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طرابلس 18 يوليو 2014 ) وال ( - أدانت األمم املتحدة ، اجلمعة 
قرب   " الربكاوي  فرحية   " العام  الوطين  املؤمتر  عضوة  اغتيال   ،
حمل إقامتها يف مدينة درنة شرق ليبيا . وقالت بعثة األمم املتحدة 
عضوة  اغتيال  بشدة  تدين  إنها   ( هلا  بيان  يف  طرابلس  يف  للدعم 
املؤمتر الوطين العام السابقة فرحية الربكاوي يف درنة( . وأعربت 
بعمليات  املتعمد  االستهداف  من  خاصة  بصفة  قلقها  عن  البعثة 
األطراف  جلميع  الدعوة  جمددة  النساء،  من  للناشطات  االغتيال 
لضمان  ب��إج��راءات  مطالبة   .. العنف  أعمال  كافة  عن  لالحجام 
يستقلون  مسلحون  واغتال   . الصراع  هذا  يف  املدنيني  كل  محاية 
العام  الوطين  املؤمتر  " عضو  الربكاوي  " فرحية  سيارة اخلميس 
حمل  من  بالقرب  بالوقود  سيارتها  بتزويد  قيامها  أثناء  املستقيلة 

إقامتها يف مدينة درنة . 

األمم املتحدة 
تدين بشدة اغتيال فتحية الربكاوي.

تواصل العمليات القتالية للسيطرة على مطار طرابلس الدولي وسقوط ضحايا بينهم أطفال وأنباء عن قرب الوصول إىل اتفاق لوقف إطالق النار.

موت ال يشبه 
املوت 

طرابلس: قتال 
للسيطرة على 

املطار...
“ أخسارة”..يا 

بنغازي !!!
التدمري الذاتي 

للوطن

)07()06( مفتاح املعوج  عبد املنصف البوري   جمعة اعتيقة )06(   )06(    د. فرج دردور
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القبض على صينني يف حميط  مطار طرابلس الدولي يديرون مصنعا للخمور  
العدل  وزي��ر  اجتمع  )وال(-   2014 يوليو   19 اله��اي 
مع  اله���اي  يف   " امل��رغ��ين  ص��الح   " املؤقتة  احلكومة  يف 
املدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية القاضية " فانو 
القانونية  املسائل  حبث  االجتماع  خالل  ومت   . بنسودا" 
الدائرة  املواجهات  على  املرتتبة  اجلنائية  واملسؤوليات 
يف عدة مناطق يف ليبيا واليت جنم عنها تعطل املنشآت 
احليوية واملرافق املدنية مثل املطارات وتعرض املدنيني 
قد  املؤقتة  احلكومة  وكانت  واالذى.  واخلطر  للعنف 
ذات  وجهات  العدل  وزير  خالل  من  جتري  أنها  أعلنت 
والدولية  القانونية  اجلهات  مع  مشاورات  االختصاص 
ألي  قيادات  أي  ضد  اجلنائية  املسؤولية  حتميل  بشأن 
ومتتنع  احلكومة  بأمر  تلتزم  ال  عسكرية  جمموعات 
فوراً عن قصف أي مناطق مدنية أو سكان أو تستخدم 
ال��ع��ن��ف ض��د م��ن��ش��آت ال��دول��ة وأج��ه��زت��ه��ا مب��ا يف ذل��ك 
حملية  القانونية  املالحقة  لتكون  والطائرات  املطارات 
هذه  مثل  يرتكب  شخص  أي  يستثنى  لن  وأنه  ودولية 

اجلرائم البشعة اليت تهدد الليبيني والوطن . )وال( 

وزير العدل جيتمع يف الهاي 
باملدعي العام للمحكمة 

اجلنائية الدولية . 

عبد الناصر خليف..

الكلمة - طرابلس
العاصمة  يف  متوترة  األوض���اع  م��ات��زال 
األنباء  من  فبالرغم  طرابلس  الليبية 
ال����واردة ح��ول م��س��اع مح��ي��دة للوصول 
إىل اتفاق بني األطراف املتنازعة إال أن 
منه  املرجوة  الغاية  حيقق   مل  منها  أي��ا 
فقد أعلن اجلمعة مبقر اجمللس احمللي 
ط��راب��ل��س حب��ض��ور مم��ث��ل��ي األط����راف 
الدولي  طرابلس  مطار  حول  املتنازعة 
واللجنة املشكلة مبوجب القرار الوزاري 
رقم ) 235( الصادر عن رئاسة جملس 
طرابلس  م��ط��ار  تسليم  ب��ش��أن  ال����وزراء 
الدولي للدولة الليبية عن التوصل اىل 
االطراف كافة  النزاع بني  ينهي  اتفاق 
اليه  التوصل  مت  ال��ذي  االتفاق  ون��ص   .
بعد نقاش مستفيض حول النزاع الدائر 
النار  إطالق  وقف  على  املطار  مبنطقة 
بني الطرفني وخروج كافة التشكيالت 
امل��ط��ار  حم��ي��ط  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل  املسلحة 
والرجوع  الكربى  طرابلس  نطاق  خارج 
ق��وة  ،وت��ك��ل��ي��ف  األم��ن��ي��ة  مناطقها  إىل 

يف  تنتشر  ج���ادو  منطقة  م��ن  حم��اي��دة 
االتفاق  وال���زم   . ال��ن��زاع  منطقة  امل��ط��ار 
ال��ق��رار  بتطبيق  ب��االل��ت��زام  االط�����راف 
املؤمتر  ع��ن  ال��ص��ادر   2013  /27 رق��م 
التشكيالت  بشأن خروج كافة  الوطين 
املسلحة بصورة عاجلة يف مدة أقصاها 
تتحمل  ان  على  تارخيه  من  أسبوعني 
كل األط��راف مسؤولية اإلخ��الل بهذا 
يف  املتسبب  عن  اإلع��الن  ويتم  االت��ف��اق 

ذلك جبميع وسائل اإلعالم .  
ونص االتفاق على تكليف جلنة تتوىل 
املنافذ  مجيع  تسلم  ومتابعة  اإلش��راف 
ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة واجل���وي���ة ل��ل��دول��ة 
الليبية . كما نص االتفاق على تشكيل 
ليبيا  رب���وع  ك��اف��ة  م��ن  مشرتكة  ق��وة 
ال��ق��رار  ل���ردع ك��ل م��ن ي��رف��ض تنفيذ 
رقم 27املذكور أعاله ويتم التنسيق يف 
وأخرى   ، العالقة  ذات  اهليئات  مع  ذلك 
 . امل��ط��ار  أح����داث  يف  احل��ق��ائ��ق  لتقصي 
املشكلة  اللجنة  االتفاق  وف��ق  وكلفت 
بالقرار 235 الصادرة عن رئاسة الوزراء 

تطبيق  على  اإلش��راف  بتولي  م   2014
ومتابعة بنود هذا االتفاق .

احلكومة  رئ��ي��س  ي��واص��ل  جانبه  وم��ن 
 " الثين  عبداهلل   " املكلف  املؤقتة  الليبية 
وحكماء  أعيان  مع  املكثفة  اجتماعاته 
ط���راب���ل���س وف������زان وق���ص���ر ب���ن غشري 
وعميد  املكلف  الداخلية  وزي��ر  حبضور 
االوضاع  ملناقشة  غشري  بن  قصر  بلدية 
الراهنة يف مدينة طرابلس وبالتحديد 
منطقة مطار طرابلس الدولي للوصول 
ل��ن��زع فتيل  إىل ط���رح م��ب��ادرة ش��ام��ل��ة 
األط��راف  كافة  مع  والتواصل  األزم��ة 
وأرواح  دماء  حقن  يكفل  ومبا  املتنازعة 

الليبيني وحفظ وصون مقدراتهم .
ل��ك��ن م���ن ج��ان��ب آخ����ر م���ات���زال أرت����ال 
األسلحة  العسكرية مبختلف  السيارات 
,وم���ازال  طرابلس  العاصمة  على  ت��رد 
ال��ق��ص��ف ي��ت��ج��دد واألب���ري���اء ي��رّوع��ون 
احلرابي  أن��س  الطفل  أمثال  ويقتلون 

الذي قضى وهو يف ربيعه الثاني عشر.

احملامي عمران بورويص للكلمة : مشغول بإجناز أضخم كتاب تاريخ وطين
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  إثر بالغ ورد من مواطن مقيم بالقرب من 
مطار طرابلس الدولي .

يتحركون  أج��ان��ب  جمموعة  وج���ود  م��ف��اده 
باملنطقة  ال��واق��ع��ة  االش��ت��ب��اك  عمليات  أث��ن��اء 
امل��ؤج��رة  وي��ت��وج��ه��ون إىل م���زرع���ة ش��ق��ي��ق��ه 
دوري��ة  حتركت  عليه  وبناء  صينية  لعائلة 

ل��ع��ني امل��ك��ان ب��رف��ق��ة س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ومت��ت 
جمموعة  بداخله  وجد  الذي  املوقع   مداهمة 
اشخاص  ثالثة  ع��دده��م  يبلغ  الصنيني  م��ن 
رجالن وام��رآة ،  حاول أحد هم التهجم على 
أعضاءالدورية   بسالح ابيض )سيف ( حبسب 
رجال الدورية فرع املباحث اجلنائية طرابلس 

) مكتب وسط طرابلس (  ومع تفتيش املوقع 
للخمور   مصنع  أن���ه  وج���د  عليه  وال��ت��ح��ري 
ووجد جهاز كمبيوتر حممول وفيه صورهم 

اثناء قيامهم بعملية التصنيع .
 

َُة ُمناضٍل وقّصة وطٍن                                                                                                                     مثقفون وأدباء يؤبنون السيدة الشهيدة فتحية الربكاوي   ِسريرْ
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املنظمة الليبية للقضاة تنعى 
عضو املؤمتر الوطين العام عن 

مدينة درنة »فرحية الربكاوي«. 

اغ��ت��ي��ل م���ازق ع��ب��دال��ق��ادر ال��ق��اب��س��ي ال��ق��ي��ادي 
اجلمعة،  م��س��اء  سليم،  ب��و  ش��ه��داء  كتيبة  يف 

برصاص ُمسلحني يف مدينة درنة.

وأك���د م��ص��در ُم��ط��ل��ع ل���»ب��واب��ة ال��وس��ط« أن 
بيضاء  »شيفروليه«  سيارة  يستقلون  ُمسلحني 
إصالحية  ق��رب  القابسي  استهدفت  ال��ل��ون، 
»الدعوة واإلحسان« مؤسسة اإلصالح والتأهيل 

الشرعية غرب مدينة درنة، وأردته قتياًل.

ُمستشفى  إىل  ُنقل  القابسي  »إن  املصدر:  وقال 
الدفن؛ حيث  اهلريش باملدينة إلخراج تصريح 

دفن فور عملية اغتياله«.

وأضاف أن كتيبة ُشهداء بو سليم متتلك مقًرا 
اغتياله  عملية  تكون  أن  ُرج��ح  فيما  باملنطقة، 
مبدخل  كتيبتهم  مقر  من  خروجه  فور  متت 

املدينة الغربي.

شهداء  كتيبة  ُمنتسيب  أن  امل��ص��در  وأوض���ح 
دون  ولكن  السيارة  مُبالحقة  قاموا  سليم  بو 
جدوى؛ حيث ُعثر على السيارة دون أن جيدوا 
بها أحًدا، ومل يتم حتى اآلن القبض على اجلناة 

أو التعرف على هويتهم.

اغتيال قيادي بكتيبة 
شهداء بوسليم يف درنة

الشيخي: صندوق الضمان االجتماعي مستعد لتنفيذ قرار زيادة املعاشات   

املؤسسة الوطنية للنفط :استمرار قفل حمطات الوقود سيسبب يف حدوث إرباك عام يف تنقل املواطنني وتعطيل العمل  

لصندوق  اإلعالمي  املكتب  رئيس  أك��د 
ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ب��ب��ن��غ��ازي سعد 
لتنفيذ قرار  الصندوق  استعداد  الشيخي 
بشأن   2014 لسنة   270 رقم  احلكومة 

زيادة معاشات الضمان االجتماعي.

الليبية:  األنباء  لوكالة  الشيخي،  وقال 
»إن الصندوق يشرتط دفع قيمة الزيادة 
تنفيذ  يف  ال��ب��دء  قبل  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��ن 
تتجاوز  الزيادة  قيمة  بأن  منبًها  القرار«، 
الستة مليارات دينار من تاريخ الثالث من 
أبريل  شهر  نهاية  وحتى   2011 م��ارس 

القرار. ألف 2014 وفًقا ملا نص عليه   350 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  أن  وأش���ار إىل 

م���واط���ن ي��ت��ق��اض��ون م��رت��ب��ات ال��ض��م��ان 
االجتماعي ويشملهم القرار بالزيادة.

 2014 ال��وزراء يف أبريل  وأصدر جملس 
من  لكل  ت��ص��رف  أن   270 رق��م  ال��ق��رار 
ي��ت��ق��اض��ى م��ع��اش ض��م��ان��ي )ت��ق��اع��دي - 
زيادة   ،450 مبلغ  على  يزيد  ال  تأميين( 
من  اب��ت��داًء  ش��ه��رًي��ا   354 ق��دره��ا  مالية 
2011 ميالدي، وذلك  الثالث من مارس 
من  متفاوتة،  بنسب  معاشاتهم  زادت  ملن 

مبلغ 1 دينار حتى مبلغ 353 ديناًرا.

بنغازي 19 يوليو 2014 )وال( - أحتفل مبدينة 
الفرجاني"  فرج   " املرحوم  قاعة  بأفتتاح  الكفرة 
والطبية  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر  ب��ت��دري��ب  اخل��اص��ة 
املساعدة . وحضر حفل االفتتاح مدير اخلدمات 
ورئيس   ، العيضة"  امساعيل   " الكفرة  الصحية 
 ، بوسدينة"  حممد   " للمدينة  احمللي  اجمللس 
التسيريية حبي اهلواري "سعيد  اللجنة  ورئيس 
اللجنة  رئ��ي��س  .وأف����اد  احل��ي  واع��ي��ان   " أمغيب 
جمهزة  القاعة  أن   - اهل���واري  حبي  التسيريية 
خاصة  حديثة  وب��ص��ري��ة  مسعية  بتجهيزات 
ال��ك��وادر  لتدريب  الكفرة  الصحية  ب��اخل��دم��ات 
لوكالة  وأوض���ح  امل��س��اع��دة.  والطبية  الطبية 
3 قاعات اخرى  الليبية بأنه سيتم افتتاح  االنباء 
باحياء املدينة ، مشريا اىل ان هذه القاعات خاصة 
الصحية  ب��ال��ع��ي��ادات  الطبية  ال��ك��وادر  لتدريب 

بالكفرة . ..)وال(.. 

منتسبو  جدد  )وال(-   2014 يوليو   18 طرابلس 
صف  وض��ب��اط  ضباط  م��ن  مشاة   101 الكتيبة 
وجنود استنكارهم لالحداث اليت تشهدها املنطقة 
احمل��ي��ط��ة مب��ط��ار ط��راب��ل��س ال���دول���ي ب��ني أب��ن��اء 
التابعون  الكتيبة  منتسبو  وأكد  الواحد.  الوطن 
الوطن  بناء  أنهم مع  العامة  إىل رئاسة االركان 
ومؤسساته وإعادة إعماره وبناء جيش وطين قوي 
االمن  وحتقق  املؤسسات  حتمي  وشرطة  فاعل 
واالمان للمواطن . ودعا منتسبو الكتيبة اىل وقف 
االع��ت��داءات ال��يت تطال االب��ري��اء وت��دم��ر أم��الك 

الشعب اللييب . )وال( 

 بنغازي 17 يوليو 2014 ) وال (-ناشدت 
والعشوائية  املخالفة  املباني  إزالة  جلنة 
ومكتب  امل��ش��رتك��ة  االم��ن��ي��ة  ال��غ��رف��ة 
التدخل  بنغازي بضرورة  العام  احملامي 
رقم  السوسي  عمارتي  الخ��الء  العاجل 
حمكمة  خلف  الواقعتني   )  5  ( و   )  4  (
حقها  يف  وال����ص����ادر  ب���ن���غ���ازي  مش����ال 
 .  2014 لسنة   11 رق��م  االزال����ة  ق���رار 
بيان هلا حتصلت  اللجنة يف  وأوضحت 
منه  نسخة  على  الليبية  االنباء  وكالة 
العمارتني  ن��ظ��را خل��ط��ورة وض��ع  ب��أن��ه 
املواطنني  ارواح  على  للسقوط  التدخل االئلتني  املعنيه  اجلهات  اللجنة  تتمكن تناشد  حيت  العمارتني  ألخالء  العاجل 

ال��ع��ام��ة م��ن القيام  ش��رك��ة اخل��دم��ات 
بأعمال االزالة املكلفة بها يف نص القرار 
سكان  أن  البيان  وأض���اف   . إليه  امل��ش��ار 
العمارتني أستلموا تعويضاتهم بالكامل 
ول��ك��ن رف��ض��وا األخ����الء مم��ا يعرضهم 
وأطفاهلم للخطر الشديد وفق التقارير 
املعدة من اللجنة الفنية التابعة لوزارة 
من  االزال��ة  جلنة  تطلب  عليه  االسكان 
مجيع امل��واط��ن��ني ع��دم ال��ت��واج��د داخ��ل 

مباني العمارتني أو بالقرب منها . ....
 ) وال-بنغازى (... 

 - )وال(   2014 ي��ول��ي��و   17 س���رت   
الحظ مراسل وكالة األنباء الليبية 
شرطة  عناصر  ع��ودة  س��رت  مبدينة 
امل����رور ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة ام���ن س��رت 
األم��س  ي��وم  منذ  وت��واج��ده��م  للعمل 
األربعاء بالتقاطعات لتنظيم حركة 
ال��س��ري ل��ل��س��ي��ارات امل�����ارة ب��ال��ش��وارع 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ب��س��رت. وق���ال ال��ع��ق��ي��د " 

ال��ص��دي��ق ب��ن س��ع��ود " رئ��ي��س مكتب 
امل���رور وال��رتاخ��ي��ص بسرت ال��ذي مت 
رجال  إن  املكتب  بهذا  مؤخرا  تكليفه 
امل�����رور م���ن ض��ب��اط وض���ب���اط صف 
عادوا للعمل يف تنظيم حركة السري 
للسيارات املارة بالتقاطعات ، وخاصة 
اليت  اإلفطار  وفرتة  املسائية  بالفرتة 
ازدحاما هذه يف  املدينة  تشهد خالهلا 

شهر رمضان ومع اقرتاب عيد الفطر. 
وأوضح العقيد " الصديق بن سعود " 
مبدينة   ) وال   ( ملراسل  تصرحيه  يف 
وفق  يعملون  امل��رور  رجال  بان  سرت 
إمكانيات  م��ن  لديهم  متوفر  ه��و  م��ا 

تتعلق بالسيارات. ...)وال-سرت(... 

مناشدة الغرفة االمنية املشرتكة بنغازي بضرورة إخالء عمارتي السوسي . 

)وال(-   2014 ي��ول��ي��و   19 ط��راب��ل��س   
أن  للنفط  الوطنية  امل��ؤس��س��ة  أك���دت 
مدينة  بها  متر  ال��يت  احلالية  الظروف 
ط���راب���ل���س ص��اح��ب��ه��ا ب��ش��ك��ل واض����ح 
ال��وق��ود  وج��ل��ي إق��ف��ال معظم حم��ط��ات 
يف  سبب  ال��ذي  األم��ر  املركز  بطرابس 
املواطنني  تنقل  يف  ع��ام  إرب���اك  ح���دوث 
وتعطيل العمل مبختلف املرافق العامة 
واخل��اص��ة ون��ت��ج ع��ن ذل��ك ال��ع��دي��د من 
بالعديد  العمل  تعطل  ومنها  املشاكل 
ق��درة  ل��ع��دم  نتيجة  املستشفيات  م��ن 
الطبية  وال��ع��ن��اص��ر  الطبية  ال��ع��ن��اص��ر 

املساعدة من الوصول إليها .
تلقت  ب��ي��ان  يف  امل��ؤس��س��ة  وأوض���ح���ت   
وكالة االنباء الليبية نسخة منه أن هذه 
املشكلة يف حال إستمرارها سوف تسبب 
مشكلة إنسانية لسكان مدينة طرابلس 
وكذلك باملستشفيات واملرافق احليوية 
الوطنية  امل��ؤس��س��ة  واك���دت   . األخ���رى 
لتسويق  الربيقة  وشركة  أنها  للنفط 
وهو  بهما  املناط  بالدور  تقومان  النفط 

الطهي  وغ��از  أنواعه  بكل  الوقود  توفري 
تلبية  ويتم   ، الشركة  مستودعات  بكل 
كل الطلبيات اليت وردت من شركات 
التوزيع خالل هذه االيام كما مت توزيع 
مشرية   ، املنتجه  الغاز  إسطوانات  كل 
الوقود من املصايف  اىل ان برنامج توفري 
احمللية أو من التوريد من اخلارج يسري 
احمل��دد.  الربنامج  ووف��ق  جيدة  ب��ص��ورة 
ودعت املؤسسة يف بيانها اجمللس احمللي 

البلدية  واجمل��ال��س  ال��ك��ربى  ط��راب��ل��س 
بالتعاون  وال��دف��اع  الداخلية  ووزارت����ي 
الوقود  من أجل توفري احلماية حملطات 
املسؤولة  العامة  اجلهات  مع  والتنسيق 
ع��ل��ى ت��وف��ري األم����ن م���ن أج����ل ت��ق��دي��م 
املؤسسة  وطلبت   . للمواطنني  اخلدمات 
بصورة  التعاون  التوزيع  شركات  من 
حمطات  تشغيل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  أك���رب 
توزيع الوقود بضواحي طرابلس لفرتات 

على  الضغط  ختفيف  أج��ل  من  أط��ول 
حمطات طرابلس املركز. ودعوة جهاز 
حرس املنشأت النفطية اىل القيام فعليا 
الشركة  مستودعات  حبراسة  ب��دورة 
نظرا  امل��ط��ار  طريق  مستودع  وخ��اص��ة 
مدينة  ت��زوي��د  يف  أهمية  م��ن  ميثله  مل��ا 

طرابلس باحملروقات. )وال( 

 عناصر شرطة املرور مبدينة  يعودون إىل تنظيم حركة السري
بعد توقف دام ستة أشهر

منتسبو الكتيبة 101 مشاة من ضباط 
وضباط صف وجنود يؤكدون أنهم مع 

بناء الوطن ومؤسساته

  إفتتاح قاعة حديثة لتدريب الكوادر 
الطبية مبدينة الكفرة . 

املنظمة  نعت  )وال(-   2014 يوليو   18 بنغازي 
العام عن  الوطين  املؤمتر  للقضاة، عضو  الليبية 
امتدت  ال��يت  ال��ربك��اوي«  »فرحية  درن��ة  مدينة 
إليها يد اإلره��اب   اخلميس يف إحدى حمطات 
أن  املنظمة  وأوض��ح��ت   . درن��ة  مبدينة  ال��وق��ود 
ال��ش��ه��ي��دة »ف��رحي��ة ال���ربك���اوي« ك��ان��ت أح��د 
العام  الوطين  املؤمتر  داخ��ل  الوطنية  األص��وات 
املؤمتر  من  واستقالت  وخلقها  بأدائها  ومتيزت 
بعد أن مت متديد واليته ، كما أنها من القيادات 
باجملتمع  وناشطة  املدينة  يف  املعروفة  الكشفية 
العديد  تأسيس  يف  ب��ارز  دور  هلا  وك��ان  املدني 
درن��ة.  مدينة  داخ��ل  واجلمعيات  املنظمات  من 
وأهابت املنظمة بكافة األجهزة الرمسية األمنية 
البحث  أج��ل  م��ن  إمكانياتهم  ك��اف��ة  بتسخري 
للعدالة  وتقدميهم  عليهم  والقبض  اجلناة  عن 
لينالوا جزاءهم الرادع ترسيخا ملبدأ عدم اإلفالت 
للقضاة  الليبية  املنظمة  وناشدت   . العقاب  من 
اللييب مبختلف شرائحه ومكوناته  أبناء الشعب 
بأن يتحدوا ويتجاوزوا كافة العقبات والعوائق 
اليت تقف أمام بناء الدولة وأن يواجهوا األخطار 
يرتفعوا  بأن  اجلميع  وتطالب   ، بها  حتدق  اليت 
م��ع��ا إىل م��س��ت��وى امل��س��ؤول��ي��ة حل��م��اي��ة ال��وط��ن 
القانون  دول��ة  تأسيس  يف  نشرع  حتى  واملواطن 
واملؤسسات اليت يسودها السلم واألمن والتنمية. 

...)وال-بنغازي 

أقامت منظمة أساطري االولني الدولية للحفاظ 
هذا   , السياحة  وت��ط��وي��ر  ال��ق��دمي��ة  امل���دن  علي 
املدنية  امل��ب��ادرة  مبقر  شعرية  أمسية  األس��ب��وع  
بنغازي  –حمور  املدتي  لدعم مؤسسات اجملتمع 

مبنطقة احلدائق ...  

وقد أحيي تلك االمسية الشاعر إبراهيم الشكري 
ألقيت  كما   , اجلهاني  خليل  الشاعر  والفنان   ,
األس��ت��اذ  للمنظمة  التنفيذي  للمدير  كلمة 

أمحد عبداهلل الدرسي ...

رئيس  ب��ل��ل  ع��ث��م��ان  صبحية  ال��س��ي��دة  وق��ام��ت 
ش��ه��ادات  بعض  ت��وزي��ع  املنظمة  إدارة  جملس 

التقدير علي بعض املكرمني ..      
ويف ختام األمسية اقيم بوفيها سادت فيه اجواء 
املرح بني احلاضرين , وجتاذب أطراف احلديث 

بني احلاضرين يف اجواء رمضانية مبهجة ... 

منظمة أساطري األولني ... 
حتيي أمسية شعرية ...
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أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة الكلمة

الشؤون اإلدارية واإلعالن
عبدالواحد العشيبي

 عبدالعزيز الزيداني

 املواد اليت َتِرُد ال ُتَردُّ سواء نشرت أم مل تنشر وال تعرب بالضرورة
عن رأي الصحيفة والتتحمل الصحيفة مسؤولية املواد املعلن عنها

الصحيفة تعتمد على مواردها الذاتية وال تدفع حاليا أية مكافآت

الطباعة : دار النور للطباعة

عنوان الصحيفة

عبد الناصر الشريف هاتف 0925102313

فاكس وأرضي 0619097419

ص.ب. 9324 بريد عبد املنعم رياض بنغازي ـ ليبيا

مبنى الوكالة العاملية للمالحة ـ الدور 
األرضي هاتف 0925126880

رؤيا ألعمال الطباعة والتجهيزات الفنية

مكتب طرابلس

تصميم وفرز ألوان

العثور على جثتني جمهوليت 
اهلوية مبدينة بنغازي

انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة  

مدير مطار سرت الدولي يؤكد 
بان املطار جاهز الستئناف 

الرحالت احمللية والدولية . 

مرتي: ليبيا وسط مواجهة بني جمموعتني وليدة االستقطاب السياسي العميق  
2014)وال(-  17يوليو  ط��راب��ل��س   
أرجع املبعوث الشخصي لألمني العام 
لألمم املتحدة " طارق مرتي " األزمة 
األم��ن��ي��ة ال����يت ت��ش��ه��ده��ا ال��ع��اص��م��ة 
ت��ع��ي��ش  ل��ي��ب��ي��ا  أن  إىل  ط���راب���ل���س 
ح��ال��ي��ا وس���ط م��واج��ه��ة ش��ام��ل��ة بني 
رئيسيتني،  متنافستني  جمموعتني 
وه���ي م��واج��ه��ة ول��ي��دة اإلس��ت��ق��ط��اب 
السياسي العميق، الذي يلقي بظالله 
طرابلس  م��ط��ار  يف  امل��واج��ه��ات  على 
الدوىل، حبسب ما نقل املوقع الرمسي 
للبعثة على االنرتنت . وقال مرتي يف 
اليت  األخ��رية  األزم��ة  على  له  تعليق 
تشهدها طرابلس خالل إحاطته أمام 
خصصت  ال��يت  األم��ن  جملس  جلسة 
للبحث يف التطورات الليبية األخرية، 
بني  شاملة  مواجهة  وس��ط  ليبيا  إن 
رئيسيتني  متنافستني  جمموعتني 

يف ال��ع��اص��م��ة، وه����ذه امل��واج��ه��ة هي 
العميق،  السياسي  اإلستقطاب  وليدة 
الذي يلقي بظالله على املواجهات يف 
تسارع  إن   " وتابع   ." طرابلس  مطار 

اإلسبوعني  طرابلس  يف  ال��ت��ط��ورات 
للتصدع  انعكاسا  ميثل  االخ��ريي��ن، 
ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، ال���ذي ما 
البالد،  على  بقوة  بظالله  يلقي  زال 

الناشئة  السياسية  العملية  مقوضا 
املتحدة  االم���م   " م���رتى  وأض����اف   .  "
دعت  واالقليمية  ال��دول��ي��ة  وال��ق��وى 
والبعثة  ال��ع��ن��ف،  اع��م��ال  وق���ف  إىل 
كافة  م��ع  االت��ص��االت  يف  مستمرة 
حماولة  يف  واجمل��م��وع��ات  االط����راف 
سحب  أن  ع��ل��ى  وش���دد   .  " للتهدئة 
موظفيها  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة 
من ليبيا، جاء نظرا لألوضاع االمنية 
مطار  وتوقف  العاصمة  يف  املتدهورة 
وزي��ادة  العمل،  عن  الدولي  طرابلس 
البعثة  املخاطر االمنية اليت واجهتها 
 . البعثة  يف  العاملني  على  وتبعاتها 
وكانت بعثة األمم املتحدة قد أعلنت 
منتصف األسبوع اجلاري، عن سحبها 
ليبيا،  م��ن  م��ؤق��ت  بشكل  ملوظفيها 
العاصمة  يف  األم��ن  لتدهور  نتيجة 

طرابلس .

 
طرابلس 18 يوليو 2014 )وال( - 

طالب رئيس اهليئة التحضريية للحوار الوطين السيد 
املثول  املسلحة  اجمل��م��وع��ات  مجيع   " األم���ني  فضيل   "
اليت  األع��م��ال  مجيع  ووق��ف  اللييب،  الشعب  لرغبات 
املواطنني  وتعريض  الدولة  مقدرات  تدمري  إىل  تؤدي 

للخطر."

اخلميس ص����در    ب��ي��ان  يف   " األم���ني  فضيل   " وق���ال   	
وكل  للوطين  للحوار  التحضريية  اهليئة  تنظر   (  
جمال  يف  معها  تتعاون  ال��يت  والشخصيات  املؤسسات 
احلوار الوطين واملصاحلة الوطنية إىل التصعيد املسلح 
أمر يشكل خطورة كبرية  أنه  البلد وترى  املستمر يف 
على مصلحة الوطن ، مؤكدة أن اخلالفات السياسية 
وال��ق��ب��ل��ي��ة واجل��ه��وي��ة حت��ل ب���احل���وار ول��ي��س بفوهة 
البندقية ، وبتعريض أمن املواطنني وسالمة املؤسسات 

احليوية للخطر والدمار.

القتال  يتوقف  أن  "جي��ب   " األم��ني  فضيل   " وأض���اف   
عرب  الوطين  التوافق  وأن   ، الوطن  ملصلحة  واالنتباه 
الوحيد  السبيل  هو  والشامل  السياسي  الوطين  احل��وار 
موضحا  البناء،  اجل  من  الوطن  يف  الشراكة  لضمان 
جيدي  لن  والتهميشي  أإلقصائي  والتفكري  املغالبة  أن 
ولن يقبل من أي طرف كان ، وان انتخابات 52 يونيو 
5102 متثل معلم إجيابي هام جيب البناء عليه وليس 
جتاوزه أو االلتفاف عليه ، كما أن التوافق الوطين هو 
أمر حموري وملزم وال ميكن جتاوزه أو االلتفاف عليه 

أيضا."

وأوضح " األمني " أنه من غري املمكن الوصول إىل آلية 
حلول دائمة من خالل الصراع املسلح ، فاحلوار الوطين 
السامل  حتقيق  حن��و  السبيل  ه��و  وال��ش��ام��ل  ال��ش��ف��اف 
واإلزدهار الدائمني..مضيفا "لقد ظللنا على مدى العام 
نتطلع على آراء املواطنني يف مجيع أحناء البالد من أجل 
وضع حجر أساس للحوار الوطين، وجبهود املخلصني 
من كل أبناء وبنات الوطن أصبح احلوار مطلب وطين 
ملح تصر عليه كل فئات اجملتمع. وحنن متفقون على 
أن الوقت قد حان للحوار اآلن، وأن املزيد من االنتظار 

سيعرض أمن الشعب اللييب ووحدة الوطن للخطر."

 وأشار إىل اهليئة قامت خالل األسابيع األخرية بعقد 
سلسلة من االجتماعات بشأن احلوار الوطين ، كما أن 
عمل اهليئة مستمرا مع ممثلني من اإلحتاد ً اإلفريقي 
ومن جامعة الدول العربية يف طرابلس، وذلك بهدف 

حشد الدعم الدولي لقيام حوار سياسي يف ليبيا ،

 كما قامت اهليئة بالتواصل مع املبعوثني األمريكيني 
الدولي  ال��دع��م  لتسهيل  والفرنسيني  والربيطانيني 
ال��دول  جامعة  م��ن  مب��س��اع��دة  سياسي  وط��ين  حل���وار 

العربية واألمم املتحدة 

اهليئة التحضريية للحوار 
الوطين تدعو للوقف الفوري 
   بنغازي 17 يوليو 2014)وال( - عثر عناصر من لكافة أشكال العمل املسلح . 

بنغازي  مبدينة  اخلاصة  بالقوات  التحريات  قسم 
اهلوية  جمهوليت  جثتني  على  اخلميس  م��س��اء   
املدينة  وجدتا ملقاة بالقرب من فندق أوزو وسط 
فضل   " اخلاصة  بالقوات  التحريات  أ�مر  وأوض��ح   .
قسم  عناصر  أن  الليبية  األنباء  لوكالة  احلاسي" 
بالغ  تلقيها  بعد  اجلثتني  على  عثرت  التحريات 
" أن عناصر  " احلاسي  . وأضاف  املواطنني  من أحد 
اخلميس  اليوم  مساء  أيضا  عثروا  اخلاصة  القوات 
داخل  على رأس شخص مفصول عن جسده وجد 
العربي  اخلليج  شركة  مقر  من  بالقرب  صندوق 
نقل  مت  أن��ه  إىل  مشريا   .. الكيش  مبنطقة  للنفط 
اجلثتني والرأس املفصولة عن اجلسد إىل مركز 

بنغازي الطيب . ) وال - بنغازي ( 

انفجار  وق��ع   -  ) وال   (  2014 يوليو   18 طرابلس 
سيارة مفخخة صباح   اجلمعة أمام مركز العقم 
مبنطقة غرغور بالعاصمة طرابلس . وأفاد مصدر 
مفخخة  س��ي��ارة  إن  الليبية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  أم��ين 
باللواء  األوىل  للسرية  بالقرب من حاجز  إنفجرت 
مبنطقة  العامة  االرك���ان  لرئاسة  التابع  الثالث 
أن  موضحا   ، بشرية  إصابات  ح��دوث  دون  غرغور 
طريق  من  متجهة  كانت  بسيارة  توقفا  مسلحني 
احلاجز  م��ن  بالقرب  العاصمة  وس��ط  إىل  امل��ط��ار 

وترجل منها مسلحان ثم وقع االنفجار . 

