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ليبيا ليسْت لوس اجنلوس ، وديبورا ُجونز ليسْت حاكمَة الوالية !

زرعوا الشوك ... فحصدنا الضياعابريل ياْو جاكم

ليبيا من اجلماهريية إىل االختطاف ...!

الرئيس اجلزائري  بوتفليقة  خري منقذ لعجز بالد املليون شهيد !

هيومن رايتس السلطات الليبية تتجاهل حكم احملكمة اجلنائية الدولية
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االفتتاحية يكتبها 
: أحمد الفيتوري

نهايُة القرِن التاس���َع عش���َر وبعد احتالِل فرنس���ا لُتونس ، وبريطانيا ملصر بدأْت املس���ألُة الليبيُة ُتطرح 
دولي���ًا ، ليبيا س���اعِتها كانت أخ���َر واليٍة ُعثمانيٍة يف مش���ال أفريقيا ، وكانت تركي���ا الرجَل املريَض 
الذي َيتُم اقتس���ام َتركِته ، وايطاليا الولُد امُلش���اغُب يف أوروبا ، وألجل ذلك وغرِيِه ُمنحت هذه الصحراء 

إليطاليا كشاطئ رابع ، ايطاليا اليت سُيهيِمُن عليها الفاشيون .
خرجْت ُتركيا مبعاهدِة لوزان لترُتَك الش���عَب األعزَل ُيواجُه مصرَيُه، ولتبدأ احلرُب الليبيُة االيطالية 
من عام 1911 م حتى اندالع احلرب العاملية الثانية يف عام 1939م ، عقب احلرب عام 1945م حتولت 
املسألُة الليبيُة إىل عنصٍر رئيس يف ما بعد احلرب كمسألِة حرٍب سياسية ، وهذا احلجُر امُلهمُل كما 
يظهر أصبَح احلجَر األس���اس يف احلرِب الباردة عند الغ���امن األول لتلك احلرب : الوالياُت املتحدُة اليت 

احتلْت قواُتها طرابلس لُتقيَم أكرَب قاعدٍة هلا يف الشمال األفريقي .
كم���ا منحت هذه الصحراء الكربى للفاش���يني لريتعوا فيها ، صارت بع���د احلرب قاعدة للقوى الكربى 
يف ع���امل م���ا بعد  احلرب الثانية ، وبالت���اىل قطعًة هامًة يف ُلعبِة األمم وخبس���ة التكاليف ، تكفلت بها " 
النقط���ة الرابع���ة " أي اجمللس األمريكي لتقديم امُلس���اعدات للدول النامية ال���ذي مل يقدم إال ما يكفي 
الكف���اف ، حتى مطلع الس���تينات كان الليبي���ون حيرثون حبر الرمال كي ال جيوع���ون ، لكن احلجَر 
امُلهمَل أي الصحراء الليبية كما هي حبر الرمال تكش���ُف أنها حبر البرتول ، ومرًة ثانيًة حتولت بفعل 
هذا الس���حِر الطبيعي إىل حجِر أس���اس يف احلرب الباردة ، لُتمنح مرًة ثانيًة لفاشيٍة َملية هي وريث 
ش���رعى للفاش���ية الغربية ، ولعقوٍد أربع���ة جاَع فيها الليبي���ون ، يف حني كانت الش���ركاُت األمريكيُة 
القاعدة البديل لقاعدة "هويلس " العس���كرية اليت انتهت مهمتها بعد ظهور اسرتاتيجية " توازن الرعب 
" يف ح���رٍب ب���اردة ، كان الكونوني���ل الليب���ى معمر القذايف يق���وُم باملهاِم الصغريِة يف ح���رٍب باردة ، تبدو 

وكأنها حروب ملية لشخصيٍة - ُمصابٍة بلوثِة جنوِن العظمة - ذات طموح .
خ���الل النصِف الثاني من القرِن املاضى ، والعقِد األوِل م���ن القرن احلالي ُجعل من هذا العقيد القذايف 
قائداً عامليًا عربيًا و اس���الميًا ودوليًا يف مواجهِة الدولِة العظمى ،وُسى بالرجل اخلطري من قبل اعالم 
الواليات املتحدة ، وهلذا وغريه س���اهمت الواليات املتحدة يف اس���قاطه عقب اندالع ثورة فرباير 2011م 

وما ُسى بالربيع العربي .
كان���ت بنغ���ازي أيقونًة من بلس���م يف ف���ِم أوباما الرئيس األمريك���ي ، وجعل من ه���ذه املدينة الصغرية 
يف البح���ر املتوس���ط قبلًة للحري���ة ، وكان مقُر األمِم املتحدة يف نيويورك لش���هوٍر ع���دة يتلو َمزامريُه 
اخلاص���ة باملس���ألة الليبية ، ومرًة ثاني���ًة يف تاريِخ املنظمِة الدولي���ِة كانت ليبيا دولَة األم���ِم امُلتحدة ، 
وكانت الوالياُت املتحدُة القائدة للفريق الدولي الذي تفرغ هلذه املسألة الدولية االولي ، حتى انفردت 
الوالي���ات املتح���دة باملس���ألة إىل حد أن بنغ���ازي كانت أيقونًة يف حلظة اس���تثنائية هي اع���ادة انتخاب 

الرئيس األسود األول يف تاريخ الواليات املتحدة.
   . بني كييف وطرابلس شجون  	•

يف ه���ذه األس���ابيِع األخريِة كأمنا الوالي���اُت املتحدُة غارقًة يف حبِر عواصف الق���رم و حبر رمال الغرب 
اللييب ، كريي رئيُس الدبلوماس���يِة األمريكية ُربان القرم ، والس���فريُة ديبورا جونز يف طرابلس ، كل 
منهم���ا راك���ب طائرة أو س���يارة يف حبر أمواج���ه عاتية ، كل منهم���ا ال يطيق ص���ربا للجلوس ، كل 
منهما على عجٍل من أمره إلنهاء مسألة ، لكن الفروَق عظيمٌة بني اجلغرافيا والتاريخ يف املكانني حيز 

حركة كل طرف.
بالنس���بة للمسألة األوكرانية هي مسألٌة متش���عبٌة ودولية وجديدة على الواليات املتحدة ، أوكرانيا 
والية روس���ية مبعن���ى ما منذ عقوٍد طويل���ة ، لكن ليبيا مس���ألة أمريكية بكل املعنى منذ عقود ليس���ت 

قصرية ، وإن كانت طرابلس ليست لوس أجنلوس كما صرحت ديبورا على أي حال .
إذا م���ا الذي تبتغيه الس���يدُة الس���فريُة م���ن مكوك حتركه���ا يف غرب ليبي���ا ،عل���ى األرض ذاِت الرماِل 
امُلتحرك���ة ومع ط���رٍف يتُم اظهارُه كع���دو للواليات املتحدة ،ه���ذا الطرف الذي جتتم���ع به كما لو 
كان احلاكم من كل الفرقاء الليبيني أو على األقل يراد ذلك ،الش���به الوحيد بني كريي وديبورا هو 
االعرتاُف بطرٍف واحٍد من أطراف الصراع أو هذا ما يظهر لنا ، ويف األول واألخري الس���فرية األمريكية 
تب���دو كم���ا ديك رومى منفوش يف يده خيوط املس���ألة الليبية وتفاقمها ، م���ع حركتها تطلع ليبيا يف 
الشاش���ة الصغرية احمللية والعاملية كبالد خمطوف وطرابلس كعاصمة لالختطاف ، سفرية الدولة 
الك���ربى والعدو األول للمتطرفني تتس���كُع يف الش���وارع ، وتتن���اوُل البيتزا ، وترتدُد على قادٍة  ملليش���ياٍت 
عس���كرية ، وصغ���اُر الدبلوماس���يني ُيتطف���ون يف بالٍد خُمتطف���ة ، يف مش���هٍد هوليودي يط���اُل القتل 
واخلراب والتدمري كل البالد إال بطل الفلم األمريكي من ال ُتدُش سيارته فما بالك هو ، كُل عاقٍل 
الُبد أن يركن العقل كي يس���تمتَع مِبش���اهدِة الِفلم : طرابلس ليست لوس أجنلوس ، وديبورا ليست 

حاكمة والية ، ولكن ...  

ليبيا ليسْت لوس اجنلوس ، وديبورا ُجونز ليسْت حاكمَة الوالية !
االختط���اف ظاهرة قدمي���ة جديدة 
يف املشهد السياس���ي اللييب ) صارت 
لن���ا وزارة للمفقودي���ن خطف���ًا قبل 
وبعد ثورة فرباي���ر ( لكنه يف اآلونة 
 ، إخباري���ة  الزم���ة  ص���ار  األخ���رية 
األختط���اف يط���ال مجي���ع ش���رائح 
اجملتمع الرجال كما النس���اء كما 
األطفال ، و يستهدف ذوي املناصب 
واألدوار السياس���ية والدبلوماس���ية 
مليا وعربيا ودوليا : رئيس وزراء 
احلكوم���ة ،عضو مؤمتر وطين عام ، 
سكرتري رئيس الوزراء ، وزير ، وابن 
الوزير و... سفراء وقائمني باألعمال 
وُح���راس الس���فارات ،  كم���ا يطال 
ذوي املهن اجمُلتمعية ، والعس���كرية 
واألمني���ة أيض���ا : م���ن موظف���ني ، 
وم���دراء مدارس وأس���اتذة جامعات 
، وط���الب ، وُقض���اة ووكالء نياب���ة 
ومامني ، و عسكريني وأمنيني يف 
خمتل���ف قطاعات اجلي���ش والدفاع 
إحص���اء  مت  م���ا  ..وإذا  و.االركان 
وجدول���ة ح���وادث االختط���اف فلن 
تع���دم النماذج لكل ما س���بق ذكره 

أمام خانة صفة املخطوف ...!! 
ظاه���رة  يف  أيض���ا  امللف���ت  لك���ن    
االختط���اف ال���يت يش���هدها الش���ارع 
اللي���يب رغ���م تعلي���ق البع���ض م���ن 
االختط���اف حس���ب اجلغرافي���ة  ان 
الليبية غربي ، والقتل ش���رقي ، أنه 
يتم أمام مرأى ومس���مع من الناس 
، فكث���ريا م���ا ي���رج عل���ى وس���ائل 
االعالم ُشهود احلالة ) بأم أعيونهم 
( ويك���ون تربير عدم التدخل وإنقاذ 
ظه���ور   ، امُلختطف���ة  أو  املخُط���وف 
الس���الح امُلش���هر )امُلرع���ب للجميع( 
يف املش���هد ، وك���ذا حال���ة التخف���ي 
إح���دى  فاألقنع���ة  للُمختِطف���ني 
وس���ائل التخف���ي ال���يت ل���ن جُتدي 
معها نفع���ا كام���ريات املراقبة اليت 

تعمر بها بعض املؤسس���ات الوزارية 
وتس���جل كل ش���اردة وواردة ، وإن 
كان���ت معطل���ة عند س���ياج املؤمتر 
اختط���اف  أثن���اء  الع���ام  الوط���ين 
مكش���ويف الوج���ه للمحامية محيدة 
األصف���ر اليت واىل يومن���ا هذا ، وقد 
تابع���ت ميادي���ن حادث���ة اختطافه���ا 

واليت كشفت عن جرمية جنائية.
يف ح���االت االختط���اف الليبي���ة قد 
جي���رى صراحة ب���ل وع���رب مؤمتر 
بارت���كاب فعل  التصري���ح  صحف���ي 
االختط���اف واألش���راف علي���ه م���ن 
طرف مؤسسة تتبع احلكومة كما 
يف حالة اختطاف رئيس الوزراء علي 
زيدان ! ، وفيما تسود ترجيحات من 
ال���رأي العام وبعض من الناش���طني 
املدني���ني م���ن خ���الل م���ا يبثونه يف 
مواقع التواص���ل االجتماعي من أن 
أطرافا متصارعة وتيارات سياسية 
وديني���ة تس���تخدم جمرم���ني م���ن 
ذوي الس���وابق والذين أطلق س���راح 

أغلبهم أثناء اش���تعال الثورة الليبية 
ومل جي���ري إرجاعه���م اىل مق���رات 
م���ن  ع���ددا  وأن  س���جونهم خاص���ة 
للهج���وم  تع���رض  الس���جون  تل���ك 
واعمال اتالف وح���رق طال امللفات 
واملس���تندات القانوني���ة مم���ا صعب 
اجملرم���ني  أولئ���ك  إع���ادة  عملي���ة 
خمتلف���ة  جبرائ���م  واحملكوم���ني 
..كم���ا ان قضاي���ا إختط���اف جرى 
الكش���ف عنها عرب ماض���ر البحث 
اجلنائي أشارت اىل أعمال انتقامية 
ترتكبه���ا اط���راف قد تك���ون عائلية 
أو قبلي���ة م���ن أجل ه���دف وغرض 
جي���ري فيما بعد الكش���ف عنها بعد 

استجواب األطراف  
فيم���ا تس���جل ح���وادث االختط���اف 
األخ���رى باس���م جمهول���ني ) ق���وى 
خفي���ة ( مل يت���م الكش���ف عنهم حد 
الي���وم ، ومل يُع���د املختطف���ون من���ذ 

ُمدد  تصل حد السنوات . 

ليبيا من اجلماهريية إىل االختطاف ...!

اخل���رباء  م���ن  فري���ق  عق���د  )وال(: 
النف���ط  وزارة  م���ن  املتخصص���ني 
للنف���ط،  الوطني���ة  واملؤسس���ة  والغ���از 
خ���الل اليوم���ني املاض���ني، سلس���لة من 
س���بل  لدراس���ة  وذل���ك  االجتماع���ات، 
النفطي���ة،  الصناع���ات  قط���اع  تطوي���ر 
وإمكانية إنش���اء قاعدة صناعية تهدف 
لالقتص���اد  دخ���ل  مص���ادر  تنوي���ع  إىل 

الوط���ين، وفت���ح العدي���د م���ن ف���رص 
العم���ل واالس���تثمار. وخلص���ت نتائ���ج 
خمط���ط  وض���ع  إىل  الفري���ق،  عم���ل 
أول���ي مت اعتم���اده م���ن قب���ل جمل���س 
الوزراء إلج���راء الدراس���ات التفصيلية 
من حيث اجلدوى االقتصادية، وس���بل 
واالس���تثمار، حي���ث جي���ري  التموي���ل 
العمل اآلن، على طرح هذه الدراس���ات 

عل���ى الش���ركات االستش���ارية العاملية 
املتخصصة. ويش���مل املخطط املقرتح، 
إنش���اء مش���اريع جدي���دة يف الصناعات 
النفطي���ة، وتطوي���ر عدد من املش���اريع 
القائمة اخلاصة بالبرتوكيماوية من 
بينها: مش���روع إنش���اء مصفاة اجلنوب 
بطاق���ة تكريري���ة تص���ل إىل 30 أل���ف 
برمي���ل يوميا، مش���روع تطوير مصفاة 
الزاوية وزيادة طاقتها إىل ما بني 220 
إىل 300 أل���ف برمي���ل يوميا، مش���روع 
إنش���اء مصفاة جديدة بط���ربق بطاقة 
م���ا ب���ني 220 إىل 300 أل���ف برمي���ل 
يومي���ا، مش���روع تطوي���ر جمم���ع رأس 
البرتوكيماوي���ة،  للصناع���ات  الن���وف 
مش���روع إنش���اء جمم���ع غ���رب بنغازي 
البرتوكيماوية، ومش���روع  للصناعات 
للصناع���ات  مليت���ه  جمم���ع  تطوي���ر 

البرتوكيماوية.

مشروعات جديدة يف الصناعات النفطية

الرئيس اجلزائري بوتفليقة 
خري منقذ لعجز بالد املليون 

شهيد !
اجلزائ���ر ب���الد الورط���ات ،الب���اى يرم���ى الس���فري الفرنس���ى 
مبروحته التى من ريش النعام ،فرنس���ا تتخ���ذ هذه االهانة 
ع���ذرا الحتالل اجلزائر ،س���تبقي إلزالة ه���ذه اإلهانة  130 
سنة تقريبا .ثم تورطت اجلزائر يف رقم املليون شهيد إلزالة 
ه���ذا االحتالل ،و هك���ذا صارت بالد املليون ش���هيد مما جعل 
كل عائلة جزائرية حتمل على أكتافها تابوتا طول النهار 

لتابت ليلتها يف قرب. 
بني عام 1962 م تاريخ اس���تقالهلا وع���ام 1988 تاريخ أول 
انتخاب���ات ح���رة وأخره���ا ،تورط���ت اجلزائريف ق���ادة الثورة 
العس���كريني الذين جعلوا البالد يف ثورة مستمرة بعد حرب 

تصفية فيما بينهم.
هك���ذا كان عل���ى اجلزائريني أن يرتهن���وا للتاريخ ،ملاضيهم 
دائم���ا ،حت���ى حتول املاض���ى إىل املس���تقبل ،اجلزائ���ر رهينة 
تاريه���ا ومل حتلحل هذه املس���ألة إال كي تت���ورط أكثر. 
كأمنا األجيال تولد وتنهض وتستمد وجودها من األسالف 
،وهذا الس���لف الصاحل يصادر احلاضر وبالتالي فال مستقبل 
،ال أف���ق كم���ا أظه���رت احل���رب األهلي���ة اليت دخل���ت فيها 

اجلزائ���ر منذ أكتوب���ر 1988  م ،بني اإلس���الميني احلاملني 
بعص���ر اخلالفة والعس���كر احلاكمني بس���م الث���ورة ،ولقد 
م���ورس يف هذه احلرب سياس���ة احلرب احملروق���ة بنتيجة : 

أن ال أفق يرجتى .
وهلذا الرئي���س عبد العزي���ز بوتفليقة أيقون���ة هلكذا ورطة 
،ويف حال���ه املي���ت احل���ي ح���ال اجلزائ���ر ،من خاض���ت حرب 
حتري���ر ه���ي أطول ح���رب يف التاريخ البش���رى ألنها مل تنته 
حتى الس���اعة ،وكأمنا من خاضها وجوده قرين استمرارها 

،أليس الرئيس املنتخب للمرة الرابعة أحد قادتها .
إن الرئي���س املنتخب ليس عاجزا على احلركة فحس���ب بل 
مص���اب جبلطة يف الدم���اغ أي ال عقل ل���ه ،وكأمنا اجلزائر 
املتورط���ة يف حال ال���ال عقالنية و الال معق���ول هذا ،حباجة 
لذا الرئيس كي حتافظ على متاس���كها ،على ماضيها مادام 
حتى الساعة املستقبل ييفها وما دامت بالد املليون شهيد .     

التحرير •رئيس 

فواز العيطان
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 رغ���م الفراق ومنة الفقد اال أن الكتابة تس���مو عند 
الكاتب واالديب عبد العزي���ز الزني على كل اجلراح 
عندم���ا اتصل���ت ب���ه ألطلب من���ه املش���اركة يف ملف 
ميادي���ن تكرمي���ا للكاتب ممد املفيت كان االس���تاذ 
عب���د العزي���ز الزن���ي يس���تقبل املعزي���ن يف وف���اة ابنه 

االصغ���ر ذو 22ربيع���ا وان���ا ال اعلم بوفاة ابنه الش���اب 
حيث كنت خارج البالد رد االستاذ عبد العزيز الزني  
على االتصال وبعد حتيته طلبت منه املشاركة معنا 
فرد انه اليس���تطيع ان ي���رد طلبا لصحيف���ة ميادين 
وهك���ذا كان وبعد س���اعات علمت ب���ان ابنه تويف منذ 
اس���بوع فذهبت اىل منزل االس���تاذ عب���د العزيز الزني 
فوج���دت امل الف���راق ومنة الفقد مت���أ املكان وبعد 
تقديم واج���ب العزاء تبادلنا احلدي���ث وكان كاتبنا 
حزينا على ف���راق ابنه ولكنه كان اكثر حزنا وقلقا 
على اوضاع البالد ومس���تقبل ليبيا ورغم كل ش���يء 
كان قوي���ا بإميان���ه وواثق���ا بان���ه مثة ام���ل ان جتتاز 

البالد منتها .
ال يس���عين اال ان اق���دم التحية ألس���تاذي عبد العزيز 
الزن���ي ال���ذي الزال يق���دم لن���ا ال���دروس من���ذ كن���ا 
تالميذه يف مدرس���ة الش���هيد امهدي مصحوبة بأحر 
التعازي وصادق املواس���اة من اس���رة صحيفة ميادين 
يف وف���اة ابن���ه ))عم���ر (( ندع���و اهلل ان يتغم���د الفقيد 
بواس���ع رمحت���ه ويس���كنه فس���يح جناته ويله���م أهله 

الصرب و السلوان إنا هلل وإنا إليه راجعون.

*احلسني املسوري 
      

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ق���ال تع���اىل } كل نف���س ذائق���ة املوت ث���م إلينا 

ترجعون {
تتقدم اس���رة صحيف���ة ميادين إىل االس���تاذ عبد 
العزي���ز الزن���ي بأح���ر التع���ازي وصادق املواس���اة 
يف وف���اة ابن���ه املغفور له ب���إذن اهلل ))عمر (( تغمد 
اهلل الفقي���د بواس���ع رمحت���ه  واهل���م أهل���ه الصرب 
و الس���لوان وأس���كنه فس���يح جنته إنا هلل وإنا إليه 

راجعون

يف داخ���ل املبن���ى األق���رب إىل الضري���ح جيل���س 
أبراه���ام لنكول���ن  حي���ث ضخامة التمث���ال ودقة 
يف حن���ت وج���ه لنكول���ن حي���ث الرهب���ة و اهليبة 
ترافقك طيلة النظر إىل التمثال ، إحدى اليدين 
مضمومة، بينما ألخرى منبس���طة، األوىل ترمز 
يف لغة اإلشارات األمريكية الدارجة إىل حرف)) 
 ))L A ((والثانية املنبس���طة ترم���ز إىل حرف)) 
هذان أول حرفان من اس���م أبراهام لنكولن املكان 
مهيب حقا، حيث عظمة منجزات لنكولن لبالده، 
أركان امل���كان ماط���ة بعب���ارات ش���هرية قاهل���ا 
لنكولن يف خطاب تنصيب���ه األول والثاني، وأيًضا 
من خطاب جيتس���ربج األش���هر له الذي ألقاه عام 
1863 بالقرب من مقربة اجلنود الذين سقطوا 

يف حرب االنفصال .
ختليد املنتصر واملهزوم 

عندما تتجه حنو الزاوية اليسرى لتمثال أبراهام 
لنكول���ن  عن���د ال���رأس ف���ان يف رأس لنكولن من 
اخللف  ترى وجها منحوتا لشخص آخر ال ميكن 
رؤيته إال بالتدقيق من اجلهة اليس���رى للتمثال 
فق���ط انه  وج���ه ))روب���رت إدوارد ل���ي(()1( قائد 
جيش التحال���ف الكونفدرالي للواليات اجلنوبية 
روب���رت  األمريكية،ول���د  االنفص���ال   ح���رب  يف 
إدوارد ل���ي يف مدين���ة س���رتاتفورد ه���ول بالقرب 
بالوالي���ات  فرجيني���ا،  بوالي���ة  مون���رتوس  م���ن 
املتح���دة وهو اب���ن بطل حرب االس���تقالل هنري 
ل���ي الثال���ث امللق���ب باليت ه���ورس ه���اري وعلى 

عكس الكث���ري من اجلنوبيني مل يك���ن روبرت لي 
يؤمن باالسرتقاق، كما مل يكن حيبذ االنفصال 
وقد كان يشعر أن لالسرتقاق تأثرًيا سلبيًّا على 
الس���ادة باإلضاف���ة إىل املس���تعبدين وقبل احلرب 
بف���رتة طويل���ة ح���رر الع���دد القليل م���ن الرقيق 
الذي���ن كان قد ورثهم كان روب���رت لي معجًبا 
جبورج واش���نطن إعجاًبا كبرًيا،خدم روبرت لي 
يف جيش حتالف الكونفدرالي للواليات اجلنوبية 
عس���كرًيا  مستش���اًرا  بفرجيني���ا،  ريتش���موند  يف 
جيفرس���ون  الكونفدرالي���ة  الوالي���ات  لرئي���س 
ديفيس ويف ماي���و 1861م متت ترقيته إىل رتبة 
فريق أول. ويف سلس���لة من االش���تباكات ُعرفت 
باس���م معارك األيام الس���بعة وقد انتصرت قوات 
روب���رت لي عل���ى القوات االحتادي���ة واحلقت بها 

هزمية مريرة وأجربتها على االنسحاب . 
ريتش���موند  س���قطت  1865م  ع���ام  ابري���ل   يف 
وتراجع جيش روبرت لي املهلهل يف اجتاه الغرب 
وقامت الق���وات االحتادي���ة بقط���ع الطريق على 
قوات روبرت ل���ي وحاصرتها عن���د أبوماتوكس 
ك���ورت ه���اوس بفرجينيا واستس���لم روبرت لي 
للجنرال يولي���وس جلرانت  قائد جيش الواليات 

املتحدة  يف 9 أبريل 1865 م.
ا شرس���ا للنكولن،  كان اجلن���رال روبرت لي عدوًّ
ومصم���م التمثال وضعه يف رأس أبراهام لنكولن  
من اخللف ليخلد املنتصر واملهزوم معًا بطريقة 
أو بأخرى، و ليؤكد أن اخلري والشر قريبني جدا 

ولكن اخلري ينتصر يف النهاية وهو املكان الوحيد 
يف العامل الذي جتد فيه تليد للمنتصر واملهزوم 
يف نف���س املكان ونفس التذكار باإلضافة إىل أن 
صورة لنكولن تظهر على عملة الواليات املتحدة 
األمريكي���ة لفئ���ة البن���س وعلى فئ���ة 5 دوالرات 
كم���ا تظه���ر صورته عل���ى العديد م���ن الطوابع 
الربيدي���ة وقد أحيت ذك���راه بإطالق اسه على 
العدي���د م���ن الضواح���ي وامل���دن واملقاطع���ات  من 

ضمنها عاصمة والية نيرباسكا.
رئيس يف مواجهة احلرب أو االنفصال  

أبراه���ام لنكول���ن ه���و الرئي���س الس���ادس عش���ر 
للوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة)2( بالف���رتة م���ن 
1865. يع���د من أهم رؤس���ائها على  1861 إىل 
اإلط���الق، إذ قام���ت يف عه���ده ح���رب األنفص���ال 
األمريكي���ة بع���د انفص���ال إح���دى عش���رة والية 
وإعالنه���ا تكوين دولة مس���تقلة ّسيت الواليات 
الكونفدرالي���ة األمريكي���ة، فتمك���ن لنكول���ن من 
االنتص���ار وإع���ادة الواليات املنفصل���ة إىل احلكم 
األحت���ادي بق���وة الس���الح، كم���ا كان لنكول���ن 

صاحب قرار إلغاء الرق يف أمريكا عام1863م.
ول���د أبراه���ام لنكول���ن ع���ام 1809 م يف والي���ة 
كنتاك���ي األمريكي���ة يف أس���رة فق���رية ألبوين 
مزارع���ني. ومل حيصل لنكولن على تعليم رسي 
إال أن���ه متكن م���ن تكوين ثقافة عالي���ة من جراء 
يف  الغربي���ة  الكت���ب  ألمه���ات  الكثيف���ة  قراءات���ه 
ع���ام 1837، بع���د أن عّلم نفس���ه مب���ادئ القانون 
اإلجنلي���زي واألمريك���ي، دخ���ل لنكول���ن نقاب���ة 
أح���د  م���ع  وافتت���ح مكتب���ًا للمحام���اة  احملام���ني 
معارف���ه، فأصبح بع���د ذلك مامي���ًا ناجحًا على 
مس���توى إيلينوي و ق���د تزوج لنكول���ن من ماري 
تود، اليت كانت تنتمي إىل أس���رة جنوبية غنية، 
واليت اس���تمر زواج���ه بها من ع���ام 1842 وحتى 

وفاته.
كان���ت الواليات املتحدة يف تلك الفرتة مقس���مة 
بني والي���ات مشالية ق���د منعت الرق من���ذ أوائل 
االقتص���اد  إىل  واجته���ت  عش���ر  التاس���ع  الق���رن 
الصناع���ي، ووالي���ات جنوبي���ة يق���وم اقتصاده���ا 
عل���ى الزراعة املكثف���ة - وخصوصًا زراعة القطن 
- وتعتم���د يف ذل���ك على عدد كبري م���ن العمالة 
املس���تعبدة ذات األصول اإلفريقية وألن الواليات 
املتحدة كان���ت قد منعت اس���ترياد العبيد اجلدد 

