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 2014 12 يونيو  •نيويورك، 
يتاب���ع األمني العام لألمم املتحدة، بان 
كي مون، عن كث���ب الوضع يف ليبيا 
ويش���دد على أهمية إجراء االنتخابات 
املق���ررة يف 25 يوني���و يف موعدها ويف 
من���اخ س���لمي. ويؤك���د األم���ني العام 
م���ن جدي���د عل���ى أهمي���ة دور بعث���ة 

األم���م املتحدة للدعم ليبي���ا يف تقديم 
املس���اعدة التقنية لدع���م بناء وإصالح 
مؤسس���ات الدول���ة ويث���ي أيض���ا على 
املس���اعي احلمي���دة للبعثة وتيس���رها 
حبيادي���ة  ب���ه  تق���وم  ال���ذي  للح���وار 
وإنفتاح عل���ى مجيع األطراف. وحيث 
األم���ني الع���ام مجي���ع الليبي���ني عل���ى 

مواصل���ة العم���ل من أج���ل البحث عن 
حلول سياسية من شأنها أن تستجيب 
للتطلع���ات املش���روعة للش���عب اللييب 
،ويؤك���د األم���ني العام جم���دداً دعمه 
الكام���ل ملمثله اخل���اص، طارق مرتي، 

يف قيادته لعمل البعثة.

بيان من األمني العام لألمم املتحدة بشأن الوضع يف ليبيا

 2014 11 يونيو  •طرابلس، يف 
تؤك���د بعث���ة األم���م املتح���دة للدع���م يف 
ليبيا أهمية لقاء ممثلي القوى السياسية 
اج���ل  الليبي���ة للح���وار م���ن  والفاعلي���ات 
الوص���ول إىل توافق���ات وطني���ة، أيا كان 
من ام���ر اخلالفات واالنقس���امات. ولذلك 
م���ا انفكت البعث���ة جتتهد يف هذا الس���بيل 
وتدع���و إىل اجتماع���ات، بصي���غ خمتلفة، 
الي���وم،  كم���ا  املاضي���ة  األش���هر  طيل���ة 

متجاوبة مع مطالبة ليبية واس���عة وبعد 
احلصول عل���ى تأييد املس���ؤولني الليبيني 
املعنيني كافة. فقامت، حس���ب التفويض 
املعط���ى هلا م���ن جمل���س األم���ن الدولي، 
مبس���اع محي���دة حرص���ت خالهل���ا عل���ى 
التش���اور م���ع اجلمي���ع بصورة مس���تمرة. 
ومل تك���ن مرة منحازة إىل جهة سياس���ية 
أو أخ���رى بل حرصت اش���د احلرص على 
احرتام الس���يادة الوطني���ة وعلى أن ختدم 

مس���اعيها املصلح���ة الوطني���ة العليا اليت 
تعل���و عل���ى الن���وازع واحلس���ابات الفئوية 
أو الش���خصية. غ���ر أن دعوته���ا األخ���رة 
للتح���اور يف ع���دد م���ن القضاي���ا الوطنية 
قبيل املنافس���ة االنتخابي���ة املقبلة، وكنا 
ق���د أعلن���ا عنه���ا األس���بوع املاض���ي، أثارت 
تس���اؤالت واعرتاض���ات اختلط���ت دوافعها 
حدتها.وفيم���ا  وتصاع���دت  واعتباراته���ا 
تب���دي البعث���ة تفهمها لبع���ض اهلواجس 
وتش���دد عل���ى احرتامه���ا اآلراء املختلف���ة، 
مهما جنحت اليه من افرتاضات واتهامات 
تفتقر إىل املوضوعية واإلنصاف، تس���جل 
مالحظتها أن هذه املواقف ال تس���اعد على 
احلوار بظ���ل األوض���اع احلاضرة.لذا فقد 
ق���ررت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
تأجيل اللقاء ال���ذي دعت اليه يف 18 و19 
يونيو، عل���ى أن يتم حتدي���د موعد جديد 
بع���د التش���اور مع األط���راف املعني���ة. وال 
يس���ع األمم املتح���دة إال جتدي���د التزامها 
العم���ل م���ن اجل اس���تقرار ليبي���ا وضمان 
تقدم مسار العملية االنتقالية وبناء دولة 
القانون واملؤسس���ات.وحتث البعثة جمدداً 
األفرق���اء مجيع���ا اىل املس���اهمة يف توفر 
أجواء سياس���ية وأمنية وإعالمية مناسبة 

إلجراء االنتخابات يف موعدها املقرر.

األمم املتحدة تشدد على أهمية احلوار وتعلن 
تأجيل االجتماع احلواري

فضائح التعيينات 
اخلارجية يف اخلارجية 

الليبية

أص���در وزي���ر اخلارجي���ة حمم���د عب���د العزي���ز قرار 
يتضم���ن ايق���اف كاف���ة الرتش���يحات من ال���وزارات 
للوظائ���ف يف اخل���ارج. وق���ال الوزي���ر  يف خط���اب ل���ه 
أن س���بب ه���ذا االيق���اف ألن وزارة اخلارجي���ة تعاني 
ارب���اكا كبرا ج���را امتن���اع غالبية ال���دول عن منح 
تأش���رات إلقام���ة للدبلوماس���يني وامللحقني الفنيني 
نتيج���ة جت���اوز الس���قف احمل���دد ألعضاء الس���فارات 
وفق���ا لألع���راف والقواع���د الدبلوماس���ية واالتفاقية 
األخرة يف "فيينا"، باإلضافة إىل عدم التزام الوزارات 
بتحوي���ل التفويضات املالية اخلاص���ة مببعوثيها من 
مرتب���ات وعالج وتذاكر الس���فر. وأش���ار عبد العزيز 
خالل خطابه ال���ذي توجه به إىل كافة الوزارات إىل 
أن ال���كادر الوظيفي للس���فارات والبعث���ات الليبية يف 
اخل���ارج ال حيتمل كل هذه الوظائف، مطالبا مجيع 
ال���وزراء املكلفني يف احلكومة الليبية املؤقتة بااللتزام 

والتعاون.

 وكاالت .
تواصل دعم التونسيني املقيمني باخلارج ملساندة 

ترشيح اإلحتاد العام التونسي للشغل
جلائ���زة نوب���ل للس���الم لس���نة 2014، فقد لقي 
اقرتاح ترش���يح اإلحت���اد العام التونس���ي للش���غل 
جلائزة نوبل للسالم صدى كبراً سواء يف تونس 
أو يف الع���امل، وهو ما يعد فخراً للعّمال ومناضلي 
هذه املنظمة النقابية الكبرة وللتونسيني مجيعًا 

حيث ما كانوا.
وقد ج���اء يف الدعوة ال���يت قادها رؤس���اء جامعات 
تونس���ية ) قرط���اج ، جندوب���ة ، منوب���ة ، تونس ( 
وعل���ى لس���ان الناطق الرمس���ي للجن���ة الدولية 
لدع���م الرتش���ح لس���عد العاصمي رئي���س جامعة 
قرطاج���ة وال���ذي أعل���ن مؤخ���را ع���ن انضم���ام 
ع���الء  ت���وكل كرم���ان،   : داعم���ة   ش���خصيات 

االسواني ، جورج حبشي ، خدجية رياضي .
"إن ترشيح اإلحتاد لتلقي جائزة نوبل للسالم ال 
يعرب عن الوالء أو التمجيد وإمنا هو بكل بساطة 
تعبر ع���ن العرفان، لي���س سياس���يًا أو نقابيًا، بل 
أخالقيًا أساس���ًا." هذا ما أكدته الرس���الة املوقعة 

م���ن ط���رف عدي���د رؤس���اء اجلامعات التونس���ية 
وال���يت إنطلق منها طل���ب الرتش���يح.بالفعل، هذا 
البع���د األخالقي األساس���ي، هو ما مك���ن اإلحتاد 
يف املاضي وحت���ى اليوم من التحرك، س���واء على 
املس���توى النقابي أو على املستوى السياسي، حتى 
يساعد تونس واجملتمع التونسي جبميع مكوناته 
واحلري���ة  الدميوقراطي���ة  حن���و  التق���دم  عل���ى 
والكرامة والعدالة اإلجتماعية بطريقة س���لمية 

يف سياق يّتسم بتفاقم العنف يف املنطقة.
اإلحتاد العام التونس���ي للش���غل منظم���ة نقابية، 
بعث���ت يف عه���د اإلس���تعمار ولعبت من���ذ البداية 
دوراً أساس���يًا يف حترير البالد من خالل التوفيق 
ب���ني النضال النقابي والنض���ال الوطي. وقد دفع 
مؤس���س اإلحتاد العام التونس���ي للشغل  فرحات 

حشاد  حياته مثن هذا اإللتزام سنة 1952.
هذا ال���دور التارخيي ه���و متامًا ما من���ح املنظمة 
النقابي���ة مكانته���ا احملوري���ة يف بن���اء الدولة بعد 

اإلستقالل.
فمما ال نقاش في���ه أن اإلصالحات والتحركات 
العمومي���ة  واملنظم���ات  الك���ربى  اإلجتماعي���ة 

األساس���ية، حتمل بصمة اإلحتاد العام التونسي 
للشغل.

وقد تأّصل هذا الدور يف ما بعد:رغم الصعوبات و 
التقلبات واألزمات، ظل اإلحتاد فضاًء للدفاع عن 
احلري���ات العامة وحلماية املناضل���ني واملدافعني 
"س���نوات  خ���الل  اإلنس���ان.كذلك  حق���وق  ع���ن 
اجلم���ر"، كان اإلحت���اد م���ن الفض���اءات العام���ة 
الن���ادرة اليت جل���أ إليه���ا معارض���و الديكتاتورية 
وممثل���و اجملتمع املدن���ي. كما احتض���ن اإلحتاد 
خ���الل ثورة 2010 - 2011  حتّركات الش���باب 
واملتظاهري���ن  و أّطره���ا. وقد س���اهم ه���ذا الدور 
بش���كل كبر، خالل كل هذه الفرتة التارخيية، 
يف تعزي���ز النض���ال الس���لمي م���ن أج���ل احلريات 
بتون���س كما جن���ب الوطن أساس���ًا خ���الل ثورة 
2011اإلجنرار حنو العنف واحلرب      - 2010

األهلية.
حي���ث ب���ادر، م���ع منظم���ات كب���رة أخ���رى من 
اجملتمع املدني التونسي، بتأسيس احلوار الوطي 
بني األح���زاب السياس���ية، رغم إضط���راب البالد 

انذاك اثر االغتياالت السياسية.

وهك���ذا س���اهم اإلحت���اد يف فتح اجمل���ال لإلنتقال 
املدني والسلمي حنو الدميقراطية بتونس.

ما إنفك اإلحتاد العام التونسي للشغل، بإشرتاك 
ودعم قطاع واس���ع م���ن مكونات اجملتم���ع املدني، 
يس���اهم يف تأس���يس ثقاف���ة احل���وار يف احلي���اة 
السياس���ية و اإلجتماعية واملؤسس���اتية، مناهضًا 
جلميع أش���كال العنف.حتى أن هذا البعد السلمي 
ه���و ما من���ح الثورة التونس���ية دون غره���ا طابعًا 
إس���تثنائيا.لذلك حيق للتونس���يني والتونس���يات 
التحرك لإلعرتاف جبميل هذه املنظمة وبدورها 
عرب التاريخ كبوابة أمل ومثال حيتذى به سواء 
يف تون���س أو يف الع���امل العرب���ي وحت���ى يف نطاق 

أوسع.
التونسيون القاطنون باخلارج، والفرنسيون ذوي 
أصول تونسية، أصدقاء تونس وفرنسا يف العامل، 
ال يسعهم سوى التعبر عن فخرهم بالدور الذي 
لعبت���ه املنظم���ة النقابية وتهنئته���ا وخاصة دعم 
ترش���يح اإلحتاد العام التونس���ي للش���غل جلائزة 

نوبل للسالم لسنة 2014.
 

 دعم ترشيح احتاد العمال العام التونسي للشغل جلائزة نوبل

أوسط جديد   لشرق  ختريط  ليبيا  •تقسيم 
عق���ب ح���رب اخلليج الثالث���ة واحتالل أمريكا للعراق بدا أن خارطة الش���رق األوس���ط اجلديدة أمس���ت حتت 
التنفيذ ،هذه اخلارطة اليت حتدث عنها خرباء وسياس���يون ومغامرون نهاية القرن العش���رين و انهيار االحتاد 
الس���وفييت وانته���اء احل���رب الب���اردة . حتى أن اندريوتي السياس���ي اإليطالي األش���هر حينها حت���دث يف برنامج 

تلفزيوني ايطالي عن هذا التقسيم الذي سيطال املستعمرة االيطالية السابقة : ليبيا.
وكان بع���ض الباحث���ني األمريكي���ني ق���د تص���دوا لتحلي���ل املرحل���ة واالحتم���االت املمكنة هلا ،ومن أش���هرهم 
فرانس���يس فوكوياما الذي حتدث عن نهاية التاريخ وخامت البش���ر يف حماضرة حولت الي كتاب ش���عاره أن 
احل���ل النهائي هو الدميقراطية الليربالية ،وقد دعى من قبل مركز الكتاب األخضر وقابل القذايف حني اعداد 
مش���روع التوري���ث ،و على املن���وال كان " صدام احلضارات – اعادة صنع النظام العامل���ي " ل� صمويل هنتنجتون 
الذي يلخص هذا الصدام : بأن " ما يهم الناس ليس هو االيدلوجية أو املصاحل االقتصادية ،بل االميان ،واألسرة 
،والدم ،والعقيدة ،فذلك هو ما جيمع الناس ،وما حياربون من أجله ،وميوتون يف سبيله " كما يعلن " أن الدين 
حمورى يف العامل احلديث ،ورمبا كان القوى املركزية اليت حترك البش���ر وحتش���دهم " ،وعقب ظهور هذين 
الكتابني املثرين للجدل شاع جدل ضد ما مسى نظرية املؤامرة اليت اعتربت تفكريا خمال وخمتزال ويستبعد 
العقل ،واعترب تفكر رغبوي تبسيطي وخمل ،يف نفس الوقت الذي فيه يتم احلديث عن نظام عاملي جديد وعن 
اعادة ختريط هذا العامل وعن تقس���يم جيوسياس���ي  ،وخاصة شرق أدنى وأوس���ط سياسي ،فالعدو القادم عند 
صامويل هنتنجتون العامل االس���المي .وهكذا قسم العامل من خالل سيل كتابة صحفية تبسيطية بني خامت 
البش���ر الدميقراطي الليربالي وعدو مفرتض ديي متثل يف اخلطر االس���المي م���ن كابول حتى بوكو حرام 
،وجع���ل من لندن ملجأ حقوقي لكل متهم باإلره���اب يف هذا العامل االفرتاضي ،ومن تغريدات تويرت وصفحات 

الفيسبوك وسيلة .
•داعش جن سليمان  

أخر توكيد هلذه النظريات السياسية ما حصل وحيصل يف بالد الرافدين اليت احتلتها الواليات املتحدة لتجعل 
منه���ا الفردوس املفقود ،فأزدهر اخلراب يف بالد الرافدي���ن ألكثر من عقد كما مل يزدهر قبل ،اجليش الذي 
قوامه مليون ،اجليش املتدرب واملسلح من قبل األمريكيني ينهار و يتالشى كما السراب ،وحمطات التلفزيون 
الدولي���ة تنقل هذا كما فلم أمريكى س���يء االنتاج ال يتابعه أحد ،خاص���ة وأن توقيت بثُه ُمصادفة توافق وبدء 
مباريات كأس العامل  !! . وتظهر دولة الش���ام والعراق يف أقدم أرض أقام البش���ر فيها حضارة كما لو كانت 
من نافل القول و من فعل جن س���ليمان ،وكما لو دولة كهذه ال مُتثل خطرا على احلضارة اليهودية ودولتها 
اسرائيل اليت تظهر من الكياسة واحلصافة يف استيعاب املشهد كما لو كان فيلم رعب أمريكي ال حمل له يف 
الواقع  ، وأن ما حيدث هو عرض افرتاضي على هامش دورة الربازيل للكالشو ،هكذا يتمظهر عاملنا فيما مسى 
بالفوض���ى اخلالقة ،القتل واالغتيال والتدمر واخلراب يف مباراة س���اخنة فيه���ا احلكم يعلن عجزه ويعترب ما 
حيدث مس���ألة حملية على اطرافها أن جيدوا احلل الس���حري ،وهكذا فالشرق األوسط ألف ليلة وليلة مكونه 
جم���ون وتطرف و اف���راده من اجلن والعفاريت وما ش���ابه .ولقد انس���حبت الواليات املتحدة بع���د خراب مالطا 
كي ترتك املس���ألة يف أيدي أهلها ،وكما فعلت يف الصومال والعراق وليبيا ها هي تعلن على املال أنها ليس���ت 
شرطي العامل ،فسبحان مغر األحوال ،وهذا حيدث بعد أن دخلت املسألة االوكرانية الثالجة ،ويف فلم الرعب 
هذا املطلوب التعقل واس���تبعاد نظرية املؤامرة ،واعتبار الدور الس���عودي أو االيراني جمرد كومبارس يف لعبة 

سياسية البطل فيها حملي خالص .
اخلالقة الفوضى  •تعني 

و اذا فإن ما حيدث يف العراق جمرد مباراة كما مباريات كأس العامل أما حيدث يف ليبيا فال يرتقي حتى هلذا 
املس���توى ،وما عملية س���حب مواطي العامل من ليبيا إال بروفة اجرائية لكيفية االجالء من املناطق الس���اخنة 
،و ال يس���تدعى ه���ذا أي تركيز واهتمام حتى من الق���وى احمللية اليت عليها أن تضع األرجل يف ماء بارد فإن ما 

تنصت اليه  ليس إال صياح يف واد ومضغ ماء . 
-ملاذا حياصر عمر الشكماك طرابلس يف االزمات بقطع النفط ؟

-كيف يتسنى للدباشي أن يصرح ضد دولة هو ممثلها يف املنظمة الدولية ؟
-ما الذي يعنيه أن جند هذا االمجاع املصراتي خلف معيتيق ؟

-هل يعد اجلنوب اللييب للتقسيم بني اجلزائر ومصر ؟
-هل من مصلحة حكام ليبيا الفعليني جتويع الليبيني بعدم صرف امليزانية ؟

-حمافظ بنك ليبيا ملاذا هج اىل مالطا ؟
-ملاذا هجت ديبورا جونز و ابقت السفارة مفتوحة ؟

-حكومة زيدان برئاسة الثي حصلت على تفويض من احملكمة العليا ،هل هذا يعنى ان البالد حيكمها القانون 
كما حيكمها الرصاص ؟

-تونس حتش���د احلش���ود والرجل املريض يف اجلزائر حيش���د دوليا ما يستطيع و السيس���ي يركب دراجة ،هل 
الوضع يف برقة حتت اليد ويف غرب ليبيا حتت زناد النار ؟.

-ليست سوريا ليبيا ،ليست اليمن ليبيا ،هل ليبيا العراق ؟
-يف بنغازي مدينتى الليل للبارود والنهار الستعدادات شهر رمضان وما بينهما متابعة كأس العامل ،هل حنن 

يف حرب ؟
-................... مل أنته بعد ، لكن تعبت من الكتابة ، هل من جميب ؟ 

ليست سوريا ليبيا ،ليست اليمن ليبيا ،هل ليبيا العراق ؟
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الس��يد الرئي��س، أعضاء جملس األم���ن املوقرون، 
هناك قل���ق مس���تمر ب���ني الليبي���ني إزاء إمكانية 
اس���تمرار الن���زاع احلال���ي لف���رتة اطول. وتش���كل 
األزم���ة ال���يت اس���تحوذت على املش���هد السياس���ي 
خالل األش���هر القليل���ة املاضية تهدي���داً للتحول 
السياس���ي للبالد.وبعد قرار املؤمتر الوطي العام 
منح الثقة حلكومة الس���يد امحد معيتيق يف 26 
ماي���و، رفضت حكوم���ة عبداهلل الث���ي اليت تتوىل 
تصريف األعمال، تس���ليم الس���لطة مش���رة إىل 
وجود خمالف���ات إجرائية. وصب���اح اليوم، أعلنت  
احملكم���ة العليا عدم دس���تورية اختي���ار معيتيق ، 
فاحتة الطريق أمام اخلروج من أزمة املؤسس���ات 
احلالية. بطبيعة احلال، ال بد من تأكيد احلاجة 
إىل اح���رتام الق���رار القضائ���ي. وج���اء رد الفع���ل 
األول���ي يف طرابلس على قرار احملكم���ة إجيابيًا. 
فقد أعلن نائب الرئي���س الثاني للمؤمترالوطي 
العام، الس���يد ص���احل املخ���زوم، والس���يد معيتيق 
نفس���ه، أنهم س���وف ميتثل���ون للق���رار. وكذلك 
شهدت األس���ابيع القليلة املاضية تطورات أمنية 
مهم���ة. وأهم ه���ذه التط���ورات هو حت���رك اللواء 
املتقاع���د خليف���ة حف���رت يف منتص���ف ش���هر مايو 
لنش���ر بعض الوحدات املنتمي���ة للجيش الوطي 
املس���لحة  العناص���ر  بع���ض  جان���ب  إىل  اللي���يب، 
ذات االنتم���اءات القبلي���ة ض���د اجلماع���ات ال���يت 
ع���ن  املس���ؤولية  باإلرهابي���ة ومحّلته���ا  وصفه���ا 
العن���ف واالغتي���االت يف بنغ���ازي ومناطق أخرى 
م���ن الش���رق اللييب.ووحازت العملية العس���كرية 
املعروف���ة باس���م "عملي���ة الكرامة" عل���ى قدر من 
التأيي���د. ولك���ن هن���اك أيضًا م���ن يتهم���ون اللواء 
حف���رت بالس���عي إىل اإلطاحة مبؤسس���ات الدولة 
املنتخب���ة بطريق���ة ش���رعية واس���تخدام تهدي���د 
اإلرهاب ذريعة مل���ا امسوه "انقالبًا".ويف اإلحاطات 
السابقة اليت قدمتها لكم، مل أستطع أن أقلل من 
خط���ورة الفراغ األمي اخلط���ر املتنامي يف ليبيا. 
حيث كان املئات م���ن املواطنني الليبيني، خاصة 
والصحفي���ني  القض���اة  األم���ن وكذل���ك  أف���راد 
وغره���م من املدني���ني ضحايا حلمل���ة اغتياالت 
أي���ة  أن  ومتواصل���ة.إال  ممنهج���ة  واعت���داءات 
اس���رتاتيجية جمدية طويلة األم���د ملعاجلة هذه 
الظاهرة واجتثاث اإلرهاب ال ميكن أن خترج من 
مب���ادرات أحادية وخارجي���ة وال ميكن أن تقتصر 
عل���ى احلل���ول العس���كرية. ويف الوق���ت احلاضر، 
ال ب���د من وضع ح���د للعنف ال���ذي ميارس حبق 
املدني���ني يف بنغ���ازي. وأن بعث���ة األم���م املتح���دة 
للدعم يف ليبيا تكرر ادانتها إلس���تهداف املدنيني، 

أيًا كانت اجلهات املسؤولة عنه.
السيد الرئيس

يف طرابل���س، أب���رزت أزمة تعيني رئي���س الوزراء 
اجلديد منذ ش���هر فرباير االس���تقطاب السياسي 
الكب���ر. وقد أفس���ح التوتر جمااًل لالش���تباكات 
الكتائ���ب  ب���ني  العاصم���ة،  ش���وارع  املتقطع���ة يف 
املس���لحة  اجلماع���ات  م���ن  وغره���ا  املتنافس���ة 
اخلاضعة للس���يطرة االمسية للسلطات الليبية. 
ويف 18 ماي���و، دخل���ت اجلماع���ات املس���لحة عنوة 
إىل املؤمت���ر الوطي الع���ام ملنعه م���ن املضي قدمًا 
يف انتخاب رئيس وزراء جديد.وكش���ف اخلالف 
السياسي القوي، حول شرعية املؤسسات وقيامها 
بوظائفه���ا، انع���دام الثق���ة املتبادل ب���ني األطراف 
ل���دى ط���ريف  املواق���ف  الرئيس���ية. وازدادت ح���د 
االنقسام السياس���ي بفعل االتهامات حول السعي 
للسلطة بوس���ائل كافة والشكوك حول التدخل 

األجنيب لصاحل الطرف املقابل.
السيد الرئيس

عل���ى الرغ���م م���ن األزم���ة السياس���ية واألمني���ة 
ال���يت عصف���ت بليبي���ا، ف���إن العملية الدس���تورية 
ق���د حقق���ت تقدمًا ملحوظ���ًا من���ذ اإلحاطة اليت 
قدمته���ا للمجل���س يف ش���هر م���ارس. فف���ي 21 
أبري���ل، عق���د املؤمت���ر الوط���ي العام أول جلس���ة 
هليئة صياغة الدس���تور يف مدينة البيضاء. وبعد 
مراس���م االفتتاح، انتخب األعضاء الرئيس ونائب 
الرئيس واملق���رر واعتمد النظام الداخلي للهيئة. 
وتق���وم اهليئ���ة حالي���ًا بوض���ع هيكلي���ة اللج���ان 
وخطط العم���ل وخطط التواصل م���ع اجلمهور. 
وان بعث���ة األمم املتح���دة للدعم يف ليبيا على أمت 
االس���تعداد لتقدي���م املس���اعدة الفني���ة بطلب من 
اهليئ���ة، كم���ا تواصل البعث���ة جهودها لتنس���يق 
الدعم الدولي للعملية الدستورية.ولقد شرحت 
لك���م يف إحاطيت الس���ابقة كي���ف أدت املقاطعة 
واملش���كالت األمني���ة إىل عرقلة انتخاب���ات هيئة 
صياغ���ة الدس���تور يف ش���هر فرباي���ر وش���غور 13 
مقع���داً يف اهليئ���ة. وخ���الل الف���رتة املاضي���ة مت 
ش���غل 8 مقاعد من خالل جوالت اقرتاع إضافية. 
وتب���ذل اهليئ���ة نفس���ها جه���وداً لضم���ان متثي���ل 
كافة املناطق الليبية وكافة "مكونات" اجملتمع 
اللي���يب يف أعم���ال اهليئة.ولق���د أطلق���ت البعث���ة 
بالش���راكة مع العديد م���ن املنظمات النس���ائية 
"مبادرة حوار النس���اء" للدخ���ول يف نقاش عام مع 
اإلعالم واألطراف الفاعلة، الدينية والسياس���ية 
واجملتمعي���ة، حول القضايا الدس���تورية اليت تهم 

النساء بصفة خاصة.
السيد الرئيس

العلي���ا لالنتخاب���ات  الوطني���ة  املفوضي���ة  تق���وم 
يف ليبي���ا اآلن، مبس���اعدة الدع���م التق���ي لألم���م 
املتح���دة، باإلعداد النتخاب جمل���س نواب مكون 
م���ن 200 عض���واً خلف���ًا للمؤمتر الوط���ي العام. 
وق���د بلغ إمجال���ي ع���دد الناخبني املس���جلني إىل 
1.5 ملي���ون ناخ���ب تقريبًا. وحتى اآلن تس���جل 
م���ا جمموعه 1.714 مرش���ح، منه���م 152 امرأة 
تتنافس���ن على 32 مقعداً خمصصًا للنساء. ومن 
املتوق���ع أن جي���ري االق���رتاع يف 25 يوني���و، وق���د 
دعونا مجيع األطراف لتأم���ني اجراء االنتخابات 
جبو س���لمي وبدون تأخر. ومن املرجو ان تفتتح 
هذه االنتخابات املرحل���ة االنتقالية الثالثة بثقة 
وتأييد شعيب وصوال اىل اعتماد الدستور اجلديد.

