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االفتتاحية يكتبها 
: أحمد الفيتوري

أيها احلفل الكرمب،
يس���رني يف هذه املناس���بة املهمة أن أتلو 
عليك���م رس���الة املدير اإلقليمي لش���رق 
املتوس���ط مبنظم���ة الصح���ة العاملي���ة، 
الدكتور عالء عل���وان، والذي يهديكم 
حتياته يف هذا احلفل الكريم لإلحتفاء 
بالي���وم الصح���ة العامل���ي لإلي���دز حتت 
ش���عار: "لدغٌة بس���يطٌة تس���اوي خطراً 
كب���رًا". وه���و يتمنى لك���م التوفيق يف 
كل جم���االت الوقاي���ة م���ن األمراض 

أكانت سارية أو غر سارية.
حيتفُل العامُل يف هذا اليوِم الس���ابِع مْن 
أبري���ل بي���وِم الصحِة العامل���ّي. ويف هذه 
املناس���بة ال حنتف���ُل بذكرى تأس���يِس 
منظم���ِة الصح���ِة العاملية فحس���ب، بل 
نس���رعي اهتم���اَم الع���امِل إىل موض���وِع 
على ق���دٍر كبٍر م���ن األهميِة للصحِة 
العامليِة. وس���ُنلِقي يف هذا الي���وِم الضوَء 
عل���ى األمراِض ال���ي تنتق���ُل بالكائناِت 
كائن���اٌت  وه���َي  لألم���راض.  الناقل���ِة 
صغرة تنق���ُل األمراَض وتنش���ُرها مْن 
ش���خٍص آلخَر، ومْن م���كاٍن آلخر، وقْد 
ُد صحَتن���ا باألخطاِر، فُتْح���ِدُق بنا،  ته���دِّ
سواًء يف أوطاِننا، أْو يف أسفاِرنا.واملالريا 
ْن���ك وداُء الليش���مانيا ه���ي  ���ى الضَّ وُحَّ
بعُض األم���راِض الي تنِقُله���ا الكائناُت 
الناقل���ُة لألم���راض. واملالري���ا وح���ى 
الضنك حتدي���داً مرضان فت���اكان قد 
يس���ببان حال���ًة خط���رًة قد ت���ؤدي إىل 
الوفاة، وكالهم���ا ينقُله البعوض. وداُء 
الليش���مانيا تنِقُله ذبابة الرمل، ويسبب 
ُتَشوَِّه اجلسِم، وُيْلِحُق باملصاِب الوصمَة 
االجتماعي���ة، ويق���وُد إىل اإلقص���اِء مَن 
اجملتمع.وشعاُر يوِم الصحِة العامليِّ هلذا 
العاِم هَو: "لدغٌة بس���يطٌة تساوي خطراً 
كب���رًا"، وه���َو ش���عاٌر يس���تهدُف رف���َع 
مستوى الوعِي بالتهديداِت الي تسبُِّبها 
الكائناُت الناقلُة لألمراض، ومبا تنقُلُه 
م���ْن أم���راِض، م���َع اس���تنهاِض اأُلَس���ِر 
واجملتمعاِت الخت���اِذ اإلجراءاِت الكفيلِة 
عامِلن���ا،  تغ���ِر  أفراِدها.وم���ع  حبماي���ِة 

وسرعِة التطوراِت احمليطِة بنا، وتساُرِع 
وترِة السفِر، وسهولِة االنتقاِل، َتَغَرْت 
كذلك نوعي���ُة اخلطِر ال���ذي تفرُضُه 
ه���ذه األمراض. وم���َع مروِر الس���نوات، 
انتشَر بعُض هذِه األمراِض يف أماكَن 
مْل تك���ْن تنتش���ُر فيه���ا م���ْن قب���ُل، كما 
َع نطاُق سرايِتها، وازدادْت كثافُتها  َتَوسَّ
يف املناطِق الي كانْت تنتش���رُ فيها مْن 
قب���ُل. وهن���اك عوامل أس���همت يف ذلَك، 
مث���ل تغ���ررُّ املن���اخ، واحلراك الس���كاني، 
الُعم���ران،  يف  العش���وائي  ���ع  والتوسرُّ
وس���وَء أوض���اِع املس���اكِن، وش���حَّ املي���اِه 
املأمونة، وتدنِّ���ي حالِة اإلصحاح.وحتى 
يومن���ا ه���ذا، ال توج���د لقاح���ات مضادة 
لألمراَض ال���ي تنقُلها الكائناُت الناقلُة 
الصفراء.  ى  احُلمَّ باس���تثناِء  لألمراِض، 
َة تدابٌر وقائيٌة ميكن للناس  إال أنَّ���ه مثَّ
اتباعه���ا حلماي���ة أنفس���هم. وم���ن ذلك 
وج���وِب احملافظ���ِة على نظاف���ِة البيئة، 
واس���تخدام أدوات الوقاية الش���خصية، 
مثل استخداِم املواد الطاردِة للحشراِت. 
أْن  بالفع���ل  ميكُنه���ا  تداب���ر  وهن���اَك 
ُتنِق���َذ األرواَح، مث���ل توفِر واس���تخداِم 
الناموس���يات، وتغطي���ِة حاوي���اِت املياه، 
يف  الراك���دِة  املي���اِه  م���َن  والتخلرُّ���ِص 
األماكِن ال���ي يتكاثُر فيه���ا البعوض، 
املس���تخدمة،  غ���ِر  احلاوي���اِت  مث���ِل 
وأحواِض الزه���وِر واإلطاراِت القدمية.

كب���ٌر  دوٌر  احمللي���ة  وللمجتمِع���ات 
عليها القياُم به؛ فبإمكانها نش���ر الوعي، 
ل���رش  اخل���راء  تدخ���الت  وتنظي���م 
املن���ازل يف املناط���ق ال���ي تتكاث���ر فيه���ا 
الكائن���اُت الي تنِق���ُل األم���راَض. كما 
أن بإم���كاِن املنظم���اِت غ���ِر احلكومية، 
َرِة  ووسائِل اإلعالم، والش���خصياِت امُلَؤثِّ
يف اجملتم���عِ أْن تلع���َب دوراً حموري���ًا يف 
تعزي���ِز الوع���ِي وتغي���ِر الس���لوِك لدى 
اجملتم���ع. وع���الوٌة عل���ى ذل���ك، جي���ُب 
عل���ى احلكوم���اِت أن تق���وَم بدوِره���ا يف 
ضم���اِن الصح���ِة العمومي���ِة، وتطبي���ِق 
التداب���ر الالزم���ِة للوقاي���ِة م���ن ه���ذه 

والقض���اِء  ومكافحِته���ا  األم���راض، 
���ُب اجلي���ُد لألوبئِة  عليه���ا. وُيع���ُد التأهرُّ
والتص���دي هلا أمرين أساس���يني. لذلك 
فإن���ي أح���ثرُّ احلكوم���اِت عل���ى تقوي���ِة 
ُنُظ���ِم الرص���د لديه���ا، وضم���ان توافر 
خدمات التشخيص واملعاجلة السريعة 
ومنظم���ة  األرواح.  إلنق���اذ  والفعال���ة 
الصحة العاملية على أمت استعداد لدعم 

هذه اجلهود.
بْي���َد أْن هذا أم���ٌر ال يس���تطيعه القطاع 
التع���اوُن  وُيْعَت���َرُ  منف���رداً،  الصح���ي 
ب���نَي القطاع���اِت املختلفِة أمراً أساس���يًا 
ملكافح���ة الكائن���ات الناقل���ة لألمراض، 
وحاي���ة األف���راد م���ن األم���راض الي 
تسببها هذه الكائنات. فوزارات الصحة، 
ّي، والَبَلديَّات، وكذلك  والزراعة، وال���رَّ
إىل  حاج���ة  يف  احمللي���ة،  اجملتمع���ات 
أْن تعم���َل مع���ًا لتنفي���ِذ منه���ج متكامٍل 
الناقل���ِة  للكائن���اِت  العالج���ي  للتدب���ِر 
لألم���راض. فق���ْد أصبَح م���َن الثابِت أنَّ 
املنهج املش���رك أكث���ُر فعاليًة، وأكثُر 
لس���المِة  مالءم���ًة  وأكث���ُر  م���ردوداً، 
اس���تدامًة م���ن عم���ل  البيئ���ِة وأكث���ُر 
كل قط���اع بش���كٍل منفرد.وعلينا أْن ال 
نس���تهنَي بالكائناِت الناقل���ِة لألمراض، 
وأْن نبَي على ما اكتسْبناه مْن خراٍت 
التزاِمن���ا،  يف  نس���تمرَّ  وأْن  املاض���ي،  يف 
َع م���ْن َوت���رِة ما نق���وُم بِه مْن  وأْن ُنَس���رِّ
جه���وٍد ملكافحِة هذِه األمراِض والقضاء 
عليه���ا يف إقليِمنا.فلنجعْل يوَم الصحِة 
ُز فيِه اجلهوَد  العامليَّ هذا العام يومًا نعزِّ
املبذول���ة ملكافح���ِة هذا التهدي���د الكبر 

الذي تسبُِّبُه لدغٌة بسيطٌة.
عاشت ليبيا س���ليمة حرة قوية معافية 

خالية من أي مرض
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اإلقليمي  املدي���ر  ع���ن  نيابة  •)يلقيه���ا 
لش���رق املتوس���ط الدكتور عالء الدين 
علوان  مبناس���بة ي���وم الصح���ة العاملي 
الوط���ي  باملرك���ز   2014 أبري���ل   7  ،

ملكافحة األمراض(

أعلنت  مؤسس���ة أري���ي للثقافة والفنون عن بداية موس���م جديد 
من العروض السينمائية املميزة. يبدأ موسم ربيع/صيف 2014 
لن���ادي أريي للس���ينما إلكتش���اف أطياف و مناه���ج متنوعة من 
الف���ن الس���ابع امتدت لعق���ود و متيزت بتقديم مزيج في مش���ّوق 
يس���ر غور معظم املفاهيم و األساليب السينمائي. وتأمل املؤسسة 
أن يس���تمتع األفالم ال� 22 الي ستعرض هذا املوسم. هذا ويستمر 
هذا املوس���م كمس���عى لنادي اريي يف استطالع الس���ينما العربية 
و مس���تجداتها ، يفتتح املوسم بالفيلم الفلسطيي املرشح جلائزة 
األوس���كار "عم���ر" )2013(. و م���ن مصر س���يتم عرض األنش���ودة 
البصري���ة "فرش و غط���ا" )2013( الواقعة أحداث���ة بعد الثورة، و 
"واح���د صحي���ح" )2011(. م���ن األردن نعرض "كاب���ن أبو رائد" 
)2007(، و من لبنان فيلمني تقع أحداثهما أثناء احلرب األهلية، 
الفيلم الس���احر "ي���وم آخر" )2006( و احلكاية املش���وقة "احلريق" 
2010 ،ويق���دم الن���ادي ه���ذا املوس���م بوتق���ة من أفض���ل األفالم 
اإليطالي���ة املعاصرة. من املعلوم أنه منذ نش���أة صناعة األفالم يف 
إيطالي���ا أوائل الق���رن املاضي قد حصد صّن���اع األفالم اإليطاليني 
جناح���ًا دولي���ًا و ب���دون إنقط���اع، ملهم���ني بإجنازاته���م م���دارس 
س���ينمائية يف كافة أحناء العامل. و قد حازت الس���ينما اإليطالية 
عل���ى 14 جائزة أوس���كار يف فئ���ة أفضل فيلم أجن���ي، جاعلة من 
إيطاليا الدولة املتصدرة يف تاريخ هذه الفئة، و 12 س���عفة ذهبية 
م���ن مهرج���ان كان العاملي، حيث كانت إيطالي���ا الدولة الثانية. 
سيكتش���ف مش���اهدي ع���روض ن���ادي أري���ي الس���ينما اإليطالية 
املعاصرة يف مخس أفالم متنوعة و هلا بصمتها اخلاصة: "س���اعي 
)2002(؛  "النف���س"   ،)2001( اإلب���ن"  )1994(، "غرف���ة  الري���د" 
"الس���ماوي" )2008(، و "املدينة املثالية" )2012(.ومن األرجنتني 
يق���دم نادي أريي هذا املوس���م ثالث���ة أفالم معاصرة هي : "تس���ع 
ملكات" )2000(، "الشذى" )2005(، و "السر يف عيونهم" )2009(؛ 
متّثل أحد أكثر قطاعات الس���ينما املعاصرة نش���اطًا يف العامل، ال 
س���يما فيما خيتص بنسق التشويق و اجلرمية؛ نسٌق وّظفه صّناع 
األفالم األرجنتينيني للتنقيب عن أعمق املواضيع الس���يكولوجية 
و تاري���خ بالده���م احلديث.و مب���ا أنه ق���د ُأعلن منذ ف���رة وجيزة 
ع���ن الفائزي���ن جبائ���زة األوس���كار يف م���ارس املاضي، س���يحتفي 
الن���ادي بإثنني م���ن الفائ���زي جبائزة االوس���كار هلذا الع���ام وهما 
"إثنا عش���ر عامًا م���ن العبودية"، و "اجلاذبية." كما س���يقدم أيضًا 
ثالث أفالم كالسيكية من العصر الذهي، ُتعد من ضمن أعظم 
م���ا أنتجته الس���ينما يف تارخيها و هي : "املواط���ن كني" )1941(، 
"كازابالن���كا" )1942(، و "ذهب مع الريح" )1939(. ويف التقديم 
الثاني لسلس���لة "املخرجون العظام"، سيكون خمرجنا هو "إنغمار 
برغم���ان"، الفنان الس���ويدي ذو البصرة النف���اذة، و الذي ُيعد من 
أكث���ر ُصّناع األف���الم إستحس���انًا يف تاريخ الس���ينما. م���ن قائمة 
أفالمه الكالس���يكية الطويلة إخرنا، "الفراولة الرية" )1957(، 
"القن���اع" )1966(، و "صرخ���ات و همس���ات" )1972(. وس���تكون 
عروض موس���م أريي للس���ينما بقاعة دار الفنون، بالساعة 6:00 
مس���اًء وذلك بيومى اخلميس والس���بت من كل أس���بوع إبتدأ من 

اخلميس 10 أبريل إىل السبت 21 يونيو.

كلمة املمثل املقيم ملنظمة الصحة العاملية يف ليبيا 
الدكتور جان جبور مبناسبة يوم الصحة العاملي

موسم جديد من عروض 
نادي أرييت للسينما

يكتُب يف هذا العدد من ميادين طبيُب القلِب الشهر الرفسور هاني شنيب  :  " وهنا 
أدركُت انُه ليس هنالك مقياس واضح ملعرفِة القدر يف بلد ُعود اال يثَق يف أحد !..." ، وهو 
يقُص يف مقالة واقعة أن اس���ُتدعي لعالج يلتس���ني الرئيس الروسي عقب انهيار االحتاد 
السوفيي ، ثم يذكُر أنه ذات مرة تطوع لعالِج عجوز ليبية حني كان بعمان ، لكن ابنها 
ح���ني علم أن الطبيَب ليي رف���ض أن ُيعاجلها ،ُمعلقا انه هرَب من ليبيا بأمه من االطباء 
الليبيني ليلحقوا به اىل عمان . واحلقيقة الي ُيلخصها املقال أن من شيِم الليبيني أن ال 
يثق أحٌد  منهم بإمكانيات األخر أو هكذا مت ترويضهم ، ومن هكذا منطلق تزرع الشكوك 
وتنتش���ر الريبة وتهدم الروح اجلمعية ، و ال تستثمر اللحظات التارخيية ، فتبدد القوى 

، و يضيع يف الصيف اللنب : اجلهد والوقت واملال.
ومن هذا ليس أن الال أمن قد هيمن على ليبيا بعد فراير فحس���ب، بل هو ُمستش���ري يف 
احلياة لعقود ،ألن البنيان الذي أساس���ُه عدم الثقة والريبة ،عمودُه اخلوف ،ونس���يجُه أن 
يلعب كل مبفرده ، وأن ينَأ املرُء بنفس���ه ،وأن " الفرار من جهنم " املش���رك يتم بس���هولة 
البح���ث يف املختلف ، هكذا س���يجد اجلميع أن ما جيمعهم ه���و أن كل منهم فرد ، ُمفرد 
بصيغة اجلمع ، وكتوضيح حني نتابع االسهال التلفزيوني سنجد ضمر املتكلم : حنن 
،ه���و صيغ���ة كل ُمتحدث ف���رد يعِظُم ذاته ،وملم���ح رئيس يف هذا " ال� حن���ن " بأنه فقيه 
ومتفق���ه يف كل ش���يء ،وأنه ُيدرُس عل���ى أي أحد وحتى ال أحد ،وميل���ك فما و ال ميلك 

حتى ّأذنًا واحدة ، وهو العارف ال حياور ، وهو صاحب النظرية أي احلّل النهائي.
وميكن رصد هذا "ال� حنن" فيما يقدمه سيّل من األفراد ، عر الوسائل املتاحة ، من حلوٍل 
ألزمِة األمن يف مدينة بنغازي املنكوبة وحتول احلياة فيها إىل مذحبة ، والبعض ينري 
لذل���ك م���ن مئات بل و اآلف األمي���ال ، من مقاهي وب���ارات ومراق���ص العواصم الكرى ، 
ومنهم س���فراء ومسؤولون ممثلون للدولة املسخ الليبية ، حنن طبعا هنا ال جُنمل فثمة 
امُلخت���ص وامُلهت���م والباح���ث ، ومثل هذا الذي " يدرس " عن بع���د ، مثة من هم يف املعمعة 
لكنهم عابث���ون ومتفقهون ومدعون وزائفون ،وُيدلون بدوهلم املثقوب دون أي حصيلة ، 
خاص���ة وأن احملطات ،ال���ي أكثر من االغتياالت والقتل ، هي كم���ا النار تطلب املزيد ، 

هلذا تعُج بقعقعة و ال طحني . 
2

كم���ا بنغازي يف حمنة فإن مصراته يف حمن ،وكم���ا درنة تغالب أمرها فإن الزنتان ال 
غال���ب إال اهلل ، أم���ا العاصمة فحال س���بها ب���ني عنها ، ألن ما بطرابلس من باب املس���كوت 
عن���ه ، وهل���ذا فما يطفو على الس���طح رذاذ متحذلقني ، يطلعون كالعليق على شاش���ات 
م���ن مهامها أن تتكلم كثرا كى ال تقول ش���يئا ، وهذا يف بالد ت���دار من الفنادق ، كما 
كان يدار أمر فلس���طني الس���ليبة ، يف حني على األرض ميرح الس���الح عابثا مستعرضا 
وفاحش���ا ،الس���الح ما هو كان من املفرض أن يفك أس���ر البالد فإذا بأسرها كان حرية 
أمام ما حيدث الس���اعة ،حيث اقتس���م الغامن���ون األرض والعباد ،فيما يت���م تنويم الناس 

كافة بالبحلقة يف شاشات تلفزيونية هي واحد لكنها كما قنبلة انشطارية.
هكذا ليبيا مغمورٌة بعجاج من الكالم ومن املتكلمني ، من ال يقولون شيئا ولكنهم           " 
يدرسون " ما ال يفقهون ، وإن فقهوا فال يفعلون شيئا ، والكثُر منهم الساعة ذائٌذ بالبعاد 
إما فيما خلف البحار وإما خلف األبواب ،وكأمنا قام الش���عب بثورٍة حصيلتها : ال فائدة 
غطيي يا صفية ، الكلمة الي ُنس���بت لس���عد زغلول ، وُيرددها املصريون عند العجز عن 

اجناز شيء ما . 
�����������������������������������������������������  

: برنارد شو. العنوان للمفكر االيرلندي  •اجلملة 

من َيستطع َيفعل ،ومن ال َيستطيع ُيدِرس

صورة الغالف : البياصه احلمراء / درنة
شحات شليمبو
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حت���ت ش���عار" امن���ح كتابك حي���اة جديدة" 
مبدين���ة  التنوي���ر  ش���باب  حرك���ة  تنظ���م 
طرابلس الدورة الثانية من مهرجان الكتب 
املس���تعملة مبناس���بة الي���وم العامل���ي للكتاب 

الذي يصادف يوم 21_إبرايل.
شباب التنوير

 حركة ليبية اجتماعية ثقافية توعوية ال 
تعنى بالسياس���ة، حرك���ة مدنية تؤمن بأن 
املعرف���ة هي احل���ل للنهوض بن���ا من جديد  
ويقول رئيس حركة شباب التنوير ورئيس 
اللجن���ة التحضرية للمهرج���ان نور الدين 
الش���يباني:  تنطلق فلس���فة اقام���ة املهرجان 
رؤي���ة  صمي���م  م���ن  األوىل  ال���دورة  ومن���ذ 
حرك���ة ش���باب التنوي���ر على اتباع سياس���ة 
الق���وة الناعم���ة للتغي���ر مبعن���ى ض���رورة 
العم���ل عل���ى اح���داث تغ���رات يف منظوم���ة 
القيم وامناط التفكر والس���لوك اجملتمعية 
بأهمي���ة  ع���ام  وع���ي  خلل���ق  حماول���ة  يف 
املطالع���ة والق���راءة كأول خط���وة تذه���ب 
باجت���اه عمق البن���اء االجتماع���ي للمجتمع 
الليي حيث تس���ود هنا كل القيم الس���لبية 
واالخت���الالت والعل���ل وع���دد ال حيصى من 
الظواه���ر االجتماعي���ة وال���ي ع���ززت م���ن 
تقوق���ع اجملتم���ع وس���يادة ثقاف���ة التواكل 
حتدي���ات  ام���ام  واالنهزامي���ة  والس���لبية 
الواق���ع واس���تحقاقات املس���تقبل مم���ا خل���ق 
حال���ة من التخل���ف االجتماع���ي اثرت على 
مس���ار اجملتمع وبالتالي عل���ى حجم تطوره 
ومعدالت تغره ناحية االجتاهات اإلجيابية 
املرغوبة التغير إرادة ورؤية ومشروع لنقل 
اجملتمع من حالة ختلف اىل مسارات اكثر 
حداثة فكريًا وثقافي���ًا بالدرجة االوىل، من 
هنا ف���أن إقام���ة مهرجان الكتب املس���تعملة 
ينطوي على عدة اهداف أو اهمية س���واء من 
الناحية النظرية او العملية، فأهمية تعزيز 
ثقافة املطالعة واقتناء ودمج الناس بالكتاب 
لتضح���ى متضية س���اعات يومي���ا باملطالعة 
مبثابة ثقافة عامة واس���لوب حياة للمواطن 
العادي إضافة لش���يوع ثقافة البحث العلمي 
والنق���د الذاتي لكل مكون���ات البيئة، وغرس 
كل  يف  االجتماعي���ة  املس���ؤولية  مفاهي���م 
مكون���ات اجملتمع افرادا ومؤسس���ات أو فئات 
لتحفيزهم للمشاركة يف معركة التغير 
احلقيقي���ة اال وه���ى اع���ادة صياغ���ة من���ط 

التفكر واالهتمام والرؤية يف الوطن.
كما ان اهمية املهرجان تكتس���ب من خالل 

املختلف���ة  بأنواع���ه  الكت���اب  توف���ر 
ملختل���ف فئ���ات الش���عب س���واء طلبة 
أو ق���راء او باحث���ون وبأس���عار زهيدة 
وبأق���ل جهد وف���ى جو من التس���امح 

وااللفة والتفاعل. 
كم���ا ان���ه ال ميك���ن اس���تبعاد اهمية 
واقليمي���ة  حملي���ة  ص���ورة  تقدي���م 
ودولي���ة ع���ن ليبي���ا اك���ر اجيابي���ة 
كم���ا  بالضب���ط  ليس���ت  وانه���ا 
يت���داول ب���ان حي���اة الن���اس اصبحت 
مس���تحيلة وارتفاع معدالت انتش���ار 
ألي  والوج���ود  واجلرائ���م  الس���الح 
ش���يء مجيل اجيابي به���ده االرض ، 
بإقام���ة مهرج���ان للكتب املس���تعملة 
بالض���رورة هي  كتظاه���رة ثقافية 
دعوة عامة للتس���امح والق���اء العنف 

جانب���ا وتقبل االخر والتفاع���ل مع التجارب 
االخ���رى نكون ق���د اعطينا صورة ع���ن ليبيا 
مب���ا أك���ر م���ن اخلطاب���ات السياس���ية بأن 
هذه االرض ترفض االستسالم إلرادة املوت 
والدم���ار وان ب���ذور احلياة واخل���ر واالرادة 
وان  يوم���ًا  وس���تنبعث  موج���ودة  والتغي���ر 
معركة االصالح والتغير ليست خبيار بل 

هي التزام حقيق ال مناص منه. 

نقطة مضيئة
بالطبع قال نور الدين الش���يباني بأن الدورة 
النظ���ر،  املاضي���ة حقق���ت جن���اح منقط���ع 
وأضاف: تداولت كثر من وسائط االعالم 
كالقنوات التلفزيوني���ة والصحف واملواقع 
االخباري���ة االلكروني���ة ومواق���ع التواص���ل 
االجتماعي اخبار املهرجان طيلة فرة اقامته 
وش���هد اقبال وتفاعل كبر من الناس سواء 
زائ���رون أو مترعون وداعمون ومش���جعون، 
وشكلت تظاهرة العام املاضي نقطة مضيئة 
يف املش���هد الثق���ايف الليي برمته، ب���ل تلقينا 
العدي���د م���ن التنويهات بضرورة اس���تمراره 
اك���ر م���ن الوقت املخص���ص له وه���و دليل 
على مدى حب وتفاعل الناس مع احلدث.   

