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: أحمد الفيتوري
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تش���هد الصحافة الليبية املكتوبة صحوة جديدة 
عل���ى صعي���دي الكم والن���وع من جه���ة، وطريق 
حتقيق املزيد من احلريات من جهة أخرى. فقد 
لف���ت األنظار من���ذ أيام ث���وره 17 فرباي���ر تزايد 
هائ���ل  فى الصحف  فى الوق���ت التى ُوظفت فيه 
ايض���ا التكنولوجي���ا وأصبح لصح���ف الكرتونية 
ليبية نصيب ايضا اال ان هناك العديد من الناس 
تتاب���ع وتفض���ل الصح���ف الليبي���ه املكتوب���ة من  
خ���ال اجراءنا هل���ذا التحقيق لش���رائح خمتلفة 
م���ن الن���اس ع���ن رأيه���م ف���ى الصحاف���ة الليبية 
املكتوب���ة وعن رأيهم اخل���اص ايضا فى صحيفة 

ميادين ، وهى حتتفي  بدخول عامها الرابع  :� 
االس��تاذ امح��د التهام��ى )سيناريس���ت التلف���زه (:� 
بالنسبة للصحافة الليبية فهى كباقى قطاعات 
الثقاف���ة واإلعام والفن حتى فى ليبيا عانت من 
ف���رتات انقط���اع عن الص���دور او حص���ر الصدور 
فق���ط لصحف متلكه���ا مما جعل ع���دد العاملني 
فيها قليا والكفاءة واملهنية اقل ولكن مع اندالع 
ثوره  17 فرباير فجاءه بتأثري الوضع واحلماسة 
، نهضة صحافيه غري مس���بوقة ثم تراجعت اظن 
انن���ا س���نحتاج اىل وقت حت���ى تنض���ج الصحافة 
عندنا وذلك مي���ر اوال عرب ارتباطه���ا بالرأمسال 
اخل���اص ال���ذى لوح���ده س���يدرك حبك���م حاف���ز 
الربح سيدرك اليات النجاح والنضج عرب ارتباط 
االعام باالعان اما بالنس���بة لصحيفة ميادين 
فان���ى اعتربه���ا منذ صدوره���ا بعد ث���وره فرباير 
صحيف���ة النخب���ة املثقفة فى ليبي���ا ، وأمتنى هلا 

النجاح واالرتقاء .
االس��تاذه نادي��ه العب��دىل ماجس��تري ميكروبيولوجى 
:� بعد ث���وره 17 فرباير تع���ددت الصحف بعضها 
زيادة والبعض االخر كان منافس ،ففى السابق 
كان���ت الصحيف���ة الوحي���دة الت���ى اتابعه���ا من 
صغ���رى صحيف���ة اخب���ار بنغ���ازى ألنه���ا كانت 
س���واء كان���ت  االذواق  بكاف���ه  وتهت���م  متنوع���ة 
من ناحي���ة االجتماعي���ة والرياضي���ة والثقافية 
تع���د  ميادي���ن  اج���د صحيف���ة  وأالن  والثراتي���ه 
منافس���ه ايضا هلا من خ���ال تنوعه���ا ايضا وهذا 
دلي���ل  من خال ما ناحظُه م���ن مهتمني وقراء 

هلا. 
الصحفى واالذاعى سليمان الديناىل :� الصحافه 
الليبي���ه املكتوبة ن���رى أنها ومن ف���رته اىل اخرى 
وكنها جاءت واملرء مدبر عن الصحافه املقروءة 
اىل الصحاف���ه االلكرتونية فلو كان هذا التطور 
فى مثانيني���ات الق���رن املاضى لكان���ت الصحافة 

متنيات���ى  م���ع  الع���امل  صح���ف  ارق���ى  الليبي���ة 
لصحيفة ميادين التقدم واالزدهار فقد كان ىل 
الش���رف اذ كنت ضيفا فى احد اعدادها  وش���كرا 

لك انت على هذه املقابلة .
الدكت��ور خالد الزورق  باح��ت واكادميى :� الصحافة 
املق���روءة هل���ا بيئته���ا وأماكنه���ا اخلاص���ة التى 
تشجع على االرتباط بها وهذا ما ال يتوفر عندنا 
فى الوق���ت الراهن مثا لو ان الصحف تأتى الينا 
ف���ى البيوت فى كل صب���اح لتعودنا على قراءتها 
باس���تمرار او توفرت لنا ف���ى اماكن اعمالنا لكنا 
تعودن���ا على اطاعها ، ل���ذا مل يهتم جل الليبيني 
بالصح���ف عندم���ا كانت ه���ى من اه���م مصادر 
االخب���ار فما بالك االن توف���ر الصحف الكرتونية 
وش���بكات التواص���ل االجتماعى وااله���م من هذا 
كل���ه الب���د م���ن تدري���ب اطفالن���ا فى امل���دارس 
على س���لوك املطالع���ة اقصد مطالع���ة الصحف 
قب���ل دخوهل���م للحصص الدراس���ية ليكرب معهم 
ه���ذا الس���لوك ، وامل���ادة املعروضة عامل اساس���ى 
الس���تقطاب الن���اس عل���ى اقتنائه���ا  م���ن خ���ال 
الرتكيز عل���ى الفعاليات واملناش���ط واملتميزين 
املهرجان���ات  وكل  واملوظف���ني  الطلب���ة  م���ن 
واحملاف���ل احمللي���ه ، اىل جان���ب حتفي���ز املواط���ن 
باالرتب���اط بها م���ن خال املصداقي���ة واحلرفية 
واحليادي���ة وكذلك تس���هيل توفريه���ا فى كل 
الدوائر احلكوميه بشكل منتظم وبأ سعار رمزيه 
، وصحيف���ة ميادين اعتقد بأنه���ا تتابع جل هذه  
املناش���ط كما انها تركز على اجلوانب الثقافيه 

وتستحق االطاع . 
اب��و حس��ن اعم��ال ح��رة :� م���ن اجلمي���ل ان تزدهر 
بادن���ا وتع���رب عن رأيه���ا ، فبالنس���بة  للصحافة 
الليبية رأيناها فى تزايد من خال اصدار العديد 
من الصحف ولكن ال نريد ان ينطبق عليها املثل 
الش���عبى الذى يق���ول )كثرتهم ت���ودر خريتهم ( 
فالصح���ف االن اصبح���ت تع���رب عن اراء الش���ارع 
الليبيى ، وهذا ما كنا نفتقد ة فى العهد الس���ابق 
فحرية التعبري كانت مقيدة،  وباألصح كانت 
معدوم���ة ، ل���ذا ان���ا ارى ب���ان الصحاف���ة الليبي���ة 
املكتوب���ة االن اصب���ح هل���ا دور، وأمتن���ى ان تتقدم 
م���ن افضل اىل افض���ل اما فيما خي���ص صحيفة 
ميادي���ن فه���ى صحيف���ة جي���دة تهت���م مبختلف 
االطي���اف وأمتنى هلا  التق���دم الدائم من عام اىل 

عام افضل. 
الليبي���ة  الصحاف���ة   �: العيس��اوى  منص��ور  الفن��ان 
املكتوب���ة بصف���ة عام���ة تطورت تط���ورا ملحوظا 

وحتس���ن واض���ح س���واء عل���ى صعي���د  اللغ���ة او 
ترتي���ب املواضيع فمنُذ قيام الث���وره اىل االن ، اما 
صحيفة ميادين وهى فى عامها الرابع نراها فى 
تقدم س���ريع ونشاط مستمر وتطور ملحوظ مع 
متنيات���ى هلا بدوم التوفيق والنجاح واالس���تمرار 

والتطور.  
االس��تاذة امساء احلواز )رئيس حترير صحيفة برنيق 
( :� اخذت الصحافة الليبية املكتوبة نقلة جديدة 
م���ن نوعها بعد ثوره فرباير بالرغم من انه تعترب  
صحيفة قورينا سابقا نقلة فى حرية الصحافة 
هى ايضا مبا يقارن من صحف الزحف والشمس 
وبع���د ث���ورة فرباي���ر خرج���ت الصح���ف بكث���رة 
وأصب���ح كل م���ن يري���د ان ينش���ئ صحيفة من 
السهل جدا حتى وصل عددها اىل 280 صحيفة 
ولكن لظروف الصحف اصبحت تتساقط واحدة 
تلو االخرى ومل تبق سوى املدعومة من الدولة او 
مدعومة دعم خاص ، ولكل صحيفة توجه معني 
خ���اص بها وه���دف الصحيفة خماطبة الش���ارع 
الليبيى والتواصل مع���ه بكل ما حيدث فى الباد 
،يب���دأ االختاف من صحيفة اىل اخرى حبس���ب 
مصاحلها وأولوياته���ا ,,, اما عن صحيفة ميادين 
فه���ى صحيفة ثقافية بالدرج���ة االوىل ومن مت 
يأتى التنوع السياس���ي واالجتماع���ى وهى احدى 
الصحف التى انبثقت من رحم الثورة واستمرت 

حتى االن رغم عدم دعم الدولة الليبية هلا .
حممد حس��ن مهندس كيميائ��ى :� الصحافة الليبية 
فرضت نفسها ،وأخرجت العديد من االعاميني 
ولكنه���ا ب���رأى الش���خصى مل تام���س مش���اكل 
املواط���ن اليومية فهى ينقصه���ا اىل االن اجلديه 
اكثر من خال اظها ر السلبيات وحماوله اجياد 
احلل���ول هلا وفيما خي���ص صحيفة ميادين فهى 

ثقافية ومنوعة وأمتنى هلا التقدم اكثر.  
فهيم��ه حمم��د مهندس��ه :� الصحاف���ة الليبية االن 
اخذت ف���ى االزدهار ويس���تطيع املواط���ن العادى 
التعب���ري من خاهلا ب���كل ارحيية عكس الس���ابق 
عل���ى الرغ���م من ذل���ك ال ي���زال هن���اك حتديات 
كب���رية تواجهه���ا ألنها اصبحت  ت���ربز الصحف 
العاملية، وفيما خيص صحيفة ميادين فهى تعد 

صحيفة ثقافية بدرجة االول ومنوعة ايضا .
وف��اء امراجع حمم��د ربة بي��ت :� الصحاف���ة الليبية 
املكتوب���ة تعت���رب ف���ى الس���ابق حم���دودة مل تأخذ 
وضعه���ا ومل تكن ختدم الص���احل العام بل كانت 
مقي���دة وجام���دة املواضي���ع بعك���س االن تنوعت 
ومازال هن���اك اقبال عليها برغم م���ن تعدد ايضا 

الصح���ف االلكرتونية وانأ م���ن متابعى الصحف 
فأصبح���ت ل���دى عادة االط���اع عل���ى اكثر من 
صحيف���ة لكى اخ���رج حبوصلة اخباري���ة وفنية 
ورياضية واجتماعية وتراثية وصحيفة ميادين 
حتمل فى طياتها كل هذه االهتمامات وبأقام 

خمضرمة .
امساء الفيت��ورى طالبه جامعة :� الصحافة الليبية 
املكتوب���ة اخذت حقه���ا بعد ث���وره 17 فرباير من 
خ���ال ك���م هائل م���ن الصح���ف الت���ى خرجت 
علين���ا تنوعت ف���ى موضوعاتها برغ���م من ظهور 
الصحاف���ة الكرتوني���ة على الس���احة ايض���ا االان 
الصحف املكتوب���ة مازالت ذات قيمة عالية، وهذا 
ما ناحظه من اقبال على ش���راءها  ، كما هناك 
ايضا تنافس بني  الصحف وصحيفة ميادين هى 
اح���دى هذه الصحف التى هلا منافس وأمتن لكم 

املزيد من العطاء والتوفيق. 
الصحاف���ة   اك��رم س��عد طال��ب ب��ا املعه��د االدارى :� 
الليبي���ة املكتوب���ة تع���د ذات اهمي���ه كب���رية وانأ 
ش���خصيا  اطلع���ُت  عل���ى العدي���د م���ن الصحف 
س���واء ميادين او اخبار بنغازى ,, قورينا ,, الربنيق 
,, الش���ارع ,, كل ه���ذه الصح���ف اعتربها من اهم 
الصح���ف الت���ى هلا ش���عبية كبرية فه���ى عندما 
نطالعه���ا جنده���ا ذات قيمة وتبذل فيه���ا العديد 
من اجله���ود ،وأنا م���ن خالكم اتقدم ب���ا التحية 
لكل العامل���ني على صحيفة ميادين وأمتنى هلم 

املزيد من العطاء. 
حمم��د العق��ورى طالب جامع��ى :� اعت���رب الصحافة 
الليبي���ة املكتوبة اخذت فرصتها فع���ا بعد ثوره  
17فرباير حيث هناك اعداد هائلة من الصحف 
وكا منها اخذت طاب���ع معني منها من جنحت 
واس���تمرت ألنه���ا وج���دت دع���م ومنه���ا مل تأخذ 
فرصته���ا وصحيفة ميادين س���احمينى يا اختى 

فانا ال اعرفها. 
االذاع��ى امح��د النائل��ى :� ان���ا منذ فرته ليس���ت با 
القصرية ال اتابع الصحافه الليبيه الورقيه واغلب 
متابعت���ى ترتكز ح���ول الصحاف���ه االلكرتونية 
مثل صحيفة االخبار اللبنانيه والنهار والش���رق 
االوس���ط والق���دس العرب���ى ومص���ر الي���وم وقد 
تابع���ت صحيفة ميادين حتدي���دا االعداد االوىل 
وه���ى تدكرنى بصحيفة  اخب���ار االدب املصريه 
وهى من وجهه نظ���رى من الصحف اجليدة فى 
ليبي���ا رغم ان مس���توى االعداد خيتل���ف من عدد 
اىل اخ���رى وهى جه���د كبري ورمبا ف���ى االعداد 
االوىل جه���دا فردي���ا يق���وم ب���ه االس���تاذ امح���د 

الصحافة الليبية املكتوبة... ميادين منوذجا ..
   استطاع : 

امحد النائلى تهانى احلمرى حليمة الدرسى مفتاح العرفى

َميادين َتستحُق احلياة

ميادين سنة رابعة

م���ن خاِل جتربِة ه���ذه الصحيفة اليت ُعمرها ُعمر دجاجٍة بيض���اء ، أو كما يقال ، توكَد لنا 
أن الواق���َع يف أزهى صوره يس���تدعى توقفها عن الصدور ، وأن النخبَة واملؤسس���ات اعتادت منُذ 
تأس���يِس دولة ليبيا – بل ومن عهد االس���تعمار االيطالي - تأميم كل ما لُه عاقة باجملتمع : 
األحزاب ، ومؤسس���ات اجملتمع املدني ، واحلوار الوطين، وحقوق اإلنس���ان ، والفنون من مس���رح 
وس���ينما وم���ا ش���ابهه ، والعلوم والتعلي���م ، وما يف حكمه���ا ووو .. ، فاملطلوب أن تق���وم بهذا كله 
الدول���ة و مؤسس���اتها و م���ا يف ُحكمها ، وما يتبعه���ا ، خاصة وأن العاملني يف هذا كله هم ش���به 
موظفني يف الدولة ، ويتعيش���ون مبا حيصلون علي���ه من مكافآت مالية ، ُتضاف على مرتباتهم 

األصلية ، ُكلهم أو قل جلهم يف األول واألخري موظفون يف وظائف أخرى بالدولة.
وعليه هناك حرص و تشبث بأن توكل كل مهام اجملتمع للدولة ، واحلرص أصيل ألنُه نابٌع 
م���ن مفهوم للدولة باعتبارها راعية اجملتمع ومكوَنُه الرئي���س ، وخال العقود األخرية مت فيه 

تأميم اجملتمع مجلة من قبل الدولة الشمولية اليت حُتصي األنفاس .
التجذيف ضد هذا يف احملصلة جيٌن لألش���واك ليس إال ، فالكل يعترُب الفش���لَ يف هكذا حماولة 
مكس���بًا وليس خس���ارة ، مكسبًا الستقراِر األمور ، وفش���ًا للتغيري غري اجمُلدى وغري امُلثمر ، وما 
واجهاته " ميادين " من عراقيل - كما غريها من مؤسسات ُمتمع مدني وأحزاب – جاء ممن 

هم ُيفرتض أن يكونوا الداعمني على األقل نظريا.
يف ه���ذه املناس���بة ال بد م���ن الق���ول أن امُلتمردين عل���ى هذه الصيغ���ة امُلدمرة هم م���ن جعلوني 
أكتب منذ عامني أن " ميادين تس���تحق احلياة " بعيداً عن كل اعتباراٍت ش���خصية ، وأن هؤالء 
الرافض���ني لانصي���اع هم من ُيس���اهم يف توُفِر احل���د األدنى جملتمٍع مدني ُيع���ارك من أجل أن 
يكون ، فما ُنشاهد وما نعيش من عراك ُيدلل أن املعركة يف أوهلا فما حدث وما حيدث ، حيدث 
ألول مرة يف تاريخ الباد ، واإلقليم مجلة وتفصيا ،وإذا كنا جننى الفش���ل الساعة ، فالفشل 
ناتج لنجاح حققناه ونقاتل من أجله ، حتى وإن كنا الساعة يف اخلسران، لكننا ُنعيد التوكيد 

أننا يف املعركِة امُلستمرة رغم كِل شيء.      
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اقيم بقصر املنارة وحتت رعاية مؤسسة )ارق حنو العا ( 
الرتبوية التعليمية وبالتعاون مع منظمات اجملتمع املدنى 
املتخصصة فى م���ال الرتبية والتعليم وبالتنس���يق مع 
وزاره الثقافة واجملتمع املدنى بنغازى ورشه عمل بعنوان 
)حنو مش���اركة متمعة فعالة ( بدأت اوال بآيات بينات 
من الذكر احلكيم ثم النش���يد الوطن���ى ومن ثم كانت 
الورش���ة من قبل الدكتور عمر اقني���رب والذى توجه فى 
بداية حديثه بكلمة اىل أعضاء مؤسس���ات اجملتمع املدنى 
، للتأكي���د عل���ى دورهم حلضور مثل ه���ذه الورش حتى 
نس���تطيع ان نصل اىل اهلدف ال���ذى ال ياتى أالعن طريق 
تغري املوج���ود ونبتعد عن التأخري ألنن���ا نطمح اىل الُرقى 
اىل العا الذى هو جزء من منظومة متكاملة وعن طريق 
التعليم املنزىل حتى ال حنش���ي كم���ا هائل من املعلومات 
لذا نتمنى ان يكون هناك تعاون فاعل وُمكثف من اجلهود 
لتنفي���ذ الربنامج ، ومن مت ابتدأت الورش���ة والتى حددت 
فيه���ا العديد من النق���اط واملتعلقة بالتدري���س من واقع 
املمارس���ات التدريس���ية التقليدي���ه للوص���ول اىل اهل���دف 
املنش���ود فى اذهان الطالب ث���م املعلم ومن مت االدارى لكى 
نس���تطيع ان نؤسس العلم ، وان نكشف اهم املواضيع  ذات 
العاق���ة لك���ى حُن���دد ال���ذكاءات املتع���ددة والربامج من 
خ���ال تقس���يم احلض���ور اىل مموعات عم���ل وخطوات 
ملش���روع وحُندد االحتياجات واملادة والتصميم والتجهيز 
والتفعيل والرقابة والقياس واألثر ) حلقات تلفزيونية ( 

وذلك من اجل امكانية التعاون لتحقيق املطلوب .

ورشه عمل حول تنسيق 
وتكامل اجلهود

الفيت���ورى ،والش���كر املوص���ول لألخ���ت فاطمة 
غندور ،وميادين من الصحف الليبية املمتازة ان 

مل تكن هى األوىل. 
الفن��ان عمر الفيتورى :� الصحافة الليبية املكتوبة 
ارى م���ن وجه���ه نظ���رى انه���ا حتت���اج اىل بعض 
املهني���ة توج���د هذه االي���ام حرية تعب���ري وتنوع ، 
ولك���ن عزوف الن���اس عليها ناتج لع���دم التنويع 
والتش���ويق وأيض���ا اخراج والتصمي���م مازال اىل 
حد م���ا متواضع ام���ا رأى فى صحيف���ة ميادين 
انه���ا صحيفة جيدة ج���دا مقارنتن���ا با الصحف 
االخ���رى من حي���ث الزم���ن فهى حديث���ه ولكن 

اخذت مكانتها بني الصحف الليبية. 
الفنان س��امل عيس��ى :� الصحافة الليبية املكتوبة 
ش���انها من ش���ان الوس���ائل االتصال كاالذاعهة 
والتلفزي���ون والس���ينما ، و ف���ى الس���ياق االخري 
ف���ان الصحاف���ه املكتوب���ة متتاز عل���ى غريها من 
الوس���ائ�ل بالقدرة على االحتف���اظ باللصحيفة 
باعتبارها جس���ما ماديا ملموسا ، وبالتاىل ميكن 
قرأته���ا بع���د ذلك م���رة ومرات بعكس الوس���ائل 
املس���موعة واملرئي���ة ،كذل���ك متت���از  االخ���رى 
الصحاف���ة املكتوبة بارتف���اع املصداقية فالكلمة 
املطبوع���ة هلا س���حر خ���اص على الق���ارى وفى 
املاضى كان يس���تدلون على صحة نبأ بأنه نشر 
ف���ى الصحف ولكن يعيب الصحافه املكتوبة انها 
ُمكلف���ة اذا قورنت بالتلفزيون مث���ا مكلفة وال 
تتع���دى مثن اجلهاز ال���ذى يدفعه املش���اهد مرة 
واح���دة وينته���ى االم���ر ،و اما الصحيف���ة فلكى 
تقرأه���ا فاب���د ان تدف���ع مثن النس���خه م���رارا ، 
كذل���ك الصحافة ال تس���تطيع اجتياز احلواجز 
اجلغرافي���ه اذا ان توزيع النس���خ م���ن مدينه اىل 
اخرى عملية صعبة ومكلفة ألنها تقتضى نقل 
اجلس���م املادى للصحيفة بوسائل نقل خمتلفة 
كالس���يارة او الطائرة اما االذاع���ة والتلفزيون 
مثا فان ارس���اهلما ممكن ان يعط���ى كل املدن 
دون تكلف���ة حقيقية  ، ام���ا صحيفة ميادين من 
اق���رب الصحف اىل قلبى فهى صحيفة ش���املة 
وتقوم بنش���ر العديد م���ن املواضيع والتحقيقات 
الت���ى ترض���ى مجي���ع االذواق وه���ذا راج���ع اىل 

مهنيه القائمني عليها وخرباتهم الصحفية. 
 �: الوطني��ه  بقن��اة  موظ��ف  غ��زى  ب��ن  حس��ن  ف��رج 
الصحاف���ة الليبية مرت بس���نوات زهو وس���نوات 
عجاف وس���نوات انفات ثقاف���ى متصحف فيها 
الصغار وارتك���ن الكبار واألم���ل باقى وصحيفة 
ميادين ه���ى خاص���ه 130 صحيفة وقصاصة 
ومنش���ور بعد 17 فرباير م���ع زمياتها الباقيات 

بنجاح ، واملشكلة نريد قاريء ال متصفح .
سعاد الورفلى حماميه :�  الصحافه الليبيه املكتوبة 
تعت���رب من اه���م الصح���ف التى اح���ب مطالعتها 
فه���ى كثرية بعضها تقدم وجنح وبعضها زيادة 
عدد فقط وانأ اعترب ان صحيفة ميادين ثقافيه 

اكثر من غريها وأمتنا هلا املزيد من التطور 
امل البدرى حمامي��ة :� الصحافة الليبية ااملكتوبة 

هل���ا أثر كب���ري لدينا مم���ا حتتوي���ه للعديد من 
املوضوع���ات املتنوع���ة واملختلف���ة و ان���ا اراء ب���ان 
صحيفة ميادين  تعد من اهم الصحف التى هلا 

منافس 
السيده تهانى احلمرى موظفة :� الصحافة الليبية 
املكتوبة ان  من احلريصني على متابعتها كثريا    
وباس���تمرار  ام���ا فيما خيص صحيف���ة ميادين 
فه���ى تعز عل���ى واعتربها جريدت���ى االوىل فهى 
منوع���ة وثقافية ختدم املواط���ن الليبيى مبا هلا 

من املام جبميع املواضيع. 
االخت نزيهة س���عد موظفة :� الصحافة الليبية 
املكتوبة تركت بصمه رائعة والدليل بان هناك 
العديد من الصحف الليبيه مازالت قيد الصدور 
وينتظره���ا  القارى كا على حس���ب يومها اما 
صحيفة ميادين فهى منوعة ذات طابع خيتلف 

على الصحف االخرى وتستحق االطاع .
االس��تاذ مفتاح العرفى رئيس القس��م امل��اىل مبعهد 
املكتوب���ة  الليبي���ة  الصحاف���ة   �: الش��عاليه  عل��ى 
جنح���ت وحقق���ت جناح���ا ملحوظ���ا مل���ا احتوته 
م���ن موضوعات متنوع���ة وذات قيمه عاليه فكل 
صحيف���ة حتم���ل طبعه���ا اخلاص بها ونافس���ت 
بعضه���ا البعض ومنافس���تها زادت م���ن فعليتها 
وهذا التش���ويق من خال التس���ابق ف���ى االخبار 
جعل القارى يواظب ايض���ا على قراءتها فأصبح  
للصحاف���ة الليبي���ة االن ص���دى كب���ري وق���راء 
جيدون اما صحيفة ميادين فانا من احلريصني 
عل���ى قرأته���ا وانتظرها كل اس���بوع مل���ا تقدمه 
لن���ا م���ن موضوع���ات ثقافي���ة بالدرج���ة االوىل 
واجتماعي���ة ورياضية  وفني���ة وكذلك قراءتى 
جلمي���ع موضوعات���ك س���واء الفني���ة او املتابعات 
واالستطاعات التى تقومني بها وكل العاملني 
فيه���ا يبذل���ون جه���ودا يس���تحق ان ُيتاب���ع م���ع 

تقديرى لرئيس حتريريرها ومديرتها .
الس��يده حليمة الدرس��ى رئيس القس��م املاىل بوزارة 
املكتوب���ة  الليبي���ة  الصحاف���ة   �: الثقاف��ة بنغ��ازى 
اخ���دت فرصته���ا اكث���ر بع���د ث���ورة 17 فرباير 
حيث اتس���مت حبريتها وتنوعه���ا وطابعها ايضا 
فهى ختتلف من صحيفة ألخرى وهذا ما جعل 
الق���ارى حي���ب  التن���وع واحلرص على ش���رائها 
اما صحيف���ة ميادين فهى ُمن���ذ صدورها تعترب 
الس���باقة فى نقل احلدث بكل ش���فافية ، بقيادة 
رئيس حتريرها السيد القدير امحد الفيتورى .

د.ابتس���ام حمم���د :� الصحاف���ة س���اح ذو حدين  
حيت���وى على صفح���ات عديدة ومتع���ددة  وفق 
لنظ���ام الصحيف���ة م���ن ادب  و ثقافة وسياس���ة 
ورياض���ه وف���ن وإخب���ار وه���ى االكث���ر جلدب 
اجلمه���ور ام���ا صحيف���ة ميادي���ن فه���ى حتتوى 
عل���ى كل ما ه���و منوع وخمتل���ف عن الصحف 

األخرى. 
د. ع��وض القوي��رى :� ان���ا من مش���جعى الصحافة 
الليبي���ة املكتوب���ة ولدي العديد من املش���اركات 
ع���رب العديد من الصحف وافتخر بان الصحافة 

الليبية املكتوبة اخ���دت هذا احليز حيث فرضت 
نفس���ها بان تك���ون منافس���ة لصحف الع���امل اما 
صحيف���ة ميادي���ن فه���ى تع���دد م���ن اه���م ه���ذه 
الصح���ف وأمتن���ى ان  تنش���ر ىل  مق���االت ع���رب 
صفحته���ا  ويرجع  هذا اىل اعجابى الش���ديد بها 
ملا حتتوي���ه من موضوع���ات منوع���ة وذات قيمه 
واكرب دليل بأنى ش���اركت من خاهلا عاملني 
مرك���ز الس���كر لك���ى ي���زدادوا ثقاف���ة واتس���اع 
ملداركه���م ومهما حاول���ت اب���داء رأى فيها فلن 

اعطيها حقها. 
الصحف��ى س��ليمان االحول :� غاب���ت الصحافة عن 
ليبي���ا مبعناه���ا املهين احل���ريف ألكث���ر من 42 
ع���ام ومل يك���ن ه���ذا التغييب مبح���ض الصدفة 
او اج���راء فوض���وي او جه���ل لدوره���ا الفاعل يف 
اح���داث التأثري عل���ى املتلقي ب���ل كان خمطط 
له كون النظام الس���ابق ممثا يف القذايف ادرك 
مبكرا خط���ورة الصحافة وما ميك���ن ان حتدثه 
وسائل االعام عموما فعمد اىل تكبيلها  وأوقف  
الصحافة وغي���ب الفاعلني فيها فرتة من الزمن 
حتى اس���تطاع ان خيلق صحافت���ه اخلاصة اليت 
ختدم اهداف���ه وأفكاره، فغابت املهنية واحلرفية 
البتعاد اصحاب اخلربة والتجربة السابقة اليت 
صحبت ظهور وتطور الصحافة يف ليبيا ،عرفت 
ليبي���ا صحافة : كالرقيب ، واحلقيقة ، وغريها 
م���ن الصحف ال���يت كان���ت ت���دار وتتواصل مع 
الش���ارع اللييب مبهنية وختاطب الش���ارع بلسان 
الصحفي امله���ين املعين بهموم الش���ارع وأفراحه 
الدعاي���ة  صحاف���ة  حمله���ا  وحل���ت  وأتراح���ه. 

والرتويج لثقافة نظام القذايف وتوجهاته.

خاصة القول الصحاف���ة يف ليبيا بالكاد ختطو 
متعث���رة مثقلة بتبع���ات تركة 42 ع���ام يغيب 
عنه���ا مصادر املعلوم���ات اليت ميك���ن الوثوق بها 
وش���ح التمويل املادي والتق���ين الذي ضاعف من 
س���وء االداء املهين احلريف .وغياب االعانات اليت 
ميكن ان تكون مصدرا هاما يف متويل الصحافة 
لغياب النشاط الصناعي واالقتصادي عموما يف 
الباد.ايضا ظهور الصحف االلكرتونية ووسائل 
االع���ام البديل تعد عامل منافس تش���رتك فيه 
صحافة ليبيا مع العامل ُمضافا لضعف صحافة 

وإعام ليبيا عموما.
يف  متخصص���ة  صحيف���ة  ميادي���ن  صحيف���ة 
الش���أن الثقايف وتعنى بنقل التاريخ لشخصيات 
وأح���داث املاض���ي ال���ذي كان زاخ���را بالعط���اء 
الثقايف واألدب���ي ومت تغييبه طيلة 42 عام فهي 
تق���وم جبهد فاع���ل وواض���ح لربط ه���ذا اجليل 
بتارخي���ه الثق���ايف والنضال���ي ال���ذي كان ج���ل 
الفاعل���ني فيه هل���م ارتباطات بالعم���ل الصحايف 
والثق���ايف او ه���م قريب���ني منه ويتعاط���ون معه ، 
حيث تنش���ر س���ريهم الذاتية وإنتاجه���م الثقايف 
وتؤرخ تعاطيهم مع االحداث اليت شهدتها ليبيا، 
ايضا ميادين تعمل على تسجيل اللحظة وتوثق 
ألح���داث اليوم فواكبت وس���جلت االحداث اليت 
ش���هدتها وتش���هدها ليبي���ا بع���د 17 فرباي���ر من 
خ���ال اجراء لق���اءات مع الفاعلني وق���ادة الرأي 
الع���ام الذين هل���م دور يف احلراك الذي تش���هده 
ليبي���ا وتعمل من خال حيادي���ة ميكن ان نقول 
انن���ا نفتقده���ا يف بعض الصحف األخرى س���واء 
املمول���ة م���ن الدول���ة او تل���ك ضبابي���ة مص���ادر 

سامل عيسى  منصور العيساوى  سليمان الديناىل  فرج بن غزى 

ميادين سنة رابعة

ورشة حول زراعة الكلى 
مبركز بنغازي الطيب

ورش���ة عم���ل ح���ول تطابق األنس���جة بقس���م أم���راض الكلى 
،أقيمت ورش���ة عمل ح���ول تطابق األنس���جة يف زراعة الكلى، 
بقاع���ة احملاضرات مبركز بنغازي الطيب، حبضور الدكتور 
أس���امة حممد رئيس قس���م أمراض الكلى، وأطباء بالقس���م.

