حقيقة الدول���ة الليبية مركزية 
جدا اعتق���د ان مج���وع الليبني يف بنغازي ليس���وا 
انفصالي���ني وال فدراليني ،وان���ا ال اعتقد ان فئات 
ليبي���ة واس���عة يف الش���رق تري���د االنفص���ال عن 
اجلسم اللييب ، فهم ليبيون وعندهم والء للوطن 
اللييب ، اعتقد ان هناك مسؤلية ليبية عامة يف أن 
نصل معا ، يصل الليبيون معا اىل صيغة وهذا ما 
جيب أن ُيتفق بشأنه ، إما يف حوار إما يف مشروع 
صياغة الدس���تور علينا أن جند الصيغة املالئمة 
الي تس���مح بالتخفيف من املركزية الش���ديدة 
وبتوزي���ع افض���ل للث���روة الليبي���ة ب���ني املناطق ، 
هناك مناط���ق يف ليبيا ش���رقا وجنوبا حتتاج اىل 
تنمي���ة حقيق���ة ، اىل مش���اريع كبرية تس���تحق 
ذل���ك ، كم���ا بعض مناط���ق أيض���ا يف الغرب ، ال 
اري���د ان أبال���غ يف توقع حصول حل س���ريع لكل 
املش���اكل فهي كثرية ومتش���ابكة وسيكون من 
الصع���ب ان تس���تعجل عملي���ة اخل���روج منها يف 

ليبي���ا ، لك���ن عل���ى الليب���ني أن ُيدرك���وا حقيقة 
املخاط���ر ال���ي تتهدده���م  ، قد ال تس���تطيع ليبيا 
حل املش���اكل كله���ا أو دفعة واحدة ، فاملس���ألة 
س���تأخذ بع���ض الوقت لك���ن جي���ب أن ال ميضي 
هذا الوقت على حس���اب ليبي���ا، مبعنى يؤدي هذا 
الوق���ت الضائ���ع للمزيد م���ن التفكك ملؤسس���ات 
الدول���ة واىل املزيد من االضط���راب األمين ملزيد 
من احلدة يف االنقسام السياسي فهناك مسؤلية 
على اجلميع ألبع���اد ليبيا عن خماطر الوقوع يف 
هاوي���ة ما – ال مس���ح اهلل - فهناك خط���ر داهم ، 
لكن هذا اخلطر جي���ب أن يبقى ماثال أمام اعني 
كل القوى السياسية والقبلية والثورية يف ليبيا 
، وجيب ان تتحلى بإحس���اس كبري باملس���ؤلية ، 
ان���ا لبناني واع���رف ماذا يعين ه���ذا الكالم ، حنن 
يف م���رات كث���رية ش���غلتنا صراعتنا فيم���ا بيننا 
عن احلفاظ على بلدنا وع���ن درء خماطر انهيار 
بلدن���ا وق���د اق���رتب بلدنا غ���ري مرة م���ن االنهيار 
الكام���ل واحلم���د هلل انه اس���تنهض ولك���ن مازال 
دائم���ا مع���رض للخط���ر ، وهناك مس���ؤلية تقع 
عل���ى اجلميع هن���ا يف ليبي���ا على الليبي���ني أن ال 
يش���يحوا ظهرهم عن هذا اخلط���ر والذي امسيه 
) اخلناق���ة الش���رقية ( الكيد ، والن���زاع ، والصراع 

على الس���لطة ، واستمرار التقاتل وو.... فاالنهيار 
هو خسارة للجميع وال احد ولو حقق مكاسب يف 
املدى الزمين القصري ال احد يس���تفيد من تدهور 

االمن ، وقى اهلل ليبيا وحفظها .

تعاونك��م  ع��ن  بس��ؤالي  س��أختتم   : ميادي��ن 
الليب��ني اىل  ودعمك��م املقب��ل فيم��ا يتعل��ق بوص��ول 

انتخاب جلنة الستني وصياغة دستور البالد ؟ 
عملي���ة االتف���اق عل���ى كيفي���ة انتخ���اب هيئ���ة 
صياغة الدستور بالتعيني او االنتخاب استغرقت 
وق���ت طويل ث���م وض���ع قان���ون النتخ���اب هيئة 
الدس���تور اخ���ذ أيض���ا اش���هرا طويلة االن س���وف 
تنتخ���ب ه���ذه اهليئ���ة يف أخر الس���نة – ان ش���اء 
اهلل – اذا انتخبت يف اخر الس���نة لن تس���تطيع ان 
تنجز اعماهلا بس���رعة ، ستجتمع يف البداية لكي 
تضع لنفس���ها نظاما داخليا ثم لتش���رع بصياغة 
الدس���تور ، وال���ذي هو عق���د اجتماعي جديد بني 
كل الليبني ، الدس���تور ليس شأن ستني شخص 
جيلس���ون يف غرفة ُمغلقة هو ش���أن كل الليبني 
ليدل���وا برأيه���م في���ه وجي���ب أن تعط���ى فرصة 
لكل الن���اس لتعرب عن رأيها وهناك مس���ألة غري 
واضح���ة وتتطل���ب وضوحًا اكث���ر ، اذا وضعوا ) 
اهليئة( مش���روع الدس���تور هل يذهب لالستفتاء 

ُمباش���رة ام يأت���ي للمؤمتر الوطين الع���ام فيعيد 
النظر يف املقرتح قبل طرحه على االستفتاء ، ثم 
تطبيق االستفتاء ، كل ذلك سيأخذ وقتا ، وبعد 
االستفتاء على الدستور هناك االعداد النتخابات 
عام���ة ، وس���تتأخر رمبا حتى ع���ام 2015 ، حنن 
اذا أم���ام وض���ع للمؤمت���ر الوط���ين الع���ام ال���ذي 
َسُينهي مهمته حبس���ب اإلعالن الدستوري سنة 
2014 ، املؤمتر الوطين العام مبثابة مرفق عام 
ه���ل ُتعطلي ه���ذا املرفق ؟ البد له من ان يس���تمر 
واال س���يحدث ف���راغ ، اعتق���د التمدي���د ال مهرب 
من���ه واال وقع���ت ليبيا يف الفراغ ، لك���ن انا ُمدرك 
بأن التمديد س���وف ُيفهم من ط���رف كثري من 
الليب���ني ، يف ان الليب���ني فق���دوا بع���ض الثقة  يف 
مؤمتره���م وصار موقفهم اكث���ر نقدية فهناك 
بعض فئة من الليبني س���وف ُتش���كك وتس���أهلم : 
انتم تباطئتم يف العملية االنتخابية الدس���تورية 
لكي تطيلوا عمركم س���نة او سنة ونصف ، لكن 
ان���ا يف رأي ال مفر م���ن ان يواصل املؤمتر الوطين 
العام عمله حتى االنتخابات العامة ولكن س���وف 
يضطر اىل العمل بطريقة ُأخرى ...واهلل أعلم ...

وأن���ا أش���كر له من���ح ميادي���ن تلك الس���اعات من 
وقت���ه واعتذر ع���ن ارهاقه بأس���ئلي بادرته  على 

هامش ختام لقاءن���ا وهو ورفاق مكتبه يف طريق 
توديعي ...هل تفكر يف كتابة سرتك كما فعل ذلك 
الكثر من السياس��ني من خربوا وحبثوا وتولوا مهمات 

سياسية حملية ودولية ؟
وكالبنان���ني  كع���رب  ذاكرتن���ا  أخفي���ك  ال 
 ، بالكث���ري م���ا ش���هدناه يف حياتن���ا  جمروح���ة 
لذلك ال احبذ التحدث عن س���ريتي انا لن اكتب 
مذكراتي،  سأكتب كتابا عن ليبيا هذا أكيد 
، ولن يكون يف باب املذكرات انا ال استس���يغ هذا 
الن���وع من املذكرات ، ولكل من���ا ميله أو جنوحه 
انا اجنح للكتابات الباردة بعض الش���يء ، واذكر 
أن طالبا تونس���يا عمل رس���الة دكتوراة عين يف 
جامع���ة إيطالي���ة ومل تنش���ر ، وربن���ا وفق���ه وقد 
حصل عل���ى الدكت���وراة  ، وكانت عن مس���ألة 
فيهم���ا  ورأي  الدي���ين  والتن���وع  الثق���ايف  التن���وع 
وكيف اختربتهم���ا يف حياتي وكتب جزء منها 
عن حياتي وس���ريتي وس���ألين بعض ما سألتين 
االن وكي���ف اثرت مثال مدين���ة طرابلس والي 
16 س���نة م���ن حيات���ي فيه���ا وطبع���ت  قضي���ت 

شخصيي ، واهلل يساحمه النشغاله بي ... 

هناك مس��ؤلية تقع على اجلميع هنا يف ليبيا ، على الليبيني أن ال يش��يحوا ظهرهم عن هذا اخلطر والذي 
امسيه ) اخلناقة الشرقية ( الكيد ، والنزاع ، والصراع على السلطة ، واستمرار التقاتل وو.... فاالنهيار 

هو خسارة للجميع

الناس يسعدها أن تنظر إىل األنسان من ثقب الباب

      حنان الشيخ      الياس خوري       علويه صبح      حممود درويش       نوري بو سهمني وطارق مرتي      طارق مرتي وحممد املقريف
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م���ا ال���ذي ح���دث وجع���ل س���اركوزي يف مارس 
2011 يدفع فرنس���ا اىل شن احلرب على ليبيا 
بعدما كان يف ديسمرب 2007 قد التقى يف أجواء 
احتفالية فخمة بالعقيد القذايف بباريس؟ سؤال 
حم���وري حي���اول كت���اب ) س���اركوزي القذايف 
: التاريخ الس���ري للخيانة ( الصادر يف الس���ادس 
من س���بتمرب 2013م اإلجابة عنه لكش���ف خبايا 
وس���ر حتول العالقة بني س���اركوزي والقذايف ، 
صاحبة الكتاب الصحفية الفرنس���ية " كاترين 
غراس���ي " قالت أن كلمات يف ح���د ذاتها تلخص 
تاريخ العالقة الصاخبة بني القذايف وساركوزي 
، وأوجزته���ا يف " التموي���ل السياس���ي " و " الغ���از 
والب���رتول " و " مبيعات األس���لحة " وكش���فت يف 
كتابها الذي أعدته يف ش���كل حتقيق مطول عن 
ش���روط وطريقة احلصول على األموال الليبية 
لتموي���ل احلملة الرئاس���ية لنيكوال س���اركوزي 
س���نة 2007 باالعتماد على ش���هادات الكثري من 
األش���خاص الذين اش���تغلوا يف الظل مل���د القنوات 
ب���ني باري���س وطرابل���س كزي���اد تق���ي الدي���ن ، 
والكسندر جوهري ، وشخص ثالث عمل بسرية 

أكرب يدعى سهيل راشد ..
املعطي���ات  م���ن  العدي���د  ع���ن  يتح���دث  الكت���اب 
التارخيي���ة باالعتم���اد عل���ى تصرحي���ات ن���ادرة 
لش���خصيات باحت باالس���رار ال���ي تعرفها بوجه 
مكش���وف ع���دد منهم مواطن���ون ليبي���ون جازفوا 
بتعري���ض حياتهم للخطر س���يما املبحوث عنهم 
، كما يدلي العديد من الفرنس���يني بش���هاداتهم 
، البعض منهم تقلد مناصب دبلوماس���ية س���ابقا 
والبع���ض االخ���ر يتاج���ر يف األس���لحة وبش���كل 
حص���ري كذلك ميي���ط اللث���ام ع���ن جمموعة 
من الوثائق الي مل يتم نش���رها يف الس���ابق حول 
املفاوضات الليبية الفرنس���ية لبيع األسلحة بني 
1999 و 2010،  فض���ال ع���ن ال���دور الغام���ض 

لقطر فيما يعرف ب� " الربيع اللييب ".
•هذه صفحات من الكتاب

بعد زي���ارة نيكوال س���اركوزي لطرابلس ش���هر 
أغس���طس 2007 مت فتح ملف س���ري للعالقات 
الش���ؤون  وزارة  وداخ���ل  وليبي���ا  فرنس���ا  ب���ني 
اخلارجي���ة الليبي���ة كان هناك ملف���ان احدهما 
مرتبط باجلانب الرمسي وكان يف وسع الكثري 
م���ن األش���خاص االط���الع علي���ه ، واألخ���ر غ���ري 
رمس���ي مل يك���ن االط���الع عليه خم���وال للجميع 
وبه���ذا املل���ف بال���ذات كان���ت توض���ع حماض���ر 
ب���ني  تت���م  ال���ي كان���ت  الس���رية  االجتماع���ات 
الفرنس���يني و الليبي���ني فيما يتعل���ق بالصفقات 
. " كان ه���ذا املل���ف خمبئ���ا داخل خزان���ة مغلقة 
مبقر وزارة الش���ؤون اخلارجي���ة ..." تؤكد زهرة 
منصور هذه السيدة جد مؤهلة ملعرفة وجود هذا 
امللف الس���ري وحمتواه ، إذ كانت تشتغل بداخل 
املديرية املس���ؤلة عن تتبع ه���ذا امللف داخل وزارة 
الش���ؤون اخلارجية الليبية : " لقد كان د. زيدان 
مب���ارك هو املس���ؤل عن ه���ذا  امللف الس���ري وقد 

كنت أشتغل معه بشكل يومي "  
ولكن ولألس���ف ف���إن املدعو زيدان ال���ذي تقطن 
أس���رته بفرنس���ا مل يظه���ر ل���ه أث���ر من���ذ ش���هر 
أغس���طس م���ن الع���ام 2011 وحس���ب حمام���ي 
فرنس���ي كان يعرفه " فزيدان فارق احلياة سنة 
2011 حامال الس���الح بذراعه بفندق ريكسوس 
بطرابل���س وحتى اللحظ���ة مل يت���م العثور على 
جثته ، لكن مس���ؤال دبلوكاس���يا فرنس���يا يؤكد 
بأن " زيدان كان فعليا مقربا من سيف اإلسالم 
وكان مكلفا بامللف الفرنس���ي يف بعض اجلوانب 

الدبلوماس���ية ووفق���ا للمعلوم���ات ال���ي حصلت 
عليها فقد مات بالفعل بفندق ريكسوس وبشكل 
اكث���ر دقة ف���إن آخر م���رة مت فيها رؤي���ة زيدان 
مب���ارك على قيد احلي���اة كانت يف اللحظة الي 
عل���ق فيه���ا 35 صحفيا أجنبيا لع���دة أيام بداخل 
فندق ريكسوس حلظة سقوط مدينة طرابلس 
يف ال���� 20 م���ن أغس���طس 2011 متت مش���اهدة 
زي���دان مب���ارك واثن���ني م���ن مرافقيه يغ���ادرون 

الفندق قبل أن خيتفي اىل االبد .
اإلس���الم  س���يف  قل���ده   2011 ابري���ل  ش���هر  يف 
مسؤلية إدارة " مجعية من اجل احلقيقة " رفقة 
صدي���ق اخر كان يعيش بلندن كان هدف تلك 

اجلمعي���ة هو توعي���ة املنابر اإلعالمي���ة الغربية 
خبصوص م���ال املواطن���ني الليبني الذي���ن راحوا 
ضحي���ة للضرب���ات اجلوي���ة ال���ي كان يش���نها 

التحالف الدولي .
•اجتماعات " غيون " السرية 

مبا أن امللف الس���ري للعالقات السرية الفرنسية 
يعترب الي���وم من الوثائق الضائع���ة فإنه مل يتبق 
أمامن���ا س���وى الوث���وق يف ش���هادات األش���خاص 
الذي���ن تدخل���وا م���ن قريب أو م���ن بعي���د يف هذا 
امللف مازال���ت زهرة منصور حتتفظ بالكثري من 

الذكريات الدقيقة حول املوضوع .
فه���ي تتذك���ر جي���دا قيامه���ا ش���خصيا برق���ن 

حماض���ر ثالث���ة اجتماع���ات همت إمت���ام بعض 
الصفق���ات حبض���ور كل���ود غي���ون ويف ج���دول 
املفاوض���ات مت احلدي���ث ع���ن مقات���الت " راف���ال 
" والطاق���ة النووي���ة وهم���ا امللفان الل���ذان حظيا 
باهتمام شديد وكانا موضوعا للمفاوضات بني 

الفرنسيني والليبني حتى حدود العام 2010 .
" أح���د اللق���اءات ال���ي تطرقن���ا فيه���ا ملقات���الت " 
الراف���ال " مت إجراؤه���ا يف العام 2009 بطرابلس 
حضرها كل من كلود غيون وس���يف اإلس���الم 
كم���ا مت تنظيم لقاء آخر ، ه���ذه املرة للتفاوض 
بش���أن الطاقة النووية مابني شهر مارس وأبريل 
من الع���ام 2010 جرى هذا اللقاء مبنزل س���يف 
اإلس���الم وذل���ك حبضور س���يف ، وكل���ود غيون 
، وعلي حممد قش���وط ) املدير الس���ابق ملؤسس���ة 
الطاق���ة النووي���ة الليبي���ة ( وزيدان مب���ارك ، أما 
اللقاء الثالث الذي أعلم بإجرائه فقد مت تنظيمه 
 ، األول  الوزي���ر  داخ���ل مكت���ب   2010 الع���ام  يف 
وكان من ب���ني احلضور كلود غيون ، وعبد اهلل 
السنوسي ، وموسى كوسا ، مل أعد أتذكر جيدا 

مالذي كانوا يتحدثون حوله " 
تتذك���ر زهرة منص���ور كذلك لقاء س���ريا اخر 
مت اج���راؤه بباري���س ي���وم 20 يناي���ر 2010 وقد 
حض���ر ذلك اللقاء اجلن���رال عبد الرمحن الصيد 
) املس���ؤول ع���ن املقتني���ات العس���كرية باجلي���ش 
اللييب (وعبد العاطي العبيدي الذي كان حينها 
مس���ؤوال عن قسم الشؤون االروبية بداخل وزارة 
الش���ؤون اخلارجي���ة ، واملدع���و إبراهيم بس���باس 
وزي���دان امبارك وكل���ود غي���ون ، تطرقوا خالل 
االجتماع جلميع مشاريع الصفقات قيد اإلجناز 
وال���ي مل تنته بع���د وبعد تأم���ل وتفكري طويلني 
ترغب زهرة منصور اليوم يف ان تدلي بش���هادتها 
أمام القضاء الفرنس���ي حت���ى تبوح بكل ما تعرفه 
عن العالق���ات الليبي���ة الفرنس���ية يف فرتة حكم 

نيكوال ساركوزي .
وعل���ى أي ح���ال تظ���ل اح���دى احل���االت األكثر 
جتلي���ا يف الفش���ل يف متري���ر صفق���ات التس���ليح 
وب���دون أدنى ش���ك هي حال���ة مقات���الت الرافال 
اجلوي���ة ال���ي تطوره���ا جمموعة " داس���و " وبني 
حتري���ر املمرض���ات البلغاريات ش���هر أغس���طس 
 2007 2007 وزيارة القذايف لباريس ديس���مرب 
ظهرت فرتة اس���رتاتيجية ألجل الش���روع يف بيع 
هذه الطائرة الي مل جتد بعد أي مقنت يف السوق 
اخلارجية ، االنكى من ذلك وبعد ظهور مشاكل 
خط���رية عرفت هذه الطائرة فش���ال ذريعا س���نة 
2007 وهذا مادفع نيكوال س���اركوزي النش���اء 
خلية داخل قص���ر االليزيه مكلفة حبس���ن تتبع 
الصفق���ات الضخم���ة يف قطاع التس���ليح والعمل 

على التنسيق بني خمتلف املتداخلني .
•صفقة القرن 

خ���الل النص���ف الثاني م���ن الع���ام 2007 وبينما 
كان���ت مازال���ت االم���ال معق���ودة كان الصن���اع 
الفرنسيون والعمالء الذين يشتغلون لصاحلهم 
يتحرق���ون ش���وقا للحصول عل���ى الصفقات وقد 
ق���ام الق���ذايف بتبلي���غ الفرنس���يني ع���رب قن���وات 
ع���دة بأن���ه اذا نالت زيارت���ه لباريس رض���اه التام 
فسيس���عى القتن���اء برنام���ج للتس���ليح الش���امل ، 
كان ذلك سيكون مبثابة صفقة القرن يف قطاع 

التسليح للفرنسيني .
ومبع���زل ع���ن مقات���الت الراف���ال ع���ربت ليبي���ا 
ع���ن حاجته���ا القتن���اء 25 مروحية م���ن صنع " 
اوروكوب���رت " مببل���غ يصل ل���� 500 مليون يورو 
ونظ���ام للدف���اع اجلوي تص���ل قيمته مللي���ار أورو 

ساركوزي ، القذايف : التاريخ السري للخيانة
تأليف : كاترين غراسي

ترمجة وإعداد : حممد محامة

هل��ذه األس��باب حدث��ت القطيع��ة 
النهائية بني ساركوزي والقذايف
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وإع���ادة تأهيل الب���وارج احلربي���ة او اقتناء أخرى 
جديدة وإع���ادة تأهيل النظام االلكرتوني لبعض 
املدرعات ونظام املراقبة البحرية وس���فن لفائدة 
الق���وات اخلاصة ونظ���ام ملراقبة احل���دود الربية 
ومركب���ات مصفح���ة وبطبيعة احل���ال حاجتها 
للذخرية بالنس���بة ل���كل القوات املس���لحة كانت 
تلك صفقة يس���يل هلا لعاب أي طرف سيستفيد 

منها .
الوس���يط يف بيع األس���لحة برينار ش���ينيل الذي 
كان يس���عى لبي���ع نظام الدف���اع اجل���وي لليبيا 
يوضح الي���وم كيف أن إمكانية حصول فرنس���ا 
على صفق���ة القرن تلك كانت ج���د واردة وجد 
واقعي���ة : " اذا كان مبل���غ الصفق���ات يب���دو لن���ا 
ضخما يف مشوليته فال جيب أن ننس���ى بأن ذلك 
مل يك���ن ميثل أي ش���يء بالنس���بة للجانب اللييب 
" ويف الواق���ع كانت تلك ه���ي طريقة الليبني يف 
تدبري العالقات الدولي���ة وإجياد توازن يف القوى 
كم���ا جتس���د ذل���ك يف توزي���ع الصفق���ات عل���ى 
خمتل���ف ال���دول ال���ي متكن���ت م���ن التوصل اىل 
طريق���ة للتس���وية يف تعاملها مع الق���ذايف  " لقد 
متكن االمريكيون من االستحواذ على أكثر من 
النفط والغاز بليبيا يف حني  %50 من صفقات 
وق���ع الربيطاني���ون عل���ى صفقات تص���ل قيمتها 

لنحو مليار دوالر يف القطاع نفسه " 
كما يؤكد برينار ش���ينيل بأن���ه كان حيتفظ 
 ، ب���ه  موث���وق  مص���در  م���ن  مبعلوم���ات  حينه���ا 
اجلن���رال اخلروب���ي الرفي���ق التارخي���ي للعقيد 
القذايف الذي اس���تقبل ساركوزي مبنصة مطار 
طرابل���س خالل الزيارة الي اجراها بليبيا ش���هر 
أغس���طس 2007 ، لكن وبسبب بعض الصعوبات 
وانزع���اج ليبيا من ع���دم ابداء فرنس���ا الهتمامها 
بش���أن ختصيص وضع متميز للق���ذايف وابنائه ، 
دخلت بريطانيا على خط صفقات التسليح وقد 
تكفل ش���خصيا األمري هاري يف احدى املناس���بات 
باحلض���ور اىل ليبي���ا حيث التقة بس���يف القذايف 
األش���خاص  أك���د  الفرنس���ي  الرتاخ���ي  وأم���ام 
احمليطون بالقذايف ) س���يما اجلن���رال اخلروبي ( 
بأنه���م اذا " مل يتلقوا إش���ارة قوية  يف غضون 72 
ساعة من لدن الساس���ة الفرنسيني ، فسيجدون 
انفس���هم جمربين على قبول العرض الربيطاني 
بيد أنه بعد س���قوط القذايف س���ادت القناعة لدى 
عدد كبري م���ن الفاعلني يف قطاع التس���ليح بأن 
الق���ذايف مل يكن يرغ���ب فعلي���ا يف احلصول على 
مقات���الت رافال وبان���ه مل يتم حتقي���ق أي تقدم 
ملم���وس يف ه���ذا اجلان���ب ، لكل طرف تفس���ريه 
الش���خصي خبص���وص أس���باب فش���ل فرنس���ا يف 