من���ذ ع���ام 1808، فق���د ح���رص س���كان الواليات 
اجلنوبية البي���ض على إبق���اء ذراري عبيدهم يف 

الرق بشكل أبدي.
الش���مال  ب���ني والي���ات  اخل���الف  اش���تدت ح���دة 
ومؤيدي���ه،  ال���رق  مناهض���ي  وب���ني  واجلن���وب، 
االنتخاب���ات  اق���رتاب  م���ع  املواق���ف  وتصّع���دت 
يف  احلدي���ث  وكث���ر   .1860 لع���ام  الرئاس���ية 
اجلنوب قبيل االنتخابات حول ضرورة االنفصال 
عن الواليات املتحدة إذا أرادت الواليات اجلنوبية 
احلفاظ عل���ى مصاحلها ويف اجلان���ب اآلخر أدت 
شهرة لنكولن إىل ترش���يحه خلوض االنتخابات 
الرئاس���ية كمرش���ح للحزب اجلمه���وري، الذي 
اعتربه مرش���حًا معت���داًل يف مناهضت���ه للعبودية 
ويف نفس الوقت مستعداً للوصول إىل تفاهم مع 

واليات اجلنوب.
انفصال الواليات اجلنوبية

اإلع���الم  الساس���ة ورج���االت  م���ن  الكث���ري  كان 
واجملتم���ع يف والي���ات اجلن���وب ق���د ه���ددوا ُقبيل 
ح���ال  الدول���ة يف  ع���ن  باالنفص���ال  االنتخاب���ات 
ف���وز اجلمهوري���ني بالرئاس���ة. وعل���ى الرغم من 
أن لنكول���ن كان "مرش���ح املعتدل���ني" يف احلزب 
ي���روه  مل  اجلن���وب  س���كان  أن  إال  اجلمه���وري، 
كذل���ك، فم���ا إن مّت إع���الن ف���وز لنكول���ن حتى 
أعلنت والية س���اوث كارولين���ا انفصاهلا واتبعها 
يف ذلك ست واليات أخرى يف أقصى اجلنوب هي 
فلوريدا وجورجا وأالباما وميسيس���ييب وتكساس 
ولويزيانا، وكونت الواليات الس���بع دولة جديدة 
ستها "الوالي���ات الكونفدرالي���ة األمريكية"، أما 
الوالي���ات الثماني���ة األخ���رى اليت كانت تس���مح 
بال���رق، فقررت البق���اء ضمن الدول���ة االحتادية 
ريثما تتضح مواقف لنكولن بعد توليه الرئاس���ة 
ولكنه حينما تس���ّلم مهام الرئيس بش���كل رسي. 
وبعد انتهاء مراسم التتويج، ألقى لنكولن خطاب 
تس���لم الرئاس���ة، ويف خطاب���ه التنصييب األول يف 
مارس من العام 1861م، كشف لنكولن طبيعة 
الدميقراطية حيث استنكر االنفصال والفوضى، 
موضحًا أن حكم األغلبية جيب موازنته بواسطة 
القيود الدستورية يف النظام األمريكي، حيث قال 
))يكبح مجاح األغلبية بواسطة الضوابط والقيود 
الدس���تورية، ودائم���ًا تتغ���ري بس���هولة بالتغريات 
املدروس���ة من أراء وميول الش���عب، إنها الس���يادة 

متثال لنكولن ...ختليد املنتصر واملهزوم !!!
واشنطن : احلسني املسوري

يعت���رب متثال أبراهام لنكولن م���ن أهم معامل العاصمة األمريكية واش���نطن 
وال���ذي ي���زوره األمريكيني م���ع أطفاهلم لتذك���ر احد أعظم رج���ال أمريكا 
ويزدحم بالس���ياح من خمتلف أحناء العامل وهو تليدا ألحد أش���هر رؤس���اء 
الواليات املتحدة األمريكية عرب التاريخ  ، ألن اسه ارتبط حبرب االنفصال 
األمريكي���ة وحترير العبي���د، يتكون النص���ب التذكاري للنكول���ن من مبنى 
أبي���ض ضخم على ش���كل معبد إغريقى يعكس أهمي���ة صاحبه الوصول إىل 
داخ���ل النص���ب للتطل���ع إىل متثال لنكول���ن الضخم اجلالس في���ه بثقة على 
كرسي الرئاسة ، يتطلب الصعود على 52 درجة من درج املبنى ، كل درجة 
ترمز إىل سنة من السنوات ال�52 اليت عاشها لنكولن أعلى هذه الدرجات اليت 
تضع���ك على عتبة الت���ذكار وترى منها مالمح التمث���ال الضخم يف ظهرك 
 I« توجد منطقة مس���تطيلة خط فوقها كلمات مارت���ن لوثر كنج اخلالدة
have a dream« )لدى حلم(، هنا يف هذه البقعة حتديدا، وقف مارتن لوثر 
كنج ليخطب خطابه األشهر يف حنو ربع مليون أمريكى من السود احتشدوا 

يف ساحة تذكار لنكولن يف 28 أغسطس عام 1963، يف ذلك اليوم زحف مئات اآلالف من األمريكيني السود حنو تذكار لنكولن يهتفون حبقوقهم يف حياة أفضل، 
وكان كنج هناك ينتظرهم ليواصل معهم الكفاح الذي سيتكلل الحقا مبنح حق التصويت يف االنتخابات للسود ، وحتى الوصول إىل الرئاسة .

احلقيقية الوحيدة للناس األحرار((
رأي���ه جت���اه  ذل���ك اخلط���اب  وأوض���ح يف 
االنفص���ال ومس���ألة العبودي���ة و قد كان 
لنكول���ن، القانون���ي املخض���رم، ق���د رفض 
بش���كل قاطع يف خطابه فك���رة االنفصال، 
واس���تند يف ذل���ك عل���ى الدس���تور وال���ذي 
ينص على ))وحدة دائمة(( ومل توجد أية 
صيغ���ة للتفاهم أو التص���احل مع الواليات 
اجلنوبية بس���بب إص���رار الرئيس أبراهام 
لنكول���ن عل���ى دميوم���ة الوح���دة الوطنية 
وأوض���ح لنكولن يف خطاب تنصيبه الثاني 
كرئيس���اً للواليات املتحدة بقوله ))كال 
الطرفني اس���تنكرت احلرب، ولكن إحداها 
فضل���ت امل���وت عل���ى أن تس���ري الدول���ة يف 
العبودية،واألخ���رى  إلغ���اء  إىل  طريقه���ا 
فضلت احل���رب على أن ت���رتك هذه األمة 

متوت بإنشقاقها((.
 يف 16اكتوب���ر م���ن ع���ام 1854, أعل���ن 
لينكول���ن يف خطاب���ه املع���روف ب )خطاب 
ال���ذي  لالس���تعباد,  معارضت���ه  بيوري���ا( 
كرره وه���و يف طريقه للرئاس���ة  حتدث 
الق���وي  الكنتاكي���ة م���ع صوت���ه  بلكنت���ه 
يعل���ن  كنس���اس  قان���ون  جدا,قائ���ال))إن 
التفرق���ة وكما أعتقد أن���ه يبث احلماس 
بس���رية لنش���ر اإلس���تعباد, وال يسعين إال 
أن أك���ره ذل���ك أك���ره ذلك بس���بب ظلم 
ووحش���ية اإلستعباد نفس���ه, أكرهه ألنه 
حي���رم أمثالنا من نفوذهم يف العامل ((ويف 
خطاب���ه املعروف )) بالبيت امُلقس���م(( لفت 
لنكول���ن االنتب���اه إىل ))إن البيت امُلنقس���م 
عل���ى نفس���ه ال مُيكن أن يق���ف أنين أؤمن 
ب���أن ه���ذه احلكوم���ة ال مُيك���ن أن تتحمل 
أن يك���ون نصفه���ا عبي���د والنص���ف اآلخر 
ُمرر. وأن���ا ال أتوقع أن حيّل هذا اإلحتاد 
-أنا ال أتوقع أن يس���قط ه���ذا البيت، لكين 
أرجح بأنه س���يتوقف متاًم���ا على أن يكون 

مقّسم((
وبعد االنتصار يف معركة غيتيس���ربغ يف 
والية بنسلفانيا يف يوليو من عام 1863م 
زار لنكول���ن أرض املعركة ف���ور انتهائها 
وألقى إىل جنده أشهر خطاباته، ))خطاب 
غيتيس���ربغ((، وّظف فيه قدراته البالغية 
املعروف���ة لتربير احل���رب، فربطها حبرب 
االس���تقالل عن بريطانيا يف القرن الثامن 
عش���ر، وق���ال إنه���ا امت���داد لتل���ك احلرب، 
وأنه ال ب���د من تقدي���م التضحيات وأّكد 
لنكول���ن أن كل الن���اس ُخِلقوا متس���اوين 
وق���د ع���ّرف لنكول���ن احل���رب بأنه���ا جهد 
ُمك���ّرس ملبادئ احلرية واملس���اواة للجميع 
وحتري���ر العبي���د أصب���ح ج���زء م���ن جهد 
احلرب الوط���ين. وَأعلن أن وفاة هذا العدد 

الكب���ري م���ن اجلنود الش���جعان ل���ن يذهب 
كنتيج���ة  س���ينتهي  ق  ال���رِّ وأن  ُس���دى، 
ُمس���تقبل  وأن   ، احلري���ة  قي���م  النتص���ار 
���د يف ه���ذه  الدميقراطي���ة س���يكون مؤكِّ
البالد وخت���م خطاب���ه مبقولته املش���هورة 
))حكوم���ة الش���عب م���ن الش���عب وألج���ل 
الش���عب لن تفنى من على هذه األرض((و 
يف سبتمرب من عام 1863، أصدر لنكولن 
"إعالن التحرير" ال���ذي قضى مبنع الرق 

يف الواليات "املتمردة.
وع��زل  لنكول��ن  الرئي��س  اغتي��ال 

الكونفدراليني سياسيًا
 يف الراب���ع عش���ر م���ن أبريل ع���ام 1865، 
بع���د أيام من استس���الم حكوم���ة الواليات 
حض���ر   ، هزميته���ا  عق���ب  الكونفدرالي���ة 
لنكولن مع زوجته مس���رحية يف ماريالند 
ميّث���ل فيها جمموعة م���ن املتعاطفني مع 
قضي���ة االنفص���ال، فق���ام أحده���م، جون 
ويلك���س ب���وث، بإخراج مسدس���ه وإطالق 
الن���ار يف رأس لينكون فأرداه قتياًل و خلف 
لنكولن يف الرئاس���ة نائبه أندرو جونسون 
الذي حدد األس���س للتعام���ل مع الواليات 
املهزوم���ة، وكان الكونغ���رس األمريك���ي 
اص���در قانون���ا يعزل سياس���يا ومينع كل 
م���ن ت���وىل منصب���ًا أو خدموا م���ع حكومة 
الواليات الكونفدرالية اجلنوبية  أو قدموا 
الدع���م وامل���ال هل���ا م���ن تول���ي أي منصب 
إص���دار  مت  حي���ث  املتح���دة  الوالي���ات  يف 
التعديل الرابع عش���ر للدستور األمريكي. 
يف 1876ومبوجب���ه  مت منع جيفريس���ون 
ديفي���س ال���ذي، ف���از يف انتخابات جملس 
الش���يوخ ممث���اًل لوالي���ة مسيس���ييب، م���ن 
تسلم املنصب بس���بب هذا القانون ليعتزل 
التج���ارة  يف  وينش���ط  السياس���ي  العم���ل 
وقبل وفاته ق���ام  بتأليف  كتابة ))صعود 

وسقوط احلكومة الكونفدرالية((
إعادة تعريف اجلمهورية 

كنتيجة لنجاح إعادة توحيد الواليات مت 
طرح اس���م الدولة، حيث استخدم تارييًا 
مس���ّمى ))الوالي���ات املتح���دة (( يف بع���ض 
األحي���ان بصيغة اجلمع )) ه���ذه الواليات 
املتح���دة (( ويف م���رات أخ���رى باس���تخدام 
صيغة املف���رد دون أخ���ذ القواعد النحوية 
باالعتبار، ويف نهاية القرن التاس���ع عش���ر 
أّدت احل���رب دوراً مهمًا يف هيمنة الصيغة 
املفردة ملسّمى الدولة يف السنوات األخرية، 
لف���ت املؤرخ���ون م���ن أمث���ال ه���اري ياف���ا، 
وهريمان بيل���ز، وجون ديقين���ز، وفرينون 
بريت���ون، وإريك فون���ر االنتب���اه إىل إعادة 
تعري���ف لنكولن لقَي���م اجلمهورية، كما 

يف بداي���ات 1850م يف الوق���ت الذي رّكز 
حرم���ة  عل���ى  السياس���ي  اخلط���اب  في���ه 
انتهاك الدس���تور، تاب���ع لنكولن تأكيداته 
حنو إعالن االس���تقالل كأس���اس للقَيم 
أساه���ا  وال���يت  األمريكي���ة  السياس���ية 
))املرس���اة الك���ربى(( للجمهوري���ة وش���ّدد 
اإلع���الن على احلرية واملس���اواة للجميع، 
كما خّلص ديقين���ز ذلك بقوله لقد منح 
لنكول���ن األمري���كان نظ���رة للتاريخ واليت 
عرضت مس���اعدة عميقة لل���رأي ومصري 
اجلمهوري���ة حيث اكتس���ب موقف���ه قّوة 
كب���رية كنتيجة لتس���ليطه الضوء على 
وم���ن  للجمهوري���ة  األخالق���ي  األس���اس 
ثم فإن���ه من الواج���ب الوط���ين أن ُيضمن 
كّل  يف  للحكوم���ة  اجلمه���وري  الطاب���ع 
والي���ة يف وقد ذك���ر املؤرخ بريت���ون)) أن 
مجهوري���ة لينكولن ناهل���ا باألحرار الذين 

حّرروا فيها((.
لنكولن يف ذاكرة الثقافة األمريكية 

 Barry( ش���وارتز  ب���اري  يق���ول 
Schwartz(، وهو عامل اجتماع تصص 
يف دراس���ة الذاك���رة الثقافي���ة أم���ريكا، 
أنه يف ف���رتة الثالثين���ات واألربعينات من 
الق���رن املاض���ي، كان���ت ذك���رى أبراهام 
لنكول���ن مقدس���ة فعلي���ًا، وقدم���ت لأمة 
األمريكية رمزاً أخالقيًا وملهمًا يف توجيه 
احلياة األمريكية ويضيف باري شوارتز 
أيض���ًا أنه عندم���ا كان فرانكلني روزفلت 
يع���د أمريكا للحرب العاملية الثانية، كان 
يس���تخدم العدي���د م���ن عب���ارات ،الرئيس  
أبراهام لينكول���ن، لتوضيح التهديد الذي 
تش���كله أملاني���ا والياب���ان أم���ا األمريكيون 
س���يفعل  كان  م���اذا  يتس���اءلون  فكان���وا 
لنكول���ن؟ وجي���د أيض���ًا أن���ه من���ذ احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة فق���دت الق���وة الرمزي���ة 
للنكولن أهميتها، وأن "تالش���ي البطل هو 
م���ن أع���راض تالش���ي الثق���ة يف العظمة 
الوطني���ة  ويش���ري بذل���ك إىل أن ف���رتة ما 
بعد احلداثة والتعددي���ة الثقافية خففت 
م���ن العظمة حب���د ذاته���ا كمفه���وم ويف 
اس���تطالعات للرأي قام به���ا متخصصني 
لتصني���ف الرؤس���اء م���ن األربعين���ات من 
القرن التاسع عشر حاز لنكولن باستمرار 
على إحدى املرات���ب الثالث األوىل ، وغالبًا 
يكون يف املرتبة األوىل ، ويف دراسة أجريت 
2004 لوح���ظ أن املتخصص���ني يف  ع���ام 
جمال التاريخ والسياس���ة أعطوا لينكولن 
املرتب���ة األوىل بينما متخصص���وا القانون 
قد وضعوه يف املرتبة الثانية بعد واشنطن 
؛ ويف مجيع اس���تطالعات الرأي الرئاسية 
ال���يت أجريت منذ ع���ام 1948 مت تصنيف 
معظ���م  يف  العلي���ا  املرات���ب  يف  لينكول���ن 
االس���تطالعات وبش���كل ع���ام ف���إن أفضل 
ثالثة رؤس���اء حس���ب التصنيف ه���م أواًل 
لنكول���ن وثاني���ًا ج���ورج واش���نطن وثالث���ًا 

فرانكلني روزفلت.
�����������������������������������������������������������������������������������������������

)1( ه���ذه املالحظة أهداها الي األس���تاذ محزة عوض وهو 
لبناني يعمل كمرشد سياحي بالعاصمة واشنطن .

 )2(   ))ق���رارت لنكول���ن احلاس���ة (( األرش���يف الوط���ين 
األمريكي.

ا  أول ضحاي���ا  ديف���س  جيفرس���ون 
لعزل السياسي يف العصر ال حديث

الرئي���س لنكولن يلقي خطابه  اثناء اجلنرال رؤبرت لي
حفل تنصيبه

صور نادرة للرئيس لنكولن.

الزميل حسني املسوري من أمام متثال ابراهام لنكول ن

مارتن لوثر كين���غ يلقي خطا به التاريي 
ا مام متثال لنكولن {من  }لدي حلم 
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)طرابل���س( � قال���ت هيوم���ن رايت���س ووت���ش إن 
ماكم���ة 37 ش���خصًا معظمهم من مس���ؤولي 
عهد القذايف الس���ابقني املتهمني جبرائم خطرية 
بواع���ث  تث���ري   2011 ليبي���ا يف  انتفاض���ة  أثن���اء 
قل���ق جدية عل���ى س���المة اإلج���راءات. كان من 
يف  ب���دأت  ال���يت  احملاكم���ة،  اس���تئناف  املتوق���ع 
24 م���ارس 2014، ي���وم 14 أبري���ل يف مكمة 
خاصة مبؤسس���ة اهلضبة لإلصالح والتأهيل يف 
طرابلس.وتتضمن بواع���ث القلق من احملاكمة 
احملام���ني  م���ع  املتهم���ني  تواص���ل  مدودي���ة 
واطالعه���م على وثائق موري���ة تتعلق مبا قدم 
ضده���م م���ن أدلة. قال���ت هيومن رايت���س ووتش 
إن عل���ى ليبي���ا أن تضمن حص���ول املتهمني على 
ماكمة عادلة، مبا يف ذلك عن طريق منحهم 
حق التواصل الكامل مع احملامني، والوقت الكايف 
إلعداد دفاعهم، والقدرة على الطعن على األدلة 
املقدم���ة حبقه���م. وق���ال ريتش���ارد ديك���ر، مدير 
الدولي���ة يف هيوم���ن رايت���س  العدال���ة  برنام���ج 
ووت���ش: "تللت ه���ذه القضية مثال���ب إجرائية 
من���ذ بدايته���ا، مم���ا جعله���ا صارخ���ة يف انع���دام 
العدالة للمتهمني. إن ماكمة مس���ؤولي عهد 
الق���ذايف دون ضمانات بعدالة احملاكمة ال جيب 
أن تقنع أحداً بتحقق العدالة". ومن بني املتهمني 
يف احملاكمة سيف اإلسالم القذايف، جنل معمر 
الق���ذايف، الزعي���م اللييب لوقت طوي���ل والذي مت 
خلع���ه يف 2011، إضافة إىل عبد اهلل السنوس���ي، 
رئي���س املخابرات يف عه���د الق���ذايف. كما تورط 
س���يف اإلس���الم الق���ذايف والسنوس���ي يف قضاي���ا 
منظ���ورة أمام احملكم���ة اجلنائي���ة الدولية بتهم 
ارتكاب جرائ���م ضد اإلنس���انية لدورهما املزعوم 
يف ماول���ة قم���ع االنتفاضة.وحبس���ب الصديق 
الصور، رئيس قس���م التحقيق���ات مبكتب النائب 
الع���ام اللي���يب، مت احتج���از 26 متهمًا مبؤسس���ة 
اهلضبةلإلص���الح والتأهي���ل يف طرابل���س، بينما 
احُتجز س���تة يف س���جون مبصراتة، ومت احتجاز 
واح���د � ه���و جن���ل الق���ذايف � يف الزنت���ان، بينما مل 
جير احتجاز أربعة.وقد أخفقت ليبيا يف تس���ليم 
س���يف اإلس���الم الق���ذايف إىل احملكم���ة اجلنائية 
الدولية رغم التزام قائم بتس���ليمه إىل احملكمة، 
فقرار جمل���س األمن األممي رق���م 1970 الذي 
أح���ال الوض���ع يف ليبي���ا إىل احملكم���ة اجلنائي���ة 
الدولي���ة يلزم الس���لطات الليبية بالتع���اون التام 
م���ع احملكم���ة، وهو ش���رط ملزم مبوج���ب ميثاق 
األمم املتحدة، وهذا رغم أن ليبيا ليست طرفًا يف 
املعاهدة املنش���ئة للمحكمة. قالت هيومن رايتس 
ووت���ش إن على ليبيا أن تس���ارع إىل تس���ليم جنل 

القذايف إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
األساسية احلقوق  منح  يف  أخفقت  •ليبيا 

يف 23 ينايرأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة 
مع جنل الق���ذايف يف مكتب بقاعدة عس���كرية يف 
بل���دة الزنت���ان. وتض���ع القاعدة لس���يطرة قوة 
حراسة حتتجز جنل القذايف يف مكان غري معلوم 
وتقول إنها تعمل حتت سلطة وزارة الدفاع. كما 
زارت هيومن رايتس ووتش السنوس���ي ورئيس���ي 
ال���وزراء الس���ابقني البغدادي احملم���ودي وأبو زيد 
دوردة، املتهم���ني بدورهما يف القضية، يف اهلضبة 
بتاري���خ 23 يناي���ر. وتت���وىل الش���رطة القضائية 
الليبي���ة، رسيًا على األقل، إدارة الس���جن هناك.

واس���تناداً إىل تل���ك الزي���ارات، خلص���ت هيوم���ن 
رايت���س ووت���ش إىل أن ليبي���ا أخفق���ت يف من���ح 
احلق���وق األساس���ية يف س���المة اإلج���راءات إىل 
جن���ل الق���ذايف وغ���ريه من املس���ؤولني الس���ابقني 
احملتجزين. يف توقيت الزي���ارة قال جنل القذايف 
والسنوس���ي ل���� هيوم���ن رايتس ووت���ش إنهما بال 
مام، بينما حرم دوردة واحملمودي من التواصل 
الكايف مع مستش���ارهما القانوني. وق���ال األربعة 
مجيع���ًا إن املس���ؤولني يرفض���ون الس���ماح بوجود 
م���ام أثناء التحقيق معهم، ويرفضون الكش���ف 
ع���ن هوي���ة احملققني، وق���د حرم���وا املتهمني من 
احل���ق يف التزام الصمت وفرصة االطالع على ما 

قدم ضدهم من أدلة.
تعسفيًا! كان  القذايف  اإلسالم  سيف  •احتجاز 

يف نوفم���رب 2013 أعل���ن فري���ق األم���م املتح���دة 
العام���ل املعين باالحتج���از التعس���في أن احتجاز 
سيف اإلسالم القذايف كان تعسفيًا وأن جسامة 
انته���اكات ح���ق س���المة اإلج���راءات يف قضيت���ه 
جيع���ل من املس���تحيل ضم���ان ماكم���ة عادلة 
ل���ه يف طرابلس. خلص فريق األم���م املتحدة إىل 
أن التعوي���ض املالئ���م يتمث���ل يف وق���ف إجراءات 
التقاضي الداخلية ضد س���يف اإلس���الم القذايف.

وتؤك���د امل���ادة 14 م���ن العه���د الدول���ي اخلاص 
باحلق���وق املدني���ة والسياس���ية، ال���ذي صدق���ت 
عليه ليبي���ا يف 1970، تؤكد عل���ى أهم احلقوق 
تل���زم  فه���ي  العادل���ة،  للمحاكم���ة  األساس���ية 
احلكوم���ات بتوف���ري إج���راءات عادلة أم���ام هيئة 
ومت  وماي���دة  ومس���تقلة  خمتص���ة  قضائي���ة 
تش���كيلها وفق مقتض���ى القان���ون. ويتضمن هذا 
احلق ضمن أمور أخرى: الفرصة الكافية إلعداد 
قضي���ة وتقدي���م مرافع���ات وأدل���ة، والطعن على 
احلجج املقابلة أو الرد عليها؛ واحلق يف استشارة 
ممث���ل قانون���ي وتوكيله؛ واحل���ق يف ماكمة 
دون تأخري ال موجب له، واالس���تئناف أمام هيئة 

قضائية أعلى.ويواجه املتهمون العديد من التهم 
جبرائ���م يزع���م ارتكابه���ا يف الف���رتة ال���يت ب���دأت 
يف 15 فرباير/ش���باط 2011، وه���و توقي���ت بدء 
االنتفاضة ضد القذايف، رغم عدم انطباق مجيع 
التهم على مجيع املتهم���ني. وحتمل بعض التهم 
احتم���ال عقوب���ة اإلعدام.ويقي���د العه���د الدولي 
اخلاص باحلق���وق املدنية والسياس���ية الظروف 

اليت جي���وز فيها لل���دول فرض عقوب���ة اإلعدام، 
كما قالت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 
وه���ي اهليئة ال���يت تفس���ر العهد الدول���ي، إنه "يف 
حال���ة احملاكم���ات املؤدي���ة إىل ف���رض عقوب���ة 
اإلع���دام، يكتس���ي االح���رتام الص���ارم لضمان���ات 
خاصة".وتع���ارض  أهمي���ة  العادل���ة  احملاكم���ة 
هيوم���ن رايتس ووتش عقوب���ة اإلعدام يف كافة 
الظروف كعقوبة قاسية والإنسانية بطبيعتها، 
وجيب عل���ى ليبيا االنضمام إىل ال���دول العديدة 
اليت التزمت فعاًل بق���رار اجلمعية العامة لأمم 
 2007 األول  ديس���مرب/كانون   18 املتح���دة يف 
الداع���ي إىل ف���رض حظر عل���ى تنفي���ذ عمليات 
اإلع���دام كج���زء من توج���ه عاملي حن���و إلغائها، 
حبس���ب هيوم���ن رايت���س ووتش.وقال ريتش���ارد 
ديك���ر، "يف القضايا املنطوي���ة على عقوبة اإلعدام 
ت���زداد أهمية التقيد مبعاي���ري احملاكمة العادلة 
أكث���ر من أي وق���ت س���بق، وبداًل م���ن اخلضوع 
للضغوط الشعبية، يتعني على حكومة طرابلس 
االنضم���ام إىل التوجه العاملي والتخلص من تلك 

املمارسة الالإنسانية".
"وس��ائل  ع��ر  بالش��هادة  اإلدالء   : الص��ور  •ق��ال 

االتصال احلديثة" 
ق���ال الصور ل���� هيومن رايتس ووت���ش يف مقابلة 
بتاري���خ 9 أبريل إن أحد قض���اة غرفة االتهام قد 
يق���رر يف مرحلة الحق���ة دمج قضي���ة منفصلة 

حبق الساعدي القذايف، وهو واحد آخر من أجنال 
معم���ر القذايف، وعب���د اهلل منص���ور رئيس األمن 
الداخلي يف عهد القذايف، ولكن فقط إذا مل يسبب 
الدمج أي تأخري ال مربر له يف اإلجراءات.ويضع 
الس���اعدي القذايف، الذي مت تس���ليمه من النيجر 
لليبي���ا يف 6 م���ارس ، ومنصور الذي مت تس���ليمه 
م���ن النيجر لليبي���ا يف فرباير/ش���باط، للتحقيق 
يف الوق���ت الراهن، ومل يت���م تقديم قضيتهما بعد 
إىل غرفة االتهام. كما قال الصور إن الس���اعدي 
الق���ذايف مل حيص���ل بع���د على م���ام ميثله.ومل 
يكن من املتوقع تواجد س���يف اإلسالم القذايف يف 
احملكمة مع استئناف احملاكمة يف طرابلس، بل 
أن يظ���ل يف الزنت���ان بداًل من حض���وره. كما مل 
حيض���ر القذايف أية جلس���ة من جلس���ات االتهام، 
حي���ث رفض رئيس قوة احلراس���ة اليت حتتجزه 
االنصياع إىل اس���تدعاء النياب���ة العامة ونقله إىل 
طرابل���س. ق���ال رئيس قوة احلراس���ة ل���� هيومن 
رايت���س ووت���ش إنه يش���ى على س���المة رجاله 
وجنل القذايف بسبب س���يولة الوضع األمين على 
الطري���ق الرئيس���ي بني طرابل���س والزنتان. وقد 
أقامت الس���لطات يف س���بيل احملاكمة ما يسمى 
ب�"دائ���رة تلفزيونية مغلقة" لنج���ل القذايف، رغم 
أن���ه مل يتضح ما إذا كان جن���ل القذايف قد وافق 
عل���ى هذا الرتتيب.وقال الص���ور ل� هيومن رايتس 
24 م���ارس قانون���ًا  ووت���ش إن الربمل���ان أق���ر يف 
يع���دل املادتني 241 و243 م���ن قانون اإلجراءات 
للمتهم���ني  يس���مح  حبي���ث  اللي���يب،  اجلنائي���ة 
والش���هود اخلرباء وغريهم باإلدالء بالشهادة عرب 
"وس���ائل االتصال احلديثة" دون التقيد بالتواجد 
يف احملكم���ة. وين���ص القانون عل���ى اللجوء لتلك 
الوس���ائل فق���ط يف القضايا العاجلة، وإذا خش���ي 
املسؤولون على س���المة املتهمني. وقال الصور إن 
هذا اإلجراء سينطبق على سيف اإلسالم القذايف 
واثن���ني على األقل م���ن املتهم���ني احملتجزين يف 
مصرات���ة، متعل���اًل باملخ���اوف األمني���ة نفس���ها. 
وق���ال إن هؤالء املتهمني وماميهم س���يتمتعون 
بنفس احلقوق كما لو كان املتهمون حاضرين 
يف قاع���ة احملكم���ة. ويلق���ي مث���ل ه���ذا الرتتي���ب 
بظالل الش���ك على ح���ق املتهمني يف التواصل مع 
ماميهم واستشارتهم دون إبطاء وبسرية تامة، 
حبسب هيومن رايتس ووتش.ومبادئ احملاكمة 
العادة ال���يت وضعتها اللجن���ة األفريقية حلقوق 
اإلنس���ان والش���عوب ت���رى أن للمتهم ح���ق املثول 
بش���خصه أمام جهة قضائي���ة. اللجنة األفريقية 
هي هيئة حقوق اإلنس���ان األساس���ية يف أفريقيا، 
ومكلفة بتنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 

والشعوب، وليبيا دولة طرف فيه.