وأوضح الدكتور أس���امة حممد أن املستش���فى مؤهل للقيام 
بعملي���ات زراعة الكلى، لكّنه حيتاج إىل الدعم الفين ليس���اعد 
يف اخت���اذ الق���رار املناس���ب، وحيت���اج إىل التعاون ب���ني املعامل 
واألطباء.وأضاف: "نسعى كي حيصل املرضى على فرصتهم 
ليس يف الغس���يل فقط، ولكن أيًض���ا يف زراعة الكلى، وخاصة 
أنه لدينا متربعون، وقمنا بهذه الورشة حول تطابق األنسجة 
والتقين���ات احلديثة، اليت س���تتوفر يف املركز خال األش���هر 
القادم���ة، وأيًضا نؤس���س ملرك���ز لزراعة األعض���اء كزراعة 
الكل���ى والكب���د والنخ���اع العظمي، وه���ي تعترب خط���وة طبية 
تقنية كبرية لو توفرت اإلمكانيات عن طريق وزارة الصحة".
�������������������������
الوسط •بوابة 

متابع���ة  لعملي���ة س���ري االمتحانات وفق 
م���ا مت االتف���اق علي���ه ُمن���ُذ بداي���ة العام 
الدراسى ومبختلف املستويات التعليمية 
، وبالرغ���م م���ن الصعوبات الت���ى واجهت 
الطاب ه���ذا العام من خ���ال االعتصام 
املتك���ررة والظ���روف األمنية  والعطات 
إال أن االمتحان���ات مت���ت ف���ى موعده���ا 
احمل���دد واملتفق عليه ، وم���ن داخل قاعات 
االمتحان���ات مبدرس���ة النص���ر للتعلي���م 
ميادي���ن  لصحيف���ة  كان���ت  االساس���ى 
بعض من اللقاءات صحبة املش���رفني من 

األساتذة استطاعا للجو العام  : �
الس���عيطى  خليف���ة  ن���ورى  •االس���تاذ 
رئيس جلنة التحكم وس���ري االمتحانات 

)الُكنرتول(:
  حاولنا أن تكون عملية سري االمتحانات 
بش���كل منتظم ، وذلك من خال التعاون 
املتب���ادل ب���ني االس���اتذة والط���اب ، ومع 
االلتزام الكامل بالتوقيت ، وأيضا املتابعة 
الدقيقة م���ن بداية تس���لم الطالب ورقه 
االمتح���ان اىل غاية تس���ليمها اىل غرفة 
الُكن���رتول واحلم���د اهلل اىل االن الوض���ع 

على ما يرام ومل ُتواجهنا أية صعوبات. 
االمتحانات  :عمليه سري  امراجع  •امحد 
كما ترونها عمليه سلس���ة ومنظمه من 
بداية اس���تام الطالب لورق���ه االمتحان 
اىل غاي���ة مرور املعلم املس���ؤال على املاده 
املمتحن���ه اىل ان يس���لم الطال���ب الورق���ه 
كاف���ه  جتم���ع  التوقي���ت  نهاي���ة  وبع���د 
الكن���رتول  جلن���ه  اىل  وتس���لم  االوراق 
لك���ى ترص���د درج���ه كل طال���ب عل���ى 
حس���ب اجابات���ه وحن���ن  االن ف���ى نهاية 
االمتحان���ات وحبمد اهلل هناك التزام من 
الطالب واملعلم وعمليه تسري على الوجه 
املطل���وب واملتوق���ع م���ن ط���اب املدرس���ه 

وجلنه املشرفه 
املس���اتى :عملية س���ري  ف���رج  •االس���تاذ 
االمتحان���ات كان���ت ُمنظم���ة وُموفقة، 
فالُطاب ُملتزمني بالتوقيت وباحلضور 
اهلل  وحبم���د  االمتحان���ات  وقاع���ات   ،
منظم���ة ومه���زة قب���ل ب���دأ االمتح���ان 
، وكل طال���ب إلت���زم برق���م جلوس���ه و 
االنضب���اط بالقاع���ات ، هن���اك تسلس���ل 
ُمنظ���م م���ن الطال���ب عند اس���تام ورقة 

االس���ئلة اىل غاية تس���ليمها اىل ااالستاذ 
او املعلمة املش���رفه اىل ان تدخل اىل جلنه 
)الكن���رتول(  التى من خاهل���ا يتم رصد 
نتائ���ج الط���اب املمتحن���ني وم���ع الدعاء 

جلميع الطاب با التوفيق 
•االس���تاذ عصام ابريك العرفى : عمليه 
جه���د  عل���ى  تق���وم  االمتحان���ات  س���ري 
موف���ق م���ن الطالب املمتحن و االس���اتذة 
االجاب���ة  اوراق  تص���ل  ان  اىل  املش���رفني 
واملراجع���ني  واملراقب���ني  املصحح���ني  اىل 
وحبم���د اهلل كل هذه االمور تس���ري وفق 

الوقت احملدد بدون أى  تأخري. 
•االس���تاذ فيص���ل الفزان���ى : برغ���م من 
تأخرن���ا بع���ض الش���ى بس���بب العط���ات  
انن���ا  إال  الع���ام   ه���ذا  خ���ال  املتك���ررة 
العملي���ة  برتتي���ب  نق���وم  ان  اس���تطاعنا 
املنه���ج  اجن���از  خ���ال  م���ن  التعليمي���ة 
والقي���ام باالمتحان���ات مبوعده���ا احملدد 
النتيج���ة مدي���ة  تك���ون  ان  ، ونتمن���ى 

للطالب بالدرجة االوىل وللمعلم ايضا .
•االستاذ ناجى احلوتى: احلمد اهلل حنن 
االن نصل اخر اي���ام االمتحانات ونتمنى 
م���ن خاهل���ا النج���اح جلمي���ع الط���اب 
وبتف���وق، فق���د بذل الط���اب ايضا جهدا 
ملحوظ���ا لذا امتنى ان تكون النتيجة فى 

االخري مفرحة .
جلن���ة  م���ن  الريان���ى  س���عد  •االس���تاذ 
:  عملي���ة س���ري االمتحان���ات  الكن���رتول 
تس���ري وفق اس���اس متفق عليها ومعتادة 
للط���اب ، م���ن اس���تام الطال���ب ورق���ة 
اىل  تس���ليِمها  غاي���ة  اىل  االمتح���ان 
االس���تاذ املختص الذى بدوره يسلمها لنا 
بداخ���ل اللجنة لكى يتم اخت���ذ اجراءاتنا 
باخلص���وص واىل ح���د االن كل ش���يء 

مير على الوجه املطلوب. 
ومن خ���ال قاعات االش���راف كانت لنا 
وقف���ة مع بع���ض املعلم���ات لنتعرف من 

خاهلم على مدى سري االمتحانات 
: فى  بوعم���ود  بس���ري  س���ليمة  •املعلم���ة 
البداي���ة يات���ى لنا اجل���دول م���ن التعليم 
ويك���ون موح���د عل���ى مس���توى التعلي���م 
االساس���ى والنق���ل ، وكم���ا يطل���ب م���ن 
املدرس���ني االس���ئله وتكون موح���دة على 
مس���توى الفص���ول ليت���م طباعتها كما 

يت���م ايضا توزي���ع القاعات عل���ى الطاب 
وأرق���ام اجللوس ه���ذا العمل يك���ون قبل 
حت���ى  يومي���ني  او  بي���وم  االمتحان���ات 
ُمش���رف  الطال���ب ويأخ���ذ كل  يس���تعد 
الط���اب التابع���ني لقاعات���ه م���ن خ���ال 
عملي���ة االش���راف على اللجنة )مش���رف 
القاعة ( ُت���وزع اوراق االمتحانات ويكون 
هناك توقيت للخ���روج بعد قضاء نصف 
حي���ث   ، لامتح���ان  املق���ررة  الس���اعات 
ال���ذى  الطال���ب  خاهل���ا  م���ن  يس���تطيع 
انه���ى االجابته املغ���ادرة قانونيا ، وعموما 
امُلش���رف  التوقي���ت  نهاب���ة  ف���ى  جيم���ع 
االوراق ويس���ليمها اىل جلن���ه الكن���رتول 
، ودائم���ا ما توض���ع االرقام الس���رية اوال 
عل���ى الورقة بع���ض الفح���ص والتدقيق 
بوسطه قسيمة،  وتتم بعد ذلك تصحيح 
االوراق عن طريق كراسه االجابة وبعد 
مراجعته���ا يتم رصد الدرجات ، وإدخاهلا 
فى جه���از الكمبيوت���ر ومراجعتها اكثر 
من م���رة، حتى نتمكن من تس���ليمها اىل 

الطالب فى املوعد احملدد .
وكما اكدت كا من املعلمات : فتحية 
مصطف���ى الدين���اىل وعالية الس���اكت ، 
وفائزة س���ليمان احلاس���ى وفرحية جنم 
ونادية فتح���ى الربجو ، وزين���ب الريانى 
وس���عاد السنوس���ى عل���ى عمليه س���امة 
وانضباط س���ري االمتحان���ات وقد كانت 
سلس���له متواصلة من اجله���ود وكأنهم 
خلية تعمل بش���كل منظ���م وأكدن ايضا 
عل���ى التزام الط���اب بالتوقيت وااللتزام 
مبواعي���د احلض���ور واالنص���راف كم���ا 
اك���دن عل���ى دور كاف���ة املعلم���ني ُمنذ 
بداية العام الدراس���ى اىل غاية يومنا هذا 
م���ن تواجدهم مجيعا ، وتعاونهم خلدمة 
الطال���ب وف���ق املنه���ج املق���رر والتوقي���ت 

احملدد .
ومن خال قاع���ات االمتحان���ات توجهنا 
بس���ؤالنا للطاب حول االس���ئلة املقدمة 
ومدى مرونة التوقيت املس���موح به الداء 
االمتحان���ات ، وكذلك نوعية األس���ئلة، 
فكانت اجاباتهم بان األس���ئلة مناس���بة و 
مباش���رة ومن داخ���ل املنه���ج ، وكما انها 

منطقية وشاملة والتوقيت مناسب.  

من داخل قاعات االمتحانات   
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ميادي��ن : بداية مرحبا بك بن صفحات جريدتنا و نش��كر 
اس��تجابتك الس��ريعة يف ال��رد عل��ي طلبنا .. نرج��وا منك 

تقديم تعريف موجز بسعادتك ؟
ش���كرا عل���ى اهتمامك و اتاح���ه الفرصة لن���ا لتعريف 

اجلمهور بسافرات ليبيات ..
بدايتًا اعرفك بنفس���ي .. فرج الربكى أحد مؤسس���ي 
صفحة سافرات ليبيات 22 سنة خريج جامعة أوسلو 
بالنرويج وحبضر ماجيستري فى علم يدرس حركة 

..  rotation machines األالت الدوارة
ميادي��ن : قرأن��ا كث��ريا ع��ن حرك��ة س��افرات ليبي��ات .. و 
س��افرات بش��كل عام من كل الدول العربية .. كلمنا عنها و 

عن أهداف احلركة يف توعية املرأة و اجملتمع احمليط بها ؟
تأسس���ت س���افرات يف فرباير 2012 بواس���طة نصاف 
الس���ليمي م���ن تونس مديرة س���افرات حالي���ًا ، وتضم 
احلركة حتى اآلن 17 دول���ة وعدد يتجاوز ال 120 
مش���رف بها من خمتلف الدول يف ح���ني يتجاوز عدد 
متابعي سافرات يف خمتلف الدول ال 750 ألف عضو 

.

كلم���ة س���افرة حتم���ل الكلمة ألش���خاص كثريين 
معين س���يئة الس���معة أو املتربجة يف حني أنها كلمة 
تنطبق علي كثريين من حولنا ك� أمهاتنا وزوجاتنا 

وبناتنا .. 
واق���ع كلمة ) س���افرات ( أحس���نت نصاف الس���ليمي 
يف أختي���ارة مم���ا له م���ن رن���ني مميز عن���د كثريين 
ال يعرف���وا مع���ين الكلم���ة أو الغرض منه���ا ولكن عند 
البحث عن أصل كلمة ) س���افرات ( جتدها يف مجيع 
املعاج���م العربية كلمة بريئة من أفكارهم ال تش���ري 
م���ن بعيد أو قريب إلي العري أو اإلحنال الذي طاملا 

حاول الظاميون ألصاقة بها ..
سفرت املرأة : كشفت عن وجهها , فهي سافر

الصحاح يف اللغة : وسفرت املرأة : كشفت عن وجهها 
, فهي سافر

القاموس احمليط : س��فرت املرأة : كش��فت ع��ن وجهها , فهي 
سافر

وبالتالي السافرات لس���ن فقط عاريات الرأس فحيت 
امل���رأة احملجب���ة ال���يت تكش���ف وجهه���ا فه���ي س���افرة 

وعكس���ها يف اللغة العربية كلمة مقنعة ) أي تكتسي 
بالسواد أو منتقبة , منقبة ( .

اهل���دف من ) س���افرات ( هو الدعوة إلي الس���فور ليس 
جس���ديًا وإمنا فكريًا مبعين كشف الغطاء عن العقل 
اإلنث���وي وختليص���ة من رواس���ب اجله���ل والرجعية 

والتمييز بني اجلنسني .. 
ميادين : جمتمعاتنا العربية معروفة نسبيا هي جمتمعات 
أبوي��ة أو ذات س��لطة ذكوري��ة .. م��ا ه��ي نس��بة تأثريك��م 

اجتماعيا و هل لديكم إحصائيات بنسبة التأثري ؟
الفك���رة ال حت���ارب الدي���ن أو املعتق���د وال تدع���و إل���ي 
التكف���ري أو التنص���ري ، حن���ن نداف���ع ع���ن احلري���ات 
العلماني���ة  التوجه���ات  كل  وندع���م  الش���خصية 
احلداثي���ة ال���يت حت���رتم امل���رأة وحترره���ا ، حنن ضد 
العنف املادي واملعن���وي والعنصرية وضد جتار الدين 

وجتار اإلنسانية .. 
حن���ن مجيع���ًا نس���عي م���ن أجل وع���ي أنث���وي يضمن 
احلرية والعدالة األجتماعية للمرأة يف شيت اجملاالت 

..

هناك عمق ومعنى يف رسالة سافرات :
وأن ه���ذه احلركة اليت بدأت بالفيس بوك هي بداية 
حقيقية ملشروع تغيري هذه القيم يف العقلية الشرقية 
، ف���وأد البن���ات مل ينته���ي واإلعتق���ادات املغلوط���ة يف 
احلكم علي ش���رف الفتاة أيضًا وغريه من املمارس���ات 
اجملتمعية اليت تقمع املرأة وحتس���رها يف بيت العائلة 
ومن ثم بي���ت زوجها فاألمومة اليت يس���تغل اجملتمع 
قيمتها السامية يف تقييد املرأة وتضييق اخلناق عليها 

أكثر فأكثر .. 

كذل���ك التمرد عل���ى اإلعتق���ادات الديني���ة املغلوطة 
ال���يت حتّجم من دور امل���رأة وحتدد مهامها وجودها يف 
احلياة واليت حّرفت الدين عن معانيه ومقاصده فيما 

خيص املرأة .. 
املرأة تشارك يف صنع الثورات :

االحتج���اج عل���ى القوانني ال���يت تظلم امل���رأة يف بادنا 
تس���اهم يف كس���ر جناحيها وإبقائها حبيس���ة قفص 
قضبانه عادات متمعية عفى عنها الزمن وس���ّجانها 

ذكر يراها أداة إلمتاعه وجسداً إلرضائه ..
أس���م الصفحة جذب كثريين لنا وش���جع أش���خاص 
كثريين علي أن تنتش���ر الفكرة يف بادهم وأدركت 
أنن���ا حنق���ق جن���اح باه���ر بتعري���ة العي���وب وبكش���ف 
احلقيقة والصراحة واجل���رأة يف طرح املواضيع اليت 
خت���ص امل���رأة .. وب���دأت بالتوال���ي ظه���ور الصفحات 
وكان جي���ب التعاون معه���م ودعمهم لنس���تطيع أن 
حنل���م مجيع���ًا بفك���رة واح���دة ونك���ون جبه���ة واحدة 
وكي���ان واحد يرعي فكرة س���افرات لكي ت���ري النور 

قريبًا يف منظمة أو محلة نسائية مشرتكة .
كانت املرأة و مازلت تش���ارك يف صنع ثورات التغيري 
العرب���ي ، ومل تقّيده���ا ع���ادات أو تقالي���د وكان���ت يف 
الصف���وف األول���ي يف مظاه���رات التغي���ري على أرض 
الواق���ع وعلي مواقع التواص���ل االجتماعي تدعم هذه 
الث���ورات ليس فق���ط بالكتاب���ة بل بتغطي���ة األحداث 

ونشرها علي نطاق أوسع ..
س���افرات ليبي���ات من أول���ي الصفحات ال���يت قامت يف 
س���افرات بعد سافرات تونس���يات ومصريات وكباقي 
صفح���ات س���افرات تعرضنا هلجوم يوم���ي ضاري يف 
البداية حتى اس���تطعنا ايصال فكرة سافرات للجميع 
ظه���ر تأثرين���ا يف اجملتم���ع اللي���يب من خ���ال تفاعل 
األعضاء يف الصفحة بوضع مقارنات بني وضع املرأة 

قبل الثورة وبعدها و ابراز دورها يف السابق .

سافرات ليبيات

                                           ميادين – خدجية األنصاري

تغ���ري كث���ريا وضع امل���رأة بعد ربي���ع الث���ورات و أصبحت كث���ريا ما جتاهر 
حبقوقها و تقف صامدة لكل من س���ولت له نفس���ه أن يصدها أو مينعها من 
املش���اركة يف بناء الوطن ، فهي حريصة علي توعية نفس���ها من خال إبراز 
دوره���ا الثق���ايف و العمل علي���ه ، كثفت دوره���ا كذلك يف مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي يؤكدن علي الوصول بأفكارهن ألرض الواقع و كس���ر القيود 
االجتماعي���ة ذات الس���لطة األبوي���ة و املس���اواة بينه���م .. اخرتنا م���ن بني هذه 
النش���اطات مموعة صفحات س���افرات و حول ) س���افرات ليبي���ات ( جييبنا 

مشرف الصفحة و يعرفنا علي أهدافهم من خال هذا احلوار .

بعد ثورة الس���ابع عش���ر من فرباير ظلت األمال متعلقة 
بأنصاف املرأة ومس���اواتها مع الرجل فى اجملتمع اللييب 
جند انه بع���د مضي أكثر من ثاثة أع���وام على الثورة 
وض���ع امل���رأة الليبي���ة والعربي���ة يف ظ���ل ث���ورات الربيع 
العربي مل خيتلف كثرياً عن قبل بل أعتربناه زاد الواقع 
أنتكاسًا بسبب تفش���ي اجلهل املدقع مبجتمعنا وأسترياد 

ثقافات وعادات غريبة علي اجملتمع اللييب ..
حق املرأة سيأتي بثورة علي اجملتمع الذكوري : 

 أش���كال الرجعي���ة ال���يت ظهرت بع���د الثورة م���ن القوي 
الدينية متهد للحاضر ومس���تقبل جييز ويبيح التجارة 
بأس���م الدين يف كافة أش���كال احلياة وأن كنا من اآلن 
نري بعد املناقشات والفتاوي والرغبات اجلنسية املكبوتة 
يف زواج القاص���رات أو املتع���ة وما ملك���ت اليمني وخافه 
فم���اذا ننتظر منهم يف املس���تقبل اذاً .. رأي���ي أن حق املرأة 
س���يأتي بث���ورة علي اجملتم���ع الذكوري الظ���امل بتغيري 
حقيقي ش���امل برغبة يف كس���ر قي���ود متمع يري أن 
املرأة اليت تكمل له نصف دينه ) عورة ( بنشر وعي أنثوي 

لكل فئات اجملتمع بدور املرأة يف احلياة العامة ..
لن نستطع حتديد أو قياس نسب دقيقة لتأثري سافرات 
ليبي���ات علي متابعيه���ا ألننا جنول يف ع���امل أفرتاضي .. 
لكن يظهر لنا ذلك من خال متابعه األعضاء وتعليقات 
الزائري���ن عل���ي ط���رح الصفحة م���ن توعي���ة للمجتمع 
وتوضيح للعادات الذكورية اليت تسئ للمجتمع للمرأة 

واجملتمع اللييب .
ما هي مش��اريعكم يف توعية املرأة احلقيقي��ة اليت قمتم بها 

بالتحديد ؟
من���ذ انط���اق س���افرات وحن���ن ننتظ���ر الفرص���ة ال���يت 
نس���تطيع العمل يف العلن والنزول ألرض الواقع لتوعية 
اجملتم���ع والقي���ام بال���دور الذي طامل���ا حلمنا ب���ه مجيعًا 
أعضاء س���افرات ليبيات لكن وحرصًا علي س���امة أفراد 
ومشريف الصفحة مت تأجيل فكرة الظهور ألرض الواقع 

حيت يستقر الوضع يف ليبيا ..
قمنا بأنش���اء برامج توعية ل���دور املرأة يف اجملتمع اللييب 
عن حقوقها املسلوبة وكيفية مواجهه التطرف والعنف 

وحثها علي اخلروج مليدان العمل السياسي . 
شاركنا يف محلة #سافرة_وأفتخر اليت تبنتها سافرات 
والق���ت احلملة أقبال كبري من أعضاء الصفحة كانت 
احلمل���ة رس���ائل توعي���ة بدور امل���رأة يف اجملتم���ع اللييب 
وملس���نا تفاعل واضح من األعضاء مما يبشر بظهور قوي 

لنا يف املستقبل علي أرض الواقع ..
م���اذا ع���ن تفاعل امل���رأة الليبي���ة م���ع س���افرات ليبيات ؟ 
احت���دث هن���ا ع���ن التفاع���ل عل���ي أرض الواق���ع و لي���س 

التفاعل االفرتاضي و حسب ؟
املرأة الليبية من أكثر س���يدات الش���رق األوسط تفاعل 
يف صفح���ات باده���ا س���افرات ليبي���ات ومح���اس للعمل 
عل���ي األرض ومواجهه التحديات اليت تواجهه متمعنا 
رغبتًا يف تغي���ري الواقع ورغبة بتحقيق ما حلمنا به دومًا 
مبجتم���ع مدني حر تس���اوي فيه املرأة بالرجل مس���اواة 

تامة وهذا ما نسعي له مجيعًا ..
هل لديك أي إضافة أو أي معلومة عن مشروعاتكم املستقبلية 

و محالتكم التوعوية لدي حركة سافرات ليبيات ؟
ندرس هذه الفرتة القيام بعمل قوي ومفاجئ علي أرض 
الواقع لكي نري مدي اس���تجابة املرأة واجملتمع خلوض 

املرأة يف احلياة السياسية هذا ما نستعد له حاليا ..
حن���اول دراس���ة جت���ارب س���افرات عراقي���ات وس���افرات 
تونس���يات يف العمل امليداني ومدي قبول الش���ارع للفكرة 
وكيفي���ة تنفيذها وم���دي الصعوب���ات والتحديات اليت 

تنتظرنا ..
آخ���ريا ينبغ���ي التأكيد عل���ي أن مهما حقق���ت املرأة من 
حقوق يف إطار س���ن القوانني لصاحلها س���تبقي مجيعها 
عل���ي ال���ورق أذا مل تكن للم���رأة ذاتها الق���درة واحلماس 
لتحقيق هذه احلقوق بنفس���ها يف احلياة .. مطلوب مننا 
مجيع���ًا توعية مس���تمرة للم���رأة حبقوقه���ا وحثها علي 
اإلخنراط يف النشاطات واحلياة السياسية واألجتماعية 

..
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•طرابلس - علي شعيب
أثار متركز قوات تابعة ملش���اة البحرية 
األمريكية )مارينز( يف جزيرة صقلية، 
تكهن���ات بضرب���ة حمتمل���ة ملعس���كرات 
متشددين يف ليبيا، فيما قوبلت اخلطوة 
باستياء وحتفظ من جانب قيادات لثوار 
17 فرباير.وق���ال قائ���د يف »كتيبة 17 
فرباي���ر« يف بنغ���ازي أمح���د أب���و قرين ل� 
»احلي���اة« ، إن إع���ان األمريكيني نقل 
ق���وات تدخل س���ريع إىل صقلية املقابلة 
كون���ه  يع���دو  ال  الليبي���ة،  للش���واطئ 
»تره���ات سياس���ية ال م���ربر هل���ا«. وع���زا 
عدم االس���تقرار يف ليبي���ا إىل »تدخات 
إقليمي���ة م���ن جان���ب دول ال تري���د قيام 
مؤسسات مدنية وعس���كرية يف ليبيا«.و 
يأت���ي ذلك غ���داة إع���ان الناطق باس���م 
وزارة الدف���اع األمريكي���ة )البنتاغ���ون( 
س���تيف وارين نقل حوال���ي 200 جندي 
م���ن »املارينز« م���ن إس���بانيا إىل صقلية 
بص���ورة موقتة، بس���بب »بواع���ث قلق يف 
أفريقي���ا،  مش���ال  يف  اضطراب���ات  ش���أن 
لق���درة الوالي���ات املتح���دة يف  وتعزي���زاً 
الرد عل���ى أي أزمة«.ونقلت وكالة أنباء 
»رويرتز« عن مصادرها إن »بواعث القلق 
األمريكية ترتكز بش���كل مباشر على 
ليبي���ا« حي���ث رفضت مجاعات مس���لحة 
أس���لحتها  ن���زع  إس���امية،  وتنظيم���ات 
بع���د إطاح���ة نظ���ام معمر الق���ذايف عام 
الق���وات  أن  تقاري���ر  2011.وأف���ادت 
نش���رت يف صقلي���ة  ال���يت  األمريكي���ة 
معنية باالس���تجابة لألزمات اليت تواجه 

أمن السفارات وهي ش���كلت بعد اهلجوم 
على اجملم���ع الديبلوماس���ي األمريكي 
)س���بتمرب(  أيل���ول   11 يف  بنغ���ازي  يف 
2012 والذي أس���فر عن مقتل السفري 
األمريك���ي كري���س س���تيفنز وثاثة 
أمريكيني آخرين.وأدرج الناطق باس���م 
الق���وات يف صقلي���ة  »البنتاغ���ون« نش���ر 
يف إط���ار »خط���ة طارئة ألنن���ا نعتقد أن 
الوضع األمين يف مشال أفريقيا يتدهور 
إىل نقط���ة نش���وء تهدي���دات حمتملة«.

وأكد مس���ؤوالن أمريكيان ل�«رويرتز« 
النط���اق  واس���عة  قل���ق  »بواع���ث  وج���ود 
بش���أن تده���ور األم���ن يف ليبي���ا«، ونفي���ا 
أن تكون هن���اك »معلوم���ات حمددة عن 
هج���وم وش���يك« يش���نه متش���ددون ضد 
أه���داف أمريكي���ة أو غربية.ومل ختف 
للث���وار يف طرابل���س  قي���ادات ميداني���ة 
اس���تياءها م���ن تلوي���ح متك���رر بالتدخل 
العسكري الغربي. واعتربت مصادرها يف 
تصرحي���ات إىل »احلياة« أن هذا التلويح 
يهدف إىل إث���ارة فتنة بني الليبيني، من 
خ���ال تروي���ج ادع���اءات ح���ول خماطر 
واعت���داءات حمتمل���ة. وأك���دت املصادر 
القريب���ة م���ن التي���ار اإلس���امي رفض 
الث���وار إخ���اء معس���كراتهم ومواقعهم، 
بن���اء على تهدي���دات من ه���ذا النوع. ويف 
الوق���ت ذات���ه، رد الناط���ق باس���م كتيبة 
17 فرباي���ر يف بنغ���ازي فتحي الزايدي 
على دع���وة احلكومة املس���تقيلة الكتيبة 
إلخاء معس���كرها أخرياً. وقال الزايدي 
ل�«احلياة« إن »املعس���كر ال���ذي نتمركز 

فيه ال خيص أي جهة عسكرية نظامية 
كش���افة  تس���تخدمه  وكان���ت  س���ابقًا 
ليبي���ا«، موضح���ًا أن الكتيب���ة »مل تتل���ق 
أي طل���ب خطي رمسي بذل���ك«. وطالب 
الناطق الس���لطات املعني���ة بإجياد مكان 
بدي���ل للكتيبة لنق���ل معداته���ا وآلياتها. 
ورأى أن إخاء املدن من املظاهر املسلحة 
جي���ب أن يعم���م وينطب���ق عل���ى ال���كل، 
وخ���ص بالذك���ر كتيب���يت »القعق���اع« 
و«الصواعق« احملس���وبتني عل���ى خصوم 
امتنع���ت  وق���ت  اإلس���امي.ويف  التي���ار 
الس���لطات الليبية ع���ن التعلي���ق رمسيًا 
على إع���ان األمريكيني حتريك قوات 
م���ن »املارين���ز« إىل صقلية، مل يس���تبعد 
مصدر مطل���ع يف املؤمتر الوط���ين العام 
)الربمل���ان( توجي���ه األمريكيني ضربات 
عس���كرية ملواق���ع يف ليبي���ا أو إقدامه���م 
إىل  ينتم���ون  مطلوب���ني  خط���ف  عل���ى 
فصائل متش���ددة.وقال املص���در إن »قلق 
األمريكيني جتاه الوضع يف ليبيا له ما 
يربره، وأصب���ح يعرتيهم ضيق من وهن 
احلكومة وعجزها أمام اإلخال باألمن 
لدرجة خطف ديبلوماسيني ملقايضتهم 
مبعتقل���ني، حمكومني جبرائ���م يف دول 
أخرى«.وأش���ار املصدر إىل رفض تونس 
يف  املخطوف���ني  ديبلوماس���َييها  مبادل���ة 
إىل  ينتم���ون  لديه���ا  مبعتقل���ني  ليبي���ا 
تنظي���م »أنصار الش���ريعة«، دلي���ًا على 
لتقدي���م  اجل���وار  دول  اس���تعداد  ع���دم 

تنازالت إىل متشددين.