وبس���ؤالنا ل���ه ح���ول م���ا ت���ردد ع���ن ارتف���اع 
أس���عار كتب الع���ام املاضي ف���كان رده: هذه 
اخب���ار عاري���ة متام���ا م���ن الصح���ة. حن���ن 
قمن���ا بتحديد أس���عار كل الكت���ب الي تباع 
باملهرجان وكانت عل���ى النحو التالي،100 
ورقة بقيمة دينار واحد وهكذا، أما يف حالة 
جتاوز الكتاب ل 500 ورقة فانه يباع بقيمة 
5 دين���ار لي���ي، وقد قمنا بوض���ع ملصقات 

واعالنات باألسعار مبختلف ارجاء املعرض، 
م���ع تش���ديد الرقاب���ة عل���ى حرك���ة البيع 
وإلزام كل املكتبات اخلاصة الي ش���اركت 
باملهرجان باتباع نفس السياس���ة يف الس���عر. 
ب���ل قمنا حنن حركة ش���باب التنوير مبنح 
عش���رات م���ن الكت���ب جمان���ا ل���ذوي الدخل 
احملدود ومن ال تتوف���ر لديهم القدرة املالية 
للش���راء أصاًل، م���ع منحنا جمان���ا لصناديق 
كاملة من الكت���ب وخاصة كتب األطفال 
لعدة جهات تهتم بالطفولة سواء دور رعاية 
أو مستشفيات عامة، وهذا العام سيكون ذات 

التصنيف أيضا باألسعار.
وأوضح ن���ور الدي���ن الش���يباني أن املهرجان 
لي���س مقتص���را من حي���ث مج���ع الترعات 
م���ن الكت���ب عل���ى س���كان مدين���ة طرابلس، 
"هو جغرافيا ال غ���ر مقام مبدينة طرابلس 
العتب���ارات موضوعية عدي���دة ومن ضمنها 
انن���ا ال منلك القدرة املالي���ة بالدرجة األوىل 
لتنظيم���ه حاليا مبدن أخ���رى برغم رغبتنا 
الفك���رة  امل���دن  تتبن���ى كل  ب���ان  الش���ديدة 
الفك���رة  وتص���ل  الفائ���دة  لتع���م  وتطبقه���ا 
واجل���دوى لكل م���دن ليبيا، مضيف���ا:" حنن 
كحركة ش���باب التنوير مستعدون لوضع 
جهودنا وخراتنا حتت تصرف أي مدينة أو 
حتى قرية ترغب بتنفيذ أي حدث مش���ابه أ 
ش���ريطة االلتزام مبعاير عدة ومن ضمنها 
توف���ر الدع���م والرعاية ل���ه.. فاملهرجان من 
الناس وبالن���اس وللناس ال اك���ر وال أقل. 
كل  يف  الفك���رة  بتك���رار  متنياتن���ا  ونك���رر 

املناطق واملدن".
العدي���د  املاض���ي  الع���ام  املهرج���ان  صاح���ب 
م���ن األنش���طة الثقافية كرنام���ج حكاوي 
للطفل وحف���الت توقيع كتب لعدة ُكتاب 
ليبيني وعن النش���اط الثقايف قال السيد نور 
الدين الشيباني: "حنن نبحت اآلن عدة افكار 
لعدة انش���طة س���تقام م���ن ضم���ن املهرجان 
كيوم للفن التش���كيلي أو مع���رض للصور 
ع���رض  أو  موس���يقية  حفل���ة  أو  القدمي���ة 
مسرحي، ولكن نود ان ننوه ان هده االنشطة 
املصاحبة ختضع ملعاير واعتبارات عدة عند 
اس���تعراضها واقرارها، حنن ال نقف امام أي 
نش���اط جان���ي ولكن م���ع ضمان انس���يابية 
املهرج���ان ب���كل ارحيي���ة وتناس���ق"، وأضاف 
املهرج���ان  املاض���ي كان  الع���ام  الش���يباني:" 
نت���اج لتضاف���ر جهود عدة س���واء املش���اركة 
م���ع اجلمعية الليبي���ة للمكتب���ات بالتنظيم 
وحتمل جزء م���ن التكلفة، كما قامت 
حرك���ة تنوي���ر بإج���راءات لوجس���تية 
وتنظيمي���ة كمنظ���م للمهرجان، وال 
ننس���ى جه���ود الكث���ر م���ن املتطوع���ني 
وه���م ش���اب بالدرج���ة االوىل س���واء يف 
عملي���ة الفرز للكتب حس���ب التصنيف 
باملهرج���ان  البي���ع  وإج���راءات  املع���ريف 
والتنظيف والتنسيق، حنن كحركة 
ش���باب التنوير قمن���ا مبد ايدين���ا للكل 
وش���اركنا الكل طاملا اهلدف واحد وهو 
تقدي���م مهرجان وح���دث ثق���ايف يليق 
باس���م ليبيا، وقد جنحنا يف دلك بفضل 
تضافر جهود الكل، ونرغب هذه السنة 
ايض���ا بتكرار احل���دث وبص���ورة اكر 
مجاال وتنوعا".ً  لو مل تستجد أي موانع 

خارجة عن ارادتنا وقدراتنا 

يف اليوم العاملي للكتاب
امنح حياتك كتابا جديدَا

                                                                                  خلود الفالح

 نور الدين الشيباني 

ف���ى ظل غياب االمن واألمان ف���ى مدينه بنغازى 
التى تش���هد العديد من االغتي���االت والتفجرات 
،والت���ى مل يوض���ع  الط���رق  املتنوع���ة املختلف���ة 
هل���ا ح���ال اىل االن ف���ى الوقت الذى يتمس���ك فيه 
املؤمتر واحلكومة فى ش���رعيتها وفى ظل سعيها 
الدءوب اىل غياب اجليش والشرطة عن الساحة 
البنغازيه والتى ال يكاد يوما مير اال وسجلت فيه 
العديد م���ن االغتي���االت والتفج���رات مما جعل 
الش���ارع خي���رج غضب���ا ،ومن خالل قل���ب احلدث 
كان لن���ا بع���ض الوقف���ات  الس���ريعة يف ش���ارع 
عش���رين ،والذى اس���تمرأت فيه���ا املظاهرات اىل 

خمتلف االحناء  :
الصدي��ق الكوافى : واهلل يا اختى ش���ن تبينا نقولك 
خ���الص طفح الكيل ،كل ي���وم اغتيال كل يوم 
تفجر راح���وا أبنائن���ا ،وحتى زوجاتن���ا وأطفالنا 

شن ذنبهم هوالء حسبنا اهلل ونعم الوكيل. 
اب���و اح���د املعدانى :  كل اللى حي���دث يلخصوه 
بكلم���ة: جمهول���ني ،احلكوم���ة متمس���كة به���ذه 
الكلم���ة ومتع���ر ف���ش جتي���ب اجلان���ى وتقدم���ه 
للش���عب ،واهلل ه���ذا احل���ال معاش ينس���كت عليه 
،ه���م  النهائ���ى  واحل���ل  احل���ل  جيدولن���ا  ،الزم 
متمس���كني بالكراس���ى ويتنقل���وا ج���اى وغ���ادى 

والشعب يقتل. 
امله��دى عوضي��ه : اهلل الله���م ارحم مجي���ع االموات 
،لألس���ف راح���وا ضحي���ة ه���ا املؤمت���ر وحكومته 

السلبيه .
س���امل عيس���ى : بنغازى ضحوا ومازالوا يضحون 
برغ���م م���ن الدم يل���ى قدمت���ه اال ان دمه���ا مازال 
ين���زف ،واحلكومة واملؤمتر غاطس���ني يف فضائح 
،العامل كله اصبح يس���تهزئ بهم ،والش���عب االن 

وصل اىل مرحله الصفر. 
حمم��د س��ليم : واهلل ي���ا اخت���ى ش���ن تبين���ى نقول 
؟  ،اوج���ه ن���داء اىل اجليش والش���رطة لنزول اىل 

الش���وارع فى كافه ربوع ليبي���ا وفى بنغازى التى 
تقديم الشهداء .

س���عد معي���وف : لو انن���ا كنا نعرف ما س���يحدث 
كنن���ا فكرا اكثر من مرة كي خنرج يف الثورة 
،أنا أخ شهيد و ال نقبل تلصيق التهمة ب االزالم .

حمم��د حممد : ضرورى ينزل اجليش والش���رطة 
اىل الش���ارع يف بنغ���ازى الت���ى تعان���ى م���ن ظل���م 
والقت���ل ،من غياب االم���ن .واهلل اصبحن���ا عندما 
نقوم فى الصباح كل وحد فينا يس���تنا فى دوره 
الن اغتيال طال اجلمي���ع .ما تقوليش ازالم بس 

،وان هوالء كانوا مع النظام السابق ،واهلل نعرف 
ناس ما كنش عندهم اى عالقة بالنظام السابق 
وال احل���اىل ايض���ا ،االغتي���ال االن اصب���ح يط���ال 

اجلميع.   
املقصب��ى :� واهلل حتى امس���ى توا خناف نعطيه ،لو 

عطيت امسى ممكن نكون يف عداد االموات .

فى الوقت التى تعانى فيه مدينه بنغازى من 
اغتياالت وتفج���رات وخطف ،نرى الش���ارع 
يقف موق���ف احلائر ،بني عدم قب���ول القيام 
بالعصيان والعصيان الذى يسعى من خالله 
لتلبية مطلب ليبي���ا ،ويأمل من خالله ايضا 
حتق���ق االم���ن .وخ���الل جولت���ى الصباحيه 
بشوارع مدينة بنغازي الحظت أن احلركة 
قليله جدا فى الش���وارع منذ اللحظات االولي 
إلعالن العصيان املدنى ويس���ودها هدوء قلق 
،عند الظهرة رأيت بأم العني حالة العصيان 
لكن يف بع���ض املناطق فتحت حماالت ومثة 
حركة ،كنت أش���رت أنه يف مناطق اقفلت 
التباي���ن يف احلال���ة  ه���ذا   ، حت���ى ش���وارعها 
باملدينة دفعنا ان نسال بعض االشخاص عن 
رأيهم حول العصيان ،كالعادة كان التباين 

يف االراء هو ما رصدناه : 
منص��ور ضوء : لي���س العصيان هو احلل ،احلل 
الوحي���د ه���و اخلروج م���ن مجيع رب���وع ليبيا 
بكلم���ه وح���ده وه���ى ال للمؤمت���ر الوطن���ى 
تعطي���ل  ام���ا  املهزوم���ة  الفاش���ل وحكومت���ه 

املصاحل فهو مش حل. 
ادري��س العمام��ى : ان���ا خرجت الن���ى مل اكن 
واثق���ا منذ البداي���ة بان اجلميع س���يكون مع 
العصيان ،لو احتدنا وأصر اجلميع رمبا كنا 

اس���تطعنا ان حنصل من خالله على مطالبنا 
،لك���ن حن���ن يف حالة غي���اب الكلم���ه الواحدة 

وهذا ما يقف حجزا امامنا. 
وليد فضل  اهلل : باهلل عليكم إذا مل خنرج اثناء 
اغتياالت والتفجرات املتكررة ،هل س���نجده 

وإحنا فى منزلنا ؟
وائ��ل حممد :  انا م���ع العصيان ،واآلن خرجت 
جللب اخلبز للعويلة ،من املفرض ان تقفل 

مجي���ع االم���كان ع���دا الصح���ة وبع���ض من 
االماك���ن احليوي���ة ،لعل وعس���ى من خالل 

العصيان نستطيع اخراج املؤمتر وحكومته 
حممد بلعيد: لقد فتحت حملى النى متأكد 
بان العصيان مش هو احلل االكيد ،احلل ان 
يتفق الش���رق م���ع الغرب واجلن���وب وإخراج 
ال  ،والعصي���ان  بالق���وة  وحكومت���ه  املؤمت���ر 
يضره���م لكن م���ا خيرجهم ه���و الوقوف فى 

وجهم بالقوة.
بلقاس��م فت��ح اهلل : العصيان يب���ى ناس تكون 
ذات  ق���دره عل���ى تلبيت���ه ،لك���ن احن���ا خالف 
تعرف ،من املس���تحيل ان نتفق ألننا متنوعى 
االجن���دات ،ف���ى ن���اس عندهم مصلح���ه بان 
يك���ون الوض���ع عل���ى ما ه���و عليه ،ل���ذا مهما 
حاولنا ف���ى توحيد الكلمة عل���ى العصيان ال 
يوافقوا ،وابس���ط مثال شوفى شن قال املدعو 
الص���ادق الغريانى كفر م���ن يلي العصيان 
،ولك���ن االمور االخرى من اغتياالت وقتل  ال 
تهم ،من متى وبنغازى تعانى هل خرج علينا 
ووجهه النصحيه ،باهلل خليها ساكتة ،ليبيا 
ضاع���ت  ثورته���ا م���ن مفس���ديها ،وأصبحت 
بوتقة لفس���اد يف الداخل ولألس���ف حتى من 

خارجها. 
سعد القاضى : رمبا خيوننا الكثر فى االلتزام 
با العصيان ولكننا قد قررنا على ان ال نسكت 
جمددا ،سواء مت تلبية العصيان ام ال ،كل ما 
نري���ده ان خيرج اجلميع ،مثلما خرجوا على 
الطاغي���ة ،خيرجوا عل���ى املؤمت���ر وحكومته 
وحاش���يته ،وسكوتنا سوف يقودنا اىل مرحله 

اكثر من صعبه. 

العصيان املدنى

بنغازى من قلب احلدث
متابعه وتصوير :� ريم العبدىل

املركزي املصري حيظر 
التعامل البنكي مع قطر 

وليبيا وسوريا والسودان
املستقبل   •ميادين- ليبيا 

م���ن  حتوي���الت  تلق���ى  املصري���ة  البن���وك  رفض���ت 
عمالء الش���ركات املصرية، واس���تالم قيمة الفواتر 
الصادرة من ش���ركات س���ودانية وليبي���ة لبضائع مت 
تصديره���ا من مصر إىل هذه األس���واق. جاء ذلك بناء 
عل���ى تعليمات ش���فهيه من البنك املرك���زي املصري 
حبظ���ر التعامالت البنكية مع بع���ض الدول العربية 
واإلفريقي���ة )قط���ر، ليبي���ا، س���وريا، الس���ودان( حتت 
دع���وى أن ه���ذه الدول غ���ر ملتزمة بتطبي���ق قوانني 
مكافحة غس���يل األم���وال، وأن هناك ش���كوكا تتعلق 
بتحويل هذه الدول ألموال ملنظمات حقوقية وأهلية 
يف الداخ���ل ق���د يس���اء اس���تخدامها. وكان اجملل���س 
التصدي���رى للصناعات الكيماوية واألمسدة املصرية 
برئاسة د. وليد هالل قد تلقى عددا من الشكاوى من 
قبل العديد من الش���ركات العامل���ة بالقطاع تتضرر 
فيها من حظر التعامالت البنكية املفروضة من بعض 
البن���وك املصرية لبعض ال���دول العربية واألفريقية.  
وق���ال د. ولي���د ه���الل، رئي���س اجملل���س التصدي���ري 
للصناع���ات الكيماوي���ة واألمس���دة، يف بي���ان هل���ا، إن 
الشركات أصبحت تواجه مشاكل يف احلصول على 
مس���تحقاتها من عمالئه���ا يف ال���دول العربية، وذلك 
بس���بب م���ا أش���ارت إليه البن���وك املصرية م���ن أن هذا 
يت���م بناء على تعليمات م���ن البنك املركزي املصري. 
وكشف عما أش���ارت إليه إحدى الشركات من قيام 
أحد عمالئها، وهي ش���ركة س���ودانية بتحويل قيمة 
الفات���ورة على حس���اب الش���ركة يف البن���ك العربي، 
إال أن البن���ك رف���ض اس���تالمها، وقام���ت الش���ركة 
بالتحوي���ل مرة أخ���رى على البنك األهلي سوس���يتيه 

جنرال من حس���ابها بأبو ظب���ى باإلمارات، ومت رفض 
املبل���غ أيضًا من البنك. وبالنس���بة لدول���ة ليبيا وقطر 
فق���د ح���دث نف���س األم���ر، حيث قام���ت الش���ركات 
بتحوي���ل قيمة الفواتر بالبنك ومت رفض املبلغ أيضًا 
م���ن البن���وك املصري���ة. وأكد ه���الل أن���ه إذا كانت 
هناك خماوف بش���أن بعض التحويالت الصادرة من 
هذه الدول ألس���باب سياس���ية أو غ���ره فإنه البد من 
مراعاة مصاحل الشركات املصرية املصدرة، والي هلا 
مس���تحقات فىي هذه األسواق الثالث، والي تستأثر 
لوحدها بصادرات مصرية م���ن الصناعات الكيماوية 
تصل إىل حن���و 2.026مليار جنيه، حيث بلغت قيمة 
الص���ادرات املصرية م���ن الصناع���ات الكيماوية لليبيا 
خالل 2013، حنو 238.1 مليار جنيه وبلغت قيمتها 

للسودان ٧٠٨، ٧ مليار جنيه. 
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نش���رت صحيف���ة "نيوي���ورك تامي���ز" نبذة 
ع���ن الداعي���ة الدكت���ور س���لمان الع���ودة، 
حتدثت فيها بش���كل رئيس���ي ع���ن التحول 
يف فك���ر الع���ودة، باإلضافة لإلزع���اج الذي 
يتس���بب به للنظام السعودي. يقول روبرت 
وورث مراس���ل الصحيفة لش���ؤون الشرق 
األوس���ط  يف تقري���ره: "إن األخب���ار تنش���ر 
عن رج���ال الدي���ن يف ه���ذا البل���د احملافظ 
ج���دا، عندم���ا يتس���ببون حب���رج كفت���وى 
حت���رم املسلس���الت التلفزيوني���ة، أو فتوى 
تق���ول: "إن ميكي ماوس جن���دي من جنود 
الش���يطان". وأضاف"ولك���ن حديثا تس���ببت 
إح���دى الش���خصيات الدينية الب���ارزة بنوع 
آخر م���ن احلرج، حي���ث مر الش���يخ العودة 
انتفاض���ات  خ���الل  التح���ول  يش���به  مب���ا 
2011. ومن���ذ ذل���ك احل���ني أصب���ح يدعو 
للدميقراطي���ة والدول���ة املدني���ة وأصب���ح 
لدي���ه 4.5 مليون متابع عل���ى توير وعدة 
ماليني يشاهدون تسجيالته على يوتيوب، 
مما جعله شوكة يف خاصرة النظام امللكي 
الس���عودي، وخلطورة كالم���ه "باملقاييس 
الس���عودية"، قام���ت احلكوم���ة مبنع���ه من 
النش���ر يف املطبوع���ات ومنعته م���ن التلفاز 
وحظ���رت علي���ه الس���فر". ويذكر الش���يخ 
يف تعليقاته، ب���أن حكومات اخلليج حتارب 
الدميقراطية، ألنها ختشى قدومها إليهم، 
مش���را إىل باليني الدوالرات الي أرس���لت 
ملص���ر بع���د اإلنق���الب العس���كري، واصف���ا 
ولي���س  خليج���ي  مش���روع  بأن���ه  املش���روع 
مصري، وأن الس���عودية ختسر أصدقاءها 
مبا تفعله وإن اس���تمرت فس���تفقد شعبها". 
وق���ال الصحف���ي: "إن الكثر م���ن احملللني 
يتفق���ون م���ع ه���ذا التحذي���ر من الع���ودة، 
الذي ب���زغ جنمه قبل 20 عاما، كناش���ط 
حمافظ متشدد وش���خصية هلا شعبية يف 
بل���د يتقاضى فيه معظم املش���ايخ رواتبهم 
م���ن احلكوم���ة، ويقولون ما تري���ده، وهذه 
إش���ارة إىل الس���خط املتنامي جت���اه احلكم 
كان  الع���ودة  أن  ويذك���ر  الش���مولي". 
الوحي���د م���ن بني ش���يوخ الس���عودية، الذي 
رحب بانتفاضة عام 2011 وحتى أنه نشر 
كتاب���ا باس���م "أس���ئلة الثورة"، ال���ذي منع 
يف الس���عودية، حيث استش���هد بالنصوص 

الدينية ليصل إىل النتيجة غر التقليدية 
الش���رعي  الش���كل  ه���ي  الدميقراطي���ة  أن 
الوحي���د للحك���م، وأن اإلس���الم ال يس���مح 
باحلكم الدي���ي، وأن فصل الس���لطات أمر 
مطلوب، وأن أش���نع أشكال اإلستبداد هو ما 
ميارس باس���م الدين. ويعلق وورث أن مثل 
هذه األفكار قد تبدو عادية بالنسبة للقارئ 
الغربي، ولكن بالنسبة لرجال الدين الذين 
أق���روا لفرة طويلة نظ���ام احلكم الوراثي، 
فه���ي خطوات كب���رة  وانفصال راديكالي 
ع���ن املاض���ي. ويش���ر إىل أن���ه باإلضاف���ة 
الستش���هاده بالفق���ه اإلس���المي، يس���تدل 

العودة بفالس���فة غربيني، مثل ميكيافيلي 
وجان جاك روس���و وهذا حب���د ذاته خطوة 
كبرة.  ويذكر أن كثرا من الليراليني 
الع���ودة،  صدقي���ة  يف  يش���ككون  الع���رب، 
ويب���دون ختوفاته���م م���ن أن اإلس���الميني 
يدعون للدميقراطية الس���تخدامها جسرا 
للوصول إىل الس���لطة. كما يذكر قيادة 
الش���يخ حلرك���ة الصحوة اإلس���المية يف 
بداي���ة التس���عينيات، وموقف���ه م���ن دخول 
القوات األمريكية للسعودية عام 1991 يف 
حرب اخلليج، الي س���جن إثرها 5 سنوات 
بتهم���ة التحري���ض للث���ورة عل���ى امللكية، 
ثم ع���ن خروجه من الس���جن 1999 حيث 
كان أكثر ح���ذرا يف أحاديث���ه، ومسحت 
له الدولة ببث برنامج تلفزيوني على قناة 
ال���� إم بي س���ي، الذي جتنب في���ه اخلوض 
يف السياس���ة، ولك���ن الرنامج ألغي بش���كل 

مفاجيء قبل ثالثة أعوام بعد تأييد العودة 
لث���ورات الربي���ع العربي. ويق���ول وورث أن 
أف���كار الع���ودة ب���دأت بالتغر خ���الل فرة 
س���جنه، حي���ث أتيحت له فرص���ة اإلطالع 
األوسع حبسب مذكراته الي نشرها بعد 
عدة س���نوات من إطالق س���راحه. ويضيف 
أن الع���ودة ميتلك القدرة على اإلحس���اس 
بنب���ض الش���ارع، ويق���دم نفس���ه للجمهور 
ألوالده،  الناص���ح  كاألب  اليوتي���وب  يف 
ويتفاعل م���ع القضايا املهم���ة "مثل حلة 
مثل���ك أن���ا" عندم���ا كان���ت هن���اك حل���ة 
ترحيل للعمال اآلس���يويني واألفارقة. وقد 
يبدو هذا نوع من املسّكن، نظرا ألن الفيديو 
ب���ث خالل حل���ة احلكومة ض���د املقيمني 
غ���ر القانوني���ني والي تس���ببت مبواجهات 
عنصري���ة، ولكن م���ن يعرف الع���ودة فهذا 
اس���تيعابية  لسياس���ة  دعوت���ه  م���ع  يتف���ق 
للدولة. وعندما س���ئل الش���يخ ع���ن التغر 
يف أف���كاره، قلل من ش���أن التغ���ر قائال إنه 
"أصبح يرى بش���كل أوضح اآلن أكثر مما 
كان عليه احلال عندما كان ش���ابا، ولكن 
لي���س هناك ش���ك يف أن���ه يؤيد املش���اركة 
الش���عبية يف احلكم، وهذا م���ا يعرضه مرة 
أخ���رى لغض���ب العائل���ة املالكة. كم���ا أنه 
يعلن بصراحه تأييده للميول الديقراطية 
تعتره���م  الذي���ن  املس���لمني،  لإلخ���وان 
للح���رب  وبالنس���بة  "لعن���ة"،  الس���عودية 
يف س���وريا فه���و ينتقد ال���دور ال���ذي تلعبه 
حكومت���ه، حي���ث كان من أوائ���ل من حذر 
م���ن احلرب األهلي���ة، حيث أنها س���تجذب 
م���ن اجلهادي���ني. ويذك���ر وورث  أع���دادا 
أن الدكت���ور يعل���ق بش���ئ من الس���خرية 
عل���ى موقف الس���عودية من س���وريا قائال: 
"موق���ف الس���عودية من س���وريا؟.. فلننظر؛ 
احلكوم���ة الس���عودية تك���ره بش���ار األس���د 
وتك���ره القاع���دة وتكره بع���ض اجملموعات 

السلفية وتكره األكراد وتكره اجملموعات 
املوالية لقطر وتركي���ا.. إذن فمن حتب؟" 
ويقول وورث: "إن أش���د انتقادات توجه إىل 
العودة، هي إدعاء البعض أنه حيب الشهرة 
واألض���واء، ويط���ور طرحه بأس���لوب ليكن 
جاذبا لقطاع الشباب يف السعودية، وبعض 
نق���اده يتهمونه بأنه يرى يف نفس���ه خليفة 
حمتمل للشيخ يوس���ف القرضاوي، ولكن 
العودة يس���تهجن ه���ذه التوقع���ات ويقول: 
"إنه س���عيد بتواصله مع الناس، من خالل 
املواق���ع االجتماعي���ة". ويؤكد الع���ودة أن 
االنتفاضات ال���ي بدأت يف 2011 مل تصل 
إىل نهايته���ا، وه���و يتوق���ع أن ي���رى أحداثا 
اس���تثنائية ويق���ول:"يف حيات���ي مل أر مثل 
ه���ذه املفاج���آت، وميكنك توق���ع حدوث أي 

شيء يف السنوات القادمة".  

نيويورك تاميز” تتابع مواقف وحتوالت الشيخ العودة

سلمان العودة

السياس���ية  احلرك���ة  أصيب���ت   
واإلعالمي���ة واألدبية يف ليبي���ا عموما 
وشرق ليبيا خاصة حبالة من اإلرباك 
بعد تنام���ي حاالت االعت���داء والتهديد 
النش���طاء  م���ن  العدي���د  طال���ت  ال���ي 
واإلعالميني ووس���ائل اإلعالم واألدباء 
مصادره���ا  تنوع���ت  األم���ن   ورج���ال 
وتع���ددت طرقه���ا لكن جممله���ا كان 
مصدره مجاعات ذات الطابع اإلسالمي 
املتش���دد ، والي مارست ضد الصحافة 
والعامل���ني فيها كل الوس���ائل املمكنة 
م���ن ترهي���ب واختطاف وقت���ل لتعزيز 
هدفها املتمثل يف التأث���ر على األخبار 
الصحفي���ني  واس���تهداف  واملعلوم���ات 
ووس���ائل اإلعالم الي ال تش���رك معها 

يف إيديولوجيتها .
منظم���ة مراس���لون بال ح���دود العاملية 
أش���ارت يف بيان هلا ، يناي���ر املاضي إىل 
أن وس���ائل اإلع���الم الليبي���ة أصبح���ت 
مس���تهدفة أكثر م���ن أي وقت مضى 
الصراع���ات  قل���ب  يف  أصبح���ت  حي���ث 
ال���ي  السياس���ّية  واألزم���ات  األمنّي���ة 
تقّوض العملي���ة االنتقالية وتزيد من 

صعوبتها.
 ظهور هذه اجلماع���ات مؤخرا يف مدن 
ش���رق ليبي���ا وخاص���ة مدين���ة بنغازي 
الي تعاني من انفالت امي واسع على 
كل االصع���ده لتعلن " القصاص " من 
نش���طاء وإعالميني تتهمه���م باخلروج 
ع���ن ملة اإلس���الم وتس���تخدم رس���ائل 
نصية باهلاتف النقال أو مس���جات عر 
الفي���س ب���وك وس���يلًة إلع���الم اهلدف 

بقرب موعده مع قاتليه .
نص تلك الرس���ائل يقول " ُقِضَي األْمُر 
اهللَُّ  ص���دق   ،" َتْس���َتْفِتَياِن  ِفي���ِه  اّل���ِذي 
العظي���م بأمر م���ن احلاك���م بأمر اهلل 
وشرعه يف شرق البالد قررنا القصاص 
منك���م خدم���ة لص���احل الب���الد والعب���اد 
حق ش���رعي منزل يف ش���رع القصاص 
تطبيقًا لقوله تعاىل "بسم اهلل الرحن 
الرحي���م َوَلُك���ْم يِف اْلِقَص���اِص َحَي���اٌة َيا 
ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّك���ْم َتتَُّقوَن" صدق اهللَُّ 
العظي���م ولتكون عرة ملن ضل حتكيمًا 
لش���رع اهلل س���بحانه وتعاىل فقد وجب 
ونفذ مقاضاتك واس���توجب القصاص 
من���ك ومن آزرك ومن على ش���اكلتك 
يف الدني���ا واآلخرة واهلل املس���تعان على 

ما تصفون".
النص ذاته وص���ل ألكثر من إعالمي 
وناش���ط سياس���ي وأدي���ب لي���ي وصل 
موق���ع  يف  صفحاته���م  عل���ى  بعضه���ا 
ب���وك  الفي���س  االجتماع���ي  التواص���ل 
وبعضه���ا األخ���ر وصل برس���الة نصية 
يف اهلاتف النقال وكانت كلها حتمل 

توقيع اجلماعة ذاتها .
اإلعالم���ي احد املقصي مدي���ر راديو 
بنغ���ازي احملل���ي كتب عل���ى صفحته 
ان���ه تلقي ذلك التهدي���د وكتب مجلة 
"حس���ي اهلل ونع���م الوكي���ل" بع���د أن 
ال���ي وصلت���ه  كت���ب ن���ص الرس���الة 

كاماًل فيما يقول ناشط سياسي فضل 
عدم ذكر أمسة انه اخذ التهديد الذي 
وصلة على حممل اجلد قائال " أن تلك 

اجلماعات ال متزح يف تهديدها ".
أما الناش���ط السياس���ي فرج عي���اد فهو 
ي���ري أن التواجد يف مدين���ة بنغازي أو 
درن���ة يف حد ذاته خط���ر كبر ويقول 
بع���د تلقي���ه اح���دي تل���ك التهدي���دات 
" ال قيم���ة للح���ذر فامل���وت يس���تهدف 
ح���ي املواط���ن العادي يف ش���رق بالدي 
" ويضي���ف " أتوق���ع أن اقت���ل حي قبل 
أن يت���م تهديدي فقت���ل اخلصم أصبح 

ثقافة عامة يف ليبيا " .
" أل���زم بيتك أو ات���رك بنغازي " كانت 
تل���ك مجلة التهديد الي مسعها املالزم 
طارق اخلراز املتحدث الرمسي باس���م 
ُمديري���ة األمن مبدين���ة بنغازي خالل 
مكاملة هاتفية قال أنها جرت بعد رصد 

ثالث سيارات مشبوهة تالحقه.
اخل���راز يق���ول أن���ه مل يتكل���م يوم���ًا يف 
السياس���ة ومل ي���ؤِذ اح���د خ���الل عمله 
كما ان���ه مل يهاجم مجاع���ة بعينها يف 
اإلعالم ويري إن س���بب اس���تهدافه هو 
كونه رج���ل امن " فاملؤسس���ة األمنية 
مس���تهدفة بالكام���ل يف ليبي���ا " يق���ول 
م���ن  هوي���ة  حي���دد  مل  ال���ذي  اخل���راز 

يربص به .
إعالم���ي أخر يعم���ل مراس���ال ألحدي 
ق���دم  )اخلاص���ة(  الليبي���ة  القن���وات 
استقالته بس���بب تكرار تلك التهديدات 
ولكن���ه يق���ول أنه���ا مل تأِت ع���ن طريق 
الرسائل بل كانت بشكل مباشر خالل 
اتص���االت متك���ررة م���ن جمهولني قال 
أنه���م طلبوا من���ه التوبة و ت���رك عمله 
باإلعالم كاشفا - بعد أن طلب إخفاء 
أمس���ه – ع���ن أن معظ���م اإلعالمي���ني 

)درن���ة(  مدينت���ه  يف  والصحفي���ني 
ق���د قدم���وا اس���تقاالتهم من الوس���ائل 

اإلعالمية الي يعملون بها .
 