تسويق طائرتها بليبيا.
برينار ش���ينيل هو من األشخاص القليلني الذين 
يدلون بش���هادتهم بدون طلب إخف���اء هويتهم : " 
يف حلظة معينة مل يعد يفكر نيكوال ساركوزي 
سوى يف مقاتالت رافال وال شيء غريها ، ثم ظهر 
فجأة الس���اعدي القذايف بتكليف م���ن والده وقد 
طلب احلصول عل���ى عمولة تصل قيمتها 10% 
م���ن قيمة الصفقة ويف بلد كليبيا ال ميكن بأي 
حال ختصيص مبلغ كهذا ، هذا االمر ميكن أن 
حيدث فقط يف البلدان الي تتعامل مع شركات 
مصنع���ة أخرى تتكلف بإمتام تصنيع جزء معني 
لك���ن س���اركوزي وغيون فض���ال االس���تمرار يف 
التفاوض بش���أن الرافال م���ع الليبني ويف مهنتنا 
نس���مي هذا االمر ب� " الرقصات الشعائرية " فمن 
البداي���ة يك���ون اجلمي���ع عل���ى علم بأن ال ش���يء 
س���يتحقق ، لكن ذلك يشكل فرصة للحديث عن 

أشياء أخرى والتفاوض بشأن صفقات أخرى " 

•هلذه األس��باب حدثت القطيعة النهائية 
بني ساركوزي والقذايف 

قب���ل إمت���ام صفق���ة لتزوي���د ليبي���ا بتجهي���زات 
فرنسية متطورة ملراقبة االنرتنت ، ختلى نيكوال 
س���اركوزي ع���ن القذايف كم���ا يتخل���ى الواحد 
ع���ن لعبة مل منها " لك���ي نكون موضوعيني بذل 
س���اركوزي بعد زيارة القذايف لباريس يف ش���هر 
أغس���طس من العام 2007 كاف���ة اجلهود حتى 
يتف���ادى تطورعالقة تق���ارب بينه وب���ني العقيد 
لق���د اخذ مس���افة م���ن التعام���ل معه قب���ل وقت 
طويل ويف مجيع األحوال قبل بدء الثورة الليبية 

" يوضح مستشار الرئيس الفرنسي السابق .
تعام���ل الق���ذايف على حنو س���يء مع ه���ذا الفتور 
الذي نهجه من كان يعتقد القذايف بأنه صديق 
ل���ن يتخل���ى عن���ه وقد ع���رب ع���ن ذل���ك صراحة 
يف مناس���بات ع���دة ب���ني 2008 و 2010  : " لق���د 
ح���زن كث���ريا عندم���ا مت التخل���ي عن���ه وكان 
ي���رى بأن���ه يتع���ني عل���ى فرنس���ا القي���ام ببعض 
مناس���بات  ويف  لصاحل���ه  اإلجيابي���ة  اخلط���وات 
عدة ارس���ل مبعوثني للتش���كى من املوضوع لدى 
كلود غي���ون كان هؤالء يلمحون اىل انه يتعني 

ابداء بع���ض االهتمام حتى يتم الس���ماح بتمرير 
بعض الصفقات " يضيف املستشار نفسه الذي ال 
جتري على لس���انه سوى عبارة " متملق "لوصف 

تصرف القذايف .
ومب���وازة ه���ذا اإلحس���اس باالمتع���اض ظه���رت 
قالق���ل دبلوماس���ية جعلتها التصرف���ات اخلرقاء 
للق���ذايف تتح���ول اىل أس���باب إضافي���ة س���رعت 
القطيع���ة ويف نهاي���ة املط���اف كان مص���ري هذه 
العالقة الس���يئة هو الرف���ض املطلق للقذايف من 

قبل ساركوزي وذلك منذ العام 2008.
ورغم ذلك كله اال ان الرئيس الفرنسي السابق 
مل يقط���ع كلي���ا أي صل���ة جتمع���ه بالعقيد بل 
كان خيط���ط الس���تغالله مل���رة أخ���رية من اجل 
إجن���اح مش���روع كان عزي���زا على قلب���ه والذي 
متث���ل يف االحتاد من اجل املتوس���ط كما ختيله 

مستشاره اخلاص هنري غوانو .
كان  الطم���وح  املش���روع  ه���ذا  إجن���اح  والج���ل 
الفرنس���يون يف حاجة لدعم ال مشروط من قبل 
رؤس���اء الدول املعنية ، س���يما باملنطق���ة املغاربية 
بيد أن الرئيسني اجلزائري والتونسي مل يظهرا 
أي حتم���س للمش���روع وكان بالتال���ي الق���ذايف 
رئي���س الدول���ة األكثر مق���درة عل���ى اقناعهما 
باالخنراط يف هذا املشروع اذ كان ميلك القدرة 

يف التأثري على زي���ن العابدين بن علي وكان يف 
وس���عه اقناع الس���لطات اجلزائري���ة بذلك وعلى 
رأس���ها الرئيس عب���د العزيز ب���و تفليقه ورئيس 
االمن العس���كري اجلنرال مدين وقد قام القذايف 
بإرسال مبعوثني له اىل اجلزائر وتونس وكانت 

النتائج ملموسة .
•ملك امللوك !! 

يف حبر العام 2008    حل سفري االحتاد من أجل 
املتوس���ط االن ل���وري بليبي���ا من تس���ليم القذايف 
دعوة أرس���لها ل���ه س���اركوزي من اج���ل حضور 
فعاليات مؤمتر االحتاد من اجل املتوس���ط املزمع 
تنظيم���ه بباري���س ش���هر أغس���طس 2008 عرب 
القذايف حينها بلغة فاترة بأنه يتكبد عناء التنقل 

حنو العاصمة الفرنسية .
أم���ا التربي���ر ال���ذي قدم���ه فلم يك���ن خالي���ا من 
املنط���ق كم���ا يوض���ح ذلك مس���ؤل دبلوماس���ي 
فرنس���ي : " يف البداية باع له ساركوزي مشروع 
االحتاد من اجل املتوس���ط يتكحور حول املنطقة 
املغاربي���ة لكن املانيا الي مل تود تقديم أي متويل 
ب���دون أن تكون طرف���ا يف هذه الوح���دة ضغطت 
بكام���ل ثقلها حتى يتم توس���يع االحتاد من أجل 
املتوسط لكي يش���مل اروبا برمتها وبصفة عامة 

فق���د كانت كل بنيات االحتاد االروبي تعارض 
بش���دة التش���كيلة األولية لدول االحتاد من اجل 
املتوس���ط لقد كان مربر القذايف منطقيا جدا اذ 
كان يعترب نفسه ملك كلوك افريقيا وبالتالي 
اذا اخترطت اروبا بأكملها يف االحتاد فيتعني ان 

تدخل االحتاد دول افريقيا بأكملها ! 
ويف مقابل هذا الرفض اختار ساركوزي الرتيث 
لبعض الوقت وهو ما ش���كل الب���وادر األوىل لكون 
الق���ذايف مل يع���د ضمن دائ���رة اهتمامات���ه املالية 
والرئاس���ية ويف تلك الفرتة كان قصر االليزيه 
مضط���را للتعاط���ي م���ع معضالت أخرى س���يما 
انزعاج الرئيس املصري الس���ابق حس���ين مبارك 
الذي مل يس���تطع جترع قدوم الرئيس الس���وري 
بشار األسد اىل فرنسا واالستقبال الذي خصص 
له م���ا جعل مبارك يه���دد بالتس���بب يف فضيحة 
أمام العامل ...ونزوال عند نصيحة مستشار قصر 
االليزيه مت توظيف كافة الوسائل الدبلوماسية 

لتهدئة روع الطاغية املصري.
" مت يف ش���هر ديس���مرب م���ن الع���ام 2008 ش���نت 
إس���رائيل محلتها على غزة ما جعل س���اركوزي 
يصط���دم وجه���ا لوجه م���ع الليبني " يس���تحضر 
املس���ؤول الدبلوماس���ي نفس���ه ويف نهاي���ة املطاف 

ح���دث اصط���دام أخ���ري ش���هر أغس���طس 2009 
جعل القطيعة رمسية بني س���اركوزي والقذايف 
وذل���ك خالل منتدى جمموعة الثمانية الذي مت 
اج���راؤه بإيطاليا ، وم���ن أجل اس���تيعاب حيثيات 
املوضوع عل���ى أكمل وجه ينبغ���ي التعريج على 
سويسرا وليبيا متران بأزمة دبلوماسية حقيقية 
بس���بب اعتقال جنل الق���ذايف هانيبال يف الس���نة 
نفس���ها بعدم���ا ض���رب اح���د خدمه بأح���د قصور 
العاصمة السويس���رية ، اس���تغل الق���ذايف فرصة 
تواج���ده باملؤمت���ر ليس���دد مدفعيت���ه الثقيل���ة يف 
اجت���اه سويس���را ، وبالنظ���ر لطبيعت���ه العدوانية 
حت���دث القذايف يف ذلك الي���وم بقوة حول تفكيك 
الدولة السويس���رية وذلك عرب منح االملان اجلزء 
الناط���ق باالملانية ، والفرنس���يني اجل���زء الناطق 
بالفرنس���ية : " بع���د ه���ذا مل يع���د هن���اك جم���ال 
للحدي���ث اخت���ار س���اركوزي إلغ���اء لق���اء كان 
مق���ررا إجراؤه مع القذايف، مل يك���ن قد التقى به 
منذ وقت جد طويل ومل يعاود منذ تلك اللحظة 
التحدث إليه " يوضح مسؤول دبلوماسي فرنسي 

•حليف جديد
من���ذ تل���ك اللحظ���ة مل يع���د يه���م ش���يء مصري 
القذايف بالنس���بة للرئيس الفرنس���ي ساهم فشل 
تس���ويق مقاتلة " الراف���ال" وعدم مترير صفقات 
كربى بالنس���بة للشركات الفرنس���ية بالرغم 
م���ن الوعود ب���أن قيمتها س���تصل اىل 10 ماليني 
أورو بش���كل كب���ري مت ختل���ي س���اركوزي ع���ن 
الق���ذايف ومل تك���ن النتيج���ة لتحي���د ع���ن ه���ذا 
املس���ار داخ���ل مجهورية س���اركوزي الي جعلت 
م���ن دبلوماس���ية االعم���ال جوهر الدبلوماس���ية 

اخلارجية الفرنسية .
ويف غض���ون ذلك عثر س���اركوزي عل���ى طاغية 
اخ���ر لكي يتودد اليه ويعيد ل���ه االعتبار ومل يكن 
ذلك الش���خص س���وى الرئيس بشار األسد وعلى 
شاكلة ما حدث بليبيا يف العام 2007 مل يدخر 
الرئيس ساركوزي أي جهد يف مساعيه للتقرب 
م���ن بش���ار بباريس يف مناس���بتني وحل بدمش���ق 
م���رة واحدة وبس���رعة مت اجراء احلس���ابات الي 
همت امللف اإليراني ولبنان والصراع الفلسطيين 
اإلس���رائيلي وكان���ت امللف���ات ال���ي ق���د يتدخل 
فيها س���اركوزي م���ن خالل التعاون مع س���وريا 
اكثر اثارة لالهتم���ام من اإلمكانيات الي كان 
يتيحها التعامل مع القذايف وهو ما كان سيمنح 
س���اركوزي القدرة على التناف���س " تقريبا " مع 

باراك أوباما .
االمشئ���زاز  ع���ن  ومبع���زل  جممل���ة  وبصف���ة 
واالزدراء واخل���ذالن بس���بب ع���دم مترير بعض 
الصفق���ات فقد كان الق���ذايف ضحية النتهازية 
الرئيس الفرنس���ي وعندما يظهر ل���ه بأن القائد 
يتص���رف  س���اركوزي  كان  س���ينفعه  اللي���يب 
مع���ه كش���ريك ال يس���تطيع االس���تغناء عن���ه ، 
بيد أن���ه منذ هب���وب الرياح العربي���ة على تونس 
قام الرئيس الفرنس���ي الذ كان مس���تعدا لدعم 
الرئيس بن علي الخر رم���ق ، باالنضمام لقطار 
الث���ورات العربية وذلك ع���رب التضحية بالقذايف 
وقب���ل اإلطاحة بالق���ذايف رأى يف احلرب فرصة 
ساحنة لتعزيز ش���راكته االسرتاتيجية واملالية 
م���ع قطر الي س���اهمت بش���كل فع���ال يف احلرب 
الليبي���ة أم���ا النش���از الواض���ح للعي���ان فتمثل يف 
بس���ط الس���جاد األمح���ر يف الع���ام 2007 وقل���ب 
الطاول���ة عليه يف العام 2011 وهو ما ش���كل أهم 

مصدر للقلق بالنسبة للرئيس الفرنسي .
االختي���ار  لنفس���ه  س���اركوزي  من���ح  كم���ا 
باالستمرار يف هذا الشأن حتى بعد انتهاء احلرب 
بليبي���ا وذل���ك ع���رب التعامل بط���رق متفاوتة مع 
أبن���اء الق���ذايف الذين اس���تطاعوا البق���اء على قيد 
احلياة بعد انتهاء الصراع ومع املسؤلني البارزين 
يف نظام القذايف وذلك حبس���ب طبيعة العالقات 
ال���ي كانت تربطه���م بالدولة الفرنس���ية ولكي 
تك���ون أكثر دق���ة حبس���ب درجة االس���رار الي 

كانوا حيتفظون بها .

بعد ختليه عن القذايف صب س��اركوزي اهتمامه على 
بشار األسد وأزعج حسين مبارك

    حسين مبارك     بشار االسد
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الزمان : شتاء 1979م .
امل���كان : وارس���و . حّي الس���فارات ب�"ساس���كا كيمبا" 
املستلقية على ضفاف نهر رومانسي هو الفيستوال 
. ج���دران األبنية مات���زال مومّسة بزخ���ارف خّلفها 
رص���اص مع���ارك الش���وارع زم���ن احل���رب العاملي���ة 
الثاني���ة . الطبيع���ة مغرتب���ة بفع���ل كف���ن جلي���ٍد 
إس���تثنائّي كم���ا هو حال ذل���ك الع���ام . يف الوجدان 
كف���ٌن أيض���ًا ، ألن الكآب���ة قدر الش���مال . الش���مال 
���َرى املس���تعاد ، وليس فردوس���ه  جحيم عدوس السُّ
املوع���ود . فردوس الع���دوس دومًا موع���ود . وال أمل 
يف أن يس���تعاد . ألن الع���دوس س���وف يك���ّف عن أن 
يكون عدوس���ًا فيما لو إس���تعاد فردوسه . الفردوس 
دوم���ًا نهاية مطاف ، وهولذلك أمٌل ال جيب أن ُينال 
. ألن م���اال ُين���ال هو املث���ال . واملثال ه���و القدرة على 
العدو. وه���ا هو الع���دوس يلتقي طريدت���ه اخلالدة 
بدل أن حيّل يف فردوس . ها هي وارسو تفتح له بابًا 

عل���ى محيمه القديم : املنفى ! رحلة إس���تبداٍل ألمٍل 
ب���أمل ، لعزلٍة بعزل���ة ، هلجرٍة بهج���رة . اخلالصة : 
ال خ���الص ، وال س���بيل إليقاف النزي���ف . إذا ترّجل 
الفارس ع���ن جواده القديم ، فالواج���ب إعداد العّدة 
خل���وض جتربة الف���رس اجلديد بالس���رج اجلديد 
باللج���ام اجلدي���د : واق���ٌع جدي���د ، ولس���اٌن جدي���د . 
مّل���ٌة جدي���دة يف بيئ���ٍة جدي���دة . أي أنه���ا كينونة 
جديدة يف كوٍن جديد ، ّما يس���توجب النزول إىل 
حضي���ض اجلبل ملعاندة الصخرة م���ن جديد . وهو 
عم���ٌل هنا لي���س قصاصًا ل� س���يزيف األبدي ، ولكنه 
الع���زاء . وأول ح���رف يف أجبدّية الع���زاء هو تفكيك 
طلس���مان اللس���ان اجلديد لتحقيق امليالد اجلديد . 
أليس اإلنسان لسانًا كما عّلمين كهنة صحرائي 
الك���ربى ، وس���ّر الوج���ود ه���و اللغ���ة كم���ا أوصاني 

حكماء األمم ؟
يف ذل���ك األوان كان أثر محل���ي الثقافية احملتفر 
يف الب���الد م���ازال طرّي���ًا . لي���س يف ذاك���رة أعضاء 
البعث���ة الذي���ن يعيش���ون غياب���ًا أبدّي���ًا ع���ن الوعي ، 
ولكن يف أذهان األوس���اط األكادميية والصحفية 
والسياس���ية البولندية . فقد تعّرف���ت أثناء فعاليات 
األكادميي���ني  م���ن  ع���دٍد  إىل  الثق���ايف  األس���بوع 
أمثال الربوفيس���ور بيالفس���كي عميد املستش���رقني 
البولنديني ، وتلميذه الربوفيسور يانوش دانتسكي 
ال���ذي س���يخلفه بعد س���نتني م���ن ذل���ك التاريخ يف 
منصب رئيس دائرة اإلستش���راق يف جامعة وارس���و 
ال���ي  كازلوفس���كا  الربوفيس���ورتني  وكذل���ك   .
دعت���ين بعد عودت���ي إللقاء حماضرة عل���ى طلبتها 
عن دوستويفس���كي ، ث���م زميلتها مينديتس���كا الي 
ختّصصت تالي���ًا يف أعمالي الروائية وأس���عدني أن 
ألتقيه���ا يف الن���دوة الدولي���ة ال���ي نّظمه���ا اإلحتاد 
األوروبي عن أعمالي جبامعة السوربون باإلشرتاك 
مع معه���د العامل العربي ع���ام 1997م مندوبًة عن 
جامع���ة وارس���و . وق���د ربطتين عالق���ة صداقة مع 
كّل ه���ؤالء ، ومل تنقطع حتى بعد مغادرتي بولندا 
بعد تس���ع س���نوات م���ن ذل���ك التاريخ . ب���ل توّطدت 
بفضل جمّل���ة الصداقة الي ص���ارت هلم ولغريهم 
من األكادمييني منرباً طوال سنوات صدورها قبل 
أن يقوم ضع���اف النفوس املدّجج���ني باحلقد بكتم 
أنف���اس ه���ذا الصوت احلضاري الذي ش���ّيد جس���راً 
جريئًا بني الثقافات مستخدمًا يف اخلطاب لغة أهل 
البالد ألول م���رة يف تاريخ الثقافة العربية املغرتبة 
؛ ه���ؤالء األه���ل الذين كان���وا جيهلون ع���ن بلداننا 
كّل ش���يء بإس���تثناء رك���وب حيواناٍت أس���طورّية 
منقرض���ة ه���ي اجِلم���ال ، تس���رح بن���ا يف صح���راء 

شاسعة تسبح على حبور النفط !
لق���د عّرفين أبو زي���د عند حضوره للمش���اركة يف 
فعاليات األس���بوع بالسّيدة ملتش���ارك وزيرة العمل 
والش���ئون اإلجتماعية ورئيسة اجلمعية البولندية 
للصداقة ، ومل ينَس أن يوصيها بي خرياً وهو الذي 
مل خُت���َف عليه أج���واء العداوة الي إس���تقبلتين بها 
الس���فارة . وأشهد اليوم بأنها عملت كّل ما بوسعها 
كي تيّس���ر لي عملي ، وهي الي قّدمت لي الس���ّيد 
جيتي���ك أم���ني ع���ام مجعي���ات الصداق���ة باحل���زب 
احلاكم ، وكذلك أمني س���ّر اجلمعّية الذي كان 
أحد م���دراء إدارات وزارتها إن مل ختذلين الذاكرة 
، ليقوم���ا معًا بالتنس���يق معي يف كّل ما من ش���أنه 
أن يذّل���ل العقب���ات البريوقراطّية : ذلك الس���رطان 
ه���ذان   . الش���مولية  األنظم���ة  كل  يف  املش���رتك 
اإلنس���انان ص���ارا ل���ي صديق���ني أيضًا كم���ا صاره 
ل���ي أعضاء هيئة التدريس جبامعة وارس���و ، س���ّيما 

دانتسكي الذي مل تنقطع صلي به إىل اليوم .
يف جلس���اتي مع بع���ض رموز بولن���دا الثقافية كّنا 
نس���تعيد بعض وقائع األسبوع الثقايف عندما عرّبوا 
ل���ي عن إعجابهم برس���وم عبقرّية ف���ّن الكاريكاتري 

حممد الزواوي . هذا الفنان املؤّهل ألن حيّقق جناحًا 
عاملي���ًا ل���ومل يولد يف ليبي���ا . ومل يكن ه���ؤالء ليدروا 
بالطب���ع أني مل أصّر على وج���وب ضّم الزواوي إىل 
الوفد الثقايف إاّل إعرتافًا بعبقرّيته ، وإميانًا بعاملّيته 
قب���ل أن يك���ون الس���بب الوف���اء لعالق���ة ربطتين به 
من���ذ عام 1967 عندما زرته مبكتب���ه مبجّلة "ليبيا 
احلديث���ة" ألّول مرة ، فاس���تقبلين بروحه العفوية 
الناطق���ة بلس���اٍن كان دائم���ًا نقط���ة ضعف���ي وهو 
الطفولة قبل أن أتعّل���م من الكتب أو من التجربة ، 
أن هذه السيماء الي أمّسيها طفولًة إمّنا هي املعيار 
لقياس املعدن اإلنس���اني كما ه���ي املقياس لرصد 
جوهر اإلبداع يف هذا اإلنس���ان . ومن ش���اء أن يعرف 
روح الزواوي فلن يكون يف حاجة ألن يفّتش بعيداً ، 
وليس يف حاجة ألن يعرف الزواوي ش���خصّيًا أيضًا 
، ولكنه س���وف جيده حاض���راً يف خطوطه اجملبولة 
بالس���خرية وبالقدر نفسه من الشعر . إنها خطوط 
تب���دو ثخينة ، س���خّية احلرب ، تش���عرنا باإلمتالء ، 
وأيض���ًا بالكثافة وبالعمق وبالثراء ، كأّنها ُأخُتّطت 
بقطعة فحم . إنها إحتف���اء الطفولة باجلرم امللّفق 
م���ن لوٍن هو الس���واد ، كأنه اجلس���د امللّفق من الدّم 
. كلمة الطفولة تس���ري نّصًا بل حرباً س���حرّيًا يف 
خطوط ال���زواوي ، ألن التجربة البك���ر تأبى إاّل أن 
تق���ول كلمته���ا . تق���ول رس���الة خلوده���ا يف نزيف 
وجدانها املبلبل بالفضول ، واملعرّب عن فزعة هوس���ه 
يف اخلّط املضطرب ، املدّون على احلجر أو اخلشب 
أو اجلدار ليطب���ع بصمته على قرطاس الغموض ، 