هيومن رايتس السلطات الليبية تتجاهل حكم احملكمة اجلنائية الدولية

ه���م أيضًا يرحلون، إس���وًة ب���كل خملوقات 
هذه األرض. الكّتاب، َم���ن جيّملون رغبتنا 
بأال ُنهزم باك���راً، يرحلون كأنهم لوهلة 
م���ا ع���ادوا معني���ني بكل ه���ذا الذن���ب. منذ 
م���دة واجلمي���ع يتح���ّدث ع���ن آالم الكاتب 
الكولوميب العاملي غربيال غارثيا ماركيز 
واحتض���ار م���ا قبل امل���وت. امل���رض ملعون. 
ينبغي على املرء أن يتحّضر، فثمة وقت ال 
جُت���دي املواجهة. يِرد اخل���رب ليغزو العامل: 
وفاة ماركيز ع���ن 87 عامًا. لن يكون هذا 
أبداً خ���رباً عاديًا، ف���ال يزال رحي���ل الكّتاب 
يكتن���ف بهيب���ة جتع���ل امل���وت عصي���ًا على 

القبول ومتعاليًا على أي تفسري.
العجائيب الواقعية  كاتب  •غابيتو 

ه���و غابري���ل خوس���يه دي ال كونكوردي���ا 
غارثي���ا ماركيز، روائي وصحايف وناش���ر 

م���ارس   6 يف  ول���د  كولوم���يب،  وناش���ط 
1927. تنّق���ل يف حيات���ه ما بني املكس���يك 
ودول أوروبا. ُيعرف عائليًا وبني أصدقائه 
رئي���س  مس���اعد  ولّقب���ه  غابيت���و،  بلق���ب 
إدواردو  "اإلس���بكتادور"  التحرير صحيفة 
ثاالمي���ا بوردا باس���م غابو. إننا أم���ام واحد 
من أشهر كّتاب الواقعية العجائبية، فيما 
ُتع���د روايته "مئة عام من العزلة"، األكثر 
متثي���ال هل���ذا النوع األدب���ي. بعد االنتش���ار 
العاملي ال���ذي القته الراوية، مت تعميم هذا 
املصطل���ح عل���ى الكتابات األدبية ب���دءاً من 
س���بعينات الق���رن املاضي. يف ع���ام 2007، 
أص���درت كل م���ن األكادميي���ة امللكي���ة 
اللغ���ة  أكادميي���ات  ورابط���ة  االس���بانية 
االس���بانية طبع���ة ش���عبية تذكاري���ة من 
الرواية، يف اعتبارها جزءاً من الكالسيكيات 
كل  يف  باالس���بانية  الناطق���ة  العظيم���ة 
العص���ور. ومتت مراجع���ة النص وتنقيحه 

من جانب ماركيز نفسه.
متيز ماركيز بعبقرية يف السرد وموهبته 
المعة يف تناول األفكار السياس���ية. تسببت 
في���دل  الكوب���ي  الزعي���م  م���ع  صداقت���ه 
كاس���رتو بالكث���ري م���ن اجل���دل يف عامل���ي 
األدب والسياس���ة. رج���ٌل غري���ب األط���وار، 
مل يرك���ن يوم���ًا اىل ح���ال واح���دة. عل���ى 
رغ���م امتالكه مس���كنًا يف باريس وبوغوتا 
وقرطاجن���ة دي إندي���اس، قض���ى معظ���م 

حياته يف مس���كنه يف املكس���يك واستقر فيه 
بدءاً من فرتة الستينات.

والعزلة •البحر 
ش���كلت كتابات ماركيز جزءاً من اهلوية 
األمريكي���ة الالتينية، إذ يش���تمل إنتاجه 
القص���ص والرواي���ات  م���ن  األدب���ي ع���دداً 
والتجميع���ات، إىل جان���ب كتابات أخرى، 
تتناول معظمه���ا موضوعات البحر وتأثري 
ثقاف���ة الكارييب والعزل���ة. واعتربت رواية 
"مئ���ة ع���ام م���ن العزل���ة"، واحدة م���ن أهم 
األعم���ال يف تاريخ اللغة االس���بانية خالل 
املؤمت���ر الدول���ي الراب���ع للغ���ة االس���بانية 
ع���ام  آذار  يف  قرطاجن���ة  يف  عق���د  ال���ذي 
2007. واش���تهر أيضًا بأعمال أخرى مثل 
"لي���س للكولونيل م���ن يكاتب���ه"، و"خريف 

البطريرك"، و"احلب يف زمن الكولريا".

اآلداب  "نوب���ل"  جائ���زة  ماركي���ز  حص���د 
ع���ام 1982 تقدي���راً للقص���ص القص���رية 
والروي���ات ال���يت كتبها، وال���يت مجع فيها 
حين���ًا  ه���ادئ  ع���امل  يف  بالواق���ع  اخلي���ال 
وصاخ���ب يف أحيان أخ���رى، يعكس بدوره 

مة. حياة البشر وصراعات النفس احمُلطِّ
يرحل���ون بصم���ت، لكّنه���م حيدث���ون فينا 
ضجيج���ًا. ما عاد العامل حيتمل اخلس���ارة. 
الكّت���اب إذ يرتكون���ه، يزداد عتمة وبوس���ًا 

ووحشة.
أخرية  •رسالة 

* ل���و ش���اء اهلل.. أن يهبين ش���يئا م���ن حياة 
أخرى فس���وف أس���تثمرها بكل قواي. رمبا 
ل���ن أق���ول كل م���ا أفك���ر ب���ه لكن���ى حتما 
س���أفكر يف كل ما سأقوله. سأمنح األشياء 
قيمته���ا، ال مل���ا متثله، ب���ل ملا تعنيه. س���أنام 
قلي���ال، وأحل���م كث���ريا، م���دركا أن كل 
حلظ���ة نغل���ق فيه���ا أعينن���ا تعنى خس���ارة 
ستني ثانية من النور. سأسري فيما يتوقف 
اآلخ���رون، وس���أصحو فيما الكل ني���ام.. لو 
ش���اء ربى أن يهبين حياة أخرى، فسأرتدي 
مالبس بس���يطة وأستلقي على األرض، ال 
عاري اجلس���د فحس���ب، وإمنا عاري الروح 
أيض���ا. س���أبرهن للن���اس ك���م يطئ���ون 
عندم���ا يعتقدون أنه���م لن يكونوا عش���اقا 
متى ش���اخوا، دون أن يدروا أنهم يشيخون 

إذا توقفوا عن العشق.
للطفل س���أعطى األجنحة، لكنى س���أدعه 
يتعلم التحليق وحده، وللكهول سأعلمهم 
أن امل���وت ال يأتي مع الش���يخوخة بل بفعل 
النس���يان، لق���د تعلم���ت منكم الكث���ري أيها 
البش���ر.. تعلم���ت أن اجلميع يري���د العيش 
يف قم���ة اجلب���ل غ���ري مدرك���ني أن س���ر 
السعادة تكمن يف تسلقه. تعلمت أن املولود 
اجلديد حني يش���د على إصب���ع أبيه للمرة 
األوىل فذل���ك يعن���ى أن���ه أمس���ك به���ا إىل 
األبد. تعلمت أن اإلنسان حيق له أن ينظر 
م���ن ف���وق إىل اآلخ���ر، فق���ط ح���ني جيب 
أن يس���اعده عل���ى الوق���وف، تعلم���ت منكم 
أش���ياء كث���رية! لكن قلة منها س���تفيدني، 
ألنه���ا عندم���ا س���توضع يف حقيبيت أكون 
أودع احلي���اة. قل دائما ما تش���عر به وأفعل 
ما تفك���ر فيه.. ل���و كنت أع���رف أنها املرة 
األخ���رية اليت أراك فيه���ا نائمة، لضممتك 
بق���وة ب���ني ذراع���ي ولتضرع���ت إىل اهلل أن 
جيعلين حارس���ا لروح���ك. لو كنت أعرف 
أنه���ا الدقائ���ق األخ���رية ال���يت أراك فيه���ا، 
لقلت "أحب���ك"، ولتجاهلت - خبجل - أنك 

تعرفني ذلك.
هناك دوما غ���دا، واحلياة متنحنا الفرصة 
لنفعل األفضل، لك���ن لو أنى خمطئ وهذا 
ه���و يوم���ي األخ���ري، أح���ب أن أق���ول ك���م 
أحب���ك، وأن���ين ل���ن أنس���اك أب���دا. ألن الغد 
لي���س مضمون���ا، ال للش���اب وال للعج���وز. 
رمبا تكون يف هذا الي���وم املرة األخرية اليت 
ترى فيها أولئك الذين حتبهم. فال تنتظر 
أكثر، تص���رف اليوم ألن الغد قد ال يأتي، 
والبد أن تندم على اليوم الذي مل جتد فيه 
الوقت من أجل ابتسامة أو عناق أو قبلة أو 
أنك كنت مش���غوال كي ترسل هلم أمنية 

أخرية.
حاف���ظ بقربك على من حت���ب، اهمس يف 
أذنهم بأنك حباج���ة إليهم، أحببهم واهتم 
به���م، وخ���ذ ما يكف���ى م���ن الوق���ت لتقول 
هل���م عب���ارات مثل: أفهمك، س���امين، من 
فضلك، ش���كرا، وكل كلم���ات احلب اليت 
تعرفه���ا. ل���ن يتذك���رك أحد م���ن أجل ما 
تضم���ر من أفكار، فأطلب م���ن الرب القوة 
واحلكمة للتعبري عنها. وبرهن ألصدقائك 

وألحبائك كم هم مهمون لديك .
) غابرييل جارثيا ماركيز (

غربيال غارثيا ماركيز يرحل عن هذه األرض 
ليزيدها وحشة

2014 ابريل   17 –  1927 6 مارس 

ماركيز وصديقه كاسرتو

مسؤول أوروبي: ليبيا 
) بطاطا ساخنة ( يف 

وجه أوروبا
بروكسل / وكاالت 

أوروب���ي  مس���ؤول  ق���ال 
كبري إن اجملتمع الدولي 
أخف���ق بوض���وح يف بل���ورة 
املتفاقمة  لأزم���ة  رٍج  خَمْ
يف ليبي���ا، وال���يت وصفه���ا 
س���اخنة"  "بطاط���ا  بأنه���ا 
وق���ال  أوروب���ا.  وج���ه  يف 
الفرنس���ي  الدبلوماس���ي 
ال���ذي يتبوأ  بيار فيم���ون، 
املرتب���ة الثاني���ة يف قس���م 
العمل اخلارجي األوروبي 
ال���ذي ترتأس���ه كاثري���ن 
بروكس���ل:  يف  آش���تون 
"إن ليبي���ا تب���دو اليوم من 
دون حكوم���ة وإن الس���بب 
يع���ود إىل امتن���اع اجملتمع 

الدولي عن التحرك بس���رعة بعد التدخل العسكري الذي 
رافق سقوط النظام السابق عام 2011".

أم���ام خنب���ة م���ن كب���ار  وكان بي���ار فيم���ون يتح���دث 
األوروبي���ني يف مق���ر هيئ���ة أركان فرق���ة  العس���كريني 
اجليش األوروبي )يوروكورب( يف سرتاس���بورغ، وعرض 
اجل���وار  ب�"سياس���ة  ُيع���رف  م���ا  تواج���ه  ال���يت  التحدي���ات 
األوروبي���ة"، وحتدي���ًدا انعكاس���اتها جت���اه املس���تجدات يف 

أفريقيا.
وبنينَّ املسؤول األوروبي أن جمموعات إرهابية تغادر ليبيا 
جنوًبا وإىل الس���احل األفريقي وُتغادر تونس حنو الش���رق 

األوسط.
وأضاف أن ُربع س���كان ليبيا يف حالة تهجري حاليًّا وغادروا 

بالدهم حنو تونس وتشاد وموريتانيا ومالي.
أن���ه مت تس���جيل وص���ول عناص���ر إرهابي���ة إىل  وأك���د 
االحت���اد  وأن  ليبي���ا  م���ن  الوس���طى  أفريقي���ا  مجهوري���ة 
األوروب���ي وأمام ه���ذه اإلش���كالية ذات الطابع الش���امل ال 
ميل���ك أي خطط للتحرك وهو ما يس���توجب التفكري فيه 

مستقباًل.
املس���ؤول األوروب���ي أش���ار إىل أن إخف���اق أوروب���ا يف إدارة 
الوضع يف مالي والعجز الذي يواجهها يف ليبيا حيتم عليها 
إع���ادة خطط تعاملها مع أفريقيا بش���كل عام، ومع قضايا 
األمن واالس���تخبارات حتديًدا، داعًي���ا إىل مراجعة جممل 
تعام���ل األوروبيني مع ما ُيعرف ب�"سياس���ة اجلوار"، وقال: 
"إن املخاط���ر الكامن���ة يف دول مث���ل ليبيا ومص���ر واليمن 
وما يتبعه���ا من حتركات ل���دول مثل قطر والس���عودية، 
حتتم مراجعة تامة هلذه السياس���ة وجعلها متتد إىل دول 

أفريقيا األخرى للتعامل معها حبزم وجدية".
مداخلة بيار فيمون تندرج قبل شهر واحد من االنتخابات 
األوروبي���ة اليت س���يتم مبقتضاها تغي���ري جممل هياكل 

االحتاد األوروبي ومؤسساته.
وقال فيمون: "يقع عل���ى عاتق املفوضية األوروبية املقبلة 
ال���يت ستباش���ر عمله���ا بداي���ة نوفم���رب املقب���ل، أن تتحمل 
مسؤولية تغيري النهج احلالي، واعتماد سياسة جوار بثوب 

جديد وبتعامل أكثر فاعلية".
أوروبي���ة  توج���د قناع���ة  أن���ه  األوروب���ي أك���د  املس���ؤول 
مش���رتكة، وأكثر م���ن أي وقت مض���ى للتعامل جبدية 
تام���ة مع م���ا جي���ري يف دول اجل���وار، وأن الوض���ع اللييب 
املخاط���ر  عل���ى  األوروبي���ني  وق���وف  وراء  حتدي���ًدا كان 
اجلدي���دة، وإن اهلج���وم على جمم���ع الغ���از اجلزائري يف 
عني من���اس زاد من وعي الش���ركاء األوروبي���ني بطبيعة 

املخاطر.
وختم مداخلته بالدعوة إىل رفع قدرات االحتاد األوروبي 
املالية والبشرية، يف جمال املخابرات واالستعداد العسكري 

ملواجهة الواقع اجلديد.
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لندن  حتى  الشوخيات  شارع  •من 
ممد املربوك بوقعيقعي���ص مواليد بنغازي 
1937 ،تربيت يف ش���ارع الش���ويات ،غادرت 
املدين���ة 1957 للدراس���ة بربيطاني���ا ،وكنت 
درست االبتدائية مبدرسة األمري و االعدادية 
والثانوية ببنغ���ازي ،املدرس���ون كانوا ليبيني  
إال م���درس اللغ���ة اإلجنلي���زي كان معلم���ا 
اجنليزي���ا ال يتحدث العربية مطلقا ،ودرس���نا 
اللغة االجنليزية من الصف الثالث االبتدائي 
اىل السنة السادسة االبتدائي ،ثم اىل الثانوية 
،و اتذكر أننا يف البدء تسائلنا كيف ميكن أن 
نتفاهم معه ؟ ،وبالفعل بدا معنا بإشارات اليد 
،وبالضح���ك اس���تطعنا قبول املعل���م وقبلنا هو 
ايض���ا ،اخذنا الش���هادة االبتدائية وكنا نتكلم 
اإلجنليزية ،ثم اخذنا الفرنس���ية  يف اول سنة 
ثانوي���ة واتبعنا نف���س الوس���يلة وتفاهمنا مع 
األس���تاذ ال���ذي لغته الفرنس���ية فق���ط ،كان 
معي الص���ادق النيهوم طالب موهوب يف اللغة 
العربي���ة كان دائم���ا األول يف م���ادة االنش���اء 
،وكن���ت أن���ا يف اللغ���ة العربي���ة بال���كاد اجنح 
،أكمل���ت الثانوي���ة 1957 ،وكان االمتحان 
على مس���توى ليبيا ،كنت م���ن ضمن األوائل 
الذي���ن اخت���ري منه���م طلب���ة لبعث���ة دراس���ية 
وكان���ت  أوفدوه���م  طال���ب   21، لربيطاني���ا 
اول بعث���ة دراس���ية ،وكان���ت الدول���ة الليبية 
دول���ة فق���رية واإلمكان���ات م���ددوه ،ودخلها 
يعتم���د عل���ى ما تدفع���ه القواع���د اإلجنليزية 

واألمريكية ،قضينا فرتة يف لندن لنتمكن من 
اللغة بدرجة افضل ،وطلبوا منا إعادة الشهادة 
الثانوية باللغة اإلجنليزية ،املعلومات األولية 
عندن���ا كان���ت مس���ألة ترمجة ،هن���اك زيادة 
معلوم���ات اىل حد ما ،وجنحن���ا ووزعونا على 
عدة أماكن يف بريطانيا ،ومعي صاحل ادغيم 
،يوسف املس���ماري ،املرعي القنني ،منصور بن 
عامر ،أمحد الورفلي ،حس���ني عزوز من درنة 
،ال اتذكره���م مجيع���ا ،كان تصصنا علوم 
ولي���س آداب ،مجاع���ة االداب بعث���وا اىل مصر 
،ان���ا تصص���ي رياضي���ات ،الدفع���ة الثاني���ة 
ارس���لوا اىل بلجيكا مثل عب���د القادر األطرش 
،اكملنا الدراس���ة ورجعن���ا وعرض االجنليز 
علين���ا وظائ���ف يف بريطانيا ،خاص���ة من هلم 
تواجد طيب وجيد ،كن���ت من الذين عرضوا 
عليهم وظائف ،وحتى اجلنس���ية الربيطانية 
يس���تقطبوا  كان���وا  ألنه���م  حص���ل  ،وه���ذا 
الناجح���ني يف جم���ال العلوم ،ش���كرتهم وقلت 
هل���م وط���ين ينتظرن���ي وحباج���ة ال���ي أكثر 
منكم ،وهذا أضاف احرتامهم لنا ،مل يتس���ببوا 
لنا يف أي مش���اكل ،عش���نا عصر ع���ازه ولكنه 
عصر مجي���ل يف التعل���م ،بقيت مثان س���نوات 
يف بريطاني���ا ثم رجع���ت ،انضممت اىل كلية 
االقتص���اد والتجارة  للتدري���س 1965 ،وبعد 
س���نتني خرجت للدراس���ة العلي���ا يف اإلحصاء 
،شعوري ان مادة اإلحصاء اكثر عملية ومادة 
تطبيقي���ة اكثر من الرياضي���ات ،تصصت 

فيه���ا ،وكان احتي���اج البل���د هل���ذا التخصص 
،ورجعت للتدريس الرياضيات و االحصاء اىل 

غاية 1977 .
•عام 1977 م ،عام التغريبة إىل أمريكا .

األم���ور تغريت عام 77  ،الب���الد تغريت ،وكنا 
الط���الب  ،وكان  العس���كري  الوض���ع  ننتق���د 
يس���ألونين عن  وجه���ة نظري بالق���ذايف ،فيه 
ن���اس اوصل���وا رائ���ي الي���ه ،كان م���ن طالبي 
الطي���ب الصايف  وال ميكين القول انه أبلغ عين 
،كان حيرتمين و انا سياسيت انه طالب وعلي 
أن احس���ن دوري فحتى الطالب الس���يئ يتأثر 
ويتحس���ن ،تط���ور االمر وكث���رت املضايقات 
و جاءت���ين تهديدات ،ورأي���ت ان حياتي صارت 
أصدق���اء  ح���ول  اخب���ار  ،ووصلت���ين  مه���ددة  

وصلتهم تهديدات ،فذهبت اىل أمريكا.
غ���ادرت يف عام 1977 ليبي���ا اىل أمريكا حيث 
انضمم���ت اىل اجلامع���ة ،اع���ددت الدكتوراه 
وزاول���ت التدري���س ،كن���ت أدرس ويف نف���س 
الوق���ت أعمل عل���ى الدكت���وراه ،حصلت على 
الدكت���وراه يف م���ادة اإلحص���اء اىل أن ترقيت 
بروفس���ور ،وق���د تقاع���دت منذ  حوالي عش���ر 
سنوات ، مجاعة كبرية قالت لي أنت تقاعدت 
االن : علي���ك ان ترت���اح وتقض���ي حيات���ك بني 
الس���باحة والصيد ،قلت هل���م مل نطمئن على 
ليبيا اليت حتتاجنا أوال ،عمري 77 س���نة االن 
،وكم���ا كنت حينها ال أري���د ان اترك العمل 
للوط���ن ،وكان رأسالي و مص���در قوة لدي 

ه���و الب���ال الواس���ع وأني صل���ب عني���د عندما 
اصم���م على ش���يء ال أترك���ه وأق���ف عنده ) 

عندي كساحة راس ( . 
حلم  بيت  سكن  فلسطيين  كما  •أنا 

ش���خصيا كنت يف والية كانزنس  وانتقلت 
والي���ة  اىل  كانزن���س  اىل  كول���ورادو  م���ن 
،أحت���دث  أكت���ب  دائم���ا  ،كن���ت  بنس���لفانيا 
للوس���ائل اإلعالمي���ة وأش���ارك يف املقاب���الت 
،وكنت اكتب وناش���ط يف الش���ئون العربية 
واإلس���المية واإلنس���انية ،دائما عندي نشاط 
،هك���ذا كن���ت يف بريطانيا فف���ي لندن كنت 
دائم���ا أتظاهر تأيي���دا للقضية الفلس���طينية. 
عندم���ا انتقل���ت اىل أمريكا ،حي���ث أقيم حاليا  
ببنس���لفانيا ،كن���ت أكتب وأق���وم مبقابالت 
مع اجلرائد والتلفزيون ،ويف والية بنسلفانيا 
كن���ت مقيم���ا يف مدين���ة اسه���ا )بيت حلم( 
،أتذكر كتاب���يت عن القضية الفلس���طينية 
وبالنس���بة ألمري���كا ل���و كتبت ع���ن القضية 
الفلس���طينية س���تتعرض اىل مضايق���ات من 
اجلالية اليهودية ومن انصارهم ،وكان هناك 
بع���ض العرب واملس���لمني متخوفني وبعضهم 
يرى أن ما كنت أفعل يستحق وسام شجاعة 
،بالنس���بة لي ان���ا رأيته واجب انس���اني ،اذكر 
أكثر م���ن واحد نصحين وقال لي : يا ممد 
س���تفصل من عملك ألن���ك تكتب عن موضوع 
توفاتك���م  ان  أظ���ن  ال  ،فأجبته���م  ُم���رم 
صحيح���ة ،ويف يوم من األي���ام  كتبت مقاال 

شخصية ميادين

ممد  بوقعقيص :
77 عام ،من بنغازي إىل بيت حلم: استاذ اجلامعة ،االحصائي ،السياسي 

املعارض ،االمريكي اللييب ،الفلسطيين ،الفيدرالي الربقاوي....

                  كان معي يف االبتدائية الصادق النيهوم ،وهو طالب موهوب يف اللغة العربية كان 
دائما األول يف مادة االنشاء ، وكنت أنا يف اللغة العربية بالكاد اجنح.

                 كان من طالبي الطيب الصايف  وال ميكين القول انه أبلغ عين ،كان حيرتمين و انا 
سياسيت انه طالب وعلي أن احسن دوري.

                قالوا كانت نقاشاتنا بدون جدوى كالم ال يؤدي اىل نتيجة ،ونريد منك ان تتبنى 
ذل��ك ولديك نوع من اجلرأة ،و ان��ت معروف وعندك قابلية يف األوس��اط االمريكية ،قلت 

هلم بالنسبة لي كل شيء ممكن إذا توافرت النية.
                وكان رأمسالي و مصدر قوة لدي هو البال الواسع وأني صلب عنيد عندما اصمم على 

شيء ال أتركه وأقف عنده ) عندي كساحة راس ( .
                   يقال : ) العطش��انه تكس��ر احلوض ( قلت البد أن أكون تلك العطش��انه وعلي كسر 

احلوض ،كيف سأفعل ذلك ؟.
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         تس���عى احلركات واألحزاب السياسية يف العامل اىل طرح 
برامج سياس���ية هلا وإىل إكتس���اب تأييد الناس هلذه املشاريع 
والرؤى عرب العمل السياس���ي املكث���ف والتواصل وعرب التحاور 
واالقن���اع واش���راك الن���اس وني���ل تأييده���م وبالتال���ي كس���ب 
عقوهل���م وقلوبهم. وذلك ألن هذه احلركات تعلم علم اليقني 
ب���أن القوة احلقيقية ألي مش���روع سياس���ي هي يف إكتس���ابه 
الش���رعية ع���رب التأييد احل���ر للناس هلذا املش���روع ألن يف ذلك 

ضمان النجاح واالنتصار.
فالشرعية هي القوة اليت امتلكها رجل حايف فقري واستطاع ان 
يقتلع بها أكرب امرباطورية يف العامل من على ارض اهلند. مل 
يك���ن لدى غاندي الس���الح وال املال وال القبيل���ة .. مل يكن لديه 
س���وى اميان حقيقي حبقوق الناس وبقدراتهم. والشرعية هي 
ذات الس���الح الذي مكنت مانديال الس���جني م���ن أن يهزم اقوى 
جي���ش يف افريقي���ا وحيقق لش���عبه احلري���ة واالنتص���ار . هذه 

املقدمة تقودنا اىل طرح جمموعة من التساؤالت أهمها هي :
- هل لدينا بليبيا حركة سياس���ية واحدة لديها مش���روع قائم 
على كسب تأييد الناس عرب احلوار والنقاش احلر وبعيدا عن 
التعصب القبلي/اجلهوي او التخويف بالس���الح او شراء النفوذ 

باملال؟
- ه���ل مث���ة حركة سياس���ية واح���دة مل ينقط���ع تواصلها مع 

الناس حرصا على الشرعية واملشروعية...؟؟
- ه���ل هن���اك حركة سياس���ية واحدة تق���وم بإع���داد وتدريب 
كوادره���ا من اج���ل التفاعل م���ع الناس ومعرفة مش���اكلهم 

وأرائهم وتضمني ذلك يف براجمهم السياسية؟
- ما الفرق بني اي حركة سياسية تعتمد ثالوث املال والسالح 

والتعصب القبلي/اجلهوي وبني ممارسات معمر القذايف..؟
- ما الفرق بني إي حركة سياسية تستثمر السالح والقبلية/

اجلهوية واملال واي عصابة مس���لحة تس���تثمر نفس الوس���ائل 
للحصول على سلطة ونفوذ ..؟؟.