أم���ا األدي���ب والش���اعر اللي���ي ص���الح 
الدي���ن الغزال قد مثل له التهديد الذي 
وصلُه ع���ر صفحته الش���خصية على 
موق���ع التواص���ل االجتماع���ي الفي���س 
بوك فرصة للتخلص من الواقع الذي 
تعيش���ه مدينته بش���كل خ���اص وبالدُه 
بش���كل ع���ام ، لكنه متن���ى يف حديثه أال 
تس���تهدفُه تل���ك اجلماع���ة )جن���د اهلل( 

إثناء تواجد عائلته معه .
الغزال والذي كان احد الذين شاركوا 
يف حماولة للمعارضة الغتيال العقيد  
الليي معم���ر القذايف يف عام 1981 مل 
يس���تطع حتديد س���بب ع���زم اجلماعة 
على قتلة ويضيف " مل يتغر نش���اطي 
اليوم���ي بعد تلق���ي التهديد لكي انظر 
حتت س���يارتي قبل ركوبها لعل هؤالء 

وضعوا قنبلة الصقة أسفلها " .
ورغ���م انه إىل اآلن مل يت���م تصفية إي 
من الذين وصلتهم تلك الرس���ائل لكن 
وض���ع مدين���ة بنغ���ازي ودرن���ة األمي 
يع���زز م���ن فرضي���ة اخلط���ر الفعل���ي 
الذي يعيشه س���كان ونشطاء وإعالميو 
و رج���ال ام���ن تلك املدن الي تس���بح يف 
بركة من دماء أبنائها بس���بب سلسلة 
من االغتياالت اليومية املتواصلة والي 
حص���دت حبس���ب إحصائي���ات حملية 
يف  ش���خصية  ثالمثائ���ة  م���ن  أكث���ر 
هاتني املدينتني معظمهم من األمنيني 
و رج���ال اجلي���ش اللي���ي والش���رطة ، 
وسط عجز حكومي عن توفر األمن و 
احلماية لإلعالميني ووسائل اإلعالم .

اعالٌم ُمهدد ... واعالميون ُمستهدفون    
ماجد سامل 

حماوالت غري 
قانونية لسحب 
اموال من ارصدة 

ليبية جممدة
ليبيا املستقبل:

 أف���ادت مصادر ان بعض الش���ركات التابعة للمؤسس���ة 
Libyan Investment A - لإلس���تثمار  للليبي���ة 

thority LIA تقوم مبحاوالت لس���حب أرصدتها من 
املص���ارف خ���ارج ليبي���ا، بع���د أن كان ق���د مت جتميده���ا 
إّبان الث���ورة الليبية م���ن قبل األمم املتح���ده، بناًء لطلب 
الس���لطات الليبية يف حينه. وتقوم بعض هذة الشركات 
التابعة للمؤسس���ة بهذه احملاوالت لغرض سحب املبالغ 

املودعة دون الرجوع إىل السطات العليا يف ليبيا.
كم���ا وردن���ا أن بع���ض املص���ارف، املودع���ة لديه���م هذه 
األم���وال، يقوم���ون مبح���اوالٍت لتس���هيل عملية س���حب 
األرص���دة دون الرجوع إىل الس���لطات الليبية العليا الي 
متل���ك احلق احلص���ري يف إختاذ أي ق���رار لتحرير هذه 
الودائ���ع، ال س���يما ان التجمي���د كان بن���اًء لطل���ب منها. 
ه���ذه املص���ارف، بهك���ذا حم���اوالت وتصرف���ات، تع���رض 
نفس���ها للمس���اءلة القانونية يف حال مت تلبية طلب هذه 
الشركات بدون إذٍن مسبق لرفع التجميد عن أرصدتها.

وجدي���ر بالذكر ان هذه املبالغ تع���د مبالغ تابعه للدولة 
الليبي���ة، حي���ث أن املؤسس���ة الليبي���ة لإلس���تثمار تع���د 
صندوقًا سياديًا "مملوكًا" للدولة، يدير فوائض الدولة 
هلدف اإلس���تثمار، هدف���ه تنمية فائض إي���رادات الدولة 
لتنمية موارد اإلقتصاد الوطي وخلق مصدر مالي بديل 
للنفط، من ش���أنه تقليل اإلعتماد مس���تقبال على الثروة 

النفطية الي تشكل املصدر األساسي للدخل القومي.
وهلذا الس���بب، جي���ب عل���ى الدوائ���ر الرقابي���ة واملعنيني 
والقيم���ني على مداخي���ل الدولة وممتلكاته���ا أن يضعوا 
ه���ذه املمارس���ات نص���ب أعينه���م وأن يت���م وض���ع حدود 
ومعاير، وحماسبة كل من تسول له نفسه إمتهان حق 

الدولة والقوانني املفروضة حلماية أمواهلا.

احلكومة املؤقتة ترفض 
إغالق املنشآت احليوية 

بسبب حراك الشارع
وكاالت:  رفض���ت احلكوم���ة املؤقتة إغالق املنش���آت 
احليوي���ة يف الدول���ة يف إط���ار احلراك الذي تش���هده 
بع���ض امل���دن الليبي���ة. وأك���دت احلكوم���ة، يف بيان 
أصدرت���ه، اليوم الس���بت، عل���ى خلفية إغ���الق ميناء 
الزاوي���ة النفطي من قبل حمتجني، أنها ليس���ت ضد 
احل���راك الس���لمي وال أي مظهر س���لمي لالحتجاج، 
لكنها ترفض رفضا قاطعا ما يلحق باملنشآت احليوية 
يف الدول���ة ومنه���ا مين���اء الزاوية. وأوض���ح البيان أن 
ناق���الت النفط "موج���ودة يف ميناء الزاوي���ة وجاهزة 
للتفري���غ لكن هذا العم���ل يعيقها، مش���ددة على أنها  
ال تقب���ل بتاتا أن تكون املدن الليبي���ة ومنها العاصمة 
طرابلس رهين���ة ألي تصرف غر مقبول مينع عنها 
إم���دادات الوق���ود ويتس���بب يف طواب���ر طويل���ة أمام 
حمط���ات توزي���ع الوقود ويعطي ص���ورة غر مقبولة 
عن ث���ورة 17 فراير الي حررت الش���عب الليي من 

الطغيان والظلم.

وزير الدفاع الفرنسي: 
جنوب ليبيا منطقة 

خطرة والظروف ليست 
مواتية إلجياد حل!

ق��ال وزي��ر ال��دف��اع الفرنسي ج��ان إي��ف ل��ودري��ان يف 
م���ق���اب���ل���ة ص��ح��ف��ي��ة 
االثنني  اليوم  نشرت 
ل��ي��ب��ي��ا  ج����ن����وب  إن 
“وك����ر  إىل  حت�����ول 
للمتشددين  أف�����اع” 
اإلس��الم��ي��ني “ي��ع��ود 
إل����ي����ه اجل����ه����ادي����ون 
ل����ل����ح����ص����ول ع���ل���ى 
ال�����س�����الح وجت���ن���ي���د 
ال����ع����ن����اص����ر... إن��ه��ا 
)م���ن���ط���ق���ة( خ��ط��رة 
وال�����ظ�����روف ل��ي��س��ت 
مواتية إلجياد حل”.. 
وق������ال ل�����ودري�����ان يف 
نشرته  مقابلة  ن��ص 

الوزارة “شعورنا بالقلق يتنامى. إنه وكر أفاع يعود 
وجتنيد  ال��س��الح  على  للحصول  اجل��ه��ادي��ون  إليه 
ليست  والظروف  خطرة  )منطقة(  إنها  العناصر... 
الوحيد  “ال��رد  لودريان  وق��ال  ح��ل.”  إلجي��اد  مواتية 
الدول  بني  القوي  التعاون  خالل  من  يكون  املمكن 
الدولة  احل��دود ألن مقومات  أمن  اجمل��اورة لضمان 
أف��راد  لتدريب  استعداد  على  حنن  ليبيا.  يف  غائبة 

الشرطة لكن ال يوجد متطوعون.”
هذا وكانت حلة عسكرية قادتها فرنسا قد جنحت 
يف مالي يف يناير من العام املاضي يف إنهاء سيطرة 
مشال  على  القاعدة  بتنظيم  مرتبطني  مسلحني 
البالد لكن جيوبا صغرة من اإلسالميني استطاعت 
أن تعيد تنظيم نفسها للعمل يف الصحراء الشاسعة 
بغرب ومشال أفريقيا.وقد اجتمعت الدول اخلمس 
الدائمة العضوية يف جملس األمن الدولي ودول من 
إلجياد  حماولة  يف  املاضي  الشهر  روم��ا  يف  املنطقة 
يسفر  مل  لكن  ليبيا  يف  األزم���ة  م��ع  للتعامل  سبل 
االجتماع عن نتائج تذكر وخالل أيام سقطت ليبيا 
جمددا يف آتون الفوضى عندما أطيح برئيس الوزراء 
علي زيدان. وبعد عامني ونصف من سقوط الزعيم 
الغنية  ليبيا  ت��زال  ال  القذايف  معمر  السابق  الليي 
بالنفط تكافح الحتواء العنف بني فصائل متناحرة 
جنوب  يف  اإلسالميني  املتشددين  نفوذ  ي��زداد  بينما 
البالد.وعلى مدى أشهر تعهدت دول غربية بتدريب 
قوات األمن الليبية حلماية احلدود بشكل أفضل يف 
ظل عزوف هذه الدول عن التدخل عسكريا. لكن مل 
يف بهذا التعهد سوى عدد قليل من الدول. وكان 
ضباط  من  أل��ف  تدريب  فرنسا  تبدأ  أن  املقرر  من 
أن  يبدو  لكن  م��ارس  شهر  بنهاية  الليبية  الشرطة 

اخلطة تأجلت.
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ُيعلن جملس ش��ورى شباب اإلس��الم مبدينة درنة 
هذه البشرى ألهالي درنة:

_1 تش���كيل جلنة ش���رعية لفض النزاعات 
والصلح بني الناس بشرع اهلل.

قال تعاىل }َفِإن َتَناَزْعُتْم يِف َش���ْيٍء َفُردرُّوُه ِإىَل 
ُس���وِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلّلِ َواْلَيْوِم  اهلّلِ َوالرَّ

اآلِخِر َذِلَك َخْرٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل { النساء59
ُموَك  كِّ وقال }َفاَل َوَربِّ���َك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى حُيَ
ُدوْا يِف َأنُفِس���ِهْم  ِفيَما َش���َجَر َبْيَنُه���ْم ُثمَّ اَل جَيِ
 } َتْس���ِليمًا  َوُيَس���لُِّموْا  َقَضْي���َت  ���ا  َّ ممِّ َحَرج���ًا 

النساء65
وللمؤمنني  ورس���وله  هلل  والءن���ا  _2ونعل���ن 
���ا َوِليرُُّك���ُم اهلّلُ َوَرُس���وُلُه َوالَِّذي���َن آَمُنوْا {  َ }ِإمنَّ

املائدة55
فال فرق بني أبيض وال أس���ود وال عربي وال 

أعجمي إال بالتقوى .
_3 نعل���ن براءتن���ا م���ن كل قوان���ني الكفر 
وأع���راف اجلاهلية واملؤسس���ات الي ختالف 
ش���رع اهلل تع���اىل وندعوا كل م���ن تلبس بها 

إىل التوبة والرجوع إىل شرع اهلل تعاىل
فإن ب���اب التوبة مفتوح واهلل ع���ز وجل يقبل 

توبة عبده مامل يغرغر.
_4 ونعل���ن عداوتن���ا ملن عادى اهلل ورس���وله 
م���ن اليه���ود والنص���ارى وم���ن وااله���م م���ن 
الطواغيت الذين حياربون املس���لمني يف كل 

مكان ويستبيحون كرامتهم
أننا سنعمل على  _5 ونبش���ر أهلنا وأحبابنا 

تأمني البالد بكل ما أوتينا من قوة بعون اهلل
تع���اىل ومند يد العون ل���كل أهل الصالح من 

الشباب والعقالء الذين يريدون شرع اهلل
قال تعاىل { َوَتَعاَوُنوْا َعَل���ى اْلرِّ َوالتَّْقَوى َواَل 
َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا اهلّلَ ِإنَّ اهلّلَ 

َشِديُد اْلِعَقاِب { املائدة2
_وسوف نقوم مبشيئة اهلل تعاىل بندوات   6

وخميمات دعوية أسبوعية وشهرية تبني
م���ن  اخلالي���ة  الصافي���ة،  العقي���دة  للن���اس 
الش���بهات وتنش���ر العل���م بني الن���اس وترفع 

اجلهالة عن

الطري���ق  إىل  الضال���ني  وت���رد  اجلاهل���ني 
املستقيم

7_ندعوا إخواننا وأهلنا إىل اإللتفاف حولنا 
لتأمني بالدنا والس���عي معنا يف حتكيم شرع 
اهلل مبا اس���تطعنا، قال اهلل تعاىل: }َواْعَتِصُموْا 

ُقوْا{ يعًا َواَل َتَفرَّ ْبِل اهلّلِ مَجِ حِبَ
وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال

“ إن م���ا تكره���ون يف اجلماع���ة والطاعة هو 
خر مما تستحبونه يف الفرقة “

{اَل ُيَكلُِّف اهلّلُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبْت 
َوَعَلْيَه���ا َم���ا اْكَتَس���َبْت َربََّن���ا اَل ُتَؤاِخْذَن���ا ِإن 
ِمْل َعَلْيَنا ِإْصراً  نَِّس���يَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َواَل حَتْ
ْلَتُه َعَل���ى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَن���ا َربََّنا َواَل  َكَم���ا َحَ
ْلَنا َم���ا اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْع���ُف َعنَّا َواْغِفْر  مِّ حُتَ
َنا َأنَت َمْواَلَن���ا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم  َلَنا َواْرَحْ

اْلَكاِفِريَن { البقرة286

احلص��ادي : ال ميكنن��ا القبول بأي جس��م خارج 
شرعية الدولة

وتعليق���ا على هذا اإلع���الن قال عضو كتلة 
ح���زب العدال���ة والبن���اء  منص���ور احلصادي 

عضو املؤمتر الوط���ي العام من  مدينة درنة 
إن إهم���ال احلكوم���ة لتأم���ني املدين���ة أت���اح 
ألجس���ام غر ش���رعية الظهور على الساحة 

وملئ الفراغ.
وأضاف احلصادي، تعقيبا على ظهور تنظيم 
جملس شوري شباب اإلسالم” بدرنة، أنه ال 
ميكنن���ا القب���ول ب���أي جس���م خارج ش���رعية 
الدول���ة حتى ل���و كان ينوي تأم���ني املدينة، 
حمذًرا من أن األمر سيتفاقم أكثر يف درنة 
ولفت احلصادي إىل أن أمن مدينة درنة هو 
أم���ن ليبيا القومي مطالًب���ا احلكومة بالنظر 
جبدية يف امللف األم���ي للمدينة الي تعاني 
من سلس���لة م���ن االغتي���االت ش���به اليومية 

لرجال اجليش والشرطة.
الزيات يؤكد القبض على شحاته يف مصر

ويف نف���س الس���ياق قط���ع  منتص���ر الزي���ات 
الش���كوك  اإلس���المية  اجلماع���ات  حمام���ي 
حول  وجود القيادي البارز يف مجاعة اجلهاد 
املصرية ثروت صالح شحاتة يف مدينة درنة 
حي���ث أكد لصحيف���ة املصري���ون القاهرية  
إنه مت القبض على القيادي البارز يف مجاعة 
اجله���اد املصري���ة ث���روت صالح ش���حاتة يف 
مس���قط رأس���ه مبحافظ���ة الش���رقية وق���ال 
الزيات انه تقدم بطلب للمحامي العام لنيابة 
أمن الدولة حلضور التحقيقات مع القيادي 
ثروت ش���حاتة بعد أيام م���ن القبض واعتر 
الزيات أن عملية القبض على ش���حاتة تثبت 
زي���ف ما ت���ردد عن أن���ه كان مس���يطًرا على 
ثلثي ليبيا وأنه مؤس���س معس���كرات القاعدة 
مواطن���ني  خط���ف  يف  والت���ورط  درن���ة  يف 
أقباط يف ليبيا وقتلهم وأش���ار إىل أن موقف 
ش���حاتة من ))القاع���دة(( معروف، إذ كانت 
ل���ه حتفظ���ات على احني���از الدكت���ور أمين 
الظواهري ألس���امة ب���ن الدن زعيم التنظيم 
الراح���ل، حيث مج���دت عضويت���ه يف مجاعة 
))اجله���اد(( املصري���ة ورف���ض االنضم���ام ل� 
))القاع���دة(( باعتبار أن قضيت���ه مصرية يف 
املق���ام األول ومنذ ذل���ك التاري���خ مل يتورط 

يف أعم���ال عدائية ضد مصر مما أطلق عليه 
العن���ف الديي يف مصر رغ���م االتهامات الي 

وجهت له.
م���ن ص���دور حكم���ني  الرغ���م  وتاب���ع عل���ى 
باإلعدام على ش���حاتة يف قضي���ي العائدون 
من ألباني���ا وحماولة اغتيال رئي���س الوزراء 
األس���بق عاطف صدقي، إال أنه مل يظهر أي 
دليل على بصمات لفكر ثروت ش���حاتة )وأنا 
أعلم الناس به يف هذه العمليات( متهًما عدًدا 
من رفق���اء درب ش���حاتة بالتحري���ض عليه 
وترديد اتهامات زائفة ضده ورأى أن القبض 
عل���ى ش���حاتة وتقدمي���ه طلًبا بالطع���ن أمام 
القضاء العس���كري يف حكمي اإلعدام يسقط 
دائ���رة  أم���ام  وتع���اد حماكمت���ه  احلكم���ني 
جدي���دة كونه مل يعل���ن بش���كل قانوني عن 
القضيتني اللتني صدر حبقه حكمني غيابًيا 
ضده وأش���ار الزي���ات إىل أنه ال علم لديه عن 
مالبس���ات القبض علي���ه وال كيفية عودته 
م���ن ليبيا ملصر غر أنه يعلم أن ش���حاتة عاد 
ملصر ليعي���ش ال أن خيطط للقي���ام بأعمال 

عدائية تضر األمن واالستقرار.
أين فضيلة املفيت واملؤمتر واحلكومة ؟؟؟!!!

تواصل���ت ميادي���ن م���ع بع���ض املواطنني من 
مدين���ة درن���ة حول إع���الن جملس ش���ورى 
ش���باب اإلس���الم وكانت أرائهم عل���ى النحو 

التالي: 
س��املة عب��داهلل : أي���ن فضيل���ة املفي الش���يخ 
الص���ادق الغريان���ي  مما حي���دث يف درنة من 
اغتي���ال وتفجر ودع���وات وبيانات جلماعات  
تتحدث باس���م اإلسالم  ليخرج ويقول ألهل 
درن���ة أن هؤالء اجلماعات ه���ل هم  على حق 
أو عل���ى باطل فضيلة املفي يتحدث يف كل 
ش���يء يف السياس���ة  يتح���دث ع���ن  ش���رعية 
املؤمتر وحتريم االعتصامات وحترير موانئ 
النفط أليست بيانات وأفعال هذه اجلماعات 
يف���ي ويق���ول رأي  أن  م���ن صمي���م عمل���ه 
اإلس���الم فيهم ف���إذا كانوا عل���ى حق فيجب 
فليص���در  خ���وارج  كان���وا  وإذا  نتبعه���م  أن 

اإلعالن عن جملس شورى شباب اإلسالم يف درنة
أعلنت جمموعة مسلحة يف مدينة درنة عن جملس شورى 
شباب اإلسالم وبعد عرض اجمللس لقوته املسلحة يف شوارع 
املدين���ة أعل���ن يف بيان أنه سيش���رع يف إنش���اء جلان ش���رعية 
لف���ض النزاعات والصلح بني س���كان املدين���ة وتعهد اجمللس 
مب���د يد العون لكل أهل الصالح من الش���باب والعقالء الذين 
يريدون ش���رع اهلل كما تعهد جملس ش���ورى شباب اإلسالم 
مبدينة درنة بإقامة ندوات  وخميمات أس���بوعية وش���هرية 
تبني للناس العقيدة الصافية اخلالية من الش���بهات وتنش���ر 
العلم بني الناس وترفع اجلهالة عن اجلاهلني وترد الضالني 

إىل الطريق املستقيم وكان البيان على النحو التالي :
                                                                                                                     بيان جملس شورى شباب اإلسالم مبدينة درنة

احلم���د هلل وح���ده, والصالة والس���الم على م���ن ال ني بعده, 
سيد اخللق نبينا حممد -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم-

أما بعد :
ُقوْا  يع���ًا َواَل َتَفرَّ ْب���ِل اهلّلِ مَجِ ق���ال اهلل تع���اىل: }َواْعَتِصُم���وْا حِبَ
َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اهلّلِ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم 
َن النَّاِر  َفَأْصَبْحُت���م ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَى َش���َفا ُحْفَرٍة مِّ
ُ اهلّلُ َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن {  ْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ َفَأنَقَذُك���م مِّ

آل عمران103.

فت���وى بذل���ك ليتحم���ل املؤمت���ر واحلكومة 
مسؤوليتهم يف حاية املواطنني يف درنة.

فتح اهلل مجعة : ملاذا اليتحرك املؤمتر ويأتي 
إىل درن���ة ل���رى األوضاع بنفس���ه وإذا كان 
اليس���تطيع فليصدر القرار رقم 43 لبس���ط 
س���لطة الدول���ة يف درن���ة أم أنه���م يدعم���ون 
ه���ذه اجلماعات عل���ى األقل فليص���درو بيانا 
يع���رون في���ه ع���ن موقفهم من إع���الن هذه 
اجلماع���ات أين ال���دروع وث���وار ليبيا وجيش 
برقة ومجاعة اجلظران هل النفط أهم من 

درنة؟! .
ليل��ى علي : ال اعرف أي���ن احلكومة من كل 
هذا ترك درنة ملدة 3 سنوات بدون أي تواجد 
ملؤسس���ات الدول���ة األمني���ة ال وج���ود لوزارة 
الداخلية والدفاع يف درنة طيلة هذه املدة هو 
أمر قد يك���ون متعمد ومن الطبيعي أن تنمو 
وتتجمع مجاعات هلا مش���روع مضاد للدولة 
ويف ظ���ل تراخ���ي الدول���ة وع���دم أي حترك 
جدي فان الفراغ الذي تركه الدولة سوف 
ميل���ؤه أي تيار أو مجاعة هلا فكر وتنظيم له 
رؤي���ة يف احلكم بأي اس���م وحت���ت أي عنوان 
بيان احلكومة يف مدين���ة غات كان واضحا 
ووضع النق���اط على احلروف ولكن مل نرى 

أي شيء على األرض .
أنص���ار  يتهم���ون  الن���اس  :واهلل  س��عد  ع��ادل 
الش���ريعة  واهلل أن ش���باب أنص���ار الش���ريعة 
ش���باب علي خر وصالح ، ش���باب يتقون اهلل 
يا أخي كل واحد حر يف رأيه ، ممكن نعرف 
حاج���ة عندم���ا العلمانيني يري���دون احنالل 
األخالق يف اجملتمع اإلسالمي أال يعتر هذا 
أيضا تشدد أخالقي واهلل لن تقوم هذه األمة 
إال بهؤالء الشباب األبطال ربي يكون معاهم 
ويوفقون إلي صالح العباد علي العموم أنا ال 
انتس���ب إلي أنصار الش���ريعة لكي متعاطف 

معهم .
بسمة س��ليمان  :أهم شي يف اإلسالم الشورى 
الن اهلل قال للرس���ول صلى اهلل عليه وس���لم 
وش���اورهم يف األم���ر فه���ل ه���ذه اجلماع���ة 
ش���اورت أهل مدينة درنة هل اس���تأذنوا أهل 
املدين���ة فكيف يؤمنوها؟!ثم هل س���كان درنة 
يتقاتل���ون ؟ ه���ل القبائ���ل تتقات���ل ؟ لنحتاج 
للصلح بيناها اليوج���د لدينا حرب أهلية يف 
درن���ة  ب���ل إن األمن االجتماعي بني ش���رائح 
املدينة هو ممتاز وطبيعي مش���كلة درنة هي 

االغتياالت والتفجرات ألسباب سياسية .
أنه���م  احلقيقي���ة  :املأس���اة  حمم��د  خليف��ة 
يتحدثوا  يف دولة كلها مسلمة.ليبيا دخلت 
موس���وعة جيني���س كدول���ة ث���الث أرب���اع 
س���كانها امسهم حمم���د ودولة ربع س���كانها 
حافظني القران ولألس���ف اللي توا يتحدثوا 

عن الش���رع مش فاهمني فيه ش���ي حق أريد 
به باطل أي ش���رع يبيح دم املسلم على املسلم 
يبيح انتهاك حرمات البيوت والس���طو املسلح 
واالعتداء عل���ى ممتلكات الناس أقرأو س���ر 
اخللفاء وس���نة رسولنا صلى اهلل عليه وسلم 
واق���رأ األحاديث  حس���ي اهلل ونع���م الوكيل 

وخالص.
انتصار عبد الق��ادر :لن أرحب بهم ألن الذين 
ظهرو فوق الس���يارات املس���لحة الي جتولوا 
بها يف ش���وارع درنة ليس���و م���ن درنة وميكن 
أن يك���ون بينه���م أجان���ب  إذا ه���م م���ن درنة 
ملاذا يغط���ون  وجوههم ويلبس���ون قناع ؟ من 
يريد أن حيفظ األمن عليه االلتحاق بوزارة 
الداخلية وان يك���ون والئه هلل ولدرنة وليبيا 

وليس لتنظيمات خارجية .
خالد إبراهي��م : ماحدث يف درنة أمر طبيعي 
يف ظل غياب الدولة ومؤسس���اتها الس���يادية 
كل ه���ذه امل���دة فتنظيمات مؤدجل���ة لديها 
رؤي���ة خاصة للدولة وطريق���ة احلكم فإنها 
س���تعلن ع���ن ذل���ك ش���يئا فش���يئا واعتقد إن 
مايؤخر مش���روع ه���ؤالء ه���و خالفاتهم فهم 
ينقس���مون كف���رق فيما بينه���م واعتقد أن 

جملس ش���وري شباب اإلس���الم يف درنة هم 
جمموعة م���ن أنص���ار الش���ريعة والعائدين 
م���ن مال���ي واجلزائ���ر  وجزء من املتش���ددين 
الذين انش���قوا عن معتدلي  كتيبة بوسليم 
وهؤالء ميثلون اشد اجملموعات املتشددة ولن 
يلبث���وا إال أن خيتلفوا فيم���ا بينهم اعتقد إن 
املسالة مس���الة وقت ال أكثر عندما تنهض 
الدول���ة وتأتي حكومة قوية  وتس���يطر على 
العاصمة طرابلس بالتالي س���يتم السيطرة 
على بنغازي ودرنة بش���كل متتالي فاملشكلة 
وزارة  حي���ث  طرابل���س  يف  ه���ي  باألس���اس 
الدف���اع خمرقة من قبل أفراد يدعمون هذه 
اجلماع���ات باملال والس���الح وعند الس���يطرة 
عل���ى وزارة الدف���اع فان احلكومة تس���تطيع 

بناء اجليش وهنا يكمن بداية احلل . 
تطبي���ق  نري���د  نع���م   : عيس��ى  العزي��ز  عب��د 
أن  جي���ب  ولك���ن  اإلس���المية  الش���ريعة 
تطبقها الدولة عر مؤسس���اتها التش���ريعية 
والتنفيذي���ة والقضائي���ة فق���ط  وليس عر 
مجاع���ات اخلط���ر عندما ت���ري كل فئة أو 
جمموع���ة ان���ه من حقه���ا تطبيق الش���ريعة 
فان ذلك س���ينتج عنه الفوض���ى الن أي فئة 

أو جمموع���ة المتل���ك أي ش���رعية أو توافق 
م���ن الش���عب س���واء يف درنة أو غره���ا لتقوم 
بعمل املؤسسة القضائية أو التنفيذية حيث 
سيتم النظر إىل اجملموعة أو الفئة على أنها 
متث���ل تيار مع���ني  وليس الكل وم���ن املتوقع 
أن يت���م ردة فع���ل من العائ���الت والقبائل أن 
مس اح���د أفرادها وس���يتم ش���خصنة األمر 
وحينها س���يجدون أنفس���هم يف مواجهة مع 
اجملتم���ع األفضل على اجلماع���ات والتيارات 
الي تن���ادي بتطبيق الش���ريعة االنتظار إىل 
صياغ���ة وإق���رار الدس���تور وبالتال���ي عندما 
مص���در  ه���ي  اإلس���المية  الش���ريعة  تك���ون 
التشريع فان السلطة القضائية والتشريعية 
والتنفيذية س���تعمل وفق الشريعة وتطبقها 
اجلماع���ات  وعل���ى  اجمل���االت  مجي���ع  يف 
أن  الش���ريعة  بتطبي���ق  املنادي���ة  والتي���ارات 
تنش���ط س���لميا يف الدعوى وتوضيح مفهوم 
الش���ريعة اإلسالمية وأساس���ياتها وكيفية 
تطبيقها وتوعية املواط���ن بها بدل الركيز 
عل���ى املظاه���ر املس���لحة وبيان���ات التهدي���د 

والوعيد    .
مج��ال عب��د احلمي��د :اعتقد أن هؤالء ش���باب 
غيور على دينه اإلس���المي تنقصهم اخلرة 
واملعرف���ة والط���رق الصحيح���ة للتعبر عن 
حبهم وحرصهم على الدين اإلسالمي  وهم 
ش���باب متحم���س  كان بعضه���م  يف جبهات 
القت���ال أي���ام الث���ورة ومنه���م م���ن كان يف 
العراق أو مالي أو أفغانستان وهم حيتاجون 
دول���ة  ورج���ال  أفاض���ل  دي���ن  علم���اء  إىل 
وطني���ني من اج���ل فتح ب���اب احل���وار معهم 
واإلجابة على أس���ئلتهم و إفهامهم كيفية 
تطبيق الش���ريعة اإلس���المية وفق الدستور 
وع���ر مؤسس���ات الدول���ة  وبالتال���ي تنته���ي 
حجة تطبي���ق الش���ريعة وال يس���تطيع احد 
اس���تخدامها ألي غرض سياسي ألنها تطبق 
عر مؤسس���ات الدولة الس���ؤال يا سيدي أين 

املفي واملؤمتر واحلكومة من كل هذا ؟!