»املارينز« يف صقلية والتوتر يف طرابلس

مسؤوالن أمريكيان لـرويرتز: وجود بواعث قلق 
واسعة النطاق بشأن تدهور األمن يف ليبيا.
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الفراغ السياسي: 
لق���د أثبتت الفصائل املس���لحة يف ليبيا رغبتها يف 
حماولة اإلنقابات العسكرّية لزعزعة استقرار، 
إّما احلكومة املركزي���ة أو املؤمتر الوطين العام، 
اعتم���ادا على أنفس���ها، ولكنها فش���لت يف التنفيذ 
ويف التعام���ل بأس���اليب العاق���ات العام���ة. وم���ن 
األمثل���ة على ذلك إختطاف رئيس الوزراء اللييب 
علي زي���دان يف أكتوبر 2013، وال���ذي أثبت أن 
الفصائل املس���ّلحة يف ليبيا لديها القدرة التقنية 
عل���ى إح���داث إنق���اب، ولكنها تفتق���ر إىل املوارد 
الكافي���ة والضرورّية السياس���ّية إلنش���اء إئتاف 
حاك���م وإدارة ش���ؤون الب���اد. ول���و أن���ه ال يوجد 
فصي���ل واحد أق���وى فعلّيا من اآلخ���ر، إذا ما قّرر 
جان���ب واحد اإلخ���ال بالتوازن اهل���ش من خال 
الس���عي إىل اإلستياء على السلطة مباشرة. وهو 
ما ميك���ن أن يقود إىل جت���ّدد النزاع املس���لح على 
من���ط إنتفاضات ع���ام 2011، إذ س���وف تتنافس 
الفصائ���ل املتناح���رة القتطاع اجمل���االت اخلاصة 
بها. ولقد فرضت اجلماعات املسلحة واملشّرعون 
)أعضاء املؤمتر العام( املتحالفون معها، يف كثري 
م���ن األحي���ان الضغ���وط عل���ى املؤمترللتصويت 
بإقال���ة زيدان م���ن منصب���ه. واآلن، وم���ع رئيس 
وزراء تصري���ف أعم���ال حمّله حتى ش���هر يونيو 
عل���ى األقل، بق���ى أن نرى هل س���يكون قادرا على 
احلكم بفعالية بالنظ���ر اىل هذه الوالية قصرية. 
وع���دم القيام بذلك س���يجعل الباد ب���دون هيئة 
تنفيذّي���ة، وبالتال���ي ميك���ن أن يتوّس���ع الص���راع 
املدني على مستوى منخفض إىل ما وراء الوضع 
الراه���ن، حي���ث س���تتهافت اجملموع���ات املختلفة 
على الس���لطة، ليس فق���ط يف مناطقها ولكن يف 
مجيع أحن���اء ليبيا. ومع احتجاج���ات ذات أهمّية 
ض���د املؤمتر الوط���ين العام بس���بب متديد واليته 
بعد فرباير 2014، فليس من غري املتصّور إنهيار 
احلكم الش���رعي يف ليبيا دون أي بديل متماس���ك 

خيطو ملأل الفراغ. 
تآكل شرعية املؤمتر الوطين العام: 

يعتقد كثري من الليبيني أن املؤمتر الوطين العام 
مل حيرز تقّدما ملحوظا حنو احلكم الدس���توري 
- وهي مهّمته األساس���ية طبقا للدس���تور املؤّقت 
يف 3 أغس���طس 2011 - وع���دم ق���درة الفصائل 
ح���ّل  اىل  التوّص���ل  عل���ى  الرئيس���ية  السياس���ية 
وس���ط سياس���ي، وه���و م���ا زاد م���ن عزل الش���عب 
اللي���يب ع���ن القي���ادة املنتخب���ة، وما يع���ين مزيدا 
م���ن اإلحتجاجات املقبل���ة. وبالتالي، هناك خطر 
حقيق���ي م���ن أن نس���بة كب���رية م���ن املواطن���ني 
الليبي���ني ق���د تق���ّرر يف النهاي���ة أنه���ا ال تعت���رب 
املؤمت���ر الوطين العام أو اهليئ���ة اليت ختلفه جهة 
سيادية شرعية، وترغب يف التعاون مع املليشيات 
املختلفة ألن تفعل ش���يئا حيال���ه. ونتيجة لذلك، 
فالغضب الشعيب احلالي قد يتوّجه بشكل مباشر 
إىل األط���راف احلكومي���ة ال���يت مل تفع���ل ش���يئا 
للس���يطرة على الوض���ع، األمر ال���ذي رمبا يؤّدي 
إىل ربي���ع عرب���ي آخ���ر، أو إحتجاج عل���ى غرار ما 
ح���دث يف ميدان التحرير )يف بنغازي وطرابلس( 
ويستهدف إسقاط املؤمتر الوطين العام أو اهليئة 
اليت ختلفه، وتنصيب هيئة إنتقالية جديدة يتّم 

عليها التوافق 
    توصيات حول السياسة اليت ينبغي إتباعها 

بالنسبة للحكومة الليبية اجلديدة
يؤّك���د هذا التقرير على أن إس���رتضاء احلكومة 

الليبّية للعديد من خصومها هو الس���بب اجلذري 
ملعظ���م مش���اكل ليبي���ا األمني���ة واإلقتصادي���ة 
والسياس���ية. ولتصحيح الوضع، ف���إن حكومة ما 
بع���د املؤمت���ر الوطين الع���ام ال يوج���د لديها خيار 
س���وى إجراء تغيري دراماتيك���ي، مبحاربة -- بكل 
الزخم املؤّسس���اتي- اإلس���رتضاءات املتزايدة اليت 
تراكم���ت عل���ى م���دى عام���ني. وجي���ب أن تعلن 
التزامه���ا بع���دم إس���تمرار اس���رتضائها لتهدئ���ة 
أعدائه���ا )أو فش���لها يف العم���ل بطريقة متّس���قة 
ضّدهم(. ويف الوقت نفس���ه وبشكل متازم تتخذ 
سلس���لة إجراءات من احلوافز املالي���ة واهليكلية، 

من أجل جتّنب املواجهة بني املركز و اهلامش.
ولب���دء ه���ذه العملية متع���ّددة اخلط���وات، جيب 
عل���ى احلكومة اإلعرتاف علن���ا بأنه يف الفرتة من 

أغس���طس 2011 حتى مارس 2014، قد جّربت 
سياس���ة املماطلة / اإلسرتضاء وأن هذه السياسة 
فش���لت. بل جي���ب أن تع���رتف بأن هذه السياس���ة 
أّدت إىل “ف���خ التهدئ���ة “ ال���يت أفس���دت عملي���ة 
تش���كيل السياسات، وأّدت إىل بروز جناح عسكري 
حلركة الفيدرالية، وكادت أن تؤّدي إىل انهيار 

الدولة الليبية.
وإلظه���ار ه���ذا اإلع���رتاف علن���ا، تبدأ الس���لطات 
باس���رتجاع اجملال الع���ام من خصومها، وكس���ب 
إستحس���ان الش���عب اللي���يب من خ���ال اإلعرتاف 
بأن املنطق وراء تش���كيل دعائم السياسة القائمة 
جيب اآلن تعديله���ا متاما. واخلطوة احلامسة يف 
حماولة إس���تعادة الثقة الشعبية س���يتم بتجنب 
امليل اخلبيث القاتل الذي حياول حتقيق التوافق 
الت���ام بني مجيع أصح���اب املصلح���ة حتى ألتفه 
الق���رارات. فاهلاج���س غري الس���ّوي الذي تس���ّلط 
عل���ى املؤمتر وعلى زيدان م���ن أجل التوافق، أبطأ 
تش���كيل السياس���ات اىل احل���ّد اهلزي���ل. وميك���ن 
إس���تخدام اس���رتاتيجيات خّاق���ة أخ���رى، مث���ل 
إش���راك اجلمه���ور م���ن خ���ال عق���د اجتماعات 
مل���س ال���وزراء يف م���دن خمتلف���ة، كم���ا فعل 
رئي���س ال���وزراء املؤقت عب���د اهلل آلث���ين يف )غات( 
يوم 19 مارس. وميكن للحكومة أيضا إستضافة 
إجتماع���ات يف برقة، وذلك به���دف اإلرتباط مع 
س���ّكانها، وكذلك لتبديد مقولة الفيدرالية: إن 
إهتم���ام  احلكومة ينصّب حص���را على طرابلس 

الغرب.
ولدعم هذه اإلس���رتاتيجية احملفوف���ة باملخاطر، 
جيب عل���ى حكومة ليبي���ا اختاذ إج���راءات فّعالة 
وكف���ؤة ملعاجل���ة الوض���ع اإلقتص���ادي الرهيب، 
واس���تعادة الشرعية يف أعني اجلماهري، وتوظيف 
عاقات عامة سليمة. وأن تبين حتالفات مائمة 
مفيدة تستهدف أعداء حمّددين ،وأن ال ترتّدد يف 
اس���تخدام القّوة عندما تؤّيده���ا القوانني واإلرادة 
الش���عبية لليبيني. وإن بناء حتالف الراغبني ضد 
الفيدراليني، وليس بإدراجهم يف املشهد السياسي 
ومنحه���م صاحيات منصوص���ا عليها من خال 
املفاوضات، قد يكون خطوة أوىل جّيدة. وأولويات 

احلكومة الليبية جيب أن تكون على مراحل:
أوال، إنش���اء س���لطة حكوم���ة مركزي���ة وبس���ط 

األمن يف مجيع أحناء الباد. 
ثانيا، إس���تعادة إنتاج النفط والغ���از )واإليرادات( 

إىل مستويات ما قبل احلرب.
ثالثا، توفري اخلدمات األساس���ية للش���عب اللييب 
الصحي���ة  والرعاي���ة  والكهرب���اء  التعلي���م  مث���ل 

والسكن واملياه والتدريب املهين. 
ولتحقي���ق أه���داف ه���ذا النه���ج التدرجيي جيب 

على احلكومة تنفيذ ما يلي:
يف قطاع األمن

املركزية  ب���ني احلكوم���ة  العاق���ة  ■ ■ تعزي���ز 
واملؤّسسات احمللّية املنتخبة، مبا يف ذلك اجملالس 
البلدية، خللق قن���وات للتواصل الفّعال والتعاون 
وص���رف األم���وال م���ن أج���ل التنمي���ة احمللي���ة، 
وتنفيذ برامج منّس���قة تهدف إىل حصول رجال 

امليليشيات على الوظائف.
خ���ال  م���ن  التس���ريح  عل���ى  ألتحفي���ز   ■  ■
دم���ج امليليش���يات يف ف���رص عم���ل مدي���ة يف 
القط���اع الع���ام. وجي���ب عل���ى احلكوم���ة أن تقّدم 
للميليش���يات ف���رص العمل العام���ة كبديل عن 
املدفوعات احملّولة مباش���رة، وبذل���ك يتم حتويل 
حتالفاتها إىل املركز واملستويات احمللية للحكم 
بعيدا عن قادة امليليشيات والقبلية. وينبغي إنشاء 
 Dealف���رص العمل عن طريق برامج على غرار
style  )الصفق���ة اجلدي���دة( أي خلق األش���غال 

العامة وبناء رأس املال البشري يف ليبيا.
وه���ذا ال ميك���ن حتقييقه إاّل من خ���ال تفويض 

اهليئات احمللّية بالس���لطة، والذي من شأنه أيضا 
أن حي���ّد من معارضة مث���ل هذه الربامج من قبل 
أعضاء املؤمتر الوط���ين العام املرتبطني مبختلف 

املصاحل احمللّية يف اآلطراف..
 ■ ■ التسريح الكامل للميليشيات اليت مّت “مؤقتا” 
دمه���ا يف القّوات العس���كرية واألمنية، وخاصة 
 SSC ع���ن طريق إذاب���ة اللج���ان األمنّي���ة العليا
وق���ّوات درع ليبي���ا )LSF( متام���ا، ودعم اخلطط 
ال���يت تتطل���ب من أعض���اء ه���ذه الق���ّوات مجيعها 
اخلض���وع للتدريب كأعض���اء كاملي العضوية 
يف القّوات العسكرية أو األمنية الرمسية. وسيتم 
توزيعهم على الوحدات املتكاملة وطنيا إذا كانوا 

يرغبون يف مواصلة محل الساح. 
■ ■ إنش���اء فري���ق عم���ل خّصيصا للتع���اون مع 
الشركاء األجانب الذين  تعّهدوا بتدريب القوات 
الليبي���ة الوطنية اجلدي���دة. وإح���دى الصعوبات 
الرئيس���ية اليت تواجه احللفاء الدوليني يف تنفيذ 
مش���اريع )الرتقية العليا( يف ليبي���ا مثل التدريب 
العسكري، هي عدم وجود التجاوب من املؤّسسات 
البريوقراطي���ة يف ليبي���ا. ومهم���ة ه���ذا الفري���ق 
للتدريب الدولي أنه س���يكون مسؤوال عن فحص 
اجلن���ود متهيدا لتدريبهم، وتنس���يق حتّركاتهم 
يف اخلارج لتلقي التدريب ومن ثم نش���رهم حال 

عودتهم إىل ليبيا.
عج���ز  يف  متج���ّذر  اإلس���رتضاء  أن  ومب���ا   ■  ■  
الس���لطات عن محاية مكاتبها ومنازهلا وأماكن 
اإلجتماع���ات، فيج���ب عل���ى احلكوم���ة أن تب���ذل 
جه���ودا جريئ���ة حلماي���ة مقاره���ا ومق���ّر برملان 
الب���اد. فعندما تكون الس���لطات الليبي���ة آمنة يف 
أماك���ن عملها، لن ختش���ى من اخت���اذ القرارات 
ال���يت تث���ري غض���ب ميليش���يات معّينة بس���بب ما 

اكتسبته هذه املليشيات من منافع.
 ■ ■ تنفي���ذ اإللتزام���ات ال���يت ج���رى التعّه���د بها 
يف مؤمت���ر أصدق���اء ليبي���ا يف روما ي���وم 6 مارس 
ليبي���ا  حلف���اء  م���ع  النش���ط  والتواص���ل   ،2014
الدولي���ني، م���ن أجل تقدي���م اخل���ربة عندما يتم 

حتديد النقص اجلديد داخل الوزارات الليبية. 
يف قطاع النفط والغاز واالقتصاد:

■ ■ معاجل���ة قضي���ة احلص���ار املف���روض عل���ى 
حمط���ات النف���ط وخط���وط األنابي���ب واحلقول 
م���ن قب���ل األلوي���ة املارق���ة. وأح���د اخلي���ارات يف 
ذل���ك ميك���ن أن يت���م من خ���ال اس���تخدام القوة 
العس���كرية عن طريق نشر مجيع القوات املوالية 
للحكومة الليبية اليت ميكن هلا حشدها. وللقيام 
بذلك، جيب عل���ى احلكومة الدخول يف حتالفات 
معّين���ة م���ع ميليش���يات موالية مؤقت���ا للحكومة 
مثل تل���ك من الزنت���ان ومن مصرات���ة  واليت لن 
تفتقد احلّب مع جضران. )لقد اس���تأجر جضران 
عميا س���ابقا لإلس���تخبارات اإلس���رايلّية مببلغ 
2مليون دوالر - حس���ب صحيفة )ليبيا هريالد( 

يف عددها بتاريخ 7 يناير 2014 (
وهن���اك خي���ار آخ���ر وهو التف���اوض ال���ذي قامت 
ب���ه احلكومة حت���ى اآلن وال���ذي يبدو أن���ه أمثر. 
إاّل أن التح���ّدي بالنس���بة للحكوم���ة يتمث���ل يف 
احلفاظ على اليد العليا، وليس تقديم الكثري من 
التنازالت اليت من ش���أنها إضفاء الش���رعية على 
قيادة جض���ران للفيدرالية. وهي الش���رعّية اليت 

يفتقر إليها.
 ■ ■ إذا مل تك���ن أي م���ن ه���ذه  املقارب���ات كافية، 
يف  تنظ���ر  أن  الليبي���ة  احلكوم���ة  عل���ى  فيج���ب 

صفقة ليبيا مع الشيطان: 
أو كسر دائرة اإلسرتضاء

إمكاني���ة العم���ل مؤقتا م���ع ال���دول احلليفة من 
أجل ح���ّل متعّدد األطراف لألزم���ة مع  جضران. 
ألن احلصار املس���تمر حملطات النفط وحماوالت 
ش���حنه من أجل القرصنة، أم���ر ال ميكن حتّمله 
وجيب أن يعامل على أنه تغيري جذري يف املس���ار 
املس���تقبلي للدول���ة الليبي���ة )ه���ذه علىاألرج���ح 
مناورة من روس���يا، كجزء من س���يناريو احلرب 
الب���اردة اجلديدة املتصاع���دة للخروج من األزمة 

يف القرم(. 
■ ■ حتديد العديد من مش���اريع  البنى التحتية 
ذات األولوي���ة العالي���ة، مبا يف ذلك تل���ك املتعلقة 
بإصاح قط���اع التعلي���م والتدريب امله���ين، واليت 
س���ُتطلق يف غض���ون س���تة أش���هر من قب���ل جلان 
متخّصصة مش���رتكة ب���ني الوزارات مبس���اعدة 

خرباء دوليني.
البني���ة  عق���ود  لتنفي���ذ  املس���تمّرة  املتابع���ة   ■ ■
التحتي���ة ال���يت ُمنح���ت مؤّخ���را، للتأّك���د من أن 
نق���ص القدرات املؤّسس���ية الليبية على مس���توى 

اإلدارة الوسطى، سوف لن يعرقل تنفيذها 
وحق��وق  العام��ة  والعالق��ات  احلك��م  قطاع��ات  يف 

اإلنسان:

■ ■ الرتكي���ز عل���ى اإلهتمام املتج���ّدد بالعدالة 
اإلنتقالي���ة وحق���وق اإلنس���ان، مب���ا يف ذلك حالة 
الس���جناء الذي���ن يقبع���ون يف مراك���ز اإلعتقال 
مس���اعدة  وب���دون  الرمسي���ة،  وغ���ري  الرمسي���ة 

قانونية.
 ■ ■ حتس���ني التواصل بني احلكوم���ة واملواطنني 
لرفع الوعي العام حول جهود احلكم يف طرابلس 

واألشغال العامة .
 ■ ■ اس���تعادة اخلدمات األساس���ية للشعب اللييب 
من خ���ال اجلمع بني املصاحل���ة الوطنية، وبناء 
القدرات، و مشاريع إعادة اإلعمار لتوحيد الشعب 

وراء برامج احلكومة.
بالنسبة إىل املؤمتر الوطين العام

■ ■ اإلعرتاف باإلرادة الش���عبية وتس���هيل إجراء 
انتخابات مبّكرة )يف موع���د أقصاه يونيو 2014( 
للهيئ���ة اخللف اليت ستدّش���ن املرحلة اإلنتقالية 

الثالثة.
الوط���ين  احل���وار  عملي���ة  بس���رور  التقّب���ل   ■ ■
وتأييده���ا، والتع���اون م���ع احلكوم���ة لوضع إطار 

قانوني ُيضفي الشرعّية على عملها ونتائجه.
■ ■ تنفي���ذ إصاحات رئيس���ية ملعاجل���ة رواتب 
وامتيازاته���م  الع���ام  الوط���ين  املؤمت���ر  أعض���اء 
وحضورهم للجلس���ات. وهذه اإلصاحات سوف 
ال���يت س���تخلف املؤمت���ر  تك���ون ملزم���ة للهيئ���ة 

تع���ّزز  الن���واب”، وس���وف  الوط���ين “أي مل���س 
شرعّيته.

للجن���ة  الفع���ال  األداء  عل���ى  اإلش���راف   ■  ■
الدس���تورية م���ن خ���ال توفري كل م���ا يلزم من 
املس���اعدة والدع���م الذي قد حتتاج���ه لإلضطاع 

مبسؤولياتها.
لتش���جيع  جدي���دة  جتاري���ة  لوائ���ح  س���ّن   ■  ■
اإلس���تثمار األجن���يب، وتنوي���ع اإلقتص���اد، ومن���و 

القطاع اخلاص احمللي 
بالنسبة إىل اللجنة )اهليئة( الدستورية

■ ■ لتعزيز ش���رعّيتها وجتّنب الضغط الش���عيب 
أن تنظ���ر  اهليئ���ة  ينبغ���ي عل���ى  املس���لح عليه���ا، 
بس���رعة يف تس���ريع عملية إنتاج دس���تور، ورمبا 
غ���ري  )مجهورّي���ة(  نس���خة  أس���اس  عل���ى  قائ���م 
فيدرالّية من دس���تورعام 1963. هذا احلل ميكن 
أن يوفر التوافق وإلستفادة من املرجعّية الكربى 
اليت يشعربها العديد من الليبيني جتاه دستورهم 

القديم وفرتة احلكم امللكي.
بالنسبة إىل حلفاء ليبيا الغربين واإلقليمين:

احل���ركات  تش���جيع  أو  اإلع���رتاف  ■ ■ حج���ب 
اإلنفصالي���ة أو الفيدرالية، مثل اليت أنش���ئت من 

قب���ل إبراهي���م جضران يف ش���رق ليبي���ا. وتقديم 
الدعم )مبا يف ذلك العس���كري منه( إىل احلكومة 
الليبي���ة لكي تواص���ل منع هذه الكيان���ات من بيع 

النفط مباشرة إىل أطراف ثالثة.
العس���كري  التدري���ب  خط���ط  متابع���ة   ■  ■
والش���رطة، عل���ى الرغ���م م���ن اس���تحالة فحص 
كام���ل املتدرب���ني أو معرف���ة من الذي س���يتوىل 
قيادته���م عند عودتهم إىل ليبيا، وضمان تنس���يق 
أفض���ل ب���ني خمتل���ف جه���ود التدري���ب الثنائية 
ومتع���ّددة األط���راف كج���زء م���ن محلة أوس���ع 
لتدري���ب 15،000 من الق���وات الليبية يف اخلارج 

على مدى السنوات اخلمس املقبلة .
■ ■ جتدي���د العروض املس���اعدة يف برامج مجع 

األسلحة .
■ ■ الرتكي���ز عل���ى بناء القدرات على املس���توى 
التنفي���ذي، ورعاية ودعم طبقة سياس���ية ليبية 
متتل���ك امله���ارات والقي���ادة والش���رعية، ملعاجل���ة 

املعضات الليبّية 
م���ال  يف  قوي���ة  محل���ة  عل���ى  احملافظ���ة   ■ ■
الوالي���ات  أن  عل���ى  للتأكي���د  العام���ة  الش���ؤون 
واإلحت���اد  اخللي���ج  دول  و  وتركي���ا  املتح���دة 
األوروب���ي، تول���ي إهتمامها الكبري النتق���ال ليبيا 

إىل الدميقراطية .
■ ■ متابع���ة م���ا ع���رب عنه مؤمتر أصدق���اء ليبيا 

يف روم���ا ي���وم 6 م���ارس 2014 م���ن مش���اعر يف 
تقديم املس���اعدة لليبيا على حنو استباقي لتلبية 
اإلحتياجات السياسية اليت انبثقت عنها القضايا 

األمنية.
الليبي���ة يف بن���اء  الس���لطات  ■ ■ مواصل���ة دع���م 
قدراته���ا ال���يت ال ترتبط بش���كل مباش���ر باألمن، 
م���ع  والتعام���ل  اإلداري���ة،  الق���درات  بن���اء  مث���ل 
املهاجرين وطاليب اللج���وء، والتدريب القضائي، 
وحتفي���ز اإلس���تثمار األجن���يب..اخل. وينبغي على 
ال���دول األوروبي���ة ف���رادى أاّل تس���عى إىل إع���ادة 
ال���دوران اللوليب، ب���ل دعم وتكمل���ة اجلهود اليت 
تبذهلا مفوضية اإلحتاد األوروبي يف هذا الصدد.

 ■ ■ إيفاد مستش���ارين دوليني وبناة القدرات إىل 
جملتمع���ات احمللية، بعيدا ع���ن التحدّيات األمنية 
املتص���ورة. م���ع الرتكي���ز عل���ى بناء الق���درات يف 
م���ال اإلدارة املتوس���طة والعم���ل م���ع اجملالس 

احمللية الليبّية األكثر فاعلّية.
بالنسبة إىل اململكة املتحدة:

■ ■ دعم إنش���اء هيكل متماسك متعّدد األطراف 
لإلش���راف على مبادرات التدري���ب، والذي ميكن 
أن ييّس���ره التزام سياسي قوي يف اململكة املتحدة، 

بإش���ارة م���ن رئي���س ال���وزراء ديفي���د كامريون 
خ���ال خطاب رفيع املس���توى يلقي���ه، أو يف زيارة 

ملنشأة تدريب يقوم بها.
الفري���دة  وعاقاته���ا  نفوذه���ا  إس���تخدام   ■  ■
م���ع الوالي���ات املتح���دة ودول اخللي���ج واجلي���ش 
اللييب، لتعيني نفس���ها كمنّس���ق شامل ملنظومة 
التدري���ب، ولقّوة متع���ّددة األطراف يف األغراض 

العامة.
■ ■أن تق���وم بعقد منتدى جيمع كبار املمثلني 
العس���كريني م���ن ال���دول املاحنة وال���دول املدّربة 
وكب���ار ضّباط اجليش والسياس���يني م���ن ليبيا، 
لإلجتم���اع يف ف���رتات منتظمة، بغرض لتنس���يق 
ورصد التقّدم احملرز يف اجلهود الدولية لتطوير 

األمن القومي يف ليبيا.
تنمي���ة  تس���تهدف  ال���يت  املس���اعدة  ■ ■ تقدي���م 
وأس���لوب  الربملان���ي  واحلك���م  املدن���ي  اجملتم���ع 
صياغة الدس���تور، وذل���ك إعتمادا عل���ى اخلربات 
ه���ذه  الق���درات يف  بن���اء  الربيطاني���ة يف م���ال 
القطاع���ات يف مجي���ع أحن���اء الكومونويلث )حتى 
اآلن ج���رت مناقش���ات الدعم الدول���ي لليبيا على 
هام���ش اجتماع���ات رفيع���ة املس���توى مث���ل قم���ة 
الثمانية الكبار س���نة 2013 يف أيرلندا الشمالية. 
وه���ذا النه���ج ق���د ال يك���ون يف الواقع أفض���ل حّل 
للمرحل���ة املقبل���ة، فهو قد حيصل عل���ى الدعاية 

لليبي���ا يف وقت اجتماعات ه���ذه القّمة، ولكن بعد 
ذلك يفقد ق���ّوة الدفع أو الرؤية يف أوقات أخرى. 
وبالتالي فإن العودة إىل ش���كل فريق اإلتصال مع 
ليبيا الذي عقد يف عام 2011 خال اإلنتفاضات، 
رمب���ا يكون أكثر ماءم���ة. حيث أن���ه يوّفر آلية 

موّحدة للتنسيق واملتابعة.(
■ ■ املس���اهمة بالدع���م الف���ين واملش���ورة  لصاحل 
االحت���اد  ملفوضي���ة  التقني���ة  املس���اعدة  برنام���ج 

األوروبي احلالي، يف مراقبة احلدود. 
بالنسبة إىل إيطاليا: 

■ ■ نظ���را إىل ال���دور اخل���اص امُلس���ند إليها من 
قب���ل مموع���ة الثماني���ة لدعم التح���ّول اللييب، 
عليها تعيني مبعوث خاص مس���ؤول عن تنس���يق 
جه���ود املس���اعدة اإليطالي���ة يف ليبي���ا م���ن أج���ل 
تقلي���ل اإلزدواجي���ة يف تقدي���م املس���اعدة، كم���ا 
ينبغ���ي أن يكون هذا الش���خص مس���ؤوال بالنيابة 
عن احلكوم���ة اإليطالية لتنس���يق جهود مماثلة 

من احللفاء اآلخرين .
■ ■ أن توّس���ع جهوده���ا إىل م���االت التدري���ب 
اإلداري وبن���اء الق���درات، حي���ث تتوّف���ر إيطالي���ا 
عل���ى الكفاءات األساس���ية فيه���ا، وأن تفّوض إىل 
الش���ركاء اآلخرين تقديم خدماتهم يف ماالت 
مث���ل الرعاي���ة الصحّي���ة والتعلي���م، ألن ال���دول 
األوروبية األخرى متمّكنة أكثر يف تقديم هذه 

اخلدمات.
بالنسبة إىل الواليات املتحدة

■ ■ أن تتّبع نهجا ال جيتذب األضواء، وأن تدّعم 
األمم املتحدة وتدعو إىل سياسة منّسقة متعّددة 
األط���راف لبن���اء الق���درات. وحتى ح���ني تتحّمل 
إيطالي���ا واململك���ة املتحدة النصي���ب األكرب من 
ه���ذا العبء، فا ينبغي عل���ى الواليات املتحدة لن 
تنسحب من ليبيا، ولكن أن تستمّر يف اإلخنراط 
وتش���ّجع حلفاءها على اإللت���زام بالعمل يف ليبيا 
لف���رتة طويلة، م���ع محاية املص���احل التجارية يف 

الواليات املتحدة .
مث���ل  قطاع���ات  عل���ى  تركيزه���ا  توس���يع   ■  ■
التأش���ريات لليبي���ني  الرعاي���ة الصحّي���ة ومن���ح 
للدراس���ة يف الوالي���ات املتح���دة، وتس���هيل دخول 
القط���اع اخل���اص األمريك���ي يف م���االت البنية 
التحتي���ة والتدريب امله���ين واألمين، وعدم حصر 

مساعداتها يف مال مكافحة اإلرهاب. 
بالنسبة إىل األمم املتحدة واإلحتاد األوروبي:

■ ■ مواصلة تقديم املساعدة التقنية إىل اللجنة 
)اهليئ���ة( الدس���تورية الولي���دة وعملي���ة احل���وار 

الوطين.
■ ■ صيانة وحتس���ني اجله���ود املربمجة لتعزيز 
اجملتمع املدني يف ليبيا و مش���اركته يف العمليات 

السياسية.
■ ■ احلفاظ على املفوضية األوروبية كمتحدث 
رئيس���ي يف م���االت مراقبة احلدود، واملس���اعدة 

القضائية، ومعاجلة مسائل اللجوء واهلجرة. 
الدولية  السياس���ية  ■ ■ تنس���يق مجيع اجله���ود 
الك���ربى من خال املبعوث الدولي رفيع املس���توى 
الذي س���تعّينه قريبا رئيس���ة السياسة اخلارجية 
يف اإلحتاد االوروبي كاثرين اشتون. والعمل معا 
لدع���م موقف املبعوث للتفاعل مع احلوار الوطين 
وعملي���ات بن���اء الق���درات، حيث حي���اول املبعوث 
الدعوة إىل تعميم املصاحلة الوطنية والتس���وية 
السياسية والنمواالقتصادي الذي يفيد اجلميع. 
)إن قدرة أوربا للتحّرك بشكل متماسك يف ليبيا، 
كم���ا يف ش���به جزي���رة الق���رم، س���تتدّعم بفضل 
التكامل السياس���ي والعس���كري واملؤّسس���اتي. ويف 

هذا عّدد الباحث مراجع كثرية(.
  دراسة نشرتها ملة ملس األطلسي 9 مايو 2014

 استعادة اخلدمات األساسية للشعب اللييب من خال اجلمع بني املصاحلة الوطنية، وبناء القدرات، 
و مشاريع إعادة اإلعمار لتوحيد الشعب وراء برامج احلكومة

الرئيس األمريكي باراك أوباما  رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامريون  رئيس وزراء إيطاليا إنريكو ليتا

)احللقة الثانية واألخرية من ملّخص الدراسة(

)جيسون باك( و)كريم ميزران( و)حممد اجلرح(** ترمجة . مفتاح السّيد الشريف
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احلل���ول واملعاجل���ات األمني���ة املباش���رة 
عرب إعمال وس���ائل العنف املش���روع، أي 
العنف املم���ارس من الدول���ة وأجهزتها، 
الس���تئصال  وحده���ا  كافي���ة  غ���ري 
وإن  ونتائج���ه،  وتداعيات���ه  التعص���ب 
كان ه���ذا العنف ض���روري أحيانا لردع 
املتعصب���ني ومنعه���م م���ن إحل���اق األذى 
باجملتمع وأف���راده، وحتجي���م جنوحهم 
إلي العن���ف لك���ي يفرض���وا معتقداتهم 
م���ا  من���ع  أو  وس���لوكياتهم  وأفكاره���م 
ي���رون فيه خمالفة أو ع���وج يف اجملتمع، 
ولك���ن املعاجل���ات األمني���ة غ���ري كافية 
الس���تئصال آف���ة التعص���ب. صحي���ح أن 
القضاء عليه متاما متعذر، ولكن ال بأس 
من طلب ما يقرب من املس���تحيل لنصل 

إلي اقصي ما هو ممكن.
التعص���ب باق طامل���ا وجد بيئة مناس���بة 
حتتضن���ه ويرتع���رع به���ا وينم���و, وطاملا 
تع���ذر إزال���ة التعص���ب من الفك���ر ومن 
الوجود برمته, فلنعمل على جعل البيئة 

تربة غري صاحلة الستزراعه ومنوه.
املقاربات اليت طرحها الدكتور بالكحلة 
يف احملاضرة املش���ار اليها يف اجلزء االول 
م���ن هذا املقال بالعدد املاضي تنطلق من 
قاع���دة التعدي���ل االجتماع���ي, أي اعادة 
التنش���ئة  اجتاه���ات  كاف���ة  يف  النظ���ر 
االجتماعي���ة, بالرتكيز عل���ى الطفولة, 
فالطف���ل كتاب حدي���ث تزيد صفحاته 
كل يوم, ويتعني ان تش���مل هذه الزيادة 
كل ما من ش���أنه إعاء قيمة التس���امح 
وقبول اآلخر ونبذ كافة اش���كال وانواع 
التعصب, فاإلنس���ان, حسب ايرك فروم, 
هو "أضع���ف الكائنات حت���ى يولد" ولكن 
ش���خصية االنس���ان ديناميكي���ة وفعالة, 
تتقب���ل ومتتص كافة القيم اليت تنش���أ 
عليه���ا, فاملاطف���ة م���ع الطف���ل بالغ���ة 
االهمية إلبعاده عن التش���نج والش���ك يف 

األخرين والتعصب.
اىل  االنتب���اه  األخ���رى  املقارب���ات  وم���ن 
اخلط���اب الدي���ين يف املس���اجد واخلطاب 
خاص���ة  اع���ام  وس���ائل  يف  االعام���ي 

القنوات الواسعة االنتشار.
فاخلطاب الديين قد يؤجج العصبية إذا 
استلمه متعصبون يرون احلق جبانبهم 
وال ش���يء ل���دى املختلفني س���وى الكفر 
وامل���روق, وم���ن ش���أن وس���ائل االع���ام 
ان تزي���د م���ن التعص���ب يف اجملتم���ع إذا 
تصدى للخط���اب اإلعام���ي اعاميون 
جهل���ة ال يفقهون اجبدي���ات االعام وال 
يلتزم���ون باملوضوعي���ة واالنص���اف ب���ل 
يسريون حيث تقودهم األحقاد واألفكار 

املتعصبة.
خمتل���ف  ب���ني  متب���ادل  ك���ره  مث���ة 
والسياس���ية  الفكري���ة  االجتاه���ات 
باجملتمع���ات العربي���ة, فالعلمان���ي يكره 
الديين وكذل���ك الديين يكره العلماني, 
والس���لفي يكره الص���ويف, وحال���ة الكره 
ه���ذه ه���ي أك���رب حاج���ز يفص���ل ب���ني 
احل���وار  يب���دأ  أن  ميك���ن  وال  الفرق���اء, 
إال بتحطي���م ه���ذا احلاج���ز, فاأله���داف 
الوطنية الكربى ال تنجز أبدا إال باحلوار 
واال تف���اق عل���ى قواع���د ه���ذه االه���داف 

للشروع يف العمل على حتقيقها.