على قرطاس الوجود.
ه���ذه التجرب���ة ، ه���ذه الطفول���ة ، هي رؤي���ة أّهلت 
الزواوي ألن يتماهى مع واقعه البيئي واإلجتماعي 
ليق���ول يف خطوط���ه كلم���ة البيئ���ة وكلم���ة أهل 
البيئ���ة باإلنابة . من هنا جتّل���ت األصالة . األصالة 
الناطقة بلس���ان وجدان اإلنس���ان اللي���يب ، وخصال 
هذا اإلنس���ان اللييب الي ال نستطيع مهما إجتهدنا 
أن نراها يف أنفسنا ، والزواوي وحده الرسول املخّول 

بقوهلا عّنا ، ألنه يرانا من زاوية أخرى غيبّية قطعًا 
، ولكّنه���ا حقيقي���ة إىل أبعد احل���دود . يراها بهوية 
التماهي م���ع الطبيعة ّما يؤّهلها ألن تتجاوز أبعاد 
التقني���ة لتتحّول خاّصية مّيزة . وهلذا تس���تهوينا 
س���خرية الزواوي بنا ألنها تكّف ع���ن أن تكون نقداً 
، بل هي أنش���ودٌة وجدانّيٌة نتقّبله���ا بروٍح رياضية . 
حنن ال نس���تنكر أن نرى يف م���رآة الزواوي خطايانا 
ألن ال���زواوي يقول لن���ا أنها دعاب���ة . دعابة مروية 

بلسان طفل . وهذا جمد الزواوي الذي لن يتكّرر .
وكم���ا أس���كن ال���زواوي روح الطفول���ة خطوط���ه ، 
كذل���ك س���كنت خط���وط ال���زواوي روح ال���زواوي 
اإلنس���ان . إن���ه نس���خة طبق األص���ل من فّن���ه . من 
خطوط���ه . من طفولته . من عبقرّية هذه الطفولة 
، ألن���ه عل���ى املس���توى األخالقي كان أيضًا ش���اعراً 
كبرياً ، وهو ما يشهد به كل من عرفه . فالزواوي 
فت���ٌح مبني . وفتح���ه املبني يكمن يف صن���ع النموذج 
. يف إبت���كار النم���وذج . النم���وذج النمط���ي يف عقلية 
اإلنس���ان اللي���يب يف ُبْع���ده كمواط���ن . يف مس���لك 
ه���ذا املواط���ن . مفهوم املواطن املع���رب عنه يف الكلمة 
األملانية Bürger )من���وذج املواَطَنة( الي ال ترتجم 
حقيق���ة ه���ذا النم���ط يف أّي لغ���ة أوروبي���ة أخ���رى 
باس���تثناء األملاني���ة . فه���و إنس���ان الوطن البس���يط 
ال���ذي ينفث عَرقًا يف كّل مّرة ال للتعبري عن باطل 
األباطيل ، ولكن تغّنيًا بالعمل كصالة تهب للحياة 
املعنى . إنه بسالة املسعى املعرّب عنه يف معبودة ريشة 
ال���زواوي املتمّثل���ة يف التفاصيل كاحل���ذاء املنخور 
دوم���ًا من أس���فل . إنه يثري التأّمل بقدر ما يس���تثري 
م���ن س���خرية ، ألنه الربهان على املثاب���رة . الربهان 
عل���ى بطولة  ال تقارن إاّل ببطول���ة الفاّلح الي بّثها 
فان غوغ يف صورة احلذاء املتهالك الذي إستفّز إمام 
فلس���فة القرن هايدغر فسّطر بش���أنه األساطري يف 

دراسته املرجعّية الذائعة الصيت .
إّن���ه يق���ول لنا م���ا نس���تحي أن نقوله بأنفس���نا عن 
أنفس���نا فنتلّقى ال���درس وحنن نضح���ك ، يف حني 

من مذكرات إبراهيم الكوني

الزواوي روح الطفولة خطوطه : 
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لو قال���ه لنا أغي���ار لناصبناهم الع���داء ! ولكي يكمل 
لن���ا ال���زواوي ملحم���ة وجودنا الب���ّد أن يضيف إىل 
امللحمة ملزم���ة أخرى مرتمجًة يف ِف���رق األطفال 

الذي���ن ه���م رأس م���ال اإلنس���ان اللي���يب . رأس مال 
اإلنس���ان كمواط���ن بال���ذات . وه���م يف اللوحة ، بل 
يف كّل لوح���ة ، بالض���رورة أش���قياء . وه���م أيض���ًا 
قطي���ٌع بعدد اجلراء ! وك���ي تكتمل اللوحة البّد أن 
يضيف هلذه اخلصال خصلة أخرى هي اإلس���تهانة 
باإلنضب���اط ، واهلوس بالفوضى . هذا اهلوس الذي 
يتجّلى يف غزوات اإلنسان اللييب إىل الطبيعة كي 
يستعيد متعة احلضور يف هذه األّم . ولكنه ال يفلح 
يف إس���تعادة العالق���ة مع ه���ذه األّم دون أن يؤذيها . 
فالزي���ارة إىل ش���اطيء البحر ، أو التن���ّزه يف رحاب 
حزام املدن األخضر البّد أن تتخّلله مقابر النفايات، 
وخمّلف���ات الطع���وم ، ّم���ا يدّل على أّننا ال حنس���ن 

اإلستجمام أيضًا دون أن نتسّبب يف إهانة البيئة !
الزواوي ال جيّس���د بريشته رسومًا س���اخرة ، ولكنه 

ينحت فلسفًة ساخرة .
فه���ل ه���و قص���اٌص أن تس���خر األق���دار من رس���ول 

السخرية على النحو الذي فعلته مع الزواوي ؟ 
فف���ي الثمانين���ات ، أثن���اء وج���ودي ببولن���دا ، عاش 
الزواوي حمنته األوىل متمّثل���ةً يف مؤامرة اللجان 
الثوري���ة ال���ي إس���تغّلت فيه حس���ن النّي���ة )النابعة 
بديهي���ًا م���ن روح الطف���ل( لتحّمله حقيب���ًة ملّغمًة 
بقنبل���ة موقوته لتس���ليمها إىل أحده���م يف تونس . 
وه���و فعٌل إعتاد أعضاء هذه املنّظمة إس���تخدامه يف 
حربه���م ضّد ضحاياه���م يف تلك األي���ام . وكان أن 
ألقت عليه الس���لطات التونس���ية القبض ليمكث يف 
الس���جن أمداً كان من املمكن أن يطول لوال تدّخل 
األخي���ار للربهنة على براءت���ه . أّما التجربة الثانية 
فكان���ت يف حي���اة ه���ذا املالك نص���اًل أكث���ر دموّيًة 
نزف���ت بس���ببه روح ال���زواوي إىل أن لف���ظ أنف���اس 

النزع األخري . 
فاإلمتح���ان الثاني الذي إبتلته به األقدار كان من 
جنس األعداء الذين حنسبهم أخالفًا برغم أّنهم مل 
يأتوا يومًا إىل الوجود إاّل لينفونا من خارطة الوجود 

. إّنه���م املّلة الي نع���ّول عليها ونس���ّميها ذّريًة . فقد 
توّرط س���ليل الزواوي يف أحد التنظيم���ات الدينّية 
السّرية فُأعُتقل ليوَدع السجن مع فئة متطّرفة يف 

عقد التس���عينّيات . وعبثًا حاول الزواوي أن يش���فع 
له ليحّرره من املعتقل . وقيل لي أن اإلبن نازع األب 
أيضًا يف دينه بوحٍي من نزعة التكفري الي إعتنقتها 
هذه الفئة الدينّية . ولكن أب كالزواوي أَبى إاّل أن 
يغف���ر لإلبن تهم���ة التكفري الي تش���ّكك يف إميانه ، 
برغم أن اإلبن مل يتس���امح مع األب يف دينه . وهكذا 
واص���ل س���عيه لتحرير الول���د بال ج���دوى . وكان 
موقف األّم ش���وكًة أخرى يف قلب الرجل ضاعفت 
نزيف���ه كأب ظّل يعاند األجهزة األمنّية يف س���بيل 
حتقي���ق أمنية احل���ّد األدن���ى وهي الس���ماح لعائلة 
الس���جني بزيارة س���جينها ، ولكن بال جدوى أيضًا . 
كّل ما اس���تطاع الزواوي أن حيّققه يف هذا العراك 
هو الس���ماح لإلبن مبش���اركة أبويه طق���س املائدة 
األسبوعّية يوم اجلمعة . إنه ضرٌب من طقٍس ديين 
، أي عي���ٌد مصّغ���ر ، مبثوث امل���نت يف أجناس الطعوم 
ال���ي تتفّنن األّمهات يف إعدادها تلبيًة لنداٍء موروث 
عن األس���الف . وهو مساٌح جمبوٌل ب���روح العبث إذا 
علمن���ا أنه غيابّي ، ولي���س فعلّيًا بأّي حال ، ألن بنود 
الصفقة تقضي أن يتّم تس���ليم الطعام كّل مجعة 
إىل األحراس الذين يتولَّون مهّمة تس���ليم الوديعة 
إىل صاحبه���ا باإلناب���ة . أي أنه طق���ٌس ميارس عرب 
وس���يط كأّنه سخرية من إنسان نّصب نفسه ملكًا 
على عرش الس���خرية ! ونس���تطيع أيضًا أن نتخّيل 
م���ا الذي ميك���ن أن يعنيه ه���ذا الطقس األس���بوعي 
إلنس���انٍة ه���ي أّم . إن���ه بالنس���بة هل���ا لي���س طعامًا ، 
ولكّنه ِخطاب . ونس���تطيع أيض���ًا أن نتخّيل أّي نوٍع 
ه إلب���ٍن يقبع وراء  من اخلطاب س���يكون عندما يوجَّ
حج���اب . إن���ه يتحّول خطاب���ًا غيبّيًا بس���بب طبيعته 
كخط���اٍب غياب���ّي . إّنه هنا رس���الة ولي���س طعومًا 
. إّن���ه أيض���ًا وصيٌة جمبول���ٌة حبن���نٍي ميتافيزيائي 
يقين���ًا . وهي تراجيديا س���وف تضاع���ف نزيف األب 
حتمًا ألنه ال يس���تطيع أن يضع لألمر حّداً . وسوف 
تكتس���ب املأس���اة ُبْع���داً كالس���يكّيًا ، أي إغريقي���ًا ، 

عندما تكتمل الفصول يف كلمة العبث بعد سنوات 
من هذه الصالة األس���بوعّية ، لتعلم األسرة يف أحد 
األي���ام أن الطعوم الي كانت األّم تدّس فيها لإلبن 
الس���جني قلبه���ا الدام���ي مل تص���ل لإلب���ن وال مّرة ! 
ولكّنه���ا تس���قط لقمًة س���ائغًة يف بطون س���ّجانيه . 
والس���بب ؟ معرف���ة الس���بب كان قارعًة أس���وأ من 
اجلهل بالس���بب ، ألن الس���بب ببس���اطة كان غياب 
اإلب���ن . غي���اب اإلب���ن ؟ أّي غياٍب يس���تطيع اإلبن أن 
يغيب���ه أكثر من غياب���ه وراء القضب���ان ؟ أيُّ غياٍب 
يستطيع الس���جني أن يِغيبه يفوق غيابه عن أنظار 
األبوي���ن ؟ بلى ! بَل���ى ! يف جعبة الق���در دومًا هاوية 
أخرى تس���تطيع أن ختف���ي حتى الس���جني وتغّيبه 
عن األنظار ! لقد غّيب القدر اإلبن يف اجلّب بعد أن 
غّيبه يف غياهب الس���جن ، كأّن السجن ليس مثوًى 
كافيًا لتغييب أمواٍت نظّنهم على قيد احلياة . لقد 
ش���اءت األق���دار أن حتيي س���جينًا يف ع���داد األموات 
فدفع���ت ب���ه إىل املنف���ى الوحي���د ال���ذي جيع���ل من 
الس���جناء طلقاء بتحويلهم من موقعهم كس���جناء 
إىل موقعه���م كش���هداء . بَل���ى ! إستش���هد اإلبن يف 
أحداث س���جن أبي س���ليم الذي راح ضحّيته مايربو 
عل���ى 1270 س���جني يف مت���ّرٍد تكّت���م علي���ه النظام 
أعوام���ًا قب���ل أن تنكش���ف حقيق���ة ه���ذه اجلرمية . 
ه���ذا النبأ الفاجع مل يكتِف بأن جيعل من الس���جناء 
ش���هداًء ، ولكنه ثّنى فجعل من أه���ل الضحايا أيضًا 
ش���هداء . وكان للزواوي ش���رف اإلنضمام إىل هذه 
القافل���ة ليصري أيضًا ش���هيداً وإن ظ���ّل رمزّيَا على 
قيد احلياة . مِلَ ال إذا كان أنبل الش���هداء قاطبة هم 

الشهداء على قيد احلياة ؟
لقد ع���اش الزواوي بعد هذه  البلّي���ة حاماًل صليبه 
كش���هادٍة عل���ى حض���وره يف دنيانا بهوية الش���هيد 
دون أن يتوّق���ف عن معاندة صليب���ه الثاني : اإلبداع 
. تبّت���ل يف حمراب اإلبداع دون أن يتخّلى عن هوّيته 
األخ���رى ، الفطرّية : هوّية الطفول���ة ليبدو يف هذا 
احملراب أكثر تراجيدّيًة ، ألن ال وجود ملشهٍد أقسى 
من مشهد طفٍل حيمل صليبه ، كما ال وجود ملشهٍد 
أقس���ى من مشهد شهيٍد مزموٍم بروح الطفولة . وال 
أدري ملاذا جتّسدت هذه الصورة يف خمّيلي كرؤيا 
يوم حّدثين زياد علي بس���رية صديقنا املشرتك بعد 
أن فّرقت بيين وبينه أمراضي الدنيوية واجلسدية 
لس���نواٍت طويل���ة تنّقلت فيه���ا بني بولندا وروس���يا 
وسويس���را ، فاس���تعدت موقف���ًا دّل���ل عل���ى حض���ور 
الزواوي يف عامل س���جّيته الطفولّية األبدّية أكثر 
ّم���ا دّلل عل���ى حضور اهلوية الطفولي���ة فيه . ففي 
أحد أيام أسبوعنا الثقايف بوارسو قمت بدعوة الوفد 
الثق���ايف لتن���اول العش���اء بغرفي بفن���دق فيكتوريا 
ال���ذي كان مق���ّر إقامتن���ا . كانت جلس���ًة متعة 
يكفي أن يهيمن فيها التجّلي كي نس���تعري أجنحة 
حتّل���ق بنا بعي���داً كما يليق بإجتم���اع أخّلة ، وفوق 
ذلك ينتمون إىل جرثومة املّس املسّماة إبداعًا . إنهم 
ال يكونون س���عداء إاّل بالتجّل���ي ، ألن التجّلي وحده 
رس���ول األس���حار الذي حيّقق غاية الكينونة وغاية 
اإلبداع معًا وه���ي : احلرية ! وها هو الزواوي حيّقق 
احلري���ة بفضل عفوّية تلك اجللس���ة إىل درجة أنه 
ع���اد إىل غرفته دون أن يكتش���ف أنه س���ار املس���افة 
حافي���ًا . لق���د وج���دت ح���ذاء الرج���ل بع���د مغادرته 
بالغرفة فاتصلت به ألخربه فجاءني لينتعل حذاءه 
ضاحكًا ليعّلق بلس���ان طفولت���ه األبدية قائاًل : "لقد 
أحسس���ت بالراحة يف مشيي ، ومل خيطر ببالي أني 
أمشي حافيًا" . الراحة مبنطق الطفولة هي احلرية 
. احلري���ة ال���ي تس���تنكر كّل قي���د حتى ل���و كان 
حذاًء ، وال تعرتف حت���ى باللباس . والزواوي وحده 
إس���تطاع أن يع���رب عنها ال بلس���انه وحس���ب ، ولكن 
مبش���يته احلافية أيض���ًا . ألن اإلحس���اس باحلرية 
هو مقياس األصالة يف الكينونة . ولو مل يكن األمر 
كذل���ك مل���ا إس���تطاعت احلري���ة أن تك���ون احُلّجة 
ال���ي تقلب املوت ميالداً . واهَل���َوس بهذه املعبودة هو 
قامسي الس���ّري املش���رتك مع ال���زواوي الذي قادني 
إلي���ه ع���ام 1967 ، ثّم مجعنا ع���ام 1969 يوم توىّل 

رسم لوحاته الرائعة لدراسي عن "ثورات الصحراء 
الك���ربى" قبل أن تكت���م الرقابة أنفاس الدراس���ة يف 
صحيف���ة "العل���م" ، ليت���ّوج الغ���الف بلوح���ة أخرى 
عندما صدرت الدراس���ة يف كتاب ع���ن دار "الفكر" 
عام 1970 لتكتم أنفاس الكتاب الرقابة مرًة أخرى 
. وإلرواء الظم���أ إىل الزمان الضائع قادني صديقنا 
زياد إىل حرم اإلنس���ان الذي مل ينت���ِم يومًا إىل هذا 
الع���امل ، وال إىل أخالقّي���ات هذا الع���امل ، لنزوره يف 
بيت���ه يف أحد أي���ام رمضان من ع���ام 2009 دون أن 
أدِر أن تل���ك الزيارة كان���ت للوداع ، ألني مل أره إىل 
الي���وم الذي بلغين فيه نبأ رحيله املفاجيء عن عاملنا 

يف ال�2012 .
رح���ل ال���زواوي الرحيل ال���ذي مل يندم علي���ه يقينًا 
وهو الذي ع���اش غريبًا يف ع���امٍل مل خُيَلق ألمثاله ، 
فعاش له مشاهداً من واقع الساخر منه ، ولوال روح 

هذه السخرية ملا إحتمل الوجود فيه يومًا واحداً !
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
من اجلزء الثالث الذي مل ينشر بعد.

 إنها خطوط تبدو ثخينة ، سخّية احلرب ، تشعرنا باإلمتالء ، وأيضًا بالكثافة وبالعمق وبالثراء ...
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عبد الرمحن شلقم

مل يعد لدى � توخيورو � سوى الكتاب املقدس 
و�  حمم���ود  مي���الد � ، وحزم���ة متآكلة من 
الذكري���ات . تعوَّد أن يقرأ كل صباح، وقبل 
النوم بضع س���طور من االجنيل ، لكن الوهن 
ب���دأ   يقضم كل ش���ئ.غبش النظر .أمس���ى 
يف���ارق الرفي���ق املق���دس. مل يعد ق���ادراً على 
القراءة،تساقطت عيدان حزمة الذاكرة .مل 
يب���ق منها إالَّ القليل، وحتديداً، تفاصيل أيام 
احلرب يف الريف املغربي وبعض الوقائع من 
احلرب األهلية اإلسبانية. حممود ميالد هو 
الذي بقي كما هو. كان الشاويش �� توخريو 
�� مقاتاًل شرسًا غش���يمًا مع القوات اإلسبانية 
يف الري���ف املغرب���ي  . ج���رح م���رات عدي���دة 
.لكن���ه بع���د كل ج���رح ،كان ينهض أكثر 
ق���وة، ويعاود اإلندفاع إىل مي���دان القتال.  يف 
معركت���ه السادس���ة ٌأصي���ب جب���رح عميق  
بكتف���ه األمين وض���ع يف مستش���فى ميداني 
،كان���ت الس���يدة املغربي���ة � حفيظ���ة � تقوم 
بنظافة القس���م ال���ذي يرقد ب���ه � توخريوس 
� ال يفارقه���ا حفيده���ا حمم���ود مي���الد  الذي 
أصبح الر في���ق األقرب للش���اويش اجلريح. 
جيلس اىل جانبه ط���وال اليوم، يتحدث معه 
،يس���ليه، يقامسه وجباته ،-� توخ���ريو � يتقن 
ش���يئني ،القت���ال والثرث���رة. وج���د يف الطفل 
حمم���ود األذن الفارغ���ة الربيئة ا لي ال متل 
اإلس���تماع إليه. الش���اويش يري���د  ان يتكلم ، 
والطف���ل يبتهج بالطعام .يطري فرحاً  عندما 
يفاجئه الشاويش بقطعة من احللوى. اليوم 
ته  �  التارخي���ي األعظ���م عن���د حمم���ود وجدَّ
حفيظ���ة ����� كان الي���وم الثال���ث قب���ل عي���د 
األضح���ى. إحتض���ن الش���اويش � توخي���ورو � 
حممود قّبله حب���رارة ، وضع يف جيبه حفنة 
م���ن النقود وقال له : إش���رِت مالبس���ًا جديدة 
للعيد ،إس���تدعى اجلدة ،وضع يف يدها مبلغًا 
م���ن النقود وقال هلا أش���رِت ضحي���ة حملمود . 
أجهش���ت السيدة بالبكاء. إحننت عليه أخذته 
يف حضنه���ا . أطلقت عاصفة م���ن الدعاء،له 

بالش���فاء ، قرأت ما حتفظ م���ن القرآن .هذه 
هي املرة األوىل يف حياتها الثي س���تعلق فيها 
خروفًا مس���لوخًا أمام بيتها وستتصدق على 
اجل���ريان ببع���ض قط���ع اللح���م، أم���ا الطفل 
حممود فسيكون حديث العيد بني أقرانه،هو 
اجل���ريان  مهنئ���ا  س���يطوف  ال���ذي  الوحي���د 

مبالبس جديدة.
مل تف���ارق الس���يدة ����� حفيظ���ة �� الش���اويش �� 
توخريو ����� بعد ش���فائه ومغادرة املستش���فى . 
أخذهم���ا معه إىل إس���بانيا .أقاما معه مبنزله 
الصغ���ري الذي ورث���ه عن أمه  على الش���اطئ 

اجلنوبي بإسبانيا.
بق���وات فرانك���و عندم���ا  الش���اويش  إلتح���ق 
إندلعت احل���رب األهلية اإلس���بانية. بقيت �� 
حفيظة �� وحفيده���ا حممود بالبيت الصغري 
تعت���ين ب���ه وبالبق���رات الث���الث ، وش���جريات 
الزيت���ون املالصق���ة للمنزل ال���ذي يقع فوق 
ربوة منعزلة ال منزل بها سواه .أقرب عمران 
هلا قرية على بعد تس���عة كيلومرتات .كل 
يوم إتنني يأتي عجوز على عربته اخلش���بية 
ال���ي جيرها بغُل ه���رم، حيمل بعض الطعام 
واملس���تلزمات احلياتي���ة األخ���رى، تدف���ع له 
حفيظ���ة الثمن م���ن النقود ال���ي تركها هلا 

الشاويش قبل مغادرته إىل أرض املعركة.
تنه���ض حفيظة فجراً. بع���د أن تصلي  تقوم 
بع���د  احلظ���رية  ،تنظ���ف  البقرت���ني  حبل���ب 
تن���اول الفطور ، تس���قي ش���جريات الزيتون، 
وجتمع عي���دان احلطب وهي تغ���ين إغنيتها 
املعت���ادة. ت���أوي اىل فراش���ها بع���د أن ت���ؤدي 
تس���ابيحها  م���ن  واإلنته���اء  العش���اء  ص���الة 
اليومي���ة.يف ليل���ة مقم���رة مسع���ت حركة 
غري عادية حي���ث حظرية األبقار. نظرت من 
ش���ق الباب رأت ش���بحًا يعتلي إحدى البقرات 
. بس���ملت وتع���ودت م���ن الش���يطان. واصلت 
إس���رتاق النظ���ر. إن���ه رج���ل يعتل���ي مؤخرة 
البق���رة. فتحت الباب بب���طء. إحتمت بكومة 
م���ن احلط���ب . واصل���ت النظر. إن���ه حممود 

حفيده���ا. إش���تعلت غضب���ًا. أخ���ذت عصاها. 
هجم���ت عليه مب���ا اوتيت من ق���وة. حاصرته 
بكل ما حفظ���ت من الش���تائم. هرب حممود 
ومل يع���د. ي���وم االتن���ني وصل العج���وز على 
عربت���ه اخلش���بية كعادته .ن���ادى حلفيظة 
طلب���ًا للمس���اعدة. ف���وق العربة الش���اويش �� 
توخريو ��.قال العجوز : أرجوك س���اعديين يا 
سيدتي إلنزاله وإدخاله اىل البيت . توخريو �� 
بساق واحدة.لقد قطعت ساقه اليمنى. قّبلته 
وه���ي تبكي حبرقة. جاهدت كي تدخله اىل 

البيت مبساعدة العجوز. ظلَّ �� توخريو��
صامتًا.قدمت له كأس���ًا من الشاي األخضر 
عل���ى الطريق���ة املغربية، مش���روبه املفضل . 
ا ح���دث. نظر  جلس���ت إىل جانبه .س���ألته عمَّ
إليه���ا يف صم���ت فيم���ا الدم���وع تنس���اب من 

عينيه.
ق���ال : أين حمم���ود ؟. نظرت إلي���ه يف صمت 

.حاول أن ينهض.
س���اعدته. إس���تند عليها. جلس فوق السرير، 
أع���اد الس���ؤال صارخ���ًا غاضبًا : قل���ت لك أين 

حممود ؟.هل مات ؟.هيا تكلمي .
= ال ال مل ميت. هو خبري ،غادر البيت منذ أيام 

ومل يعد.
= ملاذا ؟. ظلت تنظر إليه يف صمت.