السيد الرئيس

ال ي���زال الوض���ع األم���ي عائق���ًا أمام عم���ل نظام 
العدال���ة على حنو س���ليم. فق���د توقفت احملاكم 
ع���ن العم���ل لف���رتات طويل���ة يف درن���ة وبنغازي 
وس���رت احتجاجًا عل���ى اهلجمات املس���تمرة على 
املدع���ني والقضاة وغرهم من مس���ؤولي الدولة.

وعل���ى الرغم من أن املؤمتر الوطي العام قد مدد 
املوعد النهائي إلكمال النظر القضائي يف أوضاع 
احملتجزين وفقًا لقانون العدالة االنتقالية إىل 2 
أبري���ل، ال ت���زال ه���ذه املهمة معلقة. حيث تش���ر 
األرق���ام ال���يت مجعته���ا وزارة الع���دل مبس���اعدة 
البعث���ة إىل أنه يف بداية ش���هر مارس بقي حوالي 
6200 س���جني حمتجزي���ن يف أماك���ن اعتقال 
حتت سلطة الشرطة القضائية، متت حماكمة 
%10 منه���م فقط.وب���دأت حماكم���ة 37 م���ن 
مس���ؤولي النظ���ام الس���ابق، مب���ا يف ذل���ك س���يف 
اإلس���الم القذايف وعبد اهلل السنوسي، يف حمكمة 
ه���ذه احملاكم���ة  اس���تئناف طرابل���س. وتعت���رب 
اختب���اراً حامس���ًا الس���تعداد ليبي���ا وقدرته���ا على 
عق���د حماكم���ات عادل���ة. وق���د ع���ربت البعث���ة 
ع���ن خماوفها من ج���راء الصعوب���ات اليت اعرتت 
ضمان التمثي���ل القانوني الكامل املتهمني كافة. 
وإمكاني���ة حصول احملامني عل���ى ملفات القضايا 
املرفوع���ة ضدهم. ويب���دو مؤخ���راً أن احملكمة يف 
س���بيلها ملعاجل���ة ه���ذه املش���كالت.وقامت البعثة 
بزيارة كاف���ة املتهمني، وحظيت ه���ذه الزيارات 
بدرجات متفاوتة من الرقابة عليها، يف طرابلس 
ومصراته والزنتان. وق���د مت رفض إجراء البعثة 
ملقابالت مع حمتجزين آخرين يف سجن اهلضبة 
عل���ى أس���اس أنه مل تص���در بعد ق���رارات اتهامية 
حبقه���م. وق���د احتجج���ت بش���دة عل���ى احتج���از 
أح���د كبار موظف���ي البعثة ال���ذي كان حاضراً 
كمراق���ب جللس���ة للمحاكم���ة يف 11 مايو يف 
س���جن اهلضبة. وبالرغم م���ن أن البعثة قد تلقت 
اعتذاراً ش���فهيًا وتأكيدات من الس���لطات الليبية 
على التزامها باحرتام اتفاق مركز البعثة املوقع 
ب���ني ليبيا وبعث���ة األمم املتحدة للدع���م يف ليبيا، 
إال أن االتهام���ات الباطل���ة ض���د ه���ذا املوظف قد 
اس���تمرت ومل تتم إعادة متعلقاته الشخصية. لذا 
قررت تعليق حضور ممثلينا جللسات احملاكمة 
األخرى يف س���جن اهلضبة  حت���ى يتم حل قضية 
زميلن���ا بالكامل.ووقعت حادثة مش���ابهة مؤخراً. 
فف���ي طريق عودتهم من البيض���اء جرى احتجاز 

أربع���ة من العاملني يف البعثة من قبل الس���لطات 
املط���ار. واس���تمر االحتج���از س���اعة  األمني���ة يف 
ونص���ف، بناء على اتهام باط���ل، وختللته معاملة 
تتس���م باخلش���ونة. ومل يتم االفراج عنهم اال بعد 
االتصال مبس���ؤولي وزارة الداخلية وتذكرهم 
اتفاقي���ة  عنه���ا يف  املنص���وص  ليبي���ا  بالتزام���ات 
املرك���ز ب���ني احلكوم���ة واألم���م املتح���دة، عقبه 

تقديم احتجاج رمسي. 
السيد الرئيس

إن الوض���ع احلال���ي يف ليبي���ا ق���د أدى، بطبيع���ة 
احل���ال، إىل إبطاء وترة إعادة بن���اء قطاع األمن. 
ورغ���م ذلك، كان هناك، بعض التقدم يف تفعيل 
مضموم���ة األمن ال���يت اقرها مؤمت���ر روما. كما 
قدم���ت املس���اعدة للجن���ة وزارة الدف���اع إلع���داد 
اس���رتاتيجية سياس���ة الدف���اع واإلدارة الس���ليمة 
لألس���لحة والذخائ���ر وتأمينه���ا.إال أن مضمومة 
األمن ملؤمتر روما قد اشتملت على تدابر إلرساء 
احلوكم���ة يف قطاع األمن، مب���ا يف ذلك القضايا 
الصعبة املتعلقة بتسلم سالح اجلماعات املسلحة 
وإع���ادة ادماجها. ففي هذا الص���دد مل حيصل أي 

تقدم يذكر.
السيد الرئيس

اليوم جتد األمم املتحدة نفس���ها مدعوة لتيس���ر 
حوار سياس���ي ب���ني كاف���ة األط���راف. وحتقيقًا 
هل���ذه الغاي���ة، فق���د ضاعف���ت من جه���ودي حلث 
كافة األطراف يف ليبيا حلل املأزق السياسي من 
خالل الوسائل السلمية وإقناعهم بأن اللجوء إىل 
اس���تخدام العنف سيكون له عواقب كارثية على 
البالد. وسأعقد يف غضون األيام العشرة القادمة، 
عق���ب مش���اورات مع األط���راف كاف���ة، اجتماعًا 
جيم���ع ممثل���ني ع���ن األط���راف الرئيس���ية م���ن 
ممثلي القوى السياسية والشخصيات والفعاليات 
بهدف صياغة اتفاق حول مبادئ ترعى العالقات 
السياس���ية وح���ول األولويات الوطني���ة خالل ما 
تبقى من الفرتة االنتقالية، وحول س���بل معاجلة 
فوري���ة لع���دد م���ن املس���ائل األمني���ة وغرها من 
األمور اخلالفي���ة. إن املخاطر كبرة ولن ندخر 
جهداً للمس���اعدة يف منع احن���دار ليبيا إىل املزيد 

من العنف وعدم االستقرار.
شكراً لكم

وثيقة

كلمة املمثل اخلاص لالمني العام لالمم املتحدة طارق مرتي
اجتماع جملس األمن 9 يونيو 2014

أرتبط أس���م ك���رة القدم بأش���ياء 
عدي���دة ولك���ن اغ���رب م���ا ارتب���ط 
بامسه���ا ه���و احل���رب ال���يت نش���بت 
ب���ني دولت���ني يف أمري���كا الوس���طى 
)اهلن���دوراس والس���لفادور ( يف عام 
الدولت���ان  كان���ت  حي���ث   .1969
تتنافس���ان م���ن اجل الوص���ول إىل 
العامل باملكس���يك.  نهائي���ات كاس 
ب���دأ احل���دث ي���وم 8 يوني���ه 1969 
ح���ني وص���ل منتخ���ب الس���لفادور 
إىل اهلن���دوراس واس���تقر بالفندق 
انتظ���ار مب���اراة  ل���ه يف  املخص���ص 
الغ���د. وطبقا للتقالي���د الكروية يف 
أمري���كا الوس���طى مت���ت حماصرة 
الفندق م���ن قبل اآلالف م���ن أبناء 
اهلن���دوراس الذي���ن قذف���وا زج���اج 
وأص���دروا  باحلج���ارة  الفن���دق 
م���ن الضجيج م���ا يكف���ي حلرمان 
املنتخ���ب الضي���ف م���ن إي حلظ���ة 
انته���ت  وبالطب���ع  ن���وم.  أو  راح���ة 
املباراة خبسارة السلفادور للمباراة 
– صفر. وكان ميكن لألمر أن   1

ينتهي عند هذا احلد لوال أن الفتاة 
بوالني���وس  أميلي���ا  الس���لفادورية 
اليت تأملت خلس���ارة منتخب بالدها 
فس���رقت مس���دس أبيه���ا وأطلقت 
الرصاص عل���ى قلبها لتتحول إىل 
ش���هيدة وطني���ة وحُتف���ى جبن���ازة 
وطني���ة هائل���ة مش���ى يف صفوفها 
مئ���ات اآلالف على رأس���هم رئيس 
وكب���ار  وال���وزراء  اجلمهوري���ة 
ضب���اط اجلي���ش. وعندم���ا حض���ر 
منتخب اهلندوراس إىل السلفادور 
كان الش���غب يف انتظ���اره حبي���ث 
عاش الفري���ق حلظات خوف وقلق 
هائلتني ط���وال اللي���ل ويف الصباح 
يف  امللع���ب  إىل  اصطحابه���م  مت 
جن���ود  بصحب���ة  مدرع���ة  عرب���ات 
مدججني بالس���الح حلمايتهم من 
اجلمهور الغاضب. وقام املش���رفون 
على امللعب حبرق علم اهلندوراس 
أم���ام الالعبني واس���تبداله بقطعة 
قم���اش ق���ذرة عل���ى ص���اري العلم 
بامللع���ب. وكانت النتيجة خس���ارة 

اهلن���دوراس بثالث���ة – صفر. ومت 
س���حب الالعب���ني عل���ى عج���ل من 
إىل  ليع���ودوا  املط���ار  إىل  امللع���ب 
بالدهم أما مشجعيهم فقد كانت 
حظه���م أكث���ر س���وء حي���ث مت���ت 
الش���وارع واالعتداء  مطاردته���م يف 
عيه���م وقت���ل وجرح بع���ض منهم. 
وعل���ى آثر ذلك مت إغ���الق احلدود 
وت���رة  وارتفع���ت  البلدي���ن  ب���ني 
لتتح���ول  والتهدي���دات  االتهام���ات 
إىل ح���رب دامي���ة ب���ني الطرف���ني 
استمرت مائة س���اعة واستخدمت 
فيه���ا أس���لحة املدفعي���ة والطران 
م���وت  ع���ن  ولتس���فر  والدباب���ات 
حوال���ي  وج���رح  ش���خص   6,000
15,000 ولتضيف كلمة احلرب 
إىل جوار اسم املس���تديرة الساحرة 
اس���تحالة فص���ل  عل���ى  ولتربه���ن 
السياس���ة عن كرة القدم … على 

األقل يف أمريكا الالتينية.

مبناسبة كأس العامل ...
عطية األوجلي

وفاة املفكر املغربي 
املهدي املنجرة

ت���ويف بالعاصم���ة املغربية الرب���اط املفكر املهدي املنج���رة أحد رواد 
علم الدراس���ات املس���تقبلية يف العامل من خالل ترؤسه لنادي روما 
يف مثانيني���ات الق���رن املاضي، وذلك 

عن 81 عاما.
املفك���ر املغرب���ي املهدي املنج���رة تنبأ 

بالثورات و عاش يف عزلة
مثة س���ؤال يط���رح نفس���ه يف املغرب 
اليوم، ليس املغرب الثقايف فحس���ب، 
والسياس���ة  االقتص���اد  مغ���رب  ب���ل 
واالجتم���اع أيض���ا: أي���ن ه���و املهدي 
يف  عرب���ي  باح���ث  أك���رب  املنج���رة، 
يف  كلمت���ه  ليق���ول  املس���تقبليات، 
م���ا يق���ع اآلن على خريط���ة املغرب 
م���ن  العربي���ة  اخلرائ���ط  وعل���ى 
حت���والت وتقلب���ات؟ هو الذي س���بق 
له قبل أكثر من عش���ر س���نوات أن 
تنب���أ بانتفاض���ة الش���عوب العربي���ة 
كتاب���ه  يف  يق���ول  أنظمته���ا.  ض���د 
)انتفاض���ات يف زم���ن الذلقراطي���ة( 
الذي صدر سنة 2002: »االستقرار 
يف البيولوجي���ا ه���و املوت. فالدول تتغر وتتح���رك، لكن االنتفاضة 
بداية نهاية لنسق بأكمله«. واعترب االنتفاضة الفلسطينية آنذاك 
حلق���ة أوىل يف مس���ار طويل: »من أين أت���ت انتفاضة احلجارة؟ مل 
ت���أت قطعا من ال���وزارات وال من القصور وال م���ن املكاتب الرمسية 
وال م���ن احلكوم���ات وال م���ن النخ���ب. إنها أتت ضده���ا مجيعا، ضد 
األنظمة واحلكومات العربية اليت انفصلت انفصاال تاما عن هموم 
اجلماهر والش���عوب«، هذا ما يقوله يف الكت���اب ذاته، مضيفا: »هذه 
االنتفاض���ة س���تأتي منها انتفاض���ات بنفس الروح حملارب���ة انعدام 
الع���دل االجتماع���ي والظلم والفقر... وس���نرى تدرجي���ًا انتفاضات 
أخ���رى يف بقي���ة الع���امل العرب���ي واإلس���المي«. وال حيتاج الس���ؤال 
أعاله إىل الكثر من التنقيب، فالرجل الذي قضى معظم حياته يف 
الطائرة � كما كان يقول � مريض يف بيته بالرباط منذ س���نتني، 
لكن كامرات الدولة ال ميكن أن تدخل إىل هذا البيت، فقد كانت 
له مواقف معروفة وحادة تنتقد الس���لطة، وال تتوافق مع اخلطاب 
الرمسي. وعلى مدار الس���نوات األخرة كان كلما ُدعي إىل ندوة 
أو حماض���رة مت منعها. ثم إنه أصال كان له موقف من التلفزيون 
الرمسي، إذ كان يرى أنه من غر املمكن أن يتحدث فيه أي ضيف 
حبرية. ورجاالت الدولة ورموز السياسة أيضا رمبا ال يستطيعون 
زيارت���ه، هو الذي س���بق له أن قال: »كل األح���زاب املغربية ضيعت 
مصداقيته���ا«. وقض���ى الرج���ل � موالي���د 1933 � حيات���ه يف البحث 
املع���ريف، راص���داً اختالالت اجملتم���ع، واضعا إصبعه على األس���باب 
احلقيقية للخلل، وواضعا خططا وإسرتاتيجيات للتنمية الثقافية 
واالقتصادي���ة واجملتمعية، يف بداية الس���بعينيات عمل باحثا دوليا 
يف جامعة يف لندن، ورئيس���ا لالحتاد العاملي للدراس���ات املستقبلية 
يف الثمانيني���ات، وت���وىل عمادة جامع���ة يف اليابان يف التس���عينيات، 
وهناك بطوكيو أش���رف على فريق حبث عاملي انش���غل يف دراسة 
التعددية الثقافية وتأثراتها املس���تقبلية على اهلجرة. ونال جائزة 
م���ن اإلمرباطور الياباني ع���ن حبث حول أهمية النم���وذج الياباني 
بالنس���بة إىل العامل الثالث.وكما حصل عل���ى العديد من اجلوائز 
الدولية، من بينها: امليدالية الكربى لألكادميية الفرنس���ية س���نة 
1984، ووسام الفنون واآلداب يف فرنسا أيضًا سنة 1985، ووسام 
الش���مس يف اليابان سنة 1986، وميدالية السالم من األكادميية 
العاملية أللبر اينش���تاين، وجائ���زة الفيدرالية الدولية للدراس���ات 
املستقبلية سنة 1991. عمل فرتة طويلة يف األمم املتحدة، وشغل 
منصب نائب املدير العام لليونسكو. كان من املراجع اليت اعتمدها 
صموئيل هنتنغتون بش���كل أس���اس يف كتابه »صدام احلضارات«، 
وكان���ت كتب���ه تدخ���ل خان���ة »األكثر مبيع���ًا« يف فرنس���ا خالل 
مثانينيات وتس���عينيات القرن املاضي.وألف املهدي املنجرة: احلرب 
احلضاري���ة األوىل، ح���وار التواص���ل، عومل���ة العومل���ة، قيم���ة القيم، 
اإلهان���ة يف عهد امليغا إمربيالية، مس���ار الكف���ر وغرها. لكن كتبه 
وأف���كاره ظلت خارج دوائ���ر القرار يف املغرب، ألن���ه مل يكن صديقا 
طيب���ا للذي���ن يديرون دوالي���ب السياس���ة يف هذه الب���الد، وألنه مل 
يكن يغرد يف س���رب امللك الراحل احلس���ن الثاني، زميله السابق يف 

الدراسة.
)الرباط( الرحيم اخلصار -  •عبد 

وفاة العامل املصري أمحد زويل بعد صراع 
مع مرض السرطان...

أنتق���ل الي رمحة اهلل تعالي العامل والكيميائي املصري  
أمح���د زوي���ل ي���وم 9/ 6/ 2014 ع���ن عم���را يناهز ال� 
68 عام���ا يذك���ر أن زويل حاصل عل���ى جائزة نوبل 
يف الكيمياء لس���نة 1999 الحباث���ه يف جمال كيمياء 
الفيمتو. وهو أس���تاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء يف معهد 

كاليفورنيا للتكنولوجيا.

صورة من األرشيف



السنة الرابعة -  ) 162  ( - )  17 - 23 يونيو 2014 (السنة الرابعة -  ) 162  ( - )  17 - 23 يونيو 2014 ( 0607

نيويورك الصينية
س���كان نيويورك أساس���ا من املهاجري���ن الوافدين ، 
فمن مائيت س���اكن س���نة 1626م قفز عدد سكان 
نيوي���ورك إىل حوال���ي األل���ف س���نة 1656 م على 
إثر ق���دوم الربيطانيني واألملان واإلس���كندنافيني. 
ويف سنة 1800 م بلغ عدد السكان 60000 نسمة 
وكان جلهم من الربيطانيني، ثم توافد بني سنيت 
بأعداد  واإليرلندي���ون  األمل���ان  م  1850م و1860 
كب���رة فتضاع���ف عدد الس���كان 10 م���رات ، ويف 
نهاية القرن التاسع عشر أفضى توافد األوروبيني 
الش���رقيني واإليطاليني إىل تضاع���ف العدد ثالثة 
م���رات، وملا دخ���ل قان���ون احلصص حي���ز التطبيق 
لصد اهلجرة الوافدة خالل العشرينات أقبل السود 
على املدينة من جنوب الواليات املتحدة األمريكية 
بأعداد غفرة فبلغ العدد 5.2 مليون س���اكن، ويف 
س���نة 1990م ُقدر عدد س���كان نيويورك املولودين 
خارجه���ا بنس���بة 30 % نتيج���ة تواف���د الالجئ���ني 
من جنوب ش���رقي آس���يا و جزر الكارييب وإفريقيا 
وأمريكا اجلنوبية والوس���طى ويف الس���تينات بدأت 
موج���ة اهلج���رة م���ن الص���ني حت���ى أمس���ى احلي 
الصيي يف مانهاتن يضم أعلى نسبة من الصينيني 

يف نصف الكرة الغربي . 
ومدين���ة نيوي���ورك ه���ي أك���رب مراك���ز التجارة 
واملال، وبها أكرب املؤسس���ات التجارية والصناعية  
ال���يت توفر س���بعة مالي���ني وظيف���ة، منه���ا ثالثة 
املدين���ة، والبقي���ة يف  مالي���ني وظيف���ة يف داخ���ل 
الضواح���ي ، وتأت���ي نيوي���ورك يف املرتب���ة الثالث���ة 
بع���د لوس أجنلوس وش���يكاغو، من حيث النش���اط 
الصناع���ي؛ إذ يوج���د فيه���ا 17,000 مصنع تعمل 
يف جم���ال املالب���س، وتنتج نيويورك س���دس إنتاج 
الوالي���ات املتح���دة م���ن الطباع���ة والنش���ر، كم���ا 
تنتج األغذي���ة واملواد الكيميائي���ة، واألثاث والورق 
واملنس���وجات، ويع���د مين���اء نيوي���ورك م���ن أكرب 
املوان���ئ اليت تعمل يف جمال االس���تراد والتصدير، 
حيث يعمل به 200,000 عامل، أما شركات املال 
والتأم���ني واألس���هم والعق���ارات، فيعم���ل بها حنو 
495,000 عام���ل، وأش���هرها بورص���ة نيوي���ورك. 
وخت���دم النش���اط االقتص���ادي يف املدين���ة ش���بكة 
ضخمة من وس���ائل النقل؛ حيث يستخدمها يوميا 
ثالثة ماليني ونصف ملي���ون فرد وتعد نيويورك 
أيض���ا أكرب مركز لالتصال يف الواليات املتحدة، 

حي���ث يوج���د بها العدي���د من ش���ركات االتصال ، 
وبها حنو 60 حمطة لإلرس���ال اإلذاع���ي والتلفاز. 
و يق���در بأن نيويورك متتل���ك مبفردها أكثر من 
21 % من السوق البنكية العاملية ويتكون نظامها 
البنكي األساسي من شركات 'شايز مانهاتن بنك' 
و'س���ييت كورب' و'مورغان' و'بنكارس تروس���ت'، 
ويضم أكثر م���ن 445 بنكا، ويرتبط فيها حوالي 
105000 موطن شغل بنكي باألنشطة التجارية 
العاملي���ة والي���وم تنزع هذه األنش���طة إىل التوس���ع 
خ���ارج 'الفينا ش���يال ديس���رتكت' )ح���ي األعمال( 
عل���ى جم���االت جدي���دة بربوكل���ني وكوين���س 
ونيوي���ورك ه���ي كذل���ك أول مقي���اس يف الع���امل 
للتقيي���م بالبورص���ة وذل���ك بفض���ل مؤش���رالداو 
جونز الصناعي ومؤش���ر ن���ازداك احلديث. وتؤمن 
أنش���طة  أمخ���اس  أربع���ة  مبفرده���ا  نيوي���ورك 
البورص���ات األمريكية، وتض���م املدينة عالوة ع�لى 
هذه األنش���طة جل ش���ركات التأم���ني األمريكية 
والعاملية وما يزيد عن ألف فرع من فروعها إضافة 
إىل الكث���ر مكات���ب اخلدم���ات القانوني���ة واملالي���ة 
األمريكي���ة ال���يت يتس���م بعضها ببع���د عاملي. كما 
تضم نيويورك األغلبية الس���احقة ملكاتب التدقيق 

املالي األمريكية ال���يت تتمتع بأهمية عاملية ويوفر 
املوق���ع اجلغ���رايف ملدينة نيوي���ورك وج���ودة بنيتها 
التحتي���ة للمواصالت منفذا لس���وق اس���تهالكية 
مهم���ة ج���ّدا، باإلضافة لوجود أحد أب���رز املوانئ يف 
الع���امل و ثالثة مط���ارات تعد من أكث���ر مطارات 
البالد حركة. إّن هذه الشبكة الكثيفة من الّطرق 
تسمح بالّنفاذ إىل س���وق ضخمة واقعة على مدى 
ش���عاع ميت���ّد على 1200 ك���م ح���ول املدينة، وهو 
جمال ميثل حوالي نصف س���ّكان الواليات املّتحدة 

األمريكية وكندا ونصف دخلهما ونشاطهما.
•املعمار النيو يوركي

كما تضم نيوي���ورك مباٍن من خمتلف التصاميم 
املعمارية, حيث توجد فيها مباٍن خش���بية مصممة 
عل���ى هيئ���ة صنادي���ق بطاب���ق أو طابقني وس���قف 
مائ���ل, وُي���رى ه���ذا النمط م���ن املن���ازل يف منطقة 
بروكل���ني ال���يت تع���ود إىل الع���ام 1656 م كم���ا 
توج���د يف املدينة مباٍن ذات تصمي���م أكثر حداثة 
ال���يت تتمي���ز به���ا مدين���ة  كناطح���ات الس���حاب 
نيوي���ورك وخاصًة مانهاتن, حي���ث مت بناء مركز 
التجارة العاملي 1 والذي يعرف باس���م برج احلرية 
اليت أنش���ئت على أنقاض مركز التج���ارة العاملي 

ميادين يف أمريكا

ستاينواي شارع العرب يف نيويورك
نيويورك : احلسني املسوري

املدينة  ه��ي  ن��ي��وي��ورك  مدينة 
األع���ل���ى م���ن ن��اح��ي��ة ال��ك��ث��اف��ة 
املتحدة  الواليات  يف  السكانية 
األم��ري��ك��ي��ة واألك���ث���ر ت��أث��راً 
م��ن  اجمل���������االت  خم���ت���ل���ف  يف 
اإلع��������الم وال����ف����ن واألزي��������اء 
والعلوم والتكنولوجيا والتعليم 
مدينة  تعترب  كما  وال��رتف��ي��ه, 
ن��ي��وي��ورك أح���د أه���م م��راك��ز 
، فهي  العامل  وامل��ال يف  التجارة 
للواليات  اقتصادية  عاصمة 
امل��ت��ح��دة ل��ك��ث��رة ال��ش��رك��ات 
وسوق  فيها,  العاملية  والبنوك 
ال��داو  وم��ؤش��ر  امل��ال��ي��ة  األوراق 
جونز الصناعي أما سياسًا فهي 
املتحدة حيث  األمم  مقر هيئة 

مركز الدبلوماسية الدولية .
ت��ت��ك��ون ن��ي��وي��ورك م��ن مخسة 
جزر تقريبا واملعروفة مبانهاتن 
وبرونكس وبروكلني وستاتن 
آي�����الن�����د  وك���وي���ن���ز وت���ع���ود 
ج���ذور م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك إىل 
وص��ل  ح��ي��ث  م   1624 ال���ع���ام 
األورب��ي��ني  مستكشفيها  أوُل 
عام  يف  ف��رازان��و  دي  جيوفاني 
املستكشفون  ، فتعاقب  1524م 
م��ن ب��ع��ده ، ث��م شهد امل��ك��ان يف 
عام 1614م تأسيس مستعمرة 
مسيت  هولندية  جتارية  ف��راء 
أم��س��رتدام((  ))نيو  1625م  يف 
اجلنوبي،  مانهاتن  طرف  على 
جزيرة  مينويت  بيرت  اشرتى  و 
يف  احلمر  اهلنود  من  مانهاتن 
نفس العام ، حتى غزتها القواُت 
ي��ون��ي��و   24 يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
يف  يدهم  يف  وسقطت  1664م 
أي��دي  م��ن  م   1664 أك��ت��وب��ر 
إىل  امسها  وغ��روا  اهلولنديني 

))نيويورك(( .

