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مرتي : يعلن عن 
مبادرة حوار 
سياسي لييب

أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا خالل األيام 
املاضية عن مبادرة لقاء موسع بني خمتلف األطراف 
املؤث���رة عل���ى الس���احة الليبي���ة، يف مؤمت���ر صحفي 
عق���ده املمثل اخلاص لألم���ني العام لألم���م املتحدة، 
ط���ارق مرتي، يف مرك���ز األمم املتح���دة لإلعالم يف 
طرابلس.وأعل���ن مرتي خالل املؤمتر أنه س���وف يتم 
عقد هذا اللقاء قبل أسبوع من االنتخابات املرتقبة يف 
25 يونيو، حيث سيتم خالله مناقشة مشروع إعالن 
مب���ادئ تلتزم األط���راف كافة باحرتام���ه والنظر يف 
عدد م���ن القضايا امللحة واخلالفي���ة بقصد االتفاق، 
او تضييق ش���قة اخلالف، مّما يعّب���د الطريق امام ما 

تبقى من املرحلة االنتقالية، بدءاً من االنتخابات.
وق���د كش���ف املمثل اخل���اص لألم���ني الع���ام عن أن 
ه���ذه املب���ادرة اليت تق���وم به���ا البعثة حتظ���ى بتأييد 
املبعوث���ني الدولي���ني الذي���ن ع���روا عن اس���تعدادهم 
للتعاون م���ع بعثة األمم املتحدة لإلع���داد هلذا اللقاء 
ولتقديم املساعدة الالزمة لضمان جناح هذه املبادرة 
وتنفي���ذ ما يتفق عليه خ���الل اللقاء. كما تدعم هذه 
املبادرة وتش���ارك يف التحضري هلا جه���ات ليبية عدة، 
يف مقدمها اللجن���ة التحضريية للحوار الوطين اليت 
تضم يف جملس���ها االستشاري ممثلني عن الفعاليات 
الوطني���ة كافة.وقد أوضح طارق م���رتي أن البعثة 
تتطل���ع إىل أن يتج���اوب اجلمي���ع م���ع ه���ذه الدعوة 
كم���ا جتاوبوا يف الس���بق، على حد تعب���ريه، وأن تعلو 
املسؤولية الوطنية اإلنقاذية على املصاحل واحلسابات 

الفئوية.

كان الفنان س���امل بوخش���يم - رمح���ه اهلل – قد حكى لي ع���ن يوم خرج الليبي���ون يف العاصمة 
يهتفون تس���قط العدالة ، ُمعرتضني على حكم احملكمة العليا االحتادية بنقض مرس���وم ملكي 
حب���ل اجمللس التش���ريعي لوالية طرابل���س ، مل يكن يهت���م بالتفاصيل و ال بدقته���ا ،من عادته 
ساعة حيكي ُيثل مشهد ما حيكي وينفعل معه ، ساعتها كان غضبا من الليبيني الذين هتفوا 

بسقوط العدالة ذات مرة و هم ينصاعون للسلطة يف عمى القطيع. 
تذكرت هذه الواقعة والرقاب ُمش���رئبة إىل احملكمة العليا وحكمها يف قضية ش���رعية حكومة 
معيتيق من عدم ش���رعيتها ،اس���تغربت كث���ريا : فجاءه ظهرت لدينا حمكم���ة وعليا ويف يدها 
الفصل ،وأن مثة دس���تور وقانون أي مثة مرجعية يرجع اليها املختصمون ، وأن هلذه املرجعية 
قوة ضاغطة قادرة على احقاق احلق و ارجاع األمور إىل نصابها ،أن مثة سلطة قضائية يرجع 
اليها خمتصمان يف مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، مثة دولة ليبية اذا ، وأنا 
من الليبيني الذين مل يروا آية دولة منذ الفاتح من س���بتمر 1969 م ،وأن الش���رعية الوحيدة 
واملطلقة ش���رعية القوي ،وأن هذا القوي هو من يقول أن القرآن ش���رعية اجملتمع ،و أنه هو من 
يفص���ل وحنن نلبس. لقد ذهلت وأنا اتابع ذلك ومن غري املصدقني ،ومل يعنيين أي حكم يصدر 
،ف���أن أكون مواطنا يف دولة فيها س���لطة قضائية ،يف وقت في���ه القوي هو القضاء احملكم ،فهذا 
م���ن املتناقضات اليت حتدث كل الوقت يف كل البالد ال���يت يتم فض املنازعات فيها باملزيد من 
املنازعات ،بالد احملكمة العليا هذه بالد مس���تباحة ومباح فيها كل ش���يء ،بالد املبين للمجهول 
ب���ل حي���ث الفعل ال فاع���ل له ،هل يف ب���الد كالبالد هذه مث���ة عدل لنطالب بس���قوطه ،يف بالد  
القتيل ال قاتل له ،وان حكم قضاة احملكمة العليا بالقس���طاس يف قضية معيتيق فكيف يكونون 

يف دار احلق حني يطالب القتيل بقاتله ؟ .....
الليبيني فرح  يسرق  الوطين  •البنك 

يف الصي���ف ضيع الليبيون الفرح أو اللنب ،كأمنا لس���ان حاهلم ما ق���ال حممد املاغوط : الفرح 
ليس مهنيت ،يف تلك اللحظة االستثنائية خرج الليبيون عن أنفسهم بل نسوا أنفسهم يف غمار 
اسقاط النظام ،مل خيطر يف البال أن الوطن الذي يذودون عنه سينحصر يف البنك الوطين ،مل 
ي���در خبلده���م أن الكثريين تعبوا من النض���ال و مما دفعوا من أجل الوط���ن ،وأن منهم من جاء 
يس���عى حبثا عن اس���تحقاق يف الوطن الذي بات البنك الوطين ،ولس���ان حاهلم ال بد من قبض 
الثم���ن ،دية ما بدد من العمر أو الدم أو الع���رق ،مكافأة على ما بذل من جهد ووقت ومال ،بالد 
الب���رتول البخيلة وقف اجلمع يطالبها مبس���تحقاته : وظيفة تش���ريفية يف س���فارة يف بنك يف 
شركة استثمارية ،منصب يف حجم ما قدم ،هكذا تبدد فرح الليبيني يف محى الفيء ،اجلرحى 
حتول���وا لس���لعة يتاج���رون جبراحهم أو ُيتاجر بهم ، الش���هداء دفع الليبيون دي���ة ألهلهم أو ملن 
ادعى أنه الوريث ،حتول فراير إىل س���وق خناس���ة اجلمع الكبري فيه يقدم بضاعته ما قدم من 
أجل ليبيا اليت كثرت س���كاكينها فخارت ، ليبيا أعطيت الظهر وحتولت املس���ألة الليبية إىل 
شقش���قة تلفزيون���ات من ادعاء وزيف ،انفض أبناء ليبيا عن ليبي���ا ،وما تبقي صراع على نفطها 
،وما تبقي من الوطن البنك ، هذا هو ما س���رق الفرح من الليبيني ، واآلن كما عبد اهلل الصغري 

يبكون ما ضيعوا .
اهلجة •عام 

كان الليبي���ون ُيؤرخ���ون حياته���م مبص���اب فه���ذا ع���ام الزينقوا وذاك ع���ام القطام���ة .. اخل ،مل 
يعرف���وا فرحا كى يتخذونه تأرخيا ،حكام الرتك يدس���ون يف ش���وال امللح الذي يهدونه لش���يخ 
القبيل���ة رأس ابنه ك���ي ينصاع ويطوع قبيلته حت���ت نعاهلم ،جاء اإليطاليون فاشس���يت أوروبا 
س���وروا احلدود باحلديد والقبائل يف املعتقالت وأعدموا الش���يخ ،بالد عاثت فيها جيوش أوروبا 
وانكشارية الرتك وسلمت إلنكشاريى البالد الفاشيست احملليني ،منذ قرن ونيف وهي يف حرب 

ال هوادة فيها .
اليوم احلاصل ما حصل قبل ، ما يفعله الصديق والشقيق اغالق احلدود واهلج عن البالد ،الكل 
يطال���ب رعي���اه باهلج ،عام 2014 ع���ام اهلجة ،تداع قبل على البالد على نفطها ،و تداع الس���اعة 
عل���ى م���ا تبقي من مطاراته���ا ،هج اجلميع عنا وه���ج اجلميع منا ،بتنا كم���ا الطاعون يف حجر 
صحي ،يعمل الصديق والش���قيق كما عمل القذايف عل���ى أن نكون يف حجر صحي امسه ليبيا 
،ليبي���ا ال���يت يهج عنها الصديق والش���قيق ويهج اليها كل من يط���ردون أو يطاردون . فإىل أي 

ُمنقلب سينقلبون ؟... 

الوسط •بوابة 

نبهت جريدة )وول س���رتيت جورنال( 
نق���اط  ثالث���ة  إىل  أوبام���ا  الرئي���س 
م���ا  يتاب���ع  ليبي���ا عندم���ا  رئيس���ة يف 
حيدث هناك، ورأت اجلريدة يف مقال 
هلا طرحت فيه ثالثة أس���باب رئيسة 

قال���ت إنه جي���ب على أوبام���ا أن يضع 
مس���ألة عدم اس���تقرار ليبيا املس���تمر 
على أجندة اجتم���اع حلف الناتو، وهو 
ال���ذي قال الع���ام 2011: إن العمليات 
العس���كرية املش���رتكة للناتو يف ليبيا 
أوضحت أن الناتو هو أكثر حتالفات 
الع���امل فاعلي���ة، فيما ليبي���ا تغرق يف 

الفوض���ى. وأوضح برايان كاتوليس، 
كاتب املق���ال، الزميل البارز باملركز 
املوق���ف  أن  األمريك���ي  التقدم���ي 
األمين املرتاج���ع يف ليبيا خيتر رؤية 
أوبام���ا، اليت طرحها األس���بوع املاضي 
باألكاديية العس���كرية األمريكية 

عر ثالثة طرق. 
لألم���ن  ليبي���ا  تهدي���د  ه���ي  أوىل 
اإلقليمي؛ حيث حتول فراغ الس���لطة 
والتهدي���دات اإلرهابي���ة ال���يت ب���رزت 
بليبي���ا يف الث���الث الس���نوات املاضي���ة 
إىل تهديدات إقليمية أوس���ع بش���مال 
أفريقيا والساحل، وقد ينتقل التهديد 

إىل أوروبا عر البحر املتوسط، فليبيا 
تش���كل تهدي���ًدا على األم���ن اإلقليمي 
وهو األم���ر الذي ق���ال كاتوليس إنه 

لن يتكّشف عر حتقيقات بنغازي.
رئي���س  مث���ال  ه���ي  ليبي���ا  أن  ثاني���ا، 
للمكان ال���ذي يكن للحلف أن يعمل 
يف إطارها عل���ى قضايا تتجاوز حدود 
أوروب���ا, إال أن احللف أخف���ق بصورة 
خط���رية ع���ن متابع���ة األم���ور هناك.

وحل���ف  املتح���دة  الوالي���ات  وتعم���ل 
النات���و حس���ب اجلريدة عل���ى حتديد 
املرحل���ة القادم���ة م���ع ه���دوء احلرب 
ص���رح  أوبام���ا  وكان  بأفغانس���تان، 
األس���بوع املاضي ب���أن "على احللف أن 
ينظر إىل أبعد م���ن أوروبا حيث على 
حلف���اء الناتو اس���تجماع قوته���م أمام 
اإلرهاب وأن يستجيبوا للدول املنهارة 

وتدريب شبكة من الشركاء".
الثالث���ة ه���ي أن ليبي���ا متث���ل اختباًرا 
صعًبا ومهًما لنه���ج حماربة اإلرهاب 
ال���ذي ح���دده أوبام���ا يف األكاديية 
وتب���دو  األمريكي���ة،  العس���كرية 
ال���يت  دوالر  ملي���ارات  اخلمس���ة 
اقرتحه���ا أوبام���ا كتموي���ل حملارب���ة 
حل���ل  خصيًص���ا  مصمم���ة  اإلره���اب 
مش���اكل ليبي���ا. ويبق���ى أن يظهر إذا 
كان نه���ج اإلدارة املع���روف ب�"بصمة 
الق���دم اخلفيفة" س���ينجح أم���ام تلك 
التحدي���ات، إال أن الكات���ب كاتوليس 
ي���رى أن العام���ني املاضي���ني مل يكونا 
مش���جعني، وأنه عل���ى النات���و أن يبدأ 
العمل وأن يضاعف جمهوداته بليبيا.

ثالثة حماور رئيسة على أوباما االنتباه هلا يف ليبيا

غ���ادر حماف���ظ مص���رف ليبيا املرك���زي الصدي���ق عمر 
الكب���ري الب���الد إىل مالطا يف إجازة رمسية. حس���ب مصدر 

قريب منه.
وذك���ر املص���در، أن الكبري أص���در تعليماته للمس���ؤولني 
باملصرف بعدم صرف أي مبلغ من امليزانية إال على البنود 
الضروري���ة، وه���ي على األرجح م���ا يتعل���ق باالحتياجات 

األساسية.
ويرى متابعون للش���أن اللييب أن س���فر الكبري خارج البالد 
يعفيه م���ن احلرج الذي وجد فيه نفس���ه أم���ام حكومتني 
كل منهم���ا يدعي الش���رعية يف انتظار أن يفصل القضاء 

يف أمرهما.
ووجه���ة رئاس���ة املؤمتر الوط���ين العام تعليم���ات حملافظ 
مص���رف ليبيا املركزي بوق���ف التعامل املالي مع حكومة 
عب���داهلل الث���ين، بينم���ا رف���ض املص���رف ص���رف امليزانية 
حلكوم���ة معيتيق املتن���ازع على ش���رعيتها وحكومة الثين 
املكلفة بتصريف األعمال حلني الفصل يف اجلدل الدائر.

ويرج���ح أن اليع���ود الكب���ري إىل الب���الد إال بع���د أن تصدر 
احملكم���ة العليا حكمه���ا اإلثنني املقبل وتتس���لم احلكومة 

اجلديدة مهامها رمسيا.

حمافظ مصرف ليبيا املركزي الصديق الكبري 
يغادر إىل مالطا
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الف���زع   مش���اعر  م���ن  حبال���ة   الب���الد  مت���ر 
وهواجس اخل���وف  و توقعات املصري اجملهول 
ص���دى  ملا جيري من احداث تش���هدها كافة 
ربوعها  ،  وبنغازى خاصة ، فكم من برئ ُقتل 
وأهدر دمه وكم ش���هدت الس���احة الشرقية 
وتفج���ري  واغتي���ال  وتعذي���ب  خط���ف  م���ن 
ألفراد من اجليش والش���رطة وهذا حلساب 
م���ن  مت ؟ ومن املس���ؤل عنه ؟ وكيف س���تتم 
مقاضات���ه ؟ فهذه االفعال الش���نيعة من قتل 
واغتيال وحتى الش���نق والتعذيب جعلت من 
الكثريي���ن بش���وارع املدينة رغ���م حتفظاتهم 
يبحثون عن حل هلكذا مش���هد مروع ومؤسي 
فح���االت القتل تطال البس���طاء  من التحقوا 
بالث���ورة ودافعوا عن قيمه���ا وهم من تركوا 
ورائه���م  اليوم أرام���ل وأيتام يع���دون باملئات 
وهي س���ابقة خطرية مل حتصل إال يف بلدان 
س���يطرت عليها حال���ة من اإلره���اب املمنهج 
الذي حيتاج خط���ط  حامسة  وطويلة املدى 
أليق���اف محام الدم وس���يله املنجرف  اجتهنا 
ومع بدء محلة  م���ا تعارف عليها ب� )كرامة 
ودرن���ة  بنغ���ازي  مفتتحه���ا  وال���يت   ) ليبي���ا 
لنس���تطلع  الرأي العام ومن الشارع البنغازى  

حول ما جيرى االن من احداث :� 
عم��ر الفاخ��رى : برغ���م االمل ال���ذى مت���ر به 
مدين���ة بنغ���ازى االن ، إال ان���ه ام���ر البد منه 
إلرج���اع حريتنا الذى اغتصبها املوت بأبش���ع 
ان���واع الظل���م  والفن���اء ، فأن���ا م���ع اجلي���ش 

والشرطة وال ارضى بغريهم. 
الس��يد معت��ز احلام��دى : م���ن ال يك���ون م���ع 
اجلي���ش والش���رطة فان���ا اعت���ره ض���د ارادة 
الش���عب ويريد  الفس���اد واخل���راب للبالد وال 
يرغب فى بناء الدولة ، برغم ما منر به كل 
يوم من حال���ة هلع وخوف من قب���ل اطفالنا 
إال اننا ننتظر فى النصر على يد رجالنا )وما 
النصر اال من عند اهلل ( اعلم ذلك ، ولكن من 
سريجع ليبيا هيبتها وعزتها وكرامتها هما 

اجليش والشرطة متوكلني على اهلل .  
السيد عبد السالم الربغثى : كلنا لدينا اطفال 
وشيوخ ونساء ختاف ولكن من وجهة نظرى 
خيافون ايام وال خيافون دهرا  بكامله ، وكل 
منا ينتظر يومه ونصيبه من هذه االغتياالت 
والتش���ويهات والتعذي���ب فب���اهلل عليكم كل 
م���ا متر به ليبي���ا وبصراحة من املس���ؤل عنه 
ألي���س اجملل���س االنتق���اىل الس���ابق؟  ال���ذى 
اعطاه���م الفرصة فينا ، ثم م���ا زاد فى مترد 
هذه اجلماعات املؤمت���ر الالوطنى وحكومته 

املأجورة فحسبنا اهلل ونعم الوكيل .
 حمم��د بالعي��د :� الب���د لليبيا الي���وم  من ثائر  
لكرامتها التى سلبت وقدمت من غري رمحة 
اىل معدوم���ي الضم���ري  فك���م م���ن اعتص���ام 
خرجن���ا وطالبنا مبغ���ادرة املؤمتر واحلكومة 
وكم من اضراب فعلن���اه ولكن هم يزيدون 
ف���ى طغيانهم وعندما حانت حلظة احلس���م 
فس���رت على انها انقالب بل هى القضاء على  
انف���الت حدث م���ن وراء معدوم���ي الضمائر 

وه���ذا كل���ه على حس���اب م���ن ؟ الي���س على 
حس���اب ابناء وإباءنا  ونس���اءنا ولكن ما علينا 
إال اقول ربى كن م���ع احلق وإزهق من اراد  

بنا اهلالك. 
والد الش��هيد : انا من قدمت ولدى فداء لوطن 
م���ن اج���ل ان حتيا ب���الدى حبري���ة حقيقية 
س���عينا من اجلها من���ذ ث���ورة 17 فراير مع 
العل���م ان ابنائ���ى ثالث���ة ، اثن���ان دفع���ت بهم 
فى بداي���ة الثورة وأالن ابن���ى االصغر خالل 
عملي���ة الكرام���ة ومس���تعد ان اق���دم نفس���ى 
ايضا فداء لوطن يس���عى اىل العيش بكرامته  
وحيات���ه كم���ا رغب من���ذ بداية الث���ورة فال 
نري���د ان نرض���خ فتضيع دم���اء ابناءنا ونندم 

على هذه الثورة 
رجب املس��التى :� بنغازى تتأمل كل يوما الف 
مرة كل ي���وم ير علينا يزيدن���ا املا بفقدان 
ابن او  اخ او صديق او قريب ، ألجل ماذا ألجل 
ثورة ُسلبت وُقدمت لالرهابني بدون اى ذنب 
ارتكبه الش���عب ليقطعوا ويقتلوا ويش���وهون 
دي���ن وأخالق ابنائن���ا ، ال واهلل هذا كثري لذا 
وبصراحة مطلقة انا مع ثورة الكرامة لعلنا 

جند فيها خمرجا ملا منر به االن 
االس��تاذة س��عاد  : بنغ���ازى املدين���ة اجلميل���ة 
حتولت اىل حبر من الدماء شوارعها الواسعة 
اصبح���ت ملوثة بدخان وأص���وات الرصاص 
حت���ول االم���ن واألمان فيه���ا اىل ذع���ر وبكاء 
بس���بب ه���ؤالء االرهاب���ني ما تكاد مت���ر بأحد 
شوارعها حتى تس���مع اصوات البكاء وخيم ال 
تكاد تنقل���ع منها حتى تلزمه���ا خيما جديدة 
هذه هى بنغازى االن ، فما احلل اذن ليس إال 
هذا احل���ل هو ما حي���دث االن طائرات تدمر 
اوكار الفس���اد ومداهم���ات ملواقعهم ليخرج 
م���ن خطفوا مدينتنا،  وعلين���ا مللمت ما تبقى 
م���ن دماء الش���باب الذي���ن راح���وا ضحايا هذا 

اإلرهاب. 

ام الث��وار : برغم اخلوف الذى منر به مجيعا 
إال انن���ا مع ما حيدث االن فم���ن غري املعقول 
أن نفقد ضحايا وخن���اف اكثر وأكثر مما 
س���يحدث ، فكل يوم���ا  ير ي���زاد خوفنا على 
ابناءن���ا  اكث���ر من قب���ل ان خي���رج وال يعود 
كفان���ا ما منر به االن انا لس���ت م���ع احد انا 
مع ليبيا ومن ليبيا اريد االمن واألمان الذى 
سيتحقق مع اجليش والشرطة ولن حيققه 

احد سواهم .
س��امل الب��درى :� ب���اهلل علي���ك ُيرض���ى من ما 
حيصل ؟ كل يوم نس���مع بعملية انتحارية 
ف���ى س���بيل م���اذا ؟ خ���راب ليبي���ا وتقديه���ا 
لإلرهاب انا مع احلق الذى س���ياتى  الينا من 
خالل اجليش والشرطة وربى يقدر ابطالنا  
عل���ى دح���ر كاف���ة ه���ؤالء املفس���دين وم���ن 
الض���رورى نتحم���ل القليل م���ن اجل العيش 
براح���ة وام���ن واألمان حت���ى لو مل تس���عفنا 
احلي���اة بذلك فليكن االمن واألم���ان ألبنائنا  

وأحفادنا.
فتح��ى ال��و اع��ر :� ف���ى مص���ر حاربوا الفس���اد 
وانتزعوا الشرعية من ال شرعية هلم ألنه مل 
يكن بقدر  مسؤولية الشرعية حتملوا ولكن 
فى اخر املش���وار حققوا املراد وانتخبوا رئيس 
دولته���م ال���ذى راءه الش���عب بأن���ه االص���الح 
عندما  مجع اجليش والش���رطة واستطاع ان 
يطه���ر بالد من املفس���دين فيه���ا وهذا يرجع 
اىل ان مص���ر لديه���ا جي���ش وش���رطة ولكن 
حن���ن اجليش والش���رطة تس���لطت عليها يد 
الغدر والعنف والقتل حتى ال نستطيع البناء 
وتكون ليبي���ا وكراً لإلرهاب والفس���اد وهذا 
كل���ه حتت س���تار الدين والش���رعية وبرغم 
م���ن ان الش���عب دائم���ا خي���رج باعتصامات���ه 
ومظاهرت���ه  رفضا للمؤمت���ر املنتهى واليته 
والذى يعتر الس���بب الرئيس���ى وراء كل ما 

حي���دث االن ، فبنغازى االن متر بأش���د  انواع 
احل���زن مم���ا  حي���دث و لكنه���ا ايض���ا فرحٌة 
بتوح���د صفوف اجليش والش���رطة االن من 
اج���ل اخالء البالد من كل ه���والء وبإذن اهلل 
س���يتم بعدها انتخ���اب رئيس للب���الد  يرعى 
فينا وجه اهلل وفى نفسه ولكن التأكيد على 
ان يك���ون االنتخ���اب لش���خصية م���ن داخلها 

يعرف املنا وحزننا ومطلبنا .
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تعزية

بقل���وب مؤمن���ة بقض���اء اهلل وق���دره 
 ( أس���رة  إىل  بأحرالتع���ازي  نتق���دم 
ف���رج  احل���اج  وف���اة  يف   ) اخلفيف���ي 
إحممد اخلفيفي  ، تغمد اهلل الفقيدة 
بواس���ع رمحته وأهل���م أهله���ا وذويها 

ثواب الصابرين.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم : فرج مسعود اخلفيفي

ماذا حيدث يف بنغازي ؟

 ميادين - وكاالت 
ق���ال أعضاء  جملس س���رت احملل���ي بأنه س���يتم  صرف 
14 ألف صك ألصحاب املساكن املتضررة جراء حرب 

التحرير يف املدينة.
وق���ال الناط���ق اإلعالم���ى باس���م اجملل���س احملل���ي: "إن 
أصح���اب أكث���ر من مخس���ة آالف مس���كن مل يتس���لموا 
صك���وك التعويضات نتيج���ة تأخر وص���ول التفويضات 

املالية".
وأضاف قائاًل: "إن أكثر من ألفي مسكن آخر مل يتسلم 
أصحابه���ا تعويضاتهم املالية، اليت تغطي الدفعة الثانية 

واألخرية من قيمة هذه التعويضات".
ر مبئات  ُيش���ار إىل أن قيم���ة الصك���وك املصروف���ة ُتق���دَّ
املس���اكن  لتعوي���ض أصح���اب  الدنان���ري  م���ن  املالي���ني 

املتضررة إبان حرب التحرير.

صرف 14 ألف صك ألصحاب املساكن 
املتضررة يف سرت

ميادين- التضامن 
االنتخابي���ة  اللج���ان  ش���رعت 
النتخاب���ات جملس النواب الس���بت، 
املاضي، يف إصدار بطاقات املراقبني 
ألعمال يوم االقرتاع جمللس النواب 

وق���ال املنس���ق اإلعالم���ي باللجن���ة 
والواح���ات  اجدابي���ا  االنتخابي���ة 
النتخاب جملس النواب الصاحلني 
حممد الزروالي إن" قسم العالقات 

االنتخابي���ة  باللجن���ة  والتوعي���ة 
اجدابي���ا باش���ر يف إص���دار بطاق���ات 
املراقبني واليت تشمل مراقب خاص 
إعالمي���ني  ومراقب���ني  باملرتش���ح، 
ومراقب���ني ع���ن مؤسس���ات اجملتمع 

املدني ".
" إن" إص���دار   : الزروال���ي  وأض���اف 
البطاق���ات سيس���تمر اىل أّن ُيقف���ل 
باب قبول طلبات املراقبني حبس���ب 

م���ا هو حم���دد م���ن ل���دن املفوضية 
يف  لالنتخاب���ات  العلي���ا  الوطني���ة 
الش���هر  م���ن  والعش���رين  الثان���ي 

اجلاري ".
يذك���ر أّن مفوضي���ة االنتخاب���ات 
حددت موعد االقرتاع جمللس النواب 
للمرحل���ة االنتقالية ي���وم األربعاء  

25 من شهر يونيو اجلاري.

ميادين-وكاالت 
استنكر اللواء أركان حرب حمسن 
االس���رتاتيجي  اخلب���ري  مح���دي، 
والعس���كري، طل���ب املتحدث باس���م 
ق���وات الل���واء خليف���ة حف���رت قي���ام 
اجليش املصري بعملية عس���كرية 
داخل األراض���ي الليبية، قائاًل: "هل 
مص���ر لديه���ا اس���تعداد وجاهزي���ة 
ويف نيته���ا أن حت���ارب؟"، مضيف���ا: 
"م���ن ق���ال إن مص���ر س���تحارب يف 
ليبيا املقس���مة املفككة، وس���تحارب 
م���ع من ضد م���ن؟". وأكد محدي، 

يتمرك���ز  املس���لحة  الق���وات  "دور 
يف محاي���ة احل���دود الغربي���ة ومنع 
عبور وتهريب الس���الح واملخدرات"، 
املس���لحة  "الق���وات  أن  إىل  مش���ريا 
املصري���ة تق���وم بدورها عل���ى أعلى 
مس���توى متحملة الصعاب ودرجة 
احل���رارة املرتفعة وال���يت تصل إىل 
50 درج���ة مئوي���ة". وق���ال اخلبري 
العس���كري إن���ه "لي���س م���ن املقبول 
ومص���ر يف ه���ذه احلال���ة أن تدخل 
يف ح���رب م���ع أي م���ن األط���راف"، 
الفتا إىل أن "ليبيا اآلن ال يوجد بها 

حكوم���ة أو رئيس لكي يتم التعامل 
معه���ا". يش���ار إىل أن العقيد حممد 
احلج���ازي، الناطق الرمسي باس���م 
الل���واء املتقاع���د خليف���ة حفرت، قال 
إن "قوات اللواء تنتظر قيام اجليش 
املص���ري بعملي���ة عس���كرية داخ���ل 
األراض���ي الليبي���ة كمس���اعدة من 
الش���قيقة مصر". وأوض���ح أن هذه 
املساعدة العسكرية ستكون بغرض 
حمارب���ة اإلرهاب ال���ذي تعاني منه 

مصر وليبيا. 

طرابلس تدخل 
إلكرتونًيا سلسلة )أطلس 

ليبيا( يوليو املقبل 
ميادين-وكاالت 

كش���ف مدير إدارة املعلوم���ات والتوثيق بوزارة الس���ياحة 
ورئيس جلنة مشروع أطلس ليبيا أسامة اخلبولي،  دخول 
مدين���ة طرابلس مش���روع سلس���لة “أطلس ليبي���ا” خالل 
يولي���و املقبل. وأوض���ح اخلبولي، قائ���اًل: “انتهينا من وضع 
اللمس���ات األخ���رية لدخ���ول العاصم���ة طرابلس ملش���روع 
أطل���س ليبيا اإللكرتوني، وخالل مطلع ش���هر يوليو املقبل 
س���تكون مجي���ع البيان���ات، واملعلومات ع���ن مناطق اجلذب 
الس���ياحي بطرابلس، وما يتصل بها من خدمات، منش���ورة 
ع���ر بواب���ة ليبي���ا اإللكرتونية اليت تش���رف عليه���ا اهليئة 
العامة للمعلوم���ات”. وأضاف أن “أطلس ليبيا اإللكرتوني 
يثل مش���روًعا قومًي���ا اس���رتاتيجًيا يوفر البيان���ات للمدن 
الليبية مجيًعا للرتويج والتس���ويق ملواقع اجلذب السياحي 
واخلدمات املتصلة بها، من فنادق ومكاتب سياحة ومواقع 
أثرية واملعامل العمرانية وصناعات تقليدية، اليت تس���اعد 
على تنش���يط حركة الس���ياحة الوطنية، وتشجع السياح 
األجان���ب على زيارتها والتعرف عليها، خاصة أن طرابلس 

تعد من أكثر املدن جاهزية من حيث بياناتها”.
وأردف قائ���اًل: “جتميع املعلوم���ات والبيانات يتم عر نظام 
 )GIS( اس���تخدام نظ���ام املعلوم���ات والبيانات اجلغرافي���ة
و)GPS( املرتب���ط بالقمر الصناع���ي، ويعتمد على الصور 
الفوتوغرافية وعلى الصور اجلوية، ويتم جتميعه لوضعه 
يف خارط���ة إلكرتوني���ة متثل بوابة تفاعلي���ة، تكون متاحة 

للس���ائح احمللي واألجنيب على حد سواء”. وعن الصعوبات 
اليت تعرقل اس���تمرار تنفيذ املش���روع يف بقي���ة املدن، أكد 
رئي���س جلنة مش���روع أطلس ليبي���ا، أن الصعوب���ات مالية 
وأمنية بش���كل أكر تواجه عمل اللجنة املش���رفة، خاصة 
أن مدًن���ا كرى مثل بنغازي، يتعذر علينا مواصلة مس���ح 
بياناتها وإدخاهلا ضمن األطلس اإللكرتوني، مع اس���تمرار 
االنف���الت األمين فيها بش���كل متواصل. وأضاف “س���يكون 
األطل���س مدعوًما بإحص���اءات وبيانات مرتبط���ة بالقطاع 
العام، وسيتم حتويلها إىل معلومات جغرافية عر خريطة 
إلكرتوني���ة ومطبوع���ة، حبي���ث تك���ون م���زودة باملعلومات 
الس���ياحية كاف���ة يف خط���وة الحقة من مراح���ل العمل”. 
هذا وانطلق العمل على مش���روع “أطلس ليبيا” يف نوفمر 
العامة للمعلومات  2013، وتش���رف على تنفيذه اهليئ���ة 
بالتع���اون مع وزارة الس���ياحة، للعمل عل���ى توفري البيانات 
واإلحص���اءات املرتبطة بقط���اع الس���ياحة يف ليبيا، جبانب 
القطاع���ات االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة. وينفذ 
املش���روع من خالل املكاتب الس���ياحية ال���� 27 املوزعة على 

مدن ليبيا، بفريق فين قوامه حنو 100 شخص.