=قلُت لِك ملاذا غادر البيت ؟.
= ياس���يدي هدئ نفسك. حنمد اهلل  على سال 

متك. 
ال تشغل نفس���ك بإبين ،إن فقدت ساقك فأنا 
س���اقك  وعينك وأذنك أعطيت���ك ما فات من 
عم���ري وس���أعطيك ما بقي منه .أنا س���عيدة 
أنك تؤنس���ين يف ه���ذا البي���ت اهل���ادئ العامر 

بأنفاسك دعك من حممود.
= قلت لك أين هو ؟.إىل أين طار ؟. س���أنهض 

اآلن ،وسأذهب اىل آخر الدنيا ألحبث عنه.
وقف���ت نظرت إىل احلائط قالت  : ياس���يدي 
ول���دي حمم���ود وق���ع يف قبض���ة اجل���ن .هل 
تتصور، رأيته بعي���ين يعتلي إحدى البقرات. 

كيف يفعل اإلنس���اُن هذا اجلرم املش���ني يف 
كائ���ن يش���رب حليب���ه. البقرة أم���ه .كيف 
يفع���ل فيها احل���رام ؟.لقد  ش���تمته وضربته 

فهرب 
= فلتذه���ب البق���رة إىل اجلحي���م، ولتذه���ب 
الف بقرة،هو شاب مراهق اليستطيع كبت 
ج إالَّ مؤخرة تلك  نزواته، وليس له م���ن مفرّْ
البقرة. ملاذا مل تغمضي عينيك وكأن ش���يئا 

مل يكن. هو بشر أال تفهمني ذلك ؟.
ج���اء العجوز ،عج���وز يوم اإلتن���ني يف موعده 
املعتاد،حيم���ل املعل���وم. ومع���ه كيس كبري 

،قال هذا مثر مغربي من حممود.
ج���اء اىل املتج���ر وطل���ب م���ين أن أمحله لكم 
.صرخ الس���يد � توخريو � : صحيح !! هل رأيت 

حممود ؟. أتعرف أين هو؟.
ق���ال اجلوز : نعم. فوجئ الس���يد توخريو وهو 
جيلس يف الش���مس أمام البيت على كرسيه 
املتح���رك فوجئ بالرجل العجوز فوق عربته 
اخلشبية يلوح قادما من بعيد.صرخ � توخريو 
� منادي���ا حفيظة : ما الذي ج���اء بهذا العجوز 
الي���وم ؟.م���اذا ح���دث الي���وم األربع���اء، أليس 

موعده يوم االثنني ؟.
جاءت حفيظة مس���تغربة .انتظرت العجوز.

���ل من العربة،تتبعه فت���اة فارعة الطول  ترجَّ
،ش���عرها األس���ود ينس���دل عل���ى كتفيه���ا . 
اندفع���ت حن���و � توخ���ريو � قّبلت���ه ، احتضنته 
طوي���اًل وبقوة ،مس���حت على رأس���ه.اندفعت 
حنو حفيظ���ة ،عانقتها . ع���ادت إىل توخريو. 
جلست اىل جانبه .ظلَّ ينظر اليها طوياًل قال 
: منَ أنِت ؟. أنا مل أعرفك .أش���ارت بس���بابتها 
إىل صدره���ا ،ث���م وضعته���ا عل���ى ص���دره،ال 
مس���ت بني س���بابتيها. نظ���ر إليه���ا مبهوتا.مل 
يفهم ش���يئا .أع���ادت حماول���ة الش���رح .إزداد 
ح���رية .قال يف نفس���ه: م���ا األم���ر؟. توجه إىل 
حفيظ���ة ، س���أهلا : ه���ل فهمِت ش���يئا ؟. قالت 
: مل أفه���م. توج���ه بالس���ؤال اىل العجوز : من 
هذه الفت���اة الي جئَت بها؟ مل���ا أحضرتها اىل 

اللذُة اخلرساء
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ي���زداد يف الف���رتة األخرية تعلق���ي بالتلفزيون وال أنك���ر متعة ه���ذا التعلق الذي 
كثرياً ما جيعلين متنًا ألنين ش���هدت هذا العصر ، لكن هذه املتعة ال ختلو من 
هاجس ش���ك جتاه هذا الدفق التقين، ونوع من االس���رتابة جتاه تظاهره باحلياد 
واالخت���الف ، زاعم���ًا أن هذا التنوع الش���كلي يغطي على تس���ويق فك���رة مهيمنة 
ومدفونة حتت هذا التعدد اهلائل للقنوات ، وكانت العديد من األس���ئلة املقلقة 
تنك���د عل���ى ه���ذا التعلق املمت���ع ، وص���ادف أن قرأت كت���اب "التلفزي���ون وآليات 
التالع���ب بالعق���ول" للمفكر وع���امل االجتماع بي���ري بورديو ، ال���ذي يتوجه بنقد 
بني���وي جت���اه تركيبة ه���ذه األداة اإلعالمية الي غدت مس���يطرة على األذهان 
، مس���تنداً على حبث مضين آلليات وخطاب العديد من ش���بكات اإلرس���ال املرئي 
العاملي���ة الي ال تنفك تعمل عرب الليل والنهار وبطرق مس���تحدثة وخالبة على 
صياغ���ة رأي عامل���ي عام جتاه فكرة موح���دة تتجه بأكملها ألخالقيات الس���وق 
والتربير ، حيث هذا البازار العاملي الكبري املشرع لتجميل كل البضائع وتسويقها 
من املش���روبات إىل اجلسد البش���ري ، وضجيج املعلومات الذي ال يعطي معلومة 
، والربام���ج الوثائقية الي أغلبه���ا يعيد إخراج اخلطاب االستش���راقي التقليدي 
ع���رب بنية بصرية مبتكرة ، وحي���ث احلوارات الي يتهاف���ت عليها األكادمييون 
والسياس���يون واملثقف���ون ، إذ يقول بورديو يف كتابه املذكور : "أصبحت شاش���ة 
التلفزي���ون الي���وم نوعًا م���ن مرآة نرجس .. مكانًا الس���تعراض ح���ب الذات" وهي 
ح���وارات ختتزل ع���ادة مواضيع ش���ائكة ومركبة يف بالتوه���ات معدة للعرض، 
يق���وم بها أفراد يظهر أنه���م خمتلفون ولكن بطريقة مصطنعة ، من ش���انها أن 
جت���ذب الع���دد األكثر من حميب اإلثارة ، ألن ما يس���يطر يف الواقع على مالكي 
هذه الش���ركات اإلعالمية الكربى هو قياس األودميات الي تعين مقياس نسبة 
اإلقبال الي تتمتع بها القنوات ، ويغدو اللهاث والس���رعة عوامل مهمة للس���باق 

على املش���اهد والتش���ويش عليه يف الوقت نفس���ه ، ميكننا أن نلمس ذلك يف بعض 
الربام���ج األمريكي���ة الي تعتم���د على َس���ْوق األخبار املث���رية بطريق���ة متواترة 
وس���ريعة، بالش���كل ال���ذي ال يعطي���ك فرصة للتفكري به���ا أو التق���اط األنفاس، 
وتلحق هذه الس���رعة حتى بندوات احلوار ، لتطرح مش���كلة أساسية يف عصرنا، 
وهي العالقة بني التفكري والس���رعة، حيث يتس���اءل بورديو : "هل ميكن التفكري 
أثناء اللهاث؟" وهو ما يظهر عمليًا يف برامج املس���ابقات الي يسمونها "ثقافية أو 
فكرية" ، والتفكري الس���ريع آلية مبتكرة أوجدتها التقنيات العس���كرية احلديثة 
الي تس���عى إلرباك الطرف املقابل ، وبالتالي فأن هذا اجلهاز ميكن اختصاره يف 
حالة ش���املة من الرتويج جبميع أنواعه ، ترويج ثقافة النظام املسيطر ودافعي 
مث���ن اإلعالن���ات الي خيدمه���ا صحفيون يتوهم���ون أنهم يعملون باس���تقاللية 
تامة، بينما هم الوسيط املعد بإتقان للتواصل املخطط له بني هذا النظام املتعدد 
اللغات أو األيديولوجيا الناعمة وبني اجملال الذي يش���كل فضاًء اجتماعيًا مشيداً 
، ووس���ط ه���ذا الصخ���ب املنظم تغي���ب حماوالت ع���دة للخروج عن ه���ذا النظام 
لكنها تقف عاجزة أمام س���لطة األودميات الي يتحكم بها مدى اإلثارة ومعرفة 
أقصر الطرق إىل الغرائز اإلنسانية ، الشأن الذي أحال التلفزيون من أداة رائعة 

للدميقراطية إىل أداة للقمع الرمزي ، أداة للتالعب األكثر روعة.

األيديولوجيا الناعمة

            سامل العوكلي

هن���ا ؟. رّد العجوز :قالت إنها أبن���ة أختك قامة من 
األرجنتني.

= م���ن األرجنت���ني؟! آه...آه . إبن���ة أخ���ي ! كي���ف 
أفهمتك ذلك وهي ال تتكلم ؟.

= لقد كتبت ذلك على ورقة .
مدَّ له الورقة كتب فيها ، أنا � سوليتا �� بنت السيدة 

�� ترييزا �� شقيقة السيد توخريو.
ها إلي���ه وقبله���ا وه���و يرتع���ش  أمس���ك بيدها،ش���دَّ
إنفعاال.هي إبنة ش���قيقته ، توأمه  � ترييزا � أجهش 
بالبكاء.فرح فرحا عارما.أجلس���ها إىل جانبه ، تغري 
مزاجه ،مل ي���دع الفتاة تتحرك بعي���دا عنه.إنطلق 
يف هس���ترييا ثرث���رة طويلة، يقفز م���ن حادثة اىل 
أخرى ، وم���ن قصة  قصرية إىل أخرى طويلة عن 
ذكرياته مع توأمه �� ترييزا  �� .يرفع رأسه إىل وهو 

يقهقه ويقول : آه ،آه 
 ياتريي���زا � كانت تهندس املقالب بإتقان ال يدعيه 
إبلي���س ،بدأ يسلس���ل وهو ال يتوقف ع���ن القهقهة 
املقالب الي أحكمتها ومل يسلم منها فرد من أفراد 
العائلة .كان هوأكثر املستهدفني من خمططات 
� ترييزا   � الشيطانية. أمسك بيد سوليتا ،وهو ينظر 
إىل أعل���ى مقهقها قال : واهلل ي���ا حبيبي ،باألمس 
تذك���رت إحدى عمائل أمك يف ،لقد س���رقت مرة 
من  جدتك مبلغا من املال، وضعت نصفه يف جيبها 

ووضعت النصف الثاني يف جييب ،
وش���ت بي الي أمي الي فتشتين فوراً ،وجدت بعضا 
من املس���روق يف جييب ،صرت متلبسًا ومل ينفعين 
النكران.  كان عقابي بالطبع شديداً، كنت واثقا 
أنه���ا ه���ي الفاعل ،س���ألتها فيما بعد،: مل���ا فعلت بي 
ذلك ؟.ضحكت كعادتها بربود وقالت : أمل تتطوع 
أن���ت وخترب أمي مب���ا كنُت أفعله م���ع لويس إبن 
اجلريان فوق الس���طوح؟. منذ ذل���ك اليوم أصبحت 

أنا احلارس هلا عندما 
تصعد اىل السطح رفقة حبيبها � لويس � تذكرت 

مقلب أمك ذلك
عندما حدتثين حفيظ���ة عن ما كان بني حممود  
والبقرة. حت���دث طويال عن أم���ه وأبيه وعن أخته 
قب���ل أن تتزوج وترحل مع زوجه���ا إىل األرجنتني. 

قال : هل تعلمني يا حفيظة أننا نثوارت
اخل���رس يف عائلتن���ا كل جيل���ني. مس���كينة هذه 
الفت���اة الرائعة كانت هي الضحية يف هذا اجليل.
جدت���ي ألب���ي كان���ت خرس���اء. يالك من تعيس���ة 

مظلومة يا � سوليتا �.
لقد أش���علت هذه الفتاة اجلميلة اخلرس���اء البيت 
فرح���ا وحيوية. أراحت الس���يدة حفيظ���ة من عناء 
املطب���خ وم���ن التنظي���ف ومج���ع حبَّ���ات الزيت���ون 

وكذلك احلطب .كانت س���وليتا حنلة مهووسة 
بالعمل. م���ألت دنيا خاهلا املقعد بالفرح .يف املس���اء 
حتمل قيثارتها وجتلس جبانبه تعزف له األحلان 
األس���بانية القدمي���ة ال���ي يعش���قها. لق���د حفظت 
تل���ك األحلان ع���ن أمها الي كان���ت التتوقف عن 
ترديده���ا.كان توخ���ريو يرافقه���ا الغن���اء بصوت���ه 
األج���ش دون توقف ،تفيض من جواحنه الس���عادة 

واحلبور.
يف ليل���ة ب���اردة مطرة، قرع الب���اب  بقوة،  نهضت 
س���وليتا � فتحت الباب، أمامها شاب أمسر مشوق 
صامت���ًا  وق���ف  م���اءاً.  تقط���ر  برداً،ثياب���ه  يرتع���د 

مستغربًا،ووقفت هي أمامه يف ذهول. صرخ 
توخ���ريو : م���ن ه���ذا ي���ا س���وليتا ؟.قال���ت حفيظة : 
بأي لس���ان س���رتد عليك ؟.هل نس���يت أنها خرساء 
؟. صرخ���ت حفيظ���ة : ي���ا رب���ي، ياربي،إن���ه ولدي 
حمم���ود. نعم حمم���ود. ألقت نفس���ها عليه، أخذته 
باألحض���ان وه���ي تبك���ي ،دفعت���ه حن���و توخ���ريو. 
بك���ى بكاءا ح���اراً وهو حيتضنه . أجلس���ه إىل جانب 

كرسيه املتحرك . قدمه إىل
س���وليتا وقدمه���ا له .أش���ارت بيده���ا اىل خاهلا أنها 

ستحضر طعاما
حملمود ،وس���تحضر له ما يلبس���ه بداًل من مالبسه 

املبللة.
تغ���ري كل ش���ئ يف البي���ت الصغري القدي���م .إمتأل 
باحلياة،طّور حممود لغة إش���ارة رش���يقة ومرحة 
م���ع الفاتنة اخلرس���اء. ه���ي تعزف عل���ى قيثارتها 
دون توقف وهو يرقص الفالمنكو برش���اقة فائقة 
وسرعة سحرية أمام توخريوالذي إستعاد غليونه 
القديم ،حّط���ت عليه كل طي���ور الفرح اليتوقف 
عن التصفي���ق للعازفة وللراق���ص. علق توخريو : 
أقسم باهلل أنك س���تنطق هذه اخلرساء يا حممود. 

أنتما عطية السماوات لي أيها امللكان.
عند الفجر مسعت حفيظة تأوه ثم صراخ وفحيح 
يعلو. فتحت باب الغرفة رأت حممود وس���وليتا يف 
ذروة املش���هد احلمي���م. مل يلتفت���ا إليها. اس���تمرت 
توهج���ًا  تص���رخ  س���وليتا  اجلس���دين،  معزوف���ة 
وحممود يزأر إس���تمتاعًا. أطلقت حفيظة قذائف 

فمها باللعنات 
والشتائم واألستنكار.إندفع توخريو على كرسيه 
املتحرك حنو غرفة املشهد. صرخ ما بك يا حفيظة 
؟. قالت : أال ترى؟.قال.. بلى . دعي بني تنطق بفم 
حبها، أمل أقل لك أنَّ حممود سينطقها ، وقد فعل ، 
إخرس���ي يا حفيظة. أمل تسمعيها وهي تقل له : أنا 
أحبك؟.إخرس���ي يا حفيظة، إخرس���ي. لقد نطقت 

  سوليتا ،إخرسي يا حفيظة .
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تنط���وي ث���ورة 17 فرباي���ر الليبية عل���ى جدلية 
خاص���ة متيزها ع���ن بقية ثورات الربي���ع العربي 
ورمبا عن كث���ري من الث���ورات يف التاريخ، وذلك 
أنها ليس���ت جمرد ثورة من أج���ل الدميوقراطية 
ضد االس���تبداد والفس���اد كما هو احلال مثال يف 
ثورت���ي تونس ومص���ر، بل ه���ي أيضا ث���ورة ضد 
نظ���ام" فوضوي"، فهي بهذا املعن���ى ثورة من أجل 
الدول���ة. لقد زاد العهد اجلماه���ريي يف ليبيا على 
ثنائي���ة االس���تبداد والفس���اد بضل���ع ثال���ث يكمل 
ثال���وث ذل���ك العه���د وه���و ضل���ع الفوض���ى. لقد 
كانت مجاهريي���ة القذايف مجاهريي���ة فوضوية 
بامتي���از وكان فك���ره فوضويا، إن ج���از أن يكون 
للفوض���ى أو ملثله فك���ر، وهل���ذا كان يتبجح بأنه 
مل تك���ن لدين���ا حكومة ومل يكن لدين���ا برملان ومل 
يك���ن لدين���ا جيش، أي أن���ه مل يكن لدين���ا أي من 
مقّومات الدول���ة احلقيقية. ولعل أبلغ دليل على 
غي���اب الدول���ة يف ليبيا قب���ل الثورة ه���و اختالف 
الوض���ع يف ليبي���ا ع���ن الوض���ع يف تون���س ومصر 
قبل ثورتيهما، إذ كان الليبيون يلجؤون لتونس 
ومص���ر للع���الج، النهي���ار اخلدم���ات الصحية يف 
ليبي���ا نتيجة النهي���ار اإلدارة وانهيار الدولة، فلم 
يتكام���ل ثال���وث االس���تبداد والفس���اد والفوض���ى 
مثلما تكامل بل وتكالب يف اجلماهريية التعيسة.   
فثورة السابع عش���ر من فرباير، من زاوية النظر 
املذكورة، ثورة من أج���ل الدولة، فما كان يثري 
حن���ق الليبي���ني ليس جمرد االس���تبداد والفس���اد 
بل كذل���ك الفوضى وغياب الدول���ة. وهكذا فإن 
طرحية التش���وف للدولة أنتجت نقيضتها وهي 
الث���ورة، ولكنها ليس���ت فق���ط كث���ورة تونس أو 
مصر، ألنها ث���ورة يف وجه الفوض���ى. وهنا يكمن 
اخلط���ر، فهي مه���ددة ب���أن تغرق هي نفس���ها يف 
خضم الفوض���ى الذي ولدت فيه. فكيف الس���بيل 
إىل اجلميع���ة أو التوليف���ة ال���ي تؤل���ف وت���زاوج 
ب���ني الطرحي���ة والنقيض���ة؟ كيف الس���بيل إىل 
الدول���ة؟  أما جدلية 17 فرباير الكربى، فهي أنها 
ليس���ت فقط ثورة من أج���ل الدولة، بل إنها ثورة 
مس���ّلحة، حبكم  نفس والدتها العسرية من رحم 
الفوض���ى. فقد ختم الطاغي���ة كل ما أحدثه من 
اس���تبداد وفس���اد وفوضى ب���أن واج���ه االنتفاضة، 
ال���ي كان���ت يف أيامها األوىل س���لمية، مبا عرف 
عنه من محق وعنف واضطر الشباب املدنيني إىل 
التح���ول إىل مس���لحني. فكأنه مل تكف إش���كالية 
الثورة م���ن أجل الدميقراطي���ة يف جمتمع تغلب 
في���ه االنتم���اءات العصبوية، أو متناقض���ة الثورة 
م���ن أجل الدول���ة بعد أربعة عقود م���ن الفوضى، 
لكي يزيدنا الس���الح ضغثا عل���ى إّبالة!   إن الثورة 
املس���لحة ال تتحول مباشرة إىل الدميقراطية إال 
يف فلتة من فلتات التاريخ ال يش���رتط هلا أقل من 
وع���ي مجاع���ي وآباء مؤسس���ني من ط���راز الثورة 
األمريكي���ة، فم���ا بال���ك يف أم���ة تستش���ري فيه���ا 
االنتماءات الفئوي���ة والعصبوية، مذهبية كانت 
أم جهوية أم قبلية، أم أحزابا غري ناضجة ختاهلا 
قبائ���ل يف حرصها على مص���احل أبناء احلزب دون 
الوط���ن، ناهيك عن الذوات املتضخم���ة، واإلِّنيًّات 
املنتفخة. إن النخبة املس���لحة ال تلقي سالحها يف 
كل زمان ومكان، فكيف يفرطون يف "الش���رعية 
الثورية" ويف "مكتس���بات الثورة" وكثري منهم ال 
يعلم���ون الدولة أو القانون و غريه���ا من املفاهيم 
اجملردة  إال أماني و ُأشربوا يف قلوبهم الشخصنة، 
فال يرون س���وى أمساء على مسميات يف قبيلة أو 
حزب حتل فيه احلزبية اإلقصائية حمل القبلية 
البدائية.  لقد متثلت جدليات الس���ابع عش���ر من 