يف اله���وت التح���رر بأمري���كا اجلنوبي���ة 
قب���ل م���ا يزيد ع���ن نصف قرن, اس���تمع 
الكاهن املسيحي لتشي جيفارا الشيوعي, 
الدي���ن,  لعلم���اء  الش���يوعيون  وأنص���ت 
وش���كلوا جبه���ة قوي���ة ض���د االس���تعمار 
وبه���ذا التحال���ف ب���ني اليس���ار واليمني 
قاوم���ت الش���عوب كل أش���كال اهليمنة 

الغربية حتى نالت استقاهلا.
يف آخر وقت النقاش طلب مين احلضور 
التعلي���ق عل���ى احملاضرة وإب���داء الرأي, 
فاستهليت بشكر احملاضر على ما تفضل 
ب���ه من اف���كار ومعلومات مهم���ة, وبينت 
حاجتنا املاس���ة للنضال ضد التعصب يف 
ليبي���ا, فما حتتاجه تونس يف هذا الش���أن 
م���ن جهد وعم���ل حتتاج ليبي���ا إىل مثله 
ع���دة أضع���اف بس���بب اخت���اف نس���يب 
يف البن���ى االجتماعي���ة بني الش���عبني, إذ 
قطعت تونس خطوات متقدمة لتحقيق 
االندم���اج االجتماعي الوطين و ترس���يخ 

اجملتمع املدني.
ومل يب���ق س���وى اجلن���وب ال���ذي يقرتب 
نس���بيا م���ن احلال���ة الليبية بس���بب قوة 

مش���اعر ال���والءات القبلي���ة واجلهوي���ة, 
وايضا الن يف ليبيا ينتش���ر الساح افقيا 
عل���ى امت���داد مس���احة ليبي���ا, فضا عن 
الفراغ���ات األمني���ة بع���د انهي���ار النظام 
والفراغ���ات  الس���ابق,  الدكتات���وري 
اجلغرافي���ة لك���رب املس���احة وقل���ة ع���دد 

السكان.
وم���ا أطلع���ت علي���ه يف مجعيتك���م ال���يت 
تعنى بالتس���امح يدفعين لتمين تأسيس 
مجعيات مماثلة يف ليبيا, فرغم حاجتنا 
املاس���ة لنش���ر قي���م التس���امح وترمي���م 
الش���روخ اهلائل���ة ال���يت خلفه���ا النظ���ام 
الس���ابق وعمقته���ا الث���ورة واحل���رب مل 
متم���ع  منظم���ة  أي  بظه���ور  أمس���ع 
مدني تعمل يف اجتاه نش���ر قيم التسامح 
ودعوة الليبيني ألن حياور اللييب رفيقه 
وش���ريكه اللييب بغري لغة العنف والتهم 

املتبادلة والساح.
األمل م���ن تزاي���د ح���االت القت���ل ال���ذي 
ص���ار رياضي���ة يومي���ة يف بل���دي قادني 
النش���طاء  كل  دع���وة  يف  التفك���ري  إىل 
والفاعل���ني يف اجملتمع االهلي ووس���ائل 
االع���ام اىل اط���اق محلة ض���د القتل, 

يت���م الرتكي���ز فيه���ا وعل���ى م���دى أيام 
وأس���ابيع على التص���دي جلرمية القتل 
ألسباب سياس���ية أو أيديولوجية, فابد 
من خروج قطاعات واس���عة من الش���عب 
مقب���ول  فالعن���ف  القت���ل,  ض���د  فق���ط 
وهني متى توقف عن���د حتطيم وتدمري 
املمتلكات املادية ثابتة أو منقولة, لكن ال 
يتجاوز اىل القت���ل, ولتكن هذه اخلطوة 
أن  ميك���ن  ال  ألنن���ا  احلمل���ة,  يف  االوىل 
نقض���ي عل���ى العن���ف متام���ا خاصة مع 
ع���دم وجود ق���وة رادعة وقوان���ني فاعلة 
تل���زم اجلميع بع���دم التع���دي خوفا من 
العقوبات الصارمة, ولكن تسريب فكرة 
رفض قتل االنس���ان ومن ثم ترس���يخها 

يف اذهان الناس ممكن ولو بعد حني.
استحس���ن احلاض���رون الفك���رة وقرروا 
تبنيه���ا والعمل على تنفيذه���ا يف تونس 
من خال رابطة التس���امح متى توفرت 
أدوات  م���ن  حتتاج���ه  فم���ا  االمكاني���ات, 
دعائية وافكار وقنوات اعامية للرتويج, 
باإلضاف���ة اىل تب���ين كاف���ة مؤسس���ات 
الدول���ة هل���ا ضخ���م, ل���ذا ال من���اص من 

دع���م الدول���ة وال���زام كافة املؤسس���ات 
باملشاركة فيها.

ع���رب  الفك���رة  ه���ذه  أع���رض  إذ  إن���ين 
الصحاف���ة ف���إن أقصى ما أمتن���اه هو أن 
جتد القب���ول واحلماس لدى قادة الرأي 
من نش���طاء سياس���يني وخطباء مساجد 
وكتاب وإعاميني ورؤس���اء االحتادات 
واألندية الرياضي���ة وغريهم، وكذلك 
عام���ة الن���اس، وتتع���زز بأف���كار مبدعة 
للتطبيق، وتش���كل هيأة تدرس���ها بعناية 
وتضع اخلطط املائمة للتنفيذ. أتصور 
أن األمر بالغ األهمية وستكون له نتائج 
إجيابي���ة.. لنتعلم أن خنتلف ونتخاصم 
ونتع���ارك ونتاس���ن، ولك���ن القتل خط 
أمح���ر عريض نق���ف يف خصامن���ا قبله 
مبس���افة وال نص���ل إليه أب���دا، فلنقدس 
احلياة، ولنتذكر أنه ال خاف فكري أو 
عقائدي وال خصام سياسي، يستحق أن 
نزهق من أجله روح، فلنقف صفا واحدا 

ضد القتل وثقافته.  

ضد الكره..ضد القسوة..ضد التعصب
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عبد اهلل الكبري
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•بن والدتي واجليش حكاية
،عمري  بدر  حممد  السام  عبد 

ع��م��ر دج��اج��ة ب��ي��ض��اء ،ان����ا من 
اج���داب���ي���ا   1949 م����وال����ي����د  
يف  عشتها  وش��ب��اب��ي  ،ط��ف��ول��يت 

حياتي  ك��ان��ت  اج��داب��ي��ا 
احلالة  تعبانه 

امل��ادي��ة 

من  كانت  ،ال��وال��دة  ش��وي  تعبانه  كانت 
كثريا  حتملت  ال���يت  ال��ل��ي��ب��ي��ات  األم���ه���ات 
ومرض  جوع  حياة  ..عاشوا  والعوز  ...الفقر 
وأربعة  اخوة  أربعة  حنن  الوالدة  ،شجعتنا 
أخوات ،يف اجدابيا درست اىل املرحلة األوىل 
اىل  انتقلت  ثم   .. الستينيات  أواخ��ر  ثانوي 
ال��ب��ي��ض��اء درس���ت ال��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ك��ان��ت 
البيضاء عاصمة الباد و كثري من الوزراء 
انتقلوا إىل البيضاء -1967 1966 ،كانت 
الشباب  تاريخ  يف  حامسة  كسنة   1967
أحب  .كنت  والنكسة  اهل��زمي��ة   : العربي 
القراءة ،قرأت االدب العاملي وعرفت االدباء 

ال�����ع�����رب ،ق���������رأت ع��ن 
ال��دي��ن ع��ن ال��ت��اري��خ 
،ع��ن احل���رب ،دائ��م��ا 
.بعد  ك��ت��اب  ع��ن��دي 
ال��ث��ان��ي��ة  أك��م��ل��ت  أن 
ث���ان���وي ان��ت��ق��ل��ت اىل 
سوسة ،كانت اخليارات 
سوسة  أو  ب��ن��غ��ازي 
درن������ه  أو 

الشهادة  وأك��م��ل��ت  س��وس��ة  اىل  ،فمشيت 
رغبة  ع��ن��دي  ،وك���ان  س��وس��ة  يف  الثانوية 
،عام  الساح اجلوي  يف اجليش  يف خاصة 
باألصح  او  معاهدة  فيه  ك��ان��ت   1968
الضباط  وت���دري���ب  أس��ل��ح��ة  ش���راء  ات��ف��اق 
االمتحانات  وعملت  ،دخلت  بريطانيا  مع 
،وكان املفروض أتدرب يف اليونان ،الوالدة 
فرتكت  القبول  وبعد  دخلت  بعد  رفضت 
،ال���وال���دة ج���ردت عليا اخ��وال��ي و  اجل��ي��ش 
اعمامي ال تريدني أن ألتحق باجليش ،وقد 
،وتقدم  األوىل  الفرتة  الثانوية  يف  جنحت 
،أنا  املختلفة  الكليات  يف  للدراسة  زمائي 

بسرعة  م��ال  وأمج��ع  أعمل  رغبيت  كانت 
ثاث  بعد  تعطي  ال��زراع��ة  كلية  ،كانت 

سنوات درجة ثالثة كمهندس زراعة .
•عق��ب هزمية حرب يوني��و بدأت حياتي 

السياسية
نسيت ان أقول أنه يف فرتة أواخر الستينيات 
وع���ي  ،ب���دا  السياس���ية  ب���دأت حيات���ي   67
ع���ن  ،عرفن���ا  القوم���ي  والوع���ي  السياس���ي 
الثورات الطابية يف أوربا وكانت تنعكس 
عل���ي حياتن���ا ،وكن���ا س���اعتها يف مراهقتنا 
،كانت فرتة خماض عسري ،تشبعنا بالكثري 
م���ن األف���كار السياس���ية واألف���كار الدينية 
الص���ادق  يق���ول  وكم���ا   ، واالش���رتاكية 
النيهوم والبوهيمية أيضا ،فرتة الس���تينيات 
كانت فعا فرتة زاخرة بالتجارب بالنسبة 
للش���باب ،دخلت احتاد طلب���ة ليبيا يف العهد 
امللك���ي ،وكان ممنوعا ولكنه نش���ط ،كان 
فيه طلبة يأتوا من بنغازي ويش���جعوا على 
إقامة احتاد الطلبة ،كنت من الناس الذين 
تعلموا جزاء من حياتهم السياسية يف احتاد 
الطلب���ة ،وانتقل���ت اىل طرابل���س وكان���ت 
الزراعة أكثر كلية فيها معارضة لنظام 
القذايف بعد انقاب���ه ،وقت الغذاء يف كلية 
الزراعة بطرابلس طبعا كان هناك نشاط 
مث���ل )هايد ب���ارك ( حي���ث تلق���ي خطابات 
وكلمات تعرب عن املعارضة ،ويف 
هذا هن���اك  ش���خصيات 
ب���ارزة مث���ل ه���ال 
وعل���ي  الربيع���ي 
الشلماني ،ومن 
الرتبية  كلية 

يأت���ي إلينا رجب اهلني���د ،مموعة كبرية 
ال أتذك���ر أمسائه���م االن ، وهي فرتة حياة 
به���ا كثري م���ن النش���اط السياس���ي ،كنت 
يف احت���اد الطلبة وكنت نش���طا يف االحتاد 
الع���ام ،حيث كل كلية لديها من ميثلها و 
كنت أمثل كلي���ة الزراعة ،ومعي خمتار 
الغ���ول ،وقد عملن���ا اعتصام ،ج���اء القذايف ، 
جري���دة اجلندي ال���يت تصدر ع���ن اجليش 
كتبت مق���اال ض���د طلبة اجلامع���ة ،وجاء 
الق���ذايف لاعتذار وق���ال احرقوها احرقوها 
واللي بتديروه ديروه ،وختم اللقاء قائا أنا 
ماش���ي يف استقبال الش���يخ زايد بن سلطان 

كان الذي يف زيارة للباد .
•كن��ت س��أكون فدائي��ا ولك��ن حتولت اىل 

طالب امريكي
يف طرابل���س كان فيه���ا القاع���دة هويلس 
التأث���ري  كان  فرتته���ا  ذك���رت   وكم���ا   ،
الع���رب  اذاع���ة ص���وت  و  القوم���ي مهيمن���ا 
واملذيع الشهري أمحد سعيد وكذلك جال 
كان���ت  الفلس���طينية  ،القضي���ة  مع���وض 
دائم���ا يف الواجه���ة ،لذا حاول���ت التطوع وأن 
أك���ون فدائي���ا ،لك���ن بع���د التخ���رج جاءت 
نتائجي جيدة ،وُقبلت كمعيد يف اجلامعة 
ع���ام  أمري���كا  يف  لدراس���ة  إىل  ارس���لت  ،و 
1973 أُلحض���ر يف االقتص���اد الزراع���ي ،و 
اول مفاج���أة لي عندما رجعت يف ديس���مرب 
الثانوية  1976 أن الكثري ممن دخلوا معي 
قبض عليه���م الق���ذايف وأودعهم الس���جون 
،وتداعت األم���ور حتى االعدامات خاصة يف 
اجليش ال���ذي حاولت االلتح���اق به مرتني 
م���رة قب���ل االنق���اب وم���رة بع���د ،وكانت 
تبعدني الوال���دة ،كل االخوة الذين حاولت 
أن التح���ق معه���م باجلي���ش اما اعدم���وا ازو 
بالسجون مثل عبد الرحيم بورقيعه ،أمحد 
م���راده ،ادم عب���د الق���ادر ،فرج عبد الس���ام 
،كان���وا معي يف الثانوي���ة ،الكثري منهم من 
منطقة اجدابيا ملا س���جنوا مل توجه هلم تهم 
كفرج اهلوني و بش���ري الدحل وعلي التواتي 
،كان���وا كف���اءات دخلوا الس���جون بعضهم 
اع���دم وبعضهم س���جن مل���دة ،مل���ا رجعت يف 
ديس���مرب 1976م حلضور مؤمتر املبعوثني 
للخ���ارج خط���ب عبد الس���ام جل���ود وكان 
خطاب���ه نوع���ا م���ن التهدي���د ،وعب���د القادر 
البغدادي كان مس���ئوال عن الطلبة أمسك 
جواز س���فري وارغمت على البقاء لفرتة ثم 
ع���دت ال���ي أمري���كا. ع���ام 1983 حدتث لي 
حادث���ة أخ���رى :كان اخ���ى األصغ���ر يعمل 
يف ش���ركة اوكس���ي اتهموه اخ���ى بتهرب 
ش���خص اجنلي���زي ،وان���ه كان ق���د س���اهم 
يف تهري���يب من الباد فتم س���جنه ،لكن ابن 
عمى تدخل وأخرجه لكن طلب منى اجمليء 
ألنظف س���ريتي مع النظ���ام ليرتكوني يف 
حالي ،ثاثة اش���هر أفكر ماذا أفعل  وكنت 
متزوج���ا ومل تكن ل���دي نية الع���ودة وحتى 
والدت���ي عن���دى يف أمري���كا ومل يكن مثة ما 
يلزمين بالع���ودة ،لكن قررت العودة وقابلت 
حسن اش���كال ،من قال لي كنت اظنك من 

الناس الكبار.
•حينها قدمت رش��وة 5000 دينار لعضو 

اللجان الثورية
قبله���ا كنت حض���رت اول مؤمت���ر للجبهة 
الوطنية لإلنقاذ ،حيث تعرفت على العديد 
م���ن ش���خصيات اجلبه���ة منهم م���ن أصبح 

شخصية ميادين

عبد السام بدر يروي سرية املواطن اللييب األمريكي: 

حني كنا نعمل ضد القذايف و ال نعمل من أجل ليبيا ..!

ــة مجيلة رغم  ــد الرحيم صاحل حاج جنازة عب
انها حالة موت!

التجربة النروجيية 
بني اقتصاد النفط 
ومستقبل األجيال

حممد احلمزة
مملك���ة النروي���ج م���ن ال���دول اإلس���كندنافية وتقع 
أقصى مشال غرب أوروبا، يسكنها 5 مايني نسمة، 
يشكل املواطنون حنو %86 من سكانها، وهي واحدة 
من أعلى مس���تويات املعيشة يف العامل بسبب الكمية 
الكبرية من املوارد الطبيعية مقارنة حبجم السكان، 
ويتمت���ع النروجيي���ون بثان���ي أعل���ى نات���ج حمل���ي 
إمجال���ي للف���رد الواح���د يف الع���امل، وتؤم���ن الدولة 
خدم���ات مانية للش���عب مث���ل الرعاي���ة الصحية 
والتعليم، كما حيصل الوال���دان على إجازة أمومة 
مل���دة 12 ش���هراً مدفوع���ة األجر. حافظ���ت النرويج 
على املرتبة األوىل عامليًا يف مؤش���ر التنمية البشرية 
لربنامج األم���م املتحدة اإلمنائ���ي )UNDP( على 
م���دى س���ت س���نوات متتالي���ة، وصّنفت م���ن أكثر 
البلدان )س���لمّية( يف العامل من قبل مؤش���ر الس���ام 
العامل���ي، وهي من أكرب املس���اهمني مالي���ًا يف األمم 
املتح���دة. وتعترب ثان���ي أكرب مص���ّدر للمأكوالت 
البحري���ة بع���د الص���ني. ويف أعق���اب األزم���ة املالية 
العاملية اعت���رب املصرفيون ال�«كرون���ة« النروجيية 
إحدى أكثر العمات ثباتًا يف العامل. تكلفة املعيشة 
فيها أعلى حبوال���ي %30 مما هي عليه يف الواليات 
املتح���دة. وما زالت النرويج خ���ارج منظومة االحتاد 
األوروبي بس���بب ع���دم رغبة الش���عب يف االنضمام، 
ومع ذلك فإنها عضو يف الس���وق األوروبية املوحدة. 
النرويج ه���ي خامس أكرب مص���در للنفط، وثالث 
أكرب مص���در للغاز يف العامل، ولكنها ليس���ت عضواً 
يف منظم���ة أوبك، وم���ع أنها دولة نفطي���ة فإنها مل 
تعتمد علي���ه لتمويل ميزانيتها، وأبق���ت إيراداته يف 
صندوق ال تأخذ منه إال ما يعادل %4 س���نويًا لدعم 
امليزانية والباقي يستثمر لألجيال املقبلة، وركزت 
خطط التنمي���ة النروجيية عل���ى التعليم والتقنية 
والتنمية الصناعية، وكانت نتيجة تلك السياسات 
االقتصادي���ة أن اخنف���ض اعتم���اد وتأث���ر االقتصاد 
النروجيي بتقلبات أس���عار النفط وُضبط التضخم 
وتك���ّون احتياطي نقدي كب���ري يف صندوق النفط، 
وحتّسن مس���توى القدرات البشرية، وتّطور القطاع 
الصناعي، وتكّون قطاع خ���اص منتج ومنافس. عام 
1969 اكتش���فت أول مصادر نفطية يف النرويج، 
ولك���ن مل يوف���ر إنت���اج النف���ط دخ���ًا صافي���ًا حتى 
أوائ���ل عقد الثمانين���ات من القرن العش���رين، ومنذ 
التس���عينات طرح س���ؤال بني السياسيني حول: كم 
من إي���رادات النفط جيب أن تنف���ق احلكومة وكم 
ينبغ���ي أن تدخر؟ ولذا أنش���أت احلكومة النروجيية 
ع���ام 1995 صن���دوق الث���روة الس���يادية )صن���دوق 
معاش���ات التقاع���د احلكوم���ي( وال���ذي مي���ّول م���ن 
عائ���دات النف���ط، وخ���ال النص���ف األول م���ن ع���ام 
2007 أصب���ح الصندوق األكرب يف أوروبا بأصول 
تبلغ حنو 300 مليار دوالر. وتشري التوقعات إىل أنه 
ميك���ن أن يصبح أكرب صن���دوق رأمسال يف العامل، 
فقد يصل إىل 900 مليار دوالر حبلول عام 2017، 
وحاليًا هو ثاني أكرب صندوق ثروة سيادي مملوك 
لدولة )خل���ف جهاز أبوظيب لاس���تثمار(، التجربة 
النروجيي���ة جديرة باالهتمام والدراس���ة وحماولة 

االستفادة منها.
hamza.m@makkahnp.com
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امل���ربوك  حمم���د  كالدكت���ور  صديق���ي 
بوقعقي���ص و مجال اهلنيد و ابراهيم قدورة 
،حض���رت اول مؤمت���ر وأصبح���ت نش���طا يف 
اجلبهة وما خي���ص القضية الليبية ،وكان 
معي يف اجلامع���ة يف أمريكا املهدي امبريش 
يقوم���ون  كان���وا  الضب���ع  عل���ي  واحملام���ي 
مبضايق���ات الليبي���ني املعارض���ني ح���د قطع 
احملنة ومل ارضخ لذلك. إال هذا كان قراري 
غريب���ا بالع���ودة ع���ام 1983 ،وكان عن���دي 
جواز امريكي مل أكن استعمله ،ورجعت ثم 
جاءت زوج���يت األمريكية وقضت يف بنغازي 
أيام تعيسة ،كانت املدينة موحشة وكانت 
صدم���ة ل���ي. ع���ام  1983 ش���اهدت بنغازي 
وش���اهدت ليبي���ا ،وكن���ت زرت يوغس���افيا 
وبلغاريا ورومانيا وش���اهدت الوضع يف هذه 
الدول ،كانت ليبيا نسخة من هذه الدول.  

اختنق���ت فرأي���ت أن الغاي���ة ت���ربر الوس���يلة 
الثوري���ة  باللج���ان  لعض���و  رش���وة  قدم���ت 
،ق���ررُت  اهل���روب  والغاي���ة  الوس���يلة  كان 
خبم���س آالف جنيه احلصول على تأش���رية 
و ازال���ت امس���ي م���ن قائم���ة املمنوع���ني من 
الس���فر يف مصلحة اجل���وازات واهلجرة اليت 
كان قوي���در مديره���ا ،ولصعوب���ة اخلروج 
اضطررت اىل س���رقة جواز س���فر لش���خص 
تركي يش���بهين وبنفس العمر كنت اخرج 
به على أس���اس أني نفس الش���خص ،أحيانا 
تعمل أش���ياء يف ظ���روف خاص���ة ال تتوقعها 
م���ن نفس���ك ،ان���ا ظلم���ت الرج���ل الرتك���ي 

.ووقته���ا اغلب الليبي���ني خترجت اىل تونس 
وان���ا خرج���ت اىل أمري���كا ،أتذك���ر مط���ار 
طرابل���س اجلدي���د كن���ت يف بواب���ة خروج 
ح���ني مسعت ص���وت احدهم : عبدالس���ام .. 
كان خلفي ولفرتة انتابين اخلوف الش���ديد 
ف���رتة ،كان االره���اب ق���د ش���كلنا ،والتف���ت 
ونظ���رت مل اعرفه ،قال : كيف حالك ،حني 

اكتش���فت ان���ه م���ن مجاعتنا الذي���ن كانوا 
يف أمري���كا ارحت���ت ، مل اعرف���ه ألنه ملتحي 
ومص���اب بالتع���ب و االجه���اد ،مل نتحدث يف 
أي شيء نظرنا لبعضنا البعض يف صمت يف 
حالة ضياع وس���ط مطار طرابلس البائس و 

املوحش.
•حن حاولت دخول اجلزائر و رفضت عبد 

املنعم اهلوني
1983 تواص���ل  أمري���كا  بع���د رجوع���ي اىل 
العمل مع اجلبه���ة الوطنية إلنقاذ ليبيا اىل 
1985 ،يف 1983 حماول���ة لدخ���ول ليبي���ا 
عرب اجلزائر ،كنت س���اعتها احد املوجودين 
يف اجلزائر ويف حالة م���ن اليأس وهم اغلب 
الذين يف اجلبهة ،مجيعنا كنا نرى ان نعمل 
ش���يئا يف ليبيا مبس���اعدة أي طرف أي قوى 
خارجي���ة ،حاولن���ا مبس���اعدة اجلزائ���ر اليت 
خمابراتها لعبوا معنا لعبة قذرة ،اجلزائر يف 
األخري سحبت الغطاء علينا وباعتنا ،ففشلت 
ه���ذه احملاولة ما اوق���دت فينا الش���عور بأننا 
قادتنا كانوا سيئني باللييب تعبانني ،مل يكن 
لدينا برام���ج  كان الغري يعمل منا برامه 
،ولألسف انا أول واحد كنت أسري على غري 
هدى ،مثا عبد املنعم اهلوني العضو السابق 
جمللس انق���اب الق���ذايف مل أره اطاقا ،ومل 
يعم���ل يف املعارض���ة ع���رض امس���ه كعضو 
يف اللجن���ة املركزية دون ان يكون له وجود 
،هم يقولوا انه انش���ق عن القذايف ،كنت من 
املعرتضني عليه املعارضة تتطلب ان تكون يف 

الواجهة ،عندها ظهرت املزايدات يف املعارضة 
: ارفع صوتك تربح . الليبيون يقولون : رزق 
بكرة علي بك���رة وربنا يفرج كنا نبتعد عن 
التصادم ،لألسف هكذا استمر حال املعارضة 
،ان���ا اعرف ان���ك ختدعين او تتآم���ر علي مع 
اخر ولك���ن أجل الصدام بك ،أضف املش���كلة 
الليبية املزمنة ،مش���كلة الك���م ،كنا حناول 
أن نض���م وجنم���ع كل الليبي���ني ، "تص���ور 

ضمنن���ا معن���ا ن���اس موجودين م���ن االحتاد 
االشرتاكي ملاذا نضمهم للمعارضة ،مل يكن 
خوف���ا علينا بل خوف على أهلنا الذين كان 
يت���م ايذائهم ف���ردا فردا ،اخرتق���ت املعارضة 
ومت ابت���زاز بع���ض القي���ادات عرف���وا بذل���ك 
،ودفعنا الثمن غالي���ا ،يف عام 1985 خرجت 
م���ن جبه���ة االنق���اذ ،والبعض خ���رج زوبعة 
وببيان���ات وتوقيع���ات أما ان���ا انعزلت وبقيت 
عاقيت باألش���خاص عاقيت بعد انقطاعي 
عن التنظيم ،جبهة االنقاذ ذهبت اىل العراق 
ثم السودان فتشاد و مل اذهب معهم ،حدسي 
كان يقودن���ي و ال ارى نفع���ا يف م���ا يفعلون 
،وكان عندي اميان ان من سيطيح بالقذايف 
الليبي���ني داخ���ل لليبي���ا ولن حنض���ر فيديل 
كاس���رتو ليدخل  بعش���رين واح���د وحيرر 
ليبيا ! ،وكان ش���عورنا ان الع���امل كله ضد 
الش���عب اللي���يب ،ألن الق���ذايف كان ميلك ما 
يشرتي به الغري ،فيما حنن ما منلكه حقوقا 
ولدين���ا مب���ادئ وال منس���ك ش���يء بأيدين���ا 
أتذك���ر خون���ا حمم���د  ،و  للع���امل  مننح���ه 
املقري���ف حض���ر مؤمت���ر اجملل���س الوط���ين 
الفلس���طيين وكأنه انتصار لنا كمعارضة 
،الفلس���طينيون مل يك���ن لديهم م���ا يعطونا 
واس���تخدموا املعارضة للضغط على القذايف 
،أخطائن���ا غ���ريت مس���ار معارضتن���ا للنظام 

وحماولة تغريه .
•كن��ا نعمل ض��د الق��ذايف و ال نعمل ألجل 

ليبيا
ثقافتن���ا امُلعارض���ة مل تكن ناجحة لألس���ف 
مل خنل���ق املعارض اللي���يب الذي لديه تصور 
لليبيا بع���د القذايف ،كنا دائم���ا نركز على 
القذايف كحاكم و نعمل من أجل اسقاطه 
،وكان الق���ذايف حك���م ليبيا وغريه���ا تغيريا 
فظيعا وعمل على تش���كيل ش���خصية ليبية 
كما يريد ويرغب وكنا بعيدين عن الباد 
وعن أحواهلا ،أما املعارضة يف الداخل كانت 

صامت���ة بع���د أن هزم���ت ،م���ن يرفع رأس���ه 
قليا يقطع أو يس���جن ،لذا كانت الفرصة 
للمعارض���ة يف اخلارج ،حالفها احلظ حينها 
لكنها صابها ما صاب الباد الزعامة والتفرد 
،اخذته���م الع���زة باإلث���م فتنافس���وا فذهبت 
رحيه���م .امجعت تاريخ املعارضة الذي كله 
بيان���ات وبيان���ات مضادة تبني أنهم تنافس���وا 
عل���ى يلق���ي البي���ان األول ،ول���دي كل تلك 

الوثلئق يف أمريكا .
•موت عبد الرحيم صاحل حماولة ثانية

ع���ام 2005 بعد وفاة عب���د الرحيم ،أتذكر 
أن���ه هناك م���ن اتصل وقال ل���ي عبد الرحيم 
ص���احل تويف ،عبد الرحيم صاحل  كان يكتب 
يف " ليبيا وطننا " ما كان املوقع الذي يلتقي 
في���ه الليبي���ون ،مل���ا جتم���ع م���واده وتطبع يف 

كتاب فهذا تاريخ ليبيا ،
م���ن  خرج���ت  بالوف���اة  علم���ت  عندم���ا 
البي���ت الرابع���ة صباح���ا ،مل أك���ن اع���رف 
العنوان واملس���افة س���ت او س���بع س���اعات من 
فرجيني���ا اىل بي���ت حل���م ،وصلت العاش���رة 
والنص���ف ،حب���ث ع���ن املس���جد - يف أمريكا 
اجلنائ���ز خترج م���ن املس���جد - حتى حممد 
بوقعيقي���ص رفيقي بعده���ا مل اكن اعرفه 
جيدا عرفت���ه يف الدار البيض���اء ومل نتحدث 
طوي���ا ،تقريب���ا ال أع���رف مل���ن ذهب���ت وملاذا 
يف الغربة ش���عور يدفع���ك ألن تذهب وليس 
عن وعي ،حض���رت اجلن���ازة وكانت امجل 
جنازة رأيتها يف حياتي فالناس الذي يبكون 
هم بك���وا حقيقة وهم حض���روا بكل ارحيية 
عب���د  ،جن���ازة  م���كان  للمجام���ات  فلي���س 
الرحي���م صاحل حاجة مجيلة رغم انها حالة 
م���وت وحتى وانا أرى زوجته يامسني تصرخ 
،حن���ن الليبيني خمتلفني عن غرينا يف هكذا 
مواقف صدقين ،اخذت سيارتي ورجعت اىل 
البيت حوالي س���بع ساعات س���فر يف الذهاب 
ومثله���ا يف اإلي���اب ،كنت ذهب���ت اىل املقربة 

،حمم���د  املقري���ف  حمم���د  ش���اهدت  حي���ث 
بويصري ،حممد اجلهمي ،حممد بوقعقيص 
...وغريه���م ،قمت بواجب العزاء بالنس���بة لي 

كان شعورا ال يوصف. 
تس��اوي  ال  اخلالف��ات   2005 •مؤمت��ر 

شيئا!
بعدها مل اعرف كي���ف تواصلت مع حممد 
بوقعقيص وعدت اىل املعارضة ؟ ،انا بطبعي 
اح���ب اإلصاح بني الن���اس ،و ال أع���رف ملاذا 
تع���ارك غ���ريك ؟ ،خاص���ة الن���اس الذين لك 
معه���م عاق���ة ومش���اريع ،مل���اذا ختتلفوا إىل 
احل���د الذي يذه���ب فيه كل واح���د يف حاله 
وأن  املش���اكل  ح���ل  جت���اه  اجن���ذب  ،وان���ي 
خ���ري األمور وس���طها ،أصبحت ع���ادة عندي 
،فاخلاف���ات ال تس���اوي ش���يئا ،مؤمت���ر عام 
2005 مؤمتر للمعارضة مل احضره حاولت 
مل اق���در كان ل���دي ش���غل ،بع���ده كان فيه 
ترتيبات ملؤمتر اخر لك���ن الزعامات اختلفت 
كل واح���د يري���د تزع���م املعارض���ة وفرض 

