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ح���ّذر مص���رف ليبي���ا املرك���زي م���ن 
الوض���ع املال���ي لليبيا والتأث���رات اليت 
وصفها باخلطرة الناجتة عن إيقاف 
يف  املص���رف  النفط.وق���ال  تصدي���ر 
بي���ان وجه���ه لرئيس املؤمت���ر الوطين 
ن���وري أبو س���همني ولرئي���س جملس 
ال���وزراء عب���داهلل الثين "األزم���ة املالية 
املعق���دة ال���يت مت���ر به���ا الب���الد وبروز 
والنامج���ة  هل���ا  اخلط���رة  التأث���رات 
عن إيق���اف تصدير النف���ط والغاز قد 
تس���ب�ب يف إحداث عج���ز تارخيي غر 
مسبوق".وحذر حمافظ مصرف ليبيا 
املركزي، يف خطاب وجهه إىل رئيس 
املؤمتر الوطين العام ورئيس احلكومة 
املوقت���ة، من عواقب ه���ذا التدني الذي 
ين���ذر مبتوالي���ة م���ن التداعي���ات ق���د 
يصع���ب حصره���ا أو التنب���ؤ حبجمها 
وأمنه���م. املواطن���ني  معيش���ة  تط���ال 

ودعا احملاف���ظ يف خطابه إىل ضرورة 
تضافر اجلهود ب���ني كل اجلهات ذات 
العالق���ة وتكام���اًل يف األدوار، مش���ًرا 
إىل أن ذل���ك لن يك���ون متاًحا يف املدى 
القري���ب باإلج���راءات العادية.وأوضح 
حمافظ مص���رف ليبي���ا املركزي أن 
املص���رف كان ق���د تنب���ه مبك���ًرا إىل 
ب���وادر األزم���ة، وح���اول حبك���م دوره 
االستش���اري واملعين املباش���ر يف تنفيذ 
قان���ون املوازن���ة بس���عيه إىل التنس���يق 
العالق���ة  ذات  األط���راف  كل  ب���ني 
للوصول إىل حل���ول كاملة وواقعية.

خطاب���ه  يف  احملاف���ظ  واس���تعرض 
اجلهود اليت بذلته���ا األطراف كافة، 
يف ظ���ل ع���دم تصدي���ر النفط لس���نة 
2014، خاصة ما نوقش يف االجتماع 
الذي عقد يف ديسمرب بتونس 2013، 
وال���ذي  املعني���ة،  ال���وزارات  حبض���ور 
مت في���ه االتف���اق على اإلس���راع بعودة 
النف���ط، والت���زام احلكوم���ة  تصدي���ر 
حبزم���ة م���ن اإلصالح���ات اهليكلي���ة 
لرتشيد اإلنف�اق العام. وأشار احملافظ 
األخ���ر  االجتم���اع  إىل  خطاب���ه،  يف 
الذي ضم بعثة خ���رباء صندوق النقد 

الدول���ي واألط���راف املمثل���ة للدول���ة 
الليبية، وهي ف���رق عمل عن مصرف 
ليبي���ا املرك���زي، ودي���وان احملاس���بة، 
التخطي���ط،  ووزارة  املالي���ة،  ووزارة 
ووزارة النفط ، باإلضافة إىل املؤسسة 
 ،2014 الع���ام  يف  للنف���ط  الوطني���ة 
وال���ذي أكد عل���ى اس���تمرار املخاوف 
املتوقعة مس���بًقا مع استمرار األوضاع 
األمني���ة والسياس���ية، واخنف���اض يف 
إنت���اج وتصدير النف���ط والغاز، والذي 
مل يس���بق له مثيل بتدن���ي اإلنتاج إىل 
أق���ل من 200 أل���ف برمي���ل يومًيا أي 
مبع���دل 15 % من الطاق���ة اإلنتاجية 
وخبس���ائر تق���در حبوال���ي 3.5 مليار 
دوالر ش���هرًيا، وعج���ز باملوازن���ة يصل 
إىل 40 ملي���ار دينار يف الع���ام 2014.

وبنّي خط���اب احملافظ أهم املؤش���رات 
املالي���ة؛ حي���ث أش���ار إىل أن التصدي���ر 
احلال���ي للنف���ط والغ���از أق���ل من 15 
الفعلية،  اإلنتاجي���ة  الطاق���ة  % م���ن 
وتس���جيل اخنف���اض يف الناتج احمللي 
حبوالي 60 % مقارنة بس���ن�ة 2013. 
كم���ا ب���ني احملافظ يف خطابه نس���بة 
العجز إىل النات���ج احمللي حبوالي 80 
2014 مقارنة مبا نس���بته  % لس���نة 
واخنف���اض   ،2013 لس���نة   %  5
احتياطات الدول���ة من النقد األجنيب، 

مبا نسبته 30 %.
املوازنة ألبواب  املقارنة  •نسب 

زي���ادة  إىل  احملاف���ظ  خط���اب  أش���ار 
الفجوة بني الس���عر الرمسي والس���عر 
املوازي بس���بب إيقاف تصدير النفط، 
الدول���ة  احتياط���ات  واخنف���اض 
م���ن النق���د األجن���يب واملضارب���ة غ���ر 
األمني���ة  واخلروق���ات  املش���روعة 
ال���يت يتع���رض هل���ا القط���اع املصريف.

وتضم���ن خط���اب حماف���ظ مص���رف 
ليبي���ا املرك���زي، املوج���ه إىل رئيس���ي 
املؤمت���ر واحلكومة، ع���دًدا من احللول 
واملقرتح���ات ملواجه���ة األزم���ة الراهنة 
م���ن بينه���ا اإلس���راع بإع���ادة تصدي���ر 
النفط والغاز، وإلزام احلكومة بتنفيذ 

تعهداتها الس���ابقة بشأن اإلصالحات، 
ضب���ط  يف  للب���دء  جبدي���ة  والعم���ل 
وجباي���ة الرس���وم الس���يادية، وإع���ادة 
النظر يف سياسة الدعم، ووضع خطة 
وطنية عملية ممنهجة لتوعية الرأي 
العام باملخاطر احملدقة بالدولة جراء 
هذه األزمة املالية وانعكاس���اتها.وجدد 
احملاف���ظ يف خطاب���ه التأكي���د عل���ى 
ن���أي املصرف بنفس���ه ع���ن التجاذبات 
مس���افة  عل���ى  ووقوف���ه  السياس���ية 
واح���دة م���ن اجلمي���ع باعتب���اره خط 
الدف���اع األخ���ر للحف���اظ عل���ى هيبة 
الدول���ة داخلًي���ا وخارجًي���ا.و كش���ف 
مصرف ليبيا املرك���زي عن تصورات 
وبيانات احلجم اليومي إلنتاج النفط 
إي���رادات  ملتوس���ط  وفًق���ا  وتصدي���ره 
الرب���ع األول من الع���ام 2014.وبينت 
التصورات أن إنتاج ليبيا من النفط يف 
الربع األول من العام 2014 بلغ 340 
ألف برمي���ل يومًي���ا فيما بل���غ اإلنتاج 
يف الرب���ع الثاني من نف���س العام 250 
ألف برميل مقارنة مبليون برميل يف 
العام 2013. وأوضحت التصورات أن 
دخل النفط والغاز يف الربع األول من 
الع���ام 2014 بل���غ 16.3 ملي���ار دينار 
ويف الربع الثاني 12 مليار دينار، فيما 
كان يف الع���ام 2013 ق���د حقق مبلًغا 
دينار.وأش���ارت  ملي���ار   51.8 وق���دره 
الضرائ���ب  دخ���ل  أن  إىل  التص���ورات 
واجلم���ارك والرس���وم يف الربع األول 
من العام 2014 بل���غ 3.1 مليار دينار 
والرب���ع الثان���ي 2 ملي���ار دين���ار فيم���ا 
كان���ت ق���د حقق���ت يف الع���ام 2013 
مبلًغ���ا وقدره 3.2 ملي���ار دينار.وحول 
م���ا مت إنفاقه أش���ارت التص���ورات اليت 
كش���ف عنها مصرف ليبيا املركزي 
إىل إنفاق 23 مليار دينار على املرتبات 
يف الرب���ع األول من العام 2014، و10 
مليار دينار على التس���يرية و7 مليار 
دينار على التنمية و13.5 مليار دينار 
على الدعم ومثل هذا املبلغ مت صرفه 

يف الربع الثاني من العام 2014.

وزير اخلارجية يصل ليبيا يف أزمة مالية ايضا ،والبنك الوطين حيذر
القاهرة ويبحث مع نظريه 

امللف اللييب
وصل إىل مطار القاهرة الدولي مس���اء اخلميس املاضي وزير 
اخلارجية حممد عبد العزيز قادما من العاصمة طرابلس يف 
زيارة إىل مصر يلتقى خالهلا وزير اخلارجية املصري س���امح 

شكرى لبحث تطورات األوضاع يف األراضي الليبية.

أفادت مصادر مسئولة باخلارجية املصرية كانت يف استقبال 
عبد العزيز باملطار أن وزيري خارجية البلدين سيبحثان أهم 
التحديات اليت تواجه ليبيا على الصعيدين األمنى والسياسي 
، واحلاج���ة للبناء على ما مت التواف���ق عليه خالل االجتماعات 
الس���ابقة ل���دول اجل���وار واليت عق���دت على هام���ش االجتماع 
الوزاري لدول عدم االحنياز وقمة االتاد األفريقي يف ماالبو 

خبصوص تطورات امللف الليبى.

مدير مركز خدمات 
الكلي يف بنغازي يؤكد 

توفر املواد اخلاصة بغسيل 
الكلي باملركز بكميات 

كافية
وكاالت : ميادين

  ك���ذب مدي���ر مركز خدمات الكل���ي يف بنغازي االخب���ار املتداولة 
بوج���ود نقص يف م���واد الغس���يل اخلاص���ة باملرض���ى املرتددين على 
املركز ، مؤكدا ان العمل باقسامه مستمر طيلة االربع والعشرين 
س���اعة . وأوض���ح مدي���ر املرك���ز يف تصرحي���ات صحفي���ة أن املواد 
والعقاق���ر اخلاص���ة بعملية الغس���يل متوفرة وبكمي���ات تكفي ملدة 
طويل���ة بفع���ل اجلهود اليت بذلته���ا االدارة مع اجلهات املس���ؤولة يف 
بنغ���ازي . وأن العق���ار الذي اش���يع أنه غر متوف���ر باملركز العالقة 

له بعملية الغسيل . 

•ما بعد غزوة نيويورك
على إثر غزوة نيويورك أطلق بوش االبن حرَبُه ضد اإلرهاب ،وحدد رقما للدول اليت ستحارب الواليات املتحدة 
اإلره���اب فيه���ا ،كان الع���دد على ما أذكر 51 دولة ومل ُيش���ر ملدين���ة يف تصرحيه النارى ذاك ،س���اعتها كنُت 
أم���ام الشاش���ة الصغرة اخلطرة أش���اهد كاألبله طلقات���ه النارية ، وما خطر يف بالي البت���ة التفكر يف أنها قد 
تطال���ين يف جملس���ي ذاك ، تصورت أننا لس���نا يف جمال نظ���ره الذي حيوط العامل لكنه ال يع���ر اهتماما لصغار 
الش���رر ، كنت نس���يت املدينة الدولة – اليت قرأت شيئا حوهلا - يف اليونان القدمية كأثينا اليت صدعنا القذايف 
بتنظراته الساذجة عنها ، ولو تذكرت ملا تفاجئت فيما بعد بأنين لست خارج اإلسرتاتيجية األمريكية حملاربة 
اإلره���اب ، و لكيف���ت نفس���ي اآلن يف ش���هر رمضان املب���ارك 2014 م للمذحب���ة اليت نعيش ، فما كم���ا يبدو أن 
املدينة الدولة يف حسابي من التاريخ ، لكن فصاحة طائرات بدون طيار األمريكية اليت جتوب منذ سنتني أجواء 
مدين���يت بنغ���ازي أعادت التاريخ حيا ، وأمام ناظري ما مل يعد ابلها وان كان مفزوعا مرعوبا ، فالطائرات بدون 
طيار تأتيك مبا مل تزود ، واملدينة اليت ختوض حربا توقظك من بالهتك ، وعندئذ فحس���ب ترى بنغازي دولة 
يف ح���رب ، واحل���رب كما اعتيد فيها جيوز ما ال جيوز ، وحيدث ما ال حيدث ، وحقيقة هي فوق كل احلقائق ، 
ومن ضمنها أن املدينة الدولة اليت ختوض حربا يف حالة طوارئ ويهرب منها وعنها الكل ، وُتعترب مسألة دولية 
،ويتم اس���تبعادها و اقصائها فهي يف حرب ، ويتم حجرها صحيا ومتس���ي مسألتها من مسائل مطبخ األخبار يف 

امليديا.
•دولة بنغازي غري املُعلنة

دولة بنغازي كما دولة داعش اليت ركنت بنغازي يف زاوية األخبار ، فاملطبخ املتعطش للدماء شبعان هذه األيام 
، وعيونه مفتوحة على الدولة املعلنة وليس لديه الوقت لليت يف الس���ر كامنة ، وهلذا ما حيدث يف هذه الدولة 
يوصم بالغموض ألن امليديا األمريكية منش���غلة حب���رب دولتها الكربى ال أكثر ، ومتى ما اعلنت دولة بنغازي 
س���تكون يف الصدارة. ،هذا الذي يبدو اآلن خربش���ة من غاطس يف النار سيبان كخريطة طريق اعلنت من قبل 
ولك���ن على األرض وليس على الورق ،واحلروب عادة هي اليت ترس���م اخلرائط وليس العكس ،والطائرات اليت 
ال تقذف احلمم معناها خترط وترس���م وتعيد تش���كيل التضاريس ، تضاريس اجلغرافيا السياسية ،وهنا واآلن 
ومنذ فرباير 2011 م يتم الفعل الذي حيدث تصدعاته هناك ويشكل القادم ، وما التخرصات السياسية وفرار 

الساسة من السياسة إال ألن احلديث الساعة حديث املدافع ، املدافع اليت لن تسكت حتى ترسم املستقبل.
هذه األمثولة اليت تش���حن كل س���اعة مبربرات احلرب من اغتياالت وقتل وس���حل وفوضى وانعدام أمن قبل ، 
هي اليت من خالهلا و بها تظهر اخلرائط ،فليبيا الساعة وبنغازي خاصة هي من الدول ال 51 اليت عناها بوش 
االبن دون أن يذكرها ،مع األخذ يف االعتبار أن تضاريس األرض تتغر فتتغضن و تسيح فما بالك بتضاريس 
البش���ر ،أي أن ما اس���تجد من معطيات جعل احلجر املهمل حجرا أساسا ،وهكذا غدونا يف مركز الدائرة بعد أن 

كنا مستبعدين من أخبار الطقس .
لق���د لف���ت انتباهي اىل ذلك كله أن احلرب ت���زداد بطبيعتها و ال تنقص ،نعم تنته لك���ن ال تنقص ،وأن بنغازي 
س���احة معرك���ة يف الش���مال األفريقي تس���تخدم فيه كل وس���ائل احلرب من طائ���رات وصواري���خ ودبابات ... 
وغره���ا ،وإذا نظرن���ا خلفنا جند أن املدن يف الش���مال األفريقي مل تعرف حربا منذ احل���رب العاملية الثانية اليت 
كان لبنغ���ازي فيه���ا نصيب ال مثيل له ملدينة يف املنطقة ،وأن احلرب اليت تدور جعلت املدينة دولة خارجة عن 
الدولة األم املفرتضة ، ليبيا اليت هي الهية يف أزمتها االقتصادية أكثر منها باحلرب الدائرة ، وأن احلرب على 
اإلره���اب املعلن���ة من قبل الواليات املتحدة تتح���دث عما حيدث يف بنغازي وكأن بنغازي ه���ذه دولة قائمة وان 

كانت غر معلنة . 
سراب؟ أم  بيكو  سايكس  •دولة 

ومن صور احلروب اخلطرة االعتياد واالستبعاد ، فاحلرب يف ليبريا ويف الصومال دار رحاها حتى ُنسيت ،واآلن 
حنن ال نعرف آثار تلُكم احلرب امُلدمرة ،واحلرب األهلية اللبنانية ولدت مسخا هو لبنان احلالي الذي يف حالة 
ال���ال حرب و الال س���لم منذ عقود ، لكن ح���رب الربيع العربي اليت اندلعت عقب هاتي���ك الثورات ، ما مُييزها عن 
غرها أنها عمت رقعة واسعة وأنها تتسع  ، وألنه إن مل تكرب فإنها ال تصغر ، فهكذا حنن يف خط النار ،النار اليت 
اندلع���ت ، واليت يقول الكثر من احمُلللني الصغار منهم والكبار عقوال ، أنها أكلت مما أكلت خارطة س���ايكس 
بيكو الش���هرة اليت قاربت املئة عام ،ومن هذا يكون صغار الش���رر الشرر ،يف بنغازي عقب احلرب الثانية تشكلت 
خارط���ة للصح���راء الكربى كان���ت دولة ليبيا ،واآلن كم���ا يبدو أن هذه احلرب اليت مدخله���ا ثورات هي كما 
احلرب اليت اندلعت عقب الثورات ما اسقط امرباطورية االتاد السوفييت ،و ما عشنا ورأينا من خارطة جديدة 
للعامل عقب االنهيار لتلك االمرباطورية الناعم ، فما الذي مينُع أن الربيع العربي ليس اس���قاط لنظام سياسي 
فاشي يف املنطقة بل اعادة لتخريط منطقة ؟ نعم يف هذه احلالة يكون للدور اخلارجي األهمية األساس ، لكن 

الدور احمللي العب قلب هجوم يقوم باألهداف وإن مل خيطط هلا .              

الَفوَضى اخَلالَقة َترَتُع يف بنَغازي والشرق األوَسط

احل���رُب / ال ُت���ُب التوقْف / ال ُتُب اإلجازاْت / وال ُتُب الكس���ل! / إنها ُتُب العمل 
/  وُتؤدي���ه بإخ���الٍص وتفان / وكلما أعط���ى عملها / مردوداً أكثر / ازدادت ش���غفًا 

ونشاطًا / ومتضي قدمًا إىل األمام – حسني حبش

رسومات
مانا نيستانى
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خطاء نظرية 
انشتاين الفادح

انتهت دراس���ة حديثة يف الواليات املتحدة 
إىل نق���ض نظري���ة ألبرت آينش���تاين عن 
س���رعة الضوء، وال���يت تؤمن بها البش���رية 
من���ذ ظهورها يف الع���ام 1905، حيث وجد 
باحثون أن الس���رعة احلقيقية للضوء أقل 
بكثر من س���رعته اخلارقة اليت نعتقد بها 
منذ أكثر من مئة سنة.وحبس���ب نظرية 
آينش���تاين، ف���إن س���رعة الض���وء يف الفراغ 
تبل���غ 186 ألف���ا و282 مي���اًل يف الثاني���ة 
)300 أل���ف كل���م تقريب���ًا يف الثانية(، إال 
أن الدراس���ة اجلديدة وجدت أن آينشتاين 
كان عل���ى خطأ، وأن هذه الس���رعة مبالغ 
به���ا، حيث إن الس���رعة احلقيقي���ة للضوء 
الفيزي���اء  ع���امل  ذلك.وخل���ص  م���ن  أق���ل 
ال���ذي  فرانس���ون،  جيم���س  األمرك���ي، 
يعمل من مقره يف مدينة بالتيمور بوالية 
مريالن���د األمركية، إىل ه���ذه النتيجة 
بع���د أن درس أس���باب تأخر وص���ول ضوء 
 ،)SN 1987A( النجم الذي حيمل االسم
وه���و جنم ملته���ب من جمموع���ة النجوم 
اس���م  ال���ذي يطل���ق عليه���ا باإلجنليزي���ة 
)س���وبرنوفا(، ويطلق عليها بالعربية اسم 
)املس���تعر األعظم(.وه���ذا النجم هو أحدث 
جنم من نوعه يصل ض���وؤه إىل كوكب 
األرض، إال أن وصول���ه ج���اء متأخ���راً 4.7 
س���اعة عن املتوقع، وهو م���ا أخضعه العامل 
الفيزيائي األمركي فرانس���ون للدراسة 
ختال���ف  جدي���دة  نظري���ة  إىل  لينته���ي 
آينش���تاين.وكان انفجار النجم قد أحدث 
ض���وءاً هائ���اًل وص���ل إىل كوكب األرض 
البش���ر  مبق���دور  وب���ات   ،1987 الع���ام  يف 
رؤيت���ه بالع���ني اجمل���ردة منذ ذل���ك الوقت، 
إال أن م���ا الحظ���ه فرانس���ون ه���و الوصول 
املتأخ���ر هل���ذا الضوء.ووجدت الدراس���ة أن 
الض���وء النات���ج ع���ن )SN 1987A( تأخر 
وصول���ه ما ب���ني 4.7 و7.7 س���اعة، وهو ما 
ينفي صحة نظرية آينش���تاين، والس���رعة 
اليت اس���تنتجها.ويف حال صحت النظرية 
اجلدي���دة فه���ذا يع���ين أن عل���م الفيزي���اء 
برمت���ه س���يتأثر، حي���ث س���يعاد النظ���ر يف 
قيمة "الفوتون"، وه���ي الوحدة اليت تقاس 
به���ا الس���نة الضوئي���ة، واألزمن���ة املتعلقة 
إع���ادة  العلم���اء  أن عل���ى  بالض���وء، كم���ا 
النظر يف كل احلس���ابات الفلكية املتعلقة 
باألرض والش���مس والنج���وم والكواكب، 
وامل���دد الزمنية اليت تفص���ل بني كل هذه 
املكونات الكونية، وصواًل إىل إعادة حس���اب 
املس���افات بني اجملرات ذاتها.وقالت جريدة 
"ديل���ي ميل" الربيطاني���ة يف تقرير هلا، إن 
الدراسة اجلديدة اليت مت نشرها يف جملة 
علمية متخصصة، حطت على أروقة عدد 
م���ن العلم���اء من زم���الء فرانس���ون للنظر 

فيها ومراجعتها.

وكاالت : ميادين
ليبي���ا  علم���اء  رابط���ة  اس���تنكرت 
وخطي���ب  إم���ام  خط���ف  عملي���ة 
مس���جد »أبومنجل«، الشيخ طارق 
كتاب���ة  جلن���ة  عض���و  عب���اس، 
بالعاصم���ة،  الش���ريف  املصح���ف 
طرابلس. ونددت رابط���ة العلماء، 
ب�»ظاه���رة  الس���بت،  بي���ان،  يف 
وعملي���ات  املتك���ررة  االعت���داءات 
والتهدي���د  والرتوي���ع  االغتي���ال 
وأئم���ة  الدع���اة  ض���د  واخلط���ف 
املس���اجد واملشايخ من ذوي التوجه 
الوس���طي يف خمتلف أحناء البالد 

ش���رًقا وغرًب���ا وجنوًب���ا«. وأك���دت 
ين���ذر  أم���ر  »ه���ذا  أن  الرابط���ة 
باخلطر، ويربز اهلجمة الشرس���ة 
على ه���ذا التوج���ه ليكمم���وا أفواه 
أصحاب���ه ويبعدوهم ع���ن الصدح 
باحلق، وأض���اف أن هذه العمليات 
تزيد الوضع األمين تأزًما وتدهوًرا، 
وته���دد وج���ود التوج���ه الوس���طي 
يف الفك���ر واملعتق���د على الس���احة 
الداخلي���ة«. ومحل���ت رابطة علماء 
ليبي���ا اجله���ات األمني���ة وجملس 
طرابل���س احملل���ي وجلن���ة األزمة 
كامل���ة  املس���ؤولية  بطرابل���س 

خبصوص سالمة »الشيخ طارق«، 
وطالبته���م بض���رورة العم���ل على 
تري���ره من أي���دي اإلرهابيني يف 
أس���رع وقت ومعاقبة خاطفيه مبا 
يق���رر القان���ون. وكان مس���لحون 
السبت،  جمهولون اختطفوا، فجر 
إم���ام وخطي���ب مس���جد أبومنجل 
أثناء تواجده قرب املس���جد بش���ارع 
عم���ر املختار، وذهب���وا به إىل جهة 
غ���ر معلوم���ة. يذكر أن »الش���يخ 
طارق«، وهو طيار عسكري سابق، 
اجملل���س  رئي���س  منص���ب  ش���غل 

احمللي ملنطقة بلخر إّبان الثورة.