فرباي���ر، وهن���ا عل���ى حنو رائ���ع، يف طرحي���ة يوم 
الس���ابع م���ن يولي���و 2012م، ي���وم خرج الش���عب 
االنتخ���اب  بطاق���ات  ميتش���ق  للدول���ة  املتش���وف 
ويتم���رتس خل���ف صناديق االق���رتاع يف انتخابات 
املؤمت���ر الوط���ين ال���ي ش���هد املراقب���ون األجان���ب 
بش���فافيتها ونزاهتها يف بالد ليس بها ش���رطة أو 
جيش! ويف نقيضة تلك الطرحية، يف يوم احلادي 
والعش���رين م���ن س���بتمرب م���ن نفس الس���نة، يوم 
"مجعة إنقاذ  بنغازي"، خرج الش���عب نفسه ليعلن 
رفضه للتش���كيالت املس���لحة وليثبت أن انتظامه 
يفق���ده  مل  االنتخاب���ات  طواب���ري  يف  وانضباط���ه 
روح���ه الثائرة من أجل بن���اء دولة ليبيا اجلديدة. 
إنه دون شك ش���عب جدير باإلعجاب حني جيمع 
ب���ني القدرة املتج���ددة على الثورة والش���وق الذي 
ال يي���أس للدول���ة.   ولك���ن الس���ؤال م���ا زال دون 
جواب: مت���ى يأزف أوان اجلميع���ة بني الطرحية 
والنقيض���ة وه���ي توليفة دول���ة القان���ون الي ما 
أزهقت عشرات اآلالف من األرواح إال من أجلها؟  
ق���د يقال إن الره���ان جيب ان يكون على الش���عب 
اللي���يب وحده، فكما خ���رج ي���وم االنتخابات ويوم 
"مجع���ة إنقاذ بنغازي" فال زال قادرا على اخلروج 
الفتكاك الدولة من براثن التش���كيالت املسلحة. 
ولكنه يبقى شعبا أعزل، خترتق صفوفه جتاذبات 
ش���تى، دون مؤسس���ات أو مرجعية سياسية، ففي 
مص���ر وتون���س مث���ال يوج���د اجلي���ش ال���ذي قد 
يتدخل يف أس���وأ الف���روض ليمنع بالق���وة تفكك 
الب���الد، بينما مل يرتك الالنظام الذي س���اد أربعة 
عقود يف ليبيا ال مؤسس���ات مدنية وال عس���كرية.  
إن اخلالص قد يكمن يف اإلس���تماع إىل األصوات 

ال���ي أصبحت ترتفع من ح���ني آلخر، وعلى حنو 
متزايد، تدعو إىل اعتماد دس���تور االس���تقالل،أي 
دستور 1951، املعدل سنة 1963، بدال من وضع 
دس���تور جدي���د. و لكن اإلش���كالية الكربى يف هذه 
الدع���وات أن أغلبها يش���رتط تعلي���ق العمل باملواد 
اخلاص���ة بش���كل احلك���م يف دس���تور االس���تقالل، 
أي امل���واد اخلاص���ة بامللكي���ة الدس���تورية.  إن م���ا 
ال جي���ب أن نغفل عن���ه هو أن دستوراالس���تقالل 
يتميز بآلي���ة "االنفجار الذات���ي" إذا صح التعبري. 
فامل���ادة )197( منه تنص على أنه "ال جيوز اقرتاح 
تنقي���ح األح���كام اخلاص���ة بش���كل احلك���م امللكي 
وبنظام وراث���ة العرش وباحلكم النيابي ومببادئ 
احلرية واملس���اواة ال���ي يكفلها هذا الدس���تور". ف� 
"ش���كل احلكم امللكي" يف دستوراالستقالل هو من 
املب���ادئ "فوق الدس���تورية" الي إذا م���ا نزعت من 
الدس���تور فإنه يتفكك ويتالشى تلقائيا، إذ تزول 
عن���ه صف���ة الدس���تور ال���كل املتجانس املتماس���ك 
ويصب���ح جم���رد م���واد متفرقة ميك���ن ألي كان 
اقتباس أي منها دون أن ميكنه أن يدعي أنه يعمل 
بدستوراالس���تقالل. فه���ذا الدس���تور، م���ن حي���ث 
مبادئه "فوق الدستورية"، تنطبق عليه قولة "خذه 
أو خّله"! فمن املمكن تعديل مواده الثانوية، ولكن 
ال ميكن املس���اس مببادئه األساس���ية، وأوهلا شكل 
احلكم امللكي، وإال أصبح جسدا ال روح فيه، وذلك 
حتى على فرض طرح اجلس���د امليت لالس���تفتاء 
الش���عيب ألنه ل���ن يعيد إلي���ه احلي���اة.   فإن كان 
مثة تفكري يف العودة إىل دستوراالستقالل، فإنها 
تشمل بالضرورة استعادة النظام امللكي، الذي هو 
حلمة هذا الدستور وسداه، كما ينص هو نفسه، 

وإن كان ميك���ن بالطب���ع تعدي���ل امل���واد الثانوية 
لتتالءم مع التجارب العاملية املعاصرة يف مضمار 
امللكية الدس���تورية. وهكذا فإن املسار األضمن هو 
استمرار العمل باإلعالن الدستوري احلالي حتى 
تقوم اهليئة التاسيسية املزمع انتخابها مبراجعة 
دستور االستقالل مع االحتفاظ بهيكليته امللكية، 
و تعدي���ل م���ا عدا ذلك م���ن مواده غري األساس���ية 
مبا يتف���ق وأح���دث جت���ارب امللكية الدس���تورية، 
الي يرمز امللك فيها للس���يادة جمرد رمز دون أن 
حيك���م، فهوال ميلك فيها و ال حيك���م. و بعد ذلك 
التعديل يطرح الدس���تور لالس���تفتاء الش���عيب، و 
ذلك، و نكرر، إن كان مثة تفكري جدي يف العودة 
إاىل دس���تور االس���تقالل.    لقد ذكرن���ا أعاله أن 
الش���عب اللييب يظل أع���زل إزاء األخطار احملدقة 
ب���ه دون مؤسس���ات أو مرجعي���ة سياس���ية، فلعل 
امللكية، ال���ي غّيبتها صروف الدهر أربعني س���نة 
ونيف، إذا عادت يف ثوب عصري جديد هو امللكية 
الدس���تورية ، ق���د تعي���د هل���ذا الش���عب مرجعيته 
السياس���ية وإح���دى أه���م مؤسس���اته املفق���ودة، و 
تصبح م���ن جديد موضع القس���طاس بني ش���تى 
جتاذب���ات اجلهوية و القبلي���ة و احلزبية، و تغدو 
كم���ا كانت قب���ل انقالب القذايف رم���زا للوحدة 
الوطنية.  إن إعادة اإلعتبار لدس���تور االستقالل، 
بق���در ما ه���ي ع���ودة للمرجعي���ة املفق���ودة  فإنها 
اس���رتجاع للش���رعية الس���ليبة و إع���الن للعامل و 
للتاري���خ ب���أن انق���الب س���بتمرب الذي ألغ���ى هذا 
الدس���تور مل يك���ن ش���رعيا يف ي���وم من االي���ام. ان 
رفض العودة هلذا الدس���تور قد يعين،ش���عوريا أو 
ال شعوريا، اعرتافا بشرعية انقالب سبتمرب ١٩٦٩.  

جدليات 17 فرباير و دستور االستقالل
 عبد الرمحن هابيل
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إن البديل للملكية الدس���تورية، يف مثل جتربتنا 
السياس���ية غ���ري الناضجة، هو إما نظ���ام برملاني 
يق���وم عل���ى التجاذب ب���ني حزب حاك���م يفتقر 
للشرعية التوافقية و يظن أن شرعية الصندوق 
االنتخابية ختوله احلق يف دكتاتورية األغلبية 
و معارض���ة يعوزه���ا االنص���اف و ق���د ال تهمه���ا 
مصلح���ة الوط���ن بق���در ما ق���د تهمه���ا املكيدة و 
النكاية، و إما نظام رئاسي ال ميكن يف مثل بلدنا 
إال أن ُي�حس���ب في���ه الرئي���س عل���ى ه���وًى فئوي 
أو جن���وح ُعصب���وي و ُيته���م حقا و باطال بش���تى 
الصغائ���ر الفئوي���ة و الكبائر احلزبي���ة. و لننظر 
إىل جرياننا، و السعيد من اتعظ بغريه. هذا كله 
إن أمهلنا االحتقان احلالي حتى وقت اخليار بني 
هذا النظام أو ذاك و مل تنحدر البالد إىل صومال 
جديد يرتبع على عرش���ه أمراء الس���الح و ملوك 
احل���رب!   إن احلاجة امللحة للتفكري يف اس���تعادة 
امللكي���ة الدس���تورية ميليها ه���ذا الوضع احملتقن 
يف ب���الد أح���وج ما تك���ون إىل مرجعية سياس���ية 
ترتف���ع ف���وق احلزبي���ة و اجلهوي���ة و القبلي���ة و 
تعود رمزا لالس���تقرار و االس���تمرارية و تستمد 
ش���رعيتها من دس���تور االس���تقالل الذي مل تلغه 
أية إرادة ش���عبية. إن ط���ول العهد اهلمجي الذي 
توق���ف فيه العمل بهذا الدس���تور ليس حبجة، و 
كم���ا يقول الفقهاء: إن الباطل ال يكون قدميا. و 
لنا يف إس���بانيا عربة، إذ عادت يف زماننا هذا، سنة 
1975، إىل امللكية بعد أربع و أربعني س���نة من 
الدكتاتورية، أي نف���س املدة الي تفصلنا اليوم 
عن جتربتنا الدستورية! بل إن امللكية يف إسبانيا 
مل تغ���د فق���ط عام���ل اس���تقرار و رم���زا للوحدة 
الوطني���ة و االس���تمرارية، ب���ل كان���ت العام���ل 
األس���اس يف دمقرط���ة إس���بانيا حت���ت رعايتها. 
كم���ا ال يفوتنا أن أع���رق الدميقراطيات أغلبها 
ملكية دس���تورية، كم���ا يف بريطاني���ا و بلجيكا 
و هولن���دا و الس���ويد و الدامن���ارك و النروي���ج، و 
ال ننس���ى اليابان ال���ي الزالت متش���بثة بنظامها 
االمرباطوري الدس���توري، و مجيع ه���ذه الدول 

من أكثر دول العامل استقرارا و رخاًء. 
إن امللكية الدس���تورية خيار م���ن اخليارات جيب 
اللحظ���ة  الوط���ين يف ه���ذه  أن يط���رح للح���وار 
الليبي���ة احلرجة، و ق���د تثبت األي���ام جدية هذا 
الط���رح م���ن عدمه���ا، و لكن���ه يف املنعط���ف الذي 
من���ر به ه���ذه األي���ام طرح توص���ي ب���ه التجربة 
التارخيي���ة و يرجح���ه رع���ب املش���هد احلال���ي و 
بؤس اخلي���ارات البديل���ة.  إن روح ثورة الس���ابع 
عش���ر م���ن فرباي���ر تكم���ن يف أنها ض���د الفوضى 
وض���د امتهان كرامة اإلنس���ان، فه���ي ثورة من 
أجل دول���ة القان���ون وحقوق اإلنس���ان قبل كل 
ش���يء. إن البع���ض ال���ذي ما زال ميتط���ي صهوة 
الفوضى وال يرى للثورة معنى س���وى اس���تبدال 
وجوه بوجوه وطغي���ان بطغيان، إمنا يريد لليبيا 
اجلدي���دة أن تك���ون مجاهريي���ة ثاني���ة خيتف���ي 
منه���ا القذايف وأبناؤه وجلانه الش���عبية والثورية 
لك���ي مي���ارس الطغيان فيه���ا طغاة آخ���رون.   إن 
الس���الح  يف يد كل من هّب و دّب ال يعين س���وى 
مجاهريية فوضوية جديدة يف غياب الدولة الي 
كان الفك���ر الفوض���وي اهلمج���ي حريص���ا على 
تغييبها والي ما ثرنا إال الس���تعادتها.   إن البالد 
تق���ف عل���ى مف���رتق تارخي���ي خطري،فأج���راس 
نذر الدولة الفاش���لة ُت��قرع على أشّدها و مجيع 
مكون���ات االصطفاف للفتنة جاهزة س���واء كان 
االصطف���اف قبلي���ا أو جهوي���ا، حت���ى ل���و اّتش���ح 
مبس���وح األيديولوجية، فهل نستفيق قبل السيل 
الع���رم؟   ق���د خيس���ر التاريخ جترب���ة فريدة إذا 
انته���ت ثورة 17 فرباي���ر إىل فوضى، ألنها أصال 

ضد الفوضى، ألنها ثورة من أجل الدولة.    
�������������������������������������������������������������������������������

 وزير الثقافة واجملتمع املدني  
يف احلكومة الليبية االنتقالية السابقة 

)1(
تربطين مبؤلف هذا الكتاب، الربوفيسور "علي 
عبد اللطيف أمحيدة"، صداقة عميقة قدمية، 
ترجع جذوره���ا إىل بدايات س���بعينيات القرن 
املاض���ي، وبالتحدي���د إىل أواخ���ر ع���ام 1972، 
حينم���ا ق���دم إىل مدينة القاه���رة، ضمن بعثة 
حكومية لدراس���ة العلوم السياسية، يف كلية 
االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة. 
وكنت قد س���بقته بعام يف القاهرة، للدراس���ة 
بنفس التخصص ونف���س الكلية، ضمن بعثة 
حكومي���ة أيض���ًا، حيث درجت الدول���ة الليبية، 
يف تلك الس���نوات وما قبلها، على إيفاد العشرة 
األوائ���ل م���ن الطلب���ة املتفوق���ني يف امتحانات 
الشهادة الثانوية العامة، من القسمني العلمي 
واألدب���ي، إىل اخل���ارج، للدراس���ة يف احلق���ول 
والتخصص���ات العلمية ال���ي مل تكن اجلامعة 
الليبي���ة، يف طرابل���س وبنغ���ازي، تق���وم آنذاك 
والعل���وم  الط���ب  مقدمته���ا  ويف  بتدريس���ها، 

السياسية.
مل جيمع���ين ب���� "علي عب���د اللطي���ف أمحيدة " 
التخصص املشرتك والدراسة يف نفس الفضاء 
اجلامع���ي فحس���ب، ب���ل وباألس���اس اهتمامنا 

املش���رتك بع���امل الثقاف���ة والفك���ر، وانش���غالنا 
بنف���س األس���ئلة والقضايا، وقبل ذل���ك وبعده 
حبنا املش���رتك لألدب، والش���عر من���ه على وجه 
اخلص���وص، وطم���وح كل منا بأن يس���هم يف 
إث���راء املدونة الش���عرية واألدبي���ة الليبية، بل 
والعربية أيضًا، بإب���داع متميز. كان كل منا 
يع���رض عل���ى صديقه م���ا جتود ب���ه قرحيته، 
ويطلع���ه عل���ى ما يكتش���فه أو يعث���ر عليه من 
كتب أو نصوص أو أعمال طليعية مهمة، ما 
أضف���ى على صداقتنا- يف ذل���ك العمر اليانع- 

مزجيا من البهجة واألمل والثقة والرسوخ.
كنت قد تعينت، حينما خترجت من اجلامعة 
عام 1975، موظفا ب���وزارة اخلارجية الليبية، 
وتع���ني صديقي "علي عب���د اللطيف أمحيدة"، 
حينما خترج عام 1976، معيدا جبامعة سبها، 
وظل كل منا يتابع ما ينش���ره صديقه، ضمن 
م���ا يتاب���ع، يف الصح���ف واجملالت، ويش���عر به 
س���ندا وذخرا، على بعد الديار وتنائي املسافات 
داخ���ل الوط���ن اللي���يب نفس���ه، إىل أن فرقتن���ا 
املصائر، فدخلت أنا إىل الس���جن السياسي مع 
رفاق لي يف أواخر عام 1978، وطوحت األيام 
والظ���روف بصديق���ي "علي أمحي���دة" يف عامل 

الغربة واملنفى االضطراري، حيث غادر البالد 
يف أوائ���ل الثمانيني���ات إىل الوالي���ات املتح���دة 
األمريكي���ة للدراس���ة العلي���ا، قلق���ا وحمزونا 
عل���ى أصدقائ���ه الش���عراء والكت���اب، الذين زج 
الس���جون،  الس���لطة يف غياه���ب  به���م عس���ف 
وحماصرا-هو اآلخر- مبا أصبح يس���ود البالد 
م���ن قهر وقم���ع وترويع ل���كل ذي فك���ر ورأي 
واجتهاد. ومنذئ���ذ مل متكنا النوائب والظروف 
من التواصل مرة أخرى، إال بعد أن مت اإلفراج 
عنا يف أواخر الثمانينيات، فاستأنفنا ما انقطع 
من تواص���ل فيما بيننا، عرب اتص���االت هاتفية 
مطولة، أو من خالل اللقاء املباشر يف طرابلس، 
أثناء زياراته الس���نوية لرؤية األهل واألحباب، 
وال���ي درج خالهل���ا عل���ى إلق���اء حماض���رة يف 
مركز الدراس���ات التارخيية جلهاد الليبيني، 
أو يف غريه من املؤسس���ات العلمي���ة والثقافية، 
ح���ول ش���أن م���ن ش���ؤون املنه���ج، أو قضية من 

قضايا التاريخ الوطين اللييب.
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وأذكر أن أبرز ما كان يش���غل صديقي" علي 
أمحي���دة "ويش���غلين، يف تلك الربه���ة املتقدمة 
من حياتنا اجلامعية مبدين���ة القاهرة، رفض 

ليبيا اليت ال نعرفها
حممد الفقيه صاحل

وأشهد أيضًا أن ما خلص إليه “ د. علي عبد اللطيف أمحيدة “، يف ذلك الكتاب العمدة، يشكل فتحا 
حقيقيا يف جمال دراسة الواقع اللييب واستكشاف قوانني حركته الداخلية، التارخيية واحلديثة.

علي عبداللطيف امحيدة
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استنس���اخ النماذج النظرية اجلاهزة، وإس���قاطها 
عل���ى واقعن���ا االقتص���ادي واالجتماعي، س���واء يف 
أصول���ه التارخيية، أو يف تش���كله الراه���ن، وكنا 
نؤكد على أن جملى اإلبداع العلمي، االجتماعي 
والسياسي، لن يتحقق أو يتعني يف بالدنا الليبية 
والعربية، إال حينما نتمكن من اس���تنطاق واقعنا 
االجتماعي التارخيي، واكتش���اف قوانني تطوره 
اخل���اص، يف ض���وء القوان���ني العامة ال���ي حتكم 
حركة التطور اإلنس���اني، ومن هنا نش���أت لدينا 
من���ذ بواكري وعينا نزعة نقدي���ة، عززت التوجه 
املعريف العلمي، وخففت من النزوع األيديولوجي ، 
وهيأت صديقي ألن ينغمر عميقا يف عامل البحث 
األكادميي، وأن يتمرس يف متحيص املنهجيات 
التكوي���ن  واملفاهي���م، مس���تهدفا حتدي���د مع���امل 
االقتصادي واالجتماعي وتطوره يف بلدان العامل 
الثال���ث، أو عامل املس���تعمرات، وباألخص يف بالده 

الليبية واملنطقة املغاربية والعربية.
وأشهد أن أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه، الي 
أجنزها يف أوائل التسعينيات، والي أصدرها فيما 
بع���د يف كتاب باللغ���ة االجنليزي���ة يف طبعتني، 
ث���م باللغ���ة العربية عن مركز دراس���ات الوحدة 
العربي���ة بب���ريوت، يف ث���الث طبع���ات، بعن���وان " 
اجملتم���ع والدولة واالس���تعمار يف ليبيا- دراس���ة 
يف األصول االجتماعي���ة واالقتصادية والثقافية 
حلركات وسياسات التواطؤ ومقاومة االستعمار 
1830-1932 "، تشي بأن صاحبنا قد محل معه، 
يف مغرتب���ه بالوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة، تلك 
األس���ئلة واالنش���غاالت واهلم���وم، وأن���ه انك���ب يف 
فضائ���ه األكادميي اجلديد عل���ى معاجلة نفس 
املوضوع، الذي كان يش���غلنا إبان س���ين دراس���تنا 
اجلامعية األوىل يف جامع���ة القاهرة، وأنه أجنز، 
أو رمبا فاق يف إجنازه، ما كنا حنلم به، أو نطمح 

إليه، يف بواكري شبابنا.
وأش���هد أيض���ًا أن م���ا خل���ص إلي���ه " د. عل���ي عبد 
اللطيف أمحيدة "، يف ذلك الكتاب العمدة، يشكل 
فتح���ا حقيقي���ا يف جم���ال دراس���ة الواق���ع اللييب 
واستكشاف قوانني حركته الداخلية، التارخيية 

واحلديث���ة، الي متتد خالل قرن من الزمان، من 
ع���ام 1830 إىل عام 1932، خاص���ة فيما يتعلق 
بالكش���ف عن الطبيعة التعددية ملكونات اجملتمع 
اللييب، م���ن النواح���ي االقتصادي���ة واالجتماعية 
واإليديولوجي���ة، ال���ي جتل���ت يف تع���دد أقالي���م 
البالد، وتعدد أمناطه���ا االقتصادية-االجتماعية 
يف تل���ك احلقبة، ث���م تعدد ارتباط ه���ذه األمناط 
باألس���واق اإلقليمي���ة يف البلدان اجملاورة، ش���رقا 
وغرب���ا وجنوب���ا، فضال ع���ن تعدد أش���كال الدولة 
احمللي���ة )الدول���ة القرمانلي���ة، ث���م اجلمهوري���ة 
الطرابلس���ية فيما بعد، يف طرابلس، ودولة أوالد 
حممد يف فزان، ثم الدولة السنوس���ية يف برقة(، 
يضاف إىل ذلك تعدد التحالفات القبلية الكربى، 
فيم���ا كان يع���رف تارخيي���ا بالصف���وف، وفق���ا 
لعالقة تلك القبائل مبركز الدولة يف طرابلس، 
يف تركيب���ة تذكرنا مبا كان يعرف -تارخييا- 
بأراض���ي املخ���زن وأراض���ي الس���يبة يف منطق���ة 
املغ���رب العربي، أم���ا فيما يتعل���ق باإليديولوجيا، 
فق���د تعددت هي األخرى إىل إيديولوجيا القرابة 
القبلي���ة، واإليديولوجيا اجلهوي���ة اإلقليمية، ثم 

إيديولوجيا اجلامعة اإلسالمية.
وعل���ى أرضي���ة ه���ذا الكش���ف الدقي���ق لتعددي���ة 
اجملتم���ع والدول���ة يف ليبيا، خالل القرن التاس���ع 
عش���ر والثلث األول من القرن العش���رين، يرصد 
الكتاب املذك���ور الدينامي���ات الداخلية حلركة 
اجملتم���ع اللييب الي أفضت به إىل تأس���يس دولة 
االس���تقالل، مب���ا يف ذل���ك الكش���ف ع���ن املص���ادر 
واآلليات الداخلية لبدايات حتول اجملتمع اللييب 
حن���و العالقات الرأمسالي���ة، وينهض هذا الرصد 
على أس���اس نقدي رص���ني للمنهجيات واملفاهيم 
الغربي���ة التقليدي���ة، ال���ي ال تفه���م جمتمعاتن���ا 
العربي���ة، وم���ن ضمنه���ا املغاربي���ة، مب���ا يف ذل���ك 

جمتمعن���ا اللييب، إال كتكوين تارخيي س���اكن، 
ال يتح���رك أو يتطور من داخله، ب���ل بفعل عامل 

خارجي.
وم���ع ذلك، ال ينبغي أن يغي���ب عنا يف هذا الصدد، 
أن التعددي���ة املش���ار إليها يف الس���ياق االجتماعي 

اللي���يب، كما كش���ف عنه���ا حتليل بروفيس���ور 
أمحيدة، ال تعين التذرر والتجزؤ، بل هي تنوع يف 
إطار الوح���دة، أي يف إطار التكوي���ن اللييب العام، 
ثم إن مكوناتها ليس���ت يف حالة ثابتة جامدة، بل 
هي متحرك���ة متحولة، وهو م���ا يعين يف نهاية 
املطاف أن اجملتمع اللييب بأس���ره، ال يين يتحرك 
ويتح���ول باجت���اه مزي���د م���ن التش���كل والتبلور، 
وعلين���ا أن نس���عى إىل أن جنعل���ه أق���وى وأكثر 