2014 )وال(- أكد مدير عام  17 يوليو  سرت 
مطار سرت الدولي " إمساعيل اهلادي الزيدانى 
الستقبال  ف��رتة  مند  س��رت  م��ط��ار  ج��اه��زي��ة   "
من  وال��دول��ي��ة  الداخلية  ال��رح��الت  واستئناف 
واىل املطار . وقال مدير عام مطار سرت الدولي 
الليبية  األنباء  وكالة  ملراسل  اخلميس  اليوم 
والدولية  الداخلية  الرحالت  استئناف  عدم  إن 
شركة  ت��ع��اون  لعدم  يعود  اآلن  حتى  باملطار 
هى  نعتربها  ال��يت  الليبية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط 
اآلن  حتى  ال��رح��الت  لتوقف  الرئيسي  السبب 
اجمللس  رئيس  أن  إىل  وأش��ار  استئنافها.  وعدم 
احمللى سرت عقد خالل األسبوع املاضي اجتماع 
الليبية  واخل��ط��وط  امل��واص��الت  م��س��ؤوىل  م��ع 
مع  اتصاالت  عدة  أج��رى  كما   ، سرت  واملطار 
جلنة إدارة اخلطوط الليبية بطرابلس وابلغهم 
بان اجمللس احمللى سرت وأهالي سرت يطالبون 
الرحالت  واستئناف  املطار  بتشغيل  ب��اإلس��راع 
اهلادي  إمساعيل   " وأكد   . والدولية  الداخلية 
مطار  أن   ) وال   ( ل���  تصرحيه  يف   " ال��زي��دان��ى 
من  مؤمنة  اجلوية  القرضابية  وقاعدة  سرت 
قبل الكتيبة 511 التابعة لقاطع الدفاع اجلوى 
أشهر  أربعة  من  أكثر  مند  الوسطى  باملنطقة 
ممتاز.  وال��ق��اع��دة  باملطار  األم��ين  ال��وض��ع  وان 

...)وال-سرت(... 

احلكومة  رئيس  الثين  عبداهلل  أعلن   
وصفه  ما  درس��ت  حكومته  أن  املوقتة 
لتدخل  حمتمل  طلب  ب�»اسرتاتيجية 
ق������وات دول����ي����ة حل���م���اي���ة امل���واط���ن���ني 

ومقدرات الدولة وترسيخ قدراته«.

األوس���ط«  »ال��ش��رق  صحيفة  ون��ق��ل��ت 
باحلكومة  املستوى  رفيع  مسؤول  عن 
الليبية املوقتة قوله: »إن حكومة الثين 
م���ا وص��ف��ه مب���ؤام���رة وشيكة  ت���واج���ه 
معظم  اع��ت��ق��ال  أو  اغ��ت��ي��ال  تتضمن 

وزرائها«.

ال��ذي طلب عدم ذكر  املسؤول،  وق��ال 
امسه: »إن احلكومة ناقشت يف اجتماع 
ط����ارئ ع��ق��دت��ه م��س��اء أول م��ن أم��س 
مهم  مستوى  على  استخباراتًيا  تقريًرا 
وخ��ط��ري ل��ل��غ��اي��ة حي���ذر م��ن اح��ت��م��ال 
قد  واعتقاالت،  اغتياالت،  محلة  تنفيذ 

مبن  احلكومة،  أعضاء  من  عدًدا  تطال 
فيهم رئيسها الثين، باإلضافة إىل عدد 
واإلعالميني  السياسيني  النشطاء  من 

املناوئني للتيار اإلسالمي«.

مسؤولني  ضلوع  إل��ي  التقرير  وأش��ار 
ك��ب��ار يف ج��ه��از امل���خ���اب���رات ال��ع��ام��ة 
الليبية يف املؤامرة، عرب سرده تفاصيل 

اتصاالت مشبوهة جرت بني مصطفى 
نوح نائب رئيس اجلهاز، وصالح بادي 
)ال��ربمل��ان(  العام  الوطين  املؤمتر  عضو 
والقائد  مصراتة،  مدينة  عن  سابًقا، 
»ق��س��ورة«،  بعملية  يسمى  مل��ا  امل��ي��دان��ي 
املسلحون اإلسالميون منذ  اليت يشنها 
مطار  على  للسيطرة  امل��اض��ي  األح���د 
عضو  ن���وح  أن  إىل  م��ش��رًيا  ط��راب��ل��س، 
اليت  املقاتلة  الليبية  باجلماعة  سابق 
عبداحلكيم  املعروف  القيادي  يرأسها 

بلحاج.

وك���ش���ف امل����س����ؤول ال���ن���ق���اب ع���ن أن 
الثين طلبت رمسيًّا من بعض  حكومة 
قيادات مصراتة التدخل لكف نشاطات 
القيادات  هذه  أن  إال  هلا،  املناوئة  بادي 

جتاهلت هذا الطلب.

املصدر : بوابة الوسط

حكومة الثين تكشف خمطًطا لتصفية أعضاء احلكومة
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النفط يهبط صوب 106 دوالرات وتراجع املخاوف إزاء ليبيا والعراق
اقتصاد

هل نفطنا مازال نعمة رغم احملن..؟. )43( سلسلة تاريخ     
النفط اللييب

بقلم /علي الرفاعي زوبي

من خ���الل متابعتى الدائمة ملا حي���دث لقطاع النفط 
والغ���از، والت���ى ال تبش���ر خبري لكث���ري م���ن العوامل.. 
أود ان أش���ري اىل املش���هد احل���اىل للموان���ىء النفطية 
والوح���دات اإلنتاجي���ة ، والذى ين���ذر مبأالت خطرية 
ومرتدي���ة م���امل تنف���رج األزمة خ���الل امل���دة القريبة 
القادمة، والتى طال إنتظارها بعد أن خسرت الدولة 
الليبية مايقارب 37 مليار دوالر بس���بب هذا التوقف، 
ومبا يعادل 150مليون دوالريوميا. ويدرك معتصوا 
النفط خطورة املوقف من كل جوانبه، إذ تعلمون ان 
إنتاج املؤسس���ة الوطنية للنفط م���ن النفط اخلام قد 
وص���ل اىل مس���تويات متدنية وفى ح���دود)195 ألف 
برمي���ل ف���ى الي���وم( وبأن خاف���ض نس���بته %88 من 
املس���تهدف الع���ام، وتعلمون أيض���ًا أن هناك اخنفاضا 
حاد فى مع���دل انتاج الغاز الطبيع���ى ألول مرة حيث 
وصلنا اىل مستوى ) 1.5مليار قدم مكعب فى اليوم(، 
وب���أن خافض نس���بته %57 من املس���تهدف، كذلك 
توق���ف مصفاة الزاوية الش���ريان الرئيس���ى واحليوى 
لطرابل���س الك���ربى، ورأس إجدي���ر اىل ق���دم اجلب���ل 

وأثره السلبى على إنتاج وتوزيع احملروقات.

        والوج���ه اآلخ���ر للصعوب���ات، أم���ور ومس���تجدات 
تتعلق بظروف الس���وق الدولي���ة ومتغرياتها، ونظرة 
الس���وق اىل تصنيفن���ا االئتمان���ى ف���ى ظل اس���تمرار 
األزم���ة ف���ى احلق���ول واملوان���ىء النفطي���ة، وتدن���ى 
مدخ���والت اخلزين���ة م���ن العمل���ة الصعب���ة وتزاي���د 
وارداتنا م���ن احملروقات)1.200ملي���ار ومائتا مليون 
دين���ار(،  إذ الخيف���ى عليك���م أن إحتياج���ات الس���وق 
اإلنت���اج  بظ���روف  تتأث���ر  احملروق���ات  م���ن  احملل���ى 
ومعدالت اإلس���تهالك، والت���ى زادت بش���كل ملحوظ 
نتيج���ة إلزدي���اد عملي���ات تهري���ب احملروق���ات، ث���م 
التح���ول من الغاز اىل الس���وائل فى تش���غيل حمطات 
توليد الكهرب���اء، والتى قد حتدث ه���ذه األيام نتيجة 
إقفال ميناء الربيقة ومصفاته،ومما قد يشكل خطرا 
كب���ريا على املنطق���ة الش���رقية بكاملها بع���دم تزود 
حمطات الكهرباءفيها والتى تغذى من الربيقة مبادة 
الدي���زل، مما ينتج عنه إنقاص جمهود هذه احملطات 
بنس���بة %40 م���ن جهدها الكل���ى ، مبعن���ى أن هناك 
أمح���ال س���رتفع مما ي���ؤدى اىل إطف���اء الكهرباء على 
هذه املنطقة ولفرتات طويلة ، مامل حتل هذه املش���كل 

مع املعتصمني والذين يغلقون امليناء واملصفاة. 

    أما وضع احملروقات فى الس���وق احمللى، فقد س���بق 
التع���رض اليه ف���ى كذا مناس���بة وأوضحنافى كذا 
مداخلة تداعياته الس���لبية على انتظام تزويد السوق 
احملل���ى باحملروق���ات  فى ظل املش���هد احل���اىل وتدنى 
الض���خ،  مع���دالت  واخنف���اض  التخزيني���ة  الس���عات 
وتق���ادم البن���ى التحتية للقطاع، وأيض���ًا دخول فصل 
الش���تاء القادم  وإس���تعداداته، إذ يتأثر مين���اء الزاوية 
املفت���وح بالطق���س ويتع���ذر دخ���ول الس���فن لتفري���غ 

احملروقات فى مواعيدها املقررة. 

       وال خيف���ى عليك���م أيض���ًا أن الظ���روف احلالي���ة 
وم���ا نعاني���ه م���ن إختناق���ات وصعوبات بس���بب تدنى 
القدرة اإلنتاجية وتوقف املوانىء النفطية والوحدات 
اإلنتاجي���ة ، وعل���ى الرغ���م م���ن ذلك قامت املؤسس���ة 
الوطني���ة للنف���ط وبالتعاون م���ع ش���ركة الربيقة، 
والش���ركات األربع���ة اخلدمية لتوزي���ع احملروقات، 
باملض���ى قدم���ا ف���ى تأم���ني تزوي���دات الس���وق احمللى 
باحملروق���ات، وذل���ك بإنش���اء غرف���ة عملي���ات النفط 
تعم���ل صب���اح مس���اء لتزوي���د الس���وق احملل���ى به���ذه 
احملروق���ات، وبذل���ت جه���ودا مكثف���ة م���ع العامل���ني 
باملؤسس���ة وش���ركة الربيقة، بأمل إخت���اذ إجراءات 
وترتيب���ات لضم���ان إنتظام االنت���اج به���ذه الوحدات، 

وكذلك احلقول البعيدة والقريبة.

وقد أدت مجيع هذه التوقفات على االنتاج والتشغيل 
150 ملي���ون دوالر يومي���ا،  اىل فق���دان مايف���وق ال 
ناهيك عن األموال والتى تصرف نتيجة توقف إنتاج 

الغاز وأملصافى احمللية.

   وتلك���م هى العالمات الفارقة ف���ى التاريخ االنتاجى 
لقطاع النفط والغاز، والتى أعتربها مرحلة مفصلية 
فى تاريخ قطاع النفط والغاز ونضعها أمامكم بهدف 

توثيق هذه املرحلة من تاريخ قطاع النفط والغاز.

        إن ه���ذه الظروف املؤملة والتى مر ومير بها قطاع 
النف���ط، ت���ؤدى اىل إس���تياء العامل���ني واملس���تخدمني 
واملس���ئولني، وتش���تت اجلهود للرفع من مستوى اداء 
القط���اع وس���تؤثر حتم���ا عل���ى برامج ومس���تهدفات 
املؤسس���ة عل���ى امل���دى القص���ري واملتوس���ط،وكما أن 
التأجي���ل املس���تمر ف���ى ع���ودة اإلنت���اج اىل معدالت���ه 
املعه���ودة وذل���ك ماقب���ل يونيو 2013 بس���بب املش���هد 
االنت���اج  تدن���ى كف���اءة مع���دالت  احل���اىل، عاقبت���ه 
وتعريض س���المتها للخطر، وفى حالة إستمرار هذا 
الوضع املتدنى، فإننا خنش���ى الع���ودة اىل احلالة التى 
كانت عليه���ا معدالت االنتاج قبل الث���ورة املباركة، 
وه���و ماالنأم���ل ان نص���ري الي���ه، إذ أن إص���الح ذل���ك 
يكل���ف إس���تثمارا وجه���دا كبريي���ن ويس���تغرق وقتا 
لي���س باليس���ري، وحنن على يق���ني من ع���ودة االنتاج 
اىل املع���دالت العالي���ة خالل أي���ام من ب���دء التصدير 
بشرط وهو األهم”أن يرفع كأن من كان يديه عن 
ه���ذا القط���اع”، ويرتكوا ذوى اإلختص���اص يقومون 
بأعماهلم والتى يدركونه���ا جيدا دون تدخل من أى 
جهة فقط املؤسسة الوطنية للنفط، وهو حق أصيل  

خيوهلا هلا القانون.

   كما نؤكد بأن اس���تمرار هذا املش���هد س���يؤثر سلبا 
عل���ى ع���ودة الش���ركات األجنبي���ة للعمل ف���ى ليبيا 
ويش���تت جهود برامج اإلستكش���اف املخططة أو عدم 

تنفي���ذ املعتم���د منه���ا ألس���باب أمنية، مم���ا يزيد من 
تدنى عدد االكتش���افات اجلديدة عما هو مس���تهدف 
. وأن���ا هنا الأذيع س���راً إذا قل���ت أن اإلعتصامات الغري 
الش���رعية واإلعتداءات الغري مربرة، وجتاوز القانون 
من العامة، أضحى  سيد املوقف هذه األيام واستمرار 
هك���ذا وضع يؤش���ر اىل إحتم���ال اإلن���زالق حنو نفقا 
مظل���م الس���امح اهلل ، حي���ث اجمله���ول وخاص���ة دور 
حرس املنش���أت النفطية ودورهم فى هذه اإلغالقات 
الغري مربرة،رغ���م أن مرتباتهم الش���هرية يقبضونها 
من وزارة املالية شهريا، وحتال اىل املؤسسة الوطنية 
للنف���ط والت���ى بدورها تدفعها هل���م ، كما أن حرس 
املنش���أت يتبع���ون لرئاس���ة األركان العام���ة إداري���ا 
فقط..!!.. وما إغالق ميناء الربيقة هذه األيام اال  أحد 
املش���اكل والتى س���يكون مردوده س���ىء على املنطقة 
%40 م���ن جه���د  الش���رقية وخف���ض الكهرب���اء اىل 
احملط���ات الكهربائية ذات اجله���د العاىل نتيجة لعدم 
وص���ول مادة الدي���زل اىل هذه احملط���ات والتى تعمل 

بها..كما أسلفت القول فى هذا املقال.

+ ولنع���ود اىل مادتن���ا األس���بوعية م���ن تاري���خ النفط 
الليب���ى والتى قاربت على اإلنته���اء ، والتى أمتنى من 
اهلل أن أوصلت ولو فكرة بسيطة للقارىء العزيز عن 

مفهوم وثقافة النفط والغاز فى بالدى.

الزلنا فى توضيح للش���ركات ذات الصلة باملؤسس���ة 
الوطنية للنفط، سوى باملشاركة أو العقود، ووصلنا 
اىل ش���ركة +هي���س األمريكية : إحدى الش���ركات 
الكربى فى الواليات املتحدة األمريكية، وهى شركة 

عامة حمدودة املسؤولية .

حيث قام بتأسيس هذه الشركة ليون هيس فى عام 
1933، وقد أس���تمر على رأسها لستة عقود مضت. 
وف���ى ع���ام 1969 أندجم���ت ش���ركة هي���س للنفط 
والبرتوكيماوي���ات م���ع ش���ركة أم���ريادا للب���رتول 
مكونة ش���ركة أمريادا هيس، بيد أنها عادت فى عام 

2006 لتعرف بأسم شركة هيس. 

ه���ذه الش���ركة تدي���ر قس���مني مهم���ني هم���ا قس���م 
اإلستكش���اف واإلنت���اج، وقس���م التس���ويق والتكري���ر. 
تغط���ى أنش���طة الش���ركة األن كل م���ن اجلزائ���ر 
وأس���رتاليا وأذربيج���ان والربازي���ل وبرون���اى، ويقوم 
قسم التسويق والتكرير بصناعة املنتجات البرتولية، 
ويش���رتك ويس���وق املنتجات البرتولية املكررة والغاز 
الطبيع���ى والكهرب���اء، كما أن ترتيب الش���ركة فى 
ع���ام 2011 ف���ى قائم���ة فورش���ن العاملي���ة)500( هو 
الراب���ع والس���بعني ب���ني الش���ركات العاملي���ة حس���ب 

العائدات .

     تعمل ش���ركة هيس ف���ى ليبيا فى منطقة حوض 
سرت الغنى باهليدروكربون، كعضو فى جمموعة 

إئتالف الواحة، وتقوم بإدارة إمتياز ش���ركة الواحة 
للنف���ط، وهى ش���ركة داعم���ة للمؤسس���ة الوطنية 
للنف���ط، ومملوكة للدول���ة الليبي���ة بالكامل، حيث 
حصة ش���ركة هيس فى هذا املش���روع املشرتك تبلغ 
حن���و %8.2 ومتل���ك ش���ركة مارث���ون للنفط حنو 
%16.3 ومتلك شركة كونوكو فيلبس 16.3% 
أخرى. وينتج إمتياز الواحة حنو 340 مليون برميل 
م���ن مكافىء النفط وفى عام 2010 ويش���مل إمجاال 

حنو 13 عشرة مليون أيكر فى احلوض.  

املش���اريع الكربى والت���ى يتم تطويرها م���ن قبل هذه 
الش���ركة املش���رتكة، ه���ى حق���ول ف���ارغ 2 ومشال 
جالو وم ن 98 . إضافة اىل ذلك تقوم ش���ركة هيس 
بأنش���طة إستكش���افية حبرية فى منطقة مربع 54 
الواقع���ة على بعد 38 ميال قبالة الس���احل الليبى فى 
حوض س���رت، وق���د حصلت عل���ى ه���ذه املنطقة فى 
منتصف عام 2005 ومت إكتش���اف اهليدروكربون 

فيها فى عام 2008.

   علق���ت كاف���ة العق���ود للش���ركات األمريكية فى 
حقب���ة الثمانين���ات وذل���ك بع���د أن فرض���ت الواليات 
املتحدة حظرا معروفا على ليبيا، إال ان شركة هيس 
وبع���ض الش���ركات األخرى مث���ل إكس���ون موبيل 
قد أس���تأنفت نش���اطها فى البالد فى عام 2005، بعد 
تس���عة عش���رة عاما من الغياب. دفعت شركة هيس 
باالضافة اىل شركتى كونوكو فيلبس وماراثون، 
وه���ى اجملموعة املعروفة “باس���م جمموعة الواحة” ، 
مبلغ وقدره 1.3مليار دوالر الس���تئناف أنشطتها فى 

البالد.

ً    مت���ت عملية إع���ادة التفاوض فى عقود ش���ركات 
الوطني���ة  املؤسس���ة  م���ع  الك���ربى  العاملي���ة  النف���ط 
للنفط ف���ى عام 2008 األمر ال���ذى أثار عاصفة من 
التوقع���ات ب���أن جمموع���ة الواحة أيضًا س���تقع حتت 
طائل���ة اخلطوة اجلديدة املتماثل���ة فى نظام إتفاقية 
اإلستكشاف ومقامسة اإلنتاج”EPSA 4” بيد أنه مل 
ترد تقارير بشأن اعادة التفاوض فى عقود التفاوض 

فى عقود هذه اجملموعة حتى بدايات عام 2011.

      علقت شركة هيس كل عملياتها اإلنتاجية فى 
ش���هر مارس فى أعقاب اإلضطرابات السياس���ية فى 
بداية عام 2011. وقد علق املدير التنفيذى للشركة 
جون هيس فى شهر سبتمرب 2011 بالقول أنه جيب 
اإلنتظار حتى يتحسن الوضع األمنى قبل أن تتمكن 
ش���ركات النفط والغاز من العودة اىل مستوى إنتاج 

ماقبل الثورة.

واىل اللقاء فى احللقة القادمة بعون اهلل.              

دوالرات   106 ص���وب  برن���ت  خ���ام  اخنف���ض 
للربمي���ل ي���وم الثالث���اء إذ ه���دأت املخ���اوف إزاء 
التوت���رات يف الش���رق األوس���ط ومش���ال افريقيا 
رغم دعم املخاطر السياسية اجلغرافية لألسعار 

يف الوقت احلالي.
ولق���ي عدة جن���ود مصرعه���م وأصيب���ت طائرة 
باضرار ج���راء القتال بني ميليش���يات متصارعة 
للس���يطرة على مط���ار طرابلس يف أس���وأ أعمال 

عنف تشهدها ليبيا يف ستة أشهر.

وق���ال تون���ي نون���ان م���ن طوكيو ميتسوبيش���ي 
كورب "يظل القلق يف السوق إزاء العراق وليبيا. 
ال اعتق���د اننا جتاوزنا مرحلة اخلطر بأي ش���كل 

من االشكال."

وتابع نونان ان برنت سريتفع من جديد عند أي 
مؤش���ر على تع���رض االمدادات م���ن العراق ألي 
خطر. وحبلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش 
تراجع س���عر عقود مزيج النفط اخلام برنت 35 
س���نتا إىل 106.63 دوالر للربميل بعد صعودها 
32 س���نتا إىل 106.98 دوالر عند التسوية يوم 
االثنني. وتظل األس���عار قرب أدنى مستوياتها يف 

ون���زل س���عر العق���ود اآلجل���ة للخ���ام األمريكي ثالثة أشهر.
اخلفيف 11 س���نتا إىل 100.80 دوالر للربميل 

بعد صعودها مثانية س���نتات إىل 100.91 دوالر 
اجللسة السابقة.

مصرف التجارة والتنمية بسرت 
يوفر السيولة النقدية للمصارف 

التجارية العاملة مبنطقة سرت . 

 س���رت 17 يوليو 2014 ) وال (-أفاد مص���در مبصرف التجارة 
والتنمية بس���رت بتوفر الس���يولة النقدية للمصارف التجارية 
العامل���ة مبنطقة س���رت وحت���ى رأس االنوف وبن جواد ش���رقا 
. وق���ال املصدر ملراس���ل وكال���ة االنباء الليبي���ة إن املصرف وفر 
السيولة املالية النقدية للمصارف التجارية والوحدة الرئيسى 
س���رت والوحدة فرع اجلامعة والوحدة اهرواة وبن جواد وراس 
االنوف وقدرها مخس���ة عش���ر مليون دينار . كما وفر السيولة 
املالي���ة النقدي���ة للمص���رف التج���ارى الوطنى بس���رت وقدرها 
مخسة ماليني دينار وسط تأمني امنى لالرساليات املالية . جاء 
ذلك حس���ب االتف���اق الذى مت فى االجتماع املوس���ع بني اجمللس 
احمللى سرت ومدراء املصارف التجارية العاملة بسرت اليومني 

املاضيني . ....)وال-سرت(...

بنغ���ازي 17 يولي���و 2014 ) وال (- باش���رت ش���ركة اخلدمات 
العامة ببنغازى اعمال صيانة االضرار التى تعرضت هلا حديقة 
اجل���الء املقابل���ة ملستش���فى اجل���الء واحل���وادث ببنغ���ازى خالل 
االي���ام املاضيه نتيجة االش���تباكات التى وقعت امام املستش���فى 
واحلق���ت اض���رار مادية كب���رية باحلديق���ة . وأوض���ح الناطق 
بأس���م ش���ركة اخلدمات العامة “ منذر الفقهي “ بسقوط عدة 
قذائف على احلديق���ة أصابت مبنى االدارة الذى تعرض لدمار 
جزئ���ي واألخرى بالقرب من ألعاب االطف���ال اليت مت تركيبها 
من قبل اجمللس احمللي بنغ���ازي من ميزانية الطواري الفتا إىل 
ان���ه مل يصب احد من العامل���ني يف احلديقة . وأضاف “ الفقهي 
“ أن الش���ركة قد باشرت أعمال الصيانة لألضرار حيت تتكمن 
احلديقة من اس���تقبال رودها يف عطلة عي���د الفطر املبارك . ...) 

وال-بنغازي (...

شركة اخلدمات العامة تباشر أعمال 
صيانة االضرار التى تعرضت هلا حديقة 

اجلالء  ببنغازى . 
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مثقفون وأدباء يؤبنون السيدة الشهيدة فتحية الربكاوي
 نال���ت ي���د الغ���در عض���و  املؤمت���ر الوطنى س���ابقا 
ع���ن مدينه درنه الس���يدة فرحيه الربكاوى اليت 
اغتيل���ت عل���ى أي���دى جمهول���ني   أثن���اء قيادته���ا 

سيارتها فى مدينه درنه ..
  فرحية خليفة الربكاوي عضو املؤمتر الوطين 
ام���رأة ذاع صيته���ا يف الش���هور القليل���ة املاضي���ة 
ملواقفها الوطنية املشرفة فهي من رفضت استالم 
مبلغ 45 الف وقالت ان هذا املبلغ ميكنه ش���راء 3 
س���يارات ملبتوري االطراف ، وهي من تنازلت عن 
تذك���رة احل���ج وطالب���ت باعطائها ألم ش���هيد و 

ألحد املعاقني .
ق���د يظن البعض أن األس���اتذة فرحيه تقوم بهذه 
األمور ألجل الش���هرة أو التباه���ي ولكن املقربون 
ال���ي ه���ذه الش���خصية الدرناوي���ه يعل���م ويعرف 
جي���دا أن األخت فرحيه ال���ربكاوي ُعرفت دوما 
مبواقفها احلازمة واملش���رفة ووطنيتها اخلالصة 

وحبها الكبري لليبيا .
وه���ى ايض���ا عض���و نش���يط باحلرك���ة العام���ة 
للكش���افة واملرش���دات وعض���و مؤس���س باالحتاد 

النسائي وأيضا عضو باهلالل األمحر اللييب

فاطمة غندور
اتقدم بالتعزية احلارة اىل االستاذ املناضل رجب اهلنيد 
، - وكل أف���راد عائلته - يف هذا املصاب اجللل زوجته 
الشجاعة السيدة فرحية الربكاوي واىل أهالي درنة 
- الذين ابتلعهم غوٌل أس���ود س���يموُت اختناقا قريبا- ، 
وهي ش���هيدة بإذنه تع���اىل فهكذا جرمي���ة ال ترتكبها 
إال اي���دي امثة ال دين هلا وال ذمة ...عزاؤنا يف مصابها 
واح���د فقد كانت صاحبة موق���ف ورأي وقد ألتقيت 
به���ا يوم تقدميها ألج���راءات اس���تقالتها ) وحديثها يف 
ميادي���ن ( يف مدخ���ل ادارة املؤمت���ر الوط���ين ومل أملس 
يف صوتها إال حس���ا وطني���ا صادقا ومواطنة ش���ريفة 
منزهة عن أي ش���ائبة بها طم���ع او تدليس ...أنت من 
س���تظلني حية وإنهم سيش���هدون نهايتهم كما كل 

ظامٍل طاغ..
 

أم العّز الفارسي
اح���اول ان اكت���ب عن���ك ....فم���ا وج���دت اال س���ريتي 
ي���ا  املس���روق  .....وفرح���ي  حزن���ي  كلها....يارفيق���ة 
فرحي���ة...كان ذل���ك يف صباح ما نس���يناه علي مقعد 
ب���اص املدرس���ة....كنت يف خدجية الك���ربي وكنت 
يف فتحية ش���نيب اواخر العام 1972...انتم ختططون 
لالنتقال م���ن البالد للس���لماني ....وحنن من س���كانه 

ال���ي  كالن���ا  اللقاء...حت���ول  ذل���ك  القدامي....ومن���ذ 
قطعة م���ن االخرى...اسس���نا صداقاتنا...بنينا احالمنا 
اليت كانت ليبيا الغري عنوانها....اقتس���منا النجاحات 
وعشنا شراكة اخليبات واالنكسارات....اخذنا نتيجة 
الثانوية مع���ا ....جنحنا معا ....دخلن���ا اجلامعة معا ....
الكش���اف معا....اهل���الل االمح���ر معا....عملن���ا مع���ا....
س���افرنا معا...تزوجن���ا واجنبنا وغرس���نا يف اوالدنا ما 
جنيناه...ويف اوردتهم س���كبنا دم صداقتن���ا واخوتنا ....
كم من حمب لك وكم مريد ....كيف لي ان اكتب 
عنك .....اي رصاص���ة تلك اليت قتلتك واخرتقت قليب 
....ياقل���يب يافرحية.....م���ن يعزيين احت���اج الي حضن 
خاليت فتحية االن فكيف ل���ي بها.....احتاج الي حضن 
ام���ي وح���زن امي االن...س���اتعلم بعدك طعم���ا جديدا 

حلزن كنا نقاومه....يافرحية

عيسى عبد القيوم
ي���وم امس تأبني س���لوى ، الي���وم الصديقة واالنس���انة 
فرحي���ه ال���ربكاوي ف���ى ذم���ة اهلل   اغتي���اال !. تعازينا 

احلارة للصديق رجب اهلنيد # زوج الراحلة .

عبد العظيم البشيت
ياهلذا الرصاص الغ���ادر متى خيجل ويتوّقف ، ومتى 

يروي ضمأه !!؟؟
 ي���ا أدوات امل���وت األعم���ى متى تتوقف���ون عن اعرتاض 

طريق اخلري واحلب واجلمال !!؟؟
 كانت الس���يده فرحيه نبعا للح���ب واخلري والعطاء ، 

وستنتصر على رصاصكم اجلبان .
اجلمي���ع ميوت���ون ، ولكن مّث���ة من مي���وت أكثر . مل 
أس���تغرق وقتا طويال كي أش���عر واتيّق���ن أن اختفاء 
فرحيه الربكاوي مل يك���م جمرد خرب ، وإمنا انزالق 
ثقيل للروح لن أنس���اه ولن ينساه الكثريون . أدركت 
ذل���ك من الكلم���ات واجلمل اليت ش���ّكلت حوارات كنا 
نتبادهلا ، واليت بدأت اآلن تنهمر وتتقافز أمام ناظري 
يف كل م���كان ، أمسعه���ا وأراها اآلن بوضوح ش���ديد ، 

وهي تؤملين وترهقين كثريا .
مل جند الوقت الكايف يافرحيه حتى نفهم ونس���توعب 
إن���ك رحل���ت .. وكي ال يك���ون فاجعا إىل ه���ذا احلد . 
لكنك فعلت ماتس���تطيعني كي يكون غيابك حضورا 

دائما .

حسنب املزداوي
عندم���ا تهج���م عض���و املؤمت���ر ع���ن مدين���ة الزاوي���ة 
الس���لفي )حمم���د الكيالن���ي( على زميالته الس���يدات 
باملؤمت���ر، قمنا حن���ن جمموعة من املثقف���ني والكتاب 

والسياس���يني، بالذه���اب إىل مقر املؤمت���ر، وأعلنا عن 
تضامنن���ا معه���ن، وعقدنا جلس���ة مش���رتكة، كانت 
برئاسة عضو املؤمتر املس���تقيل، رئيس جلنة اإلعالم 
األستاذ حسن األمني، حتدث فيها مجيع احلضور من 

رجال ونساء .
وال أزال أتذكر حديث الس���يدة فرحي���ة معي ، وهي 
تث���ين على زوجها، الذي لوال وقوفه معها، وتش���جيعه 
هل���ا، مل���ا اس���تطاعت أن ت���رتك مدينتها ال���يت تبعد عن 
طرابلس حوالي 1300 كلم، وتبتعد عن مسؤولياتها 

وعالقاتها االجتماعية .
اليوم مل يتورع القتلة عن اغتيال هذه السيدة الطيبة 
املس���املة، ولن يرعوي هؤالء التكفرييون القادمون من 
غاب���ات الفكر التكفريي، وجماهل تورا بورا، من الذين 
اختطفوا مدينة درن���ة احلضارية اجلميلة عن املزيد 
م���ن القتل واالغتيال، إذا مل يقف اجملتمع الدولي عن 
ردعه���م واس���تئصاهلم، ألنهم س���رطان ينهش جس���د 
اإلنس���انية .. رح���م اهلل الس���يدة فرحي���ة ال���ربكاوي، 

والتعازي لزوجها وأسرتها وزميالتها الفضليات.

فاطمة غندور عيسى عبد القيومحسني املزداويأم العز الفارسيعبد العظيم البشيت
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 بعد إعالن النتائج النهائية يصبح لزمًا حتديد موعداً لتسليم واستالم للسلطة الربملانية اجلديدة 
املنتخبة وقد أصبح مقر الربملان معلومًا حسب اإلعالن الدستوري وتوصيات جلنة فرباير وحسم 
املصاحلة  بشأن  احلامسة  القرارات  اختاذ  القادم  التشريعي  اجلسم  وعلى  ودستوريًا  قانونيًا  األمر 
اجملتمع  مكونات  مجيع  تشمل  وأن  السبل  بكافة  ودعمها  الوطين  احلوار  مبادرات  وإجناح  الوطنية 
ارتكبوا منهم  الذين  الداخل واخلارج وعرض  املهجرين يف  إلية حمددة تكفل عودة  اللييب وإجياد 
جرائم حبق الليبيني على القضاء للتوقيع العقوبات املناسبة حبقهم وتعديل القوانني السابقة مبا 
التبو  مكون  حقوق  على  حتافظ  تشريعات  تسن  وأن  املرحلة  واستحقاقات  مقتضيات  مع  تتناسب 
واالمازيغ وإدراج لغتهم ضمن املناهج املعرتف بها يف مؤسسات الدولة وجيب على الربملان املنتخب 
تقديم الدعم الكامل للجنة صياغة الدستور حتى تنتهي من عملها يف املدد القانونية ويتم حتديد 
اختيار  وطريقة  خمتلطًا  رئاسيًا  أو  برملانيًا  كان  أن  الدستور  يف  السياسي  النظام  شكل  مالمح 
التشريعي  الذي يكون منوط به اجلانب  الربملان  الرئيس وصالحياته حبيث ال تتعارض مع عمل 
وأال تتعدى سلطاته سلطة الرئيس والذي يعطيه الدستور احلق يف اختاذ القرار بعد التشاور مع 
الربملان فيما خيص األمور السيادية يف الدولة وتشكيل اجمللس األعلى للقضاء يتكون من اهليئات 
القضائية يقع على عاتقه النظر يف قضايا الفصل بني السلطات الثالثة وتفسري   نصوص الدستور .

     .