رابطة علماء ليبيا تندد بعمليات خطف 
الدعاة وأئمة املساجد

... العامل  وكأس  •القذايف 
حك���م الق���ذايف ليبيا طيل���ة 11 كأس 
ع���امل .. وكان مزاج���ه املض���اد للنجوم 
واملرح ينك���د علين���ا كل كأس عامل .. 
م���رة نتيج���ة لتعارض���ه م���ع النظرية، 
ومرة بسبب اجتياح جنوب لبنان، ومرة 
مب���لء الشاش���ة باملقوالت ال���يت ترفض 
املدرج���ات حتى ال نكاد ن���رى الالعبني، 
ومرة بس���بب انعقاد املؤمترت الشعبية، 
وم���رة ب���دون س���ب .. لكن رغ���م ذلك مل 
خيط���ر على باله قطع التيار الكهربائي 
أثناء مباريات كأس العامل . اآلن تت 
حكم األخوان وسيطرتهم على الوزارات 
ع���رب الوزير أو الوكي���ل ، ينقطع التيار 
الكهربائ���ي ليوم���ني متتال���ني . البعض 
يقول بسبب اعرتاضهم على االختالط 
يف املدرج���ات ، والبعض يق���ول بأن أحد 
كمي���ة  اس���تورد  النافذي���ن،  األخ���وان 
كب���رة م���ن املول���دات واحص���ل فيه���ا، 
قط���ع  لرتوجيه���ا  طريق���ة  وأفض���ل 
التي���ار أثن���اء مباري���ات كأس الع���امل، 
أن���ا ش���خصيا ال أري���د أن أص���دق ه���ذه 
اإلش���اعات املغرض���ة، رغم أن���ي اتصلت 
بأحد الفنيني وقال لي ال توجد مشكلة 
فني���ة أو تقني���ة، جمرد م���زاج حكومة، 
النظام الس���ابق كان حريصا على عدم 
قطع التيار يف مث���ل هكذا ظروف حتى 
ال تعم الفوضى ويزي���د االحتقان، اآلن 
ال خوف من شيء، فاالحتقان يف أقصى 
مداه، والفوض���ى عارمة، فضال على أن 
النظام كان يعترب احلفاظ على اإلنارة 
ض���رورة أمني���ة، لك���ن النظ���ام احلالي 
تعود رجاله عل���ى العمل طيلة عقود يف 
الظالم، وه���م فعال ال جيي���دون العمل 

سوى يف الظالم. 
حكمنا الق���ذايف 11 كاس عامل، ويقال 
أن األخوان لديهم رغبة يف احلكم ، على 
األقل، حتى كأس العامل الذي س���يقام 
يف قط���ر ع���ام 2022م، حيث س���تجهز 
"كتلة الوفاء لقطر" عشرات الطائرات 
لتش���جيع  الليبي���ة  اجلماه���ر  لنق���ل 
إذا مل  القط���ري. طبع���ا ه���ذا  املنتخ���ب 
تس���حب اس���تضافة قطر ل���كاس العامل 
بسبب فضائح الفساد اليت أحاطت بهذا 

الرتشح، حينها لكل حادث حديث.
؟ ليبيا  أحببت  •ملاذا 

أحبب���ت ليبيا حني تنش���قُت عطر ترابها 
تهيجه املطر / أحببت ليبيا حني سكنُت 
كهوفه���ا ومش���يٌت على أدميه���ا حافيا 
/ أحبب���ت ليبي���ا ح���ني حص���دُت القمح 
يف هجر س���هوبها / أحبب���ت ليبيا حني 
كتب���ُت امسي خبط ركي���ك على أول 
كراس���ة ترتع���ش ب���ني ي���دي/ أحببت 
ليبيا حني رأيت أبي يهش بعصاه الثلج 
عن الش���جرات ك���ي ترت���ع الكائنات / 
أحبب���ت ليبيا حني كن���ت أزيل احلجر 
م���ن دروبها الرتابية / أحببت ليبيا حني 

رأي���ُت دم���وع أبي وأن���ا أقرأ ل���ه قصيدة 
بوحوي���ش، مابي م���رض./ أحببت ليبيا 
يف رائحة خبز التنور حني تنحين فوقه 
أم���ي / أحببت ليبيا ح���ني صربْت كأم 
رؤوم على قس���وة أبنائه���ا /أحببت ليبيا 
كل صب���اح نتبادل فيه صب���اح اخلر/

أحبب���ت ليبي���ا كل مس���اء تنتش���ي فيه 
املقاه���ي بضح���ك األصدق���اء /أحبب���ت 
ليبيا حني أحرقتين احلرائق يف غاباتها 
/ أحببت ليبيا كلم���ا ضجت املدرجات 
بهدف حي���رزه املنتخ���ب / أحببت ليبيا 
حني بكي���ت ألمين األعرت يت���وج بكأس 
الغن���اء / أحبب���ت ليبيا ح���ني منعوا فيها 
عي���د احل���ب ومنع���وا فيه���ا األح���الم / 
أحببت ليبيا حني كان احلزن وسادتها 
/أحببت ليبيا حني خضب الفرح أكف 
نس���ائها باحلن���اء / أحبب���ت ليبي���ا حني 
أغمضوا عيونهم على طيفها الش���هداء/ 
أحبب���ت ليبي���ا ح���ني ليبي���ا ال تكف عن 
الدع���اء / فبحق هذا اليوم / حبق اخلبز 
واملل���ح/ ال تس���رقوا ليبي���ا/ إنه���ا تغف���ر 
كل الذن���وب / كل الذنوب/ س���وى أن 
يتض���رج ترابها / بدم األبن���اء / يقتلهم 

األبناء ..
... كلمات  

•يف زمن تقديم احلساب ، يكون اجلرح 
األش���د إيالمًا هو الناتج ع���ن الصداقات 
م���ن  أغب���ى  ش���يء  ف���ال  املتصدع���ة؛ 
التضحي���ة بصداقة من أجل السياس���ة. 
وأنا فخ���ور بأنين مل أقم بذل���ك أبداً. أنا 
قدرت ميتران بس���بب اس���تمراريته يف 
إخالصه ألصدقائه القدامى، مما جعله 
هدف���ًا هلجومات عنيفة خ���الل املرحلة 
األخرة م���ن حياته . إن ذلك اإلخالص 

هو ما شكل نبله. - ميالن كونديرا
س���لطة  تق���وم  كي���ف  أع���رف  •ال 
 ، قضائي���ة  أو  تنفيذي���ة  أو  تش���ريعية 
أو تق���ام انتخاب���ات برملاني���ة، أو كتابة 
دس���تور ، أو احلدي���ث عن الش���رعية، يف 
بل���د ، %90 من الس���يارات اليت متش���ي 

يف طرقاته وشوارعه بدون لوحات .
•استس��لمت املاني��ا للحلف��اء ع��ام 1945 

كانت حطام دولة .
 الش���عب يف حالة احب���اط وانهيار تام, 5 
ملي���ون معتق���ل يف س���يربيا, 10 مليون 
قتيل من���ازل بل م���دن كاملة س���ويت 
ب���األرض, ق���وات احللفاء محل���وا معهم 
املصانع واآلالت ودمرو البنية التحيتة 
بش���كل كامل, الش���عب عبارة عن نساء 
)اغلبهم كانوا شاهدات على االغتصاب 
اجلماع���ي م���ن قب���ل اجلي���ش االمح���ر 
يف برل���ني ( وأطفال وش���يوخ, انتش���رت 
فكرة االنتحار, ثم تالها فكرة النهوض 
من الق���اع بقي���ادة النس���اء, يف غياب تام 
للحكومة, بدأت النساء والشيوخ جبمع 
األنق���اض العادة بن���اء البي���وت و مجع 
األوراق والكت���ب م���ن ت���ت االنق���اض 
بقاي���ا  عل���ى  كتب���وا  امل���دارس,  لفت���ح 
اجل���دران احملطمة ش���عارات تبث االمل 

وتث على العمل :
- التنتظر حقك

- افعل ماتستطيع
- ازرع األمل قبل القمح

1945اىل  ع���ام  م���ن  الف���رتة  كان���ت 
باالم���ل  البي���وت,  بن���اء  1955مرحل���ة 
واالميان صنعوا النجاح. مسيت النس���اء 
:نساء املباني احملطمة. عام 1954فازت 
املانيا بكأس العامل و كانت أصابع أقدام 
الالعبني خترج م���ن أحذيتهم املهرتئة. 
الفرتة من عام 1955اىل 1965كانت 
مرحلة بناء املصانع, مت اس���تراد عمال 
اتراك وكتبوا قيم العمل :جدية +أمل. 
1975ظه���رت  1965اىل  م���ن  الف���رتة 
االعم���ال,  رج���ال  و  األم���وال  رؤوس 
تكفل كل رجل اعمال خبمس���ني ش���ابا 
يدربهم و يعلمهم, بعدها توحدت املانيا 
م���ن جديد وس���قط اجل���دار واصبحت 
اق���وى اقتص���اد اورب���ي اىل االن, كانت 

مهمة االعالم بث االمل.

فيسبوكيات سامل العوكلي

وكاالت : ميادين
 حكم���ت حمكمة طرابل���س االبتدائي���ة على قن���اة ليبيا لكل 
االح���رار مبنع ب���ث مباريات الدوري اللييب لكرة القدم س���واء 
كان���ت نق���ل مباش���ر او تس���جيل، كم���ا حكم���ت عل���ى قناة 
ليبي���ا لكل االح���رار بدفع غرام���ة وقدرها ملي���ون دينار لييب 
كتعوي���ض لقن���اة ليبي���ا الرياضي���ة. وذل���ك جراء نق���ل قناة 
ليبي���ا األحرار لبعض مباريات ال���دوري اللييب دون احلصول 
علي اذن مس���بق م���ن قناة ليبي���ا الرياضية ال���يت متلك احلق 
احلص���ري لع���رض مباري���ات ال���دوري باالتفاق م���ع االتاد 
اللي���يب لك���رة الق���دم. وذك���رت احملكم���ة يف نش���رها ملنطوق 
احلك���م ان قناة ليبيا االحرار متلك حق الطعن يف احلكم امام 

حمكمة االستئناف يف فرتة ال تتجاوز ال60 يوم.
 

حمكمة مشال 
طرابلس حتكم على 

قناة ليبيا األحرار 
بغرامة مليون دينار

وكاالت  : ميادين
تتواص���ل اخلالف���ات يف ليبي���ا ب���ني الس���لطتني 
التش���ريعية والتنفيذية، هذه املرة حول مسألة 
"بروتوكولي���ة" بش���أن التس���ّلم والتس���ليم بني 
املؤمت���ر الوطين العام وجمل���س النواب املنتخب 
حديثًا. فقد سبق لرئاسة املؤمتر الوطين العام، 
أن تعاقدت مع ش���ركة مراسم عاملية لتنظيم 
إجراءات االستالم والتسليم بني املؤمتر املنتهية 
واليت���ه، وجمل���س الن���واب املنتخ���ب يف 25 من 
يوني���و/ حزيران املاض���ي، على أن تتم املراس���م 
يف العاصم���ة طرابل���س. لك���ن حكوم���ة تس���ير 
األعمال، برئاس���ة عبد اهلل الثين، تاول أن تتم 
هذه املراس���م يف مدينة بنغازي، حيث يقع مقر 
جملس النواب املقبل، حبسب ما كشفه مصدر 
م���ن داخل املؤمت���ر الوطين ل�"العرب���ي اجلديد". 
كم���ا ش���رعت احلكوم���ة يف اختاذ اإلج���راءات 
وق���ال  ببنغ���ازي.  التس���ليم  حلف���ل  الرمسي���ة 
املصدر، ل�"العربي اجلدي���د"، إن املؤمتر الوطين 
الع���ام س���يصدر بيان���ًا، ي���وم غ���د األح���د، يهنئ 
في���ه الليبي���ني باالنتخابات الربملاني���ة، وانتقال 
السلطة بطريقة دميقراطية. كما سيعلن يف 
بيانه أن حفل التسليم سيتم يف طرابلس، على 
حد تعبر املصدر. وش���هد مق���ر املؤمتر الوطين 
)جمل���س الن���واب(، اقتحامات عدي���دة من قبل 

معارضني يف الفرتة السابقة.
إلغاء مراكز اقرتاع

ويف س���ياق انتخاب���ات جمل���س الن���واب اللي���يب، 
أعلن���ت "املفوضي���ة العليا لالنتخاب���ات الليبية" 
ع���ن إلغ���اء نتائ���ج 23 مرك���زاً لالق���رتاع م���ن 
فحصه���ا  مت  انتخابي���ًا  مرك���زاً   120 أص���ل 
جزئيًا، بس���بب ما مسته املفوضية "األعمال غر 
القانوني���ة اليت من ش���أنها التأث���ر على نتيجة 

العملية االنتخابية".
الثين يف القمة األمركية � األفريقية

عل���ى صعي���د آخ���ر، تس���ّلم الث���ين، من س���فرة 
الواليات املتح���دة يف ليبيا، ديب���ورا جونز، دعوة 
للمش���اركة يف القمة املش���رتكة بني الواليات 
املتحدة والدول األفريقية املرتقبة يف األس���بوع 
األول م���ن أغس���طس/ آب املقب���ل يف واش���نطن، 
وفق موقع "أفريك جات" االلكرتوني الفرنسي. 

وأعرب���ت الس���فرة األمركية، خ���الل لقاءها 
الثين، عن ترحيب الواليات املتحدة األمركية 
بتسّلم احلكومة الليبية مرافئ تصدير النفط، 
واصف���ة إياه���ا بأنه���ا "خط���وة يف طري���ق إنهاء 

األزمة املالية الليبية".
اعتقال واغتيال

ميداني���ًا، أعل���ن املتح���دث الرمسي باس���م قوات 
الل���واء املتقاعد خليفة حفرت، حممد احلجازي، 
إلقاء القبض على ش���خصني أحدهما منساوي 
اجلنسية، واآلخر فرنسي، بتهمة التجسس بعد 
ضبط أجهزة اتصال وخرائط خالل وجودهما 
يف "أماكن حساسة أمنيًا". ويف مدينة بنغازي، 
اغتال جمهولون، خالل الساعات ال�24 املاضية، 
مخسة أشخاص، أحدهم إمام مسجد، وضابط 
متقاعد من اجليش اللييب، بينما مت اكتش���اف 
جثتني يف منطق���ة اهلواري يف منطقة س���يدي 
حس���ني، يف سلس���لة عنف تش���هدها املدينة منذ 
الي���وم األول م���ن ش���هر رمض���ان. وأعل���ن وزير 
الثقاف���ة واجملتم���ع املدني، احلبي���ب األمني، يف 
مؤمت���ر صح���ايف، أن جمهولني حاول���وا اقتحام 
منزل���ه يف أحد ضواحي طرابلس، ودعا الكتائب 
املسلحة املوجودة يف بنغازي إىل مغادرتها بعدما 
تقرر أن يكون مقر جملس النواب اجلديد فيها.

ليبيا: خالفات حول تنصيب الربملان اجلديد بني بنغازي وطرابلس



السنة الرابعة -  ) 165  ( - )  8 - 14 يوليو 2014 (السنة الرابعة -  ) 165  ( - )  8 - 14 يوليو 2014 ( 0607

وأن���ت جُتيل بصرك املتلعثم فوق س���طور وجه صب���اح الكرميية امُليّقظ 
على ش���جار س���لمي بني اهلدوء وأصوات الباعة بش���ارع الس���امبا التارك 
لبضائعه���م أداء الرقصة وامُلثقل عاتق أبنه ش���ارع ُدب���ي بوصية أكمال 

بقيِة املشهد بالشاحنات امُلتهافِة مثل نداءات الربي
 ألمتلك حيال ذلك سوى أن ُتعيد صياغة اطمئنانك بالعبور ساملًا أذ مثة 
مربر ُيربر أملك تلك الصورة اليت ُتزاُيلك وتغفر مادونها مذ أستيقظت 
فنج���ان قه���وه تّس���تحم نّش���وتك برش���فاِته يف مقه���ى املدينة امُلس���تلقي 
كالس���ؤال على أجفان ش���ارع عمر امُلخت���ار والذي س���تبدأ رحلتك اليه 

يدك امُللوحة كأنها تطلي اهلواء شوقًا يف إثارة أنتباه اول سائق )كحله 
وبيض���ه( ك���ّرس زّغرودته���ا يف عرس وح���دُه املدعو حلض���وره وعيون 
إنارته���ا ال���يت تغم���ز دون كلل رغ���م أن النهار ي���راه تغ���زًل باملنتصبني 
كالوع���د على كت���ف الطريق امُلس���مى تواضعًا الس���ريع راجني وقوفه 

متوسلني رمحة تّسعرتُه 
قبل حت���ى أن ُتصافحُه )بصباح اخلر( املّتبوعِة بس���ؤالك امُلتوّس���م خراً 
يف إجابة )بكم وس���ط البالد( كان قد عّلب غرها وأنت ألتعلم وأخاط 
ش���كلها من���ذو البارح���ة وأدى اليم���ني القانونية أمامها )مخص طاش���ر 
جنيه(ول���وأل خجِله لكان س���ّباقًا بها قبل أن ُيلقي )بصب���اح النور (عليك 
وعلى وس���ط البالد أو مؤخرتها حتى حينها يّلكزك األستفس���ار أثناءها 
)اي رحلتك(إىل مبتغاك مع ُمشاهدِتك أإلجبارية حللقة غضب السائق 

املؤدي جُمرياِتها التذّمر ورثاء السابق ولعن الراهن 
ملا ُكل هذا ؟ يف قرارِة نفس���ك تقصد)التس���عره( ولكنك تُبّطنُه بواجب 
تهِدئته إس���تفزاز مشروع منك لشرح نوع املش���كلة )نقص البنزينه(هي 
أوىل الدع���وات امُلقدمة من���ُه إلنصاتك وألتماس املع���ذرة له)ملاذا مخص 
طاش���ر جنيه( مع أسرتس���اله يف عرض بقيِتها بأقل ح���دًه وكأنها غر 

ذات أهمية أمام هذه املشكلة 
إذاً تبقى )البنزيه(الناشز من يعتلي سدة امُلعاناة أألن يف عروس البحر 

من يرمي بعص���ا اللوم على القائم على حمطات ضّخها ومن يرمي بها 
على غياب احلماية هلذه احملطات ومن يرمي بها أذ رمى على فوضوية 
املواطن امُلتأتية من جهلِه مبس���ؤلية النظام مع الغياب امُلسترت طبعًا وراء 
ُكل ذل���ك مُلس���بب هذه احل���رة امُلتخبطِة بني ُج���دران إالحتماالت ألنه 

امُلدان الوحيد بل احمُلتمل وامُلرشح أألول يف أفتعاهِلا .
ِل���ذا عليه أن خّيج���ل وُيقر خبجلِه أمام بس���اطة ُحلمي أن���ه عّكر صفو 
رحل���يت باخليب���ة ألجدني أطلب عك���س ماتعودُت فنج���ان قهوتي اليوم 

سادة.

الطــريق الســريع    

سامل التاوسكي

اليه  أل  مب��ا  ُقراءن��ا  ُتع��رف  أن  ل��ك  :ه��ل  •ميادي��ن 
مشهد االنتخابات املوريتانية ؟  

ُمؤخ���را خاضت موريتاني���ا انتخاباتها السياس���ية 
وهذه االنتخابات قاطعها جزء معترب من املعارضة 
التقليدية املوريتانية وهو تالف يس���مى املنتدى 
الوط���ين للوح���دة و للدميقراطي���ة وه���و ُمش���كل 
م���ن اث���ين عش���ر حزب���ا سياس���يا وم���ع جمموعة 
م���ن هيئ���ات اجملتمع املدن���ي وم���ن جمموعة من 
النقاب���ات العمالي���ة والش���خصيات املس���تقلة هذا 
التيار الكبر مل يش���ارك يف االنتخابات الرئاس���ية 
املوريتاني���ة فهو يرفضها ويعتربه���ا غر توافقية 
. وبالنس���بة للم���رأة فق���د حض���رت ُمرش���حة يف 
االنتخاب���ات األخرة وكان حظها لألس���ف %1 
مل  أص���ال  ترش���حها  ألن  طبيعي���ا  ذل���ك  وكان 
ي���أت انطالق���ا من كونه���ا أمرأة تري���د أن ُتقق 
مس���ائل ُمعينة للنساء ، وأمنا هي نوع من جتميل 
النظام السياس���ي ، و اذا كان هناك شيء مهم يف 
االنتخاب���ات األخرة ومن وجهة نظري هو وجود 
مناضل حقوقي مثل برام ولد أده العبيدي الذي 
يناضل عن حقوق العبيد الس���ابقني والذي حصد  
املركز الثاني يف االنتحابات اال انه الزال يش���كك 
يف تقيي���م ه���ذه االنتخاب���ات وق���ال انه س���يتقدم 
للمجلس الدس���توري بطعون يف هذه االنتخابات 
ألن���ه ُيعت���رب ان املرش���ح االوف���ر حظا وال���ذي هو 
الرئي���س املنتهي���ة واليته حممد بن عب���د العزيز 
كان ق���د زور االنتخاب���ات ، ه���ذا فيم���ا خي���ص 
الس���احة املوريتاني���ة مؤخ���را ، ه���ذه االنتخاب���ات 
اليت مل يس���جل فيها على الدوائ���ر االنتخابية إال 
مليون ومئيت ناخ���ب من أصل مليونني زيادة من 
الناخب���ني املوريتاني���ني املف���رتض هل���ذه الالئحة 
االنتخابي���ة املنقوص���ة  ال���يت مل يص���وت منها إال 
نسبة 55% وهذا يوضح اذا ما عملنا حساب على 
أس���اس عدد الناخبني الذين حي���ق هلم التصويت 
يف موريتاني���ا نالح���ظ أن أك���رب ره���ان ميكن ان 
يك���ون يف موريتانيا ه���و الرهان عل���ى االنتخابات 

الرئاسية وهنا مل يلق أي أهتمام ..
ميادي��ن : كي��ف تعل��ل ذلك واىل م��ا يعوُد  	•

مردُه ؟
ه���ذا طبيعي ألن املواطن املوريتاني ال يش���عر بأي 
وجود للدولة املوريتانية يف أي مظهر من مظاهر 
حيات���ه الله���م اال اذا كانت تأتي���ه لتقمعه وتأخذ 
منه ، أما املظاهر األخ���رى للخدمات االجتماعية 

يف توف���ر الف���رص وإتاحته���ا فه���و ش���به معدوم 
واذا كان من���ه ش���يء فيكون للضجي���ج الدعائي 
) بروباقن���دا ( أواس���تجابة مؤقت���ة لضغ���ط دولي 
أو صفق���ات دولي���ة ويف ه���ذا االط���ار الكث���ر من 
املوريتاني���ني منزعج���ني مثال م���ن الصفقة اليت 
عملها النظام املوريتاني مع السلطات الليبية حول 
تس���ليم عبد اهلل السنوسي ) أموال ضخمة مل يقع 
تشغيلها لصاحل الشعب ( ما ُيشاع عموالت كبرة 
يف ه���ذه الصفقة ومل يظهر هلا أي أثر يف تس���ير 
امليزانية ومل تنعكس بش���يء عل���ى حياة املواطنني 
ب���ل ذهبت اىل اجلي���وب اخلاصة وه���و فعل مدان 
ومرفوض م���ن قبل النخب والش���عب املوريتاني ، 
ان���ا ال أعرف األرق���ام بالضبط لكن ما أش���يع من 
اط���راف قريب���ة من الس���لطة تدل عل���ى أن املبلغ 
كبر فالسنوس���ي أعدت له خط���ة بالتعاون بني 
موريتانيني ومغاربة فقد مت اس���تدراجه املس���كني 
!) وكما تدين تدان ( وقع ضحية خطة حمكمة 
أتى فيه���ا بإرادته ُمتنك���را اىل موريتانيا قادما من 
املغرب ويف مط���ار موريتانيا مت احتجازه ومن مت 
التبليغ بوصوله وامتام صفقة تس���ليمه اقامته يف 
موريتانيا ورحيله هي من اس���رار الس���لطة لدينا 
وأق���ول لك ذلك ألضرب لك مث���ال أن النظام وما 
لدي���ه من أم���ور مس���تحقة للش���عب املوريتاني ال 
ُيؤديها لألس���ف .وحن���ن على مس���توى موريتانيا 
فع���ال ومنذ فرتة وحن���ن نتعاط���ى الدميقراطية 
بهذا الش���كل لكن مازالت  هناك معوقات لتجذير 
وتكري���س الدميقراطي���ة احلقة أوهلا ه���و الفقر 
امُلستش���ري حيث أن اغل���ب املواطنيني املوريتانيني 
ليس لديه���م اس���تقاللية مالية بل لي���س لديهم 
كفافه���م اليوم���ي وه���ذا م���ا جيعله���م يعتربون 
أن االنتخاب���ات فرص���ة لتحصي���ل بع���ض امل���ال 
م���ن طرف بعض املرش���حني الذي���ن يطمعون يف 
مناصرته���م  يف احلم���الت وان يضع���وا صوره���م 
عل���ى واجه���ة منازهلم ، أيض���ا يف االنتخابات تتاح 
ف���رص لبع���ض الن���اس لك���ي يش���تغلوا يف هيئات 
رقابة االنتخابات أن توظفهم أحزاب أن ميثلوهم 
مبراكز هذا كله نظرا للحاجة والعوز للمواطن 
فيستجيب لكل ذلك من أجل قوت يومه ، القضية 
الثانية املؤثرات القبلية واجلهوية واالس���رية بأن 
أغل���ب املواطن���ني املوريتانيني ال ي���زال رهني هلذه 
ال���والءات وه���ي والءات بات���ت بطبيعته���ا تتموقع 
مع الس���لطة احلاكم���ة لذلك يس���اق الكثر من 