رأيه.
،ورفض��ت   2008 ع��ام  فش��لنا  •مل��اذا 

نيويورك تاميز نشر مقالنا
التقي���ت أنا وحمم���د بوقعقيص م���ع توفيق 
م���ن مصرات���ه  واخ  ايرلن���دا  م���ن  الغزوان���ي 
وأمح���د املغ���راوي م���ن كندا وحمم���ود من 
بنس���لفانيا ، كن���ا نلتق���ي ث���م حُنض���ر احد 
التنظيمات ونتناقش معهم لتقريب وجهات 
النظر للتجهيز ملؤمتر 2008 ،واستمر ذلك 
ملدة س���نة عرب البالتوك طبعا ونتناقش كل 
يوم سبت او أحد ،وقد قابلنا : حممد املقريف 
،ابراهي���م صه���د ،نوري الكيخيا ، عاش���ور بن 
خيال ، بن صرييت، مفتاح مللوم ،و مموعات 
أخ���رى كل واحد ميث���ل تنظيم���ا مثل فرج 
العشه وزوجته فاطمة حممود واستمر ذلك 
املنوال اىل ان اصطدمنا باحلائط وعرفنا انه 
ال اتفاق كل واحد يظن أنه هو فقط من على 
صواب ،وفشلت حماوالت أخر مثل حماولة 

مفت���اح الطي���ار و ابري���ك سويس���ي ،رغم أن 
مؤمتر  2005 زعزع النظام الذي عمل على 
اخ���راج الن���اس يف مظاه���رات املليوني���ة ،ومل 
يتحق���ق لق���اء 2008 م. ع���ام  2009  كان 
هناك مموع���ة الثمانية حضره���ا القذايف 
يف روم���ا ،أتذك���ر انا وحمم���د كتبنا الرأي 
اخل���اص - يف اجلرائد االمريكية تس���تطيع 
أن تكتب رأيك وُينش���ر - كتبنا ل )نيويورك 
تاميز( و كنت اتصلت باملسئول عن صفحة 
اآلراء ، اليت يكتب فيه���ا ناس معروفني مثل 
ب���وب ويكت���ب فيه���ا الرئي���س أيض���ا ،كانت 
زاوي���ة تعرب عن اراء خاصة لناس مس���ئولني 
،ولك���ن واح���د مث���ل الق���ذايف ش���خص ن���زق 
تستطيع ان مترر حاجة عنه تكلمت واتفقت 

مع مس���ئول وحمرر الصفحة لنش���ر رسالة 
نطل���ب من الرئي���س أوباما ان ال يس���لم على 
القذايف ،حتى العنوان كان :  السيد الرئيس 
ال ُتس���لم على القذايف ،ووضحنا ملاذا ؟ ،فقلنا 
الن يده مشوهة بالدماء واستشهدنا حبادثة 
لوكرب���ي واالغتياالت  األخ���رى ،كان ابين 
حمامي وضال���ع يف اللغة اإلجنليزية وعمل 
مراجع���ة للن���ص ،وافق���وا ويف اخ���ر حلظ���ة 
قال���وا ال نس���تطيع نش���رها ،اب���ين كان لديه 
صدي���ق يعم���ل يف موقع ملة يف السياس���ة 
أشهر واحدة يف أمريكا اون الين  وهي اشهر 
موقع ،مالكتها امرأة نشيطة وكانت زوجة 
حاكم كاليفورنيا وخترج على التلفزيون 
،هكذا نش���رت رس���التنا  يف )اهلافينق بوست ( 

،وج���اءت عليها بع���ض التعليقات لتش���جيع 
الرئيس أن ال يس���لم ،ولألس���ف مل يس���تجب 
 ، الص���ور  وخرج���ت  علي���ه  وس���لم  أوبام���ا 
القذايف ألمريكا عملنا  2009 وعندما ج���اء 
أن���ا وحمم���د بوقعيقي���ص و آخ���رون اك���رب 

مظاهرة ضد القذايف.
•القضية الليبية قضية فلسطينية

كتبت مقاال طويا عن القضية الفلسطينية 
،ويف أمري���كا عندما يري قارئ مقالك امسك 
م���ن املمك���ن أن يتاب���ع عنوان���ك ويتصل بك 
،وكوني عرف���ت كيف أؤثر عل���ى العقلية 
االمريكية كانت تأتيين رسائل ،وهناك من 
حياول أن يرهب���ك فقد يأتيك تليفون يقول 
ل���ك انت جتاوزت ح���دودك ،يف حرب العراق 
التلفزي���ون  يف  عراق���ي  وصدي���ق  خرج���ت 
،وكان ق���رار الكونغ���رس األمريكي بدخول 
احلرب مل يكن واضحا ،النصاب الذي حصل 
اغلبيته بتأث���ري الصهيونية العاملية ومجاعة 
اخللي���ج ،وطبع���ا وصدام حس���ني بسياس���اته 
العنجهية ويش���بهه الق���ذايف ،املهم خرجنا انا 
والعراقي وش���رحنا ملاذا جيب على أمريكا أن 
ال تدخل احلرب ووضحنا من امُلس���تفيد من 
هذه احلرب . وأيضا كنت عضوا يف املنظمة 
العربية ض���د التفرقة العنصري���ة والتمييز 
،اليت َكونها الس���يناتور العربي )جيمس أبو 
رزق ( ،وكان هناك املؤمتر السنوي حيضره 
اشخاص مشهورين ،وفرصة لتقابل أعضاء 
م���ن الكوجنرس ،وانتس���بت أيض���ا اىل املعهد 
العربي األمريكي الذي رئيسه زومي كانت 
لدي معه���م عاقة وعملت معهم ،باإلضافة 

ــن املفرتض أن أتدرب يف اليونان ،الوالدة رفضت بعد دخلت وبعد القبول فرتكت اجليش  كان م
،الوالدة جردت عليا اخوالي و اعمامي ال تريدني أن ألتحق باجليش

ــبة للشباب ،دخلت احتاد طلبة ليبيا  ــتينيات كانت فعال فرتة زاخرة بالتجارب بالنس فرتة الس
يف العهد امللكي ،وكان ممنوعا ولكنه نشط

عبد السام بدر وحممد  بوقعقيص

عبد الرحيم صاحل حممد املقريف مفتاح مللوم

نوري الكيخيا وعلى الرتهوني
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   يومه���ا ال أح���د من���ا يس���تطيع أن حيدد 
اجتاه الريح ال���يت تهب على قريتنا، كنا 
فق���ط نع���رف أن يف اجلو حرك���ة هواء 
ستنقل رائحة قريتنا إىل جنوع ماورة 
يف هذه الصحراء، فيأتون أهلها وخيربونا 
ان رائحة دكان ابي وعمي يف القرية قد 
فاحت عليهم هناك حيث حطوا رحيلهم 

وأقاموا خيامهم.
   ومل أصدقهم.

   كن���ت صغ���رياً مل ابل���غ العاش���رة بعد، 
وال ميكن���ين تصديق أن لفيفًا من رائحة 
دكان اب���ي ق���د محله اهلواء هل���م، وحتى 
بع���د أن جت���اوزُت العش���رة مل اج���د م���ا 
يقنع���ين س���وى ان رائحة دكاننا تس���كن 
ل الذي���ن ال يعرفون  وجدان ه���ؤالء الُرحَّ
الدكاكني وال اجلدران، لكن فتى بينهم 
كان يأتي من حني آلخر مع والده أكد 

ل���ي أن اهل���واء جلبها هلم أكث���ر من مرة 
هناك، وكانت رائحة الدكاكني عنده 
م���ن أطيب الروائ���ح يف الع���امل، حتى أنه 
ص���ار يف اليوم الذي يهمون أهله مبغادرة 
القرية والرحيل ص���وب خيامهم، يدخل 
دكانن���ا ومع���ه زجاجة فارغة يش���رع يف 
مأله���ا من ه���واء ال���دكان، وحني يعرف 
أنه���ا امتألت ب���ه يغلقها جي���داً ويعود بها 
ليشمها هناك من وقت آلخر، ويوم صار 
س���كان النجع يهرعون له ليش���مون معه 
س���اعة يرونه يفتح الزجاجة، صار يعود 
هل���م بزجاجت���ني وثاثة، ثم ص���ار يعود 
بأكث���ر من ذل���ك ويوزعها عل���ى نواحي 
متفرق���ة م���ن النج���ع، ليجتم���ع الب���دو 
حوهل���ا يف أوقات حمددة وبأعداد حمددة 

ويشمون ويشمون ويشمون.
    شيء ال ُيصدق.   

ب���ل ولعلمك���م يوم تك���ررت ه���ذه احلالة 
واس���تنفدت كل الزجاج���ات الفارغة يف 
قريتن���ا، ص���ار حني يأت���ي القري���ة، يأتي 
ومع���ه مجل حممل ب���كل الزجاجات اليت 
س���بق وماءه���ا ليماءه���ا م���رة أخ���رى، 
فيشمونها هناك بقوة أكرب من قبل طنًا 
منهم أنهم يقومون بتخزينها يف داخلهم، 
وصار بينهم َمن يفكر جديًا وخيطط يف 

بن���اء اجل���دران وفت���ح الدكاكني داخل 
النجع.

مل خيط���ر ببالي يومه���ا أن أبي���ع رائحة 
دكاننا هلؤالء الشغوفني بها واملستعدين 
لدف���ع إبله���م مثن���ًا للحصول عليه���ا، ما 
كن���ُت احس���ب أنها ق���د تنفد يوم���ًا، وأن 
الري���ح ال���يت كان���ت تنقله���ا إىل النجوع 
القريب���ة من���ا، ميك���ن ان تغ���ري وجهته���ا 
وتنق���ل لنا غريها، والنس���مة اليت كانت 
حتم���ل عل���ى ظهره���ا لفيفًا م���ن رائحة 
ف���م  إىل  تع���ود  أن  ميك���ن  اب���ي،  دكان 
ال���دكان يف يوم من األي���ام رحيًا هوجاء 
تب���دد وتدف���ع رائحت���ه إىل ال���وراء وعلى 

ظهرها رائحة بديلة.
    كأن أح���داً يلع���ب به���ذا الك���ون ويدير 

رياحه على هواه. 
أب���ي وقف مرات يس���أل الري���ح اجلديدة 
اهلوجاء عمن ارسلها وملاذا تفعل بدكانه 

هك���ذا، ث���م اعرتضها مرات عل���ى أطراف 
القرية، وانتظمُت مع���ه أنا وعمي وكل 
أولئ���ك املناصرين لرائح���ة الدكاكني 
عل���ى رائح���ة احليونات، كان���ت اهلوجاء 
جتل���ب لن���ا معه���ا رائح���ة األب���ل، وحنن 
الذي���ن ال نري���د هلذه الرائح���ة أن تدخل 
قريتنا وحتل حم���ل رائحة الدكاكني 
نصطف ونبين س���داً خارج القرية كلما 
شعرنا انها حتركت من مكان ما يف هذا 

الكون ويف طريقها لنا.
    ش���يء مل حنسب له حس���اب، وإال كنا 
ادخرن���ا م���ن رائح���ة دكنن���ا م���ا يكفينا 
للس���نوات املقبلة يف زجاج���ات أو حتى يف 
غ���رف مغلق���ة ندخله���ا من وق���ت آلخر 
ونشمها بقوة لنقوي مناعة أجسادنا مما 
هو ق���ادم، لكن ذلك مل حيدث ومل خيطر 
ببالنا، ويوم ص���ارت القرية وحنن الذين 
نش���كل س���داً يف اخل���ارج نأل���ف الرائحة 
البديلة، رأيُت عل���ى وجه أبي انزعاجًا مل 
أره عليه م���ن قبل، وحني صرن���ا نطلبها 
روي���داً روي���داً ش���عر ه���و حب���زن كب���ري 
اظن���ه قصر حتى يف عم���ره، فظل طريح 

الفراش ألكثر من عام. 
   م���ا كان مس���تعداً ليس���تبدل رائح���ة 

دكانه برائحة ناقة.

   ش���يء صع���ب يصل إىل حد املس���تحيل، 
وأنا هن���ا أود الوق���وف ألقول ش���يئًا مهمًا 
وه���و أنه ي���وم وف���اه األج���ل كان اليزال 
يف عمره ال يقل عن مخس���ة عشرة عامًا 
أخرى، وأن تلك الريح مديونة ألبي بهذا 
العدد من السنوات، وأنين الوريث الوحيد 
له والباقي عل���ى قيد احلياة، وإذا مل يكن 
مس���تطاعًا اليوم اس���رتجاع تلك السنوات 
أو  منه���ا، فعل���ى األق���ل معادلته���ا نق���داً 
حتى عينًا من حس���اباتها ومن مدخراتها 

املودعة يف بنوك أوربا. 
وق���ف الش���هيد يف اخلارج يقات���ل لوحده 
وه���واء دكان���ه خلف���ه يرتاج���ع ويبتعد، 
ويف اليوم األخري وقبل س���اعات من وفاته 
س���لمين املفتاح وأوصاني إن عادت رياحه 
يف ي���وم من األي���ام أن أفتح هل���ا الدكان. 
كان على يقني انها ستعود، وكنُت على 

يقني أنها لن تعود.
مؤخراً صدق ظنه ومل يصدق ظين.

رائح���ة  م���ن  ش���يء  ومعه���ا  فع���ادت 
الدكاك���ني للقري���ة، لكنها لألس���ف مل 
جتد القرية، أو مل جتد أحداً من السكان 
يعرفه���ا، حتى أنا الذي ول���دت وتربُت يف 
ال���دكان مل أعرفه���ا، ومل أتع���رف عل���ى 
رائح���ة الدكاك���ني اليت فاح���ت معها، 
كن���ا ممتلئني برائحة اإلبل إىل حد بات 
ال يوجد منزل يف قريتنا إال وفيه زجاجة 
م���ن رائحة ناق���ة، بل أنه ي���وم عادت ريح 
ابي كان هناك َمن يفكر جديًا وخيطط 
- وأن���ا واح���د منه���م - يف نص���ب خيم���ة 
وربط ناقة عن���د مدخلها بداًل عن املنزل 

الذي يقيم فيه.
معذورون، واهلل معذورون.

اإلب���ل  روائ���ح  م���ن  هائ���ًا  ضخ���ًا  كان 
احلم���راء والصفراء والش���قراء والزرقاء، 
وم���ن كل األل���وان وم���ن كل األحجام 
اس���تمر لس���نوات ويف اللي���ل ويف النه���ار 
وبا توق���ف، والبد من ض���خ آخر مماثل 
يف اللي���ل ويف النه���ار ليعيدنا إىل ما كنا 
عليه، فاألمر ليس س���هًا كم���ا يتصور 
البعض، واملس���افة ال���يت رجعناها للخلف 
م���ع الريح ليس���ت قص���ري، والزمن الذي 
أخذن���اه يف عملي���ة الرج���وع لي���س ي���وم 

وليلة.
ولكن. 

حتى ل���و مل نعي حالتنا ال���يت وصلنا هلا، 
وحتى لو مل نتمكن من العودة إىل نقطة 
الصفر اليت ب���داء منها الرجوع، وحتى لو 
متنا حن���ن الذين تلوث���ت دماءنا برائحة 
اإلبل قبل أن تنظف أجسادنا منها، وحتى 
ل���و دفنون���ا يف رك���ن املق���ربة بعي���داً عن 

املوتى األنقياء.
ال بأس.

فم���ا دام وج���ه الريح تغري حتمًا س���تتغري 
س���يولد،  حتم���ًا  آخ���ر  وجي���ل  األج���واء، 
وس���تتفتح خياش���يمه حتمًا عل���ى رائحة 
الس���كر والعطري���ة اليت كان���ت تفيض 
م���ن ف���م دكاننا، وس���يمتلئ ه���ذا اجليل 
بها حتى ش���عر رأس���ه، أما حنن، واملسافة 
الطويل���ة اليت مش���يناها للخ���ف، والعمر 
الذي تبدد هن���اك هباء منثورا يف اخللف، 

وكل شيء فداك أيتها القرية.  

فم الدكان
ابراهيم عثمونه
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اىل احل���راك الع���ام ض���د احل���روب ،كن���ت 
أش���ارك يف مظاه���رات للتوعية ب���ان أمريكا 
جي���ب أن ال تك���ون بولي���س الع���امل وتتدخل 
يف كل صغ���رية وكب���رية ،وقفن���ا مع كل 
القضايا ال���يت رأينا انه���ا العادلة ،لن حُتضر 
أن���اس لقضيت���ك إذا مل حتض���ر معه���م يف 
قضاياه���م ،واملدين���ة ال���يت س���كنت فيه���ا بها 
حراك ونش���اط كبري بها منظمات إنسانية 
وحت���ى السياس���يني فيه���ا كانوا نش���يطني 
حت���ى خارجها وأوهلم عميد البلدية ،وكان 
فيه مس���رح ترت���اده منظمة تتمي���ز بارتداء 
الطرابي���ش وه���م امري���كان ،ُتعن���ى جبم���ع 
التربعات كمنظمة أمريكية اس���م املسرح : 
اجلامع  ،حنن املس���لمني طلبنا تغيري االسم 
وعملنا محل���ة لتغيري االس���م ،ووقفت معنا 
منظمات و احضرنا توقيعات حتى منظمات 
يهودي���ة وقع���ت معن���ا وأجتهن���ا للمجل���س 
البلدي وللعميد وبالفعل جنحنا يف مطالبنا 
.وكنت نش���ط يف الرتمجة ،وأي ترمجة يف 
موق���ع " ليبيا وطننا " بس���م صاحل أبو طاق 
ه���و ان���ا ،وكل القوان���ني ال���يت خرج���ت من 
ليبيا تقريب���ا عملت على ترمجتها ،وكتبت 
مق���االت بامس���ي األول ثم بس���مى الصريح 
،لكن لغيت اإلجنليزية اض���رت بعربييت ،مل 
اع���د اكت���ب بعربية جي���دة ص���ارت لي مع 
العربية مش���كلة معها ،أنا بدوي من اجدابيا 
و سيقولون نسي أصله : حتى لغتك نسيتها 

) يضحك (.
•لنستفيد من رعب القذايف وبؤس ما فعل 

لتخطى اجلراح

ه���ذه الذكريات ُتش���عرني ان���ه مهما حصل 
االن س���تكون ليبيا خبري،ما ترك���ه القذايف 
مرعب���ا وبائس���ا ولك���ن نس���تطيع التعويض 
..اهلن���ا  بالوع���ي  نسرتش���د  ان  الب���د  ،االن 
تغ���ريوا لنفتح أب���واب املصارحة مع أنفس���نا 
:اجمل���رم الذي أج���رم يف حقنا هو لييب ،حتى 
من نس���ميهم االن االزالم ه���م ليبيون ،هذه  
التجربة اذا مل نس���تفد منها سنعيدها طول 
حياتنا ،األجيال ستعيد هذه املأساة ،ما حدث 

مل نتوقعه ،وال ميكن مقارنته بشيء أخر. 
واالن اري���د ان احك���ي ل���ك ع���ن م���ا حيز يف 
نفس���ي ... الثورة الليبية ثورة عظيمة ما يف 

ذلك شك ولكن استلموها ناس مل يستوعبوا  
قدره���ا . الليبيون الذين عاش���وا واقعا مزريا 
ه���م أيض���ا مل يعرفوا قيمة ما فعل���وا ،هذا ما 
أوصلن���ا اىل م���ا حن���ن في���ه االن ، حن���ن من 
أعطى التفويض هلم ليحكموننا و مل يكونوا 
أصحاب قدرة ،ليس���وا قيادي املرحلة. جئت 
ليبي���ا عش���ر م���رات ،انا جئ���ت م���رة يف مايو 
اىل الدوح���ة ال���يت كان���ت حمجن���ا كانت 
الوحي���دة ال���يت س���اعدتنا س���اعدت الليبيني 
،جئ���ت م���ع مموع���ة م���ن طرابل���س مثل 
عب���د الرحي���م الكي���ب ومصطفى بو ش���اقور 
وعلي زي���دان ،وهم وأغل���ب اجلماعة الذين 
مس���كوا مناص���ب كب���رية يف الدول���ة ،جئنا 
يف طائ���رة اىل بنغ���ازي وش���هدنا احتف���االت 
مجيل���ة جدا ،بنغ���ازي يف ع���رس ثاثة أيام 

حضرته���ا ..قبله���ا كن���ت جئ���ت اىل مص���ر 
ي���وم الس���بت 20 فرباي���ر 2011 ان���ا ومحيد 
البيج���و كنا قد نظمنا لق���اء لليبيني ومعنا 
جني���ب الكيخي���ا يوم س���قطت في���ه الكتيبة 
،وبعدها يف واش���نطون أنا و الكيخيا احضرنا 
العل���م اللي���يب لنضعه على الس���فارة وكان 
البيج���و على عاقة بعل���ي االوجلي ،فمنعنا 
عل���ي االوجلي ق���ال : هذه حرمة س���فارة يف 
القوان���ني االمريكي���ة ،وقد تس���جل جرمية 
رمسية ، االوجلي من السياسيني الليبيني يف 
النظام الس���ابق ،هلذا أخذنا حتذيره جبدية 
،و أعددن���ا للقاء وحضر الفرقاء السياس���يني 

كان املقريف وخليفة حفرت الذي تربطين 
ب���ه عاقة قدمي���ة  وكنا على اتص���ال دائم 
،قلنا االن الثورة قامت وحمتاجة اىل جهدنا 
م���ع بعضنا وعلى املعارض���ة ان تكون جاهزة 
،وعلينا حّل املش���اكل القائم���ة بيننا ،اجرت 
مصال���ة ودعونا كل املعارض���ة وقلنا تعالوا 
قولوا ما تش���اؤون ،مل ارغب يف إدارة اجللسة 
هلذا ادارها عبد العزيز التري وهو رجل طيب 
موج���ود  وكان  اجلبه���ة  يف  عض���و  وكان 
املقري���ف ،وكان ابري���ك سويس���ي ومفت���اح 
الطي���ار ومنص���ف الب���وري وخليف���ة حفرت 
خرج���وا من اجلبهة ، قلن���ا حناول ان جنمع 
ه���ذه القيادات من طول عمرهم كانوا وجه 
املعارض���ة ، ونك���ون عام���ل مؤث���ر يف بدايات 
الث���ورة ،لك���ن لألس���ف ب���دا إبراهي���م صهد 

وخط���ب خطبة مل���دة نصف س���اعة األوىل ، 
وكنا قد اتفقنا أن ليس الوقت وقت خطابات 
نريد ان نركز على اإلصاح ،وماذا ستفعل 
اجلالية الليبية ،كيف س���تؤيد الثورة وأنه 
علين���ا ان نتص���ل وحن���رض الن���اس ،لك���ن 
لألسف فش���ل االجتماع األول لتأييد الثورة 
،اذك���ر ان���ي ذهبت اىل غرفيت وجلس���ت مع 
املقري���ف وحفرت وحاولت اص���اح ذات البنّي 
،اخوتنا يف اجلبهة فيم���ا بعد يف املرة الثالثة 
ال���يت احض���ر اىل ليبيا بعد الث���ورة التقيتهم 
يف تركيا وكانوا جيش���ا جرارا من الرجال 
والنس���اء وكان���ت امل���رة األوىل لذهابهم اىل 

بنغ���ازي ، انا كنت راج���ع اىل أمريكا كانت 

البوابات قريبة من بعضها فحكينا قليا ،ثم 
هم عملوا احلزب وهو ش���يء جديد ال عاقة 
ل���ه بالناس الذين كانوا يف اجلبهة ، ودخلوا 
االنتخابات ،ولاس���ف حممد املقريف دخل 
وص���ار رئي���س املؤمتر الوطين وأن���ا متأكد 
ل���و اخذ مهمة اخرىى كان بإمكانه التأثري 
أكثر يف مستقبل ليبيا ،فهو تنفيذي أكثر 
من���ه تش���ريعي ،حممد املقريف دف���ع الثمن 
وليبيا خسرت فرصة لتكوين حكومة اكثر 
فعالي���ة ،وقدالتقيت فيما بعد يف أمريكا مع 
حمم���د املقري���ف وكان ُمتحس���را عل���ى ما 

جرى يف ليبيا ،وكيف انتهت األمور .
هناك أش���ياء كثرية ال اريد ان أخوض فيها 
فالوقت ما زال مبكرا ،و قد ال احسن التعبري 
عنها ،انا ال احس���ن التحدث على نفس���ي ويف 
ظين كل الليبيني ال يتحدثوا عن انفس���هم 
،لقد كن���ت اجلس م���ع اجلماعة واس���تمع 
،واآلن غدوت ال احس���ن التحدث عن نفسي 

بالعربية .

ــد بارك ( ،حيث تلقي  ــاط مثل )هاي ــت الغذاء يف كلية الزراعة بطرابلس طبعا كان هناك نش وق
ــالل الربيعي وعلي  ــخصيات بارزة مثل ه ــر عن املعارضة ،ويف هذا هناك  ش ــات وكلمات تع خطاب

الشلماني ،ومن كلية الرتبية يأتي إلينا رجب اهلنيد ،و جمموعة كبرية ال أتذكر أمسائهم االن

ــا عام 1983 ،وكان عندي جواز امريكي مل  كان قراري بالعودة غريب
ــتعمله ،ورجعت ثم جاءت زوجيت األمريكية وقضت يف بنغازي  أكن اس

أيام تعيسة ،كانت املدينة موحشة وكانت صدمة لي.

نزل للمكتبات يف بنغازي، العدد اجلديد جمللة املواطنة الدورية 
والتنمي���ة  للدميوقراطي���ة  املواطن���ة  منت���دى  يصدره���ا  ال���يت 
السياس���ية، العدد اجلديد من اجمللة هو الدورية االوىل/ للسنة 
الثالث���ة، أي أن اجملل���ة تص���در مّرت���ان يف الس���نة، وق���د بدأت يف 
اإلصدار ع���ام 2011. اجمللة تعين بأغلب ما له عاقة باملواطنة، 
باالضاف���ة إىل مواضيع أخرى ذات طابع فك���ري وثقايف وأدبي. 
الع���دد اجلدي���د هلذه اجملل���ة حوى الكث���ري من املوضوع���ات اليت 
جتمع ب���ني التحليل الديين والسياس���ي والثق���ايف، فيما عّرجت 
يف بع���ض موضوعاتها عل���ى النقد األدب���ّي والتحليل والتارخيّي 
باإلضاف���ة إىل احتوائه���ا على ملف خاص ع���ن الدكتور عمرو 
النامي، فاجمللة ترصد أحيانًا بعضًا من نش���اطات املنتدى القائم 
عل���ى إصدارها. حتوي أيض���ًا الرتمجة وجتري بع���ض اللقاءات 
م���ع بع���ض املتنفذي���ن. كتب هل���ذا العدد ناش���طون اس���اميون 

وليرباليون ومشّرعون هم اعضاء يف املؤمتر الوطين العام. 
كت���ب الدكتور عبداحلكيم الفيتوري عن مأزق األديولوجيات 
يف املش���روع اللي���يب، فيما ذه���ب الدكتور عمر أمح���د للحراك 
الثقايف يف نفوسة. بعدها جاء حديث التاريخ، لاستاذ أبوالقاسم 
ش���توي الذي حت���ّدث فيه عن دس���تور االس���تقال بني جيش���ان 
العواط���ف وب���رودة الوثائق، وذك���ر يف مقالته أن���ه بالرغم من 
حتيز البعض لدستور اململكة إاّل أّن دستور اململكة أعطى للملك 
س���لطة مطلقة من حيث تعيني رئيس للوزراء. حتّدث أيضًا عن 
أّن بع���ض امل���واد املتعلقة حبقوق االنس���ان فرضتها بعض الدول 
الغربية، وبالتحديد اجمللس االمريكي اليهودي محاية لليهود 

الليبيني من التمييز العنصري الذي قد يعانوه من الليبيني. 
كت���ب الدكت���ور بندمحان ع���ن املدينة فقال أنها ليس���ت مكان 
وس���كان فق���ط بل ه���ي نظام يقوم عل���ى مش���اركة اعضائها يف  
تدبري ش���ؤونها وهذا ما حيقق قيم املواطنة. الدكتور طه جابر 
العلواني كت���ب عن االس���ام والربامج السياس���ية. حوى العدد 
اجلدي���د اجلزء الثاني  من ش���هادة االس���تاذ على حممد البش���ري 
ح���ول املعارض���ة الليبي���ة يف اخلارج فيما تناول االس���تاذ هش���ام 
أمحد زكاغ مس���ألة التعريب يف موض���وع نهضة اللغة من أجل 
لغ���ة للنهضة، بعدها تعرض الدكت���ور منصور حممد الكيخيا 
للتقس���يم االداري يف ليبي���ا وقد كت���ب موضوعه عل���ى خلفية 
التح���ّول اجلديد يف ليبيا الذي س���يكون تركيزه على الس���لطة 
احمللي���ة أكثر م���ن املركزي���ة أو الش���مولية . الرتمجة كانت 
أيض���ًا حاض���رة يف يف ع���دد املواطن���ة هل���ذا الفصل، فق���د ترجم 
االس���تاذ عبداحلفيظ غويل املقالة السياسية حيث أختار لنا من 
صحيفة النيويورك تاميز مقال���ة تناولت نهاية الدكتاتوريني 

عرب التاريخ.
كت���ب أيض���ًا الدكت���ور عتيقة عن احل���وار الوط���ين. الدكتور 
مجع���ة عتيقة ه���و عضو يف  املؤمت���ر الوطين العام وقد اس���تقال 
يف الع���ام املاض���ي. د. جابر قميحة أكمل جزئ���ه الثاني واالخري 
ع���ن القصة، وق���د عنونه ب���� "همس���ًا يف أذن الق���ذايف: إاّل القصة 
ياموالي". جاءت أيضًا رس���ومات وائل الكاركاتريية السياس���ية 
مع���ربة ع���ن عاداتنا واملس���ار السياس���ي ال���ذي س���لكناه. اختتمت 
املواطن���ة موضوعاته���ا هل���ذا الع���دد مبلف خاص ع���ن الدكتور 
عمرو النامي، احلاضر املغّيب، تناولت فيه سريته وآثاره العلمية 

والفكرية وشهادات رفقائه. 
يتلمس القارئ من خال هذا العدد مقدار اجلهد الكبري املبذول 
إلص���دار اجمللة من حي���ث انتقاء املادة وتن���ّوع موضوعاتها، فهذه 
املطبوع���ة من الدوريات الليبي���ة الرصينة اليت أثبتت من خال 
اعداده���ا الس���ابقة عم���ق تناوهل���ا واهتمامه���ا بالثقاف���ة الليبية 

املعاصرة. 
اجملل���ة تص���در ع���ن منت���دى املواطن���ة للدميقراطي���ة والتنمية 
السياسية وهي منظمة مدعومة، تابعة ملنظمات اجملتمع اللييب 

املدني.  