 عبداملنعم سعدون 

بعيداً عن حديث املؤامرات األجنبية والعربية علينا، 
حتى  أو  مبالغات،  ب��ال��ض��رورة  كلها  ليست  وال���يت 
إىل  يصل  جنون  من  ال��ي��وم،  نشهده  ما  ف��إن  أوه��ام��ًا، 
إنه  أيدينا،  صنع  من  جلِّه  يف  هو  إمن��ا  التدمري،  حد 
لكثري  ذات��ي  وت��دم��ري   ، اللييب  لإلنسان  ذات��ي  تدمري 
من مكوناتنا، إىل احلد الذي حُيار فيه املرء إن كان 
ما  يعون  الفوضى  وهذه  اجلنون  هذا  عن  املسؤولون 
أنهم  أم  يفعلونه، وهل هو عن سبق إصرار وترصد، 
منساقون وراء حسابات ذاتية، ومحاقات منفلتة من 

أي منطق؟
اوضاعنا  أن  الناس  فيها  اعتقد  ثالث  سنوات  مضت 
إىل  االس���وأ  م��ن  تدرجييا  تتحسن  س��وف  الداخلية 
القوة  "منطق"  غلب  الشديد  لألسف  ولكن  األحسن 
شئ  ك��ل  على  االق��ص��اء  ومنطق  التعصب  ومنطق 
ليبيا  يف  عامة  مس��ة  ال��ذات��ي   التدمري  اص��ب��ح   حتى 
فهو يقوم على نسف كل مقومات الوحدة الوطنية 
الدولة  يف  االجتماعي  النسيج  ومي��زق  الداخلية، 
الواحدة، ويقسم الشعب الواحد إىل اطراف متناحرة 
 ، ومتقاتلة  متنافرة  مسلحة  جمموعات  شكل  يف 
وقابل  هشاشة،  أكثر  اللييب  اجملتمع  صار  وبذلك 
النهوض  ع��ن  ع��اج��ز  ورمب���ا  والتقسيم،  ل��الخ��رتاق 

جمدداً.
كيف حدث ذلك ؟ ومن املسؤول عنه ؟ ومن املستفيد  

منه ؟
من  ه��ل  التدمريية؟  العقلية  هل��ذه  تفسرٍي  م��ن  ه��ل 

تفسري هلذا اهلوس بتدمري الذات؟ 
الوطنية  املصلحة  تغليب  يف  لفشلنا  تفسرٍي  من  هل 
واجلماعية لصاحل املصاحل الضيقة والقصرية املدى ؟  
الشعب اللييب الذي ثار على دكتاتور مصاب جبنون 
العظمة ، دمر وطنه وشعبه على امتداد أربعة عقود 
من أجل نفسه وبقاؤه يف السلطة   جيد اليوم، نفسه 
الذاتي   التدمري  من  وحالة  عارمة  فوضى  قلب  يف 
بينها  وتندلع  املهرتئة  وأجهزتها  الدولة  فيها  تغيب 
أط��راف  م��ن  بعناية  هندستها  تتم  ال��يت  ال��ص��راع��ات 
اليت  اخلطرية  احلالة  بهذه  استمرت  إن  وهي   ، عدة 
عليها اليوم، فإنها  ستقود حتما يف اجتاه عودة نظام 
اسوأ تدمرياً واحنطاطًا من منط " نظام" القذايف، أو 
تقود يف النهاية إىل انقسام مناطقي وجهوي متخلف 

حتت خمتلف الشعارات الدينية والسياسية .
طريقة  يف  أزمتنا   ، نفوسنا  ويف  عقولنا  يف  أزمتنا 
يف  أزمتنا   ، األخ���ر  تقبل  ال  ال��يت  املتخلفة  تفكرينا 
تعصبنا الديين والسياسي ، أزمتنا يف تعصبنا القبلي 
وّل��د اإلح��س��اس عند  ال��ذي  واجل��ه��وي فالتعصب هو 
حق  على  أنها  باعتبارها  املتصارعة   األط��راف  كل 
الذي  هو  التعصب  هذا  خطأ  على  األخ��ر  والطرف   ،
للقتل  استعداد  وعلى  بالعداء  مشحونا  بعضنا  جعل 
والذبح وارتكاب أبشع اجلرائم بأسم "الثورة" أو بأسم 
هذا  وك��أن  السياسية  ال��ش��ع��ارات  حت��ت  أو  "ال��دي��ن" 
عن  يدافع  اللييب  الشعب  على  وّصيًا  أصبح  البعض 

احلق والطرف األخر عن الباطل !
سواء  والدينية   اجليوسياسية  املكونات  تسطع  مل  
تلك اليت نشأت خالل الثورة أو بعدها حتت خمتلف 
احمليط  إط��ار  ضمن  تعمل  أن  وامل���ربرات  ال��ش��ع��ارات 
احلاضر  وسلبيات  املاضي  أحقاد  وتتجاوز  ال��واح��د 

وأثاره املدمّرة على اجلميع، والعلى إيقاف صراعها 
وتتفق  وتتحاور  جتلس  لكى  والثروة  السلطة  على 
التحديات  ملواجهة  ق��واه��ا  جتميع  على  بينها  فيما 
واملتطلبات احلاضرة للمجتمع اللييب ككل والعمل 
مصاحلها  ل��ض��م��ان  املستقبل  س��ي��اس��ات  رس���م  ع��ل��ى 

املشرتكة يف ظل الوطن الواحد . 
السلطات  ل��ع��م��ل  ال��ن��اظ��م��ة  ال��س��ل��ط��ات  ت��غ��ي��ب  ن��ع��م 
أرض  ع��ل��ى  وال��ق��ض��ائ��ي��ة  والتشريعية  التنفيذية 
الواقع بفعل عوامل عديدة ولكن أيضا حتى  املكونات 
بعد  نشأت  ال��يت  مشاربها  خمتلف  على  السياسية 
الثورة فشلت أيضا وبنفس الدرجة بالتصدى للمهام 
الظروف  هلا  توفرت  عندما  والدميقراطية  الوطنية 
التارخيية  رسالتها  وتأدية  مكانتها  ألخ��ذ  املالئمة 
ال��وط��ن وال��ش��ع��ب، وف��ض��ل��ت مجيعها ألس��ب��اب  حن��و 
قادتها  وسلوكيات  عقليات  وحتكم  حتكمها  بنيوية 
إىل االرمتاء يف أحضان القبلية واجلهوية واملناطقية 

و التعصب الديين لدرجة التطرف . 
أن��ف��س��ن��ا من  ن��دم��ر  ب���أن  اع���رف ك��ي��ف مسحنا  ال  
الداخل؟ هناك خلل عميق يتوجب حتليله وكشفه  
واهل��وان  العجز  من  الدرجة  هذه  إىل  وصلنا  كيف 
العناصر اليت أدت إىل عجزنا  والتخلف؟.. الشك أن 
تكبل  ال��يت  نفسها  هي  القذايف  حكم  أب��ان  املاضي  يف 
عقولنا، وحترمنا اليوم من البحث عن سبل التفاهم 
املاضية مازالت قائمة إىل اآلن  اآلفات  واحلوار، ألن 
حنّكم  نستطيع  مل  إننا  ب��ل   ، وسلوكنا  عقولنا  يف 
وآليات  وأساليب  جمتمعي  تفاهم  خلق  يف  عقولنا 
ليس  ومعذرة  ونطورها،  وحنميها  نغذيها  عقالنية 
كل شئ هو من فعل املؤامرات اخلارجية كما حيلو 
للتهرب  املأزوم  اللييب  املشهد  قراءة  تبسيط  للبعض 
العميقة  ب��ال��ف��ج��وة  اإلق����رار  و  احلقيقة  ق���ول  م��ن 
الليبية مجيعها، فهي وحدها  املكونات  والواسعة بني 
أوال اليت تتحمل املسؤولية فيما حدث وحيدث ألنها 
كل  ويف  وق��ت  كل  يف  أمامنا  من  تنفجر  براكني 
مكان وزمان بسبب تراكمات عجزنا عن معاجلتها 

بالكيفية االفضل واألصلح .       
حيدث  ملا  مثلكم  حائر  وأن��ا  ج��واب  من  عندي  ليس 
قوم  الليبيني   ألن  ليس  بالطبع  كلها،  ليبيا  يف 
متخلفون ، وليست ألن اجلينات اليت حيملونها هي 
السبب، بل سبق هلم يف أعقاب االستقالل أن شيدوا 
وطنا ولكنهم مل يستطيعوا أن حيافظوا عليه وهناك 
شعوب وأمم كثرية عانت مثلنا من التمزق وفوضى 
سيادتها  استعادة  يف  جنحت  ولكنها  الثورات  بعد  ما 

ووحدتها وتقدمت بشكل حثيث حنو بناء نفسها .    
إن مسؤوليتنا اليت تناط بنا أن نتبع احلق ونصلح وال 
نقصي وأن نرغم انفسنا على التحاور سلميا وليس 
بلغة السالح والقتل والتدمري ,وأن نتحلى باملسئولية 
مسؤولية  ف��ه��ذه  ك��ك��ل  جمتمعنا  مستقبل  جت���اه 
تارخيية تقع على عاتقنا مجيعا، فلن يعذرنا الزمن 
وال االجيال القادمة بأننا وقفنا بدون حراك عقالني 
نرتك  أن  فإما   ، بنا  امل��ن��اط  احل��ق  انتفاعنا  يغلب  أو 
أو  سائغة،  لقمة  ويصبح  ويتفكك  ينحل  جمتمعنا 
نعمل على أن ننتشله مما هو فيه ونكون بدأنا خطوة 

على الطريق الصحيح .

موت ال يشبه املوت 

طرابلس: قتال للسيطرة على املطار...

مجعة أمحد عتيقه

ترمجة/ د. فرج دردور

التدمري الذاتي للوطن
بقلم / عبد املنصف البوري

وح��ي��اة ط��رزت   .. امل���وت  يشبه  م��وت ال 
أزاهري احلياة . 

ال أطيق مناسبات التأبني ... ألنها نقطة 
يف نهاية السطر.. ومن نلتقى اليوم يف 
ونتضمخ  وحنادثها  لنناجيها،  رحابها 
لقبا  حت��م��ل  م��ع��ه��ا،  ذك��ري��ات��ن��ا  بعطر 
أم��رية   ( سلوى  إنها   : بسواها  يليق  ال 
. فكيف لنا أن تؤبن   ) احلرية واحل��وار 

) احلرية ( ، وأن نرثى ) احلوار( .
بكل  استثنائية  ام��رأة  كانت   ، سلوى 
مت��ّد  شفيفا  طيفا  ك��ان��ت  امل��ق��اي��ي��س، 
تنثر مشاتل احملبة،   ، النديتني  كفيها 
حاولت  ال��ذي  والتشوه،  القبح  ومتسح 
به  تشوه  أن  والظالم  التوحش  قطعان 
كانت   . هلا  وأخلصت  أحبتها  أم  وج��ه 
حتبل  حل��دي��ق��ة  ن����اط����ورا(   ( س���ل���وى 
حب��ب��ات ال��ب��ذار، وج��دائ��ل األق��ح��وان .. 
وتستأصل  وتشذبها،  تنقيها  أن  حتاول 
تصد  ال��ع��وس��ج..  وأش���واك  الطفيليات، 
 .. القبلي  وغ��ب��ار  ال��س��م��وم  ري���اح  عنها 
بسياج  ي���وم  ذات  تسيجها  أن  وحت��ل��م 
ال��ق��ان��ون  درس���ت  حقوقية  )ال���ع���دل(.. 
ك��رس��ال��ة وأم���ان���ة ، ث��م ان��ط��ل��ق��ت يف 
رده������ات احمل���اك���م حت��م��ل ال��رس��ال��ة 
احمل��ام��اة،  امتهنت   .. األم��ان��ة  وت����ؤدي 
ودافعت عن املظلومني، وضحايا العدل 
امل��س��ت��ب��اح. ك��ان��ت ف��ارس��ا م��ن ف��رس��ان 
 ) ث��راء  تلم  أو  جاها  تبغ  مل   ( النجدة، 
وداف��ع��ت ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، ح��ت��ى أول��ئ��ك 
لرصاصهم  مرمى  منها  جعلوا  الذين 
تنتصر  ألنها  ذل��ك  فعلت  نعم  ال��غ��ادر، 
جوارحها  يسكن  الذي   ، العدل  لضمري 
وخيالط أمشاج عظامها . وحني كانت 

وأمطر  ثورة فرباير، وامحرت احلدق، 
كان   . ودماء  رصاصا  الرمادي  الفجر 
األمامي،  الصف  يف  حمجوزا  موقعها 
الصفوف  يف  اجل��ل��وس  تعرف  ال  فهي 
تقنط  ومل   ، ت���ي���أس  مل   ، اخل��ل��ف��ي��ة 
املشارك  موقع  م��ن  ترصد  وه��ي  حتى 
الثورة  ه��ذه  مسار  اع��رتى  ما  الشريك 
من اعتالل واختالل، فهي ابنة مدرسة 

اجملد  أن  على  تراهن  واملستقبل،  األمل 
األزهار  وأن أمجل  والزيتون،  لألطفال 
كل  يف  س��ل��وى  ار  مل  ب��ع��د.  تتفتح  مل 
على  تئن  يأسة  قانطة،  معها  لقاءاتي 
اجلرح، أو تنظم مقاطع النواح... كانت 
لكل  وإعالنا  عنوانا  املشرقة  ابتسامتها 
لصهوات  واملمتطني  باملستقبل  املؤمنني 
احللم املستحيل، كنت أرقبها وأنا اقول 

ما هلذه السيدة اجلميلة، ال يهدأ هلا بال 
وال يقر هلا قرار، أما أن هلا أن تسرتيح 
ولو اسرتاحة احملاربني . وكان يأتيين 
اجل����واب دائ���م���ا.. ع��م��ال دءوب����ا وج��ه��دا 
خالقا، ومبادرات فاعلة، وحيوية دافقة 
.. وحني حكم القضاء وهامجتها قطعان 
ال��ت��وح��ش واط��ل��ق��وا رص��اص��ه��م ال��غ��ادر 
وط��ارت  أي��دي��ه��م  م��ن  س��ل��وى  افلتت   ..
 ... اهلل  م��ل��ك��وت  إىل  جم��ن��ح��ة  مح��ام��ة 
 .. فيه  وول��غ��وا  ب��ال��دم  أيديهم  تلطخت 
مستهزئة  بامسة  إليهم  تنظر  وسلوى 
األوغ���اد  أي��ه��ا  لكم  تبا  أاّل  عليائها  م��ن 
عطشكم  ل���رتووا  وال���دم  اجلسد  لكم   ..
احمل��م��وم ، ول��ي وط��ن؛ احل��ري��ة حلمته 

واحلوار سداه. 
بأن  الطيبيني  اص��دق��ائ��ي  ي��ا  فأعلموا، 
س��ل��وى، وغ��ريه��ا م��ن ش��ه��داء احل��ري��ة 
واحل�����وار، ه��م ال��ب��ارق وال��ب��ريق ال��ذي 
ي��ض��يء ل��ن��ا ال����درب وي��ن��ري ل��ن��ا عتمات 
يف  ك��وة  ويفتح   .. والتخلف   ، اجلهل 
اجلدار القامت، الذي حياول الظالميون 
وطننا  ليبقى  ال��وط��ن،  ب��ه  يسيجوا  أن 
ليبيا ) وردة تنمو على األهداب يف الليل 
احلزين ( ولن تذوي، ولن متوت بعون 

اهلل بني أيدي التافهني . 
س��ع��د  س���ل���وى  ال���ش���ه���ي���دة  اهلل  رح�����م 
واحل��وار..  احلرية  أم��رية  بوقعيقيص، 
الكلمة واحلوار واحلرية  وكل شهداء 

كافة. 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

امل���واف���ق  رم���ض���ان   19 يف  ال���ق���اه���رة   
2014/7/16م

تسعى  املسلحة  اإلسالمية  اجلماعات   
املطار.  حيرسون  الذين  الزنتان  إلزاحة 
العامل اخلارجي  ليبيا عن  حيث قطعت 
اهلجوم  منذ  األجانب  تستقبل  تعد  ومل 
فليبيا  ال��دول��ي،  ط��راب��ل��س  م��ط��ار  على 
ل��ي��س ل��دي��ه��ا س���وى م��ط��اري��ن دول��ي��ني 

صغريين أحدها يف شرق البالد. 

هامجت  اإلسالمية  األلوية  األح��د  يوم 
كتائب  طرد  أجل  من  العاصمة  مطار 
ال���زن���ت���ان، )م��ع��ق��ل ال���ث���وار، ت��ق��ع 170 
ك��ي��ل��وم��رتا ج��ن��وب ط���راب���ل���س(، وه��ي 
ثورة  منذ  طرابلس  مطار  حترس  اليت 

 .2011

ل��ي��ل��ة االث���ن���ني، اس��ت��أن��ف��ت اجل��م��اع��ات 
املسلحة أعماهلا العدائية بقصف املطار 
فدمروا � وفق بعض الشهود � نسبة 90 
٪ من الطائرات الرابضة يف املطار، وقتل 

يف العملية 21 شخصًا. 

يف ه����ذا ال���س���ي���اق، احل���ك���وم���ة ت���درس 
الدولية،  بالقوات  االستعانة  إمكانية 
األم���ن وم��س��اع��دة احلكومة  الس��ت��ع��ادة 
به  أدىل  م��ا  ه��ذا  سلطتها.  ف��رض  على 
السيد  احلكومة  باسم  الناطق  الثالثاء، 
من  أعلنت  املتحدة  واألمم  أمني.  أمحد 

جانبها عن إجالء موظفيها من ليبيا. 

عنف، تهريب، وفساد 

ال��ت��وت��ر يف ازدي������اد بني   م��ن��ذ أش���ه���ر، 
يف  ط��راب��ل��س.  يف  املسلحة  اجل��م��اع��ات 
بدعم  طرابلس  سكان  املاضي،  نوفمرب 
برحيل  طالبوا  ال��زن��ت��ان،  كتائب  م��ن 
العنف  مت��ارس  ال��يت  مصراتة  كتائب 
ي��رتدد  ال  ح��ني  يف  والتهريب.  وال��ف��س��اد 
ال��ب��ع��ض ع���ن ات���ه���ام ال���زن���ت���ان، "ب��أن��ه��م 

احلكومة،  من  دينار  مليون   1.4 أخذوا 
وي��ت��س��اءل مل��ا ي��دف��ع هل��م دون غ��ريه��م، 
من  اخل��روج  على  البالد  مساعدة  ب��دل 
أزمتها". هذا وفق ما قاله مجال زوبية، 
ال��ذي  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ث��وري��ة  اللجنة  ع��ض��و 
أضاف أن كتائب الزنتان معظمهم من 
اجلنود السابقني جليش معمر القذايف..

اختفاء  على  حملوا  الدبلوماسيني  بعض 
اجليش  خت��ص  األسلحة  م��ن  شحنات 

اللييب، من مطار طرابلس الدولي.
ه����ذه ال���ت���وت���رات ت��ع��ك��س اخل��ص��وم��ات 
تعترب كتائب  الليبية. حيث  السياسية 
بأنها  وت���وص���ف  "م��ع��ت��دل��ة"،  ال��زن��ت��ان 
داعمة للجنريال املتقاعد خليفة حفرت، 
مايو  يف  عسكرية  عملية  أطلق  ال��ذي 
اإلرهابيني  من  بنغازي  لتطهري  تهدف 

اإلسالميني.

على  هجموا  الزنتان  امل��اض��ي،  مايو  يف 
امل��ؤمت��ر ال��وط��ين ال��ع��ام ب��ع��دم��ا ش��ع��روا 
يف  عليه.  الدينيني  املتطرفني  بسيطرة 
قلب  يف  اسالمية  كتائب  توجد  املقابل 
حبراسة  تقوم  ال���دروع  تسمى  ال��ص��راع 
ي��ق��ول خليفة  ال���وط���ين، ك���ا  امل���ؤمت���ر 
ح��ف��رت. وض��م��ن ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف توجد 
اختطفت  ال��يت  وه��ي  ليبيا،  ث��وار  غرفة 
رئيس الوزراء اللييب يف اكتوبر املاضي، 
معقل  م��ص��رات��ة  ك��ت��ائ��ب  وك���ذل���ك 
كتائبها  قائد  للزنتان.  والعدو  الثوار 
ص��الح ب���ادي، ال��ذي ه��و عضو سابق يف 
الوفاء  كتلة  تسمى  إسالمية  مجاعة 
على  السيطرة  يريد  الوطين،  باملؤمتر 
كل املطارات، حتى ال يستطيع أعضاء 
يقول  لبنغازي،  االنتقال  اجلدد  الربملان 
كعضو  حديثًا  املنتخب  التكبالي،  على 
اليت  االنتخابات  هذه  النواب،  مبجلس 
متثيل  إىل  تشري  رمسيُا  عنها  يعلن  مل 

ضعيف لإلسالميني.

ال��س��ب��ت ق��د ي��ت��م ال��ت��وص��ل إىل ات��ف��اق 
املطارات  املسلحة، تسلم فيه  اجلماعات 
ل��ل��ح��ك��وم��ة. وق�����د أق����ام����ت ال��ك��ت��ائ��ب 
اإلسالمية حفل تسليم املطار العسكري 
امعيتيقة وللمرة الثالثة يف عامني ومل 

يتم تنفيذ أي منها مت حتى اآلن. 

التجارية  احملالت  أغلقت  طرابلس،  يف 
ليبيا  يف شهر رمضان.  هادئة  والشوارع 
شبيهة  ال��ع��امل  ع��ن  مفصولة  ص���ارت 
حب���ال���ة احل���ظ���ر اجل������وي يف س���ن���وات 

التسعينيات.

املصدر/ صحيفة ليفيقاروه الفرنسية:

انعقاد جلسة الربملان
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“ أخسارة”..يا 
بنغازي !!!

مقاالت7

 م���ا الذي حي���دث يف مدينتكم يأهل بنغازي وم���ا الذي أصابكم  
وأصابها؟ ها هي بنغازيكم ومدينتكم  أصبحت ولألسف مدينة 
خاوي���ة على عروش���ها ويف حضورك���م  وأم���ام أعينكم وهاهي 
تغ���رق يف الدماء وندعوكم إلنقاذها بع���د أن غادرها الكثريون 
وبعد أن كانت عامرة  بأهلها هاهي قد صارت مدينة بال أهل!!.

لق���د  أصابك���م الوه���ن واألحباط وختليتم س���ريعًا ع���ن املبادئ 
والقيم البنغازية العظيمة  وفقدمت كل ش���ئ كان فيكم  ومل 
نع���د نراكم أهل بنغازي  الذي���ن كنَّا نعرفهم ويعرفهم العامل 

من حولنا .
مصيبة وكارثة ما جيري يف مدينتكم وفوق أرضكم ويف هذه 
املدين���ة اليت كانت مضرب األمثال يف الش���هامة والكرامة ويف 
الطيب���ة والودَّ وم���دَّ يد العون لكل الناس، وه���ذه املدينة اليت مل 
تكن يف يوم من األيام إالَّ نرباس���اً  ُيهتدي به يف النضال واجلهاد 

والتضحية واإليثار..
ن���ادراً وبال���كاد وأن���ت تتج���ول يف ش���وارعها وأزقته���ا أن تلتق���ي 
بصدي���ق أو زمي���ل تتحدث مع���ه “وتفضفض”إلي���ه وتصارحه 
بس���رك ومعاناتك وآالمك..لقد أصبح اخل���وف يف مدينتكم هو 

العنوان للحياة اليومية..
 حتى إفش���اء الس���الم قلَّ ومل يع���د آمنا وصار الناس خبش���ونة 
س واخلوض يف  ويعتربونه اس���تدراجًا  النتزاع األخبار والتجسَّ
أم���ور ال يودَّون التحدث فيها خوف���ا على حياتهم وحياة أبنائهم 

وأهلهم.
نع���د  والذي���ن مل  أثاره���م  أختف���ت  الذي���ن  بنغ���ازي  أه���ل  ي���ا   
نسمع”س���هاريهم” ال���يت كان���ت  متأل أج���واء اللق���اءات باحُلبِّ 

واألمن وتبعد اخلوف عن النفوس..
أحاديث صادقة وبال نفاق..أين  كل هذه  األجواء واليت كانت 
تدفعك���م إلي قيام الث���ورة  واالنتصار على الطاغي���ة ونظامه .. 
أي���ن  تل���ك  األحاديث والكلم���ات اليت خترج  م���ن القلب لتصل 
إلي القلب.. أحاديث تس���تقر يف الوجدان  والذاكرة وال تغادرها 

سنني طويلة!!
أي���ن الذين كان���وا هم األهل واألخوة وأبن���اء العمومة؟ أين من 

كنَّا نستأمنهم يف غيابنا عن بيوتنا وأموالنا وأسرنا؟
أي���ن أختفت كل هذه القيم  األخالقي���ة النادرة  واملتَّميزة اليت 
خ���صَّ اهلل بها هذه املدينة  اجلامعة  لكل أطياف الش���عب اللييب 
من شرقه  إلي غربه  إلي جنوبه  ال سرٌّ مكتوم وال رزق مقسوم 

.. بني األخوة ..
 أي���ن أولئك  الذين  كنا حُنسُّ بأحسيس���هم .. ونفرح لفرحهم 
وحن���زن حلزنهم الذين  تؤملنا معاناتهم  ونس���عد بتقديم العون 

هلم  وإخراجهم من ُعسرتهم وآالمهم..
أي���ن هؤالء مجيع���ًا وأين ذهب���وا وغاب���وا؟ أين ذهبت  	  
األس���رة  البنغازي���ة  الواح���دة ؟ أين تلك االبتس���امات العريضة 
ال���يت كانت  تس���بق الكلمات ومت���أل القلوب ثقة وتغس���لها من 
الغ���ش واحلقد وم���ن الكراهية ؟ أين تلك الكلم���ات العذبة اليت 
كنَّا نس���معها تنطلق من ألس���نتكم وكأنكم  الشعراء والكتاب 

واملثقفون والعلماء؟
 حمافلكم االجتماعية ولقاءاتكم مل يعد هلا طعم ومل يعد فيها 
ال أم���ن وال أمان.. ش���وارعكم وس���احاتكم باتت مقف���رة وخالية 
م���ن اإلحس���اس باحل���ب والتقارب..لقاءاتكم كله���ا جمامالت 
وابتسامات كلها زيف وبال لون وبال طعم وبال رائحة ..عندما 
تلتقون.. الكل غرباء والكل  خيش���ى اآلخر وال يطمئن للحديث 
معه.. اخلوف جعل الكثريين عند رجوعهم إلي بيوتهم يبدءون 
يف مراجع���ة وتذكر ما قال���وه وما حتدثوا ب���ه يف مكاتبهم ويف 

أجتماعاتهم أو حتى أثناء صالتهم يف املسجد ..
ر أحدهم أنه  تف���وَّه بكلمة” هّكي   واملصيب���ة واملش���كلة إذا تذكَّ
وىّل هّكي” فس���يطول ليلة وس���تزداد دقات قلبه ويرتفع ضغط 
دمه ورمبا يف نفس الوقت يصاب بداء السكري  أو تفاجئه ذحبه 

صدرية ال متهله طوياًل...
 هكذا هي األجواء يف مدينتكم.. إنقلبت  رأسًا على عقب ..

لقد كان صوتها قويًا..عاليا وهادراً يصدع باحلق وال خيشى يف 
احلق لومة الئم  كلهو ش���فافية وصراحة وبيانًا.. الكل يسمعه 
بوضوح  ويعيه وال يعرتض عليه  لسالمة القصد وحسن النية 

وللمصلحة العامة.. 
 أما اآلن وبكلَّ أس���ف مل نعد نس���مع س���وى حديث خافت يصدر 

من قلوب مرجتفة وبألسنة متلعثمة ال تكاد تبني.. 
 لقد غاب صوته���ا وانتثرت أحاديثها وصارت همس���ات ضعيفة 

بالكاد ُتسمع  وبالكاد ُتفهم .
 فمتى ي���ا بنغازي تعودي���ن كما عرفناك وكم���ا عرفك اآلباء 
واألبن���اء واألخ���وة  واجل���ريان؟ مت���ى تعودي���ن األم احلنون اليت 

حْتُنوا على أبنائها وتلفهم بردائها  الناصع البياض؟ .
 فهل ألبنائك أن يعودوا ألحضانك مرة أخرى ويصارحونك وال 

خيافون وال يتأخرون وينتهي هذا الكابوس إلي غري رجعه؟ 
 هل س���تعود االبتس���امة املش���رقة إلي وجوه الناس ويعود األمن 
والتف���اؤل وإعادة  احلياة إلي كل البي���وت وتعود بنغازي كما 

عهدناها رائدة وقائدة وأّمًا لكل الليبيني.

                                                                          مفتاح سعد املعوج 

رشيد بالعيد اخليام

إبراهيم سامل قصيبات

الشرعية و الشريعة و فضيلة املفيت

اليوم أكل غداً مأكول . ) اجلزء األول (

هيئة  من  و   ، ملقيت  فضيلة  من  نسمع  أن  نتوقع  كنا 
النفوس  تهدئة  على  تعمل  متوازنة  فتوى  ليبيا،  علماء 
و ترطيب القلوب،و تضيق شقة اخلالف بني األطراف 
و  النار  على  الزيت  تصب  فتوى  أم��ام  بنا  ف��إذا   ، املعنية 
توسع م دائرة الصراع، و متده باملزيد من الوقود البشري 
السريع اإلشتعال فتوى تهدر دماء طائفة من الليبيني 
حلساب طائفة أخرى ، فتوى حرمت فئة من املواطنني 
املستهدفني بالقتل املمنهج من حقهم الشرعي يف الدفاع 
على  تأسست  ألنها  الصواب  جانبها  ،فتوى  أنفسهم  عن 
و األمين يف  السياسي  للواقع  أو خاطئة  قراءة مغرضة 
البالد ، و ألنها صدرت تعبرياً عن موقف سياسي تلّبس 

بالدين .
الدفاع  يف  الشرعي  حقه  املفيت  فضيلة  ي��ن��ازع  أح��د  ال 
وج��ود  ح��ول  يشرة  معه  ختتلف  ولكننا  الشرعية  ع��ن 
هذه الشرعية ، فضيلته يقول بأن ها هنا مؤمتر وطين 
متثلت  الذي  اإلنتخابات  صندوق  من  شرعيته  يستمد 
اللييب، و جيب شرعًا و قانونًا إحرتام  الشعب  إرادة  فيه 
هذه الشرعية واإلمتثال إلرادتها اليت هي إرادة الشعب 
اللييب ، و حماربة من خيرج عليها، و يشارك فضيلته 
يف رأيه هذا كل القوي املهيمنة على املشهد السياسي، 
ي���دور يف فلكهم ممن  امل��ؤمت��ر و خ��ارج��ه، و م��ن  داخ���ل 
الفاقد  املؤمتر  بهذا  مصائرهم  و  مصاحلهم  أرتبطت 

للشرعية .   
اللييب  ال��ش��ع��ب  غالبية  ت��ق��ف  اآلخ����ر،  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  و 
فقد  قد  الوطين  املؤمتر  ب��أن  لتقول  خنبًا  و  مجاهرييًا 
اليت حددها  الزمنية  إنتهاء مدته  أواًل،بسبب   ، شرعيته 
يوم2014/02/07م..و  بإنتهاء  الدستوري  اإلعالن  له 
تنفيذ  امل����ربر يف  غ��ري  و  ال���ذري���ع  ف��ش��ل��ه  ث��ان��ي��ًا،ب��س��ب��ب 
أيضًا  ،و  إجنازها  أج��ل  من  أنتخب  ال��يت  اإلستحقاقات 
بسبب فشله اخلطري يف إدارة شؤون البالد السياسية و 
األمنية              و اإلقتصادية ،و غريها من اجملاالت ..وذلك 
بسبب تفرغ أعضائه ملصاحلهم الشخصية،ولصراعاتهم 
احلزبية و اإليديولوجية و اجلهوية، بعيداً عن املصاحل 
الوطنية ،بل و على حساب املصاحل الوطنية ، األمر الذي 
إستمرار  م��ن  اهل��اوي��ة،وج��ع��ل  حافة  إىل  ال��ب��الد  أوص��ل 
و  الدولة  وجود  من  تبقى  ما  يهدد  خطراً  املؤمتر  وجود 

يضع وحدة ترابها و شعبها يف مهب الريح.
إرادة الشعب و يؤمن بأنه  إذا كان هناك من حيرتم  و 
بأم  يشاهد  أن  يكفيه  ك��ان  فقد  الشرعية  مصدر  هو 
اليت  الشعبية  امل��س��ريات  و  املظاهرات  تلك  حجم  عينة 
خ��رج��ت ب���اآلالف يف أغ��ل��ب امل���دن وع��ل��ى م��دى الشهور 
املاضية للمطالبة برحيل املؤمتر و يقارنها بتلك األعداد 
بنغازي  و  طرابلس  يف  كرتني  خرجت  ال��يت  القليلة 
مطالبة ببقاء املؤمتر؛ لكي يقتنع بأن احلديث عن وجود 
يف  هو  بعد07-02-2014م  الوطين  للمؤمتر  شرعية 
الواقع حديث عن وجود مصاحل سياسية و إيديولوجية 
و أجندات خاصة القوى املهيمنة على املشهد السياسي و 
املؤمتر يعتمد حتقيقها على بقاء  األمين،داخل و خارج 

املؤمتر أطول مدة ممكنة .
صحيح أنه من حق فضيلة املفيت بصفته الشخصية أن 
يتجاهل كل هذه املعطيات املوضوعية وأن يعترب كل 
غوعائيًا  سلوكًا  الشعبية  املسريات  و  املظاهرات  ه��ذه 
تّعرب به العامة عن جهلها و أن يعترب النخبة املعارضة 
معادين  علمانيني  و  للثورة،  معادين  أزالم��اً  للمؤمتر 
بصفته  ذلك  يفعل  أن  حقه  من  ليس  ..ولكن  لإلسالم 

و  الدينية  امل��واق��ف  ت��ؤس��س  أن  جي��وز  ال  ألن��ه  الدينية 
الفتاوى الشرعية على املواقف و اإلعتبارات الشخصية، 

و بالقفز على الواقع و جتاهل معطياته امللموسة.
ثقب  أي  من  و  ،ب��ل  نافذة  أي  من  و  إذن  ب��اب  أي  فمن 
إستطاع فضيلة املفيت أن ميد من خالله يده إىل املؤمتر 
فتواه  عليها  أسس  اليت  شرعيته  إثبات  بشهادة  الوطين 
اليت أهدر مبوجبها دماء طائفة من الليبيني، كل ذنبهم 
أنفسهم  الدفاع عن  الشرعي يف  أنهم أستخدموا حقهم 
مجاعات  مواجهة  يف  ثانيًا  ذويهم  و  أهاليهم  عن  و  أواًل 
و  ممنهجة  ق��ذرة  حربًا  عليهم  تشن  مسلحة  إرهابية 
مفتوحة تستخدم فيها كافة األسلحة و وسائل القتل 
و التدمري و الرتويع،وبالرغم من إستمرار هذا القتل و 
ونصف  سنة  من  أكثر  مدى  على  الرتويع  و  التدمري 
فضيلته  يؤمن  ال��يت  السلطة  وقفت  ،فقد  اآلن  حتى 
و  ساكنًا  حت��رك  أن  دون  املتفرج  م��وق��ف  بشرعيتها 
شوارع  يف  غ��دراً  و  غيلة  يوميًا  يتساقطون  الذين  كأن 
مواطنني  كالب،وليسوا  و  قطط  هم  درن��ة  و  بنغازي 
ليبيني مسلمني من أهل السنة واجلماعة و كأنه ليس 
متتعها  ش��روط  أهم  من  و  السلطة  واجبات  أوج��ب  من 
أرواح��ه��م  محاية  على  ق���ادرة  تكون  أن  ه��و  بالشرعية 
أوج��ب  م��ن  ليس  كأنه  ،و  ممتلكاتهم  و  أعراضهم  و 
بالقيام  السلطة  هذه  يطالب  أن  املفيت  فضيلة  واجبات 
ذلك  عكس  ه��و  فضيلته  فعله  م��ا  ..ل��ك��ن  واج��ب  بهكذا 
متامًا ،إذ أصدر فتوى تصادر حقهم الشرعي يف الدفاع 
عن أنفسهم و تهدر دمائهم و تعد من حياربهم بدخول 
اليت  الشرعية  على  اخل��روج  حبجة  وذل��ك  اخللد  جنة 
سريري  موت  حالة  يف  فهي  فعاًل  ماتت  قد  تكن  مل  إن 
الظاملة  و  الفتوى اخلطرية  أن هذه  مؤكد وذلك يعين 
الذين قد يصل  املواطنني  أهدرت دماء اآلالف من  اليت 
الفتوى  عددهم فيما بعد إىل ميئات اآلالف بفعل هذه 
، بل أو  قد بنيت على أساس أقل ما يوصف به أنه واه�ٍ 
هي من بيت العنكبوت و يتحمل أبداً أن تبنى عليه فتوى 

بهذه اخلطورة .
النتيجة  ه��ذه  إىل  وصولنا  م��ن  بالرغم  ذل���ك،و  م��ع  و 
مجيع  من  املسألة  بهذه  اإلحاطة  يف  رغبة  الواضحة،و 
الوطين مازال  املؤمتر  أن  جوانبها، دعونا نفرتض جداًل 
فضيلة  له  أراده��ا  كما  و  كاملة،  بشرعيته  حمتفظًا 
..ولكننا حنن سكان مدينيت بنغازي و درنة على  املفيت 
وجه التحديد نفتش يوميًا عن هذا املؤمتر أو باألحرى 

عن سلطته فال جند هلا أثراً يف حياتنا .
شوارعنا و أحيائنا و ضواحينا خاليه متامًا من أي تواجد 
لسلطة شرعية سوى سلطة الكتائب املسلحة اليت تنعم 
التواجد  وحدها باألمن و األمان، و حبرية احلركة و 
وط��أة  حت��ت  حن��ن  نعيش  بينما   ، زم��ان  و  مكان  أي  ي 
خبطوات  نشعر  اليومي،و  الرعب  و  باخلوف  الشعور 
حلظة،ميوت  كل  يف  و  خطوة  كل  يف  تتعقبنا  امل��وت 
العبوات  بتفجري  ،و  ب��ال��رص��اص  رم��ي��ًا  ي��وم��ي��ًا  ال��ن��اس 
فنعثر  أبناؤنا  ،خيتطف  املفخخة  السيارات  و  الالصقة 
عليهم جثامني حمرتقة، و أجساداً بال رؤوس و رؤوسًا 
و  الطرقات  على  ضحايانا  أش��الء  تتطاير  أج��س��ام  ب��ال 
األرصفة ، جيثم الرعب على صدورنا يوميًا كالكابوس 
عندما يغادرنا أبناؤنا املنتسبون إىل املؤسسات العسكرية 
ال��ن��اش��ط��ون  و  اإلع��الم��ي��ة  و  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  و  األم��ن��ي��ة  و 
السياسيون و احلقوقيون و ال ندري إن كانوا سيعودون 
بشكل  هذا  كل  وحيدث   ، مشوهة  جثثًا  أم  أحياء  إلينا 
بنغازي  و  ونصف  سنة  من  أكثر  م��دى  على  يومي،و 