2001م  س���بتمرب   11 أح���داث  بع���د 
بن���اء مرك���ز  اإلع���الن   أخ���را  ومت 
“بيت قرطبة” اإلس���المي، قريبًا مما 
يع���رف )غرواند زي���رو(، حيث كان 
أيضًا برجا مركز التج���ارة العاملية. 
ويوج���د يف نيويورك ما يقارب )110 
ك���م(   23( احلدائ���ق  م���ن  ك���م2( 
م���ن الش���واطئ العامة, وم���ن حدائق 
نيويورك س���نرتال بارك وبروسبكت 
بارك وفلشنغ مادوز- كورونا بارك 
وفورس���ت بارك وواش���نطون سكوير 
ب���ارك وبله���ام ب���أي ب���ارك ال���يت تعد 

أكرب حدائق نيويورك .
وتعت���رب الس���ياحة واح���دة م���ن أه���م 
نيوي���ورك،  مدين���ة  يف  الصناع���ات 
السياحية للمدينة  الوجهات  وتشمل 
مبنى امباير س���تيت ال���ذي مت تزيينه 
الع���ام املاض���ي باألض���واء امللون���ة ملدة 
ثالث���ة أي���ام احتف���اال بعي���د الفط���ر 
املب���ارك  ومتث���ال احلري���ة ؛ وجزيرة 
إيلي���س ؛و عروض مس���رح برودواي 
متح���ف  مث���ل  املتاح���ف  وأيض���ا  ؛ 
؛وكذل���ك  للفن���ون  املرتوبوليت���ان 
املساحات اخلضراء مثل سنرتال بارك 
وحديقة واشنطن س���كوير، ومركز 
روكفلر، وتاميز س���كوير باإلضافة 
إىل مراك���ز التس���وق الفخم���ة على 
ط���ول ش���ارعي اخلامس وماديس���ون 
،وم���ن العوام���ل ال���يت جنذب الس���ياح 
أيضا املناسبات مثل عيد القديسني يف 
قرية غرينتش وعروض عيد الشكر 
لدى مركز مايسيز، ومعرض اليوم 
يف س���انت باتريك، ناهي���ك عن ذكر 
األنش���طة املومسية مثل التزجل على 
اجللي���د يف حديقة س���نرتال بارك يف 
فص���ل الش���تاء، ومهرج���ان ترايبي���كا 
اجملاني���ة  والع���روض  الس���ينمائي، 
ب���ارك يف مسرس���تيج و  يف س���نرتال 
حطم���ت نيوي���ورك رقما قياس���يا يف 
 50 ال���ذي وص���ل إىل  الس���ياح  ع���دد 

مليون .
•ثقافة الطعام 

ثقاف���ة الطع���ام يف مدين���ة نيويورك 
متنوع���ة  جمموع���ة  عل���ى  تش���تمل 
م���ن املأك���والت العاملية ال���يت تأثرت 
فق���د  للمدين���ة  املهاجري���ن  بتاري���خ 
جعل املهاجرون من أوروبا الش���رقية 

باخلب���ز  ش���هرة  املدين���ة  وإيطالي���ا 
عل���ى  والبيت���زا  اجل���ن  كعك���ة  و 
بينم���ا  النيويوركي���ة،  الطريق���ة 
املطاع���م الصيني���ة موج���ودة يف كل 
مكان ويوجد بائعي األطعمة والبالغ 
عدده���م 4000 بائ���ع حي���ث امتل���ك 
الكث���ر م���ن املهاجري���ن عرب���ات بيع 
األطعمة يف ش���وارع نيويورك  وتبيع 
بعض هذه العربات على س���بيل املثال 
الفالفل والكباب، إال أن ساندويتشات 
اهل���وت دوق واملعجن���ات ال ت���زال هي 
املهيمنة يف الش���وارع، وتعد نيويورك 
أيض���ا موطن لكثر من أرقى املطاعم 

وأكثرها تنوعا يف الواليات املتحدة.
أك���رب  م���ن  نيوي���ورك  تع���د  كم���ا 
املراك���ز الثقافي���ة يف الع���امل، حي���ث 
يوج���د بها العديد م���ن قاعات الفنون 
واملتاح���ف  واملوس���يقى  واملس���ارح 
واجلمعي���ات الثقافية الش���هرة على 
ش���ارع ب���رودواي كما ينتس���ب إليها 
بع���ض الش���عراء والكت���اب واملمثل���ني 
أغني���اء  أدى  املش���هورين  والفنان���ني 
املدين���ة دورا مهم���ًا يف دعم النش���اط 
الثقايف كما كان لوجود جو التعبر 
احلر والعديد من ش���ركات اإلعالن 
واالتص���ال إس���هام كب���ر يف ازدهار 

الثقافة يف املدينة.
•شارع ال��ع�رب 

أس���توريا  ح���ي  يف  س���تاينواي  ش���ارع 
مبنطق���ة كوين���ز يف نيويورك الذي 
ع���ن طري���ق  إلي���ه  الوص���ول  ميك���ن 
حمط���ة م���رتو األنف���اق ال���يت حتمل 
احل���ي  ظ���ل  حي���ث  نفس���ه  االس���م 
من���ذ زم���ن طوي���ل حي���ا يتكي���ف فيه 
املهاج���رون مع وطنه���م اجلديد ومع 
إطاللة القرن الثامن عش���ر أصبحت 
جتاري���ا جيت���ذب  مرك���زا  املنطق���ة 
املس���توطنني األملان من بني القادمني 
عل���ى املكان كانت أس���رة س���تاينواي 
قد افتتحت حمل س���تاينواي وأبنائه 
لصناعة البيانو يف س���بعينيات القرن 
العائل���ة  ه���ذه  وم���ن  عش���ر  التاس���ع 

اكتسب الشارع أمسه. 
وبدأ العرب القادمون حديثا يطبعون 
س���تاينواي  ش���ارع  س���يما  ال  احل���ي، 
بطابعه���م اخلاص جاء ه���ؤالء العرب 
بس���بب احلروب واالضطه���اد الديي 

والسياس���ي وأزمات اقتصادية دفعت 
بهم إىل العامل اجلديد حيث تعايشت 
احلض���ارات وأحيان���ا كان���ت تتدافع 

وتتنافس.
•اليمين عبد اهلل املرادي

الس���يد  ميادي���ن  صحيف���ة  والتق���ت 
عب���د اهلل املرادي اح���د أعضاء اجلالية 
إن   ق���ال  ال���ذي  بنيوي���ورك  اليمني���ة 
واملتاج���ر  احمل���ال  أصح���اب  معظ���م 
أش���خاص ج���اءوا م���ن بل���دان عربية 
ودول مشال إفريقيا و أن العديد من 
احملال واملطاعم املصطفة على امتداد 
جان���يب ش���ارع س���تاينواي مملوك���ة 
ولبناني���ني  ومصري���ني  ليمن���ني 
ومغاربة، حتى أصبح  يعرف بش���ارع 
الع���رب  و ميكن���ك أن جت���د البقالوة 
والش���اورما  الش���امية  واملناقي���ش 
العرب���ي  اخلب���ز  وجت���د  والفالف���ل 
الساخن يف السوبر ماركت الصغر. 
وعند مرورنا باملقاهي املتخصصة يف 
النارجيل���ة  حي���ث تس���تمتع اجلالية 
وتدخ���ني  الش���اي  بش���رب  العربي���ة  
النارجيل���ة ويرش���فون الش���اي املغلي 
عل���ى الطريقة العربية وليس ش���اي 
األكياس ويتبادلون األحاديث حول 
أخب���ار وقضاي���ا الوط���ن األم خاص���ة 
يف ض���ل الث���ورات ال���يت أنفج���رت يف 
بدكتاتوري���ات  وأطاح���ت  بلدانه���م 
متجذرة ويتمي���ز كل مقهى برواده 
حي���ث جتتمع كل جالي���ة يف مقهى 
يك���ون صاحب���ه م���ن نفس البل���د األم 
وتقدم هذه املقاهي الوجبات الشعبية 
يف بلدانه���م وقد س���عدنا بدعوة على 
العش���اء م���ن الس���يد عب���د اهلل املرادي 
والس���يد نبي���ل نائب رئي���س اجلالية 
اليمنية يف نيوي���ورك وكانت وجبة 
العشاء عبارة عن خروف مشوي وأرز 
مطهي على طريقة الكبسة الشهرة 
يف اليمن ودول اخلليج امللفت للنظر 
أن كل احملالت تعلق الفتات مكتوب 
عليها اسم احملل باللغتني االجنليزية 
والعربي���ة ،حتى إن الزائ���ر أو املهاجر 
العرب���ي يس���تطيع أن يعي���ش يوم���ه 
كام���اًل يتحدث العربي���ة يف املقاهي 
و املطاعم واحمل���الت املختلفة يف هذا 

الشارع  .

عبد اهلل املرادي واصدقاء  من اليمن يف مطعم ميي بش ارع ستانيواي

الزميل حسني املسوري من امام حلبة مركز روكفلر لل تزجل الشهرة

ليبيات يتدربن يف تونس
) مقدمة يف العملية االنتخابية – 

برنامج بريدج (
سارة املغربي – تونس.

التق���ت جمموع���ة ناش���طات مدنيات م���ن أكثر م���ن منظمة 
مدنية ليبي���ة من طرابلس يف الورش���ة التدريبية األوىل اليت 
تقدمها أكادميية التنمية الدولية بالشراكة مع هيئة دعم 
املرأة ) فرع طرابلس ( حتت اس���م : مش���روع دعم املرأة الليبيه 
اثن���اء التح���ول الدميقراط���ى ، و اكادميية التنمي���ة الدولية 
الش���رق األوسط مؤسسة استش���ارية تعمل فى جمال التنمية 
االجتماعي���ة واألقتصادي���ة والسياس���ية ف���ى مصر والش���رق 
األوس���ط ومش���ال افريقيا. قام���ت األكادمييه بتوفر ورش���ة 
عم���ل حول : مقدمة ف���ى العملية االنتخابي���ه واخنراط املرأة 
فى العملي���ة الدميقراطية. اعتمدت الورش���ة )برنامج بريدج 
( ف���ى تطوير معلومات ومهارات املش���اركات ومشلت : املعاير 
الدولي���ة لألنتخاب���ات –  األنتخاب���ات والدميقراطية - النظم 

االنتخابية - مراقبة االنتخابات - الدورة االنتخابية .
. س���يطبق برنامج  االكادميية فى ثالث مناطق داخل ليبيا : 
طرابلس – بنغازى - س���بها  ويتم متويل املشروع من الوكاله 
الس���ويديه للتنمي���ه والتعاون الدولي _ س���يدا _ مبش���اركة 
منظمات اجملتمع املدنى اليت وقع عليها اختيار األكادميية :  
 -1التواص���ل احل���ر التنموي���ه ، النص���ر ، صوت احل���ق للمرأة 

الليبية ، هيئة دعم املرأة فى صنع القرار )طرابلس(
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب

 )دوائر احملكمة جمتمعة(
         جب��لسته������ا املنع���ق�دة ع���لن���������ا صب��������اح ي�وم 
االثني������ن 11 ش���ع�بان 1435 هجري���ة  املوافق 9 
. 6 . 2014 ميالدي���ة ، مبق����ر احملكم���ة العلي����ا ، 

مبدينة طرابلس.
 ب�رئ�اس���ة املستش����ار األس���ت�������اذ :  كم�����ال بشر 

ده�������ان        " رئيس الدائرة "
وعضوية املستشارين األساتذة : 

يوسف م��ولود احلنيش 
 حممد إبراهيم الورفلي   

 املقطوف بلعيد إشك��ال
 ع�زام علي الدي�ب

 صاحل عبد القادر الصغر 
ف�وزي خليفة العابد

 عب�د السالم احممد حبيح
 د. سعد سامل العسبلي      

  د. محيد حممد القماطي    
فرج أمح�د معروف

بشر سع������������د ال�زي��������اني
 توفيق حسن الك�ردي

وحبضور احملامي العام 
بنيابة النقض األست��اذ  : أمحد الطاهر النعاس  
وأمني س�ر الدائرة السيد : أسامة علي املدهوني 

أصدرت احلكم التالي 
 يف قضية الطعن الدستوري رقم 11 لسنة 61 ق

بع���دم دس���تورية الق���رار رق���م 38 لس���نة 2014 
الصادر عن املؤمتر الوطي العام  يف جلس���ته رقم 

2014م  / 5  / 4 املنعقدة بتاريخ   187
بتعي���ني وتكلي���ف الس���يد أمح���د عم���ر معيتي���ق 

برئاسة احلكومة املؤقتة 
املق���دم م���ن :

الوايف حمم����د   الشريف   - 1
القماطي   2- ع��بد اهلل عم�ران 

املرتض�ي   العالي إدريس  3- عبد 
املنتص�ر                     الض��اوي ع�لي   -4

الرط���ب   5- فهي��م عل��ي 
ال�دين عب��د اجللي��ل   6- جنم 

7- عثم��ان إدريس ك��ري�م      
8- عبد الصادق أمحد الص�ويدق

الراش��د عم��ر	 ن��ادية   -9
السنوسي   10- ع��ال فت��حي 

إب�راهيم ص�ولة 11- خ��الد 
أبوعائشة كشر                       الص��ادق   -12

13- سع�اد حمم��د سلط��ان  
14- نعيم�ة رمض��ان دل��ف

اجلميع أعضاء باملؤمتر الوطي العام
)ميثلهم  احملاميان/حس���ني عبد السالم قناو و د. 

سليمان أبوحنيك(
ض����د

  1 - السيد/ رئيس املؤمتر الوطي العام بصفته 
  2 - السيد / رئيس الوزراء املنتخب بصفته 

)تنوب عنهما إدارة القضايا(
    بع���د اإلط���الع عل���ى األوراق وت���الوة تقري���ر 
التلخي���ص ومساع املرافعة الش���فوية ورأي نيابة 

النقض ، وبعد املداولة .
الوق�ائ�ع

أق���ام الطاعن���ون طعنهم بع���دم دس���تورية القرار 
الص���ادر عن املؤمتر الوطي العام يف جلس���ته رقم 
بتعي���ني  2014/5/4م  بتاري���خ  املنعق���دة   187
وتكليف الس���يد أمحد معيتيق برئاس���ة احلكومة 
املؤقت���ة على املطعون ضدهم���ا بصفتيهما، وقالوا 
بيان���ا لطعنهم إنه بالتاري���خ املذكور عقد املؤمتر 
جلس���ة الختيار من يشغل منصب رئيس الوزراء، 
وكان قد ترأس اجللس���ة النائ���ب األول لرئيس 
املؤمتر، وتوقف���ت عملية التصوي���ت عند حصول 
املرش���ح أمحد معيتيق عل���ى 113 صوتا، يف حني 
أن���ه كان ق���د مت االتفاق عل���ى أن يك���ون اختيار 
رئي���س جملس ال���وزراء بع���دد 120 عض���وا على 

األق���ل، مما ح���دا برئيس اجللس���ة إىل طلب رفع 
اجللسة واالنتقال إىل البند التالي ونتيجة لقيام 
بع���ض األعضاء بإح���داث نوع من القل���ق مت رفع 

اجللسة وخرج رئيسها وبعض األعضاء.
وبع���د ذلك دخ���ل النائ���ب الثاني لرئي���س املؤمتر 
إىل قاعة اجللس���ة واعتلى منصة الرئاسة وباشر 
إدارة اجللس���ة يف ع���دم وج���ود الرئي���س األصلي 
)النائ���ب األول( وع���دد كبر م���ن األعضاء حيث 
مت اإلعالن عن فوز السيد أمحد معيتيق برئاسة 
ال���وزراء وذلك حبصول���ه على عدد ال������ 11 صوتا 

الباقية.
وخل���ص الطاعن���ون إىل أن اإلج���راءات اليت متت 
ش���ابها البطالن، وخمالف���ة اإلعالن الدس���توري 
املع���دل املتف���ق علي���ه، وكذلك خمالف���ة للنظام 
الداخل���ي للمجل���س، األم���ر ال���ذي ح���دا بهم إىل 

الطعن فيه طبقا لقانون احملكمة العليا.
اإلج��راءات

بتاري���خ 2014/5/15م قرر حمام���ي الطاعنني 
الطع���ن يف الق���رار املذك���ور ل���دى قل���م كت���اب 
احملكم���ة العلي���ا، وس���دد الرس���م وأودع الكفال���ة 
ومذك���رة بأس���باب الطع���ن ومذك���رة ش���ارحة 
وسندات وكالته وصورة من القرار املطعون فيه، 
ثم أودع بتاريخ 2014/5/29م أصل ورقة إعالن 
الطع���ن معلن���ة إىل املطعون ضدهم���ا عن طريق 
إدارة القضاي���ا بتاري���خ 2014/5/20م، وبتاريخ 
2014/6/3م أودع أح���د أعض���اء إدارة القضاي���ا 
مذك���رة بدف���اع املطع���ون ضدهم���ا بصفتيهم���ا، 
تضمن���ت الدفع أصليا بع���دم اختصاص احملكمة 
والئي���ا بنظ���ر الطع���ن، واحتياطي���ا بع���دم قبوله 
شكال لرفعه من غر ذي مصلحة، وأودعت نيابة 
النق���ض مذكرة أبدت فيه���ا رأيها بقبول الطعن 
ش���كال  ويف املوض���وع بع���دم اختص���اص الدائ���رة 
الدس���تورية بنظر موضوعه، وإذا رؤي أن الطعن 
منصب على مشروعية التعديل الذي أجري على 
ن���ص امل���ادة األوىل فق����رة 6 بند ه��� م���ن اإلعالن 

الدس���توري املؤقت، القبول الش���كلي ويف املوضوع 
بعدم دس���تورية التعديل املش���ار إليه، وباجللس���ة 

احملددة لنظر الطعن متسكت النيابة برأيها. 
األسب�اب

املطع���ون ضدهم���ا بصفتيهم���ا أسس���ا  حي���ث إن 
دفعهم���ا بعدم اختص���اص احملكم���ة والئيا بنظر 
الطع���ن عل���ى أن طلب���ات الطاعن���ني تنحص���ر يف 
إبط���ال تعيني رئيس الوزراء  وه���و ليس طعنا يف 
دس���تورية تش���ريع، بل طعنا يف س���المة إجراءات 
التعيني بس���بب عيوب مدعاة يف ه���ذه اإلجراءات، 

وهو ما خيرج عن اختصاص احملكمة.
وحي���ث إن ه���ذا الدفع غر س���ديد ذل���ك أن املادة 
الثالث���ة والعش���رين م���ن القان���ون  رقم 6 لس���نة 
1982م بإع���ادة تنظي���م احملكمة العليا تنص يف 
فقرته���ا األوىل                عل���ى أن ختت���ص احملكمة 
العلي���ا دون غره���ا منعق���دة بدوائره���ا اجملتمعة 
بالفصل              يف الطعون اليت ي�رفعها كل ذي 
مصلحة ش���خصية مباش���رة يف أي تشريع يك�ون 

خمالف��ا للدستور.
ومبوج���ب ه���ذا الن���ص، فإن���ه يتع���ني عل���ى هذه 
احملكم���ة أن تتص���دى للفصل           فيما يدخل يف 
اختصاصها من املس���ائل الدستورية، حبيث يكون 
تصديه���ا           هلذه املس���ائل الزم���ا بقدر اتصاهلا 
بالنزاع املوضوعي، ويف حدود ما هو              مطروح 

عليها من وقائع .
مل���ا كان ذلك، وكان من بني ما تضمنته أس���باب 
الطع���ن النع���ي عل���ى            الق���رار املطع���ون في���ه 
بأن���ه ج���اء خمالف���ا للتعدي���ل ال���ذي مت لإلعالن 
الدس���توري              وأصبح اختي��ار رئيس الوزراء 
مبوج�ب���ه يلزم ل��ه احلص���ول على 120 صوتا من  
أعض���اء املؤمت���ر الوط���ي الع���ام، فإن م���ؤدى ذلك 
انعق���اد االختص���اص هل���ذه           احملكم���ة بنظ���ر 

الطعن.
وحي���ث إن املطع���ون ضدهم���ا بصفتيهم���ا أسس���ا 
دفعهم���ا بع���دم قبول الطع���ن          ش���كال على أن 

 ل�يبي�ا    

  احملكمة العليـا 

قان���ون احملكم���ة العليا ين���ص عل���ى اختصاصها 
ذي  كل  يرفعه���ا  ال���يت  الطع���ون  يف  بالفص���ل 
مصلحة ش���خصية مباش���رة، والطاعنون مجيعا 
لي���س هل���م          مصلحة ش���خصية مباش���رة يف 
طلب احلكم بعدم دس���تورية القرار املطعون فيه 
لكونه���م مل يكون���وا أعض���اء يف احلكوم���ة املؤقتة 

السابقة.
وحي���ث إن هذا الدفع بدوره غر س���ديد، ذلك أن 
الطاعن���ني أعض���اء يف           املؤمتر الوطي العام، 
والقرار املطعون فيه صادر عن هذا املؤمتر، ومن 
ثم            فإن مصلحتهم تكون متوافرة يف الطعن 
على أية قرارات تصدر عن املؤمتر الذي ينتمون 

إليه، ويرون أنها جاءت خمالفة للدستور.
ملا كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه 

املقررة يف القانون فإنه يكون مقبوال شكال.
وحي���ث إن م���ن بني م���ا ينعى ب���ه الطاعنون على 
الق���رار املطع���ون فيه أنه ج���اء خمالف���ا للتعديل 
ال���ذي مت لإلعالن الدس���توري، حي���ث مت تعديل 
النس���بة املطلوبة الختيار رئيس ال���وزراء حبيث 
أصبح اختياره يلزم له احلصول على 120 صوتًا 
م���ن أعضاء املؤمت���ر الوطي العام، وه���و التعديل 
ال���ذي اتفق علي���ه املؤمت���ر الوطي العام حس���ب 
الثاب���ت مبحض���ر جلس���ة 2014/5/4م والذي 
عل���ى أساس���ه مت االس���تمرار يف االق���رتاع وأخ���ذ 
األصوات، ول���و مل يكن هناك تعديل على نس���بة 
االقرتاع، لتم االكتفاء حبصول املرش���ح ملنصب 
رئي���س ال���وزراء عل���ى 50% + 1 أي 72 صوت���ًا 
وهو م���ا ميث���ل األغلبي���ة املطلقة وف���ق اإلعالن 

الدستوري قبل التعديل.
وحيث إن هذا النعي يف حمله، ذلك أنه وإن كان 
التعدي���ل الس���ابع لإلع���الن الدس���توري مل يورد 
قرار تعيني رئيس الوزراء ضمن التشريعات اليت 
نص يف الفق���رة 6 على وجوب إصدارها بأغلبية 
120 عضواً على األقل، مبا يعنى  أنه بقي ضمن 
التش���ريعات ال���واردة يف الفق���رة 9 ال���يت تص���در 
باألغلبية املطلقة للحاضري���ن، إال أن الفقرة 8 
نص���ت على أن " لعضو املؤمت���ر أن يقرتح إخضاع 
التصوي���ت على مس���ألة قيد البح���ث إىل أغلبية 
املائة والعش���رين عضوا، وال يطرح االقرتاح على 
التصوي���ت إال بع���د حصول���ه على تأييد مخس���ة 
أعضاء، ويتخذ قرار إخض���اع التصويت إىل هذه 

األغلبية، باألغلبية املطلقة للحاضرين".
وحيث إنه بالرجوع إىل حمضر االجتماع العادي 
الس���ابع والثمان���ني بع���د املائة للمؤمت���ر الوطي 
2014/5/4م يب���ني أن  املنعق���د بتاري���خ  الع���ام 
املس���ألة األوىل ال���يت كانت قي���د البحث يف ذلك 
االجتم���اع ه���ي التصوي���ت عل���ى اختي���ار رئيس 
جدي���د للحكوم���ة املؤقتة وق���د ج���رى التأكيد 
يف بداي���ة اجللس���ة عل���ى وجود قرار م���ن املؤمتر 
الوط���ي الع���ام بأن يت���م اعتم���اد رئيس ال���وزراء 
مبائة وعش���رين صوت���ًا، وقبل بداي���ة التصويت 
أك���د رئي���س اجللس���ة )النائ���ب األول لرئي���س 
املؤمت���ر( عل���ى وج���وب حص���ول أحد املرش���حني 
ملنص���ب رئيس ال���وزراء على 120 صوت���ا، وقال: 
)إذا مل حيصل كال املرش���حني على 120 صوتًا 
يطرح الش���خص الفائز للثق���ة، وإذا حصل على 

الوزارة (. 120 صوتًا نبارك له رئاسة 
وحس���ب احملضر فل���م يعرتض أحد م���ن أعضاء 
املؤمتر على ذلك، وب���دأت عملية التصويت على 
هذا األس���اس حيث مل يتحصل أي من املرشحني 
عل���ى 120 صوتًا، وقبل أن تبدأ عملية التصويت 
على منح الثقة للس���يد أمح���د معيتيق باعتباره 
احلائ���ز عل���ى الع���دد األك���رب من األص���وات عاد 
رئي���س اجللس���ة إىل التأكي���د عل���ى أن رئي���س 
احلكوم���ة املكل���ف جي���ب أن يتحصل عل���ى مائة 
وعش���رين صوتًا، وبعد أن مت التصويت على هذا 
األساس أعلن رئيس اجللس���ة نتيجة التصويت 
حبصول الس���يد أمح���د عمر معيتي���ق على ثقة 
113 عضواً، وطلب االنتقال إىل مناقش���ة البند 
الثاني من بن���ود جدول األعمال، وإال س���يضطر 
إىل رف���ع اجللس���ة، وبعد مس���اجالت بني أعضاء 

املؤمت���ر ومطالبت���ه هلم باجلل���وس يف أماكنهم 
أعل���ن رئي���س اجللس���ة )النائ���ب األول لرئي���س 
املؤمت���ر( رفع اجللس���ة بعبارة: )خ���الص بنرفع 

اجللسة الساعة 3 خالص الساعة 3( .
وبعد ذلك مباش���رة ق���ال نائب مق���رر املؤمتر إن 
عضوي���ن جديدين منحا الثقة، وأن العدد أصبح 
الثان���ي لرئيس  النائب  ت���وىل  ث���م  115 صوت���ا، 
املؤمتر رئاس���ة اجللس���ة وق���ال: إن ثالثة أعضاء 
منح���وا الثق���ة وأصبح الع���دد 118 صوت���ا ثقة، 
وأعقب���ه نائ���ب مق���رر املؤمت���ر بأن ذك���ر ثالثة 
أمساء أخرى منحت الثق���ة، فقال النائب الثاني: 
)حت���ى اآلن وصل ع���دد األصوات الذي���ن منحوا 
الثقة 121 صوتًا( ثم أعلن أنه بهذا يكون السيد 
أمحد عمر معيتيق رئيسًا للحكومة املؤقتة، وهو 

القرار املطعون فيه.
وحيث إن من بني أهم االستحقاقات الدستورية 
اليت أسندها اإلعالن الدستوري للمؤمتر الوطي 
العام  تعيني احلكوم���ة املؤقت�����ة، فإن قيام املؤمتر 
بهذا االس���تحق�����اق ال يكون صحيح������ا إال إذا مت 
وفق������ا مل���ا هو مق���رر من اإلج���راءات ال���يت متهد 
حلصول هذا االستحقاق واليت ألزم املؤمتر العام 
نفس���ه بها من خالل إصداره لنظام���ه الداخلي، 
ب���م�������ا جي���ع��������ل خ���������رق ت���ل���ك اإلج����������راءات 
ل���ق����اع������دة  م����خ�����ال���ف������ة  أو جت�����اوزه�����������������ا 

دستوري���ة.
وينب���ي على ذلك أن ما تضمن���ه النظام الداخلي 
للمؤمتر الوطي الع���ام من نصوص آمرة يتعني 
عل���ى املؤمتر االلتزام به���ا، وال يس���وغ القول بأن 
قرار تعيني رئيس احلكوم��ة مت وف��ق الدس���تور، 
إذا ثبت أن عملية اختياره متت باملخالف����ة لتلك 

النصوص. 
وحيث إنه بالرجوع إىل نصوص النظام الداخلي 
للمؤمت���ر الوط���ي العام الص���ادر بق���رار املؤمتر 
رق���م 62 لس���نة 2013 م، وإىل حمض���ر اجتماع 
املؤمت���ر الوطي الع���ام رق���م 187 املنعقد بتاريخ 
2014/5/4 م يبني أن مثة خمالفات جس���يمة 
لتل���ك النص���وص ش���ابت عملي���ة التصويت اليت 
صدر القرار املطعون فيه بناء عليها، ومن أبرزها 

ما يل�ي:
أواًل : 

 تن���ص املادة 8 من النظام الداخلي على أن يتوىل 
النائ���ب األول للرئي���س صالحي���ات الرئي���س يف 
حال غياب���ه، وعند غي���اب اإلثنني يت���وىل النائب 
الثان���ي للرئيس ه���ذه الصالحي���ات، أي أن تولي  
النائ���ب الثان���ي لصالحي���ات الرئيس ه���ذه ومن 
بينها افتتاح اجللس���ة وترؤس���ها وإعالن انتهائها 
مش���روط بغي���اب الرئي���س والنائ���ب األول، وإذ 
كان الثاب���ت من حمضر االجتم���اع املذكور أن 

النائ���ب األول لرئي���س املؤمت���ر كان حاضرا يف 
ذل���ك االجتماع، ف���ان تول���ي النائب الثان���ي إدارة 

اجللسة يصمها ويصم ما نتج عنها بالبطالن.
ثانيًا :

تنص املادة 74 من النظام الداخلي على أنه: ) إذا 
رفعت اجللسة قبل االنتهاء من مناقشة موضوع 
ما يكون لرئيس املؤمت���ر أن يقرر تعليقها، وتعد 
اجللس���ات اليت تعقد فيما بعد الستكمال البحث 
استمراراً للجلسة األوىل(، وهو ما يعي أن اعتبار 
اجللس���ات اليت تعقد بعد رفع اجللسة استمراراً 
هن���اك  يك���ون  ب���أن  مش���روط  األوىل  للجلس���ة 
قرار بتعليق اجللس���ة بع���د رفعه���ا، والثابت من 
حمض���ر االجتم���اع  املذكور أن رئيس اجللس���ة 
ق���رر رفعه���ا، وه���و ما يدخ���ل ضم���ن صالحياته 

املق���ررة   ل���ه مبوجب الفق���رة 6 من امل���ادة 7 من 
النظام الداخل���ي، وأنه ال وجود ألي قرار بتعليق 
اجللس���ة مب���ا جيع���ل الع���ودة إىل عقده���ا بع���د 
رفعها الس���تكمال البحث يف املس���ألة اليت كانت 
مطروحة تنطوي على خمالفة صرحية للمادة 
املذك���ورة، وجيعل كافة اإلج���راءات اليت متت 

بعد رفع اجللسة مشوبة بالبطالن.
ثالثًا :

 تنص املادة 73 من النظام الداخلي على أنه ) يعد 
يف حكم املمتنع عن    التصويت كل من يتخلف 
عن حضور اجللس���ة عند الش���روع يف التصويت( 
والثاب���ت من حمضر االجتم���اع أن الذين منحوا 
الثقة عند الشروع يف التصويت قبل                رفع 
اجللس���ة وصل عدده���م إىل 113 عضواً من بني 
احلاضري���ن، وه���و ما يع���ي بالض���رورة أن بقية 
احلاضري���ن إما أنهم حجبوا الثقة أو امتنعوا عن 
التصوي���ت، وه���و        م���ا يعي أيض���ا أن األعضاء 
الثمانية الذي���ن منحوا الثقة بعد رفع اجللس���ة 
مل    يكونوا حاضرين باجللس���ة عند الش���روع يف 
التصوي���ت، وق���د اعتربهم نص املادة 73 س���الف 
الذك���ر ممتنعني ع���ن التصوي���ت، وبالتالي فان 
نتيج���ة التصوي���ت تك���ون ق���د  اس���تقرت برف���ع 
اجللس���ة، مب���ا جيعل فت���ح ب���اب التصويت فقط 
لبع���ض األعضاء الذي���ن مل يدل���وا بأصواتهم يف 
جلس���ة التصويت إجراًء باطاًل ال جيوز االعتداد 

مبا ترتب  عليه من آثار. 