صدور 
العدد 

اجلديد 
من جملة 

املواطنة

فاطمة حممود

فرج العشة

عاشور بن خيال حممد بويصري



17السنة الرابعة -  ) 158  ( - )  20 - 26 مايو 2014 (السنة الرابعة -  ) 158  ( - )  20 - 26 مايو 2014 ( السنة الرابعة -  ) 154  ( - )  22 - 28 ابريل 2014 ( 16

جن���اح الدولة بع���د أي ثورة ش���عبية دائما له 
مقايي���س وأكثره���ا ه���ي وجود أم���ن وأمان 
وش���عور  اجلمي���ع  عل���ى  القان���ون  وتطبي���ق 
املواطن���ني باحلري���ة والكرام���ة حت���ت ظ���ل 
حكومة دميوقراطية حترتم حقوق اإلنس���ان 
وتصان حقوق األقليات بالدولة. أما املساواة، 
والصحة، والتعليم، والدميوقراطية واألمن 
والدخل ه���م أسياس���يات ومقاييس جناح أي 
دولة. بعض الدول جلأت لعدة أعمال رادعة 
لبس���ط األمن مثل أش���راك اجلي���ش يف هذه 
العملي���ة عندم���ا تعجز الش���رطة عن بس���ط 
اآلمن واألم���ان يف ربوع الوطن ويكون أدخال 
اجلي���ش لفرتة حم���دودة. كثري م���ن الدول 
وبعد الثورات الشعبية قامت بإقحام مقاتلي 
إعطائه���م  أو  اجلي���ش  يف  التحرير)الث���وار( 
عم���ل  أي  أو  بالش���رطة  للدخ���ول  فرص���ة 
مدن���ي مع كف���ل حقوقهم ح���ني ال يريدون 
االنضمام للجيش أو الش���رطة. جيب مراعاة 
الث���وار املس���لحني جي���ب أن يك���ون  أن ع���دد 
بضواب���ط وإثبات���ات ولي���س كل م���ن لدي���ه 
قطع���ة س���اح فهو ثائ���ر. بعض ال���دول مثل 
الدامن���ارك تركتهم يبقون على أس���لحتهم 
إىل أن يتوفوا أو يس���لم  الفرد منهم س���احه 
وش���روط..  بضواب���ط  ه���ذا  وكان  تلقائي���ا 
لبنان قامت بإرس���ال أكثر من 100ألف من 
املس���لحني للخارج لغرض الدراس���ة والتعلم 
بش���رط أن يسلم س���احه ولن حيمل ساحا 
بعد ه���ذا أال أذا أنضم الفرد منهم للش���رطة 
أو اجلي���ش.. ثوراث كث���رية وعديدة صارت 
ولك���ن مجيع احملارب���ني رجع���وا إىل أماكن 
عمله���م األصلية وس���لموا س���احهم للدولة 

بدون مقابل.
حن���ن يف ليبي���ا عملنا العكس حي���ث ال وجود 
للجيش وال الشرطة رغم أن هنالك ما يقارب 
300ألف بني أفراد شرطة وجيش يتقاضون 
رواتبهم من الدولة ومل يستطيعوا أن حيموا 
حيت انفس���هم نتيجة لع���دة عوام���ل وأهمها 
انتش���ار الس���اح ووجود اجلماعات املس���لحة 
يف كل م���كان. كذل���ك وج���ود ع���دد يف���وق 
بالثوار  أنفس���هم  يصنف���ون  ممن  400أل���ف 
ويتقاض���ون روات���ب م���ن وزارة الدف���اع وهم 
ليسوا حتت س���لطة أي واحد ما عدا انفسهم 
وبعض م���ن قادته���م ووالئهم لي���س للوطن 
وأمن���ا م���ن يدف���ع هل���م.. الث���وار احلقيقيون 
وم���ن حارب���وا يف اجلبه���ات ألميك���ن أن يزيد 
عددهم عن 50ألف ومنهم 5 ألف استشهدوا 
وجرح منهم ما يق���ارب  16ألف. جزء كبري 
م���ن الث���وار احلقيق���ني رجع���وا اىل أعماهل���م 
وتركوا الس���اح ألن مهمتهم انتهت ونظام 
الق���ذايف ق���د زال وال يري���دون مناص���ب وال 
شكر ويعتربون ذلك واجبا وطنيا وقد انهوه. 
هنالك مموع���ات قد التحق���ت باجلماعات 
املس���لحة بع���د 20 أغس���طس 2011م وبع���د 
20 أكتوبر 2011م. مجيعهم ش���كلوا عبًء 
كب���رياً عل���ى الدول���ة وس���اهموا يف تعطي���ل 
قيام اجليش وأخذوا مجيع أس���لحة اجليش 
وأماكنه���م وباقي أفراد اجليش والش���رطة 
يف بيوتهم.. اللجنة األمنية العليا وهي اكرب 

خطأ ارتكب���ه اجمللس الوطين االنتقالي حيث 
ش���كلت ه���ذه اللجان ممن يس���مون انفس���هم 
الش���رطة  ث���وار واصبح���وا يقوم���ون بعم���ل 
أس���وء  وكان���ت  واالس���تخبارات  واجلي���ش 
مرحلة من مراحل الثورة عندما كانت هذه 
اجملموعات جت���وب الباد وتقبض وتس���جن 
م���ن تش���اء . احلم���د هلل أنه���ا انته���ت وم���ازال 
قليلون متمس���كون بها ولكنه���م زائلون بعون 
اهلل وخاصة بعد أن صارت مش���اكل كثرية 
من ج���راء تصرفات قادة ه���ذه اللجنة وعلى 

راسهم وزير الداخلية السابق.
عرقل���ة قيام الدولة ش���اركت فيه���ا أطراف 
عدة وساهموا مجيعا يف عرقلة قيام اجليش 
والش���رطة .  ويش���مل : اجلماعات اإلسامية 
وبكل أش���كاهلا، اجلماعات املس���لحة، مؤيدي 
الق���ذايف، حتالف القوي الوطنية، الفدراليني 
واجلهوي���ني والقبليني ومناط���ق لديها كم 
هائل من الساح والعتاد. استولوا على منابع 
صن���ع الق���رار ومص���ادر األموال واس���تعملوا 
اإلره���اب لبس���ط س���يطرتهم عل���ي املواطن.. 
ختوي���ف املواط���ن ص���ار ش���غلهم وبطريق���ة 
غ���ري مباش���رة. س���اندهم بع���ض ق���ادة الدين 
ق���ادة  وكذل���ك  اإلس���امية  واجلماع���ات 
اجلماع���ات املس���لحة ببع���ض املناط���ق واليت 
متلك س���احا كثرياً. أصبحت كل منطقة 
تناف���س األخ���ري يف االس���تحواذ علي اكرب 
كمية من الس���اح. من لديه ث���أر قديم من 
أي مدينة، أصبح���ت الفرصة مواتية لألخذ 
ب���ه ، وح���دث هذا ب���كل رب���وع ليبي���ا ولكن مل 
يتدخل احد ممن يس���مون انفسهم ثوار ليبيا 
أو اللجن���ة األمنية العلي���ا ، وتركت احللول 
للش���يوخ وأعي���ان املناطق وجنح���وا يف بعض 

اآلحيان.
أم���ا احلكومت���ني األول���ي والثاني���ة فهم���ا ال 
ح���ول هل���م وال ق���وة ، وأرغم���ا يف كث���ري من 
املس���لحة  املناس���بات باالنصي���اع للجماع���ات 

وتلبي���ة طلباته���م وبالكام���ل. وحن���ت تهديد 
م���رات  ع���دة  الكي���ب  ه���دد  ، حي���ث  الس���اح 
واش���هرها بفن���دق تبيس���يت ببنغ���ازي عندما 
ارغم عل���ى التوقي���ع علي 170ملي���ون دينار 
للث���وار ومنع من الس���فر من مط���ار بنغازي . 
السيد علي زيدان يف عدة مناسبات وأشهرها 
بالقوة  980ملي���ون دينار واليت وق���ع عليها 
وكذلك عملية اختطافه ومنعه من مغادرة 
رئاس���ة ال���وزراء إىل منتص���ف اللي���ل يف عدة 
مناس���بات.. حدث هذا ممن يس���مون انفسهم 
ثوارا أو اللجنة األمنية العليا، أما عن املؤمتر 
فح���دث وال حرج ومعظ���م األعضاء خيافون 
مواجه���ة بع���ض األعض���اء والذي���ن ميلك���ون 
مليش���يات مس���لحة . ق���رارات نف���ذت بالقوة 
وحت���ت التهديد ، وكثريون منهم مت جلبهم 
وتهديده���م ، والتاري���خ س���يذكر ه���ذا ، أم���ا 
السلطة الثالثة وهو القضاء فقد مت تهميشه 
م���ن قب���ل املؤمت���ر واجلماع���ات اإلس���امية 
املسيطرة علي صنع القرار باملؤمتر وبزعامة 
املفيت. هذه السلطة قتلت وفعا متت تصفية 
عدد منهم باملنطقة الشرقية وهرب اخرون ، 
ويف املنطق���ة الغربي���ة خائف���ون ومبتعدون . 
األع���ام طالت���ه ايدي من يس���مون انفس���هم 
ثوارا واختط���ف الكثري من الصحفيني وهدد 
جله���م وأحرقت مقرات للجرائ���د واإلذاعات 
ومنع الصحفيني من تأدية عملهم . األصوات 
احلرة اغتيلت وأشهرهم املرحوم عبد السام 
املسماري..خطف ابن قائد الصاعقة ببنغازي 
وأبن وزير الدفاع وهذا من قبل من يس���مون 
انفس���هم ث���وار لغ���رض ممارس���ة ضغوطات 

عليهم لانصياع هلذه اجلماعات.
الدول األجنبية ش���اركت يف أفش���ال الدولة 
وذلك بدعم هذه اجلماعات  عانية أم س���راً. 
اجلمي���ع يع���رف ما تق���وم به قط���ر وتركيا 
من تزوي���د اجلماعات اإلس���امية بالس���اح 
واملال والتموين والتدريب. كذلك ال ننس���ي 

جريان ليبي���ا ، والس���عودية واألم���ارات وهما 
يس���اعدان يف األطراف األخري ضد األخوان 
دون مراع���اة حرم���ة الدول���ة الليبي���ة.. كل 
ذلك أفش���ل قيام الدولة وولد صراع سياسي 
ب���ني التيارات اإلس���امية واليت تس���تعمل يف 
اإلس���ام السياس���ي منرب هلا وبني اجلماعات 
الليربالي���ة واليت تراهن علي الش���عب والذي 
جله���ا  وال���يت  املس���لحة  اجلماع���ات  أرعبت���ه 

يتحكم فيها التيار اإلسامي.
الدول الكربي تس���تعمل يف العصى واجلزره 
. أمري���كا مت���ارس  سياس���ية االحت���واء وضم 
اجلميع حتتها واالتص���ال بهم ودعم األقوى 
علي األرض. الس���فراء األمريكان سواء الذي 
اغتيل أو احلالية، جيتمعون بش���يوخ وأعيان 
القبائ���ل ح���يت يضمنوا س���يل م���ن املعلومات 
وكذل���ك ال���والء. كذلك االجتم���اع جبميع 
قيادات املليشيات واألقوى فقط وعلي انفراد 
، وجيب أن يكون هنالك حضور أعامي حيت 
ي���راه اللبي���ني وبه���ذا ينقلون صورة للش���عب 
اللي���يب أن ه���ؤالء حت���ت س���يطرتنا وكذلك 
ال ختافوه���م وممك���ن حيكموك���م أذا أردن���ا 
ذلك.. اجملموع���ة الثالثة وهي ليس���ت مهمة 
ألمري���كا أو ال���دول الك���ربى األخ���ري، ه���ي 
النخب السياس���ية واليت ترتاشق مع اإلسام 
السياس���ي ومن بعيد وتهاب غرفة ثوار ليبيا 
واجلماعات املس���لحة واليت ال متلك منها أي 
مموعة وليست مثل اجلماعات اإلسامية 
واليت لديها مموعات مس���لحة كثرية ويف 
كل م���كان. أمريكا اس���تعملت هذا األس���لوب 
يف الع���راق والصوم���ال وأفغانس���تان بع���د ما 
عرفوا أن الس���اح ال حيل املشاكل هنا ولكن 
معرف���ة الرتكيب���ة االجتماعي���ة والثقافية 
هلذه الش���عوب أهم م���ن مواجهتها بالس���اح. 
فلس���فتهم أعطاء الفرصة للجميع والوقوف 
جبان���ب األق���وى وتقويت���ه ح���يت يتحك���م يف 
الب���اد ويكون والئ���ه هلم ومين���ع املتطرفني 
م���ن الوص���ول اليهم يف أي م���كان.. أي احتواء 
املش���كلة يف مكانه���ا وطامل���ا ال تصل���ين ول���ن 
تؤث���ر علي وط���ين وش���عيب، فه���ذا مريح لي 
واس���لم طريقة هي االحتواء وإعطاء فرصة 
للجميع.. هذا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا 

وعماء ليبيني وعرب كثريين داخل ليبيا.
أسباب فشل الدولة الليبية هي:

1-غي���اب ت���ام للجي���ش والش���رطة نتيج���ة 
السياس���ي ض���ده  اإلس���ام  وق���وف مجاع���ة 
وكذلك من يسمون انفس���هم ثوار واللجنة 

األمنية العليا حتت ذريعة أن أعضاء 	
اجلي���ش أزالم ووالئه���م للق���ذايف ومينع���ون 
قي���ام جي���ش جدي���د حيت ه���م ُمس���تفيدون  
فلديهم املال والس���اح ويتحكم���ون يف صنع 

القرار ويهابهم الشعب.
وانبطاحها  ورضوخها  احلكوم���ات  2-ضعف 

للجماعات املسلحة وخوفها منهم.
3-وقوع املؤمتر حتت تأثري األخوان املسلمني 
يس���مون  مم���ن  وحبماي���ة  الوف���اء  وكتل���ة 

انفسهم ثوار واللجنة األمنية العليا
4-غياب كامل جلهاز القضاء وعدم قدرته 
عل���ى تنفي���ذ حك���م واح���د نتيج���ة س���يطرة 

األطراُف املسؤولُة عن فشِل الدولِة الليبية ... حملية وأجنبية
ناجي مجعه بركات

التيارات اإلس���امية عل���ى صنع الق���رار ومنع 
القضاة من ممارسة عملهم.

5-الفس���اد املالي والذي تفشي اكثر من عهد 
الطاغية وأه���درت 150 مليار دينار دون فائدة 
تذك���ر للمواطن أو بنية حتتية جيدة وحيازة 

معظمه من قبل مجاعات معينة.
6-خ���وف وخت���اذل أعض���اء اجلي���ش النظامي 
والش���رطة والس���بب هو خوفهم ممن يس���مون 
انفس���هم ث���وار وال يري���دون مواجهته���م ألنهم 
ال ميلكون الس���اح والعتاد، وبنفس القوة لدى 

من ُيسمون انفسهم ثوار ليبيا.
الش���عب  أفراد  املفرطة من بعض  7-الس���لبية 
وع���دم الوق���وف والتص���دي ل���كل م���ن حياول 
أفش���ال قي���ام الدولة وه���ذا نتيجة ع���دم وجود 
وغيابه���م ع���ن  قيادات تقود احلراك الشعيب 	
الس���احة نتيجة لعدة عوامل وأكثرها اخلوف 
وع���دم وج���ود قوان���ني حتميه���م م���ن القتل���ة 

واجملرمني.
8-تدخ���ل املفيت جلان���ب التيارات اإلس���امية 
ونس���يانه أن وظيفت���ه جيب أن يس���ودها العدل 

واملساواة.
عل���ي  وس���يطرتها  املناط���ق  بع���ض  9-مت���رد 
وحماولته���ا  الس���اح  م���ن  كب���رية  كمي���ات 
ف���رض نفس���ها عل���ي صن���ع الق���رار يف داخ���ل 

الدولة الليبية.
10-تورط دول أجنبي���ة مع بعض اجلماعات 
داخ���ل ليبي���ا ومجيعه���م حي���اول أفش���ال قيام 

الدولة الليبية
اس���تعمال  الكربي  الدول  11-حماول���ة بعض 
سياس���ة العصا واجلزره ومس���اعدة األقوى وال 

يهمهم من هو طاملا يكون والئه هلم.
مجيعنا يعرف األسباب ولكن أين احللول واليت 
هي بيد هذه اجلماع���ات. جيب أن يكون هنالك 
حوار بني هذه اجلماعات وبرعاية طرف ثالث 
وليس الذين ذكرتهم.  الطرف الثالث جيب أن 
يكون متفق عليه من قبل اجلميع ورمبا انسب 
أط���راف هما اجلامعة العربي���ة واألمم املتحدة 
حيث هما من بدأا عملية طلب محاية الش���عب 
اللي���يب من���د ب���داء ث���ورة 17 فرباي���ر 2011م.  
ب���دون هذا احل���وار وبدون جل���وس اجلميع مع 
بعض ولو تطلب األمر سنة كاملة لكي خنرج 
م���ن هذه احملن���ة . ال نريد ليبي���ا أن تكون دولة 
فاش���لة وال نريد ليبي���ا مثل الصوم���ال ولبنان 
والع���راق. نريد من ال���دول الكربي أن تس���اعد 
ليبي���ا للخروج من هذه احملنة وليس أن تربكنا 
وتس���اعد املتطرف���ني واجملرم���ني واإلرهاب���ني. 
نري���د من جريان ليبيا أن يس���اعدونا يف محاية 
حدودن���ا وم���ن ال���دول العربي���ة أن تك���ف ع���ن 
مس���اعدة التيارات املتصارعة من أجل السلطة 
وليبيا قادم���ة أرادوا هم أم مل يريدوا وليبيا هلا 
مستقبل ومكانة مرموقة بالعامل املتحضر. لن 
تنافس���هم ليبي���ا ولن تأخذ منهم ش���يء والعامل 
اصبح مثل البلد الواحد واملنافسة الشريفة هي 
م���ا نريده وال نريد حتطيمنا من قبل أش���قاءنا 
لغرض أن يبقوا هم يف السوق. كما نتمنى من 
الشعب أن يهب هبة رجل وامرأة واحدة ويطرد 
هذا املؤمتر اهلزيل وأن يرس���ل رس���الة واضحة 
بأن���ه يريد األم���ن واألمان واحلري���ة والكرامة 
والدميوقراطي���ة والصحة والتعليم واملس���اواة 
وال يري���د الظ���ام والس���واد والنه���ب واألقصاء 
والقت���ل والفق���ر والرتهيب ، واس���تعمال الدين 
كغطاء إلخضاع الشعب اللييب وختويفهم من 

الوطنيني حبجة العلمانية والكفرة.
ليبيا حرة وستكون حرة وليبيا قادمة بعون اهلل

لي���س م���ن ب���اب جل���د ال���ذات وال قفزا 
للث���ورات  التارخيي���ة  التج���ارب  عل���ى 
ولكن ق���راءة ملعطيات واقع نش���ارك يف 
صنع���ه بأخطائن���ا وقصورن���ا ،فالوطن 
اليوم يئن بأوجاع���ه وآالمه وتنحر فيه 
احلرية عل���ى مذابح الفوضى والتزوير 
وتش���ويش العق���ول ،فا س���يادة لقانون 
وال ع���رف وال اخ���اق ،فق���د كث���رت 
الدمامل واستش���رى الفساد كالصديد 
يف جس���د الوطن ،غاب���ت مامح الدولة 
حي���ث جي���رى كل يوم اغتي���ال الوطن 

واإلنسان . 
لق���د كنا نش���كو يف عه���د الق���ذايف من 
ظاه���رة االغتي���ال س���واء كان اغتي���اال 
جس���ديا أو فكريا أو اغتياال للشخصية 
،ومع ذلك ش���ارك اغلبنا بع���د ثورة 17 
للدول���ة  الذات���ي  االغتي���ال  يف  فرباي���ر 

الليبي���ة قب���ل أن تول���د أو يع���اد بنائه���ا 
،ورغ���م اتفاق االغلبي���ة يف البداية على 
إنه���اء الدكتاتورية لك���ن ما أن جنحنا 
أن  قب���ل  اختلفن���ا  حت���ى  اس���قاطها  يف 
نش���رع يف وضع أس���س بناء الدولة ،ومل 
ندرك أن اخطر ش���يء عل���ى الوطن هو 
اغتياله من الداخل على يد أبنائه حتت 
خمتلف األجندات والتسميات ،فعندها 
تتح���ول اآلم���ال واألمان���ي إىل خيب���ات 
،وتتحط���م االح���ام كاألم���واج عل���ى 
صخور الوهم ،و يتحول اخلري إىل ش���ر 
،والبناء إىل هدم وانكس���ار ،والرفعة إىل 
تدن واحنط���اط ،وإعادة صن���ع الوطن 
وتنميته إىل العمل على اغتياله بش���تى 

الطرق . 
االغتي���ال الذات���ي " للدولة م���ن الداخل 
،يت���م من خال حتطي���م أي مظهر من 
مظاه���ر اهليب���ة والس���يادة وإنهاكه���ا 
داخليا مبش���كات وجتاذبات وصراعات 
حتت مسميات عديدة قد متتد لسنوات، 
تس���تنزف طاقاته���ا ومقدراتها وحتوهلا 
من دول���ة إىل دوي���ات مفتتة مقطعة 

االوص���ال ، وإىل متمع قبلي وجهوي 
باملعنى املأس���اوي للكلم���ة غزوات قبلية 
وجهوي���ة ووصاية عل���ى املنافذ واملوانئ 
واملط���ارات، وم���دن ومناط���ق مطيع���ة 

وأخرى متمردة . 
صناعة االغتي���ال الذاتي للوطن بأيدي 
ه���ي مس���ة  بأي���دي غريه���م  او  أبنائ���ه 
املرحل���ة املقبلة أن مل حت���دث مفاجآت 
تنفي���ذه  اجل���اري  املسلس���ل  ضم���ن 
،واليت رمب���ا حتدث تشويش���ا أو ارباكا 
للمش���هد وتضفي املزيد من التعقيدات 
فق���ط  لي���س  حتم���ل  املرحل���ة  علي���ه، 
اتس���اع الفج���وة القائمة ب���ني االطراف 
املختلف���ة يف املكونات القبلية واجلهوية 
من اط���راف املعادلة، وإمن���ا اهلدف من 
ذل���ك أيضا ض���رب وحدة الب���اد وخلق 
املع���اداة ب���ني الن���اس، فتتح���ول أو ه���ي 

تع���ود يف احلقيقة كم���ا كانت بطرق 
جدي���دة ق���وة للقهر واالس���تعباد حتكم 
البل���د م���ن خال منظ���ور األم���ن وبقاء 
النظام والوالء له، مبس���ميات وعناوين 
لن يكون م���ن الصع���ب اختاقها ومنها 
محاي���ة األم���ن الوط���ين أو الدف���اع عن 
مق���درات الوطن أو تصفية هذا الطرف 
أو ذاك حت���ت حجة التط���رف والتكفري 
. يف ليبي���ا ال ن���كاد خنط���و خط���وات إىل 
األم���ام من أج���ل حتقيق أه���داف ثورة 
17 فرباي���ر حتى جند أنفس���نا نرتاجع 
عش���رات اخلطوات إىل ال���وراء بوعي أو 
بدون وعي نتيج���ة العراقيل واألزمات 
والصراع���ات اليت ما فتئت بعض القوى 
اليت مل تؤمن حبتمية التغيري ختتلقها 
يوما بعد يوم م���ن أجل حتقيق أهدافها 
يف ظ���ل التغي���ري ال���ذي تس���عى جاهدة 
لفرض���ه عل���ى الش���عب اللييب وبس���بب 
الغياب التام للدولة اليت بالكاد تتلمس 
خطواته���ا املتعث���رة عل���ى طري���ق إعادة 
البن���اء حتى يقال ال ش���ئ حتقق يف ظل 
ث���ورة 17 فرباي���ر، وأن م���ا كان قائما 

ه���و أفض���ل  "نظ���ام" دكتات���وري  م���ن 
م���ن ه���ذا الوضع ال���ذي نعيش���ه يف ظل 
انسداد آفاقه وتعثره املستمر. تراجع يف 
الوضع االقتصادي من جّراء االضرابات 
واالعتصام���ات وإغ���اق موانئ تصدير 
النفط وفساد مالي وأداري غري مسبوق 
، احلي���اة اليومي���ة واألم���ان الش���خصي 
ش���به  أو  معدوم���ا  اصب���ح  للمواط���ن 
مع���دوم ، ناهيك ع���ن االبتعاد عن حالة 
األمن واألم���ان واالس���تقرار املأمول يف 
احلالة العامة املعاش���ة، مظاهر السيادة 
تته���اوى، وبس���ط نف���وذ الدول���ة عل���ى 
مناطقها وأراضيها يكاد يصبح منعدما 
متام���ا يف بعض امل���دن . الوض���ع األمين 
خطري ومقلق جدا وخصوصا املسلس���ل 
الغامض ) مسلس���ل االغتي���االت ( الذي 
وصل���ت به اجل���رأة أن خيرتق احلواجز 

حتى يصل ليس للعس���كريني فحس���ب 
بل املدنيني رجال ونساء يف حتد واضح 
إلرادة الش���عب ويف إص���رار مقيت على 
اغتي���ال كل املعاني واملب���ادئ اليت طاملا 
ناضل الليبيون من أجلها وعندما يصل 
مسلس���ل االغتياالت إىل ه���ذه الدرجة 
من التح���دي معين هذا – ب���كل وضوح 
– أن هذه االغتياالت ليس���ت عشوائية 
وأنها منظمة ومدعومة من داخل الباد 
أو جهات تعرف كل التفاصيل األمنية 
والسياس���ية من الداخ���ل . ومع اعرتافنا 
أن الب���اد تعي���ش حالة اس���تثنائية ويف 
وضع يصعب على البعض حتمله ، لكن 
احلقيقة املؤملة أن الوضع الذي نعيش���ه 
ما ه���و إال حالة أو نتيج���ة تلك الثقافة 
ال���يت صنعها النظام الدكتاتوري الذي 
جث���م عل���ى صدورن���ا عقود م���ن الزمن 
والذي حيتاج إىل س���نوات حتى ينقشع 
ظ���ام ذلك الكابوس وحت���ى نقف على 
أعتاب حلم طاملا حلمنا به مجيعا أمسه 
) الدول���ة ( بكل ما تعين هذه الكلمة من 

معنى .

اغتيال الوطن من الداخل
عبد املنصف البوري
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عبقرية املكان
طّلي���ْت م���ن ُفوق اجّلب���ْل .. عند املس���ا .. َرْي���ْت البحْر .. 

ساياْت فيْه اْنواْرها
جّليت ع���ن قليب الّزعْل .. وِعْش���ْت الّزه���ا .. يف َجْوها .. 

ونشوْة عبرْي أزهاْرها
طّلْيْت من فوْق اجّلَبْل .. باَنْن ضوايا درنة

اْلِقيْت روحي ِمْنذِهْل .. سارْح ْبَروعْة درنة 
تتميز مدينة درنة مبوقعها أسفل اجلبل وعلى ساحل 
البحر، يقس���مها الوادي إىل ش���طرين. سحر الطبيعة  
فيه���ا يعود إىل موقعه���ا وإىل عيون مياهها وش���اهلا، 
وإىل الس���واقي ال���يت اخرتق���ت ش���وارعها وبس���اتينها، 
وحتى بعضًا من منازهلا. وما يزال ذلك الس���حر عالقًا 
بذاكرة جيٍل أوشك على الرحيل. درنة هي السواني 
والس���واقي واملوز والرمان والزه���ر والورد واليامسني. 
حباها اهلل بكل هذا العطاء. وما كان عطاؤه حمظورا.

وهي يف التاريخ إغريٌق وروم ودول إس���امية، وغزاٌة 
أمريكي���ون وإيطالي���ون، وإدارة عس���كرية بريطانية. 
س���كانها عرٌب أصوهلم من غرب  الباد وشرقها ومن 
مص���ر واألندلس وكريت وتركيا، اس���تقروا جبوار 
الصحاب���ي اجلليل زهري بن قي���س البلوي ورفاقه من 
صحابة رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم وتابعيهم. 
مس���اٌت  هل���م  درناوي���ني  فيه���ا  وانصه���روا  اختلط���وا 
وخصوصياٌت ال خيطئها من يعرفهم. يقول الرحالة 
الدامناركي كن���ود هولومبو عنها وعنهم يف كتابه 

"رحلة يف الصحراء الليبية"  :
)متتل���ك درنة أصفى وأنقى وأطي���ب املياه يف إفريقيا 
الش���مالية كله���ا... وأراض���ي درن���ة مغطاة ببس���اط 
كثيف من احلشائش واألعشاب وتتألق فيها األزهار 

اجلميلة....(، ويقول:
)خي���رج الش���باب الع���رب يف الش���وارع وه���م يزين���ون 
أعناقهم بأطواق م���ن الزهور املختلفة األلوان. وبقدر 
ما يهيم���ون باجلمال الذي حييط به���م، ينطبع ذلك 
يف ضمائره���م أيض���ًا... ويب���دو أن الش���كل الع���ارم من 
اإلسام الذي يعتنقه سكان اجلبال يف خضم نضاهلم 
ض���د مضطهديه���م اإليطالي���ني، قد حّل���ت مكانه هنا 
مس���ات أخرى تتمثل بالدماث���ة والنعومة... مل أعرف 
مكان���ًا آخر مثل هذا املكان حيث يض���ع الناس كل ما 
هو كري���م ولطيف ومجي���ل يف املق���ام األول، وحيث 

ينفرون من اخلرافات نفورهم من الوباء.(
يف األدب والثقافة والسياسة

األدبي���ة  تاب���ع حركته���ا  م���ن  درن���ة كل  أدهش���ت 
والثقافية وعاصر عطاَءها الغزير يف التعليم واإلدارة 
يف كام���ل الش���رق اللييب وه���ي املدينة ال���يت رمبا مل 
يتج���اوز عدد س���كانها يف مخس���ينيات الق���رن املاضي 
عش���رين أل���ف نس���مة. وكان لدرن���ة أيض���ًا دوره���ا 
السياس���ي البارز من خال نش���اط ف���رع مجعية عمر 
املخت���ار. ملع���ت أمس���اء أبنائه���ا إبراهي���م أس���طى عمر 
وعبد الكريم عزوز وعمر شنيب وعلي أسعد اجلربي 
وعب���د اهلل س���كته وعبد الرازق ش���قلوف وعبد الكريم 
جربيل وفؤاد شنيب وعبد احلميد بن حليم وسليمان 
احلصادي وحممد )احلريوش( احلصادي ومصطفى 
الطرابلس���ي وعبد اجلواد الفريطيس والسيد الثلثي 
وحممد بوغ���رارة وخليفة الغزوان���ي ورجب املاجري 
وحمم���د اهلني���د واهلواري ساس���ي وغريه���م ممن ال 
يتس���ع اجملال لتعدادهم. ومن النس���اء مفيدة بن فايد 
ونوري���ة الثلث���ي وفتحي���ة ش���نيب وفاطمة عاش���ور. 
وتس���جل املدين���ة باعت���زاز اس���م حمم���د عب���د اهلادي 
رائد املس���رح اللييب مؤسس 'فرقة هواة التمثيل' سنة 

 .1930
وخرج من درنة املعلمون إىل مرادة وسوسة وجردس 
والعويلية والبيضاء وطربق والقبة واألبيار وسوس���ة 
وال���ربدي وغريها من مدن وقرى الش���رق اللييب، وما 
اقتص���ر عطاؤه���م على واج���ب التعليم بل تع���ّداه إىل 
الرتبي���ة والتثقيف. فامتّد إش���عاع فرقة هواة التمثيل 
������� على س���بيل املثال ���� إىل مدرس���ة القب���ة الداخلية،  
حيث أقام تاميذها املس���رحيات حتت إش���راف ناظر 
املدرس���ة آنذاك الس���يد الثلثي.  م���دارس درنة كانت 

هلا ماته���ا الدورية فق���د كان ملدرس���ة النصر يف 
الثاثيني���ات  ملة "املدرس���ة" ت���رأس حتريرها عبد 
الكريم جربيل، وكان ملدرس���ة األبي���ار ملتها أيضًا 
باس���م "السراج" س���نيت 1951 و1952. وكانت درنة 
رائ���دة يف م���ال تعليم املرأة، حي���ث افُتتح أول فصل 
دراس���ي للبنات فيها س���نة 1926 حت���ت إدارة مفيدة 
ب���ن فايد، وُأعيد افتتاح مدرس���ة الزه���راء للبنات بعد 

انقضاء احلرب العاملية الثانية سنة 1943. 
وكان���ت للمدينة "ندوتها" األس���بوعية اليت أطلقتها 
ونظمتها مجعي���ة عمر املختار، يتوج���ه إليها مجهور 
ليتابع���وا  أس���بوع  م���ن كل  الس���بت  كثي���ف مس���اء 
ويش���اركوا يف مناظ���رٍة يف ش���أٍن من ش���ؤون املدينة. 
كان���ت الندوة أداًة م���ن أدوات التثقيف وتنوير الرأي 

العام.
ذل���ك كان زمن العلم والتعليم والعط���اء بغري َمنٍّ أو 

حساب.