ميادين : احلسني املسوري

منتصر الزيات منصور احلصادي ثروت صالح شحاتة

املفي الصادق الغرياني
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       ينتسب األدب العربي إىل حقبة تارخيية سبقت ظهور اإلسالم، وملا استقّرت 
الظاه���رة الدينية يف حياة العرب، دفعت بالظاهرة األدبية إىل الوراء، فأصبحت 
حتت���ّل الرتب���ة الثانية يف حياته���م. ومعلوم ب���أّن الدين اقرح وظيف���ة أخالقية 
ل���ألدب، وهي: معاض���دة الدين ومؤازرته. ويف ضوء هذا املعيار جرى اس���تبعاد ما 
اليتوافق مع شروطه. ولعل "املرويات السردية" قد تعّرضت لطمس كبر ألنها 
كان���ت ممثلة لعقائد اجلاهلي���ني، وأوابدهم، أكثر مما تعّرض���ت له "املرويات 
الش���عرية" الي تغّنت بأحواهلم الفردية أو القبلية. ومنذ ذلك الوقت مل ُيعرف 
بالسرد العربي باعتباره نوعا أدبيا مستقال بذاته، فاكتفى العرب باحلديث عن 
النث���ر دون أن يتخّط���وا ذلك للحديث عن الس���رد الذي هو نظر الش���عر، وتأّدى 

عن ذلك إبعاد كثر من املرويات السردية، ورميها بالدونية، والتحذير منها.
      ورثْت الثقافة العربية احلديثة هذه احلال من التوّتر بني القولني الس���ردي 
والديي، ومنذ منتصف القرن التاس���ع عش���ر امليالدي ظه���رت العالمات األوىل 
للرواية العربية، وخالل قرن ونصف من عمرها حّققت ما مل حتّققه الظاهرة 
السردية طوال مخسة عشر قرنا من تارخيها، فأصبحت "ديوان العرب" شرط أن 
يفهم من معنى "الديوان" السجل احلافل باألخبار واألحوال يف حقبة من حقب 
التاري���خ؛ ألن الرواية قامت بتمثيل س���ردي متنّوع ألح���وال اجملتمعات العربية، 
وعرض���ت حبثا جمازي���ا يف الصراعات السياس���ية، واملذهبي���ة، والعرقية، مبا يف 
ذلك اهلويات، واآلمال، واحلريات. وباإلمجال فال أجد عرضا مستفيضا ألحوال 
العرب، يف أي وس���يلة متثيل أدبي، كما أجد ذلك يف الرواية، الي اخنرطت يف 
معمعة التاريخ االجتماعي، ويف كشف املصائر الفاجعة للمنفّيني، واملشّردين، 
واملهّجري���ن، والنس���اء، وأصحاب الرأي، وضحايا احل���روب األهلية، بل وضحايا 
االس���تبدادين السياسي واالجتماعي، وفيها جند الئحة طويلة من االنتهاكات 

املريعة للذوات االنسانية.
       إن نظرة خاطفة إىل الرواية العربية املعاصرة ترهن على أنها مل متكث يف 
منطقة احلياد الس���لي، إمنا ذهبت إىل املكان ال���ذي ينبغي أن تكون فيه، وبذلك 
تزحزح���ت وظيفتها التقليدية م���ن كونها حكاية متخّيل���ة إىل خطاب رمزي 
باح���ث يف الش���أن العام. إنه���ا "ديوان" نتلّم���س فيه ما يثر اهلل���ع يف النفوس عن 
البطانة املرّكبة للجماعات القبلية واملذهبية والعرقية، وهي "ديوان" كاش���ف 
لالحتقان���ات الفردي���ة يف جمتمع���ات تتوّهم بأنه���ا طاهرة ال يأتيه���ا اإلثم على 
اإلطالق. وإىل كل ذلك، فقد خاضت الرواية العربية مغامرة جريئة يف تطوير 
بنياتها السردية واألسلوبية، واقرحت لغة جديدة غر تلك اللغة املعيارية الي 
أصبح���ت موضوعا للبالغة التقليدية يف القرون الوس���طى. وصار االعراف بها 

أمرا الزما بوصفها املمثل الرئيس لألدب القومي يف الثقافة العربية احلديثة.
     اقرُح النظر إىل الرواية باعتبارها من "املروّيات الكرى" الي تس���هم يف صوغ 
اهُلوّي���ات الثقافّي���ة لألمم، ذلك أن الس���رد يبتك���ر عاملا متخّي���اًل وينّظم العالقة 
مبرجعّيات���ه الواقعية، ويصبح م���ن الضروري تغير موق���ع الرواية من كونها 
مدّون���ة نّصّية إىل خط���اب تعّددي منش���بك باخللفّيات احلاضنة له. اليس���ّجل 
الس���رد واقًع���ا، أو يعك���س حقيقة قائم���ة، إمّنا يق���وم بركيب ع���وامل متخّيلة 
مناظ���رة للع���وامل الواقعّي���ة، فيتدّخ���ل التأويل يف كش���ف أوج���ه التماثل فيما 
بينه���ا. ويف ض���وء كل ذل���ك أعتر فوزي جبائ���زة امللك فيص���ل العاملية يف حقل 
األدب اعرافا بالس���رد العربي، وخباصة الرواية، الي هي لبرُّ الظاهرة السردية 
يف العص���ر احلديث، وهو اع���راف صريح أيضا جبهود الباحثني يف قارة الس���رد 

العربي الي ما زالت قيد االكتشاف.
���������������������������������������������������

*ن���ص اخلط���اب الذي ألق���اه الدكت���ور عبداهلل إبراهي���م، الفائز جبائ���زة امللك 
فيص���ل العاملية يف حق���ل اآلداب، خالل حفل التكريم الرمسي الذي أقيم مس���اء 

يوم 2014-3-30 يف مدينة الرياض.
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تفع���ل  أن  ليبي���ا  كل  لليبي���ا  آن 
املس���تحيل إلنقاذ بنغ���ازي فالصمت 
والتكاس���ل عن جندة بنغازي سيعمم 
الش���ر على كل امل���دن والقرى بدون 
اس���تثناء .. إنَّ م���ا حي���دث يف بنغ���ازي 
لوصم���ة ع���ار على جب���ني كل ليي 
وأكث���ر على كل األيادي الي تقدر 
أن تفع���ل وال تفعل إلنق���اذ بنغازي .. 
وه���ي أكثر أمثًا م���ن تلك الي تقتل 
انه���م يقتل���ون البش���ر يف بنغ���ازي   ..
ودرن���ة وطرابلس أيض���ًا .. هيا اقتلوا 
اكثر حتى مي���ل القتل .. يا عناكب 
أج���اًل  أم  عاج���اًل   ، املتلعث���م  الوق���ت 
سوف تتعبون .. واجلنة هناك متتلئ 
بالش���هداء .. واجلحيم يف انتظاركم 
كم���ا وع���د اهلل .. هيا اقتل���وا .. خربوا 
اغرفوا من املال الس���ائب .. اقتلوا حتى 
ميل الدم ومتلكم الش���وارع واألحجار 
والعرب���ات الكريهة رباعي���ة الدفع يا 
أرباع البش���ر .. اقتلوا حتى يقتلكم اهلل 
ويبتسم الوطن . . . . ولكن بنغازي لن 
تنج���و مادمنا حن���ن الليبيني نغرس 
رقابن���ا يف الرم���ل كالنعام وش���عارنا 
األمثل���ة  ه���و  املعل���ن  غ���ر  الضم���ي 
الش���عبية الس���خيفة : " اخطى راسي 
وقص " – "طبس ختطاك" – و"كل 

واحد شاقي حباله ".
***

قب���ل س���نتني التقي���ت بش���اب ش���هم 
حمرم من مدينة اجدابيا يكاد يفقد 
س���اقه أث���ر اصابة تع���رض هل���ا ابان 
ح���رب حتري���ر ليبي���ا 2011 .. صعق 
الش���اب من الك���م اهلائل م���ن مؤيدي 
النظام الس���ابق الذين تصادف معهم 
يف دي���ار الغرب���ة حي���ث يع���اجل خارج 
 : مس���اء  ذات  أمام���ي  تنه���د   .. ليبي���ا 
نلقن���ه دفولن���ا طاج���ني وكلين���اه .. 

قااااااااااااالك 17 فراير !!
***

بعد ثالث س���نوات وأقل من ش���هرين 

م���ن انط���الق ثورتن���ا الش���عبية الي 
حتول���ت إىل ح���رب حترير مس���لحة 
مبعاونة كبرة من اجملتمع الدولي 
وقواته حتى حتررت بالدنا يف مثانية 
أشهر .. وبعد س���نتني من االغتياالت 
واالبت���زاز  واالختط���اف  والقت���ل 
وفرض القوان���ني مبضادات الطران 
والفس���اد  املمنه���ج  والنه���ب  ط    / م 
الطاق���ة  مص���ادر  وحص���ار  االداري 
واحتالل الس���فارات وتش���ويه مسعة 
البل���د وص���ورة اللي���ي يف اخل���ارج - 
ه���ل بلغ بنا الي���أس مبلغ���ًا أن نقول : 
ط���ز يف ث���ورة 17 فراير كم���ا قلنا 
طزي���ن يف انقالب الفاتح ؟؟! وش���كراً 
 .. ؟؟!  األطلس���ية  التحال���ف  لق���وات 
ألنه���ا الوحي���دة مل متن عل���ى الوطن 
وتتجم���ل على الش���عب اللي���ي بأنها 
حررته ودللته وحلته على كفوف 

الراحة .
***

عه���د انق���الب الفات���ح م���ن س���بتمر 
كان فيلم���ًا هنديًا طوياًل س���اذجًا  .. 
والي���وم ما هي ث���ورة 17 فراي���ر ؟ .. 
أهي أطول كامرا خفية مبتذلة يف 

تاريخ التصوير ؟؟ . 
***

.. أغرب عن وجهي فقد نضب كأس 
تق���م  الث���ورة ومل  انته���ت   .  . الث���ورة 
الدول���ة .. حنن االن يف عهد الفوضى 

.. " يقوهلا كل من ليس بإمعة " ! .
. . " الطيب���ة " أو " الطيابة " مع من ال 
يس���تحق ، قمة الس���ذاجة . . ان عدمت 
عدن���ا !! .. العق���ل بالعق���ل واحلكم���ة 
باحلكم���ة .. الزعل بالزع���ل .. اجلهل 
باجله���ل .. والعب���ط بالعب���ط  ! " قال 
الثائر العربيد ال���ذي ال يريد لثورته 

أن تنتهي " !! .
.. ال تك���ره .. ال حتق���د .. ال حتس���د  .. 
 .. اح���اُل  فُكُله���ا   .. .. حت���رر  حت���رر 
كلما خف���ت األحال يرت���اح أكثر 

االنس���ان .. فلنغس���ل قلوبن���ا باحملب���ة 
ومن���د أبصارن���ا إىل الس���ماء . . . " قال 
املرء النظيف الذي يف داخلنا ولكن ال 
يس���معه أحد وال يعره اهتمامًا أحد " 

. !
***

" م���ن الصح���راء اىل الصح���راء "  .. و 
سيزحف هو واملاليني لتخريب ليبيا 
شر شر بيت بيت .. دار دار  .. والزال 
يف بالدن���ا .. ال ينتصر أحد إال الدمار 

. !
***

ليبيا أمس : " وين س���ايره يا مركي 
قوليلي " .. متاهة ! . 

ليبي���ا الي���وم : للمرك���ب أكث���ر من 
ربان ! .. غباء !! .. 

وعل���ى صعيد احلي���اة اليومية بالُدنا 
رجعت كما كانت : النهار للفاشية 
واللي���ل للن���اس الورد " العادي���ه " ! . . . 
. . غ���ر أن الفاش���ية يف لب���اس مغاير 
 : .. و اللوح���ة املصاحب���ة    !! � غري���ب 
كاركات���ر للفنان الس���وري " علي 
ف���رزات " .. نع���م س���وري – فاحل���ال " 
م���ن بعض���ه " ..  الف���رق أن احلرب يف 
سوريا مل تضع أوزارها بعد ، أما لدينا 
فقد وضعت ولكن مث���ة حرب أهلية 

بالتنقيط  ! .
***

. . . وميض���ي اجلهُل ولكن أيَن ُمنتهاه 
؟!! . . خبطواتن���ا الضائع���ة نتوغ���ُل يف 
عتمِة الغابِة أكث���ر ! .. وفيما نبحُث 
ع���ن الظ���الم .. العامل ُيض���يُء أكثر  
.. من���ذ أل���ف عام مل يتغ���ر الكثر !! .. 
فالتاري���خ ي���دور حول نفس���ه يف هذه 
البلدان امُلراِوحة  .. س���أنهُل من البالد 
التالية ش���رابي  .. هي���ا جتاوزني أيها 

الشبح فلسَت ندي .
***

من الورد إىل الورد .. 
كل ربي���ع وانت���م خب���ر  .. والصيف 

هنا يأبى جميئا .. 
م���ن الضوء اىل الض���وء  .. و حيدث أن 

يسافر الكوكب خلف الستائر ! .
***

لي���ٌل مخيس���يّْ .. أمضيت���ه البارح���ة 
للش���عر ومراس���لة اجلرائد و أنهيته 
بصباح مجعة به الكثر من الغضب .. 
االن سأنام بعد أن هدأ روعي وسكنت 
روعاتي . سأنام ليس تعبًا بل احرامًا 

للتقاليد ! .
�����������������������������������������������������������������

ان - اجلمعة  11 ابريل 2014  يف عمَّ
م 

عبدالوهاب قرينقو

ميدان السؤال

صخٌب فيما أمضي .. غضٌب رغم البعاد
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يف مفهوم معرفة القدر! 
ط 

ني ، و اللغ
صت

نت ؛ ق
ني يلتسن وزلي

ب

هاني شنيب

ف
ريغان وغرباتشو

ف
غورباتشو

ني
يلتس

حلياة واملوت
•املذكره رقم واحد : يلتسن بني ا

مبستش���فى 
ف م���ن عملي 

ُع���دت ي���وم خري
جلامع���ي ُمرهق���ًا ،بع���د إج���راء 

مونري���ال ا
ي 

ي ،ال
ثالث عمليات قلب مفت���وح بطريق

ممن اعتروا الشباب 
جمموعه 

ابتكرتها مع 
مجعي���ة جراح���ي القلب 

املتم���رد من قب���ل 
صدر األمريكية ،وهذه العملية املتطورة 

وال
كة 

جله���از يثبت حر
ُبنيت عل���ى اخراعي 

حمدد من القلب ،يس���مح بإجراء زرع 
ج���زء 

كانت 
ف القلب بالكامل. و

ني دون توق
شراي

ىل تل���ك املرحل���ة 
ني ا

عملي���ات زرع الش���راي
ىل اس���تعمال جه���از قل���ب وري���ه 

حتت���اج ا
،

ف القلب 
صناعي���ة ،ليس���مح  للج���راح ايق���ا

متام���ا ،حتى يتس���نى عم���ل ال���زرع الدقيق. 
وتل���ك الس���نه ب���دأت يف تعلي���م املئ���ات م���ن 
ني ،طريقة 

ني واألوربي
ني األمريكي

جلراح
ا

إج���راء ه���ذه العملي���ة ،خ���الل زياراته���م 
ملونريال ،ودورات تعليمية حول العامل. 

ىل البي���ت ذلك املس���اء ،بداية ش���هر 
ع���دت إ

ص���ل 
ي في

ي اب���
س���بتمر 1996 ،ليبلغ���

صل 
كالي���ن( األملان���ي ،ات

ان الس���يد )آي���ك 
س جداً 

ض���وع مه���م وحس���ا
ص مو

ص���و
خب

صالي به علمت ان السفر الروسي 
،وفور ات

ص���ال ب���ي 
حل���ه مس���ئولية االت

كان ق���د 
ضوع البال���غ األهمي���ة ،يف اليوم 

يف ه���ذا املو
ي من الس���فارة الروس���ية يف 

صل���
التال���ي و

ص 
صم���ة )أوتوا ( طرد مس���تعجل وخا

العا
مبسؤوليه 

س 
كنت انتظره بقلق وإحس���ا

،
يف 

كان 
ي قب���ل ذاك ،

مل تنتاب���
ثقيل���ة 

س 
حبال���ة الرئي

ذل���ك الطرد وثائ���ق طبيه 
صويري 

ط ت
س يلتسن ،وشري

الروسي بوري
س يلتس���ن قد 

كان الرئي
ني قلبه. و

لش���راي
صدرية ،نت���ج عنها 

حب���ان 
صي���ب بثالث ذ

أ
ىل 

ضل���ة القل���ب وتدن���ي وظيفته إ
ف بع

تل���
كان يلتزم فراش���ه يف املستشفى 

%23  ،و
ف 

حتت الرعاي���ة الدقيقة ،ويلت
يف موس���كو 

كان 
س ،

جمموعه م���ن األطباء الرو
حوله 

أحدهم قد زار وتدرب على يد مايكل دبيكي 
س. 

ن نكسا
يف هيوس

ض 
جملتمع الدول���ي يعد خطورة مر

كان ا

يلتس���ن ،مع احتمال انهيار مشروع التحول 
س األمريك���ي 

الروس���ي ال���ذي ب���دأه الرئي���
ف 

ي جورباتش���و
جي���ان والس���وفي

رونال���د ر
،ومدي خطورة احتمال انهيار األمن العاملي 
ف 

ص
فيما مات يلتسن فجأة ،وقبل ترتيب ال

كان آن���ذاك يلتس���ن 
القي���ادي الروس���ي ،و

مرش���حا لدور ثاني لرئاس���ة روس���يا فكان 
ضرورة استمرار حياة 

القرار الدولي انذاك 
يلتسن وإال........

ضع���ه 
يف و

اختي���اري الستش���ارة يلتس���ن 
حبك���م اق���راح ان 

كان 
حل���رج ،

صح���ي ا
ال

ي اش���تهرت بعمله���ا وتعليمها 
العملي���ة ال���

ف 
ني دون توق���

وه���ي عملي���ة زرع الش���راي
كثر ، نتيجة 

مبا مناس���بة أ
كانت ر

القلب ،
ضلة القلب ،وبالفعل رددت عليهم 

ف ع
ضع

بتقري���ري واس���تعدادي إلج���راء عمليت���ه، 
ني لي 

ي ل���ه تب
ني من مراجع

وبع���د أس���بوع
صلب من األطباء 

جب���دار 
ط 

حما
كان 

ان���ه 
ص���ة 

كان���ت تربطه���م عالق���ة خا
الذي���ن 

كان 
ن ،و

مبستش���فى املثوديس���ت بهيوس���
ني 

ض
ني معار

ني تقليدي���
جلراح���

أطبائه���ا ا
ض آنذاك. 

لعملية الزرع بالقلب الناب
حل���وار واملراجع���ة 

واس���تمر بع���د ذل���ك ا
جمموع���ه ُتع���د 

ني 
ي وب���

ص���االت بي���
واالت

يف 
ني 

جلراح���
عل���ى الي���د الواح���دة م���ن ا

مت إج���راء عمليت���ه 
ىل ان 

أورب���ا وأمري���كا ،إ
بنج���اح بعد ش���هرين )ي���وم 5 نوفمر( على 
حتت رئاس���ة  

ايدي طق���م جراحي روس���ي 
كان 

جل���راح الروس���ي رن���ت أخري���ان ، و
ا

مس���ح بع���الج فقر 
مم���ا 

ص���ودا 
التأخ���ر مق

ض���ًا. وهنا 
كان يعانيه أي

حلاد ال���ذي 
ال���دم ا

س حساس���ية معنوي���ة ُمهم���ة 
أب���دى ال���رو

ني املنفذين 
جلراح���

ص���رار ان يك���ون ا
يف اإل

س وليس���وا باألجانب ، بالرغم 
للعملي���ة رو

خلارج. وهنا 
ني من ا

كثافة االستش���اري
من 

ن 
كتور دبيكي وموون من هيوس���

دعي الد
جم���اورة دون 

ملش���اهدة العملي���ة من غرفه 
حتولت 

كة املباش���رة يف العملي���ة ، و
املش���ار

حلرجة من 
مسؤوليتنا خالل تلك املرحلة ا

ف stand by يف حالة 
ىل الوق���و

عمليت���ه إ
ضل���ة القلب عن 

ف ع
فش���ل العملية ،او توق

صناعي او 
مما يتطل���ب جهاز قل���ب 

العم���ل 
زرع قل���ب. وُجهزت غرفة عمليات ، وطائرة 
يف مدين���ة هانوف���ر 

حلظ���ة 
للتح���رك أي 

حبكم أنها 
األملاني���ة ، وقد اخترت هانوف���ر 

جمهز ان���ذاك ،ومرت 
كز غربي 

أق���رب مر
ني 

حنن مهيئ
ني ذاك و

الس���اعات واأليام ح���
ألية حالة طارئة.

صديق���ي 
ىل االن ، أن���ا و

حت���دث إ
  أظ���ل أ

س قسم 
ش رئي

كس���ل هافري
الروفيسور ا

ي مل 
جراحة القلب يف هانوفر ،عن األيام ال

س الروسي يلتسن 
يكن يسمح العامل للرئي

مي���وت ب���أي ح���ال م���ن األح���وال ،وهكذا 
ان 

صياغة السياس���ة وتقييم الرجال 
الع���امل و 

س 
ص،  ومن يق���ل ان النا

واعتب���ار األش���خا
ض فلم ير شيئا !  .

سواسية على األر
هلل أمرؤ 

هلل ورح���م ا
 ال ح���ول وال ق���وة إال با

ف دونه.
ف قدر نفسه ووق

عر
•املذك��رة  رق��م اثن��ني : زليط��ن ب��ني الغي��ط 

والبيت!
ص���ل ب���ي نقي���ب أطب���اء األردن ،قراب���ة 

ات
ي 

ىل ،وس���أل
صة األو

ني بعد م���رور الق
عام

ي مراجعت���ه يف عمان 
كان يف اس���تطاع

ان 
ي ان أقوم 

ي القادم���ة ،وطلب م
خالل رحل

ني ،حيث ان 
بعم���ل إعادة لعملية زرع ش���راي

ي أجراه���ا على يد عدة 
ىل ال

العملي���ات األو
ني وأطب���اء قل���ب اخري���ن مل تنج���ح 

جراح���
ضلة القلب اليس���رى بها عطب 

كان���ت ع
،و

كان ق���د ق���رأ ع���ن عملي���ه جدي���دة 
بال���غ ،

ابتكرته���ا ،تس���مح بإع���ادة ال���زرع دون فتح 
ف القلب. 

ص���در م���ن االم���ام ، ودون توق���
ال

كان���ت زيارت���ي ل���ألردن متك���ررة ،حيث 
و

ص���ة مزاول���ه 
صح���ة رخ

ي وزارة ال
منحت���

مفتوحه ألج���راء عمليات يف مستش���فياتها 
خلط���رة هل���ذا 

،وقم���ت بإج���راء العملي���ة ا
ص���راره عل���ى 

حل املؤم���ن بإ
ص���ا

الطبي���ب ال
العم���ل يف املستش���فى اإلس���المي يف عم���ان 
ص���ة وج���ودي لعم���ل عدة 

، واس���تغليُت فر
ني 

ني ،وسوداني
ضى أردني

عمليات أخرى ملر
ني ، يف عدة مستش���فيات يف عمان. 