رابعًا : 
وكما س���بق القول، ف���إن النائ���ب األول لرئيس 
املؤمتر يتوىل صالحي���ات الرئيس يف حال غيابه 
حبس���ب املادة 8 من النظام الداخلي، وقد حددت 
املادة 7 هذه الصالحيات، ومن بينها دعوة املؤمتر 
لالنعقاد وافتتاح اجللس���ات وترؤس���ها والتوقيع 
على القرارات اليت يصدره���ا املؤمتر، والثابت أن 

رئي���س املؤمت���ر مل  يك���ن حاضرا باجللس���ة اليت 
مت فيه���ا التصوي���ت عل���ى تعي���ني رئي���س جديد 
للحكومة، وأنه���ا انعقدت برئاس���ة النائب األول 
لرئي���س املؤمت���ر، مب���ا يع���ي انتق���ال صالحيات 
الرئي���س  إليه يف كل ما يتعلق بتلك اجللس���ة، 
مب���ا يف ذلك التوقي���ع على الق���رارات اليت تصدر 
عنها. وحس���بما يبني من القرار املطعون فيه، فان 
التوقيع عليه مت من ط���رف رئيس املؤمتر الذي 
مل يك���ن حاضراً باجللس���ة اليت ص���در فيها، ومل 

تكن له صفة  يف اصداره.
ول���كل ما تقدم، ف���إن عملية التصوي���ت اليت بي 
عليه���ا الق���رار املطع���ون في���ه واإلج���راءات ال���يت 
صاحب���ت إص���داره تك���ون ق���د ج���اءت خمالف���ة 
للقواعد واإلجراءات اليت حددها النظام الداخلي 

للمؤمتر الوطي الع���ام، واليت كان على املؤمتر 
االلت���زام بها م���ن أجل حتقيق أهم اس���تحقاقاته 
الدس���تورية، وهو اختيار رئي���س   للحكومة اليت 
تت���وىل مهام الس���لطة التنفيذي���ة يف الدولة. وإذ 
كان النظ����ام           الداخ�ل���ي للم�ؤمت���ر جي����د 
أس�اس���ه يف اإلع�الن الدس���توري، وصدر تطبيقًا 
ألحكامه، ف���إن خم�الفة الق����رار املطع�ون فيه مل�ا 
تضمن�ه ذلك النظ����ام يف هذا املقام، يصمه  بعدم 

الدستورية.
ف�لهذه األسباب

حكمت احملكم���ة - بدوائرها جمتمع���ة - بقبول 
الطع���ن ش���كاًل وبع���دم دس���تورية ق���رار املؤمت���ر 
الوط���ي الع���ام رق���م 38 لس���نة  2014 م بش���أن 
رئيس���ًا  معيتي���ق  عم���ر  أمح���د  الس���يد  تعي���ني 
للحكوم���ة املؤقت���ة، وبإل���زام املطع���ون ضدهم���ا 
بصفتيهم���ا املصاري���ف،  وينش���ر ه���ذا احلكم يف 

اجلريدة الرمسية.
  املستشار  : كمال بشر دهان  

املستشار : يوسف مولود احلنيش
املستشار :  حممد إبراهيم الورفلي

   رئيس الدائرة
املستشار : املقطوف بلعيد إشكال

املستشار : ع��زام علي الديب 
املستشار : صاحل عبد القادر الصغر  

املستشار : فوزي خليفة العابد
املستشار : عبد السالم احممد حبيح 

املستشار : د/ سعد سامل العسبلي
املستشار : د/ محيد حممد القماطي 

املستشار : فرج أمحد معروف 
 املستشار : بشر سعد الزياني

املستشار :   
توفيق حسن الكردي     

أمني سر الدائرة   
 أسامة علي املدهوني     
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 وس���ط صراع على السلطة بني رئيس 
حكومة تس���ير األعمال عبد اهلل الثي، 
مبوج���ب  املنتخ���ب  معيتي���ق  وأمح���د 
الص���ادر   ،  2014  )38( رق���م  الق���رار 
عن املؤمت���ر الوطي العام الذي يش���هد 
انقسامات بشأن شرعية انتخابه. التجأ 
اجلميع للقض���اء للفصل بني األطراف 
املتنازعة. ويف ي���وم االثنني املوافق 6/9 
، اعتربت احملكمة العليا الليبية انتخاب 
املؤمت���ر الوط���ي العام لرئي���س الوزراء 
املكل���ف أمح���د معيتيق غر دس���توري، 
واضع���ة بذل���ك ح���دا لتن���ازع سياس���ي 
بين���ه وب���ني حكوم���ة تس���ير األعم���ال. 
بعد ص���دور قرار احملكم���ة أعلن أمحد 
معيتيق، امتثاله، وقبوله لقرار الدائرة 
الدستورية باحملكمة الدستورية العليا 
القاضي بعدم ش���رعية انتخابه، مشراً 
إىل أن مجيع اخلطوات اليت اختذها مبا 
فيها احلض���ور إىل مقر احلكومة كان 
بالتنس���يق مع الثي، معت���رباً أن القرار 
جزء من التداول السلمي على السلطة. 
وأع���رب معيتي���ق عن أمنيات���ه يف جناح 
االنتخاب���ات الربملانية للخ���روج بالبالد 
من أزماتها احلالية، الفتًا إىل أن الرابح 
األول ه���و الش���عب اللي���يب. ح���ول قرار 
بالس���ؤال  الدس���تورية توجهنا  احملكمة 
للش���ارع اللي���يب ه���ل ه���ذا الق���رار قدم 

صورة مشرفة لنزاهة القضاء اللييب؟
: ناش���طة مدني���ة  املنف��ي  ف��رج  •زاهي��ة 
ومرش���حة النتخاب���ات جمل���س النواب 
فئة امل���رأة بنغازي قال���ت: بغض النظر 
عل���ى القرار ال���ذي صدر م���ن احملكمة 
وعلى م���اذا احتكمت من أدلة اس���تندت 
اليه���ا يف احلك���م إال أن���ى أرى أن ه���ذا 
القرار أعطى الش���ارع اللييب دفعة قوية 
م���ن األمل واألمان بأن صوتنا مس���موع 
ولن يتم التالعب يف القرارات السيادية 

اليت تلزم املسؤولون باالنصياع هلا.
: ان الش���ارع  بازام��ة  عائش��ة  •الش��اعرة 
يف  تقدي���ر  أق���ل  عل���ى  أصب���ح  اللي���يب 
حال���ة اطمئن���ان ت���ام ألّن ق���رار الدائرة 
الدس���تورية يف احملكم���ة العلي���ا أّك���د 
وبطريقة ش���ّفافة أّن القضاء مس���تقل. 
ويف ه���ذا ارتياح مؤكد ملس���رة العدالة 
اليت لن تكون تابعة بل س���يكون قرارها 
ناب���ع من مصلحة الوط���ن أواًل وأخراً. 
س���نالحظها  نتائ���ج  املوض���وع  وهل���ذا 
مستقبال من خالل تداعيات هذا القرار 
على اس���لوب أعضاء املؤمتر أواًل. وعلى 
ثقة الش���عب ثانيًا. واعتق���د يا وفاء أنك 
م���ن خ���الل أخب���ار ه���ذا الي���وم بالذات 
ش���اهدتي ه���ذه األم���ور والتداعيات يف 
موق���ف الس���يد الص���ور. ويف الق���رارات 
البائس���ة اليت اختذها املؤمت���ر الوطي. 
جلي���ًا  ظه���رت  املعاكس���ة  الفع���ل  رّدة 
عل���ى رئيس املؤمت���ر, بينم���ا رّدة الفعل 
املواكب���ة جتّل���ت يف رّدة الفع���ل عل���ى 
موقف امعيتيق واليوم على رد مس���اعد 
النائ���ب العام الس���يد الص���ور!! أّما حياد 
القضاء واس���تقالله س���يكون له مردود 
ممت���از على مس���رة ليبي���ا يف احلاضر 

واملس���تقبل. ولق���د اعط���ى الن���اس أماًل 
كبراً وتفاؤاًل واس���عًا لغد أكثر عداًل 
وأكثر أماًل سيبش���ر بتنمي���ة وازدهار 

بإذن اهلل.
القي��وم: ق���رار  عب��د  عيس��ى  •االعالم��ي 
االج���راءات  ش���رعية  بع���دم  احملكم���ة 
اليت صاحبت تكلي���ف احلكومة املؤقتة 
اجلدي���دة يقين���ا ان���ه ق���رار اعتم���د يف 
وضوحه وش���جاعته على حراك الشارع 
يف كل م���ن طرابل���س وبنغ���ازي، فقد 
االرادة  الش���عيب  احل���راك  ه���ذا  من���ح 
للقض���اة بل وللجيش ايضا يف ان يتخذ 

قرارات شجاعة وتارخيية.
إن القض���اء  •اإلعالم��ي خال��د املغرب��ي : 
اللييب لو مل تتوفر له العوامل املس���اعدة 
مل���ا توصل إىل هذه النتيج���ة وأهم هذه 
تن���ادي  ال���يت  األص���وات  ه���ي  العوام���ل 
بع���دم ش���رعية املؤمت���ر وه���ي أص���وات 
ش���عبية عل���ى مس���توى ليبي���ا أصبحت 
يف  متمث���ل  عس���كري  بدع���م  حتظ���ى 
انضم���ام أعداد كب���رة للجيش اللييب 
يف اجتاه معاكس للكتائب العس���كرية 
التابعة للمؤمتر الوط���ي الذي يعتربه 
الش���عب اللي���يب فاق���د الش���رعية. فمن 
وجه���ة نظ���ري كان ذلك عام���ال هاما 
ومش���جعا.. لقد قال املستشار مصطفى 
عبد اجلليل أن القضاء كان نزيها إبان 
فرتة النظام الس���ابق.. إن عدالة القضاء 
ونزاهت���ه ال ميك���ن أن نلخصه���ا يف هذا 
القرار، نزاه���ة القضاء تربهنها القضايا 
ال���يت رفعته���ا مث���ال املنظم���ة الليبي���ة 
الدولية حملاربة الفس���اد فهناك قضايا 
ومطالب���ات للتحقي���ق مع ش���خصيات 
تورط���ت يف س���رقة املال الع���ام والزالت 
هذه الش���خصيات تصول وجتول س���واء 
يف اجلهات التش���ريعية أو التنفيذية أو 
الكتائ���ب وغرها. هذا م���ن ناحية ومن 
ناحي���ة أخرى أكد إن هن���اك األمل يف 
غد مش���رق ال يكون إال م���ن خالل حل 
كافة املش���اكل العالقة ب���ني الليبيني 
بوض���ع أس���س عملي���ة تؤك���د مفهوم 
احلري���ة. احلري���ة ال ميك���ن أن تك���ون 
بالقمع واالضطه���اد للصوت اآلخر أي 
كتم ه���ذا الص���وت. اتفقن���ا أم اختلفنا 
مع���ه مادام هناك قاعدة ش���عبية له يتم 
قمعها إعالميا وعس���كريا ودميقراطيا 
البد وأن تكون نتائج ذلك القمع سلبية 
أن  م���ن  عل���ى اجملتم���ع ككل. فالب���د 
نتحرر من األمساء املس���تعارة البد وأن 
نك���ون أح���رارا حقا واحلري���ة احلقيقة 
تضبطها القوانني بقض���اء عادل وتعزز 
احلق���وق  تكف���ل  مؤسس���ات  مس���ارها 

للجميع.
: ال ش���ك أن  الش��اعري  ع��وض  •الكات��ب 
قرار احملكمة العليا ببطالن دس���تورية 
حكومة امعيتيق كان منصفا ألنه جاء 
يف وقت فقدت فيه الناس الثقة يف كل 
مؤسسات الدولة. وكان القضاء اللييب 
هو آخر خط دفاع أمام الفساد والفوضى 
اليت استش���رت يف كل مفاص���ل البالد 
وخاص���ة يف املؤمت���ر الفاقد للش���رعية. 

يف تقدي���ري أن األم���ل حي���دو الن���اس 
هذه اآلون���ة مع قرب حل���ول انتخابات 
جملس النواب الذي سيس���تفيد كثرا 
م���ن اهلفوات اليت س���قط فيه���ا املؤمتر. 
وكذلك مع تقدم اللجنة التأسيس���ية 
يف اعداد دس���تور يكفل بناء دولة مدنية 
حديث���ة تضمن كل مقوم���ات احلرية 
والع���دل واألم���ن ألبن���اء ليبي���ا. أعتقد 
أن األي���ام القادم���ة كفيل���ة باإلجاب���ة 
ع���ن الكث���ر م���ن التس���اؤالت املتعلق���ة 
بهذا اجلانب ش���ريطة وق���وف اجملتمع 
الدولي ودول اجلوار م���ع ليبيا وتفاهم 
الكتل السياس���ية الليبية والشخصيات 
الفاعل���ة عل���ى ميث���اق ش���رف حيم���ي 
الوطن من االنزالق إىل منعطفات غر 

حممودة.
: قوة القضاء  البشاري  نسرين  •الناشطة 
وفصل���ه يف ش���رعية رئي���س احلكوم���ة 
ارجع للش���ارع اللييب الثق���ة يف القضاء 
للب���الد. وأيض���ا  ويف مس���تقبل أفض���ل 
خ���روج اجليش وب���دء عملي���ة الكرامة 
أيض���ا انار ضوء اخ���ر يف النف���ق املظلم. 

حفظ اهلل ليبيا وسخر هلا خملصيها.
ليبي��ا  قن��اة  يف  اإلخباري��ة  •املراس��لة 
األح��رار خدجي��ة العمام��ي: نع���م بغض 
النظر عن ن���وع القضية املطروحة أمام 
القض���اء ولكن ما صدر عنه���ا من حكم 
أرجع ثقة املواطن باس���تقاللية القضاء 
اللييب وانه ال خيضع ألي ضغوط رغم 

الظروف الصعبة اليت متر بها البالد.  
الش���ارع   : التهام��ي  أمح��د  •اإلعالم��ي 
تص���ورات  وراء  يهي���م  ان  م���ن  أذك���ى 
النخ���ب اليت متض���ي وقتها يف التس���لي 
بالق���رارات والقوانني دون اي اثر عملي 
يظهر يف الش���ارع نفس���ه. ه���ذا القرار ال 
قيم���ة ل���ه يف الوقت احلال���ي الن اجلزء 
األساس���ي يف بن���اء اية دولة ه���و قدرتها 
على حصر امتالك السالح واستخدامه 
يف يد اجهزتها الرمسية وهذا مل حيدث 

بعد. 
معت��ز  برني��ق  صحيف��ة  حتري��ر  •رئ��س 
اجملربي: االم���ل يف نزاهة القضاء اللييب 
ال يهم كثرا خالل ه���ذه املرحلة اليت 
نعيش���ها. فق���ط ميك���ن القول عن���ه انه 
غياب���ي ولكن ما يهم ه���و رأي العامل يف 
نزاه���ة القضاء اللييب الن ذلك س���يحل 
مل���ف اتباع النظ���ام املطلوب���ني للعدالة 
الدائ���رة  ق���رار  مس���الة  ام���ا  الليبي���ة، 

الدس���تورية يف ع���دم ش���رعية انتخاب 
أمح���د معيتي���ق ففي ظل املش���ككني ان 
هذا القرار كان سياسي وليس قانوني 
ف���إن ذل���ك ل���ن يغ���ر يف الواق���ع ال���ذي 
نعيش���ه كون القضاء لن يس���تطيع ان 
يكون عامل مساعد يف بناء ليبيا ما دمنا 
نفتقر لآللي���ات التنفيذية واليت متكن 
القض���اء أداء مهام���ه املن���وط به���ا وخر 
دليل لذل���ك عدم بث القض���اء إىل اآلن 
يف الكث���ر م���ن القضايا اهلام���ة ولذلك 

لغياب أدوات تنفيذ احكامه. 
•س��ليمان ش��قلوف معد برامج بقن��اة ليبيا 
الوطني��ة: برأي���ي به���ذا الق���رار ينح���از 
القان���ون حس���ب  تطبي���ق  إىل  القض���اء 
هن���اك  الدس���توري.  واالع���الن  م���واده 
قض���اة يف ليبي���ا لديه���م النزاه���ة رغ���م 
قان���ون  بتطبي���ق  املس���تمرة  املطالب���ات 
الع���زل السياس���ي عليه���م. ه���ذا القرار 
اعطى بريق أمل يف ظالم حالك أفقدنا 
طريقنا حنو قيام الدولة وان اس���تغرق 
ذل���ك وقت���ًا. وبالتأكي���د اليوم الش���ارع 

عادت ثقته يف القضاء اللييب.
فيظ���ل   : اس��نيدل  س��ليمة  •احملامي��ة 
االوضاع الراهنة اشك يف عدالة القضاء 
بل يف س���ر الب���الد إىل االفضل من قبل 
احلكومة. برأيي كان لعملية الكرامة 
تأثر غر مباش���ر يف ه���ذا القرار كون 
املؤمت���ر واحلكوم���ة خيش���يان جناحها 
ومن ث���م انته���اء واليتهما م���ع انتخاب 
جملس الن���واب القادم وع���دم التالعب 
بتمديد والي���ة املؤمتر مرة أخرى ومن 
ث���م احتم���ال حماس���بتهما وم���ن كان 
معهما من املؤسس���ات واهليئات األخرى 

مبا فيها هيئة القضاء العليا.  
: انتظار قرار  الس��احلي  منى  •الدكت��ورة 
القض���اء ليفصل يف أم���ر االنتخاب، ثم 
قبول���ه بع���د ذل���ك أه���م م���ا يف املوضوع 
بغّض النظر عن هذه احلكومة أو تلك.. 
وه���و ما يعط���ي انطباعا ب���أوىل مثار ما 
انتفض الش���عب من أجله بدأت تنضج: 
وهو دولة القانون اليت يتساوى اجلميع 
حتت���ه، وال يس���تثنى أح���د من س���لطة 
القان���ون، هذا م���ا كّنا نفتق���ده طوياًل. 
نعم هذا مؤشر إىل أننا -بعد طول صرب 
وممارس���ات ومماح���كات خمّيب���ة- ق���د 
بدأنا نستدّل على طريق الدميقراطية 
ودولة القانون، وأرجو أن حنقق مزيدا 

من التوفيق يف هذا الطريق سريعًا. 

بعد قرار احملكمة الدستورية العليا

هل القضاء اللييب مستقل؟ 
 وفاء بوجواري

منى الساحلي

زاهية فرج املنفي

خدجية العمامي

 عيسى عبد القيوم

عوض الشاعري أمحد التهامي معتز اجملربي
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•حذاء الزواوي
كان ال���زواوي مهووس���ًا بنموذجه 

إذا 
خيفي 

ض���ًا ال 
ال���� "Bürger" ، فإّن���ه أي

هوس���ه بالعالمة الفارقة يف رحلة هذا 
النم���وذج ال� "Bürger" . وهي العالمة 
جيب أن ننتظر هلا هوّية غيبّية 

يت ال 
ال

يت وَس���َم به���ا قابيل 
كعالم���ة الرّب ال

كّل من وج���ده ، ولكن 
لك���ي ال يقتله 

روح الس���خرية لدى الزواوي تأبى إال 
مل 

يف أداة ذات وظيف���ة 
صره���ا 

حت
أن 

ميّل جنس���نا البش���ري م���ن أن يغرقها 
حلال مع 

كما ه���و ا
بنع���وت اإلحتق���ار 

كأّن هوس���ه بها ينفي عنها 
حل���ذاء ! 

: ا
خلفّي���ة يف 

ه���ذه التهم���ة ، ألّن النّي���ة ا
ختاطبنا بلغة أخرى فتعرب 

منا 
الفّنان إ

هن���ا عن فلس���فة ال تكتفي بأن ترى يف 
كبقّية 

جلس���د 
جتر ا

حلذاء قطع���ة 
ا

ض القياف���ة ، ولكّنه���ا تط���رح 
أغ���را

رؤي���ا أبع���د من���اال مبثوث���ًة يف عالمة 
كأّنه���ا الدسيس���ة . إنه���ا 

مس���تبطنة 
تلك الش���هادة األبدّية املرسومة أسفل 
يت تس���تدير يف ط���وق يبدو 

حل���ذاء ال���
ا

كَوسَوسة التمائم 
هالّة مبلبلًة بوسم 

كل 
ٍس تآ

السحرية املطبوعة يف قرطا
كأن���ه ورم س���رطاني 

بفع���ٍل خبي���ٍث 
حلثي���ث ليلتهم يف 

يتمادى يف س���عيه ا
ىل 

كل ش���يء قب���ل أن ينفذ إ
طريق���ه 

صاحب 
س حتمًا ق���دم 

الباط���ن ليف���رت
حلذاء !

ا
حبذائه 

ط ، 
فنم���وذج ال���زواوي البس���ي

ضوع 
املثق���وب دومًا من أس���فل ، هو مو

ف فنقول أنه 
ضي

الفنان األثر ال���ذي ن
س الذي 

س ال���زواوي . ه���ذا اهلاج
هاج

حنن ، ولكنه يف الواقع 
ني به 

قد نس���ته
هو خزنة العبقرية القابعة عادًة بعيداً 
يف قيع���ان الباطن لتجود على العفوية 

بالرؤيا .
ف���أّي أحجي���ة ، يات���رى ، تس���كن ه���ذا 

املشهد املكرور يف لوحات هذا الفّنان ؟
فباملقارن���ة مع قرينه ح���ذاء "فان غوغ" 
ف من سيماء األخر أنه مستعاٌر 

نكتش
م���ن طين���ة ذات هوي���ة أخرى. س���يماء 
ف التهال���ك . تهال���ك 

حب���ر
مزب���ورة 

س 
حم���ّددة . فلي

يرتج���م س���رة بيئّية 
املس���عى هو ما هّده وحفر فيه األخدود 
حلال م���ع حذاء ال���زواوي ، 

كما ه���و ا
حلال 

ولكن���ه املن���اخ . فالفّنان يف ه���ذه ا
ف ع���ن الوجه اآلخ���ر للحذاء ، 

ال يكش���
كما هو 

خلفّي )أي الس���فلي( 
الوج���ه ا

من���وذج ال���زواوي ، ولكنه 
حل���ال م���ع 

ا
كيز عل���ى الوج���ه املرئّي 

يتعّم���د الرت
ض���ون ، وامللّطخ 

جملّل���ل بالغ
جلل���ّي ، ا

، ا
جلوانب 

كل���ت فيه ا
باألوح���ال حّتى تآ

جلل���د حتى تب���ّدى يف 
، وترّه���ل في���ه ا

انكس���اره الكئي���ب زه���رة أدرك بتالتها 
س هذا 

ف فرتاخ���ت وذبل���ت . لي
خلري

ا
ني 

وحس���ب ، ولك���ن الع���راك م���ع الط���
ط . 

ط وغّيب فيه الربا
خليو

جّرده من ا
ضت خارج 

ف فا
كأحشاء جو

إّنه يبدو 
جسد جريح !

كي���د اهلوية 
ص���ر لتأ

كّلها عنا
ه���ذه 

الش���مالية للح���ذاء قب���ل أن تكون هذه 
كي���داً للهوي���ة الوجودية 

ص���ر تأ
العنا

س عس���راً أن ندرك 
حلذاء . فلي

ل���رّب ا
حلذاء م���ا هو إال 

جلرم يف ا
كل ا

أن ت���آ

فع���ل طبيع���ي مع���رب ع���ن املط���ر . أّما 
ض الطويل 

خل���و
ني فدلي���ٌل على ا

الط
ني البعد 

يف األوح���ال . وهو ال يوّح���د ب
الس���ماوي )املتمّثل يف املط���ر( ، والبعد 
ني( إال 

يف الط���
ض���ي )املتمّث���ل 

األر
جمّرد 

س 
هل���ذا الس���بب . وه���و هلذا لي���

س 
ي . طق

س دي
ممارس���ة ملراس���م طق

ني 
كن���ز يزاوج ب

خمت���زل يف قدم هي 
ني مدسوس���ًا 

ني األزلّي
ني الكونّي

القطب���
يف غم���د قدس���ي يأب���ى اس���تكبارنا إال 
حيتقره فيس���ّميه ح���ذاًء ! إنه املبدأ 

أن 
ضحية ، ألن 

ال���ذي يلّقننا درس���ًا يف الت
حلذاء وحده اختار أن 

ف ا
الرمز يف جو

كي يطع���م العامل خبزاً . 
ميوت جوعًا 

حياء بالتهالك هنا إش���ارة عبقرية 
واإل

كف���اح الفالح وحس���ب 
ال تع���رب ع���ن 

صي���ح ع���ن اس���تماتة 
، ولكنه���ا بي���اٌن ف

إستثنائية . إس���تماتة لسفح آخر حّبة 
س ، 

س األقدا
جناز قد

عرق يف س���بيل إ
صالة ، يف سبيل بذر 

جناز ال
يف س���بيل إ

حتيا إن 
يت ال 

ال���روح يف تلك البذرة ال���
حتيي العامل إن مل تقتل 

���ْت ، وال  مل متُ
املريد الذي مل يبخل بأن يرويها بعرق 
ف 

ف فرواها بنزي
ضاع

ني ، ولكّنه 
جلب

ا
ف الفالح عن 

ال���روح . يف هذا البع���د يك
جم���ّرد ف���الح ، ولكّنه ينقلب 

أن يبقى 
قّديسًا ، بل ينقلب شهيداً !