     التاري���خ يعلمن���ا بأن الفارق كبري بني احلركات اليت همها 
وغايتها الوصول اىل الس���لطة والتمس���ك به���ا وبني احلركات 
السياس���ية  اليت تؤمن حقا حبقوق الناس وتسعى معهم وبهم 
من اجل تطوير وحتديث و تغيري واقع بائس. كما يعلمنا بأن 
احل���ركات اليت تتجاهل الناس وحقوقهم وتس���عى اىل فرض 
مش���روعها بالقوة او تقوم باس���تغالل احلالة النفس���ية للناس 
لتمرير مش���اريعها ستكتش���ف : عاجال أم أجال، عقم اس���اليبها 
وستخس���ر احلرب وان كسبت جوالت.... فالسياسي  وإن جنح 
يف خ���داع الناس بعض الوقت.... او بع���ض الناس كل الوقت ... 
ولكنه لن يس���تطيع ولن ينجح يف ان يدع كل الناس ... كل 

الوقت.

 تساؤالت ... !!!!

عطية صاحل األوجلي

) 1 ( 
عصاب���ات الفوض���ى الليبية تتطف 
ه���ذِه  ُهِزل���ت  لق���د   .. االردن  س���فري 
الِب���الُد أكث���ر .. وهاه���ي دول اجلوار 
والبالد الش���قيقة والحق���ًا الصديقة 
تقفل أبوابها يف وجوهن���ا تباعًا .. أواًل 
مص���ر اختطف���وا س���فريها ففرضت 
التأش���رية .. املغرب مل تنتظر فخافت 
من وصول فوضى ليبي���ا وعصاباتها 
وس���الحها الضائ���ع اليه���ا ففرض���ت 
التأش���رية .. تون���س مل تفرضه���ا بعد 
وك���ذا اجلزائ���ر ولكن على وش���ك .. 
تش���اد والنيج���ر ال أحد يريد الس���فر 
اليهم���ا .. االن رمب���ا تفعله���ا األردن - 
مع���ذورة إن فعل���ت و غ���ري مالم���ة .. 
ل���ن يظل أي متنفس للش���عب اللييب 
.. إىل متى س���يدفع الش���عب محاقات 
الطواغي���ت اجل���دد ؟! .. هك���ذا قدرِك 
ليبي���ا من طغاة إىل طغاة .. من ظالم 

إىل ظالم .
) 2 (

 - والتكفريي���ني  املتش���ددين  ظه���ور 
وحت���ى املعتدلني ل���و اعتربنا االخوان 
فضيح���ة  ه���و  ليبي���ا  يف   - كذل���ك 
أيديولوجية منطقية مبعنى أن ليبيا 
بشعبها املسلم بالكامل واحملافظ إىل 
حد بعيد هي آخر بالد تظهر بها هكذا 
مناذج اذا اتفقنا معهم أنهم يرجون 
لتصحيح الدي���ن والتدين فليبيا من 
الدول االس���المية الن���ادرة اليت مينع 
فيه���ا جت���ارة اخلم���ور وال توج���د بها 
مالهي ليلية على االطالق وش���عبها 
وص���الًة  صيام���ًا  الش���عوب  أكث���ر 
واحرتام���ًا للدي���ن والتدي���ن والس���واد 
متحجب���ات  نس���ائها  م���ن  االعظ���م 
وال س���ينما به���ا ومصارفه���ا االقل يف 
تعامالت الفائدة .. بالعربي ظهورهم 
يف ليبيا ألن بها نفط وبالتالي أموال 
فاخت���اروا ليبيا كمم���ول ألهدافهم 
خالف���ة  دول���ة  بإنش���اء  وأحالمه���م 
اس���المية م���ن ح���دود الصني ش���رقًا 
اىل طنج���ة غرب���ًا .. مبعنى من معمر 
مدعي توحي���د العرب ثم افريقيا اىل 
ه���ؤالء .. وهكذا نقم���ة النفط اللييب 
ل���ن ينال���ه الش���عب وس���يضيع هب���اًء 

منثوراً من طغاة اىل طغاة .
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هل فرنس���ا 24 ضمن غواية احلاجي 
؟!!  .. فهذه القناة الفضائية الفرنسية 
تصر على استضافة " مجال احلاجي 
" بصفة ملل سياس���ي كلما حدث 
طاريء على سياس���ة ليبيا وما أكثر 
ط���واريء البالد .. لك���ن " احلاجي " ال 
يتكلم كمحل���ل بل كمعارض لكل 
ش���يء حي���دث !! .. مؤخراً اس���تضافوه 
على خلفية اس���تقالة السيد " عبداهلل 
الثين " من رئاسة الوزراء / احلكومة 

املؤقت���ة ، حبجة انه تعرض وأس���رته 
ي���وديء  أن  كاد  مس���لح  العت���داء 
بعائلت���ه ولك���ن احلاج���ي ل���ُه نظرية 
أخرى مفادها أن هذه جمرد متثيلية 
واحلقيق���ة هي وجود لوب���ي باملؤمتر 
انقالب عس���كري  الوط���ين إلح���داث 
والس���يطرة عل���ى ليبي���ا !! ث���م ط���ور 
فكرت���ه بعد س���ؤال املذيعة ل���ه ثانيًة 
ليق���رر أن م���ن اعت���دى عل���ى أس���رة 
الث���ين هي مليش���يات تتب���ع لزيدان !! 
وذات املليشيات هلا عالقة باللوبي يف 

املؤمتر ! . 
. . . ي���ا حاجي دع زيدان وش���أنه  .. قل 
خ���رياً يف ه���ذه الب���الد اجلرحي���ة أو 

اصمت !! .
) 4 (

فرنسا 24 اليت أمست قناتي املفضلة 
رغ���م " غبائه���ا أو خبثه���ا " يف اختي���ار 
الضيوف ازاء ليبيا انظروا مثاًل خربها 

ع���ن اش���تباكات عنيف���ة يف اجلزائر 
ب���ني جزائري���ني امازي���غ وجزائريني 
ع���رب فل���و صنفتهم هك���ذا ممكن ال 
ُيس���تغرب األمر .. ولكنه���ا خببث وال 
أظ���ن أنه���ا مقة صنفته���م هكذا : ) 
اش���تباكات عنيف���ة بني عرب س���نة 
وأمازي���غ أباضي���ني ( !!! .. م���ا مقاصد 
ه���ذه القناة ؟ .. هل وج���دوا ان الفتنة 
ال تس���تقيم بالتباي���ن العرقي يف دول 
االحتاد املغاربي ف���زادوا له الطائفية 
الدينية ؟ مع أن اخلرباء الفرنس���يني 
واحملررين العرب و األمازيغ بفرنسا 
األباضي���ة  أن  يدرك���ون متام���ًا   24
ج���زء من الس���نة لدرج���ة أن توصف 
األباضي���ة بأنها املذه���ب اخلامس يف 

السنة .. حفَظ اهلل اجلزائر ..  
و م���ع يقيين بديكتاتورية أبو تفليقة 
ومن خلف���ه اجلنراالت الديناصورات 
.. وأن اجلزائ���ر جمرد س���جن كبري 
آم���ن مثلم���ا كان���ت ليبي���ا يف عه���د 
س���جن  معم���ر  املس���تبد  حاكمه���ا 
ومعس���كر كب���ري وآم���ن - إال أنين ال 
أمتنى للربي���ع الثائر – الصاَر جُمرد 

ُغب���ار - أن يصي���ب بع���دواه جريانن���ا 
اجلزائ���ر ويف هذا التوقي���ت بالذات .. 

ويا أرض شدي ترابك !! . 
قالت األخب���ار : " 22 ملي���ون مواطن 
صنادي���ق  اىل  يتوجه���ون  جزائ���ري 
االنتخاب���ات النتخاب الرئي���س !! " . . 
و بغض النظر عن تزوير االنتخابات 

فاجلزائر أمة . 
ولك���ن مِلَ يث���ر اجلزائري���ون ؟ .. ه���ل 
عاشوا ارتباكاتهم يف املاضي وتعلموا 

فاكتفوا ؟!!
) 5 (

اضافات : 
عاق���ٌل أكث���َر مم���ا جِي���ب ، يرنو إىل 

بعِض جنوٍن كي يفهم ما حيُدث ! .
***

غاف���ٌل يبحُث عن فكرة رواية وحياتُه 
أغرب رواية ! . 

***

ِذكُرَك لشجاعة خصمك أو عدوك 
أو اعرتاف���َك بأفضليت���ه يف معرك���ة 
حربي���ة أو اعالمية أو دبلوماس���ية ال 
يع���ين اعرتاف���َك ب���ه أو صفح���َك عنه 
.. لي���ت بع���ض ثوارن���ا الراديكالي���ني  

يفهمون ذلك ! .
***

ما هي العالقة االنية بني هذه املدن : 
صرباته - س���رت - اجدابي���ا - بنغازي 

- درنة ؟!!! .. 
***

أن  إال  ينقصه���ا  ال   .. جون���ز  ديب���ورا 
تتقلد منصب رئيس وزراء ليبيا !! .

***
" الشس���مة " - فراكش���تاين الذي يف 

بغداد قد يظهر قريبًا يف بنغازي ! .
***

أيها الشعراء ..
ال تنتظ���روا حتى تهدأ البالد لتعودوا 

إىل قصائدكم .. قد ال تهدأ !! .
�������������������������������������

يف ابريل 2014 م

ميدان السؤال

ليبيا .. مطية املغامرين ؟!
عبدالوهاب قرينقو
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قوي���ا ع���ن القضي���ة الفلس���طينية ،كنت يف 
طريقي اىل اجلامع���ة للتدريس حني قابلين 
عمي���د الكلية وقال لي هل لديك وقت ؟ ،قلت 
ل���ه عندي ماضرة االن ،فق���ال لي أرغب يف 
التحدث معك ،فتوقعت ان مقالي الذي نش���ر 
يف اجلريدة أث���ارُه ،وبالفعل انهيت احملاضرة 
ومررت به ،دخلت عليه يف مكتبه قال لي اريد 
مناقش���تك يف موضوعك الذي كتبته وكان 
ممت���ازا ومقنع���ا ،قلت له كيف ذل���ك ؟ قال : 
ما من اح���د يدافع عن هذه القضي���ة العادلة 
وأن���ا اتش���رف ب���ك و اتش���رف بوج���ودك معنا 
،اس���تمر يف ه���ذا العمل ال���ذي نفتقده وحنن 
متاج���ون له وخاصة يف ه���ذه املنطقة . بعد 
أن سع اجلماعة مبقابل���يت مع العميد قراء 
الكث���ري منهم ما كتبت ،وجاءتين مجاعة من 
اجلالية اإلس���المية وطلبوا انضمامي إليهم 
وان اصبح جزءا منها ورأوا اني كنت شجاعا 
،ال أري���د ان اتباهى أو أتفاخ���ر ولكين أخربك 
بواق���ع احلال���ة ،وبالفعل انضمم���ت ،قالوا لي 
لنا مثان س���نوات وحنن حناول أن نبين جامع 
ومدرس���ة ،وأن نكون جالية إس���المية فعالة 
ول���ن نك���ون كذلك ب���دون جامع ومدرس���ة 
،فقلت هل���م ملاذا مل تنش���ئوهما ولديكم املال ؟ 
،قال���وا كانت نقاش���اتنا ب���دون جدوى كالم 
ال ي���ؤدي اىل نتيج���ة ،ونري���د من���ك ان تتبنى 
ذل���ك ولديك نوع من اجل���رأة ،و انت معروف 
االمريكي���ة  األوس���اط  يف  قابلي���ة  وعن���دك 
،قل���ت هلم بالنس���بة لي كل ش���يء ممكن إذا 
توافرت النية ،أقبل هذا الشيء وأريد مساحة 
للعم���ل فال يفرض علي أحدك���م ما ال اقبل 
وأعاهدك���م عل���ى الوف���اء ،ابن���يت مهندس���ة 
معماري���ة طلب���ت منه���ا عم���ل الرس���ومات و 
اكملت اخلريطة ،بالنس���بة لي كان دوري 
جتميع امل���ال ،ومل يكن لدي أي���ة فكرة بذلك 
،ملا وافقت على املش���روع قلت لنفس���ي البد ان 
ينج���ح وعزمت على ذلك ،وال علم لي مبا هو 
الزم جلع���ل هذا احللم واق���ع ملموس ،مرات 

يق���ال : ) العطش���انه تكس���ر احل���وض ( قل���ت 
البد أن أكون تلك العطش���انه وعلي كس���ر 
احل���وض ،كي���ف س���أفعل ذل���ك ؟ ،تعرف���ت 
عل���ى اجلالية من ف���الن من ع���الن ؟ حددت 
كان���وا  األوىل  األم���وال  جلم���ع  ش���خصيات 
مخس���ة أو س���ت رج���ال ،قل���ت هلم : ان���ا قبلت 
املشروع وأريد ان يتحقق جبهدي وجهدكم 
،امل���ال منك���م واجله���د والني���ة احلس���نة مين 
،دعوته���م للغ���ذاء يف مطع���م ب���ريوت صاحبه 
لبنان���ي اسه مجيل الفحل  ،قلت له يا مجيل 

س���أدعو مجاعة م���ن الناس و جه���ز لنا أكل 
هل���م ،دعوت مخس���ة منهم وكنت الس���ادس 
كت���اب  وأحض���رت   الغ���ذاء  وجه���ز  فجئن���ا 
الش���يكات ال���ذي يصين ،وأحض���رت إيصال 
املرتب اجلامعي الذي استلمه كل شهر ،قلت 
هلم انا تقبلت املس���ؤولية ،وقدمت هلم شهادة 
املرت���ب اخلاص���ة بي وم���ددت هل���م االيصال 
،وقل���ت هل���م عن���دي ه���دف م���ن هذا الش���يء 
،أخرج���ت كتاب الش���يكات خاصيت قلت هلم 
جناح املش���روع يتطلب ش���يء إلكماله وجزء 
منه االطالع على كتاب الش���يكات ،و اظهرت 
هلم ش���يك مرتيب الذي تربعت به ،وقلت هلم 
أريد منكم أن تدفعوا نس���بة من مرتباتكم ،يف 
ذل���ك االجتم���اع مجعنا نص���ف ملي���ون دينار 
،وكانت تكلفة اجلام���ع الكلية مليون دوالر 
،ما مجعناه اس���تلمته كش���يكات ،ووقعت مع 
الذي س���يبين اجلام���ع مبليون دين���ار تقريبا  
،ملباش���رة العمل كان من الضروري أن يكون 
ما يقارب 80 % يف احلس���اب البنكي ، وكان 
توقي���ع العق���د قب���ل ان احصل عل���ى النصف 
ملي���ون دوالر ،عملنا العقد على بياض ) واهلل 
ي���ا امح���د ( جئت إىل الش���خص الذي س���يبدأ 
بناء اجلامع ،اس���ه روبرت رجل امريكي من 
الطراز القديم ،قال ل���ي كم لديك يف البنك 
؟  قلت له ال ش���يء ! ،قال ل���ي تريدني ان ابين 
ل���ك اجلامع وال متلك ش���يئا !  ،قلت له أعدك 
بأن���ي ل���ن اتل���ف عن���ك وس���أعطيك حقك 
عندما تس���لمين الفاتورة ،نظ���ر إلي ونظرت 
اليه ،هكذا هم االمريكان ينظرون اىل عيونك 
! ،سلم علي وقال لي : اتفقنا ،فقلت له كيف 
تقب���ل بالعمل ؟ أجابين وجه���ك دليلي ،وذلك 
م���ا زاد عل���ي الضغ���ط ألك���ون وفي���ا وادفع 
كل م���ا ج���اءت الفات���ورة ،كان ل���دي بعض 
ش���عر ط���ار كل ش���عري ) يضح���ك ( ،أذكر 
أن زوج���يت تضايق���ت من قلق���ي ،كنت أفكر 
كل حلظة ،األموال ال تكفي لسداد الفاتورة 
عل���ي ان اذه���ب اىل فالن ،العطش���انة تكس���ر 

احل���وض وق���د كس���رنا احل���وض وكان ان 
بنينا اجلامع ،قالوا لي االن علينا بناء املدرسة 
،قل���ت هلم إحنا اتفقنا عل���ى بناء اجلامع قالوا 
ل���ي يا مم���د لو مل نبين املدرس���ة فلن نكمل 
تأسيس اجلالية هنا ،وكانت املدرسة اليت مت 
بناؤها وبنفس األسلوب ،أبن املقاول األول هو 
من اكمل مش���روع بناء املدرسة ،هذه املباني 
اكتمل���ت  م���ازال الس���وفت ووير ،الدس���تور 
،اللوائ���ح الداخلية ،الويب س���ايتس ،سياس���ة 
العم���ل ،أنا اؤمن بالتع���اون وأن تكون جيد يف 

اختيار م���ن تعمل معهم ،االمري���كان يقولون 
:  القائد هو ال���ذي يعرف من يكلف ،وبالفعل 
وق���د جرب���ت ذلك ش���خصيا وكلف���ت أناس 

باختيار دقيق .
•عملت مع يهودي موقفه ضدى ولكن 

هكذا س���اهمت يف تأسيس اجلالية اإلسالمية 
يف مدين���يت بي���ت حل���م ،وبع���د حوالي س���تة 
اش���هر م���ن عمل���ي باجلامع���ة ،أعض���اء هيئة 
التدريس ش���كلوا جلنة للدف���اع عن حقوقهم 
،ويف مواجهة إدارة اجلامعة ومن اجل حقوق 
أعض���اء هيئة التدريس اقرتح���وا اسي ،قلت 
ان���ا جديد وليس ل���دي خلفية ع���ن اجلامعة 
و ادارته���ا وأعض���اء التدري���س ،وقل���ت هلم ما 
الس���بب يف اصراركم عل���ى اختي���اري ،قالوا 
انت تتكل���م وتدافع عن املظلوم���ني يف أمريكا 
،وع���ن القضية الفلس���طينية ،علي���ه من باب 

أوىل كزمي���ل ان تدافع عن حقوقنا ،حقوقنا 
مهضوم���ة ومرتباتنا ضعيفة ،أصروا على ان 
انضم اىل جلنة تتكون من مخس���ة اشخاص 
من ضمنهم اس���تاذ يهودي اس���ه جورج داي 
اس���رائيل  ع���ن  ،يكت���ب يف اجلرائ���د مدافع���ا 
ووجه���ات نظرن���ا دائم���ا متعارضة ،ق���ال لي 
كيف س���نعمل مع���ا ؟ فأجبته أن���ا أؤازر حق 
ش���عب مظلوم هو الش���عب الفلس���طيين و انت 
ترى غري ذل���ك ،وبغض النظر ع���ن خالفاتنا 

فعلين���ا - ب���ل جي���ب - ان نرك���ز عملنا على 
خدم���ة أعض���اء هيئ���ة التدري���س ،وان كان 
لي���س مث���ة هن���اك وف���اق بينن���ا فيم���ا يتعلق 
بالقضية الفلس���طينية ،وعملنا معا من أجل 
زي���ادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ،اتفقت 
انا واللجن���ة ان نركز يف كل املقابالت على 
موض���وع املرتب���ات ،وكن���ت أن���ا وج���ورج داى 
أكث���ر من نتح���دث يف هذا رغ���م أن زمالئنا 
االخري���ن كله���م أمريكان مس���يحيني ،مرة 
ق���ال لي جورج داي : أال تس���تغرب املوضوع انا 
يهودي و انت مس���لم وحنن ندافع عن حقوق 
املس���يحيني الصامت���ني األغلبية م���ن أعضاء 
هيئ���ة التدري���س ؟،وق���د رّد اح���د االمري���كان 
املس���يحيني قائال لي ليس غريبا انتما تتكلما 
ألن���ه لديكما )التينر( ،وذل���ك يعين يف أمريكا 
يف تلك احلالة أن األس���اتذة الذين قضوا فرتة 
طويل���ة يف اجلامع���ة هل���م مكان���ة اكادميية 
خاصة ،وهلم شيء من احلصانة مفادها أنهم 
ال يفق���دون عملهم ، قلت ل���ه ليس ألنه لدى 
لدي تاينر وقفت معكم بل ألنه عندي قضية 
مقتن���ع بعدالته���ا ،وفعال حققن���ا الكثري فيما 
يتعل���ق باملرتب���ات ،قناع���يت بقضي���ة جيعلين 

اتفرغ هلا .
•مهن��يت الرئيس��ية املعارض��ة و مهن��يت الثانوية 

التدريس 
كنت أساس���ا معارضا اثن���اء وجودي بأمريكا 
لنظ���ام الق���ذايف ، مهنيت الرئيس���ية املعارضة 
ومارس���ت مهم���ة التدري���س ،قل���ت لنفس���ي 
و آلخري���ن ليبي���ا لن تنه���ض م���ادام القذايف 
يقودها ،فمنذ سبتمرب 1969 كنت املعارض 
ب���دون  س���لميا  عارضن���اه   . الق���ذايف  حلك���م 
ضجيج ،وكنت دائما مس���تقال يف معارضيت 

أص��روا على ان انضم اىل جلنة تتكون من مخس��ة اش��خاص من ضمنهم اس��تاذ يهودي 
امسه جورج داي ،يكتب يف اجلرائد مدافعا عن اسرائيل ووجهات نظرنا دائما متعارضة

حفل ترج اجلامعة الليبية بنغازي..1962م.

قالوا لي : اذا كنت تريد تنظيف بنغازي ويكون لك دور ال بد أن تنخرط يف السياسة ،رشح نفسك 
للمجلس احمللي ، وتقدمت للرتش��يح فقالوا لي :أنت تس��تطيع الرتش��ح ! ،سألت ملاذا ؟ ،أجبوني :أنت 

)دبل شفرة( ،قلت ولكن عبد الرحيم الكيب رئيس احلكومة أيضا “دبل شفرة” ...
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 الصمت 
صوَتك ساُطَك التنكيال 

لو أن 
صمُتك مل يكن مقبوال

صمت ف
                   أ

مملكًة فكن رأسًا من ال� 
صمت 

وال
كوال

كال مأ
            خرفان تثغو آ

ني مش�� 
ف القطعان فالسك

قم واقت
ساعيال

كإ
           حوذ تكن قربى 

صمتك حكمة
صوت 

تًذ من 
صه وأ

 
صقوال

نَّرداً م جم
صمُتها       نعم السكوُت 

مبملكٍة يّدوى 
أنعم 

جمهوال
                       موتًا وخوفًا أو غداً 

صمت يكفن عاملًا    
هلل من 

صهيال
كان 

صمت 
                        رباه ! هذا ال

ط الشفاه نكايًة   
 مرحى ملن خا

ضالتُه التكبيال
               قد أبدعت ع

صامتًا   
صَح 

صخِر أف
ُّر ال هلل د

                    ال اه  ؛ ال دمع وال منديال
س يهمه  

كوه لي
كسروه أو تر

 
كسوه أو تداعى وحوال

              ذهبًا 
ضرموا النريان فيه انطفأت  

لو أ
صربه مل يكن مقلوال

              خوفا ف
 موتوا إذن هذا املساء مقدمًا  

                     ال خري يف التأخري جيال جيال
صخرا وال 

كن 
صه ال تقل ويلي و

          تشُكو اللهيب فتستكن ذليال
مادام مثواك اآلخري جهنمًا ....  

                 فعالم ترجو سادراً تأجيال ؟
  هل عشت يف دنياك أال مهشمًا ... 

س يلي املنشاَر واالزميال ؟
            فأ

فلتحرتق حيًا وميتًا ال ترم
ضيال

                         قسطًا فقسطا أو ترم تف
ض هل 

  قد أثقلت رجالك وجه األر
      أسرعَت ِرجلك للجحيم نزوال ؟

صري 
ميت مل يستح ؛ الثلج ي

من مل 
ضرما وغليال

مجرا هليبا م
          
صدقنا    

ارحل إذن فعسى غذا ت
جنيال

               التوراة والقرآن  واال
صالتنا  

ني 
يا من وعدتنا حور ع

ضا وحبا طوال
              حبا لنا عر

يت     
خلمر املعتقة ال

نهرا من ا
ىل

مخوَر األو
                 بّزت مذهبًة 

حلور من شقراء أو 
  هبنا ملكنا ا

سراَء . بشرى تزين التنزيال
                

كر عنا من طيب الدنان سالفة 
و

كي نزيد ذهوال
صحو إال 

           ال ن
محاك ! ماذا بعد ؟ نبقى هكذا ؟   

ر
جلحيم أحب لنا مأموال

         نار ا
يب  

خليام يذهب مذه
ىل ا

انى إ
كنت طماعا غذا معسوال

               ما 
ال أبتغى عنبا وال ثينا وال           

كوال
            موزا وال جوزا وال مأ

كفى !      
جعًة وحورا وديوان .. 

جلزاء أحبه تعجيال
          خري ا

الصوت   

صمتك زادك التنكيال   
كان 

أو 
صراخا عاليًا وطويال

صرخ 
                 فأ

صرخوا وقد 
صرخ فحتى املوتى قد 

أ
          هجروا القبور وموتهم اغتيال

صرخ ! لتعُل الرَعد دمدمة يكن   
أ

ضوال
ُف الرعود تطفال وف

ص
               ق

صرخ ! طوال الليل يف وجه القذى  
     أ

س تاهت يف الوجود سبيال
      فالشم

صدت دمًا  
ض قد ف

صرخ ! فان األر
أ

ض السيل منها سيوال
           قيحًا وفا

صول تقلبت  
صرخ ! تقاويم الف

 أ
                 ال نوَر بعد اآلن ال قنديال

جنومه  
 ملكوت هذا الليل ينأى 

صوال
                   مهما اقرتبنا تباعدنا و

يا من فقأت عيوننا تبت يدا ....   
                   ك وتب ساطور تراه خليال

س ياليل القذى ؟  
هال فقأت الشم

               

 زد واثقب أآلذان يف طبالتها     فى نورها يبدو الظالم  رذيال
                  أن الطبول تزفك الرتحيال

صراخًا عاليًا  
صرخ 

صرخ أذن وأ
  فأ

           قد خيم الليل الثقيل طويال

حلذاء 
ا

صمتك عيال  
صوتك مثل 

كان 
أو 

ف الغوال
يي

         فحذاء جندي 
جلبان لقد رأى 

ف . . ا
خلل

 طعنا من ا
صم ظهرك خائرا مشلوال

      يف ق
كنت يف األموات مرتاحا وال   

ما 
صيال

حلي تزهر بكرة وأ
           با
صبا

كألو الرتاب عليك يف شرخ ال
ضر لو ميتًا عليك أهيال

يا ميتا حيًا سطوا حتى على            ما
صادروك قتيال

ضلك حينما 
                 

صبحت سوداء ، ال 
 حتى األشعة أ

حيمي عيوننا التسميال
صباح 

          م
س ومسودا    

والنور هاهو دام
س سوداء أشد أفوال

                   والشم
نفد القرار ب )ال مكان ( وهكذا  

ُمي الزمان بأمره فأقيال
             

كرم��������
متاسيح البحريات أ

جاعت 
حلمنا مأدبة تبجيال

������وها 
ين يف قربي املنسي مل    

  لكن
ين التمساح أغفوا قليال

ك
                    يرت

 شهر فشهران  ليأتي زائري   
صورة ، تسجيال

                 رقم البطاقة ، 
  مل يكفكم مقتلي غدرا شئتمو   

             موتى- بدوره –غيلة مقتوال
___________________________

س 1993 وبع���د أن عددت 
كتبت يف م���ار

صي���دة 
مالحظ���ة    ه���ذه الق

ضفته 
ني وجدت شيئا مل يكتمل فأ

ني بعد ح
أبياتها وجدتها تقارب الست

كتاب 
ين أمام 

ني أخر فوجدت
فإذا بي أمام أبيات قربوا على املائة .مر ح

ني من األبيات وتلتزم وزنا وقافية واحدة 
صيدة مطولة تقارب املائت

أو ق
ني 

خلمس
ط مس���ابقتكم الش���عرية أن ال تزيد على ا

وخيت أن من ش���رو
صيدة فقد قس���متها وفق���ا لعناوين فرعية اخدت 

بيتا ونظرا لطول الق
كل عن���وان فرعي رغم أن 

ىل من 
ض األبي���ات األو

منه���ا عش���وائيا – بع
س 

صيدة واحدة    طرابل
ص شيئا فهي ق

ف وال تنق
ضي

هذه العناوين ال ت
حملروق 

30- – 7 – 1993 سعيد ا

من الالئية املئوية
حملروق

سعيد سفاو ا

صباحا حسب 
الس���اعة الثامنة والربع 

يف 
توقي���ت الس���اعة الكب���رية املعلق���ة 

جلمهورية املطل على 
ف ا

ص���ر
أعلى م

ج���ادة عمر املختار وس���احة الش���هداء . 
س رائع���ا، ح���رارة معتدلة ، 

ب���دا الطق���
س 

مش
نسمات طرية تداعب الوجوه ، و

حانية أطلت على املدينة منذ س���اعات 
س  

ف م���ار
ص���

يف منت
حن���ن 

قليل���ة . 
تقريبا ،غادرنا الشتاء بربده ومل يهجم 
ط 

حبرارته القاسية  بعد . وس
ف 

صي
ال

كبري من 
جتمع عدد 

ساحة الش���هداء 
ط م���ن على األس���فلت 

حلم���ام يلتق���
ا

ض الش���باب 
حلّب ال���ذي راح ينثره بع

ا
خمتلفة من 

الذي���ن وقفوا يف مناط���ق 
كيسا 

محل 
كل واحد منهم 

الس���احة 
حلب بإح���دى يديه 

ممتلئ���ا با
صغ���ريا 

متوياته 
وبالي���د األخ���رى راح ينث���ر 

صغ���رية. 
ض ع���رب دفع���ات 

عل���ى األر
كفايته 

حلمام وبعد ان ين���ال 
ض ا

بع���
حن���و أعل���ى مبن���ى 

حل���ّب يط���ري 
م���ن ا

الس���رايا وأس���طح مباني س���وق املش���ري 
وأس���طح املباني والعمارات املطلة على 
ض اآلخر يأتي 

ميدان الش���هداء ، والبع
كأنه ق���د علم للتو 

م���ن هنا وهن���اك و
حلم���ام املتزاحم 

ضم لبقية ا
بالنب���أ لين

حل���ب املتناث���ر على اإلس���فلت ، 
حول ا

ض األطف���ال وقفوا 
رجال ونس���اء وبع

صور 
حلم���ام يلتقطون ال

بالق���رب من ا
ني للكام���ريا . 