تصرخ و درنة تئن طلبًا للنجدة وحبثًا عن سلطة تضع 
ملن  حياة  ال  ولكن   ، اليومي  الرتويع  و  القتل  هلذا  ح��داً 
تنادي و ال وجود لسلطة تسمع و حني قيض اهلل لسكان 
بنغازي من حياول أن يكسرها هذا املنجل اخلبيث الذي 
فضيلة  ؛تذكر  رادع  دون  يوميًا  الناس  أرواح  حيصد 
شرعية  هناك  و  سلطة  هناك  و  دول��ة  هناك  أن  املفيت 
جي��ب اإلم��ت��ث��ال إلرادت��ه��ا و اإلم��ت��ث��ال ألرادت��ه��ا حبسب 
فتوى فضيلته يعين أن نسلم أعناقنا ملن يريد قطعها و 
نسلم مدينتنا ملن يريد إستباحتها ،هكذا بدون مقاومة 
و بدون إعرتاض و كأن شريعتنا الغراء مل متنحنا حق 
الدفاع عن أنفسنا بكل ما منلك من قوة وذلك حني يفقد 
ولي األمر قدرته أو رغبته يف الدفاع عن رعيته ، و توفري 
األمن هلم فيفقد تبعًا لذلك حقه يف الوالية عليهم إال 
مبا يتفق مع مصاحلهم العامة،و مطالبهم األمنية ألنه 
من غري املعقول و من غري املقبول شرعًا ومما يتعارض 
يبقى  أن  املعلول  و  العلة  و مع منطق  البشر  مع فطرة 
يرون  هم  و  مستسلمني  خانعني  درنة  و  بنغازي  سكان 
العام  و  العام األول ينقضي  الشهور تكر،و  األيام متر و 
حصده  يف  سرعة  ي��زداد  امل��وت  ومنجل  ينتصف  الثاني 
أن ينتفض من  ي��وم ج��دي��د؛ دون  ألرواح��ه��م م��ع ك��ل 
الشهامة  و  العزائم  و  اهلمم  ذوي  من  الشرفاء  بينهم 
للدفاع عنهم ، و إذا كانت هناك سلطة تنازعهم حقهم 
، و  يف ذلك فهي و بكل تأكيد سلطة فاقدة للشرعية 
الدفاع  يف  حقهم  عليهم  تنكر  شريعة  هناك  كانت  إذا 

عن أنفسهم فهي و بكل تأكيد ليست شريعة اإلسالم.
من  ج��زء  على  الفعلية  سلطتها  ما  دول��ة  تفقد  عندما 
أراضيها مأهول بالسكان بفعل تدخل خارجي أو نتيجة 
توجهات  ذات  مسلحة  مج��اع��ات  أو  مج��اع��ة  لسيطرة 
سياسية و أيديولوجية متطرفة وينتج عن ذلك تعرض 
ممنهجة  إره��اب��ي��ة  لعمليات  اجل���زء  ذل��ك  يف  ال��س��ك��ان 
تعجز  ممتلكاتهم،و  و  أعراضهم   و  أرواحهم  تستهدف 
فسيكون  هلم،  األمن  توفري  عن  و  محايتهم  عن  الدولة 
من حق أولئك السكان بل أيضًا من واجبهم أن يتدبروا 
أعراضهم  و  أرواحهم  حيفظ  مبا  بينهم  فيما  أمورهم 
وممتلكاتهم و يوفر هلم األمن و األمان ..و من أولويات 
جييد  ممن  مسلحة  كتائب  أو  فرقًا  يشكلوا  أن  ذل��ك 
ليتولوا  أبنائهم،  من  السالح  إستعمال  يتقن  و  القتال 
مهمة الدفاع عنهم،و حماربة أعدائهم..ويف أغلب هكذا 
تستطيع  ما  كل  بتقديم  تقوم  الدولة  أن  جند  حاالت 
للمقاتلني  و  للسكان  املعنوي  و  املادي  الدعم  أشكال  من 
الذين يدافعون عنهم ،مبا يف ذلك إضفاء الشرعية على 
على  جيب  مبا  يقومون  أنهم  بإعتبار  املقاتلني  أولئك 

الدولة أن تقوم به فيما لو كانت قادرة.
وه��ذا م��ا رأي��ن��اه حي��دث يف هكذا ح��االت إال يف ح��االت 
أقرب  للدولة  املمثلة  السلطة  فيها  تكون  نادرة  و  شاذة 
اليت  اجلماعات  أو  اجلماعة  إىل  أيديولوجيًا  و  سياسيًا 
عن  تكون  ما  أبعد  و  الوطن،  من  اجل��زء  ذلك  أغتصبت 
توجهات و أهداف السكان و من يتوىل محايتهم و الدفاع 
نراه  ما  ،وه��ذا  املتطرفة  اجلماعات  إىل  فتنحاز  عنهم 
باملؤمتر  املمثلة  السلطة  موقف  عن  تعبرياً  اآلن  حيدث 
فتوى  تأتي  درن���ة،و  و  بنغازي  يف  حي��دث  ال��وط��ين،مم��ا 
الشرعية  إلضفاء  ليبيا  علماء  هيئة  امل��ف��يت،و  فضيلة 
األيديولوجي  و  السياسي  امل��وق��ف  ه��ذا  على  الدينية 
الواضح ..وذلك حبجة الدفاع عن شرعية سلطة يكفيها 
عن  فادحًا  و  فاضحًا  عجزاً  تعجز  أن  لشرعيتها  فقدانا 
و  بنغازي  يف  يوميًا  تزهق  اليت  الربيئة  األرواح  محاية 

درنة و يف غريها من املدن.
دعونا مرة أخرى نفرتض جداًل أن ليبيا سلطة شرعية 
من  سيكون  بالتالي  و  اجلميع  إحرتام  و  بقبول  حتظى 
واجب فضيلة املفيت شرعًا أن يدافع عن هذه الشرعية، 
ف��إذا  عليها  خي��رج  م��ن  حم��ارب��ة  ب��ض��رورة  يفيت  أن  و 
أن  إذن  حقنا  فمن  احل���ال  واق���ع  ه��و  ه��ذا  أن  أف��رتض��ن��ا 
على  الفتوى  ه��ذه  أقتصرت  :مل��اذا  نتساءل  أن  و  نسأل 
عسكريني  من  معه  من  و  حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء 
التجلي  هي  الكرامة  معركة  كانت  هل  مدنيني؟!!  و 
الفرتة  خالل  الشرعية  على  للخروج  األول  أو  الوحيد 
خالل  األقل  على  أو  القذايف  نظام  سقوط  أعقبت  اليت 
الوطين؟!! ما حدث و حيدث يف بنغازي  املؤمتر  مرحلة 
منذ سنة ونصف من سفك لدماء األبرياء أليس خروجًا 
أن  بالشرعية  يتمتع  من  على  يفرض  الشرعية  على 
يضع له حدًا؟!!!أختطاف مدينة درنة و إخراجها بالكامل 
من حتت سلطة الدولة ،أليس خروجًا على الشرعية و 
أن ترد  الدولة يستوجب منها  إنتهاكًا صارخًا لسلطة 
عليه بتحرير املدينة و تطهريها من اإلرهاب؟!! خطف 
رئيس احلكومة من فراشة لياًل، وضربة أمام عدسات 
معلنًا  صحفي  مؤمتر  يف  خاطفة  خ��روج  و  التصوير 
الشرعية  على  خ��روج��ًا  أليس  خطفة  ع��ن  مسئوليته 
؟!!  للعدالة  تقدميه  و  اخلاطف  على  القبض  يتطلب 
األرت��ال  تلك  عن  املفيت  فضيلة  يا  تسمع  أو  تشاهد  أمل 
حمملة  الشوارع  و  الطرقات  يف  السيارات  من  الطويلة 
"الدم.. برجال ملثمني،يلوحون ببنادقهم و هم يهتفون 

املفيت؟!!  يا فضيلة  م��اذا  ه��دم  و  اهل����دم"؟!!دم من  اهل��دم 
أم   ، املقدس  بيت  حيتلون  الذين  الصهاينة  دم  هو  هل 
إسرائيل  لدولة  هدم  هو  وهل  الليبيني؟!!  املسلمني  دم 
أو هو هدم ملا تبقى من وجود للدولة الليبية؟!! و أيهما 
أشد خطراً و أدعى للمقاومة و احملاربة من خيرج على 
شرعية السلطة على إفرتاض متتعها بالشرعية ،أم من 

يستهدف القضاء على الدولة نفسها؟!!
فكيف و ملاذا مل تستطيع يا فضيلة املفيت أن ترى يف كل 
املماثلة خروجًا  هذه احل��االت و يف غريها من احل��االت 
من  يستوجب  لوجودها،  تهديداً  و  الدولة  شرعية  على 
و  شدتها  يف  مماثلة  فتاوى  يشأنها  تصدر  أن  فضيلتك 

حدتها و صرامتها هلذه الفتوى اليت صدمتنا بها؟!!!.
على  اخل���روج  جم��رد  يف  تتمثل  ال  اإلشكالية  ألن  ه��ل 
يف  األوىل  بالدرجة  ،و  أيضًا  تتمثل  ما  بقدر  الشرعية 
هناك  أن  ال��ش��رع��ي��ة؟!!مب��ع��ن��ى  على  خي��رج  م��ن  ه��وي��ة 
تصنيفًا أيديولوجيًا و سياسيًا للخارجني على الشرعية 
، يضعهم يف خانات حتدد مدى قربهم و بعدهم بالنسبة 
خ��ارج  و  داخ��ل  السياسي  املشهد  على  املهيمنة  للقوى 
:"أنا  مقولة  التصنيف  هذا  يف  تطبق  و  الوطين  املؤمتر 
أب��ن عمي على  و  أخ��ي  و  أن��ا  ،و  أب��ن عمي  أخ��ي على  و 

الغريب".
فيها  زم��ان جترب  و  ه��ذا هو ما حي��دث يف كل مكان  و 
الشرعية على أن تكون مطية للسياسة   و األيديولوجية.            
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الدافق  الطوفان  هذا  يف  العقل  بعني  تأملنا  أننا  لو 
من ماليني األنواع من املخلوقات فالبد أن نتوصل 
إىل حقيقة أزليه وبسيطة .. وهذه احلقيقة تتمثل 
اليت حيل  , أي  التجدد  يف ظاهره ملموسة قوامها 
ذلك  يف  خيتلف  ال��ق��دي��م...ال  حم��ل  اجل��دي��د  فيها 
وسائر  وامليكروب  والنبات  احل��ي��وان  عن  اإلن��س��ان 
فحيث  بطن  وما  منها  ظهر  وما   , املخلوقات  أن��واع 
بكائنات  ت��ع��وض  أن  الب��د  ك��ان   , كائنات  ت���روح 
الزمان  يف  االستمرار  صفه  للحياة  ليكون  جديدة 
وهكذا   , األف���راد  ال  األن���واع  مستوى  وعلى  وامل��ك��ان 
تستمر احلياة يف ديناميكيه هادرة متجددة , لتدور 
اللهم   , أبداً  تتوقف  ال  دورات  مبخلوقاتها  عجلتها 
إال أذا حلت بهذا الكوكب كارثة ال تبقي فيه وال 
تذر ..... ولكي تدور العجلة فالبد من طاقه تغذيها 
ذاتها  الكائنات  مصادرها  ومن   , مصادر  وللطاقة   ,
أبدي  , وهل��ذا تسلط بعضها على بعض يف ص��راع 
فيه  توقد  اليت  طاقته  على  كائن  كل  ليحصل   ,
ج��ذوه احل��ي��اة وك��ان الب��د – واحل���ال كذلك – 
قاتل  أو  ومأكول  أكل  إىل  الكائنات  تقسيم  من 
ومقتول , أو مستهلك ومنتج أو قوي وضعيف , إىل 

الظلم  ظاهرها  يف  يبدو  اليت  املتناقضات  هذه  أخر 
 , العدل والرمحة  باطنها ميكن  , لكن يف  والقسوة 
الناس  اهلل  دفع  ولوال   ( تعاىل  لقوله  مصداقًا  رمبا 
على  يسرى  وما   ) األرض  فسدت  ببعض  بعضهم 
, فكأمنا  امل��خ��ل��وق��ات  , ي��س��رى ع��ل��ى س��ائ��ر  ال��ن��اس 
إذ   , دائمًا يف مأزق صعبة  احلياة تضع خملوقاتها 
ما أصعب أن يرتبص كل كائن بكل كائن أخر 
إذن  الكائنات  تعيش  فكيف  وإال   , فيأكله  ليقتله 
تقوم  اليت  طاقتها  على  لتحصل   , تأكل  أن  دون 
....الب��د إذن أن يأكل اجلميع على  أوده��ا ؟؟؟  بها 
مائدة ضخمه واحده , وال يهم أن تكون تلك املائدة 
منصوبة يف الغابات            أو البحار أو ما حتت الثرى 
, أو ما فوق الثرى , لكن كل من أكل , فالبد أن 
... ومن هذا الصراع  , طال الزمان أو قصر  يؤكل 
األزل����ي ب��ني األك���ل وامل���أك���ول , ك���ان الب���د من 
واختفاء  وه��روب  وخ��داع  وتربص  وحيل  مناورات 
القائم  التفاعل  هذا  خالل  ومن   , وح��ذر  وتصرف 
وتصقل  الكائنات  تصهر   , الزمن  قديم  من  بينها 
أما   , الصامدة  القوية  لألنواع  فيها  البقاء  ليكون   ,
املتخاذلة واملتواكلة , فإىل االنقراض , أو اجلحيم 

ذلك أن احلياة حتب األقوياء وتناصرهم , وختذل 
الضعفاء , وتتخلى عنهم فكأمنا احلياة يف مشوارها 
والتجدد   , والتجدد  والصمود  القوه  تنشد  الطويل 
تطور , والتطور يسري إىل األحسن دائمًا , وتاريخ 
احل��ي��اة ع��ل��ى األرض خ��ري ش��اه��د ع��ل��ى م��ا نقول 
وحيتاج  ومثري  ومتشعب  طويل  الشك  ...امل��وض��وع 
إىل دراسات ودراس��ات , ومن أجل هذا سوف نقدم 
هنا جانبًا واحداً يتناول فتات اآلكلني واملأكولني 
لتوازن   , بالغه  بدقه  دفتها  احلياة  توجه  وكيف   ,
بني اإلنتاج واالستهالك , حتى تيسر لكل نوع من 
اإلنسان  إن  يناسبه  ال��ذي  الطعام  ن��وع  املخلوقات 
, وهو بعقله املدرك يستطيع أن  نوع وحيد وفريد 
يروض كل ما يف األرض لنفسه , فيّنوع يف طعامه 
آخر  كائن  أي  يستطيعه  ال  مبا  وملذاته  وشرابه 
كانت  بكائنات  زاخ��رة  وه��ي  موائده  إىل  فلننظر 
 , صنفًا  منها  ولنلتقط   , ت��ؤك��ل  أن  قبل  ت��أك��ل 
وليكن ذلك شرحية مسك تبلغ وزنها نصف كيلو 
جرام ومن املمكن أن يلتهمها إنسان , فال يزيد وزنه 
نستفيد  ال  أننا  إذ   ,  ) ج��رام   50  ( مبقدار  إال  منها 
بكل ما نأكل , بل تذهب نسبه كبريه بني نفايات 

شابه  وما  األنسجة  من  املهدوم  وترميم  واح��رتاق 
ذلك , ولو استفدنا بكل ما نأكل وصار يف أجسامنا 
 , كتاًل  واحليتان   , طواًل  النخيل  لبلغنا   , خمزونًا 
وهذا ماال نراه حقًا وصدقًا ..... إن شرحية السمك 
اليت تزيد يف وزن اإلنسان مخسني جرامًا , كانت 
 , الطعام  يف األص��ل مخسة أالف كيلو ج��رام من 
أو بالتحديد كانت كائنات حبريه دقيقه تعرف 
بأسم الطحالب , وهي مبثابة املراعي البحرية غري 
املنظورة اليت تعيش عليها كل احليوانات البحرية 
, ما صغر منها وما كرب , وكل كائن منها يأكل 
ما قبله أو ما حتته وحبيث يبدو أن الكائنات مجيعًا 
تنتظم يف شكل أشبه بهرم متدرج , قاعدته املراعى 
اإلنسان  ه��ذا  أو  احل��وت  وقمته   , الدقيقة  املائية 
اجلالس إىل املائدة , وما بني القاعدة والقمة يتدرج 
تضيق  حلقات  هيئه  على  واالس��ت��ه��الك  اإلن��ت��اج 
كلما ارتفعنا إىل أعلى , وطبيعي أن قاعدة اهلرم 
هي األساس وفيها يرتاص أكرب عدد من وحدات 
البناء , ثم قد ينتهي اهلرم عند قمته بوحدة بنائيه 

واحده , وهذا بالضبط ما نراه يف سالسل الطعام .



العدد 167 

األحد 22 رمضان  1435 هـ املوافق  20  يوليو 2014 مالسنة الرابعة

 يق���ول اهلل تب���ارك وتع���اىل: }ورب���ك خيلق ما 
يشاء وخيتار ما كان هلم اخِلرَية{  وقد اختار 
س���بحانه العش���ر األواخ���ر من ش���هر رمضان، 
من بني س���ائر أيام الشهر، وخصها مبزيد من 

الفضل وعظيم األجر.

ف���كان صلى اهلل عليه وس���لم جيته���د بالعمل 
فيه���ا أكثر م���ن غريها ، تقول عائش���ة رضي 
اهلل عنه���ا: )كان رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه 
وسلم جيتهد يف العش���ر األواخر ما ال جيتهد 

يف غريه(  ..
وكان حيي���ي فيها الليل كل���ه بأنواع العبادة 
من صالة وذكر وقراءة قرآن، تقول عائش���ة 
رض���ي اهلل عنه���ا: )كان رس���ول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل ، وأيقظ 

أهله ، وَجدَّ وشدَّ املئزر( ..
ف���كان يوق���ظ أهل���ه يف ه���ذه الليال���ي للصالة 
والذك���ر، حرص���ا عل���ى اغتنامه���ا مب���ا ه���ي 
جدي���رة به م���ن العبادة، قال اب���ن رجب : "ومل 
يك���ن النيب صلى اهلل عليه وس���لم إذا بقي من 
رمضان عش���رة أيام يدع أحداً من أهله يطيق 

القيام إال أقامه".
وش���د املئ���زر ه���و كناي���ة ع���ن ت���رك اجلماع 
واعتزال النس���اء، واجلد واالجتهاد يف العبادة. 
وكان الن���يب صل���ى اهلل علي���ه وس���لم ي���داوم 
قب���ض، فف���ي  االعت���كاف فيه���ا حت���ى  عل���ى 
"الصحيحني" عن عائشة رضي اهلل عنها: )أن 

الن���يب صلى اهلل عليه وس���لم كان يعتكف يف 
العشر األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل، ثم 

اعتكف أزواجه من بعده(. 
 

وم���ا ذلك إال تفرغًا للعبادة، وقطعًا للش���واغل 
والصوارف، وحتريًا لليل���ة القدر، هذه الليلة 

الش���ريفة املباركة، اليت جعل اهلل العمل فيها 
خرياً من العمل يف ألف ش���هر، فقال سبحانه: 

القدر خري من ألف شهر{ .. }ليلة 
يف ه���ذه الليل���ة تق���در مقادي���ر اخلالئق على 
م���دار الع���ام، فيكتب فيه���ا األحي���اء واألموات، 
والسعداء واألش���قياء، واآلجال واألرزاق، قال 

تعاىل: }فيها يفرق كل أمر حكيم{ .
وق���د أخفى اهلل ع���ز وجل علم تعيي���ني يومها 
ع���ن العب���اد، ليكثروا م���ن العب���ادة، وجيتهدوا 
يف العم���ل، فيظهر م���ن كان ج���اداً يف طلبها 
حريص���ًا عليه���ا، وم���ن كان عاج���زاً مفرطًا، 
فإن من حرص على شيء جد يف طلبه، وهان 
عليه ما يلقاه من تعب يف سبيل الوصول إليه.
ه���ذه الليل���ة العظيم���ة ُيس���تحب حتريها يف 
العش���ر األواخر من رمضان، وه���ي يف األوتار 
أرجى وآك���د، فقد ثب���ت يف "الصحيحني" أن 
الن���يب صلى اهلل عليه وس���لم قال: )التمس���وها 
يف العش���ر األواخ���ر م���ن رمضان، ليل���ة القدر 
يف تاس���عة تبقى، يف س���ابعة تبقى، يف خامسة 
تبق���ى(، وه���ي يف الس���بع األواخ���ر أرج���ى من 
غريه���ا، فف���ي حدي���ث اب���ن عم���ر رض���ي اهلل 

عنهم���ا أن رجااًل من أصح���اب النيب صلى اهلل 
عليه وس���لم ُأروا ليلة القدر يف املنام يف السبع 
األواخ���ر، فق���ال رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه 
وس���لم: )أرى رؤياك���م قد تواطأت يف الس���بع 
األواخ���ر، فمن كان متحريه���ا فليتحرها يف 

السبع األواخر(.
ثم هي يف ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون، 
حلدي���ث ابن عم���ر رضي اهلل عنهم���ا أن النيب 
صلى اهلل عليه وس���لم قال: )ليل���ة القدر ليلة 

سبع وعشرين( .
فاح���رص أخي املس���لم عل���ى االقت���داء بنبيك 
صلى اهلل عليه وس���لم، واجته���د يف هذه األيام 
ض لنفح���ات ال���رب الكريم  والليال���ي، وتع���رَّ
املتفضل، عسى أن تصيبك نفحة من نفحاته 
ال تش���قى بعده���ا أب���داً ، وأكث���ر م���ن الدعاء 
والتضرع، خصوصًا الدع���اء الذي علمه النيب 
صلى اهلل عليه وس���لم لعائشة رضي اهلل عنها 
ح���ني قالت: ي���ا رس���ول اهلل، أرأي���َت إن وافقُت 
ليلة القدر، ما أق���ول فيها؟ قال: )قولي: اللهم 

إنك عفو حتب العفو فاعف عين( ..

رمضان كريم 88

  
 حدثنا ي���ا رمضان عن بعض ذكرياتك، فيما 

مضى من السنني واألعوام....!
حدثنا يا رمضان ع���ن مثراتك وخرياتك، اليت 
كان جينيه���ا اجملتمع منك يف س���الف األيام، 
حدثنا ع���ن اجلياع والعراة، م���اذا كنت تفعل 
به���م؟ وع���ن األيت���ام والفق���راء كي���ف كنت 
تق���رر مصريه���م؟ وع���ن اجملرم���ني واجلن���اة 
وعن الش���اردين عن اهلدى، والسالكني طريق 
أصح���اب  األغني���اء،  وع���ن  وال���ردى  الغواي���ة 
الث���روات الضخم���ة، وع���ن املل���وك واخللف���اء 
كي���ف كان���وا يس���تقبلونك، وكي���ف كانوا 
يعرف���ون ل���ك كرامت���ك وحق���ك، حدثن���ا ي���ا 

رمضان وال ختشى وال ختف..
أط���رب أمساعنا حبديث���ك املمتع ي���ا رمضان، 
فإن���ا ل���ك س���امعون، وللذي���ذ خطاب���ك واعون 

ومنصتون.
قال رمضان :

أيه���ا الصائم���ون والعرب املؤمن���ون، لقد كان 
تارخيي املاضي عجيبًا، وذكرياتي يف القرون 
اخلالي���ة واألحق���اب الغاب���رة كان���ت غريب���ة 
ومث���رية، لقد كان اس���تقبال الناس لي مثاليًا 
كرمي���ًا. كان الصائم���ون يفك���رون ب���ي قبل 
قدومي عليهم، ويس���تعدون للقائ���ي قبل أيام 
من نزولي بفنائهم، ف���كان تارك الصالة مثاًل 
يغتس���ل ويلب���س ثياب���ه الطاهرة ويس���تقبلين 
بالتوب���ة واإلناب���ة، وكان ش���ارب اخلم���ر من 
قب���ل حل���ول الصي���ام، يلق���ي الطاس ويكس���ر 
الكأس، ويتوب توب���ة نصوحًا إىل بارئ الناس، 
وكنت جتد اخلليع الرقيع واملستهرت واملاجن 
والفاس���ق املسرتس���ل. متى دخل وقت الصيام، 
ن���زع عنه ثي���اب فس���قه وفج���وره وتنظف من 
أدران���ه وش���روره وجمونه، وانقلب���ت أوصافه، 
وتبدل���ت أخالق���ه، وغس���ل مب���اء الن���دم ودمع 
للمس���اجد  فأصب���ح  وأوزاره  ذنوب���ه  العي���ون 
س���فرياً، وبني حلقات العل���م وجمالس اإلميان 
متنق���اًل مس���روراً، كالنحل���ة من زه���رة إىل 
زه���رة، تغذي جس���مها م���ن الرحي���ق املختوم، 

وحتيي روحها باألريج العبق املنعش.
قلت يا شهر رمضان، ويا شهر اخلري واإلميان، 
مل ال حتدثنا عن األغني���اء وأصحاب الثروات، 
كي���ف كان���وا يس���تقبلونك وكي���ف كنت 
جتدهم يف رمض���ان، خصوصًا جت���اه الفقراء، 

واملساكني واألرامل واليتامى واملعوزين.
فأجابين رمضان املبارك، تسألين عن األغنياء، 
عن أصح���اب الثروات وملوك امل���ال؟ رحم اهلل 
أولئك األغنياء الصاحلني، وجعل أرواحهم يف 
أعلى علي���ني ورزقه���م اهلل يف اآلخرة، صحبة 

النبيني واملرسلني.
ال أحدثك عن املس���اجد الضخم���ة اليت بنوها، 
وال ع���ن مئات امل���دارس ودور العج���زة وامليامت 

اليت شادوها وأسسوها.
وال ع���ن األطيان والعقارات ال���يت أوقفوها وال 
ع���ن اخلريات اليت حبس���وها وال���يت بلغت يومًا 
من األي���ام، عش���رات العق���ارات واألم���الك , و 
أحدث���ك ايضاعم���ا وجدته من أرب���اب األموال 

واألغنياء يف موسم اخلريات ...
ث���م اسرتس���ل ش���هر رمض���ان متحدث���ًا فقال: 
كنت إذا حللت بدي���ار املؤمنني ونزلت جبوار 
األغني���اء الصائم���ني، ول���و كن���ت مع ي���ا أخي 
ختيله���ا  -ال���يت  الفاضل���ة  -املدين���ة  لوج���دت 
الفالس���فة ألبن���اء البش���رية، ل���و كن���ت معي  

لوج���دت اإلنس���انية الكامل���ة تظلل بس���حبها 
املدرارة، قلوب األثرياء واألغنياء، فكنت ال أجد 
يف الزمن الغاب���ر إذا حللت بالناس. إال ترامحًا 
وتعاطفًا وإال ب���راً وتعاونًا، إال خرياً وإحس���انًا، 
كن���ت أجد قل���وب األغنياء ممتلئ���ة بالرمحة 
واإلحس���ان، فياضة على الفقراء واملس���اكني 
وفض���ة  ذهب���ًا  وجيوبه���م  أيديه���م  ميلئ���ون 
وبيوتهم طعامًا وغذاء، وصناديقهم وخزائنهم 
كسوة وثيابًا، لو كنت معي لوجدت األغنياء 
غارقني يف حس���اب ال���زكاة املفروض���ة، وأداء 
الصدق���ة الواجبة فتجد غنيًا قد أعد ألف لرية 
ذهبي���ة زكاة ماله لينفقها يف موس���م الصيام 
وموس���م الرب واإلحس���ان، وغينًا آخر قد أخرج 
األل���وف م���ن الل���ريات الذهبي���ة، طه���رة ملاله، 
وتزكية لنفسه، وجتد التجار قد أعدوا مئات 
القطع من األقمشة، لتصديرها من متاجرهم 
إىل بي���وت الفق���راء واملس���اكني، وذلك س���وى 
أكياس الرز والسكر والقمح والربغل وسوى 
صفائ���ح الدبس والعس���ل , والزيت والس���من، 
اليت مت���ال بها بيوت الفق���راء واملعوزين، فكنت 
أنا رمضان وكل مشاهد معي ألحوال الناس، 
كن���ا نش���هد ون���رى، معان���ي الرمح���ة وال���رب 
والعط���ف واإلحس���ان، تقرأ يف وج���وه األغنياء 
وأصح���اب الث���راء. كم���ا كن���ا نش���هد معاني 
احلب والتقدي���ر واإلخالص واالح���رتام تقرأ 
يف وجوه الفقراء حنو إخوانهم األغنياء، فكنت 
وأنا رمض���ان، ما أقول ع���ن الصائمني يف ذلك 
الزمان، إال وكأنه���م مالئكة كرام، ونفوس 
فاضل���ة قد غمرتها أخالق اإلميان واإلس���الم، 
والرتاح���م،  التعاط���ف  إال  أرى  ال  فكن���ت 
والتآخي، والتعاون، واملس���ابقة إىل اكتس���اب 
قل���وب الفقراء األيتام، واملنافس���ة على إكرام 

البائسني واجلائعني.
كن���ت وأن���ا رمض���ان املتح���دث، أرى األغنياء 
جيلس���ون على كراسي أمام دورهم وبيوتهم، 
مرتصدين منتظرين، وعيونهم جتوب الشارع 
منتظري���ن،  مرتصدي���ن  وبيوته���م،  دوره���م 
وعيونه���م جتوب الش���ارع يس���رة ومينة، حتى 
إذا م���ا وقعت ع���ني أحدهم على فق���ري كادح، 
أو مس���كني وحمتاج، كان كمث���ل الصيادين 
الذين حشوا بنادقهم ذخرية وباروداً وأطلقوها 
دفعة واحدة رجاء اكتس���اب الصيد الس���مني. 
يض���رب  الس���باق  مي���دان  يف  كالفرس���ان  أو 
أحدهم ج���واده بس���وطه....وترى صدوره فوق 
عنق ج���واده، وكأن���ه يريد أن يطري ليس���ابق 
نده ونظريه ليف���وز باجلائزة ويرب���ح املكافأة، 
هك���ذا كن���ت أج���د األغني���اء م���ع الفق���راء، ال 
يدخل الغين داره إال ومعه مخس���ة. وهذا معه 
عش���رة فقراء، وهذا أقل وهذا أكثر، جيلسهم 
الغ���ين على مائدته اليت أعد فيها ما لذ وطاب، 
يطعم الفقراء بيده، ويؤانس���هم بلطفه وبشره 

وجيعل من نفسه خادمهم املتواضع.
فإذا انته���ى الطعام واحللوى وش���ربوا القهوة، 
وض���ع الغين يف ي���د الفقري ما تيس���ر من املال، 
وخاطب���ه بأدبه اجل���م الرفي���ع. ال تؤاخذني يا 
أخي، لقد أتعبت أس���نانك به���ذا اللحم الطري 
والفخ���ذة والبق���الوة وه���ذه أج���رة أس���نانك 

وتعبك.
أيها اإلخوة: 

فلم���ا انتهى رمضان م���ن حديثه الش���يق، قلنا 
له زدن���ا فقال لقد انته���ى الوقت وإىل رمضان 

القادم والسالم.

أتعود من جديد
وحال أميت  كما ترى 

بال جديد 
فما تزال أرضنا سليبة 

وما يزال أهلنا 
يف األسر والقيود

وما تزال أميت .. يف ليلها 
الطويل 

وما يزال دربها - يا شهرنا 
بعيد

وما تزال بينها احلدود .. 
واحلشود

وما يزال سريها حنو العلي .. 
وئيد

وما يزال إخوتي  أبناء يعرب 
يعاملون بعضهم .. بالويل .. 

والوعيد
يوحدون صفهم .. خبطبة 

رنانة .. وأعذب القصيد
وما يزال صوتهم عرب األثري 

مزخرف األلفاظ والوعود 
مهاًل

جلبهة اخلالص  والصمود
والقدس ما تزال  يف قيودها 

أسرية حزينة
تدوسها عصابة اجلنود

وتدمي  معصميها الطاهرين 
سالسل احلديد 

وما تزال أمة اخلليج واحمليط 
يف نومها العميق حتلم 

مبن يعيد جمد عامر وابن 
الوليد

مبن يعيدها جمدها العتيد

  رمضان ... القربي إلي اهلل ..

رمضان حول العامل ...

  من نفحات رمضان ...

أشعار يف رمضان ...

إعداد : سليمة اخلفيفي

 يا شهرنا العامر باإلميان.
يف العشر اآلواخر .... 

رمضان يتحدث ...

  كلم���ا تعمقنا يف مضامني العبادات أو تفكرنا يف 
روح العب���ادة تبني لنا فوائ���د كثرية ، وذلك يف أي 

جمال كانت ويف أي عبادة من العبادات . 
الصالة والصيام والزكاة واحلج فرضها اهلل على 
اإلنسان لصالحهم يف الدنيا وجناتهم يف اآلخرة . 
  وفوائ���د الصي���ام النفس���ية كث���رية يعرفها كل 

مؤمن حسب حاله وروحانيته : 

1 تهذيب للنفس وصقل هلا 
2 تدريب إجيابي ومتوازن ومقنع للفرد واملؤمن 

الشهوات  القدرة على ضبط   3
4 تقوية اإلرادة والعزمية 

السلوك  التحكم يف   5
الشعور باملسؤولية ومعرفة قيمة اآلخرين   6

الداخلي وتنمية الضمري  7 تقوية احلس 

8 ممارسة الصرب كخصلة محيدة ومثمرة 
النفس يف كافة االجتاهات  9 جماهدة 

م���ن  واألخوي���ة  اإلمياني���ة  الدواف���ع  10تنمي���ة 
الرمحة وحب الفقراء 

الكاملة  النفسية  11 االطمئنان والراحة 
12 القدرة على مواجهة احلاالت النفسية املؤملة .  

  إن من أفضل ما خص اهلل عز وجل به ش���هر 
رمضان أنه أنزل فيه القرآن كما قال تعاىل 
: ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى 

للناس و بينات من اهلدى و الفرقان ( 
فينبغي للعبد املسلم أن يستغل وقته و الشك 
يف رمضان يف ق���راءة القرآن الكريم ، وتدبره 
فقد اهتم النيب و صحابته رضوان اهلل عليهم 
بالقرآن اهتماما بالغا ال سيما يف ذلك الشهر.. 
فق���د كان جربي���ل يعارض الن���يب صلى اهلل 
علي���ه وس���لم القرآن يف ش���هر رمض���ان كل 
س���نة فلما كان العام الذي تويف فيه عارضه 

مرتني تأكيدا وتثبيتا..
وكان الس���لف الص���احل رض���وان اهلل عليهم 
يكث���رون م���ن ت���الوة الق���رآن يف رمض���ان يف 

الصالة وغريها ، ومن أمثال ذلك: 
 كان الزه���ري � رمحه اهلل � إذا دخل رمضان 
يقول : إمنا هو تالوة القرآن وإطعام الطعام..

 وكان مال���ك � رمح���ه اهلل � إذا دخ���ل رمضان 
، ترك ق���راءة احلديث وجمالس العلم وأقبل 

على قراءة القرآن من املصحف..
 وكان قت���ادة � رمح���ه اهلل � خيت���م القرآن يف 

كل س���بع ليال دائم���ا ، ويف رمضان يف كل 
ثالث ليال ، ويف العش���ر األخ���ري منه يف كل 

ليلة.. 
 وكان إبراهي���م النخع���ي � رمحه اهلل � خيتم 
الق���رآن يف رمض���ان يف كل ث���الث ليال ويف 

العشر يف كل ليلتني. 
 وكان األسود � رمحه اهلل � يقرأ القرآن كله 

يف ليلتني يف مجيع الشهر كله.. 
.. فلنقت���ِد به���م رمحهم اهلل مجيع���ا ، ولنتبع 
طريقته���م لنلح���ق بهؤالء ال���ربرة األطهار ، 
ولنغتنم ساعات الليل والنهار مبا يقربنا إىل 
العزي���ز الغفار ، فإن األعمار تطوى س���ريعا ، 
واألوق���ات متضي مجيعا وكأنها س���اعة من 

نهار.. 

اإلعتكاف ... خلوة القلب واأُلنس مع اهلل 

رمضان وصحة املسلم .