أّم���ا ح���ذاء ال���زواوي املنخ���ور بال���ورم 
س دليال على 

األبدي من أس���فل ، فلي���
كالعمل ، ولكن���ه دليٌل 

جهد بطول���ي 
ني 

حلثي���ث. وش���ّتان ب���
عل���ى الس���عي ا

ني الس���عي 
جلهد املبذول يف العمل ، وب

ا
كان حثيثًا فس���يبدو عدمّيًا ، 

الذي إذا 
أي باطل أباطي���ل ، إذا خال من فحوى 
حلال مع 

كما هو ا
أو مانسّميه رسالًة 

العمل .

حلذاء؟
•أّي هوية تتخّفى وراء قناع ا

صاحب الش���أن يفيد بأن 
هذا بيان من 

س فالحًا . وإذا 
س لي

النموذج قيد الدر
ميك���ن أن يكون 

مل يك���ن فالح���ًا ، فهل 
صنع أو حرفّيًا يف ورشة ؟.

عامال يف م
ال يوجد يف مس���لك هذا البطل ما يدّل 
ف مهن���ة يف الواق���ع الّلهّم 

عل���ى اح���رتا
ط يف الَع���ْدو حرفًة 

كان اإلف���را
إال إذا 

ضع 
كل ما يوح���ي به و

م���ن أي ن���وع ! 
س البطل بالس���ر . وهو 

حل���ذاء هو هو
ا

ال يس���تظهر عل���ى خش���بة املس���رح إال 

خلت���م املطبوع 
حام���ال يف قدم���ه ه���ذا ا

بالوسوس���ة . بل���ى ! ه���ذا البطل منوذج 
س حّت���ى لو مل 

س ب���كل املقايي���
موس���و

س . 
حم���ه ه���ذه الوس���او

ض���ح مال
تف

ض���ًا . هذا 
ذل���ك أن للعالمة ناموس���ًا أي

س ال���ذي ل���ن ي���رى يف الوس���م 
النام���و

حلذاء ن���زوًة عابرًة ، 
ف ا

املبثوث يف حر
ف 

صادفًة بال معنى ، ولكنه يف عر
أو م

العالم���ة ين���ّم ع���ن طبيع���ة . طبيع���ة 
ختف���ي ماهّي���ة مس���تبطنة إن أعلنت ، 
ضح هوّيًة إن أخفت . فأّي 

وطبيع���ة تف
حل���ذاء هذا : 

هوية تتخّف���ى وراء قناع ا
قناع ال َيقَنع بالتحّجب ، ولكّنه يسّطر 
يف التعوي���ذة آيًة ّما . إس���تجالء فحوى 
كش���هود عيان 

هذه اآلية هو رس���التنا 
ف البطل دمية 

حي���رت
. فه���ل ُيعقل أن 

جلري 
كا

كالباط���ل فيمتهن بهتان���ًا 

ضره أن يس���تبدل يف هذه 
ىل حّد ال ي

إ
حلذاء ؟ 

حلذاء تل���و ا
الرحل���ة العبثّي���ة ا

جلمال ه���ذا )الذي هو 
ذل���ك أن َحَك���َم ا

ّصده ملسلك البطل 
صّر يف تر

الفّنان( ي
حل���ذاء 

كّل م���ّرة با
أن يقّدم���ه لن���ا يف 

خلالدة 
صمة ا

خلالد ذات���ه املطبوع بالب
ا

كل 
ي أن ما نراه يف 

ذاته���ا ؛ وهو ما يع
جمّرد ح���ذاء ، ولكّن���ه َقَدر 

س 
مّرة لي���

ضعن���ا قلي���ال فنس���تطيع أن 
، ف���إذا توا

نسّميه رس���الًة . رسالة حقيقّية برغم 
مبهارة داهية !

أنها مطلسمة 
ف 

ف���إذا تأّملن���ا ح���ذاء "فان غوغ" فس���و
صاحب 

ط 
ضوح مدى إرتبا

ظ بو
نالح���

ض . يتجّلى ذلك يف 
حل���ذاء هنا ب���األر

ا
ني ، واملهلهلة 

حلذاء امللّوثة بالّط
هيئة ا

صاح���ب 
س هوي���ة 

بس���بب م���رآة تعك���
ضي شوطًا 

حلذاء ، بل نس���تطيع أن من
ا

حل���ذاء هنا مرآة لروح 
أبعد فنقول أن ا

كان���ت الغاية 
حل���ذاء . ف���إذا 

صاح���ب ا
ختفي نّية 

س برس���م األحذية 
من اهلو

كهذا ، فال ش���ّك أن 
ذات ُبْع���د وجودي 

يف جعبة ال���زواوي نّية وجودية مبّيتة 
كان���ت غايته���ا الس���خرية من هذا 

إذا 
النم���وذج يف الظاهر ، فإنها يف الالوعي 
جل���وج يتوق ألن 

يب 
س غي

صدى هلاج
يعل���ن عن نفس���ه بالتكرار . فال ش���يء 
ىل هوية 

ميكن أن يقود إ
تعكس���ه املرآة 

مياء الّدال على 
هذا البطل باستثناء اإل

عشق السرورة . 
حلذاء

•توّرم ا
ال ش���يء يوح���ي يف حذاء ال���زواوي عن 
حلال 

كم���ا ه���و ا
ض 

ىل أي أر
إنتم���اء إ

م���ع حذاء ف���ان غوغ ، وهو ما س���يخذل 
فيلسوفًا مثل هايدغر عندما يّتخذ من 
ضية حّجًة إلنتماء هذا 

هذه اهلوية األر
ضًا ، ومن 

ىل رحاب السماء أي
النموذج إ

ني 
متّ اس���تعارة هوية القط���ب املوّحد ب

عامل الطبيعة وعامل ما وارته الطبيعة 
مملكة الالهوت ودنيا الناس���وت 

ني 
، ب���

صلة 
، لك���ّن إنس���ان ال���زواوي عدي���م ال

ط 
بالعم���ل ، وهل���ذا فه���و فاق���د لإلرتبا

ض ، والعالمة يف حذائه 
القدسي باألر

شهادة على السباحة يف ملكوت آخر .
حيّملنا على هذا الظّن ؟

ما الذي 
حل���ذاء . الورم 

هذا ما يع���رب عنه توّرم ا
حلذاء من أس���فل ال من 

س ا
الذي يفرت

أعلى .
ٍض ال تعود 

جل���ري يف أر
إّنه���ا عب���ادة ا

جمّرد 
ف . ولك���ن هل هو 

ض���ًا بالطوا
أر

هلل ب���دون غاي���ة ؟ 
ض ا

يف أر
ف 

ط���وا
خمّوال 

الفّن���ان نفس���ه ال ي���رى نفس���ه 
كهذا ، ألن ذلك 

جلواب على س���ؤاٍل 
با

كش���هود عيان 
حنن 

صن���ا 
صا

م���ن اخت
أِ يومًا  خيف

.ه���ذا برغم أن ال���زواوي مل 
تعاطفه مع هذا النموذج ، بل والشفقة 
عليه من وزر هذا السباق ، وإال ملا سخر 
حلّب 

جملب���ول با
منه عل���ى ذلك النحو ا

ص���ول ملحمته الفلس���فّية . 
كّل ف

يف 
ني اإلداري متاهة احرتق بنارها 

فالروت
كثر من أّي إنساٍن آخر 

هذا اإلنس���ان أ
بس���بب حداث���ة عه���ده بدني���ا العمران 
ض���وره يف ه���ذا 

، وم���ا يرتّت���ب عل���ى ح
كان 

 ٍّ ىل حد
جلحيم ال���ذي ال يرحم إ

ا
كثرة أبادها 

عليه أن يستبدل أحذية 
كان 

ض���اء حوائج 
الس���عي يف س���بيل ق

ي عنها لوال وقوعه يف 
ميكن أن يس���تغ

حلياة املدينّية !
َشَرك ا

ى س���ّر  ختفَّ
ف بالذات 

فف���ي هذا املنعط
حل���ذاء املثقوب 

س ال���زواوي ببطل ا
هو

من أسفل .
جمّرد 

حلي���اة العمراني���ة 
ك���ة ا

فمعر
س���رة إنس���ان الس���رورة 

يف 
ص���ل 

ف
ط يوم 

ف فق
ف الط���وا

حي���رت
ال���ذي مل 

ضيفًا عل���ى عامل املدين���ة ، ولكنه 
ح���ّل 

ف يف عّبه 
أقبل حامال جرثوم���ة الطوا

بس���بب هوّيت���ه الربي���ة . بل���ى ! إنس���ان 
ف ألنه 

ف الط���وا
حي���رت

الربّي���ة وحده 
مسه الرتحال . الرتحال 

مس���كوٌن بداٍء إ
ال طلبًا لكأل أو س���عيًا وراء أنعاٍم ، ولكن 
مبفهوٍم قدس���ي ه���و اهلجرة 

الرتح���ال 
ُّ الزواوي اإلعتب���ار لنموذجه  . هنا ي���رد
حملب���وب ألن م���ا أراد أن يع���رب عنه يف 

ا
حلذاء 

حلافل���ة بس���رة ا
كل رس���ومه ا

يب 
املثق���وب ه���و حقيق���ة اإلنس���ان اللي

حلّرية !
كهوّية بّرية دينها هو : ا

صّية الس���ّرية املخفّية 
حلرية هي الو

ا
س حذاء 

يف طلس���م ال���ورم الذي يف���رت
البطل من أسفل !

كم���ا نعل���م ، ه���ي اإلس���م 
حلري���ة 

وا
حلقيقة .

املستعار ل� ا
وعندم���ا ُيق���ال يف نظرّي���ات األدب أّننا 
ال نكتب ش���يئًا ذا قيم���ة يف الواقع ما مل 
ي أن 

نكتب عن أنفس���نا ، فإّن هذا سيع
منا 

هذا النموذج األثر يف فّن الزواوي إ
س من حّقنا 

هو الزواوي نفسه ؛ ألن لي
صواب ه���ذه النظرية ما 

أن نش���ّكك يف 
كإبن بادية 

جنهل س���رة الراح���ل 
مل 

أقب���ل على املدين���ة من دواخ���ل ريفّية 
صحراء .

جمبولة بهوّية بّرّية هي ال
ص���واب نظرّية تالران 

ّك���د هذا 
أال يؤ

ختَل���ق يف رأيه لكي 
يت مل 

عن اللغ���ة ال
ختفي أفكاراً ؟ 

ُتعلن أفكاراً ، ولكن لكي 
مبدى قدرته 

س عبقرّية املبدع 
أال ُتق���ا

عل���ى إخفاء األفكار ، ال يف مدى قدرته 
على التعبر عن األفكار ؟.

الزواوي )5( : هوّية القناع
                                                         إبراهيم الكوني

مبيادين
صة 

لوحات خا
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فقريٌة دولة  •ليبيا 
القّص���ة ب���دأت م���ع اكتش���اف النف���ط، عندما 
ق���رر الليبّيون مجيع���ا أن يلقوا م���ا حيملون يف 
أيديهم من معاول وفؤوس وبراميل لنقل املياه 
متجهني حنو اجللوس وراء املكاتب كموظفني 
ال يفعل���ون ش���يئًا س���وى ش���رب القه���وة وتكرار 
نفس احلديث عن املؤامرة املخيفة اليت حييكها 
اجلميع ضدنا مبا يف ذلك حنن، وهذه حقيقة، 
الليبّيون منذ س���نة 1959 ال يفعلون ش���يئًا مع 
انهيار االقتصاد احمللي، نقص اإلنتاج الزراعي، 
زي���ادة حجم الواردات ال���يت ال حيتاج جّلها أحد، 
وقرار حتويل مسار قطعان املاعز واألغنام حنو 
حق���ول الب���رتول يف الصحراء الك���ربى بدال من 
حق���ول اجلبل األخضر، لتم���وت جوعا ونضّطر 
لش���رائها من أقرب مزرعة ميتلكها رجل يؤمن 
بأن األموال ليست تقييما ملستوى العمل، وهذه 
حقيق���ة غائب���ة ع���ن س���كان ليبي���ا م���ن اقتصر 
عملهم فقط على تس���ديد ديون حمل البقالة، 
فليبي���ا دولٌة فق���رٌة ومريض���ٌة أيضًا، فبس���بب 
لعنة املوارد الطبيعّية وعدم االكرتاث بانتشار 
أعراض املرض اهلولندي واإلسراف يف اإلنفاق 
واّتس���اع حجم جيوب القذايف مبليارات أزعجت 
الق���وى الدولي���ة وش���ركات املال األس���ود لتتم 
سرقتها مرتني، مرة من خزانة الدولة الفاسدة 
وم���ّرة أخرى م���ن جي���وب اللص���وص الليبّيني 
أنفسهم، موظفوا الدولة الفاسدة نفسها واليت 
غّرت فقط امسها ولون بشرتها ، هذه املليارات 
ال���يت أصبح حم���ط اهتمام الع���امل أمجع، كل 
هذه األس���باب جعلتنا نقرر إع���الن حرٍب بيننا 
لنط���رد نصفنا خ���ارج احلدود ويبق���ى النصف 
اآلخ���ر يتصارع داخ���ل هذه احل���دود متورطني 
يف أزم���ة كونن���ا نزاحم بعضن���ا البعض ألجل 
العيش فقط يف أقل من عش���ر مساحة األرض 
ال���يت منلكه���ا، وبناء علي���ه ال بد لنا م���ن إعالن 

حرب ثانية. 
•خارطة ليبيا السياسّية 

أم���ا احل���رب األوىل وال���يت كعاداتن���ا املته���ورة 
أطلقن���ا عليها اس���م ثورة، فلق���د انتهت بإعالن 
ليبي���ا مدن���ًا منتص���رة وأخ���رى ش���به منتصرة 
ومدن أخرى مل حيالفه���ا احلظ الختيار مكاٍن 
عرب فوضى إعادة رسم خارطة ليبيا السياسّية 
تعي���د بن���اء حتالفات���ه القبلية ال���يت بقيت على 
حاهل���ا م���ن م���ا يزيد ع���ن مائ���ة ع���ام، واليت يف 
واق���ع األمر مل تتغ���ر كثراً ي ح���ال جتاهلنا 
التفاصي���ل ابت���داء م���ن قت���ل الزعي���م وس���جن 
ابن���ه يف زنزان���ة انته���اء بتقلص ع���دد الليبّيني 
م���ن عدد ميك���ن احتوائه يف ش���ارع يف بكني إىل 
ع���دد أق���ل ميكن وضع���ه يف ناطحة س���حاب يف 
هونج كونج رمبا، مع احملافظة على مس���احة 
األرض الفارغ���ة واليت أمسته���ا القوى الدولّية 
ليبي���ا بن���اء عل���ى نصيح���ة م���ن دوتش���ي روما 
املش���نوق رأس���ا على عقب، وهذه مس���ألة جيب 
احلدي���ث عنه���ا ك���ون بع���ض الليبّي���ني قرروا 
فج���أة عدم االع���رتاف خبارطة األم���م املتحدة 
حياول���ون تكرار مسلس���ل الق���ذايف اليوم حتت 
راية خليفة املس���لمني الذي يقتل الناس داعما 
م���ا يفعله بفتوى املفيت ال���ذي خيرب اجلميع أن 
األم���ر ال يتع���دى كونه : قض���اء اهلل فيهم، بعد 
أن أصدر منش���ور وزارة أس���ر الش���هداء واليت ال 
ميكن أن تك���ون حقيقة إال ع���رب وجود مالئكة 
جن���ة اخللد وقد هبط���وا من الس���ماء لتوهم يف 

أجساد موّظفي الدرجة السابعة.
تقسيمهم جيب  أيضا  •املوتى 

انته���ت احل���رب األوىل بنتيجة مث���رة للحنق 
والغض���ب، ولي���س احلدي���ث هن���ا ع���ن احني���از 
الش���عب أز فلنق���ل جّل���ه للمنتصري���ن كع���ادة 
الليب���ني دائم���ا، بل األم���ر املثر للش���فقة هو أن 
الدول���ة اجلديدة أعلنت تقس���يما آخ���ر لليبّيني 
مبنّيا على التقس���يم األول، ك���ون املوتى أيضا 
جي���ب تقس���يمهم ال األحي���اء فقط، يف س���ابقة 
مل حتدث يف تاريخ البش���رية، أن أعلنت الدولة 
أن وثائق اجلنة ومراس���يم الغفران والش���فاعة 
تص���در حت���ت م���رآي ومس���مع موظف���ي وزارة 
رعاية أسر الشهداء، فكان يف ليبيا للمرة األوىل 
يف التاري���خ البش���ري وزارة تهت���م بأبناء س���كان 
اجلن���ة، وعلى جانب آخ���ر مل جيد أبناء س���كان 
الن���ار م���ن احن���ازوا للجان���ب ال���ذي مل ختدمه 
الظ���روف ، مل جي���د ه���ؤالء دول���ة يعم���ل فيها 
الش���ياطني بدوام ربع يوم كم���ا تعمل املالئكة 
يف الوزارة مستحيلة احلدوث، واليت قد يطوهلا 
الفس���اد اإلداري ه���ذا إذا مل يكن قد طاهلا فعال، 
ليج���د بع���ض األحياء أنفس���هم ش���هداء ينالون 
مرتبات شهرية ال يف اجلنة طبعا، وهذه واقعة 
حدثت فعال يف مؤسس���ة اجلي���ش اللييب واليت 
خرجت وثائق تفيد أن املؤسسة أرسلت شخصا 
ميتا يف رحلة إيفاد إلمتام الدراس���ة يف اخلارج، 
وأحالت جمموع���ة أخرى  من املوتى أيضا على 
التقاع���د لتس���تمر مرتباته���م يف الص���دور دون 
علم العائلة، فنحن فاسدون حتى النخاع، لكّننا 
مس���لمون ج���داً وهو األم���ر الذي سيتس���بب يف 

إعالن احلرب الثانية على ما يبدو. 
•احلرب الليبية الضروس

إّنه���ا ح���رب دينّية بامتي���از، ولن تك���ون نهايتها 
إال ع���رب ق���راٍر ش���جاع يتّخ���ذه الش���عب اللي���يب 
بع���د أن يكون ق���د يأس من التق���اذف بالفتاوى 
واستخدام اس���م اهلل باجملان وباملقابل أيضا بعد 
احل���رب الليبية الض���روس قبل ثالث س���نوات، 
وال���يت أعلن���ت ع���ن ث���ورة اجلمي���ع يّدع���ي أنه 
يداف���ع ع���ن مبادئها، تل���ك املبادئ ال���يت ال يعلم 
أح���د ماهيته���ا كونه���ا مل ُتعل���ن حت���ى الي���وم، 
خ���الف مب���دأ وحي���د وه���و اإلطاح���ة مبعم���ر 
القذايف ألس���باب عّدة الكث���ر منها ال عالقة هلا 
بالليبّي���ني مقدار عالقتها مب���ا حيدث يف العامل 
خارج ح���دود ليبيا نفس���ها، الق���رار الذي جيب 
أن يعلنه الش���عب قب���ل أن يذهب نصفه ضحية 
احل���رب القادمة هو ق���رار إغالق ب���اب اجلامع 
أمام الساسة وإغالق أفواه رجال منابر املساجد 
عن احلديث يف السياسة، بكلمات موجزة فصل 
الدين/مضمار املقدس، عن السياس���ة/مضمار 
م���ال  رأس  وفص���ل  أوىل  كخط���وة  املدّن���س، 
الدولة ع���ن احلكومة كخط���وة ثانية ليبحث 

املوظف���ون ع���ن أماكن أخرى للعم���ل بدال من 
التش���بث بفس���تان الدولة العارية، وليكون دور 
احلكوم���ة فق���ط مراقبة كيفية ص���رف هذه 
األم���وال يف اجت���اه التنمي���ة وتوف���ر اخلدمات 
الرئيسية للمواطنني فقط أم من ميتلك حلما 
خرافيا أوأيديولوجيا يسعى عربها حكم العامل 
فعلي���ه البحث ع���ن جيب آخ���ر ليفرغه ال جيب 
ميزانية الدولة، وعلى املواطن الذي يريد زيادة 
دخل���ه البحث عن أرض يزرعه���ا أو مبنى يقوم 
بتشييده بدال من البحث عن وساطة ختول له 
احلص���ول على مرتب ثال���ث أو رابع لوظيفة ال 
يقوم بها أحد، املش���كلة كما يق���ول النيهوم : ... 
ختص الفرد العاجز عن فهم مس���ؤوليته جتاه 
الدميقراطي���ة اليت ينعم به���ا، وليس مثة عمل 
أس���وأ من أن جيلس املتعهدون وبن���اة العمارات 
يف املقاهي ويطالبوا الدولة بزراعة ليبيا ومّدها 

باملصانع.
ليبيا دولة مسلمة !

ليبيا دولة كل س���كانها مسلمون، لكن يبدو أن 
بع���ض هؤالء اكتش���ف أنه أكثر إس���الما من 
اآلخرين، نعم يا س���ادة إنه���ا ليبيا، دولة حتوي 
ثالث رؤس���اء وزارة وال أح���د يعلم أين الرئيس 
!؟، ليبي���ا دول���ة إق���رتف ش���عبها كل اجلرائ���م 
زم���ن  ويف  للتصدي���ق  قابل���ة  والغ���ر  املمكن���ة 
قياسي وال يزال مؤمنا خبرافة الثورة املباركة 
والش���عب طي���ب القلب الذي مس���تعٌد كل فرد 
م���ن أفراده لقت���ل اآلخرين مجيعا بس���بب نزاع 
حول مس���ائل س���طحية كحق ركن السيارة 
أو عميق���ة كعم���ق اإلميان مب���وت القذايف من 
عدمه !!، وأكذوبة الدولة الغنّية واليت يف واقع 
األم���ر ال متتل���ك س���وى أنها ته���ب العامل أكرب 
مك���ب للقمام���ة ال حيرتم كل س���كانه أبس���ط 
مب���ادئ امللكي���ة املش���رتكة أو حقيق���ة ك���ون 
العم���ل احلقيقي ليس هو اجللوس وراء املكاتب 
وتقاض���ي أكثر م���ن مرتب ش���هرّي كنتيجة 
امت���الك أكثر م���ن أربع أيدي، وه���ذه حقيقة 
ال يعلنها جه���ارا إال القّلة، ليبيا دولة ال تزال ال 
متتلك شعبًا، فنحن مسلمون لكن املفيت هو من 
يقرر من منا مس���لم ومن مّنا مسلم جداً، وهذه 
ورط���ة وجد املفيت نفس���ه عالقا فيه���ا منذ قرر 
الع���امل أعادة تصدير املس���لمني ج���دا اىل بلدان 
املس���لمني األق���ل إس���المًا، ليتم إع���الن احلرب 
الدينّي���ة بني املس���لمني كعادتهم من���ذ موقعة 
اجلمل وصفني حيث اعتاد س���ادتنا ذبح سادتنا، 
واليوم ال يزال سادتنا يريدون جز رقاب سادتنا 
ويف ي���د كل منه���م مصح���ف ويف رأس���ه فكرة 

واحدة مفادها أن اهلل يريد منه قتل اآلخر. 

عن حرب ليبيا القادمة
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اختتام الدورة 
التدريبية لرفع 

من الكفاءة 
املهنية

 
اختت���ام مبقر مب���ادرة املدني���ة لدعم 
مؤسس���ات اجملتم���ع املدن���ى  حبدائق 
ال���دورة التدريبية لرف���ع من الكفاءة 
املهني���ة ملعلم���ى الصم والبك���م وذوى 
االحتياج���ات اخلاص���ة والتى مت من 
خالهل���ا  تكري���م كافة املس���تهدفني 
م���ن الدورة  وحبض���ور عضو اجمللس 
احملل���ى بنغ���ازى حمم���ود الفيت���ورى 
التضام���ن   صن���دوق  ف���رع  ومدي���ر 
االجتماع���ى عب���د الكري���م العق���ورى 
ورئيس���ة اللجن���ة التحضري���ة اريج 
احلاس���ى ,, كم���ا مت تكري���م اللجنة 
الدكات���رة  م���ن  لل���دورة  املنظم���ة 
املش���رفني على الدورة وك���رم ايضا 
اجملل���س احلل���ى بنغ���ازى وصن���دوق 
وتكري���م  االجتماع���ى   التضام���ن 
السيد حممد العمرى رئيس اللجنة 
االعالمية ال���ذى التقينا وحدثنا عن 
اهلدف من اقامة مثل هذه الدورات :� 
ال���دورة  ه���ذه  اقام���ة  م���ن  الغ���رض 
املهني���ة  الك���وادر  م���ن  لرف���ع  ا  ه���ى 
بنس���بة لش���رائح الصم والبكم وذوى 
االحتياجات اخلاصة ومركز االمل 
للص���م والبك���م م���دة ال���دورة كانت 
عش���رة اي���ام ش���ارك فيه���ا م���ا يقرب 
60 اىل 70 مت���درب ,, كانت الدورة 
جمه���زة بقاع���ات تدريبي���ة متطورة 
احت���وت  عل���ى العدي���د م���ن احمل���اور 
وه���ا حنن اليوم نص���ل فى ختام هلذه 
ال���دورة ال���ذى مت من خالهل���ا تكريم 
كافة املس���تهدفني منه���ا واىل جانب 
الذين  الدكات���رة االفاض���ل  تكري���م 
ساهموا معنا لنجاح هذه الدورة وبان 
اهلل س���تكون بعد الش���هر الكريم دورة 
اخرى واآلن نس���تعد لإلقامة ورش���ة 
عمل لتوصل م���ن خالهلا اىل العديد 
من التوصيات خبصوص هذه الدورة  
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صادف ي���وم االربعاء املاضي املوافق 11 يونيو 
مرور ذكرى ما كان يعرف يف عهد النظام 
السابق  ب "عيد جالء القوات األمريكية " عن  
قاع���دة هويل���س يف طرابلس وه���ي أكذوبة 
، ليضف���ي  الق���ذايف  كب���رة صنعه���ا نظ���ام 
عل���ى انقالب���ه العس���كري الش���رعية املفقودة 
بن���اًء على نصيحة من فتح���ي الديب ضابط 
االستخبارات املصري الذي أرسله مجال عبد 
الناص���ر يف الي���وم الثاني النق���الب األول من 
سبتمرب 69 ليس���اعد يف توطيد حكم القذايف 
بع���د أن تبني والء ه���ذا األخر الش���ديد لعبد 
الناصر . فتحي الديب نصح االنقالبني كما 
يقول مصطف���ى بن حليم بإبراز  حدث جالء 
الق���وات األمريكية  والق���وات الربيطانية عن  
كل من طرابلس وطربق وتقدميه باعتباره 
امل���ربر الرئيس���ي لالنق���الب ، بس���بب تصاعد 
الغض���ب الش���عيب الذي كان يس���ود الش���ارع 
اللي���يب أواخ���ر الس���تينات جت���اه  القاعدت���ني  
يف طرابل���س وط���ربق وال���يت كان إلع���الم 
عبدالناص���ر وحتدي���دا إذاعة"  ص���وت العرب 
"دورا ب���ارزا يف تأجيج ذل���ك الغضب جتاههما 
خاصة بعد هزمية 67 وادعاء " صوت العرب 
" أن بعض الطائرات اإلسرائيلية اليت ضربت 
مص���ر يف 5 يوني���و 67 19م ج���اءت م���ن تلك 
القواعد ، لكنها ليست أكثر من ادعاءات هي 
أق���رب إىل التربير والبحث عن مشاعات بدال 

من االعرتاف باملسؤولية وحتمل نتائجها .
ولقد ظل معمر القذايف يكرر وحتى السنوات 
األخرة م���ن حكم���ه أن انقالب س���بتمرب69 
القواع���د  وج���ود  الرئيس���ي  س���ببه  كان 
األجنبية عل���ى األراضي الليبي���ة ، وظل عرب 
س���نوات حكمه حيتف���ل بهذه املناس���بة منفقا 
املالي���ني من الدينارات ليؤكد على ش���رعية 
انقالب���ه ، ب���ل إننا رأينا من يظه���ر علينا هذه 
األي���ام  حت���ى بعد س���قوط ذل���ك النظام على 
صفح���ات االنرتنت والفيس ب���وك ليعلن لنا 
أن " اجل���الء " كان اجن���ازا "وطني���ا علينا أن 
نك���ون موضوعي���ني منصف���ني ونع���رتف به ، 
لك���ن احلقيق���ة اليت عم���د الق���ذايف وإعالمه 
املضل���ل ومؤي���دوه إىل اخفائها على الش���عب 
اللي���يب ه���ي  أن قاعدت���ي الع���دم واملالحة قد 
والثاني���ة  لربيطاني���ا  األوىل  تأجرهم���ا  مت 
ألمريكا مل���دة حمددة وأن هذه املدة تنتهي يف 
سبتمرب 1971م  وبالتالي  وكما قال السيد 
مصطف���ى بن حلي���م رئي���س ال���وزراء اللييب 
األسبق يف كتابه ) ليبيا انبعاث أمة وسقوط 
دول���ة  ( ف���إن جن���اح االنق���الب يف تصفي���ة 
القواع���د اليعدو كونه اختزال مثانية عش���ر 
ش���هرا على األكثر م���ن بقائها عل���ى الرتاب 
اللي���يب فق���د رحل���ت الق���وات األجنبي���ة ع���ن 
ليبي���ا يف مارس 1970م ب���دال من رحيلها يف 
س���بتمرب 1971م كم���ا كان مق���ررا هلا يف 
العقدي���ن القانوني���ني املوقعني ب���ني كل من 
بريطاني���ا وأمري���كا م���ن جهة وب���ني الدولة 

الليبية وكل على حدة  . 