الشروع يف إصدار بطاقات املراقبني النتخابات 
جملس النواب

خبري عسكري: مصر لن تدخل يف حرب مع 
أي طرف يف ليبيا
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حي���ث قامت جمموع���ة من املتطرف���ني يف مدينة 
درن���ة به���دم مق���رة الصحاب���ة عش���ية اجلمع���ة 
أنه���م  املنطق���ة  ، وق���ال س���كان  30ماي���و2014م 
وجدوا املتطرفني وهم يضعون متفجرات لنسف 
األضرح���ة فطلب���وا هدمه���ا ب���داًل ع���ن التفج���ري 
وترويع األس���ر واألطفال وقد س���بق أن تعرضت 
مقاب���ر الصحابة حيث يرقد أصحاب رس���ول اهلل 
صلى اهلل عليه وس���لم منذ أكثر من 1400 سنة  
إىل تفج���ري بداية الش���هر املاضي اس���تهدف مقام 
الس���بعني صحابي ، وتابع وهو االنفج���ار الثاني ، 
حيث تعرض نفس امل���كان للتفجري خالل صيف 
2012م كما اس���تيقظ سكان مدينة درنة على 
تفجري ه���ز أركان املدينة حي���ث تعرض ضريح 
الولي الصاحل سيدي الوشيش الذي يقع يف نهاية 
املدينة القدية من اجلهة الشرقية بوسط درنة  

إىل تفجري انهارت على أثره قبة الضريح.
ويف ليل���ة اجلمعة أيض���ًا فجر جمهولون س���يارة 
الس���يد حممد الش���اعث املرش���ح النتخابات جلنة 
الس���تني ال���يت مل جت���رى إىل اآلن يف مدينة درنة 
وح���دث التفج���ري قراب���ة الس���اعة العاش���رة ليال 
مم���ا أدى إىل احرتاق الس���يارة وتدمريها بالكامل 
وطال االنفج���ار أجزاء كبرية من بيت الش���اعث 
الذي تع���رض إىل تفجري يف وقت س���ابق من هذا 
العام أثناء التجهيز النتخابات جلنة الس���تني ويف 
ساعات متأخرة من نفس الليلة مت تفجري متجر 
طيبة ملواد التجميل والعطور بش���ارع الفنار حيث 
مت اس���تهدافه بعبوة ناس���فة، وأسفر االنفجار عن 
خسائر مادية كبرية، نظراً للمواد الكحولية اليت 
حتتويه���ا العطور وغريها من م���واد التجميل ومل 
حتضر س���يارة اإلطف���اء أو رج���ال اإلطفاء وضل 
املواطن���ون يقوم���ون بإطف���اء الن���ريان مبجهودات 
فردي���ة حت���ى الس���اعات األوىل من الصب���اح وعن 
غياب سيارة اإلطفاء فقد علمت صحيفة ميادين 
أن مقر جهاز الس���المة والدف���اع املدني بدرنة مت 
طردهم من���ه من قب���ل عائلة تدع���ي ملكية املقر 
واىل اآلن التوج���د أي س���يارة إطف���اء تعم���ل يف 

املدينة.
املاض���ي أح���داث  الش���هر  وش���هدت درن���ة خ���الل 
ع���دة من ح���االت التفج���ري وحم���اوالت االغتيال 
ملسلس���ل  اس���تمراراً  املس���لح  والس���طو  واخلط���ف 
التده���ور األم���ين حي���ث عث���ر مواطنون األس���بوع 
املاض���ي  بس���احة مس���جد الصحاب���ة  عل���ى رأس 
مقطوعة تعود إىل املواط���ن عبد املعز عبد الرازق 
يوس���ف عبد احلميد الرتكاوي، وهو أحد ُس���كان 
منطقة كرس���ه غرب درن���ة وقال اح���د أصدقاء 
ال���رتكاوي لصحيف���ة ميادي���ن إن ال���رتكاوي، 
طالب يف كلية أعداد املعلمني جبامعة درنة ، وال 
يتب���ع أي تيار سياس���ي أو ديين وأض���اف أن عائلة 
الرتكاوي وجدت جس���د ابنه���ا مرميًا يف منطقة 
اهليش���ة  جن���وب درنة كما ُاغتي���ل عصام حممد 
فرحات بوش���يحة، أحد العناصر السابقة باألمن 
اخلارجي  برصاص مس���لحني أمام حمل إقامته 
ق���رب مصرف األم���ان املالصق ملنزل���ه  يف مدينة 
درن���ة وذكر طارق بوش���يحة ش���قيق عصام انه 
رفض اخل���روج من درنة أو ليبي���ا بناء على طلب 
ض إىل  العائل���ة واألصدقاء رغم أنه س���بق أن تعرَّ
حماولة اغتيال فاش���لة، وأن مس���لحني يستقلون 

س���يارة تويوت���ا س���وداء الل���ون ومعتم���ة الزج���اج، 
أطلقوا النار على بوشيحة وأردوه قتياًل .

وتع���رض مبنى مراقبة اخلدم���ات املالية مبدينة 
درن���ة التابع لوزارة املالية للتفجري بعبوة ناس���فة 
،مما أدى إىل انفجار املبنى وحتطم اجلدران وقال 
الس���يد عبد الس���الم عم���ار املوظف ب���وزارة املالية 
لصحيفة ميادين أن التفجري سبقه تهديدات من 
قبل مجاعات متشددة طلبت عدم صرف مرتبات 
أف���راد اجلي���ش والش���رطة باعتباره���م طواغي���ت  
يذكر أن مس���لحني جمهولني قاموا باس���تهداف 
مكتب مراقبة اخلدمات املالية بإلقاء عبوة ناسفة 
عل���ى املقر ،مما أدى لتدمري املنظومة اإللكرتونية 
والصك���وك  اخلزين���ة  قس���م  وتدم���ري  بالكام���ل 
واحرتاق���ه وأضاف عم���ار أن االنفجار طال بعض 
اجله���ات األخرى الواقعة مقراته���ا بداخل اجملمع 
اإلداري مثل مكتب وزارة الثقافة باملدينة ،مشرًيا 
إىل أن���ه مل تس���جل أي���ة إصاب���ات بش���رية ولك���ن 

األضرار املادية كبرية.
ومل مت���ر ع���دة أي���ام حت���ى تع���رض مبن���ى هيئة 
الرقاب���ة اإلداري���ة مبدينة درن���ة إىل تفجري قوي 
حي���ث أصيب أربعة أش���خاص يف تفج���ري جاء يف 
الساعات األوىل من الصباح وأن االنفجار مُسع له 
دوي شديد ونتج عنه خسائر مادية فادحة باملبنى 
واحملال التجارية اجملاورة ومستشفى اهلريش يف 
مدين���ة درنة اليت هرعت أطقمه فزًعا وكان من 
ب���ني اإلصابات األرب���ع طفل وامرأة وش���ابني من 
حاالت اإليواء مبستش���فى اهلريش، سقط عليهم 
الزجاج وقال األستاذ باسط احلرير املوظف بفرع 
اهليئ���ة  لصحيف���ة ميادي���ن إن اس���تهداف املبن���ى 
النعرف أس���بابه فلم يتلقوا أي تهديد ومل حتدث 

أي مشاكل مع املواطنني كما يردد البعض .
كما تعرض مقر ش���ركة املدار بدرنة للتفجري 
بعبوة ناس���فة وأس���فر التفج���ري عن دم���ار نوافذ 
الي���وم تعرض���ت قاع���ة جم���اورة  املق���ر ويف ذات 
مل���درج احملاضرات جبامعة عمر املختار فرع درنة 

بالفتائ���ح للتفجري بعبوة حملي���ة الصنع وقد مت 
اعتق���ال املش���تبه به وه���و طال���ب باجلامعة كما 
تعرض الشاب ش���ريف صالح املزيين لالختطاف 
ملدة ثالثة أيام وهو يعمل كممرض مبستشفى 
اهلريش وقد مت إطالق سراحه بعد عدة اتصاالت 
م���ع اخلاطفني الذي���ن رموا املختط���ف  مبنطقة 
س���يدي عزيز اليت تبع���د عن وس���ط مدينة درنة 
حبوال���ي 20 كيلو مرت وبع���ده بأيام مت اختطاف  
عب���د الس���ميع ش���عبان بن س���عود مس���ئول املكتب 
املالي يف الس���فارة الليبية ل���دى اليمن يف منطقة 
كرس���ه غرب درنة وأكد احد أصدقاء  بن سعود 
لصحيفة ميادين أن مس���لحني يس���تقلون سيارة 
شفروليه اقتادوه غرًبا باجتاه رأس اهلالل، يشتبه 
بانتمائه���م إىل تنظي���م القاع���دة يف مدين���ة درنة 
لغ���رض طلب فدية م���ن وزارة اخلارجية الليبية 
وقد مت إطالق سراحه بعد دفع الفدية حيث قال 
سامل بن سعود لصحيفة ميادين  إن الدبلوماسي 
املختط���ف عبدالس���ميع بن س���عود ق���دمت إطالق 
س���راحه من قبل خاطفي���ه بعد أن دفع���ت عائلته 
فدي���ة للخاطف���ني قيمته���ا 200الف دين���ار لييب  
ومت إب���الغ عائلت���ه ع���ن مكان اس���تالمه م���ن قبل 
اخلاطفني حيث وجدوه معصوب العينني ومقيًدا 
جبانب جدار مدرس���ة الش���هيد أمهدي باجلبلية، 

يف مدينة درنة .
وبع���ده بيوم واحد فقط تعرض احملامي املعروف 
مبدين���ة درن���ة األس���تاذ مح���د ش���لوف لس���رقة 
س���يارته من قبل مس���لحني هامجوه عند الساعة 
العاش���رة صباح���ا وه���ددوا بقتله إن مل يس���لمهم 
مفاتي���ح س���يارته حي���ث أطلقوا رصاص���ات قرب 
والف���رار  الس���يارة  م���ن  بإنزال���ه  رجلي���ه وقام���وا 
به���ا ويف نف���س اليوم وعن���د أذان املغ���رب تعرض 
املستش���ار عبدالعزيزالطرابلسي، رئيس حمكمة 
اغتي���ال  حملاول���ة  األخض���ر،  اجلب���ل  اس���تئناف 
يف  املغ���رب  ص���الة  ألداء  طريق���ه  يف  ه���و  بينم���ا 
مس���جد عب���داهلّل اب���ن مس���عود اجمل���اور ملنزل���ه يف 

منطقة باب ش���يحة الغربي مبدين���ة درنة و قال 
مصطفى جنل املستش���ار عبد العزيز الطرابلسي 
لصحيف���ة ميادي���ن أن وال���ده  تع���رض لوابل من 
الرص���اص وه���و يف طريق���ة ألداء ص���الة املغرب 
يف املس���جد اجمل���اور لبيته ، حيث مت اس���تهدافه يف 
العش���رة أمت���ار الفاصلة بني منزله واملس���جد من 
قب���ل مس���لحني جمهول���ني حيث أصي���ب خبمس 
رصاص���ات اس���تقرت أرب���ع منه���ا يف رجل���ه بينما 
اخرتق���ت األخ���رى جس���ده م���ن منطق���ة البطن ، 
ونقل إىل مستشفى اهلريش بدرنة حيث أجريت 
ل���ه عمليتني الس���تخراج الرصاصات وبعد ثالثة 
أي���ام مت نقل���ه  إىل تركيا الس���تكمال العالج وان 
حالته مس���تقرة وكان املستش���ار الطرابلسي قد 
تعرض يف ش���هر مارس  2013م لس���رقة سيارته 
بقوة السالح وهو يف طريقه إىل صالة اجلمعة  .

ومل يتوقف مسلس���ل اس���تهداف ضباط الشرطة 
حيث جن���ا مدير مديرية  األمن الوطين الس���ابق 
ملدين���ة درنة العقيد مفيد عبد احلفيظ املس���وري 
م���ن حماول���ة اغتي���ال اس���تهدفته بالق���رب م���ن 
منطق���ة س���يدي خال���د ) 20 ( ك���م غ���رب درنة 
حيث أن سيارتني من نوع شيفروليه بيضاء اللون 
استهدفتا العقيد مفيد عبد احلفيظ املسوري عند 
مروره بالطريق العام بالقرب من منطقة سيدي 
خال���د ، وقامتا برمايته بع���دة أعرية نارية أصابت 
س���يارته ، إال أن���ه ق���ام بالرد عليهم بإط���الق النار 
حيث الذت الس���يارتان بالفرار وهذه ليس���ت املرة 
األول���ي الذي يتع���رض فيها  املس���وري  حملاوالت 
اغتي���ال منذ تكليف���ه مبهام مدي���ر األمن الوطين 
بدرن���ة ، يذكر أن العقيد مفيد من أوائل ضباط 
الشرطة الذين ناصروا الثورة والتحقوا باجلبهة 
وفقد ابنه امحد الذي استش���هد بالقرب من رأس 
ألن���وف إبان حرب التحرير وتأت���ي هذه األحداث 

وسط صمت مريب من املؤمتر واحلكومة .

مدينة  درنة ...  صمت مريب واستمرار للعنف

احلسني املسوري

يف ظ���ل وج���ود بقايا س���لطة متنازع على ش���رعيتها يف طرابلس يقول واقع البالد أنها رغم كل ش���يء هي س���لطة 
افرتاضية حيث أثبتت األيام أن هذه السلطة اليتعدى وجودها شاشات التلفزيون والبيانات والقرارات على الورق 
وحتى هذه البيانات والقرارات تتوقف فجأة عند مدينة درنة حيث كل ماحيدث يف درنة الجيد أي ردة فعل سواء 
من املؤمتر أواحلكومة حتى ولو بإصدار بيان يوضح موقفها مما حيدث وسط هذا الصمت املريب يستمر مسلسل 

العنف والفوضى يف درنة  .
بدأت احل���رُب الليبيُة بش���كل فعلي فجر 
التاسع عش���ر من مارس 2011  بقصف 
رت���ل الق���ذايف العس���كري عل���ى مش���ارف 
بنغ���ازي ، وانته���ت مبوت���ه على مش���ارف 
يف  أكتوب���ر  م���ن  العش���رين  يف  س���رت 
نف���س العام، وخ���الل مثانية اش���هر  برز 
ضح���وا   ، التاري���خ  س���يذكرهم  أبط���اٌل 
الطاهرة  بأمواهل���م وانفس���هم ودمائه���م 
اليت س���الت ل���رتوي أرض ليبي���ا الطيبة 
العطش���ى التّواق���ة إىل الع���دل واحلري���ة 
ولينتص���ر احلق عل���ى الباطل . وكما يف 
كل احل���روب أنتج���ت حربن���ا القصرية 
ن���وع م���ن البش���ر قس���ت قلوبه���م وماتت 
ضمائره���م صنع���وا ت���رف حياته���م م���ن 
خالل مآس���ي اآلخري���ن وآالمهم،  ودخل 
املال احلرام جيوبهم القذرة على حسابنا، 
بب���ارود باعوه ، أو س���لع ضرورية ضاربوا 
عليه���ا ، أو مرتزقة جلبوه���ا داخل البالد 
،أوخائ���ف قبضوا مت���ن تهريب���ه خارجها 
، وأي كان س���بب ثرائه���م فق���د توق���ف 
مبجرد أن وضعت احل���رب أوزارها رغما 
عنهم ، ولكن الس���لب والنه���ب مل يتوقف 
،ب���ل ظه���رت فئ���ة أثري���اء الث���ورة وه���ي 
أش���د طمعا وجش���عا ،وأكثر دهاء ونفاقا 
وأنتهازي���ة وخيان���ة للوط���ن م���ن أثرياء 
احل���رب الذي���ن كن���ا ال نعرفه���م جي���دا 
النهم يسرقوننا س���را، بينما يعرف كل 
الليبيني تقريبا أثرياء الثورة ولصوصها 
، ق���د النعرف كي���ف حنصيهم ونعدهم  
ولكننا نعرف ماضيهم ،ونعرف أمسائهم 
وش���ركاتهم  وقنواته���م   ، وصفاته���م 
واس���همهم  وعقاراته���م  ومكاتبه���م 
وبنوكهم وكتائبهم وس���راياهم، ،كما 
نع���رف لألس���ف أنه���م الزال���وا ينهب���ون  
وبشكل قانوني ومنظم مقدراتنا واموالنا  
اليت حتولت  إىل أس���هم مالي���ة وارصدة 
مش���فرة بامللي���ارات ش���كلوا به���ا أح���زاب 
ومجاعات وحركات لتحكمنا ، وتستمر 
بفرض سطوتها وسلطتها علينا . ومتنح 
صك���وك الوطني���ة  مل���ن تري���د وتتهم من 
لي���س عل���ي هواه���ا باخليان���ة والعمال���ة 

للنظام السابق. 
أثري���اء الث���ورة  ولصوصه���ا يس���عون يف 
اس���تماتة منقطع���ة النظري لتأخ���ري بناء 
الدول���ة املدني���ة احلقيقية ،دول���ة العدل 
واملس���اواة رغم أدعاءتهم املس���تمرة بأنهم 
ثوار متاجرين بشعارات سخيفة وزائفة 

ومزائ���دة بدم الش���هداء مايش���يش هباء 
،  وه���م اول م���ن خ���ان الثورة واض���ر بها 
وتنك���ر ملبادئها وش���هدائها خلف أقنعتهم 
الزائفة ، ومما زاد األمر س���وءا أن ش���جع 
وطمع األثرياء بفلوس احلرام تقاطعت 
مصاحله���م م���ع بن���اء الدول���ة وتالق���ت 
مصاحله���م م���ع أجن���دات لع���دو خارجي 
مصلحت���ه أن تس���تمر الفوض���ى العارمة 
يف الب���الد وأن تبق���ى ليبي���ا يف تأخر دائم 
فس���عوا لتأجيج الفتنة ب���ني أبناء الوطن 
الواحد.وبأموال الليبيني املنهوبة حتولت 
بالدن���ا إىل خزان كبري يصب فيه مجيع 
وأخط���ر أن���واع املخ���درات ويه���رب من���ه 
مجي���ع أن���واع األس���لحة . فقد س���بق وان 
تناقل���ت وكاالت االنب���اء العاملي���ة أنه مت 
يف طرابلس ضبط مايقارب من مخسني 
كيل���و غرام م���ن م���ادة الكوكايني وهي 
أكر كمية يتم ضبطها على مس���توى 
الع���امل ،كما نش���رت صحيف���ة "صنداي 
تايز" اللندنية االس���بوعية تقريرا مهما 
أكدت فيه أن بس���بب الفوضى الس���ائدة 
يف ليبي���ا وأتس���اع حدوده���ا وع���دم قدرة 
مؤسس���اتها األمني���ة من الس���يطرة على 
منافذه���ا فأنه يت���م تهريب أخط���ر أنواع 
األس���لحة من مدافع مض���ادة للطائرات 
ه���اون  ومداف���ع  ج���و  أرض  وصواري���خ 
لتصل يف ي���د أخطر اجلماعات االرهابية 
م���ن  أكث���ر  يف  املنتش���رين   ، املتطرف���ة 
أربعة عش���ر دولة  أهمها س���وريا ومصر 

ونيجرييا والنيجر ومالي وتشاد. 
ويكن���ين هن���ا تقس���يم لص���وص الثورة 
أش���د  وكلتاهم���ا  فئت���ني  إىل  ببس���اطة 
خط���را ونفاق���ا م���ن االخ���ري وهذفه���م 
س���رقة الثورة م���ن الليبيني واس���تغالهلا 
والرتب���ح منه���ا األوىل فئ���ة االنتهازي���ني 
الذي���ن صنعتهم الفضائي���ات فمنهم من 
ودع اىل االب���د مطاع���م البيتزا اليت كان 
يقض���ي نصف يوم���ه واقفا فيه���ا ليدخل 
اس���تديوهات اإلذاع���ة املكيف���ة وحيل���س 
على كراس���يها الدوارة لدقائق وبربطة 
عن���ق وش���ارة لعل���م االس���تقالل وكالم 
منم���ق ومزاي���دات رخيصة أصب���ح ثأئرا 
! )بب���الش(. وم���ن نافلة الق���ول أن هناك 
من أدى دوره على أحس���ن وجه ، وشارك 
بالتوعية ،وكشف الظلم وتعرية الوجه 
القبي���ح للنظام الس���ابق ،ثم عاد لس���ابق 
عمل���ه ، ومنهم م���ن أس���تمر يف التضليل 

والتطبيل والتزم���ري فصاروا صيدا مثينا 
لفضائي���ات تتهاف���ت عليه���م وتدفع هلم 
مبالغ مالي���ة كبرية مس���روقة بطبيعة 
احل���ال ليتحدث���وا عن الث���ورة واحلريات 
كم���ا يريده���ا اللص���وص ،وهم أساس���ا 
منه���م  األثري���اء  ي���د  يف  لين���ة  عجين���ة 
تس���خري  ع���ل  تع���ودوا  الذي���ن  املنافق���ني 
اقالمه���م والس���نتهم خلدمة م���ن يدفع 
أكث���ر ومنهم م���ن كانوا أب���واق متجد 
النظ���ام البائ���د وحتول���وا بنف���س الصوت 
النش���از يتغزلون يف الثورة ويتمس���حون 
بأحذي���ة أش���باه الث���وار !! ويتس���ابقون يف  
نش���ر حقائ���ق مغلوطة إلث���ارة الفوضى، 
وينشرون الفتنه والتحريض ، مستغلني 
اللع���ب عل���ي اوت���ار العاطف���ة والتغري���ر 
ببع���ض املواطنني لقلة الوعي السياس���ي 
وحداث���ة التجرب���ة الديقراطي���ة بش���كل 
ع���ام . وبذلك أس���همت بعض مؤسس���ات 
ماكينة االع���الم املمول باموالنا املنهوبة 
يف التحري���ض للهج���وم على الس���فارات 
التنفيذي���ة  الرمسي���ة  الدول���ة  ومق���ار 
الدول���ة  هيب���ة  فس���قطت  والتش���ريعية 

وحتقق هلم بعض مايريدون. 
والفئ���ة الثاني���ة م���ن أثري���اء الث���ورة يف 
تقديري ه���ي تلك اليت تض���م بعض من 
يف  عس���كروا  الذي���ن  احلقيق���ني  الث���وار 
اجلبه���ات، ومل يرتك���وا س���الحهم بع���د 
التحري���ر ، وكث���ري من ما يس���مى بثوار 
،الذي���ن  رمض���ان  م���ن  االواخ���ر  العش���ر 
كانوا نزالء للس���جون أو م���ن مناصري 
النظ���ام الس���ابق عل���ى أقل تقدي���ر غنموا 
الس���الح واس���تولوا على مؤسسات الدولة 
ومقاره���ا املدني���ة وحولوه���ا إىل ثكن���ات 
عس���كرية ب���دأت بأنش���اء بواب���ات وهمية 
تسطو على س���يارات املواطنني ومنازهلم 
وأنته���ت بالس���طو على مص���ارف الدولة 
 . مثفقيه���ا  وقت���ل   ، رئيس���ها  وخط���ف   ،
وطبيعي ج���دا أن يطور اثرياء الثورة من 
أنفسهم ليتحولوا من افراد  إىل كيانات 
تنظيم���ه، أومجاع���ات ديني���ة ، أو حزبية 
لتواصل س���رقة الثورة حبرفنة وأسلوب 
منظ���م  يطي���ل من عم���ر الفوض���ى فكل 
م���ا تفاقم���ت االوض���اع زاد االثري���اء ثراء 
فاحش حتى بلغ ذروته ومتكن اللصوص 
م���ن املتاجرة بنفطنا وتهريبه بطرق غري 

قانونية 
ويبق���ى ط���رح بع���ض التس���اؤالت املهمة 
حتصي���ل حاصل : م���ن وراء هؤالء؟ وهل 
س���تتم حماس���بتهم ؟ وه���ل ختلصنا من 
اثري���اء نظ���ام س���بتمر البائ���د لنق���ع يف 
مس���تنقع اثري���اء ث���ورة فراير ؟ أخش���ى 
أن ال يك���ون األوان قد ف���ات لالجابة على 
هذه األس���ئلة، وأنه ق���د مت تفريغ الثورة 
احلقيقية من حمتواها ،وحتولت فراير 
إىل  البس���يط  اللي���يب  املواط���ن  ذه���ن  يف 
كاب���وس أش���د وطأة م���ن فات���ح القذايف 
الذي حن إليه رغم كل شيء ألنه وعلى 
م���دى عقود طويل���ة كان هذا البس���يط 
ي���أكل ويش���رب ويس���افر وين���ام.... نعم 

وينام بهدوء !!!

من يس��رق ف��ينا ...؟؟ 

 لصوص الثورة
 س�ال�م أب�وظهي��ر

يبدو أن شبح بنغازي العصية على من يريد بها سوء ، اليزال 
يط���ارد باراك أوبام���ا وهيالري كلينتون ففي تطور س���ريع 
وغ���ري مس���بوق لالح���داث، أختد جمل���س الن���واب األمريكي 
مطل���ع الش���هر الفائت قراره بتش���كيل جلنة خاص���ة ُمهمتها 
فت���ح حتقي���ق جديد يف اهلج���وم ال���ذي اس���تهدف القنصلية 
األمريكي���ة يف مدين���ة بنغازي الليبية يف ش���هر س���بتمر عام 
2012 وراح ضحيته الس���فري كريس���توفر سيتفنز وتالثه 

دبلوماسيني يعملون يف القنصلية.
تتك���ون  اللجنة  اليت يرتأس���ها النائب اجلمه���وري جون بونر 
من أثنى عش���ر عضوا س���بعة من احلزب اجلمهورى ومخسة 
ديقراطيني.وق���د أختد الق���رار مبوافق���ة 232صوتا مقابل 
186 , يأتي تشكيل هذه اللجنة على خلفية اتهام احلمهوريني 
الدارة أوبام���ا ووزي���ر خارجيته هي���الري كلينت���ون باخفاء 
معلوم���ات هام���ة تتعل���ق مبصرع الس���فري االمريك���ي مقابل 
حتقيقهم لنجاحات سياس���ية ، وكانت أدارة الرئيس باراك 
أوبام���ا ووزي���رة اخلارجية هي���الري كلينتون ق���د أعلنوا يف 
بداية  حدوث االزمة  أن اهلجوم جنم عن مظاهرات حاش���دة 
يف املدين���ة خرج���ت لالحتج���اج على فيلم مس���ىء لإلس���الم 
مت إنتاج���ه يف الواليات املتح���دة وانتهى باقتح���ام القنصلية 
لكنها ع���ادت وأعلنت يف وقت الحق أن التحقيقات كش���فت 
أن اهلجوم كان منظما ومعدا له من قبل ميليش���يات ليبية. 
ه���ذا التعث���ر والغموض م���ن جان���ب الديقراطني  حبس���ب 
صحيفة اجلارديان الريطانية الصادرة امس جعلت احلزب 
اجلمه���وري برئاس���ة ج���ون بينر يتحرك بس���رعة  وبش���كل 
فعال ليضع الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته الس���ابقة 
هي���الري كلينتون أمام احملاس���بة واملس���اءلة عن أفعاهلم يف 
ليل���ة اهلجوم يف بنغازي، وقد ص���رح النائب اجلمهوري بونر 
لش���بكة فوك���س ني���وز االمريكية ب���أن لديه األدل���ة الكافية 
عل���ى أن���ه كان هناك قرار اخت���د بتعمد ومنهجي���ه من قبل 
إدارة الرئيس أوباما وهدف القرار لالسف )حبسب قوله( هو 
التعتيم املقصود وحجب بعض الوثائق اهلامة اليت هلا أهمية 
كبرية يف الكش���ف عن مالبس���ات مقتل السفري كريستوفر 
وتالث���ه من رفاق���ه ، وكيفية الرد علي من حياول املس���اس 
بأم���ن الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة . وتعه���دت اللجنة اليت 
يرأس���ها اجلمهوري���ني بأنه ال أحد س���وف يفلت م���ن العقاب، 
وأضاف على إدارة أوباما ان تعد ملفات دفاعها منذ االن، وأن 
التحقيق يهدف يف جممله إىل الوصول للحقيقة،والعالقة 
ل���ه باملزاي���دات السياس���ية على حس���ب راي الصحيف���ة ، وقد 
خلص جون بونر أن هذه اللجنة س���تجيب عن األس���ئلة اليت 
م���ا زال���ت معلقة منذ 20 ش���هر ، بينما يص���ر الديقراطيني 
عل���ى أن مادفع خصومه���م اجلمهوريني الختاد هذه اخلطوة 
ه���و أس���باب ودوافع سياس���ية حيث بأعتب���ار أنها تأت���ي قبيل 
انتخاب���ات الكوجن���رس املق���رر أن جت���ري يف نوفم���ر املقبل. 
كما أنه���م الديقراطي���ون اجلمهوريني أيض���ا مبحاولتهم  
تشويه صورة هيالري كلينتون، وزيرة اخلارجية بأعتبارها 
، مرش���حة حمتملة خلوض سباق انتخابات الرئاسة يف عام 