ميني���
، و

قب���ل مغادرت���ي بيوم م���ررت لزي���ارة مدير 
مستش���فى )االس���تقالل ( ، وخ���الل الزيارة 
ف 

ي ج���راح اردن���ي مراجع���ة مل���
طل���ب م���

ض���رت ل���ألردن 
ض���ة ليبي���ة ح

ص���ور مري
و

صُت حالته���ا ب���أن لديه���ا 
للع���الج ، وش���خ

حتتاج لعملية 
ني القلب وهي 

انسداد ش���راي
خنوتي 

قل���ب مفت���وح ، وهن���ا قم���ت بداف���ع 
والتزامي األخالقي بزيارة األس���رة الليبية 
جب���وار س���رير 

كن���ت 
ني 

و ُمعايدته���ا ،وح���
ض���ة ، وبتواج���د زوجه���ا ال���ذي يناه���ز 

املري
ني عاما 

ني عاما وابنهما امُلقارب لألربع
الست

جل���راح األردني ب���ي وأبلغهم بزهٍو 
ف ا

، عر
وس���عادة عن حس���ن حظهم بتواج���د جراح 
ي هن���ا يف األردن ، وان 

صل لي���
ش���هر م���ن ا

املستش���في س���عدت بقبولي عم���ل جراحات 
كان املش���هد بعدها 

قل���ب خالل تواجدي ، و
حلوار 

حلظات من ا
أش���به مبيلودراما فبع���د 

جلراح 
ىل ا

حملت���د التف���ت االب���ن إ
األس���ري ا

حنن نهرب 
ص���وت ناقم اعل���ن " 

األردن���ي وب
ىل آخر 

كاتراتها ،إ
م���ن ليبيا ، و زليط���ن ود

الدني���ا هنا يف عم���ان لنقع يف اي���دي طبيب 

س أمي 
ي ال ميكن ان يلم

ي آخر،  ال ودي
لي���

غر جراح اردني!!! 
جل���راح األردن���ي االعت���ذار ورد " 

وح���اول ا
حلاج���ب وال التلميذ 

ني ال تعل���و عل���ى ا
الع���

ضحك���ت وودت هلم 
ي 

عل���ى أس���تاذه " ولكن
خلط���ى 

صح���ة والعافي���ة ، واس���تعجلت ا
ال

ىل 
ني ا

حل���ق طائرت���ي املغادرة بعد س���اعت
أل

كنت س���ابقا قد أجلتها!  وهنا 
ي 

امريكا وال
ضح 

س وا
س هنالك مقي���ا

ك���ت انه لي���
أدر

ملعرف���ة الق���در يف بلد ُعود اال يث���ق يف احد ! 
ن و 

ي زلي
ني وقف

ويتنازع القل���ب والعقل ب
يلتسن!
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  غي���اب دول���ة قوية يف ليبيا ه���و نتيجة اىل حاجة 
السلطة اىل دعم املليش���يات يف املرحلة االنتقالية 
،ولكن املليشيات يف حد ذاتها ساهمت يف عدم قيام 
دولة قوية قائمة على املؤسسات ،والليبيون واعون 
هل���ده املش���كلة ولكنهم  وقعوا يف ه���ذه الدائرة ذات 
املردود العكس���ي .والعديد من املواطنني يش���عرون  
باخل���وف ،  لي���س يف الش���ارع فق���ط  ب���ل ايض���ا يف 
بيوته���م ، حوال���ي نص���ف الليبيني الذي���ن مشلهم 
بيان االستطالع ال يشعرون باالمن عند خروجهم 
إىل االس���واق أو إىل امل���دارس أو الذهاب اىل العمل 
،هذا االس���تطالع  مشل حوال���ي 1200 ليي قامت 
به املؤسس���ة يف شهور مايو وس���تمر ونوفمر من 

عام 2013. 
الدراسة  •خالصة 

ان واح���د من كل مخس أش���خاص يش���عر بعدم 
االم���ن يف بيت���ه وال يف احل���ي ال���ذي يعيش���ه فيه ، 
واحلالة اسوأ بالنسبة للنساء ، حوالي %40 منهن 
ال يش���عرن باألمن عند خروجهم  ،و االمر أسوأ يف 
االرياف وخصوصا يف اجلنوب الذي يش���عر أكثر 
من %50 من س���كانه بغياب االم���ن ،وال غرابة اذا  
ان املسألة االمنية حتتل األولوية عند حوالي ثلي 

السكان .
للمؤسس���ات  قيم���ة  ُيعط���ون  الليبي���ني  إن 
الدميقراطي���ة ،ولكنه���م ال يثقون يف انها س���توفر 
هل���م االم���ن .وإن أكثر م���ن %80 م���ن الليبيني 
يتفقون على ان للدميوقراطية مشاكلها ،لكنهم 
يؤكدون على انها أحسن انواع احلكم ،كما يعر  
حوالي %34 م���ن املواطنني عن ثقتهم  يف املؤمتر 
الوطي  غر أن هدا ميثل اخنفاضا ش���ديدا  للثقة 
الي كانت تزيد على %80 يف ش���هر مايو 2013 
%   يثقون  يف  االحزاب السياس���ية   ،وأق���ل من 17 
، وه���ذا ميث���ل اخنفاضا يف الثق���ة يف االحزاب الي 
كان���ت تزيد عل���ى %24 يف مايو م���ن نفس العام 
،وال ينظ���ر الليبي���ون اىل االحزاب عل���ى انها عامل 
حاي���ة أو ميكنها ان  تس���اعد عل���ى االمن. وميلك 
حوال���ي 30 % م���ن الليبي���ني س���الحا يف بيوته���م 
، ويب���دون رغبته���م يف تس���ليم اس���لحتهم عندم���ا 
تكون هناك مؤسس���ات أمنية  تق���وم بتوفر االمن 

متمثلة يف اجليش والشرطة .
•الفقراء ال يثقون  يف االحزاب

العدي���د ممن ال يثقون يف االحزاب السياس���ية هم 
من الفق���راء ،كما انهم    ينظرون اىل املليش���يات 
بإجيابية ،ويعكس هذا احساس  حمدودي الدخل 
مب���ا توفره املليش���يات م���ن أمن ، ودخ���ل هلؤالء يف 
غياب الدول���ة  القوية.واملواطن���ون الذين يرغبون 
يف قي���ام  دول���ة مؤسس���ات قوي���ة  ينظ���رون اىل 
املليش���ات املنضوي���ة حتت ل���واء الدول���ة بإجيابية 
،خصوص���ا تلك الي ش���كلت أثناء الث���ورة ،وأكثر 
من من %60 م���ن املواطنني يثقون يف  اجلماعات 
املسلحة الي شكلت اثناء الثورة ،والي تتعاون مع 
احلكومة ،مقابل %38 يثقون يف املليش���ايات الي 

تشكلت بعد الثورة.
أما رأي النخبة السياس���ية فيعكس : توتر العالقة 
بني املطالبني مبؤسس���ات دميوقراطية من جهة ، 
وتأيد االخر للمليشيات من جهة أخرى ،والي يف 
ح���د ذاتها  تق���وض النظ���ام الدميقراطي ،وبعض 
خن���ب االحزاب تع���رف بضرورة  قيام مؤسس���ات 
قوي���ة للدول���ة ،ولكن ضع���ف املؤسس���ات ارغمهم 
على احناء رؤؤسهم  وتعاونهم مع املليشيات . وقد 
عر أحد القادة السياس���يني عن ذلك يف اوائل سنة 
2013 بقوله انهم )اي املليشيات( يلعبون يف ملعب 
االح���زاب االن ، ولكن ال يعي ذلك انهم س���يحلون  

مليشياتهم . واملليش���يات مرتبطة مبكوناتها وهي 
تعك���س تركيب���ة االح���زاب السياس���ية واملناط���ق 
اجلغرافي���ة وعلى س���بيل املث���ال تنظي���م  “ انصار 
الش���ريعة “ يتمت���ع بتأيي���د يف الش���رق وخصوصا 
بنغازي ،كم���ا ان لواء درع ليبي���ا يتمتع بتأييد يف 
مصرات���ه ويف الغ���رب . ومن النتائ���ج الي توصلت 
هلا الدراس���ة هي أن بعض املليشيات تتمتع بتأييد 
أن  ،كم���ا  االم���وال  رؤوس  اصح���اب  ومس���اندة 
البع���ض االخر تؤي���ده الطبقات الفق���رة ،ونتائج 
االس���تطالع اوضحت أن هناك  عالقة بني الدخل 

والتأييد للمليشيات . 
أم���ا املواقف السياس���ية فمنقس���مة ،وه���ي تعكس 
املش���ككني  يف النظام الدميقراطي ،بني االحساس 
بتدن���ي اداء املؤمت���ر الوط���ي من جه���ة واملؤيدين  
أخ���رى  جه���ة  م���ن  واحلكوم���ة  للدميقراطي���ة 
،وباختصار النخبة السياس���ية تستخدم املليشيات 
كأدوات ليس فقط  الستتباب االمن بل ولتمثيل 
بعض الفئات الي هلا مطالب اقتصادية وسياسية. 

•وأيضا مشكل املستقبل يف احلاضر 
املليشيات  هي العب رئيسي يف املرحلة االنتقالية 
وتشكل حتديات  لبناء الدولة يف املستقبل ،وهناك 
امثلة كثرة يف هذه املرحلة االنتقالية  توضح ان 
املليشيات املسلحة هي من فرضت قرارات سياسية 
،وعل���ى س���بيل املثال قان���ون العزل السياس���ي فقد 
فرض بعد ان حاصرت مليشيات الوزارات واملؤمتر 
، كما ان اختطاف رئيس الوزراء واالستيالء على 
موان���ي تصدي���ر النف���ط  ح���دد ميزاني���ة الدول���ة 
وسياس���اتها االقتصادي���ة ،وانه م���ن الصعب ختيل 
تس���ليم املليشيات الس���لحتها واحتكامها لصناديق 
االقراع  ،وهلذا يقرر النتائج السياسية الرصاص  
ولي���س االص���وات. ،إذا املعضل���ة واضح���ة ، عندما 
م���ن  جي���دون  ال  االم���ن  اىل  املواطن���ون  حيت���اج 
يتوجهون اليه س���واء املليشيات ،وعلى نفس املنوال 
عندما ترى النخب السياسية  بأن القرار السياسي 

،يف الدولة الضعيفة ميكن ان يصبح قويا مبساندة 
املليش���يات يف الش���وارع ،يس���اندون املليشيات ،هكذا 
يتفق املواطنون والنخب السياسية على االستعانة 
باملليشيات ،بالرغم من علمهم بأن املليشيات تقف 
يف وج���ه اختياراتهم ،والكل متمس���ك بهدا التوازن  
،وال جي���رؤا أح���د عل���ى ان يك���ون الس���باق يف حل 

املشكلة ،ومن الصعب التنبؤ بالنتائج .
 أليس مثة حّل ؟

هل س���تجد ليبيا خمرجا كما فعل���ت كولومبيا 
يف قارة امريكا اجلنوبية ،أما انها ستنجر بتصاعد 
العن���ف مث���ل الصومال ؟  أح���د الط���رق احملتملة 
للخ���روج من ه���ده املعضلة ه���ي تركيز اجملتمع 
الدول���ي واحلكوم���ة عل���ى دعم مراكز الش���رطة 
احمللي���ة واجلي���ش ،واللج���وء اىل  ح���ل االزم���ات 
مس���اندة  ان  احملصل���ة  ،ويف  احمللي���ة  بالط���رق 
مؤسس���ات الدولة والعملي���ة الدميقراطية ميكن 
ان يس���اعد على أجياد عملية تواف���ق للوصول اىل 
اتفاق���ات ب���ني االط���راف املتنازع���ة ،كم���ا  ميكن 
للنخب السياس���ية التفاوض حلل املنازعات ،وهذا 
سيضعف قوة املليشيات ويقوي مؤسسات الدولة. 

االستطالع  نتائج  على  •تعقيب 
-1 حن���ن نس���ر يف دائ���رة مفرغ���ة ، م���ن جه���ة 
املليش���يات هي من بيدها القرار السياس���ي وحسم 
االمور يف احلياة اليومية ،ومن جهة أخرى النخب 
السياس���ية متمثلة يف اعض���اء املؤمتر و االحزاب و 
اصحاب املصاحل  يستندون على املليشيات والقرار 
النهائ���ي بيدها  ،وه���ذا يعي أن احل���ال كما حال 
الش���خص الذي يعاني من تس���وس يف االس���نان ،و 
يتعاط���ى حب���ات مس���كنة لتخفي���ف االمل ،واألمل 

سيتجدد بعد غياب مفعول املسكنات.
املليش���يات، لن تكون  العكس���ي لوجود  2_ املردود 
هن���اك دولة دميقراطي���ة بوجود املليش���يات ،وهذا 
هو الفخ ال���دي وقعت فيه النخبة السياس���ية ،انها 

كمن يبي ويهدم يف نفس الوقت. 

-3 ضع���ف الثق���ة يف املؤمتر الوط���ي واحلكومة 
نتيج���ة الحندار االمن ،وجلوء املواطنني للحماية 
الدول���ة   لش���رعية  مناق���ض  ،وه���و  بامليلش���يات 
،ش���رعية الدول���ة املنقوص���ة والضعيف���ة  بوج���ود 

املليشيات . 
-3 الدميقراطي���ة ال توفر االم���ن، نتيجة توصل 
لضع���ف  نتيج���ة  املواطن���ني   م���ن  العدي���د  هل���ا 
مؤسس���ات الدول���ة وخصوصا اجليش والش���رطة 
،لكن عندما يش���عر املواطن بتغ���رات على االرض 

ستزداد الثقة يف الدولة. 
-4 العديد من منتسي املليشيات هم من الفقراء 
وحم���دودي الدخل ، كم���ا انها الطريق االس���هل 
للكس���ب السريع واالنتس���اب هلا  ال يتطلب خرات 
أو ش���هادات أو تدري���ب ميت���د لس���نوات ،فباإلمكان 

جتنيد االفراد وتدريبهم  يف عدة أيام. 
-5 بع���ض املليش���يات متول م���ن اصحاب رؤوس 
ه���ؤالء هل���م مص���احل  ان  ،أق���ول  ؟  ،مل���اذا  االم���وال 
كب���رة جينونه���ا من اس���تمرار الوض���ع كما هو 
علي���ه ،ولك���ن س���يكون هلذا  م���ردودا عكس���يا على 

االرض ،السالح ذو حدين بطبعه.
املرحل���ة  يف  رئي���س  الع���ب  ه���ي  املليش���يات   6-
االنتقالي���ة ،وق���د تبث صحة ه���ده الفرضية على 
الث���الت س���نوات الس���ابقة ،وه���ي مازال���ت  م���دى 

الالعب الرئيس.
املليش���يات  السياس���ي مرهون مبالءات  القرار   7-
الدميقراطي���ة  جوه���ر  مت���س  مش���كلة  ،وه���ذه 
وس���يادة الدول���ة الليبي���ة ،و هل���ذا خي���رج املؤمت���ر 
علين���ا بق���رارات يغلب عليه���ا رد الفعل وال تتس���م 
بالعقالنية ،مثل رفضهم لوثيقة فراير ،والدعوة 
اىل انتخاب���ات جدي���دة النتخ���اب جمل���س نياب���ي 
،من هذا فإن دور املليش���يات واألجندات الشمولية 

واضح  يف قرارات املؤمتر الوطي.
-8 غي���اب املش���اريع التنموي���ة وضم الش���باب اىل 
برام���ج تدريبي���ة ،أتاح للمليش���يات أن تك���ر ،وأن 

وتفرض نفسها كقوة على األرض.
اليه���ا  توص���ل  ال���ي  النتيج���ة  م���ع  أتف���ق  ال   9-
االس���تبيان بأن املليش���يات حتت أي مسمى تتمتع 
بتأيي���د ش���عي ولك���ن أتف���ق عل���ى انها ق���وة على 
االرض، املتتب���ع للحال���ة الليبية ميك���ن ان يؤكد 
على أن الغالبية تنظر للمليشيات على انها معول 

هدم يف طريق بناء الدولة.
-10 املعضلة الليبية هي على ش���اكلة ما يسمى  
مس���اندة  ان  تعل���م  الس���لطة    ، املمتن���ع  بالس���هل 
املليش���يات هل���ا م���ردود عكس���ي وحت���ول دون بناء 
دول���ة املؤسس���ات الدميقراطية ،ولك���ن ويف نفس 
الوق���ت متوهلا وتس���اعد  على تقويته���ا ،مما يعنى 
أن الساس���ة وقعوا يف فخ سياسة الفعل ورد الفعل 

وليس هلم اسراتيجية.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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السياسية. العلوم  : استاد مساعد يف  •لندسي بنستيد 

معضلة األمن يف ليبيا
لندسي بنستيد - عرض وتعليق  حممد الراعي
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يب���دو املش���هد الع���ام يف ليبي���ا الي���وم 
باملش���هد  بعي���د  ح���د  إل���ي  مش���ابها 
العراقي،ليس���ت ه���ذه املقارن���ة م���ن 
ب���اب التش���اؤم، وإمن���ا ه���ي إن���ذار أو 
حتذي���ر جلمي���ع األط���راف الفاعلة 
سياس���يا وعس���كريا عله���م ينتبهون، 
املوق���ف ويقطعون هذا  ويتداركون 
الطري���ق امل���ؤدي حتم���ا إل���ي املزي���د 
م���ن العنف وس���فك الدم���اء ومتزيق 
ماتبقي م���ن روح التعايش الس���لمي 
بني قبائ���ل وأقالي���م الش���عب الليي. 
فخ���الل العش���رية األول���ي يف عراق 
مابعد صدام حس���ني، تبخرت أحالم 
العراقي���ني يف الوط���ن احلل���م ال���ذي 
وتف���كك  إقامت���ه،  ينش���دون  كان���وا 
، واقعي���ا وعملي���ا،  العراق���ي  الكي���ان 
إلي ث���الث أقالي���م، ومتزق النس���يج 
اإلجتماعي بصعود اهلويات الطائفية 
عمق���ا  األزم���ة  وت���زداد  واإلثني���ة، 
بالتدخل اإلقليم���ي والدولي الفاعل 
يف ع���راق الي���وم خاص���ة م���ن جانب 
إيران. صحيح، ليس���ت لدينا طوائف 
كما العراق، ولكن بنيتنا الس���كانية 
هل���ا  املواط���ن  جل���أ  جهوي���ة،  قبلي���ة 
الدولة  كاستجابة طبيعية النهيار 
عقب سقوط القذايف، وخالل عامني 
بعد الس���قوط برزت اهلويات القبلية 
اهلوي���ة  تراجع���ت  فيم���ا  واجلهوي���ة 
الوطني���ة اجلامع���ة. وتع���ززت ه���ذه 
اهلوي���ات الفرعية بس���بب املش���اكل 
والنزاع���ات بني املناط���ق والقبائل يف 
أرج���اء الوط���ن اإلربع���ة. ومثلما هو 
احلال بالعراق وإن كان بش���كل أقل 
وضوح���ا، تنش���ط بالب���الد تنظيمات 
متش���ددة، بل وصارت تس���يطر علي 
س���كانها  حمتج���زة  وق���ري  م���دن 
كرهائن وتفرض قوانينها ورؤيتها 
عل���ي اجملال الع���ام متحدي���ة الدولة 
العاج���زة ح���ي اآلن عل���ي اخل���روج 
بقرار حاس���م ضدها.وتس���تفيد هذه 

اجلغ���رايف  الف���راغ  م���ن  اجلماع���ات 
واألم���ي لتم���دد باجلن���وب وتص���در 
نش���اطها إل���ي دول اجل���وار، مايه���دد 
بالتدخل الدولي العس���كري املباش���ر 
للغ���رب، فتتح���ول ليبيا إلي س���احة 
مواجهة بني هذه اجلماعات والغرب. 
مس���لحة  مليش���يات  الع���راق  ويف 
ترتبط مباش���رة مع سياسيني ونواب 
يف الرمل���ان، والخيف���ي عل���ي أحد أن 
ه���ذا موج���ود عندن���ا إيض���ا، غ���ر أن 
بعض وسائل اإلعالم املؤثرة مارست 
التضليل ومل تشر صراحة للسياسي 
ورئيس احل���زب الذي يع���رف أغلب 
الليبي���ني أنه يدع���م ويس���اند أكثر 
م���ن مليش���يا يف العاصم���ة، واتهمت 
مبجموع���ات  باإلرتب���اط  غ���ره 
مس���لحة ليتض���ح فيما بع���د بطالن 
ه���ذا اإلتهام. وم���ع الدعم السياس���ي 
ال���ذي حتصل علي���ه هذه املليش���يات 
وامل���ال  الس���الح  أيض���ا  فه���ي متل���ك 
ووس���ائل اإلعالم، وتف���رض رؤيتها 
املؤمت���ر واحلكوم���ة. وتفش���ي  عل���ي 
م���ن  ص���ار  حت���ى  الفس���اد  بالع���راق 
أكث���ر بلدان الع���امل فس���ادا، وتدنت 
كاف���ة اخلدمات رغم ضخ عش���رات 
امللي���ارات يف امليزانيات الس���نوية من 
أجل إص���الح وتأهيل البنية التحتية 
للب���الد يف كاف���ة القطاع���ات، وعلي 
احلكوم���ات  أنفق���ت  املث���ال.  س���بيل 
العراقي���ة 37 مليار دوالر علي قطاع 
الكهرباء، ولكن التيار الكهربي مازال 
ينقط���ع لس���اعات عدة خ���الل اليوم 
الواحد، ليس يف قري األرياف ومدن 
األطراف وحسب، بل ويف قلب بغداد. 
وتش���ر التقارير إل���ي أن ما أقيم من 
منش���آت وحمط���ات تولي���د وتغذي���ة 
 10% وكواب���ل ال تتج���اوز قيمت���ه 
الباق���ي رش���اوي وعم���والت  وذه���ب 
وعق���ود م���ع ش���ركات وهمي���ة. يف 
ليبي���ا جت���اوزت امليزاني���ة 60 مليار، 

ومل ي���ر املواطن أي إجن���از ملموس، 
وتفاقم���ت  اخلدم���ات  وت���ردت  ب���ل 
األعم���ال اإلرهابي���ة يف بنغازي.فهل 
خيتلف حالنا عن العراق؟ وتعرضت 
العراق أيضا إل���ي قضية بيع النفط 
بدون ع���دادات تقيس مايتم حتميله 
عل���ي الناق���الت، وه���ي أح���د أس���باب 
اللي���ي  النف���ط  تصدي���ر  تعطي���ل 
خ���الل الش���هور املاضي���ة، ورغم عدم 
توف���ر إثباتات علي وج���ود تالعب يف 
الكميات املص���درة، ولكن مثة قرائن 
علي وج���ود جتاوزات وفس���اد يف هذا 
القطاع منذ زم���ن القذافى،لذا جيب 
التمس���ك الرقاب���ة والش���فافية منعا 
ألي هدر أو استغالل لثروة الليبيني. 
واحلاص���ل، خيتص���ر وض���ع العراق 
الي���وم يف دول���ة ش���به فاش���لة وبل���د 
املسلحة  الطوائف والعصابات  تقوده 
واخلط���ف  القت���ل  واللص���وص، 
واإلبتزاز والتفج���رات هي العناوين 
الفضائي���ة،  لنش���راته  اليومي���ة 
ومانش���يتات صحفه اليومية، وحنن 
نس���ر عل���ي نف���س الطري���ق كم���ا 
يب���دو واضح���ا، وإذا اس���تفحل األمر 
سنصل إلي نفس معدالت العراق يف 
القت���ل واإلرهاب ورمبا ق���د نتجاوزه 
ونتص���در جمموعة ال���دول األكثر 
فس���ادا وإرهابا علي مس���توي العامل.. 
أن  وعلين���ا  للت���دارك  فرص���ة  مث���ة 
ننتهزه���ا. فالعاقل م���ن اتعظ بغره، 
مابع���د  مرحل���ة  يف  ال���دول  كل 
التغي���ر احلاد والش���مولي عانت من 
اضطرابات وق���الل ومصاعب أمنية 
وس���عت ملعاجلتها. م���ن انتهج طريق 
اإلنتقالي���ة  والعدال���ة  املصاحل���ة 
وترمي���م اجلراح وج���ر الضرر جنح 
وجت���اوز احملنة منطلق���ا إلي مراحل 
البناء، ومن مضي يف طريق اإلنتقام 
واإلقصاء فش���ل وتضاعف���ت معاناته 

إلي حد املأساة.

هل نتجنب مصري العراق؟ 
   عبداهلل الكبر

 هناك ق���ول مأثور يقول )خلوة النجع من س���عد 
ال���راس العطي���ب (  مبعن���ى أن النج���ع ال���ذى ال 
يوجد به رجال مبعنى رجال يقع فى يد ) الراس 

العطيب ( أى الذى ال قيمة وال وزن له.
ويب���دو أن جنعن���ا الكب���ر ) ليبيا ( الي���وم خال من 
الرج���ال ولذلك ظهرت وركبت وتس���لطت على 
الوط���ن فئة مم���ن ميك���ن وصفهم عن ج���دارة ) 
بال���راس العطيب ( واملثل مل يقل الرجل ... ولكن 

قال الراس لتأكيد عدم األهلية .
جن���ع ليبيا فى اخلمس���ينات كان ب���ه الكثر من 
الرج���ال الذي���ن اس���تطاعوا أن يوج���دوا دولة من 
الع���دم ف���ى ظ���ل مس���توى تعلي���م هاب���ط ووضع 
اقتص���ادي م���زري لدرجة أن الن���اس تعيش على 
الدول���ة  ميزاني���ة  تتج���اوز  وال  الكف���اف  حاف���ة 
ف���ى بداي���ة اخلمس���ينات اخلمس���ة ملي���ون جنيه 
إس���رليي ه���ى كل الدخ���ل ... ومص���دره إجيار 
القواعد األجنبية التى كانت موجودة قبل وجود 
الدولة وكان ميكن أن تبقى بدون دفع إجيارات 

ألن ال أحد قادر على إخراجها ...
أم���ا الي���وم و) الدولة ( ت���كاد تنفجر م���ن التخمة 
والس���راق يكاد الواح���د منهم أن يش���رى ) فيال ( 
مبا ي���وازي ميزانية احلكومة الليبية فى س���نوات 
القح���ط وم���ع ذل���ك فالوطن فى أش���د التعاس���ة 
ال تعلي���م وال صح���ة وال أمن ونس���تعني بأمريكا 
للقب���ض على باخرة.. وجبراف���ة مالطية للبحث 

عن طائرة عمودية سقطت.
ش���دني للكتاب���ة تس���لط بع���ض دع���اة السياس���ة 
والوطني���ة الذي���ن هل���م الب���اع الواس���ع فيما حنن 
في���ه اآلن ... ما ش���دني هو أن أحد ه���ؤالء الزعماء 
ف���ى املؤمت���ر الوط���ي الع���ام عندما مس���ع بدعاة 
رج���وع النظ���ام امللكي الدس���توري ق���ال ) حنن مل 
نق���م بالث���ورة إلع���ادة امللكي���ة ( وه���و ليس ممن 
قام بالثورة يدعي ش���رف ليس ل���ه فالذين قاموا 
بالث���ورة جي���ل الفض���اء املعلومات���ي جي���ل الفيس 
ب���وك وتوير ... أغلبهم يلبس س���راويل اجلينز ... 
كانوا يس���عون إىل دفن الفكر والرأي األحادي ... 

يرغب���ون فى دولة مدنية تواك���ب العصر يتمتع 
فيها املواط���ن بكامل احلرية التى ال تقف إال عند 
ح���دود حري���ة اآلخري���ن ... دول���ة ال���رأي والرأي 
اآلخ���ر ... حبري���ة ... ومل يكونوا يس���عون إلحالل 
فكر الكتاب األخضر بفكر أشد اخضراراً ... هؤالء 
ه���م الثوار الذي���ن قابلوا الرص���اص بصدورهم ... 
مات من مات منهم وجُ�رح من جُ�رح وبعد سقوط 
الوض���ع الس���ابق رجعوا إىل أعماهل���م التى كانوا 
فيها قبل 2011/02/15 ومل ي�ُتاجروا بعطائهم 
للوطن كما فعل الكث���رون ممن  ركبوا الثورة 
بع���د جناحه���ا ومنهم من كان من كب���ار ) ليبيا 
الغد ( ومنهم من رأى أن هذه الفرصة الس���احنة 
بف���رض فكره الذى يعتقد بأن���ه األصلح لليبيني 
الق�ُ�ص���ر ومنهم من رأى أنها فرصة للنهب ... من 

قاموا بالثورة يرون حلمهم يتبخر اآلن ...
وغ���اب ع���ن الكثرين من الذين يدع���ون أنهم هم 
من حق���ق الث���ورة .. احلقيق���ة الت���ى ال جيحدها 
إال مكاب���ر وه���ى أن���ه ل���وال لط���ف اهلل مل���ا وق���ف 
اجملتمع الدول���ي وملا وقف التحال���ف ) األمريكي 
– الفرنسي – الريطاني ( أواًل.. وملا وقف حلف 
) النات���و ( الفع���ال لبقي نظام معمر القذايف أش���د 
ض���راوة مم���ا كان ... ألن األموال الت���ى ال حدود 
هلا وترسانة األس���لحة الرهيبة كان سيسخرها 
لتثبي���ت حكم���ه ول���و أدى ذل���ك إىل قت���ل اآلالف 
انتقامًا م���ن جمرد التفكر ف���ى عزله ناهيك عن 

الشروع فى ذلك ...
اجمله���ود الدولي ف���ى حاي���ة املدنيني ال���ذى من 
أجل���ه صدر قرار جملس األمن رقم 1973 بدأته 
فرنس���ا عندم���ا قام طرانها بكس���ر الرت���ل القادم 
ل���دك واس���تباحة بنغ���ازي ي���وم 2011/03/19  
الت���ى اعتره���ا اجملتم���ع الدول���ي ) خ���ط أح���ر 
 ( التحال���ف  يكتف���ي  ومل  الق���ذايف  الس���تهتار   )
األمريكي – الفرنس���ي – الريطان���ي ( بالطران 
فقط بل أن األس���طول الس���ادس ض���رب خمازن 
األس���لحة واملعس���كرات ومقرات القي���ادة بأكثر 
من مائة ومخسون صاروخ توماهوك ... وكمل ) 

الناتو ( بعملية فجر األوديس���ا – حاية املدنيني 
ف���ى ليبي���ا مبئ���ات الغ���ارات – واس���تمر اجمله���ود 
الدول���ي حت���ى 2011/10/25 بع���د التأكد من 
قت���ل القذايف وم���ن يريد التفاصي���ل فلرجع إىل 
موقع احلل���ف على االنرنت.... ل���وال هذا اجملهود 
احلربي الدولي الكبر ملا صمدت الثورة وبالرغم 
من ذلك بقيت اآلالف املؤلفة من األس���لحة التى 
يتحارب بها الليبي���ون اآلن والتى وصل أذاها إىل 

دول اجلوار ...
 وما أحوجنا اليوم أيضًا حلماية املدنيني ... فحال 
ليبيا اليوم كشف على أن تدخل اجملتمع الدولي 
مل يكن خالصًا من أجل الليبيني ولكن لدوافعهم 
اخلاص���ة بالرغم من حت���دث وزراء خارجية هذه 
ال���دول أثن���اء احل���رب فى ع���دة بيان���ات صحفية 
ومؤمترات عن االس���تعداد ملرحلة ما بعد القذايف 
ف���ى ليبي���ا وه���و ما مل ي���راه الش���عب اللي���ي على 
أرض الواق���ع ... ومل ت�ُجبنا ه���ذه الدول عما تقوم 
به طائرات االس���تطالع األمريكي���ة طيلة األربع 
والعش���رون س���اعة س���واء ف���ى بنغ���ازي أو برق���ة 
بالكام���ل ومل ت�ُعل���ق فيما خي���ص اجملموعة التى 
قامت باس���تعراض عسكري يوم 2014/04/06 