قصة القواعد األجنبية
 ولكن ماهي قصة " العقدين القانونيني " ؟

إن هذه املس���ألة تعود إىل أوائل اخلمس���ينات 
من القرن املاضي ،

ديس���مرب   24 يف  ليبي���ا  اس���تقالل  فعق���ب 
برئاسة  وطنية  حكومة  أول  1951وتشكيل 
حمم���ود املنتص���ر واجه���ت احلكوم���ة عدي���د 
التحدي���ات يف مقدمته���ا الفق���ر املدقع الذي 
كانت تعانيه البالد ، هذا الفقر الذي وضعها 
إىل جان���ب أفق���ر البدان يف الع���امل ، فلم يكن 
للدول���ة أي مصدر للثروة تس���تطيع بها أداء 

أعماهل���ا ، خاصة وأن احل���رب العاملية الثانية 
قد دم���رت البنية التحتية للب���الد اليت كان 
ق���د أقامه���ا االيطالي���ون بنّي���ة االس���تيطان . 
ع���الوة عل���ى ذل���ك مل يك���ن ل���دى احلكوم���ة 
اجلدي���دة األم���وال الالزم���ة لإلنف���اق عل���ى  
أجهزتها املختلفة .وهو ما دعا حكومة السيد 
حمم���ود املنتص���ر إىل عقد معاه���دة صداقة 
وحتال���ف م���ع بريطانيا لتحص���ل منها كما 
يق���ول ب���ن حلي���م يف كتابه)  صفح���ات من 
تاريخ ليبيا السياس���ي ( "على مساعدة مالية  
تسد بها عجز امليزانية مقابل السماح للقوات 
الربيطاني���ة باس���تعمال قواعد عس���كرية يف 

والييت طرابلس وبرقة . وكانت املس���اعدات 
الربيطانية حسب تلك املعاهدة .2.75 مليون  
جنيه اسرتليي سنويا لتغطية عجز  امليزانية 

ومليون جنيه سنويا ألغراض التنمية " .
ويش���ر حممد عثمان الصي���د رئيس الوزراء 
)حمط���ات  مذكرات���ه  يف  األس���بق  اللي���يب  
م���ن تاريخ ليبي���ا ( إىل أس���باب إضافية دعت 
احلكومة الليبية آنذاك إىل عقد هذه املعاهدة 
، فعالوة على األوض���اع االقتصادية الصعبة 
اليت كانت تعانيها البالد ، فقد كانت هناك 
خماوف من عودة االحتالل االيطالي جمددا 
إىل ليبيا ،خاصة وأن مش���روع بيفن س���فورزا 

تغرت أشكال الشوارع و اجلدران حبكم عدة عوامل و عديد املسببات , و 
مبا أني أشرف بالعمل يف جمال اهلندسة املعمارية فلن أترك الفرصة 
مت���ر دون احلدي���ث عن تل���ك العوام���ل اليت ت���ؤدي اىل تغير و تش���قق 
الشوارع و اجلدران حتى و إن طاهلا بعض الصيانة , فما بالك بعقلية ال 
تعرف للصيانة طريق وال شارع و ال جدار عموما من تلك العوامل هي 
عامل الزمن , فالزمن كفيل بأن حييل الشباب شيوخًا و هكذا دواليك 
, س���أكتفي بهذا العامل املشرتك بني تصدعات اجلمادات و التصدعات 

اليت يرتكها الزمن يف النفوس البشرية و الوجدان اإلنساني .
) خس���ارة يا أبلة املكتبة ( ال أنس���ى أبدا طفولتنا التعيس���ة اليت كانت 
ختل���و من حص���ة املكتب���ات مع أنه���ا موج���وده ضمن اجل���دول الزمي 
للحص���ص و املكتبة كذل���ك موجودة و لكنها موص���دة األبواب , فقط 
تكتفي أستاذة املكتبات بإخراجنا من الفصل اىل الساحة مروراً باملكتبة 

املغلقة و تقول لنا , "هي ألعبو كورة حبكة عصر مصفطه"
مع أن حصة الرياضة اليت من املفرتض أن نلعب فيها و نلهو و منارس 
فيها أنواع الرياضات املختلفة تكتفي إدارة املدرس���ة بإعطائنا )مكانس( 
لكي نكنس املدرس���ة و الساحات و الفصول و كذلك املكتبة و تقول لنا 
املديرة , "املدرسة ينظفها طالبها" بالرغم من وجود عدد ال بأس به من 
)الفراشات( و لكن نسيت يكتفني )ببيع املستكة العشوائية و الرز املقلي 
و املساس���ي و سبابيط األصبع للمديرة و األبالت ( و ما اكتشفناه عن 
كربنا كما اكتش���فنا أمور عديدة مؤملة أن الفراشات كنا يتقاضني 
مرتب نظ���ر عملهن الغر منجز , و أن هناك كلية )طويلة عريضة( 

به قسم 
)طويل عريض( إمسه املكتبات .

األم���ر الذي جعلي أس���تبعد فك���رة أن ألة املكتبة  عب���ارة عن )ولية( ال 
نوهل هلا و هي حارس���ة فقط لتلك القرنة املليئة بالكتب املمنوعه من 

اللمس .
إنه���ا أزم���ة جمتمع و ليس���ت أزمة نظام , الكل ش���ارك يف اهلدم ما منع 
تل���ك األبل���ة و تلك املدي���رة من فت���ح أبواب املكتب���ة للطلب���ة حتى تتم 

العملية التعليمية بالشكل السليم .
ه���ل هو جه���ل املتعلمة , أم كس���ل عام أصيب به اجملتم���ع أدى اىل هذا 
الس���واد األعظم من اجله���ل و التخلف و ندرة الثقاف���ة , مضار املواطن 
عبارة عن أداة طبيعية يف يد وس���ائل اإلعالم املختلفة ترمي به أين ما 

تريد و متى ما أرادت )خسارة يا أبلة املكتبة(

خسارة يا أبلة املكتبة !!

خالد مصطفي افتيتة

"اجلالء " ....تلك الكذبة الكبرية !!
إبراهيم محيدان

الذي س���بق تقدميه لألم���م املتحدة لف���رض وصاية 
على ليبيا ، مايزال ماثال يف األذهان  .

ويوض���ح الصي���د مس���الة أخ���رى وه���ي  أن احلكومة 
الليبي���ة وقبل أن تدخ���ل يف مفاوضات م���ع احلكومة 
الربيطاني���ة حول املعاهدة جل���أت إىل الدول العربية 
واتصل���ت ب���كل من مص���ر والعراق وطلب���ت من كل 
منهما قروضا تعني ليبي���ا قبل الدخول يف مفاوضات 
مع بريطانيا لتوقيع املعاهدة العسكرية أو على األقل 
دخول املفاوضات من موقع تفاوضي أفضل لكن هذه 

االتصاالت مل تسفر عن نتائج إجيابية .
وق���د مت توقيع املعاه���دة مع بريطاني���ا بتاريخ يف 29 
يوليو 1953 على أن تس���تمر ملدة عشرين عاما ، وقد 
نص���ت ه���ذه املعاهدة يف امل���ادة الرابعة عل���ى مايلي : " 
لي���س يف هذه املعاه���د ما يرم���ي إىل االخالل أو خيل 
ب���أي حال باحلق���وق وااللتزام���ات اليت ترتت���ب أو قد 
ترتت���ب عل���ى أي من الطرف���ني الس���اميني املتعاقدين 
مبوجب ميثاق األمم املتحدة ، أو مبوجب أي اتفاقيات 
أو عهود أو معاهدات دولية قائمة مبا يف ذل ما خيص 

ليبيا ميثاق جامعة الدول العربية  " 
إن هذا البند الذي اصر عليه حممود املنتصر استفادت 
من���ه ليبيا عندم���ا وقع الع���دوان الثالث���ي على مصر 
وال���ذي ش���اركت في���ه بريطانيا إىل جانب اس���رائيل 
وفرنس���ا واس���تطاعت ليبيا خالل العدوان الثالثي أن 
تلزم اجلان���ب الربيطاني بعدم اس���تخدام القاعدة يف 
الع���دوان على مص���ر .وقد اعرتف عبدالناصر نفس���ه 
يف بهذا األمر وش���كر املل���ك ادريس يف خطاب علي يف 
24 /1957/12عل���ى موقف ليبيا املش���رف من منع 
بريطانيا من استعمال قواعدها يف ليبيا للهجوم على 

مصر  أثناء العدوان الثالثي .
طمس احلقائق وتزوير التاريخ 

يطال���ب  اللي���يب كان  الش���ارع  أن  األخ���رى  املس���ألة 
بتصفي���ة القواعد األجنبية ، وش���هدت امل���دن الليبية 
مظاه���رات عارم���ة خاص���ة بع���د هزمي���ة 67 تطالب 
بتصفية القواع���د األجنبية وكان هذا املوضوع أيضا 
ضم���ن املوضوع���ات امللح���ة ال���يت تطرحه���ا املعارضة 
الش���عيب  الرف���ض  وإذا كان    ، الربمل���ان  الليبي���ة يف 
ومطالبات املعارضة الربملانية مل تؤدأِ إىل جالء القواعد 
األجنبي���ة قبل موع���د انتهاء االتفاقيتني يف س���بتمرب 
1971م فإن���ه م���ن الواضح أن ه���ذه القواعد مل يكن 
هلا أي مس���تقبل يف ليبيا  ،بس���بب تصاعد الضغوطات 
الش���عبية والسياسية من قبل املعارضة  . وعندما جاء 
االنقالبيون والتقطوا هذا املطلب الش���عيب ) بناءا على 
نصيح���ة فتح���ي الديب ( جتاوبت اجلماه���ر الليبية 
معهم ومع الشعارات الوطنية والقومية األخرى اليت 
رفعوه���ا يف البيان األول لالنق���الب واليت ثبت الحقا 
أنها ش���عارات مزيفة لعس���كريني متعطشني للسلطة 
س���رعان ماتنك���روا للش���عارات ال���يت رفعوه���ا ونّكل���وا 
وباملواطن ودمروا الوطن . وقد اس���تأنف االنقالبيون 
املفاوض���ات املتعلقة باجلالء ال���يت كان النظام امللكي 
قد بدأها قبله منذ الع���ام 1964بقيادة رئيس الوزراء 
حمم���ود املنتص���ر  ثم تعث���رت هذه املفاوض���ات  كما 
يقول مصطفى بن حليم  ) ليبيا انبعاث أمة وسقوط 
دولة ( . وانتهت املفاوضات اليت جتددت بعد االنقالب  
باال تفاق ب���ني االنقالبيني واحلكومت���ني الربيطانية 
واألمريكية على تعجيل إنهاء االتفاقيتني ، فانسحبت 
الق���وات الربيطاني���ة يف 1970/3/28 ، واألمريكي���ة 
بتاري���خ 6/11 م���ن نفس العام . واعت���رب االنقالبيون 
اجلالء اجنازا وطنيا حيس���ب هلم  وحدهم وطمس���وا 
دور النخب���ة السياس���ية املعارض���ة ال���يت كانت تقود 
الش���ارع  اللييب ض���د الوجود العس���كري يف القاعدتني 
وطمس���وا ايض���ا دور ش���خصيات وطني���ة يف النظ���ام 
امللك���ي  يف مقدمتهم حمم���ود املنتصر عملوا من أجل 
انه���اء االتفاقيتني مع أمريكا وبريطانيا بل أن النظام 
اجلديد  س���جنهم واتهمهم باخليان���ة والتآمر وعمل 
ع���رب إعالم مضل���ل كاذب على تش���ويه مجيع رجال 

العهد امللكي بدون استثناء. 
ويف ه���ذا الس���ياق يق���ول د مصطفى الت���ر يف كتابه 
) ص���راع اخليم���ة والقص���ر ..رؤية نقدية للمش���روع 
احلداث���ي اللي���يب ( : " م���ع أن جالء الق���وات االجنبية 
كما جاء باتفاق الطرف���ني ، وكان مقررا أن يتم يف 
نهاية الس���نة التالية ، إال أن النظام العس���كري صنف 
االتفاقيت���ني ضم���ن قائم���ة اجنازاته ، واطل���ق عليها 
لف���ظ اإلجالء وجع���ل منهم���ا عيدين حيتف���ل بهما . 
وبالطبع كان باإلمكان أن تتمس���ك الدولتان باملوعد 
املق���رر النته���اء املعاهدت���ني ، ويف املقابل مل تنس���حب 
أمريكا من كوبا على الرغ���م من العداوة بينها وبني 
النظ���ام يف كوب���ا مر عليه���ا اكثر من نص���ف قرن . 
ولك���ي تتفادى حكوم���ة الوالي���ات املتحدة املناقش���ات 
السياس���ية الداخلية س���جنت من مت القب���ض عليهم 
بالط���رق غ���ر القانونية من حمارب���ي القاعدة داخل 
القاع���دة اجلوية يف كوب���ا . لذلك ميك���ن النظر إىل 
املوافقة الفورية على الطلب اللييب لتقصر مدة بقاء 
القواع���د األجنبي���ة يف البالد بضعة أش���هر كنوع من 
الدع���م الغربي لنظام جديد ميك���ن أن يوظفه داخليا 

واقليميا وهذا ماحدث "
فهل كان قبول األمريكان واالجنليز خبروج قواتهما 
العس���كرية من القاعدتني يف طرابل���س وطربق قبل 
بضعة اشهر من نهاية االتفاقيتني صفقة سرية بني 
االنقالبي���ني وكل م���ن أمري���كا وبريطانيا  يتحصل 
مبوجبه���ا االنقالبي���ون عل���ى دع���م ش���عيب حيتاج���ه 
انقالبهم ليكتسب ش���رعية مفقودة وتضمن به كل 
م���ن أمري���كا وبريطاني���ا احملافظة عل���ى مصاحلهما 

االسرتاتيجية يف املنطقة ؟ 
ولكي خترج القوات األمريكية والربيطانية من ليبيا 
قب���ل بضعة أش���هر فقط م���ن نهاي���ة االتفاقيتني هل 
كان البد أن يأتي معمر القذايف ومجاعته بانقالبهم 
الذي قلب البالد رأس���ا على عق���ب ، وأدخلنا يف دوامة 
م���ن اجلن���ون والعبث واه���دار الطاقات ، ودف���ع البالد 
حن���و أوض���اع كارثي���ة ، وأذل الن���اس وس���قاهم من 

العذاب الوانا ؟
إن ليبي���ا اليت ابتليت حبكم معمر الق���ذايف الذي جاء 
ليح���رر أرضها من القواع���د األجنبية على حد زعمه 
وزع���م مؤيدي���ه دفع���ت طيلة العق���ود املاضي���ة أمثانا 
باهظ���ة التكالي���ف وم���ازال أمامها املزي���د من األمثان 
املكلفة اليت س���وف تدفعها بس���بب التداعيات السلبية  
لذلك االنق���الب األهوج الذي جلب اخل���راب والدمار 

للبالد .
 لق���د عم���ل نظام الق���ذايف على تش���ويه العه���د امللكي 
ورجال���ه ووصفه���م باخليان���ة والعمال���ة  ع���رب اآللة 
اإلعالمي���ة الغوغائي���ة وش���وه األح���داث التارخيي���ة 
وزوره���ا وطمس احلقائق ومنع الن���اس من الوصول 
إىل املعلوم���ات الصحيح���ة وقراءة تاري���خ البالد ، ومل 
يتمك���ن الليبي���ون عرب عق���ود من الزم���ن  من معرفة 
احلقيق���ة يف ه���ذا املوضوع ألن الق���ذايف فرض رؤيته 
امل���زورة هلذا التاري���خ ، ومنع الكت���ب واملطبوعات اليت 
تروي قصة القواعد األجنبية من جانب آخر خمالف 
للرواي���ة اليت فرضها الق���ذايف عل���ى الليبيني  وجعل 
آلت���ه اإلعالمية ترددها ليل نهار على مس���امع الناس 
عالوة على فرضها يف مناهج التدريس لتشويه وعي 
األجيال اجلديدة ، لذلك يس���تغرب املرء حني يستمع 
أو يقرأ هذه األيام  ملن ينادي اليوم بضرورة االعرتاف 
باجلالء باعتب���اره اجنازا وطنيا حقق���ه نظام القذايف 
حت���ى بع���د أن أصبح���ت املعلوم���ات متاح���ة وكت���ب 
التاري���خ متاحة ، ومذكرات الساس���ة الليبيني الذين 
عاش���وا املرحلة متاحة والوصول إليها ميس���ورا ، فلم 
يع���د باإلم���كان تزييف وتزوي���ر احلقائق وممارس���ة 

الكذب على الناس . 
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أفغانس���تان دول���ة كبرة موقعه���ا اجلغرايف مه���م جدا، فهي 
تربط ش���رق وغرب وجنوب ووسط آسيا، وهي طبقا لتقارير 
األم���م املتح���دة تعد املص���در األول ال���ذي يزود الع���امل مبادة 
األفيون املخدرة، املستخرجة من نبات اخلشخاش، املستخدم 
يف صناعة اهلروين والذي انتعش���ت جتارت���ه حتى أصبحت 
تش���كل 60% من ناتج أفغانس���تان االمجالي احمللي، وس���بب 
ذلك حبس���ب نفس التقاري���ر ،هو وضعية الفق���ر املدقع اليت 
يعيش���ها الفالح���ني األفغ���ان الذي���ن يضط���رون لزراعة هذه 
املادة من جهة، وس���يطرة املليش���يات املسلحة واثرياء احلرب، 
وضعف القانون، وغياب سلطة الدولة ، واستغالل اجلغرافيا 
ووعورة الطرق من جهة تانية. وليبيا أيضا بلد كبر تتميز 
مبوق���ع اس���رتاتيجي هام فه���ي ترب���ط أفريقي���ا بأوروبا عرب 
س���احل حبري طويل وتربط ش���رق الدول العربي���ة بغربها، 
ويف عاصمته���ا طرابلس احبطت مؤخ���را عملية تهريب ) 44 
( كيلوغرام���ًا مل���ادة الكوكاي���ني املخدرة، وحبس���ب تصريح 
رئي���س مكت���ب اإلعالم األمي جبه���از املباح���ث اجلنائية فأن 
"ه���ذه الكمي���ة املضبوط���ة م���ن م���ادة الكوكاي���ني حتدي���داً، 
تعت���رب من أكرب الكميات ال���يت مت ضبطها يف العامل على مر 
التاريخ اإلنساني" وسبب تصدر بالدنا لقائمة الدول املسوقة 
للمخ���درات خلصه وبش���كل دقي���ق زميل���ي الصحفي فيصل 
اهلمال���ي لصحيفة الش���رق األوس���ط ح���ني ق���ال : » أن غياب 
األمن وفتح احلدود على مصراعيها وحيازة كبار اجملرمني 
للس���الح واملال ال���ذي جنوه خالل فرتة ح���رب التحرير وبقاء 
الكثري���ن منه���م خ���ارج أس���وار الس���جون، وكذل���ك املوق���ع 
اجلغرايف لليبيا واتس���اع رقعة األرض وطول مسافة احلدود 
والس���واحل كلها عوامل جعلت من جتارة املخدرات تنش���ط 
بهذا الش���كل الكبر يف ليبيا ، وجعل من بالدنا مكانا للتخزين 
اآلم���ن للمخ���درات، ومعربا خلطوط التوزي���ع منها إىل باقي 
الدول اجمل���اورة « أنتهى كالم اهلمالي امله���م واعتمد وأعول 
كثرا هنا على نباهة القاري ليقارب بني ما ذكرته تقارير 
األمم املتحدة عن أفغانستان، وما قاله اهلمالي عن ليبيا حول 

أسباب وقوع الدولتني حتت سطوة وجحيم املخدرات.
ولس���ت حباج���ة للتأكي���د أن س���الح املخدرات فع���ال وفتاك 
ج���دا، فالتاريخ خيربنا أن اإلجنليز أغرق���وا الصني باألفيون، 
واوصل���وا املواطن الصيي الطيب اىل مرحل���ة ميكن أن يبيع 
فيها أرض���ه	 أو بيته وحتى زوجت���ه وأوالده مقابل أن حيصل 
على جرعت���ه الكافية، وهذا ما جع���ل امرباطورهم يتنازل يف 
أغس���طس	1842م وع���ن طي���ب خاط���ر على ج���زء من أرض 
الصني مل���دة مائة عام لتصبح هونج كونج قاعدة عس���كرية 
وسياس���ية واقتصادي���ة بريطانية مقابل أن يكف ش���ر افيون 
االجنليز عن شعبه. بينما أستخدم القذايف املخدرات كسالح 
مه���م وق���ذر أثناء حرب���ه ضد ش���عبه، ومن خالل مش���اهدتي 
لبع���ض ما يع���رض عل���ى قن���وات اليوتيوب ف���أن بعض ممن 
كان���وا يقاتل���ون معه ومن تظاه���روا واعتصم���وا مؤيدين يف 
ب���اب العزيزية وغرها من املناطق قد مت اس���تغالهلم بش���كل 
س���يء جدا، وأن بعضه���م كان يف درجة م���ن الوعي املختلف 
وهم يرتاقصون ويتمايلون حتت تأثر جرعات من املخدرات 
فظه���روا وه���م فاقدوا الس���يطرة عل���ى نظراته���م وحركات 
أجس���امهم رغ���م ح���االت القصف املس���تمر من فوقه���م الذي 

كانوا ال يعرونه أدنى اهتمام. 
وأنا أكتب حب���زن هذا املقال تذكرت منتصف التس���عينات 

امل���ادة  جبم���ع  ال،  جمل���ة  حتري���ر  إدارة  كلفت���ي  عندم���ا 
الصحفي���ة الالزم���ة ملوض���وع املخ���درات ،فذهب���ت اىل مكتب 
صديق���ي املرح���وم املق���دم إبراهيم عب���د اجلليل مدي���ر إدارة 
العالقات بهيئة مكافحة املخدرات يف ش���ارع النصر، مس���تغال 
انن���ا زم���الء خترجن���ا م���ن اجلامع���ة بقس���م عل���م النفس يف 
نف���س العام، وطلبت منه تزوي���دي مبعلومات  حصرية تفيد 
التحقيق الصحفي قال كالم كثر ولكي لن أنسى ما قاله 
لي وبش���كل ودي ومما مل يكن صاحلا او ممكن للنشر حينها ، 
لقد قال » رغم كل ما حيدث فأن املخدرات اليت تدخل ليبيا 
ال تش���كل خط���را كبر ألنن���ا )ويقصد جه���از املكافحة( رغم 
فش���لنا يف ايقافها بالكامل  لكننا نعرف وباألمساء تقريبا من 
يس���مح ويسهل دخوهلا للبالد وحتى الكمية ومصادر التوزيع 
، يعي بشكل أو بأخر حنن نعرف عدونا جيدا ونعرف قدراته 
ونعرف انن���ا أيضا ال نقدر عليه وليس لن���ا اال التوعية ورغم 
ه���ذه احل���دود الطويل���ة ج���دا فبكبس���ة زر م���ن هن���اك ميكن 
للحكوم���ة ان تس���يطر وتقلل م���ن حجم وخط���ورة الظاهرة 

بالشكل الذي يناسبها !!!! «
نع���م يا صديق���ي إبراهيم كان���ت هناك حكومة اس���تبدادية 
وفاس���دة ، تس���لطت علينا لعقود طويلة ، لكنها كانت تقيس 
باملس���طرة مدى الفس���اد الذي ال تريد ان تتعداه، وتس���تطيع 
الس���يطرة علي���ه مت���ى تري���د ، واالن نعان���ي م���ن حكوم���ات 
اكث���ر ختبطا وفس���ادا، وال ميكنها التحكم حت���ى على أبواب 
بيوته���ا ومكاتبه���ا ، حكوم���ات متعاقبة يف وقت قصر فش���لت 
كله���ا يف ترتيب بي���ت الدول���ة الداخلي ، واكتف���ت برتتيب 
ارصدته���ا يف البنوك اليت ته���رب اليها اموالن���ا ، وتغافلت عن 
الس���م اهلاري الذي ينخر ليبيا وش���بابها ، وال اس���تبعد أن من 
انتخبناه���م ليخلصونا من ماض تقي���ل ، ال يعنيهم امرنا بل 
همه���م الوحيد أن  تهلكنا املخ���درات وتصيبنا البالدة ، وتغيب 
عقولن���ا، ويتح���ول جزء معترب وه���ام من���ا اىل كائنات يغيب 
وعيه���ا، وتفل���ت س���يطرتها عل���ى تصرفاتها م���ن كل عقال 
ليس���تمر الس���طو والنهب على حس���ابنا ، مس���تغلني جلوسهم 
على كراسيهم الدوارة فيما تستمر دورة التشكيك واخلوف 
واملزاي���دات السياس���ية الرخيص���ة واالقتت���ال فيم���ا بيننا اىل 

دوامة الالنهاية.