   
تعت���رب إس���بانيا من أك���رب البالد ال���يت حتتوي 
على مهاجرين مس���لمني، حي���ث وصل عددهم 
إىل ملي���ون مس���لم؛ ولذلك فليس م���ن الغريب 
أن تعطي احلكومة اإلسبانية بعض االمتيازات 
إىل املس���لمني العاملني، وذل���ك لتحقيق توازن 
ب���ني حياته���م الغربي���ة اجلدي���دة، واالحتفاظ 
االتفاقي���ة  ومبوج���ب  وفروضه���م.  بإميانه���م 
اليت عقدت ب���ني احلكومة اإلس���بانية واللجنة 
اإلس���المية اإلس���بانية، وال���يت ح���ددت إج���ازة 
م���ن كل  ي���وم اجلمع���ة  العامل���ني  املس���لمني 

أسبوع... 
 ويكتس���ب الشهر الكريم ش���هر رمضان أهمية 
خاصة يف املدن العربية يف إس���بانيا مثل مدريد 
واعت���اد  الكن���اري،  وج���زر  وس���بته  وبرش���لونة 
املس���لمون يف خالل هذه األيام وجود اجتماعات 
يومية يف املس���اجد، وأيًض���ا يف املراكز العربية 
ال���يت يت���م فيه���ا تب���ادل اخل���ربات واألنش���طة، 
إضاف���ًة إىل ذل���ك اجتم���اع املس���لمني يف املغرب 

لإلفطار اجلماعي. 
يف  واملراك���ز  املؤسس���ات  م���ن  العدي���د  هن���اك 
إس���بانيا ال���يت تش���جع عل���ى االحتف���ال بش���هر 

رمضان مثل "املركز اإلسباني - املغربي"، ومن 
مظاه���ر هذه االحتفاالت وجود حماضرات عن 
الفن اإلسالمي والعادات والتقاليد اليت ختص 

الدين اإلسالمي والصوم
وتقوم الدار العربية يف إسبانيا بتنظيم "الليالي 
الرمضاني���ة" اليت حتتفل به���ا العديد من املدن 

اإلس���بانية، مث���ل مدري���د والس بامل���اس وجزر 
الكن���اري، وال���يت يع���رض فيها مجي���ع مظاهر 
االحتفال بش���هر رمضان املبارك؛ لذلك فتعترب 
إس���بانيا بواب���ة اإلس���الم يف أورب���ا ومس���تقبل 
التعايش والتعاون واحلوار. وال ريب يف ذلك؛ إذ 

إنها األندلس )الفردوس املفقود (   

حديث مع شهر اخلريات ...   رمضان يف اسبانيا –األندلس الكنزر املفقود-

  الفوائد النفسية للصيام

رمضان 
شهر 

القرآن ..

    العشر اآلواخر 
وليلة القدر  

  ه���ا هو ش���هر رمض���ان قد مض���ى ثلثاه، 
وقد جاءت العش���ر األخ���ريات املباركات 
، فيه���ا ترجى ليلة القدر ، لش���رفها مشر 
املش���مرون وتنافس املتنافس���ون ، وألجل 
حتّريها وإدراك فضلها عكف الصاحلون 
يف املس���اجد يف ه���ذه العش���ر ، يصوم���ون 
بالص���الة  ليله���م  وحيي���ون   ، نهاره���م 

والقيام والذكر والدعاء .	
»اإلعتكاف« ..

ه���و عك���وف القل���ب عل���ى اهلل، والتل���ذذ 
مبناجات���ه، واإلن���س ب���ه، وذل���ك بل���زوم 
املس���جد وعدم اخلروج من���ه إال حلاجة، 

واالنقط���اع ع���ن الدنيا وأهله���ا، والتفرغ 
للصالة والذكر, والدعاء وقراءة القرآن، 
وغري ذلك من أن���واع القربات والطاعات، 
يق���ول اإلم���ام اب���ن القي���م - رمح���ه اهلل : 
»مل���ا كان صالُح القلِب واس���تقامُته على 
فًا  طريق سريه إىل اهللَّ - عز وجل- متوقِّ
، َومَلّ َش���عثه بإقباله  على مجعيه على اهللَّ
بالكليَّ���ة عل���ى اهللَّ - تع���اىل-؛ فإن َش���َعث 
القل���ب ال َيلم���ه إال اإلقب���ال عل���ى اهللَّ - 
تعاىل-، وكان ُفضوُل الطعام والشراب، 
وُفضوُل خمالطة األنام، وفضوُل الكالم، 
وفضوُل املنام؛ مما يزيُده َش���َعثًا، ويَشتُِّتُه 

يف ُكلِّ واٍد، ويقطع���ه عن س���ريه إىل اهللَّ 
- تع���اىل-، أو ُيضِعُفه أو يعوق���ه وُيوِقفه؛ 
اقتض���ت رمحة العزي���ز الرحي���م بعباده 
أن شرع هلم من الصوم ما ُيذِهُب فضوَل 
الطعام والش���راب، ويس���تفِرُغ ِمن القلب 
أخ���الَط الش���هواِت املعوِّقة له عن س���ريه 
إىل اهللَّ - تعاىل-، وَشَرَعُه بقدر املصلحة 
حبي���ث ينتفُع به العب���د يف دنياه وُأخراه، 
ه وال يقطُع���ه ع���ن مصاحل���ه  وال يض���رُّ
العاجل���ة واآلجلة، وش���رع هلم االعتكاف 
ال���ذي مقص���وُده وروُح���ه عك���وُف القلِب 
علي���ه،  ومجعيَُّت���ه  تع���اىل-،   - اهللَّ  عل���ى 

واخلل���وُة ب���ه، واالنقط���اُع عن االش���تغال 
باخللق، واالش���تغال به وحده - سبحانه 
-، حبيث يص���ري ِذكره وحب���ه واإلقباُل 
علي���ه يف حم���ل هموم القل���ب وخطراته، 
فيس���توىل عليه بدهَلا، ويصري اهلمُّ ُكلُّه 
به، واخلطراُت كلُّه���ا بذكره، والتفُكر 
ب منه،  يف حتصي���ل مراضي���ه وم���ا ُيق���رِّ
فيصرُي ُأنسه باهللَّ بَداًل عن ُأنسه باخللق، 
فيعده بذلك ألنس���ه به يوم الَوحش���ة يف 
القبور حني ال أني���س له، وال ما يفرُح به 

سواه، فهذا مقصود االعتكاف األعظم .

  شعر وليد عليدي
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  يعمل بال كلل وبشغف ومثابرة  
رغم انه يف العقد السابع . أ عمران 
ليبيا  يف  الثقافية  ال��ق��ام��ات  أح���د 
وال��ع��امل ال��ع��رب��ي وه��و اي��ض��ا رجل 
قانون ) حمامي ( و ناشط سياسي 
باإلضافة لذلك أحد كبار  باحثي 
ت��اري��خ ال��وط��ن��ي��ني .  وه���و الي���زال 
بنغازي  مدينة  يف  عمله  ي��واص��ل 
اليت  االستثنائية  ال��ظ��روف  رغ��م 
تعيشها يف مكتبه الذي يعد صرحا 
ث��ق��اف��ي��ا  مب��ا حي��ت��وي��ه م��ن كتب 
ووثائق خمتلفة  والذي خيصصه 
من  وزواره  اص��دق��ائ��ه  الس��ت��ق��ب��ال 
ال��ب��اح��ث��ني وب���رح���اب���ة ص����در وق��د 
ألتقيته للحديث معه حول كتابه 

ذاكرة الوطن ..............  
ب��دأت ح��واري معه بسؤاله عن كتابه   -

الذي يعمل على إجنازه حاليا فأجاب :
 الكتاب عنوانه ذاكرة الوطن

من  ليبيا  لتاريخ  ي��وث��ق  عمل  اض��خ��م  وه��و 
ستة  يف  ويقع   2013 ع��ام  إىل   1882 ع��ام 
العهد  عشر بابا تشمل تسلسال نارخييا منذ 
الوطين  املؤمتر  انتخابات  وحتى  العثماني 
العام ويشمل أيضا تاريخ األحزاب واحلراك 
ليبيا  الوطين وتاريخ الصحافة يف  السياسي 
الوثائق  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ك��ت��اب    ويتضمن    .
العهود  خمتلف  توثق  ال��يت  اهلامة  والصور 
الكتاب  هذا  .أعتربأن  الوطن  على  مرت  اليت 
بها  قمت  اليت  التوثيقية   األعمال  أهم  من 
له حاليا كامل وقيت  يف حياتي  وأخّصص 
املدينة  ظ���روف  رغ��م  معه  العمل  وأواص���ل 
وق����د أجن�����زت ب��ع��ض ف��ص��ول��ه ع��ل��ى ض��وء 
املصابيح االحتياطية بسبب انقطاعات التيار 

الكهربائي!

هذا  ويف  الكتاب  ه��ذا  من  اهل��دف  وماهو 
الوقت ؟

ال��رئ��ي��س��ي ه���و ان اط���ل���ع اجل��ي��ل  اهل�����دف 
االح��داث  وأه��م  بالدهم  تاريخ  على  احلالي 
يستفيدوا  ح��ت��ى  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ش��خ��ص��ي��ات 
منها وخ��اص��ة يف ه��ذه ال��ف��رتة احل��امس��ة يف 
تاريخ بالدنا .وكذلك ليكون وثيقة تساعد 
السابقة  على جتارب  بإطالعهم  السياسيني 
.م��ث��ال ت��ض��م��ن ال��ك��ت��اب احمل���اض���ر ال��ك��ام��ل��ة 
قيمة  وثيقة  وه��ذه  1951م  دستور  للجنة 
اليت  والصعوبات  اللجنة  تبني كيفية عمل 
واجهتها ميكن ان تكون عامال مساعدا للجنة 

القائمة على كتابة الدستور .

ماهي صعوبات العمل التوثيقي  يف ليبيا 
؟

يف ليبيا العمل صعب جدا. ببساطة آلنه  ال 
توجد مراكز حلفظ الوثائق لدى مؤسسات 
هناك  يكون  املتقدمة  الدولة  ففي  ال��دول��ة. 
أرشيف للدولة حيتفظ به بالوثائق وبذلك 
مي��ك��ن احل���ص���ول ب��س��ه��ول��ة ع��ل��ى ال��وث��ائ��ق 
امل��ط��ل��وب��ة .أم���ا ه��ن��ا ل��ق��د اخ���ذ م��ين جم��ه��ودا 
اسافر  أن  واضطرني  طويال  ووقتا  كبريا 
الكتاب  وثائق  مجع  عملية  أجل  من  كثريا 
أجل  من  الشخصية  عالقيت  على  واعتمدت 

ذلك.

اط����ل����ع����ت ع����ل����ى م������س������ودة ال����ك����ت����اب 
والح����ظ����ت ان������ك اع���ط���ي���ت اه��ت��م��ام��ا 
	ل��ب��ع��ض األح���������داث ال���ت���ارخي���ي���ة ف��م��ا 

هو السبب ؟
اهل����دف ان ي��أخ��ذ اجل��ي��ل احل���ال���ي ال��ع��ربة 
ليبيا  استقالل  تركيا  منحت  فمثال  منها 
وبعد  االيطالي  الغزو  تواجه  كانت  عندما 
للييب  العثماني  االستعمار  من  مئات  ع��دة 
لنواجه قوة عاملية مدججة  ختلوا عنا فجأة 
ب��ال��س��الح وال��ع��ت��اد .وحم���اض���ر اج��ت��م��اع��ات 
مما  باليد  مكتوبة  كانت  الربقاوي  الربملان 
باإلمكانات  يعملون  كانوا  أنهم  على  ي��دل 

احملكمة  أن��ش��أت  الليبية  واململكة  امل��ت��اح��ة. 
فض  يف  ال��ق��ض��اء  أله��م��ي��ة  ت��أك��ي��دا  العليا 
وضمان  التنفيذية  السلطات  مع  املنازعات 

عدم تغوهلا .

بالرتاث  االهتمام  لعدم  تفسريك  ماهو 
والتاريخ الوطين ؟

السبب الرئيسي هو انعدام االحساس بقيمة 
.فاملسؤول  والعامة  املسؤولني  لدى  التاريخ 
ولذلك  ال��رتاث  أو  االث��ري  للمبنى  ال يكرتث 
ال  آلن��ه  عليه  واحل��ف��اظ  حبمايته  يهتم  ال 
القدمية  املباني  من  والعديد  بأهميته  يشعر 
التارخيية  قيمتها  من  بالرغم  ازالتها  متت 
وك��ذل��ك ال ن���رى اق��س��ام ارش��ي��ف حلفظ 

الوثائق  يف مؤسسات الدولة املختلفة .

ما هو العامل االبرز يف  مسرية أ عمران  
كباحث للتاريخ ؟

ب��اإلض��اف��ة إىل اط��الع��ي ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
الكتب كنت احافظ على عالقات اجتماعية 
ليبيا   يف  املهمة  الشخصيات  من  العديد  مع 
ومنها أ وهيب البوري والعديد من املسؤولني 
واملثقفني  كذلك لدي العديد من االصدقاء 
يف احناء العامل . مثل صديقي املؤرخ الفرنسي 
املعروف اندريه الروند وهو من كبار باحثي 
التاريخ يف فرنسا وعمل كمستشار تارخيي 
ثالثني  خصص  وق��د  الفرنسية  للحكومة 
وله  الليبية  األث��ار  لدراسة  عمره  من  عاما 
كتاب قيم حول احلضارة اليونانية يف ليبيا  
. كما كان لي اصدقاء يف مصر اليت قضيت 
فيها عدة سنوات.العالقات االنسانية  كانت 

مفيدة جدا لعملي ومسرية مهنيت .

وهل كانت الدراسة عامال مفيدا ؟
إىل حد ما نعم ولكنها ليست كل شئ .

ع��دة  ب��ني  وتنقلت  م��ص��ر  يف  درس���ت  ل��ق��در 
وال��ت��اري��خ  الفلسفة  درس���ت  حيث  كليات 
واخريا اكملت دراسيت يف القانون  .وقضيت 
سنوات طويلة يف مصر ويف اوروبا وساعدني 
ذلك يف مسريتي املهنية ومل أكرتث ملتابعة 

دراسيت العليا .

ختتص  كتب  بنشر  اهتمامك  س��ر  م��ا 
بالقانون واحملاماة  ؟

وهو  العربي  احملامي  سلسلة  ب��إع��داد  قمت 
عمل ضخم اخذ مين سنوات عديدة وأذكر 
أنين عندما  حدثت نقيب احملاميني املصريني 
عنه قال انت ستقوم بالعمل الذي مل يقم به 
ال��ع��رب بعمله  م��ن احمل��ام��ي��ني  جيل ك��ام��ل 
ب��اإلض��اف��ة إىل ذل���ك أش��رف��ت ع��ل��ى اص���دار 
سجل  ب��إع��داد  قمت  كما   . احمل��ام��ي  جملة 
القانونية  الوثائق  االف  حيتوي  إلكرتوني 
يف  سعره  ليكون  نشره  حقوق  عن  وتنازلت 

متناول اجلميع .
القانوني  الوعي  نشر  بضرورة  أؤم��ن  ألنين 
صممت  وقد  القانون  ورجال  احملاميني  بني 
ميزان  وهو  قناعيت  عن  يعرب  بصريا  شعارا 
مهمة  ان  إىل  يشري  وه��و  أن��س��ان  رأس  على 

حفظ القانون هي مهمة على عاتق كل فرد 
يف اجملتمع وليست مهمة احلكومة فقط .

 ك��ي��ف حت��ك��م ع��ل��ى ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��يت 
تقلدت مسؤوليات  هامة   يف تارخينا ؟

جيب ان نكون موضوعيني وندرس الظروف 
ال��يت اخ��ت��اروا فيها ق��رارات��ه��م وه���ذا الي��ربر 
على  حنكم  ان  جي��دي  ال  ولكن   . أخطائهم 
السيد  احلالية  ظروفنا  خالل  من  األخرين 
أجل  من  الطليان  فاوض  السنوسي  إدري��س 
احل��ك��م ال��ذات��ي يف س��ن��وات اهل��دن��ة يف ذل��ك 
يتضورون  و  معدمني  الليبيون  كان  الوقت 
جوعا وك��ان الب��د من اجي��اد تسوية ما مع 

طرف كان ميتلك املال والعتاد.

عمر  حم��اك��م��ة  وق��ائ��ع   ( ك��ت��اب��ك  يف 
املختار ( وضعت صور لعدد من املناضلني 
ال��ع��رب ) االم���ري عبد ل��ق��ادر اجل��زائ��ري 
لعمر  ص��ورة  جانب  إىل  عرابي  امح��د   -

املختار فما هو املغزي ؟
لقد حارب كل هؤالء االستعمار ولكن عمر 
فيما  اع��دام��ه  مت  ال���ذي  الوحيد  ه��و  املختار 
االخرون حصلوا على احكام خمففة فالسيد 
وتشهد  استثنائيا  بطال  ك��ان  املختار  عمر 
هنا  أذك��ر  ,كما   . البطولية  نهايته  بذلك 
عنه  الدفاع  ت��وىل  ال��ذي  االيطالي  باحملامي 

بشجاعة رغم كل شئ .

عمران  للسيد  االخرى  االنشطة  وماهي 
يف هذه االيام  ؟

أيضا  .ولكنين  كتابي  يف  ج��دا  مشغول  أن��ا 
شهيد  باسم  خريية  مجعية  بتأسيس  ب��دأت 
لنضاله   ختليدا  الكيخيا  منصور  ال��وط��ن  
وتضحياته كان صديقا عزيزا لي .وسيكون 
ل��ذوي  ع���الج  وم��رك��ز  مكتبة  للجمعية 
االحتياجات اخلاصة  وهي حتتاج جملهودات 

كبرية لرتى النور.

احملامي عمران بورويص :

مشغول بإجناز أضخم كتاب تاريخ وطين
حاوره :وائل حممد العشييب
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َمة    امُلقدِّ
                      تعرف���ت عل���ى عْبدالناص���ر 
عْبدالّسالم خليف يِف نادي اهلالل، وكان 
ذلك بني عامي 1974م و 1975م، فُكْنت 
ضم���ن أش���بال الن���ادي للك���رة الطائ���رة، 
وكان ُه���و ِم���ن بني أش���بال الن���ادي لكرة 
تنس الطاولة. تواصلت عالقتنا ُمنذ ذلك 
احلني ثّم زاد ارتباطها بعد س���افرنا س���ويًا 
يِف 31 م���ارس / آذار 1981م، ِإىل مدين���ة 
األملانّي���ة    )Wolfsburg( فولفس���بورغ 
ضمن بعثة دراسّية تابعة هليئة التصنيع 
احلرب���ي. أقم���ت أنا وُه���و واملرحوم َس���ْعد 
َعْب���داهلل األث���رم )1957م - 5  نوفم���رب / 
تش���رين الّثان���ي 1996م( بنفس البيت يِف 
تلك املدينة، ودرسنا سويًا يِف نفس املدرسة 
مبدينة فولفسبورغ ثّم يِف مدرسة ديتلف 
ب���راون  مبدين���ة   )Detlef Schule(
ترك���ت   .)Braunschweig( ش���فايخ 
البعث���ة أن���ا وتس���عة ِم���ن زمالئ���ي وأعلنا 
موقفن���ا ِمن نظام معّمر القّذايف يِف مؤمتر 
صحف���ي عقدن���اه يِف الّثان���ي ِم���ن يونيه / 
حزي���ران ِم���ن َع���ام 1983م يِف العاصم���ة 
الّس���ودانّية اخلرط���وم )2(. رج���ع ناص���ر 
ليَبي���ا فتع���رض للس���جن والبهدل���ة  ِإىل 
والتضييق واحلرمان ِمن مواصلة دراسته 
ثّم داهمه املرض ومل ميهله طوياًل فانتقل 
ِإىل رمح���ة ربه يوم اخلمي���س املوافق 17 

ديسمرب / كانون األوَّل 2009م.   
كان ناصر رياضيًا وكشافًا ومثقفًا وفنانًا شارك يِف 
العديد ِمن الن���دوات واملعارض الفنّي���ة.. أو كَما قال 
ش���قيقه األس���تاذ إبراهيم:..«.. ناص���ر الرياضي بنادي 
اهلالل يِف لعبة كرة تنس الطاولة.. وامُلثقف امُلشارك 
يِف العديد ِم���ن الندوات واملعارض الفنّية.. والكش���اف 
امُلس���هم خبدماته وكريم عطائه ملس���اعدة اآلخرين، 
واّلِذي حتمل وصرب على ضنك العيش وقسوة احلَياة 

معتزاً بوطنيته وكرامته وحبه لآلخرين..«.         
ذل���ك ُهو ناص���ر خلي���ف اإلْنَس���ان الش���فاف وصاحب 
اخلل���ق النبيل، اّلِذي قال يومًا أن���ه ال يرتاح إاّل برؤّية 
االبتسامة على وجوه اجلميع. قال ذلك ضمن حديثه 
َع���ن الف���ن ودوره يِف النَّهوض بالش���باب وأفكارهم بل 
حَي���اة النَّ���اس بكافة أوجهه���ا. أجرت مع���ه اإلعالمّية 
مربوكة اهلوني ح���وراً خاطفًا على هامش )معرض 
الفن���ون( املنعقد يِف صي���ف 2007م مبصيف جليانة 
إلعداد الشباب امُلبدع، فقال:..«..  فكرة املعرض مل تكن 
بالفكرِة اجلديدِة، إمّنا هي قدمية ِمن حوالي عشرين 
عام���ًا.. وقد ُكْنت أن���ا أوَّل مؤس���س للمركز الثقايف 
العرب���ي اِلّلييّب بنفس التس���مية )اجلس���ر( يِف مدينة 
)ب���راغ( وهي عاصم���ة مجهورّية تش���يك اآلن، وكّل 
ذل���ك كان باجلهد الّذاتي والعم���ل اخلاّص حبضور 
عدد كبري ِمن احلضور الطيب. وإننا نريد أن نؤكد 
أن فكرتن���ا األساس���ّية ه���ي إيصال الفك���رة اإلبداعّية 
الفنّي���ة ِإىل قل���وب املواطن���ني مباش���رة ألن امُلب���دع هو 
اّل���ِذي يصل ِإىل قلوب مجيع اجلماهري ِمن أجل إمناء 
الشعور لديهم، وهي مهّمة حقيقّية، ألّي إبداع، كَما 
أن امُلب���دع امُلثق���ف الُبدَّ أن خيرج اإلب���داع ِمن جمهوده 
الّذات���ي دون أن يكل���ف به���ذا العم���ل، وهذا َما نس���عى 
حن���ن وراءه ِم���ن أجل تنوي���ر وتفتيح عقول الش���باب، 
وُهو بالفعِل ش���عور االنتماء س���واء ملنطق���ة جليانة أو 
ّبْنغازي، أو للوطن الكبري أو األّمة اإلْس���المّية مجعاء، 
وكل إْنَس���ان لدي���ه رس���الة يِف ه���ذه احلي���اة الُبدَّ أن 
يؤديها وه���ي النَّهوض بالش���باب وأفكارهم، وحنن ال 

نرتاح إال برؤّية االبتسامة على وجوه اجلميع..«.   
ك���م ًكْنت أمتن���ى أن أع���ود ِإىل ليَبيا بْع���د أن يفرج 
اهلل كربها، وألتقى بأصدقائي األعزاء وعلى رأس���هم 
ناص���ر خليف، ولكن املوت غيب ع���دداً منهم يِف اآلونة 
األخرية، ففي مس���اء يوم 17 ديسمرب / كانون األّول 
ّبْنغازي،  ِم���ن  2009م أتص���ل بّي أح���د أقارب ناصر 

وأخربني بوفاة ناصر فوقع النبأ علىَّ كالصاعقة.
َوبْعد أس���ابيع ِم���ن انطالق ثورة 17 فرباير / ش���باط 
2011م، سافرت براً ِمن القاهرة ِإىل مدينة ّبْنغازي 
عاصمة الثورة وحاضنتها. وصلت ِإىل مدينة ّبْنغازي 
يِف نهاية ش���هر أبري���ل / نس���يان 2011م، وبْعد غياب 

طال لثالثة عقود من الزمان، حيث غادرتها يِف نهاية 
ش���هر م���ارس / آذار 1981م. زرت األس���تاذ إبراهي���م 
خليف الش���قيق األك���رب لناص���ر، يِف بيت���ه مبنطقة 
طابلينو، وكان ذلك يِف زيارة الحقة ملدينة ّبْنغازي.   
ُكْن���ت ق���د قطع���ت عه���داً على نفس���ي بْع���د مساعي 
خلرب وفاة ناصر، أن أزور األس���تاذ إبراهيم بْعد زوال 
كابوس معّم���ر القّذايف وعودتي ِإىل ليَبي���ا، وقد َمنَّ 
اهللَُّ عل���ّي بالع���ودة ِإىل أرض الوط���ن مرف���وع الرأس 
ألعيش ث���ورة ب���الدي وحلّظة إع���الن حتريرها ِمن 
الطغي���ان، ثّم أزور األس���تاذ إبراهيم يِف بيته ويتحقق 
العهد اّلِذي قطعته على نفس���ي. اس���تقبلين األس���تاذ 
إبراهيم وأسرته الكرمية خري استقبال، واستقبلتهم 
بسرور ولكن مبش���اعر تداخلت فيها الفرحة الكبرية 
بلقائه���م مع احُلْزِن الش���ديد لغياب ناص���ر وفقدانه.. 
الفرح���ة الغامرة بإس���قاط نظام العقي���د مع اخلوف 

ِمن ُمْستقبل ُرمست خريطته على عجل !.   

ولك���ن األم���ل كان والزال كب���رياً وعظيم���ًا.. األمل 
العواق���ب  التحدي���ات والتغل���ب عل���ى كّل   يِف قه���ر 
والصعوب���ات. واليقني بأن االنط���الق ِمن األصول ُهو 
األساس يِف البناء الصحيح،  وقد قيل قدميًا )ال يصح 
إاّل الصحي���ح( أو كَما ج���اء يِف املثل امِلْصري )َمْن فات 

قدميه تاه(.      

أطاح���ت الثورة بنظام العقيد معّمر القّذايف املس���تبد، 
ولكنن���ا أخفقنا يِف رس���م خارطة الطري���ق أو خارطة 

امُلْستقبل !.   

َوالّش���اهد، دخل���ت البالد بْعد إس���قاط نظ���ام القّذايف 
يِف تأس���يس لنَّظ���ام مبفاهي���م جدي���دة عل���ى صعي���د 
بع���ض  ولك���ن  واخلاِرِجّي���ة،  الّداخلّي���ة  الّسياس���ات 
الّسياس���ات اليت اختذت وخارط���ة الطريق اوقعتنا يِف 

ورطة حقيقّية كان باإلمكان تالفيها أو جتّنبها !. 
بدأت املسرية ببعض االختيارات اخلاطئة اليت رمسها 
امُلستشار ُمْصطفى عْبداجلليل وجملسه االنتقاىل يِف 
خارطة الطري���ق، ووقع يف ش���باكها املؤمتر الوطيّن 
الع���اّم املنتخب ِمن بعده، ونتج عنها تكتالت ُمس���لحة 
وحتالف���ات مصلحّي���ة وأطماع ش���خصّية وصراعات 
إيديولوجّية وتدخالت خاِرِجّية، وهذا الوضع السيئ 
اّل���ِذي ُوِضعنا في���ه وحناول الي���وم جاهدين للخروج 
من���ه بغية الوصول ِإىل مش���روع وطيّن حيقق الوفاق 
واملصاحلة والنهضة والعدالة مبفهومها األمشل عرب 
دستور يكفل احلرّيات ويضمن احُلُقوق وينطلق ِمن 
الشرعّية اليت صاغها اآلباء املؤسسون يِف شهادة ميالد 
الدولة اِلليبّية املتمثلة يِف دس���تور 1951م بتعديالته 
الالحق���ة ثّم تعديل َما يس���توجب تعديله وفق اآللية 

املنصوص عليه دستوريًا واليت جيب  احرتامها.   
َأُع���ْود َبْعد َهذا االْس���ِتْطَراد ِإىل وجع الفراق ألقول أن 
خرب وف���اة ناصر كان صدمة كبرية بالنس���بة لّي.. 
رغم أن امل���وت كاحَلَياة ال منلك املقدرة على حتديد 
مواقيته���ا.. ووفات���ه كانت صدمة ألط���راف كثرية 

وحينما واجهناها غلبتنا دموعنا وأنيننا.   

مل يك���ن ناص���ر بالنس���بة ألصدقائه ورفاقه ش���خصًا 
عابراً يِف رحلة العمر.. ولكنه احتكر مس���احة عريضة 
ِمن ّذكرّيات الزالت حيَّة طرّية بأّيامها وس���اعاتها.. 
ولكن���ه غاب ليوقظ فينا أش���ياًء كث���رية !.. وليجعلنا 

نتحسس بعض العروق امليتة فينا !. 
رحلت الش���هور والسنوات بْعد ناصر ومل تغب صورته 
َع���ن ذاكرت���ي.. فالزم���ان ال جي���ود ع���ادة بالكثريين 
مثل���ه.. ه���م قل���ة تعرفنا عليه���ا موزعة ب���ني خرائط 
الوج���ود، وكث���ريون منه���م ترك���وا عاملنا ه���ذا بكلِّ 

وداعة وهدوء.

رحل ناص���ر وترك لنا روحه املتفائل���ة اليت ال تعرف 
التشاؤم واليأس .. والطريق اّلِذي عاشه بنبض احلّب 
والطيبة، وبقلب ليس فيه ضغينة وال حقد، وفؤاد ال 

حيمُل غاًل على أحد. 
رح���ل وت���رك لن���ا أس���ئلة حتت���اج إىل إجاب���ة، وعمل 
مبقتضي���ات تل���ك اإلجابة حتَّ���ى نريح الوط���ن اّلِذي 
طال عذابه.. ونرتاح حنن بْعد طول وجع، وشدة آالم، 

وكثرة حزن. 

ناصر خليف .. خلفيات ومواقف وأحداث
أتصف ناص���ر خليف بالطيب���ة واهُل���ُدوء والعقالنّية 
والّذكاء احلاد.. واش���تهر خبفة ال���ّدّم وروح املداعبة 

والنكتة.  
ملع امسه يِف فرقته الكش���فية.. وكان رياضيًا متميزاً 
بن���ادي )اهلالل( الّرياضي الثقايف االجتماعي.. والعبًا 

واعداً باملنتخب الوطيّن لكرة تنس الطاولة.  
  

أهتم بالفّن التش���كيلي، وانض���م ِإىل )رابطة الفنانني 

التش���كيليني(، وأش���رف على بعض املع���ارض الفنّية 
اخلاّص���ة برعاّي���ة الّش���باب امُلب���دع، وكان مع���رض 
الفن���ون اّل���ِذي انعق���د مبصي���ف جليان���ة يِف صي���ف 

ِمن بينها.   2007م واحداً 

س���كن يِف ش���ارع إدري���ان بل���ت، وكان أحد أبن���اء هذا 
الّش���ارع العريق اّلِذي���ن تعرضوا لالعتق���ال، وحرموا 
ِم���ن مواصلة دراس���تهم، وس���دت يِف وجوههم العديد 

ِمن األبواب. 
رح���ل ناصر مبكراً.. وكان نب���أ وفاته صدمة كبرية 
لّي ولكلِّ أصدقائه حيث ُعرف عنه الطيبة والتسامح 

وحبه للجميع.  

وال ش���ّك، أن رحيل األصدقاء واح���داً بْعد اآلخر، أمر 
م���ؤمل وجد مؤث���ر كذلك ُه���و إنذار مبك���ر لألحياء، 
وإعالمه���م ب���أن املوت ق���ادم فم���اذا أنفقت���م ِمن جهد 
لتعيشوا أحراراً ؟.. وهل أنتم مستعدون ليوم اللقاء؟. 
التفك���ري يِف هذه املس���ألة غاية يف التع���ب واألمل رغم 
النهاّي���ة  امل���وت.. واإلمي���ان بأنه���ا  اإلق���رار حبقيق���ة 
الطبيعي���ة للَحَي���اِة، فلكّل أجل كت���اب. وليس ُهناك 
أشد إيالمًا على النفس ِمن أن تعلم بأن أحد أصدقاء 

العمر غيبه املوت.. فرحل عنا. 

كان ناص���ر يش���عر ب���أن احَلَي���اة يِف ظّل نظ���ام ظامل 
مس���تبد كنظ���ام معّم���ر الق���ّذايف ُهو )م���وت مكرر(، 
وكالم���ه ه���ذا ينطب���ق متامًا م���ع توصيف األس���تاذ 
ُمْصطف���ى ّص���اِدق الرافع���ي ال���وارد يِف كتاب���ه: )ِمن 
اً مّما جاء يِف كتاب: )طبائع  وحي القلم(، وقريب جدَّ
محن الكواك���يب واّلِذي  االس���تبداد( للُمفك���ر عْبدالرَّ

قال:..«.. إن أسري االستبداد ميت يِف صورة حّي..«.     
   

ح���رم نظ���ام معّم���ر الق���ّذايف‘ اِلّليبّي���ني ِم���ن خريات 
وص���ادر  وإذالهل���م..  إفقاره���م  وتعم���د  بالده���م.. 
واعتق���ل كّل  وُحُقوقه���م وحرّياته���م..  مُمتلكاته���م 
ه أو ش���ّك يِف تربصه ب���ه، بل أعدم  ص���وت أرتفع ض���دَّ
أو  املش���انق  أع���واد  عل���ى  املعتقل���ني  ِم���ن  العش���رات 
بالرصاص أو حتت التعذيب. وطارد رصاص نظامه، 
معارضي���ه داخل الوط���ن وخارجه يِف م���دن وعواصم 

العامل املختلفة.  

وح���رم نظ���ام الق���ّذايف، اِلّليبّيني ِمن الس���كن الالئق.. 
والبضائ���ع النظيفة واخلدمات األساس���ّية.. والتعليم 
بالتش���خيص  يق���وم  اّل���ِذي  الصحي���ح.. واملستش���فى 
الس���ليم، ويق���دم الع���الج املطلوب.. وف���وق ذلك كله 
غّي���ب )الدس���تور( فجع���ل الب���الد تعي���ش حال���ة ِم���ن 
الفوضى واإلرباك املس���تمر حتَّى غ���دا املواطن اِلّلييّب 

غري آمن على كّل شيء يتعلق حبياته.  

وباختصار ش���ديد، أصبح اإلْنَسان اللييب ُمنذ استيالء 
انقالبيي س���بتمرب على الّسلطة يِف َعام 1969م.. غري 
مطمئ���ن على حيات���ه وفاقد لألمن واألمان ويش���غله 
تأم���ني لقمة عيش���ه.. ويهّده امل���رض.. ومتارس عليه 
ش���تى صنوف الضغوطات.. وحييط ب���ه التخلف ِمن 
كلِّ جانب.. وال يستطيع أن خيطط لغده أو حتَّى أن 
حيلم ألن الّسلطة الباغية أرهقته بتقلباتها املستمرة 

والقرارات اليت هي كّل يوم يِف شأن.

َويِف َعام 1977م، بل���غ بالقّذايف الطغيان مداه، فأقدم 
نظام���ه عل���ى اإلعدام العل���ين، وكان ذل���ك ظهر يوم 
الّس���ابع ِم���ن إبري���ل يِف مي���دان الكاتدرائّي���ة مبدينة 
أولئ���ك  ِم���ن  واح���داً  خلي���ف  ناص���ر  كان  ّبْنغ���ازي. 
األش���خاص اّلِذين ش���اهدوا منصة اإلعدام يِف ميدان 
الكاتدرائي���ة غ���ري البعي���د َعن منزل���ه الكائن بش���ارع 
إدريان بلت، ورأى جثة ُعمر علي دّبوب )1942م - 7 
إبري���ل / نس���يان 1977م( وحَمّمد الطيب ِبن س���عود 
)1942م - 7 إبري���ل / نس���يان 1977م(، تتدليان ِمن 
املش���نقة. وقف ناصر إبن الّسادس���ة عش���ر ربيعًا أمام 
هذا املشهد يِف وجوم وذهول، وصعب عليه تصديق َما 
ش���هد بأم عينيه ألّن َما رآه صورة ِمن صور املس���تعمر 
نفس���ه.  يعي���د  التاري���خ  وكأن  البغي���ض  اإليطال���ي 
واس���تغرب أن حيدث َما ح���دث بْعد أربع���ة عقود ِمن 
رحيل الطليان الفاشيس���ت، ولكنه ص���دق يِف النهاّية 
َم���ا رأى بأم عينيه، وظّلت صورة دّبوب وِبن س���عود ال 

تفارق خميلته ِإىل أن فارقت روحه احَلَياة. 