تقدما، ال أن جنعله أكثر انقساما وضعفا.
)3(

املهم يف هذا الصدد، أن ذاك الكتاب املهم ال يشكل- 
كما علمت من املؤلف نفس���ه- سوى بداية إجناز 
مشروع طموح لدراسة اجملتمع والدولة يف ليبيا، 
يعمل املؤلف حاليا على استكمال حلقاته التالية، 
وهي عل���ى وجه التحديد حلق���ة النضال الوطين 
السياس���ي، من خالل التش���كيالت السياسية الي 
ب���رزت إب���ان ف���رتة االنت���داب الربيطاني يف س���ين 
أربعيني���ات الق���رن املاض���ي، بهدف حتقي���ق آمال 
الش���عب اللي���يب يف االس���تقالل، ث���م احللقة الي 
متثلها دولة ما بعد االس���تعمار، وأعين بها النظام 
امللكي، يليه النظام الش���عبوي املس���تبد الناجم عن 

انقالب عام 1969.
وس���يتمكن القارئ، ال���ذي مل يطلع عل���ى الكتاب 
العم���دة املذكور آنفا، من ق���راءة ملخص مكثف 
له يف الدراس���ة األوىل الواردة به���ذا الكتاب، حتت 
عنوان " الدولة واجملتمع يف القرن التاس���ع عش���ر 
"، لك���ن اإلضاف���ة الثمين���ة حق���ًا يف ه���ذا الكتاب، 
إمن���ا تكم���ن يف الدراس���ة الثاني���ة " دولة م���ا بعد 
االستعمار"، الي يقدم فيها املؤلف عرضا تارخييا 
مركزا للس���ياق التارخيي الذي نشأت فيه دولة 
االس���تقالل يف ليبيا، ويطرح إط���ارا حتليليا عاما 
لألس���س االقتصادي���ة واالجتماعي���ة الي نهضت 
عليها هذه الدول���ة، بنظاميها امللكي والش���عبوي، 
اكتش���اف  أحدث���ه  ال���ذي  احلاس���م  والتأث���ري 
النف���ط وتصدي���ره يف الرتكيب���ة االقتصادي���ة- 

االجتماعية. 
كم���ا يش���تمل ه���ذا الكتاب أيض���ًا عل���ى مقالتني 
مهمت���ني، يف الس���ياق الثق���ايف والسياس���ي اللييب 
املعاص���ر، أوالهم���ا تدخ���ل يف باب سوس���يولوجيا 

األدب، وتتضم���ن حتليال سوس���يولوجيا لثالثية 
روائي���ة أصدرها األدي���ب اللييب املع���روف "أمحد 
إبراهيم الفقيه"، أواخر تسعينيات القرن املاضي، 
يستبان من خالهلا أزمة التطور االجتماعي، الي 
جيس���دها بطل الثالثية املثقف املغ���رتب واملتأزم، 
الطال���ع من أوس���اط الطبقة الوس���طى اجلديدة، 
يف إط���ار نظ���ام ش���عبوي مس���تبد، وس���يادة قي���م 
اجتماعية حمافظة. فيم���ا تطرح املقالة األخرى 
تص���ورا وطنيا رصينا لربنامج املصاحلة الوطنية 
والعدال���ة االنتقالي���ة، به���دف جت���اوز الصعوبات 
والتعقي���دات ال���ي ترتب���ت عل���ى عملي���ة التغيري 
العني���ف للس���لطة يف ليبي���ا، وتهيئ���ة األرضي���ة 
املالئم���ة لبن���اء الدول���ة املدني���ة الدميوقراطي���ة. 
وذل���ك من خ���الل عرض مق���ارن للتج���ارب الي 
خاضتها ش���عوب وبلدان أخرى، السيما يف املغرب 

وجنوب أفريقيا.
وعل���ى الرغ���م من أن ج���ل الكتابات ال���ي أجنزها 
بروفيس���ور أمحي���دة حت���ى اآلن، عل���ى هام���ش 
انهماك���ه يف متاعب التدريس اجلامعي، ال تعدو 
أن تك���ون تنويع���ا على أطروح���ات كتابه العمدة 
املش���ار إليه ونتائجه الباه���رة، إال أن جممل هذه 
ال���وارد منه���ا يف  الكتاب���ات والدراس���ات، الس���يما 
كتاب���ه املذك���ور آنف���ا، وكتابه اآلخ���ر" أصوات 
مهمش���ة"، الذي أصدره مركز دراس���ات الوحدة 
العربي���ة بب���ريوت، بع���د ترمجت���ه ه���و اآلخر عن 
االجنليزي���ة، ث���م يف كتابه ه���ذا املوس���وم " ليبيا 
الي ال نعرفها "، تقدم مجيعها إطارا علميا دقيقا 
وحمكما، من شأنه أن يس���اعد على فهم خلفيات 
األح���داث العاصفة، ال���ي زلزلت الب���الد الليبية، 
متمثل���ة يف انفجار ثورة 17 فرباي���ر، وما أعقبها 
من تطورات مانزال نعي���ش تداعياتها، فضال عن 
أنه���ا تب���ني لنا-م���ن جان���ب آخر- كي���ف حتولت 
الطاق���ة اإلبداعية، لدى هذا الباح���ث  املفكر، من 
فضاء الش���عر، الذي ما يزال مشدودا إليه ومغرما 
ب���ه، إىل التفتح والتجلي يف ع���امل البحث العلمي 

وآفاقه الفسيحة اخلصيبة.

                                                                                                  مدريد
2013/06/30                                                                                          

 وأذكر أن أبرز ما كان يشغل صديقي” علي أمحيدة “ويشغلين، يف تلك الربهة املتقدمة 
من حياتنا اجلامعية مبدينة القاهرة، رفض استنساخ النماذج النظرية اجلاهزة
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األول  الدي���وان  ه���و  الري���ح"  "زه���رة 
للش���اعرة حنان حمفوظ والذي صدر 
مؤخ���راً ع���ن وزارة الثقاف���ة واجملتمع 
وأربع���ني  مثاني���ة  متضمن���ًا  املدن���ي، 
نص���ًا متيزت برق���ة التعب���ري والصورة 
الش���عرية املكثفة واملوس���يقى الشجية 
املنبعث���ة م���ن أركانها يف مت���اوج بني 
العزف على نس���ائم الف���رح وهواجس 
ونش���رت  كتب���ت  القلق���ة.  النف���س 
الش���اعرة ه���ذه النص���وص الش���عرية 
الرقيق���ة عل���ى مدى مخس���ة عش���رة 
س���نة من العطاء اإلبداعي، حيث ظهر 
أقدمه���ا به���ذا الديوان بعن���وان )قطرة 
من هوى( مؤرخ���ًا يف 27/12/1994 
بينما أحدثه���ا كان )مكحلة( بتاريخ 

.3/6/2009
عناوي���ن  اس���تعراض  خ���الل  وم���ن 
قصائد الديوان نالحظ أن تركيبتها 
البنيوي���ة تعددت وتنوعت بني االس���م 
وش���به  واجلمل���ة  والس���ؤال  والفع���ل 
اجلمل���ة، وق���د غلب���ت عليه���ا الكلم���ة 
الواحدة، وظهرت متسلس���لة  املف���ردة 
)طي���ور  س���كر(،  )قطع���ة  كالتال���ي: 
الرم���اد(، )زه���رة الري���ح(، )إحتف���اء(، 
الش���مس(،  )طفل���ة  احلل���م(،  )رحل���ة 
)إكتن���از(، )إىل قليب املتع���ب(، )ترتاد 
)كلم���ة(،  رجع���ة(،  ب���دون  البح���ار 
)مس���تقيمة كل اخلط���وط(، )قطرة 
من هوى(، )وحيدة(، )سالم الفصول(، 
)ليال(، )حماول���ة(، )زهرتان(، )مطر.. 
ليل..ش���وق(، )وه���ج(، )ي���ا صديق���ي(، 
)كن���ُت مع احلل���م(، )القم���ر أعطاني 
)ل���ك(،  )وس���ادتي(،  بنفس���جة(، 
)زين���ب(،  احل���زن؟(،  )مَل  )تس���اؤل؟(، 
)ح���اء عل���ى الرم���ل(، )أنني(، )رس���ائل 
الض���وء إىل قل���يب(، )أح���الٌم قامت���ة(، 
)ش���يء آخ���ر ه���و احلل���م(، )قصاصات 
حلم(، )تعريفات(، )الطوفان(، )وجع(، 
)لس���ع النحلة(، )قمر يضحك(، )بقايا 
الطري���ق(، )جرح���ت حلظ���ي(، )خاب 
رج���اؤك(، )الش���مس تش���رق داخلي(، 
القم���ر(،  )دورة  )غيم���ة(،  )غواي���ة(، 

)خوف(، )مكحلة(، )عاصفة(.
 أم���ا مواضيعه���ا فقد مشلت تس���جيل 
واألصدق���اء  األحب���ة  حن���و  املش���اعر 
واألمكن���ة  الطبيع���ة  ومناج���اة ص���ور 
وتوثي���ق بع���ض اللحظات واملناس���بات 
املمي���زة، وهواج���س وأس���ئلة املونولوج 
الداخل���ي. كما المس���ت أيضًا الش���أن 
الوج���دان  يف  فغاص���ت  الش���خصي 
الذاتي وظلت حمتفظة مبفاتيح تلك 
اجلوانب الشخصية، ماعدا نص واحد 
باح ب���كل ما فيه من حزن وآس���ى على 
ف���راق زميلتها الصيدالني���ة املرحومة 
زين���ب الس���اعدي ال���ي نال���ت بش���كل 
اس���تثنائي إهداًء خاص���ًا قصرياً وقعته 
الش���اعرة عل���ى رأس قصيدته���ا ال���ي 
مح���ل عنوانها )زينب( اس���م الصديقة 
نفسها قالت فيه )زينب صديقي الي 
ترك���ت حرقة يف قل���يب برحيلها يوم 
29/12/2002(، وخ���الف ذل���ك فلم 
حتم���ل قصائد الدي���وان أي���ة إهداءات 
خاص���ة أو عتبات أو نص���وص موازية 

إث���ر اإله���داء الرئيس والوحي���د الذي 
تصدر الديوان على صفحته اخلامسة 
وتقول فيه )إىل زهرة بن شعبان أمي، 
إىل حمفوظ حسن أبي، والداي اللذان 
عّلماني احلرف ومعنى الشعر، وكانا 

دفاعًا وسندًا(. 
وحول س���بب اقتباس���ها عنوان الديوان 
من إحدى نصوصها اجلميلة املنشورة 
ب���ه وهو "زه���رة الريح" تربر الش���اعرة 
حن���ان حمفوظ ذلك بقوهلا )هو النص 
ال���ذي ُعرف���ُت به يف الوس���ط الثقايف...
وأكيد ألن له وقع خاص لدي( وهي 
وإن مل تفصح كث���رياً وأبعد من ذلك 
عن الوقع اخلاص، فإنها تضيف قائلة 
)كن���ُت حائ���رة أمسي���ه "اكتن���از" أم 
"زه���رة الريح"، ولك���ن ألن نص "زهرة 
الري���ح" ه���و األق���دم.. فأطلق���ُت عليه 

"زهرة الريح"(.
م���ن  الري���ح"  "زه���رة  قصي���دة  وتع���د 
الدي���وان  يف  املتوس���طة  النص���وص 
نسجت يف ستة عش���رة سطراً مقارنة 
بأط���ول النص���وص "تعريف���ات" الذي 
س���طراً،  وعش���رين  مثاني���ة  يف  ج���اء 
وأقصره���ا "احتفاء" يف ثالثة س���طور. 
وقد اس���تهلت الش���اعرة نصه���ا "زهرة 
الري���ح" بتعب���ري مبهج يوش���ي بغبطة 
ومس���رة احلياة يف ظ���ل حرية اختذت 
هلا الطي���ور والعصاف���ري منوذجًا وهي 

تسبح ومترح يف فضاء احلب:
)طيور القلب حتررت

تشكلت عصفورة قليب(
وبع���د رفرف���ة األجنحة ولغة الش���وق 
وألوان الدهشة والعني الساهرة وسفر 
الليل ختتتم الشاعرة قصيدتها "زهرة 
الريح" بتفجري مفاجئ يباغث القارئ:

)تنمو داخلي زهرة الريح
كبالون ألوان

وعند أول زخات فرحك

تنفجر ..(
احللم يف "زهرة الريح"

ال ش���ك أن احللم واخليال واللغة هي 
الص���ورة  لبن���اء  األساس���ية  العناص���ر 
البالغية يف األجن���اس األدبية كافة. 
والش���اعرة حنان حمف���وظ ال ختتلف 
ع���ن غريها من املبدع���ني واملبدعات يف 
هذا اجلان���ب، إال أن احلل���م له حضور 
مي���ز يف ديوانه���ا، ويب���دو أنه يش���كل 
حم���ركًا أساس���يًا يف حياته���ا اليومية 
ومس���تقبلها، وملهم���ًا واضح���ًا إلبداع 
نصوصه���ا الرقيقة، ال���ي ترتكز على 
لغ���ة مكثفة وس���ليمة حنوي���ًا، وتغيب 
الغريب���ة،  الش���اذة  املف���ردات  عنه���ا 
واألس���طورة والش���خصيات واملواق���ف 
الكالس���يكية،  والعب���ارات  التارخيي���ة، 
واالقتباس���ات املختلف���ة، حيث جندها 
تنح���از كلي���ًا إىل لغ���ة تتأس���س على 
تركيب���ات ومج���ل قص���رية معاصرة 
بسيطة يف بنيويتها، تعزف موسيقاها 
اآلس���رة ب���كل تلقائية حت���ى أن صدى 
تلك األنغام الشجية الظاهرة واخلفية 
تس���بق حروف ومج���ل القصائد وهي 
لتف���رش  بأرحيي���ة جذاب���ة،  تته���ادى 
بساط االستقبال للقاريء الذي يظل 

مستسلما هلا.
ظهرت كلم���ة "احللم" بش���كل مفرد 
ب���ارز يف أربع���ة عناوي���ن م���ن قصائ���د 
الدي���وان وبص���ورة اجلم���ع يف عن���وان 
قصي���دة واح���دة فق���ط. وعن���د إعادة 
ترتي���ب ه���ذه القصائد اخلمس���ة وفقًا 

لتوارخيها املنشورة جندها كالتالي:
– )رحلُة حلم(  1

– )شيٌء آخر هو احللم(  2
– )قصاصاُت حلم(  3

– )أحالٌم قامتة(  4
– )كنُت مع احللم(  5

ومبتابع���ة احلل���م يف ه���ذه القصائ���د 

اخلمس���ة جنده ال يكرر نفسه بصورة 
تقليدي���ة، ب���ل يتط���ور وف���ق الص���ورة 
التعبريية الي تنس���جها الشاعرة لكل 
نص. فف���ي الن���ص األول "رحلة حلم" 
تتقم���ص الش���اعرة ش���خصية راوي���ة 
قصة رحلة احللم الي أركانها الليل، 
والس���هر، والقمر، والصم���ت، واحلب، 
والضي���اء. ث���م ينقلب املناخ الس���ائد يف 

هذا النص:
)وفجأة

انقشع احللم
ورحل الليل

وظل القمر معلقًا
نرفع هاماتنا للنظر إليه

لننعم بنوره(
آخ���ر  "ش���يء  الثان���ي  الن���ص  يف  أم���ا 
ه���و احلل���م" ال���ذي تس���تهله الش���اعرة 
بنف���س كلم���ات العن���وان، تق���دم فيه 
س���رداً تعريفيًا مباش���راً ووصفًا آللية 
وسلوكيات احللم ومآله الذي ينتهي 

إليه فتقول:
)شيء آخر هو احللم

ال منلكه
ميتلكنا

يفي بوعوده
ثم خيلف
يتقمصنا

كشعوذة الكلمات
ثم يندثر

نبحث عنه
فنجده حلمًا(

أما يف النص الثال���ث "قصاصات حلم" 
فنجد أنفس���نا أمام نص مكثف ينسج 
احللم كاختصار للعالقة مع احلبيب 
وس���طوة األحزان لتمل���ك احللم ذاته، 
إضاف���ة إىل أنه يبوح بتفاعالت تداخل 

أحالم احملبني.
)حترضين

أحزاني
على امتالك احللم
وعندما أعقد العزم

تصادره أنت(.
وأيض���ًا يص���ف الن���ص حال���ة احملبني 
والعش���اق وم���ا يش���رتكان في���ه م���ن 

مشاعر وأحاسيس وأحالم:
)كالنا مسافر

وأنت نصف الزمن املعتم
ألوان أحالمك بدمي

وتتالشى أحالمي بني عينيك(.

قامت���ة"  "أح���الم  الراب���ع  الن���ص  أم���ا 
فقد ج���اء غامضًا. تقم���ص احللم فيه 
الشاعرة  سوداوية وهواجس تفاعالت 
ال���ي عملت عل���ى عدم كش���ف خبايا 
خي���وط احلل���م، ونس���جت صراعًا بني 
بع���ض املتضادات مثل )امل���وت واحلب( 
و)اليم���ني واليس���ار( و)تزه���ر وعش���بًا 
يبس���ًا( فكان���ت احمل���رك ال���ذي س���جل 

نتيجته يف خامتة النص:
)فأنبُت عوسجًا يف حلق احلقيقة

بينما تزهر احلقيقة داخلي
عشبًا يبسًا..(

م���ع  "كن���ُت  اخلام���س  الن���ص  أم���ا 
احللم" والذي احتل التسلس���ل األخري 
نظ���راً ألنه ال حيم���ل تارخيا لنش���ره، 
فه���و خيتلف ع���ن النص���وص األربعة 
السابقة من حيث نفسه الشعري الذي 
يع���د األط���ول بينها، وكذل���ك أجواءه 
كون���ه  واالبته���اج  بالف���رح  املفعم���ة 
يص���ور لق���اء رومانس���يًا م���ع احلل���م، 
وهذا بال ش���ك ميثل قمة اإلمتاع حني 
جيتم���ع أو يلتق���ي الواق���ع اجملس���د يف 
ال���ذات الش���اعرة مع احلل���م املعرب عنه 
يف اخلي���ال، وم���ا مينحه ه���ذا الفضاء 
م���ن حض���ور لص���ور اخلي���ال املتعددة 
ومجالي���ة التعبري ع���ن املوقف. إضافة 
إىل أن إيقاع املوسيقى الرقيقة للنص 
قد س���اهم يف نقل الصورة العامة بكل 

بتشويق وجاذبية منذ استهالله:
)كنُت مع احللم

أنهل من فيض عينيه
يسقيين حتى التعب

أشدو مالحمه
أغين الفرح

أترمن بزفرات منه
هي من دمي

أدور حولي .. أدور حوله(
ويس���تمر التصوي���ر يف تعب���ري رق���راق 

وانسيابية مجيلة:
)ينضمين

يضمين إليه
يف حلظة هائمة(

وللتع���رف عم���ا تفعله ه���ذه اللحظة 
اهلائم���ة أثن���اء التقاء احلل���م تنقل لنا 

الشاعرة جتربتها وختربنا:
)أحرتُق مبطر السننْي

أنصهر بلهب احلننْي
يسكنين الشفُق

والشمُس تشرُق
يف كل حنْي(

وتواصل تصرحيها:
)أحنين للورود احلمراء

احنناءة عابد
ي تغزل أشواكها وكفِّ

وقليب ما يزال مع احللم(

ال شك أن "زهرة الريح" باكورة إنتاج 
الشاعرة حنان حمفوظ زاخر بالعديد 
م���ن النصوص الرقيق���ة األخرى الي 
تتأسس على احللم يف تصويرها وبناء 
متونها الداخلي���ة، وال يقتصر ظهوره 
يف عناوينه���ا فحس���ب، وه���و ما جيعله 
جدي���راً بالق���راءة النقدي���ة املنهجي���ة 
تغ���وص يف قصائ���ده  ال���ي  املتقدم���ة 
النقدي���ة  األس���س  وف���ق  لدراس���تها 
احلدي���ث  الش���عر  لتط���ور  املواكب���ة 
وعوامله املبه���رة. ويف كل األحوال فإن 
"زه���رة الري���ح" يظ���ل يش���كل إضاف���ة 
إلثراء املشهد الشعري النسوي خاصة 

واملشهد الشعري اللييب عامة.
����������������������������

fenadi@yahoo.com

احُللم يف “َزهرِة الرِّيح”
    يونس شعبان الفنادي
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يقول الش���اعر صفي الدين احللي من القرن 
الثالث عشر امليالدي:

بقدر لغات املرء يكُثُر نفُع�����ه 
    وتلك له عند الشدائد أعواُن

فبادر إىل حفظ اللغات مسارعا 
   فكل لسان يف احلقيقة إنساُن
ها ه���و الش���اعر العرب���ي العباس���ي يدعو إىل 
تعلم اللغات وهو ما س���يقود حتما إىل عملية 
الرتمجة الي بها تتواصل اإلنسانية وترتقي. 
واحللي باملناسبة ش���اعر متميز فهو صاحب 
األبيات الش���هرية الي يذكرها كثريون يف 

زماننا ومنها:
سلي الرماح العوالي عن معالينا   

  واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا
بيٌض صنائعنا سوٌد وقائعن�������ا    

  خضٌر مرابعن������ا محٌر مواضين�������ا 
     من الصعوبة مبكان تصور ازدهار احلضارة 
العربي���ة م���ا مل تزده���ر الرتمج���ة يف العص���ر 
العباس���ي من خالل بي���ت احلكمة الذي كان 
ل���ه الفض���ل يف توطني املعرف���ة بكافة فروعها 
ويق���ول فيصل غ���وادرة يف كتاب���ه )الرتمجة 
ب���ني ال���ذات واآلخ���ر( "...كان عه���د املأم���ون 
العصر الذهيب للرتمجة يف اإلس���الم، إذ نش���أ 
بي���ت احلكم���ة يف بغ���داد للرتمج���ة والبحث، 
فرُتمج���ت بعض مؤلفات أفالطون وأرس���طو، 
وبطليموس وغريهم من الفالس���فة واألدباء، 
يبي���ع  كان  إس���حاق  ب���ن  حن���ني  أن  وُيق���ال 
ترمجات���ه للمأم���ون مب���ا يع���ادل وزنه���ا ذهبا، 
وبذل���ك كانت الرتمجة أغ���زر وأعظم منافذ 
إث���راء العربية مبختل���ف أواع العلوم والفنون 

والفلسفة." 
س���أتطرق يف هذه الورقة املبس���طة إىل شؤون 
وش���جون الرتمجة وأس���وق بعض الرؤى الي 
ب���رزت يف ه���ذا اجملال م���ن قبل كت���اب وأدباء 
وس���أتعرض  الرتمج���ة.  بعملي���ة  ومهتم���ني 
خالهلا إىل جترب���ي املتواضعة يف هذا اجملال. 
وقد سبق وأن قدمت جانبا من هذه الورقة يف 
ندوة ع���ن الرتمجة أقامته���ا صحيفة ميادين 

باالشرتاك مع صحيفة الرواية يف بنغازي. 
بداي���ة متعن���وا مع���ي يف الكلم���ات التالية ذات 