.أنته���ى النظام غر مأس���وف عليه منذ س���نوات، ولكنه خلف 
وراءه أهوال ومأس���ي أطنان من املخدرات واالف ممن كانوا 
يروج���ون هلا خ���ارج الس���جون، وقعت حتت أيديه���م حاويات 
م���ن األم���وال مل تعد للمص���ارف، وثكنات عس���كرية ومثابات 
ثورية  تغص بكافة أنواع األس���لحة فال حس���يب والرقيب يف 
غياب احلس والوازع األخالقي والوطي دخلت البالد يف نفق 
مظلم وبينم���ا يتجاهل أصحاب القرار حجم وهول املش���كلة 
، ويتس���ابقون عل���ى هلط املال احلرام يعم���ل بارونات االفيون 
واهلروي���ن على أن تبقى ليبيا حبيس���ة هذا النفق حتى حني 
،وقد اس���تمعت وشاهدت منذ أيام تقرير مصور عرضته أحد 
القنوات الفضائية الليبية، يقول فيه شاب وقع فريسة جشع 

ضعاف النفوس أن:
 ».... كل زنقة فيها حد يبيع أنواع الدوخة كلها ، احلشيش، 
احلبوب ،السكر بأنواعه واللي خالني نتعاطى، الفراغ أكثر 
ش���يء ، قلة العمل ،أنا ق���اري ومتخرج، ومافيش مصدر عمل 

» !!!!
وأني على يقني أن كثر من اخليبات اليت اخرت قيام الدولة 
الليبي���ة اجلديدة س���ببه بعض وأش���دد على مف���ردة )بعض(

من ش���بابنا املثق���ف اجلميل املتحمس الثائ���ر ، الذي اجزم أن 
م���ن حركهم من ذوي النفوس املريض���ة ،همهم تأخر قيام 
الدولة ، فاس���تخدموا أس���لوب القذايف الق���ذر ودفعوهم حتت 
مسميات حراك سياسي أو دميقراطي للسطو واقتحام قاعة 
اجمللس الوطي اليت اطال اجلالسون فيه فرتة جلوسهم دون 
أن حيقق���وا اجناز واحد س���وى أصرارهم املقي���ت على تأخر 
بناء املؤسس���ات الفاعلة القادرة عل���ى التصدي هلذة الظاهرة 
، ومن ثم بدأت كل أس���رة وش���ارع مدرسة وحي يف االجتهاد 
والتخطيط بش���كل ش���خصي وجبهود فردية متعثرة لوقاية 
أبنائهم وبناتهم من خطر املخدرات مقتنعني متام االقتناع أن 
جمرد احللم ببن���اء الدولة الليبية املتقدمة اليزال أمرا بعيد 

املنال وحتقيقه  يعيقه ويربكه احلشيش...

مانشسرت 2014-06-10

 هل عطل حشيش الثورة قيام الدولة ...؟!!
سامل أبوظهر

ه���ا هى بنغازى مدينة الش���هداء تش���هد 
الي���وم وبقص���ر املن���ارة الي���وم اخلتامى 
ملع���رض الكتاب برعاي���ة وزارة الثقافة 
واجملتمع املدن���ى بنغازى وبالتعاون مع 
اجلمعي���ة املصرية لإلعم���ال اخلرية 
التطوعي���ة و ال���ذى اقي���م عل���ى م���دى 
اس���بوع ومت خالله ايضا اقامة اصبوحة 
وأمسية ش���عرية ,كما احتواء برنامج 
ايض���ا عل���ى دورة فى جم���ال التخاطب 
االرش���ادى االس���رى والذى استمر على 
مدى اس���بوع ايضا وف���ى اليوم اخلتامى 
للمع���رض والدورة ثم تكريم االس���تاذ 
حممد املس���التى مدير مكت���ب الثقافة 
واجملتم���ع املدن���ى بنغ���ازى واألس���تاذة 
مناجى بن حليم والس���يد عبد الس���الم 
الط���رة كم���ا مت تكري���م العدي���د من 
الشخصيات التى س���اهمت بشكل فعال 
فى اجن���اح املعرض  كمرك���ز اوطان 
االعالم���ى والعدي���د م���ن الش���خصيات 
القائم���ة عل���ى الدعاية واإلع���الن  منذ 

انطالق املعرض 
وبعد ذلك مت تكريم االخوة املتحصلني 
عل���ى ال���دورة املتخصص���ة ف���ى جمال 
وم���ن  االس���رى  االرش���ادى  التخاط���ب 
خ���الل ه���ذا الي���وم احلاف���ل   بالعدي���د 
م���ن التكريم  كان���ت صحيفة ميادين 
كعادته���ا عند احلدث لإلج���راء بعض 
من اللقاءات املتعلقة مبدى االس���تفادة 
م���ن ال���دورة ولكن قب���ل ذل���ك التقينا :� 
باألستاذ حممد املس���التى مدير مكتب 
الثقاف���ة واجملتم���ع املدن���ى :� بالنس���بة 

للمع���رض كان م���ن مجعي���ة خرية 
للتواص���ل  ب���ادرة  للثقاف���ة  مصري���ة 
الثقاف���ى بني الش���عب الليبى  والش���عب 
املص���رى الش���قيقني وهذا لي���س غريب 
يع���رب  تارخي���ى  ثقاف���ى  امت���داد  ألن���ة 
املش���هد  تدع���م  الت���ى  الش���واهد  ع���ن 
الثقاف���ى الليب���ى م���ن خ���الل م���ا ق���دم 
الش���عب املصرى من اس���اتذة ودكاترة 
اس���تقالل  عق���ب  خاص���ة  جامعي���ني 
ليبيا ع���ام  52 حي���ث كان ىل التعاون 
اللي���يب  اجملتمع���ني  ب���ني  واالرتب���اط 
واملصرى ثاثرها  االجيابى با االس���هام 
ف���ى الثقاف���ة العربي���ة بش���كل خ���اص 
والثقافة االنس���انية بش���كل ع���ام وهذا 
املعرض الذى اقامته اجلمعية اخلرية 
املصري���ه ف���ى بنغ���ازى ب���ا التع���اون مع 
مكت���ب الثقافة وحتدي���دا بقصر املنارة 
فى مدينة بنغازى وف���ى هذه الظروف 
الصعبة التى تعانى منها بنغازى الشك 
انة تأكي���د على ان الثقاف���ة هى تعول 
عليه���ا فى  االس���تقرار وبناء املوسس���ات 
م���ن  نب���دأ  والثقافي���ة  الدميقراطي���ة 
الكتاب وهذا ما فعالته مجعية مصرية 

لإلغاثة 
االستاذ حممد عبد الودود مذيع بإذاعة 
صوت ليبيا احلرة وعضو جملس ادارة 
اجلمعي���ة املصري���ة :� انا ش���اركت فى 
التحض���ر للمع���رض ك���م ش���اركت 
فى اس���تقبال احلضور واألمس���ية التى 
كانت عن اخل���ربات الذاتية للش���عراء 
واالعالمى املهج���ر وفى اليوم اخلتامى 

ال���ذى اعت���ربه يوم���ا ممي���ز مل���ن خالل 
تكرمي���ا لكل من س���اهم ف���ى اجناح هذا 
العمل س���وء م���ن وزارة الثقاف���ة او من 
اعالميني وفنانني وكتاب وشخصيات 
عام���ة كم���ا انى اش���رفت عل���ى تقديم 
ش���هادات التقدير ملتحصلني  على دورة 

التخاطب االرشادى االسرى 
وم���ن مت اخدنا ب���آراء بعض املتحصلني  

على الدورة :�	
االخت مروه احلداد:�  خبصوص الدورة 
بصراح���ة ان���ى س���عيدة بان���ى حتصلت 
عل���ى فرص���ة لكيفي���ة التخاط���ب م���ع 
العديد من الفئات التى كنا وبصراحة 
ال نتعل���م معهم اطالقا لع���دم معرفتنا 
بكيفي���ة التخاطب معه���م فهذه الدورة 

اضافت لنا  خربة جديدة 
السيدة لطيفة حسني الزوى :� بصراحة 
االس���تفادة كانت كب���رة وقيمة  من 
خالل االخ���د والعط���اء والتخاطب مع 
فئات مل نكن نتعيش معها فى اس���تفادة 

امدادات  
االخ���ت ريم حمم���د الربغث���ى :� احلمد 
اهلل اوال النى التحقت بهذه الدورة التى 
تعلمن���ا من خالهلا اش���ياء كنا جنهلها 
س���وء من خمارج احل���روف ومعاجلتها 
واستخراج احلروف وتعديلها لنستطع 

نتخاطب مع الفئات االخرى 
وفى اخلت���ام انتقال اجلمي���ع اىل حفل 
تذكاري���ة  ص���ورة  واخ���ذ  الضياف���ة 

مجاعية  

عملية أستئصال 
دقيقة مبركز 

بنغازى الطبى

أج���رى مركز بنغ���ازى الطبى  )بنغ���ازى(  عملية 
العملي���ات  وادق  اصع���ب  م���ن  ُتعت���رب  جراحي���ة 
اجلراحي���ة التى تقام على وج���ه اخلصوص ، هذه 
العملي���ة قام بها الدكتور حمم���د عزيز الغريانى 
مستش���ار جراحة عامة )مناظ���ر وقولون ( والذى 
التقينا  به ليعطينا تفصيال اكثر حول اجراء هذه 

العملية  وجاء يف معرض  إجابته : 
 ه���ذه العملي���ة الت���ى اجريناه���ا ُتعترب م���ن اخطر 
اخلبيث���ة  ب���االورام  امُلتعلق���ة  س���واء  العملي���ات 
أواحلمي���دة وهى اس���تئصال بعضه���ا واليت حتتاج 
فق���ط لعالج فى ظ���ل ظروف متكامل���ة مع وجود 
اخصائ���ى ورم وكاف���ة االطراف االخ���رى  ، ولكن 
العملي���ة الت���ى قمنا به���ا االن تعت���رب اول حالة فى 
االورام  ، وكان���ت ف���ى املص���ران الغلي���ظ حيث مت 
اس���تئصاله وقمن���ا بها ع���ن طريق املنظ���ار بعبوره 
بفتح���ة بس���يطة ، وبُع���دة متقدم���ة  م���ن األدوات 
وقد استغرقت  العملية س���بع ساعات وهذا  يرجع 
ألننا اول مرة نقوم مبثل هذه العملية واحلمد اهلل 
تكللت بالنجاح ، علما بأن املريضة  تبلغ من العمر 
70 عام���ا  وتتمت���ع بصح���ة جي���دة ، وبعد ثالثة 
اي���ام س���يتم خروجها  من املركز وم���ن مت متابعة 
صحته���ا من خالل مراجعتها وحفظها على تناول 
العالج فى مواعيده احملددة ، مؤخرا املركز جمهز 
بإحداث التجهي���زات من معدات وغرها ، وبالرغم 
مم���ا متر ب���ه بنغازى من احداث  ف���إن عطاء الناس 
مس���تمر وس���نقوم خ���الل االي���ام القادم���ة مبث���ل 
هذه العملي���ة من خالل حالت���ني ُأخريات ونتمنى 

الصحة والسالمة للجميع.   

اليوم اخلتامى للمعرض املصرى بتعاون مع وزارة 
الثقافة واجملتمع املدنى بنغازى
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أغاني الرتجيب يف تراثنا الشعيب 

غالية الذرعاني
تراثنا الش���عيب غي وزاخر مبختلف األلوان اليت 
تتن���اول خمتلف جوانب حياة لإلنس���ان ، وتصور 
تفاصيل معيشته ، وتعرب عن مشاعره وانفعاالته 
، وحتفظ عاداته  وتقاليده يف املناس���بات املختلفة 
.وال���رتاث نع���ي به ذلك الك���م اهلائل م���ن العادات 
وين���درج   ، واملقتني���ات  واملالب���س   ، والتقالي���د 
بالتأكي���د حتت ذلك املوروث الكالمي أي الكلمة 

املعربة املنبثقة من بيئتنا وحاجاتنا .
فم���ن غن���اوة العلم مبختل���ف أنواعه���ا ) القذارة ، 
غناوي الرحى ...إخل ( ، إىل قصائد الشعر الشعيب 
املؤداة ، أو املغناة بطريقة معينة كضمة القش���ة 

أو اجملرودة .
والطفولة حظيت بقس���ط وافر م���ن االهتمام يف 
أدبنا الشعيب ، فتفردت املخيلة اجلمعية الشعبية 
يف ابت���كار القص���ة واحلكاي���ة اليت تتفن���ن جداتنا 
يف خل���ب األمس���اع ، وس���رقة االنتباه كل مس���اء 
رغم تكرارها وعدم جتدده���ا ، ويف ابتكار األلعاب 
املناس���بة ل���كل س���ن ، إضافة إىل أغان���ي الرتجيب 

اليت كانت تراقص بها أمهاتنا أطفاهلن  .
والغن���اء للطفول���ة موج���ود ل���دى كل الش���عوب 
، ومتواف���ر يف كل الثقاف���ات ، وتراثن���ا العرب���ي 
اإلس���المي زاخر مبثل هذا النوع من الغناء ، الذي 
يعود الفضل يف اكتش���اف حبر الرجز من حبور 
الش���عر العرب���ي إلي���ه ، فالفراهي���دي حني صنف 
س���تة عش���ر حب���راً للش���عر العربي غف���ل عن هذا 

البحر ، ومل يذكر ؛ ذلك أنه غر شائع يف قصائد 
الكب���ار ، بينما كل أرجي���ز األطفال موزونة على 

هذا البحر .
اللي���يب  الش���عيب  امل���وروث  الرتجي���ب يف  وأغان���ي 
موزون���ة أيض���ًا عل���ى ه���ذا البح���ر ، ال���ذي يتفق 
تقطيعه املتميز بالسرعة واحلركة واالضطراب 
م���ع أغي الرتجيب أو الرتقي���ص واملالعبة ، ، وقد 
شاع اس���تخدامه يف أش���عار الرتقيص منذ القدم ؛ 
خلفته ، وس���هولته ، ومطاوعته للبديهة وتالؤمه 
الرتقي���ص  كأغان���ي   ، املرجتل���ة  األغان���ي  م���ع 

اخلاصة باألطفال .
وه���ذا الغناء مل يؤل���ف اعتباطًا ، وإمن���ا كانت له 
معاني وأغراض ؛ لذا انقسمت أنواع الغناء للطفل 

يف موروثنا الشعيب إىل أربعة أنواع هي : 
: وه���ي أغاٍن تتميز  1-أغان���ي اهلدهدة والتنويم 
بأس���لوبها البس���يط ، وإيقاعه���ا اهل���اديء الباع���ث 
على الس���كون واهلدوء ، واحملف���ز على االطمئنان 
والن���وم ،ويرفقها اهلده���دة الناعمة ،والربت على 
جس���د الطفل سواء يف حضن أمه أو يف مهده ، مع 

احلرص على هدوء الصوت ونعومته. 
، وهي  واملالعب���ة   الرتقي���ص  أغان���ي  	-2
أو   ، األم  فتض���ع   ، احلرك���ة  ترافقه���ا  أغان���ي 
العم���ة أو اخلال���ة ، أو أي ام���رأة  قريب���ة للطف���ل 
،الطف���ل بني يديها ، وترفع���ه يف حركة إيقاعية 
متواترة إىل أعلى وأس���فل م���ع ترديد األغاني يف 

ابتهاج وس���رور يبعث الس���رور يف نف���س الطفل ، 
فيعم���د أحيانًا إىل القفز بني يديها عندما تتوقف 

، وكأنه حيثها على املواصلة وعدم التوقف .
، وه���ي أغاني تأتي  التعليم والتحفيز  3-أغان���ي 
يف مراحل متقدمة م���ن عمر الطفل ، كمرحلة 
املش���ي أو الكالم ، وهذه األغاني تتضمن مضامني 

تعليمية ، كتحفيز الطفل على املشي .

4-أغاني األلعاب ، وال نعي بها تلك األلعاب اليت 
خيرتعه���ا األطف���ال فوق س���ن الرابعة ؛ ليتس���لوا 
بها م���ع أقرانهم ، وإمن���ا نقصد بها تل���ك األغاني 
واأللع���اب ال���يت يبتكره���ا الكب���ار إلهل���اء الصغار ، 

وتسليتهم مثل ) دباخ ( .
وس���يأتي احلديث ع���ن هذه األن���واع ، ومضامينها 

الحقًا .

شجرة القداسة و احلزن املهيب ، جذوعها تعانق 
مس���اء اآلقصى ع���رب العص���ور وحت���رس حارات 

القدس العتيقة .
اجل���دران  عل���ى  رس���وماتها  الفراعن���ة  نق���ش 
بالكرن���ك  الثال���ث  رمس���يس  ملعب���د  اخلارجي���ة 
تقديس���ا هلا ، وغسل اإلغريق مبنقوع خماريطها 

مواليدهم توسال لسمات الشموخ .
أخش���ابها محل���ت ن���وح عليه الس���الم وم���ن معه 
وأنق���ذت احلي���اة م���ن الغ���رق ومحل���ت حضارة 
فينيقي���ا اىل العامل الذي ع���رف يف فجر التاريخ 
قداسة هذه الشاخمة املتعالية الساهرة الكتومة .

لع���ل هذه الس���مات كان���ت وراء مكانتها يف الفن 
التعب���ري و ول���ع الفن���ان اهلولن���دي ف���ان ج���وخ 

بها ال���ذي اعتربه���ا موضوعا للوحات���ه ، اذ تنفرد 
ترمز شجرة الس���رو لألصالة والصرب والشموخ 
واحل���زن والقداس���ة وه���ذه الصف���ات جمتمع���ة 

جتعل منها مادة تعبرية ثرية .
وتلك الس���مات أيض���ا كانت وراء انتش���ار زراعة 
الس���رو عرب ح���وض املتوس���ط خاصة مع اتس���اع 
الدول���ة العثمانية اليت اعتمدت أخش���اب الس���رو 
مادة ألس���اطيلها حيث تعت���رب تركيا هي الوطن 

األم ألشجار السرو .
ومع األتراك جاء الس���رو املزروع لليبيا ومشخ يف 
أفق مدنها وأصبح لنا مع تلك احلارسة احلزينة 

العديد من احلكايات والشجون .
أجي���ال عديدة من الليبيني ش���كلت هلم أش���جار 
الس���رو رفيق قديم واحتلت يف ذاكرتهم مكانة 

خاصة
انتش���رت وكون���ت  الش���جرة  لي���س فق���ط الن 
م���ع الصنوب���ر ثنائ���ي مييز غاب���ات اقلي���م البحر 
املتوس���ط وال ألنه���ا دائم���ة اخلض���رة و حتتفظ 
خ���اص  بش���كل  ولك���ن  الس���نة  ط���وال  جبماهل���ا 
ألنه���ا كانت مزروع���ة يف كل امل���دارس .. والن 
خماريطه���ا الصغرة املكورة كانت ترتد ككرة 
مط���اط صغرة معط���رة فتصبح لعب���ة جمانية 
لطيفة تهبها الش���جرة لتالميذ امل���دارس ، ولعل 
م���ن الض���روري هن���ا أن نش���ر ألهمي���ة وعم���ق 
تأثرالقرارات التخطيطية والبيئية اليت ترش���ح 
شجرة ما لرتتبط ببيئة عمرانية مثل الطرق او 
املدارس اذ تش���كل تلك االشجار جزء من ذاكرة 

وهوية املكان وبالتالي اإلنسان .
كرات الس���رو اجلميلة كان���ت حصاد التالميذ 
وحصاد املتنزهون يف غابات إطراف املدن يعودون 
بها مزهوي���ن ألمهات كن يعرف���ن قيمة أخرى 
ملخاري���ط الس���رو الصغ���رة ، إنها قيم���ة العناية 

والت���داوي اليت تض���ع بها امل���رأة بصمتها يف كل 
ثقافة حملية .

كان���ت الك���رات تغل���ى يف امل���اء لتصن���ع مغطس 
خيلص القدم من التعرق ويعطيه رائحة عطرة 

ومجيلة .
لقد اكتش���فت أمهاتنا قدرة الس���رو على إيقاف 
الن���زف و التع���رق واملس���اعدة عل���ى االنقب���اض 
فاس���تخدمت زيوته كده���ان خاصة للس���يدات 
احلوام���ل ختف���ف م���ن اإلصاب���ة بالدوال���ي ، أما 
الصبغة احملضرة من أوراقه فكانت من أساسيات 
الصيدلي���ات املنزلي���ة ميس���ح به���ا عل���ى اجلروح 
فتوق���ف الن���زف وتس���رع يف التئ���ام اجل���رح ، أما 
مس���حوق أوراق���ه فكان يل���ف س���جائر تدخن يف 
نوبات الربو ويف عالج السعال ... ومسحوق مثاره 
حتض���ر منه ) الفتيلة ( خبلطه مع التني لعالج ) 

اللحمية ( باألنف 
أم���ا قدرته على الصبغ فرش���حته لصبغ الش���عر 
وتقويت���ه وآلج���ل ه���ذا تطب���خ األوراق والثم���ار 

ويضاف هل���ا اخلل وختل���ط بالزيت وتس���تخدم 
كده���ان ... حت���ى ان صاحب���ات الش���عر األس���ود 
الطويل كن يش���ار هلن مل���زا بالتصابي و بإخفاء 

حقيقة أعمارهن .
" يا داهنة بالسرو راسك .. حد الكرب موش شيبة

اللي يكربك صيت عالي واخلفة بعد كرب عيبة 
"

هذا عن حصاد األطفال وخربة األمهات ، أما عن 
الكب���ار املس���تمتعني بش���رفات البيوت الس���ارحني 
بأبصاره���م عرب أف���ق املدينة ،  فتش���كل هلم قمم 
أش���جار الس���رو العالي���ة أفق من صن���ع الطبيعة 
ي���وازي أفق العمران املديي و يبدد عنه الوحش���ة 
واجلم���ود ، حيث يتخطى ارتفاع أش���جار الس���رو 
الثالثني مرت أحيانا فتمتش���ق كمآذن أنيقة من 
صن���ع الطبيعة تبدو كظالل مل���آذن املدن تعزف 
بتكراره���ا إيقاع���ا محيم���ا جيم���ع يف ف���رادة بني 

احلزن واليقني .

شجرة السرو

عبد الناصر بن نافع : رجال 
أعمال ليبيني يقومون بتحويل 

مئات ماليني الدينارات 
ألوروبا

ق���ال رئي���س جملس أصح���اب األعم���ال الليبي���ني، عبد 
الناص���ر ب���ن ناف���ع: إن رج���ال أعم���ال ليبي���ني يقوم���ون 
بتحوي���ل مئات مالي���ني الدينارات ألوروبا، بس���بب حالة 
الفوضى، كما ش���هد س���عر الذهب بالب���الد ارتفاعًا، مع 
أنباء عن س���فر حمافظ املصرف املرك���زي عمر الكبر 
إىل مالط���ا. وتده���ور األوض���اع األمنية، منذ ش���هر مايو 
املاضي، تسبب يف تصاعد األزمات االقتصادية واملعيشية 
ومنه���ا تعّقد أزمة الوقود، واس���تنزاف العملة الصعبة يف 
الس���وق، وهو ما أديا إىل تراجع قيمة الدينار اللييب أمام 

العم���الت الرئيس���ية ومنها ال���دوالر. ومل حي���دد رئيس 
جمل���س أصح���اب األعم���ال الليبيني، املبال���غ اليت حّوهلا 
رج���ال أعم���ال إىل خ���ارج ليبي���ا، إال أنه قال إن مس���ؤواًل 
بأح���د املص���ارف األوروبي���ة أبلغ���ه، ب���أن هن���اك حواالت 
لرج���ال أعمال ليبيني تصل إىل 270 مليون دوالر، رغم 
أن البنك املركزي اللييب أوقف احلواالت املالية للخارج 
منذ ما يقرب من أس���بوعني. وأوض���ح أن تردي األوضاع 
األمني���ة وأزمة املوان���ئ النفطية، كانت الس���بب يف بدء 
حتويل أموال رجال أعمال ليبي���ني للخارج. وأضاف بن 
نافع: إن أنباء س���فر حمافظ املصرف املركزي ، أعطت 
مؤش���راً س���لبيًا إضافي���ًا لألزم���ة. وارتفع الذه���ب اللييب 
بش���كل جنوني ، حي���ث ارتفعت األوقي���ة إىل 1552.04 
دينار، مقارنة بأس���عار األس���بوع املاضي عند 1516.11 
دين���ار، بزيادة قدرها 35.93 ديناراً، ووصل جرام الذهب 
عي���ار 21 إىل 43.68 دينار، مقابل 42.7 دينار. وكانت 
تعليمات صدرت للمس���ؤولني باملصرف املركزي، بعدم 
صرف أي مبلغ من امليزاني���ة إال على البنود الضرورية، 
وه���ي على األرج���ح ما يتعل���ق باالحتياجات األساس���ية. 
ويرى متابعون للش���أن اللييب، أن سفر حمافظ املصرف 
املركزي خارج الب���الد يعفيه من احلرج الذي وجد فيه 
نفس���ه. هذا وأكد اقتصاديون حمليون، أن ارتفاع أسعار 
الذهب س���يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع األخرى، 
والس���يما يف ظ���ل التقش���ف ال���ذي اتبعت���ه وزارة املالية، 
وكذل���ك عدم ضخ نقود لتحري���ك العجلة االقتصادية 

عرب اعتماد املوازنة العامة.