املواطن���ني املوريتان���ني لي���س بإرادته���م اخلاص���ة 
وإمن���ا ب���إرادة ناخبني كب���ار اىل اخلوض يف هذه 
االنتخاب���ات ويق���ررون فيها ق���رارا ال يعرب عنهم 
وال يعكس استفادتهم املباشرة الزال هناك بعض 
املواطنني يعيش على رؤوس أموال رمزية يكفيه 
أن يك���ون ل���ه قري���ب يف احلكوم���ة أو مق���رب من 
النظ���ام وهو يعتاش على هذا ، ليس ألنها عائدات 
مادية تساعده يف احلياة وامنا هناك األثر املعنوي 
فقريبه أو أحد افراد س���اللته قريب من احلكومة 
وممث���ل فيه���ا وموجود رمزي���ا ومعنوي���ا وذلك ما 
يغتبط���ون ب���ه ، هناك أيض���ا ما ميي���ز االنتخابات 
يف موريتاني���ا أو عام���ل أخ���ر من���ذ أول انتخابات 
ش���فافة بل األكثر ش���فافية واليت جرت يف زمن 
عل���ي حممد ف���ال يف املرحل���ة االنتقالي���ة 2006 
النيابية والبلدية  االنتخاب���ات  – 2007 أظهرت 
وحتى الرئاس���ية أن هناك ميال ُمقلقا من طرف 
املواط���ن املوريتاني للتصويت على أس���اس عرقي 
: الزنوج يصوتون ملرش���حي الزن���وج واحلراطني) 
املس���رتقون الس���ابقون (  - فامُلس���رتقون احلاليون 
يس���مون العبي���د – ه���ؤالء ينتخب���ون املرش���حني 
الذي���ن ه���م م���ن ش���رحيتهم ، وكذل���ك الع���رب 

ينتخب���ون وتتموقع قبائلهم والذي���ن يؤثرون بها 
يف االنض���واء خل���ف املرش���ح العربي ، وهذا ش���يء 
خطر فهذا أيضا س���اهم يف توجه بعض الناخبني 
اىل ه���ذه االنتخاب���ات األخ���رة ، اال أنه���ا ورغ���م 
كل م���ا ذكرته ل���ك وع���ي املوريتاني���ني عموما 
وخاص���ة االقتص���ادي وتأثر الناخب���ني الكبار إال 
أن االنتخابات كان االقبال عليها 55% من جزء 
ضئيل م���ن الناخبني املوريتاني���ني الذين صوتوا ، 
فالنس���بة اليت أظهرتها اللجنة االنتخابية - وهي 
جلنة ليس���ت على مس���توى م���ن املصداقية – عن 
تلك االنتخابات النيابي���ة والبلدية األخرة واليت 
قضت أكثر من أس���بوع و مل تف���رز النتائج وأول 
انتخابات على مر التاريخ يكون فيها ش���وط ثالت 
، مبعنى حنن عندنا أكثر من مرشحني يف دائرة 
يك���ون اثنان منه���م مل حيصل على نس���بة %50 
يرتش���ح لل���دور الثاني املرش���حني األكثر نس���بة 
ه���ذا ه���و الطبيع���ي ،خي���اض بينهم���ا دور نهائي 
وتأتي النتيجة النهائية حنن لدينا يف االنتخابات 
البلدي���ة األخ���رة ج���رى ش���وط ثال���ث يف بعض 
الدوائ���ر االنتخابية مما يدل على ان هذه اللجنة 
لي���س موثوق بها متاما والرق���م الذي مت تقدميه 

الكثري من املوريتانيني منزعجني مثال من الصفقة اليت 
عملها النظام املوريتاني مع السلطات الليبية 

االنتخابات املوريتانية أول انتخابات على مر التاريخ يكون فيها شوط ثالث! 

أمحدو املصطفى بداه : 

أمحدو املصطفى بداه ناشط مدني من موريتانيا ) نواكشوط (ُمتخصص يف االدب 
العربي وقد كانت دراس���ته العليا باملغرب وقاريء اخب���ار بالتلفزيون احمللي حضر 
مش���اركا يف دورة مدرب���ي املعاجلة اإلعالمي���ة لقضايا املرأة باملغ���رب واليت نظمها 
مرك���ز امل���رأة العربي���ة للبحوث والتدري���ب ) كوث���ر ( وكان أن ص���ارح احلضور 
بعنف اجتماعي مارس���ه بش���كل غ���ر قصدي أب���ان رعايته ألخوات���ه  كونه األكرب 
حتى يش���تد عودهن وخيرجن قويات ! وهو اليوم ميارس دورا توعويا ألجل احلفاظ 
على قيمتهن وكرامتهن يف جمتمع ال زالت املرأة املوريتانية تنُش���د مشهدا منصفا 
وإن أبان���ت احلياة السياس���ية عن تبؤها مناصب س���يادية متثلت يف س���بع وزارات يف 

احلكومة األخرة ..كان حوارنا التالي معه : 

الرئاس���ية  االنتخاب���ات  خبص���وص 
كان حي���وم ح���ول 55% ، وحن���ن ال 
ميكنن���ا أن نك���ون ملكي���ني أكثر من 

امللك )اللجنة(  اليت عملها الرئيس .
•ميادين :أنت هن��ا يف هذا التدريب الذي 
خي��ص دع��م امل��رأة م��ا أوض��اع امل��رأة يف 

موريتانيا ؟
بالنس���بة لي وض���ع امل���رأة املوريتانية 
وضع كارثي ويتضاعف باجتاه ذلك 
..العادات والتقاليد والتفاسر الدينية 
اليت جيري تأويلها قصدا جتاه تكبيل 
امل���رأة واليت تستش���ري بش���كل رهيب 
داخل الس���احة املوريتاني���ة ، وفعال ال 
أنك���ر أن الس���لطات املوريتاني���ة وعلى 
م���ر تارخيه���ا وحت���ى اليوم باس���تثناء 
فرتة االحكام العسكرية مابني 1975 
تعط���ي  أن  ت���اول  كله���ا   1985 و 
اهتم���ام لقصية امل���رأة ، لكن االهتمام 
كان اهتم���ام دعائ���ي فق���ط مل يأخذ 
القضايا األساس���ية املطروحة للمرأة 
بش���كل مل���ح وال���يت ه���ي مكرس���ة يف 
العقلي���ات ويف التفاس���ر الدينية ويف 
التش���ريعات ،  وبالنس���بة  لألمور اليت 
النس���اء كمصادق���ة الدول���ة  خت���دم 
بش���أنها  اخلاص���ة  االتفاقي���ات  عل���ى 
ه���ي ال تطبقه���ا ، املدون���ة املوريتانية 
القانونية تقريبا هي نفسها واذا كان 
قد تغير فيها شيء فبعد جهيد جهيد 
م���ن النس���اء املوريتاني���ات الناش���طات 
الصادق���ات وم���ا أقله���ن ، وفعال هناك 
ما هو مبش���ر وهو التضامن النس���ائي 
املرحل���ة  بع���د  تط���ور  في���ه  حص���ل 
االنتقالي���ة 2006- 2007 مما جعل 
الكثر من النساء املوريتانيات وبغض 
النظ���ر ع���ن انتمائه���ن يتواجدن على 
أرضي���ة واح���دة م���ن أج���ل الضغ���ط 
ومناص���رة  اكث���ر،  متك���ني  باجت���اه 
أكث���ر للم���رأة وهذا ما أعطى نس���بة 
الح���ق  وق���ت  يف  املائ���ة  يف  عش���رين 
وم���ا جع���ل األنظمة ال���يت تأخذ بعني 
االعتب���ار أنه من الض���روري أن تكون 
النس���اء موج���ودات يف احلكوم���ة مثال 
الرئيس احلالي الذي أتى عندما عني 
أول حكومة ل���ه كانت فيها وزيرتني 
وش���هد هذا االمر اس���تهجانا ، وعندما 
رام تعي���ني حكوم���ة ثاني���ة أت���ت فيها 

س���ت وزيرات أحداهن للخارجية ويف 
حكومت���ه التالي���ة كان���ت فيها س���بع 
وزيرات وبالتالي تواجد هؤالء النس���اء 
يف فري���ق املناص���رة أكس���بها صبغة 
أكث���ر جدي���ة ، واحس���ت الس���لطات 
املوريتاني���ة  ب���أن قضية امل���رأة قضية 
الب���د أن تؤخ���ذ بعني االعتب���ار فعال ، 
وهن���اك مأخ���ذ ماتزال عل���ى اجملتمع 
السياس���ي املوريتاني ألنه مل يس���تطع 
أن يتفاع���ل م���ع القضاي���ا ال���يت كان 
يطرحها فري���ق  املناصرة كما جيب 
ال���يت  الق���وى  ، وبالتال���ي ترجيح���ات 
ترش���حت يف االنتخاب���ات السياس���ية 
األخرة مل تراع التوصيات اليت أتصل 
فري���ق املناص���رة به���م عل���ى أساس���ها 
وهو م���ا أضر بع���ض الش���يء بتمثيل 
املرأة  هذا على املس���توى السياسي، أما 
عل���ى املس���توى التش���ريعي والقانوني 
وعلى مس���توى العنف املم���ارس على 
امل���رأة واملش���اكل اليت تواجهه���ا املرأة 
ح���دث وال ح���رج ، حيث أن الس���لطات 
القائم���ة ال تبذل فيه���ا أي جهد فتارة 
جتدي���ن الش���رطة عن���د التحقيق���ات 
االبتدائية ال تتعامل بالشكل املطلوب 
م���ع بع���ض القضايا اليت مت���س املرأة 
وه���ذا ما جيعل���ين أؤكد أنها ليس���ت 
جدي���ة فعندما يتعل���ق األمر بقرارات 
ع���ادي  األم���ر  يك���ون  اس���تعراضية 

وعندما يتعلق بالتشريعات والقوانني 
وبالشكاية من أشكال العنف املمارس 
ضد امل���رأة وما أقل م���ا يصل منها اىل 
اجلهات املعنية فالنساء يف الغالب ويف 
جمتمعاتنا مييلن للتكتم واىل التسرت 
عل���ى األم���ور ال���يت تلح���ق به���ا ولكن 
عندما تصل مش���كلة معينة ذات صلة 
مبوضوعه���ن تق���وم اجله���ات الفاعلة 
بش���أن انصافها وأخذ حقها  بالتمويه 
واملماطلة وتربز النواحي الغر جدية 

يف مناصرتها ودعمها ..
•ميادي��ن : ماذا عن فعالية وتأثري العمل 

املدني يف موريتانيا ؟ 
عل���ى صعي���د الش���غل وعل���ى صعي���د 
النقابات العمالية وم���ن بينها نقابات 
فاعل���ة ولك���ن املش���كل الدائ���م ه���و أن 
لع���دم  نظ���را  واحلكوم���ات  الدول���ة 
ذات  القضاي���ا  تس���وية  يف  جديته���ا 
املش���هد  الصبغ���ة االجتماعي���ة ُتغرق 
بالكث���ر م���ن النقاب���ات ال���يت ال وجود 
فعلي هل���ا بغية أن مُتيع املش���هد وهذا 
النقاب���ات  م���ا فعلت���ه عل���ى مس���توى 
ونفس الش���يء على مس���توى اجملتمع 
األح���زاب  مس���توى  وعل���ى  املدن���ي 
األهلي���ة  واجلمعي���ات  السياس���ية 
الس���لطات احلاكم���ة تغ���رق املش���هد 
بالكث���ر م���ن الرواب���ط واجلمعي���ات 
وحت���ى يف اجمل���ال الصحف���ي أغرقته 
صح���ف  اإلص���دارات  م���ن  بالكث���ر 
كل   ، الكرتوني���ة  ومواق���ع  وجرائ���د 
ذلك القص���د منه التمييع وهي ترعاه 
وتت مظلتها ، لدينا أكثر من ذلك 
املنظم���ات االهلية اكثر من مخس���ة 
أالف يف ثالث���ة مالي���ني ،واجلامع���ة 
به���ا 18 نقابة طالبي���ة ، عندنا كان 
في���ه اتاد واحد لكن مع مرور الزمن 
الس���لطات احلاكم���ة اغرقت املش���هد 
ببع���ض النقاب���ات ) التافه���ة ( اليت ال 
وجود ألدائها لتمييع املش���هد وتضييع 
العم���ل ليس إال ، وهذا نفس���ه موجود 
على صعيد النقاب���ات العمالية هناك 
ث���الث نقابات م���ن مركزيات نقابية 
العمالي���ة  املركزي���ات  ص���دارة   ويف 
الكونفدرالية  وهي أكربهن، املسماة 
العامة للعمال املوريتانيني وأكثرها 

وجود وفعالية مع العمال .. 

                 الدار البيضاء – فاطمة غندور

اجملوعة املغاربيو رفقة االردن والسودان

املدربون املشاركون سامية حيي ومجال عاشور أثناء التدريب
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ب ارتيابنا سكوالري !! الربازيل : هل سُيّكذِّ

. . . فف���ي ثان���ي املباري���ات  حضر اللعب 
اجلمي���ل وغاب���ت األه���داف !! . . . . م���ن 
منكم يس���تطيع مشاهدة مباراة فريقه 
املفضل وس���ط 25 مشجع ضد فريقه 
ال ألنهم من مشجعي اخلصم بل هكذا 
حقداً وحس���داً يف بطل املوندي���ال ل���� 5 
 –  1970 –  1962 –  1958 م���رات : 
.. ه���ذا م���ا حدث لي   2002 –  1994
أم���س عن���د حض���وري للربازي���ل أمام 
املكس���يك ال���يت تأل���ق وأب���دع حارس���ها 
أوش���وا يف صد كل منوعات الربازيلي 
أنيمار من ضربات رأس اىل تسديدات 
وغرها م���ن الضربات لالعبني آخرين 
.. ب���دأُت أقتنع أن الربازيل صعب عليها 
يف هذا املونديال الظفر بكأس���ها رقم 6 
إال اذا كان لس���كوالري أوراق أخ���رى 
مل يكش���ف عنها بع���د !! ولكن ما هي ؟؟ 
.. ولألمان���ة الربازي���ل أدت رمبا أفضل 
م���ن مباراتها م���ع كرواتيا لك���ن عناد 
الفيت احلارس املكسيكي الطائر منعت 
كرتهم من العبور اىل الش���باك مع أن 
س���يزر احل���ارس الربازيل���ي أيضًا صد 
كرات وتس���ديدات مكس���يكية خطرة 
.. بص���دق مث���ة ندي���ة و لع���ب متكايفء 
وكرة الق���دم ال تعرف كبر وصغر 
: أعطه���ا .. تعطي���ك .. والتمين ال يعين 
القف���ز فوق الواقع ومن حقنا حنن من 
نشجع الربازيل أن نتمنى فوز عريض 
عل���ى الكام���رون والتس���لل إىل ال���دور 

الثاني وذلك أضعف االجتهاد .
) 3 (

روسيا كابيال حتفظ ماء وجهها أمام الكوريني 
.. !

روسيا وكوريا اجلنوبية آخر املباريات 
 .. األول  ال���دور  م���ن  األوىل  للجول���ة 
ش���وط أول ممل .. ش���وط ثاٍن س���اخن 
ومش���وق . . . . يقول املعل���ق أن كابيال 
أغل���ى م���درب يف املوندي���ال !! فعلى أي 
أس���اس يغ���دق ال���روس علي���ه وبالكاد 
ع���ادل كوري���ا ؟!! ..... و م���ن التاري���خ 
كوريا جعلت أس���يا أفضل وصواًل من 
قارتنا االفريقية ففي مونديال 2002 
بلغت الدور الرباعي ومن تاريخ روسيا 
أيضًا أتذكر ق���وة هذا املنتخب خاصًة 
عندما كان ضمن االتاد السوفيييت 
وأتذكر مباراته���م القوية على نهائي 
أمم أوروبا س���نة 1988 أمام هولنده ! 
.. الش���وط الثاني مثة اش���تعال ومجال 
خاص���ًة بع���د تس���جيل الدب الروس���ي 
هل���دف تعادل مجي���ل انتهت ب���ه املباراة 
وسيالقي الفريقان املنتخب اجلزائري 

وأمتنى هلما الفوز املظفر عليه !! .
اليوم السابع : إسبانيا سقوط مريع و ملك 

جديد !!
) 0 ( 

متى يا ليبيا ؟!
أن  دون  ميض���ي  وعم���ر  موندي���ال 

تدخ���ل بالدنا ليبيا إىل هذه املنافس���ات 
فتش���ارك الع���امل .. وبعي���داً ع���ن وجع 
الب���الد وبعيداً عن اخفاق���ات املنتخبات 
األفريقي���ة عمومًا أق���ول أن : املونديال 
ه���و عب���ارة ع���ن ص���راع ب���ني القارتني 
القوتني الضاربتني يف تاريخ الفوتبول 
املوغل من���ُذ 1930 : أوروب���ا وأمركا 
!  . . . نع���م .. وس���تظل لس���نوات طويلة 
ودورات كث���رة قادم���ة كصراع بني 
واألوروبي���ة  األمركي���ة  القارت���ني 
عل���ى من يأخذ الكأس م���ن قارة االخر 
حني تكون يف أرضه ! : س���بق ألمركا 
ال���كأس م���ن قل���ب  اجلنوبي���ة أخ���ذت 
أوروب���ا عن طري���ق الفري���ق الربازيلي 
أخ���ذت  .. س���بق ألم���ركا اجلنوبي���ة 
ال���كأس م���ن قلب أم���ركا الش���مالية 
ألم���ركا  س���بق   .. أيض���ًا  الربازي���ل   ،
اجلنوبية أخذت الكأس من قلب أس���يا 
عن طريق الربازيل كذلك.. مل يسبق 
ألي منتخب أوروب���ي انتزاع كأس يف 
أم���ركا !! وبأذن اهلل ل���ن حيدث هذا . 
. .  ولك���ن ه���ذا املونديال املق���ام يف عقر 
دار أم���ركا الالتيني���ة يب���دو أن أح���د 
منتخب���ات أوروب���ا يف طريقه���ا لفع���ل 
األم���ر ألول مرة ، اال اذا كان للربازيل 
أو االرجنتني أو التشيلي أو املكسيك أو 

كوستاريكا رأي آخر !! ...
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أسرتاليا تتألق وحترج الربتقالي !
أعلنته���ا لألصدق���اء اجلالس���ني مع���ي 
نش���اهد دخول العيب هولندا واسرتاليا 
إىل  ينتمي���ان  املنتخب���ني  أن  للمي���دان 
فلي���س  وبالتال���ي  متقارب���ة  مدرس���ة 
مهرج���ان  اىل  االش���ارة  بالض���رورة 
اس���بانيا  مرم���ى  يف  هولن���دا  أه���داف 

اجلرحي���ة الضائع���ة .. وه���ذا ما حدث 
فقد بان واضحًا علو الكعب االس���رتالي 
الثال���ث  اهل���دف  أضاع���وا  ح���ني  فف���ي 
اغتن���م اهلولندي���ون الفرص���ة إلح���راز 
اهل���دف الثالث .. انتهت املب���اراة بثالثة 
أهداف هلدف���ني وهي نتيجة مش���رفة 
ادراك  ننس���ى  أن  دون  لألس���رتاليني 
اهلولندي���ني ألنفس���هم كلم���ا تف���وق 
ش���يقة  مب���اراة   .. االس���رتالي  عليه���م 
ومجيلة مت لعبها عند الساعة الواحدة 
ظه���راً أي الش���مس الهب���ة رمب���ا أدى 
قلي���اًل لذوبان الش���وكوال اهلولندية .. 

برافو اسرتاليا برافو نيثرالند ..
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ليلة سقوط أسبانيا !
اسبانيا ختسر اللقاء الثاني بفوز التشيلي 

عليها 2 لصفر !! ..
فع���اًل " طيحة الكبر واع���رة " وفعاًل " 
أرمح���وا عزيز ق���وٍم ذل " وليس أكثر 
م���ن ه���ذا ال���ذل يتع���رض ل���ه جن���وم 
الع���امل يف الس���نوات األخ���رة ولكنه���ا 
ُس���نة احلي���اة فل���كل بداي���ة نهاية فقد 
ش���هدنا ما يش���به نهاية جيل أو اختفاء 
حقبة ولكن الغريب أن السقوط كاَن 
مريع���ًا مدويًا .. حتى س���قوط فرنس���ا 
2002 ح���ني  كان أق���ل يف موندي���ال 
فش���ل منتخب الديكة يف احلفاظ على 
كأسه اليت انتزعها يف غفلة من جنوم 
الس���امبا وظ���روف غريب���ة م���روا بها .. 
وقد خرجت فرنسا يف مونديال 2010 
بنقطة واحدة ولكن بدون تسجيل أي 
ه���دف ! .. االن اس���بانيا تصل���ت على 
هدف ومن ضربة جزاء مش���كوك فيها 
ولك���ن مل تتحص���ل عل���ى أي نقطة إال 
اذا متكن���ت من التعادل م���ع جمتهدي 

أس���رتاليا .. ه���ذا اذا مسح���ت اس���رتاليا 
هل���ا بذل���ك ! .. برافو تش���يلي وطاملا نوه 
األسطورة بيليه بتش���يلي وأثنى عليها 
.. مل يتنبأ بفوزه���ا بالكأس ولكنه أثنى 
على تطور كرتهم وارتفاع مس���تواهم 
.. حصيل���ة اليوم هولنده وتش���يلي أول 
املرتش���حني ! .. وفيم���ا كان منتخبه���ا 
ينهزم كانت البالد األس���بانية تش���هد 
تس���ليم امَلِلك األب امُللَك ألبن���ه ! .. جيل 
جديد عليه أن يس���تلم وكذا يف الُكرة 

. !
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كرواتيا تعمق جراح الكامريون وتقرتب !
اليوم���ي  التقري���ر  ه���ذا  أكت���ب  وأن���ا 
متأخ���راً كث���راً فيم���ا أش���اهد الكوت 
دي ف���وار آخر آم���ال الق���ارة األفريقية 
وه���و ينه���زم أكاد اجزم ان هذا أس���وأ 
األفريقي���ة فقد  موندي���ال ملنتخباتن���ا 
خسرت اجلزائر وغانا قبلهما وتعادلت 
نيجري���ا .. كرواتي���ا أم���س أمط���رت 
ش���باك األس���ود اهلزيلة بأربعة اهداف 
بيض���اء صرحي���ة ول���ن اعل���ق أكث���ر 
ألتابع آخر خيب���ات أفريقيا متمثلة يف 

ساحل العاج .
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وداعًا سلوى أبوقعيقيص !
لق���د ق���ررُت يف وقت مض���ى أن أكتب 
اليوميات عل���ى صفحيت بالفيس بوك 
أواًل ث���م كل أس���بوع أملل���م م���ا كتبُت 
وأعد صياغت���ه وكتابته مبا هو أمجل 
لنش���ر مغاي���ر يف ميادين ويلي���ق بها .. 
فثمة فرق بني نش���ر املواقع ونشر املواد 
يف الصحاف���ة / الصحاف���ة .. ولك���ن ما 
منع���ين أكثر من ظرف خ���اص وعام 
.. فغاب���ت بعض يومي���ات املونديال عن 

صفح���يت .. ومثة أم���ٌر أه���م منعين أو 
أخرن���ي ألهميت���ه وأوليته ه���و احلدث 
اجلل���ل حي���ث امتدت يد الغدر / الش���ر 
وانق���ى  أروع  أح���د  لتقت���ل  الظ���الم   /
نس���اء ليبيا أال وهي املناضلة الناش���طة 
 " أبوقعيقي���ص  س���لوى   " احلقوقي���ة 
فطارت الني���ة أليام ليس ع���ن الكتابة 
وحس���ب بل حت���ى املش���اهدة املنتظمة 
املباري���ات  بع���ض  فف���وت  للموندي���ال 
املزي���د ع���ن أص���داء  ألنش���غل بق���راءة 
ويف   .. س���لوى  األس���تاذة  استش���هاد 
ه���ذا الص���دد ال ميكن���ين إال ان أق���ول 
: ي���ا قتل���ة " س���لوى " .. دمه���ا املس���فوك 
لعن���ة  س���تكونان  الزكي���ة  وروحه���ا 
عليك���م وتباش���ر خ���ر لب���دء نهايتكم 
وطردك���م م���ن ليبي���ا الطاه���رة .. ي���ا 
إهلي متى ختلصن���ا من هذه الكوابيس 
؟ .. هاه���و الع���امل حيتف���ي يف الربازيل 
خبلق اجَلَمال يف فن الرياضة لشعوٍب 
ارتاح���ت وهاهي تبته���ج فيما يف وطننا 
املخط���وف ُتقتحم البي���وت ليقتل أهل 
البل���د وال تف���رق ماكينات الش���ر بني 
رج���ل او ام���رأة ، عس���كري أو مدن���ي .. 
أنه���م حيص���دون اجَلَمال فيم���ا العامل 