 2016

بنغازي مرة أخرى ... مات 
األبرياء وكذب أوباما
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سرية النشأة  ...األهل واالماكن ...والبدايات ..
أن���ا مصطف���ى حمم���ود حمم���د زريق���ان م���ن مواليد 
س���وق اجلمعة ، قصة والدي فيها أنه أثناء االس���تعمار 
اإليطال���ي ُجند اجباري���ا باجليش اإليطال���ي مع بقية 
ش���باب امس���الته ونقل اىل طرابلس لاللتحاق بفرقة 
الفرس���ان يف تل���ك الف���رتة ت���زوج وال���دي ومت اجنابي 
، وبق���ي ه���و باجلي���ش اإليطال���ي حتى نهاي���ة احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة وخس���ارة دول احمل���ور وبع���د هزية 
إيطالي���ا وخروجها من ليبيا رجع والدي اىل امس���الته 
ودرس���ت الس���نة األوىل والثانية االبتدائية مبس���الته 
، ونظ���را للظروف القاس���ية وعدم وج���ود فرص عمل 
انتق���ل والدي اىل طرابلس للبحث ع���ن عمل ، وكان 
ان س���كن م���ع عم���ي احل���اج عب���د الس���الم زريق���ان يف  
منطق���ة أب���و مليانه ، وكانت أقرب مدرس���ة اىل بيتنا 
هي مدرس���ة ش���ارع الزاوية االبتدائية وانتس���بت  فيها 
اىل الص���ف الثال���ث . و نظرا لوجود خ���رة لدى والدي 
يف اس���تالم وتنظيف وترتيب وحفظ األسلحة ألتحق 
بالش���رطة  ولضي���ق امل���كان ق���ام بتأج���ري س���كن بباب 
تاجوراء منطقة س���يدي عامر وبذلك انتقلت للدراسة 
مبدرس���ة العلمني جبامع الصقع واملدرسة عبارة عن 
من���زل قديم صغري حتت اجلس���ر املقام حالي���ا ، املنزل 
مش���رتك وصغري وبعي���د عن مركز عم���ل والدي مع 
عدم وجود مواصالت فقام بتأجري س���كن مش���رتك مع 
أح���د اصدقائ���ه  مبنطق���ة العمروص بس���وق اجلمعة 
وبذل���ك انتقل���ت للدراس���ة مبدرس���ة س���وق اجلمع���ة 
االبتدائي���ة وبع���د حصولي عل���ى الش���هادة االبتدائية 
التحقت مبدرس���ة طرابل���س اإلعدادية حيث ال توجد 
مدرسة اعدادية بسوق اجلمعة ، كنت انتقل للدراسة 
أنا وزميلي  وصديق عم���ري )واىل االن ( علي مصباح 
الصغ���ري على دراج���ة قدية وأحيان���ا بعربة احلصان 
) ش���ريول أو كراط���ون ( وقيمة االجيار هي قرش���ني 
وكن���ا أحيانا ويف غفلة أو انش���غال الس���ائق نقفز من 
العرب���ة بدون دف���ع ألننا ال منلك أربع���ة قروش قيمة 
النقل وكنا نقاس���ي حرارة الصيف وبرد الشتاء وبعد 
حصولي على الش���هادة األعدادية ) س���نتان ( ألتحقت 
مبدرس���ة طرابلس الثانوية .خالل أيام دراسيت كنت 
ُأذاك���ر حت���ت ظ���ل النخي���ل ويف خلفية موس���يقىة ) 
م���ا اعترناه آن���ذاك ( أصوات احليوانات وخربش���اتها ) 
البوبريصات ( اليت تتخذ من شقوق اجلذوع مأوى هلا 
، أما األضاءة فكانت عبارة عن مصباح كريوسني ) قاز 
( مل يك���ن لدينا كهرباء أو غ���از أو حنفية ماء وعندما 
أق���وم يف الصباح أجد أنفي وحنجرتي مملؤة بالس���ناج 
مم���ا أثر على صح���يت ونظ���ري ، وكان العالج عبارة 
عن احلجامة ) احلجيمة ( وقطرات من عصارة أوراق 

النباتات أو الكي ) الكوي بالنار (.
كن��ا أطف��اال نلعب البط��ش والت��رة ومفتاحي ط��اح ونصنع 

العربات اليدوية بعجالت من علب احلليب
قضي���ت طفول���يت وربيع ش���بابي بالعم���روص وكان 
معظ���م س���كانه من الع���رب اليه���ود ويش���تغلون باملهن 
احلرفية مثل خياطة الدلو الذي يستعمل الستخراج 
املي���اه من البئر لري النبات���ات وصناعة املناجل حلصاد 
الرس���يم وال���زرع وكذل���ك بي���ع اخلم���ور واملطاع���م 
والت���رية  البط���ش  نلع���ب  أطف���اال  كن���ا   ، والتج���ارة 

ومفتاح���ي ط���اح ونصنع العرب���ات اليدوي���ة بعجالت 
م���ن علب احللي���ب ، وكنا نلتقي مجاع���ات يف الصباح 
الباك���ر للذهاب اىل املدرس���ة ، األغنياء كانت لديهم 
حمفظ���ة مصنوع���ة من اخلش���ب وحماطة بش���ريط 
من االملونيوم لس���هولة الفتح والغل���ق أحيانا يضع بها 
فطوره زميطه أو متر ، تقع املدرسة يف منتصف سوق 
اجلمع���ة ، ويف موقع منخف���ض و عند هطول االمطار 
يتل���يء املي���دان باملياه وال يكن امل���رور من املنطقة ال 
باألق���دام وال بالس���يارة ، كانت الس���يارات االمريكية 
املتجه���ة اىل القاعدة ال تس���تطيع العب���ور وكنا نقوم 
بدفعها أو تغيري مسارها عن طريق منافذ أخرى وذلك 
للحصول على بعض امل���ال أو الدخان وأحيانا يهربون 
وال يدفعون لنا شيئا رغم ما نبذله ملساعدتهم يف هكذا 
موقف صعب . مدير مدرس���تنا األستاذ أمحد الزقوزي 
يرتدي بدلة واحدة طوال وقت تواجده باملدرس���ة وقد 
س���أله أس���تاذ مرة : مل���اذا ال تغيري هذه البدل���ة ؟ أجاب : 
مل���اذا أس���تبدهلا وبه���ا ث���الث صفات م���ن صف���ات اهلل : 
الوحداني���ة ، البق���اء ، الق���دم ...يومها ضح���ك اجلميع 
من اجابت���ه .كان املدرس���ون األجالء منه���م : املرحوم 
الطاه���ر احلجاجي ، اهل���ادي البهلي���ل ، حممد هالل ، 
حمم���د التوات���ي، ويف أح���دى احلصص دخ���ل مدرس 
املادة األس���تاذ الطاهر احلجاجي وأخذ يتفحص اقدام 
الطلبة من أسفل الكراس���ي مل جيد وال تلميذ يرتدي 
ح���ذاء فوقف يف منتص���ف الفصل وقال : ي���ا لطيف يا 
لطيف لو حضر املفتش ماذا س���أقول له ! ، كنا صغارا 
ونلع���ب يف أزقة احلارة وجنتمع بعد العش���اء وجنلس 
يف مدرجات الكنيسة ، املداومون على احلضور كانوا : 
علي اخلبولي ، فتحي حبيح ، مصباح الش���ريف ،رجب 
صق���ر ، عبد اهلل النعناع حيث نتقاس���م ونلعب طريقة 
مفتاح���ي طاح حيث ال يكن ممارس���ة تلك اللعبة إال 
يف اللي���ل ألنه���ا حتتاج اىل املطاردة ، بع���د نهاية اللعبة 
يك���ون اجلمي���ع متعبون حي���ث نرجع للجل���وس على 
مدرجات الكنيس���ة ونتجاذب احلدي���ث واحلكايات عن 
األفالم ، فقد يكون احدنا ش���اهد فيلما بس���ينما النصر 
فيأخذ مفصال احداثه وس���ري املمثل���ني فيه وقد يكون 
أخ���ر قد مسع ب���ه أو قرا عنه فيتش���اركان يف الوصف 
واالضافة ومن ثم يش���ارك اجلمي���ع بوجهات نظرهم 

فيما يسمعونه بشغف 
أتذكر عالقتنا مبعنى وجود الكنيس���ة وما يثار حوهلا 
من قصص وحكايات كان س���كان املنطقة يرددون أن 
هناك أناس يدخلون الكنيس���ة ومل نشاهدهم من قبل 
، ويتداول���ون قص���ة العجوز اليهودية اليت تس���كن امام 
الكنيس���ة وكيف ألقت موقد الفح���م ) كانون النار ( 
عل���ى جتمع الليبني واحرتق بعضه���م وكيف هجموا 
عل���ى املن���زل وكس���روا الب���اب وصع���دوا اىل الغرف���ة 
ال���يت تس���كن فيها العج���وز وقاموا بقتلها وم���ا تقوم به 
اليهودية س���ارة حيث كانت تغين : اليوم جانا احلبيب 
باش منش���وا لتل ابيب ! ..كانت احلكايا والقصص الي 
تعم���ر حياتنا واليت ت���دور بني فلك احلقيق���ة والوهم 
م���ا يأل وجودنا آنذاك ال نع���رف هلا معنى او مغزى أو 
تفس���ري أو حتليل تقال ويبنى عليها كل شيء سلبا أو 
إجياب���ا املهم أننا حنكي ومنأل امل���كان والزمان مبا نريد 

وما يريده االخرون !

وكان��ت النهاي��ة املؤمل��ة واخلطط املدب��رة بدقة وق��د طبقت 
بنج��اح وانته��ت بقتل يه��ود العم��روص بس��يارات البوليس 

اللييب
ومت���ر األي���ام وتت���واىل االح���داث ووصلن���ا اىل مرحلة 
الفه���م واألدراك وق���د بدأنا يف إع���ادة التفكري وعرض 
املش���اهد اليت تس���ري كش���ريط متالح���ق ام���ام أعيننا 
وختزنه���ا ذاكرتن���ا طفول���ة ومراهقة آن���ذاك : أوال : 
اليهود الليبي���ون ال يريدون ترك بالده���م ليبيا ، ثانيا 
: زوار الكنيس���ة ه���م يهود قادم���ون من أروب���ا وامريكا 
حيف���زون وحيث���ون اليه���ود يف ليبي���ا على الس���فر اىل 
فلس���طني أرض األج���داد ارض امليع���اد كم���ا يرددون 
وأن به���ا األمن واألم���ان املضمونيني ، ثالث���ا : اليهودية 
العج���وز ال���يت ألق���ت الن���ار عل���ى اجملموع���ة ألش���عال 
ن���ار الفتن���ة واالنتق���ام والكراهي���ة وكان ُمغ���ررا بها 
ومدفوعة اىل ذلك دفع���ا ، رابعا املغنية تعرف جيدا أن 
اليه���ود ال يريدون ترك وطنهم ويريدون تش���جيعهم 
وحتفيزه���م للهج���رة وقدم���وا هل���ا االم���ن واألمان يف 
مجي���ع احل���االت ، وكان���ت النهاي���ة املؤمل���ة واخلطط 
املدب���رة بدقة وقد طبق���ت بنجاح وانته���ت بقتل يهود 
العمروص بس���يارات البوليس اللي���يب يف بعض املزارع 
احمليط���ة مبدين���ة طرابلس حيث مت االعت���داء عليهم 
من قبل اجلواسيس املدفوعني من اجليش اإلجنليزي 
والس���ؤال هل احلكومة الليبية تعل���م أوال تعرف ؟ هل 
كانت مغلوبة على أمرها وغري قادرة على فعل شيء ، 
ويف النهاية نقل اليهود الليبيون يف بواخر اىل فلسطني 

احملتلة مكرهني .
وخ���الل دراس���يت الثانوية تعرفت عل���ى جمموعة من 
األصدق���اء منه���م من ف���ارق احلياة ومنهم م���ن مازال 
حي���ا : د. ناجي الطبال ، د.أمحد الفني���ش ، من األحياء 
أذك���ر علي مصب���اح الصغري وحممد الطاهر س���يالة 
وإبراهيم داود ، وأنور س���يالة ، وسعيد البصري وأجمد 
السوحيلي ، كنا دائما نفكر ونناقش كيف نستطيع 
أنقاذ بالدنا من الطليان الفاشيس���ت الذين يسيطرون 
على مجيع مرافق البالد حيث كان الليبيون غرباء يف 
بالدهم والقواعد العسكرية متأل البالد ،االمريكية يف 
طرابل���س حيث كانوا يلقون زجاجات اخلمر الفارغة 

عل���ى جتمعات الليب���ني وأزيز طائراته���م يصم االذان، 
اجلي���ش األجنلي���زي كان يف قاع���دة ط���رق وكل 
بنغازي ، والفرنس���يون حيتلون س���بها وكذلك الفقر 
املدقع حيث كانت ضواحي طرابلس تعج مبس���اكن 
الصفيح ) الراريك ( اليت ال تتوفر فيها أبس���ط مرافق  
ض���رورات احلي���اة اإلنس���انية .كانت ال���روح الوطنية 
والقومية تس���تحوذ عل���ى قلوب الش���باب حيث كانت 
ث���ورة 23 يولي���و مبص���ر بقي���ادة الزعي���م مج���ال عبد 
الناصر واألجنازات اليت حققتها واألهداف اليت تسعى 
إليها  ونادت بها تقول : ال يكن ألن تكون دولة عربية 
متقدم���ة أو مزده���رة لوحده���ا ودون أحت���اد البل���دان 
العربي���ة مجيع���ا حي���ث يتحق���ق التكام���ل اجلغ���رايف 
واالقتص���ادي والقوم���ي وأن كل دول���ة وحي���دة ه���ي 
ق���زم ليس هلا م���كان يف هذا العام وه���ي النراس الذي 
يض���يء طريقن���ا للتخل���ص م���ن القه���ر واالس���تعباد 
والفق���ر وكان العامل املس���اعد لنا لنش���ر ذلك الوعي 
األس���اتذة املصري���ون األكف���اء زرع���وا يف كياننا روح 
وكان���ت   ، والكرام���ة  والع���زة  والقومي���ة  الوطني���ة 
احلكوم���ة املصرية هي اليت تقوم بدف���ع مرتباتهم .يف 
تلك املرحلة من مرحلة الش���باب واألندف���اع قررت أنا 
وزمالئي : عبد الس���الم س���عيد الصادق فلفل ،إبراهيم 
اجلالي أن نلتحق بالقوات املس���لحة ونكون خلية تقوم 
بالتخطي���ط النقالب عس���كري لتخلي���ص البالد من 

هذا الوضع املزري واملهني .
كان زمالئ��ي حممد س��يالة ،وس��عيد البصر ، وأنور س��يالة 
يس��رقون كراس��اتي ويرمسون على الغالف اخلارجي طائرة 

يقودها مصطفى )طران( بدال عن مصطفى زريقان !
أتذكر أنه يف نهاية املرحلة الثانوية كانت توزع على 
الطلبة مناذج استبيان يذكر فيها الطالب رغبته عند 
احلص���ول عل���ى الش���هادة الثانوية وس���جلت رغبيت يف 
الدخ���ول اىل القوات املس���لحة كلية الط���ريان وكان 
زمالئي حممد س���يالة وس���عيد البصري وأنور س���يالة 
يسرقون كراساتي ويرمسون على الغالف اخلارجي 
طائ���رة يقوده���ا : مصطف���ى ط���ريان  ، تهكم���ا منه���م 
جتاه���ي ) بدال عن لقيب : زريقان( ، بعدها ش���اء القدر 
أن أك���ون الوحي���د م���ن بينهم ال���ذي اجت���زت املرحلة 

مصطفى زريقان
يروي سريته و سرية سينما ليبية تعثرت ُثم ٌقربت !

هو من ضمن قلة قليلة يف ختصصها يف التجربة الليبية الس���ينمائية عرف وخر ، تعلم وعلم ومازال العصامي ُمعلما 
خبريا رغم االجحاف والتهميش الذين ظال يالحقانه بفعل فاعل مل ُيرد لصناعة سينما ليبية تأصيال أو جذورا ..وألول 
مرة يتحدث األس���تاذ مصطفى زريقان عن س���رية ش���ارك يف تأسيس أمجل ما فيها سنوات الس���تينيات وهو أيضا شاهد 
وضحية النفي والعدم س���نوات التس���عينيات حينما ُقرت مؤسس���ة اخليالة ! ولكنه الس���ينمائي يف بلد ظلت بال سينما ، 
وواصل مش���واره فيها عر تدريس���ها  جمانا يف املعهد ) تقنيات الفنون ( والكلية ) الفنون واالعالم ( فال ش���هادة عالية ) 
ماجس���تري أو دكتوراة ( محلها  لُيكافأ على صنيعه ، لكنه محل خرة ال حيملها الكتبة وامُلنظرون فيها وهلا بال جتربة 
ومران ، هو من درس���ها  وأتقنها كفن باألملانية واالجنليزية ..واحلال أن ال كرامة لنيب يف قومه ..هنا ُيفصح عن حبه 

هلا السينما الليبية ..وهو من اختار عنوان هذه املقابلة ... 
 فاطمة غندور

الثانوية وحاولت االلتحاق بالكلية العسكرية وذهبت 
اىل الكش���ف يف معس���كر باب العزيزية ويف ذلك الوقت 
كان آم���ر منطق���ة طرابلس ابن عمي ن���وري زريقان 
فس���مع والدي برغب���يت للتق���دم فطلب م���ن أقربائي 
منع���ي م���ن االلتح���اق ، فق���ررت الس���فر اىل بنغ���ازي 
وذهبت اىل معس���كر ) الدقادوسته ( وكان أن سألوني 
مل���اذا مل تس���جل بطرابل���س حاول���ت إجي���اد احلج���ج 
لإلجاب���ة ع���ن س���ؤاهلم لكنه���م رفضوها وبذل���ت عدة 
حماوالت أخرى لكنها باءت بالفش���ل أما بقية الزمالء 
فكل أجت���ه اىل وجهة معينة الص���ادق فلفل للبحرية 
وإبراهيم اجلالي وعبدالس���الم سعيد للطريان وبذلك 

انقطعت سبل االتصال بيننا .
أثاء دراس���يت الثانوية ع���ام 1957 تدرب���ت يف رياضة 
كل  الن���ادي  نف���س  يف  يت���درب  وكان  املالكم���ة 
م���ن اهل���ادي مجه���ور وحمم���د الق���ذايف ومصطف���ى 
ال���وراد وغريه���م ثم انتقل���ت للتدريب بن���ادي الظهرة 
للمالكم���ة وكان مع���ي عبد العال زق���الم وحممود 
الع���ش وعل���ي ناص���ف وحممد زق���ريه حتت أش���راف 
امل���درب القدير املعروف محدي ال���ذي ذهب أخريا اىل 
س���يها وتويف هن���اك ومل يعتين به اح���د ومل يكرم . ثم 
انتقل���ت للتدري���ب بنادي جن���وم الوح���دة للمالكمة 
حت���ت أش���راف املدرب أبو اخل���ريات عبد ال���رزاق ، وقد 
أش���رتكت يف ع���دة مباري���ات م���ع مالكم���ني ليبني 
وأيطالي���ني .ويف س���نة 1965 أنتخب���ت رئيس���ا لنادي 
الرتس���انة ) اهل���الل س���ابقا ( حتى س���نة  1970 أهتم 
الن���ادي بع���دة نش���اطات رياضي���ة ثقافي���ة اجتماعية 
وفنية ويف س���نة 1986أخرتت كأحد أعضاء االحتاد 

اللييب للمالكمة بطرابلس .
اخ���رتت  فيما بعد كملح���ق ثقايف بالس���فارة الليبية 
بالس���ويد من س���نة 1981 اىل 1985 وقمت بتأسيس 
مدرس���ة ملوظف���ي الس���فارة وأبن���اء اجلالي���ة العربية 
وخصص���ت هل���م س���يارة لنقله���م م���ن واىل املدرس���ة 
كما قمت بتس���هيل إج���راءات إيواء املرض���ى الليبيني 
مبستشفيات الس���ويد رغم أن بعضهم كان يأتي وهو 

باملرحلة األخرية من مرضه .
كنت قد درست اللغة األملانية مبعهد جوته بطرابلس 
واللغة الفرنس���ية باملركز الثقايف الفرنسي ، وعندما 
حتصلت عل���ى دورة فنية كمتابع���ة لألنتاج مبعامل 
الرانك بلندن وقد حتصلت على منحة دراسية بنادي 
اللغات بلندن ويف أملانيا درس���ت اللغ���ة األملانية مبعهد 
كارل دي س���بريج ) ميوني���خ ( وحتصل���ت على دبلوم 
يف ختص���ص املعامل واألجه���زة الس���معية والبصرية 
وأفادني ذلك يف االمل���ام والتحدث باللغات اإلجنليزية 
واألملاني���ة والفرنس���ية واإليطالي���ة ، وكن���ت عندما 
تدرب���ت يف املعام���ل ) جن���وب أملانيا ( ق���د عرضت علي 
شركة أحقا جيفريت للعمل والتدريب معهم ولفتح 
اجملال لتسويق األفالم اىل ليبيا وبقية أفريقيا ...لكن 
أوضاع���ا خميب���ة لألم���ال ونواي���ا عملت ض���د أن يعلو 
ص���وت الفن واحلياة املبدعة ولألس���ف الكثري االن من 
مواجع يغص بها احللق ألن من أفس���دوا هواء اخليالة 
بعضه���م من ترأس إدارات في���ه وقد متاهوا مع نداءات 

النظام السابق ...ولألسف ..
أن���ا اليوم متقاعد ) 2004 ( وانتخبت كنائب لرئيس 
الليب���ني  املتقاعدي���ن  أدارة مجعي���ة رابط���ة  جمل���س 
ومق���ررا هل���ا ..وم���ن خ���الل تدريس���ي ش���به اجملان���ي 
منهجي���ة  ومذك���رات  كت���ب  تألي���ف  يف  ش���اركت 
للس���نوات الثالث���ة والرابع���ة مبعاهد الفن���ون وكلية  

الفنون و االعالم بقسم تقنيات السينما والتلفزيون 
مت نقل��ي ل��رأس قس��م الطب��ع والتحميض واملونتاج س��نة 
س��امل  أمح��د  املتخصص��ني  الرئيس��ني  مبس��اعدة    1970

الدرناوي وأمحد فريد غالي .
الس���ينما أو الف���ن الس���ابع أو جمم���ع العل���وم ومهم���ا 
اختلف���ت املصطلح���ات فإن الس���ينما هي املعي���ار الذي 
حيكم ب���ه على تق���دم وازدهار الش���عوب وكما يقال : 
أعطي���ين س���ينما اعطيك حضارة ،ورحليت الش���اقة يف 
ه���ذه احلي���اة حيث درس���ت املرحلة االبتدائي���ة ونظرا 
لع���دم وجود مدرس���ة ثانوية بس���وق اجلمع���ة انتقلت 
اىل مدرسة طرابلس الثانوية العامة وبذلك التحقت 
جبامعة طرابلس كلية العلوم حيث حتصلت بعدها 
على الش���هادة اجلامعية بكالوريوس كيمياء -1964 

وصديق���ي  زميل���ي  كان   1963 س���نة  ويف   1965
املرح���وم فتح���ي اجلهم���ي وكن���ا باس���تمرار نلتق���ي 
باملرحومة األس���تاذة الفاضل���ة خدجية اجلهمي حبث 
طلب���ت من���ا االلتح���اق بفرقة الفن���ون الش���عبية اليت 
تش���رف عليها وفع���ال أش���رتكنا بالفرقة وش���اركنا 
بالتمرين���ات والع���روض على املس���ارح وأحيانا كانت 
األس���تاذة خدجي���ة اجلهم���ي تأخذن���ا معه���ا لقاع���دة 
املالح���ة ) ويلس فيلد س���ابقا ( لتمثي���ل بعض األدوار 
االجتماعية بالتلفزيون حيث كانت احملطة الوحيدة 
للتلفزيون بليبيا .وم���ن هنا تولد لدي الطموح للعمل 
بالس���ينما والتلفزي���ون ومبس���اعدة الس���يديني أمحد 
سامل الدرناوي مدير أدارة اإلنتاج السينمائي ،وأمحد 
فري���د غال���ي مدير التلفزي���ون مت نقلي لرتأس قس���م 
الطبع والتحميض واملونتاج س���نة 1970 .وملعايش���يت 
نب���ذة  أق���دم  أن  أود  الس���ينمائي  لألنت���اج  ومتابع���يت 
خمتص���رة ع���ن خ���ط مس���رية الس���ينما يف ليبي���ا ..ما 
هل���ا وم���ا عليه���ا ..كان���ت املرحل���ة األوىل أو نقط���ة 
البداية س���نة 1963 بإقامة قس���م الصورة املتحركة 
مبخازن األذاعة ش���ارع الش���ط واملؤسس���ني جمموعة 
من الش���باب اللييب الطموح وهم الس���ادة : أمحد سامل 
الدرن���اوي والعرب���ي عب���د الس���الم ونورالدي���ن الفقي 
وق���د مت تدريبهم وتأهيلهم بهيئة املصاحل املش���رتكة 
حتت أش���راف أدارة األرش���اد القوم���ي مهمتها تغطية 
املقاب���الت واالحتفاالت واملناس���بات الرمسي���ة ، ثم مت 
نق���ل القس���م اىل زاوي���ة الدهماني ش���ارع االمام مالك 
وكلفت بإصدار جريدة مصورة ش���هرية مع تغطية 
املناس���بات الدينية والوطنية اليت يتم انتاجها باخلارج 
، وم���ع الطموح لتأصيل األنتاج احمللي املتعدد و املتنوع 
وضع���ت خطة مدروس���ة تتناس���ب مع م���دة التدريب 
باخل���ارج ومتوازي���ة م���ع تركي���ب معم���ل متكام���ل 
االت   -  : عل���ى  مش���تملة  الالزم���ة  واألالت  األجه���زة 
حتميض - االت طبع األفالم وتقدير اإلضاءة - أدوات 
امل���زج والتحليل والكش���ف الكيميائي - جه���از لتقدير 
حساس���ية األف���الم - جهاز لقياس كثاف���ة األفالم ، - 

جهاز ترسيب الفضة - أالت املونتاج املختلفة .
اإلنت���اج  إدارة  بأنش���اء  ق���رار  ص���در   1966 س���نة  يف 
الس���ينمائي حيث بدأ أنتاج األف���الم الوثائقية وبعض 
األف���الم الروائي���ة القص���رية ثم ص���در ق���رار بضمها 
لألذاعة ، ويف س���نة 1973 صدر قرار بأنشاء املؤسسة 
العام���ة للس���ينما ، ومع كثرة اإلنت���اج وتنوعه وتوفر 
العناص���ر الفنية املؤهلة ولتكام���ل العمل اإلنتاجي مت 
أنش���اء األقسام التالية أوال : - قسم التصوير واالضاءة 
متكامل – قس���م التصوير والتحميض الثابت متكامل 

.ثانيا : قسم اخلدمات الصوتية .
ص��ار املت��داول والش��ائع يومها نري��د مديرا مطيعا ورئيس��ا 
خادما ، ال مؤهال وطنيا ش��ريفا وكما ق��ال احدهم ذات يوم 

وكان مديرا : اللي يقعد يف الدار يعطي الكرا .
مت اختي���ار مق���ر التدريب عل���ى ش���ؤون االعالم حبي 
دمش���ق حيث مت تعديله وحتويره على أرقى مس���توى 
ليتناس���ب م���ع األجه���زة واملع���دات الالزم���ة لإلنت���اج 
وتش���مل : قسم التس���جيل اخلارجي ، قس���م التسجيل 
الداخلي ، قس���م أالت العرض ، قس���م املكس���اج ، قس���م 
املكتبة الصوتية الفنية ، قس���م الفيديو ، قس���م املونتاج 
متكام���ل ألي���ا وفنيا ويف زخ���م االنت���اج مت التعاقد مع 
بع���ض االخوة الع���رب يف املونتاج واألخراج ، ويف س���نة 
1979 صدر قرار بإنش���اء الش���ركة العامة للخيالة 
وح���دد رأس ماهل���ا مببل���غ 500.000 نص���ف ملي���ون 
دين���ار وتؤول اليها مجيع دور الع���رض بليبيا وعددها 

)32( ومجي���ع املخ���ازن واملعام���ل اخلاص���ة بالتصوير 
والتحمي���ض عل���ى ان تقوم الش���ركة بتمويل مجيع 
نش���اطاتها بنفس���ها ذاتيا ورغم توف���ر وكثافة اإلنتاج 
فإن طموح الفنيني والعاملني بالسينما ال يتوقف فكان 
احللم أن تكون هلم مدينة س���ينما وخاصة ان عناصر 
اإلنتاج متوفرة وفع���ال مت احلصول على قطعة أرض 
مبنطقة س���يدي حسني مس���احتها 3.4 هكتار ) ثالثة 
هكت���ارات وأربعمائ���ة م���رت ( حيث مت إقام���ة مركب 
س���ينمائي متكام���ل أش���رفت ش���خصيا عل���ى إنش���ائه 
حبي���ث يش���مل قاع���ات التحمي���ض وص���االت املونتاج 
وقاع���ة الطبع األلكرتون���ي وأماكن جمهزة أنش���ائيا 
للقياس وخصص مكان لألرشيف على أرقى مستوى 
فين ولألس���ف الشديد ضمت الش���ركة لألذاعة ومت 
االس���تيالء على أمواهلا وهنا أفلست الشركة وتوقف 
فعلي���ا اإلنت���اج وأحبطت النف���وس ودم���رت املعنويات 
وتعطل���ت االالت واألجه���زة واملعدات أهم���اال عمديا ، 
وتعاقبت اإلدارات والتسميات واملصطلحات اليت أولت 
بتفسريات جاهزة وصار املتداول والشائع نريد مديرا 
مطيعا ورئيس���ا خادما ال مؤهل وطين ش���ريف وكما 
قال احدهم ذات يوم وكان مديرا : اللي يقعد يف الدار 

يعطي الكرا .
وأخريا صدر القرار سنة 2002 حبل الشركة العامة 
للخيال���ة وتصفيته���ا وب���أن ي���وزع العامل���ون بها على 
البلدي���ات واالع���الم وبدأت رحلة الضي���اع ال عمل وال 
ابتكار وال طموح ...جس���د ب���دون عقل وصار موظفيها 
جي���رتون  واملقاه���ي  الش���وارع  يف  يلتق���ون  وفنانيه���ا 
ماضيه���م أملا ووجعا فلم يب���ق إال أطالل من ذكريات 

لسينما بدأت ثم قطع رأسها ..
وهنا أود أن أش���ري اىل املالحظات واالستفس���ارات اليت 
يت���م تداوهل���ا حالي���ا وم���ن املس���ؤول عنها وه���ل هناك 

حساب أو عقاب : 
- م���ن أحضر األفالم الس���البة ) األص���ول ( من معامل 
الش���ركات ووضعه���ا يف حاويات وتعرض���ت للحرارة 
والرطوب���ة والفطريات  واملعلق���ات املناخية كما أدى 

اىل أفسادها ؟.
- م���ن قام بأخذ األفالم الس���البة ) األص���ول ( لألفالم 

احمللية ووضعها يف أكياس مما تسبب يف فسادها .؟
- من قام بتفكيك املعامل واألجهزة واملعدات كحطام 
وااللق���اء به���ا يف خمازن جبن���زور حي���ث كان يكن 

االستفادة منها للطلبة باملعاهد واجلامعات .؟
- م���ن ق���ام برتوي���ع مركز الص���وت وأحضار رس���الة 

االخالء لصاحل الكتيبة 32 .؟
- أين املعدات وقطع الغيار واالكسسوارت باملخازن .؟

- اما خبصوص األفالم الوثائقية هذه كانت مصنعة 
ومرتبة بقسم املعمل ثم وضعت يف املقر السفلي حتت 
مبن���ى الش���ركة س���ابقا يف أكياس مغلق���ة معرضة 

للتحلل والفساد.
أما م���ا مت تداول���ه إعالميا م���ن حادثة االعت���داء على 
أرش���يف األف���الم الوثائقي���ة فيج���ب معرف���ة التال���ي 
حمت���وى املكان عبارة ع���ن أفالم قدية مس���تهلكة ال 
تصلح للعرض واملش���اهدة وخبص���وص املقر فهو غري 

صاحل فنيا وأمنيا حلفظ األفالم. 
م���ن جتربيت ... ما أراه حاليا ملواصلة مش���وار الس���ينما 

الليبية :  
أمضي���ت يف جم���ال الس���ينما م���ا جت���اوز )35 عام���ا ( 
حيث قضيت معظ���م عمري وربيع حيات���ي يف عواملها 
، عانيت كما عانى زمالئي مجيع مظاهر االس���تعباد 
والتهميش وتقليل القدر والقيمة ال لش���يء أال أياننا 

بفك���رة صناع���ة س���ينما ليبي���ة كبقي���ة دول الع���امل 
وبعضه���ا أفقر منا وتعان���ي أوضاعا مأس���اوية ..وأريد 
أن أبعث برس���الة ألبنائنا فهم اللبنة اجلديدة واألوىل 
اليوم اليت ستؤس���س لسينما حملية وليتذكروا كم 
عان���ى وقاس���ى جيلنا يف زم���ن صعب يف س���بيل اجناز 
أعمال فني���ة رغم قل���ة اإلمكاني���ات وصعوبة ظروف 
العي���ش ..حن���ن م���ن عاصرن���ا ظ���روف قط���ع وع���دم 
األجه���زة واملع���دات ال عم���ل وال مرتبات كان���ت أياما 
عنوانه���ا امل���وت البطيء وح���ال الس���ينما بالكامل موت 
س���ريري ونقول ملن يريد املوعظ���ة ومعرفة احلقيقة 
أن الس���ينما يف مرحل���ة أو دورة س���بات واذا ما توافرت 
هلا ظ���روف احلي���اة من���ت وازده���رت وأمث���رت وأنتم 
ي���ا مؤسس���ي الس���ينما أنتم أكس���ري احلي���اة والعامل 
الرئي���س لنموه���ا أنه���ا تس���تغيث هب���وا لنجدته���ا انها 
حباجة ماس���ة لرجال أمثالكم كافحوا وثابروا حتى 
تكون لكم س���ينما حتفظ تارخيك���م وصناعه وتعرف 
الع���امل بقيمكم وتارخيك���م ليبيا نبع لصورة وأنس���ان 

ورساليت ملسؤلي دولتنا يف ليبيا احلبيبة : 
أوال : توج���د لديك���م دائرة معارف حتت���وي على كنز 
م���ن املعلوم���ات ويف خمتل���ف التخصص���ات يف جمال 
صناع���ة الس���ينما يكن االس���تفادة منه���م وحصرهم 
يف م���كان الئ���ق وختصي���ص ميزانية حمددة حس���ب 
خريط���ة األنتاج عل���ى أن يكلفوا بأنتاج ش���ريط واحد 

شهريا .
ثانيا : توجد الكليات اجلامعية ومعاهد التعليم التقين 
العالي وأقس���ام متخصصة لألنتاج الس���ينمائي جيب 
جتهيزه���ا مبختلف األجهزة واملع���دات احلديثة حتى 

يستطيع اخلريج مواكبة التطور التقين احلديث .
ثالثا : من الش���روط الفنية حلفظ األرشيف أن يكون 
يف م���كان بعيد وُمؤمن ومتس���ع ومكي���ف حتت درجة 
ح���رارة معين���ة وخال م���ن املعلقات اجلوي���ة وحيتوي 
على مواد االمتصاص للرطوبة وأخرى قاتلة ومانعة 
لتكاث���ر الفطريات مع جمموعة أس���طوانات لألطفاء 
وأرفف مصنوعة من مواد غري قابلة للصدأ والتأكل.