م���ن  املزي���د  ينقص���ه  الع���امل  كأن 
املزي���د  لصناع���ة  الفاس���دة  األدوات 
م���ن األم���وال الق���ذرة! إنه���ا تس���ود 
االقتص���اد العاملي، وتش���كل اقتصاداً 
موازيًا، مل تنف���ع كل احلروب اليت 

قام���ت )وال ت���زال( للوص���ول به إىل 
احلد األدنى املطلوب على األقل. إنه 
اقتصاد يتوس���ع كلما ضاقت حوله 
اآلف���اق. تتحق���ق انتص���ارات علي���ه 
هن���ا وأخ���رى هناك، غ���ر أنها تبقى 
حمدودة. فأدواته متجددة مبتكرة، 
ووس���ائل أعدائ���ه بقي���ت دون تغير 
تقريبًا، منذ أن ظهر على الس���احة، 
وبات ميث���ل حمركًا رئيس���ًا. حتى 
عندم���ا اعتم���دت أس���اليب جدي���دة 
يف احل���رب علي���ه، متك���ن القائمون 
ف���ك  الق���ذر، م���ن  عل���ى االقتص���اد 
وطوع���وا  األس���لحة،  “ش���يفرات” 
آلياته ضدها. هناك تعاون دولي بال 
ش���ك، لكن هناك أيض���ًا تعاونا دوليا 
م���ن حكوم���ات مارقة، م���ع منتجي 
األموال القذرة. ومل تنفع يف الكثر 
من احل���االت العقوبات اليت تفرض 
عليها.و غسل األموال عرب املراهنات 
الرياضي���ة لي���س عملي���ة جدي���دة، 
ب���ل يع���ود إىل أوائل الق���رن املاضي. 
وازدهر بص���ورة أساس���ية قدميا يف 
الوالي���ات املتح���دة، لينتش���ر بصور 
مروع���ة يف بقية أحن���اء العامل، ويف 
مقدمتها بل���دان الق���ارة األوروبية. 
اجلديد أنه بات يستحوذ على نسبة 
متعاظمة من حجم األموال القذرة 
عامليا، حتى إنه يف بعض البلدان، بات 
حيقق عوائد كبرة جدا إىل درجة 
فاقت عوائد املخ���درات. مع ضرورة 
اإلش���ارة إىل أن العقوب���ات ال���يت قد 
يضبط���ون  الذي���ن  عل���ى  تف���رض 
املراهن���ات، ال ترق���ى إىل  يف قط���اع 
مستوى طبيعة اجلرمية. خصوصًا 
أن غس���ل األم���وال غ���ر الش���رعية، 
يت���م عن طريق أدوات غر ش���رعية 
أيض���ًا، وهي تل���ك املرتبطة بطبيعة 

املراهنات اليت تتم “حتت الطاولة”.
القدم لغسل األموال  •كرة 

الدراس���ة اجلديدة ال���يت صدرت يف 
فرنس���ا أخرا، تظهر احلجم اهلائل 
للجرمية املنظمة اليت تستخدم يف 

غس���ل األموال من خ���الل املراهنات 
الرياضية. والدراسة أعدها باحثون 
يف جامع���ة الس���وربون، عل���ى مدى 
عامني، خلصت إىل نتيجة مرعبة، 
وه���ي أن 80 يف املائة م���ن الرهانات 
الرياضي���ة يف الع���امل غر ش���رعية. 
وبعي���دا ع���ن التفاصيل، فق���د ثبت 
أن ك���رة القدم ورياض���ة الكريكت 
عرض���ة  الرياض���ات  أكث���ر  هم���ا 
للتالعب يف نتائج الرهانات، تليهما 
رياض���ات التن���س والس���لة ثم تنس 
الريش���ة وسباق الس���يارات. بالطبع 
الك���ربى  الرهان���ات  مكات���ب  ش���نت 
املعروفة، محلة شعواء على جامعة 
السوربون، منتقدين الطريقة اليت 
اعتمد عليه���ا الباحثون يف الوصول 
لك���ن  النهائي���ة.  االس���تنتاجات  إىل 
احلقيق���ة، تكم���ن يف أن���ه يف الع���ام 
املاض���ي فق���ط، ش���هد الع���امل آالف 
احلاالت م���ن الغش يف ه���ذا اجملال، 
وهي احلاالت اليت متت ضبطها، ما 
يعي أن هناك آالفا أخرى منها تتم 
على مدار الساعة حول العامل.واملهم 
يف ه���ذه املس���ألة، أن اجلرمية فيها 
ترتك���ب مرتني. مرة بض���خ األموال 
القذرة أصاًل بغي���ة تنظيفها، ومرة 
ع���ن طريق الغش الرياضي نفس���ه. 
اجلرمي���ة  تغلغ���ل  أيض���ا؟  وم���اذا 
املنظم���ة يف قطاع يف���رتض أنه من 
القطاع���ات اليت تس���اهم يف تكريس 
واخلاص���ة.  العام���ة  األخالقي���ات 
وتقدر األم���وال اليت يت���م تبييضها 
س���نويا عن طريق الغ���ش الرياضي 
بأكثر من100 مليار يورو )هناك 
تقديرات دولي���ة بوصول الرقم إىل 
األوملبية  اللجنة  189 مليار دوالر. 
الدولي���ة تتح���دث ع���ن 140 مليار 

دوالر(. وه���و رق���م هائ���ل، يض���اف 
املنظم���ة،  اجلرمي���ة  خزان���ة  إىل 
إىل  معه���ا،  املتعاون���ة  واملنظم���ات 
جان���ب احلكوم���ات املارقة املنتش���رة 
الع���امل. وإذا م���ا اعتمدن���ا عل���ى  يف 
أم���وال  ف���إن  الدولي���ة،  التقدي���رات 
املراهنات القذرة تش���كل12 يف املائة 
من حج���م األموال اليت مت تبييضها 
يف األس���واق الناشئة يف عام 2011، 
ال���يت تص���ل إىل 947 ملي���ار دوالر! 
علينا أن نتخيل احلجم الكلي هلذه 
األموال، بإضاف���ة مناطق أخرى يف 

العامل!.
والالعبني  احلكام  رشوة  	•

وحراس املرمى
كل ه���ذه األم���وال “ُتغس���ل مبياه” 
ه���ي  ه���ذه  واحملتاج���ني.  األخي���ار 
أم���وال  هن���اك  الثابت���ة.  احلقيق���ة 
يت���م تبييضها عن طريق مش���اريع 
يف  ق���ذرة  مص���ارف  أو  وهمي���ة، 
أو  اخل���ارج،  يف  ونظيف���ة  العم���ق 
بش���راء عق���ارات أعل���ى م���ن قيمتها 
احلقيقي���ة، أو بإط���الق منتجع���ات 
ومؤسسات خاس���رة أساسا، إىل آخر 
املعروفة.  املعروفة وغ���ر  الوس���ائل 
ويتم تبييض األموال عرب املراهنات 
عن طريق رشوة احلكام والالعبني 
مباري���ات  يف  املرم���ى  وح���راس 
ك���رة الق���دم، ملنعهم )كم���ا يقول 
املهتم���ون( م���ن إط���الق صافراتهم 
أو تس���جيل األه���داف أو التص���دي 
للكرات! والغريب بالفعل، أن بعض 
اجله���ات األوروبي���ة غ���ر املتورطة 
يف املراهن���ات املش���ينة، تق���ف ض���د 
أي تغي���ر يف القوان���ني األوروبي���ة، 
جلع���ل الرقابة أش���د عل���ى عمليات 
املراهنة! ما يفس���ح اجملال ملزيد من 
األس���ئلة، حول دور األموال القذرة 
يف بعض اقتصادات الدول الراش���دة 
تبيي���ض  أن  يف  ش���ك  ال  و  نفس���ها. 
األم���وال ع���رب املراهن���ات الرياضية 
سيتواصل، وس���يحقق زمخا جديدا 
يف األع���وام املقبل���ة. فحت���ى اآلن مل 
يت���م اختاذ ق���رارات حامسة قاطعة 
يف هذا اجملال يف مجيع البلدان اليت 
جتي���ز املراهنات يف كل ش���يء، مبا 
يف ذلك اس���م املولود اجلديد لألمر 
وليم جن���ل ولي العه���د الربيطاني. 
وال ش���ك أيضا، أن أم���وال اجلرمية 
املنظم���ة س���تتعاظم. ولي���س مهم���ا 
منتخ���ب  خس���ارة  )مث���ال(  كث���را 
إيطالي���ا أو الربازي���ل أو ن���ادي ريال 
مدريد أو برش���لونة. امله���م أن تكون 

اخلسارة راحبة.
��������������������������������������������������������������������
•خبر اقتصادي سوري

كرة القدم لغسل األموال ! 
•حممد كركوتي
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فرج العقيلي

تويف الس���بت املاضى الش���اعر الغنائي 
عل���ى الس���ي ال���ذي يع���د من ش���عراء 
األغني���ة الليبية يف القرن العش���رين، 
وهو أصيل مدينة هون وقد بدأ حياته 
الفنية منذ عام 1941، وتعاون بداية 
مع كب���ار الرواد يف جم���ال التلحني 
وكت���ب لغالبي���ة رواد النغم اجلميل 
مثل كاظ���م نديم، حممد مرش���ان، 
الباس���ط  عب���د  الدهمان���ي،  حمم���د 
الب���دري، عب���د الرمحن قني���وة. و من 
أش���هر أغاني���ه "هاي���م بي���ك وعيون���ي 
س���هارَى" )م���ن ال���رتاث(، "بيناتك���م يا 
س���اكنني احلارة" حلن كاظم نديم 
وغن���اء ُعلي���ا، " المت���ى ي���ا مرك���يب 
عوام���ة، خ���ودي الش���واطئ وارجع���ي 
بس���المة" حل���ن عبد الرمح���ن قنيوة 

وغن���اء خال���د عب���د اهلل، "حبي���ت مرة 
قرنفلة قطفوه���ا" حلن عبد الرمحن 
 " طال���ب،  مصطف���ي  وغن���اء  قني���وة 

ذوقي الش���وق واحتاري ش���وية" حلن 
عب���د الباس���ط الب���دري وغن���اء نوري 
كمال، "تغربت يتغنى احلنني ينادي 
تاريه ما كيفاش ع���ز بالدي" أحلان 
عبد الرمح���ن قنيوة وغناه���ا املطرب 
العجي���ب.  حمم���ود  كارم  املص���ري 
الس���ي خ���الل عم���ر  و مل يتحص���ل 
عطائ���ه لألغنية الليبي���ة على تكريم 
إال من قبل املرك���ز الوطي للبحوث 
 2010 ع���ام  املوس���يقية  والدراس���ات 

بطرابلس.
هذا وقد انعت  وزارة الثقافة واجملتمع 
املدني الشاعر على السي الذي وافته 

املنية السبت املاضي 7 يونيو 2014.
رمح���ه اهلل وأهلم أهل���ه مجيل الصرب 

والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

 •يعت���رب الش���اعر الغنائي عاش���ور عبدالعزي���ز من الذين 
متي���زوا ع���ن غرهم من الش���عراء وكان ل���ه دور بارز يف 

الشعر الغنائي .
•تغ���ي بكلمات���ه أش���هر املطرب���ني لدين���ا منه���م حممد 
صدق���ي وابراهي���م فهم���ي ومصطف���ي مح���زة وعطي���ة 
حمس���ن وغرهم كم���ا تغ���ي بكلمات���ه املط���رب الكبر 

وديع الصايف .
•ولد الش���اعر الغنائي عاش���ور عبدالعزي���ز العام 1941 
بقري���ة ج���ردس ببلدي���ة امل���رج وترع���رع ب���ني احض���ان 
س���هوهلا ووديانها اخلضراء وطبيعتها اجلميلة وأستلهم 

منها الكثر من أعماله الغنائية اليت قدمها لإلذاعة .
•إنتق���ل للعمل مبدينة بنغ���ازي بعد خترجه من املعهد 
العال���ي للعل���وم الزراعي���ة حي���ث عم���ل ب���وزارة الزراعة 
وتع���رف بالفنان���ني عبداجللي���ل خالد وعطية حمس���ن 
وقام���ت بينهم عالقة صداقة أمث���رت عن بعض األغاني 

منها أغنية )احلب اللي عارفة أنت( .
•كم���ا تعامل مع ابراهيم فهمي يف كثر من األغاني 

منها : يا عصفورة بيضاء – حلو البلح وغرها .
العام  الش���عبية  •كان���ت بدايت���ه م���ع الكتابة لألغني���ة 
1966 وقد ش���جعه الفنان الراحل علي الش���عالية علي 
الكتابة والتواصل مع قس���م املوس���يقي مما س���اعده علي 
التع���رف عل���ي أغلبي���ة العاملني بالقس���م م���ن مطربني 

وملحنني الذين تعاون معهم يف أعمال كثرة .
•متيز عاشور عبدالعزيز بإختياره عند كتابة األغاني 
للمواضيع اجلديدة واملفردات احلديثة بش���كل جيد مثل 

أغنية )صادة صفاء واجد( .
•ت���رك العم���ل ب���وزارة الزراع���ه وإجت���ه للعم���ل احل���ر 
وك���رس معظ���م وقت���ه للكتاب���ة لكن���ه مل ين���ل مكانت���ه 

الصحيحة من التكريم والتقدير رغم موهبته .
•من أشهر أغانيه : جيينا الليل من غناء حممد صدقي 

واليت فازت مبهرجان األغنية باملغرب سنة 1982 .
•م���ن أغنيه ايضا : ورد اجلناين – وردة ليك ووردة لي 
– يا مسح املس���ايل – األيام احلل���وة – وله بالفصحي : 
دم���اء علي اهلمزة – عروس امل���روج – بدر الدجي – نهج 

الربدى .
 

 الشاعر الغنائي
 عاشور عبدالعزيز

الشاعر والفنان اللييب علي السين يف ذمة اهلل

      ش���ارك املطرب الفلسطيي حممد 
عس���اف يف حفل ) كوجنرس الفيفا 
64 ( الذي أقيم يف مدينة س���اوباولو 
الربازيلية مبناس���بة إنطالقة كأس 
الع���امل 2014 ولق���د حض���ر احلف���ل 
اكث���ر من 2000 ش���خص تتقدمهم 
الربازيلية ورئيس اإلحتاد  الرئيس���ة 
العامل���ي لكرة القدم ورؤس���اء إحتادات 
الك���رة يف خمتل���ف الق���ارات العاملي���ة 

وحشد من جنوم الريضة يف العامل .
      وق���دم املط���رب حمم���د عس���اف 
يف ه���ذا احلف���ل أغني���ة ) ي���ال .. ي���ال ( 

اليت أع���دت خصيصا هلذه املناس���بة ، 
ولقد أس���تقبل عس���اف بأدائ���ه املتميز 
بعاصفة من التصفيق واإلعجاب من 
احلضور ، وبهذا يعترب حممد عساف 
أول مطرب عربي يش���ارك يف إفتتاح 
احلفل العامل���ي للفيفا يف إطار تنظيم 

دورات كأس العامل منذ تأسيسها .
   األغني���ة ) ي���ال .. ي���ال ( اليت ش���ارك 
بها حممد عس���اف من تأليف وأحلان 
فرنس���يس  ون���زار  فاض���ل  ميش���ال 
املوس���يقار  إنتاجه���ا  عل���ي  وأش���رف 

العاملي رودني جركينز

 عساف أول مطرب عربي يف مونديال كاس العامل

  مبش���اركة عربي���ة وعاملي���ة ) 18 فرقة 
املاض���ي  األس���بوع  إنطلق���ت   ) مس���رحية 
فعاليات مهرجان صور الدولي للمس���رح 
يف دورت���ه األول���ي يف اجلن���وب اللبنان���ي ، 
ويتزام���ن حف���ل إنطالق���ة املهرج���ان مع 
إفتتاح س���ينما احلمراء مبدينة صور اليت 
مت ترميمه���ا وجتهيزه���ا من قب���ل فريق 

مسرح إسطنبولي املنظم للمهرجان.
 وكان رئي���س املهرج���ان الفن���ان قاس���م 
إس���طنبولي قد أوض���ح بأن عودة املس���رح 
والثقاف���ة إل���ي مدين���ة ص���ور ه���و إجناز 
تارخي���ي وخاصة ع���ودة س���ينما احلمراء 
بع���د 30 عام���ا م���ن الغياب ، كم���ا يعترب 
هذا الكم من الفرق املش���اركة من الدول 

مغام���رة  أك���رب  واألوروبي���ة  العربي���ة 
وحت���دي لتحقي���ق حل���م ص���ور ولبن���ان 

واملسرح العربي .
وكان���ت مراس���م اإلفتت���اح ق���د ش���هدت 
وكرنف���ال  كب���رة  فني���ة  تظاه���رة 
إستعراض طاف ش���وارع وساحات مدينة 
صور وصوال إلي س���ينما احلمراء وس���ط 
املدينة حيث اإلفتتاح الرمسي للمهرجان 

.
 والفرق املشاركة يف هذا املهرجان هي :

-مسرحية إلتفاف من تونس
  - مسرحية حنني الليل من ليبيا

-مس���رحية حيث وضعت عالمة الصليب 
من مصر

-مسرحية باخور عصري من اجلزائر  
- مسرحية اإلنتظار من السعودية

-مسرحية املروض من فلسطني 
- مسرحية لوجك من العراق

-مسرحية وصل من سوريا ولبنان
- مسرحية فيتا من لبنان

-مسرحية أفئدة خالية من لبنان
- مسرحية مشوس من لبنان

-كما شاركت فرق من فرنسا وإسبانيا 
وكردستان العراق .

وإل���ي جانب الع���روض املس���رحية هناك 
ورش فنية وندوات وتكريم لرواد املس���رح 

اللبناني والعربي . 

إنطالق الدورة األولي ملهرجان صور املسرحي

والنفاق يف لس���ان العرب هو الش���خص 
ال���ذي يظه���ر خ���الف م���ا يبط���ن . . أي 
أن عن���ده الغاي���ة تربر الوس���يلة ، واملهم 
فق���ط أن يصل إىل مأرب���ه ، وأن حيقق 
طموحات���ه . ولذلك مل يك���ن املنافق ويف 
أي عصر من العص���ور موضع حمبة أو 

ثقة من عامة الناس . 
    ويف الزم���ن املاض���ي مل يك���ن النف���اق 
حكراً عل���ى اجملال السياس���ي فقط ، بل 
تع���داه إىل كل اجمل���االت ، ووص���ل إىل 

اجملال الرياضي أيضًا . 
   وللتاري���خ . . يف اجلان���ب اآلخ���ر كان 
هن���اك رياضي���ون ش���رفاء مل تس���تطع 
أس���هم النفاق وأمراض���ه أن تصل إليهم 
، ألن أرضيته���م وصلبة ومعدنهم مثني 
، تربوا على العف���ة ونظافة اليد . . رواداً 
كان���وا للرياض���ة ، ومل تتل���وث أيديهم 
وال عقوهل���م . . ظل���وا وللحظة األخرة 
يس���بحون  املس���اجد  زواي���ا  يف  قابع���ون 
اهلل وينتظ���رون ي���وم الرحي���ل للقائ���ه ، 
وتركوا لنا الذكرى واملوعظة ومجال 
ال���روح ، ألنه���م كان���وا عل���ى صربه���م 

واقفني وعلى جوعهم واقفني .
   م���ن ه���ؤالء الرياضيني : س���ي حممد 
قعيم ومصطفى املكي وحممد قيالردي 
ومفت���اح األصف���ر ومفتاح فن���ة وأمحد 
والصاحل���ني  احلم���ري  وحس���ن  فن���ة 
الغزالي ومحاد الضبيع وفرج السوداني 

وسليمان باله . . وغرهم الكثر . 
  واس���ألوا التاري���خ ال���ذي يس���جل كل 
ومل  رحل���وا  فه���م   ، وكب���رة  صغ���رة 
يس���تجدوا أح���داً، ومل ينافق���وا أحداً من 
أج���ل رحل���ة أو ع���الج أو حت���ى لقاء يف 
التلفزي���ون ، مل نراه���م أب���داً ألن العفة 
وعزة النف���س كانت متنعهم من مذلة 

النفس . 
    واس���ألوا كيف كانت بعض األندية 
تتقاتل من أجل أن يلعب هلا الس���اعدي 
، واس���ألوا ع���ن األندية ال���يت جعلت من 
 .  . هل���ا  الفخ���ري  الرئي���س  الس���اعدي 
واس���ألوا عن الن���ادي ال���ذي كتب فوق 
 ( بالن���ادي  الرياضي���ة  األلع���اب  صال���ة 

صالة أمحد مصباح ( . 
   واس���ألوا عن الصحفيني الذين كانوا 
يطلق���ون عل���ى الس���اعدي لق���ب أفضل 
الع���ب جييد ضرب���ات الس���د . . وأفضل 
الع���ب حق���ق النتائج م���ع كل األندية 
اليت لعب هلا . . وغرها من أومسة املدح 

والتبجيل .. 
   واسألوا عن املدرب الذي كن ال خيتار 
تشكيلة املنتخب حتى جيعل على رأس 
القائمة الالعب الس���اعدي ، بالرغم من 

أنه ال يلعب يف ذلك الوقت ألي نادي. 
   كل ه���ذا كان يف جمالن���ا الرياض���ي 

وغ���ره الكثر ، ولذل���ك حنن مل حنقق 
أي تق���دم ، وفقدنا حتى مي���زة العفوية 
والنبوغ والتألق اليت اش���تهرت بها ليبيا 
يف جمال ك���رة الق���دم.. كان املدربان 
ش���رف  وعل���ي  الوح���ش  عب���دو ص���احل 
يقول���ون : بأن الالع���ب اللييب هو أكثر 
العب عرب موه���وب بالفطرة .. وكان 
 ) يوفت���ش  بافل���ي   ( الصرب���ي  امل���درب 
م���درب ن���ادي النجمة القدمي���ة يقول : 
أن الالع���ب اللي���يب لو ُأعد بدنيًا بش���كل 
علم���ي م���ن ناحي���ة االس���تعداد البدني 
والتغذي���ة الس���ليمة يس���تطيع أن يبهر 

العامل ويلعب يف أوروبا . 
   يف س���تينيات الق���رن املاض���ي كن���ت 
صغ���راً ومتتبع���ًا لك���رة الق���دم ، كنت 
أعتقد ب���أن العبين���ا ال يضاهيهم أحد ، 
عل���ى األق���ل يف الوطن العرب���ي ، كنت 
أع���رف الكثر ع���ن الالعب الس���وداني ) 
جكسا ( والشاذلي وصاحل سليم والشيخ 
الفناجيل���ي  ورفع���ت  إمساعي���ل  ط���ه 
العبين���ا  إىل  أنظ���ر  كن���ت  ولك���ي   .  .
العمالقة وأقول لو أتيحت هلم الفرصة 
لكان���وا األفض���ل . . ويف ال���دورة العربية 
الرابعة اليت جرت بالقاهرة عام 1965 
ظهر الالعب علي السبكي مبستوى غر 
ع���ادي ، وفاز به���ّداف البطول���ة بالرغم 
من وجود )جكسا ( يف الفريق السوداني 

والشاذلي يف الفريق املصري . 
   الالع���ب اللي���يب موه���وب بالفط���رة ، 
ومدرسته املدرسة الالتينية اليت تعتمد 
على املهارة والتقنية الكروية واإلبداع ، 
ولكن قلة االهتم���ام والتغريب وإهمال 
الرياضي���ني  الق���ادة  وابتع���اد   ، روادن���ا 
ودخول الغرباء واملتس���لقني جعلنا نفقد 
ميزتن���ا ونتخل���ى ع���ن نبوغن���ا وننس���ى 
رحلتن���ا الكروي���ة اليت ابت���دأت منذ عام 
1915 ال���يت أحض���ر فيه���ا اإليطاليون 

كرة القدم وعلموها لنا . 
   حن���ن ي���ا س���ادة تعلمن���ا ك���رة القدم 

العب���ون  لدين���ا  وكان   ، ج���داً  باك���راً 
احرتف���وا ك���رة الق���دم ع���ام 1928 يف 
إيطاليا وهم���ا الالعبان مصطفى دومة 
فري���ق  يف  األول   ، ش���رميط  وس���الم 
كاتاني���ا ، والثان���ي يف فري���ق ) بادفا ( .. 
يف الوق���ت ال���يت كانت في���ه بعض دول 
اخلليج مل تس���مع على اإلطالق بش���يء 

امسه كرة القدم . 
   يف اخلمس���ينيات م���ن الق���رن املاض���ي 
احل���ارس العمالق عبدالس���الم كريم 
والالع���ب الكبر على الزقوزي منحتهم 
تونس اجلنسية التونس���ية يف تصفيات 

كأس العامل . 
   حن���ن ي���ا س���ادة كن���ا رائع���ني ولكننا 
ابتعدنا عن اجلذور وابتعدنا عن األصل 
، ومل حن���رتم العبين���ا ال���رواد وأفس���دنا 
العبينا وجمالنا الرياضي  .. حتى أصبح 
اإلصالح من املستحيالت . مل تعد لدينا 
رياض���ة ألننا فقدن���ا الركائ���ز والقادة 
والق���دوة ، وابتعدنا عن العلم والتاريخ ، 
فخرجنا من املنافس���ة وحتى االحرتاف 
مل يكنمدروس���ًا وممنهج ، وجاء جلذبنا 

إىل اخللف وأسهم يف تأخرنا . 
    ك���م أمتن���ى أن أرى ختطي���ط علمي 
ومنهجي من أج���ل النهوض بالرياضة 

عامة وكرة القدم خاصة . 
أدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن حيقق ذلك 

يومًا .
الصورة املرفقة : 

منتخب ليبيا يف الدورة العربية الثالثة 
، بروت :

وقوفًا من اليمني : 
 ، الكب���يت  يوس���ف   ، احلم���ري  حس���ن 
عبدالعالي العقيل���ي ، حممد اجلهاني ، 

محد بيوندو ، فرج بالة . 
جلوسًا من اليمني : 

علي الشاعلية ، بوبكر شاميسة ، مفتاح 
األصفر ، حممد قعيم ، مصطفى املكي .

الذين نافقوا . . فنفقوا كما تنفق األنعام . . ! !

يف خطوة مفاجئة قدم املهندس حممد 
عبد العاطي استقالته من رئاسة نادي 
دارن���س بعد مخس س���نوات قاد خالهلا 
دارنس ب���كل جناح حيث اس���تلم املهمة 
يف ظ���روف صعب���ة وقاس���ية ومع ذلك 
اس���تطاع الع���ودة بفري���ق ك���رة القدم 
اىل مكان���ه الطبيع���ي بال���دوري املمتاز 
بعد غياب دام اكثر من عش���ر س���نوات  

حيث حيضى دارنس مبساندة مجهوره 
الكب���ر كما عاد فريق كرة اليد ايضا 
اىل دوري الدرجة االوىل وختم رئاسته 
بع���ودة فري���ق الش���طرنج  اىل مص���اف 
الدرج���ة االوىل كم���ا يعت���رب املهندس 
عب���د العاط���ي اول رئيس يت���م انتخابه 
ع���رب صناديق االقرتاع عق���ب ثورة 17 
فرباي���ر وعبد العاطي هو العب س���ابق 

بفريق كرة الطائرة بنادي دارنس .
يذك���ر ان الدكتور ع���ادل اعنيبه هو 
املرش���ح االوف���ر حض���ًا للفوز برئاس���ة 
القادم���ة  االنتخاب���ات  خ���الل  الن���ادي 
وس���بق للدكتور عادل اعنيبه ان توىل 
مهمة مدير الكرة بنادي دارنس نهاية 
الثمانين���ات خالل فرتة الفريق الذهيب 

للدرنيسيني. 

استقالة رئيس نادي دارنس

اخرياًً
بدأ الدوري السداسي ...؟!!!

 بعد رحلة ش���اقة وحماوالت عدي���دة .. وقرارات متعددة 
بدأ ال���دوري السداس���ي  وأس���تبعدت فك���رة اللعب خارج  
أرض الوط���ن مل���ا فيها م���ن عي���وب  ومس���اوئ .. وبعد ان  

ألغي���ت فكرة   إقامة املباريات  على ملعب  مصراتة وبعد 
أن  اقرتب شهر  رمضان  وانتهت املسابقات  يف أرجاء الدينا  
ودخل فصل الصيف  بعد أن بدات  مباريات كاس العامل 
وعندم���ا هرب عدد من الالعبني  احملرتفني  خوفا  وهلعًا  
بعد كل هذا  بدأ الدوري  السداسي ليحسم نتيجة هذه 
ال���دورى الطوي���ل  ال���ذي كان  لق���رارات التأجيل  األثر 
األكرب  يف تأخره حتى  أالن  وكان الس���بب  معس���كرات 
الف�����ري���ق الوط���ي الطويلة اخلاطئة والن���ود أن حنمل 
املس����������ئولية  فقط  الحت��������اد كرة القدم  رغم أن عليه 
ج���زء  منها  باإلضافة  اىل ظ���روف  أخرى فرضها وضع 
البالد بعد هذا كله يربز  الس���ؤال  املهم  هل سينجح هذا 
ال���دوري  وحن���ن نلعب  يف فصل  الصيف ؟  مس�������������ابقة 
تع���رض خ���������الهل���ا الالعب���ون  للتعب  واإلره���اق  أم أن 
املسالة شكلية وهى أن املهم أن الدورى  قد انتهى وحتدد 
الفائ���ز وهل س���يتم  االس���تفادة  م���ن العي���وب  واالخطاء 

مستقبال . ال ندرى  ماهو الدرس  املستفاد..!! 
احلمدهلل على  كل  حال !!!!

الواجهة املختصرة..!!
 الالع���ب  يعت���رب الواجه���ة املختص���رة للمؤسس���ة ال���يت 
ينتم���ي إليه���ا ويلعب بامسه���ا ويرت���دى غاللتها وميثل 
الرياضي���ة  الث���الث  ابعاده���ا  

والثقافية واالجتماعية .
رياضي���ا ميثل���ه اجلان���ب الفي 
والبدني وثقافيا ميثله السلوك 
املناف���س  واح���رتام   االجياب���ي  
اخلس���ارة  وعن���د  الف���وز  عن���د 
واجتماعي���ا ميثل���ه م���د جس���ور 
التواص���ل وترس���يخ مبدأ احملبة 

مع اجلميع .
 ه���ذه األبع���اد الث���الث جيب أن 
يف  للن���اس  الالع���ب  جيس���دها 
امللعب وخارجه ليعطى  الصورة 
لنفس���ه  وللمؤسس���ة   احلقيقة 
ال���يت ينتم���ي اليها ويعط���ى املعنى احلقيق���ي  للرياضة 
ومبادئها  الس���امية اليت تس���عى اجملتمع���ات الراقية إىل 

ترسيخها واحلفاظ عليها..
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