حيتفي به .. يا إهلي .. متى نرتاح ؟!! .
اليوم الثامن .. روني يسجل اجنلرتا تنتظر 

!!
هذا اخلميس 19 يونيو ، شهد انتظارنا 
احلري���ص املنتبه ملنتخب س���احل العاج 
اجملتهد ال���ذي فاتتنا مباراته الس���ابقة 
وقد انتص���ر فيه���ا على الياب���ان ممثل 
اس���يا بهدفني هلدف ويعول املشجعون 
األفارق���ة عل���ى ه���ذا الفري���ق ليمحى 
صور اخليبة األخرى ملنتخبات أفريقيا 
.. كان اللقاء امام أشداء كولومبيا بلد 
الالعب الفن���ان فالديراما التس���عينات 
وق���د أدى االيفواري���ون رف���اق دروغب���ا 
جن���م التشلس���ي االجنلي���زي الس���ابق 
واملنتق���ل اىل دوري األت���راك الغائب���ني 
أداًء مجي���اًل .. ولك���ن للكولومبيني رأي 
آخ���ر فانتزعوا ف���وزاً مثينًا من س���احل 
الع���اج بهدفني هل���دف ودروغب���ا وحده 
ال يكف���ي واحلماس واالندف���اع البدني 
مسات مطلوب���ة يف الفوتب���ول لكنها ال 

تكفي دون انضباطية وذهنية عالية  .
أم���ا يف ثان���ي املباري���ات يف قم���ة الي���وم 
الثام���ن كان االجنلي���ز مينون النفس 
يف كس���ب أول ثالث نق���اط هلم فيما 
الزال جنمه���م " روني " يبحث عن أول 
ه���دف مونديال���ي ل���ه حيل به حنس���ه 
وعقدته رغم مش���اركاته مع منتخبه 
يف مونديالني س���ابقني دون أن يسجل 
ش���أنه ش���أن ميس���ي جن���م االرجنت���ني 
ال���ذي ف���ك عقدت���ه بتس���جيله هلدف���ه 
الثان���ي وحس���ب منذ موندي���ال 2006 
قبل السابق .. اورغواي سجلت أواًل عرب 
جنمه���ا س���واريز فكان رون���ي يف املوعد 
حمقق���ًا التعادل لب���الده وحاصاًل على 
أول أهداف���ه لكن الفرح���ة االجنليزية 

لتتف���وق  ثاني���ًة  س���واريز  أطفأه���ا 
األورغواي بهدفني هلدف وسط دهشة 
اجلمي���ع .. اجنل���رتا مهد ك���رة القدم 
.. اجنل���رتا أمج���ل دوريات الع���امل مثة 
حنس يالحقه���ا فالكأس الوحيد الذي 
انتزعته كان يف مونديال سنة 1966 
العام الذي ول���دُت فيه !! يا لُه من زمن 
وحنس يط���ارد من أبتكر ه���ذه اللعبة 
.. املدرس���ة االجنليزية اليت اس���تفادت 
منها كرتن���ا الليبية مطلع الثمانينات 
الرائ���ع  االجنلي���زي  امل���درب  بفض���ل 
برادل���ي ال���ذي بفض���ل اتقان���ه وص���ل 
منتخبن���ا اللي���يب اىل املب���اراة النهائي���ة 
وخس���رنا  األفريقي���ة  األم���م  ل���كأس 
ب���ركالت   1982 يف  البطول���ة  تل���ك 
اجلزاء الرتجيحي���ة أمام غانا يف ملعب 
طرابل���س وي���ا هل���ا م���ن حس���رة ورمبا 
الربيطان���ي  النح���س  س���نتئٍذ  أصابن���ا 
اخلف���ي ! .. الي���وم أم���ام االورغواي أدى 
االجنلي���ز بش���كل ناض���ج وبدي���ع لكن 
اجنل���رتا   .. أه���داف  دون  ج���دوى  دون 
بهزميت���ني تنتظر بصي���ص أمل بالكاد 
ُيذك���ر يف حالة انتص���ار ايطاليا على 

كوستاريكا مفاجأة هذا املونديال !! .
ثالث لق���اءات الي���وم الثامن مب���اراة يف 
غاية امللل وليس أكثر ملاًل من مباراة 
ب���ال أه���داف وب���ال لع���ب مث���ر .. هكذا 
انتهى اللقاء الس���ليب بني اليابان املمثل 
األسيوي واليونان بطلة أمم أوروبا يف 
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اليوم التاسع : كوستاريكا تهزم ايطاليا !..
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ايطاليا ختسر وُقبلة امللكة على خد بالوتيلي 
تضيع !!

لكل موندي���ال مفاجأة وحصان أس���ود 
واىل ه���ذا اليوم كوس���تاريكا أدهش���ت 
عل���ى  بانتصاره���ا  خاص���ًة  اجلمي���ع 
املنتخب االيطالي لتثب���ت لنا ثانيًة أال 
كبر يف الفوتب���ول وهكذا الكرة اتعب 
هل���ا واعطها اجله���د والب���ذل واجلدية 
تعطيك النج���اح والظفر .. لقد كانت 
كوس���تاريكا ال���يت ظ���ن اجلمي���ع أنها 
متواضع���ة يف املوع���د لتق���ول للطليان 
املستهزئني : STOP  ولتطيح جبميع 
التوقع���ات املنخدع���ة بالف���رق الكبرة 
اليت ب���دأت تش���يخ .. قبل املب���اراة تذرع 
بعض الطليان بارتفاع درجات احلرارة 
وطالب���وا مع غره���م م���ن األوروبيني 
وقت مس���تقطع مثل كرة الس���لة ملدة 
ثالث دقائق لش���رب امل���اء والتربد !! مع 
العل���م أن الربازي���ل يف فص���ل الش���تاء ! 
.. هاق���د ب���دأ الطليان بالدل���ع واألعذار 
الواهي���ة حني بدأوا يستش���عرون خطر 
املنتخب���ات وخاصًة كوس���تاريكا اليت 
هزم���ت األورغ���واي .. وم���ن صرع���ات 
وتقليع���ات غري���ب األط���وار بالوتيل���ي 
االيطالي الغاني حني صرح للصحافة 
مبا م���ؤداه أن اجنل���رتا تنتظ���ر فوزهم 
عل���ى كوس���تا ري���كا وطلب م���ن ملكة 
بريطاني���ا أن تقبل���ه من خ���ده اذا جاب 
النصر للطليان !! .. بعد املباراة اشتغلت 
الرياضي���ة االيطالية على  الصحاف���ة 
الغري���ب م���ن بالوتيل���ي  ه���ذا الطل���ب 
فكان���ت أج���رأ س���خرية س���اخطة م���ن 
أحد الصحفيني حني ق���ال : يابالتولي 
م���ا ينتظ���رك على خ���دك لي���س قبلة 
م���ن امللك���ة اليزابيث بل صفع���ة قوية 
من األورغواي !! يف اش���ارة اىل خس���ارة 
حمتملة ثانية اليطاليا من األورغواي 
!! .. هك���ذا الصحافة يف الدول املتقدمة 

واملتفوق���ة يف الكرة أيض���ًا ال يرمحون 
حني اخلس���ارة بل ينتقدون وبسخرية 
وليس كما حال صحافتنا اليت تصنع 
من اخليب���ات انتص���ارات .. نعم ينتظر 
ايطالي���ا لق���اء صع���ب م���ع األورغ���واي 

الذي استفاق .
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فرنسا تدك ساعة سويسرا باخلمسة !
أيض���ًا لي���س اختب���اراً حقيقي���ًا للديك 
باملنتخب  لي���س  الفرنس���ي فسويس���را 
الصعب رغم ف���وزه على األكوادور ! .. 
أدت فرنس���ا لعبًا متناس���قًا وواضح هو 
االنس���جام بني عناص���ر الفريق ولكن 
ال ميكن���ين أن أش���جعهم على االطالق 
رغ���م بنزمية جنم ناديي  املفضل ريال 
مدري���د .. مباراة من أمجل ما يكون زاد 
فيها كري���م رصيده من األهداف ومل 
يرض���خ السويس���ريون بع���د 5 أهداف 
رمب���ا  هدف���ني  س���جلوا  ب���ل  فرنس���ية 
اس���تفادوا منهم���ا يف حس���ابات قادم���ة 
فلسويس���را 3 نقاط .. متنياتنا لفرنسا 

باخلسارة قريبًا  !! .
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شجعنا األكوادور وانتصرت !
عادًة املباراة الثالث���ة ملنتخبات مغمورة 
معه���ا ينقص عدد املش���اهدين يف املكان 
ال���ذي جنتمع في���ه كل يوم ملش���اهدة 
تك���ون  أن  توقعن���ا  الليل���ة   .. املوندي���ال 
املب���اراة أمج���ل وهذا م���ا كان حيث أن 
هندوراس واإلكوادور هما من القارة 
املنظمة أم���ركا الالتينية وكالهما 
سويس���را  أم���ام  هزمي���ة  م���ن  جري���ح 
وفرنس���ا وس���يحتدم بينهم���ا الصراع .. 
لس���بب غامض اجتمعنا على التعاطف 
مع أكوادور وكان���ت النتيجة عادلة 

بتفوقهم بهدفني هلدف .
ية  اليوم العاشر : ملحمة غانا / أملانيا .. ندِّ

كاملة ولكن !..
السبت 21 يونيو 2014 م
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األرجنتني تلعب وديًا !! ..

بوجوده���ا ضم���ن جمموع���ة س���هلة - 
تضم منتخب���ات مغمورة م���ن أفريقيا 
وأس���يا وأوروب���ا الش���رقية ه���ي اي���ران 
والبوس���نة ونيجري���ا - تهك���م الكث���ر 
م���ن اخلص���وم ب���أن ميس���ي ورفاقه يف 
ال���دور األول يلعبون مباريات ودية مع 
ف���رق بس���يطة ! مع هذا فه���م يتغلبون 
بصعوب���ة على هذه املنتخبات اجملتهدة 
ولع���ل أصعبه���ا نيجري���ا ! .. لق���اء هذا 
اي���ران  جمته���دي  م���ع  كان  الي���وم 
املتحمسني الذين ضيعوا فرصًا كادت 
الف���وز  وكان   .. باالرجنتي���ني  تطي���ح 
يف آخ���ر الوقت بتوقيع جنم برش���لونة 
ليونيل ميس���ي ال���ذي لعب ثاني���ًة دور 

يف  تق���ع  مل  ال���يت  لألرجنت���ني  املنق���ذ 
اختبار حقيقي بعد .

) 2 ( 
غانا أمجل من أملانيا !

أملانيا تسجل أواًل .. غانا تعادل .. ثم غانا 
تفوز ..ثم أملانيا تعادل !!! .. طاملا ش���جع 
الليبي���ون ال���دول األفريقي���ة الس���وداء 
كالكامرون ونيجريا وس���احل العاج 
والس���نغال وغان���ا .. وطامل���ا رددوا : هال�� 
 .. .......... " ماينش���دش بيه���م الظه���ر   "
يرخ���وا بيك يرخوا بيك ووووووووووو 
اخل وكأنه���م تعاق���دوا معه���م ليلعبوا 
بالنياب���ة عنهم أو كأنه���ا دول حمتلة 
من قبل بالدنا - احملتلة أصاًل – بالدنا 
اليت مل يس���بق هلا الوصول ألي كأس 
ع���امل .. الكث���ر م���ن الش���تائم أمسع���ه 
كلما تفرجت م���ع رهط من الليبيني 
عل���ى مب���اراة طرفه���ا أفريقي أس���ود .. 
نعم لألسف ذات االسطوانة املشروخة 
اليت تص���ل اىل ح���د تعيره���م بلونهم 
وبالعبودي���ة !! حي���دث ه���ذا حتى وهم 
يش���جعونهم !! ميز عنصري و جاهلية 
س���افرة مل يتخل���ص منه���ا جمتمعن���ا 
اللي���يب ولكن ليل���ة ملحمة غان���ا أمام 
ك���م  تض���اءل  األملاني���ة  املاكين���ات 
الش���تائم ح���ني تضيي���ع الف���رص لعل 
ألن الغاني���ون البالك س���تارز الرائعني 
س���جلوا وس���يطروا وأبدع���وا ألوانًا من 
اللع���ب االفريقي اجلميل الذي يش���ابه 
الكام���رون أي���ام عزها ويتف���وق عليه 
وطامل���ا  والفطن���ة  أكث���ر  بال���ذكاء 
وارتف���اع  بالتحض���ر  غان���ا  اش���تهرت 
مس���تويات التعلي���م والتمدي���ن .. نع���م 
لعله���ا م���ن أرق���ى الش���عوب االفريقية 
وس���طًا ومش���ااًل وجنوب���ًا .. يف الثانوية 
العام���ة يف الثمانين���ات درس���نا ثالث���ة 
مدرسني من غانا واستفدنا كثراً من 
تعليمهم لنا اللغة االجنليزية واذكر 
منه���م أك���وا و كواوك���وا ونيماكو 
وس���ط  اىل  ب���اك  ف���الش  هرب���ُت   ..  !!
الثمانين���ات ألن���ين فعاًل ل���ن أمنح غانا 
حقها م���ن الوص���ف والتوصي���ف على 
املباراة اجلميل���ة وال أخبس حق األملان 
فق���د أبدع���وا أيض���ًا .. الحظن���ا مجيعًا 
منعط���ف اخل���ذالن الغان���ي وكأنه مل 
يتعل���م م���ن أخط���اء 2010 حي���ث قلنا 
عنه���م ش���باب صغ���ار ج���دد فطري���ني 
يفرحون ويس���تعجلون الف���رح والفوز 
.. وم���اذا بع���د 4 س���نوات ؟ أمل ينضجوا 
بعد .. أم هل نس���وا انهم يالعبون املانيا 
ال���يت ال تع���رف املس���تحيل ومع���روف 
عنه���ا تقيق التع���ادل يف آخر االوقات 
؟ .. عل���ى غان���ا أن تفوز عل���ى الربتغال 
اجلرحية ان أرادت الرتشح وطبعًا على 
املانيا أن تقدم خدماتها فتهزم أمركا 

! .. ولعل منتخبات قارتنا تصل مرحلة 
تس���م أمورها دون أن تنتظر خدمات 
اح���د وال تدخ���ل نفس���ها يف حس���ابات 

خيالية ذات بصيص يف آخر احللم ! .
) 3 (

نيجرييا األفضل أفريقيًا و سرتون !
ال أقص���د أهداف���ًا وال لعبًا ب���ل خربًة يف 
املضي بسالم يف الدور األول فنيجريا 
ثقيل���ة " رصين���ة " يف اللع���ب كثق���ل 
أجس���اد العبيها وقوته���م فقلما ُهِزمت 
نيجري���ا بنتيجة ثقيل���ة كما حيدث 
م���ع الكام���رون مثاًل بل ه���ي األكثر 
تفوقًا ولن ننس���ى تغلبها عل���ى بلغاريا 
3 لصف���ر يف موندي���ال 1994 بلغاريا 
ال���يت أقص���ت أملاني���ا !! .. بلغاري���ا ال���يت 
دخلت للدور الرباعي / نصف النهائي 
!! .. نيجري���ا يف ه���ذا املوندي���ال أكثر 
املنتخبات األفريقي���ة نقاطًا وانضباطًا 
وك���رة مجاعي���ة غ���ر أناني���ة - بع���د 
تعادهلا مع ايران العنيدة واليوم التقت 
عليه���م  فف���ازت  واهلرس���ك  البوس���نة 
به���دف وحيد ضمن هلا النقاط الثالث 
القادم���ة  اجلول���ة  يف  هل���ا  ونتمن���ى   ..
االنتصار على جنوم التانغو األرجنتني 
.. ومِلَ ال !! وق���د كادوا أن حيققوا ذلك 
يف موندي���ال س���ابق أيام أموكاش���ي و 
أوكوشا وياكيين وغرهم من جنوم 
اليوم احلادي عشر : بلجيكا تفوز .. الربتغال 

تتعادل.. و كوريا ؟!
الربتغال يف املوعد - الصدمة !

األحد 22 يونيو 2014
) 1 ( 

بلجيكا ختتطف روسيا ..
ليس لدي حظ فيما يبدو يف مش���اهدة 
وضح���ت  فكم���ا  بلجي���كا  منتخ���ب 
الل���ي   " م���ع  الس���ابقة  مباراته���م  يف 
مايتس���موش " كن���ُت ُمتعبًا أم���ا اليوم 
فقد كنُت يف انتظ���ار ضيف عزيز هو 
الصحف���ي يونس علي يون���س ، رئيس 
ترير جريدة طرابلس .. الذي وصل 
عم���ان ليغط���ي العملي���ة االنتخابي���ة 
للجالية الختي���ار ممثليهم يف جملس 
اس���تطاعت بلجي���كا   .. الق���ادم  الن���واب 
عل���ى كل ح���ال يف هذا اللق���اء التغلب 
على ال���دب الروس���ي وان بهدف وحيد 
ضمن���ت به النق���اط الثالث���ة وصدارة 

اجملموعة .
) 2 (

كوريا اجلنوبية ختسر باألربعة !
واهلل ل���و جابوا كأس الع���امل وهذا من 
راب���ع املس���تحيالت ملا ش���جعتهم حتى 
يعت���ذروا م���ن الش���عب اللي���يب احملرتم 
.. ال���ذي مل يظلمه���م ولكنه���م فعل���وا .. 
لقد س���جلت كوري���ا اجلنوبي���ة هدفًا 

يف مرماه���م وأمط���روا ش���باك كوريا 
أن���ين  أه���داف مجيل���ة وواهلل  بأربع���ة 
أضغ���ط على القلب ألش���جع ضدهم .. 
ولكنه���ا قيم���ي يف أن ليبيا أواًل و عزتي 
من عزتها وأخسر اجلميع لو أرادوا من 

أجل جمدها وتقيق هيبتها .
) 3 (

الربتغال تستيقظ أمام أمريكا ..
الربتغ���ال تهز أم���ركا ه���زاً فتوزعت 
 .. احلاض���رة  الوج���وه  عل���ى  الصدم���ة 
وج���وم ت���ام س���يطر عل���ى اجلمهور يف 
املدرج���ات كلينزم���ان امل���درب االملاني 
لألمري���كان دخ���ل يف صدم���ة جتم���د 
معها كالتمث���ال أما الالعبون فصمت 
تام ووجوه تغشاها اخليبة .. لقد كانوا 
فائزي���ن هلدفني مقاب���ل هدف اىل اخر 
دقيق���ة ان���ربأ هل���م فيه���ا كريس���تانو 
رونال���دو رافع���ًا لك���رة مجيل���ة أودعها 
رفيقه يف الش���باك ! . وانفجر مجاعتنا 
مهلل���ني  صارخ���ني  الصال���ة  يف  هن���ا 
لتع���ادل الربتغ���ال .. لس���بب خف���ي م���ا 
طيل���ة املباراة كان اجلميع يش���جعون 
ح���ني  إال  ذل���ك  يب���دوا  ومل  الربتغ���ال 
فرحته���م باهلدف الثم���ني الذي أنعش 

آمال رونالدو وصحبه ! .
اليوم الثاني عشر : الربازيل وهولندا تؤجالن 

حربهما الضروس !!
االثنني 23 يونيو 2014

) 0 (
ش���هد هذا الي���وم أرب���ع مباري���ات كل 
مبارت���ني يف وقت واحد وهل���ذا التقليد 
قص���ة ش���هرة م���ن قص���ص املونديال 
التارخيي ترجع إىل مونديال اس���بانيا 
أملاني���ا  أن  خمتصره���ا   ..  ! م   1982
تعادهلم���ا  وكان  النمس���ا  م���ع  لعب���ت 
يقصي اجلزائر من الرتش���ح إىل الدور 
الثان���ي جاء هذا بع���د أن تفوق منتخب 
اجلزائ���ري بنجومه احملرتم���ني آنذاك 
وقن���دوز  وعص���اد  ماج���ر  راب���ح  مث���ل 
وبلومي وغره���م على أملاني���ا بهدفني 
هل���دف !! .. ف���كان أن س���نت الفيفا ذاك 
التعدي���ل يف اللوائح بأن ُتلعب مباريات 
اجلول���ة األخ���رة ال���يت تس���م فيه���ا 
لتحاش���ي  موح���د  توقي���ت  يف  األم���ور 
التآمر وبيع املباريات وال ننس���ى أنه يف 
موندي���ال 1978 باالرجنت���ني كان���ت 
املخالف���ة أكثر ش���ناعة حني مسحت 
أن  االرجنت���ني  املنظ���م  للبل���د  الب���رو 
يهزمها بنتيجة ثقيلة جداً لكي ُترم 
الربازيل م���ن الوصول وترتش���ح ظلمًا 
وبالرش���وة األرجنتني  .. وهاهو مس���اء 
ه���ذا االثنني  يش���هد اجلول���ة األخرة 
يف ال���دور األول ) دوري اجملموع���ات ( 
أول حواري���ن ملعرف���ة بط���ل اجملموعة 

ميدان السؤال

املونديال !!
هل تكم الفيفا العامل ؟!

) احللقة الثالثة (عبدالوهاب قرينقو
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الثاني���ة ووصي���ف البط���ل ، ورغ���م أن 
األمور حمس���ومة بني هولنده وتشيلي 
وتضادهما تصيل حاصل إال أن كل 
فري���ق ال يريد أن يك���ون ترتيبه الثاني 
لك���ي ال يلتق���ي م���ع بط���ل اجملموع���ة 
األوىل الذي عل���ى األرجح واألقرب أن 
يك���ون الربازيل .. من هن���ا جاءت مباراة 
هولنده وتشيلي غاية يف القوة واإلثارة 
كل يري���د الظف���ر به���ا ك���ي يبتع���د 
ع���ن ش���بح الربازي���ل وه���ذا ال يعين أن 
الربازيل أقوى م���ن هولنده بالضرورة 
ولك���ن اخل���وف م���ن األج���واء واللع���ب 
يف عق���ر دار اخلص���م وما ُيس���تجد من 
أوراق ومفاج���آت قد خيبئه���ا كعادته 

سكوالري مدرب الربازيل !! .. 
آخر جوالت اجملموعة الثانية : 

) 1 (
هولنده وتشيلي : 

ال ح���ل يب���دو لس���هم هولن���دي امسه : 
.. ه���ل حق���ًا م���ا   !! ررررررررررروب���ن 
ُيق���ال أنه جاع ب���روٍح مكلومة ليعوض 
، يف اش���ارة الخفاق���ه يف 2010 ح���ني 
ب���ه  أض���اع هدف���ًا مثين���ًا كان ينت���زع 
كأس الع���امل اليت كان���ت من نصيب 
أس���بانيا .. اليوم روبن يلقبونه بالنفاثة 
لسرعته اجلنونية وقد التصقت الكرة 
بني قدميه يأم���ره فتطيع .. حفظ اهلل 
منُه ش���باك الربازي���ل ان التقيا ! .. حتى 
التش���يلي ال���يت كان���ت م���ن مفج���آت 
هولن���دا  طواح���ني  هزمه���ا  املوندي���ل 

بهدفني نظيفني .
) 2 (

اسبانيا و اسرتاليا : صح النوم اسبانيا و 
وداعًا !!