رابع���ا : حتديد املس���ؤلية على من ق���ام بالعبث بالرتاث 
حبيث يتم مجع األفالم الوثائقية واألصول الس���البة 
ووضعها يف أكي���اس وألقى بها يف الدور األرضي من 

املبنى حتى تتوفر أبسط الشروط الفنية .
خامس���ا : املن���اخ يف ليبيا ممت���از ومؤهل عاملي���ا لإلنتاج 
الس���ينمائي ومس���احة ليبي���ا تع���ادل مس���احة أوروب���ا 
زائد اس���كندنافيا أمل يكن من الض���رورة ومن الواجب 
الوط���ين أن تكون م���ن أوىل املخطط���ات أقامة مدينة 

سينمائية شاملة املرافق .
سادس���ا : وض���ع خريط���ة إنتاجي���ة مومسي���ة لإلنتاج 
الس���ينمائي املش���رتك مع الدول العربي���ة واالفريقية 
والعاملي���ة لألف���الم الوثائقية والروائي���ة القصرية مع 
انت���اج أفالم نوعي���ة طويلة لزيادة االحت���كاك وصقل 

املوهبة وزيادة اخلرة .
س���ابعا : أقام���ة معهد ع���ال للس���ينما متكام���ل املرافق 
وش���روط القبول للطلبة املتميزي���ن وذوي املواهب يف 

كل ختصص هلا عالقة بصناعة السينما .

حنن من عاصرنا ظروف قفل املؤسسة ، وإعدام األجهزة واملعدات.. ال عمل وال مرتبات 
كانت أياما عنوانها املوت البطيء وحال السينما بالكامل املوت السريري..

مصطفى زريقان مدعوا حلفل تسليم جائزة نوبل بالسويد 1983

فتحي اجلهمي ) االول يينا (  مصطفى زريقان رافعا يده (

    مصطفى زريقان متأمال ميادين
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من���ذ الثمانين���ات وعل���ى م���دى التس���عينات وعش���رية االلفي���ة وعر 
أحاديثن���ا الس���رية عندما تصفى الش���لة على الواثق���ني من كرههم 
للنظ���ام الفاش���ي الس���ابق ! .. كن���ا ال ننه���ي احلديث الس���ري إال وقد 
أك���دُت هلم أن نظاما متأصال فيه البغي والعدوان واجلروت كذاك 
النظ���ام لن ين���زاح عن صدر الوطن إال بالقوة املس���لحة العنيفة .. وزد 
على القوة تدخل أجنيب س���افر أو غري س���افر ! .. وكنا مجيعًا نتخوف 
من عواقب وارتدادات تلك الضربة اهلائلة اليت ستزيح الكابوس ، وأن 
ليبيا ستدخل بعدها يف تناحر قبلي أو جهوي أو كليهما ألجل مرياث 

سلطة معمر وعصابته .. 
. . . وهاه���ي كل توقعاتن���ا حت���دث وحنم���د اهلل أن التناح���ر القبل���ي 
دت /  واجله���وي مل يب���دأ - وإن بدر من���ه أحداث متفرقة ُحل���ت أو مُجِ
أو أوِجل���ت !  - وندعو اهلل أال يب���دأ ولكن ماذا عن طاغوت اليوم املتمثل 
يف مؤمتٍر وطين عام تتحكم فيه و من داخله أقلية ش���ريرة هلا أحزاب 
مؤدجل���ة حتركه���ا ق���وى خارجية عربي���ة وغربي���ة ال ُتري����ُد لنا أن 
ن�رت���اح لرتتاح !! واملغفلني اخلدم حيققون جمد غريهم بش���قاء أهلهم 
، وللتكتالت اخلسيس���ة أذرع مس���لحة خارج قبة الرملان تساعدها يف 

مترير ما تريد من قرارات وثروات وتشكيل حكومات !! .. 
ولك���ن ماذا عن جي���ش اليوم ال���ذي قمعوه يف مهده مبج���رد التحرير 
وزاد ضغطه���م عليه ووضع���ه يف قمقم ما حدث يف مص���ر من مبادرة 
اجليش بقيادة السيسي فخافت قوى االستبداد من االحزاب املؤدجلة 
ديني���ًا يف برملانن���ا الديكتاتوري املس���تبد أن حيدث هلا ما حدث ملرس���ي 
الرفي���ق اإلخوجن���ي .. م���اذا عن طاغ���وت الي���وم يف مئ���ات االالف من 
الش���باب املدنيني الذين طاب هلم املق���ام باملرتبات املرحية مقابل عمل 
أش���به باملغامرة يف السهر مع البوابات للمدن اخلائفة أو يف معسكرات 
كانت للجيش أو يف مهام للغنائم أو إلغاثة مس���ئول ملهوف حيشي 
جيوبه���م مب���ا يرغبون من م���ال وخيال .. عر مليش���يات غري مؤدجلة 
وأخ���رى تتبع تي���ارات دينية متش���ددة بل حتمل أف���كار القاعدة حيث 
الديوقراطي���ة خبث واالنتخابات كفر والتفاف على دولة ومباديء 
اخلالف���ة املنتظرة املوعودة ؟؟ كيف لغابة ُيذبح فيها عناصر اجليش 
يف الش���وارع وكذا الصحفيني والنش���طاء السياسيني بل وحتى شيوخ 

الدين الورعني املساملني أن ختتفي بنا هكذا ؟
اخلل���ُق حتتفي به���م أوطانهم وحنن ختتفي بنا الغاب���ة الثانية ! .. قل 
الثالث���ة .. الرابعة .. من غابة لغابة .. كيف لليبيا أن تتخلص من هذا 
الطاغ���وت اجلديد ؟ باحلوار ؟ بالس���الح ؟ .. مرًة أخرى و لألس���ف لن 
تتخلص ليبيا من الغابة احلالية إال بتدخل أجنيب سافر أو غري سافر 
!! هذا إن فش���ل اجلزء األش���جع من اجليش اللييب احل���ر الذي يكافح 

االن  يناضل يف مشرقنا امُلختطف .. 
ليس���ت رغبيت ال الق���وة املفرطة وال التدخل األجنيب ب���ل هكذا الواقع 
ال���ذي مت جر البالد اليه و تقول املؤش���رات أنه المن���اص من التصادم 
واالحت���كاك أم���ام كتائب مؤدجلة وأخرى ثوروية ال تريد أن تس���لم 
س���الحها و ال أن تفكك نفس���ها وتريد للوض���ع أن يظل هكذا اىل األبد 
ناهيك ع���ن رفضها للحوار .. ضربها أواًل ومن ث���م حماورتها وتأهيل 
عناصره���ا من الش���باب لتحويلهم اىل س���واعد تنمية وبن���اء ال معاول 

هدم وكسل وخراب.
بدأُت حديثي يف ثاني سطر بوصف النظام الفاشي ) السابق ( ما يعين 
أنن���ا يف نظام فاش���ي حال���ي والدالئل صارت مكش���وفة ولس���ُت مغفاًل 

ألبرهن على أن الشمس تشرق كل صباح ! .
�����������������������������

م   2014 30 مايو 

ميدان السؤال

ليبيا واخلالص من الغابة !

عبدالوهاب قرينقو

هذه بالد مل تعد  كبالدي هلل درك يا 
أس���تاذي العزيز ... لقد نس���يت إمسك 
أس���ف فاروق جويده فاألمر ُجد سئ , 
فالذاكرة خارت و تغريت متاما كما 
تغ���ريت بالدي و أبناء ب���الدي املاضون 

حنو التالشي و اإلنقراض !!!
متاما كما تغ���ريت التقوى و القلوب , 
متام���ا كما تغري طعم املي���اه و رائحة 

اهل���واء , متام���ا كم���ا تغ���ريت الصورة  
القدي���ة اجلميلة لبالدي بش���وارعها 
و ش���عبها و صارت ش���ئ ش���بيه ملا نراه 
يف اإلع���الم عندما يرتتب فيلم خيالي 

عن حال العامل يف السنوات املستقبلية 
اجملهولة املعامل .

شوارع خاوية هدوء قاتل سكون يطول 
حتى حركة الدواب ) تاورغاء كبرية 
( و الكل ينظر لك حتى الدين يتوقف 
و الطم���وح تتجم���د و أحيان���ا كثرية 
ترتاجع و تتعلق و تنكمش حتى تغدو 
ك���وب ) مكياط���ة( طم���وح م���ا بع���ده 

طم���وح ) و هلل احلم���د على كل ش���ئ 
( وج���وه كاحلة و ش���يب يعلو رؤوس 
الول���دان أمهات مش���دوهات و حائرات 
أب���اء ضائعة م���ن بني أيديه���م معايري 

الرتبية فيت���زل األب من���زل الطفل و 
ينزل العامل  منزل اجلاهل فالكل دخل 
يف ال���كل ال طبقة جمتمعية واضحة , 
فاإلعالم بات عبارة عن إس���توديوهات 
خرافية التقنية و التنفيذ , و يف نفس 
الوق���ت خاوية عل���ى ع���روش الثقافة 
و املصداقي���ة فكن���ا  نعاني م���ن ثقافة 
البي���ض األخض���ر و األن نعان���ي م���ن 
ثقافة الكذب املتعدد املشارب و األلوان 
يصدق���ك  حت���ى  أك���ذب  أك���ذب   ...
الناس و تصدق نفس���ك و يف ظل كل 
تلك االحباطات اجلماعية , نغفل عن 
البع���د األه���م يف دينن���ا أال و هو الزمن 
ذل���ك املخل���وق إن ج���از التعب���ري ذلك 
املخل���وق ال���ذي ال يكنن���ا تعزيته و ال 
ير مرور الك���رام أبدا فالبد أن يرتك 
على مالحمنا بصارة الداخلية فضال 
ع���ن اخلارجي���ة ... و لك���ي ال أطي���ل ... 

سأختصر 
احل���وت  س���وق  يف  لل���نب  بائع���ا  كان 
أو  ببنغ���ازي  القدي���ة   باملدين���ة 
بالتحدي���د عل���ى أرصفت���ه و يتجل���ى 
نش���اطه يف ..... ذل���ك البائع الس���وداني 
اجلنس���ية صاح���ب البش���رة ,, رئيت���ه 
اليوم يرتدي بزة عس���كرية و يتطي 
س���يارة بدون لوحات هذه بالد مل تكن 

كبالدي .

هل هذه بالدي ..؟؟
خالد مصطفي افتيتة

يف س���ياق اإلي���ان بالعالق���ة ب���ني النبتة 
البيئي���ة  واهلوي���ة  العمراني���ة  والبيئ���ة 
والثقافي���ة أجدني ملزم���ة باحلديث عن 
ش���جرة وافدة على بيئتن���ا لكنها جزء من 
مالم���ح اهلوي���ة للم���دن الليبي���ة مرتبط 
االيطال���ي  النف���وذ  ومبرحل���ة  بالتاري���خ 
حتديدا .وم���ن املعروف أن اهلوية ليس���ت 
إمكاني���ة حم���ددة وثابتة بل ه���ي تراكم 
متزاي���د ومس���تمر ل���كل تفاصي���ل الزمان 
واملكان واإلنس���ان .وج���زء ال يكن إغفاله 
من هوية املدن الليبية هو الطابع االيطالي 
ال���ذي يب���دأ تارخييا م���ن خمططاتها اىل 
مبانيه���ا اىل أش���جارها ونباتاته���ا أيض���ا ، 
ايطالي���ا كل فلس���فتها  أس���قطت  حي���ث 
احلضرية يف تصاميم بعض املدن الليبية 
خاصة بنغازي وطرابلس. .ولعل هذا مما 
يث���ري هوية تل���ك امل���دن دون أن يس���لبها 

ليبيتها العبقة والسرمدية .
فيا ترى ما هي اثار مرور الطليان على بر 

الزهر واحلنة ؟
يف فلس���فة س���ينوغرافيا امل���دن االيطالية 
ال���يت هي امتداد للفلس���فة الرومانية فأن 
الش���وارع وامليادين هي انع���كاس للعالقات 
اإلنس���انية ومن هن���ا كان الرتكيز على 
تفاصي���ل الش���ارع ومكونات���ه وم���ا يبصره 
املشاة حوهلم أو بامتداد النظر حنو امليدان 
وحمددات  الش���ارع وامليدان  وتفاصيلهما 
اليت يفرتض أن تعج باحلياة .وألجل هذا 
ج���اءوا لن���ا بأش���جار ) الفيك���س  ( لتتوىل 

بدورها رسم كل تلك املالمح .
أشجار الفيكس عائلة متعددة األنواع لكن 
النوع الذي رسم طابع املدن هي ) الفيكس 
نتدا ( ، واليت تصطف على جانيب ش���وارع 

بنغازي وطرابلس الرئيسية واحليوية .

فلماذا اختارها املصمم االيطالي ؟
أوال / ملالئمته���ا للبيئ���ة فهي من أش���جار 
احلوض املتوسط وتكاد تكون موجودة يف 

كل مدن املتوسط .
ثانيا / لداللتها الرمزية امُلرتبطة بالبيئة 
احلدائ���ق  تصمي���م  وفلس���فة  االيطالي���ة 
االيطالية املعتمدة على تش���كيل األشجار 
ع���ن طريق قصه���ا وتش���ذيبها وحماكاة 
أش���كال هندس���ية او حيوان���ات او غريه���ا ، 
وه���ي به���ذا تش���كل عنصر تش���كيلي بيئي 
ثري اىل جانب كونها ش���جرة متوسطية 

مما حيقق انسجامها مع الطابع احمللي .
ثالث���ا / لعم���ق جذورها ال���ذي يضمن هلا 
احلياة بعيدا عن التأثر بطبقات اإلسفلت 
عل���ى  الس���طح  يف  املوج���ودة  واالمسن���ت 

الطريق واألرصفة .
ال���يت  األوراق  س���طح  لطبيع���ة   / رابع���ا 
حتتف���ظ بامل���اء داخله���ا وبالتالي حتتفظ 

باخضرارها وبريقها.
جس���م  يف  التش���ابك  لطبيع���ة    : خامس���ا 
األوراق  وب���ني  األغص���ان  ب���ني  الش���جرة 
مما يش���كل موقعا رائعا مالئما لتعش���يش 

الطيور .
كل ه���ذا وأكث���ر حقق���ه وجود أش���جار 
) فيك���س نت���دا ( يف ش���وارعنا ف���ال ينس���ى 
س���كان بنغ���ازي زقزق���ة العصاف���ري ال���يت 
تراف���ق مس���ريهم  اليوم���ي وحت���ت ظ���ل 
تلك األش���جار كل صباح حنو مدارسهم 

وأعماهلم .
وال ينس���اها أيضا أصحاب احملال وس���كان 
البي���وت ال���يت تط���ل نوافذه���ا عل���ى تل���ك 

الشوارع 
ال���� فيكس نت���دا كان���ت والزال���ت تنتظم 
صف���وف حتتف���ل باحلي���اة عل���ى جان���يب 

..تنش���ر  البنغ���ازي والطرابلس���ي  الش���ارع 
الظالل نهارا وتعانق أضواء املصابيح ليال 
لتعك���س ذل���ك الضوء وشوش���ات ظل على 
اجلدران من وراء أوراقها .شجرة الفيكس 
مل تكن جمرد شجرة على جانب الطريق 
يكن ان تس���تبدل بغريها،بل كانت جزء 
م���ن حم���ددات الطريق .. فعم���ق جذورها 
وتش���عبها وان كان يف ص���احل اخضرارها 
الدائم ولكنه ما يشكل خطر على أساسات 
املباني هلذا فان تلك القوية كانت تفرض 
مس���افة حمددة بينها وبني خطوط البناء 
التنظي���م ( ف���ال تتعداه���ا وال  ) خط���وط 
وراء  كان���ت  وبالتال���ي  املبان���ي  تتعداه���ا 
احلفاظ على حدود بناء واضحة ومنظمة 
تعدي���الت  يف  فق���ط  ت���زرع  مل  وهل���ذا   ،
يف  ب���ل  احلديث���ة  والش���وارع  املخط���ط 
الش���وارع القدية والتارخيية كنوع من 
التجانس بني ش���وارع امل���دن ، والتناغم مع 
البيئة احمللي���ة الذي يبدو واضحا حرص 
املصمم عليه .فضال عن ان جذورها يكن 
توجيهها منذ بداية غرس���ها فتتوجه حنو 
األرض حبيث تبتعد عن األساس���ات وهذا 
م���ا روع���ي يف تلك الش���وارع .لق���د حددت 
بهذا عرض الرصيف وحققت ممر مشاة 
ظلي���ل يعتره أبن���اء تلك امل���دن اعز رفيق 
.كم���ا إن قصه���ا وتش���ذيبها والذين هما 
إج���راء مهم الس���تمرار حياتها وهما أيضا 
فرص���ة لتش���كيل فض���اء الش���ارع و ال���ذي 
ق���دم لكت���ل املبان���ي الثقيل���ة عل���ى البصر 
بكتل الفيك���س اخلضراء اخلفيفة بصريا 
، وال���يت ترس���م خط أف���ق م���رن و حيوي 
يتقدم خطوط املباني اجلامدة فيمهد هلا 

ويقربها من اخلاطر. 

) فيكس نتدا ( .. حياة يف شرايني املدينة 
 وفاء احلسني 
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س سليمان 
س سيفرو

س جائزة سبتيميو
 أعلن رئي

ط عن الب���دء يف التجهيزات األولي���ة  للدورة 
قش���و

يت وجه���ت 
الثالث���ة للجائ���زة رغ���م االنتق���ادات ال���

ىل والثاني���ة ف���كان رده: 
يف دورته���ا األو

للجائ���زة 
"توجي���ه االنتق���ادات ألي عمل اعت���ره أمر طبيعي 
س ه���ذه االنتق���ادات مثار س���عادة بالنس���بة 

وبالعك���
ط أن ه���ذه ال���دورة 

ض���ح س���ليمان قش���و
ل���ي"، وأو

ستش���هد مس���اهمات جدي���دة حيث نعم���ل أن تكون 
كل دول 

كة 
مبش���ار

كات مغاربية 
هن���اك مش���ار

ىل ذلك هن���اك جائزتان 
ضاف���ة إ

املغ���رب العرب���ي، إ
جلن���ة التحكيم والثانية من اختيار 

ىل باختيار 
األو

جلوائز سيكون 
حلدث الثالث أن تسليم ا

جلمهور، وا
ا

نهاية ش���هر ديس���مر 2014 ،ال بداي���ة العام الذي 
حماباة يف منح 

يليه. وحول ما يش���اع من أن هن���اك 
كل 

جلميع غاية ال تدرك. و
ضاء ا

جلوائ���ز قال: "إر
ا

س ال 
ضل. وجائزة س���بتيمو

مب���دع يرى نفس���ه األف
ط. فليعذرونا. 

متن���ح إال ملبدع واح���د فق���
يك���ن ان 

جلميع جوائز ونأمل 
كان األمر بي���دي ملنحنا ا

فلو 
ظ الوافر للجميع يف الطبعات املقبلة".

حل
ا

يت متر به���ا البالد 
ض���ى ال���

ص حال���ة الفو
ص���و

خب
و

جنوم من 
جلائ���زة من دع���وة 

ه���ل س���تتمكن إدارة ا
ب���الد املغرب العربي يف حالة ف���وز اعماهلم فكان رد 
ف قد تكون عثرة ولكن هذه العثرة 

ط: "الظرو
قشو

جلائزة. نعمل على قاعدة 
غري مؤثرة يف عمل إدارة ا

وه���ي البناء يتطلب البناء. والب���كاء على االطالل ال 
صراع السياس���ي والعس���كري ال دخل 

جيدي نفعا. ال
خل���ري للبالد 

ط نتمنى ا
للثقاف���ة والف���ن بهما. فق���

واألمن واألمان".
جلان 

مبوجبه���ا اختي���ار 
يت يت���م 

س ال���
وع���ن األس���

ط: 
جلائزة س���ليمان قش���و

س ا
التحكي���م ق���ال رئي���

يية 
كاد

"بالنس���بة للجنة التحكيم هناك معايري ا
ومهني���ة البد م���ن توافرها يف العم���ل اإلبداعي يتم 
جلمه���ور فيتم 

صويت ا
األخ���ذ بها. أم���ا بالنس���بة لت

كلي على 
صوات���ا أي اعتم���اد 

كث���ر ا
بن���اء على األ

ط: 
ف قش���و

ضي
س لعطاء املبدع"، وي

م���دى حب الن���ا
"ه���ذه الس���نة س���نكون مث���ل اي مهرج���ان عربي أو 
كلي على املش���اهدة. ومن 

عاملي س���نعتمد اعتم���اد 
يت اس���تلمت 

جلنة التحكيم ال
مبعنى 

مت االختي���ار. 
كل جديد 

صد ومتابعة 
مهامها قبل أيام س���تبدأ بر

مت النظ���ر يف م���دى ترش���يحه من 
لتقييم���ه وم���ن 

عدمه".
خالفات وزارية 

- م���ا جوه���ر خالفك���م م���ع وزارة الثفاق���ة رغ���م 

مسية إال أنها 
ضمن نشاطاتها الر

اعتمادها للحدث 
ط: 

ضح س���ليمان قشو
غائبة يف الدورة الثانية؟ فأو

ط 
"وزير الثقافة "يف حكومة زيدان" ال تهمه املناش���

الثقافية بقدر اهتمامه ببيانات الطوارئ والتحدث 
كانت 

حلكومة يف األزمات األمنية. فلذلك 
باس���م ا

الوزارة غائبة. ونأمل ان تكون يف املوعد عند الطبعة 
كان لي 

كانت 
ط" 

ف س���ليمان قشو
ضي

الثالثة، وي
مبس���لمة 

ضا وخرجت 
مقابلة م���ع وزير اإلعالم أي

كان 
مفادها ب���أن الوزير لديه عديد االنش���غاالت و

جلائزة 
حياول جاهدا تنظيم مهرجان دولي مشابه 

س ولكنه فشل. وبس���بب ذلك مل يقدم لنا 
س���بتيميو

أي دع���م يف ال���دورة الثاني���ة وقبل االحتف���ال بيوم 
حلدث واس���ر 

جرت مكاملة هاتفية بيننا بارك فيها ا
ف مناس���بة وسيقوم 

لي بان الوزارة ليس���ت يف ظرو
بالدعم يف الطبعة القادمة". 

صة 
جلنة التحكيم خا

ضاء 
ض أع

وعن خالفه مع بع

يت 
صحيح عالق

ىل فكان رده: "غ���ري 
يف ال���دورة األو

ىل 
جلن���ة التحكيم يف ال���دورة االو

ض���اء 
جبمي���ع اع

يت 
جيدة واالعالمية القدي���رة فاطمة غندور عالق

صلت 
ف. فقد ات

ك���ر من ان يش���وبها أي خ���ال
بها أ

ني م���ن ب���دء االحتف���ال يف الدورة 
به���ا قبل أس���بوع

ف 
جلائ���زة للوقو

الثاني���ة ودعوته���ا لزي���ارة مق���ر ا
عل���ى اخر التجهي���زات وابداء مالحظاته���ا. أما فيما 
جلنة 

ضو 
ص ما قيل عن خالفات أخ���رى مع ع

خي���
س 

صحفي���ة نعيمة العجيل���ي، أعيد لي
التحكي���م ال

ط 
خلل

ط س���وء تفاهم نات���ج عن ا
ف، فق

هن���اك خال
صات وزارة 

صا
جلائزة واخت

صات إدارة ا
صا

ني اخت
ب

ص بلجن���ة 
خل���ا

الثقاف���ة حي���ث أن الق���رار األول ا
مت 

ص���دوره من قب���ل وزارة الثقافة. و
مت 

التخكي���م 
هلل عالقتنا 

حلمد
ضاح الرؤية للس���يدة نعيم���ة وا

اي
حنن على 

كن���دا للدراس���ة و
جي���دة وه���ي اآلن يف 

صل دائم".
توا

جائزة امازيغية
ض 

ض الغمو
ال���دورة الثاني���ة للجائ���زة ش���ابها بع���

ص���ة فيما يتعلق بلج���ان التحكيم فم���اذا تقول: 
خا

ضي���ق الوق���ت وألننا نري���د االس���تمرارية ونظرا 
"ل

ص���دار قرار 
ص بإ

ختت
يت 

لغي���اب وزارة الثقاف���ة ال���
ضوع بتشكيل 

ف املو
جلنة التحكيم. ارتأينا ان نس���ع

صطفى 
صحافة الفنية وهم م

صحفي ال
جلنة من 

ف 
حقي���ة وعل���ي خويل���د وط���ارق بريدع���ة وعف���ا

مساء يف 
ط. أخفين���ا األ

الفرجان���ي وس���ليمان قش���و
ني 

صحفي
البداي���ة حتى ال تكون هن���اك احراجات لل

ط ال غري".
فق

س للجائزة قال سليمان 
وعن اختيار اسم س���بتيمو

يث���ل رم���زاً 
س 

س س���فريو
ط: " س���بتيميو

قش���و
ضاري���ة الليبي���ة يف املرحلة 

حل
ك���ر الرموز ا

م���ن أ
ظ والق���وة 

حل���
س ا

يث���ل س���بتيميو
الروماني���ة و

كل 
صف���ات ينبغ���ي أن تتوفر يف 

واالزده���ار، وهي 
صية ليبية 

س شخ
كما ان س���بتيميو

إنسان مبدع. 
جلهوية والقبلية. ورغم 

من ش���أنها ان تبعد بنا عن ا
ض���ور الطاغ���ي للغة 

حل
ذل���ك واجهن���ا انتق���اد وهو ا

كانت 
لألمازيغي���ة وهنا البد أن أق���ول االمازيغية 

كل 
س واللغة واأل

ضا يف اللبا
ضرة والعربي���ة أي

حا
مبا 

حلف���ل. ولك���ن لر
كل متعلق���ات ا

واملوس���يقى و
جلديد وتتناس���ي 

كز على الش���يء ا
س تر

ط النا
فق

االعتيادي".
كان���ت باالمازيغي���ة واغني���ة االفتتاح 

كلمت���ك 
 -

كان باالمازيغ���ي وزي 
باالمازيغي���ة والتقدي���م 

ص���ة 
خلا

كان امازيغي���ا والكتاب���ة ا
ضيف���ات 

املو
ىل جانب 

كانت باألمازيغي���ة إ
حلف���ل 

مبنش���ورات ا
ص جوائز لإلب���داع االمازيغي. أال ترى معي 

صي
خت

ضح بعيدا عن الفخر باهلوية؟
بان التحيز وا

صحيح. فلم نهتم بشيء مقابل 
كرته 

كل ما ذ
 _

كان هن���اك التوزان 
س 

اهم���ال ش���يء آخ���ر. بالعك���
كان���ت باألمازيغي���ة والعربي���ة 

يت 
ضح���ا فكلم���

وا
حلف���ل 

مت تطبيق���ه عل���ى تقدي���م ا
س الش���يء 

ونف���
حلفل واختتام���ه.   ولو 

والغن���اء يف افتت���اح مراس���م ا
ضرا 

كان هن���اك ابداع���ا للثقافة التبوية ل���كان حا
ض التحيز 

ضًا. وعموما ال أخف���ى عليك هناك بع
اي

يب امازيغي.
فأنا أوال وأخرياً لي

ني 
صم���ة الراع���ي اإلعالم���ي للدورت���

- قن���اة العا
جلائزة؟

صلة با
ني. هل إلدارة القناة 

السابقت
ط 

جان���ب املنش���
ىل 

ف إ
صم���ة تق���

_قن���اة العا
ض ان يكون يف 

ين ثقايف م���ن املف���رت
كمهرج���ان ف

كبري 
صراحة ال أخفي أن هن���اك تعاون 

بالدن���ا. وب
م���ن قب���ل إدارة القن���اة مل تقدم���ه أي قن���اة أخرى. 
كل 

ط على نش���ر 
ص���ر فق

وللعل���م دور القن���اة يقت
ما يتعلق باالعالنات واألخب���ار وال تتدخل يف باقي 
صمة من 

ىل تواجد قناة العا
صي���ل. لو نظرن���ا إ

التفا
صيبا من 

جلوائز لوجدن���ا إنها األق���ل ن
حي���ث ع���دد ا

نظرياتها.
كان 

ف أنك مهتم بالثقافة الفنية هل هذا 
_ اعر

دافعك إلقامة مهرجان لإلذاعة والتليفزيون؟ 
كب لكل املهرجانات 

كنت متابع وموا
كيد 

_ بالتأ
صحافة الفنية 

خنراطي يف ع���امل ال
العربي���ة من���ذ ا

متني���ت ان تق���ام مث���ل ه���ذه 
ك���م 

الع���ام 2000 ، و
املهرجان���ات يف ب���الدي وافتخر بها أم���ام من  التقي 
هلل بدأنا بتحقيق 

حلم���د
بهم يف تل���ك املهرجانات وا

جييا.
حللم تدر

ا

س
س سيفرو

جائزة سبتيميو

خلالفات 
يف دورتها الثالثة رغم االنتقاد وا

تعلن البدء 
خلود الفالح

صة للفقراء 
جيب منح الفر

         
يف 

ليتكلم���وا النه���م يعيش���ون 
يف 

كون 
قل���ب الوط���ن ويش���ار

مسعوا 
رسم حدود مس���تقبلنا .ا

حتدثنا حديث 
هذه املرأة وهي 

كان���ت 
س رغ���م أنه���ا 

اليائ���
ممارس���ة حياتها دون 

تستطيع 
كل : 

مشا
ضي���ت ثالث���ة أس���ابيع 

         ق
يف مستش���فى » داب���و« بس���بب 
يف ج���ويف وآالم 

أوج���اع قوي���ة 
ح���ادة يف رأس���ي . هن���اك أجروا 
صات عديدة وأخذوا 

علي فحو
عين���ات م���ن دم���ي وقدم���وا لي 
حتس���نت 

ص وملا 
ض االق���را

بع
ض 

يت قلي���ال أعطوني بع
صح���

صحون���ي 
ون

الفيتامين���ات 
وأمرون���ي 

جلي���د 
كل ا

ب���اال
مبغ���ادرة املستش���فى والع���ودة 
كل 

خلال���ي م���ن 
ىل منزل���ي ا

ا
ىل 

صل���ت ا
ش���يء ... عندم���ا و

صف���ة 
املن���زل رأى زوج���ي الو

صاب���ة بالس���يدا 
ف أن���ي م

فع���ر
ضبا ش���ديدا وس���كب 

ض���ب غ
فغ

م���اء 
س���طل 

جس���دي 
عل���ى 

حلروق 
س���اخن ) تظه���ر آث���ار ا

عل���ى رقبته���ا وعل���ى ظهرها ( 
ين من املنزل ... مل 

وطردني واب
س 

ىل أين أذه���ب ... لي
ف ا

أع���ر
هناك من يس���تطيع مساعدتي 
ي���ة تس���كن 

صديق���ة قد
غ���ري 

صدته���ا 
جبان���ب الس���وق ... ق

ين قليال م���ن املال حتى 
فمنحت

ىل 
يت...رجع���ت ا

ىل قري
أع���ود ا

ض���ا 
مل يعرت

ك���وخ وال���دي ... 
عل���ى رجوعي وقام���ا بكل ما يف 

ضاء 
ضائي وار

وسعهما الر
مب���ا أنهم���ا فق���راء فقد 

ين و
اب���

واالدوي���ة 
لالعش���اب 

التج���آ 
يكن أن أش���فى 

التقليدية ...اذ 
يكن أن أموت ...