فى درنة رافعة أعالم القاعدة. 
إن م���ن يعارض ع���ودة امللكية الدس���تورية كأنه 
امللكي���ة  وص���ف  ال���ذى  الق���ذايف  بانق���الب  يق���ر 
بالرجعية وانتهى به املطاف أن يعلن نفس���ه ليس 

ملكًا بل ملك ملوك أفريقيا ...
كل ذي بصرة ي�ُ���درك بأن ما عانته ليبيا خالل 
) 42 ( س���نة هو بس���بب إزاحة النظام امللكي ... أى 
مبعنى أن الظلم والتعسف والسجون وجِ�دت بعد 

غياب امللكية ...
ميزة النظ���ام امللكي فى ليبي���ا ال يدركها إال من 
ع���اش أيامه���ا ... أو أن���ه كان م���ن س���عة االطالع 
حبيث يُ�درك أن األنظم���ة البديلة مجاهرية أو 
مجهورية هى السبب فى تردي الوضع فى الوطن 
العرب���ي ... والكي���س م���ن اتعظ بغره ) س���وريا – 
اليم���ن – اجلزائر ( ...  امللكية الدس���تورية حصن 

ضد الدكتاتورية ...
وم���ن من���اذج ال���راس العطي���ب ) احل���اج ( عم���ر 
حي���دان ه���و اآلخ���ر أعط���ى لنفس���ه احل���ق بأن 
يتحول من ناطق باس���م املؤمتر إىل ناطق باس���م 
الليبي���ني عندما ق���ال ) كل الليبي���ني ال يريدون 
ع���ودة امللكي���ة ( بي���ان كبيان���ه عندم���ا ق���ال بأن 

مخيس القذافى وموس���ى ابراهيم موجودون فى 
بي ولي���د لتري���ر مهامجتها مدعوم���ون بفتوى 
املرش���د األعلى ليس م���ن أجل الوط���ن ولكن من 
أجل اعتبارات أخرى كشف عنها ) احتالل ( بي 
ولي���د ... مل يس���تقيل ) حيدان ( بع���د أن تبني ما 
قاله لي���س صحيح���ًا ... و) الكاف���ر ( كولن باول 
عندم���ا أعل���ن ف���ى جملس األم���ن مبعلوم���ات أن 
الع���راق ميتل���ك أس���لحة دمار ش���امل تب���ني عدم 

صحتها إستقال وخسر مستقبله السياسي ...
رافض���و امللكية يري���دون نظام مجه���وري يطمع 
الكث���رون منهم ويتخي���ل بأن يكون يومًا رئيس���ًا 
لليبيا ... غافاًل عن الصراعات التى ستحُدث حتمًا 
بني م���دن وقبائل ومناطق ورجال ... وفى جتربة 
اجلمهورية الطرابلس���ية خر دليل التى فش���لت 

لتقاتل الزعماء فيها ...
النظ���ام  ف���ى  دكتاتوري���ة  تكوي���ن  ن���واة  ب���دأت 
اجلمهوري املزم���ع برفض انتخاب رئيس الدولة 
مباش���رة من الش���عب كل الش���عب وحصرها فى 
اجملل���س النياب���ي حت���ى ميك���ن الس���يطرة علي���ه 
وتوجيهه حتت الس���الح إذا تطلب األمر وما إقرار 
مسمى قانون العزل السياسي منا ببعيد ... عندما 
يصل أحدهم إىل الكرس���ي سوف ) ينبت ( فيه أى 
يكون جزء منه ويسعى إىل توريث أبنه أو شقيقه 
أو صهره حبجة أن هذا أصلح الس���تقرار ليبيا ... 
ويوصم كل من يعارض ذلك باخليانة العظمى 

وإن كثروا سيكون هناك ) ابو سليم 2 ( ...
فى الزم���ن الغابر ق���ام كرومويل بإلغ���اء امللكية 
ف���ى بريطاني���ا وأعل���ن مجهوري���ة أخ���ذت امس���ه 
ولكن الش���عب الريطاني وجد األصلح هو النظام 
امللك���ي الذى جع���ل فعاًل أن الش���مس ال تغيب عن 
العلم الريطاني ... وكذلك فرانكو كان منصفًا 
لش���عبه عندما قرر إعادة امللكية فى أس���بانيا بعد 

أربعون سنة .
ليبي���ا الي���وم تعي���ش فى ضب���اب اختل���ت املفاهيم 
وزارة  إىل  اإلفت���اء  دار  كتح���ول  في���ه  والقي���م 
أمري���كا  الظ���ل تس���تقبل س���فراء  ف���ى  خارجي���ة 
وبريطاني���ا واالحت���اد األوروب���ي وال أعتقد بأنهم 
ج���اءوا ليس���ألوا عن حكم الش���رع اإلس���المي فى 
مؤمتر انتهت واليته والزال متمس���ك بالس���لطة 
أو االستفس���ار عما إذا كان الشيخ املفي يقبل أن 
تُ�قدم إليه أوراق اعتماد السفراء ؟ ... أو أنه دعاهم 
ليعرض عليهم اإلسالم كما فعل من كان قبله 

ليبي����ا الي���وم ... ) جنع خال����ي ( ! 
إبراهيم حممد الزغيد

يعرض اإلسالم على اإلمراطور بوكاسا ...!!!
الس���فرة األمريكية أجابت عن ذلك عندما قالت دور املفي السياسي 
أكر من دوره الديي ... وهذه احلقيقة تقتضي أن ال جيمع س���يادة 
املفي بني إنش���غاله بالسياس���ة ودور ) البابوية ( الذى ميارس���ه باسم 
الدي���ن ... ومن���ه غي���اب دوره الديي فى قضايا كث���رة آخرها قضية 
بوس���همني األخالقي���ة باعتباره ولي أمر املس���لمني وعلى عكس ذلك 
ق���ام بالتنديد عل���ى العصيان املدني الذى جلأ إليه الش���عب عندما مل 
جي���د جدوى م���ن املظاهرات فقام بالعصيان املدني إلرس���ال رس���الة 
للداخل واخلارج يت���م مبوجبها تصحيح تقارير طارق مري التى ال 
تُ�عط���ي صورة صادقة عما جيري فى ليبيا مما يعتر تضليل جمللس 

األمن ...
ب���و س���همني ) هو العن���وان ( ألخ���الق املؤمت���ر واحلكومة ومتس���كهم 
بالس���لطة عندما رفض االس���تقالة .. ويا هلا من أخالق ... واىل شكل 
آخ���ر م���ن ) رج���ال ( اليوم عندما حت���ول وزير ) ثقافة ( إىل مس���ئول 
حرب���ي بدل وزير الدف���اع وكذلك وزير إس���كان ومرافق كما هنئ 
ش���عب بنغازي ) ال نعلم بأي صفة كوزير ثقافة أو حقائبه األخرى 
( بف���وز منتخبه األهلي ... واملس���كني هو وبطانة الس���وء ال يعرف بأن 
سكان بنغازي يتمنون بأن يفوز األمن وخيسر األهلي ... هؤالء جعلوا 
حال الش���عب الليي كحال ) ... حضني خرب���وا مدحاه خلوه للجدا .. 
يا نويرتي !!! ( ... وليس���مح لي القراء استخدمي بعض مقتطفات من 

األدب الليي القديم ...
املؤمتر فى س���بيل البقاء ش�ّكل جلنة فراير أعضائها من املؤمتر ومن 
خارج���ه انتهت إىل وجوب اإلس���راع فى إجراء انتخ���اب جملس نواب 
ورئيس للدولة ولكن أصحاب املصاحل آمنوا ببعض وكفروا ببعض 
كما س���بق وقدمن���ا ... لذلك أعضاء جلنة فراير انس���حب الكثرون 
منه���م بعد أن اكتش���فوا أنهم عبارة عن قفاز ي�ُنق���ل مبوجبه املؤمتر 
احلال���ي إىل مؤمت���ر جديد رق���م ) 2 ( خاصة عندما مس���ح بإمكانية 
ترش���ح األعضاء احلاليني وهو ما مل يفعله اجمللس الوطي االنتقالي 
كما نص على أحقية مزدوجي اجلنس���ية ) دبل شفرة ( فى الرشح 
) للرملان ( وهم العائدون الذين ثبت أنهم ال يهتمون بالشأن الوطي 
إال مبقدار ما يس���تفيدون ودائمًا عندهم الوط���ن البديل هو األفضل 
وإال لتخل���وا ع���ن جنس���يته .. العائ���دون مل ي�ُقدموا للوطن ش���يء بل 
منهم من يتصدر املش���هد معتقداً بأن الليبي���ني ال يعلمون بأنه كان 
مس���جونًا فى أمريكا بتهمة اختالس وال نعتقد أن القضاء األمريكي 

يبحث عن ضحية ...
إن���ي ال أحتدث باس���م أح���د وال نيابة ع���ن أحد ولكن م���ا أعتقد بأنه 
األصل���ح ألحفادنا عندما ش���اهدت بأن من يقومون بأمرنا يكس���رون 

عظام الوطن حبيث أصبح ) ... دقداق ال جبرة أتالميه ( .
وهلل األمر من قبل ومن بعد ،،،                               

�����������������������������������������������������������
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كان ذلك يف أحد أيام ش���هر يونيو من عام 
1976 ، كان بعض النافذين قد رتبوا لنا 
لقاءاً معه . كنا حوالي عش���رون من أولياء 
أمور بعض م���ن مت اعتقاهلم عقب أحداث 
الس���ادس من أبريل الشهرة يف اجلامعات 

ذلك العام .
قي���ل لنا الكث���ر قبل املقابل���ة ، حذرونا من 
تقبيل���ه !! ونصحون���ا بع���دم مقاطعت���ه يف 
احلدي���ث ، حت���ى وأن جن���ح ع���ن احلقيقة 
، قال���وا لن���ا ال جتادل���وه .. كان���ت نصائ���ح 
وحتذيرات مغلفة بكيس أنيق من األوامر 

.
لي���س بيننا يف الواقع من يرغب يف تقبيله ، 
وال أظن إن رجاًل مبكانة املرحوم دخيل بو 
شريدة ، ميكن أن يعلمه موظفو وعساكر 
القلم أصول احلوار م���ع كبرهم . وحني 
دخلن���ا قلع���ة ب���اب العزيزي���ة ، مررنا عر 
أكث���ر م���ن بواب���ة الكروني���ة ، وتعرضنا 
للتفتيش الش���خصي عند مدخ���ل الصالة 
ال���ي كان س���يلقانا به���ا . كان���ت صال���ة 
مس���تطيلة ، اصطف���ت مبحيطه���ا مقاعد 
الصالونات الفردي���ة . ويف مدخل الصالة ، 
وباجله���ة املقابلة ملكان جلوس���ه ، أعدوا لنا 
مقاع���د خش���بية إضافي���ة ، إذ كان عددنا 
يزي���د ع���ن ع���دد املقاع���د املرتب���ة أص���اًل . 
وكنت مع املرحوم حممد املاقي وآخرين 
من اجلالس���ني على ه���ذه املقاعد ، وكنت 
�� لس���وء احل���ظ �� ثان���ي م���ن يصافحه عند 

دخوله .
كان يرت���دي بذلة صيفي���ة من قطعتني 
ذات ل���ون برتقال���ي ، وينتع���ل ح���ذاء بكعب 
عالي ، وكان ش���عره منفوش���ًا قامت السواد 
، وكانت بشرته تبدو أكثر بياضًا .. وعند 
مصافحت���ه ، كان عل���ى كل منا اإلفصاح 

عن إمسه .
جلس يف املقع���د املخصص له ، وإىل ميينه 
جلس املرحوم طه ش���ريف ب���ن عامر الذي 
كان مديراً ملكتبه للمعلومات متأبطا عدد 
م���ن امللف���ات ، وإىل يس���اره جل���س املرحوم 

حممد علي اجلدي وزير العدل إذ ذاك .
يف ذل���ك الوق���ت ، م���ا زالت أص���داء وتبعات 
حماول���ة عمر احمليش���ي ت���ردد ، وكانت 
اجلهات الرمسية تنظ���م الزيارات للقيادة 
مس���تخدمة بعض وجهاء وأعي���ان القبائل 
للمبايع���ة واس���تنكار ما بدر من احمليش���ي 

ورفاقه .
رحب بنا باقتضاب ، وس���أل �� كعادته بشئ 
من التعالي واالس���تخفاف �� : من أي قبيلة 
يس���تقبلنا كممثل���ني  ؟ وكأن���ه   .. أنت���م 
لك���ن   . القبائ���ل ج���اءت ملبايعت���ه  إلح���دى 
املرح���وم دخيل ب���و ش���ريدة ، ال���ذي قدمه 
رفاقن���ا يف الزي���ارة للتح���دث بامسن���ا ، رد 
قائ���اًل : حنن �� يا أخ معمر ال جتمعنا قبيلة 
واحدة ، ولك���ن جتمعنا قضية واحدة ، هي 
قضية املعتقلني إثر املظاهرات يف السادس 

من إبريل ..
وابتس���م م���ردداً بس���خرية ) زي���ن .. زين (، 
وألتف���ت إىل ط���ه ش���ريف بن عام���ر قائاًل 
: مل���اذا مل ختروني .. وأبتس���م املرحوم طه 
دون أن جيي���ب ، لعل���ه َخَرَ ِطَباع رئيس���ه ، 
واكتف���ى بإلقاء نظرة م���ن خلف نظ��ارته 
الطبي���ة عل���ى امللف���ات الي أس���تقرت على 

ركبتيه ..

وأس���تغرق اللقاء قرابة مخس ومخس���ون 
دقيق���ة ، أمسعن���ا خالهلا ما جع���ل البعض 
من���ا يندم عل���ى اجمليء ، بعد الس���رد اململ ، 
وإتهام جهات أجنبية بالوقوف خلف هؤالء 
وحتريضه���م ، ق���ال بعض اجلم���ل الي ما 

كان للذاكرة أن تنساها :
������ ه���ؤالء ش���يوعيون ، يري���دون جمتم���ع 
ينب���ذ الدين ، يرغب���ون يف إباحة الزواج بال 
ضوابط ، بل يدعون إىل إبرام عقود الزواج 

لدى حمرر العقود ..
������ ه���ؤالء الش���باب حيركهم م���ن الداخل 
أش���خاص ال عالق���ة هل���م باجلامع���ة مثل 

حممد بن سعود وعمر دبوب ..
������ أتصل ب���ي الرائ���د حممد جن���م ) عضو 
جملس قيادة الثورة الس���ابق ( وقال لي أن 
بنغ���ازي حترق من قبل املتظاهرين ، قلت 
له رمبا هؤالء وأهاليهم الذين مل مينعونهم 
، مل تع���د تعجبهم بنغ���ازي مبياهها املاحلة 
ويرغب���ون يف حرقها !! ليفعلوا ذلك . ولكن 
إذا أرادوا املس���اس بالث���ورة ، ف���إن األمر لن 
يتع���دى أم���ر عس���كري لطائرتي م���راج ، 
ُتعيد بنغازي إىل عام 1951 وليس 1969 
. س���يتم ه���دم املعبد على من في���ه إذا ما مت 

تهديد الثورة ..
��� أنا أصدرت تعليم���ات بعدم صيانة مبنى 
اإلحتاد االش���راكي ، حتى ُتنصب املشانق 
أمام���ه ليعل���ق على أعوادها رموز الفس���اد . 
فعندما كانت كنيس���ة ما كان أحد من 

هؤالء ) ---- ( االقراب من ساحتها ..
وحتدث بإس���هاب عن ن���ور الدي���ن املاقي ، 
ووصف���ه بالفن���ان احلامل ال���ذي كثراً ما 
سهر معه حياوره ، ووصف ذاكرته كلوح 
زجاج بالغ الش���فافية ، وقال ، لكن بصمات 
األب الروحي على هذا الشاب كانت أقوى 
من بصماتي . و حتدث كذلك عن إدريس 

لياس ، الذي كان يدعوه ) إلياس ( .
ومما قاله عن ش���قيقي : استشارني حممد 
جنم مبحاولة منه لوقف التظاهر ، واتصل 

مبحمد بن سعود الذي رفض مقابلته .
ورفع���ت يدي مس���تأذنًا ، وقلت له : إعتقال 
بواس���طة  مت   ، األح���داث  بع���د  ش���قيقي 
رجل���ي أم���ن بلب���اس مدن���ي ، فخ���رج هلما 
، وعندم���ا عل���م بأم���ر اعتقال���ه ، أس���تأذن 
منهما إلس���تبدال ثياب���ه وجتهيز حقيبته ، 
وأصطحب���اه إىل حيث ه���و اآلن . فلم أعلم 
إنه رفض تلبية دعوة أو استقبال شخصية 

كمحمد جنم ..
فقال بغضب : ومن يكون حممد بن سعود 
حتى نلفق له االتهامات .. ؟ أس���ألوا حممد 

جنم ، انه عندكم يف سي خليفة ..
كان لق���اءاً عاصفًا ، خرج البعض منا على 
يق���ني مبا خيفي���ه العقي���د ، لك���ن املرحوم 
دخي���ل ب���و ش���ريدة أس���تطاع حب�كمت���ه أن 
يس���توعب ته�ديداته ، ويق����ول له يف هدوء 
واتزان : يا أخ معمر ، أن من يضمهم سجن 
اجلدي���دة مم���ن أعتقل���وا عقب األح���داث ، 
ه���م أخوتك وأبن���اؤك ، فلم خت���رج األمور 
����� حبم���د اهلل �� عن الس���يطرة ، وأن���ت يا أخ 
معم���ر أول م���ن عر ع���ن رأي���ه بالتظاهر 
بع���د ق���رار االنفصال ب���ني مصر وس���وريا 
يتع���د  مل  املظاه���رات  عن���وان  أن  وتعل���م   ،
املطالبة بإحتاد حر للطلبة ، وهو ما تنادي 
ب���ه دائمًا . أرجوك �� يا أخ���ي �� حنن جئناك 
م���ن خمتلف املناطق ، وحنن على ثقة من 
قدرتك على معاجلة األمر ، خاصة �� كما 
ذك���رت ����� إنك تع���رف معظمه���م معرفة 
ش���خصية ، كن���ور الدي���ن امل��اق���ي ال���ذي 

كانت لك معه عدة لقاءات .
يف نهاي���ة اللق���اء ، خرجن���ا وحن���ن أكث���ر 
قلقًا على سالمة ومستقبل أبناؤنا . ذهبت 
وبرفقي املرحوم حممد املاقي شقيق نور 
الدي���ن ، إىل مكت���ب رئيس مكت���ب اإلدعاء 
الع���ام ) حس���ن بن يون���س ( للحصول على 

إذن زيارة لسجن اجلديدة .
ويف الس���جن ، قابل���ت أن���ا ش���قيقي ، وقابل 
املرح����وم حممد املاقي ش���قيقه ن�ور الدين 
، وكان���وا ق���د اجت���ازوا مراح���ل االعتق���ال 
مبراس���م  دوم���ًا  تتس���م  وال���ي   ، األولي���ة 
التعذي���ب املراف���ق للتحقيق���ات والس���جن 
االنفرادي . ومل يش���أ أحدنا �� حسب إتفاقنا 
����� اإلش���ارة إىل تهدي���دات العقيد يف س���رد 
تفاصي���ل اللقاء خ���الل أحاديثنا مع أبناؤنا 
ش���قيقي  عل���ي  أحل  وعندم���ا   ، املعتقل���ني 
ملعرف���ة تفاصيل اللقاء ، س���ألته عن واقعة 
رفضه لإلجتماع م���ع الرائد حممد جنم ؟ 
فضحك طوياًل ، وقال لي لو أرس���ل حممد 
جن���م حت���ى ح���ارس منزل���ه لقابلت���ه ، إنه 
����� يقص���د العقيد ����� كعادته عل���ى الدوام ، 
يلوي عنق احلقيقة . ومل أشأ تبديد الوقت 
املخصص للزيارة ، واحملدد بس���اعة واحدة 
، يف احلديث عن اللقاء الفاشل ، بل حاولت 
مناقش���ته يف شأن الرافع عنه ، وطلب مي 
االتصال باألس���تاذ نصر الدين البقار ، وهو 
زميل له يف س���جن احلصان األس���ود س���نة 

، يف  1967
أدع���وه لزيارت���ه  ، وأن  مكتب���ه بطرابل���س 

بالسجن وترتيب توكيله بالرافع عنه .

زيارة لبالط العزيزية
حسن بن سعود

حممد بن سعود

يوروستات: اخنفاض 
الواردات األوربية من 

ليبيا 
كش���ف املكت���ب األوروبي لإلحص���اء " يوروس���تات " عن 
اخنف���اض ال���واردات األوروبي���ة م���ن ليبيا الع���ام املاضي 
مقارن���ة ب� 2012 م، رغم أن ليبيا هي رابع مورد إفريقي 
إىل البل���دان األوروبي���ة. ووفق املكتب ف���إن قيمة واردات 
أوروب���ا م���ن ليبي���ا بلغ���ت 23 مليار ي���ورو ع���ام 2013 م 
، لتمث���ل %14 م���ن الص���ادرات اإلفريقي���ة إىل أوروب���ا ، 
وذل���ك مقابل  32.8 ملي���ار يورو يف 2012 م. ويف املقابل 
ارتفع���ت واردات ليبي���ا من االحتاد األوروب���ي لتصل إىل 
7.9 ملي���ارات يوريو يف 2013 مقابل 6.37 مليار يورو 

يف 2012

•الثقة التى حجبت عن زيدان ش���خصيا وليس 
عن حكومته !!!

منذ بداية 2014م وليبي���ا دخلت فوضي عارمة 
عل���ى  ومس���يطرة  فاعل���ة  حلكوم���ة  وج���ود  ، ال 
الوض���ع ، وخاصة األمي. الش���عب طالب برحيل 
وال���ذي   ، 2013م  يولي���و  ش���هر  ومن���ذ  زي���دان 
تعرض لإلهانة واخلطف والس���ب وحي الطرد 
يف بع���ض األحي���ان ممن يس���مونهم غرف���ة ثوار 
ليبيا واملدعومة م���ن رئيس املؤمتر الوطي العام 
ابوس���همني. لك���ن زي���دان أب���ى واس���تمر وكانت 
له أه���داف معين���ه ولكنها مل تتحقق ل���ه . صارع 
اجلميع وانبطح للمليش���يات ، واس���تعمل اخلبث 
السياس���ي ، وحت���ى نصائح املصري���ني واإلجنليز 
مل جتديه علي فعل أي ش���يء وأمنا كثر اعدائه 
. وكان قد اس���تبعد كل أصدقائه من املعارضة 
وم���ن النخ���ب السياس���ية وصنفه���م عل���ى انه���م 
أعداؤه ومنافس���وه على كرس���ي رئاسة الوزراء . 
نسي الشعب ووقف يف صف من حيملون السالح 
ووعد وتوعد ولكنه مل يفعل ش���يء.  حجبت عنه 
الثقة ولكن ليس ع���ن حكومته ، فهل معي ذلك 
أن ال���وزراء مجيعه���م يقوم���ون بأعماهل���م عل���ى 
احس���ن ما ي���رام. طبع���ا ه���ذا ضمنيا ولك���ن علي 
ارض الواقع ال يوجد ش���يء ومل ير الشعب الكثر 
إجنازا يذك���ر.  قد يكون بعضه���م وطي ويريد 
العم���ل ولكن كب���ل كثراً بالقوان���ني وممن ما 
زال���وا يف اإلدارات الوس���طي وحممل���ني بعقليات 
النظام الس���ابق وكذلك الس���لبية املفرطة لدي 
البع���ض من الش���عب الليي وعدم اح���رام العمل 
واآلخرين. هنالك أناس كثرة تش���تغل وتؤدي 
عملها على احس���ن ما يرام وباإلمكانيات املتاحة 
وحتاول مس���اعدة املواط���ن كلما أمك���ن. هؤالء 
قليلون و لواله���م لضاعت ليبيا منذ وقت. هؤالء 
جتده���م يف كل مكان وزمان ، وحتية هلم ، وهم 

معروفون لدى اجلميع.
وطلبات  أجندات  •تنفيذ 

احلكوم���ة ال حتكم وُتس���ر ليبي���ا أبداً أنه���ا ُتنفد 
أجن���دات وطلب���ات من ميلك���ون الس���الح والقرار 
داخ���ل املؤمت���ر الوط���ي الع���ام. كل مدين���ة بها 
مليش���يات واغلبهم ليس���وا من الثوار احلقيقيني،  

الذي���ن رحل���وا إىل دياره���م واس���رهم واعماهل���م 
فور انته���اء الثورة واحلرب ويتحس���رون على ما 

حيصل يف ليبيا. 
إن اجلماع���ات املس���لحة موج���ودة يف كل م���كان 
 ، للوط���ن  لي���س  ووالئه���م  مليش���يات  بعضه���م 
وبعضه���م جمموعة تري���د راتب وتعي���ش مثلها 
مثل اآلخري���ن . كلهم يقولون أنهم مع اجليش 
ومنضم���ني للجي���ش ولكن عل���ى ارض الواقع ال 
يوج���د هذا رمب���ا نتيج���ة ختوفهم بأنهم س���وف 
حيرمون من احلياة املدنية ولن يكون هلم حق يف 
التصويت وس���يكون هنالك انضباط وربط وشد 
كما ه���ي قواع���د ومعاير االنض���واء يف اجليش 
والش���رطة . يريدونها كما هي اآلن، حيث الزي 
كم���ا يري���ده ه���و ، والس���يارة ملك���ه ،ويأتي مي 
يش���اء ويذهب مي يش���اء وليس هنالك انضباط 
ولي���س ل���ه دخ���ل بالقوان���ني العس���كرية. ه���ؤالء 
املليشيات واجلماعات املسلحة هم مدنيون أخذوا 
السالح واصبحوا بني ليلة وضحاها جنود حسب 
هويتهم وحس���ب م���ا يريدون���ه ه���م. أذا أعجبهم 
ش���يء يقومون ب���ه ،ال قانون يضبطه���م. بعضهم 
حيتجز ويس���جن ويعذب وبع���ض األحيان يقتل 
دون وج���ه ح���ق وليس لدي���ه الصالحي���ات هلذه 
األعمال. أنها قمة الفوضي واالعتداء علي حرية 
الناس . هنالك تس���لق ونصب نفسه قائد ميداني 
ومجع السالح والعتاد وأصبح من لوردات احلرب 

وتدفع له األموال وبدا له ش���أن اجتماعي كبر . 
يف املقابل هنالك اس���ود وقادة خاض���وا الكثر من 
املع���ارك وح���رروا مدن وه���م فعال ث���وار وهؤالء 

قليلون هذه األيام وهؤالء حنرمهم .
زيدان وهروب  •عزل 

احلكوم���ة كان���ت يف ص���راع رهي���ب م���ع املؤمتر 
الوط���ي الع���ام والذي تس���يطر علي���ه اجلماعات 
اإلس���المية وتريد أقاله رئيس الوزراء وكان هلا 
م���ا ارادت فغادر زيدان الب���الد خوفًا منهم يف ليلة 
عزله وحس���ب كالمه قال” حلف���وا له بالطالق 
بأن خيرج من ليبيا وأال س���يقبض عليه”.!!  هذه 
اجلماع���ات، ليس هل���ا أي حظ يف النج���اح يف أي 
انتخابات والش���عب الليي يبغضه���م ، واجتماعيا 
مكروهني إىل أبعد احل���دود . فمفهوم الظالمية 
وال���ي يري���دون تثبيته���ا يف ليبيا هي س���بب نبذ 
الن���اس هل���م ، وكذل���ك تلهفه���م على الس���لطة 
والس���يطرة على مص���ادر الرزق للش���عب الليي 
جعلهم مكروه���ني ومنبوذين . الصراع هذا ادخل 
البالد يف دوامة الكس���اد والفش���ل وأصبحت ليبيا 
تسر حنو الظالم داخليا وخارجيا  يضعها  العامل 
يف صف الدول املارقة وبؤرة اإلرهابني. فاإلسالم 
السياسي ُيريدها أمارة أسالمية وهي أخر نقطة 
هل���م حيث فقدوا مصر وتون���س واليمن وُطردوا 
من الس���عودية واألم���ارات والبحري���ن واجلزائر 
ومازال الص���راع يف األردن والع���راق والصومال.. 
يري���دون ليبيا  عل���ى طبق من ذه���ب حيث ليبيا 
دولة غنية جداً وكبرة املس���احة وشعب بسيط 
وليس هنالك طوائف واحتماالت احلرب األهلية 
بس���يطة. أذا مل ينجحوا يف أخ���ذ ليبيا كلها فهم 
إالن يس���عون ل���زرع الفتنة وتقس���يم ليبيا وأخد 
القسم الش���رقي منها حتت قبضتهم وطرد كل 
من ال يكون معهم. هكذا يريدون ليبيا وهكذا هو 
ختطيطهم األن وهلذا جعلوا أولوياتهم التخلص 
م���ن رئي���س احلكومة وتقوي���ة غرفة ث���وار ليبيا 
حتت مظلة الشرعية وهم يقومون مبا يريدونه 
حتت غطاء القانون ومصلحة البالد. هكذا دعموا 
اجلض���ران وهم يدعمون غرفة ث���وار ليبيا والي 
تقوم بكل األعمال الس���يئة من حماولة أس���كات 
األص���وات احل���رة وخط���ف وتهدي���د كل من ال 
يكون معهم وإرغام رئيس املؤمتر على إعطاءهم 
ما يريدون . ولعل فضيحة رئيس املؤمتر الوطي 
العام األخرة وتوس���له هليثم التاجوري هو دليل 
على أنه ُمنقاد وليس هو من يقود البالد. والحقا 
تصرحيات بعض قادة ليبيا املقاتلة : بأن السالح 
سيس���تعمل أذا اضطررن���ا حلمله ، وهي رس���الة 
للجميع بأننا نريد أقامة أمارتنا اإلس���المية ولو 