نع���م ه���و اس���تيقاظ متأخ���ر لألس���بان 
ففازوا على أسرتاليا اجملتهدة بثالثية 
نظيفة .. البد أن األس���بان سيجتمعون 
هن���اك يف بلد الريال والربش���ه وختمة 
النج���وم ليق���رروا مل���اذا ه���ذا اخل���روج 
بهزميت���ني خمزيت���ني ؟ أو ان���ه جي���ل 
ينته���ي ليأت���ي جدي���د .. وهك���ذا س���نة 

احلياة فالشيء يدوم إال وجه اهلل .
آخر جوالت اجملموعة األوىل : 

) 3 (
جنوم السامبا يتألقون باألربعة ونيمار 

املكسب ..
ما الذي ميكن أن ُيقال غر أن الس���هل 
املمتنع م���ن مس���ات الربازيليني فحني 
أنظ���ر ملباري���ات قوي���ة ال تب���ِق وال تذر 
أختي���ل أن الربازي���ل ستدوس���ها ه���ذه 
األجس���اد القوي���ة ولكن ح���ني أدخل يف 
جو املش���اهدة ختتف���ي كل التخوفات 
ح���ني تب���دأ رقص���ة الس���امبا والس���حر 
الربازيل���ي وألنهم يلعب���ون كرة قدم 
نظيف���ة جتعل اخلص���م يبادهلم نفس 
اجلودة من هنا تس���جل الف���رق اواًل أو 
تعادل ثم تنه���ال أهداف الُصفر وهكذا 
اللقاء كان م���ع الكامروني���ني الذين 
عادل���وا ثم انهالت عليه���م األهداف اىل 
أن وصل���ت أربعة كان نصي���ب نيمار 
بع���د  األه���داف  وراب���ع  هدف���ان  منه���ا 
اس���تبدال نيمار .. ولعل هذا هو املؤش���ر 
أن الربازي���ل ال تعتمد على العب واحد 

كما هي الربتغال واالرجنتني ! .
) 4 (

املكسيك تعمق جراح الكروات وترافق 
الربازيل للدور الثاني ..

لع���ل املكس���يك س���يمضي بعي���داً ه���ذا 
املوندي���ال فبعد اللق���اء الندي والتعادل 
الس���ليب أم���ام الربازيل هاهو املكس���يك 
يتف���وق على كرواتي���ا بثالثية مقابل 

هدف .. مع وجود حارس أس���طوري يف 
طرانه وص���ده لكرات ال ُتص���د .. فهل 
تفعله املكس���يك وتصل نص���ف النهائي 

؟! ..
اليوم الثالث عشر : إنهم يعضون أليس كذلك 

؟!!!!!
الثالثاء 24 يونيو 2014 م

) 1 (
األورغواي عضت ايطاليا !!

أواًل  عنه���ا  تدث���ت  لظ���روف  نظ���راً 
ه���ذه أح���د املباري���ات ال���يت مل أتف���رج 
عل���ى ش���وطها األول وح���ني حضوري 
أخربن���ي األصدقاء ع���ن بعض غرابتها 
فلي���س اغ���رب م���ن أن ختس���ر ايطاليا 
م���ع االورغواي واألغرب قيام س���واريز 
بع���ض الالع���ب االيطالي ! فأن س���ألك 
أحدهم ع���ن النتيج���ة فلدي���ك اجملال 
أن تس���خر : ايطالي���ا : صف���ر + عض���ة 
وخ���روج .. واألورغ���واي : هدف وعضة 

وترش���ح !! أو هك���ذا 
بوس���ة  ضاع���ت   :
وصفعت���ك  امللك���ة 
ي���ا  األورغ���واي 

بالوتيلي ! .
) 2 (

كوستاريكا وختصص 
طرد الكبار !

كوستاريكا تؤكد 
أنها جتاوزت جمرد 
 .. أس���ود  حص���ان 
تتخلص  وش���رعت 
الكرة  جهاب���ذة  من 
فق���د  العاملي���ة 
أورغ���واي  هزم���ت 
وهاه���ي  وايطالي���ا 
اجنل���رتا  جت���رب 

يق���در  مل  أي  الس���ليب  التع���ادل  عل���ى 
عليه���ا ثالث���ة حامل���ي كأس العامل !! 
.. وم���ن املؤس���ف أن الفيف���ا أو اللجن���ة 
منش���طات  تالي���ل  عمل���ت  املنظم���ة 
لسبعة العبني من كوس���تاريكا بينما 
حس���ب لوائح كرة القدم الكش���ف عن 
املنش���طات العش���وائي يف ك���رة القدم 
اليتج���اوز العب���ني !! ه���ل مث���ة غرة ؟ 

حسد ؟ وصايا ؟ .
) 3 (

كولومبيا برباعية تضرب اليابان
. . . . . . . . . .  كولومبيا ترتأس اجملموعة 

وساحل العاج طفولة رعناء !!

اليوم الرابع عشر :
األربعاء 25 يونيو 2014 م
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نيجرييا كما أخربتكم !
م���ن أفض���ل منتخب���ات أفريقي���ا ه���ذا 
مناس���بة  م���ن  أكث���ر  ويف  املوندي���ال 
األرجنت���ني  عل���ى  تتف���وق  أن  كادت 
مبيسيها الذي فعاًل كان احلل األخر 
ال���ذي يوجد مايس���عف ب���ه أرجنتينه .. 
لقد لعب���ت نيجري���ا بندي���ة وخرجت 
بنتيجة متقارب���ة : 3 – 2 فيما كانت 
البوس���نة يف الطرف اآلخر تهزم ايران 
لتق���دم خدماته���ا اجلليل���ة لنيجري���ا  
ففازت البوس���نة بثالثة أهداف هلدف 
ايران���ي واح���د  ف���كان خروجًا مش���رفًا 

للبوسنيني واهلرسكيني . 
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االكوادور لفرنسا : لن متروا وان ترشحتم !
النف���س  مت���ين  اك���وادور  كان���ت 
باالنتص���ار على فرنس���ا لترتش���ح على 
تتح���ق  مل  ولك���ن  سويس���را  حس���اب 

فاالمنيات وحدها ال تكفي ولكن يكفي 
اك���وادور أن منع���ت الفرنس���يني م���ن 
الوصول اىل ش���باكها فظلت نظيفة .. 
أما سويسرا فتتفوق على هندوراس يف 
نتيجة متوقعة فهندوراس من أضعف 

فرق املونديال .
اليوم اخلامس عشر :
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ه���و مخي���س احلس���م حي���ُث مداعكات 
اجملموعتني السابعة والثامنة ! .. بالكاد 
أكمل���ُت القس���م األول من املنافس���ات 
ملبارت���ني يف وق���ت واح���د حي���ث كان 
ينقصين الكثر من النوم حيث الس���هر 
والس���هر املضاد !! ، زد على ذلك وصول 
صديق���ي الكاتب أحممد العكش���ي مع 
أس���رته الكرمي���ة قادم���ني م���ن ليبيا .. 

وكن���ُت مع الصديق ال���ذي وصل بعد 
الظه���ر إىل أن مت حصوله على س���كن 
القيلول���ة ألع���وض  الئ���ق ومل أمن يف 
س���هر الليل والفجر والصب���اح !! .. يا له 

من تعب .
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كم امتنى لِك الفوز يا أملانيا قريبًا !!
كان  واح���د  وق���ت  يف  املباري���ات  ألن 
االمج���اع الدميوقراط���ي باألغلبية أن 
نتف���رج عل���ى مب���اراة طرفه���ا منتخب 
م���ن قارتن���ا الس���وداء خاصًة وأن���ه غانا 
ال���يت أمتع���ت الع���امل وأبهجتن���ا أم���ام 
أملاني���ا .. أملاني���ا ال���يت أمط���رت مرم���ى 
غان���ا  وهاه���ي   .. باأله���داف  الربتغ���ال 
الي���وم ختي���ب االم���ال وكأنها ليس���ت 
ه���ي غانا !! .. هل ألنه���ا برازيل أفريقيا 
كم���ا يس���ميها نقاد الفوتب���ول جلمال 
كرتها ؟ فالتق���ت باملنتخب الربتغالي 
امللق���ب أيضًا بربازي���ل أوروبا ؟! مبعنى 
تش���ابه االداء ؟ هل 
انهك���ت غانا ؟ كل 
اهلواج���س  ه���ذه 
ذهبت أدراج الرياح 
بان  مسعن���ا  ح���ني 
فل���وس   " املش���كلة 
وخمصص���ات   !  "
تأخ���رت  العب���ني 
 ! ذل���ك  إىل  وم���ا 
وه���ذا ق���در الدول 
الفقرة أو اليت بها 
واحلس���د  الفس���اد 
 .. والفوض���ى 
األفارق���ة  وألن 
متحم���س  ش���عب 
ه���ش  وعاطف���ي 
ه���ذه  مث���ل  ف���أن 
األمور س���رعان ما تنعك���س حتى على 
وج���وه الالعب���ني ناهي���ك ع���ن رعون���ة 
األداء ! .. وس���رعان م���ا س���جل الالع���ب 
الغان���ي هدفًا عكس���يًا يف مرماه وس���ط 
صيح���ات االس���تهجان من املش���جعني 
الليبي���ني هنا حيث نلتقي كل ليلة يف 
أحد العمارات السكنية بعمان أو هناك 
امام كل شاش���ة يف ليبيا أو كل تلفاز 
يف بي���ت أو ن���ادي .. صيح���ات ال ختل���و 
م���ن ش���تائم عنصري���ة ! .. غان���ا عادلت 
يس���تيقظ  ال���ذي  رونال���دو  ليفاجأه���ا 
متأخ���راً كعادته – به���دٍف فيه كثر 
يش���به  م���ا  يف  وهك���ذا   .. غض���ب  م���ن 
االنتح���ار خ���رج الفريق���ان الربتغال���ي 
والغان���ي جي���رون أذيال اخليب���ة رغم 

تفوق الربتغال بهدفني هلدف .
أم���ا أملانيا ال���يت غمز كث���رون وحتى 

يف الصحاف���ة العاملية الحتم���ال بيعها 
م���ع أم���ركا للمب���اراة وخروجها مع 
ام���ركا بالتعادل الس���يما وأن مدرب 
أم���ركا ه���و األملاني كلينزم���ان وقد 
أعجبين مس���ؤولي الفريق���ني وخاصًة 
األملان���ي الذي أفاد مبا م���ؤداه أن ألملانيا 
الك���روي مسع���ًة ال ميك���ن  واتاده���ا 
للف���وز  به���ا وأنه���م س���يلعبون  العب���ث 
والش���يء غر الفوز وب���ذا انتهت املباراة 
لص���احل أملانيا بهدف يف مرمى أمركا 
فرتش���حا مع���ًا إىل الدور الق���ادم حيث 
أملاني���ا س���تقابل اجلزائ���ر م���ع أطي���ب 
متنياتن���ا ألصدقائنا األمل���ان بفوز هائل 
عريض على كارهي ليبيا وش���امتيها 
يف كل مب���اراة ملنتخبه���ا أو مع نواديها 
ب���الٍد  م���ن  ف���رق  ألنه���ا  إال  لش���يء  ال 
أحدثت تغير سياس���ي كان البد منه 

وانتصرت !.
يف اجملموع���ة الثامنة واص���ل املنتخب 
البلجيكي املتماس���ك تفوق���ه بفوز على 
الكوري���ني اجلنوبيني به���دف يتيم أما 
روس���يا فق���د خس���رت رهانه���ا ووع���د 
مدربه���ا االيطالي الش���هر كابيلو يف 
التع���ادل  ي���ك  الرتش���ح فتعادل���ت ومل 
يكفيه���ا وس���بب التع���ادل كم���ا ي���رى 
كابيل���و هو تس���لط اض���واء اليزيرية 
صاعق���ة عل���ى عيين حارس���هم حلظة 
كرة اهل���دف والبد للفيف���ا أن جيدوا 

حاًل ملطلقي االضواء الاليزرية ! .
لو فيفا حتكم العامل .. فيفا ألعاب بال 

حروب !
عندم���ا تك���ون جري���دة ميادي���ن الغراء 
ب���ني أيديك���م س���تكون مباري���ات الدور 
ال������ 16 القادمة قد انته���ت وقد عرفنا 
فتمنيات���ي  النهائ���ي  رب���ع  منتخب���ات 
لفريق���ي األصفر ب���األزرق املفضل أن 
يك���ون ضم���ن املنتصري���ن .. ه���ي أي���ام 
نلت���ذ بتعبه���ا وس���هرها تأخذن���ا بعيداً 
- وان اىل ح���ني - ع���ن ع���امل يتوح���ش 
كل ي���وم أكثر .. وال اح���رتام فيه وال 
آمان .. ع���ن عامٍل مس���اره كل يوٍم إىل 
القبِح أكث���ر .. وال مكانة فيه لألخيار 
األحرار األطهار احملس���نني .. واملفارقة 
أن الع���امل حيرتم قوان���ني اللعب أكثر 
من قوانني اجل���د !! .. باألمس ضحكُت 
كث���راً ح���ني كان���ت الرياض���ة تقلد 
السياس���ة ش���عرُت بالطفل ُيقلُد شيخًا 
هرمًا ال ألق فيه .. كتبوا على الشاشة 
: عاجل !! كان مؤمتراً صحفيًا للفيفا 
يعلنون فيه احلكم الصارم على النجم 
 ! األورغ���واي  م���ن  س���واريز  الطري���ف 
ألنه عض كليون���ي العب ايطاليا من 
���وا أن رمبا لديه متالزمة  كتفه ! وحملحَّ
حيوانية ! .. ال أتذكر ما كانت عقوبة 
الفرنس���ي زي���ن الدي���ن زي���دان عندما 
نط���ح العب���ًا ايطالي���ًا أيض���ًا .. احلك���م 
كان ام���س عل���ى س���واريز باإليق���اف 
عن اللعب مع فريقه لتس���عة مباريات 
قادم���ة وم���ع نادي���ه االجنلي���زي مل���دة 
أربع���ة أش���هر – حكمًا مبالغ���ًا فيه .. ما 
هك���ذا ُيعاقُب األطفال الكبار .. ولكن ما 
لف���ت انتباهي احرتام اجلميع للقوانني 
وأشياء كثرة فجمحُت باخليال : ملاذا 
ال تكم الفيفا الع���امل بداًل من الدول 
العظمى الطامعة والشركات متعددة 
اجلنس���يات النهمة .. على األقل الفيفا 
س���تجعل 90 % من وقتن���ا لعب ومرح 
وبهجة وس���الم وأغاني ورقص و حب 

و تشجيع ! .
����������������������������������������������������

ان  ُكِتبت يف عمحَّ

ص 
لقا

ق ا
ره

ال ي
ت" 

نّيا
�ْج

ِس��
ه "

تاب
ك

يف 
لي 

كك
م ال

اس
الق

بو 
ر أ

عم
يب 

للي
م ا

رتج
وامل

�ل 
خ��

دا
صي 

�خ
ش��

 ال
خي���ه

تار
ئ ب

��ار
لق�

ا
ب 

قار
�ا ي

 م��
انه

در
 ج

ني
 ب���

��ى
ض�

ة ق
ان���

زنز
��ه 

ول�
ض

ر ف
يث���

��ه 
كن�

ول
ت 

نوا
س���

��ر 
عش�

ال
ب، 

كتا
من 

مة 
قاد

ت ال
ح���ا

صف
ة ال

ابع
ملت

ق 
ف���ا

 لر
دة

ع���
ية 

���ان
نس

ب إ
��ار

جت�
ي 

رو
ي���

دار 
�ن 

ع��
در 

ص
ب 

ت���ا
الك

ة. 
ان���

زنز
ك ال

تل���
��ة 

وح�
_ ل

ىل
ألو

ة ا
بع���

لط
_ ا

��ي
جان�

فر
ال

بن 
مد 

حم
يب 

لي���
ي ال

كيل
ش���

للت
ف 

��ال
لغ�

ا
ني. 

الم
مي 

تنت
صًا 

4" ن
8"

من 
ت" 

نّيا
ِسْج

ف "
تأل

ي
ها 

ميت
س���

ن ت
ميك

��ة 
عي�

بدا
ن إ

ن���و
ة ف

���د
لع

ص، 
ص���

و ق
ت، أ

ي���ا
وم

و ي
ة أ

تي���
 ذا

رة
س���

يف 
ها 

صف
ي و

كل���
الك

مر 
ب ع

ات���
الك

�ن 
لك��

و
ة، 

ردي
س���

ص 
ص���و

" ن
اب

كت���
 لل

مي���ه
قد

ت
ة. 

صي
ص

الق
��ة 

تاب�
الك

ت 
ي���ا

مجال
ها 

مت
حل

��ة 
قل�

مث
ر، 

ب���ا
أخ

 و
ات

ري���
ك

 ذ
اها

���د
وس

��ة 
حملن�

يف ا
دة 

وق���
مت

، و
���ع

واق
ة ال

�اع
ش��

بب
ة"، 

�اع
ش��

الب
ذه 

ة ه
وم

مقا
دة 

إرا
 ب���

ه���ا،
ذات

لم 
 في

 يف
دت

شاه
ي:" 

ككل
ر ال

عم
ف 

ضي
وي

ام 
يتن

 لف
��ي

يك�
مر

 األ
زو

لغ���
ن ا

ي ع
ق���

ثائ
و

ال 
ج���

 ر
ن_

ي���و
نام

فيت
 ال

كان
ف 

كي���
جئ 

ملال
يف ا

هم 
ا، و

غار
ص

را و
كبا

اء، 
س���

ون
ى 

ألذ
ة ا

ائل
وط

ت 
��را

طائ�
ف ال

ص���
ت ق

ت
ي. 

ماع
جل

اء ا
غن���

ىل ال
ن إ

جأو
 يل

ت_
مل���و

وا
ط 

قو
س���

ف 
يوق

بع 
لط

م با
ؤه

غنا
كن 

مل ي
ت 

ب���ا
صا

اإل
ون 

ل د
حي���و

أو 
�خ 

ري��
صوا

ال
ك 

س���
متا

ظ 
حيف

ان 
ك

نه 
 لك

ية.
���د

جلس
ا

اة. 
حلي

وة ا
ش���ه

ة و
مي

عز
ز ال

حيف
ح و

رو
ال

له 
فع

ني 
�ج

س��
ى ال

عل
�م 

حت��
 يت

ذي
ا ال

م���
ف

مع 
ام 

صد
ي ال

بغ���
 ين

؟ ال
انه

كي
��ة 

ماي�
حل

ما 
ي إ

يؤد
س���

ك 
ذل���

ألن 
ن، 

�ج
س��

ة ال
ال���

ح
ما 

ك
ار. 

ح���
النت

ىل ا
��ا إ

إم�
ن و

ن���و
جل

ىل ا
إ

ان 
بط

س���ت
ه با

ح ل
�ما

س��
ل ال

املث
ي، ب

نبغ
ال ي

ون 
حمق

ني 
جن

سا
ن ال

 بأ
يم

سل
الت

ت و
لذا

ا
ت 

لذا
خ ل

س���ا
مت

ذا ا
ن ه

، أل
ذه

م ه
لته

فع
يف 

قد 
ويا 

معن
ارا 

تح
ل ان

ميث
وح 

���ر
ب لل

خرا
و

ن".
جلنو

ن ا
ع م

 نو
ىل

ر إ
آلخ

هو ا
ي 

يؤد
بع 

 أر
��ي

ض�
يق

ان 
ان 

س���
إلن

كن 
مي

ف 
كي���

نة 
نزا

ل ز
خ���

ا دا
مي���

 يو
عة

س���ا
ون 

���ر
عش

و

رة 
س���

وا
ف 

���ق
لس

يف ا
��د 

اح�
 و

اك
ش���ب

ب
ت 

ئ���ا
وم

ك 
�رت

ش��
م

ام 
مح���

 و
���ة

دي
دي

ح
ى 

رؤ
ة و

ف���
خمتل

��ة 
زج�

بأم
ص 

خا
ش���

األ
ك 

وذا
ي 

 رأ
ني

سج
ذا 

فه
دة، 

عد
مت

ار 
فك

وأ
ئ 

قار
 لل

دم
يق

ي، 
فر

 تك
لث

وثا
ف 

طر
مت

ك 
ح���

ض
ىل ال

ه إ
فع���

 تد
ية

���ان
نس

ت إ
اال

ح���
ها 

يات
كان

بإم
ياة 

حل
ك ا

علي
ض 

فر
ما ت

عند
واء 

ه���
ف 

كي���
ع م

رتا
خ���

دا ا
ج���

طة 
س���ي

الب
يد 

جتد
صة 

رق
ة )

مي
 يو

 يف
تب

فيك
قل 

متن
واء 

اهل
�ن 

س��
ني يأ

 ح
ف

صي���
يف ال

 ":)
واء

هل���
ا

س 
نفا

 األ
��ح

وائ�
 بر

ئ���ا
ممتل

ة، 
ان���

زنز
يف ال

در 
ك

، و
يال

 قل
س،

تنف
ل ال

ثق
وي

ق، 
عر

وال
يف 

ممن 
ان 

ثن���
ض ا

ينه
اد، 

زد
 ي���

س
ف���و

الن

ءة 
مال

ما 
ينه

�ا ب
يم��

ن ف
��كا

ميس�
ة، 

زان
لزن

ا
م، 

س���ل
ست

ة امل
راي

ت، و
املي

�ن 
كف��

ك
اء)

ض
بي

ب 
وثو

اء، 
طب���

واأل
ني 

ض
مر

ف امل
ط���

معا
و

انا 
ك

لو 
ما 

ك
ها، 

هز
ن ب

خذا
 يأ

س،
رو

الع
ت 

كن
ر، 

ب���ا
ن غ

ا م
 به

��ق
عل�

ما 
ان 

ض���
ينف

ني، 
هوي

د امل
أح

ون 
ك

ال أ
ني 

 ح
قب

 أرا
ظل

أ
ها 

وج
مت

ة و
الء

ع امل
تفا

، ار
ون

ك
ما أ

درا 
ونا

ها 
رفت

رف
��ه 

دث�
ت

ما 
فة 

طا
 بل

تعا
تم

س���
م

يف 
ول 

 أق
�ت

كن��
ما 

را 
كث

، و
يم

س���
ن ن

م
من 

ت 
ج���

خر
أن 

ث و
���د

 ح
م���ا

إذ 
ي: 

س���
نف

ت 
صا

رق
مم 

ص
ى م

عل
رتح 

 أق
ف

سو
، ف

هنا
يد 

جتد
��ة 

ص�
رق

م: 
س���

ة با
ص

رق
�م 

مي��
ص

ت
د، 

قي
ر امل

ائ���
لط

م: ا
س���

ى با
���ر

أخ
، و

واء
هل���

ا

ة". 
علق

ة امل
مر

الث
و

شي 
هلام

ي ا
ككل

ص ال
قتن

ب ي
كتا

ا ال
هذ

يف 
ديا 

مي
كو

ط ال
تل���

تخ
ن ف

�ج
س��

ة ال
حيا

من 
رأ 

فنق
ة، 

جع���
مو

ية 
خر

س���
يا ب

يد
اج

لرت
با

يء 
 ش

كل
ان 

ك
" :)

ية
ش���

خل
ح ا

زيا
)ان

يف 
كن 

م. ل
لتا

ني ا
ق���

الي
ب 

��ار
يق�

مبا 
��ا، 

قع�
متو

يف 
ية 

ضائ
الق

ئة 
هلي

س ا
رئي

رع 
ش���

ما 
عند

ت 
كم

 ح
ي(:

ائ���
ض

الق
ر 

)غ
�م 

حلك��
وة ا

تال
ني 

هم
املت

�ى 
عل��

بد 
املؤ

جن 
س���

بال
مة 

حملك
ا

يب 
 قل

ات
فق

 خ
�ت

عال��
م، ت

ؤه
مسا

ة أ
تي���

اآل
ت، 

صر
ين 

ة أن
رج

ىل د
د، إ

دي
ش���

رع 
س���ا

بت
مسع 

 وأ
���ل

ا، ب
عه

وق
س 

ح���
ط، أ

فق
س 

لي���
يء، 

 ش
يب

لقل
ث 

حي
أن 

ت 
ش���ي

وخ
ها، 

جيب
و

ت 
فت���

ختا
�ى 

حت��
�ي 

مس��
ت ا

مسع���
إن 

م���ا 
أن 

ىل 
، إ

عة
ري

س���
رة 

وت���
 ب

ات
ق���

خلف
ا

مبا 
ور

بق 
س���ا

ا ال
عه

يقا
ى إ

عل���
ت 

قر
س���ت

ا
ي: 