كما 

كث���ر م���ن متطب���ب 
        زرت أ

يب الش���ديد ...والداي 
رغ���م تع���

يل���كان امل���ال وال���كل يري���د 
ال

م���ن 
أق���ل 

ماال...اليطلب���ون 
ف أوعج���ل ودائم���ا دون 

خ���رو
نتيجة ... زارنا يوما أحد أقاربنا 
ية تتحدث 

حيمل جري���دة قد
ع���ن متطبب أش���فى الكثري من 
ض���ى  ويق���ال أنه يس���تطيع 

املر
جلس���م ... 

ن���زع الس���يدا م���ن ا

كل 
ضى من 

يتهاف���ت عليه املر
ض 

م���كان ... حتى الغرب���اء البي
الذي���ن يأت���ون م���ن البل���دان 
ص 

صدون���ه لفح
االجنبي���ة يق

مجع لي القرويون 
منتجاته ... 

ض امل���ال وس���يعملون ما يف 
بع���

وسعهم حتى أزور هذا املتطبب 
ض وأش���عر 

ين املر
... لق���د أرهق

االن بتعب شديد ....
         اش���تد ت عل���ي وط���أة 

ض وإذا ق���در ل���ي امل���وت 
امل���ر

فس���أموت ولك���ن يق���ال أن هذا 
جلميع...

املتطب���ب أق���وى م���ن ا
ض ... أمهر من 

أق���وى  من البي���
ني اآلخري���ن ... 

كل املتطبب���
س أطباء املستش���فى 

إن���ه يناف���
ضى ليموتوا 

ص���ده املر
الذي يق

هن���اك الن االطب���اء عاج���زون 
عن عالجه���م ...يقول���ون أنه ال 
ف دواء ناج���ع 

كتش���ا
يك���ن ا

للسيدا قبل عشر سنوات...عشر 
سنوات!

كون أنا 
ختيل���وا ذلك ! أين س���أ

جلري���دة أن ام���رأة 
ك���ر ا

؟ تذ
جله���ا حرت 

ض���ر زارت���ه فعا
حتت

كل جيدا 
الش���فاء وهي االن تأ

وتنام جيدا ... شربت الكثري من 
ص وغرزوا هلا الكثري من 

االقرا
كثر من مائة ابرة يف 

االب���ر ...أ
متام���ا 

ش���هرين ...ش���فيت االن 
جي���ب 

صحتها...
واس���رتجعت 

ين أمي هل���ذا املتطبب 
حتمل���

أن 
ال���ذي س���أولد عل���ى يدي���ه من 

جديد...إنه أملي الوحيد...
صح���ة 

       ي���ا م���ن تتمتع���ون ب
صل���وا م���ن أجل���ي 

جي���دة ال ت
ضرع���وا 

...التش���فقوا عل���ي ... ت
ف بكم . 

لآلهلة لتلط
����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������
يرونيك تادج

س 
و : ولدت س���نة 1955 بباري

يف 
ولكنه���ا ترب���ت وترعرع���ت 

أبيدجان . س���افرت يف طفولتها 
صحبة والديها وأخيها 

كث���ريا 
كان 

صول عاجية 
. أبوها من أ

م���ن االط���ارات العلي���ا وأمه���ا 
حنات���ة . فريوني���ك 

رس���امة و
صلة على ش���هادة 

تادج���و متح
الدراس���ات 

يف 
كت���ورا 

الد
 .

كي���ة 
االمري

االفريقي���ة 
جبامع���ة س���احل العاج 

درس���ت 
ط ورش���ات 

عدة س���نوات . تنش���
كت���ب 

ولرس���وم 
للكتاب���ة 

االطف���ال . نش���رت العدي���د 
جملموع���ات 

وا
م���ن الرواي���ات 

ص االطفال 
ص���

صي���ة وق
ص

الق
جلائ���زة الكرى لآلداب 

. نالت ا
ش 

االفريقي���ة س���نة2005 تعي
جلنوبية .  

االن يف افريقيا ا

األمـل األخـري
محام 

مجة : ساسي 
فريونيك تادجو � ساحل العاج    / تر

ٌش
ُه�و طائ

متسّك�ٌع يف جاذبّي�ة عمره
مل يْش�تكي من َن�فس�ه ولنْفس�ه

ويُك�ون أبعد يف اإلجابة
هكذا َي�نسى ُسؤال وُج�وده

ف األَساطي�ر
خي�َت�بئ خل

مل 
ُكّت�اب�ها

يت َق�د أّرقْت 
ال

ليُك�ون أبعد من ُخطاه وظّله
حبُروفه ل�ّما رأى

ف 
مل َيعرت

ضيئٌة بالَع�ابريَن
ف م

حلُرو
َف ا

كي
صاَغ�ها بدال

و
***

صيدة:
ّط ق

خي�
ُه�و مل ُي�حاول أن 

�� عند الُغ�روب ليقتفي أثر الوُج�ود
ف ناِف�ذة لُي�قنع نفَس�ه

�� خْل
وليقنع القمر الَب�عي���د بأّن�ه متعّث�ٌر يف 

حل�ب
ا

مت�ايل حي�ن مّر أَم�امه 
�� ف�ي جَس�ٍد 

حلسّي
حّت�ى ُي�عّدل وْق�عُه ا

ف�وق األنَث�وّي ال�ُم�شتهى
ِص�يدة حّرة مْرئّي�ة

لكّن�ه وجد الق
جي����ّر اللي���ل حّت����ى 

ل�ّم����ا رأى طف���ال 
يلَت�قي 

كن رجال(
صّي�ة ألبيه: )

بو
***

 ُه�و مل ُي�فّك�ر بالِغ�َي�اب أو الّرحي�ل:
ف

كِت�شا
�� هواية يف اال

ف ال�ُمدن القريَب�ة والب�عيَدة
�� لَي�عر

ّص�باح؟
ُف ال

َه�ل سيْخ�تِل
�� ليكُتب وْع�دُه ِش�عراً البنة عّم�ه

ني 
حلن

ف ا
ْص

مل يسَت�طع و
حلَق�ائ���ب 

كّل ا
مل تس���َت�طع 

كَم����ا 
ضّم�ه

صيَدة مرئّي�ة 
لكّن�ها قالت: قرأُت ق

خبّدك 
خت���ن عرق����ًا 

ل�ّم����ا رأيُت���ك مل 
للحياِة 

أخذَت ُح�زنك وحدُه أمال
***

حلَي�اة مطّوال:
ُه�و مل يفّكر با

جلَماهل�ا
 ��

�� لُيعّلم العّك�از مشيتُه ليورثُه البنه
ني غ�دًا

كي َي�سي�ر على طريِق األوِل�
�� ليكُت�ب دمع�ًة حّت�ى ُي�طيل بقاَئ�ها 

حلَي�اة
ل�ّما تعّث�ر با

قْلب����ُه 
وُي�س���ن�د 

وقفت����ُه 
ُيطي����ل 

كري�ات
بالّذ

�� ليكُتب الّش�عر القريَب من الَب�عيدين
ضُروا لعشاِئ�هم

حي
الذيَن نسوا أن 

صي�َدة ح�ّرة مرئيّ�ة:
لكّن�هم قرؤوا الق

ل�ّم�ا رؤوا َش�يخ�ًا ُي�خّبئ دمعُه
خن�اله جبال

لُن�طيل وْقفتن�ا و
***

ُه�و مل ُي�فّك�ر باملَن�ام:
�� لُرؤية الّش�كل املُ�جّرد للحياة

����� ليلتق���ي بالَع�ائدين م���ن الُق�بور من 
الّس�ماء

ليْلتق�ي بُس�ؤاله:
ُكنت أج�دُر بالَب�قاء؟

ه�ل 
َص�ائدِه

ف الّش�كل املخّبئ يف ق
�� ليْع�ر

مجي�ال: مثل غانية بَش�ارعه
وُم�ّراً: مثل طفٍل َج�ائع يف َق�لبِه

صة 
�� لَي�رى الّس����نابل َت�ستحي م�ن رْق�

للريح
حل�قول

ّص�غ�ار على ا
س ال

قْب�ل أنَف�ا
�� ليدِرك ما رأى ليُق�ولُه

صيَدة حّرة مرئّي�ة:
لكّن�ُه وَج�د الق

بعَن�اقِه لآلخرين وجّددوا وْع�داً َل�ُه:
)سنُك�ون أقَرب عن�دما َت�عتاُدنا ُس�بال(

حمُه الَبـعيـدة
ُصـوٌر ملال

محد بن وفاء 
أ
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   أقول يا سيدي، هو كالم أكتبه من وقت 
آلخ���ر، وقد أمللمه فيما بع���د وأرى إن كان 
يصل���ح رواي���ة أم هو كالم وحس���ب. ليس 
لذي صورة لفكرة بعينها تس���تحق الكتابة، 
واحلقيقة ليس���ت امل���رة األوىل اليت أكتب 
دون وضوح فكرة حمددة بقدر اإلحس���اس 

بها.   
ال ش���يء يف رأس���ي يكن أن أراه وأقول عنه 
واض���ح متام���ًا، وكل ما عن���دي موجود يف 
داخل���ي وليس رأس���ي، وال أع���رف إن كان 
ذل���ك كاٍف لكتاب���ة نص مقبول يس���تحق 

القراءة أم غري كاف.
فما أش���عر به يا سيدي هو شيء قريب مين. 
ش���يء الزمين فرتة من الزم���ن، وأزعجين، 
ب���ل وأحرجين حني ُيظهرن���ي يف غري مكان 
وأن���ا ال���ذي ُعرف���ُت برتتي���يب وس���عة بالي، 
وقد ال تتخيل س���عادتي يوم عرفُت السبيل 
لتبدي���ده ع���ين ونث���ره عل���ى الس���طور، وما 
كنُت ألص���دق أنين أكتبه لو ال ش���عوري 
به يتناق���ص يف داخل���ي. كان ش���يئًا لذيذاً 
يش���عرني بالتحس���ن ورمبا باالنتش���اء وأنا 
أرى م���ا كان يعتمل يف ص���دري وقد ظهر 
أمامي على الصفح���ة، وأيضًا قد ال تتصور 
يا س���يدي كي���ف ب���ُت بعدها أع���رف كم 
كتب���ُت من���ه، وكم باق���ي من���ه يف داخلي، 
وأن���ين ختلص���ُت من ربع���ه أو ثلث���ه وباقي 
الثلث���ني أو أكث���ر. املش���كلة الوحي���دة اليت 
واجهت���ين يف ه���ذه الف���رتة هي أنين عش���ُت 
أمش���ي وأمحلق يف وجوه الناس وال أراهم، 
كان���ت عيوني ال���يت تنظر لألم���ام حتدق 
يف مؤخ���رة رأس���ي، وكن���ُت أصط���دم بهم 
وأعتذر منهم، وكم ه���ي املرات اليت كان 
إم���ام جامعنا جيل���س يف صالت���ه وأنا أقف 
بع���ده، أو يق���ف وأن���ا أجل���س، ب���ل كم هي 
املرات ال���يت انتعلُت عند ب���اب اجلامع حذاء 
غ���ريي وعودُت ب���ه إىل البيت، واألس���وأ من 
ذلك هي تل���ك املرات اليت صلي���ُت فيها وأنا 
مل اغس���ل س���وى ق���دم واح���دة، كان ش���يئًا 
خمج���اًل، ح���ني يظهر ذل���ك واضح���ًا إثناء 
الرك���وع، لكن���ين أعرف أن اهلل س���يعذرني 

خاصة أنه على دراية تامة مبا أكتب. 
    كان���ت قدم���ي غ���ري مقبول���ة، وكان���ت 
كب���رية عل���ى الس���جاد، وكن���ُت أق���ول يف 
س���ري إن اهلل يغف���ر أك���ر من ذل���ك، لكن 
احلرج يأت���ي ممن يصلي ع���ن ييين وعن 
مشال���ي، فيخ���ال ل���ي أنه���م اآلن قد نس���وا 
صالتهم وص���اروا يقارنون قدم���ي اليمنى 
م���ع اليس���رى، ويش���عرون بأهمي���ة غس���ل 
القدم���ني االثن���ني يف الوض���وء، وأن اهلل م���ا 
وضع ذلك ش���رطًا من ش���روط الوضوء لو 
مل يكن ضروريًا، ودخول اجلامع بدون هذا 
الشرط هو تشويه لسجاده وانتقاص قدره، 
وص���الة تقف عل���ى قدم واح���دة هي صالة 

ناقصة وقد ال توصل صاحبها إىل اجلنة.
    مث���ل هذه اخلواطر كانت دائمًا تلعب يف 
رأس���ي إثناء الركوع، وحتى إم���ام جامعنا 
ال���ذي كان بطبيعته ال يتأخر يف ركوعه، 
حيدث وقتها أن يتأخر ويبالغ يف خش���وعه، 
كأن���ه عل���ى عل���م بوج���ود ق���دم خلفه غري 
حمرتم���ة، وأنه لن يرفع رأس���ه ويس���تقيم 
قبل أن يش���عر صاحبها حبجم اخلطأ الذي 
اقرتف���ه ح���ني دخ���ل بها، ول���ن يعت���دل قبل 
أن يش���هد علي���ه َم���ن يصول���ون ع���ن يينه 
ومشال���ه، واحلقيقة أن الش���عور باخلطأ أو 
اخلجل وقلة االحرتام يكون وقتيًا وسرعان 

ما يتالش���ى، خاصة حني ص���ار ذلك يتكرر 
مين، وص���ار املصلون يعذرون���ين ويعرفون 
من نظراتي التائهة أنها تصلي طول اليوم، 
ويعرفون م���ن اتعالي أحذيتهم أنين مازلت 
أصلي حتى بع���د خروجي من اجلامع، وأن 
صالت���ي ونس���كي وحمي���اي ليس���ت داخ���ل 

اجلامع وحسب بل حتى خارجه. 
يف ش���هر رمضان اختلف األمر،  	
الرواي���ة  ُأَعل���ق كتاب���ة ه���ذه  أن  حاول���ُت 
وُأَعل���ق حت���ى التفك���ري فيه���ا، واالنصراف 
كم���ا كل الناس للصالة وق���راءة القرآن، 
ولك���ن، عبثًا كنُت افعل، وحاولت قبل ذلك 
حتى اإلس���راع واالكتمال منها قبل دخول 
الشهر الكريم، لكنها كانت تتفاعل وتنتج 
أحداث جديدة، ويوم دخل الش���هر كان ما 
يزال فيها النصف أو اقل، وشعرُت باحلجم 
املتبق���ي منه���ا يف صدري، وقلُت يف نفس���ي، 
كما يقول كل الناس إن صيامي قد يظل 
معلق���ًا ب���ني األرض والس���ماء م���ا مل تلحق 
ب���ه صالة كاملة وترفع���ه إىل العلى حيُث 
يوجد اهلل، لكن ما حدث، رمبا يكون صيامي 
يف ذل���ك العام قد بقَي يف منتصف املس���افة، 
إذ ال اتصور ان الفقهاء واألئمة س���يتقبلون 
م���ا كنُت أفعله على حس���اب ص���الة لطاملا 
أتيته���ا متأخراً بع���د كل املصلني، لذلك مل 
اطل���ب منه���م، وال كن���ُت يف الواق���ع اطمع 
أن يدع���وا ل���ي اهلل فيغفر ويتقب���ل صيامي، 
كم���ا ال أتص���ور أنهم س���ينظرون إىل هذه 
العزلة التامة اليت أعيش فيها بعني الفهم، 
وحيتس���بونها هي أيضًا اعتكافًا يف العش���رة 

األواخر. 
ال يك���ن هل���م أن يتص���وروا عم���ق الفجوة 
اليت حتيطين وتفصلين عن الوس���ط الذي 

أعيش فيه.
ب���ل ال يكنهم ختيله���ا اعتكاف���ًا مبالغًا فيه 
ح���ني حياصرني ويتنقل مع���ي بني الناس، 
وك���م متني���ُت يومها لو ل���ي الق���درة على 
أخذ واحد من هؤالء الفقهاء وحش���ره معي 
داخل ه���ذا املرت املربع، ل���ريى نوع االعتكاف 
ال���ذي أنا في���ه، ويقارنه باعتكاف���ه، وفكرُت 
جدي���ًا يف اس���تدراج واح���د منه���م حت���ى إذا 
اق���رتب م���ين ودخل مع���ي س���ألته إن كان 
مثل هذا ُيدخل اجلن���ة أو ال ُيدخل.؟! وظل 
أم���ر إش���عارهم بعزل���يت وبالف���رق املنظور 
بي���ين وب���ني امُلعتكفني يف اجلامع يش���غلين، 
وأيض���ًا س���ؤاهلم إن كان اهلل ال ينظ���ر إال 
إىل اعتكافهم يف ركن اجلامع أم أنه ينظر 

أيضًا العتكايف.
آه يا سيدي لو تعلم كم حريني سؤاهلم.

أن  وأخش���ى  فعله���م،  ردة  أخش���ى  كن���ُت 
ينعتوني بالكفر ويق���ول عين اجلميع أنين 
كاف���ر، لذلك الس���بب عذلُت عن س���ؤاهلم 
لدخ���ول  وأوراق���ي  بأقالم���ي  وانصرف���ُت 

اجلام���ع واالعتكاف بينه���م، خالت لي هذه 
الفك���رة أج���دى وأس���هل، قل���ُت يف نفس���ي 
ج���دران  ب���ني  رواي���يت  كتاب���ة  س���أكمل 
اجلام���ع، ويف رك���ن م���ن أركان���ه، فعل���ى 
الظاه���رة  الش���روط  تك���ون  هن���اك  األق���ل 
لالعت���كاف تنطب���ق علَي، وحتى الش���روط 
الغري ظاه���رة تنطبق عل���َي، وهناك أكون 
قريبًا من الصالة، وهناك أيضًا يا سيدي قد 
يوح���ي لي املكان بأش���ياء جديدة، خاصة أن 
رفاقي املعتكفني هم رفاق جدد، وش���رحية 
ال أعرفها من قبل، وَمن يدري أن ال نش���كل 

معًا جمتمعًا خاصًا بنا ملدة عشرة أيام.   
كان���ت فك���رة رائع���ة أو هك���ذا رأيتها حني 
تص���ورُت نفس���ي معتكف���ًا بطريق���يت م���ع 
آخرين بطريقتهم، قلُت البد أن اهلل سريى 
ه���ذا التنوع يف االعتكاف إث���راء لطقس من 
طقوس دينه، وس���يباركه، لك���ن ما حصل 
غ���ري ذل���ك، ح���ني ش���عرُت به���ا كصفع���ة 
واإلم���ام عن���د الب���اب يعرتض���ين ويقول لي 
إن املس���اجد هلل فقط. بقيُت واقف���ًا لدقائق 
عند أحذية املصلني وأنا أش���عر إن املس���اجد 
هلل وح���ده، وكان���وا ه���م يدخلون بس���رعة 
حت���ى ال تفوته���م ركعة واح���دة، ومل يكن 
يف احلقيقة معهم ش���يئًا يثقلهم ويؤخرهم 
وهم ينزلق���ون بس���رعة إىل داخل اجلامع، 
وكانوا يس���تغربون انتظ���اري يف هذا املكان 
ويف ه���ذا الوق���ت وأنا أحس���دهم عل���ى هذه 

اخلفة.
وكان ذلك كله يش���عرني بثق���ل الرواية 

اليت أمحلها معي.
مل أدخ���ل إىل الداخ���ل، وال أري���د أن ُأغضب 
اإلم���ام ال���ذي دخل ووق���ف وأق���ام الصالة، 
فقط تراجع���ُت خطوتني ومش���يُت ألصلي 
وح���دي يف ظ���ل اجلام���ع، ث���م اعتكف���ُت يف 
الظ���ل طيل���ة العش���رة اآلواخ���ر. أصلح���ت 
س���قفًا بس���يطًا م���ن اخلش���ب يقيين مشس 
الداخ���ل  يف  املعتكف���ون  وكان  الظه���رية، 
ينظ���رون لي م���ن النافذة م���ن حني آلخر، 
وكان ول���دي الصغري يأتي ومع���ه الطعام 
والش���راب قبل آذان املغرب بقليل، وتفرغُت 
يف هذه العش���رة للصالة ولكتاب���ة ما تبقى 
م���ن رواييت "صالة يف ظ���ل اجلامع"، وحني 
ص���ار هناك َم���ن يأتي ليتن���اول معي طعام 
الفط���ور صرُت أوصي ول���دي جبلب طعام 
أكث���ر، وص���ار الفط���ور ي���زداد واملفطرون 
ي���زدادون، وحني دأب���وا يقدمون���ين ألصلي 
به���م، كنُت دائمًا أتردد وأخش���ى أن أكون 
نس���يت طرف���ًا من اط���رايف مل اغس���له إثناء 
الوض���وء، وي���وم وصلن���ا الي���وم األخ���ري من 
العش���رة األواخ���ر، كنا حن���ن املصليني يف 
ظل اجلامع أكثر ممن يصلون يف داخله. 

صالة يف ظل اجلامع
ابراهيم عثمونه رة 
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جنوب غرب ليبيا 
ميادين-ليبيا املستقبل

عل���ى ج���دران جمموعة م���ن الكه���وف يف جنوب 
غ���رب ليبيا، رس���وم بدائية خطته���ا أيدي فنانني 
يف حقب���ة ما قبل التاري���خ، تصفها منظمة األمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة بأنها "ذات قيمة 
عاملي���ة اس���تثنائية". آالف اللوح���ات ال���يت رمست 
وحنتت على صخور الكه���وف قبل حنو 14 ألف 
س���نة، أكس���بت جبال "أكاكو" يف جنوب غرب 
ليبي���ا ش���هرة كب���رية يف خمتلف أحن���اء العامل. 
وتسجل تلك الرس���وم البدائية تطور اجملموعات 
احليواني���ة والنباتية يف املنطق���ة على مدار آالف 
األع���وام، ومنه���ا ش���كل في���ل ضخ���م منحوت يف 
الصخ���ر، ورس���وم لزراف���ات وأبق���ار وطواويس، 
األم���ر ال���ذي رمب���ا يثب���ت أن امل���كان مل يكن على 
ال���دوام صحراويا غ���ري مأهول. لك���ن كثريا من 
تل���ك الرس���وم طالتها أي���دي العب���ث والتخريب، 
وضاعت معها معظم اآلمال يف عودة الس���ائحني 
إىل املنطقة. وقال رجل من أهالي املنطقة ُيدعى 
األمني األنصاري يلك شركة سياحية: "كان 
العديد من الس���واح يأتون هل���ذه املنطقة بالذات، 
منطق���ة أكاك���وس، ألنه���ا م���ن أه���م املناط���ق 
الس���ياحية يف ليبي���ا. كان هن���اك العدي���د م���ن 
الس���واح. كانت هناك طائرات ش���ارتر )الطريان 
العارض( تأتى من فرنس���ا إىل مط���ار غات فكان 
العديد من السواح الفرنس���يس والطليان". وقال 
رجل آخر من األهالي ُيدعى عبد الرمحن طاهر 
موفق، يلك خميما س���ياحيا يف املنطقة: " احيانا 
جتد هنا 100 ش���خص ينام���ون ويأكلون كي 
يذهب���وا ألكاك���وس، ولكن منذ أربع س���نني ال 

جتد احدا".
وذكر مس���ؤولون من وزارة السياحة الليبية يف 
"غات" أقرب بل���دة كبرية قرب اجلبل أن طمس 
الرسوم املوجودة على جدران الكهوف بدأ يف عام 
2009 ، عندما تعمد موظف س���ابق يف شركة 
س���ياحية أجنبي���ة ختري���ب العديد منها برش���ها 
بالط���الء بعد إقالته م���ن العمل. لك���ن التخريب 
زاد من���ذ االنتفاض���ة اليت أطاح���ت بنظام احلكم 
الس���ابق يف ليبيا ع���ام 2011. وتوقفت الرحالت 
الس���ياحية متام���ا إىل املنطق���ة من���ذ ذلك احلني 
وباتت "غات" بلدة مهجورة. وقال موظف بوزارة 
الس���ياحة يف غات يدعى أمحد: "السياحة كانت 
املنطقة معتمدة عليها %80. بالنس���بة للش���باب 
والس���واح ترتاوح أعدادهم بني العش���رة آالف إىل 
15 ألفا يف املوسم الواحد. هذا أقل تقدير أو أقل 
إحصائي���ة. 80 %، من الش���باب كانوا يعتمدون 
عل���ى الس���ياحة. اآلن ال يوجد س���ياحة وال يوجد 
ش���غل بالنس���بة للش���باب". ومع توقف الس���ياحة 
وارتفاع البطال���ة باتت جبال "أكاكوس" مرتعا 
للصيادي���ن الذي���ن يقتل���ون أع���دادا كب���رية من 

احليوانات الرية يف املنطقة.
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هو زهري بن أبي ُسلمى املزيين املضري ، ثالث 
الثالث���ة املقدم���ني يف الش���عر ) ام���رؤ القيس 
، النابغ���ة الذبيان���ي ، زهري ( ، وقد نش���أ زهري 
يف ب���ين عطف���ان أخوال���ه ، وعن خاله بش���امة 
– أخذ  – أحد س���ادات عطف���ان وحكمائه���م 
الش���عر ورواه . وبي���ت زهري من بيوت الش���عر 
عند العرب ؛ فهو ش���اعر ، وأبوه شاعر ، وخاله 
ش���اعر ، وكذل���ك أخته ش���اعرة ، وق���د ورَّث 
أبناءه الش���عر وُهم ) كعب ( الش���اعر املشهور 
صاحب القصيدة املش���هورة ) بانت س���عاد ( يف 
م���دح رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وس���لم ، و) 

جبري ( . ومن ولد كعب شعراء أيضًا .
وزهري هو ش���اعر احلكمة عن���د العرب ، وجل 
شعره مقاطع وأمثال ، وحظي اهلرم بن سنان 
بنصيب األس���د يف مدحه ، وكان اهلرم يكرم 
زه���رياً ، حتى إنه حلف أن ال يدحه زهري إال 
أعطاه ، وال يس���أله إال أعطاه ، وال يسلِّم عليه 
إال أعط���اه ، حت���ى كثرت عطاياه واس���تحيأ 
زهري فكان إذا مر بقوم فيهم اهلرم بن س���نان 
يق���ول : عمت���م صباحًا إال اهل���رم ، وخريكم 
اس���تثنيت . ويف اهلرم بن س���نان واحلارث بن 
ع���وف ، قال زه���ري معلقته املش���هورة . وكان 
زه���ري راوي���ة ، وق���د روى أكثر م���ا روي عن 
ُيع���رف  ، وكان  أم���ه  ب���ن حج���ر زوج  أوس 
براوي���ة أوس . وقد روى ع���ن زهري احلطيئة 
، وه���و يع���رف براوي���ة زه���ري . ولزهري ش���أن 
عظيم مع النقاد والرواة ، مجيعهم يقدمونه 
ويرفعون ش���أن ش���عره ، ويكرون هّمة نفسه 
وص���دق مقاله ، وكان زهري يتأله يف ش���عره 
ويقول : إن للس���ماء خراً . غ���ري أنه مات قبل 
ظهور اإلسالم بقليل ، ومل يدرك البعثة على 
أص���ح األقوال ، وممن عرف���وا لزهري قدره يف 
الشعر وعلو كعبه يف احلكمة ، الفاروق أمري 
املؤمن���ني عمر بن اخلطاب ، وق���د كان أعلم 
الناس بالش���عر والش���عراء ، وأكثرهم رواية 
، وأظهره���م دراي���ة ، وروي أن عمر قال البن 
عباس : انش���دني ألشعر شعرائكم ، فقال ابن 
عب���اس : من هو يا أم���ري املؤمنني ؟ قال عمر : 
زهري . قال ابن عباس : ومب كان ذلك ؟ قال : 
كان ال يعاظل بني الكالم ، وال يتبع حوشيه 
، وال ي���دح الرج���ل إال مب���ا في���ه . وس���يجيء 
تفس���ري قول عم���ر الحق���ًا ، وس���ئل عمر عن 
أش���عر الناس فق���ال : صاحب م���ن ومن ومن 
. إش���ارة إىل أبيات زهري ) وم���ن مل يصانع يف 

أمور كثرية ( إىل آخر قوله :
ومن يغرتب حيسب عدواً صديقه .......... ومن 

ال يكرم نفسه ال يكرم
وق���د كان عمر يق���ول : ) لو أدرك���ت زهرياً 
لوليت���ه القض���اء ( ؛ ولذل���ك قص���ة مفادها أن 
عمر ُأنشد شعراً لزهري ، فلما انتهوا إىل قوله :

وإن احلق مقطعه ثالث 
 يني أو جالء أو نفار

باحلق���وق  م���ن علم���ه  ق���ال عم���ر متعجب���ًا 
ومقدرت���ه عل���ى تفصيلها وخرت���ه يف إقامة 
أقس���امها : وإن احل���ق مقطع���ه ث���الث ... إخل 
، م���ردداً البيت م���ن تعجبه ، وق���ال : ال خيرج 
احلك���م عن ذل���ك . ومما رواه أه���ل األدب عن 

عم���ر فيم���ا يتعل���ق بزه���ري ، أنه ق���ال لبعض 
ول���د اهلرم بن س���نان : انش���دني بعض ما قال 
فيكم زهري . فأنشده ، فقال : لقد كان يقول 
فيك���م فيحس���ن . فقال : يا أم���ري املؤمنني ، إنا 
كن���ا نعطي���ه فنجزل . ق���ال عم���ر : ذهب ما 