مبتس���م
كاري���ة 

التذ
وبالق���رب م���ن مدخ���ل ش���ارع ال���وادي 
كة 

ف ش���رطي م���رور ُينّظ���م حر
وق���

كان يرت���دي بدل���ة ش���توية 
الس���ري، 

س ، 
كامل���ة ، القبعة عل���ى الرأ

زرقاء 
كان حليق 

حل���ذاء األس���ود يلم���ع ، 
وا

الوجه ،وشارب أسود يغطي أسفل أنفه 
كان ميينا ويس���ارا يف 

، ذراع���اه يتح���ر
صفر 

ني الفينة واألخرى ي
ط ، وب

نش���ا
ني ، 

صدرا أوامره للس���ائق
صفارت���ه م

ب
يس���د الطريق على الس���يارات القادمة 
م���ن ش���ارع ال���وادي لفرتة بس���يطة ثم 
جمل���ال لالنط���الق بع���د 

يفس���ح هل���م ا
ني م���ن ش���ارع عم���ر 

أن يأم���ر القادم���
ف. والس���ائقون يلتزمون 

املختار بالتوق
كات 

صادرة إليهم عرب حر
بتعليماته ال

ض 
صافرت���ه ، بع���

ص���وت 
ذراعي���ه و

حيييه 
جبانب���ه 

مي���ر 
ني وه���و 

الس���ائق
ض اآلخر يدعو 

كرا جهده ، البع���
ش���ا

محة الوالدين ، 
ل���ه بطول العمر ، أو بر

ف للحظات وعلى التوالي 
وسيارات تق

س 
واحدة بعد أخرى أمام مدرسة عرو

البح���ر بش���ارع مي���زران االبتدائي���ة ، 
ين���زل منها أطفال بأزيائهم املدرس���ية 
ني فالطابور 

الزرقاء ، يدخلون مس���رع
صباح���ي قد ب���دأ ، وع���رب امليكروفون 

ال
صوات التالميذ الذين ينش���دون 

تأتي أ
مجاع���ي : 

ص���وت 
مع���ا أوالد وبن���ات وب

حنن 
اسلمي ...اس���لمي طول املدى إننا 

الفداء ليبيا ...ليبيا ...ليبيا.

يوم ربيعي
محيدان  

إبراهيم 
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،وحرص���ت عل���ى اس���تقاللييت يف موقفي ويف 
احلديث ويف حق االخري���ن ،مل اتبع أي توجه 
سياس���ي ،احتدث مع اجلميع واسع اجلميع 
،ومس���اهماتي من ناحي���ة اعالمية و كتابية 
حت���ى ح���ني عمل���ت م���ع جبه���ة انق���اذ ليبي���ا 
.وعملن���ا مؤمترات و اسس���ت مجعي���ة كانت 
نش���طة لليبيني االمري���كان ،ونظمن���ا مؤمتر 
يف الكونغرس كرس���الة موجهة للقذايف من 
الليبي���ني االمريكاني���ني ليبي���ة ،وه���ذا منحنا 
وس���يلة ضغ���ط عل���ى اإلدارة االمريكية ،ويف 
ع���ام 2004 عملنا كونفرس يف بيت احلرية 
الذي هو مؤسس���ة عريق���ة يف أمريكا ،وانضم 
الينا حس���ني الشافعي كش���اهد على مذحبة 
بوس���ليم  وصل مبساعي من أعضاء اجلمعية 
،و يف عام 2007  عقدنا مؤمترا باسم  اجلبهة 
الدميقراطي���ة لتحري���ر ليبي���ا بتع���اون م���ع 
الليبي���ني امُلهاجري���ن ،وعملنا حلل مش���اكل 
املهددين بالتسفري ولذلك قابلنا إدارة اهلجرة 
بالسويد و اقنعناهم ان الشباب اللييب الناشط 
والذي���ن يري���دون تس���فريهم م���ن املمك���ن أن 
يتعرض���وا اىل إره���اب الق���ذايف ألن���ه ضد أي 
نشاط معارض ،واحدهم كانت لديه مشكلة 
مع اإلدارة الربيطانية فتوس���طت له مباشرة 

إلقناعهم . 
كان عندن���ا نش���اط ع���ام واس���ع يف أمري���كا 
،يف مظاه���رة نيوي���ورك اليت واجه���ت القذايف 
اثن���اء جميئ���ه اىل نيوي���ورك و الق���اء كلمته 
يف االم���م املتحدة عملت انا وعبد الس���الم بدر 
جه���دا كبريا لتنظيمها ،قبلها كنت انا وعبد 
الرحي���م ص���احل اهلل يرمح���ه ، ان���ا متخصص 
يف العمومي���ات وعب���د الرحي���م ص���احل يهت���م 
باخلصوصي���ات ،اع���رض عليه الع���ام فيتوىل 
التفاصي���ل ،عب���د الرحي���م صه���رى ورفيقي 
،نرتاف���ق يف النضال ،خن���رج من بيت حلم اىل 
واش���نطن دي س���ي واألرض ثلج عند الرابعة 
فجرا  صباحا خنرج ونقطع املس���افة يف أربع 
س���اعات يف الس���يارة رغم خماطر الطريق ،ملا 
ت���ويف افتقدت���ه كث���ريا ، ال أحد يع���وض عبد 
الرحيم صاحل ،ولو انه معنا االن يف ليبيا لكان 
وضعنا افضل . بعدها ارتبطت مع عبد السالم 
بدر ،ص���ارت بيننا عالقة ممي���زة فكنت أهتم 
بالع���ام من القضي���ة وهو يهت���م بالتفاصيل ، 
لديه نظرة تفصيلية ثاقبة ، وبقيت انا عندما 
أؤمن بش���يء أفعله ...ُمستعد أضحي حبياتي 
ألجل ليبيا فعلت يف عمري إجنازات وكانت 
لدي احباطات ،عمري 77 و انا اآلن يف االوفر 

تايم ال مشكلة لدي ..
•يف انتظار 17 فراير

مل���ا قام���ت الثورة كن���ت من اجلماع���ة الذين 
اس���هموا يف اختي���ار اس���م ي���وم االنتفاضة 17 
فرباير لس���ت الوحيد بالتأكي���د ، كانت فيه 
نقاش���ات ،  كن���ا ننتظ���ر الث���ورة بع���د صارت 
يف مص���ر وتون���س وقرأن���ا االح���داث ، وقامت 

وجنح���ت الث���ورة ، عملن���ا أوال قمن���ا جبم���ع 
التربع���ات وجبم���ع األم���وال ، عملن���ا ألي���ات 
نطلع���وا به���م اىل ليبي���ا ع���ن طري���ق مص���ر 
،وكن���ت اراف���ق أحيانا الس���يارات اليت حتمل 
املعون���ات واألدوي���ة ،ولكن كن���ا رتبنا مجاعة 

لتوصيل االمدادات والودائع اىل داخل ليبيا . 
كنت يف أمري���كا يف مجعية ليبيا احلرة ،بعد 
االنتفاض���ة قل���ت أن العم���ل يف أمري���كا ش���به 
ُمنته���ي ،فعملن���ا مجعية التواف���ق الوطين يف 
بنغ���ازي ،وكانت أهدافها مش���ابهة للجمعية 
اليت عملتها يف أمريكا ،وسأشري اىل انه واحدة 
م���ن اخطائ���ي أغلق���ت مجعي���يت يف أمري���كا 
ألنه���ا كان هل���ا اعتب���ار كم���ا وأنه���ا معفية 
م���ن الضرائب وحت���ى النش���اط ال ندفع عليه 
اي���ة اجي���ارات ،وبالنس���بة للجمعي���ة ال���يت يف 
بنغ���ازي قمنا فيها ببعض األنش���طة ومل تكن 
مستدمية ،وبالنس���بة للجمعيات ولكي تكون 
فعالة جيب أن تكون ُمتجددة وُمتواصلة وإال 

تفقد فاعليتها .
•الشعب أالتكالي عاد  اىل التكية

اعتقد أن أصعب ما يواجهنا من املش���اكل ،ان 
شعبنا شعب اتكالي دائما ينتظر احلكومة ،إذا 
احلكوم���ة مل تفعل ش���يئا فالش���عب لن يفعل 
ش���يئا ،ودائما ننتظر صدقة الدولة ،ولأسف 
احلكومات اليت تولت ليست حكومات صادقة 
،وليس���ت حكوم���ات خملصة ،وتل���ك كارثة 
، جيب أن نكون ش���عب مبادر وع���وده وعظمه 
صل���ب ،البد م���ن الش���عب أن يتبن���ى مبادرات 
ويك���ون منافس للحكومة ،يكون ش���عب مبادر 
ولي���س ش���عب اتكال���ي ،وأن���ا ش���خصيا عندما 
اق���رتح ش���يء أبدأ ب���ه .يف تصوري ان���ه مت دفع 
مثن باهظ من الش���باب ومن الش���هداء ،والبد 
أن يك���ون لن���ا مص���ول إجيابي ،ان���ا متفائل 
وقل���ت للجماع���ة ان ليبي���ا ق���د تص���ري أفضل 
م���ن أمريكا ،ولكن يف احلقيق���ة ذهبت األمور 
يف اجت���اه خاطئ ،ولأس���ف كل مرة أحضر 
واجد بنغازي أسوء من املرة اليت قبلها ،مدينة 

بنغازي تتعرض الغتياالت وانتهاكات .
هن���اك م���ن ال يريد أن نبين أن متش���ي األمور 
اىل االم���ام ، كان ذل���ك انطباع���ي وأرج���و ان 
أك���ون خاطئ���ًا ،ولك���ن ذل���ك فعال م���ا حتقق 
،واهلل ي���ا امح���د عندم���ا خرجت اىل الش���وارع  
ببنغ���ازي  املتكدس���ة  باألوس���اخ  صدم���ت 
،وانزعجت منها وقلت للجميع عندما تنظف 
املدينة س���تنظف النفوس ،ذهبت إىل اجمللس 
احملل���ي وقلت هلم وجه���ة نظري تل���ك ،قالوا 
ليس لدينا املال لننظف املدينة ،قلت هلم انتم 
ال حتتاجون لأموال ،عليكم فقط التخاطب 
م���ع الناس ومج���ع التربعات ،ولك���ن انتم من 
س���تكونون يف القي���ادة إلقن���اع الن���اس باملهمة 
ولي���س بالتمرتس هن���ا مبجلس���كم ،تطوعت 
للعمل وللقي���ام بتنظيف املدينة وقلت هلم ال 
اريد منكم ش���يئا ،هذه املدين���ة تعز علي وحز 
يف نفس���ي ان تكون غري نظيف���ة ،قالوا لي : اذا 

كن���ت تريد تنظيف بنغ���ازي ويكون لك دور 
ال بد أن تنخرط يف السياس���ة ،رش���ح نفس���ك 
للمجل���س احملل���ي ،قل���ت هل���م انا غ���ري مقيم 
أسافر و اعود ،و ان كنت على استعداد للبقاء 

يف الف���رتة اليت علي أن أبق���ى ، يف الفرتة اليت 
أفيد بها ،وتقدمت للرتشيح فقالوا لي : ال أنت 
تستطيع الرتش���ح ! ، سألت ملاذا ؟ ... وتعرف يا 
امحد يف انتخاب اجمللس احمللي بنغازي لعبت 
في���ه دورا كبريا ألن معظم االلي���ات التقنية 
الكومبيوت���ر والس���كنرز س���اهمت يف اجيادها 
حبك���م االتص���االت مع طالبي م���ن صاروا يف 
النف���ط و يف  مناص���ب كب���رية يف مؤسس���ة 
البن���وك وغريهم ،ذهب���ت إليهم وطلبت منهم 
املس���اعدة وكله���م قدم���وا كل م���ا بإمكانهم 
،بيننا معزة متبادلة ال ُتنس���ى ،جئت وتقدمت 
للرتشح قالوا لي : ال ، قلت هلم ملاذا ؟ قلت هلم 
ان���ا ابن املدين���ة - وبعضكم - قب���ل ان تنجبكم 
أمهاتك���م ،وحت���ى آبائكم غ���ري موجودين ومبا 
فيكم س���ليمان زوب���ي ،وقلت ذلك لس���ليمان : 
يا س���ي س���ليمان راني انا من هاملدينة قبل ان 
تنجبك امك ! ،وكنا نتم���ازح مع بعضنا قلت 
له انت من مواليد 1942 ،و انا مواليد 1937 
أن���ا س���ابقك بس���نوات ،والل���ي س���ابقك بليل���ة 
غالب���ك بكل حيل���ة ،و انت متحك���م ومتنع يف 
من الرتش���ح ،أنا ال أريد املال ،قال لي هذا اللي 
ص���ار قلت له هل هناك ش���يء مكتوب مينعين 
،طبعا ما من ش���يء مكت���وب هو قرار واتذوه 
بأنفس���هم ،لكن سليمان شجعين على الرتشح 
للمؤمتر الوطين قلت له ال ال أريد ذلك ،أريد 
ان اخ���دم بنغ���ازي ،وه���ذا الذي ص���ار اتذوا 
ق���رار وقتها مبنع الرتش���ح ملن لديه���م ازدواج 
اجلنسية ) الدبل شفرة ( وكنت رددت عليه : 
عندكم رؤساء وزراء دبل شفرة ،هل منصب 
عب���د الرحي���م الكي���ب أقل قيم���ة من جملس 
بنغازي احمللي ،غري معقول هذا الكالم ،بعض 
من الش���باب احتجوا على ه���ذا املبدأ ، قلت هلم 
لي���س من داع���ي إلثارة اية مش���كلة ونريد ان 
تنجح االنتخابات يف املدينة بالنسبة لي ليس 
م���ن املهم أن أترش���ح او ال اترش���ح ،يس���تلمها 
أعضاء جيدين وميش���وا األمور ب���ي أو بدوني 
،ولكن لأسف الشديد األعضاء الذين استلموا 

اعتقد أن أصعب ما يواجهنا من املش��اكل ،ان ش��عبنا ش��عب اتكالي دائما ينتظر احلكومة ،إذا 
احلكومة مل تفعل شيئا فالشعب لن يفعل شيئا ،ودائما ننتظر صدقة الدولة ،ولألسف احلكومات 

اليت تولت ليست حكومات صادقة ،وليست حكومات خملصة ،وتلك كارثة

عبد السالم بدر عبد الرحيم صاحل ابراهيم اغنيوة

ُمستعد أن أضحي حبياتي 
ألجل ليبيا ،فعلت ألجلها 
يف عمري إجنازات وكانت 

لدي إحباطات ،عمري 77 
و انا اآلن يف “االوفر تايم” 

ال مشكلة لدي.
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وقد رأينا النتائج ما من شيء مت إجنازه . 
•الفيدرالي��ة عن��دى ان تتوف��ر لليبي��ني خدم��ات 

الئقة بإنسانيتهم
بالنس���بة للفيدرالي���ة م���ا يهمن���ى بالدرج���ة 
األوىل ه���و ان يكون فيه نظام حكم يوفر كل 
اخلدم���ات للمواطن أينم���ا وجد يف كل ليبيا 
يف أية جه���ة ،البد ان تتوفر له خدمات الئقة 
بإنس���انيته ،ليبيا ليس���ت دولة فقرية وليست 
معدمة ،ليبي���ا أمواهلا كث���رية املفروض بها 
احس���ن خدم���ات االنرتن���ت ،لس���اكن جخرة 
كما لس���اكن طرابل���س ال ف���رق ،أي نظام 
أحض���ره إل���ي وسه م���ا ش���ئت تس���ميته ،انا  
التهمين التسمية يهمين العمل يهمين الفعل 
تهم���ين النتيج���ة ،عش���ت يف نظ���ام فيدرالي 
يف أمري���كا ه���ذا النظ���ام ال���ذي خربت���ه في���ه 
اخلدمات املوجودة يف واش���نطن دي س���ي هي 
نفس اخلدم���ات املوجودة يف أصغ���ر قرية يف 
أمريكا ،ال احد يسافر اىل العاصمة لواشنطن 
الس���تخراج ش���هادة ميالد ،كل شيء موجود 
يف املنطق���ة اليت تقطنها ،ال تتعب وال تتحمل 
عناء الس���فر .الليبيون مل يفهم���وا الفيدرالية 
،أول م���ا ذك���رت قال���وا ه���ذا كف���ر وهم مل 
يفهموه���ا باألس���اس ،حت���ى م���ن كان���وا من 
النخبة املس���ألة بالنس���بة لي ليس���ت مس���ألة 
ثقاف���ة او ش���هادات ،الن���اس البس���طاء لديهم 
صفاء النية مثل الناس الذين اسس���وا للدولة 
الليبي���ة ،كان���وا وطني���ني ،الفيدرالي���ة توفر 
مجيع اساس���يات احلياة الكرمي���ة أينما وجد 
ويف أي منطق���ة ،عندم���ا نوقش���ت الفيدرالية 
كن���ت موج���ودا يف صال���ة فينيس���يا ببنغازي 
س���ليب  بش���كل  تقدميه���ا  مت  الرس���الة  لك���ن 
يقدموا تلك الرسالة ،كان عليهم ان حيسنوا ،والوجوه اليت قدمت الرسالة ما كان عليهم 

اختيار من يقدم الرسالة والطرح ،باإلضافة 
اىل موق���ف االعالم الذي ُس���خر ملواجهة هذا 
الط���رح ،ويبدو انه اجتمعت عدة أش���ياء جتاه 
ع���دم ط���رح الفك���رة بش���كل جي���د ،اجلماعة 
املس���تفيدة من املركزية ال تريد مش���اركة 
بقي���ة املناطق يف خريات ليبي���ا ،اجتمعت عدة 
أش���ياء أعط���ت للدعوة منحا س���لبيا لأس���ف 
،منها عدم طرح الفك���رة طرحا جيدا وبعض 
العناص���ر ال���يت تكلم���ت ع���ن الفيدرالي���ة مل 
يكون���وا باملس���توى املطل���وب ،و االع���الم كان 
نقاش���ه ودوره سليب أشاع انها التقسيم وحتى 
انها كف���ر و انها إحلاد ،حت���ى ان املفيت خرج 
واحل دم م���ن يطال���ب بالفيدرالية وهذا غري 
مقب���ول ،و اذا كان لدى أحد حساس���ية جتاه 
االس���م فهيا نغري االس���م ونس���مها مافظات 

،املهم توفر اخلدمات األساسية .
•جئت اآلن البالد عاجال 

كل زيارة أحاول ان أقوم فيها بش���يء ، وهذه 
س���ابع زي���ارة ول���كل زي���ارة ه���دف ، وس���بب ، 
أحاول ان أقوم بالعمل مع الش���باب مس���اهمة 
ومناقشات معهم ، حتفيز الشباب ، االستمرار 
يف العمل ، ولأس���ف االن فيه ش���عور عندهم 

باإلحباط وليس لديهم النفس الطويل جيب 
ان يك���ون لديه���م نف���س طويل ألج���ل العمل 
، أتذك���ر يف زيارت���ي اخلامس���ة ش���عرت أني 
تعب���ان  وكن���ت كذلك ، الش���باب قال���وا لي : 
ممد باين عليك اإلحباط والتعب واالرهاق 
، قلت هلم هذا صحيح ، ورغم ذلك جيب ان ال 
أكون مصدر إحباط ويأس للشباب ،فاملشوار 
م���ازال طوي���ال وينبغ���ي أن ال أك���ون مصدر 
احب���اط ، وكان أن ذهبت اىل أمريكا وعملت 
فحصا ، قالوا لي األطباء هناك الغدة الدرقية 
كان ادائه���ا غ���ري جي���د  وكان���ت متضررة ، 
عملت عالج ورجعت اكث���ر حيوية ،التزمت 
بالعالج واألدوية ،ورجعت س���ألوني الش���باب 
م���ا الذي حصل ؟ قلت هل���م رمبا ملا كنت هنا 
"تبغ���ددت" ،) يضح���ك (  وه���ا أن���ا ق���د رجعت 
بأحس���ن حال ، ومن حسن احلظ "التبغديده" 
انته���ت ،الطبي���ب طلب م���ين البق���اء  ولفرتة 
لرؤي���ة أثر ال���دواء حتت املتابع���ة والتجربة ، 

وأن ال اذهب اىل ليبيا أو أي مكان أخر .
الوض���ع صار متأزما جدا ،وحنن نس���عى لكي 
ال يكون الوضع كذلك ،بودنا ذلك ،فال داعي 
للت���أزم ،كل قن���وات وأدوات احل���ل موج���ودة 
لو عن���دك املال وعندك النف���وس الطيبة ، ما 

من ش���يء مس���تحيل ، وحنن ال منلك املوهبة 
اخلارق���ة جتاهه���م  ،عندن���ا الني���ة الصادق���ة 
ملس���اعدة الن���اس الليبي���ني ، وملا تك���ون صادق 
يصدق���وك ، وه���ذا م���ا ملس���ته فيه���م ، رغم ان 
طبائعه���م تغريت بعد 42 س���نة م���ن اخلراب  
واالن 45 س���نة ، صحيح هم تضرروا ، ولكننا 
لن نفقد األمل ، والشعب اللييب شعب عظيم 

وقدم تضحيات كبرية. 
ما القصة اريد ان اكملها معك ؟

 مل���ا تص���ري أزم���ة انا وعبد الس���الم ب���در دائما 
،وس���عينا  الليبي���ني  مش���اكل  حل���ل  نس���عى 
وعملن���ا الكث���ري ،عندم���ا جئ���ت ي���وم الس���بت 
وصل���ت بعد رحلة طويلة عش���ر س���اعات من 
نيوي���ورك اىل اس���تانبول ،أمضي���ت الليلة يف 
اس���تانبول ، والثامنة صباحا صعدت الطائرة 
اىل مطار بنين���ة ونزلت بنغ���ازي ،وقد اتصل 
ب���ي عبد الس���الم وقال لي ينبغ���ي ان نتقابل ، 
قل���ت له أمر على البيت ث���م نتقابل ،وبالفعل 
تقابلن���ا ،وكان���ت هناك مش���اكل يف اجدابيا 
والوضع كان ُمتأزما ،وذهبنا اىل هناك حلل 
املش���كلة بني األطراف املتنازعة وحلثهم على 

التهدئة ،وأظن أننا جنحنا . 