س���
لنف

ت 
قل���

يت و
ش���ي

 خ
�ت

زال��
، ف

���ل
أق

به 
رتي

ن ت
كا

�ي 
مس��

ن أ
ظ أ

حل
ن ا

س���
حل

مة 
قائ

يف 
ر، 

عش
ني 

لثا
س ا

ولي
س، 

خلام
ا

د".
ملؤب

ن ا
سج

بال
ني 

وم
حملك

ا
رتة 

ف���
 ال

يف
ص 

ص���و
الن

ذه 
ه���

ت 
تب���

ك
ي 

رو
 ت���

، 2
00

1-
20

08
ني 

 ب���
���ة

قع
لوا

ا
لي 

كك
ر ال

م���
ف ع

ثق
ني امل

�ج
س��

ة ال
رب���

جت
نة 

دي
مب

يم 
س���ل

 بو
جن

س���
وار 

س���
ل أ

خ���
دا

ت 
نوا

س���
��ر 

عش�
ت 

تد
 ام

بة
جتر

س، 
رابل

ط
ى 

���ر
وج

ي، 
ض���

 املا
رن

ق���
ت ال

ي���ا
نين

مثا
يف 

ين 
���ر

عش
من 

ثر 
ك

د أ
بع���

ها 
عن

ر 
عب���

الت
نه 

ئ ا
قار

ن ال
ذه

ر ل
باد

 يت
 ما

ول
إذ أ

��ًا. 
ام�

ع
ذا 

وه
جن 

لس
ت ا

ذابا
ن ع

ب ع
كتا

رأ 
يق

س
ب 

كتا
ت ال

���د
وج

م���ا 
عند

�ي 
مع��

ث 
حد

م���ا 
ت 

رف���
ص

فان
ت 

ب���ا
ملكت

ى ا
���د

إح
ف 

ى ر
عل���

قاء 
صد

 األ
حد

ين أ
صح

ة ن
فرت

عد 
 وب

نه،
ع

ال 
فع���

ي و
م���

تند
�ن 

 ل��
ف���ا

ضي
ه م

ءت���
قرا

ب
ال 

�ن 
زي��

زنا
ة ل

���ر
غاي

ة م
اب���

كت
ت 

���د
وج

ك 
هنا

منا 
ط إ

فق
الم 

اآل
ة و

س���و
الق

هد 
تش

من 
وع 

كن
ني 

�ج
س��

ه ال
صنع

ر ي
خ���

مل آ
عا

ي. 
راد

النف
س ا

حلب
ت وا

مو
 لل

مة
قاو

امل
مد 

حم
عر 

ش���ا
ل ال

قو
ت" ي

نّيا
�ْج

ِس��
ن "

ع���
 

لي 
كك

ق ال
ف���ا

ن ر
م���

هو 
حل و

ص���ا
��ه 

قي�
الف

ذا 
يف ه

جن 
س���

 "ال
ن:

�ج
س��

وال
��ة 

هم�
الت

يف 
رة، 

ض
تح

مس
أو 

دة 
تعا

مس
ظة 

حل
ب 

كتا
ال

أن 
ك 

 ذل
نى

مع
، و

���ة
يش

مع
ظة 

حل
س 

ولي
بة 

كتا
يف 

رج 
تند

ال 
ية 

رد
س���

ه ال
ص

صو
ن

يد 
حد

الت
��ه 

وج�
�ى 

عل��
هي 

�ل 
، ب��

جن
س���

ال
ه، 

حمنت
ضاء 

انق
عد 

ن ب
سج

ن ال
ة ع

تاب
ك

وراً 
�ا د

يه��
ة ف

���ر
ك

لذا
ي ا

�ؤد
ا ت��

هن���
�ن 

وم��
ها 

 إن
ول

أق���
كاد 

ل أ
 ب���

ريًا،
وه

 ج
���يًا

يس
رئ

ي، 
يق

حلق
ل ا

ط���
الب

ب 
كتا

ا ال
���ذ

يف ه
ثل 

مت
ص، 

صو
 الن

طن
��تب

يس�
ي 

���ذ
، ال

زي
���وا

و امل
أ

هلا 
طا

و أب
ها أ

طل
ف ب

خل
ضًا 

وام
ى 

وار
يت���

و
ف 

ض���ا
وأ

ح"، 
�ط

س��
 ال

��ى
عل�

�ن 
ري��

ظاه
ال

ين 
ألن

 "و
حل:

ص���ا
يه 

فق
د ال

حمم
عر 

ش���ا
ال

ص 
صو

ث ن
��دا

أح�
�ى 

عل��
داً 

�اه
ش��

ت 
كن���

يف 
كًا 

��ار
مش�

ل و
ه، ب

ائع
وق

ب و
كتا

ا ال
���ذ

ه
ف 

تآل
ا ال

هذ
ي 

ظر
ت ن

ف���
د ل

فق
ها، 

ظم
مع

ار 
ك

تذ
س���

يف ا
ب 

كات
ة ال

 دق
ني

ب ب
جي���

الع
يت 

ال���
ة، 

جني
س���

ع ال
ائ���

لوق
ر ا

ضا
تح

س���
وا

ية 
خي

تار
��ة 

مان�
، بأ

ب���ه
كتا

ن 
م���

كل 
ش���

ت
ني 

 وب
ص،

ص
تخ

خ امل
ملؤر

ها ا
علي

ده 
س���

حي
��ة 

وي�
حي

ىل 
د إ

��تن
ملس�

ين ا
ف���

ل ال
�كي

ش��
الت

ام 
حك

اإل
مع 

جت
يت 

ة ال
للغ

اع ا
يق

 وإ
رد

لس
ا

�ح 
وي��

لتل
ة ا

ئي���
غنا

، و
���د

ص
قت

وامل
رم 

ص���ا
ال

ء". 
ميا

واإل
صي 

ص
ت ق

صو
ي، 

ككل
م ال

اس
الق

بو 
ر أ

عم
ب 

كت���
م، 

19
53

ام 
ع���

��د 
ول�

ز، 
مي���

مت
رن 

الق
يف 

ت 
نيا

بعي
لس

ة ا
داي

ن ب
ة م

ص
الق

ة" 
حملي

��ة 
اع�

صن
ه: "

 ل���
در

ص
م، 

���ر
ص

املن
ى"، 

ينأ
ي 

لذ
يء ا

ش���
وال

ظل 
حلن

ت ا
ناب

و"م
ة(، 

مج
مرت

ص 
ص���

")ق
قاء

زر
ة ال

���ر
ص

 "ال
و

 19
80

_3
_3

وم 
ن ي

سج
ن ال

ج م
خر

ي  
ككل

ر ال
عم

ص 
لقا

ت" ل
نّيا

ِسْج
ب "

كتا

ف
ثق

ني م
سج

ت 
ميا

يو

ظة 
حل

ب 
ت���ا

الك
ذا 

 ه
يف

جن 
س���

_ال
س 

ولي
رة، 

ض
تح

س���
و م

ة أ
عاد

س���ت
م

أن 
ك 

 ذل
��ى

عن�
وم

ة، 
ش���

معي
��ة 

ظ�
حل

يف 
رج 

���د
 تن

 ال
ية

رد
س���

ه ال
ص���

صو
ن

�ى 
عل��

�ي 
ه��

�ل 
، ب��

جن
س���

ة ال
اب���

كت
جن 

لس
ن ا

ة ع
تاب

ك
يد 

حد
الت

جه 
و

ن���ا 
ن ه

م���
ه، و

نت���
حم

�اء 
ض��

انق
��د 

بع�
�يًا 

س��
رئي

وراً 
ا د

فيه
رة 

ك
لذا

ي ا
تؤد

ثل 
مت

ها 
 إن

ول
 أق

كاد
ل أ

ًا، ب
ري

وه
ج

قي
قي

حل
ل ا

بط
ب ال

كتا
ا ال

هذ
يف 

ضي 
يق

ان 
ان 

نس
 إل

كن
مي

ف 
كي

 _
ي���ا 

وم
 ي

عة
س���ا

ون 
���ر

عش
 و

���ع
أرب

يف 
��د 

اح�
ك و

���با
بش

��ة 
زان�

زن
�ل 

خ��
دا

ام 
مح

ة و
دي���

دي
 ح

رة
س���

ف وا
���ق

لس
ا

ص 
خا

ش���
األ

ت 
ئ���ا

وم
ك 

�رت
ش��

م
ار 

ف���ك
 وأ

ؤى
ور

��ة 
لف�

خمت
��ة 

زج�
بأم

ك 
وذا

ي 
 رأ

ني
�ج

س��
ذا 

فه
دة، 

���د
متع

دم 
يق

ي، 
�ر

كف��
ث ت

ال���
وث

ف 
���ر

تط
م

��ه 
فع�

 تد
ية

���ان
نس

ت إ
اال

ح���
ئ 

��ار
لق�

ل
ك 

علي
ض 

فر
ما ت

عند
ك 

ضح
ىل ال

إ
دا 

ة ج
يط

س���
 الب

تها
نيا

مكا
ة بإ

ي���ا
حل

ا
قل

متن
واء 

ف ه
مكي

رتاع 
اخ

الح
الف

ود 
خل



13السنة الرابعة -  ) 165  ( - )  8 - 14 يوليو 2014 (السنة الرابعة -  ) 165  ( - )  8 - 14 يوليو 2014 ( السنة الرابعة -  ) 165  ( - )  8 - 14 يوليو 2014 (السنة الرابعة -  ) 165  ( - )  8 - 14 يوليو 2014 (12

ني 
       أدعى بول ، بلغت التاس���عة والثالث

حلياة . 
من عمري ، وقريبا سأفارق ا

ف أنكم ستقولون لي أن هذه هي 
        أعر

كائن حي والبد 
النهاية الطبيعي���ة لكل 

حلياة 
أن يكون هناك سبب للموت ...وأن ا

واملوت وجهان لعملة واحدة ... وس���يقول 
م���ن مل يعرفوا امل���وت أو اقرتب���وا منه هذا 
ميكن التعبر 

ف 
كي

شيء عادي ... ولكن 
كل هذا ؟ 

عن 
يت ... 

صاب
ك���ر جيدا ي���وم علمت بإ

      أتذ
كل ش���يء 

كل االيام ...
كان يوم���ا مثل 

خلرب إثر عملية أخذ 
متشابه ...نزل علي ا

كن أتوقع أي خطر 
دم عادي���ة ...آه ...مل أ

كنت 
تمله ... آه لو 

ميكن 
ط 

...أمل بس���ي
ف ! ش���عرت بالدهش���ة وبال���ربودة 

أع���ر
حلظة 

تول���ت يف أق���ل من 
خل���زي ...

وبا
ىل متث���ال من املل���ح ... إنهار من حولي ... 

ا
كتورة ... ألقيت 

مل أفه���م ما قالته لي الد
كر 

عليها نظرة زائغة ... مازلت أتذ
كلم���ا 

قرطيه���ا اللذي���ن يتأرجح���ان 
صة 

كت رأس���ها...تعلقت به���ذه الرق
حر

كة 
كالمها... حر

مسع 
املنومة حتى ال أ

يت أمامي 
املع���دن الالم���ع وه���ذه املرأة ال���

يت تهرب 
حلياة ال

حلي���اة ... هذه ا
ميثالن ا

ين ...أشعر أني
م

أنهار مثل رمل الساعة ... 
ف نقلب الساعة الرملية ؟ 

كي
     

كأنه���ا 
كت���ورة جبينه���ا و

      قطب���ت الد
صابتك ... آسفة 

تريد أن تقول »آس���فة ال
...أنا جد آسفة...«

كل الذين 
ف مث���ل 

     هي تش���عر باالس���
حييط���ون ب���ي الذي���ن ال أرى يف عيونهم 

غر الشفقة والريبة ...
ين ...ه���ؤالء 

نظ���رات اآلخري���ن ترهق���
ين بس���رعة حت���ى 

الذي���ن يري���دون دف���
ض���ي 

مبر
كن���ت معه���م 

ينس���وا أن���ي 
..دائم���ا 

ني 
املنحرف���

ض 
املخجل..م���ر

م���ن 
ف 

خلو
»املسال«1و»الس���وتورا«2وا

فقدان املكانة أمام»الناولي«3
ضوية ...أخرا 

كل هذه السينغاليات املا
و

ضواء 
ضاع���ة اآلن ه���و أن اال

كث���ر ف
...اال

س ما زالت 
ضراء ...وأن الش���م

ما زال���ت خ
ني تنطفيءحيات���ي ... وأنا 

مش���رقة يف ح���

عاجز عن القيام بأي شيء...
ميكن أن أدعى 

كان 
      أدع���ى » ب���ول « ... 

ف 
بيار أو جان أو مامادو ...يف الواقع الأعر

ىل أين أتوجه ...إنها دوامة 
كون وال إ

من أ
ض التيفويد أوالسعال 

ض مثل مر
االمرا

صب���اح 
كل 

جللدي���ة ... 
ض ا

أو االم���را
ف 

ف أمام املرآة ... أتأمل جس���دى العر
أق

ص وزني؟ ولكن ما ه���ذه البثور ؟ 
هل نق���

ميكن 
ف 

كي
جلسد املعذب اليستجيب . 

ا
ىل املوت ؟ 

كل شيء يقود ا
ش و

العي
ني االشباح يعلن عن 

      لس���ت غر شبح ب
كا وراءه 

ضوره بنعيق حذاء قديم...تار
ح

ص���ار... 
رائح���ة املوت..ث���ورة.. دوام���ة... إع

أشعر أني أذوب ... أتالشى ... 
مبا 

كان هذا مكتوبا حدوثه ... ر
مب���ا 

     ر
مبا ... ولكن 

مبا ... ر
كان ق���درا إالهيا ... ر

ملاذا أنا؟ لست ش���اذا وال مدمنا ... الأعاشر 
مبا 

املومس���ات ...اذن ...مل���اذا أنا بال���ذات ؟ ر
الني مل آخذ حذري مرة واحدة يف حياتي 
كنت من الذين يعيش���ون شبابهم 

؟الني 
ش الش���باب ميكن أن 

؟عرف���ت اآلن أن طي
مينع رؤيةالشيخوخة .

ين اآلالم ....رغم أني عجزت عن 
     أقعدت

كة فان أف���كاري طليقة 
القي���ام بأي حر

... ال أس���تطيع أن أتن���اول ش���يئا االبع���د 
مب���ا منح���ت تأجيال 

كب���ر ... ر
جمه���ود 

حلياة أس���تمتع بها 
ص���رة من ا

... ف���رتة ق
جيب أن أس���تمتع 

مثين���ة ... 
...اللحظ���ات 

جتميعا 
ك���را و

صبحت حياتي تذ
به���ا ...أ

ش 
وترتيب���ا ... وخليط���ا عجيب���ا ل�...العي���

جس���دي ينه���ار ...أت���رك االمل 
...أرى 

خليال���ي ... حري���ة 
حلري���ة 

جلس���دي وا
كل يوم يزداد 

التحليق فوق الس���حاب ... 
حلياة 

حنول جسدي ولكن االرادة وحب ا
ضالتي الواهنة القوة ... 

يبعثان يف ع
س ... أقول 

      أدع���ى ب���ول ... مث���ل القدي���
اليوم هذه االش���ياء حت���ى يأخذ االخرون 
أولئ���ك الذين يعتق���دون أنهم اليقهرون 

حذرهم قبل فوات االوان ... 
      ولك���ن مل���اذا ف���وات االوان ؟ دائما هناك 

متسع من الوقت للحياة ... 
جيب االستمتاع 

      قيمة الزمن نسبية ... 
حلظة مثل االس���تمتاع ب���كل قطرة 

ب���كل 

يت أتل���ذذ بطعمه���ا 
م���ن نبي���ذ العس���ل ال���

ف استمتع 
كي

ني ... عرفت 
ض العين

مغم
حلي���اة 

حلي���اة ...ا
باالش���ياء البس���يطة ... ا

صيحة ... 
تشبه ال

ت���ت واب���ل م���ن املطر...أش���عر 
قهقه���ة 

خمالط���ة اآلخرين...م���ا 
فء عن���د 

بال���د
ف اآلخر من الس���ياج .. فرتة 

زلت يف الطر
متن���ى أن ت�كون طويلة 

يقررها القدر ... أ
ين ... 

ض الذي ينهش
رغم هذا املر

ص���ال ... أنا من 
متث���اال من االم

      لس���ت 
حل���م ودم ... رغ���م أن���ي جلد عل���ى عظم 
ظ 

تف
ىل الرمق االخ���ر دون 

ش ا
س���أعي

ني ...
ش هذه الفرتة مرت

بل سأعي
ت���ررت م���ن الش���عور بالذن���ب وجلد 

      
ف 

جت���ردت م���ن خ���و
س ... 

ال���ذات والي���أ
ين اآلن هو 

االخرين وأحكامه���م ...ما يهم
كل يوم ليغفر ذنوبي 

صلي 
هلل ...أ

ضاء ا
ر

مل تس���توعبوا 
ول�...يقيك���م أنت���م الذي���ن 

مبا أنا 
خلطر رسالة ...ر

س ... ش���رح ا
الدر

من يبلغ هذه الرس���الة ...ال...لست قديسا 
كم أن تس���معوني 

أو مبش���را ولكن أرجو
حل���ت م���ع 

صا
...أن���ا م���ن يس���لخ حي���ا ... ت

ص���ت دور 
نفس���ي وم���ع اآلخري���ن ... تقم

خلطر 
كم من هذا ا

املبش���ر وجئت أحذر
... الحثك���م عل���ى الوقاي���ة وألعلمك���م أن 
صيب اآلخرين 

ض الس���يدا قاتل وال ي
مر

ف من املوت 
خلو

ط ... عاهدوني على ا
فق���

حلياة ... 
وعلى التمسك با

ني 
       أدعى بول ... بلغت التاسعة والثالث

ش !
... وسأعي

���������������������������������������������
جملاملة 

 1 � ا
  2 � الكتمان 
  3 � االتراب  

ص���ول 
ف م���ن أ

ضي���و
ضي���ا 

       نفيس���اتو 
س���ينغالية . ولدت س���نة 1973.متزوجة 

ني .عاشت مدة 
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     لوحاٌت مّتش���حة بطابعه���ا الرتاجيدي الرمزي 
كيبا 

كبة تر
املثر للتس���اؤالت ، فهي لوحات مر

يت 
رمزيا يس���تدعي التأمل ،  والبحث عن املعاني ال

صرها والوانه���ا املختلفة من لوحة 
جتس���دها بعنا

ىل أخرى..
إ

صور لك معاناة 
لوحات تقول الكثر ، فهي أحيانا ت

يت يزداد 
اإلنس���ان من أعباء الواقع املرير  بقيوده ال

س لك رؤية الفنان 
ضيقها وعذابه���ا ، وأحيانا تعك

مبحيطه...
للواقع ولإلنسان وما له عالقة 

ض 
مجة لبع

ضها حس���ب الفن���ان تر
 ورغ���م أن بع

ض األحكم واألمث���ال ،  فإن 
صائ���د ، وبع���

أبي���ات ق
ني 

ضام
أعمال���ه بالش���كل املرس���ومة به تتج���اوز امل

حبر من التأويالت 
ط باملشاهد يف 

حملددة لتنخر
ا

حم���دودة ، وهن���ا س���ر إبداعيته���ا وتعبريتها 
الال

ورمزيتها.
إن خ���ربة الفنان يف ترتيب مف���ردات اللوحة وفق 
متن���ح لوحاته 

يت 
جلمالية ه���و العمدة ال

نظرت���ه ا
ص بك 

عمق���ا إبداعيا وتعبري���ا رائعا...فه���ي تغو
ضاع االجتماعية املختلفة 

يف أعماق املعان���اة واألو
تمل بش���كل ما فلس���فة املبدع وتفس���ره 

كما 
 ،

ني لوحات���ه 
جلائ���ل ب���

صي لألش���ياء ... وا
الش���خ

يت هلا عالقة 
جيده���ا تتناول الكثر من التيمات ال

خيية 
حلياتية والنفسية والتار

باإلنسان وشؤونه ا
وغرها .

إن ش���كال بس���يطا يتحول عرب تعام���ل الفنان معه 

حيمل���ك عل���ى التس���اؤل عن 
ض���وع مث���ر 

ىل مو
إ

ني يف عالق���ة 
كب���ه بش���كل مع���

ني ير
كنه���ه ح���

ص���ر تعم���ل عل���ى تعمي���ق الرؤي���ة وتولي���د 
بعنا

يت نواجهها وفق خلفياتنا 
الدالالت  والرتميزات ال

خيرتقها درج ينتهي 
وثقافاتن���ا املختلفة. فزه���رة 

ش 
جلدار يدفعك لتعي

ىل اخرتاق مساحة يف ا
بها إ

حلظات من التفك���ر يف العالئق املختارة من قبل 
الفنان من أجل التعبر عن أمر ،  أو أمور معينة.

ضيعه���ا 
ميي���ز لوحات���ه ع���الوة عل���ى موا

إن م���ا 
وفلسفتها تلك األناقة املتأتية يف استعماله أدواته 
بعناي���ة فائقة من حيث الظ���الل وتلوين مفردات 
مجالي���ة متزنة  

ضعته���ا عرب نظ���رة 
اللوح���ة ومو

وملس���ات إبداعي���ةيف غاية اإلتق���ان . وبذلك يظهر 
الفن���ان مه���ارة واحرتافي���ة عالية مع م���ا تطرحه 
صعوبات وما تتطلبه من 

التقنيات املس���تعملة من 
كثرة .

ممارسة 
مران و

كما تظهر لي :
ض أعماله 

ومن تيمات بع
خلر

حنو ا
� السعي 

ضوع اإلنسان لدورة الزمن.
� خ

� تعلم اإلنسان من معاناته اليومية
� انبثاق التساؤالت من املعاناة

حلياة واملوت.
صور ملاهية ا

ىل التأمل والت
� الدعوة إ

 .... �
ني األم���ل 

ضعه���ا ب���
لوح���ات تتأرج���ح وف���ق موا

ىل األمن وامل���ودة االنعتاق . 
واالختن���اق و الت���وق إ

كبة بعناية 
ض���اءات مر

س ه���ذه اللوحاته ف
وتعك

كل لوحة على حدة 
مع تغيريف مفردات وألوان 

ىل رموز و أحياء تش���كل 
، حي���ث تتحول األش���ياء إ

صودة م���ن قبل املب���دع خطابا مرئيا 
بعالئقه���ا املق

يت 
ختيل امل���رادات والدالالت  واملعاني ال

ىل 
يدعو إ

يت يربع يف نس���جها 
ضعيات ال

تؤدي إليه���ا عرب الو
صل���ه بغره � 

ص ب���ه  ، والذي ي
خلا

وف���ق الطاب���ع ا
ني الذين 

ني والرمزي���
رغ���م ذلك � م���ن الس���وريالي

كيبه���ا وتلويناتها 
يتخذون من األش���ياء ع���رب تر

ضة 
كثرة على املعاني املفرت

ىل إحاالت 
س���بيال إ

جلماعي ، وإذا 
أو الدفين���ة يف املتخيل الف���ردي أو ا

كل فن���ان ابن بيئته ، فاملرس���ومات البارزة 
كان 

يف لوحات رحيم الس���يد متتح من البيئة العراقية 
جيعلها تعرب عن 

مما 
معم���ارا ورموزا وغر ذل���ك ، 

جزء من آمال وآالم وآفاق الش���عب العراقي املعاني 
صب الطائفي 

حلرب واالحتالل والتع
من ويالت ا

ض.
البغي

ضات 
لوح���ات رحيم الس���يد من ه���ذا املنطل���ق وم

ص يف اللوح���ة 
تم���ل عل���ى تعل���م الغ���و

مجيل���ة 
حبث���ا ع���ن املعاني املش���كلة وفق اختي���ارات الفنان 
صر 

ختت
كيبي���ة . ف���كل لوح���ة نعتربها لغ���ة 

الرت
مجها.

يت ترت
عشرات الدالالت واإلحاالت ال

كل التوفي���ق يف مش���واره اإلبداع���ي 
نتمن���ى ل���ه 

ىل تهذيب الذوق والسلوك.
الساعي إ

كيلي العراقي رحيم السيد
كاتب وتشكيلي مغربيقراءة موجزة للوحات التش

حلسن ملواني � 
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اعتاد كبار السّن أشباهي وأمثالي يتحّدثون عن 
أيامه���م اخلوالي حبنني وش���وق وحس���رة وغالبا 
باملديح والثناء والوصف اجلميل. فأيامهم أس���عد 
، وطعامهم ألذ ، ولباسهم أنعم ، وأحلانهم أطرب 
، وحّت���ى مشس���هم أكث���ر دفئ���ا وإش���عاعا. فأين 
احلقيق���ة من ضّده���ا وأين الواقع م���ن اخليال ؟ 
ليس لي عن هذا جواب ، وال رغبَة لي يف الّدخول 
إىل متاهات اجل���دال ، ألّني أعلم علم اليقني ، أّن 
كّل م���ا يأتيه البش���ر ل���ه دائما وجه���ان : حقيقة 
وخي���ال، ص���دق وك���ذب ، خطأ وصواب ، س���لب 
وإجياب ، قّوة وضعف ، وفوق كّل ذي علم عليم.

غر أّني ، مبا أّن الش���يء بالشيء يذكر ، سأمسح 
لنفسي – عس���اها أن ال تأمرني بسوء – للتحدث 
عن املاضي ، ُمتحاش���يا ما اس���تطعت ، كّل مديح 
وثناء ، مبتعدا بقدر ما ميكنين البعد ، عن الشوق 
واحلن���ني ، مكتفي���ا بالع���رض والّط���رح ، وعل���ى 
القارئ اليقض واملّطلع النبيه ، مقارنة هذا بذاك 
، أي م���ا عرفته فنقلته هنا مّم���ا مضى وانقضى ، 
مبا جيري وحيدث ، فُيس���مع وُيش���اهد يف الّزمان 
احلاضر. فقدميا قيل :" باملقارنة تتمّيز األشياء."