أعطيتموه وبقى ما أعطاكم .
وزهري أول من هلل الشعر وهذبه ؛ فقد كان 
الش���عراء قبله يقولون الش���عر كما اتفق هلم 
، وال يلق���ون ب���ااًل إىل حس���ن التنقيح ومجال 
التجوي���د . وق���د روَي أن زه���رياً كان يق���ول 
القصيدة يف حول كام���ل ، وكانت قصائده 
تس���مى احلولي���ات ، وق���د تبع���ه يف تنقيح���ه 
الش���عر راويت���ه احلطيئة ؛ حيث اش���تهر - هو 
اآلخ���ر - بتنقي���ح ش���عره وتهذيب���ه ، وه���و يف 
ذل���ك يصدر ع���ن مدرس���ة زه���ري ، وهنا البد 
من اإلش���ارة إىل أن ذلك التنقي���ح والتهذيب 
- ال���ذي عين ب���ه زه���ري ، وهو ما يع���رف عند 
علم���اء النقد ) بالصناع���ة ( - هو يف احلقيقة 
، صناع���ة غ���ري الصناعة ، صناعة ال يش���وبها 
تكلف ، وال تشم منها رائحة التعنت ، بل إنك 
إذا تصفحت ش���عر زهري كله ، وجدته سهاًل 
قريب���ًا سلس���ًا عجيبًا ، كأنه امل���اء اجلاري ، أو 
النس���يم الساري ، وحس���بك ما قاله يف وصفه 
: ) ال يعاظ���ل بني الكالم ، وال يتبع حوش���يه ( 
، فالصناعة - عند زهري - تصفية الش���وائب ، 
ونبذ الس���قطات ، ال متس عفوية القول ، وال 
ص���دق الش���عور ، وإمنا ه���ي عملي���ة تتم بعد 
الدفقة الشعرية ، كما يسميها الشاعر الناقد 
س���ليمان العيس���ى ، هذه الدفق���ة اليت يرتجم 
فيها الش���اعر كل ما يريد أن يقوله ، ويظهر 
فيها مجي���ع بواعثه على النظ���م . وللصناعة 
عالمة تدل عليها ، هي أنك تالحظ يف النص 
الذي بني يديك ش���يئًا يطغى عليه ، وينتش���ر 
فيه ، وهذا الش���يء يكون حس���ب ولع الشاعر ، 

أو املب���دع ، فإذا كان ش���ديد الكل���ف بالبديع ، 
رأيت اجلناس���ات والطبقات ، تنتشر يف عمله 
، وإذا كان ولع���ًا بالفلس���فة أو العلوم ، رأيت 
املصطلحات الفلس���فية أو العلمية حمشورة 
يف نص���ه ، وإذا كان ولع���ًا باإلعراب والنحو ، 
رأيت الوجوه الغريبة لإلع���راب والتوجيهات 
البعي���دة لل���كالم ، جتبه���ك وتطالع���ك هن���ا 
وهناك ، وهكذا . وأنت إذا طالعت ش���عر زهري 
، ال حت���س بش���يء م���ن ذلك كل���ه ، مما يدل 
على أنه حصر عنايته واهتمامه بالروح العام 
لش���عره ، ملا علم أنه عقل���ه ووافده إىل الناس 
، فم���ا ارتضاه لنفس���ه أبقاه ، وم���ا اتهمها فيه 
أس���قطه وحناه . وما كان عنده غليظًا رققه 
، وم���ا كان بعي���داً قرب���ه مب���ا يتص���ل باملبنى 
وال يتص���ل باملعن���ى ، وه���و جيوِّد وحيس���ن ما 
بقى معناه س���ليما ، وم���ا حافظت فكرته على 
جالئها ، فإذا مسَّ التجويد والتحس���ني أصل 
معناه وح���دود فكرت���ه ، ترك���ه وختلَّى عنه 
، وقب���ل أن نرتك هذه الناحي���ة ، جيدر بنا أن 
نق���ف قلياًل عند أمٍر يالحظ يف ش���عر زهري ، 
وه���و كثرة األمث���ال ، وما يع���رف باملقاطع ، 
فهل هذه الكثرة تسيء إىل الطبع أو العفوية 
، وتعت���ر م���ن الصناعة املتكلف���ة ؟ جواب هذا 
الس���ؤال يرجع بنا إىل زه���ري وتكوينه العقلي 
، ومنصبه القبل���ي ، ويقودنا إىل احلديث عن 
حكمة الرجل ، وتركيبته الذهنية ، ومكانته 
القبلي���ة . تق���ول املص���ادر إن زه���رياً عاش يف 
منازل ب���ين عبد اهلل بن غطف���ان ، ويف كنف 
خاله بش���امة بن الغدير ، وبش���امة هذا كان 
ش���يخًا ثريًا حكيم���ًا حازمًا ، ذا رأٍي ومش���ورة 
س���ه  ، وق���د أف���اض على زه���ري حبكمته ، ومرَّ
حبنكت���ه ، وأبعد نظره ، وأعمق فكره ، فنش���أ 
زه���رٌي يف دي���ار أخواله نش���أة الفت���ى األريب ، 
والش���اب املتوقد ، منعمًا بعيداً عن ذل احلاجة 

عة والس���الم ، ناقمًا  وفس���اد البيئة ، حمبًا للدِّ
على احلرب والدم���ار ، كما يبدو أن إعجابه 
بش���عر خال���ه بش���امة ، وروايته له ، أس���هم يف 
تهذيب طبعه ، وس���المة منطقه من الفحش 
واخلنا ؛ فقد تنزه ش���عر السادات والزعماء يف 
اجلاهلية عن س���فاف القول وأراذل األخالق 
، وق���د هي���أ هذا كل���ه زه���رياً ألن يك���ون من 
األحناف املتأهلني الذين نبذوا أوضار الوثنية 
وتعففوا عن خمازي اجلاهلية ، وهؤالء النفر 
م���ن العرب كانوا حمل ثق���ة الناس ، وموئل 
أمنه���م ، يقول���ون فيس���مع منه���م ، ويأمرون 
فيس���تجاب هلم ، وهكذا كان زهري . كما أن 
زهرياً قد عمر طوياًل ، وأفاد جتربة واس���عة ، 
فليس مستغربًا إذا جاء كالمه يف كثري من 
مقاطع وأمث���ال ، وليس مب���ردود أن تتصدر 
احلكمة العقلية شعره ، وعلى هذا فإن شيوع 
األمثال واملقاط���ع واحلكم يف ديوان زهري ، ال 
ي���زري بطبعه وعفويته ، ب���ل أن هذا عينه هو 
طبعه وعفويته ، وليس من الصناعة املتكلفة 
يف ش���يء أن يصدر اإلنسان يف قوله عن فكرة 
رأسه ، وهاجس نفسه ، وروح خاطره ، وليس 
معيب���ًا أن ينقى هذا الص���ادر ، ويهذب ويقابل 
الن���اس يف أحس���ن حلي���ة بل أن ه���ذا مطلوب 
مرغوب ، وهذا هو الفن ، ليكون الش���عر كما 
ق���ال زه���ري نفس���ه ، كأن���ه يص���ف قصائ���ده 

احلسان :
وفيهن ملهًى للصديق ومنظر 

. أنيق لعني الناظر املتوسم
زهر يف عيون أهل النقد :

أهل النظر قالوا : كان زهري أحكمهم شعراً ، 
وأبعدهم من سخف القول ، وأمجعهم لكثري 
م���ن املعن���ى يف قلي���ل م���ن املنطق ، وأش���دهم 
مبالغ���ة يف املدح . واجتمع قول النقاد يف زهري 
عل���ى أنه صاح���ب مدرس���ة رائدة يف الش���عر 

زهري .. رائد الصناعة
هليل البيجو

العربي ، مهد لظهورها وعبد سبيلها ، تلك هي 
مدرسة الصناعة يف الشعر ، إذ كان الشعراء 
قبله يقول���ون بغري روية ، وم���ن دون معاودة 
النظ���ر ، ث���م أن النقاد اختلفوا بع���د يف تولية 
وجوههم صوب هذا الش���اعر وش���عره ، ونظر 
إلي���ه كل ناقد من زاوي���ة ختتلف عن نظرة 
صاحب���ه فتوف���رت لدينا كثري م���ن األحكام 
النقدي���ة ح���ول زه���ري . وم���ن ه���ذه األح���كام 
م���ا ه���و انطباع���ي ذاتي ، يق���وم عل���ى الذوق ، 
ويتخ���ذ من إط���الق الق���ول وتعمي���م الكالم 
وس���يلة يف احلك���م ، ومنها ما ه���و موضوعي ، 
يقدم عل���ى العقل ، ويأخذ م���ن إيراد احلجة 
وإثبات الرهان وس���يلة يف حكم���ه ، ويف هذه 
املساحة س���أحاول حشد ما قيل يف شعر زهري 
، ش���ارحًا ما قد يس���تغلق فهمه أو يس���تصعب 
بيان���ه ، ذاك���راً ما يعن ل���ي يف حماوليت هذه 
من تعلي���ق أو إضافة . وأول قول أقف عنده ، 
ه���و قول عمر بن اخلط���اب - رضي اهلل عنه - 
ومفاده كم���ا ذكره ) مفيد قمحية ( وعزاه 
إىل بن س���الم يف طبقاته : ) إن عمر قال البن 
عباس : انش���دني ألشعر ش���عرائكم ، قال ابن 
عب���اس : قلت من هو يا أم���ري املؤمنني ؟ قال : 
زهري . قال ابن عباس : ومبا كان ذلك ؟ قال : 
كان ال يعاظل بني الكالم ، وال يتبع حوشيه 

، وال يدح الرجل إال مبا فيه . (
ه���ذا احلدي���ث املأثور ع���ن عمر ، ه���و حديث 
مش���هور ، اقرتن بذكر زهري يف مجيع كتب 
اكتس���ب  وق���د   ، وحديثه���ًا  قديه���ًا  األدب 
أهميت���ه من املكان���ة العظيمة اليت يتس���نمها 
عمر بن اخلطاب ؛ فهو أحد العارفني بالشعر 
والش���عراء عند الع���رب ، وله يف ب���اب الرواية 
والنقد ش���أن بعيد ، ونظر س���ديد ، وهو أيضًا 
أمري املؤمنني ، وقدوة املس���لمني ، ُيس���مع منه 
ويؤخ���ذ عن���ه م���ا واف���ق الص���واب واس���تهدى 

باحلجة املقنعة .
واملعاظل���ة ال���واردة يف حديث عمر عن زهري " 
وكان ال يعاظ���ل بني الكالم " اختلف العلماء 
يف حتديدها حتديداً دقيقًا ؛ فمنهم من جعلها 
يف سوء الرتكيب اللفظي ، ومنهم من جعلها 
يف تعقيد الفكرة ، وعدم وضوح رؤية الشاعر 
؛ وس���بب هذا االختالف يرجع التس���اع معنى 
املعاظلة لغة واصطالحًا ؛ فاملعاظلة لغة هي ) 
التداخل والرتاكب ( ، ومنها املعاظلة للجراد 
، وهي كالس���فاد لل���كالب ، يق���ال : تعاظلت 
اجل���راد إذا تس���افدت . وم���ن معانيه���ا أيض���ًا 
التَّضم���ني يف القوايف ، وه���و افتقار البيت من 
الش���عر إىل ما يليه ؛ لتبيان معنها ، واملعاظلة 
أيضًا ه���ي ثقل العبارة وصعوبة التلفظ بها ، 
وع���ن ابن األثري " تراك���ب األلفاظ وتداخلها 
، وهذا كله ع���ن كتاب املصطلح النقدي يف 
نقد الش���عر – إدري���س الناق���وري – وجاء به 
أيضًا أن املعاظلة هي التعقيد ، وموالة الكالم 
بعض���ه ف���وق بع���ض ؛ ألن كل ش���يء ركب 

شيئًا فقد عاظله .
وبعد اس���تعراض ما ج���اء يف معن���ى املعاظلة 
معجمي���ًا ، وداخل كتب النق���د ، وبعد النظر 
يف ش���عر زه���ري والرجوع إىل ق���ول عمر فيه ، 

يك���ن القول بأن مراد عمر بقوله " ال يعاظل 
ب���ني ال���كالم " هو أن���ه ال يدخل يف ال���كالم ما 
لي���س من جنس���ه ، وال يتوعر فيه ، وال حيوج 
بعض���ه إىل بع���ض يف تبي���ان م���راده ومعناه ، 

وهكذا كان زهري . 
والس���بب اآلخ���ر يف تقدي���م عمر زه���رياً ، هو 
أنه ) ال يتبع حوش���ي الكالم ( ، واحلوش���ي هو 
الوحشي الكز الذي نبت حروفه ، وثقل لفظه 
، واس���تعصى نطق���ه ، وال ري���ب أن يف ال���كالم 
كالم���ًا نابيًا ومستوحش���ًا ، ال يصلح للش���عر 
، وأن الش���اعر ال���ذي ال يأخ���ذ نفس���ه بعملية 
اختي���ار دقيق���ة ملفردات���ه ، ه���و يف احلقيق���ة 

يعرض أدبه للهجنة وشعره للسقوط .
وآخ���ر س���بب يف تقديم عم���ر زه���رياً ، هو أنه 
) ال ي���دح الرج���ل إال مب���ا في���ه ( ، وه���و م���ا 
يعرف اليوم بالصدق الواقعي ، كما يس���ميه 
الدكت���ور إحس���ان عب���اس ، وكم���ا ج���اء يف 
كتاب���ه ) تاري���خ النقد األدبي عن���د العرب ( ، 
وقد كان قول عمر هذا ، ركيزة للكثري من 

النقاد بعده ، الذين عنوا بالصدق الواقعي .
وه���ا هنا نلمح أثر عمر يف حركة النقد عند 
العرب ، فهو يش���ري يف كلمت���ه القصرية عن 
زهري إىل ث���الث قضايا مهمة يف نقد الش���عر 
، تتعل���ق القضيتان األوىل والثاني���ة ) باملبنى 
( ، والقضي���ة الثالثة ) باملعنى ( ، وقد ش���غلت 
ه���ذه القضاي���ا علم���اء النقد قدي���ًا وحديثًا ، 
ومما ينبئ عن مكانة عمر ومعرفته احلاذقة 
باألدب ، هو هذا التقس���يم الدقيق ، والتفريق 
الواض���ح ب���ني عنصري���ن مهم���ني يف مبن���ى 
القصي���دة دون معناها ، وال أعرف أحداً ممن 
تكلموا يف الش���عر قديًا قد سبق عمر يف هذا 
التفري���ق ، فقص���ارى القول عنده���م يف نقد 
الش���عر ، هو أنه مبين ومع���ين ، وما راق مبناه 
وحس���ن معن���اه ه���و عنده���م الش���عر املقدم ، 
ولكنهم مل يغوصوا ويتعمقوا فيحددوا أقسام 
املبنى وحدوده ، وأبعاد املعنى وفصوله . وعمر 

- كم���ا رأين���ا - خطا خطوة ص���وب التحديد 
والتدقي���ق ، وذل���ك بقول���ه يف وص���ف زه���ري 
كان ال يعاظل بني الكالم وال يتبع حوش���يه 
.. إخل . واملعاظل���ة واتب���اع احلوش���ي كالهما 
يتص���ل باملبن���ى ، غ���ري أن املعاظل���ة تك���ون يف 
الرتكيب ، واتباع احلوش���ي يك���ون يف اللفظ 
، وجيم���ع االثنني املبين ، ويفس���رهما اللفظ 
، فعم���ر يلف���ت النظ���ر إىل حقيق���ة خط���رية 
وقضي���ة مث���رية ، ويوج���ه االهتم���ام ص���وب 
اللف���ظ يف حالتي���ه البس���يطة والرتكيبي���ة 
، وه���ذا االهتم���ام من���ا وتط���ور ، حت���ى أصبح 
يث���ل آراء نقدي���ة كب���رية ، ومرجع���ا مهمًا 
للكثري من امل���دارس النقدي���ة ، وأما القضية 
الثالثة اليت أشار إليها عمر ونبه عليها ، فهي 
قضية الصدق يف الش���عر ، ويفسرها قوله يف 
زه���ري ) ال ي���دح الرجل إال مبا في���ه ( ، وهي 
قضية كبرية ش���غلت النقاد قديًا وحديثًا ، 
وق���د تفرع عنها أقوال عدي���دة وآراء كثرية . 
وعابوا على الشاعر مدح الرجل مبا ليس فيه 
، أو إظهار األش���ياء على غري حقيقتها ، جتلى 
ذل���ك بوضوح عند الناقد األندلس���ي املش���هور 
ابن بسام الشنرتيين ، صاحب الذخرية ، كما 

جتلى عند ابن حزم يف نظرته للشعر .
وممن تع���رض للحديث عن زهري وش���عره ، 
أبو عمرو اجلاحظ ؛ حيث ورد عنه قوله يعين 
زه���رياً ) وم���ن ش���عراء العرب م���ن كان يدع 
القصائد متكث حوال كريت���ًا ، وزمنًا طوياًل 
، ي���ردد فيها نظره ، ويقل���ب فيها رأيه ، اتهامًا 
لعقله وتتبعًا على نفسه ، فيجعل عقله زمامًا 
على رأيه ، ورأيه زمامًا على ش���عره ، إش���فاقًا 

على أدبه ، وإحرازاً ملا خوله اهلل من نعمته . (
ه���ا هو ناقد آخ���ر له مكانت���ه العالي���ة ورتبته 
الس���نية يف عامل النق���د واألدب ، هو اجلاحظ 
، فانظ���ر م���اذا يق���ول ؟ يقول : ) ومن ش���عراء 
العرب م���ن كان يدع القصائ���د متكث حوال 
 ، – وزمنن���ًا طوي���اًل  – أي كام���اًل  كريت���ًا 

ي���ردد فيها نظره ، ويقلب فيه���ا راية ( . وهذا 
الق���ول يصف به اجلاحُظ زه���رياً ، اعتداداً به 
، وإج���الاًل ل���ه ، ف���إن ترديد النظ���ر ، وتقليب 
ال���رأي يف األم���ر قب���ل ش���يوعه ، ه���و أص���ل 
الص���واب وع���ني احلكم���ة عن���د كل الناس . 
ومن فعل���ه ملك زمام خياره وجعل لنفس���يه 
الغلبة على غريه ، فإن كان رئيس���ًا أو شاعراً 
أو خطيب���ًا ، توجب ذلك عليه وتأكد يف حقه 
، ملسؤولية القدوة وخطورة التأثري ، والشاعر 
الذي يأخذ نفس���ه به���ذا األدب ، ويلزمها بهذا 
القانون ، هو مش���فق على أدبه ، صائن لنفسه 
، ع���ارف قدر نعم���ة ربه علي���ه ، وهكذا كان 
زه���ري يف نظر اجلاحظ ال���ذي يضيف معلاًل 
قوله ) اتهامًا لعقله وتتبعًا على نفس���ه ( ، ويف 
هذا التعليل تظهر مالمح شخصية اجلاحظ 
الناق���د الف���ذ واألدي���ب النحرير ؛ فه���و أديب 
حصيف ، يعرف قدر نفس���ه ، وال يركن إىل 
أول خاطر ، وال ينس���اق ألدن���ى فكره ، بل هو 
ح  يناقش خاط���ره وحياكم فكرته ، فإذا صرَّ
ل���ه احلق وانفلق له الصبح ، اطمأن واس���تقر 
وأع���ذر نفس���ه ، فق���د بالغ يف جتن���ب مواطن 
الزلل ، وأخذ بأس���باب الس���المة ما اس���تطاع 
. وعل���ى ذل���ك جي���ب أن يك���ون أرب���اب األدب 
وأهل القدوة ؛ ليس���لم الناس من مغبة رأيهم 
الفط���ري ، ويس���لموا هم من املالم���ة والنكري . 
واجلاحظ يسقط ذلك على زهري ، ملا رآه يدع 
قصائ���ده متكث حوال كريت���ًا وزمنا طوياًل ، 
ويف قول اجلاحظ دليل على أن صناعة زهري 
وال كصناع���ة ، صناع���ة تش���ذيب وتهذي���ب 
وإش���فاق وحرص وصيانة ، وإحراز ال تزري 
بالطب���ع وال تتصل بالتكلف ، وأقول ذلك ألن 
اجلاح���ظ يعد من أنصار حس���ن البناء ، ومن 
مدرس���ة اللف���ظ ، وه���و إىل جان���ب ذلك يج 
التعن���ت ويكره التوعر ، وما نس���ب إليهما من 
صناع���ة ظاه���رة يضيع فيها املعن���ى ، وتبهت 

فيها الصورة .

ــرف أحدًا ممن  ــدة دون معناها ، وال أع ــني يف مبنى القصي ــني عنصرين مهم ــح ب ــق الواض التفري
ــبق عمر يف هذا التفريق ، فقصارى القول عندهم يف نقد الشعر  ــعر قدميًا قد س تكلموا يف الش

، هو أنه مبين ومعين 
لوحات : حسن دهيمش
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نشأت أزمة دس���تورية فى بداية عهد النظام 
امللك���ى وه���ى ازمة ق���رار احملكم���ة العليا فى 
قضية عل���ى الديب خبص���وص حل اجمللس 
التش���ريعى بطرابل���س عام 1954. جس���دت 
ه���ذا الق���رار قضية اخلالفات حول س���لطات 
القضائي���ة  الس���لطات  ع���ن  وفصله���ا  املل���ك 
احملكم���ة  أص���درت  حي���ث  والتش���ريعية. 
ق���راراً بع���دم دس���تورية القرار امللكى ش���كليا 
حبل اجملل���س التش���ريعى الطرابلس���ى. هذا 
اخلالف ادى اىل س���قوط حكومة الساقزىل. 
لق���د مت ادارة ه���ذه االزم���ة بركاك���ة م���ن 
قب���ل الدي���وان امللك���ى من���ذ البداي���ة حيث مت 
اصدار مرس���وم بهيئ���ة امر ملك���ى ومل يتبع 
االجراءت الدس���تورية القانونية الصحيحة 
فى إصدار القرار، الش���يء الذى مكن الس���يد 
عل���ى الديب )رمحه اهلل( م���ن رفع القضية - 
وهذا كان من حقه- وظفر بقرار لصاحله، 
وبعد ص���دور قرار احملكمة بع���دم القبول به 
وحتدى س���لطة احملكمة. هذه االزمة كانت 
اول اختب���ار لفاعلية املؤسس���ات الدس���تورية 
ف���ى الدول���ة احلديث���ة. و لقد كت���ب الكثري 
ع���ن ه���ذه القضية ولك���ن من خ���الل وثائق 
اخلارجي���ة االمريكية س���نتعرف على بعض 
ما قد جرى خل���ف الكواليس، و اراء ، وتقييم 
النعكاس���ات القضي���ة م���ن ش���خصيتني من 
ش���خصيات العه���د امللك���ى، وهم���ا الس���يدان 
حممود املنتصر وعلى اجلربى. هذه الوثيقة 
وهى مذك���رة اىل اخلارجية االمريكية من 
Henry S. Vi -  ململفوض االمريكى بليبي���ا

lard(( وفيه���ا يلخ���ص املف���وض االمريكى 
حمم���ود  الس���يدان  م���ع  حمادثت���ه  فح���وى 
الس���يد  ويس���رد  اجلرب���ى.  وعل���ى  املنتص���ر 
حمم���ود املنتص���ر بع���ض االح���داث، حس���ب 
معلومات���ه اخلاص���ة، ع���ن كيفي���ة تعام���ل 
الدي���وان امللك���ى وواىل طرابل���س م���ع ق���رار 
احملكم���ة بعد صدوره. كم���ا يقوم هو وعلى 
اجلربى بإبداء ارائهما وتقييم انعكاسات هذه 
القضية على ليبيا داخليا وخارجيا.ويالحظ 
هنا اهتمام الس���يدان حمم���ود املنتصر وعلى 
اجلرب���ى بالتأكي���د عل���ى ض���رورة س���يادة 
القانون وقلقهما من ان غياب سلطة قضائية 
مستقلة قد ُيس���ئ اىل مسعة ليبيا دوليا وقد 
خُيوف الش���ركات االجنبية من االس���تثمار 
ف���ى ليبي���ا عندم���ا يش���عرون ان القضايا فى 
احملاك���م ال يفصل فيه���ا بناء عل���ى القانون 
وحيثي���ات القضية ولكن بن���اء على قرار من 
الس���لطة.و يؤك���د الس���يد حمم���ود املنتصر 
ان ه���ذه االزم���ة مل تك���ن متوقع���ة عندما مت 
تأس���يس الدولة حتت رعاي���ة أألمم املتحدة 
بنظ���ام ملك���ى دس���تورى وم���ا كان يعت���ر 
مس���ار متنور، ديوقراطى، متطور. ويرفض 
املنتص���ر فك���رة تكوي���ن حزب مع���ارض بعد 
خروج���ه م���ن احلكوم���ة ألن هذا يك���ون  فى 

رأيه، ليس فى مصلحة وحدة ليبيا.
التارخيى •املوثق 
الوثيقة •ترمجة 

•برقي���ة رقم) 425( 13 ابريل 1954 من : 
املفوضي���ة االمريكية بطرابل���س اىل : وزارة 

اخلارجية ،واشنطن
•املوض���وع : حمادث���ة م���ع حمم���ود املنتصر 

وعلى اجلربى خبصوص االزمة السياسية
اثن���اء زيارتى لطرابل���س فى انتظ���ار العودة 

ملفاوضات قاعدتنا، تناقشت على انفصال مع 
عضوين س���ابقني فى احلكومة، هما حممود 
املنتصر وعل���ى اجلربى، التط���ورات االخرية 
الناجتة م���ن قرار احملكم���ة االحتادية العليا 
ف���ى قضية على الديب. تن���اول معى حممود 
املنتصر العشاء يوم 10 ابريل وعلى اجلربى 
شرب معى الشاى فى منزىل فى نفس اليوم. 
هما االثنان، املنتص���ر واجلربى، اللذان كانا 
م���ن ضم���ن املهندس���ني الرئيس���يني للدولة 
الليبي���ة االحتادي���ة ، اختذا موقف���ا جديا من 
االح���داث وتوقع���ا ان ضررا كب���ريا قد ينتج 
لس���معة ليبيا الدولية اذا قرارات مس���تقبلية 
للمحكم���ة ُتلغ���ى بقرارات م���ن امللك. وكما 
كان متوقع���ا الم املنتصر عدوه الش���خصى، 
ابراهيم الشلحى على االزمة احلالية. حسب 
معلومات املنتصر، امللك كان مستعدا مسبقا 
بالقب���ول بق���رار احملكمة س���واء كان القرار 
متفق���ا او خمتلف���ا م���ع املرس���وم امللكى حبل 
اجمللس التشريعى الطرابلسى. ولكن فى يوم 
املنتصر(  )الصديق  الواىل  س���افر  ابريل،   17
اىل بنغ���ازى ف���ى طائرة وفرت ل���ه من مطار 
ويل���س من اج���ل اقن���اع املل���ك للتأكيد على 
س���لطة العرش فوق قرار قاضيني مصريني 
و قاضى لييب فى القسم االدارى فى احملكمة 
ال���ذى نظ���ر ف���ى القضي���ة. ولك���ن يب���دو ان 
الصديق مل يقابل امللك ولكن قابل الش���لحى 
- و اكرر حس���ب رواية املنتصر-  قيل له بان 
القصر ُيؤي���ده بتجاهل ق���رار احملكمة العليا 
وجي���ب ان يرج���ع لطرابل���س ويتعام���ل مع 
الوض���ع بأى طريقة ي���رى هو انها مناس���بة. 
وقال املنتصر ان الش���لحى ه���و الذى تصرف 
ع���ن املل���ك وهكذا اعط���ى الصالحي���ة للواىل 
ملعارضة احملكمة واالس���تمرار فى انتخابات 
جملل���س تش���ربعى جديد. وع���ر املنتصر عن 
شكوكه بأن امللك كانت له مجيع املعلومات 
خبص���وص ه���ذه املس���ألة أو ان���ه يرغ���ب ان 
يشغل نفس���ه حبلها. هذا يؤيد االنطباع الذى 
تولد عن���دى عندما رفض امللك التعليق على 
زي���ارة ال���واىل لبنغ���ازى او اس���تقالة حكومة 
الساقزىل )برقية املفوضية 351 بتاريخ 10 
ابري���ل(. ومن خالل ارتب���اط  طويل مع امللك 
ادريس، ش���عر املنتصر ان املل���ك عنده فرص 
قليل���ة او مي���ول لدراس���ة طرف���ى اى قضية 
م���ا ولكنه يس���تمع باهتم���ام لنصيحة رفيق 
العمر وحمل ثقته وال���ذى دائما جبانبه وله 

الكلم���ة االخرية قى اى ق���رار كان كبريا او 
صغريا. ال يعتقد املنتصر بان امللك ش���خصيا 
ق���رار احملكم���ة، النه���ا  ض���د  س���يقف  كان 
كانت سياس���ته من البداية احلكم بطريقة 
دس���تورية. الش���لحى فى احلقيقة ه���و القوة 
وراء الع���رش والصدي���ق املنتص���ر عميله فى 
طرابلس. والحظ املنتص���ر بان الواىل صرح 
عل���ى االقل ف���ى مرت���ني مبعلوم���ات خاطئة 
خبصوص هذه القضي���ة. ادعى الصديق بان 
املل���ك هو الذى دع���اه ملناقش���ة االزمة نتيجة 
قرار احملكمة )بناء على هذا االدعاء هو الذى 
جعل قائد مطار ويلس يوفر طائرة للرحلة(، 
ولك���ن اتصاالته كانت مع الش���لحى وليس 
مع امللك. و اضافة لذل���ك، عندما رجع ادعى 
انه قابل امللك وحصل على تأيده الش���خصى 
بتجاهل قرار احملكم���ة. وكنتيجة طبيعية 
لذلك، ه���و تش���بث الصديق املنتص���ر اكثر، 
و تنب���أ حمم���ود املنتصر بان القص���ة مل تنته 
بعد. و اثارها فى املدى طويل ستكون خطرية 
على الصديق حيث انه سيكون معروف بعدم 
تأييده ملؤسس���ة مُتثل اعلى س���لطة قضائية 
ف���ى الب���الد. لع���ل حمم���ود كان يفك���ر ف���ى 
الصورة التى نش���رت عل���ى صفحات جريدة 
طرابل���س الغ���رب احلكومي���ة والت���ى ُتظهر 
الواىل واقفا ُمتحمس���ا جبانب راية حممولة 
من قبل املتظاهرين تقول:" تس���قط احملكمة 
االحتادية العليا " و شعر املنتصر، و هو الذى 
لي���س عنده تأييد للمصريني ف���ى ليبيا، بانه 
جبان���ب االهانة الش���خصية للقض���اة الذين 
مت رف���ض قرارهم ، فان احملكمة مت تش���ويه 
مسعته���ا بالكام���ل واذا احداث مس���تقبلية مل 
تعاجل هذا اخللل فأنه سيمر وقت طويل قبل 
ان يت���م اعادة الثق���ة فى قراراتها. االش���اعات 
الت���ى تقول بان القاهرة ه���ى اىل كانت وراء 
الق���رار وهى غري عادلة عل���ى االطالق حيث 
ان القضاة كانوا امن���اء وحتما ليس عندهم 
دواف���ع خارجي���ة. اك���ر االضرار ق���د تكون 
حول تردد مستثمرون ورجال اعمال اجانب، 
او جتار ممن يتعاملون مع ليبيا فى تعريض 
رؤوس امواهلم للخط���ر فى دولة يكون فيها 
القضاء هو قرار ملكى من جانب واحد. وتسال 
املنتص���ر ع���ن ش���ركات النف���ط االمريكية 
بالتحديد اذا ما كانت ستدخل  فى  مشاربع 
كبرية ف���ى ليبيا عندما ال يوج���د ضمان ان 
قضية اس���تئناف للمحكم���ة العليا ال يفصل 