جبزء من ليبيا. 
االقوى مع  حتالفات  •اخلالصة 

أصبح���ت ليبي���ا دول���ة تتحك���م فيه���ا املليش���يات 
واجلماعات املس���لحة وبقيادات متطرفة . التيار 
اإلس���المي حياول وب���كل ع���زم أن ال يفقد زمام 
األم���ور ألن املرش���دين هلم س���واء داخ���ل أو خارج 
ليبيا يأمرونهم باالستيالء على السلطة يف ليبيا 
وس���تكون ليبيا أمارة أسالمية ولو بتجزئة ليبيا. 
أما األح���زاب والكت���ل واملدن فهي تري���د نصيبها 
وليس بغريب أن تتحالف مع األقوى ومن ميلك 
زمام األمور. ليس هنالك جيش أو شرطة وليس 
هنالك من ميلك زمام األمور يف ليبيا هذه األيام 
ولك���ن مجيعهم له حص���ة يف ليبيا وحيصل على 
ما يريده. اجلميع خيطط لكي يكون هو املسيطر 
ولكن لن ُيسمح هلم بذلك. فهل سيتولد عن هذا 
كله قت���ال ومعارك لكي يفرض األقوى نفس���ه 
على اآلخري���ن.. هذا لن حيدث،  صحيح أن ليبيا 
جغرافيتها واس���عة واجلهوية املفرطة قد تتغلب 
عل���ى مصلحة الوطن كم���ا حصل عندما اصدر 
املؤمتر الوطي قرار 42 بتحرير املواني النفطية 
بقوة السالح، ولكن ماذا حصل؟، اصبحت املشكلة 
شرق وغرب وتأهب الشرق ضد الغرب وحشدت 
الق���وات وصار ج���دال وجتاذب���ات ، ولكن -حبمد 
اهلل- مل ينجح امُلفتنون يف اش���عال نار احلرب بني 
الش���رق والغرب ح���ي تتحقق أمانيهم بتقس���يم 
ليبيا كما يريدونها وتتحقق أحالمهم باألمارة 
اإلس���المية .  هنالك عدد كب���ر من الطاحمني 
الالهث���ني م���ن ق���ادة ورؤس���اء ول���وردات احلرب 
وليس هنال���ك مواطنون ليبي���ون وليبيات. هكذا 
ه���ي الركيبة حيث غياب الش���عب عن الس���احة 
نتيج���ة عدم وج���ود القيادات السياس���ية الفعالة 
وال���ي أرهبت وأرغم���ت على ترك الب���الد ، حني 
س���يطرت موج���ة االغتي���االت واخلط���ف والقتل 
والتهديد فهي ج���زء من خمططاتهم حي تكون 
الس���احة مفتوحة هل���م وكما يريدونه���ا. مازلنا 
نراهن علي الشعب والذي أطاح بالقذايف وزمرته 
بأن���ه قادر على أن يقف ض���د هؤالء وخاصة األن 
ملن فضائحهم أصبحت كثرة ويبدو أن هنالك 
صدي���د جي���ب تنحيته م���ن ليبيا وه���ذا الصديد 
تعل���ق بالوط���ن وس���وف ُي���زال بدم���وع األمه���ات 
واألطفال ودم الش���هداء س���يجلوه الشعب الليي 
بق���وة الص���ر. ليبيا وأن طال الزم���ن فهي قائمة 
بع���ون اهلل ، والقوي الوطنية لن تتخاذل يف قيادة 

هذا الشعب واأليام القادمة ستثبت ذلك .
ليبيا حرة وستبقي حرة بعون اهلل

 من حيكم يف ليبيا هذه األيام ؟
ناجي مجعه بركات

عوض الرعصسحممود جريل  علي زيدان

اتصاالت بني 
الغنوشي وقذاف الدم 
يف مساعي املصاحلة 

الليبية

وكاالت
راش���د  التونس���ي  النهض���ة  حرك���ة  زعي���م  يس���عى 
ب���ني  الغنوش���ي، ويف إط���ار مس���اعيه إىل املصاحل���ة 
الفرق���اء السياس���يني يف ليبيا، ربط قن���اة اتصال بني 
احلكومة الليبية وأحد قذاف الدم منس���ق العالقات 
الليبي���ة - املصري���ة الس���ابق وابن عم معم���ر القذايف، 
أته حمكمة مصرية  املقيم حاليًّا يف القاهرة بعد أن برَّ

من تهمة مقاومة السلطات.
جاء ذلك حسب "بوابة أفريقيا" الي أضاف موقعها أن 
"قذاف الدم قّدم باعتباره الناطق ش���به الرمسي باسم 
أنص���ار القذايف، وأحد ممارس���ي الضغط على النظام 

احلالي".
Maghreb confide -  أأك���د املوق���ع يف نش���رة

tial""، والي ال توزع إال على مشركيها واملعروفة 
بنش���رها أخب���اًرا دقيق���ة وس���رية للغاي���ة، أن "ه���ذه 
االتص���االت تع���ود لع���دة أس���ابيع، ومشل���ت كذل���ك 
قي���ادات ليبية أخ���رى على غ���رار عبداحلكيم بلحاج، 
ورجل أفريقيا السابق يف نظام القذايف علي الريكي، 

الذي يطلب العودة إىل ليبيا بضمانات".
وأش���ار املوقع إىل أنه اتصل بالس���يد زبر الش���هودي، 
رئيس مكتب الغنوش���ي، لتأكيد اخلر فأجاب بقوله 

إنه يتحفظ عن اإلجابة فقط.
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يق���ول املثل األملان���ّي الش���هر: التجربة تكّون 
العري���ف ،حكم���ة بليغ���ة اتعظ���ت بفحواه���ا 
وحاول���ت العمل مبفهومه���ا ، ولئن مل أصبح 
عريف���ا وال ماه���را يف أّي���ة حرف���ة أو مهن���ة ، 
فال ش���ك أّن���ي تعّلم���ت وتثقفت ، فاس���تفدت 
وال أدري ه���ل أف���دت ، رغ���م أّن���ي مل أخب���ل 
ق���ّط على م���ن حولي مب���ا زّودتي ب���ه األيام 
م���ن  واس���تخلصته   ، التج���ارب  ، وعّلمتني���ه 
جت���ارب اآلخري���ن ، عمال مبقولتن���ا العربّية 
" غرس���وا فأكلنا ونغ���رس فيأكلون". كان 
حلي املعريف يثقل باستمرار وزادت يف زادي 
كثرة التنقل والرح���ال ، فاطلعت يف بلدان 
اهلل املختلفة العدي���دة ، خاّصة املتطّورة منها 
، على أسباب تقّدمها وتطّورها ونهضتها ويف 
كلمة خمتصرة س���عادتها. قد يذهب الظن 
، مب���ن يش���ّرف هذه األس���طر فيقرأه���ا ، بأن 
املتس���ّبب يف ذلك هوالعلم واملعرفة. نعم فهذا 
م���ا ال خيتلف في���ه اثنان. لكن ما اكتش���فته 
فالحظت���ه وفقهته ووعيته ه���و غر ذلك ، أو 
ه���و رادف للعل���م ، وأعي اإلمي���ان باألصول 
وال���ّراث بكّل مكّونات���ه واحملافظ���ة عليها أّيا 

كانت صبغتها ومأتاها.
•تعدد األلوان من متايز األوطان 

تتمّيز البلدان واألوطان ، من مجلة ما تتمّيز 
ب���ه ، بركيبته���ا الس���كانية وم���ا حتمله من 
خصائ���ص ومي���زات وثقاف���ات ، وم���ا يف كّل 
ذل���ك من مجال وألوان. ه���ذه امليزة التعّددية 
، وتش���ابك األل���وان يف النس���يج اإلجتماع���ي 
لتلك البلدان جع���ل منها ، إىل جانب جناحها 
وتقّدمه���ا ، قبلة الزائرين ، س���واحا كانوا أو 
دارس���ني ، ألن ما جيده الزائ���ر، بغية التعامل 
واملتاج���رة ، أو طلب���ا للّدرس واالكتش���اف ، 
أو جمل���ّرد النزهة والرفيه ، ه���و ثروة فريدة 
أو ن���ادرة ال جي���د ش���بيهها يف ب���الد أخ���رى. 
ومب���ا أّن���ي عرف���ت ع���ددا م���ن تل���ك البلدان  

"الفسيفس���اء " – كم���ا حيل���و لي تس���ميتها ، 
والحظت وملس���ت م���ا جنته وجتني���ه من قّوة 
ومناع���ة وامتياز وجن���اح بفض���ل تركيبتها 
تلك ، ش���بعت ضحكا - خاّصة خالل السنوات 
القليل���ة املاضي���ة – مّم���ا أمسع���ه وأش���اهده 
وأق���رأه يف بلداننا العربية ، مب���ا فيها ليبيا أو 
باألخّص ليبي���ا ، عن األقليات ، ه���ذه العبارة 
املس���توردة من مصادر غر إسالمية ، يرّددها 
البع���ض كالبّبغ���اء ، دون فهم أو تبّصر يف ما 
يقوله ويرّدده. أّوال إذا تعّلق األمر ببلد شعبه 
مس���لم ، يكف���ي ه���ذا ب���أن ال معن���ى وال أصل 
وال موجب الس���تعمال تلك العب���ارة الّدخيلة 
، ألّن اإلس���الم احلني���ف ال يقوم عل���ى العدد 
والنسبة ، بل أساس���ه اإلميان والسلوك الذي 
أوص���ى به : ي���ا أيها الناس إّن���ا خلقناكم من 
ذك���ر وأنث���ى وجعلناك���م ش���عوبا وقبائ���ل 
لتعارف���وا إّن  أكرمكم عن���د اهلل أتقاكم إن 
اهلل علي���م خبر. وم���ن آياته خلق الّس���ماوات 
إّن  وألوانك���م  ألس���نتكم  واخت���الف  واألرض 
يف ذل���ك آلبات للعاملني. ثّم إّن اإلنتس���اب إىل 
وطن وحل هوّيته ليس موقوفا على عدد أو 
نس���بة ، بل هو عائد إىل أصول وجذور تربط 
امل���رء ب���األرض والربة ال���ي يعي���ش عليها. 
واألكث���ر غرابة هو أّن ما يق���ال عنهم أقلّية 
، يف مص���ر ويف ليبيا ويف الع���راق وغرها من 
البل���دان ، ه���م يف الواق���ع واحلقيق���ة ميثلون 
العنص���ر األصل���ي - جتّذرا وقدم���ا – يف تلك 
البل���دان ، وإن اختلف���وا بش���كل من األش���كال 
ع���ن إخوانهم ، فما ذل���ك إال نتيجة اختيارات 
أو مواق���ف جرت يف فرة من ف���رات التاريخ 
، كاعتن���اق دي���ن أو اتباع فلس���فة أو مذهب . 
فإّب���ان الفتح اإلس���المي مث���ال ، مل ُيكره أحد 
عل���ى اعتناق اإلس���الم ، فبق���ي الكثرون ، يف 
مصروغره���ا من الب���الد ،على دي���ن آبائهم ، 
بينم���ا أس���لمت األغلبي���ة الك���رى ، فبقاؤهم 

عل���ى دين آبائه���م ال ينفي عنه���م مصريتهم 
وال انتس���ابهم ألرض الكنانة . مثلهم يف ذلك 
مثل األمازيغ يف ليبيا الذين اعتنقوا اإلسالم 
، ومل يع���د ميّيزهم عن غرهم س���وى لغتهم 
، وتقاليد وع���ادات ورثوها عن الّس���لف الذي 

رفع اسم ليبيا قدميا إىل أعلى املراتب. 
•الليبيون األمازيغ .. األمازيغ الليبيون

يذّكرن���ي هذا مبا ج���اء يف كتاب���ي  "عادات 
ليبّية يف املواس���م الّدينّية " )نشرته دار الغرب 
اإلس���المي( فيه ذك���رت بإجي���از الركيبة 
الس���كانية الليبية ، وعند التعّرض لألمازيغ 
كتبت: يقول عنهم ابن خلدون"...وأّما ختلق 
وتنافس���هم   ، اإلنس���انية  بالفضائ���ل  الرب���ر 
يف اخلص���ال احلمي���دة ، وما جبل���وا عليه من 
اخلل���ق الكريم ، مرقاة الّش���رف والّرفعة بني 
األمم ، ومدعاة املدح والثناء من اخللق...فلهم 
يف ذل���ك آثار ينقله���ا اخللف عن الّس���لف ، أو 
كانت مس���طورة حلفظ منها ما يكون أسوة 
ملتبعي���ة من األم���م. وحس���بك ما اكتس���بوه 
م���ن حيده���ا ، واتصفوا به من ش���ريفها ، أن 
قادته���م إىل مراقي الع���ّز ، وأْرَف���ْت بهم على 
ثنايا املل���ك ، حتى علت عل���ى األيدي أيديهم 
ويواص���ل  أحكامه���م."  اخلل���ق  يف  ومض���ت   ،
املؤّرخ الّنابغة الش���هر فيتعّرض إىل تدّينهم 
فيقول :  "وأّما إقامة الربر ملراس���م الشريعة 
وأخذهم بأح���كام اهلل ، ونصره���م لدين اهلل ، 
فقد نقل عنهم من اختاذ املعلمني كتاب اهلل 
لصبيانهم ، واالستفتاء يف الفروض أعيانهم ، 
وابتغاء األئّمة للّصلوات يف بواديهم ، وتدارس 
الق���رآن بني أحيائه���م ، وحتكيم حلة الفقه 
يف نوازهلم وقضاياه���م ، وصاغيتهم إىل أهل 
اخل���ر والّدي���ن من أه���ل عصرهم ، التماس���ا 
للرك���ة يف آثاره���م ، وس���ؤاال للّدع���اء م���ن 
صاحليهم ، وإتيانه���م البحر لفضل املرابطة 
واجلهاد ، وبيعهم النفوس من اهلل يف س���بيله 
وجه���اد عدّوه ، ما يدّل على رس���وخ إميانهم ، 
وصّح���ة معتقداته���م ، ومت���ني ديانتهم الي 
كانت مالكا لعّزهم ومفادا إىل س���لطانهم 

وملكهم." 
أعتق���د أّن يف هذا ما يكفي لنبذ فكرة األقلّية 
وعدم تلويكها واجرارها ، ال يف ليبيا فحسب، 
ب���ل يف كّل بلداننا العربّية ، وحّتى يف غرها 
، ألّن النس���ب املائوّية والعملّيات احلسابّية ال 
ُتطّبق عل���ى األرومة واألصل وما اتصل بهما 
، فذل���ك من خصائ���ص التج���ارة واإلقتصاد 
عموم���ا. أم���ا االنتس���اب إىل األوط���ان ، وم���ا 

يكتس���يه م���ن مش���اعر وعواطف وأحاس���يس 
ورواب���ط بش���رّية ومكانّية ، وما يش���مل كّل 
ذل���ك م���ن ثقاف���ة وتقالي���د فه���و ال خيض���ع 
لألعداد أو األرقام. أّما من يتشّبث باستعمال 
مفردة األقلّية ، فليعلم أنها ال تنطبق إال على 
الوافدين الّدخالء ، إىل أن يرموا جذورهم يف 
أعم���اق الرب���ة وخيلفوا فيها س���لفا بعد آخر 
ليصبح���وا ه���م أيض���ا مواطن���ني .  فه���ل من 
املنطق واحلكمة بعد هذا أن حيسب األقباط 
أو املازيغ أو األكراد أنفس���هم أقلّية ؟ إن هم 
فعلوا ذلك فهم ينفون عن أنفس���هم املواطنة 

وعدم االلتصاق باألرض وهذا غر صحيح.
معاصر تشكيلي  فن  لوحة  •بالد 

إّني أعي���ش يف بلد منذ قراب���ة األربعة عقود 
، وه���و أق���رب ش���يء إىل لوح���ة فن تش���كيلي 
معاصر، كث���رة األلوان واألش���كال. فعالوة 
عل���ى لغت���ه الّرمسّي���ة ، ب���ه أو ل���ه عل���ى أقّل 
به���ا  مع���رف  أخ���رى  لغ���ات  ث���الث  تقدي���ر 
رمسّي���ا وأكادميّي���ا وتعاملّي���ا ، هل���ا كتبه���ا 
ومدّرس���وها وآدابه���ا وكتابه���ا وم���ا إىل ذلك 
من نش���ر واس���تعمال ، إىل جانب عدد كبر 
من األلس���ن واللهج���ات ثّم إّن البالد تش���مل 
أكثر من مخس عش���رة جمموعة سكانّية ، 
كي ال أقول عرقّية ، فتس���ّبب هذا يف تقسيم 
البالد إدارّيا إىل س���بعة عش���ر إقليما وما تبع 
ذلك من حكومات حملّية وجمالس متثيلّية 
عالوة على البلديات. فهل أضّر هذا اخلليط 
بالب���الد وأهله���ا ؟ كاّل ، ب���ل بالعكس ، كّون 
هلا وألهلها ثروة أقّل مردودها س���تون مليون 
زائر خالل الّسنة  املنصرمة ، أي مّرة ونصف 
عدد سكان البالد ، ثّم إّن حمّرر هذه األسطر 
مث���ال ، ال ي���زال جيه���ل الكث���ر ع���ن ثقافات 
وتقاليد وفنون املوس���يقى والّرقص والّطهي 
للكث���ر م���ن األركان والق���رى وامل���دن الي 
لكّل منه���ا علم وعيد س���نوّي وم���ا يتبع ذلك 
من ممي���زات وخاصّيات. ألي���س يف هذا عرة 
مل���ن يعت���ر ؟ هكذا أس���أل وأتس���اءل ، ألني مل 
أمس���ع قط ، رغم تلك الفسيفس���اء البش���رية 
الثقافي���ة اللس���انية ، كلمة أقلّي���ة الّرائجة 
عندن���ا ، اهلّدامة لكيانن���ا ووحدتن���ا وهوّيتنا. 
ختاما أضيف قول العل���ّي القدير: واعتصموا 
حببل اهلل مجيعا وال تفّرقوا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت 
اهلّلِ َعَلْيُك���ْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم 

َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِهِإْخَوانًا.
����������������������������������������������������������������

مدريد يف 28 يناير 2014.

التجربة تكّون العريف
حممد جنيب عبد الكايف

•ميادين_ أجواء لبالد
تش���هد ليبي���ا تردي���ا يف خدم���ات اإلنرن���ت 
تتمث���ل يف بطئه���ا وانقطاعه���ا من حني إىل 
آخر، إضافة إىل نفاد الرصيد بشكل سريع، 
األم���ر الذي س���بب تذم���را ل���دى املواطنني. 
وقال مالك أحد مكاتب االتصاالت ببنغازي 
رش���يد جريل إن س���رعة اإلنرن���ت بطيئة 
يف مجي���ع أش���كال الت���زود باخلدم���ة، وإن 
تغطي���ة أجه���زة واي ماك���س س���يئة حتى 
وسط املدينة، مؤكدا أن األمر قديم وازداد 
بعد ثورة الس���ابع عش���ر من فراي���ر، ملقيًا 
باملسؤولية على ش���ركة ليبيا لالتصاالت 
والتقنية بصفتها املزود الرئيس باخلدمة.

وأك���د مدير عام ش���ركة “هات���ف ليبيا” 
حس���ني طويلب أن املنظومة الناقلة واملزود 
بالس���عات بش���ركات االتصاالت  الرئي���س 
احمللية يف وضع االس���تقرار، وأن املش���اكل 
الي تطرأ على الش���بكة وتؤدي إىل انقطاع 
اخلدمات تعاجل مباشرة. وأشار طويلب إىل 
أن االنقطاعات يف الكهرباء وطرح األحال 
ب���ني املدن واألحياء قد تس���بب يف مش���اكل 
خدمات اإلنرنت بس���بب انقط���اع الكهرباء 

عن حمطات التزويد باخلدمة.
الطلب •زيادة 

وق���ال مهن���دس االتص���االت املتخصص يف 
جم���ال اإلنرن���ت ف���وزي مليط���ان ألج���واء 
لب���الد إن ج���ودة خدمات اإلنرن���ت تتفاوت 
اخلدم���ة  وإن  أخ���رى،  إىل  منطق���ة  م���ن 
س���اءت بعد الث���ورة بس���بب الطل���ب املتزايد 
وزي���ادة األحال مع قلة أعمال التطوير يف 
الشبكة، مشرا إىل أن الكميات الي تعرض 
من أجه���زة “املودم” تباع ف���ورا ما يدل على 
حجم الطل���ب الكبر عل���ى اخلدمة.وأكد 
مليطان أن املش���اكل الي تتس���بب يف سوء 
اإلنرن���ت ال ميك���ن أن حيدده���ا  خدم���ات 
إال خمتص���و الدع���م الفي بش���ركة ليبيا 
لالتصاالت والتقنية، موضحا أن مسؤولية 
س���وء اخلدمة تقع على الش���ركة يف حالة 
ع���دم انقط���اع الكوابل، داعيا الش���ركة إىل 
ض���رورة تطوير الش���بكة مبا يتماش���ى مع 
تنامي الطلب، وأن تضع خططا مس���تقبلية 
قب���ل  اجل���دد  املس���تخدمني  الس���تيعاب 
أن  مليط���ان  الش���بكة.وبني  إىل  إضافته���م 
حج���ب املواق���ع اإلباحية أثر تأث���را طفيفا 

على سرعة اإلنرنت، حيث حُيدث احلجب 
بعض التأخر بسبب تطبيق الشروط على 
املواق���ع ال���ي يزوره���ا املس���تخدم ولكنه لن 
يس���بب املش���اكل الي تعانيها الشبكة اآلن.

ونف���ى مليط���ان وج���ود احتكار لش���ركات 
اإلنرن���ت، مش���را إىل أن احلص���ول عل���ى 
رخصة أمر ممكن بعد اس���تيفاء الش���روط، 
إال أن ارتف���اع التكلف���ة ه���ي املش���كلة ال���ي 
تواجه الش���ركات. وأشار مليطان إىل أن ما 
يتداوله بعض الناس حول س���رقة الرصيد 
“اجليج���ات” أمر مس���تبعد؛ ألن الش���ركة 
حكومية وليست ش���ركة جتارية رحبية، 
مبين���ا أن بع���ض الفروس���ات وحتديث���ات 
أجهزة الكمبيوتر قد تس���حب الرصيد دون 

علم املستخدم.
التخريب •مشاكل 

من جهته قال رئيس قس���م اإلعالم والنشر 
بش���ركة ليبيا لالتص���االت والتقنية مراد 
بالل إن مش���اكل الش���بكة س���ببها تعرض 
بع���ض احملط���ات للتخري���ب، متهم���ا م���ن 
أمساهم ب� “املخربني” بأنهم على دراية مبا 
يفعل���ون؛ ألن “األماكن الي ُتس���تهدف ال 
ختطر على ب���ال أحد، وأن هذه الغرف الي 
حتوي املعدات تغطى باخلرسانة حلمايتها 
وإغالقه���ا نهائي���ا، مش���را إىل وجود مس���اٍع 
بني الشركة والشركة القابضة والوزارة 
والداخلي���ة ملتابعة هذه املش���كلة.وبني بالل 
أن ع���دد املس���تخدمني قف���ز م���ن مائة ألف 
إىل س���بعمائة ألف بعد الثورة بسب اإلقبال 
عل���ى فيس ب���وك، مؤكدا أن الش���ركة مل 

يكن باستطاعتها تلبية تزايد حجم الطلب.
وأكد ب���الل أن فتح بيع م���زودات اخلدمة 
“امل���ودم” م���ن جدي���د كان ق���راراً سياس���يا 
بضغط من املؤمت���ر الوطي على احلكومة، 
وأن بعض العاملني بالشركة عارضوا هذا 
الق���رار، إال أنها ش���ركة حكومية ال متلك 
قرارها وفقا للمصلحة التجارية – حس���ب 
تعبره.وأض���اف بالل أن الظ���روف األمنية 
أخرت أعم���ال بعض الش���ركات األجنبية 
ال���ي تعمل على صيانة وتطوير الش���بكات، 
منع���وا  املواطن���ني  بع���ض  أن  إىل  مش���را 
موظف���ي الش���ركة م���ن تركي���ب بع���ض 

املعدات.
اخلدمات •حتسن 

وتوق���ع بالل أن تتحس���ن خدمات اإلنرنت 
يف الرب���ع األول من العام احلالي إذا توفرت 
بيئة آمنة للش���ركات األجنبية، وذلك بعد 
أن تتح���ول اخلدم���ة من الش���بكة القدمية 
اخلاصة باألس���الك النحاس���ية إىل ش���بكة 
األلي���اف البصرية.وكانت ش���بكة األلياف 
ع���ام  يف  ركب���ت  ق���د  ليبي���ا  يف  البصري���ة 
2009 وتغطي 150 موقعا، إال أن تركيب 
اإلنرن���ت عليه���ا يس���تلزم تركي���ب بعض 
املعدات األم���ر الذي تأخر بس���بب الظروف 
األمني���ة الي مت���ر بها ليبيا وتعد ش���ركة 
ليبي���ا لالتصاالت والتقنية أكر ش���ركة 
م���زودة لإلنرن���ت بليبيا وتتبع الش���ركة 

القابضة التابعة لوزارة االتصاالت.
 

اإلنرتنت يف ليبيا بني مشاكل احلاضر 
وتوقعات املستقبل

ارتفاع حاد للعجز 
التجاري يف تونس

تفاقم العجز التجاري يف تونس سببه تراجع الصادرات 
بنس���بة 1.8 باملئ���ة مقاب���ل من���و ال���واردات بنس���بة 7.9 
باملائ���ة يف الرب���ع األول م���ن الع���ام اجلاري.وأظه���رت 
بيان���ات رمسية أن العجز التج���اري يف تونس ارتفع يف 
الرب���ع األول من 2014 بنس���بة 36 باملئة ليبلغ حوالي 
ملي���اري دوالر. ويأتي تفاقم عجز التجاري بعد يومني 
م���ن حتذي���ر حماف���ظ البن���ك املرك���زي م���ن خطورة 
العج���ز على اقتص���اد البالد الذي يص���ارع للخروج من 
أزمت���ه. وق���ال املعه���د الوط���ي لإلحص���اء يف تونس إن 
العجز التج���اري يف الربع األول بلغ أكثر من ملياري 
دوالر مقارن���ة بنح���و 1.5 ملي���ار دوالر يف الربع األول 
م���ن الع���ام املاضي.وق���ال الش���اذلي العي���اري حماف���ظ 
املركزي التونسي إن ذلك يشكل خطورة كبرة على 
اقتصاد بالده. وأض���اف أن “ما يقلقي هو انهيار ميزان 
العج���ز التج���اري ال���ذي أصب���ح يف مس���تويات خطرة 
ج���دا.” ودق ناقوس اخلطر قائال :"س���يدفعنا ذلك ملزيد 
من االقراض وهذا س���يضر بش���كل كب���ر باالقتصاد 
التونسي"، وأوضحت البيانات أن تفاقم العجز التجاري 
س���ببه تراجع الصادرات بنس���بة 1.8 باملئ���ة مقابل منو 
ال���واردات بنس���بة 7.9 باملائ���ة يف الرب���ع األول من العام 

اجلاري.