بقى ناصر يِف ليَبيا بْعد َهذا املشهد ثالث سنوات، ورأى 
خالل هذه الس���نوات أبش���ع ص���ور القت���ل واحملاصرة 
والتضيي���ق واالعتقال فتذكر َما كان يس���معه ِمن 
أهل���ه ِم���ن رواّي���ات كان يرويه���ا وال���ده َعن س���نوات 
االحت���الل اإليطال���ي، فوالده ع���اش مأس���اة اِلّليبّيني 
ومعاناته���م س���نوات االحت���الل وكان ضم���ن القوَّات 
اِلّليبّي���ة )اجلي���ش الّسنُوس���ي( اليت طردت املس���تعمر 
وحّررت الب���الد. فقد قتلت إيطاليا مئات ِمن اِلّليبّيني 
يِف املعتق���الت اجلماعّي���ة.. وحكم���ت احملاكم الظاملة 
اليت عرفت باس���م )احملكمة اإليطالّية الطائرة( على 
)250( مائتني ومخس���ني ش���خصًا باإلع���دام.. وقتلت 
الّسلطات اإليطالّية أكثر ِمن )1000( ألف شخص 
دون حماكمة.. وقّدم الّشعب اِلّلييّب يِف معاركه ضدَّ 
و  و نصف عدده أّي حْنَ املستعمر اإليطالي البغيض حْنَ
)700000( س���بعمائة ألف إْنَسان. وحّولت الّسلطات 
العلنّي���ة ِإىل ص���ور  اإلعدام���ات  اإليطالّي���ة مش���اهد 
)ك���روت أو بطاق���ات( بريدّية يتبادهلا املس���تعمرون 

يِف أعيادهم ومناس���باتهم املختلفة. وأقامت الّسلطات 
اإليطالّي���ة أم���ام الفن���دق البل���دي القدي���م يِف مدينة 
األش���خاص  الس���تقبال  أعدته���ا  مش���نقة  ّبْنغ���ازي 
احملك���وم عليهم باإلع���دام، وكانت جثثه���م الطاهرة 
طبق���ًا مل���ا جاء على لس���ان الّدكتور وه���يب البوري يِف 
كتابه: )جمتمع ّبْنغازي يِف الّنصف األّول من القرن 
العش���رين( تتأرجح..«.. لرياها أكرب عدد ِمن النَّاس.. 
وظّل���ت هذه املش���نقة منصوب���ة قرابة العام���ني يراها 
كّل ِم���ن كان يدخ���ل الفن���دق أو خي���رج من���ه. وقد 
عل���ق على أعواده���ا الكثري ِمن األبري���اء اّلِذين واجهوا 
امل���وت بش���جاعة وإمي���ان، ووص���ف الكات���ب اإليطالي 
)تيقاني U Tegani( يِف كتابه: )ّبْنغازي – ميالنو/ 
احملك���وم  ش���جاعة   )1914  Benghazi. Milano
عليه���م بامل���وت، فق���ال:..).. العربي ال خيش���ى املوت ما 
دام���ت ه���ذه إرادة اهلل، وِم���ن امُلده���ش حق���ًا أن يقابل 
العرب���ي احلكم علي���ه بامل���وت دون أن يرتعش أو يهتز 
أو يضط���رب، فريفع ي���ده بهدوء ِإىل ش���فتيه وحييي 
القض���اة اّلِذين حكموا عليه ويتمتم: )ِإنَّ���ا هلِلَِّ َوِإنَّا ِإَلْيِه 
َراِجعوَن( ويذهب ملالقاة املوت بهدوء، األمر يدل على 

شجاعة تدعو ِإىل اإلعجاب..(..«.  

َوِمن جديد، دخل ناصر ِإىل كلّية االقتصاد جبامعة 
ّبْنغ���ازي َع���ام 1979م، ويذكر أن خرجي���ي الثانوّية 
العاّمة للعام الّدراسي 1978م / 1979م اّلِذين كان 
ناصر ِم���ن بينهم، كانوا أوَّل دفعة يتّم تنس���يب عدد 
كبري منهم إجباريًا للكلّيات العس���كرّية، األمر اّلِذى 
عانى منه الطلبة األمري���ن حبثًا َعن خمرج ينقذهم 
ِمن االنتس���اب ِإىل اجليش اّل���ِذي حوله معّمر القّذايف 
ِإىل شيء آخر ال عالقة له بالدفاِع َعن الوطن، والذود 
َعن اس���تقالله وس���يادته، واحلفاظ عل���ى أمن حدوده 

ومحايته ِمن أّي أطماع خاِرِجّية.

واّلِذي ح���دث، زّج معّمر الق���ّذايف باجليش يِف حروب 
ال ناق���ة هل���م فيه���ا وال مجل ألج���ل حتقي���ق أوهامه 
وأحالمه املريضة يِف الزعامة والقيادة كذلك بهدف 
التخل���ص ِم���ن بع���ض الرتب الكب���رية ومَم���ْن اعتقد 
أن اس���تمرارهم يِف اجليش يش���ّكل خطراً عليه. وشّن 
حرب���ًا عل���ى اجلي���ش بغية تفكيك���ه وحتطي���م الروح 
املعنوّي���ة ملنتس���يبيه، فنش���رت  صحيفت���ه الّرمسّي���ة 
)الزح���ف األخض���ر( مق���ااًل حت���ت عن���وان: )اجلي���ش 
حش���يش وطي���ش( قي���ل أن كاتبه���ا كب���ري اللج���ان 
الّثورّي���ة أمَح���د إبراهي���م منُص���ور وبتوجي���ه ِمن إبن 
عّمه العقيد معّمر القّذايف، وصف فيه اجليش بأبشع 
األوصاف معتربهم أشخاص منساقني وراء ملذاتهم 
وشهواتهم وأهوائهم، وال عالقة هلم بقيم االستقامة 
واالنضب���اط والف���داء واإلق���دام اليت جي���ب أن يكونوا 
عيه���ا. ه���دف املق���ال واإلج���راءات اليت اخت���ذت بعده، 
مسي وحتطي���م ال���روح املعنوّية  تفكي���ك اجلي���ش الرَّ
ملنتس���يبه وعزهل���م َع���ن اجملتمع حبيث ينظ���ر إليهم 
بنظ���رة إزدراء ب���داًل ِمن اإلكبار وني���ل حمبة النَّاس 
الواق���ى  ال���درع  وتقديره���م واحرتامه���م باعتباره���م 
لليَبي���ا داخلّيًا وخاِرِجّيًا، وحصنها املنيع امُلكلف بتأمني 
ومحاّية الوطن وسالمة أراضيه ضدَّ كافة املخاطر 

والتحدّيات. 

َواحَلاِص���ل، وج���د ناص���ر اجلامع���ة تع���ج مبجرم���ي 
حركة الّلجان الّثورّية، وساحة أراد الّنظام حتويلها 
ِإىل شيء آخر ال صله له بالتعليم والتأهيل والّنهوض 
بالش���باب وأفكارهم. ُأدخل )الكتاب األخضر( كمادة 
أساس���ّية ضم���ن منهج اجلامع���ة التعليم���ي.. وألغيت 
العديد ِمن النظرّيات العلمّية ِمن املناهج حتت ش���عار 
تثويره���ا وحذف كّل َما ال يتناس���ب مع َما ُيس���ّمونه 
النظرّي���ة العاملّية الثالثة اليت جاء به���ا معّمر القّذايف 
يِف كتيب���ه األخض���ر. ورمست سياس���ات تل���ك الفرتة 
لتخدم أغراض عس���كرة اجملتمع وحتّويل اجلامعات 
واملدارس ِإىل ثكنات عس���كرّية حتت ش���عار )الّش���عب 
امُلسلح( اّلِذي رفعته الّس���لطة، انسجامًا مع سياساتها 
القاضّي���ة بإلغاء اجليش النظام���ي الّرمسي. بدأ ذلك 
الربنام���ج يِف بداي���ة الس���بعينيات بالتجنيد اإلجباري 
للذي���ن يقع ميالدهم بني عام���ي 1944م و1948م.. 
التدري���ب العس���كري للطلب���ة يِف ف���رتة الصي���ف.. ثّم 
اقتحام املدارس وضّم بعض الطالب إجباريًا للكلّيات 
العسكرّية.. ثّم محالت متواصلة يِف الشوارع وامليادين 
العاّم���ة حيث جيرب العس���اكر َمْن يقع ب���ني أيديهم 
ِإىل ركوب احلافالت ومنها مباش���رة ِإىل معس���كرات 
اجليش. وبْعد ذلك، حتّول هذا الربنامج ِإىل عس���كرة 
اجملتم���ع بأكمل���ه أو َم���ا أمس���وه ب�)جتيي���ش امل���دن( 
ومل ينج���و ِمن ه���ذا الربنام���ج حتَّى كّبار الس���ن ِمن 
املوظفني حيث مّت تدريب أولئك املوظفني عسكريًا يِف 
فرتة املس���اء ثّم أدخلوهم فيما أمسوه برنامج )املناوبة 
الّشعبّية( فتناوب املوظفون على حراسة مقار عملهم 

واملنشآت األخرى للّسلطة احلاكمة. 

َُة ُمناضٍل وقّصة وطٍن                                                                                                                        عبرْدالناصر خليف.. ِسريرْ

   وجع الفراق وذاكرة املكان

   احللقة األوىل    بقلم: ُشْكري السنكي 

َُة ُمناضٍل ِسريرْ
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َوالّش���اهد، دخ���ل ناص���ر ِإىل اجلامع���ة ع���ام 1979م، 
ويِف ه���ذه الفرتة كانت الّس���لطة ختطط ِإىل حتّويل 
اجلامعات ِإىل ثكنات عس���كرّية، وبالفعِل مّت ذلك بْعد 
فرتة قصرية ِمن الوقت حيث مّت نقل كلّية االقتصاد 
ِإىل معس���كر ِم���ن معس���كرات مدينة ط���ربق ِمن باب 
التجري���ب قب���ل تطبي���ق ذل���ك عل���ى كاف���ة الكلّيات 
باجلامع���ة اِلّليبّية، فنقلت كلّي���ة االقتصاد ببنغازي 
بني نهاية ش���هر فرباير / ش���باط وبداية شهر مارس 
/ آذار ِمن َع���ام 1981م ِإىل طربق، ولكن ناصر كان 
ق���د أوقف قي���ده يِف ش���هر فرباير / ش���باط اس���تعداداً 
للس���فر ِإىل أملانيا بغرض الّدراسة، وسافر ِإىل مدينة 
فولفس���بورغ األملانّية يوم الثالثاء املوافق 31 مارس / 

آذار من عام 1981م.
وُرمّب���ا ِمن امُلفيد االْس���ِتْطَراد ُهنا، فق���د كانت الفرتة 
ال���يت قضاه���ا ناص���ر يِف اجلامعة ف���رتة ال حتتمل وال 
تطاق حيث كان الطلب���ة املنضمون حلركة الّلجان 
الّثورّية، هم َمْن يس���ريون اجلامع���ة فعليًا عرب مكاتب 
خصصت هل���م يِف كلي���ات اجلامعة املختلف���ة، أطلق 
عليها اس���م )املثابات الّثورّية(. كانت اجلامعة يِف تلك 
الفرتة تعج مبجرمي حركة الّلجان الّثورّية املدربني 
يِف معس���كرات خاّص���ة على طرق املراقب���ة واالعتقال 
والتعذي���ب، واّلِذي���ن كان���وا حيمل���ون الّس���الح داخل 
احل���رم اجلامعي. ضيق ه���ؤالء على الطلب���ة اخلناق، 
وق���ادوا كثريين منهم ِإىل غرف التحقيق واملس���اءلة 
ب���ل زجوا بالعديدي���ن منهم ِإىل الس���جون واملعتقالت 
كذل���ك حرم���وا الكثريي���ن ِم���ن إكم���ال دراس���تهم 
اجلامعّية وكان ِمن بينهم طلبة كثريون يِف الس���نة 
النهائّي���ة. كان ِم���ن أب���رز أعض���اء حرك���ة الّلج���ان 
الّثورّي���ة جبامع���ة ّبْنغ���ازي آن���ذاك: ص���احل إبراهي���م 
املربوك، هدى فتحي ِبن عامر، موسى األشخم، أمَحد 
مصب���اح الورفلي )املتوفى يِف يولي���و / متوز 1986م(.. 
وآخ���رون. ويضاف ِإىل هؤالء أمَحد إبراهيم كبريهم 
اّلِذي علمهم الس���حر كَما يقال، واّلِذي كان يصول 
وجي���ول يِف اجلامعة ويفعل َما يش���اء بطالبها وهيئة 
تدريسها وكّل َما خيص شئون إدارتها وتسيري شئون 
كلياتها وأقسامها املختلفة. ويذكر أن مؤمتراً هلذه 
احلرك���ة كان قد عق���د جبامعة ّبْنغ���ازي يِف الفرتة 
الواقع���ة َما ب���ني 2-3 فرباير / ش���باط 1980م، وِمن 
ضمن َما أعلنت احلركة عن���ه يِف بيانها اخلتامي، َما 

يلي:
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التبشري بالثورة عاملّيًا.  - 2
3 - تصفّي���ة العناص���ر املعوقة للتح���ول الثوري ِمن 
مدنيني وعس���كريني فاشيني وديكتاتوريني تقليديني 
اتكاليني س���لبيني وغ���ري منتجني، وجبناء ومس���تغلي 
نف���وذ ومتجاوزي ح���دود، وحمس���وبيني وبرجوازيني 
ِم���ن احملس���وبني عل���ى ق���وى الث���ورة وعل���ى الّس���لطة 

الّشعبّية.
الّثورّية  الّلج���ان  ِم���ن  4 - تش���كيل حمكم���ة ثورّي���ة 
قانونه���ا قان���ون الث���ورة اّل���ِذي يكتس���ب ش���رعيته ِمن 

شرعية الثورة ذاتها.
ث، وص���ل األمر بالّلج���ان الّثورّية ِإىل حد  ���ِذي َحدَّ َوالَّ
أّنه���ا جعل���ت ِم���ن اجلامعة مكان���ًا ميارس في���ه القتل 
والتعذي���ب، فبع���د خ���روج ناص���ر خلي���ف ِإىل أملاني���ا، 
حتّول���ت س���احات اجلامع���ة ومالعبه���ا ِإىل منص���ات 
لإلعدام، ففي يوم 7 إبريل / نيسان 1983م مّت إعدام 
حَمّمد مهذب إحفاف )طالب بكلية اهلندس���ة( ش���نقًا 
يِف ساحة كلّية اهلندس���ة جبامعة طرابلس. ونفذت 
الّلجان الّثورّية يوم 21 إبريل / نيسان 1984م داخل 
احلرم اجلامعي مبدينة ّبْنغازي، عملّية إعدام ش���نقًا 
يِف الطال���ب ُمْصطف���ى إرحومة النوي���ري اّلِذي كان 
رئيس���ًا الحتاد َعام طلبة ليَبيا. ونفذت يوم 16 إبريل 
/ نيس���ان 1984م عملي���يت إعدام أخري���ني يِف جامعة 
طرابل���س يف كّل ِمن : رش���يد منُصور كعّبار )طالب 
بكلّية الصيدلة(، حافظ املدني الورفلي )طالب بكلّية 

الزراعة(. 

وكَم���ا أْس���َلْفت، س���افر ناصر ي���وم 31 م���ارس / آذار 
1981م ِإىل فرنكفورت )Frankfurt(، ثّم مباشرة 
ِإىل مدينة فولفسبورغ )Wolfsburg( اليت درس بها 
 )Goethe Institute( اللغة األملانّية يِف معهد جوته
املعتمد رمسّيًا لتعليم اللغة األملانّية. أجاد ناصر اللغة 
األملانّية يِف زمن قياس���ي، واجتاز امتحان اللغة بتفوق 
ث���ّم حتصل عل���ى ش���هادة إكم���ال التدري���ب العملي 
الفين فدخل بعدها مباشرة هلندسة املعادن )احلديد( 
بإح���دى معاهد التعليم العالي مبدينة براون ش���فايخ 
)Braunschweig(.  تزام���ن وصول���ه ِإىل أملاني���ا يِف 
وقت كانت فيه أملانيا وغريها ِمن بلدان العامل تش���هد 
حت���ركات مكثفة لق���وى امُلعارض���ة الّليبّية باخلارج، 
ونش���اطات أزعج���ت نظ���ام الق���ّذايف وأقلق���ت راحته، 
فأرس���ل الّنظام ف���رق لتصفّية امُلعارض���ني يِف اخلارج 
وأم���ر دبلوماس���ييه يِف اخل���ارج بتحوي���ل س���فاراتهم 
ِإىل س���احات للتحقي���ق ولتعذي���ب الطلب���ة وكّل َمْن 

يعارض َما ُيسّمونه الّنظام اجلماهريي.

ش���دد الّنظ���ام الرقابة عل���ى طلبة التصني���ع احلربي 
اّلِذين كان ناصر واحداً ِمن بينهم، وأرسل اثنني ِمن 
عناصره األمنّية االستخباراتية )الصغري واخلويلدي( 
لإلش���راف على هؤالء الطلبة ألّن���ه مل يكن راضيًا َعن 
الّس���يِّد الفاضل الّسنُوس���ي فرج ش���ّلوف )1920م - 5 
يونيه / حزيران 2008م(  املشرف اّلِذي رافق الطلبة 
يِف البداية، وال راضيًا على العقيد طّيار عبداهلل سعيد 
اّل���ِذي جاء بعده. بدأ املش���رفان اجلديدان يِف التلصص 
عل���ى الطلب���ة ومراقب���ة تنقالتهم، وحماول���ة تكليف 
بعضهم مبهام َما يسمونه )التبشري بالكتاب األخضر( 
كذلك إل���زام الطلب���ة باالحتفال مبناس���بات الّنظام 
الّدموّية كمناس���بة الّس���ابع ِمن إبريل، ووصل األمر 
به���م ِإىل إرس���ال بعض الطلب���ة ِإىل طرابلس بغرض 
التحقي���ق معهم ملعرفة َم���ا إذا كانت القوى الوطنّية 
باخل���ارج ق���د اتصل���ت به���م أم ال ؟. أو كان لبع���ض 
الطلب���ة أّي صلة رحم أو قرابة أو صداقة بأش���خاص 

منتمني هلذه القوى ؟.    

انفصل عش���رة ِم���ن زمالء ناص���ر خليف َع���ن البعثة 
الّدراس���ّية تعب���رياً َع���ن موقفه���م امُلعارض لسياس���ات 
نظ���ام معّمر الق���ّذايف القمعّية االس���تبدادّية، ومحلة 
التصفّيات اجلسدّية اليت قادها النَّظام  ضدَّ معارضيه 
بالّداخل واخلارج، وتعذيب اثنني ِمن الطلبة الدارسني 
بأملانيا )أمَحد ش���الدي واهلادي الغرياني( داخل مبنى 
الس���فارة يِف ب���ون )Bonn( العاصمة األملانّية يِف ذلك 
الوق���ت. ويِف يوم اخلميس املواف���ق 2 يونيه / حزيران 
1983م، عق���د مثانّي���ة ِم���ن هؤالء مؤمت���راً صحفيًا 
باخلرطوم العاصمة الّس���ودانّية، وأعلنوا ُمعارضتهم 
امُلعارض���ة  لصف���وف  وانضمامه���م  الق���ذايف  لنظ���ام 

الوطنّية اِلّليبّية باخلارج.

وَبْع���د ه���ذا املوق���ف، أرغ���م الصغ���ري واخلويل���دي – 
وبتعليم���ات صارمة ِمن الّنظام – الطلبة على العودة 
ِإىل البالد، وكان ذلك يِف منتصف شهر يوليو / متوز 
1983م. س���جن بْعد العودة ِإىل ليَبيا مباشرة، سبعة 
طالب )3(، وقضوا حوالي تس���عة ش���هور يِف الس���جن. 
وُمن���ع أكث���ر ِم���ن عش���رين طالب���ًا ِم���ن الع���ودة ِإىل 
أملاني���ا، وكان ناصر خليف واحداً ِمن اّلِذين س���جنوا 
ث���ّم منعوا ِمن الس���فر. كَما ُمنع ناص���ر ِمن العمل يف 
القطاع الع���اّم وِمن مواصلة دراس���ته بكلية االقتصاد 
اليت درس بها أربع سيمس���رتات )Semesters( قبل 
مغادرت���ه ِإىل أملانيا يِف ربي���ع َعام 1981م، ويِف غضون 
داً ليقضي يِف إحدى  س���نة ِمن ذل���ك مّت اعتقاله جُم���دَّ
س���جون طرابل���س حوالي مخ���س س���نوات، وقد حقق 
معه عميد اإلجرام العميد التهامي خالد رئيس جهاز 

األمن الّداخلي.

رأى ناصر يِف املعتقل، صنوف عدة ِمن القهر والقسوة 
والتعذي���ب واحلبس االنف���رادي، وكان ُه���و وحوالي 
فاق اّلِذي���ن مّت اعتقاهلم معه  )2000( ألف���ني ِم���ن الرَّ
بْع���د العملّي���ة ال���يت قادتها اجلبه���ة الوطنّي���ة إلنقاذ 
ليَبي���ا يِف ش���هر ماي���و / أّي���ار 1984م، يِف عزل���ة تاّمة 
َع���ن العامل.. ومي���ارس عليهم ِمن العذاب ألوان ش���تى 
.. وحرم���وا ِم���ن النوم يف أحيان كث���رية، َوِمن األكل 
النظيف والعالج املناس���ب طول الوق���ت.. وُمنع أهلهم 
وذووهم ِم���ن معرفة أماكن اعتقاهل���م وبالتالي ِمن 
زيارتهم والتواصل معهم. ومل يقتصر العقاب عليهم 
فق���ط حي���ث وص���ل ِإىل كلِّ َمْن تربط���ه صلة رحم 
أو ّدم أو نس���ب به���م ب���ل وصل يِف بع���ض احلاالت ِإىل 

أصحابهم وأصدقائهم املقربني.

وخ���الل ذل���ك كل���ه ش���هدت ليَبي���ا هلي���ب حرائ���ق ال 
ينطفئ، ومحالت تصفّية تس���تمر وال تنقطع، ونزيفًا 
ال يلتئ���م جرُحه.. عملّية إع���دام بْعد األخرى.. حروب 
ال ناق���ة ِلّليبّي���ني في���ه وال مج���ل كاحلرب يِف تش���اد 
وغابات أوغندا وغريها ِمن البلدان واألماكن.. حصار 

وتضييق وتهجري. 

ث، استشهد أمَحد إبراهيم إحواس )1938م  واّلِذي َحدَّ
- 1984م( قائد قوَّات جبهة اإلنقاذ يوم الّس���ادس ِمن 
مايو / أّيار  1984م، وس���قط بْعد استشهاده يِف ميدان 
معرك���ة الثامن ِم���ن مايو املعروفة باس���م )معركة 
ب���اب العزيزّي���ة( ث���ّم يِف مواجه���ات منفردة م���ع قوَّات 
نَّظام معّمر القّذايف، أحد عش���ر )11( ش���هيدَا، وُأعدم 
بْع���د تلك املعرك���ة واملواجهات، تس���عة )9( ُمناضلني 
عل���ى أع���واد املش���انق يِف مواقي���ت خمتلف���ة ومناط���ق 
متفرق���ة ِم���ن ليَبيا. ومّت نق���ل اإلعدامات مباش���رة يِف 
مسي للنَّظام. وعلى مدار ش���هر كامل،  التلفزيون الرَّ
بث التلفزي���ون مقاطع ِمن احملاكمات الّصورّية اليت 
أجرتها جل���ان الق���ّذايف الثورّية ومش���اهد اإلعدامات، 
بقص���د إره���اب املواطن���ني وطب���ع ص���ورة يِف أذهانهم 
ملصري َم���ْن يفك���ر يِف ُمعارضة النَّظ���ام واختاذ موقف 

ه.     ضدَّ

واس���تمر اعتقال عدد ِمن األلفني اّلِذي���ن اعتقلوا بْعد 
أح���داث صيف 1984م، حوالي عش���رين عامًا، وكان 
نصيب ناصر ِمن السجن مدة قاربت اخلمس سنوات. 
وبْع���د خروجه ِمن الس���جن ورفع حظر الس���فر عنه، 
واخن���رط  تشيكوس���لوفاكيا  مجهورّي���ة  ِإىل  س���افر 
 Bohemia( البوهيم���ي  الكريس���تال  جت���ارة  يِف 
Crystal(، فتعاقد مع بعض التجار التشيك، وبدأ يِف 
جلب الكريس���تال ِإىل ّبْنغازي. وُتعد مقاطعة بوهيميا 
الش���مالّية )Bohemia( ِمن أهّم األماكن يِف العامل 
ال���يت تش���تهر بصناعة الكريس���تال، وميت���د عمر هذه 
الصناعة يِف مناطق ومدن مقاطعة بوهيميا ِإىل قرون 
عدي���دة ِمن الزم���ان، مّما أهله���ا لنيل لق���ب )عاصمة 

الكريستال األوروبّية( بكلِّ جدارة واستحقاق. 

تعل���م ناص���ر اللغ���ة التش���يكية يِف أح���د معاه���د براغ 
عاصمة مجهورّية تشيكوسلوفاكيا وأجادها يِف زمن 
قياس���ي. مّكث يِف تشيكوس���لوفاكيا مدة ِم���ن الوقت، 
وأهت���م ِإىل جان���ب جت���ارة الكريس���تال، بالنش���اطات 

الفنّية خصوصًا معارض الفنون التشكيلّية.       
            

وَبْع���د تعث���ر جتارت���ه يِف س���نوات الحق���ة، ع���اد ناصر 
ِإىل ّبْنغ���ازي ومتك���ن ِم���ن احلص���ول عل���ى وظيفة يِف 
ش���ركة أجنبّي���ة خصوص���ًا أّن���ه كان جيي���د اللغ���ة 
اإليطالّي���ة واألملانّي���ة والتش���يكّية واإلجنليزّي���ة اليت 
تعلمه���ا يِف معه���د ِم���ن معاه���د اللغ���ة يِف مدينة لندن 
العاصم���ة الربيطانّية أثناء دراس���ة األس���تاذ إبراهيم 
ش���قيقه األكرب يِف اململكة املتَّحدة بني عامي 1976م 

و1977م. 

بدأ ناصر يشعر ببعض اآلالم وأن صحته ليست على 
م���ا يرام مع منتصف َع���ام 2008م، وبْعد الفحوصات 
والتحليالت الطبّية اليت أجراها يِف مطلع َعام 2009م 
تب���ني أنه مصاب بس���رطان يِف احلنج���رة، وأخذ يعاجل 
ِمن هذا املرض اخلبيث يِف املستشفيات اِلّليبّية، ولكنه 
مل جي���د عالج���ًا حبكم قل���ة الدكات���رة املتخصصني 
وتردي وضع املستشفيات وضعف اخلدمات الصحّية 
بش���كل عاّم. وحينما مسحت ظروفه بالس���فر، س���افر 
ِإىل اإلس���كندرّية حبث���ًا َع���ن العالج ولك���ن دون فائدة 
فق���د متكن املرض من���ه وبقي ُهناك ف���رتة وجيزة ثّم 
عاد ِإىل بيته يِف ّبْنغازي لينتقل يِف غضون أس���ابيع ِإىل 

رمحة ربه وُهو يِف عز عمره.     

وص���ل ناص���ر ِإىل اإلس���كندرّية يِف نوفمرب / تش���رين 
الّثاني 2009م، وحينما اتصل بّي ِمن ُهناك، س���افرت 
ِم���ن القاه���رة ِإىل اإلس���كندرّية عل���ى وجه الّس���رعة. 
كان آخ���ر لقاء مجعين بناصر وقتم���ا وّدعته حبرارة 
يِف مدينة براون ش���فايخ وس���افرت ِإىل اخلرطوم يوم 
الس���بت املوافق 28 مايو / أّي���ار 1983م. وقد تركته 
شابًا نش���يطًا متفائاًل حيلم مُبْس���تقبل ُمشرق نضري، 

ووجدت���ه حني���ل اجلس���د مل تق���و رج���اله حتَّ���ى على 
الوقوف ملالقاتي. 

عرفت���ه مبتس���مًا وكان بوس���عه االبتس���ام يِف أحل���ك 
الظروف وأسوأها، وكانت تعليقاته الّساخرة وسرعة 
بديهته تضفي على اجلالس���ني حوله فرحة وس���رور 
مهما كان���ت األعباء اليت حيملونها على أكتافهم أو 
الظ���روف اليت ميرون بها، ووجدت���ه على احلال اّلِذي 
عرفته عليه فلم يستطع املرض القضاء على ضحكته 
وتعليقاته الّس���اخرة أو التأث���ري على معنوياته وروحه 

املرحة.

انقط���ع اتصال���ي به ف���رتة طويل���ة ِمن الوق���ت، حبكم 
الظ���روف اليت مّر بها وواق���ع البالد اّل���ِذي خيَّم عليه 
الذعر والّرعب والتجّس���س ومعاقب���ة كّل َمْن يتصل 
بأشخاص حمسوبني على قوى امُلعارضة يِف اخلارج.   
كان اتصالي به شبه يومي طيلة فرتة عالجه بليَبيا، 
وحينما أتصل بّي ِمن اإلس���كندرّية يِف األس���بوع األوَّل 
ِم���ن ش���هر نوفمرب / تش���رين الثان���ي ِمن نف���س الَعام 
ملواصل���ة الع���الج، ش���ددت الرح���ال ِم���ن القاه���رة ِإىل 
اإلس���كندرّية لالطمئن���ان عل���ى صحت���ه فاالنش���غال 
حبال���ه كان ال يفارق���ين واالش���تياق ِإىل رؤيته كان 
غامراً. وقبل وصولي ِإىل املستشفى ُكْنت قد عاهدت 
نفس���ي أاّل ي���رى ناصر دموع���ي بل ُكْن���ت قد عقدت 
الع���زم عل���ى رس���م ابتس���امة عريض���ة عل���ى وجهي، 
والّدخول معه مباش���رة يِف مربع الّذكرّيات عل ذلك 
خيف���ف عن���ه اآلالم، ويرفع ِم���ن معنويات���ه حيث أّنها 
العام���ل األه���ّم يِف مقاوم���ة امل���رض اللع���ني خصوصًا 

مرض الّسرطان اّلِذي أصيب به. 

دخلت ِإىل الغرفة مبتس���مًا، وقابلين ناصر بابتس���امة 
عريضة ونسى جسده العليل وهم بالوقوف الستقبالي 
فخذلته قدماه ِمن كثرة ضعف جس���ده اّلِذي أنهكه 
امل���رض. أصبح ناصر ذلك الّرياض���ي العمالق: منهك 
اجلس���د.. ش���احب الوج���ه.. متع���ب الصوت.. ال يكس���و 
عظمه س���وى اجللد. تأثرت كث���رياً برؤيته على هذا 
الْنَحو، وأخفيت مش���اعري عنه، وأسرعت حنوه حتَّى 
ال جيهد نفسه يِف حماولة الوقوف ملالقاتي، وتقدمت 
إلي���ه وعانقته عناقًا حاراً بْعد أن حبس���ت دموعي اليت 
لو تركتها هلطلت كاملطر، وتبادلنا التحايا، ودخلت 

معه مباشرة يِف املزاح واهلزار وحديث الّذكرّيات.
كان ناصر ال خييفه املرض وال خيضع أو يستس���لم 
ل���ه.. وكان ال يطي���ق أجواء الكآب���ة والنكد فظّل حتَّى 
وُه���و طريح الفراش مي���زح ويق���ول النكتة ويضحك 
وكأن���ه مص���اب مب���رض ع���ارض ال بس���رطان ق���د 

استحوذ عليه ومتكن منه.

التقي���ه  أن  أمل���ه  وكان  اإلس���كندرّية،  يِف  فارقت���ه 
داً يِف سويس���را حيث قرر الس���فر ِم���ن ليَبيا ِإىل  جُم���دَّ
ُهن���اك ملواصلة عالجه بدعوة ِمن أس���عد العقيلي أعز 
أصدقائ���ه أو )س���عدون( كَما كان حيب أن يس���ميه. 
تركت���ه ُمودع���ًا، بْع���د أن وعدت���ه بالق���دوم إلي���ه يِف 
سويس���را، وس���افر ُهو ِإىل ّبْنغازي مس���قط رأس���ه يوم 
26 نوفمرب /  1430 هج���ري املواف���ق  9 ذو احلج���ة 
تش���رين الّثان���ي 2009م، وقب���ل إمتام أربعة أس���ابيع 
ِم���ن رجوع���ه ِإىل ليَبيا، فارق���ت روحه احلي���اة. وورى 
جثمان���ه الطاه���ر الث���ري بع���د ظه���ر ي���وم اجلمعة 2 
احمل���رم 1430 هجري املوافق 18 ديس���مرب / كانون 

األوَّل 2009م.

وبفقدان���ه.. فقدت صديق���ًا وفيًا عزيزاً كان مكس���واً 
ببي���اض الثل���ج.. كان نق���ي القل���ب وال يط���ق النكد.. 

وبوسعه االبتسام يِف أشد الظروف عتمة وقسوة. 
وفق���دت صاح���ب التعليق���ات الّس���اخرة والنكتة اليت 
كانت خترجين ِمن ُهُمومي مهما بلغت.. وُتضحكيْن 

مهما كنت حزينًا أو مكتئبًا.  

وفق���دت ّبْنغ���ازي قلب���ًا س���كنت بداخل���ه.. ووجه���ًا ِمن 
وجوهها املميزة.. وإْنسانًا حمبًا للخري، ويغمره احلّب، 

وميلئه الدفء والّود والعطاء. 
وفق���دت ليَبي���ا إبن���ًا باراً ِم���ن أبنائه���ا.. ومواطن���ًا اعتز 

بليبيته وحمبته لكل اِلّليبّيني.  

ب وُذو ُش���ُجون وُهو  َوَأِخرْياً، احَلِديُث َعن ناصر ُمتش���عِّ
َحِدي���ُث َعن الوطن الواق���ع والتطلعات..  الوطن رجال 

وذاكرة مكان. 
واحَلِدي���ُث عن���ه يقودنا ِإىل ش���وارع ّبْنغ���ازي العتيقة، 
وأنديته���ا  الرتابي���ة،  ومالعبه���ا  القدمي���ة،  وأزقته���ا 
العريقة اليت يأت���ي يِف مقدمتها نادي اهلالل. ويقودنا 
ِإىل حيث كان يس���كن ناصر بشارع إدريان بلت.. ذلك 
الّش���ارع اّل���ِذي تبللت زواي���اه بعبق التاري���خ، وتعطرت 

أركانه برائحة الزمن اجلميل.   
يتبع ...... 

ِمْرَفق اْلَوَثاِئق:
الَوِثيَق���ة األوىل: كلم���ات كتبه���ا األس���تاذ إبراهي���م 
خلي���ف يِف الّذك���رى الّس���نوّية األوىل لوفاة ش���قيقه 
ناصر، ونش���رها يِف جريدة )أخبار ّبْنغازي( بتاريخ 22 

ديسمرب / كانون األوَّل 2010م. 
الَوِثيَق���ة الّثانّي���ة: نس���خة ِم���ن اجلريدة اليت نش���رت 
احل���وار اخلاطف اّل���ِذي أجرته اإلعالمّي���ة مربوكة 
اهلوني مع ناصر خليف على هامش )معرض الفنون( 
املنعق���د يِف صي���ف 2007م مبصي���ف جليان���ة إلعداد 

الّشباب امُلبدع.       
َور:  ِمْرَفق الصُّ

الُص���َوَرة األوىل: ُصَوَرُة ش���خصّيُة لناص���ر خليف ِمن 
أرش���يف املؤل���ف، يرج���ع تارخيه���ا ِإىل َع���ام 1987م، 

ة.  وُتنشر ألوَّل مرَّ
الُصَوَرة الّثاِنَية: ُصَوَرة خاّصة ِمن أرشيف املؤلف وقد 
س���بق نش���رها يِف النت يِف ش���هر م���ارس / آذار ِمن َعام 
2010م، ويظه���ر يِف الُص���َوَرِة ناصر بني العبني ِمن 
س���وريا يِف زيهما الرياضي األمحر، َويِف طرفها يظهر 
أمَحد شرمدو العب نادي اهلالل املميز يِف كرة تنس 

الطاولة.  