أشري اىل انه واحدة من أخطائي ،أغلقت مجعييت يف أمريكا ما كان هلا اعتبار ،كما وأنها معفية 
من الضرائب ،وحتى النشاط ال ندفع عليه اية اجيارات

ال أح��د يعوض عب��د الرحيم صاحل ،ول��و أنه معن��ا األن يف ليبيا 
لكان وضعنا أفضل

مدينة لندن

   ه���ذه القصي���دة نظمت اس���تلهامًا وبناًء 
عل���ى مطلع قصيدة قدمية قاهلا الش���اعر 
مم���د عب���داهلل اجلهم���ي ع���ام 1947م. 
يستحث فيها أبناء الشعب اللييب للوقوف 
موقفًا سياس���يًا واعي���ا وموحداً يف س���بيل 
املطالب���ة واالص���رار على إس���تقالل ليبي�ا 
مبناس���بة إجتم���اع وزراء خارجي���ة الدول 
الكربى عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية 
ملناقش���ة مص���ري املس���تعمرات االيطالية، 
وكان ق���د تق���رر موعداً لإلجتماع ش���هر 

أبريل من تلك السنة .
وق���د ش���اءت الظ���روف أن يتمي���ز ش���هر 
ابري���ل يف عه���د القذايف بأنه الش���هر الذي 
ش���هد ابش���ع املمارس���ات اإلرهابي���ة ض���د 
ش���عبنا اللي���يب والت���ى متثل���ت يف إع���دام 
عدد من ابنائه ش���نقُا يف الساحات العامة، 
وبالرصاص يف املعس���كرات، وايداع الكثري 
منه���م يف الس���جون ، ومالحق���ة وإغتيال 

عدد آخر يف خمتلف عواصم العامل.
 وق���د كت���ب الش���اعر أب���و ش���يهان أبياته 
-عل���ى نهج القصي���دة األصلي���ة- مصوراً 
ما حدث يف ش���هر أبريل من قمع وإرهاب، 
ومنادي���ًا الش���عب اللييب لك���ي يقف وقفة 
شجاعة ُتِزيل ما حلق باملواطنني الليبيني 
يف ه���ذا الش���هر م���ن ُغ���ِن الس���كوت على 
ال���ذل وقبول���ه، داعي���ًا ه���ذا الش���عب األبّي 
إىل حتقي���ق املزي���د من األجم���اد كتلك 
التى حققها أبناؤه االبطال يف ش���هر مايو 
ع���ام 1984م. حيث رأينا الش���اعر ممد 
عبد اهلل اجلهمي هنا وهو يس���تحّث اهلمم 
ويدع���و أبن���اء الش���عب يف كاف���ة مناطق 
ليبيا، لتحّمل مسؤولية القضية الوطنية 
يف ُبعده���ا السياس���ي ويطالبه���م خبوض 
غمار الكفاح السياس���ي م���ن أجل حتقيق 
اإلس���تقالل. فق���د َنَظ���م قصيدت���ه ذائعة 
ي���ت ع���ام 1947م. مبناس���بة إجتماع  الصِّ
وزراء خارجي���ة ال���دول الكربى -يف ش���هر 
أبري���ل م���ن نف���س الع���ام- عق���ب انته���اء 
احل���رب العاملي���ة الثانية، ملناقش���ة مصري 

املستعمرات اإليطالية السابقة، فقال:
		 أبريل ياْو جاَكم ْقِرْب ِميعاَده

ِفيَكِمْش ِمْن عاِرف حْبال ْبالَده !!!
طرابلس يف ِجيَهه

ْوفّزان الفرنِسيس دال عليها
ْوَبْرَقه عليها َجون حيِكم ِفيها	

الَده ْبِقيُتوا ِكما اخِلْرَفان للجنَّ
كّل َحّد ِيبِّيَكْم

وإيطاليا َع الباب َتْرجَى ِفيكم
واْرياق ُروسيا ساِيل علِى طاِريكم

ْيِريدوا الوصايا، طاْلِبني ْسيادَه
م ال والي	 ما ْيغْركنَّ

فلسطني تْشَهد، يا اهلل العالي
الوِطن كيف العِرْض، َكْي ِلعيالي

ْلَكم، راه اإلتفاق ْعباده ملُّوا مَشَ
أطْلُبوه جالِهم	

بعد ما َعرفُتوا ِلعبِهم، َوأْنَياِهم
إستقاللكم مضمون راه بالِهم	

رق اّللي كثري أعداده وراَكم الشنَّ
	 يا ِبرقاوي	

َخّلي اجلبل األخَضر شراره ضاوي
نا ِنعرَفك يف ما مضَى ِسْعداوي

زمان املشاِنق، يا شِهري أنداده

أيام ِبِنيَنه	
أيام املشاِنق والّتَعب، يا ِخيَنا

سافِرت للخاِرج، ْوبان علينا	
ْدفاَعك علِى ها الوِطن، َخلنَّه عاَده

املستقَبل ِلننَّا
اّللي ِينكَره حتَرم عليه اجلننَّه

َما عِمر ِمْن عاَدَى الوِطن تَهّنَى	
ْغَراْتسياني ِظَلْم، واليوم َريْت َأيْش صاَده

ما نا ْمتاع وَظاِيف	
ْوال َنا كما اّللي عن ِمعاَشه خاِيف

ربيع اإلستعمار، زاِيل صاِيف
، هاِزل، كاله ِقراَده. عاِجز، ِإْكرِبْ

وتش���اء ظروف الواقع السياسي اللييب أن 
يصبح ش���هر أبري���ل من كلِّ ع���ام، حتت 
حك���م العقيد معمر الق���ذايف، دالة اعتقال 
جس���دية  وتصفي���ات  وتش���ريد  وإع���دام 
فئاته���م  بكاّف���ة  الوط���ن،  أبن���اء  ح���ق  يف 
وانتماءاتهم، داخل وخ���ارج ليبيا، ما جعل 
���هر تبدو يف كثري  ذكرى حلول هذا الشنَّ
م���ن جوانبه���ا كئيب���ة وحزين���ة، وهو ما 
دف���ع بعضه���م إىل الننَّظ���م عل���ى من���وال 
أو نه���ج ه���ذه القصي���دة، وتفعي���ل بعض 
جوانبه���ا أو أبعاده���ا األخ���رى، للّدف���ع بها 

يف طريق تصعيد روح املقاومة والنضال، 
وهو ما قام به الش���اعر السنوسيى البيجو 
)أب���و ش���يهان(، وذلك من خ���الل اإلضافة 

التالية:
ْ ِفيكم أبريل بنينَّ

أبريل باملصاِيب كّل عام جْييكم
داَره ْلكم َوْعَده ْيِهْل عليكم

ر خذا ِسرْبِ اليُهودي عاده معمنَّ
م يف غاِشيكم	 َعَجْن ِخبزَته بالدنَّ

ّبي، ْوزاد زياده دار ّدْورْة الرِّ
أبريل جاكم َحْولهَ	

باهلِل عليكم كيف َتْنَسْوا َهْولَه
شباب راح، وانُتوا ْبعينكم ِتْرُعوا لَه

َشْيء يف احْلُبوس ْوَشْيء َفوق أعواده
ْوَشْييء ْبّبناِدق وَاْتينَّه َصّبْوا لهَ	

ْوجاء لأعدام، ْمَكْتِفني َأْزناَده
ْوَشْيء يف املالجي جمرمني ِمَشْوا لَه

ْوه َخلنَّْوا َوِشْنَته َغّراده َضرنَّ
أبريل آْو ياالَكم	

أبريل باّللي ِفيه جاَء جْلباكم
أبريل فيه، َودنَّْرُتوا ْخيار ِضناكم

علِى إيَدْين ُبو منيار، ُهو َواْسَناده
اَوْل، َطْق َحبْس ْنساكم ْوَعيَبه أطنَّ

ْوعار َحبسِهن، فوق اجلِبني سواده
ُدونكم تَوتنَّْوا سّدَكم ما جاكم	

َراْو ليلكم طاِيل، علِى ِرّقاَده
أبريل يف ما يالهَ	

أبريل ياو جاكم، ْوَهْل ْهاللَه
أبريل قِبل واِخذ يف صغاكم دالهَ	

اَول عليكم، كادكم بإعناَده أطنَّ
وابريل َهضا ِييّب ِخريْة الّرجالهَ	

يف يْردَعوه، ْيِرد يف معتاَده بالسنَّ
	 أبريل جاء ِبْرُسومَه	

ْب َيومَه أبريل ياو جاَكم، ْوَقرنَّ
العاِرف اّللي منكم ْيِعّد الّلْوَمه	

ل، ُهُو وأندادَه عليه َعيب َنْقب الذِّ
َحْوا ُشومه	 ه ْومَتْ وأبريل ِيْنتَسَى َهمنَّ

              يوم نصركم، وْيُزول ِكّل ِنكادَه
ْويبقَى شَهْر َفْرحَه، ِشِهري ْقُدومهَ	

مِثيل شهر مايو، زاهيات أجماَده
أبريل ياْو جاَكم ْقِرْب ِميعاَده	

ِفيَكِمْش ِمْن عاِرف حْبال ْبالَده !!

ابريل ياْو جاكم
السنوسي ممد

تركيا تتعهد بصيانة 
مسجد عصمان 

التارخيي ب�"بنغازي"

احلكومة الرتكية تتعهد صيانة مس���جد عصمان 
التاري���ي ب���� احلكومة الرتكي���ة تتعه���د صيانة 
مس���جد عصم���ان التاري���ي ب�"بنغازي".وتعه���دت 
تركيا صيانة مس���جد عصمان التاريي مبدينة 
بنغازي. جاء التعهد خالل االجتماع الذي ش���هدته 
املدين���ة ب���ني واتف���ق الطرف���ان، خ���الل االجتماع، 
على الش���روع يف صيانة مس���جد عصم���ان، ضمن 
خط���ة ترمي���م املبان���ي الرتكي���ة يف ليبيا.وأوضح 
القاض���ي أن القنصلي���ة باش���رت منذ فرتة إرس���ال 
عدة ف���رق ملعاينة املبان���ي، ودراس���ة أوضاعها، بعد 
الزي���ارات امليدانية، وإع���داد التصاميم واخلرائط، 
اليت اطلع عليها املختص���ون يف بنغازي، واعتمدها 
مل���ي بنغ���ازي بع���د إضاف���ة بع���ض املالحظات، 
كمااعتمده���ا أيًض���ا مدي���ر ف���رع األوقاف هش���ام 
بوحلفاي���ة، وأيًضا املهن���دس وال���ي العبيدي مدير 
جهاز املدن التاريية، وسيطرح عطاء للشركات 
يف تركيا الختيار ش���ركة تقوم بأعمال الصيانة 
يف حبر ش���هر من اآلن.وجامع عصم���ان أو "جامع 
عمرو بن الع���اص"، أو "جامع أبوق���الز" األثري يف 
مدينة بنغازي الليبية، ُأنش���ئ عام 1740، يف حني 
أن ش���كله احلالي يرجع للعام 1882، ويوجد قرب 
ميدان البلدية التاريي يف مركز مدينة بنغازي.

وُعرف يف بداية إنش���ائه باسم "جامع أبوقالز" من 
قبيلة الرباغثة، وحني حكم رش���يد باش���ا برقة بني 
عام���ي )1893-1882( أم���ر بإزالة املس���جد وبناء 
آخ���ر عل���ى أنقاض���ه، وه���و املس���جد ذو التصمي���م 
احلالي.واملس���جد يعترب أقدم مس���جد أو أقدم بناء 
موج���ود يف مدينة بنغازي وهو اآلن آيٌل للس���قوط 

بسبب اإلهمال.
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مل أرد احلدي���ث ع���ن جترب���ة احلوار ه���ذه، ألنها 
مل تنج���ح، ولس���نا يف حاج���ة إىل مزيد من نش���ر 
قصص اخليب���ات واإلخفاقات عل���ى الناس، وهم 
أح���وج ما يكون���ون إىل مقادير م���ن التفاؤل ومن 
األم���ل، ال إىل التيئيس والقص���ص احملزنة! ومل 
ة، بل كانت  يكن هن���اك مانع من مع���اودة الَك���رنَّ
الني���ة ذل���ك، ألنن���ا نعتق���د أن���ه ال ع���الج للحالة 
الليبية إال بالتفاهم احلواري املباشر بني مكونات 
اجملتمع اللييب حول قضايا اخلالف وسوء الفهم 

وانعدام الثقة وتأسيس الدولة.
وقد سعت ما أدىل به السيد عبد اهلادي مشاطة 
لقن���اة العاصم���ة، وهي لس���ان حال ح���زب وتيار 
هو ج���زء من املش���هد السياس���ي اللييب، وليس���ت 
قن���اة مهني���ة وال موضوعية فضاًل ع���ن أن تكون 
مايدة، وذلك يف أوائل شهر فرباير املاضي، بعد 
التصويت على التعديل الدستوري السادس، فلم 
أهتم باألمر، ومحلته على الدعاية املغرضة اليت 
صارت مكشوفة للمتتبعني، وتأكد لي ما كنت 
أقوله من أن السيد عبد اهلادي أظهر أنه يريد أن 

يعمل شرطي مرور، فركب سيارة أحد املارة!
ثم ُنش���ر حديث صحفي مطول معه يف صحيفة 
)ميادي���ن(، يف ثالثة أع���داد )146 و147 و148( 
صدرت يف ش���هر م���ارس املاضي، في���ه كثري من 
املغالطات. وما أبطأ بي عن التعليق عليه انشغالي 
بالعم���ل، ونصيحُة بع���ض الصحبة لي أن أغض 
الط���رف عن األمر، وعلمي أن قراء الصحف فئة 
قليلة. ثم ُنش���ر جزء من هذا احلوار يف الصفحة 
الرسي���ة للدكتور ممود جربيل على الفيس 
بوك، وه���و الفقرة اليت أثنى فيه���ا املهندس عبد 

اهلادي مشاطة على الدكتور ممود جربيل.
ب���ه  أدىل  م���ا  عل���ى  التعلي���ق  ل���دي  ترج���ح  ث���م 
للصحيف���ة، ألن األحداث صارت جزًءا من تاريخ 
ه���ذه املرحلة، ومن ح���ق املعتنني بهذا الش���أن أن 
يس���معوا رواي���ة أخرى خمالف���ة ملا قّصه الس���يد 

مشاطة آمًنا من التعقيب والتصحيح.
آثال

وم���ا ح���دث أن املهن���دس عب���د اهل���ادي كان من 
القيادات النشطة يف اجملتمع املدني عرب مؤسسة 
احت���اد ث���وار ليبيا )آث���ال(، وق���د ذكر ش���يًئا عن 
نش���أة هذه املؤسس���ة حيتاج إىل مراجعة )ع146 
ص6و7(، وهذه املراجعة واجب أعضاء املؤسس���ة 

وقياداتها.
وم���ا أعلمه أن )آثال( جمم���دة األعمال منذ مدة 
ليس���ت بالقص���رية، ال تقل عن س���نتني من اآلن، 
وق���د حاول ه���و واملهن���دس عثم���ان الريش���ي أن 
يتوس���طا يف حوار بني حزبي العدالة والتحالف، 
يف أوائل سنة 2013، ومل يصال إىل شيء ُيذكر.

فريق حلوار شامل
وكنا نلتق���ي األخوين مشاطة والريش���ي رفقة 
بع���ض الصح���ب للحدي���ث ح���ول الش���أن اللييب 
واألح���داث املتتابع���ة، وكنا مقتنع���ني مجيًعا أن 
احلوار بني ش���ركاء املشهد السياسي يف ليبيا هو 
الكفي���ل بالوصول إىل توافقات ون���وع من اهلدوء 

واالتساق يف احلالة السياسية الليبية.
وكان أن ُعرض���ت فكرة الس���عي لإلعداد حلوار 
ش���امل ِجدي تش���ارك فيه كل القوى السياسية 
املؤثرة، ونشطنا إىل العمل، وكان الفريق أربعة 
أشخاص: مشاطة والريشي والزروق والديباني، 

يساعدهم شباب آخرون بني احلني واحلني.
يق���ول املهن���دس مشاطة يف احلدي���ث الصحفي: 
"وّجْهن���ا رس���ائل كمجموع���ة عم���ل وطنية مع 
املهن���دس عثمان الريش���ي ود.رمضان السنوس���ي 

م���ن بنغ���ازي وطرابل���س"... ث���م قال: "ال���كل قبل 
ببس���اطة مهم���ة فري���ق العم���ل الوط���ين ال���ذي 

تشرفت برئاسته" )ع147 ص5(.
فتعّمد أن يتجاهل الزروق والديباني، وأن ينّصب 
نفس���ه رئيًس���ا للفري���ق، وهذا غري صحي���ح. وأما 
الدكت���ور رمضان فإن���ه بع���د أن التقى مشاطة 
والريش���ي الدكت���ور مم���ود جربي���ل يف عّمان 
كل���ف الدكت���ور جربيل الدكت���ور رمضان أن 
ينضم إىل الفريق لكتابة ورقة س���يأتي احلديث 

عنها.
كانت الفكرة االتصال باجلهات املعنية، وعرض 
امللفات الرئيسية، والرتتيب لعقد لقاء حواري يف 

ليبيا، ُينتج توافقات توضع موضع التنفيذ.
جوالت

كان الب���دء يف أواخ���ر أكتوب���ر أو أوائل نوفمرب 
املاضيني:

- بلق���اءات ضمتين والديباني والريش���ي وبعض 
قيادات التحالف يف طرابلس.

- ولق���اء كان فيه ه���ؤالء وبعض قي���ادات الثوار 
وغرفة عمليات ثوار ليبيا.

- ولقاء كنت فيه مع الديباني والريشي وبعض 
قي���ادات القعق���اع والصواعق. ومل يك���ن املهندس 

عبد اهلادي حاضًرا يف كل هذه اللقاءات.
- والتقي���ت أن���ا والديباني ببعض قي���ادات مدينة 

الزنتان.
- ثم ببعض قيادات التكتل الفيدرالي يف بنغازي.

- ورافَقنا الريشي إىل جبل نفوسة.
- ورافَقن���ا مشاط���ة إىل رئي���س ح���زب العدال���ة 

السيد ممد صوان.
- والتق���ى الفريق الرباع���ي: ال���زروق والديباني 
والريشي ومشاطة بقيادات ووجهاء يف مصراتة، 

ومبقدمي قبائل احلرابي يف بنغازي.

قواعد وملفات
إىل  احلدي���ث  يف  االس���تمرار  الني���ة  يف  وكان 
مكونات أخ���رى، وكان ما نعرضه على كل من 

لقيناه:
- أن يك���ون احل���وار اجل���اد أساًس���ا حل���ل األزم���ة 

السياسية يف ليبيا.
- وأن يك���ون ج���دول أعمال هذا احل���وار يف البدء 
ثالثة ملف���ات: امللف الدس���توري )مب���ا فيه عمر 
املؤمتر(، وامللف احلكومي، وامللف األمين، وميكن 

أن يضاف إليها.
- وكان أخ���ي عب���د الرمح���ن يع���رض سلس���لة 
يف:  تتمث���ل  امللف���ات،  ه���ذه  ملعاجل���ة  منهجي���ة 

املخاوف، واحللول، والضمانات، واآلليات.
وعرضن���ا كل هذا العمل عل���ى ممثلي الكتل يف 
املؤمت���ر غري م���رة. وكل ه���ؤالء رحب���وا بالعمل، 
ورغبوا يف املشاركة، ووافقوا على الفكرة، وأبدوا 

استعدادهم لدعم مشروع احلوار.
ورقة التحالف

واس���تجابة هلذه الدعوة جاءتن���ا ورقة من حزب 

التحالف عنوانها: "اتفاق مبادئ كأساس للحوار 
الوط���ين"، وتتضم���ن ما ست���ه الورق���ة: "مقرتح 
برنام���ج اإلنقاذ الوط���ين"، ومن األف���كار الالفتة 

للنظر اليت متيزت بها الورقة:
- اقرتاح تسليم أعوان النظام الذين ارتكبوا جرائم 
القت���ل والتعذي���ب واالغتص���اب م���ن 17 فرباير 
مكم���ة  إىل   2011 أكتوب���ر   23 إىل   2011
اجلناي���ات الدولية. )م���ع أن الورق���ة اقرتحت يف 
الب���دء إصدار قانون يقضي مبنع تس���لم الليبيني 

حملاكم يف اخلارج(.
- اقرتاح متويل األحزاب من ميزانية الدولة.

- مراجعة قانون دار اإلفتاء.
-8-31 ي���وم  القائ���م  الدس���تور  إىل  الع���ودة   -

الس���تني تعديله وُتعطى  وتت���وىل جلنة   ،1969
اختصاصات امللك لرئيس.

- إلغاء قانون العزل السياسي أو تعديله.
وق���د ُوزعت هذه الورق���ة يف املؤمتر، وأظنها على 

النت، وميكن احلصول عليها بسهولة.
لقاء يف عمان

وُعرض ذات مرة السفر للقاء الدكتور ممود 
جربي���ل خ���ارج ليبيا، فأبدى الس���يد عب���د اهلادي 
حتفظه وطلب الرتي���ث. ومل يكن لدينا مانع من 
االلتقاء به، ومل يعرتض أحد على أساس الفكرة.

د موع���د للقاء الدكتور  ثم علم���ت فجأة أنه ُحدِّ
مم���ود جربيل يف عّمان، ومل ُأْدَع إىل هذا اللقاء، 
وُحجزت تذاكر لش���ماطة والريش���ي والديباني 
فق���ط، ويف ليل���ة الس���فر ش���اورني الديبان���ي يف 
األم���ر، وبع���د ح���وار بيين وبين���ه انتهين���ا إىل أنه 
ميك���ن أن حي���دث هذا اللق���اء يف ليبي���ا، وال داعي 
للس���فر إىل عّمان، وميكن لشماطة والريشي أن 

يسافرا.
إىل  مدع���وًّا  "كان  مشاط���ة:  املهن���دس  يق���ول 
لق���اءات احلوار الوطين بعض اإلخوة من الطرف 
اإلس���المي، ولكنه���م اعتذروا يف آخ���ر اللحظات، 
قبلها بأسبوع أحدهم قال: أنا ال أستطيع، واآلخر 
ألغى الس���فر بع���د أن حجزنا ل���ه التذكرة، وهو 
د.عب���د الرمحن الديباني )هناك خطأ مطبعي يف 

الصحيفة(" )ع148 ص6(.
فتحاش���ى أن يذكرني باالسم، وزعم أنه ُعرض 

علّي واعتذرت، وهذا غري صحيح.
رج���ع مشاط���ة والريش���ي إىل بنغ���ازي وأخربانا 
بنتائ���ج اللق���اء، كان هناك عبد الرمحن ش���لقم 
وآخ���رون، وكّل���ف الدكت���ور مم���ود جربي���ل 
الدكتور رمضان السنوس���ي أن يشارك األخوين 
يف كتاب���ة ورقة يف هذا الش���أن، وأهم م���ا أتيا به 
كان املوافق���ة على املبدأ، والوعد باملش���اركة يف 
لقاء جام���ع للحوار رمبا يس���تمر أياًما يف طربق 

أو البيضاء.
ورقة أخرى

بع���د م���دة جاءن���ا املهندس���ان مشاطة والريش���ي 
بورقة أخرى عل���ى أن تكون أساًس���ا للحوار، وإذا 
هي ورقة التحالف مع بع���ض التغيريات، ُكتب 
هل���ا مقدم���ة جدي���دة، وح���ذف منه���ا م���ا يتعلق 
مبحاكمة أعوان النظام لدى مكمة اجلنايات 
الدولي���ة، ووضع مكانه إنش���اء مكم���ة خاصة، 
وُح���ذف ما يتعلق بدار اإلفت���اء، وُحذف ما يتعلق 
بدس���تور 63، واقرتح���ت الورق���ة تعديل اإلعالن 
الدس���توري املواد من 17 إىل 30 ليقضي بإجراء 
انتخابات نيابية ورئاس���ية، وتش���كيل جلنة فنية 
)أي م���ن خ���ارج املؤمتر( هل���ذا الغ���رض، على أن 
يس���لم املؤمتر الس���لطة إىل الرئيس والربملان يف 
أواخ���ر أغس���طس 2014، وأضي���ف إليها مقرتح 

جتربة حوار.. ورواية أخرى
ممد خليل الزروق

ردا على حوار عبداهلادي مشاطة

برنامج للحكومة القادمة.
مصارحة

مجع���ت أنا املهندس���ني مشاطة والريش���ي 
ببعض رؤس���اء الكت���ل يف املؤمت���ر، وكانا 
يري���دان من كت���ل املؤمت���ر املوافقة على 
الورق���ة أو اق���رتاح تعديل عليه���ا، ويف هذه 
اجللس���ة صارحت األخوين بأن الطريقة 
ال���يت ينتهجانه���ا ليس���ت صحيح���ة، وأن 
هذه املقرتحات واملطالب متثل وجهة نظر 
التحال���ف، وأن���ه جي���ب أن ُتبحث وجيري 
احل���وار فيه���ا وجًه���ا لوج���ه ب���ني املعنيني، 
باملراس���لة،  يك���ون  أن  حل���وار  ميك���ن  وال 
وعل���ى ق���ادة التحال���ف أن يتواضع���وا وأن 
يأت���وا إىل حوار تفاعل���ي يف مكان من ليبيا 
وأن يعرض���وا آراءهم على ش���ركائهم يف 
الوط���ن، وجيري البح���ث الصريح واجلاد 
يف كل هذه الش���ؤون للوصول إىل توافق 

يرضي اجلميع.
م���ن ه���ذه اجللس���ة انقطع���ت االتصاالت 
بي���ين وب���ني مشاطة والريش���ي، واس���تمر 
التفاوض بني الكت���ل يف املؤمتر، وصدرت 
والثاني���ة   ،101 األوىل  الطري���ق  خط���ة 
82، وكان م���ن الالفت لنا أن اآلراء اليت 
جاءتنا من قيادات التحالف خارج املؤمتر، 
ال ن���رى هلا صدى يف التفاوض يف املؤمتر، 
خصوًص���ا إع���ادة النظ���ر يف قان���ون العزل 
السياس���ي، وإقال���ة رئي���س احلكومة، وال 
جند إال ما يتعل���ق خبطة الطريق، وكنا 
نش���ك أن���ه م���ا زال للتحال���ف أعض���اء يف 

املؤمتر ميثلون وجهة نظره. 
عودة

ويف بعض ج���والت التف���اوض لقيت أحد 
اإلخوة املش���اركني يف الوس���اطة، وفهمت 
من���ه أن قي���ادة التحال���ف ميك���ن أن تقبل 
ببعض مقرتحاتن���ا، وأن هناك صيغة من 
قان���ون العزل السياس���ي أفضل من األوىل 
أعدته���ا جلن���ة الع���زل نفس���ها ميك���ن أن 
يقبلوا بها، فوعدته أن أعرض هذه األفكار 
عل���ى بع���ض الكت���ل يف املؤمت���ر، وفعل���ت، 
وكان املهن���دس مشاطة يف مصر، س���افر 
بع���د أن نفض ي���ده من احل���وار، فلما علم 
بظهور فرصة للتوافق جاء إىل طرابلس، 
ولقيت���ه، وقل���ت ل���ه: ال ب���د أن يذك���ر لنا 
حزب التحالف األعضاء الذين يتبعونه يف 
املؤمتر حتى حنس���ب األصوات للتصويت، 
ووعد مبوافاتنا بذلك، وقلت له: إن الورقة 
طويل���ة وال ب���د م���ن اختصاره���ا يف نقاط 
م���ددة ليتمك���ن األعض���اء من دراس���تها 

وإبداء رأيهم بشأنها.
ومل ي���ف املهن���دس مشاطة مب���ا وعد من 

إخبارن���ا بأس���اء م���ن يتب���ع التحالف من 
أعضاء يصوتون على االتفاق، وأرسل إلي 
ملخًصا فيه حنو 13 نقطة، وهي النقاط 
اليت بثتها قناة الدولية بعد التصويت على 
خط���ة الطري���ق 146، عل���ى أن التحالف 
تق���دم بها ووافق عليه���ا، وذلك بعد خروج 
رئيس اللجنة التسيريية حلزب التحالف 

يف مؤمتر صحفي.
موافقة العدالة

وهن���ا حدث���ت حادثة هل���ا دالل���ة، وهو أن 
ممثل العدالة والبناء يف جلس���ة التفاوض 
بني الكتل بادر بذكر هذه النقاط، وأنهم 
يوافق���ون عليها، فس���أل رئيس اجللس���ة: 
هل ينض���م إليه أحد يف ه���ذا املقرتح؟ فلم 
يتكلم أحد م���ن احلاضرين، وفيهم الكتل 
ال���يت كان أعضاؤه���ا ميثل���ون التحال���ف 
يف املؤمت���ر، وكن���ت حاض���ًرا فأش���ار إلي 
عبد الرمح���ن الديباني عند ب���اب القاعة، 
فخرج���ت إلي���ه، فق���ال ل���ي: عب���د اهلادي 
على اهلات���ف، فقلت له: أخ���ربه أن الورقة 
املذكورة مل يتعاط معه���ا أحد من الكتل 

إال كتلة العدالة والبناء.
خلط

وم���ن هنا فإن ما أدىل به املهندس مشاطة 
مليادي���ن يف هذا الش���أن في���ه خلط وجيمع 
ما ه���و حقيقة وما هو بعي���د عنها، قال يف 
حديثه مليادين: "التحالف كانوا مندفعني 
إىل احلل���ول، وه���م أيًض���ا لديهم مش���كلة 
يف داخ���ل املؤمت���ر، ألن التحال���ف أصاب���ه 
التش���ظي، ومت اس���تقطاب بعض أعضائه 
لأس���ف م���ن خ���ارج املؤمت���ر، وأصبح���وا 
وبالتال���ي  أخ���رى،  أف���الك  يف  ي���دورون 
أصبحت س���يطرتهم ش���به مدودة على 
أعضاء التحالف داخ���ل املؤمتر. أما الكتلة 
املرتددة فهي كتل���ة العدالة والبناء، فهي 
مع الوف���اق م���ن الناحية النظري���ة، ومن 
الناحي���ة العملي���ة غ���ري ذل���ك، الحظنا أن 
هل���ا عيًن���ا علين���ا وعيًنا عل���ى املتش���ددين، 
أم���ا الكتل���ة املتش���ددة فهي كتل���ة الوفاء 
أن  عل���ى  موقفه���ا  تب���ين  ال���يت  للش���هداء، 
التحال���ف لي���س لدي���ه أح���د يف الداخ���ل، 
مبعن���ى لي���س لديه الق���وة داخ���ل املؤمتر، 
لقراره���م،  يذع���ن  أن  للتحال���ف  ب���د  وال 
ومش���كلة هذه الكتلة أنه ال حيكمها جانب 
املس���تقلني  م���ن  أيدلوج���ي، فه���م ش���تات 
اهلاربني من التزاماتهم احلزبية وكونوا 
كتلة أسوه���ا الوفاء للش���هداء، وحاولوا 
الظهور مبظهر السيد يف املؤمتر، ولديهم 
أكثر م���ن أربع���ني عضًوا ه���م جمموعة 
من املتش���ددين من كل األطراف، لديهم 

نغم���ة واح���دة، جيي���زون ال���كالم يف كل 
ش���يء إال الع���زل السياس���ي، فه���و مقدس 