يع���ود ذل���ك اإلنت���اج الغزي���ر واألداء املتمي���ز يف جانب 
من���ه إىل الق���رب م���ن مص���ر مبؤسس���اتها التعليمية 
وصحافته���ا ومس���رحها، وإىل العائدي���ن م���ن املهجر 
يف مص���ر والش���ام وتركيا ب���زاٍد من العل���م واالنفتاح 
عل���ى العامل من حولنا مل يكن متاح���ًا يف الداخل زمن 
امللِهم���ة ببحره���ا  االحت���ال، وإىل س���حر الطبيع���ة 
وجبله���ا وينابيعها وس���واقيها وبس���اتينها. ولكن ذلك 

ليس كلَّ احلكاية.
زنقة الدرقاوية

يف  ‘الب���اد’  أزق���ة  م���ن  واح���دٌة  الدرقاوي���ة  زنق���ة 
الثاثيني���ات واألربعيني���ات متث���ل منوذج���ًا مصغ���راً 
للمدين���ة. ه���ي زنق���ة الدرقاوي���ة نس���بًة إىل جام���ع 
وكّت���اب الدرقاوي���ة الواقع���ني عن���د مدخ���ل الزقاق. 
من األس���ر ال���يت س���كنت ه���ذا الزق���اق ُأس���ر املاجري 
والربعصي وبن حلي���م وبن طاهر واملصراتي واإلمام 
ومكراز وبوعوض ورمحني رئيس الطائفة اليهودية 
ومخوس حي���ون وبوزيد واهل���رام والعجيلي والدالل 

والثلثي وامهدي.
نراه���م يف ه���ذا الزقاق خليط���ًا من أحف���اد اهلجرتني 
األندلس���يتني والطواهر والتواجري وزلينت ومصراته 
والرباعصة والكراغلة والدرسة واملصريني واألتراك 
واليه���ود. ع���اش يف ه���ذا الزق���اق كما ن���رى احلَضُر 
والبدو، واملس���لُم واليهودي، والتاجر وش���يخ الطريقة 
الصوفية وعمي���د الطائفة اليهودي���ة وعضُو ملس 
إدارة "ف���رع مجعي���ة عمر املخت���ار" مّخوس حّي���ون ����� 
اليهودي )اس���تمر تواجد اليهود وتعايشهم مع العرب 
املس���لمني يف املدينة حتى نكبة فلس���طني سنة 1948 
كما ه���و معروف(. أذكر والدت���ي رمحها اهلل تروي 
حكايات عن اس���تري ابنة مّخوس الذي عاش جاراً لكل 
هذه العائات املس���لمة، وكي���ف كان ُيطلب منها أن 
تطف���ئ مصباحًا أو أن تقوم بعم���ل آخر حمظور على 
اليه���ود يف س���بتهم. ال يع���ين ذل���ك أنه مل تك���ن هناك 
مش���اكل مع الطائفة اليهودية، ولك���ن الطابع العام 
كان طابع التعايش يف س���ام. جتاوروا واختلطوا يف 
فضاء ضيق يس���كنه يف أيامنا هذه م���ا ال يتجاوز عدد 

أصابع اليدين من األسر. 
وخ���رج من ه���ذا الزق���اق، برتكيبته الس���كانية هذه، 

جتاٌر ومعلمون ودبلوماس���يون ومهندسون وأستاذ يف 
ط���ب األطفال وأس���تاذ يف أمراض النب���ات وموظفون 
س���امون ورياضيون وأول ممثلتنْي على املسرح اللييب 

)فوزية العجيلي وحليمة الثلثي(. 
لق���د كان العطاء واإلبداع يف ه���ذه امليادين ���� إضافة 
إىل م���ا س���لف طرحه م���ن أس���باب ���� نت���اج الرتكيبة 
الس���كانية للمدين���ة وانفتاحه���ا وقبوهل���ا لاختاف 
والتماي���ز م���ن دون رف���ٍض أو إقص���اء. ه���و التص���احل 
والتعاي���ُش مع التن���ّوع واالختاف. مل ُتْق���ِص املدينة 
أح���داً بس���بب قبيلت���ه أو دين���ه أو منش���ئه أو عودت���ه 
احلديثة من املهجر أو ملذهبه أو ملبس���ه. إنه التسامح 
)عكس اإلقصاء ورفض االختاف( الذي ُيعترب حبقٍّ 

عامًا رئيسيًا من عوامل صعود املدن واحندارها. 
السبعينيات: رحلة االحندار

وب���دأ مجال املدينة يف الس���بعينيات من القرن املاضي 
ينحسر ش���يئا فش���يئًا، فقد داهمت الكتُل اخلرسانية 
رت سواقيها، وتراجعت  بساتيَنها، وغارت مياُهها، وُدمِّ
ُخضرته���ا. أط���ّل القب���ح ليح���لَّ حم���ّل كل مجي���ل. 
وتزام���ن ذل���ك م���ع رف���ض املدين���ة التس���لط والظلم 
ف���كان جزاؤه���ا اإلهم���ال والتجوي���ع والقت���ل البطيء 
يف  األحب���اب  وغي���اب  واليتام���ى  الث���كاىل  آالم  ف���وق 
الس���جون. وواجهت املدين���ة محلًة أزع���م أنها كانت 
األش���رس إلفقار س���كانها وجتهيلهم. ِمن سكانها َمن 
مل يك���ن ل���ه من س���بيٌل للحص���ول على احل���د األدنى 
من متطلب���ات املعيش���ة اليومية من جتهي���ٍز لوجبات 
الّرز أو املكرونة وطاس���ة الش���اهي سوى استامها من 
اجلمعيات التموينية على احلساب. ومل حتَظ املدينُة 
بإنشاء مدرسة واحدة منذ سنة 1977. وقف يف وجه 
الظلم من وقف، وانكفأ آخرون على أنفسهم رافضني 
االنضواء حت���ت رايته أو االحنناء ل���ه. وكان اإلميان 

باهلل وقدرته املاذ األخري الذي ال يأس معه.
رّد الفعل 

القم���ع ال���ذي مل يعرف ح���دوداً كانت ل���ه ردات فعٍل 
تبّن���ت هي أيضًا ما ال يعرف حدوداً للش���طِط واملغاالة 
م���ن م���دارس هلا جذوره���ا الضاربة يف أعم���اق تاريخ 
األم���ة مثلما هل���ا منّظروها املعاصرون. ب���دأت املدينة 

تفق���د اعتداهَل���ا وتصاحَل متس���اكنيها عل���ى اختاف 
أصوهل���م ومش���اربهم ورؤاهم للحياة. وش���يئًا فش���يئًا 
احنس���ر ن���ور املدينة الذي أش���ّع يف م���د تألقها على 
كامل الوطن. وتراجعت صورة زنقة الدرقاوية اليت 
احتضنت باحلب والتسامح والتنوع وقبول االختاف 
وعقائده���م  أصوهل���م  يف  املختلف���ني  أولئ���ك  كل 
وثقافاته���م م���ن دون ع���دوان عل���ى أح���ٍد أو إقص���اٍء 
ألح���د. ونرى اليوم نفراً م���ن أهل املدينة ومن غريهم 
يّدعون اإلمساك بناصية احلقيقة املطلقة خيّطئون 
ويكّف���رون وخُيرجون من املّلة وم���ن رمحة اهلل كل 
م���ن خالفهم. فرض���وا على املدينة م���ا ليس من طبع 
وُخلق أهلها، ليس بالكلمة الطيبة واملوعظة احلسنة 
عّله���م يس���تميلون القلوب، ولك���ن بالغلظ���ة والزجر 
والرتهي���ب والقت���ل. هم النقيض ملا علي���ه أهل املدينة 
عرب أجيال. وأطَبق ظاٌم كان قد بدأ يرخي أس���داله 

على املدينة منذ ما يزيد عن أربعني عامّا.
نظم حممد مه���دي اجلواه���ري يف أربعينيات القرن 

املاضي قصيدًة، كان منها:
أْطِبْق ُدجى، أْطِبْق َضباُب  *   أْطبْق َجهامًا يا َسحاُب

قًا، أطبق َعذاُب رَّ أطبْق دخاُن من الضمري *  حُمَ
أطبْق َدماُر على مُحاِة  *  دماِرهم، أطبق َتباُب
أطبْق َجزاُء على ُبناِة  *  ُقبوِرهم أطبق ِعقاُب

ْب صداَك *   البوُم، أطبق يا خراُب أطبْق نعيُب، جُيِ
ج���ى يا جواه���ريُّ عل���ى درن���ة مثلما  لق���د أطَب���ق الدُّ
أطَبق على عراقك، وأطَب���ق الضباُب ودخاُن الضمائر 
احملرتقة والدماُر واجلزاُء والنعيُب واخلراب. انطفأت 
مش���س درنة واس���تحالت ثقب���ًا أس���وَد يبتل���ع رجاهَلا 
وثقافة التعايش والتس���امح والتنوع فيها؛ دائرُة فعله 

يف متّدٍد يسعى البتاع الوطن كله.
ولكن احملنة حتمًا ستزول. سينقشع الظام وينقشع 
الضال. س���تنتصر احلياة. س���تبزغ مش���س درنة من 
جديد تنش���ر النور وال���دفء، تنّوع���ًا وتآلف���ًا وتناغمًا. 

وسيحيا الوطن.

درنة: الرحيل من زمن إىل زمن
 نور الدين السيد الثلثي

19ميادين االقتصاد

الدين : خالد مد  •حترير و ترمجة 
ع���ن  الص���ادرة  البيان���ات  اح���دث  تفي���د 
ب���ان   ، اجلدي���د  الدول���ي  تقريرالبن���ك 
وجن���وب  نيجريي���ا  م���ن  كل  اقتص���اد 
نص���ف  حن���و  يش���كل  ومص���ر  أفريقي���ا 
االقتص���اد االفريق���ي ، والتقري���ر الذي 
صنف االقتصاديات العاملية على أساس 
قوة عملتها ، قال إن الصني سوف تتفوق 
على الواليات املتحدة األمريكية حبلول 
نهاية ع���ام 2014 كأك���رب اقتصاد يف 
الع���امل. وذكر التقري���ر أن االقتصادات 
ذات الدخ���ل املنخف���ض، و الت���ى متث���ل 
اإلمجال���ي  احملل���ي  النات���ج  م���ن  نس���بة 
العاملي، كان أكرب بنس���بة مرتني على 
أساس تعادل القوة الشرائية PPP، من 
قوتها بسعر الصرف يف عام 2011. ومع 
ذلك، ش���كلت هذه االقتصادات حنو 1.5 
% فق���ط من االقتص���اد العاملي، ولكنها 
تغط���ى ما يق���رب من 11 % من س���كان 
الع���امل. وما يقرب من 28 % من س���كان 
الع���امل يعيش���ون ضمن اقتص���ادات يبلغ 
متوس���ط الناتج احمللي اإلمجالي للفرد 
مبتوس���ط  دوالر   13460 م���ن  اكث���ر 
عامل���ي ، بينم���ا 72 % م���ن س���كان العامل 
يعيشون ضمن اقتصادات يبلغ متوسط 
النات���ج احمللي اإلمجالي للف���رد أقل من 
ذلك املتوسط العاملى .وبرنامج املقارنات 
الدولي���ة )ICP( ال���ذى أص���در البيانات 
اجلدي���دة أن االقتصاد العامل���ي انتج من 
الس���لع واخلدمات ما قيمت���ه أكثر من 
وج���اء   ،2011 يف  دوالر  تريلي���ون   90
م���ا يق���ارب م���ن نص���ف إمجال���ي الناتج 
العاملي من البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل.ولق���د جاءت س���تة من أكرب 12 
اقتص���اد يف الع���امل ضم���ن فئ���ة الدخ���ل 
املتوس���ط )اس���تنادا إىل تعري���ف البن���ك 
الدولي( ، و تل���ك االقتصادات متمعة، 
تشكل ثلثي االقتصاد العاملي، و تضم 59 
% من سكان العامل. وبلغ الناتج احمللي 
اإلمجال���ي للع���امل عل���ى أس���اس تع���ادل 
الق���وة الش���رائية حن���و 90.647 ملي���ار 
دوالر، مقارن���ة بنح���و 70.294 ملي���ار 
دوالروفقا لقوة اسعار الصرف . و بلغت 
حصة االقتصادات ذات الدخل املتوس���ط 
م���ن الناتج احمللي اإلمجال���ي العاملي 48 
% عند استخدام تعادل القوة الشرائية 
و 32 % عند استخدام معدالت صرافة 
.ووفق���ا للتقرير، أكرب س���تة اقتصادات 
متوس���طة الدخ���ل ه���ي الص���ني، اهلن���د 
وروسيا والربازيل واندونيسيا واملكسيك 
واليت متثل 32.3 % م���ن الناتج احمللي 
اإلمجال���ي العامل���ي، يف ح���ني أن أك���رب 
س���تة اقتص���ادات مرتفع���ة الدخ���ل هي 
اليابان،  األمريكي���ة،  املتح���دة  الوالي���ات 
أملانيا، فرنس���ا، اململكة املتحدة، وإيطاليا 
اليت متثل 32.9 %.ودول آسيا واحمليط 
اهلادئ، مبا يف ذلك الصني واهلند، متثل 
النات���ج احملل���ي اإلمجال���ي  م���ن   %  30
االورب���ى  االحت���اد  دول  بينم���ا  العامل���ي، 

االقتص���ادي  التع���اون  منظم���ة  دول  و 
والتنمي���ة ميثل���ون 54% %، وأمري���كا 
الاتيني���ة 5.5 % )باس���تثناء املكس���يك، 
التع���اون  منظم���ة  يف  تش���ارك  ال���يت 
والتنمي���ة واألرجنتني، اليت مل تش���ارك 
يف برنام���ج املقارن���ات الدولي���ة 2011(، 
بينما متثل أفريقيا وغرب آس���يا حوالي 
واهلن���د  منهما.والص���ني  ل���كل   %  4.5
يش���كلون ثلث���ي اقتص���اد منطق���ة آس���يا 
الياب���ان  باس���تثناء   ، اهل���ادئ  واحملي���ط 
وكوريا اجلنوبي���ة، بينما ميثل اقتصاد 
روس���يا أكثر من 70 % من اقتصادات 
رابطة الدول املستقلة، والربازيل 56 % 
م���ن أمريكا الاتينية.. و جنوب أفريقيا، 
ومصر، ونيجريي���ا ميثلون ما يقرب من 

نصف االقتصاد االفريقي.
اسعارا أالرخص  الدول  قمة  على  •مصر 

عل���ى  بيانات���ه  تعتم���د  ال���ذى  التقري���ر 
مس���توى االس���عار )PLI( اليت هي جزء 
 )ppp ( من مؤشر تعادل القوة الشرائية
، و ج���د ان االقتص���ادات االكث���ر غ���اءا 
م���ن حيث النات���ج احملل���ي اإلمجالي هي 
سويس���را والنرويج ، وبرمودا وأسرتاليا 
الوالي���ات  ج���اءت  والدمنارك.بينم���ا 
املتح���دة ف���ى املرك���ز 25 يف العامل من 
حيث الغ���اء ، ووراء معظم االقتصادات 
املرتف���ع األخ���رى، مب���ا يف  الدخ���ل  ذات 
ذل���ك فرنس���ا وأملانيا، والياب���ان، واململكة 
قم���ة  عل���ى  مص���ر  .وكان���ت  املتح���دة 
ال���دول أالرخص اس���عارا ف���ى العامل مع 
باكستان وميامنار وإثيوبيا ومجهورية 
الو الدميقراطية الشعبية.ووفقا للبنك 
الدول���ي، ف���ان البلدان األكث���ر ثراء من 
حيث نصي���ب الف���رد من النات���ج احمللي 
اإلمجال���ي هي قط���ر ومنطق���ة ماكاو 
اإلدارية اخلاصة، الصني، لوكسمبورغ 
والكوي���ت وبرون���اي ، و لكن ف���ى قطر و 

م���اكاو يتعدى دخل الف���رد هناك 100 
ال���ف دوالر س���نويا .. و هناك 11 اقتصاد 
اخري���ن يبل���غ دخل الف���رد فيها حنو 50 
الف دوالر س���نويا و متثل متمعة أقل 

من 0.6 % من سكان العامل.
•مثانية اقتصادات هي األفقر 

وهن���اك مثانية اقتصادات ه���ى : ماوي 
وموزمبيق ومجهورية أفريقيا الوسطى 
والنيج���ر وبورون���دي، والكونغ���و، وجزر 
القم���ر وليبريي���ا -فه���ى االفق���ر حي���ث 
يبل���غ نصيب الفرد الس���نوى م���ن الناتج 
احمللي اإلمجالي أقل من 1.000 دوالر.

وكشف تقرير البنك الدولي أن "قياس 
درجة رفاه الس���كان ميكن ان يتم بشكل 
أفضل عرب قياس مدى اس���تهاك الفرد 
الفعلي و نصيبه م���ن مجيع النفقات يف 
االقتص���اد ب���دال م���ن نصيبه م���ن الناتج 
احملل���ي اإلمجالي وهو أكثر داللة على 
م���دى اجيابية او س���لبية تأثري سياس���ة 
احلكوم���ة عل���ى األفراد".وبواس���طة هذا 
القياس وج���د ان االقتصادات اخلمس���ة 
أالعل���ى فعليا ف���ى االس���تهاك الفردى 
ه���ى : برم���ودا، الوالي���ات املتح���دة، جزر 
والص���ني،  كون���ج،  وهون���ج  كامي���ان، 
ولوكس���مبورج، على التوالي. حيث بلغ 
متوس���ط استهاك الفرد الفعلي حوالي 
8647 دوالر س���نويا.و التقري���ر ذك���ر 
أيض���ا أن الص���ني لديه���ا اك���رب مع���دل 
و حص���ة انف���اق ف���ى الع���امل خمصصة 
لاس���تثمار و تبل���غ النس���بة حنو %27 
)إمجالي تكوين رأس املال الثابت(؛ تليها 
الواليات املتحدة بنس���بة 13 % ، و اهلند 
7 % والياب���ان 4 % وإندونيس���يا 3 % 

على التوالي.

تقرير جديد للبنك الدوىل يصنف اقتصاديات 
العامل وفقا لقوة عملتها

األوربي لإلنشاء والتعمري يقبل 
عضوية ليبيا

قال البنك األوربي لإلنشاء والتعمري اخلميس املاضى إن 
مس���اهميه صوتوا لصاحل قبول عضوي���ة ليبيا وإنه وافق 
خ���ال اجتماعه الس���نوي يف "وارس���و" عل���ى متويل يصل 
إىل 700 مليون يورو لقربص على مدى األعوام الس���تة 

املقبلة.
تأس���س البن���ك ع���ام 1991 به���دف االس���تثمار يف الدول 
األوربية اخلارجة من حتت عباءة الش���يوعية ثم توس���ع 
يف مشال أفريقيا والشرق األوسط. وقال اليوم اخلميس 
إن ليبيا نال���ت العضوية وهي خط���وة أوىل صوب تلقيها 
اس���تثمارات، حبس���ب "رويرتز".وكان���ت قد طلب���ت ليبيا 

االنضمام لعضوية البنك يف 2013.

مصرف ليبيا املركزى: احتياطى 
العملة األجنبية يقدر ب� 113 

مليار دوالر
طرابل���س )أ ش أ(: ق���ال مصب���اح الع���كارى مدي���ر إدارة 
األس���واق املالية مبصرف ليبيا املرك���زى، إن "إحتياطى 
ليبي���ا من العمل���ة األجنبية لدى البن���ك املركزى وصل 
113 ملي���ار دوالر، وأن م���ا كان���ت تدي���ره  حت���ى اآلن 
 45 40 إىل  ف���ى ح���دود  الليبي���ة لاس���تثمار  املؤسس���ة 
مليارا واجملمد م���ن قبل األمم املتحدة". وأضاف العكارى 
ف���ى تصرحي���ات لوكالة أنب���اء الش���رق األوس���ط اليوم 
)اخلميس(، أن إمج���اىل االحتياطى من العملة األجنبية 
بالب���اد فى حدود 150 إىل 160 ملي���ار دوالر منها جزء 
ممد بقرارات األمم املتحدة اخلاص باملؤسس���ة الليبية 
لاس���تثمار ومايديره املص���رف الليبى املرك���زى املقدر 
اآلن 113 ملي���ارا رف���ع عن���ه التجمي���د من 17 ديس���مرب 
2011، من���وه ب���أن ه���ذا الرصي���د غ���ري مم���د والبنك 
املركزى ل���ه احلرية املطلقة فى ادارة ه���ذا األحتياطى. 
وفيم���ا يتعلق بنق���ص الدوالر باملص���ارف الليبية. أش���ار 
العكارى إىل أن س���بب نقص النقد فى املصارف التجارية 
هو الوضع األمنى الذى جيعل نقل العملة صعبًا، مؤكدا 
وجود حص���ة أس���بوعية للمص���ارف التجاري���ة. وأضاف 
الع���كارى إن أكث���ر عمل���ة متوف���رة اآلن ه���ى "الي���ورو"، 
مش���رياً إىل أن حوادث الس���طو األخرية على اإلرس���اليات 
من املص���رف املرك���زى إىل املصرف التج���ارى والفروع 
جعل���ت نقل النق���د األجنبى خطراً، مش���ريا إىل أن إدارات 
املص���ارف تتجن���ب النق���ل؛ حفاظ���ا عل���ى أرواح العاملني. 
ونصح العكارى املواطنني باستخدام بطاقات الفيزا، التى 
ق���ال: إنها متوف���رة اآلن باملصارف التجارية، وتس���توعب 
أرصدة من 500 دوالر إىل 15 ألف دوالر، مبينا أن ذلك 
سريع وآمن، وألن املواطن يستخدم العمات خارج ليبيا 
فى الغالب. وحول القيمة احلقيقية خلس���ائر ليبيا جراء 
إغاق موانى النفط خال الفرتة املقبلة. قال مدير إدارة 
األس���واق املالية مبصرف ليبيا املركزى مصباح العكارى 
إن البنك املركزى هو املسؤول املباشر أو األول على إدارة 
حتصيل اإلردات الس���يادية للدولة، س���واء كانت إرادات 
نفطي���ة أو إرادات تأتى من مص���ادر أخرى مثل الضرائب 

واإلرادات اجلمركية.

ليبيا نصف دينار 
طرح مص���رف ليبيا املرك���زي عملة معدني���ة جديدة بقيمة 
نص���ف دين���ار للت���داول يف األس���واق بداي���ة من األح���د املاضى 
.وأوض���ح املص���رف يف بي���ان ل���ه أن العملة اجلديدة س���تتداول 
جنًبا إىل جنب مع فئات العملة املعدنية املتداولة حالًيا.وش���كل 
العمل���ة املعدنية اجلديدة يكس���وها الل���ون األصفر الذهيب من 
الداخل، واألبيض من اخلارج.ووج���ه القطعة به صورة ملدينة 
ق���رزة األثري���ة والعامة األمنية، وس���يتم تغي���ري الصورة من 
2\1 إىل جنم���ة وه���ال، واس���م املصرف باللغ���ة اإلجنليزية 
وإضاف���ة 17 جنمة )ترم���ز إىل بداية الثورة(.وس���يكتب قيمة 
القطع���ة )2\1 نصف دينار( واس���م املص���رف وتاريخ اإلصدار 
حماط���ة بزخ���ارف إس���امية عل���ى ظه���ر العملة.وج���اء قرار 
مص���رف ليبي���ا املركزي طبًقا ألح���كام القانون رقم 1 لس���نة 

2005 وتعدياته.
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التموي���ل حي���ث تظه���ر عل���ى صفح���ات ميادين 
ش���خصيات تنتم���ي لكاف���ة التيارات السياس���ية 
والفكري���ة ، وم���ن خال نظ���رة عام���ة واعتقاد 
شخصي فان صحيفة ميادين ويف عامها الرابع 
حقق���ت جناح���ا يف التواصل م���ع املتلق���ي املهتم 
مبتابعة ما تنشره وان القائمني عليها خبربتهم 
وش���غفهم بالعم���ل الصحف���ي املهين اس���تطاعوا 
رس���م اهداف الصحيف���ة بتخصصه���ا يف جانب 
التوثي���ق االدبي الثقايف الغالب على موضوعاتها 
ل���ذا فجذبت اليها ق���راء متخصصني او مهتمني 
به���ذا اجلانب. ايض���ا اتبع القائم���ون عليها خطة 
لتوزيعها يف عدة مدن رغم  شح التمويل والدعم 
امل���ادي  ن���درة االعان���ات املدفوع���ة  ايضا توحي 
بضعف رأس املال وللتغلب على هذا او للحد من 
اثره مل تقم  بإغراق السوق بأعدادها حيث تنفذ 
من العرض يف املكتبات بش���كل خيتلف عن تلك 
الصحف اليت تظل تعرض نفسها لدى املوزعني 
وتس���تجدي القارئ ، واعتقد ان سياسة التوزيع 
ه���ي االخ���رى كان هلا دور يف ان تكتش���ف مدى 

قبوهلا لدى القراء وتعزز من مكانتها. 
ص��الح مفتاح حممد احل��داد اعمال ح��رة :� رأى فى 
الصحاف���ة الليبية ه���ى جيدة مجيعه���ا وأمتنى 
االعان���ات  يت���م فق���ط تقلي���ص صفح���ات  ان 
والدعاي���ة وزيادة املادة الصحفية املتنوعة ودوام 
توزيعها بش���كل دورى ومنتظم والنظر فى سعر 
الصحيف���ة بش���كل ع���ام  وبالنس���بة لصحيف���ة 
ميادي���ن وخاص���ة دخوهل���ا عامه���ا الراب���ع فهى 
صحيف���ة ملم���ة وهل���ا الكثري م���ن الق���راء ولكن 

ينقصها زيادة فى االخبار الرياضية املتنوعة .
عبد القادر رمضان البدرى بائع صحف :�  الصحافة 
الليبية تعترب جيدة ولك���ن عدم انتظام وصوهلا 
اىل القاريء بش���كل يومى ُيش���كل عرقلة بس���بب 
توزيعه���ا وفيم���ا خي���ص صحيف���ة ميادين وفى 
عامها الرابع اق���ول بأنها صحيفة ممتازة  أدبية 

ثقافية وينقصها فقط االخب���ار الرياضيه فهى 
حمدودة جدا مع متنياتى هلا بدوام التقدم. 

بالنس���بة   �: صح���ف  م���وزع  العبي���دى  فتح���ى 
عليه���ا  االقب���ال  املكتوب���ة  الليبي���ة  للصحاف���ة 

متوس���ط  الن اكث���ر الن���اس تفض���ل الصحافه 
الكرتوني���ه لس���رعة االخبار وصحيف���ة ميادين 

ان���ا من متبعيه���ا النى اعتربه���ا صحيفة مميزه 
ملا حتتويه من موضوع���ات ثقافية ادبية تراثية 

ونقدية وهذا ما مُييزها عن غريها. 

ميادين سنة رابعة

األهلي بشكل مغاير 
على الواجهة احمللية !!

   ف���رق التح���دي والنجم���ة ودارن���س واالحت���اد تكش���ف 
للم���درب ط���ارق العش���ري عن تدن���ي واضح فى مس���توي 
العيب األهلي وس���وء أداء فى منطقة وسط امللعب وأخطاء 
فادحة فى خ���ط الدفاع وانعدام الفاعلية فى بعض العيب 

خط اهلجوم!!
   ث���اث  تع���ادالت بطعم الف���وز أمام 
التح���دي والنجم���ة واالحت���اد عل���ى 
ملعب شهداء بنينا وفوز بشق األنفس 
عل���ى دارنس مبلع���ب البيضاء األهلي 
فى ه���ذه املباريات وأم���ام هذه الفرق 
جيعلنا ال نصدق جتاوزه لفرق قوية 
ووصوله إلي دوري اجملموعتني على 

املستوي األفريقي ؟!!.
  مس���توي ضعي���ف وأداء س���ئ يفتقد 
إل���ي أبس���ط أجبدي���ات لعب���ة ك���رة 

الق���دم.
  ف���رق التح���دي والنجم���ة ودارنس 
واالحتاد تق���دم لألهلي خدمة جيب 
أن يس���تفيد منه���ا امل���درب ط���ارق العش���ري ال���ذي أمحله 
مس���ؤولية أداء األهل���ي وإص���راره عل���ى أن يلع���ب الاعب 
عبدالرمحن العمامي فى اجلهة اليس���ري بدال من البحث 

جبدية على إجياد العب بديل فى هذه اجلهة .
 نتم���ين م���ن امل���درب ط���ارق العش���ري أن يعيد حس���اباته 
وترتي���ب أوراقه وتايف العديد م���ن الثغرات الواضحة فى 
خط���وط الفري���ق الثاثة حتى يكون األهلي فى مس���توي 

الفرق اليت سيواجهها فى دوري اجملموعتني أفريقيا.
   األهل���ي حيتاج إلي صان���ع ألعاب ماه���ر وظهري موهوب 
ومهاج���م فع���ال يصنعون الفارق أمام ف���رق متتلك ثقافة 
الف���وز ومهارة اللعب وقوة األداء كالرتجي والصفا قس���ي 
ووف���اق س���طيف  . أداء األهل���ي أم���ام التح���دي والنجم���ة 
ودارن���س واالحت���اد غاي���ة فى الضع���ف وغري مقن���ع على 

اإلطاق !!
   لع���ب عش���وائي ركي���ك جيعل أنص���ار األهل���ي يضعون 
أيديهم على قلوبهم خوفا وقلقا من أداء فريقهم املتدني .

   األهلي سيلعب على واجهتني األولي حملية فى الدوري 
السداس���ي أمام ف���رق قوية كاألهل���ي طرابلس واإلحتاد 
واملدين���ة  . هل���ا ص���والت وج���والت عل���ى املس���توي احمللي 
ستس���عي إلي أثبات بأن األهلي قد وصل إلي دور الثمانية 
أفريقي���ا بضربة خ���ط !!! والثانية افريقي���ة أمام فرق هلا 
اجنازاته���ا وتارخيها لتقول لألهلي ق���ف مكانك ال حتاول 

يكفيك ما وصلت إليه ؟!!.