ُمالَحَظات َوِإَشاَرات:
1( هذه املقالة: سبق أن نشرت هذه املقالة يِف موقعي 
)ليَبيا امُلْستقبل( و)املؤمتر الوطيّن للُمعارضة اِلّليبّية( 
يِف ش���هر مارس / آذار ِمن َع���ام 2010م، ورأيت اليوم 
إعادة نش���رها بهدف إيصال التعريف باملرحوم ناصر 
خلي���ف إىل أك���رب نط���اق ممك���ن ِم���ن النَّ���اس بعدما 
نش���رتها إّب���ان حك���م معّمر الق���ّذايف حيث التش���ويش 
عل���ى مواق���ع امُلعارض���ة اِلّليبّي���ة ومواق���ع اِلّليبّيني يف 
املهج���ر وأحيانًا حجبها باملطل���ق باإلضافِة ِإىل تهديد 

متصفحي مواقع امُلعارضة ومالحقتهم.

كذل���ك، رأي���ت يِف إع���ادة نش���رها فرص���ة لتذك���ري 
ومؤمت���راً  حكوم���ة  اِلّليبّي���ة  الدول���ة  يِف  املس���ئولني 
بالفات���ورة الباهظة اليت دفعها اِلّليبّيون ِمن أجل إنهاء 
حكم االستبداد وإقامة حكم العدالة والقانون.. وبغّية 
التأكيد على بعض القضايا اهلاّمة حتَّى ال تضيع يف 

زمحة ترتيب األولويات !. 
ه���ذا، وق���د أدخلت على النَّص الّس���ابق املنش���ور بعض 
املعلوم���ات والعدي���د م���ن التعديالت كذل���ك أضفت 

عليه بعض اللمسات اليت رأيتها ضرورّية.   
2( انضمام عشرة طلبة ِإىل امُلعارضة وانفصاهلم َعن 

بعثة التصنيع: 

والطلبة هم: أس���امة الّسنُوسي ش���ّلوف، عارف امَلْهِدي 
دخيل، حَمّمد هاش���م احلضريي )اْسُتْش���ِهد يف أحداث 
8 ماي���و / أي���ار 1984م(، عْبدالّس���الم حَمّم���د أمَحد 
مرس���ي، ُش���ْكري حَمّمد الس���نكي، ُمْصطف���ى اجّلالي 
بوغرارة )اْسُتْش���ِهد يف أح���داث 8 مايو / أيار 1984م(، 
َ يِف  أمَحد مفتاح الكاديكي، َس���ْعد عب���داهلل األثرم )ُتُويفِّ
املهج���ر بالوالّي���ات املتَّحدة ي���وم 5 نوفمرب / تش���رين 
الّثاني 1996م(، َعْبدالّسالم ميالد بوغرارة، ُمْصطفى 

حَمّمد اخلفيفي.  

3( س���جن س���بعة طلبة َبْعد عودته���م ِإىل ليَبيا: بْعد 
إع���الن طلب���ة التصنيع احلرب���ي موقفهم ِم���ن نظام 
معّم���ر الق���ّذايف وانضمامه���م ِإىل امُلعارض���ة الوطنّية 
يِف اخل���ارج، تع���رض بع���ض زمالئه���م اّلِذي���ن كانوا 
يدرس���ون معهم يِف أملانيا للس���جن واملنع ِمن مواصلة 
دراس���تهم حي���ث ُمِن���ع أكثر ِمن عش���رين طالب���ًا ِمن 
العودة ِإىل أملانيا بْعد رجوعهم ِإىل ليَبيا وِمن مواصلة 
دراس���تهم داخ���ل ليَبي���ا، وكان ِمن بني ه���ؤالء ناصر 
َعْبدالّسالم خليف. فقد س���جن سبعة ِمن الطلبة بْعد 
عودتهم ِإىل ليَبيا مباش���رة، وه���م: َعْبداحلميد خمتار 
اجلبال���ي، طاه���ر إبراهي���م عقيلة، ناصر َعْبدالّس���الم 
خلي���ف، صالح الّدين إحممد الّس���احلي، علي َعْبداهلل 
الغريان���ي، فتحي بن زبلح، علي ب���ن أمَحد، وقضوا يِف 
السجن حوالي تسعة شهور. وإعيد سجن البعض ِمن 
ه���ؤالء بْع���د أحداث 8 ماي���و / أّي���ار 1984م وقضوا يِف 
املعتقل شهوراً ِمن الزمن، أّما ناصر خليف فقد قضى 

يِف السجن حوالي مخس سنوات.  

مَصاِدر َوَمَراِجع: 
1( الّدكتور وهيب أمَحد البوري – كتاب: )جمتمع 
ّبْنغ���ازي يِف النصف األوَّل ِمن القرن العش���رين – )دار 
الكت���ب الوطنّي���ة( م���ن إص���دارات )جمل���س الثقاف���ة 

العاّمة(، الطبعة الّثانّية الّصادرة يِف َعام 2008م. 
2( املؤل���ف – مقال���ة: )قّص���ة بط���ل..  حَمّمد هاش���م 
احلض���ريي رم���زاً ِم���ن رم���وز الصم���ود( - صحيف���ة: 
)الكلم���ة(، وموق���ع )ش���ؤون ليبّي���ة(، وموق���ع )ليَبي���ا 

امُلْستقبل( بتاريخ شهر فرباير / شباط 2014م. 
كت���اب:   - ليَبي���ا  إلنق���اذ  الوطنّي���ة  اجلبه���ة   )3
)انته���اكات ُحُقوق وحرّيات اإلْنَس���ان اِلّلي���يّب يِف ظّل 
اجل���زء   - 1988م(   – )1969م  اإلنقالب���ي  النَّظ���ام 
األوَّل: احُلُقوق القضائّية واإلقتصادّية واإلجتماعّية 

والثقافّية – الطبعة األوىل / 1999م.     
الن���ت  ش���بكة   - )ويكيبيدي���ا(  ة  احل���رَّ املوس���وعة   )4
الّدولّي���ة، تواريخ ومعلومات عام���ة َعن أعالم وبعض 

املدن والبلدان.     

َُة ُمناضٍل ِسريرْ
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الدراسات العربية يف إيطاليا
   عزالدين عناية*

ثقافة

  ضم���ن ه���ذا الس���ياق، ميك���ن احلدي���ث ع���ن حواضر 
رئيس���ية أرب���ع يف إيطالي���ا ش���هدت مبك���را تدري���س 
اللغ���ة العربي���ة، حتى غدت مراك���ز تارخيية يف هذا 
اجمل���ال. ُتعترب روما األعرق يف اجملال بني س���ائر املدن 
اإليطالي���ة وذلك منذ الع���ام 1575م، حيث مل يدخر 
الباب���ا س���يكتوس الراب���ع )1414-1484( جه���دا يف 
تكلي���ف مكتب���ة الفاتي���كان مبه���ام تدري���س العربية 
وتهيئة اإلطار الالزم لذلك، وإن جاء تدريس العربية 
أس���بق مبا يع���ود إىل العام 1482. م���ا جعل روما، بني 
مطل���ع القرن الس���ادس عش���ر وموفى القرن الس���ابع 
عشر، حتوز الصدارة بني حواضر أوروبا يف الدراسات 
الش���رقية ويف تعلي���م اللغ���ات، الذي مش���ل األرمينية 
والقبطية، فضال عن اللغات الس���امية الرئيسية. لكن 
م���ع توحيد إيطاليا، خالل الع���ام 1861م، بدأ تراخي 
الطوق الذي ضربته كنيسة روما على تعليم اللغات 
الشرقية عامة، ومنها العربية، وذلك لفائدة خيارات 
ذات طاب���ع الئك���ي. وتدّعم ذلك منذ تولي املس���تعرب 
"تاري���خ مس���لمي  مؤل���ف  أّم���اري صاح���ب  ميكيل���ي 
صقلي���ة" )1854-1872( مقالي���د وزارة التعليم يف 
حكوم���ة فارين���ا )1862-1864(، وه���و ما انعكس���ت 
آث���اره على كلي���ة اآلداب والفلس���فة حينها، خبروج 
جامعة روم���ا من اهليمن���ة البابوي���ة واختاذها طابعا 
علمانيا 1871-1875، حيث توىل لوجيي فنشنس���ي 
تدري���س العربي���ة، وباول���و سكاباتيش���ي الس���ريانية، 

وجوهانس بولينغ العربية.

ح���َذْت نابولي حذو مدينة روما، فكان تش���ييد "املعهد 
اجلامعي الش���رقي"، املع���روف ب�"األوِرِينتالي" والتابع 
حينها إىل أخوية معهد عائلة يس���وع املسيح املقدسة، 
وال���ذي يع���زى الفضل يف تأسيس���ه إىل املبش���ر ماتيو 
ريب���ا. فقد ح���از املعهد اعرتاف الباب���ا كليمنت الثاني 
أن  ���ح  وُيرجَّ 1732م  أبري���ل  م���ن  الس���ابع  عش���ر يف 
تدريس العربية قد انطلق يف الس���نة نفسها، حيث مل 
متض س���وى بضع سنوات حتى بات حمّجا للدارسني 
والط���الب م���ن خمتلف األصق���اع. ففي س���نة 1747 
التح���ق باملعهد فتي���ة وفدوا م���ن الدول���ة العثمانية، 
من ألبانيا والبوس���نة واليونان ولبنان ومصر، بغرض 
تكوينهم وس���يامتهم كهنة للتبشري بالكاثوليكية يف 
بل���دان املأت���ى. وبعد توحي���د إيطاليا ب���ات املعهد يضم 
قسمني: قسم قديم للتبشري وآخر مستحدث ُخّصص 
للش���بان الوافدين م���ن خارج املؤسس���ات الدينية اهتم 

باللغات الشرقية.

يف حني انطلق تدريس العربية يف مدينة بالريمو مع 
إنشاء كرسي اللغة العربية يف أكادميية الدراسات 
س���نة 1785، وم���ن الطري���ف اق���رتان تل���ك البداي���ة 
بفضيح���ة أكادميي���ة، حيث توىل أس���تاذ مزوَّر مهام 
التدريس، غ���دت ذكراه مدعاة للتندر يف األوس���اط 
العلمية. حيث ادعى زورا الراهب جوسييب فيال، الذي 
يع���رف مفردات متناثرة م���ن العربية جنب لغته األم 
املالطي���ة، أن���ه حي���ذق العربي���ة بع���د أن انتحل صفة 
املؤلِّ���ف لعمل تارخي���ي، مبا خّول له اعتالء كرس���ي 
العربي���ة حدي���ث التأس���يس، فطفق ي���دّرس املالطية 
مة مبفردات عربية، معتمدا األجبدية العربية،  املطعَّ
عل���ى أنها الفصح���ى. حادثة "اخلدعة السراس���ينية"، 

كم���ا بات���ت تع���رف، حتول���ت يف ف���رتات الحق���ة إىل 
موضوع طريف وس���اخر، مع بعض الش���عراء والكتاب 
شاش���ا  وليون���اردو  ميل���ي  كجوفان���ي  اإليطالي���ني، 

وأندريا كاميالري.

ويف مرحل���ة متأخرة انضمت البندقية إىل صف تلك 
امل���دن الرائدة، حتت حافز الرحل���ة والتجارة، وبرغم 
املوقع املتقدم الذي حازته املدينة يف عالقتها بالشرق، 
فق���د تأخ���رت نس���بيا يف تش���ييد معلم علم���ي يتكفل 
بالدراس���ات العربية، رغم أن احلاجة املاس���ة إىل ذلك 
الح���ت منذ وق���ت مبكر، من���ذ إعداد م���ا كان يعرف 
ب�"ال�دراغوماني السبعة"، أي الرتامجة السبعة، بغرض 
تكليفهم مبهام الوس���اطة مع الدول���ة العثمانية. ومل 
يتسّن تدريس اللغة العربية يف مؤسسة علمية سوى 
مع تأس���يس املعهد العالي للتجارة سنة 1853، الذي 
اعتن���ى بالتخصص���ات االقتصادي���ة والتجاري���ة، إىل 
جان���ب عنايت���ه باللغ���ات األجنبية به���دف الدفاع عن 
املص���احل اإليطالية يف اخلارج. وبش���كل ع���ام احنصر 
تعّلم العربية حتى القرن التاس���ع عش���ر بني أوساط 
التجار والساس���ة ممن يرتددون عل���ى البالد العربية. 
فكانت معرفة لغرض التواصل، افتقرت إىل األس���س 
العلمي���ة املتينة، وهكذا ُنش���رت قوامي���س يف الغرض 
أحده���ا ألوغو دي كاس���تلنوفو ورفائيل دي توتش���ي 
س���نة 1912، باإلضاف���ة إىل طب���ع جملدي���ن للنحو 
العرب���ي يف ميالن���و س���نة 1912 من إع���داد أوجيينو 

ليفي.

ومل يش���تد عود التصنيف العلمي يف جمال الدراسات 
العربي���ة س���وى يف مراح���ل الحق���ة، حص���ل ذل���ك يف 
مرحل���ة أوىل مع نش���ر مؤّلف إيطالي لالورا فيش���يا 
فالياري "النحو العربي بني النظرية والتطبيق" سنة 
1936، الذي بات مرجعا، نهلت منه أجيال عدة وال 
ي���زال حاض���را يف التعليم رغم تس���رب انتق���ادات إليه 
باعتباره يعرض عربية مشوبة بأجواء اإلماء والنوق. 
ث���م ُأتبع بقام���وس عربي إيطال���ي من إع���داد ريناتو 
تراي���ين نش���ره معهد الش���رق بروم���ا 1965-1964، 
ال ي���زال ُيعّد األفضل يف الس���احة اإليطالية. ليلتحق 
العرب���ي  "األدب  دافليت���و  كام���ريا  إيزابي���ال  مؤل���ف 
املعاص���ر م���ن النهض���ة إىل الي���وم" )1988( بثالثية 
املؤلف���ات املرجعية اليت ال غن���ى للباحث أو الطالب يف 

أقسام الدراسات العربية عنها.

الدراسات العربية واملستعمر
رافق���ت العناي���ة باللغة العربي���ة اهتمام���ات بطباعة 
املؤلف���ات املدّون���ة باحل���رف العربي، وذل���ك منذ وقت 
مبك���ر، ف���كان طب���ع أوىل نس���خ الق���رآن الكري���م يف 
البندقية س���نة 1537، وإن مت إتالفها بأمر من البابا 
بولس الثال���ث )1468-1549( على ما أورده الباحث 
أجنيل���و ميكيل���ي بيمونتي���زي يف مؤلف���ه: "البندقي���ة 
وانتش���ار األجبدي���ة العربي���ة يف إيطالي���ا"؛ باإلضافة 
ُطبع���ت نس���خة عربي���ة م���ن األناجي���ل يف املطبع���ة 
الفاتيكانية يع���ود تارخيها إىل العام 1590م. لتتواىل 
املطبوعات بنشر أربعة جملدات من "قاموس احمليط" 
للفريوز آبادي، وإن س���بق ذلك تواجد قواميس عربية 
خمطوطة خبط اليد منذ أواخر القرن الثاني عش���ر 

ومطل���ع الق���رن الثالث عش���ر، عل���ى غ���رار القاموس 
العرب���ي الالتيين املودع اليوم يف مكتب���ة ريكارديانا يف 

مدينة فلورانسا.

ولئن كانت الدراس���ات العربية الوسيطة واحلديثة 
يف إيطالي���ا كنس���ّية املنش���أ فإن احلاضن���ة املعاصرة 
هي اس���تعمارية. فقد انضم ثلة من آباء االستش���راق 
اإليطالي احلدي���ث إىل "جلنة املصاحل االس���تعمارية 
 Commissione - "املكّلف���ة بالش���ؤون اإلس���المية
 per lo studio delle questione islamiche
منه���م   ،1914 س���نة   -  d‘interesse coloniale
ليون���ي غايطان���ي وكارل���و ألفونس���و نالين���و ودافيد 
س���انتيالنا، وه���ذا األخري هو تونس���ي يه���ودي الديانة 
1913 أس���تاذا للتش���ريع اإلس���المي يف  ع���نيِّ س���نة 
جامع���ة روم���ا. وق���د أورد الباحث فالفيو س���رتيكا يف 
حب���ث بعن���وان: "كارل���و ألفونس���و نالين���و ومش���روع 
إىل  التابع���ة  "حولي���ات"  جمل���ة  يف  ليبي���ا"،  احت���الل 
كلي���ة العلوم السياس���ية يف كالياري س���نة 1983، 
أن املستش���رق نالينو قد شارك يف جممل االجتماعات 
واللجان اليت وفرت املشورة للمستعمر بشأن القضايا 

اإلسالمية إبان احتالل ليبيا.

خ���الل تلك احلقبة ش���هد االهتم���ام بالعربية حتوال، 
فقد تزاي���دت العناية باللهجات. حيث نش���ر ألفريدو 
ترومبي���يت يف مدين���ة بولوني���ا كتاب���ا ع���ن اللهج���ة 
الطرابلس���ية س���نة 1912. وتقريبا يف الفرتة نفس���ها 
اش���تغل كارلو ألفونسو نالينو على الدارجة املصرية 
ي���زال عمل���ه يع���ّد م���ن املص���ادر  )1913(، حي���ث ال 
األساس���ية إىل احلاض���ر. لتغ���دو اللهج���ات العربي���ة 
م���ن ب���ني احمل���اور التقليدي���ة ال���يت يوليه���ا الباحثون 
اإليطاليون اهتماما. ويف مرحلة الحقة اهتمت إسرت 
بانيت���ا بالدارج���ة والفولكل���ور يف بنغ���ازي )1964(. 
وتواصل ذلك الشغف إىل تارخينا الراهن مع أوليفيه 
دوران األس���تاذ جبامعة روما، حيث نشر سنة 1993 
"مالم���ح م���ن الدارجة املغربي���ة"، أتبعه س���نة 1994 
ب�"مقدم���ة يف اللهج���ات العربي���ة"، كما نش���ر س���نة 
1996 عمال عن الدارجة الفلسطينية، إىل أن غدت 
دراس���ة اللهج���ات -Dialettologia- م���ادة مقررة 

للطالب ُتدّرس جنب الفصحى يف جامعة روما.

تطّورات يف الدراسات العربية
ش���هدت أواخ���ر األلفي���ة الثانية حت���والت معتربة يف 
الدراس���ات العربية يف إيطاليا، مّست جوانب الرتمجة 
واآلداب. إذ حتى منتهى الثمانينيات كانت النصوص 
األدبي���ة العربي���ة املرتمَج���ة قليلة الع���دد وحمصورة 
التداول بني املختصني، من مستش���رقني ومستعربني 
أساسا، ولكن عقب ذلك التاريخ حتّول املنقول العربي 
إىل مق���روء مرغ���وب ب���ني عم���وم الق���ّراء. وباتت دور 
النشر تراهن على النص األدبي العربي بعد أن ختلت 
ع���ن الفكرة الرائج���ة أن الكتاب العرب���ي ال يدّر رحبا 
باعتب���اره مطبوع خاس���ر، فق���د س���اهم األديب جنيب 

حمفوظ مساهمة فعالة يف ذلك التحّول.

إذ تفي���د اإلحصائيات أن���ه منذ مطلع الق���رن الفائت 
إىل الع���ام 1965 ُأجن���زت يف إيطاليا مخس ترمجات 

يتيمة: حيث ترجم فرانشيسكو غابرييلي: "قصاصون 
م���ن مص���ر" وكذل���ك "ظلم���ات وأش���عة" مل���ي زيادة، 
وترج���م أومبارت���و ريتزيتانو "زينب" حملمد حس���نني 
هي���كل و"األيام" لطه حس���ني، وترجم أندري���ا زنزوّتو 
كتاب "سأهبك غزالة" للكاتب اجلزائري مالك حداد. 
ث���م بعيد ذلك التاريخ، حاول ريتزيتانو بعث سلس���لة 
قصصية، بالتعاون مع معهد الش���رق بروما وجامعة 
بالريمو، نش���رت ثالث جمموعات س���ورية وتونس���ية 
ومصرية، ثم س���رعان م���ا توقف���ت، وكأن الوقت مل 
ينض���ج بعد للنش���ر العرب���ي. ولكن ع���الوة على عدم 
تهي���ؤ الق���ارئ اإليطالي فق���د كان نصي���ب وافر من 
الرتمج���ات حرفيا وركي���كا. غري أنه الحقا س���اهمت 
العناي���ة الفائقة لش���خصيتني إيطاليت���ني، رعتا نقل 
جمموع���ة م���ن النص���وص العربي���ة، وهم���ا إيزابيال 
كام���ريا دافليتو من جامعة روما وفرانشيس���كا ماريا 
كوراو م���ن جامع���ة نابولي، يف التحس���ني من جودة 
الرتمج���ة والرتوي���ج لألعم���ال العربية يف األوس���اط 

اإليطالية.

ي���ورد املؤل���ف الص���ادر ع���ن وزارة الثروة واألنش���طة 
الثقافية "احلض���ور العربي اإلس���المي يف املطبوعات 
اإليطالي���ة" )2000(، أن���ه مل ُيرتَج���م م���ن املؤلف���ات 
العربي���ة ب���ني 1900 و 1988 س���وى 29 عمال، وقد 
حص���ل التحول احلقيقي ب���ني 1989 و 1999 حيث 
ُترج���م 112 عم���ال أدبيا، كما ترج���م 93 عمال أدبيا 
فرنكفوني���ا خ���الل الف���رتة نفس���ها. يف ح���ني بلغ���ت 
األعمال املس���رحية اليت ُترمجت طيلة الفرتة املمتدة 
بني 1900 و 1999 19 عمال مس���رحيا، وحاز الشعر 
خالل الفرتة نفس���ها 20 عم���ال. والواق���ع أن اجلوائز 
العاملي���ة، نوب���ل حملف���وظ )1988(، وغنك���ور لكل من 
بن جل���ون )1987( ومعل���وف )1993(، قد س���اهمت 
مس���اهمة فعال���ة يف إيق���اظ الذائق���ة اإليطالية حنو 
األدب العرب���ي، حيث بلغت أع���داد النصوص العربية 
املرتمجة إىل اإليطالية حتى موفى الس���نة املنصرمة 
324 عمال. وبش���كل أقل ساهمت القالقل السياسية 
واحل���روب والتوت���رات يف إيقاد تلك اجلذوة، فعش���ية 
ان���دالع الث���ورة اجلزائري���ة ُترمج���ت ترمج���ة يتيمة 
"س���أهبك غزال���ة" ملال���ك حداد، ث���م عقب الث���ورة خبا 
ذل���ك الربي���ق، ليس���تيقظ االهتم���ام ثانية م���ع فرتة 
النضال الفلس���طيين املس���لح برتمجة بعض األعمال 
مثل "رجال يف الش���مس" )1985(،  و"فلسطني: ثالث 
قصص" )1985(، و"عائد إىل حيفا" لغسان كنفاني؛ 
و"املتش���ائل" )1990( إلميل حبي���يب. ويف خضم وفرة 
الرتمجة األدبية مقارنة بغريها يبقى األديب املغربي 
الطاه���ر بن جلون املمث���ل الرئيس ل���ألدب العربي يف 
املخي���ال اإليطالي، فهو األكث���ر ترمجة وحضورا يف 

النشر واإلعالم.

ولكن هذا احلض���ور للنص األدبي العربي يف إيطاليا، 
رغم تواضع���ه، بدأ يش���هد نوعا من النش���اط احلثيث 
الفردي بعد س���بات طويل، بعضه منبعث من إيطاليا، 
ممثَّال يف اجلزائري عم���ارة خلوص والعراقي يونس 
توفي���ق، وغريه واف���د من خارج، لعل أب���رز وجوهه يف 

الوقت احلالي عالء األسواني وإبراهيم نصراهلل.

الدراسات العربية يف الراهن
ال غ���رو أن مناهج الدراس���ات العربي���ة يف إيطاليا قد 
خط���ت خط���وات معتربة م���ن جانب مقارب���ة الثقافة 
ه���ذا  إىل  ���لة  املتوسَّ األدوات  جان���ب  وم���ن  العربي���ة، 
الغرض، لكنها تبقى مش���دودة إىل إرث السلف بشكل 
ي���رتاوح بني القبض والبس���ط. وال ميكن احلديث عن 
عب���ور هذا الفعل من طور إىل طور، فما فتئ التعاطي 
م���ع اللغ���ة العربي���ة كلغ���ة عصّية، ذل���ك أن كثريا 
م���ن األس���اتذة اجلامعي���ني يدرس���ونها وال يتكلمونها 
ويس���معونها وال يفقهونها. فيتوسلون تدريس النحو 
العرب���ي بواس���طة اإليطالي���ة، وعل���ى غ���رار ذلك فك 
أس���رار اللهج���ات العامي���ة، وعرض مضام���ني األدب 
العربي، وهو منهج استش���راقي غالبا ما ساد يف تعليم 
اللغ���ات املنقرض���ة. ذل���ك أن منهج تدري���س العربية، 
وكف���اءة امل���درس يف ح���د ذاته���ا، وأدوات التدري���س، 
جتعل ه���ذه العوامل متضاف���رة التعاطي مع العربية 
إش���كاليا. وهو ما ينعكس غالبا على التحصيل املعريف 

للدارس مبا ال يس���مح له بالتعاطي مع اللغة ككائن 
حي.

حي���ث يأت���ي الطال���ب اإليطال���ي اجلامع���ي مدفوع���ا 
حبم���اس في���اض لتعل���م العربي���ة، لكن���ه يصط���دم 
بقدام���ة منهجي���ة يف التدري���س، تكرر إنت���اج املناهج 
االستشراقية يف التعاطي مع عربية حمفوفة بعديد 
األح���كام املغرضة، أنها أصعب اللغات عامليا، وأنها غري 
مس���تعَملة يف البالد العربية، وأن األجنيب يذهب إىل 
تون���س بغرض تعلم العربية فيتعلم الفرنس���ية، وأن 
اللهج���ات هي لغات، والرتويج لذلك من قبل أس���اتذة 
جامعي���ني، ال لش���يء إال ألن إطاللته���م على العربية 
كان���ت م���ن ب���اب اللهج���ة الش���امية أو املصري���ة أو 
املغاربية، اليت بال���كاد يفصحون بها. األمر الذي خلق 
تذبذبا ب���ني تدريس الفصحى أو الدارجة يف إيطاليا، 
ودف���ع إىل التعوي���ل على تدريس لغة وس���طى ال هي 
بالفصح���ى وال هي بالدارج���ة، ينطب���ق عليها املقول 
اإليطال���ي "لي���س باللحم وال بالس���مك ولكنه ش���يء 

آخر".

وهذا املنهج التعليم���ي العقيم، يف بعض جوانبه، عادة 
ما أورث مس���اوئ، حيث ال حيّص���ل الطالب أو الباحث 
الكف���اءة اللغوي���ة الالزمة لول���وج املراج���ع أو املصادر 
العربية، ما جيعله رهينا للمقول الغربي يف املوضوع، 
أو لبعض الرتمجات القليلة. فاالصطدام بعدم اتقان 
اللغ���ة بع���د انقضاء الس���نوات ع���ادة ما يك���ون حمبطا 
جلموع واس���عة اختارت تعّلم هذه اللغة، وهو ما رّسخ 
 Ma che!?" :لدى كثريين املقول اإليطالي الش���ائع
parli arabo"، "أوتتكل���م عرب���ي ؟"، وال���يت مفادها 
أتق���ول ش���يئا ال يفقه���ه الن���اس  واحل���ال أن مقول���ة 
مَتنُّع اللغة العربية عن اإلملام بها ش���ائعة يف أوس���اط 
املعلمني واملتعلمني على حد س���واء، وهي تعود أساس���ا 
ملساوئ بيداغوجيا التدريس، اليت خّلفها االستشراق، 
اليت تتلّخص يف أس���لوب التعام���ل مع العربية كلغة 
مّيتة. حي���ث ُيغَرق الّطالب أو ال���دارس يف فيلولوجيا 
الّلغ���ة وقواعدها الّنحوية، مبا يأخذ حيزا واس���عا من 
جه���ده ووقت���ه، وال ُيقّدم ل���ه اجلانب احل���ّي والعملي 
منه���ا، حتى ليقضي املرء الس���نوات الط���وال على هذا 
النس���ق، ليس���تفيق الحق���ا أن���ه غري ق���ادر عل���ى إتيان 

حمادثة أو اإلملام خبطاب منطوق.

انعك���س القص���ور اللغوي عل���ى ال���درس األكادميي 
أيض���ا يف تعاطيه م���ع الفكر العربي، والفلس���في منه 
باخلصوص، فهو متوقف عند فلس���فة الفارابي وابن 
رش���د واب���ن باج���ة، ال يتعداه���ا، وباملث���ل عن���د الفرق 
اإلس���المية الكالسيكية مل يتخطها إىل الفكر الديين 

احلديث.

م���ن جان���ب آخ���ر رغ���م أن إيطالي���ا م���ن ب���ني البلدان 
األوروبي���ة األكثر قربا من الب���الد العربية حضاريا 
وجغرافي���ا فال تزال األبع���د ثقافيا، وكما يقول عامل 
االجتم���اع فرانك���و كازانو هناك حدي���ث بإطناب عن 
املتوس���ط ال ترافق���ه خي���ارات ثقافي���ة موازي���ة. رمبا 
إحصائي���ات الرتمج���ة من اجلانب���ني مفزع���ة، فكلتا 
اللغت���ني اس���تجلبت م���ن اآلخر م���ا يزي���د بقليل عن 
الثالمثئ���ة عم���ل ال غ���ري وه���ي نس���بة ضئيل���ة. وإذا 
اس���تثنينا النصوص املصرية املرتمَج���ة، واليت تقارب 
80 باملئ���ة م���ن جمم���وع ما ُترج���م، ف���إن النصوص 
العربية ش���به غائبة، ناهيك عن النص اخلليجي فهو 
األكثر ن���درة على اإلطالق. ذات مرة قلت لألس���تاذ 
الفلس���طيين وس���يم دهم���ش املراب���ط يف إيطاليا منذ 
أربع���ة عقود: كثريا م���ا يطرق مس���امعنا، إن املثقف 
العرب���ي يف إيطالي���ا عرض���ة للموت الس���ريري نظرا 
حملدودية احل���راك الثقايف بني الضفت���ني، رغم ذلك 
يع���ّد كالن���ا إيطاليا دار ق���رار ال منطقة عب���ور. فرد 
مبتهج���ا: ل���كل رس���الته وحن���ن رس���التنا يف احل���رف 

العربي الذي نبّلغه للطالب.

* أستاذ تونسي حياضر يف إيطاليا.

مل تتطور الدراس���ات العربية يف إيطاليا يف العصر احلديث مبعزل عن مش���اغل الكنيس���ة، ما جعلها مصبوغة منذ 
مس���تهل انطالقتها خبيارات ديني���ة، أبقت تعليم اللغة العربية وتعّلمها، إىل تاري���خ قريب، حكرا على رجال الدين 
وطالب الالهوت الكاثوليك. لكن يف خضم ذلك املس���ار الحت بوادر انعتاق من االحتكار الكنس���ي، الذي طاملا حتكم 
بهذا املبحث، ليش���هد اجملال تطورات حثيثة يف األوس���اط غري الدينية، ال سيما منذ توحيد إيطاليا وإشراف الدولة 
على قس���ط وافر من املؤسس���ات التعليمية. وبش���كل عام توّزع املستشرقون واملس���تعربون اإليطاليون عرب تارخيهم 
ضمن ثالثة أصناف: صنف يف خدمة الكنيس���ة، وصنف انشغل خبدمة األغراض االستعمارية، وصنف انساق مع 

تلبية احتياجات الدولة، مع تداخل يف بعض األحيان يف األدوار بني هذه األصناف.
فبتتبع مس���ار االهتمام بلغة الضاد وبالدراس���ات العربية يف هذا البلد، ميكن العودة باالنش���غال إىل البابا كليمنت 
اخلامس )1264-1314م(، الذي حّث يف إحدى عظاته يف فيينا، س���نة 1311، على ضرورة إيالء تدريس العربية 
والعربية والكلدانية والس���ريانية عناية يف خمتلف العواصم األوروبية، بغرض أداء العمل التبش���ريي على أحسن 
وجه. وُتعّد تلك الدعوة -وبقطع النظر عن مغزاها- عامال مهّما يف لفت االنتباه إىل العربية واحلث على اإلملام بها.