قداسة الكتب السماوية" )ع148 ص7(.
وه���ذا التحليل فيه م���ن الصواب وفيه من 
اخلط���أ، فمم���ا جافى احلقيق���ة أن كتلة 
العدال���ة كان���ت م���رتددة، واحلقيقة أنها 
الوحي���دة داخ���ل املؤمتر ال���يت وافقت على 
الورق���ة املقرتح���ة، ومما جاف���ى احلقيقة 
أن كتلة الوفاء متش���ددة وال تقبل احلوار 
يف قانون العزل السياس���ي، وأن���ا أعلم أنها 
كان���ت قابل���ة للح���وار يف كل القضاي���ا، 
ولك���ن مل يطلبها أح���د للحوار، وُأرس���لت 
إليه���ا ورق���ة للموافقة عليه���ا، وهذا ليس 
حبوار، ولكنه إمالء. وقد ش���اركت كتلة 
الوف���اء يف كل ح���وار الكت���ل يف املؤمت���ر، 
ولعله���ا الوحيدة اليت مل تغب عن جلس���ة 
من جلس���ات احلوار طيلة أش���هر عديدة، 
بفض���ل ص���رب رئيس���ها الدكت���ور ممد 
عم���اري والتزام���ه وجديت���ه، ونزل���ت عن 
رأيها يف كث���ري من املواقف طلًبا للتوافق، 
وجتد هذا مش���روًحا يف بيانها الذي صدر 
تعليًق���ا عل���ى املؤمت���ر الصحف���ي لرئيس 

اللجنة التسيريية حلزب التحالف.
أعاجيب

ما كان يطلبه الس���يد مشاطة واآلخرون 
ه���و أن توافق كتلت���ا العدالة والوفاء على 
الورق���ة ال���يت عرض���ت عليهما م���ن خارج 
املؤمت���ر، ب���ل أن تتبنيا ه���ذه الورقة، وأهم 
م���ا فيه���ا بالقي���اس إليه���م تعدي���ل قانون 
العزل السياسي باالس���تثناءات، على حني 
أن أعض���اء التحال���ف يف املؤمت���ر مل يبدوا 
جتاهها اهتماًما يذكر، وهذا من أعاجيب 
السياسة يف ليبيا، أن يطلب منك الشريك 
أن تتبن���ى مواقف���ه باملراس���لة دون جلوس 
للح���وار حوهل���ا، حي���ث مل يفع���ل أنصاره 

املفرتضون ذلك!
وال أري���د أن أعل���ق على ه���ذه األحداث أو 
أس���تنبط منها، أو أذكر ما يس���تفاد منها، 
وأت���رك هذا للق���ارئ، وال هم ل���ي يف هذه 
املقال���ة إال إيراد رواي���ة أخرى لقصة هذه 
اجلولة م���ن احل���وار، وتصحيح م���ا رأيت 
أن خمال���ف للواق���ع فيما ح���كاه املهندس 
عب���د اهل���ادي مشاطة، وُنش���ر يف صحيفة 
ميادين، وهو حيتاج إىل مراجعة، وعلقت 
على ما يعنيين من���ه، وميكن لآلخرين أن 

يعلقوا على ما يعنيهم منه.
���������������������������������������
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81 مرشًحا النتخابات 
مصراتة

)وال(: أعلن���ت اللجن���ة الفرعي���ة النتخاب���ات اجملل���س 
البل���دي مصراتة، أن عدد املتقدمني مبلفاتهم للرتش���ح 
بل���غ 81مرش���ًحا، منهم 73مرش���ًحا يف الفئ���ات العامة، 
االحتياج���ات اخلاص���ة  فئ���ة ذوي  م���ن  و4 مرش���حني 
و4مرش���حات م���ن فئ���ة النس���اء. وتوق���ع عض���و اللجنة 
الفرعي���ة وس���ام الصغ���ري، يف تصري���ح ملراس���ل وكالة 
األنب���اء الليبية مبصرات���ة، أن يتم اإلع���الن املبدئي عن 
قوائ���م املرش���حني نهاي���ة ه���ذا األس���بوع، بع���د مراجعة 
امللفات واستكمال النواقص فيها بعد إغالق باب الرتشح 

اخلميس املاضي.
�������������������������������������������������������������

بدء انتخابات اجمللس 
البلدي ملدينة غدامس

)وال (: ب���دأ الناخبون النتخ���اب اجمللس البلدي غدامس 
يف االدالء بأصواته���م صباح اليوم الس���بت. وأكد رئيس 
اللجن���ة الفرعي���ة النتخاب���ات بلدي���ة غدامس “ حس���ن 
عثم���ان الثين “ أن عدد املس���جلني إلختي���ار اجمللس بلغ 
)4469( ش���خصا أي بنس���بة 90 باملئة من املستهدفني ، 
بينما بلغ عد املرتش���حني )12( شخصا وأن املرتشح من 

الثوار من ذوي اعاقة و املرأة قد مت تزكيتهما. 
�����������������������������������������������������������

إقبال متزايد للناخبني 
الختيار مرشحي جملس جالو

ش���رع ناخب���و اجمللس البل���دي لبلدي���ة جال���و يف عملية 
االقرتاع الختيار مرش���حيهم منذ صباح اليوم، وارتفعت 
أصوات ع���دد من الناخب���ني بالتكبري اثن���اء توجههم إىل 
املراك���ز االنتخابية. وش���هدت املراكز تواف���دا متزايدا 
للناخب���ني، فيم���ا ال ت���زال العملي���ة االنتخابي���ة وال���يت 
تس���تمر حت���ى الثامن���ة مس���اء، تس���ري عل���ى حن���و جيد. 
وق���ال عض���و املركز االنتخابي “ س���عد ب���ن أبي وقاص 
“ مبنطق���ة اللب���ة ، ممد عب���د اهلل التوات���ي إن املراكز 
االنتخابي���ة مبنطق���ة جالو، فتح���ت أبوابها الس���تقبال 
كاف���ة الناخب���ني. وأضاف “ إن كاف���ة التجهيزات اليت 
اتذته���ا اللجن���ة الفرعي���ة النتخ���اب اجملل���س البلدي 
جالو كان���ت بالص���ورة الصحيحة، فاملع���دات متكاملة 
والتجهي���زات وافية، وتأمني مراكز االقرتاع مت بش���كل 
ممت���از “ . وأوضح عض���و اللجنة باملرك���ز االنتخابي “ 
حليم���ة الس���عدية “ ، صاحل ممد مح���د ، “ إن طريقة 
االق���رتاع النتخاب اجمللس البلدي تس���ري بصورة س���هلة 
وميس���رة، مشريا إىل  نش���ر قوائم املسجلني بكل مركز 
انتخاب���ي يف لوحة اإلعالنات باملركز واليت مت ترقيمها 
وترميزه���ا جملموع���ات. وأض���اف “ وما عل���ى الناخب إال 
التأكد من وجود أسه ورقمه ورقم اجملموعة، لينتقل 
بع���د ذلك حملطة االقرتاع ليج���د أسه وكرت للتوقيع 
علي���ه بعد تأك���د اللجنة م���ن أهليته وبصم���ه لبصمة 
االنتخاب، ويباش���ر يف إس���تالم من���اذج اق���رتاع الناخبني 
ليخت���ار مرش���حه “. وم���ن املق���رر أن يتوج���ه ملراك���ز 
االق���رتاع جبالو الي���وم ، ما يزيد ع���ن 5000 االف ناخب 
الختي���ار جمل���س البلدية من س���بعة أعض���اء من أصل 
س���بعة وعش���رون، أحده���م تق���رر عضويت���ه للمجل���س 
البلدي للبلدي���ة بالتزكية وهو املرتش���ح عن فئة ذوي 
اإلعاقة من الثوار. وسيختار الناخبني مخسة مرشحني 
من أصل أربعة وعش���رين للفئة العامة، ومرش���حة من 

أصل اثنني للنساء.
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 ب���كل تأكيد مل يط���ر ببال الش���هداء بإذن اهلل 
تع���اىل امله���دي زيو وفخ���ري الصالب���ي وممد 
أمبارك العقيل���ى واملهدى الس���مني وغريهم من 
الذين تقدموا قافلة شهداء 17 فرباير 2011 أن 
تنتهي الثورة إىل الوضع املأس���اوي الذى نعيش���ه 
الي���وم ... تقدموا آملني أن يتغري وضع ليبيا املائل 
بوجود القذايف وأن ينع���دل مبجرد القضاء عليه 
حبي���ث تتح���ول إىل دول���ة كم���ا هو الع���امل فى 
القرن الواحد والعشرون ... هؤالء الشهداء جادوا 
بأرواحه���م خمتارين فى س���بيل الوطن س���اعني 

إىل تب���ني اخلي���ط األس���ود من اخلي���ط األبيض 
من فجر الوط���ن ... واجلود بالنفس أقصى غاية 

اجلود ...
 ثورة 17 فرباير قامت بعد أن بلغ الس���يل الزبى 
منذ س���نوات وقدمت تقني���ة املعلومات ومنتجات 
العص���ر مع���اول هل���دم الطغي���ان واخل���روج من 
القمق���م ... متمثلني مبا حصل فى تونس ومصر 
.. اللتان نظام احلك���م فيهما وإن كان فى نطاق 
الدكتاتوري���ة إال أنهم���ا أخف بكثري مم���ا عاناه 

الشعب اللييب ...
الث���ورة ب���دون قي���ادة ألنه���ا مل تك���ن  انفج���رت 
مُ�سيس���ة أو إفراز أيديولوجية معينة ... اقتضت 
طبيع���ة األش���ياء أن يتكون جس���م يدي���ر حاجات 
املواطنني وميكنه م���ن خماطبة العامل ... فقامت 
جمموع���ة م���ن النخب���ة بتول���ي ه���ذه املهمة من 
األي���ام األوىل للث���ورة من قاع���ة مكمة مشال 
بنغ���ازي واجلامعة الدولي���ة ... لكن يبدو أن هذه 
النخبة أس���اءت اختيار رئيس هذا اجلسم ) الذى 
ال يُ�ع���رف ع���دده حتى يومن���ا هذا ( الذي س����ُمي 
اجمللس الوطين االنتقالي فكان السيد مصطفى 
عب���د اجللي���ل .. هذا الرج���ل ال س���ابق نضالي له 
وال خربة وليس���ت له مؤلفات فى علم السياس���ة 
واإلدارة وه���و ف���ى الواق���ع م���ن رواف���د النظ���ام 
ال���ذى تس���عى الث���ورة لإلطاحة ب���ه ... فهو لذلك 
اختي���ار الصدفة ال س���ند له فأصب���ح الرجل غري 
املناس���ب فى املكان احلس���اس جداً ... هذا االختيار 
الس���يئ كان ه���و بداي���ة زرع الش���وك فى حقول 
الث���ورة هذا الش���وك من���ى وترعرع ف���ى اجمللس 
الوط���ين االنتقال���ي ال���ذى أصب���ح يدي���ره فعليًا 
لي���س مصطفى عب���د اجلليل ولكن أح���د الُدَهاة 
الَدهاِقَنٌة من أعضائه الذى كان ال يريد للثورة 
أن تق���وم أص���اًل عندم���ا ش���جع الدكت���ور عل���ى 
الصالب���ي ي���وم 2011/02/04 أن يقابل س���يف 
اإلس���الم القذايف ويق���رتح عليه أن يق���وم النظام 
مبب���ادرة كإلغاء اللج���ان الثورية ووع���د بإعداد 
دس���تور حتى يتف���ادى النظ���ام بذل���ك االحتقان 
القائ���م فى الش���ارع وحتى ال يتم ف���ى ليبيا ما مت 
ف���ى تون���س ومصر ...  ه���ذا االقرتاح ع���الوة على 
أن���ه يري���د إجه���اض الث���ورة إال أن���ه كش���ف أن 

ه���ؤالء ال يعرفون القذايف بالرغم من معايش���ته 
42 س���نة فه���م واهمون ومع ذل���ك فعداء عضو 
اجمللس الوطين االنتقالي لروح الثورة دفعه إىل 
إمكانية إفشاهلا بعد أن جنحت وذلك عندما قام 
مبفاوض���ة النظام فى القاهرة خالل ش���هر مايو 
القذايف لقب�ِ�ل  ... ولوال لطف اهلل وغرور   2011
العرض الذى قدمه الصالب���ي وزميله ولصارت 

الثورة لوجهة أخرى ...
وبعد أن جنحت الثورة ومات القذايف أستمر زرع 
األش���واك ف���ى طريق الث���ورة حتى تدم���ي أرجل 

الس���ائرين فيه وذلك برفض العودة إىل دس���تور 
– كما لو  – دس���تور الش���رعية   1963/1951
أن عم���ل القذايف االنقالبي جيب أن يبقى وجيب 
إلغ���اء األس���س التى ب���ين عليه���ا دس���تور 1951 

بالكامل ...
غاب���ة الش���وك ترعرعت ب���رتك عاصم���ة الثورة 
واالنتق���ال إىل طرابلس امل���راد أن تكون عاصمة 
باإلكراه التى كانت املس���ريات املليونية املؤيدة 
للقائد فيها حتى ش���هر أغس���طس 2011 الذين 
لبس���وا الث���ورة وأصبحوا دعاة ثوري���ني حتى بلغ 
عددهم م���ا يزيد عن رب���ع مليون  ب���دل أن يبنوا 
الدولة أصبحوا معاول هدم فى أحالم املواطنني 
... وه���ل ما تعانيه ليبيا الي���وم إال من دعاة الثورة 
دروع .. وغ���رف عملي���ات ث���وار .. ه���ى عب���ارة عن 
جماري لأم���وال املنهوبة فى أكرب عملية نهب 

ونصب فى تاريخ ليبيا.
هذه املليش���يات  وقياداته���ا فى املؤمتر هى احلائل 
الوحيد حنو تش���كيل جيش وش���رطة ألن بقائها 
عم���ل  دون  خيالي���ة  مبرتب���ات  أفراده���ا  ي���دم 
ويدم أشخاص فى املؤمتر الستخدامها عصى 
لض���رب خصومه���م ... سياس���يًا لدعاة السياس���ة 
وأيدلوجيًا مل���ن يريد أن يكون امل�ُ���ال ممد ع�ُمر 
اللي���يب وق���رارات املؤمت���ر تعزز ه���ذا ) الق���رارات 
2014/33 ( مبطالبتها باخلروج  2013/53 و 
من امل���دن ثم دعوته���ا للعودة حلفظ ه���ذه املدن 
ذاته���ا ... وال���ذى يس���تطيع أن حيم���ي امل���دن هم 
رجال اس���تخبارات ومباحث وأم���ن داخلي ضمن 
منظوم���ة أمن مرتف ال ه���واة ومن يدعي غري 
ذل���ك فهو إما ) أ ( ال ش���يء علي���ه أو منافق أو من 

دعاة اهلروب للخلف ...
نش���أ طاب���ور خامس أصبح كم���رض اإليدز فى 
جس���م الوطن عندم���ا اعتنقوا مش���اريع األجنيب 
... كان الليبي���ون يعتق���دون بأن قن���اة اجلزيرة 
القطري���ة هي داعم���ة للحرية لوج���ه اهلل ولكن 
أدرك كل ذي بص���رية أنه���ا تض���ع الس���م ف���ى 
العس���ل ... كانت منرب أعلن من���ه على الصالبي 
بأن الش���عب اللييب ال يريد مم���ود جربيل وأن 
نزار كع���وان أصبح مذيع دائم مهمته التبش���ري 

باإلخوان القادمون ...

لي���س الش���عب اللي���يب ال���ذى ال يري���د مم���ود 
جربي���ل ولك���ن الش���يخ مح���د ه���و م���ن ال يري���د 
ذل���ك ألن وجه���ة نظر ممود جربي���ل ال تدم 
مش���روع قطر فى ليبيا أكدها أن���ه عندما أعلن 
مم���ود جربيل س���عي املكتب التنفي���ذي جلمع 
الس���الح من املواطنني أنربى ش���يخ قطر بأن هذا 
جي���ب أن ال يتم.. تع���زز هذا عندما ُدع���ي لزيارة 
ليبي���ا فقال أنا أدع���و الغري لزيارة ليبي���ا ال ُأدعى 
... كم���ل املش���هد عندم���ا ت���وىل الصالب���ي وعبد 
الرازق العرادي سحب خطة تأمني طرابلس من 

املكتب التنفيذي وتس���ليمها لعبد احلكيم باحلاج 
القطري اهلوى فكان هذا وبااًل على الوطن حقق 
ال لس���حب األسلحة من الش���ارع بل حقق ضمان 
وص���ول مزي���د م���ن الس���الح ع���ن طري���ق مطار 
أمعيتيقة اخلارج عن التغطية ملا يُ�س���مى ) دولة 

.... )
واهلي���كل  ركس���وس  ف���ى  احملص���ورة  الدول���ة   
العظمي ملُ�س���مى املؤمتر الوطين ذل���ك ألنه مات 
فع���اًل ي���وم 2014/02/07 وال أعلم ما إذا كان 
القانوني���ون الذين ال تلو منه���م الفضائيات قد 
رفع���وا دعوى أم���ام احملكمة الدس���تورية للفصل 
فى دع���وى البقاء أو االنتهاء لنك���ون على بصرية 
... وإن كان���ت رفع���ت دعوى ملاذا تتل���كأ احملكمة 
فى إصدار حكم ب���ات ألن هذا الوضع املائع يضر 
بالوض���ع القانون���ي وبذل���ك يت���م التس���ريع ف���ى 

الدمار بالوطن ...
باعتب���اري م���ن األري���اف أع���رف أن���واع الش���وك 
وأعرف بأن أقس���اها هو ) املرّير ( ... مرّير الوطن 
أصب���ح عندما عاد س���يد اجلميع ) اخلوف ( الذى 

كن���ا نعتقد بأننا دفناه مع املقب���ور فإذا به ي�ُبعث 
م���ن جديد أكث���ر ش���بابًا ألن األول كان ينتهي 
بك األم���ن الداخلي إىل أبو س���ليم وإن كان لك 
عمر س���تخرج يومًا ما ... أما خوف اليوم فيذهب 
ب���ك اجملهول بعد التعذيب إىل املقابر مباش���رة ... 
حت���ى قال أحدهم " يا مااله يا مرت بوي األوىل " 
وكما قال املثل التونس���ي " كنت بالقديم ماني 

راضي ..  وجاني اجلديد زود أمراضي " 
م���ن الثمار املرة التى أهداه���ا لنا اجمللس الوطين 
االنتقالي دار اإلفتاء التى أصبح س���اكنها ) بتاع 
كل���ه ( فه���و يعت���رب التصوي���ت ف���ى االنتخابات 
ف���رض كفاية وأن العصي���ان املدني هو عصيان 
للرمح���ن متغافاًل عن قول اهلل تعاىل )َواَل َتُقوُلوا 
ملَ���ا َتِص���ُف َأْلِس���َنُتُكُم اْلَك���ِذَب َهكَذا َح���الٌل َوَهكَذا 
َحَراٌم ِلَتْفرَتُوا َعَل���ى اهللنَِّ اْلَكِذَب ِإننَّ النَِّذيَن َيْفرَتُوَن 
َعَلى اهللنَِّ اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن ( ووصفه ملن ال يشكر 
) إم���ارة قط���ر ( م���ن الليبيني هو أق���ل من كلب 
أجلك���م اهلل ... وأن اخلروج على املؤمتر هو خروج 
عل���ى ولي األمر ال جيوز ش���رعًا حت���ى ولو كان 
ولي األمر هذا هو بو س���همني !!! ونس���ي أنه خرج 
عل���ى ولي األمر ) القذايف ( ال���ذي كان يدعو له 

حتى أجل قريب ...
يُ�غيظين البع���ض عندما يقول الصادق الغرياني 
ع���امل جليل ... فل���و كان عاملًا ملا ص���در عنه مثل 
وصف الليبيني بال���كالب ألن اهلل ال حيب اجلهر 
بالس���وء من القول وألن م���ن مل مينعه علمه عن 
البذيء من الق���ول يصبح كمن مل تنهه صالته 
عن الفحشاء واملنكر فلم تزده من اهلل إال بعداً ...

يوص���ف وع���د بلف���ور بأن���ه مم���ن ال ميل���ك مل���ن 
ال يس���تحق وه���و ح���ال مس���مى املؤمت���ر الوطين 
االنتقالي ألنه ال ميل���ك النتهاء صالحيته ملن ال 
يس���تحق وهو رئي���س احلكومة املؤقت���ة باعتباره 
كان عضواً فى جملس الوزراء املقال وفى العامل 
كل���ه عندما ت�ُقال احلكوم���ة ت�ُقال ككل إال فى 
ليبيا فهذا العُ�رف ال ين�ُاسب أجندات بعض الكتل 
فى اهليكل ) املؤمتر ( التى يهمها أن يبقى الوضع 

مائعًا هكذا إىل أجل غري مسمى ...
املتش���بثون بكراسيهم واخلاطفون للسلطة عنوة 
يتحجج���ون بأنهم ال يري���دون أن يذهب الوطن 
فى ف���راغ ... وأي فراغ بعد الذى حنن فيه هو فى 

الواقع الضياع بعينه ...
ل���وال أنه ال يقن���ط م���ن رمح���ة اهلل إال الضالون 
ال���ذى عب�ّ���ر عنه���ا وطني���ًا الش���هيد عبد الس���الم 
املس���ماري فى مقولته " البد م���ن ليبيا وأن طال 
النضال " لقلنا على ليبيا والدنيا الس������الم ...              
ف���ى الوقت ال���ذى نهنئ في���ه صحيفتن���ا ميادين 
بالس���نة الرابعة فأنن���ا نبتهل للعل���ي العظيم أن 
نق���رأ عل���ى صفح���ات أعداده���ا القادم���ة خطط 
العبور الناج���ح واآلمن لدولتن���ا املنكوبة واملتأملة 
ليبي���ا إىل رك���ب ال���دول املدني���ة الدميقراطية 

العادلة واملتفوقة فى مجيع اجملاالت.
متنياتن���ا حلري���ة الصحافة والتعب���ري عن الرأى 
االس���تمرار والتق���دم فى ظ���ل دولة املس���تقبل ...  

دولة الدستور والقانون واملؤسسات.   
وهلل األمر من قبل ومن بعد ،،، 

��������������������������������������������
التاريخ : 2014/04/15

))E-mail : i_elzughaid@yahoo.com

زرعوا الشوك ... فحصدنا الضياع

ولك�ن البد من ليبيا وإن طال النض�ال
إبراهيم ممد الزغيد

على الصالبي األمري القطري األب مصطفي عبد اجلليل عبد الرزاق العرادي ممود جربيل فتحي البعجة

املهدي زيو

امليزانية الليبية لسنة اجلارية تصل إىل 42.4 مليار دوالر

عمر الشكماك : من 
الصعب التنبؤ باستقرار 

إنتاج ليبيا النفطي

قال وزي���ر النفط اللي���يب عمر الش���كماك لرويرتز يف 
مقابل���ة، الي���وم األربع���اء، إن���ه ال يوج���د ج���دول زمين 
واضح الس���تئناف إنتاج مستقر للنفط؛ حيث إن إنهاء 
األزم���ة م���ع املعارضني املس���لحني ال يزال هًش���ا ورمبا 
يك���ون إغ���الق املوان���ئ لتس���عة أش���هر قد س���بب ضرًرا 
لبع���ض املنش���آت.وبدأت ناقل���ة حتميل النف���ط اخلام 
يف ميناء مرس���ى احلريقة بش���رق ليبيا الي���وم، وذلك 
للمرة األوىل منذ يولي���و، يف أول عالمة إجيابية على 
وض���ع نهاية حلصار أربعة موانئ من جانب جمموعة 
مس���لحة يقودها إبراهي���م اجلض���ران تطالب باحلكم 
الذات���ي لش���رق البالد لك���ن طرابل���س ال ت���زال تواجه 
عقب���ات كث���رية الس���تعادة ج���زء كبري م���ن إنتاجها 
النفط���ي.وال تزال احملادثات مس���تمرة لف���ك احلصار 
ع���ن أك���رب املراف���ئ النفطي���ة يف الب���الد وكان م���ن 
املنتظ���ر إعادة فت���ح ثاني ميناء بعد اتفاق يف األس���بوع 
املاض���ي، لكّنه ال ي���زال حتت س���يطرة اجلضران.وقال 
الش���كماك: "مين���اء الزويتينة ليس جاه���ًزا بعد...نظًرا 
ألنن���ا مل نتلق بع���د إخطاًرا بإنه���اء احلصار من حرس 
املنش���آت النفطية. نتوقع ذلك قريًبا...مل ميض س���وى 
أس���بوعني على االتفاق".وأضاف: "س���نعمل بعد تلقينا 
إعالًن���ا وس���نبدأ بعملية تقييم ثم نس���تطيع بعد ذلك 
إلغ���اء حال���ة الق���وة القاه���رة مثلم���ا فعلنا يف مرس���ى 
احلريقة".وتابع الش���كماك أن إنتاج النفط حالًيا يبلغ 
حنو 200 ألف برميل يومًيا وتشكل الصادرات حوالي 
70 % م���ن اإلنتاج، بينما ال ي���زال متجون آخرون 
يغلق���ون حقلي الش���رارة والفي���ل يف الغرب.وقال: "يف 
خالل أربعة إىل مخسة أس���ابيع ال نستطيع أن حندد 
الكميات اجلديدة ملتوسط الصادرات. ستكون الكميات 
جزًءا م���ن اخلام يف مس���تودعات التخزين".وبالنس���بة 
لإلنتاج قال الش���كماك إنه من الصعب التنبؤ بس���رعة 
عودة احلقول إىل مس���توياتها املعتادة حيث من السهل 
أن يك���ون هن���اك مزي���د م���ن االضط���راب إضاف���ة إىل 
أض���رار بس���بب اإلغالق لف���رتة طويلة.وأض���اف: "من 
وجه���ة نظر فني���ة قد يك���ون هناك بع���ض الضرر. مل 
يتض���ح ذل���ك بعد. س���يقوم فريق فين بإج���راء تقييم".

وقب���ل احلص���ار اس���تجابت احلكوم���ة بالفع���ل ملطالب 
نشطاء آخرين يف الش���رق من بينها نقل مقر املؤسسة 
الوطنية للنفط إىل بنغازي.وقال الشكماك إن اخلطة 
ال تزال قائمة لكّنها ال تزال يف مراحلها األوىل وهناك 
حاجة لتشييد مبنى.ووصلت الناقلة إجييان ديغنييت 
إىل مرس���ى احلريق���ة أم���س الثالثاء وهن���اك ناقالت 
أخ���رى يف الطريق حبس���ب املؤسس���ة الوطنية للنفط 
ومصادر مالحية.وقالت املؤسس���ة الوطنية للنفط يف 
بي���ان عل���ى موقعها اإللكرتون���ي إنها ص���درت 248.6 
ملي���ون برميل من النفط اخلام أو 71 % من إمجالي 
إنتاجه���ا النفطي يف الفرتة من األول من يناير 2013 

وحتى 30 من نوفمرب من العام نفسه.

التخطي���ط واملالي���ة  ص���رح عض���و جلن���ة 
باملؤمت���ر الوط���ين الع���ام اللي���يب » مم���د 
معزب « أن امليزانية العامة للبالد يف السنة 
اجلارية س���تبلغ قراب���ة 42.4 مليار دوالر. 
وأض���اف » مع���زب « أن املؤمتر الوطين العام 
س���يبدأ يف مناقش���ة امليزانية باستثناء الباب 
الراب���ع املتعل���ق مبش���روعات التنمي���ة اليت 
تصل قيمتها إىل 10 مليارات دينار. وأش���ار 
إىل أن حجم اإلنفاق على األجور يصل إىل 
18.2 ملي���ار دين���ار، ويصل حجم النفقات 
8 ملي���ارات دين���ار،  التش���غيلية يص���ل إىل 
وبالنسبة للسلع واحملروقات فتصل قيمتها 
إىل 13.2 مليار دين���ار لييب. وأضاف عضو 
املؤمتر الوطين أن مداخيل النفط بلغت يف 

ميزانية الس���نة احلالية قرابة 27.9 مليار 
دين���ار، باالعتم���اد عل���ى انتاج نفط���ي قدره 

600 أل���ف برمي���ل يوميا، وبس���عر برميل 
يصل إلي 100 دوالر.