الداللة البالغة للشاعرة سيسيل كلوتيه:
"أن نرَتَج���م معناه أن نتكل���م بكلمات خمالفة 
ال طفول���ة هلا فينا، هو أن نش���عَر بكوننا مكانا 
الخت���الف. )…( ه���و أن نواصل ش���يئا ما، وأن 
مُنسي بشكل آخر، هو أن حنب قراًء إضافيني، 
أن نتطاب���ق مع كلمات أخ���رى، وأن نضاعف 
ال���كالم. أن نرتج���م معن���اه كذل���ك أن نفق���د 
التحك���م يف دالالتن���ا ونق���وُل أش���ياء مل نقلها، 
ه���و أن نع���دد االجتاه���ات وال نك���وُن الكات���ب 
الوحيد للنص، بل نكُتبه صحبة آخر سيختار 
الكلم���ات وفق وج���وده اخل���اص، ووفق حياته 
وجتربت���ه يف العامل. معن���اه أن نع���رب بكلماته 
وبعامل���ه ه���و )…(. ه���و أن نك���ون يف وضعي���ة 
تواط���ؤ. وأيضا أال نتعرف على أنفس���نا. )…( 
أن نرتجم معناه، إذن، اكتشاف اجملهول فينا"

لقد اختصرت كلوتيه يف هذه اجلمل رؤيتها 

كمبدع���ة ملس���ألة الرتمج���ة. لكن ه���ل يتفق 
كث���ريون م���ع ه���ذه الرؤي���ة؟ ال يب���دو ذلك، 
فكم���ا تعرف���ون هناك العديد م���ن الطروحات 
املختلفة واملتباينة بشكل حاد، سنحاول بقدر 
ما هو متاح لنا التعرف على أهم االجتاهات يف 

النظر إىل  املرتجم وطبيعة دوره.
م���ن األس���ئلة الش���ائعة املطروح���ة يف جمال 
الرتمج���ة األدبي���ة، ي���ربز أهمها وه���و )) مدى 
متّل���ك املرتجم للن���ص(( وهو س���ؤال جوهري 
ال���ذي  بالن���ص  املرتج���م  عالق���ة  يف  يبح���ث 

يرتمجه.
يق���ول األدي���ب واملرتج���م املرم���وق فورتوناتو 
إزرايي���ل مب���ا معن���اه: "بالطب���ع م���ن منظ���ور 
األمان���ة البحت���ة ميك���ن أن يب���دو مصطل���ح 
متلك ش���ديد الوطأة ويتعارض مع أخالقيات 
املهنة. ففي أحد قواميس اللغة املرموقة يعنى 
مصطل���ح appropriation باإلضاف���ة إىل 
املعن���ى املباش���ر "متّل���ك"، يعين أيض���ا التطاول 
على مل���ك الغري، وهو مش���تق م���ن فعل يعين 
)جع���ل الش���يء صاحل���ا الس���تخدامه هل���دف 
لذل���ك(   وفق���ا  ومالءمت���ه  وتكييف���ه،  مع���ني، 
واس���تخدام مصطل���ح التمل���ك هنا ألن���ه ُيعد 
األكثر تعبريا ع���ن عملية الرتمجة حتى مع 
ق���ول  الناقد واملنظ���ر البنيوي ج���ريار جينيه: 
)إن���ه من األحكم للمرتجم أن يتقبل كونه ال 
يقوم س���وى بفعل ضار، ومع ذلك عليه القيام 
ب���ه على أفض���ل وجه، ما يع���ين يف الغالب أن 

يكون املنَتُج شيئا آخر.(" 
ال من���اص من اإلش���ارة هنا إىل أن���ه طاملا ُنظر 
إىل ع���دم قابلي���ة العم���ل األدب���ي للرتمج���ة، 
حبجة استحالة إعادة إنتاجه، وإجياد نسخة 
مطابق���ة ل���ه. لكننا إن س���لمنا به���ذه النظرية 
فإننا حنك���م على املتص���دي لعملية الرتمجة 
بالعج���ز، باإلضاف���ة إىل إلغ���اء أي���ة فرص���ة 
للتع���رف عل���ى اآلداب األجنبي���ة، مع نس���يان 
قي���ام عملية الرتمج���ة على جدلي���ة التطابق 
واالخت���الف، وأن���ه كم���ا يضي���ف  فورتوناتو 
إزراييل " ال ميكن أن يكون بني النصني عالقة 
تطابق، وإمنا فق���ط عالقة تكافؤ يف الوظيفة 
واهل���دف، وه���و م���ا يف���رتض وج���ود ثواب���ت 

ومتغريات يف الوقت نفسه"
ش���خصيا أميُل إىل قول كثري م���ن املنظرين 
ب���أن التمل���ك )يف الغالب( ليس اختي���ارا وإمنا 
تفرض���ه طبيعة الكتاب���ة األدبي���ة، "فالكلمات 
واملصطلحات الي تبدو لنا أنها تنتمي إىل لغة 
التخاط���ب اليومي، حيتم م���ا حتمله من قيم 
عاطفية وثقافية، أن يكون هلا وظيفة رمزية 
وثقافي���ة، ما ينت���ج عنه جتاوبه���ا، وتصاديها، 
وانتظامها يف ش���بكات، ثم تتآلف وفق منظور 
خ���اص يقصده الكاتب وفق���ا لقوانني اجلنس 
األدب���ي، وكل هذا ُينتج لغ���ة حيوية ومكثفة 
للغاية، حمملة باالستعارات احلية واملؤثرات 
واإليقاع���ات اجلدي���دة"، باإلضاف���ة إىل "إن���ه 
إذا كان األدب فن���ا، فالس���بب يع���ود إىل ه���ذا 

االش���تغال عل���ى الكلمة ال���ي تتس���اوى قوتها 
اإلحيائية مع قوتها املوسيقية" 

صاح���ب نوب���ل أوكتافي���و ب���از ال���ذي ترج���م 
للعديد من الش���عراء ومن لغ���ات ال يتقنها، ال 
خيج���ل أن يعلن أن هدفه ال يكم���ن يف اقتفاء 
تعرج���ات القصي���دة املص���در، وإمن���ا يف ابتداع 

قصيدة ماثلة، أي نقل املوضوع والفكرة.
أم���ا أندري���ه جي���د ال���ذي أعطت���ه خربت���ه يف 
ترمجة أعمال مؤلفني متعبني مثل شكس���بري 
وكون���راد أرحيية يف التعام���ل اللنّي وحتّمل 
التغي���ريات ال���ي يق���وم به���ا مرتمج���ون عل���ى 
أعمال���ه هو فيق���ول يف رس���الة إىل صديق له: 
"يف األي���ام األوىل كن���ت أص���ر عل���ى خضوع 
ترمجات أعمالي إىل مش���يئي، والنسخة الي 
كانت ختضع لي كانت تبدو أحس���ن نسخة 
يف مقاربتها للنص الفرنس���ي. لكن سرعان ما 
وعي���ت هذا اخلطأ. أما الي���وم فأقرتح على من 
يرتمج���ون أعمالي أال يعتربوا أنفس���هم عبيدا 
لكلمات���ي وجلمل���ي." غري أن ه���ذه النصيحة 
ليس���ت صاحل���ة إال إذا كان املرتج���م يع���رف 
مص���ادر لغته األم، وأن يك���ون مبقدوره النفاذ 
درج���ة  إىل  وحساس���يته  الكات���ب  روح  إىل 

التماهي معه.
ويق���ول جاك دري���دا يف مع���رض تعليقه على 
بق���اء وارتق���اء الن���ص املرتج���م، إن النص عند 
نقله إىل لغات أخرى فإنه حييا فوق مس���توى 
مؤلفه، أي خارج رقابته وس���لطته، فهو عاجز 
عن بس���ط س���لطته حلصر معاني���ه، وكذلك 
يقول عن نفسه كمرتجم "ال أريد أن أختزل 
دوري يف دور العّب���ار، فلي���س مث���ة أخطر من 
املرتج���م. أردت باألح���رى أن أس���جل بأن كل 
مرتجم يف موقع يؤهله للحديث عن الرتمجة، 

يف مكان ليس أبدا بثانوي."
ويتع���رض الباحث املغربي فري���د الزاهي، إىل 
إش���كاالت املرتج���م حني جي���د نفس���ه يف قلب 
لعب���ة مرايا ت���زجُّ ب���ه يف ذاته املتع���ددة اآلفاق، 
باعتبار أن كل مرتجم ميتلك ويؤس���س عادة 
نظري���ة ضمني���ة يف الرتمج���ة. وأن الرتمجة 
ليس���ت جمرد معادلة لسانية بسبب طبيعتها 
التجريبية، ويصل الزاهي إىل القول إنه حني 
يتح���دث املرتج���م ع���ن الرتمجة فإن���ه يعيش 
أكث���ر التج���ارب الكتابي���ة لبس���ا وأكثره���ا 
مدع���اة للتس���اؤل والريب���ة واحل���ذر والنق���د 
واهلج���اء. وعن���ده أيضا أن ح���وار الثقافات من 
خ���الل الرتمجة يتم بش���كل عي���ين "ويتحول 
املرتج���م إىل مؤلف للنص ال���ذي يرتجُم ألنه 
ب���كل بس���اطة يعي���د كتابته وف���ق جمموعة 
م���ن املكون���ات اخلصوصية الي تش���كل الذات 
التجرب���ة  بالكتاب���ة،  العالق���ة  املرتمج���ة: 
الرتمجية، احلساس���ية اللغوية، وامتالك لغة 
وثقاف���ة النصني. ويف الس���ياق نفس���ه يؤكد 
)ف���ؤاد عفان���ي( "أن املرتج���م هو مؤل���ف ثان ال 
ينبغ���ي ل���ه أن يتوان���ى يف كتاب���ة ن���ص ث���ان 

يضاهي األول مجالية وإبداعا." 
تبق���ى معضل���ة املرتجم الكربى ه���ي عندما ال 
يعثر يف ثقافته على أمنوذج مرجعي حقيقي 

آفاق الرتمجة األدبية ومتلك النص
      فرج الرتهوني
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للجملة أو املصطلح بفعل البون الشاس���ع بني 
ثقافة املصدر واهلدف. ولكن يف أغلب األحوال 

متر عملية الرتمجة مبرحلتني أساسيتني:
أوالهما: "فهم املرتجم للنص الذي يستند مثل 
أي قارئ على جتربت���ه يف احلياة ويف القراءة، 

أي أن هذا الفهم سيكون تأويليًا ذاتيًا."
"املرحل���ة الثانية هي إع���ادة الصياغة، أي بعد 
أن حيصر املرتجم كال من الش���كل واملضمون 
يب���دأ يف إعادة خلق املوضوع يف مشوليته، وهي 
كم���ا يق���ول العارف���ون يف ه���ذا اجمل���ال تغلب 
عليها العملية العاطفية أكثر من اللس���انية، 
أم���ا أدوات ه���ذه املرحلة فهي احلض���ور الكلي، 
والنباهة، واحلساسية الستخدام اللفظ املعرب، 
ويف النهاية املوهبة باعتباره كاتبا. فهو وحده 
من حي���دد وضعية تلق���ي الن���ص املرتجم من 
قبل القارئ، كما حيدد ش���كل استخدام اللغة 
اهل���دف، وميك���ن من خ���الل ذلك العث���ور على 
س���ياقات مبتكرة ال يكون معها جمرد وس���يط 
ومئوِّل للن���ص وإمنا مس���اعد حقيقي للكاتب 
األصلي. وبتعبري ثان ميكننا القول إن املرتجم 
ه���و كاتب ث���ان أو مؤلف مش���ارك ال ختتلف 

مهماته كثريا عن مهمات الكاتب األصلي."
لكن بعد أن طرحن���ا اآلراء لتربير فكرة متلك 
املرتج���م للن���ص ليتمك���ن م���ن إجن���از مهمته 
عل���ى الوجه األكم���ل، فال يعين ذل���ك مطلقا 
أن كل ش���يء مب���اح له وأن ل���ه مطلق احلرية 
يف أن يفعل ما يش���اء )املنفلوطي مثاال( لس���بب 
بس���يط وهو أن���ه لي���س صاحب فك���رة العمل، 
فيج���ب أن يتوفر عل���ى قدر م���ن التواضع وال 
لعم���ري  وتل���ك  صانع���ا،  باعتب���اره  يتص���رف 
طري���ق حمفوفة باألش���واك. فهن���اك عدد من 
الثوابت ينبغي التمس���ك به���ا للمحافظة على 
س���المة العمل األدبي منه���ا ضرورة حمافظة 
الن���ص على وضعه االعتب���اري األدبي وطابعه 
اجلمالي، وأن يكون اهل���دف النهائي للتحويل 
هو األثر الناتج عن وحدة الش���كل واملعنى، وأال 
يت���م املس���اس بالقضاي���ا الرئيس���ة كاحلبكة 

والفكرة والبنية.
نظرية خفاء املرتجم

يق���ول به���ا البع���ض وم���ن أش���هرهم لورانس 
فينوتي يف كتابه الش���هري بهذا االسم ويطرح 
في���ه أن املرتجم هو كائ���ن ال تارخيي يقف يف 
منصف املسافة الفاصلة ما بني ثقافتني، "فال 
مييل إلحداهما على حس���اب الثقافة األخرى، 
وميكن���ه عن���د قيامه مبهام���ه تعطي���ل ذائقته 
وقناعاته ورؤيته للع���امل، فجميعها يؤثر على 
استخدامه للغة. وهو بهذا ليس سوى صفحة 
بيض���اء تس���طر عليه���ا الثقافت���ان ارتباطهم���ا 
الس���عيد." كذلك ينطلق ه���ذا التصور من أن 
الرتمجة هي حمض فعل لغوي يستبدل نص 
املص���در بنص اهلدف مبعزل عن أية س���ياقات 
ثقافي���ة أو اجتماعي���ة. ولكن أظ���ن من خالل 
جتربي أن كثريين ال يتفقون مع هذا الرأي 
فهو ال يس���اعد على فهم النص وجيرد املرتجم 
م���ن كينونت���ه، ويعط���ل حيويته م���ا ينعكس 
سلبا على النص املرتجم. نظرية خفاء املرتجم 
تدحض نفسها يف ما يعرف بالرتمجة الفورية 

حيث يدور تفاعل لغوي ثالثي األطراف.
بالنس���بة لي لست معنيا س���وى بالرتمجة من 
اللغ���ة اإلنغليزي���ة فق���ط وإىل اللغ���ة العربية 
فقط، وأرفع ش���عار أن الرتمج���ة هي مثل نهر 
ال جي���ري إال يف اجتاه واحد فق���ط، وأرى من 
خالل جترب���ي املتواضع���ة أن املرتجم البد أن 
تك���ون اللغة املس���تهدفة ه���ي لغ���ة األم عنده ، 
كما يقال يف التعبري السائد، فعلُمه ومعرفته 
ووجدان���ه تش���كلت به���ذه اللغة ومعه���ا، وهلذا 
إن توف���رت لدي���ه األس���لحة األخرى، س���يكون 
بإمكان���ه بعد تفهم���ه للنص األصل���ي التعامل 
مع���ه وإع���ادة صياغت���ه إىل اللغة اهل���دف. ويف 
مجي���ع األح���وال فإذا ش���بهنا عملي���ة الرتمجة 
باملعرك���ة، وه���ي لعمري معرك���ة حقيقية، 
فإن املرتجم سيخرج من هذه املعركة خاسرا 
ال حمالة إن مل يس���تعن باألسلحة الضرورية 
واملعاج���م.  القوامي���س  وه���ي  لدي���ة  املتوف���رة 
أضيف نقطة هنا طاملا سئلت عنها، وهي مدى 
جناع���ة وس���ائل التقان���ة اجلدي���دة يف متكني 
املرتج���م من إجن���از عمل���ه، وختربني جتربي 
ب���أن هذه احلواس���يب اإللكرتوني���ة بعيدة جدا 
عن حتقيق هذا اهلدف، وحتى إن اس���تخدمت 
بص���ورة جزئي���ة يف ترمجات الوثائ���ق والعلوم 
إال أن���ه ال ميك���ن إطالق���ا االس���تعانة به���ا يف 
الرتمج���ة األدبية، وأضيف أيضا يف هذا اجملال 
أن الرتمج���ة اإللكرتوني���ة ق���د تك���ون أكث���ر 
يس���را يف الرتمج���ة ب���ني اللغات ال���ي هلا جذر 
واح���د كالالتينية مث���ال أو الس���الفية. ولكن 
التصحي���ح والتنقيح أمر ض���روري وقد يأخذ 
وقتا أطول ويس���بب عناء للمرتجم أكثر ما 

لو ذهب مباشرة إىل الرتمجة املعتادة. 
س���تظل الرتمجة دائما جه���دا فردي���ا بامتياز، 
واخلاص���ة  الرمسي���ة  املؤسس���ات  دور  ويأت���ي 
والنش���ر  التموي���ل  يف  أساس���ا  دورا  لتلع���ب 

والتوزيع.
من هو املرتجم؟

أذهب مع الذي يقول به املرتجم الكبري حممد 
عنان���ي الذي وض���ع العديد م���ن املؤلفات حول 
قي���ٌم  كت���اٌب  وأش���هرها  الرتمج���ة  نظري���ات 
بعن���وان "ف���ن الرتمج���ة" فالرتمج���ة لديه من 
الفنون وليس���ت من العل���وم، وعنده أن املرتجم 
هو من يتفهم الن���ص، ويبدأ يف تأطريه باللغة 
العربي���ة، فيأت���ي الن���ص عربي���ا، وق���د يك���ون 
كامال أو تشوبه ش���وائب خترجه عن الكمال، 

لكن���ه يبق���ى يف النهاية نّصا عم���ل عليه ونقله 
إىل لغ���ة املتلق���ي. أي أن املرتجم ه���و )كاتب( 
وعمل���ه هو ص���وغ األفكار يف كلم���ات موجهة 
الكات���ب  وب���ني  بين���ه  والف���ارق  الق���ارئ،  إىل 
األصل���ي ه���و أن األف���كار الي يصوغها ليس���ت 
أف���كاره، ويف هذا الصدد يقول بش���ري العس���وي 
يف كتاب���ه )الرتمج���ة العربي���ة قضاي���ا وآراء( 
إن���ه م���ن الغري���ب أن يك���ون ه���ذا الف���ارق بني 
صاح���ب األف���كار واملرتجم مدع���اة للحط من 
ش���أن املرتجم يف بالدنا، وإنه على ما يف الكتابة 
بالعربي���ة م���ن صعوب���ات تث���ين الكثريين عن 
حماولته���ا، إال أن نقل أفكار الغري وتفس���ريها 
أعس���ر م���ن التعبري عن أف���كار امل���رء األصلية، 
فالكاتب ال���ذي يصوغ أف���كاره اخلاصة يتمتع 
باحلري���ة يف تطويع اللغة ملالئم���ة أفكاره، بل 

وأحيانا تطويع األفكار ملالئمة اللغة.
أم���ا ع���ن صف���ات املرتج���م فم���ن غري املناس���ب 
تأط���ريه بش���هادة علمية م���ا، أو تأهي���ل علمي 
مع���ني، ففي ذلك حتجيم لق���درات املرتمجني. 
والرتمجة عند عناني هي فن تطبيقٌي، أي أنها 
حرف���ة ال تتأتي إال بالدربة واملران واملمارس���ة 
الي تس���تند إىل موهبة، ورمب���ا كان هلا أيضا 
جوان���ب مجالي���ة، بل ورمب���ا جوان���ب إبداعية، 
ويف ه���ذا يس���وق مثال بأنه ال ميكن ألس���تاذ يف 
اللغ���ة أو يف األدب أو كليهم���ا، أيا كان حظه 
م���ن اللغة األجنبية، بل أحيان���ا أيا كان حظه 
م���ن العل���م بنظريات اللغة، أن خي���رج لنا نصا 
دون  اللغت���ني  إح���دى  ع���ن  مقب���وال مرتمج���ا 

مارسة طويلة للرتمجة.
يقول كثريون ومنهم عناني، إن من البديهي 
أن يكون الن���ص العربي مقب���وال بعد ترمجته 
ولك���ن إىل ح���د ال يفس���د معه الن���ص األصل، 
وهذا بالطبع أس���اس مجيع مشكالت الرتمجة 
ال���رأي ال يعط���ي  ����� لك���ن ه���ذا  العربي���ة  إىل 
للمرتج���م مس���ّوغا ليك���ون الن���ص املنقول إىل 
العربي���ة فضفاضا، بل م���ن األفضل أن نقطع 
م���ن الث���وب العرب���ي ما يناس���ب فق���ط املفردة 

اإلجنليزية.
ويذه���ب األدي���ب والناق���د خ���وزي أورتيغ���ا يف 
كت���اب له بعن���وان "البؤس وروع���ة الرتمجة" 
إىل ح���د املطالب���ة بأن تكون الرتمج���ة ذميمة، 
فهي يف النهاية ليست سوى وسيلة للولوج إىل 
النص األصلي، أي وسيلة مساعدة على فهمه. 
ويذهب فالريي أبعد م���ن ذلك حني يقول "إن 

األمانة الضيقة للمعنى هي ش���كل من أشكال 
اخليان���ة، فاحلرفي���ة الضيقة ه���ي صورة من 
ص���ور التمل���ك الس���ليب ألنه���ا تعط���ل الن���ص 
وجت���رده م���ن رئته ال���ي يتنفس به���ا، وتتنكر 
لكل جمهود مجالي." أما املبدع واملرتجم الرائع 
الراحل بس���ام حجار فيق���ول يف مديح اخليانة 
"إنها من أمجل اخليانات، ولوالها للفنا صقيع 
مبدع���ي اللغ���ة الواح���دة، الي ل���و مل خننها ملا 

كانت البشرية." 
ميكن���ين يف النهاي���ة االتف���اق م���ع م���ا ق���ال به 
املهتمون يف هذا اإلط���ار وتلخيص املوضوع يف 

اآلتي:
"إن احلفاظ على وحدة العمل األدبي متر بعدة 
ثوابت مهم���ة يتعني احرتامه���ا ، وهي ضرورة 
احتف���اظ الن���ص بوضع���ه االعتب���اري األدب���ي، 
وبطابع���ه اجلمالي، وأن يكون الغرض النهائي 
م���ن التحويل إىل لغة اهلدف ه���و األثر الناتج 

عن وحدة الشكل واملعنى يف النص األصلي.
مع التأكيد على عدم املساس بأهم القضايا يف 
النص األصلي مثل الفكرة واحلبكة واملوضوع 
والبنية. ويقول البعض بضرورة احلفاظ على 
الرتبة األصلية للنص، أي على أصله الغريب 

حتى يتم توسيع األفق الثقايف للغة املضيفة.
كم���ا أن تعب���ريات م���ن قبيل "ترمج���ة أمينة" 
و "االلت���زام بالنص" و "املوضوعي���ة" و "احلياد" 
هي متغرية ونس���بية ليس هلا وجود موضوعي 

حمدد."
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•املراجع:
"الرتمج���ة األدبية ومتل���ك النص" فورتونات���و إزراييل 

ترمجة مصطفى النحال
"فن الرتمجة" د. حممد عناني املصرية العاملية للنشر 

القاهرة 1999
"يف مارس���ة الرتمج���ة" د. حمم���د جدي���ر دار الفرقد 

دمشق 2013
"الرتمج���ة األدبي���ة بني النظري���ة والتطبي���ق" حممد 

عناني/ لوجنمان/ القاهرة 97
"الرتمجة إىل العربية، قضايا وآراء" بش���ري العس���وي / 

دار الفكر العربي/ مصر/ 1996
العالق���ة بني الرتمجة والنقد األدبي، دراس���ة / جملة 

العربية والرتمجة، العدد 13
������������������������������������������������������������������

•نبذة املرتجم  )فرج الرتهوني(
ُول���د يف امل���رج / ليبيا عام 1948. خري���ج األكادميية 
البحري���ة الربيطاني���ة 1971. ش���غل مناص���ب عديدة 
يف الق���وات البحرية حت���ى 1999. وش���ارك يف دورات 
دراس���ات عليا يف أمريكا وروس���يا وبريطانيا وسوريا. 
ُنش���رت له العديد من الرتمج���ات املختلفة يف دوريات 
حملي���ة وعربي���ة أغلبها يف جمل���ة "الثقاف���ة العاملية" 

الكويتية. 
صدرت له الرتمجات: 

كثب���ان النم���ل يف الس���افانا. رواي���ة. )2002( تش���نوا 
أتشييب. إبداعات عاملية /الكويت. 