حواضر تدريس العربية

روما األعرق يف اجملال بني سائر املدن اإليطالية
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    عزيزي القارئ ش���اء اهلل س���بحانه وتع���اىل أن تكون 
احلي���اة ميدان���ًا للصراع ب���ني احلق والباط���ل واخلري 
والش���ر واهلدى والظ���الل والنور والظالم واإلنس���ان 
ه���و ذل���ك الكائن ال���ذي تتجاذب���ه القوتان ق���وة اخلري 
واحلق واهلدى تس���مو به عن الرتدي يف محأة الرذيلة 
والوقوع يف شباك اهلوى واملعصية وقوة الباطل والشر 
والظالل تن���زع به إلي تلبية ن���داء الغريزة احليوانية 
وختل���د ب���ه إىل حضيض الرذيل���ة يف األرض وتقوده 
إىل كل ما يش���بع نهمها الذي ال يشبع ويطغى هليب 
ظمئه���ا ال���ذي ال يرت���وي من أجل ذل���ك وقفت مجوع 
الش���ر تالحق رك���ب اخل���ري وتقتفي أث���ره يف حرب 
أكلت األخضر واليابس ومل ترحم الشيخ الكبري وال 
الطفل الصغ���ري وال املرأة وم���ارت األرض مبن عليها 
واس���تبد الفزع بأهلها عصوراً حتى ش���اء اهلل س���بحانه 
وتع���اىل هلذه األرض أن تس���عد ببعث���ة أكرم اخللق 
وأشرف اخللق"صلى اهلل عليه وسلم" يقيم يف الناس 
موازي���ن الع���دل ويقضي بينه���م بالقس���ط ويهديهم 
إلي الصراط املس���تقيم وخيرجهم م���ن الظلمات إىل 
النور يومئ���ذ تنكرت الدني���ا له وقع���د الباطل وحزبه 
ل���ه كل مرص���د وتربص به وباملؤمن���ني معه الدوائر 
حتى أخرجوا مجيعًا م���ن مكة بغري حق إال أن يقولوا 
ربن���ا اهلل وكان قت���ال بني جند اهلل وحزب الش���يطان 
مضت فيه س���نة اهلل س���بحانه وتع���اىل يف قوله:"وتلك 
األي���ام نداوهلا بني الن���اس"، فلق���د كان النصر حينا 
إىل احل���ق ويف ح���ني آخ���ر ميتحن املؤمن���ني باالبتالء 
مب���ا ال حيبون"وميح���ص اهلل ال���ذي أمن���وا وميح���ق 
الكافري���ن". ومرت األي���ام حت���ى رأى يف منامه"صلى 
اهلل عليه وس���لم" أن���ه يف البيت احل���رام وصادف ذلك 
أمال يف نفس���ه"صلى اهلل عليه وس���لم" إىل زيارة بيت 
اهلل احمل���رم بعد ط���ول فراق فأس���رع يدع���و أصحابه 
إل���ي زيارت���ه معتمري���ن وكم ف���رح املس���لمون بهذه 
البش���ارة اليت وافقت رغبة ملحة ب���ني جواحنهم وما 
كان للباطل والش���ر أن يهادن يف عدواته وخصومته 
فشيمته البغي والعدوان والظلم والبطر واالستعالء، 
ل���ذا فق���د كش���ف ع���ن طويته ووق���ف املبطل���ون من 
قريش بني رسول اهلل "صلى اهلل عليه وسلم" وصحبه 
وبني حتقيق هذه الرغبة اليت الحت يف األفق إمارتها 
وبدت أم���ام أبصارهم صورتها وهب���ت عليهم مساتها 
وب���دا ش���بح احل���رب ليم���أل البق���اع احملرم���ة بالدماء 
واألش���الء واملس���لمون ما خرج���وا إلي مك���ة إال عماراً 
عباداً خمبتني ال غ���زاه حماربني منتقمني وما ينبغي 
أله���ل مكة أن مينعوهم م���ن أداء العمرة ولكنه الكفر 
والع���دوان فبع���ث رس���ول اهلل "صلى اهلل عليه وس���لم" 
سيدنا عثمان بن عفان سفرياً منه ليفاوض مشركي 
مك���ة ومت���ت بيع���ة الرض���وان حت���ت الش���جرة ال���يت 
خلده���ا اهلل س���بحانه وتعاىل يف كتاب���ه العزيز حيث 
يقول:"لقد رضي اهلل ع���ن املؤمنني إذ يبايعونك حتت 
الش���جرة فعلم م���ا يف قلوبهم فأنزل الس���كينة عليهم 
وأثابه���م فتح���ًا قريبَا"، ويق���ول س���بحانه وتعاىل:"إن 
الذي���ن يبايعونك إمنا يبايعون اهلل يد اهلل فوق أيديهم 
فم���ن نك���ث فإمنا ينك���ث على نفس���ه وم���ن أوفى مبا 
عه���د عليه اهلل فس���نؤتيه أج���راً عظيمًا". مت���ت البيعة 
وذاع نبؤه���ا ووصل قريش أمره���ا وهم يعرفون قيمة 
البيعة عند املؤمنني يعرف���ون أنها حلف قلوب وأرواح 
ال حلف أغراض وأش���باح فلجأوا إىل املس���املة وأرسلوا 
يعرضون الصلح على الرسول"صلى اهلل عليه وسلم". 
وم���ن مبادئه"صلى اهلل عليه وس���لم". ق���ول احلق جل 
جالله: "وإن جنحوا للس���لم فاجن���ح هلا وتوكل على 
اهلل"، وبذلك قبل الصلح الذي عرف بصلح احلديبية 
حقن���ا للدماء وحفظ���ًا حلرمات البي���ت احلرام ومتت 
كان  ال���يت  القاس���ية  ش���روطهم  وقب���ل  مفاوضات���ه 
لبعضها وقع ش���ديد عل���ى نفوس املس���لمني ولكن مل 
جيدوا بداً من متابعته"صلى اهلل عليه وسلم" فحينما 
رأوه ق���د حتلل م���ن إح���رام عمرت���ه فتحلل���وا اقتداء 
ب���ه كم���ا حتلل ويف قلوبه���م ما فيها م���ن آالم املوقف 
ولك���ن اهلل العلي���م خبري ه���ذا الصلح على اإلنس���انية 
عامة وعلي املس���لمني خاصة وما يثمره من الثمرات 
الطيبة يف نش���ر الدع���وة وتفهمها وتفت���ح القلوب هلا 
بادره���م بإنزال س���ورة الفتح وه���م يف طريق عودتهم 
إلي املدين���ة املنورة حي���ث يقول س���بحانه وتعاىل:"إنا 
فتحن���ا ل���ك فتح���ًا مبينًا ليغف���ر لك اهلل م���ا تقدم من 
ذنب���ك وما تأخر ويتم نعمته علي���ك ويهديك صراطًا 
مس���تقيمًا وينص���رك اهلل نصراً عزي���زًا"، أنزل عليهم 
س���ورة الفتح فكش���فت هل���م الغطاء عم���ا مل يدركوا 
م���ن أس���رار ذل���ك الصلح وأك���دت هل���م أن ما حصل 
مل يك���ن كم���ا يظنون غبن���ا ودنية وإمن���ا كان فتحا 
وفتح���ا مبين���ا كان فتحًا للعق���ول فأدركت فضائل 
اإلسالم ومسوا إرش���اده وكان فتحا ملكة وغريها من 
املدن والقرى فعلت فيها كلمة احلق والعدل وأندك 
صرح الباطل والظلم يقول احلق سبحانه وتعاىل:"هو 
الذي أنزل الس���كينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانًا 

مع إميانه���م"، ويقول تب���ارك وتعاىل:"لقد صدق اهلل 
رس���وله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء 
اهلل آمن���ني حملقني رؤوس���كم ومقصرين ال ختافون 
فعلم ما مل تعلم���وا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا"، 
وحينما تتأمل يف س���ورة الفتح ن���رى صورة املنافقني 
واملؤمنني يقول احلق س���بحانه وتعاىل:"س���يقول لك 
املخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا"، وأخذت 
الس���ورة تنقب عل���ى املؤمنني املخلص���ني فتذكرهم 
بالتزاحم فيما بينهم واإلخالص هلل سبحانه وتعاىل 
وتذكره���م بالش���دة على الكفار والغ���رية على احلق 
"هو الذي أرس���ل رس���وله باهلدى ودين احلق ليظهره 
على الدين كله وكفى باهلل ش���هيداً حممد رس���ول 
اهلل والذي���ن معه أش���داء عل���ى الكفار رمح���اء بينهم"، 
تس���جل هل���م ول���كل م���ن س���ار عل���ى نهجه���م يف قوة 
اإلمي���ان والعم���ل الصاحل ه���ذا الوعد الطي���ب الكريم 
يقول اهلل تبارك وتعاىل:"وعد اهلل الذين أمنوا وعملوا 
الصاحل���ات منهم مغف���رة وأجراً عظيم���ًا"، ويأبى اهلل 
إال أن يكش���ف عن زيف الباطل واملبطلني حني نكثت 
قري���ش العهد وتنكرت ملا بينهم وبني الرس���ول صلى 
اهلل علي���ه وس���لم من عهد وعق���د ونقض���ت بيدها ما 
التزمت به وهجمت على قبيلة خزاعة حلفاء رس���ول 
اهلل صلى اهلل عليه وس���لم مس���اندة بين بكر حلفائهم 
وكان عل���ي قري���ش أال تعتدي على مس���لم وال علي 
من دخل يف عهد املس���لمني حس���ب نص وثيقة صلح 
احلديبي���ة ولكنه الغدر واخليانة ففزعت خزاعة إىل 
حليفها رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تستنجد به 
وتس���تنصره وأرس���لت له عمرو بن سامل اخلزاعي يف 

أربعني راكبًا يقص عليه ما جرى ويقول:
يا رب إني ناشد حممداً 
حلف أبينا وأبيه األتلدا 

إن قريشًا أخلفوك املوعدا
ونقضوا ميثاقك املؤكدا

وزعموا أن لست ترعى أحدا
فانصر هداك اهلل نصرًأ أبدًا

وأدع عباد اهلل يأتوا مددا 
فيهم رسول اهلل قد جتردا 

فما مسع رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تلك املقالة 
وعلم حقيقة اخلرب وعدهم بالنصر واملس���اعدة وقال 
عليه الصالة والس���الم:)ال نص���رت إن مل أنصركم( 
جتهز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للغزو واستنفر 
الناس للقتال وأخفى وجهة مقصده عن الناس حتى 
ال تعل���م قري���ش فتس���تعد ملقاومت���ه وكان يدعو اهلل 
تع���اىل ويقول اللهم خذ العي���ون واألخبار عن قريش 
حت���ى نبغتها يف ديارها ثم خرج رس���ول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم من املدينة يف جيش عظيم يقرب من اثين 
عش���ر ألفًا وكان ذلك يف رمضان يف الس���نة اهلجرية 
وملا قربوا من مكة دخل الذعر أهلها ومتلكهم اخلوف 
وأحسوا أن خطراً يتهددهم فأرسلوا قائدهم أبا سفيان 
ابن حرب مع صديقني له يس���تطلع األخبار فكان من 
حسن احلظ أن وقع أس���ري يف قبضة املسلمني فجيء 
ب���ه إل���ي رس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وس���لم واجتمع 
القائ���دان العظيمان قائد جن���ود الرمحن وقائد حزب 
الش���يطان فانظر أخي املس���لم ماذا ج���رى بينهما من 
ح���وار قال رس���ول اهلل علي���ه أفضل الص���الة وأزكى 
الس���الم ألبي س���فيان: )وحيك يا أبا سفيان أما أن لك 
أن تشهد أن ال إله إال اهلل(، فقال أبو سفيان: )بأبي أنت 
وأم���ي ما أحلمك وأكرم���ك وأوصلك لقد ظننت أنه 
ل���و كان مع اهلل إله غريه ملا أغين عين ش���يئًا(، ثم قال 
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم"وحيك يا أبا سفيان 
أمل يأن لك أن تعلم أن ال إله إال اهلل وأني رس���ول اهلل؟ 
فقال أبا سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصل���ك أما هذه ففي نفس���ي منها ش���يء؟ فقال له 
العباس:) وحيك أس���لم وأنطق بالش���هادتني( فأس���لم 
أبو س���فيان وش���هد ش���هادة احلق ووقع خرب إس���المه 
وق���وع الصاعق���ة عل���ي املش���ركني فتحلل���ت ال���روح 
املعنوي���ة فيه���م وأصابه���م الوهن والضع���ف وتركوا 
البلد احلرام يدخلها رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
دون قت���ال فدخله���ا فاحت���ًا منتص���راً ظاف���راً مظفراً 
ونه���ى اجلي���ش عن قت���ال الكف���ار إال من قات���ل منهم 
وأم���ر مناديه أن ينادي يف الناس من دخل داره وأغلق 
باب���ه فهو آمن وم���ن دخل الكعبة فه���و آمن ومن دخل 
دار أب���ي س���فيان فهو آم���ن ثم قصد رس���ول اهلل صلى 

اهلل صلى اهلل عليه وس���لم الكعب���ة املعظمة فطاف بها 
سبعة أشواط وأستلم احلجر وكان يف الكعبة ثالث 
مئة وس���تون صنم���ًا يعبدها املش���ركون من دون اهلل 
تعاىل فحطمها رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو 
يقول:"وق���ل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا" وأمر باألصنام اليت يف جوف الكعبة أن خترج 
وحتطم وغس���ل الصور اليت يف جوف الكعبة ثم دخل 
الكعبة الش���ريفة وكرب يف نواحيها وصلى فيها فكان 
ذل���ك إيذانًا بزوال دولة الش���رك وقيام دولة التوحيد 
واإلمي���ان ثم خرج رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم 
م���ن الكعبة وأقبل على قري���ش وهم صفوف يرقبون 
قضاء اهلل فيهم الذي أذوه وحاربوه وأخرجوه وعذبوا 
أصحاب���ه فأمس���ك بعضادتي باب الكعب���ة وهم حتته 
فق���ال:) ال إله إال اهلل وح���ده صدق وعده ونصر عبده 
وه���زم األحزاب وحده( ثم قال:) يا معش���ر قريش إن 
اهلل قد أذهب عنكم خنوة اجلاهلية وتعظيمها باآلباء. 
الناس م���ن آدم وآدم من تراب( ثم ت���ال هذه اآلية:) يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم 
إن اهلل علي���م خب���ري( ث���م قال:"ي���ا معش���ر قري���ش ما 
تظن���ون أني فاعل بكم؟" قال���وا:) خرياً أخ كريم وابن 
أخ كري���م( فقال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم:) 
أق���ول كما قال أخي يوس���ف ال تثري���ب عليكم اليوم 
يغف���ر اهلل لك���م وهو أرح���م الرامح���ني اذهب���وا فأنتم 
الطلقاء هلل( ما أوس���ع هذا الصف���ح اجلميل ما أكرم 
هذه الش���خصية اليت أس���رت القلوب بعفوها ومتلكت 
النفوس بصفحها وغفرانها ومجيل إحس���انها جاء يف 
احلديث الشريف الذي ذكره القسطالني أن رسول 
اهلل صل���ى اهلل عليه وس���لم خطب غ���داة الفتح فحمد 
اهلل وأثن���ى علي���ه وجمده مبا ه���و أهله ثم ق���ال:" أيها 
الناس إن اهلل حرم مكة يوم خلق الس���موات واألرض 
فه���ي حرام حبرم���ة اهلل إلي ي���وم القيام���ة فال حيل 
الم���رئ يؤم���ن باهلل والي���وم اآلخر أن يس���فك بها دمًا 
أو يعض���د بها ش���جرة ف���إن أحد ترخص فيه���ا لقتال 
رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم فقول���وا إن اهلل أذن 
لرس���وله ومل يأذن لكم وإمنا أحلت لي ساعة من نهار 

وقد ع���ادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس فليبلغ 
الشاهد الغائب" وقال صلى اهلل عليه وسلم:"ال هجرة 
بع���د الفتح ولكن جهاد ونيه وإذا اس���تنفرمت فانفروا" 
وعل���ى املس���لمني الي���وم أال ييأس���وا مب���ا يالقونه من 
عن���ت وعداء من الكفار والصهاينة والصليبيني فتلك 
س���نة اهلل يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لس���نة اهلل 
تبدي���اًل وإذا كن���ا اليوم يف معرك���ة املصري وحترير 
القدس واألراضي الس���ليبة نكافح ونناضل فلنتسلح 
بس���الح اإلميان ولنتدرع ب���دروع الص���رب والتضحية 
والف���داء والثبات ولنطهر أنفس���نا من كل ما يغضبه 
بارئ األرض والس���ماء ويومئذ نك���ون أهاًل لنصر اهلل 
الذي ينصر من يش���اء وإذا كان لنا أن نتعلم من هذا 
الدرس فإن علينا أن نعلم أن احلرب خدعة وأن الوفاء 
بالعهد فريض���ة والعفو عند املق���درة كرم وفضيلة 
واالنتصار للحق شجاعة ورجولة فاتقوا اهلل عباد اهلل 
واهتدوا بهدى نبيكم وتأس���وا حبميد س���ريته ومجيل 
خصال���ه وتعلم���وا منه���ا ما يصل���ح ش���أنكم يف دينكم 
ودنياك���م وآخرتكم واذكروا قول اهلل عز وجل:"لقد 
كان لكم يف رس���ول اهلل أس���وة حسنة ملن كان يرجو 
اهلل والي���وم اآلخر وذكر اهلل كثريًا" وقال اهلل تبارك 
وتع���اىل:"إن ه���ذه تذك���رة فمن ش���اء اخت���ذ إىل ربه 
سبياًل وما تشاؤون إال أن يشاء اهلل إن اهلل كان عليمًا 
حكيمًا يدخل من يش���اء يف رمحته والظاملني أعد هلم 
عذاب���ًا أليمًا" وق���ال اهلل تبارك وتعاىل:" ي���ا أيها الذين 
أمن���وا أص���ربوا وصاب���روا ورابط���وا واتق���وا اهلل لعلكم 
تفلح���ون" اللهم صل وس���لم على س���يدنا حممد عدد 
النبات واألزهار وصل وس���لم على سيدنا حممد عدد 
أوراق األش���جار وصل وس���لم على سيدنا حممد عدد 
الرم���ل واألحج���ار والليل والنهار وصلى وس���لم على 
س���يدنا حممد ن���ور القل���وب واألبص���ار وجملي اهلم 
واألك���دار وس���لم عليه وعل���ى آله بع���دد خملوقاتك 
ومداد كلماتك وزنة عرشك كلما ذكرك وذكره 
الذاك���رون وغفل ع���ن ذك���رك وذك���ره الغافلون 

وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني.  

غزوة الفتح األعظم فتح مكة املكرمة
الشيخ عوض العنيزي

نور اإلميان روح ورحيان  
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شركة اخلليج العربي للنفط
جلنة العطاءات الرئيسية 

     تعلن شركة اخلليج العربي للنفط عن رغبتها يف طرح املناقصات التالية: 

شروط ومتطلبات املشاركة:
على الشركات املصنعة فقط الراغبة يف 
املش���اركة يف هذه املناقصة على أن تكون 
من دول أوربا الغربية أو أمريكا الشمالية 
أو اليابان، وال���يت لديها املقدرة والكفاءة و 
اخلربة السابقة يف اجملال املذكور استالم 
كراس���ة املواصف���ات الفني���ة واملالي���ة إما 
ع���ن طريق عنوانه���ا املبني يف مراس���التها 
)باإلرس���ال إليها على نفقتها( أو بطريقة 
التس���ليم املباش���ر ملندوبيه���ا الذي���ن جيب 
عليه���م م���لء من���وذج التس���ليم املرفق هنا 
إلحضاره جاهزا الحقا عندما حيني موعد 

التسليم، لتسهيل وتسريع اإلجراءات.

على اجلميع االلتزام مبا هو وارد يف املستلم. 
موع���د تس���ليم الكراس���ات خ���الل الف���رتة 
الواقعة من الثالث���اء 2014/08/05 إىل 

الثالثاء
 12:00 الس���اعة  م���ن   2014/08/12
ظهرا و حتى الس���اعة 14:00، مع التقيد 

بالشروط التالية: 
منفص���ال،  الف���ين  الع���رض  يق���دم   -1
املطلوب���ة  املواصف���ات  حس���ب  يك���ون  و 
مرفق���ا ب���ه منفصال التخص���ص واخلربة  
املذك���ور  العم���ل  جم���ال  يف  الس���ابقة 
مدعمة باملس���تندات و البيانات واملعلومات 
الالزم���ة. ويقدم منفص���ال أيضًا  العرض 
التجاري املالي غري املس���عر)دون سعر وإال 

يرفض إذا احتوى س���عرًا( ويكون متضمنا 
الش���روط  املالية وطريقة الدفع املطلوبة 
مع ضرورة املوافقة التامة على الش���روط 
العامة لش���ركة اخللي���ج العربي للنفط  
كش���رط أساس���ي للمش���اركة. ويق���دم 
أيضا الع���رض التجاري املالي املس���عر )به 

األسعار( منفصاًل كذلك. 
تك���ون  أع���اله  املطلوب���ة  الع���روض   -2
م���ن أص���ل وثالثة ص���ور ل���كل عرض يف 

مظاريف منفصلة مغلقة بالشمع 	
األمح���ر ومرف���ق معه���ا منفص���ال كم���ا 
واملعلوم���ات  والبيان���ات  املس���تندات  تق���دم 

املؤيدة لتخصص الشركة املشاركة 	
وس���ابق خربتها. وتق���دم العروض يف مدة 

أقصاه���ا األح���د 2014/09/28. تعن���ون 
العروض وكل املراس���الت   باس���م رئيس 
ش���ركة  الرئيس���ية/  العط���اءات  جلن���ة 
اخللي���ج العرب���ي للنفط/ صن���دوق بريد 

الكيش/ بنغازي ليبيا.  263
احل���ق  الرئيس���ية  العط���اءات  للجن���ة   -3
يف اس���تبعاد الش���ركات ال���يت ال ينطب���ق 
نش���اطها م���ع موضوع املناقص���ة أو اليت ال  
تكون مؤهلة بصورة مرضية للمشاركة 

يف هذه املناقصة
4-  ألي���ة استفس���ارات يرج���ى االتص���ال 
بأمانة س���ر جلن���ة العط���اءات الرئيس���ية 

على العنوان اآلتي: 
	

بنغازي               جلنة العطاءات الرئيسية مكتب رقم )4( باملبنى اجلديد يف مقر شركة اخلليج  العربي للنفط الكيش ـ 	
mtc@agoco.com.ly :صندوق بريد      263     بريد مصور رقم: 21861222900600    بريد إلكرتوني 	

إعادة إعالن عن مناقصات عامة رقم:  
(MTC 19/2014) ،(MTC 18/2014) 

 

تتقدم صحيفة الكلمة خبالص التعازي وصادق املواساة إىل الزميل األستاذ عبد العزيز الزيداني وإخوته 
وأفراد أسرته كافة يف وفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل شقيقه :

                          سيف رمضان الزيداني
مبتهلة إىل اهلل تعاىل يف أن يتقبل الفقيد بواسع رمحته ويدخله فسيح جناته ويلهم آله وذويه مجيل 

الصرب والسلوان )إنا هلل   وإنا إليه راجعون (                                                                           

                                                                                                                             عن أسرة التحرير : حممد املزوغي

صحيفة الكلمة تعزي
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؟!! َتلرْ َيُته َأُيقرْ ِرُح األطفاَل ُرؤرْ من كان مثلَك ُتفرْ

الشيخ رجب عثمان اطلوبة

ابتكار جهاز يساعد الضرير على استعادة النظر
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1                             

ملك النذالة هو ذلك الذي يعتمد على متوالية تضاعف وازدياد عمليات االغتيال 
والقتل والتفجري ليثبت أن عملية الكرامة عدمية اجلدوى ، وأن بنغازي ال تصلح كمقر للربملان .. شيء بشع 
ورخيص وحقري ومقرف.. ان ال تدفع كل هذه الدماء البعض إال اىل التفكري فى حسابات )خصومة( سياسية 
.. يتناس���ون أن هناك أمل ووجع وقلق .. يتناس���ون أنه بعدد الضحايا يتضاعف عدد االرامل وااليتام .. أنا هنا ال 
اطرح مناقش���ة الوس���ائل .. ال أين تك���ون .. فهذه امور قابلة للنقاش ولالخذ وال���رد واخلطأ والصواب.. أنا اتكلم 
عن نفوس اصابها وباء الكراهية فلم تعد تالحظ أنها تؤذي مشاعر غالبية الليبيني عرب هكذا مقاربات حتمل 
جينات )اخلسة( .. إال اذا كانوا على علم بأن تصعيد القتل واالغتياالت ممنهج ومقصود ، واهلدف منه هو ما 
حياول���ون ابرازه عرب كتاباتهم واحياءتهم للناس م���ن أن ايقاف العنف والقتل ممكن ..ولكن عرب التخلي عن 
موضوع الربملان ورفع الغطاء عن عملية الكرامة .. وهو ما اعترب اصحابه فى طبقة أعلى من طبقة )الشيطان( 
.. فالدم مقابل املكسب السياسي .. سواء باملشاركة فيه .. او مبحاولة جتيريه او استخدامه .. شيء ال يقدم عليه 
إنس���ان س���وي .. وال يفكر فيه من شاهد وجع أم على إبنها .. او زوجة على زوجها .. او ابنة على ابيها .. استطيع 
أن اقبل واس���توعب واتفهم مناقش���ة جدوى عملية الكرامة .. وكذلك اتفهم واقبل مناقشة هل من املناسب أن 
يك���ون الربمل���ان فى بنغازي او فى ترهونة .. ولك���ن ال اقبل وال احرتم وال اتفهم من يرب���ط عمليات القتل وهذا 

االرهاب والرعب بأجندة سياسية .. شيء ما من وصايا الشيطان فى هكذا )فعل( ميكنكم االحساس به .
2

لو عاد اتباع النظام الس���ابق .. فس���يكون ابرز س���بب هو أنتم .. صراعكم على الس���لطة هو الس���بب .. كفركم 
بالش���راكة هو الس���بب .. صمتكم عن الس���جون الس���رية هو الس���بب .. جماملكم للس���الح االهوج هو السبب .. 
انتهازيتكم سبب .. طمعكم سبب .. حزبيتكم سبب أخر .. لقد عشت أول أيام الثورة وشاهدت كيف أن الغالبية 
العظم���ى م���ع الثورة .. وتلعن النظام الس���ابق .. حني ملس���ت ما اعتقدت ان���ه فارق بني عهدين .. ف���اذا لعنوكم 

فأعلموا أنكم قد تساويتم مع من لعنوه قبلكم .. فإنتظروا الثورة!.
3

قب���ل كم س���نة كان بع���ض االصدقاء يطرح بق���وة فكرة امكانية اصالح النظام الس���ابق )سياس���يا( .. بل ومت 
ربط الفكرة )ايضا( باالسالم والوطنية ..وبعض االصدقاء كان يطيب له أن يقدم )اطروحاته( بأن االصالح 
منه���ج االنبي���اء !! .. وأنا هنا ال أريد أن اعارض ما قي���ل .. بل اريد اليوم أن أقارن فقط .. فمثال النظام الذي أمن 
هؤالء االصدقاء بإمكانية اصالحه .. ومل يكن اميانا نظريا .. بل متت ممارسته عمليا عندما انهوا طوعا )حالة 
املعارض���ة السياس���ية( ورجعوا اىل ليبيا .. او من دخل���وا فى مصاحلة داخل الوطن .. اق���ول ذلك النظام )املمكن 
اصالحه( كان له جيش وأكيد كان من ضمن املس���تهدف باالصالح .. وكانت له خمابرات واكيد كانت 
مس���تهدفة باالصالح .. وكان له ش���رطة وبنك مركزي ومؤسس���ة قضاء ومؤمتر شعيب عام )برملان( وجلنة 
شعبية عامة )حكومة( ووووو .. وكل ما يدخل حتت مكونات الدولة )ايام القذايف(.. وكل هذه املكونات أكد 
لن���ا االصدق���اء قابليته���ا لالصالح .. وقبلوا بها على )عالتها( بل وش���رعوا فى دس���رتتها لصاحل النظام الس���ابق 
.. الي���وم وم���ا ادراك ما اليوم .. بع���د أن رحل القذايف وس���قطت جلانه .. كنت اتصور أن مس���رية االصالح التى 
قدمها االصدقاء س���تكون اس���رع وأمشل واكثر رس���وخًا لديه���م.. كونهم قد اصبحوا اكث���ر حرية وحركة 
بل ومش���اركة فى صناعة القرار .. الغريب أن ما حدث هو العكس .. ش���اهدنا ركوب منطق جذري .. وخطاب 
ثوري عدمي .. يطالب بإجتثاث كل ما هو موجود .. حتى اجلزء الذي انظم للثورة وانشق عن النظام .. وكي 
ال يكث���ر التفس���ري .. فأن���ا ال أدع���وا اىل اي برنامج او اطرح اي مبادرة .. انا فقط اتس���اءل .. مل���اذا قبل البعض فى 
وجود القذايف ما يرفضه اليوم بل وحياربه ؟!!.. ملاذا قبلوا باخلطيئة مع القذايف ومل يقبلوا بالسيئة مع غريه؟! 
.. النين بصراحة شديدة بت اخشى أن استيقظ ذات يوم قريب فيقال لي أن من قام بالثورة هو )100( شخص 
او يزيدون .. فقد اصبح كل من لديه وجهة نظر إما ازالم او ثورة مضادة او صاحب فتنة .. واصبح التحريض 
ضد ازاحته من الطريق يقال علنا .. بل وتدفع من أجل صفحات ممولة .. فهل كانت الطريق طريق اصالح .. 

ام طريق اىل السلطة .. وباي مثن .. او وجه ؟!.
4

سأحاول أن أحدد املساحة التى أود احلديث فيها .. الن الوقت الزال مبكراً .. ما شاهدته امامي اليوم هو عملية 
عس���كرية بإسم “ قس���ورة”.. تقوم بها تشكيالت مسلحة ال تتبع الدولة بشكل مباشر .. والعملية التى إنطلقت 
مل تس���تند اىل اي ق���رار ال م���ن احلكومة وال من املؤمتر .. هي قوة مس���لحة حددت افصحت عن مس���تهدفات .. 
وشرعت فى التنفيذ بواسطة القوة .. السؤال : أال يشبه هذا عملية الكرامة من حيث الشكل على االقل )بالطبع 
املضم���ون خيتل���ف( .. وعليه فماذا س���يكون رأي حزب التربير املترتس بالش���رعية املخصية ؟!.. وماذا س���يكون 
موقف دار االفتاء فمكونات فتوى )البغي( التى اس���تندت على فلس���فة)ولي األمر( متوفرة فى عملية قس���ورة 
ايض���ا ؟! .. أمتن���ى ان ال أكون قد اثرت غض���ب البعض .. كما أرجو االنتباه فأنا مل اع���ط رأيُا حتى االن .. إمنا 

حاولت أن اصف واقعا فقط .. واألقرب أن العملية ستحدث شرخا فى جدار الثورة .
5

بصراح���ة م���ن اش���وية كنت ناويلك���م على نية )خربش���ة( .. وجول���ة تنكيش فى ع���رم دوة .. ولك���ن لقيت خل 
عبدالرزاق العرادي كاتب )مفجوعة( سياس���ية .. وخل حممود عبدالعزيز )يبش���ر( بعودته للشاش���ة كممثل 
للث���ورة .. فتج���اوزت فكرة الكتابة .. وإبتس���مت وان���ا اقول : اهلل خيزيك يا ش���يطان حتى وان���ت )مقّيد( عندك 

حركات !!. 

Yumuhu65@yahoo.com       عيسى عبد القيوم  
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وداعا أيها الشيخ الشهيد 

اهلل  الذاكري���ن  م���ن  بكون���ه  اش���تهر 
كث���ريا ومن الذي���ن يفرح���ون مبولد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيوزع 
احلل���وى عل���ى األطفال ويقرأ س���ريته 
العط���رة يف ذلك اليوم املب���ارك وكان 
إماما وخطيبا يف مس���جد )بوخش���يم ( 

بالصابري يكاد اليفارق املسجد
مل يعرف عن���ه أنه آذى اح���دا يوما ولو 

بكلمة نابية 
فهل كان س���لوكه هذا م���ربرا للقتل 

غدرا؟
عل���ى  الي���وم  ذل���ك  املصل���ون يف  كان 
م���ن رمض���ان  الثل���ث األخ���ري  أعت���اب 
صل���ى الرتوايح وودع أحبابه وتالميذه 
واس���تقل س���يارته ف���إذ يها بع���د ثواني 

معدودة تنفجر به 
كان هن���اك م���ن يعم���ل عل���ى غرس 
قنبل���ة يف س���يارته حينما كان هو بني 

يدي ربه يصلي صالة القيام
ومل يع���رف ذل���ك الش���قي أن���ه أرس���ل 
ورمحت���ه  اهلل  رض���وان  إىل  الش���يخ 
الواس���عة بينما هو حج���ز تذكرة إىل 

غضب اهلل وسخطه مبا اقرتفت يداه

يف ي���وم تش���ييع اجلنازة غص املس���جد 
بعدم���ا  الطرق���ات  وامت���ألت  بالن���اس 
ضاقت مس���احة املس���جد عن احتوائهم 
وهن���اك طل���ب اإلم���ام ش���هادة خري يف 
الش���هيد الش���يخ فهتف الن���اس كلهم 
ه���ذه  فكان���ت  باخل���ري  ل���ه  يش���هدون 
الش���هادة م���ن عالمات الس���عادة لقوله 
صلى اهلل عليه وسلم : أميا مسلم شهد 
له أربعة خب���ري أدخله اهلل اجلنة فقال 
الصحاب���ة احلريص���ون عل���ى إيص���ال 
دائ���رة  وتوس���يع  الن���اس  إىل  اخل���ري 
الرمح���ة : أو ثالث���ة يارس���ول اهلل قال 
وثالثة قال���وا واثنان قال واثنان ثم مل 

يسألوه عن الواحد
وقد ش���هد للش���يخ يف ذلك اليوم املئات 

إن مل نقل األلوف
وه���ذه أق���وال بعض أحباب���ه وتالميذه 
في���ه رمحه اهلل رمحة واس���عة وس���ائر 

أموات املسلمني ولطف بليبيا وأهلها 

- ) إنا هلل وإنا إليه راجعون (
وداع���ًا حبيبن���ا وحبي���ب حيِّين���ا، وإمام 

اإلم���ام  مس���جد  وخطيب���ه،  مس���جدنا 
مالك بالصابري،

 الّشيخ رجب عثمان اطلوبة 
 كان آخر لقاء لك يف املس���جد، صليت 
معنا ص���الة القي���ام، وخرج���َت موّدعًا 
إال  ه���ي  وم���ا  املس���جد  إيان���ا، ودخلن���ا 
حلظ���ات حتى مسعن���ا ص���وت انفجار 
هّز أركان املسجد، فخرجنا مسرعني 
ج���راء  بالدم���اء  ملطخ���ًا  فوجدن���اك 
انفجار سيارتك وأنت يف داخلها. نقلت 
إىل املستش���فى وظْلَت فيه ساعات، ثم 

فاضت روحك إىل بارئها.
هنيئ���ا لَك لقاء الكريم يف ش���هر الكرم، 
ي���ا ش���ديد التعل���ق باحلبي���ب حمم���د 
صلى اهلل عليه وس���لم، يا مدخل الفرح 
والس���رور على أهل احل���ّي، يا يا يا يا يا 
، لك س���رية عطرة يف ذاكرتنا، أس���أل 
اهلل أن يغف���ر لك ويرمحك، ويس���كنك 
فس���يح جنانه ج���وار احلبيب املصطفى 
صلى اهلل عليه وس���لم، ويكشف القتلة 
اجملرم���ني وينتق���م منه���م عاجال غري 

آجل.
الشيخ جمدي حربيشة

- رج���ال ه���م، والرج���ال قلي���ل.. بعض 
الن���اس غث���اء كغث���اء الس���يل، ولك���ن 
بعضهم ذه���ب من أرفع وأثق���ل عيار.. 
والرج���ال يف  الرج���ال..  ه���م  وأولئ���ك 

دنيانا قليل..

ون���ذروا  هلل  أعماره���م  باع���وا  رج���ال 
حياتهم خلدمة األوط���ان.. حلموا بغد 
مجي���ل ألهلهم ووطنه���م، وضحوا من 
أجله بش���بابهم وأهاليهم وراحة باهلم، 
وتص���دوا لكبار اهلم���وم، ال يرجون من 

وراء ذلك جزاء وال شكورا.
الش���باب..  وزين���ة  األرض  مل���ح  ه���م 
ه���م أكاليل اجمل���د اليت ال ت���رى فوق 
رؤوس���نا.. هم ضمائرنا ح���ني تنام منا 

الضمائر أو ختمل أو ُتغتال.
يعيش���وا  أن  يس���عهم  كان  رج���ال 
ألنفس���هم فيكون���وا وجه���اء اجملال���س 
وأه���ل املناص���ب والث���راء. لكنه���م آمنوا 
أن س���عادتهم يف س���عادة عام���ة الناس 
وضعفائه���م وأول���و احلاج���ات منه���م، 
وأن الوجاه���ة احلقيقي���ة ه���ي وجاهة 

التضحية والفداء..
رجال آمن���وا أن الث���روة احلقيقية هي 
ث���روة احملبة يف قل���وب الن���اس.. ثروة 
الدع���اء هلم بظه���ر الغي���ب، حني يرق 
القل���ب ويش���ف، ف���ال يكون بين���ه وبني 
الرمح���ان فاص���ال أو حجابا.رمحة اهلل 
عليك ياش���يخ رجب اطلوبه واس���كنك 
اهلل فس���يح اجلن���ان واىل جن���ة اخلل���د 

ياشهيد.
الشيخ مجال رشيد

- ُفِجعُت اآلن خبرب وفاة الش���يخ رجب 

طلوب���ة ال���ذي طالت���ه َي���ُد الَغ���ْدِر وهو 
خ���ارج من صالة الرتاوي���ح ، فلِقي ربَّه 
، حنس���به شهيداً س���عيداً عنده يف شهر 

فضيل وليلة مباركة ..
عرفت���ه   � اهلل  رمح���ه   � رج���ب  الش���يخ 
وجالسته فرأيُت فيه الِبْشر والّسماَحة 
والبشاشة .. واحُلّب لكّل الّناس .. رأيته 
كثري الّذكِر .. قلبه معّلق باملصطفى 
� صلوات اهلل وس���المه علي���ه � يكثر من 

ذكره ومدحه .. 
ما الذي جناه ليستحق هذا الغدر؟! 

رمحك اهلل ياشيخ رجب ورضي عنك ، 
ومجعك حببيبك املصطفى الذي طاملا 
تغنيت بذكره وهلجت مبدحه ودللت 
الناس عليه حبا وش���وقا إليه!! لن أنس 
ابتس���امتك ورقة قلب���ك وحنّوك الذي 

شهدته ورأيته ومسعت عنه .. 
الّله���م انتقم من الظاملني وأهلكهم فما 

سلم من غدرهم أحد ياقوّي يامتني!!
الشيخ بشري بالراس علي

- إنا هلل وإنا إليه راجعون وحس���بنا اهلل 
ونعم الوكيل

 رمح���ك اهلل ش���يخنا وجع���ل مث���واك 
اجلنة 

 مصابن���ا فيك عظيم ، وفراقك صعب ، 
وال نقول إال ما يرضي ربنا
الشيخ أمحد بودبوس

رمحك اهلل يا فضيلة الشيخ ..
رمحك اهلل يا صاحب الوجه البشوش  

األخ���الق  صاح���ب  ي���ا  اهلل  رمح���ك 
احلميدة ...

عشت سعيداً و حتشر بإذن اهلل شهيداً  
عش���ت ذاك���راً و حتش���ر ب���إذن اهلل مع 

أهل الذكر ...
عش���ت حمبًا للنيب مصلي���ًا عليه صلى 
اهلل عليه وس���لم و ستحش���ر رفيقه إن 

شاء اهلل ...
اللُه���مَّ ْأُجْرِن���ا يِف ُمِصيَبِتن���ا َوَأْخِلْف ِلنا 

َخرْيًا ِمْنَها 
 وأرنا يف قاتليه عجائب قدرتك ،،ياهلل

الشيخ سعد البكوش

هموم وطنية
   حممد خملوف