من ك���رم اهلل علّي ، ول���دت وترعرعت وكربت 
وتعّلم���ت وتثقف���ت مس���لما ، ببل���د مس���لم أهل���ه 
مس���لمون ، وعملت وتبادلت املعارف واملصاحل مع 
إخوة مسلمني يف أغلب األحيان ومعظم الظروف 
. حّتى عندما أجربني الظلم على اهلجرة ، أقمت 
واتصل���ت وتعاملت مع املؤمن���ني ، ولو كانوا غر 
مس���لمني. كأن���ي بالق���ارئ ال���ذي وقع���ت ه���ذه 
األس���طر بني يديه يتس���اءل عّم���ا دعاني إىل مثل 
هذا احلديث. أجيبه ب���كّل تقدير واحرتام فأقول: 
أمل تالح���ظ ي���ا أخ���ي الكريم كث���رة التحدث – 
كي ال أقول التش���ّدق – باإلس���الم وعن اإلسالم 
يف أيامن���ا ه���ذه ؟ أمل تالحظ ما أحلق باإلس���الم 
احلني���ف م���ن حيف فأصب���ح موس���وما باإلرهاب 
والعن���ف وافتق���اره إىل العدل واملس���اواة واحملّبة 
واحلّري���ة ؟ وهو وأي���م اهلل دين احلري���ة واحملبة 
، فنبّي���ه  النبيل���ة  والع���دل واألخ���الق احلمي���دة 

)صلعم( جاء ليتّمم مكارم األخالق.
خرج قلمي عن الّس���بيل الذي كان س���ائرا فيه ، 
فها أنا بعد رجاء الّصفح واملعذرة ، أكبح مجاحه 
، وأرجع���ه إىل دربه ، كي يواصل تبر ما أمليه 
علي���ه مّم���ا عرفت���ه وعش���ته وعايش���ته ، لُتمِك���ن 
املقارنة كما أس���لفت. خضعْت ، كما هو معلوم 
، معظم األقطار اإلس���المية م���ن ضمنها بلداننا 
الش���مال إفريقية ، إىل اس���تعمار ظ���امل ، كثرا 
ما اكتس���ت اعتداءاته صبغة صليبية ، أّيدتها يف 
بعض احلاالت تصرحيات واضحة من مسؤولني 
اس���تعماريني كم���ا كان الش���أن بتونس مثال أو 
ليبي���ا. رغم ه���ذا مل تظه���ر يف بلدانن���ا – أتدث 
خاّصة ع���ن تون���س وليبيا واجلزائ���ر- حركات 

إس���المية أو مبش���رون إس���الميون ، ألّن إمي���ان 
ش���عوبنا بدينه���ا وهويتها اإلس���المية قبل غرها 
، كان كافي���ا للتص���ّدي والّصم���ود أم���ام كل 
معتد أثي���م. تعّرضت إىل هذا املوضوع يف كتابي 
رحلة عرب الكفاح الوطين الذي نش���رته مشكورة 
...لك���ن رغ���م   " ، فقل���ت:  اإلس���المي  الغ���رب  دار 
احلض���ور الّدي���ين قوّي���ا يف كّل عم���ل ونش���اط ، 
مل تتخ���ذ أّية حرك���ة أو أّي حزب أو أّي نش���اط 
، تس���مية أو صورة أو لباس���ا إس���المّيا باس���تثناء 
مجعّية الش���ّبان املس���لمني )احلديث ع���ن تونس( 
اليت أسس���ت عام 1346ه ، ذات النشاط والغايات 
التعليمّي���ة اإلرش���ادّية الواعظ���ة. إذا كان األمر 
كذلك إّب���ان العهد اإلس���تعماري ، وهو املعروف 
بعدائ���ه للهوّي���ة الّدينّية ، ومس���اعيه التبش���رية 
التنصرّي���ة املختلفة األش���كال والّص���ور ، فكيف 
ُيعق���ل ظه���ور تنظيمات ذات صبغة إس���المّية يف 
بالد إس���المّية مس���لمة ، مصرها بأيدي أبنائها 
املس���لمني املس���تقلني؟ "  نع���م ظه���رت مجعي���ات 
تثقيفية مثل مجعية العلماء باجلزائر، ومجعية 
الش���بان املس���لمني بتون���س ، وش���بيهاتها بليبي���ا ، 
وانعقدت حلقات الّدروس يف املس���اجد واجلوامع 
، لكّنه���ا مل تك���ن أبدا مجعيات تبش���ر أو تكفر أو 
ردع ، ب���ل ه���ي مجعي���ات يديره���ا ويذّك���ر فيها 
رجال دين علماء وأس���اتذة مدّرسون ال غاية هلم 
س���وى التذك���ر – ألن الذكرى تنف���ع املؤمنني 
– تذكر خبصائص وخصال املس���لم وسلوكه 
اليت جاء له بها دينه القويم وأعطى املثل بها نبّيه 

اهلادي الكريم.
لذا ، فما كان يقّدم لنا فنرتويه ، وما كان يشار 
لنا به فنعيه ، وما كّنا ُننهى عنه فنجتنبه هو لّب 
م���ا يف تعاليم ديننا من أُس���س املعاملة والتعايش 
. أّم���ا اجلان���ب التعّبدي ، فذلك رهن العبد نفس���ه 
، وأم���ر بين���ه وب���ني خالقه ، ف���إن هو آم���ن به أّدى 
فرائضه حس���ن أداء  ألنه بالبيت واملدرس���ة يلقن 
ما عليه من فرائض وواجبات. هكذا كان أوالئك 
معظ���م  يف  املتطّوع���ون   ، العامل���ون  الناش���طون 
األحيان ، يذكروننا بأن الدين عند اهلل اإلس���الم 
، وأّن الّنظاف���ة م���ن اإلمي���ان ، نظاف���ة الّضم���ر 
واللس���ان والي���د ، وأّن عل���ى املرء أن ي���رّد التحّية 
بأحس���ن منه���ا ، وأّن املس���لم للمس���لم كالبنيان 
املرصوص يش���ّد بعضه بعضا ، وأّن مثل املؤمنني 
كاجلس���د الواحد إذا اش���تكى منه عض���و تداعى 
له سائر اجلسد بالّس���هر واحُلّمى ، وقد خيتمون 
ببع���ض اآلي���ات الكرمي���ة كه���ذه : وال تنازع���وا 
فتفش���لوا وتذه���ب رحيكم. كان���وا ، تغّمدهم اهلل 
برمحت���ه ، يدرك���ون أّن األوط���ان طعمة ألعداء 
مس���تعمرين ، فيذّكرونن���ا بأّن ح���ّب الوطن من 
اإلمي���ان ، ويضيف���ون قول���ه تعاىل: فم���ن اعتدى 
عليك���م فاعت���دوا عليه مبث���ل ما اعت���دى عليكم ، 

وخيتم���ون بقوله عّز وعال: وأنفقوا يف س���بيل اهلل 
وال تلقوا بايديكم إىل التهلكة.

تربي���ة  ، إىل جان���ب  فنتلق���ى  كان���وا يعطونن���ا 
النفوس ، دروس���ا يف الوطنّية بطرق غر مباشرة 
، ف���ال تتعّرض ملقّص الّرقي���ب وال جيابه املدّرس 
أو الواع���ظ أّية عقوبة أو خط���ر. لكّنهم مل يكونوا 
ليكتف���وا بذل���ك فرتبي���ة النفوس وتلقني حس���ن 
الس���لوك واجب آخر وس���لوك املس���لم ل���ه ميزاته 
ف���إن  ل���ذا  باملس���اواة  ف���ال ع���دل إال  وخاّصيات���ه. 
أكرمك���م عن���د اهلل أتقاك���م ، وأن ال ف���رق بني 
عرب���ّي وأعجمّي إاّل بالتقوى. وهكذا ال تزر وازرة 
وزر أخ���رى ، ولكّل امرئ ما نوى. هلذا كنا بدون 
ش���عور ننوي اخلر وعمل اخلر، وإذا استفس���رنا 
ع���ن ذلك كيف يكون ، جناب بأّنه يكون بالكلمة 
الطّيبة ، وأّنه على املسلم أن حيّب ألخيه ما حيّبه 
لنفس���ه ، وأّن االبتسامة والبشاشة يف وجه اآلخر 
صدق���ة ، أو هي خر من صدق���ة ، وأّن اجلدال ال 

يكون إال باليت هي أحسن .
إّن كّل م���ا أمليته عل���ى قلمي – قلم خيالي ألنه 
يف الواق���ع واحلقيقة حاس���وب خييفين ويرهبين 
بتقنيت���ه وإمكاناته – كّل م���ا تذكرته فأمليته 
فس���جلته هذه اآللة العجيبة ، هو قطرة من حبر 

ألّن أوالئك الّرجال ، كدت أقول األبطال ، ألنهم 
مناضلون جماهدون ، جاه���دوا بالكلمة والعبارة 
فكان���وا أخط���ر جي���ش على الع���دو املس���لِّط على 
األوطان وأهليه���ا صنوف الظلم وأنواع اإلعتداء ، 
وكانوا لألوطان خر بناة ، أوالئك الّرجال عملوا 
عل���ى تذكر كّل فئات الش���عب مبا يف ديننا من 
توصيات وإشارات وأمثلة سلوك ، تعّم كّل املهن 
واحِلَرف واإلختصاصات. فامسع أوالئك املرّبني 
يذك���رون من كان مّنا يتعامل بالبيع والش���راء 
: ويل للمطفف���ني الذي���ن إذا اكتالواعلى الناس 
يس���توفون وإذا كالوه���م أو وزنوهم خيس���رون. 
ويأم���رون مبا أم���ر اهلل : وأقيموا الوزن بالقس���ط 

وال ختسروا امليزان.
هك���ذا كّنا ، وال تس���ل كي���ف كّنا نته���ادى من 
النصائح والدروس ما نشاء فتحّلينا ، ما استطعنا 
وم���ا أراد لنا اهلل ، بأخالق املس���لم املؤمن ، الذي ال 
يبغ���ي وال يعتدي ألن اهلل ال حي���بّ املعتدين ، وال 
يقت���ل وال يغت���ال ألن م���ن يقتل نفس���ا بغر حّق 
فكمن قتل الناس مجيعا. هذا وغره كثر كان 
يأتينا ممن تطّوعوا للوعظ والتثقيف واإلرش���اد 
والتوجيه فأحس���نوا جليلنا وأوطاننا وال ش���ك يف 

أّن اهلل سيثيبهم خر ثواب.
قارن يا ابن هذا اجليل إذن ! فلم أبك على املاضي 
ومل أتّس���ر كغري من املسنني ، ألّني أعلم أنّ  
لكّل مقام مقال ، وأنه – كما يقول مثلنا الشعيب 
– كّل دولة خيدمها رجاهلا ، وأضيف من عندي 
أّن لكّل زمان ألوان ، فلم أذكراملاضي وُأناَس���ه إال 
للرتّح���م عليهم جزاء مب���ا قّدم���وا ، وعليك أنت ، 
إن ش���ئت ، أن تذكرني خبر أو أن تش���تمين عن 
صنيع���ي رغم أن���ه ب���ريء ال غاي���ة وراءه إال حّب 

املقارنة كي تصل الفائدة.
فهل املاضي أفضل من احلاضر ؟

 لك الكلمة واجلواب س���ّيدي الق���ارئ ، وعلّي لك 
الشكر لتكّرمك بالّصرب وقراءة ما حرّبت من آثار 
ماض غر بعيد وأعم���ال أبطال قد يأتي مبثلهم 

الّدهر ويعيد.
مدريد يف -19 1 – 2014

صوت شيخ مغرتب : هل املاضي أفضل ؟
حممد جنيب عبد الكايف.
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بداي���ة أتقدم بالتهنئ���ة اىل كل اإلخوة الذين فازوا مبقعد الثقة 
يف جمل���س الن���واب و أمتنى عليهم و أنا أع���رف كثر منهم- أن 
يتف���ادوا ما وقعنا فيه من إرتباك و إرباك ... و أن جيس���دوا معنى 
) الفصل بني الس���لطات( يف إطار التعاون و اإلنس���جام بعيداً عن 
التن���ازع و اإلنفص���ام و أن يلتزم���وا مبه���ام املرحل���ة اليت أوكلت 

إليهم مبوجب قانون إنشاء جملس النواب ..
و أمتنى هلم التوفيق و إستشعار خطورة املرحلة القادمة و أثرها 

على مستقبل ليبيا..
)الرس���الة(.. اىل أعض���اء املؤمتر الذي���ن أعيد إنتخابه���م و أخّص 
منه���م صديق���ني عزيزي���ن أعرفهما من���ذ عقود م���ن الزمن حق 
املعرفة .. و ال أش���كك يف نوايا أيًا منهما .. و هما ) األس���تاذ مجعة 
الس���ايح( و ) الدكت���ور عب���د الرمح���ن الس���وحيلي( .. فما ش���اب 
عالقتهما بعد أحداث ) الكرميية( املؤملة املؤس���فة و ما أعقب ذلك 
م���ن توّت���ر و أنفعال وصل اىل بعض وس���ائل اإلع���الم اليت توّلت 
ِك���ربُه .. جمرد س���حابة صيف نأمل أن تبددها رياح التس���امح و 

احملّبة و الوئام من أجل ليبيا ...
أن���ا أعرف أن اخل���الف بينهما لي���س عقائديًا جام���داً و ال جهويًا 
مقيت���ًا .. فمقعد حزب اإلتاد من أجل الوطن يش���غله عضو من 
املنطق���ة اليت ينتم���ي اليها األس���تاذ ) مجعة الس���ايح( كما أنين 
أعل���م عل���م اليقني أن األس���تاذ ال حيم���ل للمنطقة ال���يت ينتمي 
اليه���ا د. الس���وحيلي ااّل الود و احملّبة و التقدي���ر فله فيها أصدقاء 
خّلص رمبا ال يّقلون عما لدى األخر... لذا فإن ما بينهما ال يعدو 
تفاصيل صغرة تكمن يف ش���يطان املكابرة و عدم السعي باخلر 
بينهما.. و أنا على ثقة بأنها ستتبدد أمام مسؤوليتهم املستقبلية 
يف هذه املرحلة ... فليتعانقا يف هذا الش���هر الكريم و ال يلتفتا اىل 
م���ن دأبوا على زرع الفن و النفخ يف نار الُفرقة.. و أن يضعا ليبيا 

فوق كّل إعتبار...
) األمل( .. نسأل اهلل جّلت قدرته يف هذا الشهر الفضيل أن يرسل 
على هذه البالد رحيًا طيبا تبدد غيوم الفتنة و تزرع بذور احملبة 
و التس���امح و التصاحل و نب���ذ الكراهية و العصبية اجلاهلية و أن 
يهدي أولئك الذين ) أخذتهم العزة باإلثم( و أن يكّف عّنا أولئك 
الذي���ن حياربوننا يف ديننا و دنيانا و يغتالون أمانينا و أحالمنا يف 

وطن آمن مستقر..
و أخ���راً أمتنى أن يكون ش���عار اجلمي���ع يف مواجهة هذه ) الفن( 
ال���يت بدأت تتلب���د يف مساء بالدنا كقط���ع الليل البهي���م ما قاله 
اخلليف���ة اخلامس عم���ر بن عبد العزيز حني ُس���ئل ع���ن الفتنة 
الك���ربى " ه���ذه فتنة عص���م اهلل منها س���يوفنا فال خن���وض فيها 

بألسنتنا"
أكرر التهنئة لألعضاء الفائزين و الرس���الة لألخوين العزيزين 

و األمل للطيبني اخلرين و كل عام و أنتم خبر...

تهنئة .. ورسالة .. 
وأمل..

مجعة عتيقة

مع االعتذار "لس���عيد أبي النحس املتشائل"، وهو 
عن���وان وبط���ل رواية الكات���ب الفلس���طيين إميل 
حبي���يب، ف���إن الوضع يف ليبي���ا ال ي���زال يتجاذبه 
الش���ّد واحل���ّل، وتتنازع���ه عوام���ل متناقضة بني 
الرتاج���ع والتق���دم، وه���و األم���ر ال���ذي جعل من 
خيض���ع  الليبي���ة  االنتخاب���ات  إج���راء  موض���وع 
ملعيارين متفاوت���ني: أحدهما يقوم على التفاؤل، 
واآلخ���ر يعتم���د على التش���اؤم مبس���تقبل ليبيا، 
فهل ستستطيع االنتخابات مواجهة االنقسامات 
احلادة اليت تعيشها البالد منذ سقوط نظام معمر 
القذايف يف عام 2011 أم أنها س���تزيد الطني بّلة؟ 
وه���ل س���تتمكن من مواجه���ة التحّدي���ات وإعادة 
بن���اء الدولة ومؤسس���اتها وإعالء ش���أن املواطنة، 
أم أن التش���ظي اجملتمع���ي، القبائل���ي واجله���وي 
واحمل���دودة،  الضيق���ة  واالعتب���ارات  واملناطق���ي، 
س���تبقى مؤث���رة وفاعلة، بل ومعطلة الس���تعادة 

هيبة الدولة وكيانيتها؟.
االنتخابات جالبة مطر ؟

االنتخاب���ات قد ال جتلب االس���تقرار املنش���ود وال 
تس���تطيع إنق���اذ البالد م���ن حال���ة الفوضى اليت 
تشهدها وقد يكون العكس صحيحًا، خصوصًا يف 
ظل معاناة الليبي���ني اليومية من نقص الكهرباء 
وتدهور اخلدمات الصحية والتعليمية والفس���اد 
املالي واإلداري والصراع املس���لح بني اإلسالميني 
املتطرفني والق���وى املعارض���ة لتوجهاتهم ،وبني 
قبائل متناحرة صعدت إىل املش���هد السياس���ي يف 
ظل ضعف الدولة وتفّكك مؤسس���اتها، خصوصًا 
مع اس���تمرار التفجرات وأعم���ال العنف املنفلت 
من عقاله واالغتياالت واختطاف الدبلوماس���يني 
واهلجوم على مقار الدولة ومؤسساتها السيادية 
،األمر الذي جيعل الكثر م���ن الليبيني يفقدون 
األم���ل .وقد تكون اخليبة الليبي���ة يف بعض منها 
عربي���ة، فأوضاع س���وريا ال ت���زال مصارعة على 
الطريق���ة الرومانية، ال تنته���ي إاّل بوصول أحد 
امل���وت والثان���ي إىل حافت���ه بع���د  الطرف���ني إىل 
إنه���اك وإعي���اء ش���ديدين، كما أن الع���راق منذ 
االحت���الل ال ي���زال يعاني التش���ظي واالنقس���ام 
والطائفي���ة والتدّخ���الت اخلارجي���ة اإلقليمي���ة 
والدولية، ناهيكم عن اإلرهاب والعنف والفساد، 
وم���ا حصل يف املوصل من هيمنة تنظيم "داعش" 
اإلرهاب���ي دليل عل���ى أن الفوضى واالنش���طارات 
ال  واجلهوي���ة  واملذهبي���ة  اإلثني���ة  اجملتمعي���ة 
ت���زاالن قويتني ومؤثرتني وهم���ا تهددان الوحدة 
الوطني���ة العراقي���ة، خصوص���ًا بان���دالع احلرب 
األهلية، تلك اليت ظّلت تطّل برأس���ها بني الفينة 
واألخرى بس���بب سياس���ات التهمي���ش واإلقصاء 
والعزل وع���دم تقيق املصاحل���ة الوطنية . ومل 
تنت���ه قص���ة اإلره���اب يف مص���ر عل���ى الرغم من 
اإلطاح���ة الش���عبية بنظ���ام "اإلخ���وان" وإج���راء 
انتخاب���ات ووص���ول املش���ر عبدالفتاح السيس���ي 
إىل س���ّدة الرئاس���ة، لكن خطر اإلرهاب وأعمال 
العن���ف والصدامات املس���لحة وانتهاكات حقوق 
اإلنسان ال تزال قائمة ومؤثرة، وكذلك ضربت 
موج���ة االغتياالت والعنف السياس���ي تونس بعد 
التغير ورحيل الرئيس زي���ن العابدين بن علي، 
ولكنها استطاعت تدارك األمر بانسحاب حكومة 
عل���ي العري���ض، وتش���كيل حكوم���ة توافقية بني 
الرتويكا احلاك���م ومعارضيه .أم���ا اليمن فعلى 
الرغم من إجناز احل���وار الوطين وصدور وثيقة 
مهمة ملخرجاته، فإن آث���ار العنف ال تزال تغّطي 
صورة املش���هد السياس���ي على الرغم من املبادرة 
اخلليجي���ة االجيابية اليت اس���تطاعت نزع فتيل 
األزم���ة لعام���ني عل���ى األق���ل، م���ع بق���اء خطره، 
إضافة إىل الفوضى املس���تمرة وتدهور اخلدمات 

بش���كل عام، وخصوص���ًا ش���ّح الكهرب���اء واملرافق 
التعليمية والصحية وغرها .

املستوى التونسي يفوق املستوى املعيشي يف ليبيا
إن ليبي���ا ومجي���ع اجملتمع���ات ال���يت ج���رت فيها 
عملي���ات التغير تنتظ���ر من الث���ورات املزيد من 
اخلدم���ات وتس���ني أوضاعها املعيش���ية وتأمني 
مس���تلزمات حياة آمنة ومستقرة، وإاّل ملاذا حدث 
التغير ودفعت الش���عوب مثنه باهظًا يف الس���ابق 
و احلاض���ر؟ ألي���س اهل���دف تس���ني أوضاعه���ا 

وضم���ان أمنه���ا و أمانه���ا ؟ ،و صحي���ح أن حرية 
التعب���ر أصبح���ت كب���رة، ودخل الن���اس عامل 
السياس���ة املؤمم س���ابقًا، وش���ارك مئ���ات األلوف 
من البش���ر، بل ماليني منه���م كانوا حمرومني 
من���ه، وهلذا تعترب االنتخاب���ات مظهراً جديداً من 
مظاه���ر املرحل���ة السياس���ية اجلدي���دة، الختيار 
احملكومني مل���ن ميثلونهم، لكن االنتخابات جاءت 
أحيانًا خبيبات ومرارات، وهو األمر الذي سيكون 
تهدي���داً حقيقي���ًا يف ليبي���ا أيضًا، إذا مل يس���تطع 

الليبي���ون اختي���ار األحس���ن واألفض���ل، خصوصًا 
فيما يتعلق بتحسني ش���روط اللعبة االنتخابية 
الدميقراطية .إن ليبيا اليت يبلغ عدد س���كانها 6 
ماليني يوجد فيها حنو 16 مليون بندقية، وهلذا 
فإن ش���بح العنف س���يبقى خمّيمًا إن مل تس���تطع 
جلمه واحتكار الس���الح من جانب الدولة ووضع 
ح���د للميليش���يات . وه���ي وإن كان���ت موارده���ا 
الس���نوية ق���د بلغت بضع عش���رات م���ن املليارات 
من النفط، إال أن شعبها ظّل يعاني الفقر بسبب 

س���وء التوزي���ع وه���در املال الع���ام، وتبدي���ده على 
قضاي���ا األمن وعب���ادة الزعامة م���ن دون تقيق 
تنمية سليمة وحقيقية، وقياسًا ملستوى املعيشة 
يف تون���س، وه���ي دولة غ���ر نفطية، فإن���ه يفوق 

املستوى املعيشي يف ليبيا كثراً . 
ومث���ل ليبيا، فف���ي اليمن وحده حن���و 68 مليون 
بندقي���ة وع���دد س���كانه حن���و 25 مليون نس���مة، 
وهم���ا بلدان كبران نس���بيًا، األم���ر الذي يطرح 
وج���ود  ظ���ل  يف  الدول���ة  بن���اء  إع���ادة  موض���وع 

ميليش���يات، واس���تمرار هذه امليليش���يات ُيس���بب 
نش���ر الفوض���ى واالضطراب���ات وتفش���ي العن���ف 
واستش���راء ظاه���رة اإلره���اب .وإذا كانت هناك 
بع���ض األوس���اط حمبطة م���ن املؤمت���ر الوطين 
وم���ن النتائج ال���يت وصلت إليه���ا البالد، وجتري 
حماوالت الستعادة زمام املبادرة من جانب بعض 
القيادات العسكرية، والسّيما اللواء خليفة حفرت، 
ف���إن البعض اآلخر يعترب االنتخابات مهمة على 
صعي���د اس���تقرار الوض���ع اللييب وللخ���روج من 
األزمة السياسية الراهنة واملستعصية، خصوصًا 
أن ه���ذه االنتخاب���ات ستؤس���س لدس���تور جديد 
س���تتم صياغته، ويأمل هذا الفريق يف التخّلص 
من هيمنة اإلخوان واالجتاهات اإلس���المية اليت 
عّطلت املؤمتر الوطين سياس���يًا ودستوريًا، حيث 
دخ���ل يف صراع���ات وجتاذب���ات زادت م���ن معاناة 
الش���عب اللييب، الذي طالب بإنه���اء دوره ووضع 