رويرتز: تعتزم ليبيا تقليص الدعم الباهظ 
التكلف���ة ال���ذي يتمتع ب���ه مواطنوه���ا عند 
ش���رائهم وقود الس���يارات الذي يتم تهريب 
معظم���ه إىل تون���س إلع���ادة بيعه بأس���عار 
"البطاق���ات  أعل���ى وذل���ك بتطبي���ق نظ���ام 
ب���دأت  ال���ذي  النظ���ام  الذكي���ة" كذل���ك 
مص���ر اجملاورة خط���وات لتنفي���ذه. ويعاني 
اقتص���اد ليبي���ا حتت وط���أة نفق���ات الدعم 
ملواد ترتاوح من البنزين إىل اخلبز وتذاكر 
الطريان واليت تلتهم م���ع مرتبات موظفي 
الدولة أكثر من نص���ف عائدات امليزانية. 
وحتجم احلكومة املؤقتة عن خفض الدعم 
الذي طبقه الزعي���م الراحل معمر القذايف 

إلسكات املعارضة مع استمرارها يف السعي 
لفرض س���لطة الدولة يف بلد تتفش���ى فيه 
األس���لحة. وق���ال املتح���دث باس���م جملس 
ال���وزراء أمحد األم���ني الي���وم اخلميس إنه 
م���ع تدني عائ���دات التصدير بس���بب اغالق 
حقول النفط ومرافئ تصديره الرئيس���ية 
أش���هر بس���بب االضطراب���ات  من���ذ تس���عة 
السياسية والنزاعات احمللية فإن احلكومة 
نظ���ام  تطبي���ق  الربمل���ان  عل���ى  س���تقرتح 
البطاقات الذكية يف شراء الوقود. وحينما 
يتم تطبي���ق ه���ذا النظام س���يكون مبقدور 
املواطنني شراء كمية مدودة من الوقود 
املدعوم وس���يضطرون إىل ان يدفعوا س���عر 

الس���وق العادي ألي كمي���ة إضافية. وجاء 
الداف���ع إىل ات���اذ ه���ذا الق���رار م���ن زيادة 
مفاجئ���ة يف اس���تهالك الوقود. فق���د ارتفع 
استهالك البنزين والديزل 15 يف املائة بني 
عامي 2012 و2013 وهو ما يفوق الزيادة 
املعتادة اليت ترتاوح بني 3 و7 يف املائة. وقال 
األمني "الزي���ادة اإلضافية ترجع إىل زيادة 
عمليات التهريب والسيما إىل تونس. زيادة 
عدد الس���يارات ال تربر هذه الزيادة البالغة 
يف  الوق���ود  تهري���ب  املائة."ويش���يع  يف   15
مشال أفريقيا وقد اتسع نطاقه يف الفوضى 
اليت اعقبت ثورات الربيع العربي. وتس���ر 
مص���ر واجلزائ���ر أيض���ا املزي���د م���ن الوقود 

املدعوم بس���بب عملي���ات التهري���ب. وتعمل 
الس���لطات املصرية بنش���اط ملكافحة طرق 
التهري���ب وخاصة م���ن خ���الل األنفاق اىل 
قط���اع غزة. وقال األمني إنه يف ليبيا اتس���ع 
نطاق التهريب الذي كان جتارة مدودة 
تش���مل عددا قليال م���ن الس���يارات احململة 
بالبنزين ليصبح نش���اطا تديره "عصابات" 
تق���وم بنقل كميات كب���رية من الوقود يف 
ش���احنات صهرجيي���ة عرب احل���دود. وتليب 
ليبي���ا يف العادة معظ���م احتياجاتها احمللية 
م���ن الوق���ود م���ن خ���الل طاقته���ا للتكرير 
البالغ���ة 380 أل���ف برمي���ل يومي���ا. ولك���ن 
يف األش���هر التس���عة املاضية تس���بب إغالق 

أكرب مصف���اة يف البالد وتعطل بني احلني 
واآلخ���ر لثان���ي أك���رب مصف���اة يف الزاوية 
بسبب االضطرابات يف زيادة واردات الوقود 
والس���يما م���ن إيطالي���ا. وتتوق���ع طرابلس 
توف���ري 800 ملي���ون دين���ار )650 ملي���ون 
دوالر( س���نويا من تكاليف الدعم بتقليص 
عملي���ات التهريب اليت اتس���ع حجمها وبلغ 
حن���و 1.3 ملي���ار دين���ار بع���د وض���ع حدود 
قصوى الس���تهالك الوق���ود املدع���وم. وقال 
األمني "إنه عبء كبري ج���دا على امليزانية 
وه���ذا جم���رد س���لعة واح���دة م���ن الس���لع 
املدعوم���ة. واألغذي���ة مث���ل الطحني وزيت 
الطهي رخيصة جدا جدا باملقارنة بالبلدان 
األخ���رى ول���ذا يوجد مهرب���ون مرتفون." 
وق���ال األم���ني ان احلكوم���ة تن���وي تطبيق 
نظام البطاقات الذكي���ة كمرحلة أولية 
خالل ش���هرين إىل ثالثة أشهر. وقد يكون 
هذا هدفا طموحا بسبب املنازعات السياسة 
واس���تمرار الفوضي الذي يش���ل التش���ريع 
وصن���ع الق���رار يف ليبيا.وق���ال األم���ني ان���ه 
يف املرحلة األخرية س���يتم اص���دار بطاقات 
الش���خصية  بياناته���م  عليه���ا  للمواطن���ني 
ويتم معاينته���ا يف مطات البنزين لرصد 
بيان���ات االس���تهالك. ونظ���را ألن التهريب 
يبدأ حتى قبل وصول البنزين اىل مطات 
الوقود فإنه س���يتم مراقبة الش���احنات اليت 
وق���ال  بالوق���ود.  احملط���ات  بتزوي���د  تق���وم 
األم���ني "س���يتم أيض���ا تس���جيل احملط���ات 
مط���ات  انه���ا  م���ن  التأك���د  يت���م  حت���ى 
حقيقية وليس���ت وهمي���ة." واض���اف قوله 
"هذه الطريقة لس���حب البس���اط من حتت 
أقدامهم ومكافح���ة التهريب." وحينما يتم 
جتميع بيانات كافية س���تصبح البطاقات 
إلزامي���ة ويت���م يف نهاي���ة املط���اف تقيي���د 
كمي���ة البنزين. وقال األمني "على س���بيل 
املث���ال س���يكون 50-40 لرتا يف األس���بوع أو 
رمبا 200 لرت يف الش���هر بسعر مدعوم وما 
يزي���د على ذل���ك س���يدفع بالس���عر العادي 
األعل���ى." واضاف���ت األم���ني دون أن يذكر 
طرابل���س  أن  للتطبي���ق  م���ددا  تاري���ا 
تري���د أن تتأكد م���ن أن املواطنني وحدهم 
سيستفيدون من هذا النظام وسيتعني على 
حنو 200 ألف أجنيب يعيشون يف ليبيا دفع 

سعر أعلى يف مطات الوقود. 

ليبيا تعتزم تطبيق البطاقات الذكية خلفض 
دعم الوقود ومكافحة التهريب
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    فتحي علي الساحلي

2121 ميادين الفن
خليل العرييب

مسابقة تتقاذفها 
األمواج ... !!!

عندما أعلن عن بداية مس���ابقة كرة القدم للدرجة 
األوىل كنا نش���ك يف إمكانية جناحها يف ظل ظروف 
الب���الد الصعب���ة بل أنن���ا كتبنا عنها أنها مس���ابقة ال 
ل���ون وال طعم هلا ألنها تقام ب���دون حضور اجلماهري 
وعدم تفعيل قاعدة اهلبوط .. ولكن املسابقة استمرت 
حتى اآلن وأفرزت من خالهلا جمموعة من الالعبني 
ش���كلوا فريق���ًا وطنيًا حق���ق إجنازاً غري مس���بوق وهو 
الف���وز ببطول���ة أفريقي���ا للمحلي���ني ألول م���رة عن 
جدارة واس���تحقاق ثم برز من خالهلا أيضًا فريقًا هو 
فري���ق األهلي اللي���يب الذي ولد يف بنغ���ازي الصامدة 
واآلبية اس���تطاع أن حيقق إجناز كبرياً عندما وصل 
إىل دوري الثماني���ة يف بطولة أفريقي���ا لأندية بعد 
أن أقص���ى ثالث���ة فرق على رأس���ها األهل���ي املصري 
صاح���ب اإلجنازات وبطل أفريقي���ا عدة مرات . ولكن 
مع كل اس���ف بدأت تظهر ع���دة عوامل تنذر بتوقف 
هذه املسابقة وعدم انتهائها يف موعدها األصلي حيث 
تتقاذفها األمواج من كل جانب .. مرة عندما امتنعت 
األندي���ة ، عن اللعب م���ع بداية مرحل���ة اإلياب حتى 
تتحص���ل عل���ى دع���م وزارة الش���باب والرياضة الذي 
تع���ودوا علي���ه ... ومرة أخ���رى ألن ملع���ب بنينا حتت 
الصيانة ومرة ثالثة بس���بب العصيان املفروض بقوة 
الس���الح وصعوبة السفر عن طريق اجلو ... ثم ها هو 
الفري���ق الوطين يس���تعد لتجمع جديد والس���فر إىل 
الربتغ���ال .. لذلك فهي مس���ابقة مس���كينة ومظلومة 
ولعلها س���تتوقف أمام كل هذه األس���باب والظروف 

... أعتقد ذلك  !!!!

   ول���د الالع���ب رجب عم���ر األحول يف 
وه���و   1939 ع���ام  طرابل���س  مدين���ة 
ش���قيق ثعل���ب الك���رة الليبي���ة أمح���د 

األحول . 
    ب���دأ حيات���ه الدراس���ية يف مدرس���ة 
ش���ارع الزاوي���ة مع بداية مخس���ينيات 
القرن املاض���ي ، ويف عام 1955 انضم 
إىل فري���ق املش���عل ولع���ب ل���ه ث���الث 
الثاني���ة  الدرج���ة  س���نوات يف بطول���ة 
فري���ق  إىل  انتق���ل   1958 ع���ام  ويف   .
الرتس���انة القديم ، واستطاع أن يسهم 
يف صع���وده إىل الدرج���ة الثانية . . ثم 
غادره م���رة أخرى يف ع���ام 1959 إىل 
فريق املش���عل ، وعندما بدأت ش���هرته 
وإحل���اح  وبتش���جيع  واع���د  كالع���ب 
شقيقه أمحد األحول انتقل إىل فريق 
االحت���اد ع���ام 1961 ، ويف نفس العام 
اختاره مدرب املنتخب للمش���اركة يف 
ال���دورة العربية الثالث���ة اليت جرت يف 
املغ���رب عام 1961 . وقدم مع املنتخب 
اللي���يب يف هذه ال���دورة أفضل ما عنده 

كالعب وسط جيد ومتمرس. 
    فف���ي أول مب���اراة يلعبه���ا يف تل���ك 
الدورة ض���د املنتخب اللبناني أش���ادت 
الصحافة املغربية بقدراته وإمكانياته 
وموهبت���ه الف���ذة . ويف املب���اراة الثانية 
ال���يت لعبها ضد املنتخب الكوييت واليت 
انته���ت بالتع���ادل ) 2 � 2 ( بهر األنظار 
مبستواه الفين ، حتى أن السفري اللييب 
يف املغرب قدم له س���اعة ذهبية تقديراً 
مل���ا قدمه يف تلك املباراة وتش���جيعًا له . 
. كان رج���ب األح���ول نقل���ة جدي���دة 
يف الك���رة الليبي���ة ، فل���م يك���ن يتقي���د 
مبه���ام الع���ب الوس���ط القدي���م وهي 
مراقبة العيب وس���ط اخلصم وإفشال 
حتضريه���م وتس���ديداتهم من وس���ط 
عل���ى  تغلب���ت  إبداعات���ه  ب���ل   ، امللع���ب 

إمكاني���ات اخلصم، وب���دأ يصنع الكور 
للمهامجني ويس���دد من خارج منطقة 
اجل���زاء ويس���اعد املدافعني يف تفيف 
الضغ���ط عل���ى مرماهم . حت���ى أنه يف 
1963 ن���ال لق���ب ه���داف دوري  ع���م 
احملافظ���ات الغربية . كما أنه س���جل 
ه���دف الف���وز عل���ى فري���ق دارن���س يف 
املباراة اليت جرت بني االحتاد ودارنس 
لتحديد الفائز ببطولة دوري ليبيا يف 

موسم 1966 . 
    ف���از م���ع فري���ق االحت���اد بع���دد من 
البط���والت منه���ا بطول���ة ال���دوري يف 
 .  1969  �  68  �  66  �  65  : مواس���م 
وبطوالت احملافظات الغربية 61 � 62 

 . 1968 � 67 � 66 � 65 � 64 � 63 �
   كم���ا ش���ارك م���ع فري���ق االحتاد يف 
تصفي���ات بطول���ة األندي���ة األفريقية 
أبط���ال ال���دوري الع���ام1967 ، حي���ث 
لعب مباراتني م���ع فريق دينامونيامي 
النيجري ، كما شارك أيضًا مع فريق 
االحتاد يف بطولة أندية املغرب العربي 

يف اجلزائر عام 1970 . 

   

لعب مع فريق االحتاد عش���رة مواسم 
، وبع���د أن اعت���زل ك���رة الق���دم ع���ام 
1971 وه���و يف قم���ة مس���تواه الف���ين 
والبدن���ي . . توىل تدريب فريق أش���بال 
االحتاد لعدة س���نوات ، وأس���هم يف بناء 
قاع���دة كروية عول عليه���ا فيما بعد 
يف تقديم العبني مهرة للفريق األول . 
   ه���ذا ه���و الالع���ب رج���ب األح���ول ، 
أح���د أب���رز الع���يب الوس���ط يف ليبي���ا . 
الع���يب  نتذك���ر  نتذك���ره  عندم���ا   .
الوس���ط الرائعني مثل عل���ى الزقوزي 
ودميس الكبري ويوس���ف الكبيت وسعد 
وكوس���ة  فري���را  وف���رج  الس���رتاوي 
وغريهم م���ن الالعب���ني امله���رة الذين 
قدم���وا لن���ا ك���رة متط���ورة وكان���ت 

لديهم املوهبة الكروية العالية . 
 ، الرائ���ع  الالع���ب  ه���ذا  إىل  حتي���ة    
ومتنياتنا له بالصحة والعافية على ما 
قدمه لنا من كرة قدم ال تنسى أبداً . 

الصور املرفقة : 
1 � فريق االحتاد يف مدينة بنغازي يف 

.  1962  / 3  / 8
 وقوفًا : احلارس � س���ليم � سالم قدري 
، خريي مزران ، اجلزيري ، الش���اوش ، 

أمحد األحول ، التكبالي . 
 جلوس���ًا : اخلمس���ي ، رج���ب األح���ول ، 

املهدي السوكين ، التومي ، اهلوني . 
2  فري���ق االحتاد يف مدينة طرابلس 

عام 1965 م : 
 وقوفًا من اليمني :

 � األح���ول  رج���ب   � عب���ود  احل���ارس 
عبدالقادر الس���وداني � كوس���ة ، نوري 

الرتهوني  � املوصة � أمحد األحول . 
جلوس���ًا م���ن اليمني : فتحي مس���عود ، 
جمي���د عبداهلل / مم���ود اجلفائري ، 

املهدي السوكين .

رجب األحول
أفضل العيب الوسط يف ليبيا يف 

ستينيات القرن املاضي

•يعت���رب الفنان ابراهيم فهمي ) مس���عود الدراجي ( من 
أه���م امللحن���ني الليبيني مل���ا يتميزبه من موهب���ة وثقافة 

موسيقية .
•ب���دأ نش���اطه الف���ين يف بداي���ة الس���تينيات م���ن القرن 
املاض���ي من خ���الل إلتحاقه برك���ن اهل���واة  الذي كان 
يش���رف عليه الفنان س���يد بومدين يف اإلذاعة الليبية يف 

تلك الفرتة .
•تلقي دروس يف تعلم آلة القانون علي يد الفنانني علي 

الشعالية وصربي الشريف .
•الع���ام 1962 ش���هد أول أغني���ة له كان���ت من تأليف 
وأحل���ان الس���يد بومدي���ن بعن���وان ) ي���ا عني ي���ا مدعية ( 
حيث واصل بعدها مس���ريته مع الغن���اء والتلحني بعد أن 

أعتمد كملحن بفرقة اإلذاعة املوسيقية .
•عمل يف بداية حياته بشركة الربيد ثم إنتقل للعمل 
بش���كل رس���ي باإلذاع���ة الليبي���ة يف بنغ���ازي وأعتم���د 
كعازف آللة القانون بالفرقة املوس���يقية ، كما مارس 
لعب���ة ك���رة القدم مع فري���ق النجمة ببنغ���ازي يف فرتة 

شبابه .
•ق���دم جمموعة م���ن األحلان لزمالئ���ه باإلذاعة منهم 
فاطم���ه امح���د ) ع���ز الرفاقة واهلل يس���امك (وس���املني 
ال���زروق ) عاهدت���ين وزاهي���ات أيامي وونس���ت عيين وما 
جتيب سرية أواليف ( والفنان عادل عبد اجمليد الذي حلن 
له أغنية ) عاتبيين ( وأغنية ) عيونك حلوة ( وغريها من 
األحلان ، كما حلن لنفس���ه جمموعة من األغاني مثل : 
غوالي – وجاني املرس���ول – وإنكانك صاحيب وهاونتيين 

وياما ملوا الناس عليا ويالعوايف وغريها. 
•كانت له جتربة مع جمموعة من املطربات املصريات 
مث���ل : أنغام وفائ���زة امحد ووردة اجلزائري���ة ،وكان له 
دور يف تقدي���م وش���هرة محيد الش���اعري يف مصر، كما 
حل���ن للمطربني هش���ام عب���اس وإيهاب توفي���ق وعمرو 
دي���اب كما حل���ن للمطرب الكبري ودي���ع الصايف أغنية ) 
أيامنا احللوة ( من كلمات الش���اعر عاش���ور عبد العزيز، 
واملغربية سرية سعيد والتونسيات ذكري ونوال غشام 
•ل���ه رؤية بعيدة يف ش���كل األغنية الليبية املعاصرة مع 
إحتفاظه باللون الش���عيب من خالل ما قدمه من عشرات 

األغاني واألحلان .
•إس���تقر لف���رتة جبمهوري���ة مصر العربي���ة حيث قدم 

العديد من األحلان ملطربني ومطربات بها .

  فنان من بالدي
يوسف بن صرييت

 ) املطرب وامللحن ابراهيم فهمي (

   تش���هد الس���احة التونس���ية نش���اطا فنيا 
حي���ث  املس���رحية  للحرك���ة  ملحوظ���ا 
الش���رق  يف  مدن���ني  مدين���ة  يف  تنطل���ق 
اجلنوبي م���ن تونس ويف الف���رتة من 21 
إلي 27 من ش���هر ابري���ل 2014 فعاليات 
مهرج���ان املس���رح التجري���يب يف دورت���ه 
الثامن���ة عش���ر وال���ذي ينظم���ه مرك���ز 
الفن���ون الدرامية باملدين���ة برعاية وزارة 
الثقاف���ة حتت ش���عار ) املس���رح واجلس���د 

( وتش���ارك يف ه���ذا املهرج���ان ع���دة دول 
عربي���ة وصديق���ة إضافة إل���ي عروض 
خمتارة من املس���رح التونسي  كما تقام 
ندوة مصاحبة لع���روض املهرجان حتت 

عنوان ) املمثل واجلسد (
فعالي���ات  صفاق���س  مدين���ة  وحتتض���ن 
املهرجان اإلقليمي للمس���رح مبش���اركة 
فرق مسرحية من مدنني وقابس وقبلي 
وتطاوين باإلضافة إلي صفاقس املدينة 

املضيفة هلذا املهرجان .
وكان���ت قاع���ة الف���ن الراب���ع بتونس قد 
ش���هدت إنطالق���ة فعالي���ات أيام املس���رح 
احل���ر ال���يت أفتتح���ت بعرض ملس���رحية 
ريتشارد الثالث للمخرج جعفر القاسي 
ع���رض  أفض���ل  جائ���زة  عل���ي  احلائ���زة 
مس���رحي يف مهرج���ان املس���رح العرب���ي 
ال���ذي أقي���م بداي���ة ه���ذا الع���ام مبدين���ة 

الشارقة اإلماراتية .

 مهرجانات تونسية

   أص���در الس���يد إبراهيم مل���ب رئيس 
جمل���س ال���وزراء املص���ري ق���را بإيق���اف 
عرض فيلم ) حالوة روح ( للفنانة هيفاء 
وهيب حلني عرض���ه علي هيئ���ة الرقابة 
عل���ي املصنف���ات الفني���ة التابعة ل���وزارة 
الثقافة إلتاذ قرار نهائي باخلصوص .

 وكان فيل���م ح���الوة روح ق���د تع���رض 
إلنتق���ادات كثرية عل���ي مواقع التواصل 
اإلجتماعي حبجة إحتوائه علي مش���اهد 
خملة بالتقالي���د اإلجتماعي���ة ،وووجود 
مش���اهد إغتص���اب غ���ري الئقة ملش���اهدة 

صغار السن .
 الفيلم من بطول���ة هيفاء وهيب وممد 
لطف���ي وباس���م س���رة وص���الح عبداهلل 
وكري���م األبن���ودي وم���ن إخراج س���امح 
عبدالعزيز وتألي���ف علي اجلندي وإنتاج 

مم���د الس���بكي ال���ذي ب���دوره إس���تنكر 
وعرب عن إس���تيائه من ق���رار املنع واصفا 
إي���اه بعار علي الس���ينما املصرية مؤكدا 
علي أن الفيلم س���بق عرضه علي الرقابة 
ووافقت عليه ، مشريا بأنه مل يستلم قرار 

املنع بشكل رسي .
 يف ح���ني علق���ت هيف���اء وهيب عل���ي هذا 
الق���رار بقوهلا ه���ذا ق���رار وزاري أحرتمه 
م���ن إحرتامي للجه���ات الرسية للدولة 
وأنك���رت أن يك���ون طليقها الس���ابق رجل 
األعم���ال املصري أمح���د أبوهش���يمة قد 
تدخل يف الق���رار ال���وزاري باملنع مؤكدا 
ب���أن ذالك غ���ري صحي���ح ، وأضاف���ت بأن 
كل ما تناقلته وسائل اإلتصال حول ردة 
فعلها غري مس���ئولة عنه ومل يصدر منها 

أية تعليقات باخلصوص .

  قرار جمللس الوزراء املصري مبنع فيلم هيفاء وهيب

•	رحل منذ أيام زعيم الدراما الس���ورية 
الفن���ان الكب���ري عب���د الرمح���ن آل رش���ي 
رأس  بلق���ب  املش���اهدين  عن���د  الش���هري 
 ، عام���ا   80 ناه���ز  عم���ر  ع���ن  غلي���ص 

وهوممث���ل س���وري م���ن أص���ل ك���ردي 
ق���دم الكث���ري م���ن األعم���ال الس���ينمائية 
والتلفزيوني���ة واملس���رحية ويعت���رب من 

مؤسسي نقابة الفنانني السورية .
  من أش���هر أعماله الس���ينمائية : الثعلب 
– املخدوعون – العار – كفر قاس���م – 
الفخ ومن أهم أعماله التلفزيونية : رأس 
غلي���ص – نهاية رجل ش���جاع – العبابيد 
– جواه���ر – ت���اج م���ن الش���وك – زمان 
الوص���ل – مل���وك الطوائ���ف – الظاه���ر 
بي���ربس – باب احل���ارة – احلوت – قمر 

الشام – وآخر عمل شارك به الغربال .
•كم���ا رحل الفنان ياس���ر العظمة عن 
عم���ر  58 عاما والذي إش���تهر من خالل 
مسلس���ل املرايا ال���ذي إس���تمرت حلقاته 
لع���دة س���نوات متواصلة ، وفات���ه كانت 
ع���ن طري���ق ح���ادث س���ري ألي���م بع���د أن 
إصطدم���ت س���يارته بش���احنة يف طريق 

الآلذقية حيث تقيم عائلته . 
ل���ه العديد من املس���رحيات واملسلس���الت 
مراي���ا  أش���هره  التلفزيوني���ة  والربام���ج 
وأجبد ه���وز ومس���رحيات غربة وضيعة 

تشرين .

سوريا تودع مبدعيها

 ) رأس غليص وصاحب املرايا (

عبد الرمحن آل رشي

ياسر العظمة

  إجناز غري مسبوق
    رغ���م احمل���ن واآلالم واملصاع���ب واألح���زان واللعب 
خ���ارج الدي���ار وفقد األحب���ة وأن���ني الثكال���ي ودموع 
األطفال واإلحس���اس باخلوف يف كل شارع وميدان 
وزق���اق وبيت يف مدينة بنغ���ازي ، األهلي ميحو كل 
الص���ور الضبابية املوش���حة بالس���واد ويعي���د الفرحة 
لكل مواط���ن يف ليبيا عموما ويف أندي���ة بنغازي علي 
وجه اخلصوص ويزرع البس���مة اململ���ؤة باألمل علي 
كل الش���فاه بفوز تاريي علي األهلي املصري أقوي 
فري���ق يف القارة األفريقية وإقصائ���ه من دور أل 16 
بفوزه عليه 0-1 يف تونس و2-3 يف القاهرة والرتشح 
إل���ي دور الثمانية دوري اجملموعات ملواصلة املش���وار 

الطويل بقيادة مدربه الشاب طارق العشري .
ألف مربوك لأهلي م���ع متنياتنا لكل الفرق الليبية 
يف كاف���ة األلعاب مزيدا من النجاحات واإلنتصارات 

يف قادم اإلستحقاق .
  فرج العقيلي

أنور الطشاني
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تعل���ن حرك���ة "تنوير" بكل أس���ف وحزن ش���ديد، أنه ق���د مّت تأجيل مهرج���ان الكتب 
املستعملة ألجل غري مسمى، علمًا بأن السبب الرئيسي هلذا التأجيل هو عدم حصولنا 

على أي دعم مادي هلذه السنة للمهرجان.
وت���ود احلركة أن تعلمكم، إنطالقًا من مبدأ الش���فافية اليت أنتهجته احلركة منذ 
إنطالقتها، أن أعضاء وشباب احلركة قد حاولوا بشتى الطرق والوسائل أن حيصلوا 
عل���ى الدعم إلقامة املهرجان يف موعده احملدد، وليكون كم���ا العام املاضي، مهرجان 
على مستوى رفيع من التنظيم والتجهيز، فقمنا بطرق كل األبواب، ومادثة كل 
املؤسس���ات، ولك���ن روح اإلحباط، ولغة اليأس والتعجيز، وفعل الس���لبية والتخلي هو 

كل ما القيناه.
ورغ���م أن طربل���س هلا إس���تحقاق ثقايف هذه الس���نة، وهو أن طرابل���س هي عاصمة 
الثقاف���ة العربية، فقلنا أن املهرجان س���يكون خري داعم هلذا احل���دث، فقمنا بالذهاب 
ملؤسس���ات الدولة لدع���م مثل هذا احلدث، ولكن الردود كان���ت خميبة لآلمال، أيضًا 
قمن���ا بالذهاب وع���رض األمر على رجال األعمال الليبي���ني الوطنيني، الذين البد أن 
يكون هلم دائمًا دور جمتمعي يف دعم األنش���طة اجملتمعية خاصة الثقافية واملعرفية 
منها، كما حيدث يف العامل احلديث، ولكن من الواضح أن احلالة اليت تشهدها البالد 
من تراجع على مجيع املس���تويات، قد جعل اجلميع يشعرون بعدم اجلدوى يف القيام 
بأي شيء، فالناس فقدوا األمل، وفقدوا الروح احلماسية اليت جتعلهم يبذلون للبالد 

دون مقابل.
ويف النهاي���ة، أردن���ا أن نقول كحركة تنوي���ر، أننا بذلنا أقصى م���ا لدينا من جهود، 
وتفرغنا أليام متواصلة، وحتى أننا سافرنا لعدد من املدن الليبية، للبحث عن متويل 
م���ادي ورع���اة للمهرج���ان، ولك���ن كل جهودن���ا مل توف���ق، ويف نهاية األم���ر، ما حنن 
كحركة إال جمموعة من الشباب املتطوع، الذي مجعته مبادئ توحدنا عليها، لكننا 

لأسف، ال منلك املال الكايف للقيام بهذا املهرجان.
لك���ن نري���د أن نؤك���د للجمي���ع، أن احلركة لن تس���تلم حلال���ة اإلحب���اط واليأس 
املوج���ودة، وأن احلرك���ة س���تحاول إقامة املهرج���ان يف القريب العاجل، وس���تجتمع 
احلركة م���ع "مبادرة مبدعي ومثقفي طرابلس" لتوحي���د اجلهود ووضع املزيد من 
الربامج الثقافية، واليت من بينها "مهرجان الكتب املستعملة" ، كما أن عملية جتميع 
الكتب س���تظل مستمرة حلني حتديد موعد جديد للمهرجان، وتؤكد احلركة أنها 
مستمرة يف جهودها وعملها، وأن حربنا ضد اجلهل والظالم لن يتوقف بكل تأكيد.
حركة تنوير..

اعالن تأجيل مهرجان 
الكتب املستعملة