لقاء لرجال األعمال الليبيني 

.. يف مدينة مصراته
 

املنصوري  •كريم 
مبدينة  األع��م��ال  ل��رج��ال  الليي  اجمللس  م��ن  ب��دع��وة 
وأكادمييني  اعمال  لرجال  اجتماع   نظم  مصراتة 
ومنظمة  احلرة  واملنطقة  االستثمار  تشجيع  وهيئة 

بنغازي عاصمة اقتصادية، ملناقشة ووضع
االستثمارية  والفرص  املشاريع  ألب��رز  شامل  عرض 
واهم  التعاون  وسبل  االقتصادية  اجلوانب  يف  واحلوار 
لالتصال  جلنة  تشكيل  االج��ت��م��اع  ه��ذا  م��ن  النتائج 
الفاعليات  خمتلف  ب��ني  وم��ع��ارض  ن���دوات  وتنظيم 
قابضة  ش��رك��ة  إق��ام��ة  إىل  إض��اف��ة  االق��ت��ص��ادي��ة، 
لالستثمار العقاري والتجاري تكون باالكتتاب ودعم 

م��ش��اري��ع واف��ك��ار 
املتميزة  ال��ش��ب��اب 
ذات  خ�������اص�������ة 
والعمل  االب��ت��ك��ار 
ع�����ل�����ى ال����ل����ق����اء 
ال��دائ��م ب��ني رج��ال 
األعمال مع رجال 
ال���ع���م���ال وااله����م 
جمالس  دور  ه��و 
يف  األعمال  رج��ال 
الدستور  كتابة 

التشريعات  يف  النظر  إع���ادة  و  حقوقهم  يضمن  مب��ا 
االق��ت��ص��ادي  بالنشاط  املتعلقة  احل��ال��ي��ة  وال��ق��وان��ني 
ميدانية  زيارات  عدة  هناك  كانت  وايضًا  والتجاري. 
مصراته  ومصنع  مبصراته  احل���رة  املنطقة  مشلت 
املدينة ومت االتفاق  لصناعة االنابيب وجولة حرة يف 
على ان يكون القاء القادم منتصف شهر مايو يف مدينة 

البيضاء
وقال رئيس منظمة بنغازي عاصمة اقتصادية األستاذ 
ال��زي��ارة ك��ان��ت ناجحة وه��ادف��ة  ب��وزع��ك��وك:  خ��ال��د 
يف  اخلاص  القطاع  دور  ألهمية  خالهلا  التطرق  ومت 
مرحلة بناء الدولة والبحث عن مصادر للتمويل بعيدا 
عن البروقراطية وخزانة الدولة والعمل على تشكيل 
بناء اقتصادي قوي ال يعتمد على قطاع النفط فقط. 

ميادين_ وكالة االنباء الليبية
عكف���ت اللجنة الفرعية لش���ؤون العاملني 
طرابل���س خالل املدة املاضية على تس���وية 
أوض���اع وظيفية ألكثر م���ن ) 26.891 ( 
معلما وعام���ال جبميع فروع قطاع الربية 
وترهون���ة  ألك���ري  طرابل���س  والتعلي���م 
والعزيزية وب���ي وليد. وأفاد مقرر اللجنة 
الفرعية لشؤون العاملني طرابلس اإلستاد 
تصري���ح  يف   ”\ العجيل���ي  أبوعجيل���ة   ”\
للموق���ع االلكرون���ي لل���وزارة أن اللجن���ة 
والتس���ويات  الرقي���ات  ووح���دة  الفرعي���ة 
بش���ؤون العامل���ني طرابل���س عمل���ت على 
للمعلم���ني  الوظيفي���ة  امللف���ات  مراجع���ة 

يف  الوظيفي���ة  االس���تحقاقات  أصح���اب 
الرقي���ات وتس���ويات أوضاعه���م الوظيفية 
وإع���داد  املتأخ���رة  املعام���الت  يف  والنظ���ر 
ق���رارات  باخلص���وص إلص���دار  حماض���ر 
بش���أنها .وأوضح أنه مت خالل املدة املاضية 
تنفيذ ترقيات س���نة 2010 لعدد )6690 ( 
موظف���ا وكذلك تنفيذ ترقيات عن س���نة 
أن  .وب���ني  معلم���ا   )5704( لع���دد   2011
اللجنة قد قامت بتس���وية ترقيات متأخرة 
) فردي���ة ومتعددة ( لعدد )1623 ( معلما..

الفت���ا أن ه���ذه اللجنة ق���د ب���دأت فعليا يف 
اإلع���داد لتنفيذ ترقيات عن س���نة ).2012 
( لع���دد ) 5442 ( معلم���ا وإحال���ة إج���راء 

لغ���رض  ومعلم���ة  معلم���ا   )  766  ( ع���دد 
تس���ويات أوضاعه���م الوظيفي���ة م���ن حيث 
ترقي���ات متأخرة وتس���وية أوضاع ) 1818 
( معلما من حلة العلوم األساس���ية الذين 
حض���روا دورات التأهي���ل باملركز الوطي. 
وأش���ار إىل أن اللجن���ة الفرعي���ة لش���ؤون 
العاملني طرابلس تعمل حاليا على جتهيز 
بقية الكش���وفات لع���دد ) 342 ( من حلة 
العلوم األساسية الذين مل حيضروا الدورة 
التأهيلي���ة إىل جان���ب مراجعة الكش���وفات 
اخلاصة مبعلمي فائض امل���الك الوظيفي 
بعد إحالتها م���ن اللجنة املكلفة وعددهم ) 

. 4506 ( معلم ومعلمة 

تسوية أوضاع قرابة الـ 27 ألف معلم وموظف بوزارة التعليم 
باملنطقة الغربية
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    فتحي علي الساحلي

2121 ميادين الفن
خليل العرييب

يق���ول مؤرخ���و الرياض���ة يف بريطانيا 
: أن عالق���ة حارس املرم���ى بالقفازات 
تس���تمد   ، ومتين���ة  طويل���ة  عالق���ة 
جذورها منذ أم���د بعيد ، فقد انطلقت 
اجنل���را  كأس  نهائ���ي  يف  رمسي���ًا 
مبلع���ب ومبل���ي س���نة1934 يف مباراة 
بني مانشسر س���يي وبورمسوث، فقد 
ظه���ر علينا حارس مرمى مانشس���ر ) 
فرانك س���ويفت ( بوضع أوراق النخيل 
بع���د ش���دها حت���ت القمي���ص ليحمي 
ك���ف يدي���ه م���ن التصويب���ات القوية 
واملؤمل���ة . ثم قل���ده حارس فري���ق ) راد 
ستار ( الفرنسي باستعمال جوارب من 
الص���وف يف املباريات الرمسية ، خاصة 
يف فصل الش���تاء عند تهاط���ل األمطار 
والثل���وج ، وكان ذل���ك مفاج���أة ل���كل 

حراس العامل . 
    ثم انتش���رت هذه الظاهرة مع بداية 
الستينيات ، ويقول احلارس الفرنسي 
)ج���ورج كارن���وس ( ح���ارس منتخب 
فرنس���ا الس���ابق ) يف عام 1962 عثرت 
عل���ى مغازة مع���دة لبيع ل���وازم الصيد 
البح���ري بباريس ووجدت فيها قفازي 
بقع���ة  عل���ى  حيت���وي  الص���وف  م���ن 
مزركش���ة باجللد على مستوى الكف 
وحتي���ط بكام���ل أصابع اليدي���ن ، ومل 
أتردد يف اقتنائه واللعب به يف اللقاءات 
زمالئ���ي  ش���اهدني  فلم���ا   ، الكروي���ة 
يف الف���رق األخ���رى ألع���ب بالقف���ازات 
قلدون���ي ، واقتن���ى كل منه���م قف���از 
حيمي���ه من ال���رد وم���ن التس���ديدات 

القوية . 
    ويواص���ل احلارس الفرنس���ي قوله : 
كن���ا نلع���ب بيدين عاريت���ني يف بداية 
الس���بعينيات عندما يك���ون اجلو صافيًا 
وأرضية امللعب عادية ، ولكننا نستعمل 
القف���از عند تبلل األرضي���ة ، وكذلك 

عند اللعب حتت األضواء الكاشفة . 
    ث���م بع���د ذل���ك أصبح���ت القف���ازات 
موض���ة عاملي���ة ، وصنع���ت م���ن اجللد 
وهذا التط���ور أفاد ح���راس املرمى ألن 

تصميمها العصري حد بنسبة كبرة 
م���ن ق���وة التصويب���ات وجتع���ل الك���رة 
خماط���ر  دون  احل���ارس  متن���اول  يف 
االن���زالق من بني يدي���ه واإلفالت منه 

إال يف حاالت نادرة جداً . 
   ومن���ذ بداية الثمانين���ات صار القفاز 
م���ن ل���وازم احل���ارس األساس���ية ال���ي 
يعتمد عليه���ا يف كل أرجاء املعمورة ، 
وأظهر ح���راس املرمى حرص���ًا كبراً 
ش���روط  وف���ق  القف���ازات  اختي���ار  يف 
ومقايي���س ونوعي���ة حم���ددة رفع من 
 ( ويعترونه���ا  مردوده���م  مس���توى 
طالع خ���ر ( ، فاحلارس ال���ذي ينجح 
يف التص���دي ويتأل���ق ويس���اهم يف فوز 
فريق���ه ال يتخلى أب���داً عن قفازه الذي 
لعب به تلك املباراة الي وفق وفاز فيها 

 .
   ولك���ن حراس آخرون ال يؤمنون بهذا 
، وال يعرفون بفضل القفاز ، ويقولون 
أن املؤهالت احلقيقية للحارس توجد 
يف موهبت���ه واحلساس���ية املوج���ودة يف 
يديه وأصابعه وليس يف قطعة اجللد .

     وم���ن أس���رار ح���راس املرم���ى أنه���م 
ال يفضل���ون اللع���ب بالقف���از اجلدي���د 
يف املقاب���الت الرمسي���ة ، ب���ل غالب���ًا ما 

يفضلون التمارين به قبل املباريات . 
     

ويذكر أحد األخصائيني أنه ال جيوز 
اس���تعمال القف���از ألكث���ر م���ن ثالثة 
أش���هر، علم���ًا بأن مث���ن القف���از اجليد 
املصنوع من اجلل���د ومبقاييس خاصة 

يساوي اآلن يف أوروبا 200 يورو . 
   أم���ا كي���ف وص���ل إلينا ه���ذا القفاز 
منتص���ف  يف  أن���ه  احلكاي���ة  تق���ول  ؟ 
س���تينيات القرن املاضي عاد إىل أرض 
العبي���دي  مخي���س  احل���ارس  الوط���ن 
م���ع  مص���ر  يف  مهاج���راً  كان  ال���ذي 
أس���رته ، وكان يلع���ب لفريق األوملي 
اإلس���كندري ، عاد إىل مدين���ة بنغازي 
ومع���ه القف���ازات ال���ي كان يلعب بها 
يف مص���ر ، ووقع هذا احل���ارس لفريق 
اهلالل ، واخت���ر للمنتخب الليي بعد 
أن كان أح���د حراس املنتخب املصري 
، وه���و به���ذا يعت���ر أول ح���ارس يلعب 

للمنتخبني املصري والليي . 
   وش���ارك مخي���س م���ع فري���ق اهلالل 
كل  يف  القف���ازات  يرت���دي  وكان 
املباريات ، وملا شاهده حراس املرمى يف 
ليبيا يلعب بالقف���ازات قلدوه يف ذلك ، 
وانتش���رت ه���ذه الظاهرة ب���ني حراس 
املرم���ى يف ليبي���ا . . وقد لعب���ت معه يف 
السبعينيات يف فريق اهلالل وهي املرة 
األوىل الي أش���اهد فيها ح���ارس ليي 

يلعب بالقفازات . 
�  الصور املرفقة : 

 : السبعينيات  �  فريق اهلالل يف   1
 وفوقًا من اليمني : الساحلي ، عبداجلواد ، 

البكوش ، بوشعالة ، املطاون
 جلوس���ًا : خمل���وف ، مخي���س العبي���دي ) 
يرتدي القفازات ( ، دميس الصغر ، س���امل 

رحومة ، عمر دومه . 
 أم���ا الالعب اجلالس األخ���ر والذي يضع 
يديه حول وجه���ه مل أتعرف عليه ، أمتنى 
من ال���ذي يتعرف عليه االتص���ال بنا على 

هاتف الصحيفة . 
 ) 2  ( � صورة رقم   2

وفري���ق  الدمن���ارك  منتخ���ب  ح���ارس 
مانشس���ر السابق : بير شوماخر ، يرتدي 

القفازات وال يعلب إال بها. 

حكاية قفازات حراس املرمى

متى بدأت ؟ وكيف وصلت إلينا ؟
حكاية امللعب والعلم  !!

وعدت القراء األفاضل يف العدد املاضي من هذه الصحيفة 
بالكتابة عن قصة امللعب والعلم من خالل االس���تفزازات 
املقيته والتصرفات اليائس���ة التى واجهته���ا بعثة األهلي 

العريق يف القاهرة ..
    والي���وم نتح���دث بإجي���از  عن ه���ذه التصرفات ، س���افر 
األهل���ي يف وقت مبك���ر اىل اإلس���كندرية على اس���اس أن 
املباراة س���تقام به���ا وكانت املفاجأة وم���ن خالل تصرف 
طائ���ش  غ���ر م���رر أن البعث���ة ابلغ���ت مس���اء اخلمي���س 
27/3/2014 أي قب���ل موع���د املب���اراة بثمانية وأربعني 
ساعة ان املباراة ستقام على ملعب الدفاع اجلوي القاهرة 
   ترت���ب عل���ى ه���ذا س���فر الفري���ق "  يف حافل���ة "  م���ن 
اإلس���كندرية  اىل القاه���رة وكان الوصول عند الس���اعة 
الثاني���ة م���ن صب���اح اجلمع���ة ومتك���ن الفريق بع���د هذه 

الرحلة الشاقة من إجراء  مترين واحد على ملعب املباراة  
مساء اجلمعة 28/3/2014 أي قبل موعد املباراة بأربعة 
وعش���رين ساعة .. حدث هذا واإلحتاد اإلفريقي  ) يتفرج 
(  حتم���ل فرس���ان األهلى هذا التصرف وق���رروا التحدى 
والدف���اع عل���ى حقه���م وحق بالده���م داخ���ل ارض امللعب 
وج���اءت املفاجأة عند وصوهلم اىل امللع���ب يوم املباراة فأذا 
بس���ارية امللعب حتمل علم مصر وعلم األحتاد االفريقي 
والراية اخلضراء  التى قدم الش���عب الليي آالف الشهداء 

من اجل اسقاطها اىل غر رجعة .
احتج إداريوا الفريق على هذا التصرف املتعمد ألن مدير 
الفري���ق كان قد س���لم علم ليبيا " علم االس���تقالل " اىل 
املدعو س���يد عب���د احلفيظ املدي���ر اإلداري لفريق األهلى 
املص���ري فى اإلجتماع الذى حصل ب���ني الفريقني عندها 
تناقضت األقوال فاحد الضباط يقول  انهم مل جيدوا علم 
االستقالل حتى يف الس���فارة الليبية ثم يراجع عن هذه 
األق���وال وضابط آخر يق���ول انه ))علم قدي���م(( كان يف 
املخازن س���حب عن طريق اخلطأ م���ن العاملني يف امللعب 
أدت ه���ذه احمل���اوالت والتصرف���ات املقيته والطائش���ة اىل 

زيادة االصرار والقوة لدى
 )فرس���ان االهل���ى !!( فصنع���وا ملحم���ة وتارخي���ا جميداً 
واقصوا بكل  جداره فريق القرن وحامل اللقب االفريقي 
واكدوا ان الف���وز واالنتصار ال يتحقق اال بعرق الرجال 

وفراسة الفرسان !!! 

ليبيا فوق كل 
إعتبار !!

عندما ميث���ل أي فريق ليبيا س���واء على املس���توى 
العرب���ي أو اإلفريق���ي جيب أن نق���ف معه مجيعًا 
وندعمه ب���كل اإلمكانيات ونوفر له املناخ املناس���ب 
مادي���ًا ومعنوي���ًا ومننح���ه كل اإلنتم���اء ليمضي 

بثبات وإصرار لتحقيق املراد.
 جي���ب أن نتخل���ص م���ن التحيز األعم���ى ومننح 
كل التش���جيع ملن ميثل ليبيا ويسعى لرفع راية 
الوط���ن عالي���ة خفاق���ة وكتاب���ة تاري���خ رياضي 

مشرف وحتقيق إجناز رائع غر مسبوق .
 وم���ن ال حّيب بالده وفرق ب���الده فهو حيتاج إىل 

عالج أرجو أاّل يطول .
 ف���رج العقيلى

ليبيا  يف  املسرحية  احلركة  شهدت 
ليست  م��ل��ح��وظ��ا  وت����ط����ورا  ن��ش��اط��ا 
علي  ب��ل  فقط  احمللي  الصعيد  علي 
الساحة العربية وبرز ذلك من خالل 
امل��ش��ارك��ات امل��س��رح��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة يف 
املهرجانات العربية يف الفرة القريبة 
املاضية ، فلقد شاركت فرقة املسرح 
فعاليات  يف  البيضاء  مبدينة  اجلديد 
يف  احل��ر  للمسرح  ال��س��ودان  مهرجان 
دورت����ه ال��ث��ال��ث��ة مب��دي��ن��ة اخل��رط��وم 
والذي أقيم خالل الفرة من 12 إلي 
2014 وكانت مشاركة  26 مارس 
 ( مبسرحية  اجل��دي��د  امل��س��رح  ف��رق��ة 
وجهي الذي أريد ( من إعداد وإخراج 

ع����ب����داحل����ف����ي����ظ 
ال��ش��ري��ف ومت��ث��ي��ل 
واملمثلة  بالل  معتز 
رم���������اح ال���ق���اض���ي 
م��������ن ال��������س��������ودان 
وس����ي����ن����وغ����راف����ي����ا 
السميع  عبد  أكرم 
يف  ش�������ارك�������ت   ،
امل�����ه�����رج�����ان ف����رق 
مسرحية من مصر 

وال���ع���راق ول��ي��ب��ي��ا إض��اف��ة إل���ي ع��دد 
ال��س��ودان��ي��ة م��ن مناطق  ال��ف��رق  م��ن 
، وقد حتصلت  السودان  خمتلفة من 
هذا  يف  الليبية  اجلديد  املسرح  فرقة 
املهرجان علي جائزتني : جائزة أفضل 
وج��ائ��زة  ب���الل  معتز  للفنان  مم��ث��ل 
أك��رم  للفنان  سينوجرافيا  أف��ض��ل 

الوسيع .
 وم���ن ج��ه��ة أخ���ري ش��ارك��ت فرقة 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل���رج  م��س��رح 
خليفة األسطنبولي للمسرح املغاربي 
دورته  يف  التونسية  املنستر  مبدينة 
كوابيس  مبسرحية  عشر  الثامنة 

م��ن إع����داد وإخ�����راج ع��ب��دال��س��ي��د آدم 
ش��ل��ي��م��ب��و  ع���ب���دال���س���الم   : ومت���ث���ي���ل 
األوجلي  وناصر  املغربي  وعبدالني 
ومجال  اهلنيد  ونزار  القديري  وعلي 
املهرجان  ه��ذا  يف  وت��ش��ارك   ، الفريخ 
السواد  مبسرحية  اجلزائر  من  ف��رق 
العازفة  مبسرحية  واملغرب  األمل  يف 
وم���وري���ت���ان���ي���ا مب��س��رح��ي��ة ت��ران��ي��م 
تونسية  ف��رق  مشاركة  إل��ي  إضافة 
ومسرحية  حنلم  سيبي  مبسرحيات 
ص��اح��ب احل��م��ار وم��س��رح��ي��ة س��رك 

الشارع ومسرحية موزاييك .
للفنون  درن��ه  فرقة  شاركت  كما    
امل��س��رح��ي��ة يف ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 

مدينة  يف  للمسرح  ال��دول��ي  البقعة 
الرابعة  دورته  يف  بالسودان  درمان  أم 
ع���ش���روال���ذي ي��ق��ام مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم 
من  م���ارس   27 يف  للمسرح  ال��ع��امل��ي 

كل عام .
    املشاركة الليبية كانت مبسرحية 
العمق من تأليف الراحل عبد العظيم 
إخ���راج ومتثيل ط��ارق  ش��ل��وف وم��ن 
فرج   : التمثيل  يف  ويشارك  سرقيوة 
املاجري – حدي املسماري – عدنان 
الشلوي – حدي التاوسكي – مفتاح 
ال���ع���ب���ي���دي – حم���م���د احمل����ج����وب – 
إض���اءة   – احل��اس��ي  خليل  موسيقي 

م��ن��ص��ف ال��ش��وق��ي – م��ن��اظ��ر ص��الح 
علي  مسرحية  وغ���دارة   – زع��ط��وط 
فرق  مبشاركة  ،امل��ه��رج��ان  احل��اس��ي 
واملغرب  واألردن  وال��ع��راق  مصر  من 
واجل��زائ��ر وت��ون��س إض��اف��ة إل��ي عدد 
حتصل  ولقد   ، السودانية  الفرق  من 
جائزة  علي  سرقيوة  ط���ارق  الفنان 

التمثيل الثانية يف هذا املهرجان . 
الليبية  ال��ف��رق��ة  أي��ض��ا  وك���ان���ت    
شحات  مدينة  من  والفنون  للمسرح 
ق��د ش��ارك��ت يف ف��ع��ال��ي��ات ع���دد من 
املهرجانات التونسية بدأتها مبهرجان 
ف��رح��ات ي��ام��ون مب��دي��ن��ة ج��رب��ه ثم 
قفصة  م��دي��ن��ة  إل���ي  ب��ع��ده��ا  إنتقلت 
ل��ت��ل��ب��ي��ة دع����وة م���ن م��رك��ز 
باملدينة  ال��درام��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
ملسرحيتها  ع��رض��ا  لتقديم 
إختتمت  ث��م  امل��دي��ن��ة  ب��ه��ذه 
باملشاركة  جولتها  الفرقة 
24 ساعة مسرح  يف تظاهرة 
 ، التونسية  ال��ك��اف  مب��دي��ن��ة 
باملسرحية  كانت  املشاركة 
ال���ك���وم���ي���دي���ة ال���ن���اج���ح���ة ) 
ش��ش��ا ك��خ��ا ( م���ن ت��أل��ي��ف 
البال  ش��رح  وإخ���راج  القابسي  فتحي 
ادري��س  ابراهيم  ومتثيل  عبداهلادي 

وعزالدين الدويلي .
 وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ش��ارك��ات ال��ف��ردي��ة 
عبد  البال  ش��رح  املخرج  ش��ارك  حيث 
املصرية  يناير   20 فرقة  مع  اهل��ادي 
يف فعاليات مهرجان دوز للفن الرابع 
وجوه  مبسرحية  التونسي  باجلنوب 
الي أخرجها هلذه الفرقة شرح البال 
عبداهلادي وقام بدور البطولة يف هذا 
ناصر  الفنان  مرض  بسبب  املهرجان 

عبد احلفيظ بطل املسرحية .

جملة صوت املوسيقى املسرح اللييب يتألق عربيا
تستأنف صدورها

) بعد ثالث سنوات من التوقف (
ع���ن املركز الوطي للبحوث والدراس���ات املوس���يقية التابع لوزارة 
الثقاف���ة واجملتم���ع املدني صدر الع���دد األول ) الس���نة األوىل ( من 
جملة صوت املوس���يقى حيث كانت قد توقف���ت بعد صدور العدد 

صفر منها منذ ثالث سنوات مضت ..
ص���دور  إع���ادة  وم���ع 
الفصلي���ة  اجملل���ة  ه���ذه 
طبع���ة  يف  املتخصص���ة 
أنيق���ة نطال���ع املواضي���ع 
اجل���ادة املتعلقة بالش���أن 
خ���الل  م���ن  املوس���يقي 
ع���دد م���ن املق���االت تب���دأ 
بكلم���ة  افتتاحيته���ا 
األس���تاذ  املرك���ز  ملدي���ر 
 ، قني���وة  عبدالرح���ن 
مق���اال  فيه���ا  ونطال���ع 
بعن���وان ) موس���يقا العامل 
العرب���ي ( بقل���م د.حن���ان 
 ( ومق���ال  درن���ة  ب���ك 
  ) عويش���ة   ����� بوق���االت 
للكاتبة والباحثة فاطمة 
في���ه  تتن���اول  غن���دور 
س���رة اإلذاعي���ة الليبي���ة 
عويش���ة حممد اخلريف 

، ونطال���ع مق���اال لألس���تاذ عبدالرح���ن قني���وة بعن���وان ) تعريف 
املوس���يقى ومفهومه���ا عند العرب ( ، كما نطال���ع مقاال للدكتور 
عبدالس���تار بشية بعنوان   ) ثقافة ش���يخ املالوف ( ، ومقاال لألستاذ 
مفت���اح سويس���ي بعن���وان ) عالقة املوس���يقى بالتق���دم احلضاري ( 
كم���ا نطالع للكاتبة الس���ورية هبة معني الرمج���ان مقاال بعنوان 
) اللغة العربية بني الش���عر والغناء واملوس���يقى ( ، ويف زاوية أغنية 
من تراثنا ينشر الدكتور عبداهلل السباعي مقاله )نور عيون ( وهو 
عنوان األغنية الش���عبية الشهرة الي تغنى بها الفنان الراحل علي 
الشعالية ، ونطالع أيضا للشاعر هليل البيجو مقاال يستعرض فيه 
أغني���ة ) حبيب قاصده باحملبة جفان���ي ( ، ونقرأ للدكتور حممد 
عبدالس���الم قاج���ة موضوع���ا بعن���وان ) الغن���اء واملوس���يقى يف بالد 
األندل���س ( وموضوعا آخر للدكتور عبداهلل الس���باعي بعنوان ) در 
مفصل ( ، وللكاتب والباحث حممد العنيزي نقرأ يف زاوية إضاءات 
يف تاري���خ األغني���ة الليبي���ة موضوع���ا بعن���وان     ) الفنان مصطفى 
املس���تري معلم العود والكمان ( .. و مس���ك اخلتام للمجلة كلمة 

للدكتور عبدالستار بشية .
أس���رة حتري���ر اجملل���ة اإلس���تمرار يف إصدارأعداده���ا  وإذ تأم���ل 
احلافلة باملوضوعات اجل���ادة ..فإنها توجه الدعوة إىل كل األقالم 
املتخصصة يف اجملال املوس���يقي للمس���اهمة معها بالنشر يف اجمللة 
م���ن أجل اجناحها وابرازها على مس���توى الس���احة الفني���ة الليبية 

والعربية ..
وميكن مراسلة اجمللة على الريد اآلتي :

Studies.ly2011@yahoo.com

رحيل عبد احلميد اجملراب
ودع���ت الفعاليات الثقافي���ة والفنية واإلعالمية األس���بوع املاضي 

الفن���ان والش���اعر والكات���ب واملخ���رج املس���رحي 
عبداحلميد الصادق اجملراب.

ويعت���ر اجمل���راب م���ن مؤسس���ي فرق���ة األم���ل 
املس���رحية يف مدين���ة طرابل���س الع���ام 1958 ، 
كما س���اهم يف تأس���يس ف���رق املس���رح الوطي 
يف كل م���ن طرابل���س وبنغ���ازي وس���بها ودرنه 
والزاوي���ة ومصراته ، وس���اهم أيضا يف تأس���يس 
العدي���د من ف���رق الفن���ون الش���عبية يف بنغازي 
ودرن���ه واجلب���ل األخض���ر ومصرات���ه والزاوي���ه 
وس���بها وإجدابيا ، كما تقلد الراحل العديد من 
املناصب كمدير عام هليئة املس���رح واملوس���يقي 
والفنون الش���عبية ومدير عام مؤسس���ة السينما 
املي���الدي  الدي���ن  مج���ال  معه���د  ع���ام  ومدي���ر 

للموس���يقي واملس���رح ، كم���ا صدرت ل���ه جمموعة م���ن الكتب يف 
الشعر واملسرح واألحباث واملقاالت األدبية والفنية .
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تعل���ن املفوضية الوطني���ة العليا لالنتخابات عن مباش���رتها 
لتنفيذ ق���رار املؤمتر الوط���ي العام رقم )26( لس���نة 2014 
بش���أن إجراء انتخابات تكميلية النتخاب اهليئة التأسيس���ية 
لصياغة مشروع الدستور وذلك بفتح باب التسجيل ملرشحي 
مكون االمازيغ يف كل من الدائرة الرئيسة الرابعة )الزاوية( 
بالدائرتني الفارغتني الثالثة )زواره( واخلامسة )مدن اجلبل 
بكاف���ة قراها( وفق ضوابط واش���راطات القان���ون رقم )17( 
بشأن انتخاب اهليئة التأسيس���ية لصياغة مشروع الدستور , 
على أن يقتصر التنافس يف الدائرة الفرعية اخلامس���ة على 

مقعدي مكون االمازيغ . 
ذل���ك اعتباراً من 9 ابريل 2014 وملدة أس���بوع وس���وف تقبل 
طلبات الرشح يف كل من مكاتب اللجان االنتخابية التابعة 

للمفوضية يف املدن : الزاوية وجادو وغريان . 
ولالستفسار زورونا على موقعنا االلكروني

        www.hnec.iy 
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