فيه���ا بناء عل���ى حيثي���ات القضي���ة. ويؤكد 
الس���يد حمم���ود املنتص���ر ان ه���ذه االزمة مل 
تكن متوقعة عندما مت تأسيس الدولة حتت 
رعاي���ة االمم املتحدة بنظام ملكى دس���تورى 
وما كان يعتر مس���ار متن���ور، ديوقراطى، 
ومتط���ور. واخ���ذ على اجلرب���ى تقريبا نفس 
وجه���ة نظر املنتصر وش���ارك ش���عور االخري 
بالنس���بة ملا قد يكون تأث���ري االزمة على رأى 
االم���م املتحدة او ال���رأي الع���ام العاملى. وقال 
ان���ه مل يك���ن متوقعا ان ليبيا كانت س���تتجه 
عل���ى النهج احل���اىل وانه ل���و أن نظاما ملكيا 
دكتاتوريا من سيحكم، فهذه ستكون خطوة 
للخلف بالنسبة لليبيا. اجلربى ليس بصحة 
جيدة كافية لتس���مح له بالقيام بدور فعال 
فى الشؤون السياس���ة ولكن يتابع التطورات 
احلالية عن قرب. كان هو قلقا كثريا على 
مس���تقبل بل���ده، ولكن���ه ال ي���رى للصعوبات 
فى املس���تقبل حي���ث ان احلكوم���ة االحتادية 
ضعيف���ة للعم���ل بفاعلي���ة فى ظ���روف مثل 
الظ���روف احلالية. وضح ىل ب���ان ليس لديه 
اى رغب���ة فى منصب وزارى و حتى تتحس���ن 
صحت���ه بالكام���ل وعنده���ا فهو ل���ن يقبل اال 
مبنصب وزارى فى اخلارج. وأعلمنى حممود 
املنتصر بانه رفض بكل تأكيد منصب وزير 
مف���وض او س���فري اىل لن���دن. يرغ���ب هو فى 
االبتع���اد عن السياس���ة واالهتم���ام باألعمال 
اخلاصة للمس���تقبل القريب. رأى هو انه قد 
يك���ون ارتك���ب خطا ف���ى عدم قبول���ه منصب 
لن���دن الن هذا س���يبعده عن الوض���ع الراهن 
وتس���مح له بالعودة مس���تقبال وي���داه حرتان 
لتكوين وزارة اخرى اذا طلب منه ذلك. سالت 
املنتص���ر فى اذا م���ا كان يرغب فى تكوين او 
رعاية حزب مع���ارض. نفى املنتصران يكون 
عن���ده اى رغب���ة فى القي���ام بذل���ك، حيث ان 
ه���ذا لي���س فى مصلح���ة وحدة ليبي���ا. ولكن 
عندى ش���عور بانه ال يستطيب ان يكون دوره 
خامد وانه غري س���عيد بوضعه خارج جمرى 
االحداث املتحركة بسرعة. انه بكل تأكيد 
من املؤس���ف لليبيا ان يكون هو غريمنتفع به 

خلدمة بلده فى وقت هام كهذا.
من فضلكم ارس���لوا نس���خ اىل لندن، باريس، 

روما، والقاهرة.
•هنرى س. فيالرد

��������������������������������������������������������������������
– 2013م  5 –  4 النشر يف  اعادة  املستقبل  متت  •ليبيا 

وثيقة

تسقط احملكمة االحتادية العليا

إني دعوت الصر بعدك واألسى   
           فأتى األسى طوعا ومل جيب الصر

وأّنى لنا بالصر بعدك يا عليٌّ     
           وقد حال ما بيين وبينك قُر

أبًا كنت لي علمتين ورعيتين     
            إليك أفر إذا ما هالين األمر

متد إلّي ذراعيك باحلب حاضنا   
            إذا ماغشاني الضر واخلطر

وحضنت يف األعماق حلما مفارقا  
          ألمة الغرب عاف مساؤها العمر

هلل درك كم كابدت من أمٍل        
              جرح العروبة أدمى قلبك النضر

عليٌّ وأنت اليوم ترحل بعدما     
             نفذ القضاء وخط بيانه القدر

ال زلت حيا ما حيينا خالدا         
                  نراس دربك من نفحاته العطر

عّمان بلد طيب ومبارك           
            حضنتك ثم نعتك مثل وليدها البكر

أشراف هذي األرض سالت دموعهم   
       حزنا وهم يروون ما ضمه األثر

واألهل يف ليبيا نعوك مجيعهم     
            شادوا بسريتك الفيحاء وافتخروا

من يف أمان اهلل وارقد هانئا         
           من بعد ترحال وأضنى دربك السفر

وجزاك ربك ما قدمت من عمل      
         فيه اجلواهر واألحجار والدرر

واهنأ بقرك يف قلوب أحبة          
         فمكان مثلك ليس الطني واحلجر

عهدا سأبقى ما حييت مثابرا          
        خطوات دربك حتى ينجلي الكدر

وتعود ليبيا للوئام عزيزًة           
           يضي الظالم ويبزغ بعده الفجر                   
 عمان 3\6\2014

"وداعًا يا علي"

يف رثاء شقيقي الغالي الدكتور علي أمحد عتيقة

 الغاية والوسيلة
هن���اك فك���رة قدي���ة متداول���ة مفاده���ا أن 
اإلنس���ان هو احليوان الوحي���د الذي يارس 
القتل جمانا ومن أجل القتل وليس من أجل 
البقاء كما تفع���ل احليوانات األخرى. هذه 
الفك���رة أو احلكم���ة ال تنطب���ق يف احلقيقة 
على كل احل���االت وال تغط���ي كل الواقع 
الع���ام لظاه���رة القت���ل. رغم وج���ود حاالت 
ن���ادرة باثولوجي���ة يس���تمتع فيه���ا القات���ل 
بالقتل والتمثيل جبثت ضحاياه، مثل جاك 
الس���فاح وجزار روس���توف وخانق بوسطون 
وغريهم من القتلة املعروفني الذين يعانون 
م���ن إضطراب���ات نفس���ية عميق���ة أدت إىل 
قيامه���م به���ذه اجلرائ���م املتسلس���لة طوال 
أعوام حتى حلظة القب���ض عليهم، وقتلهم 
بدورهم. إذا أس���تثنينا هذه احلاالت النادرة 
ف���إن القات���ل يف أغل���ب احل���االت يقت���ل ألن 
هناك من يدفع له مثن جريته، سواء كان 
ذلك على املس���توى الفردي - القاتل املأجور 
املس���توى اجلماع���ي  أو عل���ى  املرت���زق -  أو 
املنظ���م كالعصاب���ات اإلجرامي���ة الكب���رية 
مثل املافيا وكوزا نوسرتا وعصابات تهريب 
املخ���درات الك���رى يف أمري���كا اجلنوبية، أو 
املؤسسات العس���كرية كاجليش والشرطة 

أو أجهزة األم���ن واملخابرات املختلفة واليت 
هي وظائف حكومية ذات رواتب وإمتيازات 
حم���ددة ومعروفة، وذات ه���دف واحد يتيم  
هو ش���ن احلروب والغارات وممارسة القتل 
وسياس���ية  إقتصادي���ة  مص���احل  حلماي���ة 
للجه���ة ال���يت تدفع روات���ب ه���ذه الفئة من 
القتل���ة الش���رعيني. فالقت���ل يف نهاية األمر 
جم���رد "حرف���ة" يارس���ها البعض لكس���ب 
قوته وقوت عياله، ويف هذه احلالة، اإلنسان 
يقتل ليأكل مثله مثل أي حيوان مفرتس. 
ويف حاالت أخرى يس���تخدم اإلنسان "قوته" 
احليواني���ة بطريق���ة منظم���ة وألغ���راض 
خمتلف���ة وال تتعلق بالبقاء وح���ده. فالقوة 
احليوانية، إذا استعملت يف جماهلا الطبيعي 
س���تمكن احليوان من البق���اء واحلفاظ على 
حيات���ه يف الغابة أو يف الصح���راء، يف البحر 
أو يف الس���ماء كم���ا تفع���ل كل احليوانات 
واألمساك والطيور، تأكل بعضها البعض، 
الق���وي ي���أكل الضعي���ف والكب���ري ي���أكل 
الصغري. واإلنسان ككائن متطور وككائن 
أجتاز منذ عدة قرون مرحلة تسلق األشجار 
كالق���رود، كان عليه أن جيتاز أيضا فكرة 

إس���تعمال قوت���ه احليواني���ة ويتخلص من 
فك���رة اهليمن���ة والس���لطة والق���وة، ألنه مل 
يعد حيت���اج كفرد هل���ذه الق���وة للحصول 
على غذائه وضم���ان بقائه، نتيجة اندماجه 
يف حياة اجتماعية وكونه يعيش مع أفراد 
آخري���ن يش���كلون هويته كإنس���ان حتكمه 
التزامات إنس���انية وقوانني أخالقية تضمن 
ل���ه البق���اء واملس���اندة واملس���اعدة م���ن بقية 
أف���راد اجملتمع. إال أن اإلنس���ان، أو باألحرى 
املؤسس���ات اليت تدع���ي أنها متثل اإلنس���ان، 
ما تزال مس���تمرة يف اس���تعمال هذا السالح 
البدائي "القوة" للحصول على أش���ياء أخرى 
مثل الس���لطة واجل���اه والثروة وهي أش���ياء 
ال تتعلق بالبقاء مباش���رة وإمنا بالس���يطرة 
على بقية أفراد القبيلة، وهي عادة إنسانية 
وليس���ت حيواني���ة بأي ح���ال م���ن األحوال. 
اإلنس���ان اس���تمر يف تطوي���ر ه���ذا اجلان���ب 
احليوان���ي املتخل���ف "القوة" إلس���تعماله يف 
أغراض إنس���انية حبثة مثل جتميع الثروة 
واإلس���تحواذ على أراضي اآلخرين وفرض 
آرائه ورؤيته للعامل وإس���تعباد بقية البش���ر 
ليخدم���وا أغراضه اخلاص���ة. واليوم أصبح 
نع���د  ومل  ويومي���ة  عام���ة  ظاه���رة  القت���ل 
نس���تطيع تعداد اجلثت وال حتديد أماكن 

اجملازر اليومية، وأصبحت مقولة س���تالني 
املشهورة  يكن أن تكون عنوانا لكل الصحف 
اليومية " موت إنس���ان واحد يعتر مأس���اة، 
وموت اآلالف جمرد إحصائيات ".  ونذكر 
هن���ا سلس���لة القص���ص املص���ورة الياباني���ة 
)ماجن���ا( واملعروفة بإس���م "مذك���رة املوت" 
للكاتب "تسوجومي أوبا" والرسام "تاكيشي 
أوباتا"، للتدليل على بؤس العقل اإلنس���اني 
املعاصر وضمور خياله وعقله لدرجة تبعث 
على اليأس واإلحباط. أحداث القصة تدور 
حول ش���خصية  "اليت ياجامي"، وهو طالب 
يف املرحل���ة الثانوي���ة م���ن دراس���ته، ذك���ي 
عل���ى ما يبدو وذو خيال واس���ع، حيب اخلري 
واهلدوء والنظ���ام، ويؤرقه ما يراه حوله من 
ش���رور وجرائم  تثري القشعريرة يف جسده 
كلما فك���ر فيه���ا ناهيك عن الفس���اد الذي 
استش���رى يف كاف���ة طبق���ات اجملتمع. وقد 
عث���ر ذات ي���وم بالصدفة عل���ى مذكرة هلا 
قوة س���حرية خارقة للطبيعة وحتمل اسم 
امل���وت(  متن���ح  Death Note )مذك���رة 
ملس���تخدمها القدرة على قتل أي إنسان عن 

بعد وبدون أن يلمس���ه، ش���رط أن يكون قد 
رآه يف السابق، وذلك عن طريق كتابة اسم 
الضحية يف املذكرة مع تذكر واستحضار 
صورته يف املخيلة، فاإلس���م وحده ال يكفي 
لتعي���ني الضحي���ة لوج���ود أن���اس كثريين 
حيمل���ون نفس اإلس���م كما يبدو. وتس���رد 
أح���داث القص���ة حماول���ة "الي���ت" إلقام���ة 
عامل تتوفر فيه الس���عادة واألمن، مكونا من 
البش���ر الذين حيبون اخلري، خاِل من الش���ر 
واجلري���ة، ويك���ون، بطبيع���ة احل���ال، ه���و 
احلاك���م املطلق هلذا الع���امل املتخيل وذلك 
باس���تخدام املذكرة الس���حرية لقتل كل 
م���ن يعتقد كونه ش���ريرا، وينظ���ف العامل 
من البش���ر الذي���ن ال يس���تحقون احلياة يف 
نظره. وال نشك أننا نسبح هنا يف عامل الشر 
ذاته، وهو نفس الرنام���ج الذي قامت عليه 
كل دكتاتوريات العامل، أي إختيار البش���ر 
الذي���ن يس���تحقون احلي���اة حس���ب املعاي���ري 
ال���يت ختتاره���ا وتدم���ري البقي���ة. اإلعتق���اد 
الطفول���ي ب���أن اجلرية توجد ألن���ه هناك 
جمرم���ون، التخل���ص م���ن اجمل���رم وقتل���ه 
يع���ين حمو اجلري���ة من اجملتمع، ناس���ني 
البس���اطة،  منته���ى  ويف  بس���يطة  حقيق���ة 
وه���ي أن اجملتمع ذاته هو الذي ينتج اجملرم 
واجلري���ة مع���ا، فلي���س هن���اك م���ن يولد 
جمرم���ا أو قاتال من���ذ الي���وم األول حلياته، 
وإمن���ا خنل���ق جمرم���ني وقتل���ة ونكونه���م 
وندربهم يف مصنع اجملتمع الكبري. وننس���ى 
حقيق���ة أخرى أكثر بس���اطة م���ن األوىل، 
بأنه من املس���تحيل أن خنلق جمتمعا خيلو 
م���ن القت���ل مس���تعملني القت���ل كوس���يلة 
للوص���ول إىل هذا اهل���دف، فالوس���يلة اليت 
نس���تعملها ال يكن أن تك���ون متناقضة مع 
اهل���دف املنش���ود. فالغاي���ة ال يك���ن أن ترر 
الوسيلة، بل على العكس من ذلك، الوسيلة 
جزء ال يتجزأ من اهلدف املنشود وال يكن أن 
تنفص���ل عنه أو تكون يف تناقض معه. ولكن 
هذه البديهيات البس���يطة عادة ما تغيب عن 
عباقرة الفكر والفن والفلس���فة والسياسة. 
وعندما أبدى البعض إمشئزازهم وتقززهم 
وإدانتهم الش���ديدة للطريقة اهلمجية اليت 
قت���ل بها الديكتاتور الق���ذايف، أجاب اجلميع 
وتقريب���ا بدون إس���تثناء بأنه يس���تحق هذه 
املوت���ة الش���نيعة وبأن���ه ال داع���ي حملاكمة 
مث���ل ه���ذه املخلوق���ات، وال داع���ي لتبدي���د 
الوق���ت واألم���وال، بل جيب قتله ويف أس���رع 
وق���ت ممكن، مثل كل���ب. بطبيع���ة احلال، 
الطريق���ة اليت نعامل به���ا األعداء تدل على 
هوي���ة اجملتم���ع بكامله وتش���ري مب���ا ال يدع 
جماال للش���ك إىل املس���تقبل الذي ينتظره. 
رفضنا للقتل وعقوبة اإلع���دام دافعه ليس 
الرأف���ة باجمل���رم أو باحملك���وم علي���ه باملوت، 
وإمن���ا بالقتل���ة أنفس���هم وباجملتم���ع الذي 
يثلون���ه. ألن قت���ل الدكتات���ور القذايف مت 
باس���م الثورة الليبية وباس���م الشعب اللييب 
بأكمل���ه. وحن���ن نع���رف أن ال���ذي يقت���ل 
م���رة ويت���ذوق طعم ال���دم، فإنه س���يواصل 
القت���ل مرات وم���رات، وه���ذه ه���ي الدوامة 
ال���يت تعان���ي منه���ا ليبي���ا والعراق وس���وريا، 
ومص���ر، وغريها، محامات يومية من الدم و 
االغتياالت والتفجريات و احلرائق، وصراع 
مستميت على كراسي السلطة وما يتبعها.

اإلنسان حيوان قاتل
  مجعة أمحد عتيقةسعود سامل
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لقد فرحنا بانتخابات 2012/7/7م وشارك فيها 
معظم الليبيني والليبيات وأنبهر العامل بالتنظيم 
واملش���اركة وروح اجلدية يف الذهاب لالنتخاب. 
كانت هنالك بوادر الش���ر قد ب���دأت خترج علينا 
وخاص���ة م���ن اجلماعات اإلس���المية واجلماعات 
املس���لحة مند اع���الن التحرير ي���وم 23 أكتوبر 
ازداد هذا عندما جنح  2011م. بداء االنقس���ام و 
مرس���ي يف االنتخاب���ات مبص���ر وح���زب النهضة 
ليبي���ا  يف  اإلس���المي  التي���ار  استش���عر  بتون���س. 
قوته وب���دأ يف جتميع الس���الح واملال والس���يطرة 
عل���ى مص���ادر ُصن���ع الق���رار وحماول���ة االنفراد 
بالس���لطة. بدأ املتطرفون دخ���ول ليبيا ومن كل 
م���كان وخاص���ة بعد طرده���م من مال���ي وخروج 
االمريكان والغرب من أفغانستان والعراق. التيار 
الليرالي كان ال يرض���ي بالطرف االخر ويريد 
االنفراد بالس���لطة مثل���ه مثل التيار اإلس���المي. 
جن���ح وجبدارة التيار الليرال���ي يف اقناع الليبيني 
والليبي���ات بأن���ه س���يقود ه���ذه املرحل���ة وف���از يف 
االنتخاب���ات ولكنهم مل يفوزوا بش���ي من رئاس���ة 
املؤمت���ر أو احلكوم���ة أو اغلبي���ة احلكوم���ة. التيار 
الليرال���ي ليس لديه قوة حتمي���ه اللهم مليقطة 
وناكر واملدني ) والزنتان رجل داخل ورجل بره( 
بعد حني س���قط التي���ار الليرال���ي وانتصر التيار 
الس���يطرة  املس���لحة يف  اإلس���المي واجلماع���ات 
على املؤمتر واحلكومة وإصدار ما يرونه مناسب 
هل���م واىل م���ن يس���اعدهم وحيميهم م���ن الدروع 
)مصرات���ه وغرفة ث���وار ليبيا( من حاولوا بس���ط 
الس���يطرة على ليبيا ولكنهم فش���لوا. لقد فش���لوا 

ألنهم:
وال  الشخصية  ومصاحلهم  أنفس���هم  1-ُيثلون 

تهمهم مصلحة ليبيا وال الشعب اللييب.
الس���لطة وباي مثن دون االس���تماع  2-يري���دون 

لرأي الشارع.
الغريان���ي هلم  الص���ادق  ليبي���ا  ُمف���يت  3-أحن���از 

وأصبح ُيصرح مبا يريدونه وكأنه ُمرشدهم.
4-ُيريدون ارجاع الش���عب اللييب اىل اخللف بعد 
م���ا ن���ال حريت���ه ويطم���ح اىل التق���دم واالزدهار 

والعيش بكرامة.
5-ال يوجد لديهم برنامج تنموي أو اسرتاتيجي 

حيدوا بليبيا والليبيني اىل االمام.
اللييب مس���لم  الش���عب  ب���أن  ادراكه���م  6-ع���دم 
وس���ين وأكثر الش���عوب حتفظًا ودراي���ة بالدين 

اإلسالمي.
7-اس���تعملوا االقص���اء والفتن���ة واخُلب���ث ألبعاد 
كل الش���خصيات الوطني���ة وخاص���ة م���ن ق���ادة 

ثورة 17 فراير مند البداية.
8-اس���تعملوا العنف ض���د الليبيني والليبيات من 

اغتيال وقتل وخطف وترويع. 
9-استباحوا دم الليبيني وخاصة ممن ضدهم أو 

كما يقولون كانوا مع القذايف.
10-دم اعرتافه���م باحلكوم���ة واملؤمت���ر، ومن يف 
املؤمت���ر منهم يش���تغل هل���م وليس لليبي���ا وينفذ 
هلم م���ا يريدونه حت���ى أصبحت ق���رارات املؤمتر 
اخلمي���س  يوم���ي  خاص���ة  أماك���ن  يف  تناق���ش 
واجلمع���ة قب���ل أن تع���رض عل���ى باق���ي أعض���اء 

املؤمتر.
 بعد صراع رهيب مع التيار اإلسالمي واجلماعات 
املسلحة والش���عب اللييب، هرب السيد علي زيدان 
بعد س���حب الثق���ة منه وهو أحس���ن ش���يء ُيعمل 
وحبذا لو كان هذا منذ البداية حيث ادخل البالد 

يف حال )مكانك س���ر( ، ومل حيق���ق الكثري وأهدر 
املال العام ومل يهتم بشيئني ُمهمني وهما اجليش 
والش���رطة واالمن واألمان للمواطن وليبيا. دخل 
يف ص���راع عقي���م م���ع اجلماعات اإلس���المية ومل 
يس���تطيع أن جيره���م ، واهان���وه ك���م م���ن مرة 
منعوه من دخول مكتبه واختطفوه ، واخرياً هرب 
كما يه���رب الفأر من القط. س���احمه اهلل ورحم 
اهلل أمرًأ عرف قدر نفس���ه. بعد ه���ذا اهلروب جلأ 
املؤمتر اىل حكومة تسري اعمال بعد ما قام الشعب 
اللي���يب ضده ودس���توريا يعت���ر ُمنتهي  صالحية 
العم���ل ي���وم 7 فراي���ر 2014م ولكنه���م م���ددوا  
ألنفس���هم وط���ردوا زي���دان وقاموا بإص���دار قرار 
باهلجوم على رئيس املكتب التنفيذي لرقة وهو 
يعتر احلكومة الثالثة مما خلق ش���جار وتطاحن 
وانش���قاق كاد أن يؤدي اىل حرب ال أول وال أخر 
هلا. استس���لم اجلظران بعد ما أعطيت له األموال 
ورجعت قوات مصراته اىل ديارها وحنمد اهلل أنه 
مل يت���م االقتحام. الس���يد الثين مل يفلح يف ش���يء 
وب���دأ باهلج���وم عل���ى املؤمتر ومل ينص���ع هلم مما 
جع���ل املؤمتر يقوم بتعني ش���خصية اخري امسه 
امح���د معتي���ق وال���ذي يع���رف مس���بقا ب���أن مدة 
الرئاس���ة لن تتجاوز ش���هور وس���وف ُيطرد كما 
ُطرد الذين من قبله. ولكن ملاذا هذا اإلصرار على 
معتيق من قبل اجلماعات اإلس���المية واملس���لحة 
داخل املؤمتر بأن يتوىل رئاس���ة الوزراء. س���اعدوه 
يف اقتح���ام مقر رئاس���ة الوزراء ي���وم 2.6.2014 
لك���ي يك���ون رئي���س وزراء جديد وبدون ش���رعية 
والش���عب ال ُيع���ري هلم اهتماما حي���ث فقد املؤمتر 
ش���رعيته واحرتام���ه ام���ام الش���ارع. معتي���ق يريد 
الكرس���ي ويري بأن يس���تلم وُيس���ري املرحلة قبل 
أن ينتخ���ب برمل���ان جديد ي���وم 25 يونيو 2014م 

ولعل أهم أس���انيد يتكأ عليه���ا وإن كانت بعيدة 
عن الشرعية : 

1-الس���يد معتيق مدعوم من الدروع ومن غرفة 
ثوار ليبي���ا وكل هؤالء هم م���ن يدعمهم املؤمتر 
وقادته���م أعضاء بارزي���ن باملؤمتر ومجيع قرارات 

املؤمتر هم من يصيغها ويقررها.
االخوان  م���ن  له  اإلس���المية  2-دع���م اجلماعات 
وكتلة الوفاء للش���هداء والليبي���ة املقاتلة. هؤالء 
ه���م م���ن كانوا س���ببا يف ط���رد زي���دان وحماربة 
الث���ين ووقوفه���م الص���ارم ض���د تكوي���ن اجلي���ش 

والشرطة وعالنية يدعمون أنصار الشريعة.
حي���ث  وبس���رعة  امليزاني���ة  ص���رف  3-حماول���ة 
رمب���ا بعض م���ن أعضاء املؤمت���ر ومن يش���تغلون 
بالوزارات وقادة املليش���يات املس���لحة لديهم ديون 
ل���دي ال���وزارات األخ���رى ويري���دون أن ُصرف���ت 
امليزاني���ة حت���ى يتحصلوا على ما ه���و اعطي هلم 

من مشاريع وعطاءات .
املؤمت���ر ومل يس���تلم أمح���د معتيق  4-أذا رح���ل 
فمع���ين هذا انتهاء نفوذ اإلس���الميني واملليش���يات 
داخ���ل املؤمت���ر والدول���ة ولك���ن م���ن حيق���ق هلم 
رحيله���م  بع���د  ش���هر  ول���و  س���يبقي  مطالبه���م 

وطموحاتهم كثرية يف كل شيء.
حكومتان ومؤمت���ر ومكتب تنفي���ذي يتصارعون 
عل���ى من حيك���م ليبي���ا دون أن يراجعوا أنفس���هم 
الس���لطة  الوط���ن.   به���ذا  يفعل���ون  م���اذا  ويع���وا 
ش���يطان وه���م يري���دون أن يس���تولوا عل���ى ه���ذا 
الشيطان حتى تتحقق كل رغباتهم الشيطانية. 
الدين اإلس���المي ال يق���ول ما يقول���وه هؤالء وال 
ه���ذا وال  تن���ص عل���ى  املباش���رة  الديوقراطي���ة 
حت���ى الع���رف والعق���ل يس���مح بهذا. لك���ن هؤالء 
يتصارع���ون على الس���لطة ألنهم يعت���رون ليبيا 

مغن���م هل���م حي���ث امل���ال حبوزته���م هم واس���رهم 
واطفاهل���م واقاربه���م والق���رار هل���م ويعملون ما 
يش���اؤون والس���الح معهم، يقتلون من ال يرغبون 
في���ه ويرعب���ون م���ن يف طريقه���م وينف���ذون م���ا 
يريدونه. أصبحوا مجيعا عباد هلذه الس���لطة وال 
تهمه���م ليبيا اب���داً مادام ال يوج���د فيها جيش وال 
ش���رطة تنفذ القانون وحتمي املواط���ن والوطن. 
يريدونه���ا ام���ارة إس���المية ويري���دون أن حتكم 
بالش���ريعة. ليبيا دولة إس���المية ودينها اإلسالم 
ودس���تورها س���تكون الش���ريعة مصدره األساسي 
ولك���ن ال نري���د ه���ؤالء الظالميني مم���ن يقتلون 
املسلمني ويرهبون املواطن اللييب ليل نهار. هؤالء 
هم م���ن جلب���وا احلكومتان واملؤمت���ر ويريدونهم 
عبي���د هلم وفع���ال هم عبيد هل���م اال القليل منهم. 
امعتيق أخطأ وسوف يندم على هذا ولن يستطيع 
حتقيق أي شيء على ارض الواقع ، وهو االن عبد 
هلؤالء وس���وف يستعمل لتنفيذ أش���ياء معينة مت 
ُيلقى به كما تلق���ي العظام للكالب. ابتعد عنهم 
وال تك���ن متخاذل ومس���تمع ال راء بعض األقارب 
واألصدقاء والذين لن ينفعوك يوم يأتي الش���عب 
ويط���ردك. املؤمت���ر منتهي اج���ال أم عاجال وحتى 
وانه���م االن حت���ت محاي���ة ال���دروع وغرف���ة ثوار 
ليبي���ا واليت هي ال متثل الثوار احلقيقني، س���وف 

يرتكونهم ويذهبون ملن يلك املال والقرار.
ليبي���ا وبعون اهلل س���تخرج م���ن هذه احملن���ة وإذا 
انتصر اجليش اللييب على أنصار الش���ر واالخوان 
يف بنغ���ازي ودرنه وطرابلس، س���تتحول ليبيا اىل 
دولة جديدة وتس���ري يف الطريق الصحيح. ال قدر 
اهلل إذا مل ينتصر اجليش على هؤالء ومل يس���انده 
الشعب يف هذا العمل من أجل ليبيا، ليبيا ستصبح 
دولي���ات ونبقي مثل العراق والصومال وينصبون 
لنا مالكي أو كرازي ونأكل ونشرب وكل شهر 
انتح���اري يفج���ر نفس���ه أو قنبلة تفج���ر ويوت 
العش���رات ونذهب اىل املأمت ونرتح���م ونرجع اىل 
بيوتنا بعد أن متوت فينا النخوة والعزة والكرامة 
والرجول���ة. أم���ا احلكوم���ات واملؤمت���ر وم���ن على 
ش���اكلتهم، لن نعول عليهم والره���ان دائما على 
الش���عب اللي���يب وم���ن يراه���ن على الش���عب، فأنه 
الراب���ح وم���ن يق���ف ضد إرادة الش���عب سيخس���ر 
االرهاب���ني  عل���ى  اهلل  بع���ون  س���ننتصر  حتم���ا. 
والش���ررين واخلون���ة والقتلة وتبق���ي ليبيا دولة 
واح���دة ، ولكن هذا لن يكون اال إذا الش���عب اللييب 
دع���م جيش���ه ووق���ف معه ض���د اإلره���اب املتعمد 

لتفكيك ليبيا  ...ليبيا قادمة وأن طال الزمان.
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 حكومتان ومؤمتر ومكتب تنفيذي...
 من سيضيع ليبيا

ناجي بركات

علي زيدان نوري بوسهمنيحممود جريل حممد املقريف عبدالرحيم الكيب

تتع���رض العمل���ة الليبية لضغ���وط مكثفة 
مع تده���ور األوضاع األمنية وانهيار إيرادات 
املوان���ئ،  النف���ط بس���بب إغ���الق ع���دد م���ن 
وهو م���ا أضر كث���ريا بالوضع املال���ي للبالد 
واقتصاده���ا ال���ذي يئن بالفع���ل من تضخم 
فوات���ري أج���ور العامل���ني بالدول���ة والدع���م 
الش���هرين األخريين  احلكومي.فعل���ى مدى 
تراج���ع الدينار اللييب أكثر من %7 مقابل 
ال���دوالر يف الس���وق الس���وداء يف أول هب���وط 
له منذ سيطرة مس���لحني يطالبون باحلكم 
الذات���ي ملنطق���ة ش���رق ليبي���ا على منش���آت 
لتصدي���ر النفط قبل عش���رة أش���هر.ويقول 
مس���توردو القطاع اخلاص إن سعر الصرف 
الرمسي للدينار سيتعني خفضه مع نضوب 
إيرادات اخل���ام تقريبا رغم أن مصرف ليبيا 
املركزي يصر على أن مبقدوره الس���يطرة 
على املوقف بفض���ل احتياطياته الكبرية من 
النق���د األجنيب.ومما زاد من حدة املش���كالت 
املالي���ة ان���دالع موج���ة م���ن س���رقات البنوك 

دفعت املص���رف املرك���زي إىل العزوف عن 
إم���داد البن���وك التجارية بالعمل���ة الصعبة، 
وه���و م���ا أدى إىل تفاق���م نقص ال���دوالر يف 
بع���ض قطاع���ات االقتص���اد وزاد من ضعف 
الدين���ار.ويف الوق���ت احلالي يلج���أ الليبيون 
ممن يسعون للحصول على العملة الصعبة 
إىل الس���وق املوازي���ة اليت أصبحت مقياس���ا 
غ���ري رمسي لس���عر الصرف.ويقول جتار إن 
سعر الدوالر يبلغ 1.4 دينار مقارنة ب�1.35 
دينار قبل أس���بوعني و1.30 دينار يف مطلع 
أبريل.وق���ال رج���ل األعم���ال اللي���يب الب���ارز 
حس���ين بي إن املصرف املركزي ما زال يد 
املس���توردين مبا يكفيهم من الدوالرات رغم 
هب���وط إنت���اج النف���ط إىل 150 ألف برميل 
يومي���ا من 1.4 مليون برميل يوميا يف يوليو 
قب���ل بدء إغ���الق املنش���آت النفطية.وأجرت 
املص���رف  النف���ط  إي���رادات  يف  اخلس���ائر 
باحتياطيات���ه  االس���تعانة  عل���ى  املرك���زي 
لتموي���ل امليزانية اليت تبلغ قيمتها مخس���ني 

مليار دوالر. وقال ب���ي إن اإلنفاق احلكومي 
يتضخم يف ظل ارتفاع فاتورة رواتب القطاع 
العام مبا يص���ل إىل %250 منذ عام 2010 
إذ يس���تعني احلكام اجلدد يف ليبيا بأس���اليب 
االجتماعي���ة  التوت���رات  لتهدئ���ة  مماثل���ة 
ودفع أجور املليش���يات ال���يت أطاحت مبعمر 
القذايف وتس���يطر إىل حد كبري حاليا على 
العمل���ة  إىل  أيض���ا  ليبي���ا  الش���وارع.وحتتاج 
الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية اليت 
تبل���غ ثالثني ملي���ار دوالر، فحت���ى املنتجات 
األساس���ية مث���ل احللي���ب واملي���اه املعدني���ة 
واخلضروات جيري اس���تريادها م���ن أوروبا 
وتون���س وتركي���ا يف ظ���ل ضآل���ة اإلنت���اج 
الغذائي. وحي���اول املصرف املركزي تفادي 
استنزاف احتياطياته من النقد األجنيب اليت 
اخنفضت رغم ذلك إىل 110 مليارات دوالر 

من 132 مليارا يف الصيف املاضي.