احلرب يف زمن الس���لم. تاريخ سياسي. )2003( ديفيد 
هالربستام. اهليئة القومية للبحث العلمي. 

فتي���ات يف ح���رب. قصص قص���رية. أتش���ييب وآخرون. 
2004. جملس تنمية اإلبداع. ليبيا. 

إعدام اجملند س���لوفك. رواي���ة واقعية. 2005. جملس 
الثقافة العام. 

ترمج���ان األوج���اع. قصص قص���رية. جهومبا الهريي. 
جملس الثقافة العام. 

األخب���ار م���ن باراغ���واي. رواي���ة. 2009. للي ت���ك. دار 
كلمة  أبو ظيب.

فتاة الوشاح األمحر. رواية. 2009 . جي لي جيانغ. دار 
كلمة أبو ظيب.

اللوحة الفنية. رواية. 2013. آنا إنكوس���ت. دار كلمة 
أبو ظيب.

موت فيش���نو. رواية. 2013 . مانيل سوري. دار كلمة 
أبو ظيب.

صاح��ب نوبل أوكتافيو ب��از الذي ترج��م للعديد من الش��عراء ومن لغات ال 
يتقنه��ا، ال خيجل أن يعلن أن هدفه ال يكم��ن يف اقتفاء تعرجات القصيدة 

املصدر، وإمنا يف ابتداع قصيدة مماثلة، أي نقل املوضوع والفكرة
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خاص : ميادين
اخلامس���ة  ال���دورة  تنطل���ق              
لفعالي���ات املهرج���ان الدولي للمس���رح 
باجلزائ���ر  جباي���ة  مبدين���ة  احمل���رتف 
خالل الف���رتة م���ن 29 أكتوبر وحي 
 24 مبش���اركة   ،  2013 نوفم���رب   5
دولة متثل أربع قارات ، وستكون املانيا 

ضيف شرف هذه الدورة .
        وأكد رئيس املهرجان عن إحتمال 
مس���رحيا   250 م���ن  أكث���ر  حض���ور 
وعدد هام م���ن الباحث���ني من خمتلف 
حوال���ي  إل���ي  باإلضاف���ة  الع���امل  دول 
، كما سيقوم  100 عرض مس���رحي 
املهرج���ان بتكري���م ع���دد م���ن الوج���وه 
املسرحية العاملية ، كما سينتظم علي 
هام���ش املهرج���ان ملتقي دول���ي حول 

املسرح .
       املش���اركة الليبية يف هذا املهرجان 
س���تكون مبس���رحية  )أفكر فيك اآلن ( 
وهي من تأليف الكاتب املسرحي امحد 
ابراهي���م حس���ن وم���ن إخ���راج الفن���ان 

الفنان���ة  وبطول���ة  امله���دي  عزالدي���ن 
س���عاد خلي���ل ومتثي���ل إميائي حس���ني 
الفيتوري  علي وس���ينوجرافيا ع���وض 

العزوم���ي  رم���زي  خم���رج  ومس���اعد 
وموسيقي الفنان سعد الفيتوري .  

  مسرحية أفكر فيك اآلن يف اجلزائر

 تارخيه الفنى زاخر با العديد من األعمال 
واملس���موعة  واملرئي���ة  املس���رحيه  الفني���ه 
واك���ب أح���داث الث���وره من���ذ بدايتها قدم 
العدي���د والعدي���د التقيت���ه بقص���ر املن���ارة 
كعادت���ه مبتس���ما جميب���ا عل���ى اس���ئلتى 
برحاب���ه ص���در معرفا بنفس���ه عب���د النبى 
املغربى م���ن مواليد بنغ���ازى 1951كنت 
اعم���ل جبامع���ه بنغ���ازى وحالي���ا متقاعد 

تقاعد اختيارى
*� م��ن املع��روف ب��ان الفن��ان عبد 
النبى املغرب��ى لديه من االعمال 
واملس��موعه    واملرئي��ة  املس��رحيه 
سؤاىل ماهو اقرب االعمال لديك 
وملاذا؟                                                                

 اقربها مس���رحيه عروس بال 
س���لكى تأليف الفن���ان الراحل 
حمم���د ادريس وإخ���راج عمر 
القالل والسبب هو موت ابنتى 
)تهان���ى ( برغم م���ن أنه عمل 
كومي���دى كن���ت اخرج على 
املس���رح واضح���ك الن���اس من 
خل���ف الكوالي���س م���ع بكائ���ى 
على فراقها وه���ذا إن دل على 
شى هو التزام الفنان حتى فى 

اصعب مواقف حياته 
*� م��اذا تفضل ) املس��رح , املرئية 

,املسموعة ( ؟؟
 أكي���د املس���رح ألن���ه مباش���ر م���ع الن���اس 

بعكس  العمل املرئى واملسموع 
قدم��ت  الثقاف��ة  وزاره  ه��ل  بصراح��ة  *رأي��ك 

للفنانني شى بعد ثوره 17 فرباير ؟
 لألس���ف الش���ديد ال فا لوضع مثل السابق 
فى عهد املقبور بعض من الفئات هى التى 
اس���تقررت عليه���ا العق���ود وحتركت من 
منطلقه اما الباقى مل يتحصلون على شى 

*� رأيك فى املواهب اجلديدة ؟

 يوج���د مواه���ب م���ا ش���اء اهلل عليه���ا وأن���ا 
من مش���جعى للمواه���ب الش���باب وخاصة 
ف���ى املوس���يقى وغن���اء وث���م خ���الل الثوره 
اكتش���اف العدي���د م���ن املواهب ف���ى هذان 
اجملال���ني م���ن خ���الل م���ا تغن���وا ب���ه لثوره 
وكذل���ك ف���ى جم���ال التمثي���ل وأمتن���ى 
م���ن وزاره اإلع���الم اعتناء به���والء املواهب 

وتقديرها 
*� دورك فى ثوره 17 فرباير ؟؟                                                                                                

 دورى كان فى يوم 16 مع احملامى فتحى 
تربل ويوم 17 حتركت مع جمموعه من 
الش���باب ف���ى الكتيب���ه وبعدها ف���ى تنظيم 
حركه امل���رور وكذلك محاية ش���وارعنا 
ف���ى الربك���ه وتعرض���ت مرت���ني حملاوله 
اغتي���ال وكذل���ك خرجنا ف���ى العديد من 
القنوات كانت مع���ى حينها زميلتى حنان 
الشويهدى وبقينا علي هذا احلال اىل غاية 

حترير ليبيا   
*أهم اجلوائ��ز التى حتصل عليه��ا الفنان عبد 

النبى املغربى ؟؟
  جائزه املهرجان السابع للفنون املسرحية 
بطرابلس مس���رحيه مس���افر لي���ل كانت 
جائزة احس���ن مث���ل إخ���راج دود احلوتى 
وتألي���ف د /صالح عب���د الصبور وعرضت 
فى مهرج���ان القاه���ره التجريب���ى جائزة 
مسرحيه شابن هذ وب الليل تأليف الفنان 
على الفالح وإخراج الفنان حممد الصادق 
ف���ى املهرج���ان الثام���ن للفنون املس���رحيه 
طرابل���س جائزة أحس���ن مثل 
بنغ���ازي  العاش���ر  مهرج���ان 

مسرحيه 
ع���رض  كحس���ن  العراس���ه 
ف���ى  به���ا  ش���اركنا  متكام���ل 

مهرجان العربى االردن
*� رأيك يف  تع��دد القنوات االعالم
ية                                                                                                     

كاف���ه  القن���وات  اتب���ع  دائم���ا   
اإلعالميه ولكن يؤسفنى القول 
ب���ان القل���ة احيان���ا افض���ل م���ن 
الكث���رة الن أكثر هذه القنوات 
تزرع الفتن���ه من خالل تضارب 

االخبار 
*� طموحاتك على الصعيد الشخص 

وعلى الصعيد املهنى ؟؟
 عل���ى الصعيد الش���خصى :� امتنى أن أقوم 
بعمل اس���تعرضى غنائى راق���ص وخاصة 
ب���ان وقته م���ن املف���رتض األن وأمتنى من 
وزير اإلعالم ان يضع الفنانني القدماء يف 
ع���ني االعتبار مع مراعاته���م ومعرفه ماذا 
يري���د الفنان ويقف جبانبهم على الصعيد 
املهن���ى :� امتن���ى ان حيالفن���ى احلظ قليال 
فان���ا قدمت العديد من األعمال ولكنى إىل 
األن مل احق���ق ما     يرغ���ب به اجلميع من 
مسكن جيد وسيارة أيضا جيده واألهتمام 

بنا بشكل االفضل بدون تفرقه.

لقاء مع الفنان عبد النبى املغربي
حوار :� ريم العبدىل

  رحيل الفنان 
وديع الصايف

        تويف األس���بوع املاضي الفنان اللبناني الكبري 
وديع الصايف عن عمر ناهز 92 عاما من العطاء 
املتواصل منذ صغر سنه حيث متيز بقوة الصوت 
اجلبل���ي حي مسي بصوت اجلبل اللبناني ، قدم 
مئ���ات األغاني الي حققت جناحا كبريا حمليا 
وعربي���ا وعاملي���ا ، غ���ين يف لبنان ومعظ���م البالد 
العربي���ة ويف أوروب���ا واألمريكتني ، وش���ارك يف 
العدي���د م���ن األفالم الس���ينمائية واملس���رحيات 

اإلس���تعراضية ، وم���ن أش���هر أغاني���ه : علي اهلل 
تعود عل���ي اهلل – اهلل يرضي عليك – عاللوما – 

يامرسال النغم وغريها الكثري .
     نع���اه العدي���د م���ن الفنان���ني عل���ي مواقعه���م 

الإللكرتونية :
لبن���ان  : اآلن خس���رنا كب���ري  •راغ���ب عالم���ة 
وأرزتن���ا الك���ربي الفن���ان ودي���ع الص���ايف ،العامل 
س���ينتظر كث���ريا قب���ل أن يري صوت���ا وأخالقا 

وتواضعا مثلك يا كبرينا .
•أصالة : اهلل يرحم والدنا الغالي وديع الصايف 
علي قد ما أس���عد ن���اس وأطربه���م وعلي قد ما 

رب العاملني وهبه أمجل حنجره يف التاريخ .
•ماري���ام فارس : أغانيك وصوتك وأعمالك رح 

تضل خالده لألبد يا قطعة من السماء .
•جن���وي ك���رم : اللي أكرم���ك يف األرض ما 

راح يبخل عليك يف السماء .
الف���ن  : رح���م اهلل عمالق���ة  •نبي���ل احللف���اوي 

العربي وصوت اجلبل اللبناني وديع الصايف .
. الكل  يا بي  : تبقي بالقلب  •عاصي احلالني 

. العربي  الوطن  : خسارة كبرية لكل  •يارا 
•رام���ي عياش : بودعك يا ب���ي بالفن ويا معلم 
كل فن���ان لبناني ، بوجع كب���ري بودعك بوجع 
عل���ي لبن���ان يالل���ي خس���ر قيم���ة فني���ة حبجم 

الوطن .
. : يا قطعة مساء من تاريخ لبنان  •ناشان 

: هرم وجبل من لبنان خس���رنا  •ن���وال الزغيب 
منذ حلظات عمالق كبري . 

•كارول مساح���ة : ذك���راك لن تنس���ي ، لقد 
أعطيت الكثري للفن وللبنان .
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فتحي الساحلي

 فرج العقيلي

صاح���ب  خمل���وف  الس���ميع  عب���د  كان        
يف  الزم���ان  جبري���دة  الرياضي���ة  الصفح���ة 
يطل���ق  املاض���ي  الق���رن  س���تينيات  منتص���ف 
عليه لقب ليس���تون و ذلك نس���بة اىل املالكم 
االمريك���ي س���وني ليس���تون صاح���ب القبضة 

احلديدية .
لكن عبد السالم الورفلي مل يكن عنيفا يف لعبه 
كم���ا كان ليس���تون ..ب���ل كان يلع���ب الكرة 

بعقالنية و حرفنة و ذكاء .
بدأ حيات���ه الكروية صغريا مبدرس���ة الربكة 
و منه���ا انطلق يف منتصف مخس���ينيات القرن 
املاض���ي ليش���ارك دراوي���ش اهل���الل معزوفته 

الرائعة ..فقدم معه احلى السيمفونيات برفقة 
امح���د االش���هب و عل���ي الش���عالية و حمجوب 
بوكر و ارحيمة اشتوي و دميس الكبري ..لعب 
م���ع فريق اهلالل احلى س���نني حيات���ه فأبدع و 
عرف���ه الناس يف بنغ���ازي و طرابلس و لعمري 
كان يس���تحق ان يك���ون قل���ب دف���اع املنتخ���ب 
اللييب لكن االختي���ار و يف كل االزمنة حيتاج 
اىل مقاييس معينة رمب���ا مل تكن تنطبق عليه 
.. فالع���ب املنتخب البد و ان ال يكون مش���اغبا .. 
او له مواقف يعرتض فيه���ا على احلكام ..او له 

عدد من البطاقات الصفراء واحلمراء .
العبنا عبد الس���الم الورفلي كان يلعب الكرة 
مبنته���ى الرجول���ة ..عرفت���ه يف بداي���ة حياتي 
الكروي���ة و صادقت���ه و لن���ا مع���ا الكث���ري م���ن 
الذكريات املشرتكة خاصة يف شهر رمضان 
الكري���م فقد كن���ا نذهب يومي���ا و معنا يونس 
راش���د و حممد العامل و علي االشهب و عوض 
ب���ن صريي اىل قرى بنين���ا و الرمجة و االبيار 
حبث���ا عن خب���زة التن���ور و الل���ن و القعمول و 
نرج���ع قبل االفط���ار بلحظات بالرغ���م من انه 
كان يلع���ب لله���الل و انا و يونس راش���د كنا 

نلعب بفريق النجمة القدمية .
يف ع���ام 1962 م انتق���ل عبد الس���الم الورفلي 
اىل فريق النجمة و لع���ب له افضل مبارياته و 
قد اخربن���ي يوما انه ذه���ب للنجمة لكي يثبت 
لفريق اهلالل بأنه العب جيد و قد فعلها فعال 
.م���ن امج���ل مبارياته ال���ي لعبها م���ع النجمة 
كانت مع فريق الفلوريانا املالطي و الي لعب 
فيها اىل جانب���ه العمالقة اجلزائريني املخلويف 

و االبراهيمي و بني فور.
و بعده���ا رجع اىل فريقه االول و لعب له حتى 
نهاية الس���تينيات و قدم ل���ه اروع ما ميلك من 
عطاء .. و عبد الس���الم الورفلي هو املدافع الذي 
كان يق���رأ اخلصم جيدا ف���إذا ما كانت الكرة 
عند اخلصم كان يبين وضعه بطريقة مائلة 
حت���ى تكون لديه القدرة على اللحاق باخلصم 
اذا م���ا ح���اول االف���الت من���ه .. وكذل���ك كان 

جييد الرقابة اللصيق���ة )رجل لرجل(..و لديه 
مهارات عالية برأسه و كلتا قدميه .

       و يف اعتقادي انه من افضل املدافعني الذين 
عرفتهم الكرة الليبية مثل حممود ابزيو و نور 

الرتهوني و حممود اجلفائري و غريهم .
     عندم���ا س���افر فريق اهل���الل اىل بريطانيا و 

كنت يومها العبا يف اش���بال النجمة حاول ان 
مينحين الفرصة للس���فر مع الفريق و كانت 
لدي الرغبة و لكن والدي مل يوافق على ذلك .

كان���ت ل���ه عالق���ات صداق���ة م���ع الكث���ري مع 
الالعب���ني و لكن افضل اصدقائه عبد الس���ميع 

خملوف املالكم و الصحفي الرائع .
هذا هو عبد الس���الم الورفلي الالعب و االنسان 
الذي افتقدناه مجيعا و لكننا س���نذكره دائما 
كالعب ترك بصمة و ذكريات التنس���ى مع 
فريق���ي اهل���الل و النجمة القدمي���ة و كذلك 

مع منتخب مدينة بنغازي .
1 فري���ق النجم���ة القدمي���ة يف مبارات���ه م���ع 

فلوريانا املالطي بتاريخ 23\3\1962 م .
وقوف���ا م���ن اليم���ني :- التكبال���ي ،ف���رج ابش���ري 
،احل���داد  ،االس���كندراني  ،الدرس���ي  ،بوحليق���ة 
،بني فور ،عبد الس���الم الورفلي ،س���ليمان باله 

،فرج السنوسي .
جلوسا :- بوبكر مشيسة ،عاشور خالد ،املخلويف 

،عبد احلميد املقصيب ،االبراهيمي ،
2 – فري���ق اهل���الل ع���ام 1965 م وقوف���ا من 
اليمني :-الش���عالية ،دميس الكبري ،عبد السالم 
الورفل���ي ،فض���ل اهلل املقص���يب ،عاش���ور خال���د 

،حممد الكليلي  .
جلوس���ا :- حمج���وب بوك���ر ،عم���ران الع���ريف 
،على بومحيدة ،حممد املاقين ،دميس الصغري .
. 1\11\ 1968 م  النجمه  3 مباراة اهلالل و 

فتحي الس���احلي و عبد السالم الورفلي ..و هي 
تدل عل���ى براع���ة املدافع يف من���ع اخلصم من 

التسديد على املرمى .

عبد السالم الورفلي

املدافع الذكي
شكرا ليبيا 

الرياضية 
     قن���اة ليبيا الرياضية حقق���ت انتصارا رائعا و موفقا و 
عم���ال جليال فبع���د ان ادركت ان مس���ابقة كرة القدم 
يف بالدن���ا حتظى باهتمام و متابعة ش���عوب العامل حيث 
تتابعه���ا اجلماهري االجنليزية و االملاني���ة و االيطالية و 
غريها من الشعوب و تفضلها على بقية مسابقات العامل.
       و من اجل التعريف بالفرق الليبية الي تشارك فيها 
قامت بتزيني شاش���اتها بكتابة امس���اء الفرق باحلروف 
الالتينية و بأخطاء جس���يمة أيضا و مؤس���فة و استغنت 
عن اللغة العربية ألنها ال متكن ش���عوب العامل املرتبطة 
به���ذه املس���ابقة اهلزيل���ة م���ن املش���اهدة و االس���تمتاع و 

معرفة هذه الفرق .
هلذا وجب ان نقدم الشكر هلذه القناة و مزيدا من التألق 

و االبداع 
)وحسبنا اهلل و نعم الوكيل (

شكرا شاطئ 
الدهماني

   ن���ادي الش���ط.. هذا الن���ادي الصغري الذي يش���ارك 
يف مس���ابقة كرة القدم بكل ه���دوء و تواضع ..اثبت 
ان املس���ؤلني في���ه على درج���ة من الوع���ي و االدراك 
يف���وق قيم���ة و افكار مس���ؤلني يف اندي���ة رياضية ال 
زال���ت تعتق���د انها كب���رية اعتم���ادا عل���ى التاريخ و 
على كث���رة اجلماه���ري عندما تأكد املس���ئولون يف 
هذا النادي ان مس���ابقة كرة الق���دم احلالية  و الي 
صنفناها بأنها مس���ابقة ال لون و ال طعم و ال رائحة 
هلا شاركوا يف هذه املسابقة بفريق كل العبيه من 
الالعب���ني الوطني���ني الصغ���ار و كذلك امل���درب ..مل 
يكلفوا انفس���هم ه���ذه املبالغ الي دفعه���ا الكبار لعدد 
م���ن الالعب���ني و جعل���وا غايته���م و اهدافه���م تكوين 

فريق جديد ليضع املستقبل هدفا له .
ان ه���ذه املس���ابقة مل تك���ن تس���تحق ه���ذا الع���دد من 
يرهق���ون  الذي���ن  االجان���ب  الالعب���ني  و  املدرب���ني 
ميزاني���ات االندي���ة فتجعلهم يتس���ابقون اىل مكاتب 
الرياض���ة متس���ولني..لذلك كان  و  الش���باب  وزارة 
يف���رتض على هذه االندية و هي تعل���م انها ال غالب 
و ال مغل���وب بل ال هب���وط .. ان ينصب اهتمامها على 
اعداد فرق املستقبل و اتاحة الفرصة الكاملة لالعيب 
املراح���ل الس���نية ..و لكن ه���ذه االندية ال تس���تطيع 
القيام بهذا العمل ألنه���ا رهينة لرغبات اجلماهري و 
واقعة حتت تأثريها و س���طوتها و هلذا فهي تسري يف 
الطريق اخلاطئ . لذلك البد ان نقول لنادي الش���ط 
و املسؤلني :- )شكرا لكم ..مع متنياتنا  لكم بالتوفيق 

و النجاح ألنكم اعطيتم هلذه االندية درسا (. 

      ه���و واح���د من ابرز ح���راس املرمى 
يف العقدين االخريين،أحرز مع فريقه 
عشرات البطوالت يف الدوري و الكأس 
و الكأس املمتازة كما كان له ش���رف 
الدفاع عن عرين املنتخب الوطين بكل 

بسالة و اتقان .
ميتاز بالتكوين البدني اجليد وس���رعة 
البديهة و هدوء االعصاب قاد فريقه و 

املنتخب الوطين يف اغلب املباريات .
أفض���ل اجنازات���ه االفريقي���ة وص���ول 
فريق���ه اىل ال���دور نص���ف النهائ���ي يف 

بطولة االندية .
إعت���زل اللع���ب و هو قادر عل���ى العطاء 
لس���نوات قادم���ة لكن���ه حفاظ���ا عل���ى 
تارخي���ه احلافل باالجن���ازات و مسعته 
الرياضي���ة الي ش���اعت يف كل احناء 
افريقي���ا إعتزل ليبق���ى قدوة لالجيال 
و  التأل���ق  اىل  تس���عى  ال���ي  القادم���ة 

االبداع .
إنه حارس املرمى العمالق مسري عبود 
الذي حرس عري���ن االحتاد و املنتخب 

الوطين بكل كفاءة و اقتدار.

احلارس االسطورة
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مؤسسة املستقبل هي مؤسسة دولية غري حكومية و غري هادفة 
للربح مسجلة لدى وزارة الثقافة و اجملتمع املدني يف ليبيا حتت 
رقم )32(. تهدف املؤسس���ة اىل دعم مب���ادرات منظمات اجملتمع 

املدني يف دول الشرق األوسط ومشال افريقيا.
عمال بالتش���ريعات و القوان���ني املعمول بها يف الدول���ة الليبية و 
بالتعاون و التش���اور مع وزارة الثقاف���ة و اجملتمع املدني الليبية 

تعلن مؤسسة املستقبل عن دعمها اللوجسي الكامل إىل:
 مجعية حركة بداية 17 فرباير 

واملسجلة لدى وزارة الثقافة واجملتمع املدني حتت رقم )476(

لتنفيذ مشروع ملدة أربعة أشهر بعنوان:

)محلة بداية الدستورية (
بهدف التوعية بالدستور و جتميع البيانات و حتليلها للمساعدة 
يف صياغة مواد الدس���تور اللييب اجلديد و أشراك املواطن اللييب 

يف اإلدالء بصوته وأفكاره

مؤسسة املستقبل

ملزيد من املعلومات يرجى مراسلتنا على:
 grants@foundationforfuture.org