ول���د الاع���ب بوبك���ر العبدل���ي الش���هري 
بشميس���ة يف ع���ام 1938 مبدين���ة امل���رج 
األرض  تل���ك   ، بنغ���ازي  مدين���ة  ت���وأم   ،
الطيب���ة اليت كانت إن عطس���ت بنغازي 
أصيبت باألنفلونزا .. تلك املدينة الرائعة 
ال���يت كانت تع���رف يف العصر اإلغريقي 
600 ق.م حت���ت اس���م ) بركاي ( واليت 
جاءت منه���ا كلمة برق���ة . . تلك املدينة 
اإلغريق���ي  العص���ر  يف  هل���ا  كان  ال���يت 
يف  أبط���ال  والرومان���ي  واهلللينس���يت 
وال���يت ع���رف  الرياضي���ة  األلع���اب  كل 
العبيها بالس���رعة واجللد وقوة التحمل 
) واس���ألوا ع���ن أوان���ي الربانتيكي���ة( تلك 
املدين���ة اليت صدرت لن���ا رياضيني مهرة 
ال���وراد  حمم���د  مث���ل  األلع���اب  كل  يف 
العب النجم���ة يف اخلمس���ينيات وبوبكر 
مشيس���ة وعبدالكريم اهلال���ي وغريهم 

من العمالقة . 
     جاء بوبكر مشيسة إىل مدينة بنغازي 
ع���ام 1952 وعم���ره أربع���ة عش���ر عام���ًا 
لي���درس يف املدرس���ة الثانوية ، وش���ارك 
مع منتخب املدرسة الثانوية الذي كان 
يق���وده مصب���اح العري���يب ذل���ك الاع���ب 

الكبري الذي برز يف فريق الطليعة .
   لع���ب بوبك���ر مشيس���ة يف ع���ام 1953 
لفريق اهلال ، ثم خطفه اتعوله ش���توان 
األسطورة وأحضره لفريق النجمة ألنه 
رأى في���ه املوهبة ال���يت مل توجد من قبل ، 
ومل يك���ن يف خانة اجلناح األيس���ر س���وى 

احممد العلواني وخمتار الغناي . 
    لع���ب بوبك���ر مشيس���ة للنجم���ة حت���ى 
ع���ام 1956 عندما ق���رر فري���ق النجمة 
أن يوق���ف نش���اطه ، فذهب مشيس���ة إىل 
فريق األهلي مع مفتاح األصفر وخمتار 

الغناي. 
  وعندما عادت النجمة يف موس���م 1957 
ع���ادوا مجيع���ًا إىل فريق النجم���ة ولعب 
مع���ه حت���ى دوري اململك���ة ، وأش���هد أنين 
لعب���ت معه آخ���ر مباراة يلعبه���ا يف ملعب 
طرابل���س ض���د فري���ق االحت���اد ، وفازت 
فيها النجمة بهدف لصفر س���جله بوبكر 
مشيس���ة ، وق���رر حل���اوة ه���ذه املب���اراة 
ومج���ال اهلدف ال���ذي س���جله أن يعتزل 
ك���رة الق���دم. متام���ًا كما كم���ا فعل ) 
دي س���تفانو ويوش���كش وبيليه وزيدان ( 
يعتزلون وهم يف قمة مدهم وعطائهم 
     ق���ال لن���ا ذات مرة عندم���ا كنا ناعب 
األهل���ي : ل���و كانت ك���رة الق���دم تلعب 
رجل لرجل لكن���ت عرفت كيف ألعبها . 
وكان يعي���ب علينا يف تلك املباراة أننا مل 

نقدم احلماس املطلوب .
   رحل مشيسة أفضل وأسرع جناح أيسر 

عرفته ليبيا يف كل العصور . 
   لع���ب لفري���ق الس���لفيوم يف امل���رج ، ث���م 
النجم���ة  ث���م لفري���ق   ، لفري���ق اهل���ال 
القدمي���ة، ث���م لفريق األهل���ي البنغازي ، 

وكذلك لفريق األهلي الطرابلسي . 
   كما ش���ارك املنتخ���ب اللييب يف الدورة 
العربية الثانية اليت جرت يف بريوت عام 
العربي���ة  ال���دورة  ، وكذل���ك يف   1957

ال���دار البيض���اء  ال���يت ج���رت يف  الثالث���ة 
باملغرب عام 1961 ، وكان من املفروض 
أن يش���ارك يف ال���دورة العربي���ة الرابع���ة 
ال���يت جرت يف القاهرة عام 1965 ، ولكن 
املدرب فضل عنه املهدي السوكين العب 

املدينة . 
   ق���دم بوبكر مشيس���ة ك���رة غري عادية 
، فه���و م���ن ط���راز الاعب���ني اإلجنليز يف 
الك���رات  ورف���ع  اللع���ب  وفت���ح  الس���رعة 
البيني���ة واحمل���اورة ، وكان ه���ذا الاعب 
بش���هادة اتعولة شتوان يستطيع أن يلعب 
يف أوروبا وحيدث املعجزة هناك وخاصة 

يف بريطانيا وأملانيا . 
   م���ن أفض���ل املباريات ال���يت لعبها مباراة 
النجمة القدمية وفريق فلوريانا املالطي 
يف ملعب سليما مبالطة ، حيث أبدع فيها 
ولفت نظر اجلمهور املالطي هلذا الاعب 

القصري والسريع واحملاور .
   لعبت إىل جانبه مخسة مواسم ،وعرفت 
ع���ن كث���ب كي���ف يك���ون التعام���ل مع 

اجلناح العصري . 
   كان���ت ش���خصيته قوي���ة ، وجدي���ة يف 
يعت���رب  وكان   ، التمرين���ات  ويف  امللع���ب 
الاعب���ني  أحس���ن  م���ن  ش���توان  اتعول���ه 

واملدربني الذين عرفتهم ليبيا . 
   عندم���ا كن���ا نلع���ب يف فري���ق النجمة 
م���ن  خمل���وف  ع���وض  الاع���ب  وط���رد 
املدرس���ة وطلب منه أن حيضر ولي أمره 
. . طلب عوض من مشيسة أن يذهب إىل 
املدرسة وخيربهم بأنه ولي أمره ، وفعًا 
فعل مشيسة ذلك وكنا نضحك كثرياً 
على هذا . . أيام الصداقة والكرة اجلميلة 

اليت ال تنسى . 
    رح���ل مشيس���ة يف صم���ت كطريق���ة 
أسلوبه يف كرة القدم ، وودعه أصدقائه 
املقربني يف حزن شديد ، ولو كان فريق 
النجم���ة القدمية موج���وداً لقمنا بوداعه 
ال���وداع الذي يلي���ق بهذا الاع���ب الكبري ، 
ولك���ن لعدم وج���ود فريق���ه األصلي بعد 
دم���ه ع���ام 1970 . كان وداع���ًا خميبًا 
لآلم���ال ، فه���و يس���تحق أن ينعاه عش���اق 
وحم���يب ك���رة الق���دم ألن���ه رم���زاً م���ن 
رموز ك���رة الق���دم الليبية مث���ل اتعولة 
واألصفر واملكي والشعالية والزقوزي و... 
ونوري الرتهوني وغريه���م من الاعبني 

العمالقة . 
    رح���ل مشيس���ة وب���كاه الذي���ن كان���وا 
يعرفونه جيداً : فتحي املس���ماري وحسن 
البك���وش وعلي الورفل���ي وخمتار الغناي 
وجربيل املسماري وأمحد بشون وعاشور 
االس���كندراني ، ورأي���ت دمعة س���اخنة يف 
ع���ني خمت���ار الغن���اي زميل���ه يف النجمة 

القدمية ويف املنتخب اللييب . 
   رح���ل س���فري س���هول امل���رج الطيب���ة ) 
 ) يوس���ربيدس  مدين���ة)  إىل   ) ب���ركاي 
احلنونة اليت تنتحب دائمًا لفراق األحبة 
الرائع���ني ولكنها ال تنس���اهم أب���داً وتظل 
دائم���ًا توقد هلم الش���موع . . مشوع احملبة 

والذكرى واحلب األزلي . 
رحم اهلل صديقنا الفارس الرائع الذي ال 

ينسى أبدا
���������������������������������������

الصور املرفقة : 
. � مشيسة ودفاع األهلي   1

 :  1965 �  فريق النجمة القدمية عم   2
    احل���داد � ف���رج السنوس���ي � التكبال���ي � 
اإلس���كندراني ، اجلعي���دي ، عبدالس���ام 
الورفلي ، بوبكر شاميس���ة، علي مرسال ، 
عاش���ور خالد ، حس���ني الدرسي ، سليمان 

بالة .

رحيل بوبكر مشيسة

أسرع جناح أيسر عرفته ليبيا
حول  الدورى  السداسى..!!

  مجي���ل  ج���داً ان يلتقى   االحتاد العام لك���رة القدم وجلنة 
املسابقات العامة  التابعة له مع مندوبى االندية  الرياضية  
الت���ى وصل���ت اىل الدورى السداس���ى و الذى س���يتحدد من 
خال���ه بط���ل  دورى 2014-2013 ال���ذى مل نك���ن نتوق���ع 
ان���ه س���ينجح ويربز بط���ًا  حبكم الظ���روف التى  تعيش���ها 
الب���اد ... وكذل���ك  مجي���ل ج���داً ان يت���م االتف���اق  عل���ى 
تنظي���م ه���ذا ال���دورى بالطريقة الت���ى أعلن عنه���ا وتوزيع  
املاع���ب بطريقة عادله  ومناس���بة للجميع وحتديد بداية  
ه���ذا ال���دورى  اعتب���اراً  م���ن 10/6/2014  بع���د  انته���اء  
االس���تحقاقات املبدئي���ة  لفريقنا الوطن���ى  ولفريق االهلى  
ايضا م���ع وضع جدول املباري���ات مبواعيدها م���ن االن لكن 
ال���ذى نتمناه  ونطالب ب���ه  ان تعطى اهمية خاصة  ملباريات 
ه���ذا ال���دورى  وان  يتم اختيار افضل  احل���كام   الدارته  وال 
ختتص���ر   االيام حتى ال ت���ؤدى اىل الضغط  على الاعبني 
واملدربني وتتاح فرصة  االستش���فاء بقدر االمكان وال يكون 
اهل���دف  منه ان يقال ان جلنة املس���ابقات  قد اس���تطاعت ان  
تكمل دورى  كنا مجيعا  نش���ك ف���ى جناحه  وتكون نهايته 

مجيلة وممتازة  وناجحة فعًا  ....!!! 
احملرر

فرج العقيلي
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الس���يدات والس���ادة األع���زاء ، ميادين تش���كر لكم 
حضورك���م ألنه���ا بكم ولك���م ، ميادي���ن جريدة 
ليبي���ة جامعة صدرت من بنغ���ازي 1-5-2011 
وكانت أعددها األربعة األوىل قد متت طباعتها 
مبطبعة األهرام بالقاهرة ، وقد صمم ترويستها 
الفنان التشكيلي اللييب املقيم مبصر عمر جهان 
، وكان أن ع���ادت اجلري���دة لتطب���ع ببنغ���ازي 
مطبعة النور ) آل البشاري ( ، ثاث سنوات مرت 
على إصدار ميادين وكنا قد احتفلنا هذه السنة 
بتوال���ي االع���داد -155 156 – 157 و يف 140 
صفحة ، يف ماحق ) الثقافة ، والرياضة واملرأة ، 
وكتابي ميادين : ليبيا من االحتال اىل املروق :  
حممود أبو صوة ، و سي�رة مثقف ) حممد املفيت  
اللطيف محيده ( وكان االحتفاء  –  علي عبد 
هن���ا بطرابلس بدار الفنون الليبية الذين نش���كر 
هل���م رحابته���م ونش���كر للفن���ان عم���اد باش���ا آغا 
لقيامه بتقديم وتنظيم معرض لوحات ألغلفة 
ميادين ال���يت افتتحت قبل قليل مبا يقارب 110 
لوحة ، كما انن���ا نعرض ملدات ثاث مليادين 
وحنسب اننا من قلة من الصحف الليبية وثقت 
ألعدادها هي متاحة لكم اليوم وبسعر تشجيعي 
مناس���ب ، وك���ذا مت���اح لكم اع���داد م���ن ميادين 
نرجو أن تبادروا بدعم جريدتكم كي تس���تطيع 
التنفس وبالتالي احلياة واالستمرار ..شكرا لكم 
وامسحوا لي ان انقل لكم اعتذار رئيس التحرير 
عن احلضور واملشاركة األستاذ أمحد الفيتوري 
وقد أمل به عارض صحي اس���تلزم بقائه بفراش 
امل���رض أليام نتمن���ى له الش���فاء العاج���ل ولعله 
ُجهداً ُمرهقًا  اس���تلزمتُه اعداد ميادين بامُلناس���بة 
ُيض���اف أيضا اىل ما مر به الي���وم ... لكم املعرض 
ولك���م اجملل���دات ..ولك���م أيض���ا طاول���ة الش���اي 

والقهوة واملرطبات ... 
د. حممود تارسن : طبيب وقاريء . 

هذه صحيفة يقرتن فيها االبداع الفكري الثقايف 
مع الفين ، هناك ثقافة هناك سلوك مهنة يكفي 
ان تنظ���ر اىل غاف هذه اجمللة الرائعة اجلريئة 
الشجاعة واليت استعرض تاريخ ليبيا ونضاالت 
رجال ليبيا وصراع شعبنا ضد الطاغية القذايف ، 
أنا س���عيد بأني أعيش حلظ���ات مع هذه اللوحات 

اجلميل���ة اليت هلا أهدافه���ا وأجد فيها الكثري مما 
ين���ري القلب ويزي���د الوعي واإلدراك ، هذه ملس���ة 
حضاري���ة أرج���و ان تس���تمر ميادي���ن وتس���تمر 
معه���ا صح���ف أخ���رى للتأث���ري يف الوع���ي العام 
اللييب وللرفع من مس���توى ثقافة الشعب اللييب  
فالتغيري الذي نتمنى ان حيصل هو يف األنس���ان 
أوال هكذا يكون االس���تثمار يف فكره ويف سلوكه 

ويف ثقافته .

د.فوزي��ة بري��ون :   كاتب��ة - واألم��ن الع��ام للجن��ة 
للثقافة والعلوم 

احلقيقة أرى ان هذا املعرض أصغر من أن يعرب 
عن مشوار وسرية ميادين اليت تبدو وكأنها ذات 
خربة لثاثني س���نة وليست ثاث سنوات فقط ، 
ميادين خطت خطوات كبرية من ناحية نوعية 
املوضوع���ات واألل���وان واإلخ���راج ، وه���ي تاحق 

موضوعات الس���اعة وحتللها وتبدي وجهة نظر 
إزائه���ا ،بطزاجة وإبداع ، يش���د القارئ ،أنا كنت 
أمتنى ان يكون احلض���ور أكثر واملدعون أكثر 
! وحت���ى امل���كان أوس���ع ، حنت���اج بعضن���ا يف هذه 
املرحل���ة م���ن تارخين���ا كلن���ا يف عن���ق الزجاجة 
لألس���ف كل شيء يكون س���ريع وضيق النطاق 
، ولكن رغم ذلك املنا يف مشروع  يصول وجيول 
فيها االب���داع واألقام املخلصة س���تكون امليادين 

واسعة يف املستقبل القريب .
واقع املش���هد الثق���ايف اللييب : هو مش���هد ضعيف 
، ولن���ا ان ُندل���ل : الي���وم احتف���اء ميادين معرض 
ص���ور وكلمة األس���تاذة فاطمة غن���دور ، كان 
بودي حضور واسع من الكتاب وقراءة ومراجعة 
جله���د ميادي���ن ملوضوعاته���ا األدبي���ة والفني���ة 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة ..ميادي���ن تعمل اليوم 
احتفاء إجرائ���ي مثل عيد املياد ونرجو ان يكون 
االحتف���ال يف الس���نوات القادمة بطريقة أوس���ع 

وأكثر تنظيمًا، وتهانينا مليادين .
غيث الش��امس : عض��و هيئ��ة تدريس بكلي��ة الفنون 

واإلعالم ) فنون مرئية (
يف ظ���ين وحقيق���ة قد ال ينتبه بع���ض الناس اىل 
هكذا احتفال بلوحات ميادين الشاملة والواسعة 
م���ن جانب ثقايف ف���ين وعلمي أيض���ا  ، انا عندما 
أنظ���ر اىل هكذا مبادرة لصحيفة حرة مس���تقلة 
وفيم���ا بع���د الث���ورة وميادي���ن أثبت���ت وجوده���ا 
وأصبحت ذات تاريخ وس���نوات نشر ذلك ما يثلج 
الصدر وكنت صاحب جتربة دراس���ية بباريس 
كانت ال تقل الصح���ف عن أربعني صحيفة يف 
العاصم���ة فق���ط ، صحيح لدين���ا االن ما يقارب 
300 صحيف���ة ولكنك ال تراه���ا ُمثبتة وجودها 
،ميادي���ن وع���دد قليل من الصح���ف يعدون على 
أصاب���ع اليد ، لذل���ك هذا املعرض خط���وة جيدة 
عاق���ة  ل���ه  م���ا  كل  ألرس���اء  وانطاق���ة  ج���دا 
بالثقاف���ة املق���ُرؤة وكلن���ا امل مبس���تقبل ثقايف 

ندفع باجتاهه .
املشهد الثقايف اللييب حسبما أرى ورغم الظروف 
الصعبة اليت نعيُش���ها نرى ان اهتمامنا بالثقافة 
مه���دد وان هن���اك قل���ة تغام���ر م���ن اج���ل العمل 
اإلعام���ي والصحف���ي يف واق���ع غي���اب األم���ن 

متابعات قناة طرابلس احمللية : 

عن ميادين ...وعن املشهد الثقايف اللييب
تابع قس���م األخبار ب���إدارة اإلعامي لطفي بوزويدة ، بإذاع���ة طرابلس احمللية احتفائية 
–  األثنني 12 مايو ( وضمن برنامج  سنة رابعة ميادين )  بدار الفنون الليبية – طرابلس 
)متابعات ( الذي اعده وقدمه ) حممد خلف اهلل ( وُمباش���رة مت بثُه مس���اء يوم االحتفال 
، والقن���اة ُتديرها اإلعامية فريدة طريبش���ان واليت منح���ت ميادين االذن بتحويلها من 
س���اعة مس���موعة اىل كتابة ورقية حتى يتم توثيقها وتوس���يع دائرة اإلطاع ، هذا وقد 
راس���لت ودعت ميادي���ن أكثر من قناة مس���موعة وتلفزيونية قبل موع���د االحتفال ومل 
حتضر إال بعضها كجريدة فرباير وقناة طرابلس ...ولس���ان احلال يقول ما ُدمنا لس���نا 

من احلكومة فا احد حيضر و يرحب بامُلستقل واحُلر والعاملون عليها !!! 
هنا ما جاء باملتابعة : 

اس���تمرارية  مص���دري  هم���ا  واللذي���ن  واألم���ان 
واس���تقرار لواق���ع احل���ال إعامي���ا لدين���ا ..نرجو 

ونطمح اىل ذلك .
فتحية اجلديدي :سكرتري حترير يومية فرباير .

هو احتف���اء س���نوي تقلي���دي مبطبوع���ة ميادين 
وشكرا هلم فقد اتاحوا لنا ان نلتقي بأخوة واخوات 
وبش���كل عام يف مال عملنا بالصحافة واالعام 
هن���ا زم���اء رادي���و وتلفزي���ون واع���ام الكرتوني 
، هن���ا كت���اب وش���عراء ومبدع���ني ، وق���د إلتقينا 
مجيع���ا وكأننا عائلة ب���روح زمالة ودودة وحنن 
حباج���ة إليه���ا يف هذا احل���دث الصحف���ي مبرور 
ثاث س���نوات على صدور ميادين وهي مطبوعة 
راقي���ة ، موضوعية يف تناوهلا ، ش���املة ، وعموما 
مجيل ان حتتفي ميادين جبهدها ومثابرتها وما 
مثلته من إضافة للمشهد سيحفظها التاريخ هلا 
وقد اخذت مكانه���ا بالفعل ، واحضر اليوم ممثلة 
جلريدت���ي فرباي���ر كس���كرتري حتري���ر ألبارك 
ألختنا ميادين فرحها هو ارتقاء باملش���هد الفكري 
،و اش���ري اىل ان ميادين حتتفي اليوم بش���كل بعيد 
عن النمطي���ة املعتادة ، لذل���ك أرى ان هذا فرحنا 
مجيع���ا جبريدتن���ا ميادي���ن ال���يت ختصن���ا كلنا 

وميادين اليوم تصدرت املشهد وبا ماملة .
املثقف���ون   : اللي���يب  الثق���ايف  للمش���هد  رؤي���يت 
موجودون يف املش���هد ولكنه���م يواجهون صعوبات 
وعراقي���ل حال���ت دون حراك ثقايف مس���تمر وقد 
حضرنا بعض األنش���طة من حني ألخر تش���كيل 
شعر قصة ادب  ، االن هناك من يعمل على حدث 
طرابلس عاصمة للثقافة وتلوح مس���اع ألنشطة 
ومب���ادرات ومح���اس مم���ن يرغب���ون يف حتريك 
الراك���د رغ���م الصعوب���ات م���ن الش���ارع والدولة 
وهو مش���هد عام ال نس���تطيع فصله ع���ن الثقافة 

وحاهلا ولنا ان حنلم بنش���اط أكثر وأوسع دائرة  
فالناس متعطشة لألدب والفن بشكل عام ونرجو 
أن تتبنى املؤسس���ات جه���ود الكت���اب واملبدعني يف 
الداخ���ل واخلارج ، وأن ن���ودع االقصاء والتهميش 
وال ن���دع املب���دع دائ���م الش���كوى م���ن ع���دم اتاحة 

الفرصة له بالداخل واخلارج .
رض��ا ب��ن موس��ى : نائب رئي��س هيئ��ة دعم وتش��جيع 

الصحافة واحملرر املسؤل بصحيفة فرباير 
ه���ذا احتفال لصحيفة ليبي���ة أنهت عامها الثالث 
وتدخ���ل الرابع ، وهي تس���ري بأق���دام واثقة وهي 
السياس���ية  الصحاف���ة  ب���ني  اجلس���ر  اىل  أق���رب 
اخلربي���ة واجمللة أع���ين بها روح اجملل���ة فطابعها 
الع���ام يغلب علي���ه طاب���ع الكتابة وطاب���ع الزوايا 
واملقالة ، هي أقرب حس���ب تقديري اىل ما يسمى 
بالصحيفة السياسية من املمكن ان تكون مبثابة 
األكث���ر قربا من املوضوعات املوجودة وهي تأخذ 
ش���كل اجملل���ة األس���بوعية ، ميادي���ن يش���ارك يف 
حتريرها أقام متمي���زة هلا حضور يف صحافتنا 
الليبي���ة بش���كل ع���ام ، ويرأس حتريرها األس���تاذ 
أمح���د الفيت���وري صحفي له باع طوي���ل وعراقة 
يف ه���ذا اجمل���ال كم���ا تتمي���ز بروحه���ا اجلمالية 
وهو بع���د أخر لصحافتنا الليبي���ة ، وهو االهتمام 
أو حم���ض  لي���س ألج���ل  بالش���كل  باجلمالي���ات 
األبه���ار و اجلاذبية بل بإضافة جديدة اىل حياتنا 
وه���و مجاليات الص���ورة يف الصحاف���ة ، مجاليات 
اإلخ���راج وه���ذا ش���يء مجي���ل ، ونتمن���ى مليادي���ن 
االس���تمرارية وأن يزداد دع���م الُكتاب واحملررين 
هل���ا حت���ى تواصل رحلته���ا وهي جزء من مش���وار 
ورحلة الصحافة الليبية املأمول ملزيد من تعميق 
الوع���ي واالس���تنارة  لاجت���اه حنو بن���اء متمع 

أكثر عدال وأكثر مجاال وأكثر بهجة .

وبالنس���بة مليادين وس���بب تصدرها للمش���هد هو 
الق���درة والعمل على احلفاظ على متانة الس���بك 
عل���ى اس���تمرارية الص���دور ، عل���ى رف���ع القيمة 
للم���ادة الصحفية ، وغالبا ولألس���ف الش���ديد أن 
هناك تذبذب لبعض الصحف بني احلني واألخر 
فبعض الصحف تب���دا جيدة لفرتة ولكن حيصل 
تذبذب بني احلني واألخر يف مس���تواها الصحفي 
وميادين من الصحف ال���يت حتاول احلفاظ على 
املس���توى الائ���ق واجلدي���ر بصحاف���ة متمي���زة 

ومتطورة .
مراد اهلوني كاتب صحفي 

يف  بتفرده���ا  دائم���ا  متي���زت  ميادي���ن  صحيف���ة 
الوس���ط الثق���ايف اللي���يب وه���ي بهك���ذا احتفالية 
ومهرج���ان س���أعتربه مهرج���ان للثقاف���ة الليبية 
وميادين عرب س���نوات من عمرها وجهت رس���الة 
لليبي���ني مجيع���ا بأنن���ا ق���ادرون على ان نس���اهم 
يف تكوي���ن صحافة ح���رة ومس���تقلة ذات مدلول 
ثقايف وبعناوين بارزة وحافظت كصحيفة على 
توجهها ومتيزت عن أقرانها من الصحف الليبية 
بتنوع مقاالتها وعمق حتلياتها وتناوهلا للعديد 
من املس���ائل والقضاي���ا الكربى واألس���تاذ ) امحد 
الفيتوري  املؤس���س و رئيس التحرير(  شخصية 
فعالة ومتميزة حببها للثقافة الوطنية وميادين 
حلم���ه وباكورة انتاجه بعد الثورة مباش���رة وقد 
تع���اون معه ع���دد من الصحفيني منذ التأس���يس 
وحت���ى يومن���ا ه���ذا ، وعملهم جي���د ورصني على 
كل املس���تويات ، ميادين تصدرت املشهد ملهنيتها 
الصحفي���ة وكل م���ن عم���ل بها وافق���وا مذهبها 
املهين وكانت الصحافة عملهم وشغلهم الشاغل 
فحافظ���وا عل���ى الرس���الة املهني���ة مليادي���ن  ال���يت 
اس���تمرت بتلك العزمية فشكرا ملن أخرج ميادين 

م���ن كت���ب ومن ش���ارك وم���ن دعم وم���ن طالع 
واقتنى فكلها عوامل حققت مليادين وزنًا وحضورا 
ودميومة برغم كل العوائق وإمكاناتها البسيطة 
كصحيف���ة ظلت حمافظ���ة على اس���تقاليتها 
لذل���ك جناح ميادين هو جن���اح للصحافة الليبية 

املستقلة .
غادة عبد العزيز : قارئة مليادين 

معرضه���ا بأغلف���ة مئ���ة حل���وة ومتنوع���ة وفيها 
مع���ارف ومعلومات وقد عرفتين ميادين بأش���ياء 
جدي���دة تاريخ الثورة معلوم���ات مل أكن اعرفها 
، وميادين تقدم لنا خدمة كش���باب ننفتح ألول 
مرة ونق���رتب من الصحافة ه���ي تأتينا باجلديد 
حت���ى الصور والتوثيق الذي مل نراها من قبل وال 
ختطر حت���ى على بالنا الكثري كان غائبا وحضر 

بشكل خاص ومنفرد عند ميادين . 
مس���رية عل���ي العجيل���ي :  عضو هيئ���ة تدريس - 

رئيس شعبة الصحافة بكلية الفنون واألعام .
ميادي���ن تقدم حفلها املعتاد س���نويا ولكن بش���كل 
خمتلف كعادتها هنا تنش���د دعما معنويا وماديا 
لصحيفة مستقلة تتظافر فيها جهود متطوعني 
، وكان احلضور اليوم مميزا لبعض الشخصيات 
الثقافي���ة واإلعامي���ة ونتمن���ى مليادي���ن - ورغم 
قل���ة إمكانياتها - املزيد من التألق ، وعلينا دعمها 

لتندفع اىل األمام .
 مش���هدنا الثق���ايف واإلعام���ي خيط���و خط���وات 
الس���لحفاة فالدولة ثم املواطن يريان أن الثقافة 
تأتي يف مرتبة تالية ، وإذا ما عذرنا املواطن الذي 
غايته توفري األمن فليس لنا أن نعذر الدولة على 
عدم مبادرتها وحتديد سياساتها ، مازلت الصورة 
غري واضحة حتى وإن س���لمنا ان هناك سؤال اول 

ملح هو االمن ُثم االمن ثم االمن .    
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       تتمي���ز لوح���ات عدن���ان بش���ري معيتي���ق 
به���ذا الطاب���ع الدرام���ي ، فه���ي يف معظمه���ا 
جتس���د التوتر والصراع ويب���دو ذلك جليا يف 
املفردات اليت جيس���د بها املب���دع رؤاه ونظرته 
إزاء مريات الواقع عرب تصوراته التخييلية 
، ف���كل وضعيات ش���خوص لوحات���ه وضعيات 
حتي���ل عل���ى ال���ا أم���ن وعل���ى الس���عي حنو 
التعبري عن نفس���ها انطاق���ا من احلركة يف 
احتاد م���ع اللون املختار وال���ذي يؤدي دورين 
متكاملني هم���ا اإلحياء باملضام���ني ومجالية 

امللمح املشخص على أديم اللوحة .
ْت  حَت���دَّ بنق���وش وحفري���ات  أش���به  لوح���ات 
عادي���ات الزم���ن ك���ي تس���جل حضورها بني 
مش���اهديها. يف لوحاته يتقاطع على وجوهها 
خ���ال  م���ن  واملس���تقبل  واملاض���ي  احلاض���ر 
التعابري اليت تش���ي به���ا إىل العني اليت تتفرج 

عليها.
 الفن���ان يب���دي يف كثري من أعمال���ه عفوية 
حركة الريش���ة بش���كل ال خيف���ي خربته يف 
رسم امللمح اجلمالي احلامل ملا يؤثر ويستفز 

املشاهد بشكل ما.
يتعام���ل الفن���ان م���ع موضوع���ات ومف���ردات 
لوحاته تعاما جتريبيا فرغم التشابه الواسم 
لبعضه���ا ف���إن كل لوحة تس���تقل بتلويناتها 
وخلفياتها املتأرجحة بني التداخل واالحتشاد 

اللوني وبني نصاعة وصفاء األلوان. 
ي���رتك املبدع فراغ���ا ميأله التأم���ل يف لوحاته 
، فاألش���كال غري املكتملة تدفعك كمش���اهد 
كي تتخيل الناقص واحملذوف وفق قصدية 
املب���دع الفني���ة  وال���يت تدف���ع باملتف���رج عل���ى 
اللوحة كي يكون فاعا مش���اركا يف تكوين 
تيم���ات مضام���ني تيماتها بطريق���ة تصورية 
ختيلية . اللوحة بهكذا ش���كل جتعل املش���اهد 
يتفاع���ل إجيابي���ا معه���ا عك���س اللوح���ة اليت 

تقول كل شيء فتجعلك مشاهدا فحسب.
والتش���كيلية  اإلبداعي���ة  بالصيغ���ة  و   
والرتكيبي���ة تصب���ح مف���ردات اللوحة تطل 
عليك ببع���ض مكوناتها وكأنها تظهر بعض 

أسرارها وختفي الكثري منها .
املب���دع حيمل���ه االجته���اد إميان���ا من���ه بع���دم 
حمدودي���ة التش���كيلي لألوج���ه اإلبداعي���ة ، 
فاإلب���داع ه���و املختل���ف ، واملختل���ف ال يكون 
كذل���ك إال بعي���دا ع���ن التقوق���ع والتقلي���د 
املفردية  واحملاكاة لألش���كال والرتكيب���ات 

اجلاهزة أو املعروفة.
ميتلك الفنان ملس���ات إبداعية حتمل بساطة 
ومقصدي���ة تفرضه���ا التجرب���ة الفني���ة عرب 
التجري���ب واحملاولة اجلادة م���ن أجل إحداث 

التوازن الفين املنشود على صفحة اللوحة.
احل���ركات  ع���رب  مش���اعره  جيس���د  الفن���ان 
اجلس���دية ال���يت بقدر م���ا تتعال���ق متصارعة 
بقدرم���ا تعيش الصراع مع ذاتها ، يتكرر ذلك 
يف أكثر من لوحة ولو بتش���كيات خمتلفة 

اختافا طفيفا.
األجس���اد يف لوحات���ه عاري���ة م���ن مابس���ها 
ال���يت عوضته���ا باللون باعتباره املعرب املباش���ر 

ملكنون���ات النف���س ، وما اللباس س���وى تغطية 
ملا خيش���ى البوح ب���ه ، فاملبدع من ه���ذا املنظور 
حي���اول تعرية ما يعتلج يف نفوس أش���خاص 
لوحات���ه م���ن خباي���ا . أو ألن املب���دع ي���رى يف 
اإلنس���ان جوهره بعيدا عن القشور اليت تكون 

املابس طبقة منها .
     وكان اهتمام���ه بوضعي���ات اجلس���د غايته 
تتجاوز اإلغراء لتتح���ول عرب اللون وحيدا أو 
ممتزج���ا بغريه إىل التعب���ري عن أثر وضعيته 
الناف���ذ واملتع���دد التاويات ، خاص���ة والفنان 
يقدم ش���خوصه بطابع وملمح كاريكاتوري 
املموه���ة  واحلواج���ب  األس���تار  م���ن  م���رد 
حلقيقة الباطن " اجلس���د الذي تسرته" ، وقد 
يك���ون املب���دع يف هذا اإلط���ار متاث���را باإلبداع 
الغرب���ي احملتف���ي بتعبريي���ة اجلس���د مردا 
وعاريا با قش���ور وال سدود ، ليعرب عرب ذلك 
عن مظاه���ر الفرح والطغيان والقهر والش���ر 

واخلري ...
هكذا جيد املتأمل يف أغلب  لوحاته :

� أجسادا متصارعة مع الذات.
� أجسادا جتري متجهة حنو اجملهول.

� أجس���ادا متداخل���ة وكأن بعضه���ا حيتم���ي 

ببعض.
� أجسادا تنط من هول ما .

� أجس���ادا تتناجى وتتبادل  احلديث بصدد همٍّ 
مشرتكا رمبا.

� أجسادا تتقافز تبدو وكأنها يف قلب النار.
� أجسادا مشرئبة ترنو إىل مبتغى معني.

� أجسادا ختتلط وتتكامل مع أشياء أخرى...
يصري اجلس���د القل���ب النابض باألحاس���يس 
واملش���اعر احملموم���ة  ، وتص���ري اللوح���ة بؤرة 
تهيي���ج خلج���ات األحاس���يس املتباين���ة وف���ق 
س���يناريوهات ذاكرة املتلقي ...كل ذلك يتم 
ضم���ن إيقاعية ش���كلية ولوني���ة يغلب عليها 
التوتر والاتوازن الباحث عن التوازن املفقود. 
وبذل���ك يس���تثري فين���ا بعض���ا م���ن املش���رتك 

املستفز واملستقر يف دواخلنا.
لوحات بهذا الش���كل تش���كل منوذج���ا تعبرييا 
خاصا من خاله نعرب باجلسد حنو منغصاته 
وطموحات���ه وإرهاقات���ه يف متم���ع تتقاطع 

فيه املصاحل واهلموم و الطموحات.
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� كاتب وتشكيلي من املغرب.
 

بوح اجلسد بأفراحه وأحزانه

 قراءة للوحات التشكيلي اللييب عدنان بشري معيتيق
حلسن ملواني