اختتم مع���رض اجلزائر الدولي الس���ابع واألربعني االس���بوع 
املاضى  وكانت الواليات املتحدة ضيف شرف خالل احلدث.

وش���اركت يف املع���رض التجاري حنو 80 ش���ركة أمريكية 
تنشط يف قطاعات الصناعة الصيدالنية والنقل والتكنولوجيا 
والفالح���ة. ودعا الوزي���ر األول اجلزائري، عبد املالك س���الل، 
رج���ال األعمال األمريكي���ني إىل االس���تثمار يف البالد وإقامة 
مش���اريع شراكة مع مؤسس���ات جزائرية، واملساهمة يف نقل 
التكنولوجي���ا. وخ���الل زيارته للجناح األمريك���ي يف املعرض، 
قال س���الل بأن اجلزائر حباجة إىل إقامة شراكة قوية بني 
مؤسس���اتها الوطنية ونظريتها األمريكية باعتبار أن الواليات 
املتح���دة متث���ل أك���ر اقتص���اد يف العامل.وش���دد س���الل على 
أهمي���ة دعم أس���س الش���راكة اجلزائرية-األمريكية خاصة 
يف جم���االت الطاقة والصناعة والفالحة والس���ياحة.وأوضح 
س���الل أن ما يهم اجلزائر حاليا ه���و بناء ودعم عالقات تعاون 
وش���راكة "متينة" مع الواليات املتحدة األمريكية وقطاعات 
ذات أولوية. ومن ش���أن الش���راكات األمريكية أن تس���اهم يف 
تكوي���ن اليد العامل���ة اجلزائرية وتقديم اخلرة للمؤسس���ات 
الصغرية واملتوسطة س���يما يف جمال استعمال التكنولوجيات 
احلديثة.وعر الس���فري األمريكي باجلزائر هنري انش���ر عن 
نفس األهداف. وقال انشر "املشاركة األمريكية ترتجم إرادة 
بلدي يف تطوير العالقات االقتصادية مع اجلزائر".وكش���ف 
األمني الع���ام لوزارة التج���ارة اجلزائرية، عيس���ى زملاتي، عن 
وجود 125 ش���ركة أمريكية تس���تثمر يف اجلزائر، من بينها 
70 ش���ركة يف جمال احملروقات، بعد أن كانت ال تتجاوز 
22 ش���ركة سنة 2007.وأشار إىل أن الواليات املتحدة هي 
الش���ريك التج���اري األول للجزائ���ر يف الوق���ت الراهن.رئيس 
جمل���س األعم���ال اجلزائري-األمريكي، إمساعيل ش���يخون، 
أوض���ح أن "اختي���ار الوالي���ات املتح���دة كضي���ف ش���رف يعد 
فرصة ساحنة ملساعدة الشركات األمريكية على اكتشاف 
الس���وق اجلزائري���ة وفرص االس���تثمار. كما سيس���مح ذلك 
بتطوير ش���راكات مس���تدامة مرحب���ة للطرف���ني".ويف تلك 
األثن���اء، قام كاتب الدولة األمريكي للطاقة ارنيس���ت مونيز 
بزيارته األوىل إىل اجلزائر، حيث كان يف اس���تقباله الرئيس 
عب���د العزي���ز بوتفليق���ة. كم���ا أج���رى مباحثات م���ع نظريه 
اجلزائري يوس���ف يوس���في ملناقش���ة فرص تطوي���ر التعاون 
يف جم���ال الطاقة بني البلدين، وخاصة نق���ل التكنولوجيا يف 
جمال اس���تغالل الغاز الصخري.وس���جل املس���ؤول األمريكي 
أيض���ا وج���ود ف���رص يف جم���ال التنقي���ب ع���ن احملروقات يف 
عرض البحر، إىل جانب مش���اريع أخرى ختص إنتاج الطاقة 

النووية وحمطات توليد الكهرباء.
وأب���دى موني���ز الذي زار مع���رض اجلزائر الدول���ي "إعجابه" 
بنوعي���ة املنتوج���ات املعروض���ة، معربا عن أمله يف أن يس���مح 
هذا املع���رض ب� "تطوير أكثر للتعاون ب���ني الواليات املتحدة 
واجلزائ���ر يف جم���ال الطاق���ة واحملروقات وقطاع���ات أخرى 

حيث توجد فرص كبرية بالنسبة للبلدين".
ومت على هام���ش التظاهرة االقتصادية التوقيع على اتفاقية 
بني شركة سونطراك واملؤسسة األمريكية "فاريان ميديكال 
سيس���تام" من أجل جتهيز مركزين لعالج السرطان، يعتزم 
اجملم���ع البرتول���ي إجنازهم���ا يف كل من اجلزائ���ر العاصمة 
وحاس���ي مس���عود، وذالك حبض���ور كاتب الدول���ة األمريكي 

للطاقة.
كم���ا أعلن وزي���ر الصحة، عب���د املالك بوضياف، الس���بت، أن 
اجلزائ���ر والوالي���ات املتح���دة س���توقعان مذك���رة تفاهم يف 

جمال الصناعات الصيدلية.
وأوض���ح بوضي���اف أن األم���ر يتعلق "مبش���روع كبري س���يتم 
جتس���يده ب���ني احلكوم���ة اجلزائري���ة واجملم���ع الصيدالن���ي 
األمريكي فارما س���يجعل من اجلزائر قطبا بامتياز للصناعة 

الصيدلية يف منطقة إفريقيا والشرق األوسط".

التفج���ريات  أص���وات  وق���ع  عل���ى 
بالصواري���خ  والرتاش���ق  واالش���تباكات 
األط���راف  ب���ني  املتبادل���ة  والتهدي���دات 
مرحل���ة  إىل  ليبي���ا  دخل���ت  املتنازع���ة، 
اقتصادية ومالية "حرجة" إن مل تكن قد 
اقرتبت من املنطقة "املظلمة" باعرتافات 
املس���ؤولني الكبار.فق���د ارتف���ع ال���دوالر 
األمريك���ي يف األس���واق املوازي���ة بق���وة 
إىل 1.50 دينار لييب ليس���تقر عند سعر 
)1.43 دينار(.زد على ذلك أن نذر نشوب 
ح���رب طويلة ب���ني قوات الل���واء املتقاعد 
خليفة حفرت وكتائب أنصار الش���ريعة 
يف ش���رق ليبي���ا اس���تدعت املواطنني إىل 
الوقوف يف طوابري لس���حب الودائع، مما 

يفاقم أزمة االقتص���اد واملال يف البالد.و 
ليس���ت املعارك املرتقبة ه���ي فقط اليت 
تفاقم املش���هد االقتصادي واملالي اللييب، 
ب���ل يض���اف إليه���ا أزم���ة إغ���الق املوانئ 
النفطي���ة يف مناط���ق اهل���الل النفط���ي.

واعرتف رئيس إدارة األس���واق املالية يف 
مصرف ليبيا املركزي مصباح العكاري 
باألزمة اخلط���رية اآلن.ويص���ف الواقع 
بأن���ه "مظلم" يف ظل الظ���روف احلالية 
م���ع وصول األزمة األمني���ة إىل مرحلة 
القص���ف بالط���ريان، كم���ا ج���رى حني 
قصفت قوات حفرت معس���كرا تابعا لثوار 
الس���ابع عش���ر من فراي���ر يف بنغازي.و 
توق���ع الع���كاري بش���كل كب���ري انكماش 

االقتصاد واس���تنزاف مزي���د من األموال 
الليبي���ة، وتأخ���ريا يف مجي���ع اجمل���االت 
لس���نوات قادمة رغم مدخ���رات ومصادر 
دخل بالده الكب���رية. ويقول صراحة إن 
ليبيا بدون مواجهات مس���لحة خس���رت 
املوان���ئ  أزم���ة  ج���راء  دين���ار  ملي���ار   35
النفطية "فما بال���ك عندما تدخل البالد 
يف اقتت���ال داخل���ي". لكنه طمأن الش���عب 
ب���أن االحتياطيات النقدي���ة بلغت حتى 
أم���س111.5 ملي���ار دوالر أمريك���ي.و 
بالنق���د  ليبي���ا  احتياطي���ات  أن  ُيذك���ر 
 132.5 إىل  س���ابقا  وصل���ت  األجن���يب 
ملي���ارا.   21 بف���ارق  أي  دوالر  ملي���ار 
ويضي���ف العكاري إىل األرقام الس���ابقة 

فاقد اإليرادات الضائعة امُلقدرة حبوالي 
عش���رة ملي���ارات لتص���ل اخلس���ائر إىل 
ما يع���ادل 37 مليار دين���ار، متحدثا عن 
سياسات نقدية ملنع تدهور البالد أكثر 
الع���كاري  و حدي���ث  ومالي���ا.  اقتصادي���ا 
يدعم���ه احملل���ل املالي أمحد اخلميس���ي 
األح���داث  إن  ن���ت  للجزي���رة  بقول���ه 
املتسارعة تؤثر بشكل عام على االقتصاد 
والسياس���ات املالية يف ظل ع���دم اعتماد 
املوازنة هلذا العام حتى اليوم, واخنفاض 
برمي���ل   أل���ف   160 إىل  النف���ط  إنت���اج 
م���ن 1.6 ملي���ون يف الظ���روف العادي���ة. 
والحظ اخلميس���ي إقبال الليبيني على 
س���حب أمواهلم من املص���ارف بالعمالت 

ان���دالع  خش���ية  واألجنبي���ة  احمللي���ة 
احل���رب يف أي حلظة، حمذرا من تكرار 
س���يناريوهات بداية الث���ورة عام 2011 
حني س���حبت ودائع من املصارف بقيمة 
عش���رين مليار دينار، مم���ا اضطر ليبيا 
إىل بيع ما قيمته مخسة مليارات دوالر 
م���ن الذه���ب للحف���اظ على االس���تقرار 
املال���ي.و أك���د اخلميس���ي أن مدي���ري 
املص���ارف التجارية رفضوا اإلفصاح عن 
قيمة الودائع املس���حوبة األسبوع املاضي 
خوف���ا م���ن انهيار اقتص���اد ليبي���ا برمته 
"إذا اعرتف املص���رف املركزي بذلك".و 
ليس اخلميس���ي فقط هو م���ن يتحدث 
عن أيام س���وداء يف انتظ���ار اقتصاد ليبيا 
وماهلا، بل األكاديي املتخصص باملال 
عبد السالم الكزة الذي يضيف حبديثه 
للجزي���رة ن���ت أن حتذي���رات اخلارجية 
األمريكي���ة لرعاياه���ا مبغ���ادرة ليبي���ا 
فورا وبيان أنصار الش���ريعة مؤشر على 
أن ليبي���ا مل تع���د دول���ة آمن���ة، وبالتالي 
تضع ه���ذه التط���ورات االس���تثمارات يف 
موقف ال حتس���د عليه، مش���ريا يف سياق 
حديثه إىل حوادث اخلطف والقتل اليت 
تدفع رؤوس األموال الليبية واألجنبية 
الب���الد أيضا.كم���ا يش���ري  إىل مغ���ادرة 
خط���رية  ظاه���رة  إىل  الك���زة  املتح���دث 
ب���دأت اآلن م���ع تفك���ري آالف املواطن���ني 
إىل التوق���ف عن اس���تكمال مش���اريعهم 
البس���يطة والصغرية وبيوتهم يف س���بيل 
االستقرار بدول اجلوار تونس ومصر.و 
األحادي���ث الس���ابقة يقلل م���ن أهميتها 
خب���ري مال���ي لي���يب فضل عدم كش���ف 
هويته بالق���ول إن احلديث عن تداعيات 
كب���رية لعملي���ات الل���واء املتقاعد حفرت 
"تهويل سياس���ي" كما جرى مع حديث 
املس���ؤولني الليبيني عن خس���ائر كبرية 
النفطية.وق���ال  املوان���ئ  إغ���الق  ج���راء 
اخلبري إن ارتفاع أس���عار الدوالر طبيعي 
يف ظ���ل الظ���روف احلالي���ة، مضيفا أن 
أس���عار  ارتف���اع  أدت إىل  أس���بابا عاملي���ة 

الدوالر يف سلة العمالت العاملية.

اقتصاد ليبيا على شفا حفرة ..!
خالد املهري

العملة الليبية تنهار مقابل الدوالر

اجلزائر تعزز التعاون 
االقتصادي مع 
الواليات املتحدة

وليد رمزي 
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  فنان من بالدي
يوسف بن صرييت

23 ميادين الرياضة20

أمحد بشون

22

فرج العقيلي

الع���ام  عندم���ا مت انتخ���اب االحت���اد 
لك���رة القدم منذ اكث���ر من عام من 
قب���ل اجلمعي���ة العمومي���ة ل���ه وفى 
ظروف بالغ���ة الصعوبة كانت متر 
به���ا الب���الد ولكن ه���ذا االحتاد كان 
حمظوظ���ا حيث مت االعرتاف به من 
قبل االحتاد الدولي لكرة القدم علما 
أن انتخاب���ه كان فقط الس���تكمال 
الس���ابق  لالحت���اد  الباقي���ة  الف���رتة 
بعد ذل���ك تاكدت موافق���ة االحتاد 
االفريق���ي على تنظيم ليبيا لبطولة 
ج���اءت  ذل���ك  بع���د   2017 افريقي���ا 
أيض���ا  االفريق���ي  موافق���ة االحت���اد 
عل���ى الس���ماح باللعب عل���ى املالعب 
الليبي���ة للفري���ق الوط���ين ولبقي���ة 
الف���رق الليبي���ة املتاهل���ة وبعد ذلك 
ق���ام االحتاد  باألعالن  عن مس���ابقة 
الرياضي���ة  الق���دم لألندي���ة  ك���رة 
وكذل���ك بقي���ة املس���ابقات الس���نية 
وكن���ت أح���د الذي���ن مل يتوقعوا هلا 
النجاح من خ���الل الظروف الصعبة 
القائم���ة وم���ع ذل���ك فقد اس���تمرت 
املسابقة ومل يصاحبها مشاكل ومل 
يبقي اال مباريات الدوري السداسى ، 
وترت���ب على ذلك ابراز وافراز فريقا 
وطنيا اس���تطاع أن حيقق اجناز غري 
مسبوق أفرح الش���عب اللييب وجعله 
خي���رج فى مجي���ع ميادين وش���وارع 
امل���دن الليبي���ة وبرز كذل���ك فريقا 
اخ���ر هو فري���ق األهلي ال���ذي وصل 
اىل دوري اجملموعتني واس���تطاع أن 
يفرح الشعب مرة أخري ،، ولكن مع 
كل اس���ف مبجرد أن خسر الفريق 
الوط���ين م���ع الفري���ق الروان���دي  ، 
الذي���ن  احملللي���ني  بع���ض  صوره���ا 
ينطلقون من منطلقات خاصة بأنها 

) كارث���ة ( وي���وم ) اس���ود ( وماس���اة 
وجري���ة ، عب���ارات و الف���اظ لي���س 
هل���ا عالق���ة بالرياض���ة ،، صحيح ان 
خس���ارتنا، يرتتب عليه���ا ) االقصاء( 
من تصفيات  املغ���رب 2015 ولكنها 
تبقى رغم كل شئ مباراة فى كرة 
الق���دم ولكن الذي لف���ت نظري مما 
ش���اهدته فى برنامج فى قن���اة ليبيا 
جران  حممود  يقدمه  الذى   OnE
واس���تضاف في���ه صاحل صول���ه ذلك 
اهلج���وم الش���رس حيث أنهم���ا ترك 
موض���وع املباراة م���ن الناحية الفنية 
وش���نا هجوم���ا شرس���ا عل���ى احت���اد 
اجلمعي���ة  (وعل���ى  الكرة)الفاش���ل 
العمومي���ة ال���يت انتخب���ه ث���م حتول 
املوضوع إلي اتهامات بالفس���اد املالي 
وصرف األموال دون مرر والس���ؤال 
ت���ري  أين كان���ت هذه الته���م وهذا 
الفس���اد قب���ل هزيتنا أم���ام رواندا؟ 

حساس���يته  البع���ض  يدخ���ل  ومل���اذا 
تقيي���م  الش���خصية يف  وإغراضه���م 
مب���اراة ف���ى ك���رة الق���دم وحي���ول 
موضوعه���ا إل���ي كالم ف���ارغ وغ���ري 

الئق؟!!
رئي���س  الس���يد  م���ن  املطل���وب  االن 
االحت���اد الع���ام الرد على ه���ذه التهم 
الرياضية  االمرللجماهري  وتوضيح 
كل  تع���رف  أن  حقه���ا  م���ن  ال���يت 
ش���ئ واملطل���وب م���ن البع���ض الذين 
ينته���زون أي فرصة للتش���فى وزرع 
االحق���اد واالبتع���اد عن ه���ذه األمور 
ال���يت ال خت���دم احلرك���ة  الس���يئة 
الرياضة واليت ق���د تؤدي باصحابها 
إل���ي املس���اءلة القانوني���ة ، أرج���و أن 
يتعل���م اجلمي���ع وأن يتق���وا اهلل ف���ى 

افعاهلم وأقواهلم ،!!!. 

  ف���ى كل أحن���اء الدنيا مس���ابقات كرة القدم تس���ري وفق 
ج���داول منتظمة واضع���ة فى االعتبار اس���تحقاقات الفرق 
واملنتخبات كذل���ك التلجأ إلي مسلس���ل التأجيالت كما 
حي���دث فى مس���ابقاتنا احمللية ال���يت تبدأ متأخ���رة وتنتهي 
بعد أن تنتهي كل املس���ابقات احمللي���ة والقارية فى الدول 

اجملاورة لنا والبعيدة عنا على حد سواء !!
    أنا ضد املعس���كرات اخلارجية للمنتخبات أثناء اس���تمرار  
ال���دوري األم���ر الذي ي���ؤدي إلي ايق���اف ال���دوري وتأجيل 
املباري���ات وإرب���اك الفرق املتعاق���دة مع الالعب���ني االجانب 

امللتزمني بعقود حمددة.
    اعداد الالعبني فنيا وبدنيا من مس���ئولية األجهزة الفنية 
والبدني���ة والطبي���ة فى االندي���ة ، الالعبون جي���ب أن يأتوا 
للمنتخب جاهزي���ن ، حيتاجون فقط إلي جتمعات داخلية 
ال تتج���اوز ثالثة أي���ام قبل املباراة لغ���رض التدريبات على 
اخلطة املوضوعة من قبل اجلهاز الفين للمنتخب واالتفاق 

على التوليفة للمباراة.
  نأمل من االحتاد العام لكرة القدم وجلنة املسابقات وضع 
الرامج اليت حتافظ على  اس���تمرار الدوري ومش���اركات 

املنتخب دون تأجيل املباريات وإرباك الفرق !!
   املعس���كرات اخلارجية جيب أن تكون قبل بداية املسابقات 
أو بعد نهايتها أس���وة بكل العامل ال���ذي جيب أن نكون جزءا 

منه مؤثرين فيه ومتأثرين به !!؟

إضافة  أخرى

حول  اإلعالم املتحامل
 

 ه���ذه احلملة  الش���عواء  التى ش���نها  بع���ض  اإلعالميني 
وأش���باه االعالمني  وبع���ض الذين  مارس���وا كرة القدم  
اي���ام  )الغفل���ة( على احت���اد  كرة الق���دم والطاقم الفين  
للفريق الوطين  على اثر  اهلزية  امام الفريق الرواندي 
بثالثة أهداف  تبني لنا  من خالل  التقيم والدراس���ة  ان 
البع���ض منهم ينطلق���ون من منطلقات  ش���خصية  منذ 
استالم االحتاد العام  ملسئوليته  وكذلك مدرب الفريق 
)كليمن���ت(  والدليل ان احدهم   حتامل  بش���كل  س���افر  
عل���ى احتاد الكرة حتى  وصل  االمر اىل االتهام بالفس���اد  
وص���رف  االموال بدون م���رر وان  انتخابه كان مهزلة  
حمماًل املس���ئولية  للجمعي���ة العمومية  الت���ى  انتخبته 
مع  نقد ش���ديد  للمدرب من خالل التش���كيلة التى لعب 
به���ا الفريق  وكانه اكثر معرف���ة  وكفاءة  من املدرب 
االس���بانى )اذاس���لمنا( انه من حق كل  انس���ان  ان يقول  
رايه  ومع تس���ليمنا ايضا  انها  خس���ارة قاسية  خاصة انه  
يرتتب عليها   اقصاء الفريق من تصفيات افريقيا 2015 
باملغ���رب  حنن نس���لم  بان ه���ذا االمر يرتك  اثار س���لبية  
وحيت���اج للدراس���ة  ولكن هذا ال ب���د  ان  يتم مبوضوعية  
وش���فافية الجل الوصول  اىل النتيجة التى تس���اعد على 
تصحيح املس���ار  ولكن هناك مالحظة  اخرى  احد الذين  
قيل انه  من اإلعالميني  علق وهو فى حالة عصبية  هل 
يعقل ان  يفوز علينا فريقا  ترتيبه املائة  والثالثون  وحنن  
فى الرتتيب الستني وانه  فريق  ال تاريخ  وال اجنازات له 
ه���ذا ال���كالم ال يكن ان يصدر عن  انس���ان مارس  كرة  
القدم  او تعلم   اس���رارها  ومفارقاتها  وتقلباتها   فهى ال 
تع���رتف باالجنازات  الس���ابقة وال بالتاريخ  ولكنها تؤمن 
بان الفوز  واخلسارة  مرهون بكل مباراة  من خالل االداء  
واملفارق���ات .. لذلك  البد   ان ال يرتك التحليل  والتعليق 
ايض���ا لكل م���ن هب ودب  حتى ال تقع االخطا اجلس���يمة  

التى ال تسهم  فى تصحيح  املسار ..
انتبهوا وال تتاثروا بهذا   التهريج

اإلعالم الفاشل  يصطاد الفرص..!!

رأي متواضع

•الفن���ان حممد جنم من موالي���د مدينة بنغازي العام 
.  1944

•يعتر الفنان حممد من من األصوات الغنائية اجليدة 
والقوية خاص���ة يف أداء القصائ���د باللغة الفصحي عر 

ما قدمه من أعمال خالل مسريته الفنية .
•ب���دأ حيات���ه الفني���ة واإلذاعي���ة ع���ن طري���ق برنامج 
رك���ن الطلبة ال���ذي كان يعده ويقدم���ه الراحل فرج 
الش���ويهدي ، ث���م إلتح���ق باإلذاعة خالل الع���ام 1959 
كف���ين ص���وت ث���م كمخ���رج باإلذاعت���ني املس���موعة 

واملرئية .
•أم���ا عن بدايت���ه مع الغناء فكانت ع���ن طريق الراحل 
حس���ن عرييب ع���ام 1960 بأغنية ) نظرة ( من كلمات 

صاحل الفالح .
•س���اهم أيض���ا يف تأس���يس فرق���ة الفن املس���رحي مع 
جمموعة من الفنانني  منهم الراحل عبدالس���الم زقالم 
وعبداحلمي���د املالطي خالل الس���بعينيات واليت حتولت 
فيم���ا بع���د إل���ي املس���رح العرب���ي وكانت لدي���ه موهبة 
التمثيل حيث ش���ارك يف عدة مسلسالت بالراديو ، كما 
ش���ارك يف الفريق الفين لفيلم  عمر املختار ، كما عمل 

خمرجا تلفزيوني بالتلفزيون اللييب .
•أوفد الفنان حممد جنم إلي مجهورية مصر العربية 

يف دورة فنية يف اجملال اإلذاعي .
•كان جيي���د إختي���ار أغاني���ه م���ن كلم���ات وأحل���ان 
وجت���اوزت أعمال���ه الغنائية اخلمس���ني عم���ال وقد غين 
لكب���ار امللحن���ني أمث���ال يوس���ف الع���امل وحس���ن عرييب 
وعلي ابوالس���عيد وعبداجلليل خالد وس���ليمان بن زبلح 

وغريهم .
•ش���ارك بالغناء أمام املوسيقار حممد عبدالوهاب أثناء 
زيارت���ه ملدينة بنغ���ازي عام 1968 وأب���دي الفنا حممد 

عبدالوهاب إعجابه بصوت حممد جنم .
•غ���ين حمم���د جنم بع���ض القصائ���د باللغ���ة العربية 
الفصحي منها   قصيدة  ) س���تعودين (  للش���اعر الراحل 
عل���ي الفزان���ي وقصيدة ) يا الي���ي ( و ) ليبيا يا نغما يف 
خاط���ري ( كما غين بالعامية الكثري من األغاني منها : 
حكاية الش���وق – أسأل قلبك – الندم – يا فرحة غرامي 

– وغريها . – بعد إنتهينا 
•خ���الل مس���ريته الغنائية  غري إمس���ه الفين  إلي عدة  
أمس���اء منها : فؤاد جنم ث���م عبدالوهاب يوس���ف وأخريا 

حممد جنم .

االفنان حممد جنم

الفت���اح  عب���د  الرئاس���ي  املرش���ح     
السيس���ي  اس���تقبل وفداً من الفنانني، 
معه���م،  للتواص���ل  األحداملاض���ي، 
واالس���تماع لرؤيته���م حول مس���تقبل 
الفن واإلبداع خ���الل املرحلة القادمة، 
ودور الفن���ون املختلف���ة ف���ى النهوض 
مبس���توى ثقاف���ة املواطنني، وتش���كيل 
جزء كبري من الوع���ى لديهم. وكان 
''املش���ري عبد الفتاح السيسي قد تقدم 
فى بداية اللقاء خبالص العزاء، ألسرة 
الفن���ان حس���ني اإلم���ام، ول���كل فنانى 
مص���ر ، داعي���ا اهلل أن يس���كن الفقي���د 

فسيح جناته''.
وق���ال خماطب���ا الفنان���ني : ''الف���ن هو 

حائط الص���د أمام التطرف والتش���دد 
.. وعندم���ا يرتاج���ع دوره تظه���ر دائما 
مش���كالت عديدة''، مضيفا أن السينما 
املصرية يف القرن املاضي كانت ثاني 
 .. املص���ري  القوم���ى  الدخ���ل  مص���ادر 
واألمم املتقدمة تسّوق صورتها للعامل 
من خ���الل الفن والرس���الة اإلعالمية 
اهلادف���ة الوض���ع الراه���ن حيت���اج إىل 
اصطفاف حقيقى من املصريني وأهل 
الف���ن والثقافة ق���ادرون على تش���كيل 
وعى حقيقى ملا يدور حول املواطن من 

حتديات''.
الفنان���ني واملفكري���ن  ودع���ا السيس���ي 
وأجهزة اإلعالم إىل ضرورة تش���جيع 

املواطن���ني وتعبئته���م على املش���اركة 
ف���ى االنتخابات الرئاس���ية بقوة ،ونوه 
تراج���ع  الف���ن  دور  أن  إىل  السيس���ى 
كثريا خالل الفرتة املاضية، باملقارنة 
مب���ا كان عليه فى الفرتات الس���ابقة، 
مؤك���دا أن األم���م املتقدم���ة حت���اول 
التسويق لصورتها اخلارجية، وحتاول 
والرس���الة  الف���ن  خ���الل  م���ن  دائم���ا 
اإلعالمي���ة اهلادف���ة تصدي���ر صورتها 
إىل خمتل���ف دول الع���امل ، حي���ث تتم 
صياغة تلك الرس���ائل بعناية كبرية، 
لتعل���ي م���ن دور القي���م ف���ى اجملتم���ع 
وتغ���رس مع���ان طيب���ة داخ���ل نفوس 

الشباب واألطفال بشكل غري مباشر.

 عبد الفتاح السيسي يف إستقباله للفنانني :

 الفن حائط الصد أمام التطرف والتشدد

        يف حف���ل بهي���ج حض���ره حش���د 
كبري من جنوم السينما والشركات 
أحن���اء  م���ن  والصحفي���ني  املنتج���ة 
املتابع���ني لفاعلي���ات مهرجان  العامل 
كان الس���ينمائي  يف دورته الس���ابعة 
والس���تني هذا احل���دث الفين األكر 
يف ع���امل الس���ينما حي���ث مت اإلعالن 
يف احلف���ل اخلتامي ع���ن جوائز هذه 
الدورة واليت جاءت علي النحو التالي 

:
فيل���م  ألفض���ل  الذهبي���ة  •الس���عفة 
الرتك���ي  الفيل���م  عليه���ا  وحتص���ل 
 Winter Sleep ش���توي  )س���بات 
بيل���ج  ن���وري  الرتك���ي  للمخ���رج   )

جيالن .
وحتص���ل  خم���رج  أفض���ل  •جائ���زة 
عليه���ا املخرج بينيت ميل���ر عن فيلم 

صائد الثعالب .
وحتص���ل  ممث���ل  أفض���ل  •جائ���زة 
عليها املمثل تيموتي س���بال عن فيلم 

. ) Mr Torner السيد تورنر(
•جائ���زة أفض���ل ممثل���ة وحتصل���ت 
عليه���ا املمثلة جوليان مور عن فيلم ) 

خريطة إلي النجوم ( .
عليها  وحتص���ل  الك���ري  •اجلائ���زة 
 The الفيل���م اإليطال���ي : )العجائ���ب
اإليطالية  للمخرج���ة   )  Wonder

اليتشا رودفاخر .
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