حد ملساره وحلالة التشظي اليت صاحبته .
حلف الناتو أنزل خسائر كبرية بالدولة ومؤسساتها

الربمل���ان احلالي س���يكون مؤقت���ًا لقي���ادة املرحلة 
اجلديدة وتأتي بعدها انتخابات الرئاسة، وتقوم 
جلن���ة صياغة الدس���تور املش���ّكلة أص���اًل يف عهد 
املؤمت���ر الوطين بعمله���ا على أمل إقرار دس���تور 
جدي���د للبالد، حي���ث يتج���اذب اجتاه���ان: األول 
يدع���و إىل الفيدرالي���ة أو األقالي���م، وه���و امتداد 
لدول���ة ليبي���ا قب���ل ع���ام 1951)دول���ة مرّكبة 
اتادي���ة( أي ثالث���ة أقالي���م ه���ي: ف���زان وبرقة 
وطرابل���س الغرب، والثاني يدعو إىل إقامة دولة 
أق���رب إىل دولة بس���يطة مركزي���ة، مع مراعاة 
خصوصيات األقاليم، وإن الرئيس سيتم انتخابه 
قبل إقرار الدس���تور الذي حيتاج إىل عّدة ش���هور 

لالنتهاء منه .
وتأت���ي االنتخاب���ات الليبي���ة الربملاني���ة يف ظرف 
دقي���ق وحس���اس للغاية، حي���ث تتمّي���ز األوضاع 
األمنية بالتدهور واألوضاع السياسية باالنقسام 
واألوض���اع االقتصادي���ة واملعيش���ية باالحن���دار، 
إضاف���ة إىل ش���ّح اخلدم���ات واس���تمرار ظاه���رة 
االره���اب والعن���ف على حنو مل يس���بق ل���ه مثيل 
.وال ش���ّك أن ه���ذا يف ج���زء من���ه م���ن خمّلف���ات 
التدخ���ل العس���كري حلل���ف النات���و ال���ذي أن���زل 
خس���ائر كبرة بالدولة ومؤسساتها، وخصوصًا 
قص���ف مناطق غ���ر عس���كرية ومراف���ق حيوية 
واقتصادي���ة، وغ���ر ذل���ك، ويف جزء آخ���ر منه يف 
موروثات احلكم الش���مولي االستبدادي الذي دام 
42 عامًا، حيث كان القذايف فوق الدولة وفوق 
القان���ون وف���وق الش���عب، وه���و األمر ال���ذي يثر 
اليوم قلقًا أوروبيًا إزاء التدهور يف الوضع األمين 
والسياس���ي، والس���ّيما أعمال العن���ف واإلرهاب، 
ناهيكم عن تدفق الالجئني ووصوهلم إىل أوروبا 
حبراً وغرق الكثرين منهم، فضاًل عن القلق من 
انتق���ال االره���اب إىل الضفة األخ���رى من البحر 

املتوسط .
ثان���ي  ه���ي  احلالي���ة  الليبي���ة  االنتخاب���ات  إن 
انتخاب���ات تش���هدها الب���الد من���ذ اإلطاحة حبكم 
الق���ذايف، حي���ث س���يحّل الربمل���ان اجلدي���د حمل 
املؤمت���ر الوط���ين، ال���ذي يعترب قس���م غ���ر قليل 
من الليبي���ني، أنه فش���ل وهو يتحمل مس���ؤولية 
تدهور األوضاع، وسيمارس جملس النواب عمله 
س���نة ونص���ف الس���نة )18 ش���هرًا(، ويتنافس يف 
االنتخابات احلالية 1628 مرش���حًا بينهم 131 
سّيدة على 200 مقعد خصص للنساء منها ،32 

وقد قاطعها األمازيغيون .
����������������������������������������������������������������������������������������������
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رغ���م اختالف الزمان وامل���كان والظروف إال 
أنه وبش���كل ع���ام فالش���عوب يف أي مكان يف 
العامل تث���ور ضد الظل���م والطغيان، لتحقق 
احلري���ة والعدل واملس���اواة ، وهدف التوراث 
املعل���ن يك���ون ختليص الش���عب م���ن جهنم 
الظل���م والدكتاتوري���ة واالس���تبداد ، إال أن 
التاري���خ يقول أنه ليس بالضرورة ان تنجح 
الث���وراث دائم���ا يف تقي���ق كل أهدافه���ا ، 
بل رمبا تفش���ل فش���ال ذريعا جتع���ل الناس 
يكف���رون به���ا عندم���ا تتح���ول اىل جحي���م 

اليطيقونه .

ففي القرن الس���ابع عشر مثال خرج الشعب 
اإلجنلي���زي ضد املل���ك تش���ارلز األول ملك 
إجنل���رتا ال���ذي كان يعترب نفس���ه ضل اهلل 
عل���ى األرض، وبع���د حرب مس���لحة طويله 
ب���ني املل���ك ورعيته، متك���ن الث���وار االجنليز 
ومبس���اندة   ، كروم���ول  أوليف���ر  بقي���ادة 
كبرة من اليهود ، من اعدامه وقطع راسه 
والتمثيل جبتته ، يف أخر يوم يف شهر يناير 
ع���ام  1649. ع���اد بعدها الث���وار اىل بيوتهم 
مزه���وون بالنصر ، بع���د أن مت التنكيل بكل 
من كان يشك بأنه من أنصار امللك وأتباعه 
، وأعلن عن قي���ام  اجلمهورية  اإلجنليزية، 
وأصبح كرومويل "السيد احلامي إلنكلرتا" 
بدال م���ن امللك، ولكنه تول ه���و االخر إىل 
مس���تبد وديكتاتوري���أ، يص���در القوانني دون 
س���طوته  عل���ى  مس���تندا  للربمل���ان  الرج���وع 
وقوت���ه ، وارهق الش���عب بالضرائب ، وبدأت 
تصفية احلس���ابات والتنافس على السلطة 
ب���ني الث���وار املس���لحني ،ودخل���ت الب���الد يف 
فوض���ى مطلقة ، وعم���ت  البطالة واجملاعة 
، وانتش���ر مرض الطاع���ون األكرب يف كل 
اجنل���رتأ ، كم���ا ورط اليه���ود كروموي���ل 
باعتباره���م صنيعته، من الدخول يف حروب 
خاس���رة مع هولندا وفرنس���ا، انهكت خزينة 
الب���الد اليت عص���ف بها الص���راع الديين بني 
الطوائف ألول م���رة يف تارخيها ، وتعرضت 
،كان  خانق���ة  اقتصادي���ة  ألزم���ة  إنكل���رتا 
نتيجته���ا حصول أثرياء اليه���ود على امتياز 
انش���اء مصرف إنكلرتا الذي يص���در العملة 
املتداول���ة ب���ني الن���اس ، ومين���ح الق���روض 
بفوائ���د عالية للكادحني وملؤسس���ات الدولة 
جني���ه  ملي���ار   22 ديونه���ا  وصل���ت  ،ال���يت 
احنلي���زي خ���الل س���نوات ، فس���يطر اليهود 
واملراب���ني والفاس���دين من الث���وار على كل 
الب���الد ،ومل يع���د يهمه���م ماحيص���ل فيه���ا 

م���ن فوضى فاهلدف ال���ذي مل يعلن عنه قد 
تقق .

يف الثورة الفرنس���ية ،كان س���قوط حصن 
الباس���تيل املنيع الذي كان رمزا الس���تبداد 
امللك لويس الس���ادس عش���ر يف باريس،  عام 
14 مت���وز 1789م ، يكاد يكون صورة طبق 
األص���ل وتك���ررت باملق���اس ، عندما اس���قط 
ث���وار الش���رق كتيب���ة الفضي���ل ب���ن عمر،  
ي���وم 19فرباي���ر2011م  وكما كان جناح 
الت���ورة الليبيي���ة وس���قوط الكتيب���ة صعب���ا 
ومس���تحيال ، بدون انضمام قوات الصاعقة 

كان   ، الق���ذايف  ض���د  الش���عب  جان���ب  اىل 
جناح التورة الفرنس���ية وس���قوط الباستيل 
مس���تحيال،  لو مل ينش���ق الضابط الفرنسي 
ويق���ود   ، امللك���ي  احل���رس  رئي���س  ه���والن 
الباريس���ني ليدخلوا حصن امللك ،مبس���اعدة 
وشجاعة ايلي البطل الفرنسي الذي خلدته 
فرنس���ا،  النه تقدم بش���جاعة وهو يف مرمي 
نار جنود امللك، ليزي���ح عربة النار والدخان 
اليت كانت متنعهم من الوصول للباس���تيل 
، متاما كما فعل البطل الش���هيد املهدي زيو 
، ال���ذي ضحى بنفس���ه م���ن أج���ل أن يصلوا 
للكتيب���ة وتس���تمر الث���ورة ، وبع���د س���قوط 
الباس���تيل وجن���اح الفرنس���يني يف التخلص 
من امللك املستبد ، نش���بت الصراعات احلادة 
بني الثوار الفرنسيني وانقسموا اىل فصائل 
وأح���زاب همها الوصول اىل الس���لطة وحكم 
الب���الد ، تقريب���ا بش���كل يش���به حل���د كبر 
عندن���ا ، خاص���ة بع���د ان ت���ول الت���وار اىل 

جمرد جمموعة مليشيات !!!!
تورة س���بعطاش فرباير الليبيية يف 2011م 
)إن ص���ح  او فصوهل���ا  بع���ض مراحله���ا  يف 
التعب���ر( ، تش���به م���ا ح���دث  أيض���ا يف ثورة 
فراير الروس���ية عام 1917م ،فبعد اندالع 
الروس���ية وم���ع بدايته���ا،  غ���ادرت  الث���ورة 
اف���واج من اجلنود يف اجلي���ش االمرباطوري 
اجلماه���ر  إىل  وانضم���ت  معس���كراتها 
الروس���ية املتطاه���رة ،ب���دل ان تطل���ق النار 
عليها ، واليت كان���ت تطالب بتغير النظام 
وس���قوط االمرباط���ور ،وكم���ا ظه���ر قادة 
جدد كانوا مغمورين يف ثكنات االمرباطور 
كل  تدرجيي���ا  وختتف���ي  الث���وار  ليق���ودوا 
مظاه���ر احلكوم���ة والس���لطة للالمرباطور 
وتربز تدرجييا وبشكل س���ريع نواة حكومة 
مؤقتة جديدة. وهذا ماحدث يف تورة فرباير 
بتش���كيل اجملل���س  الت���وار  بقي���ام  الليبيي���ة 

الوطين االنتقالي . الذي سلم السلطة فيما 
بعد حلكومة مؤقتة .

س���بقونا  م���ن  أخط���اء  م���ن  نس���تفيد  فه���ل 
جنح���ت  وال���يت   ، فش���لت  ال���يت  وتوراثه���م 
،ونتعل���م بكل تواضع منه���م ونلملم ماتبقى 
من االم لنصنع امال البنائنا ، ليكون غدهم 
مش���رق ومش���رف من بعدنا ، والب���د من ان 
نع���رتف بوج���ود أس���باب معق���دة ومتداخلة 
وكثرة رمب���ا اجتمعت كلها لتجعل ثورة 
)الس���بعطاش( فرباي���ر الت���زال عاج���زة عن 
تقيق  أبسط مايريده املواطن اللييب منها 
، يف إقام���ة دولة املؤسس���ات مثل أي دولة يف 
العامل يس���ودها العدل واالمن واألمان فقط 
الأكث���ر والأقل ، ه���ذه الثورة ال���يت النريد 
اجملاه���رة بانه���ا وم���ع م���رور الوق���ت ، زادت 
 ، ومس���تمر  متواص���ل  وبش���كل  اخفاقاته���ا 
ووجد املواطن اللييب نفس���ه يتنازل طوعا أو 
كره���ا عن حقه يف أن تكون ليبيا مثل دبي، 
ليقل���ل س���قف مطالب���ه يف احلص���ول فقط 
عل���ى )البنزينة والضي(،ورغ���م ذلك فنحن 
خنتلف عن باقي س���كان األرض ، فالش���عب 
اللييب ش���عب س���عيد،  وش���عب فاحل يف انتاج 
مسلس���الت الصرب الطويل والفشل الذريع، 
فالربعة عق���ود متتالية طويلة كنا نعيش 
وه���م انن���ا يف عصر يلهب املش���اعر وخيطف 
االبص���ار، وأنن���ا دائم���ا يف القم���ة عل���ى راي 
الق���ذايف، ال���ذي قتلت���ة الثورة ، ه���ذه الثورة 
اليت النزال  رغم كل ش���ى ، نصر على انها 
ختتل���ف عن باقي الثوراث عل���ى مر التاريخ 
، وه���ي وحده���ا ال���يت أذهل���ت الع���امل، النها 
جنح���ت يف قت���ل الطاغي���ة العجوز،)فامله���م 
الطاغي���ة مات( ليس���تمر بعد موت���ه ، القتل 
والتنكيل ، والتخويف والتهجر، والس���رقة 
والتص���ارع على الكرس���ي، واملتاجرة بالدين 
واملزاي���دة بالش���عارات، والتفاخ���ر بالقبلي���ة 
والبن���اء  العم���ل  ع���ن  وتوقفن���ا  واجلهوي���ة، 
واإلص���الح واملصاحل���ه وبث روح التس���امح 
واالخ���وة ، ونب���ذ الفرق���ة والكراهية وحمو 
املاضي الذي س���بب ه���ذه الفرقة ب���ني أبناء 
ليبي���ا الكبرة ال���يت تنتظرنا لنعي���د ترتيبها 
من جديد وحنن نس���رقها وحنرقها ونشوه 
صورته���ا اجلميل���ة  ،دون ان نكل���ف انفس���نا 
عناء الس���ؤال مل���اذا نفعل ذلك ؟ وملاذا فش���لت 
ثورثن���ا ؟ يق���ول صديق���ي الفن���ان مرع���ي 
الفيس���بوك  يف  صفحت���ه  عل���ى  التليس���ي 
حماوال توصي���ف احلاله أن معم���ر مات ، و 
لكنن���ا ) وال���كالم للتليس���ي ( " صرن���ا نعاني 
من ملي���ون معمر القتل والتش���ريد والظلم 
والتعذي���ب الذي مارس���ناه بعد ه���ذه الثوره 
املبارك���ه ث���ورة التكبر مل يس���بق ان حدث 
ح���يت يف اي���ام اهلكس���وس والتت���ار ..نص���ف 
ش���عبنا مهج���ر ال���ي الداخل  ونصف���ه االخر 
يف اخل���ارج  االن يقودن���ا م���ن ش���اركوا يف 
هذه الث���وره و ينضرون علين���ا يف كل ليله 
علي قنواته���م اليت انش���وها باموالنا املنهوبه  
ليبا االن مخس���ني دوله غر معلنه وسبعني 
ش���عب وس���تني رايه ومع ه���ذا كل���ه الزلنا 
نضح���ك ونامل ان املس���تقبل س���يكون خرا 
وال زال االم���ل يف وطنن���ا مل يفق���د والزلن���ا 
نتجرع اقداح الصرب كل يوم عسي ان نري 
بصيص امل ولو كان خافتا يف غد افضل " 

 هل تفشل الثورات ..؟؟ 
سامل أبوظهر

تشاؤل ليبيا
عبد احلسني شعبان
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"دم الش���هداء ...ماميش���يش هب���اء" – نع���م ف���إن دم���اء 
الشهداء لن تذهب سدى. مل يرتدد صدى هذه الكلمات 

أبدا بالعمق الذي يرتدد به اليوم. 
مت اغتي���ال س���لوى بوقعيقيص داخ���ل منزهلا اخلاص 
يف بنغازي مس���اء ي���وم األربعاء 25 يوني���و 2014، وقد 
كان���ت حمامي���ة وناش���طة سياس���ية ومدافع���ة ع���ن 

حقوق اإلنس���ان. جسدت س���لوى لليبيني التغير الذي 
تتطلع إليه البلد. لقد كانت جريئة وشجاعة ومليئة 
بالع���زم والتصمي���م. وكانت أيض���ا أم وزوج���ة وابنة 

وأخت. وبالنسبة لنا، كانت أيضًا عّمتنا. 
لق���د كانت ليبيا وطنها، ورفضت س���لوى التوقف عن 
النضال من أج���ل رؤية لليبيا مل نكن جنرؤ حتى على 

التفكر فيها قبل فرباير 2011. 
آالف الكلم���ات ق���د تتب���ادر إىل الذه���ن عن���د حماولة 
التعب���ر عن املش���اعر ال���يت أثارتها ه���ذه اجلرمية ضد 
اإلنس���انية، ولك���ن ه���ذه الكلم���ات كله���ا جمتمعة ال 
تقرتب م���ن وصف حالة األذى، واألمل، واالرتباك اليت 
تعص���ف بنا مجيعا – واليت تعك���س حالة األذى واألمل 
واالرتب���اك اليت تعاني منها ليبيا، ليبي���ا اليت أمنت بها 

عّمتنا سلوى واليت أعطت حياتها من أجلها. 
م���ع كل مكامل���ة هاتفي���ة ورس���الة نصي���ة ورس���الة 
إلكرتوني���ة نتلّقاها، وم���ع كل صورة وخرب نراه، ومع 
كل ذك���رى ترجع إىل أذهانن���ا، ينمو ويتعّمق حزننا 
وغضبن���ا وس���خطنا، ونظ���ل ننتظ���ر مساع أخب���ار عن 
مص���ر زوجها، عمن���ا عصام الغريان���ي، الذي اختطف 

من منزل العائلة مساء يوم إغتيال سلوى. 
تع���ود بن���ا الذاك���رة إىل ش���هر يوني���و 2011، عندم���ا 
عدنا إىل ليبيا "احلرة" للمرة األوىل. أعدنا اكتش���اف 
مس���قط رأسنا - ليس فقط من خالل املشي يف شوارع 
بنغازي، ولكن من خالل القصص اليت كانت تتبادهلا 
العائلة. جلس���نا مع عماتنا س���لوى وإمي���ان ومع بقية 
أفراد العائلة، كانوا يصفون بعاطفة مشبوبة، وحنن 
نس���تمع إليهم باستيعاب وشغف، إىل كل تفاصيل ما 
تابعن���ا - مثل اآلالف من الليبي���ني املقيمني يف اخلارج 
– ما كانت تبّثه وس���ائل اإلعالم. حدثونا كيف أن 
الث���ورة ب���دأت كإحتج���اج أمام مبن���ى حمكمة مشال 
بنغ���ازي. و بنف���س ذل���ك احلم���اس والتفان���ي ال زلن���ا 

نتذّكرها اليوم. 

آخر مرة تقابلنا فيها مع سلوى كانت يف شهر مارس 
من هذا العام يف واشنطن. كانت قد أمضت أسبوعًا يف 
نيويورك حلضور الدورة السنوية هليئة األمم املتحدة 
املعنية بوضع املرأة، وقد وجدناها ملتزمة بالكفاح من 
أجل ليبيا بنفس الدرج���ة من العاطفة واحلماس من 
أج���ل غ���د أفضل لليبي���ا، متاما مثلما كان���ت يف األيام 
األوىل للثورة قبل ثالث سنوات، عندما مل يدر خبلدها 
أن التزامها مع زمالئها واألس���رة واألصدقاء من شأنه 
أن يغر وج���ه ليبيا إىل األبد. وعندما كّنا نس���أهلا إن 
كان���ت قد فكرت يف مغادرة البالد لبعض الوقت، مثل 
العدي���د من أبن���اء وطنها من الرج���ال والنس���اء، أو إذا 
ما فّكرت يف ختفيض مس���توى نش���اطها حينما ساءت 
األم���ور، كانت جتيب: "كيف ميكن���ين أن أفعل هذا؟ 
كن���ت هن���اك من���ذ البداي���ة - وهذا ه���و ما أؤم���ن به ! 

وسوف أستمر حتى النهاية ". 
منذ عقود، ختلى أجيال من الليبيني عن فكرة الشعور 
بالفخ���ر لكونه���م ليبيون، ونس���ي أبناؤه���م يف الغربة 
طعم عش���ق الوطن. مل يتمّكن أطفال وشباب وشابات 
ولدوا أو ش���ّبوا يف اخلارج من فه���م ما يبدو أنه إرتباط 
مل جند له تفس���راً تعّلق به أمهاتن���ا وأباؤنا، وحافظوا 
عليه حتى بعد العديد من سنوات الغربة جتاه وطنهم 
األم. ولكننا تعلمنا كيف نعش���ق وطننا من جديد من 

خالل سلوى وآخرين مثل سلوى. 
س���لوى آمنت مبس���تقبل أفضل لي���س فق���ط لعائلتها 
وأطفاهل���ا، ولك���ن جلمي���ع أبن���اء وطنه���ا م���ن الرجال 
والنس���اء، لليبي���ني الذين مل تلتق بهم ق���ط، ولن تلتق 
بهم أبداً، ألولئك الذي���ن أكنوا هلا اإلحرتام، وألولئك 
الذي���ن كانوا يريدون متزيق املث���ل التى آمنت بها هي 
إرب���ا. لقد آمن���ت بأن كل لييب يس���تحق فرصة لتعلو 
وجهه إبتسامة، وأن كل شخص يستحق – كإنسان 

- أن يعيش حياة كرمية. 
ع���ادت س���لوى إىل مدينتن���ا بنغ���ازي، عل���ى الرغم من 

التهديدات اليت كانت قد تعرضت هلا مؤّخراً، لإلدالء 
بصوتها يف االنتخابات الربملانية، ولتش���جيع اآلخرين 

على القيام بنفس الشيء. 
كان حبه���ا لليبيا ال حدود له، وكان تفانيها وقدرتها 
على املقاومة صلبة وملهم���ة لآلالف يف البالد وحول 

العامل. 
إنه���ا ال ت���زال هنا معن���ا - ليس هناك فع���ل ماض عند 
احلديث عن أبطالنا. إرثها س���يعيش إىل األبد، وعملها 
م���ن أج���ل ليبي���ا دميقراطية وس���لمّية ومتس���احمة، 
س���يظل حي���ًا حت���ى يتحق���ق احلل���م. كان���ت س���لوى 
قوية لي���س فقط ألن لديه���ا رؤية، ولك���ن أيضا ألنها 
إس���تنهضت وحش���دت وأيقظ���ت التطلع���ات األكث���ر 

مجاال يف كل واحد منا. 
ُقتلت س���لوى بوقعيقيص، ولكننا ق���د فهمنا منذ زمن 
أن الكل أكرب من جمموع أجزائه. الثورة الليبية، هذه 
الرغبة القوّية والدؤوبة يف التغير، مل متت. وس���لوى، 
مث���ل العدي���د م���ن الش���هداء اآلخري���ن قد مه���دت لنا 
الطريق إىل األمام ، وحنن لن تتوقف حتى يس���تيقظ 
أطفالن���ا وأحفادنا يف ليبيا آمنة وح���رة ودميقراطية. 
اقتيدت س���لوى بعي���دا عنا، لكنها س���وف تعيش أبداً يف 
قلوبنا ويف األس���طورة الت���ى تركتها لن���ا. مهما كان 
عمق الرصاصة أو حّدة النصل، لن تتمّكن أبداً من أن 

تقتل أحالمنا وتطلعاتنا. 
يف كلم���ات الراح���ل حممد نب���وس، املناض���ل الوطين 
اللييب الذي س���بق سلوى إىل الش���هادة " أنا ال أخاف أن 

أموت، وأنا أخشى أن خنسر املعركة". 
وحنن لن خنسر املعركة.

���������������������������������������
*ترمجة من اإلجنليزية بتصرف

سوف تــــــــــبقى هنـــــــــــا*
رميا ولينا بوقعيقيص

“Dam el shohada ma yimsheesh haba” – the 
blood of the martyrs will not go in vain. 
Never did these words resonate as deeply as 
they do today. 
Salwa Bugaighis was assassinated in the 
confines of her own home in Benghazi on 
the evening of Wednesday June 25th 2014. 
She was a lawyer and a political and hu-
man rights activist. To Libyans, Salwa em-
bodied the change the country yearned for. 
She was bold, courageous, and determined. 
She was also a mother, a wife, a daughter 
and a sister. And to us, she was our aunt.
Libya was her country and she refused to 
stop fighting for the vision of a Libya that 
we had not even dared to think of before 
February 2011. 
There are a thousand words that come to 
mind when trying to capture the feelings 
provoked by this crime against humanity, 
but all of them combined do not come 
close to describing the hurt, pain, and 
confusion that is plaguing all of us - only 
reflecting the hurt, pain and confusion 
Libya is suffering. The Libya that our aunt 
Salwa believed in, and the Libya she gave 
her life to.
With every phone call, picture, news arti-
cle, text, email, and memory, our sorrow, 
rage and indignation only grow deeper. 
We also wait to hear news of the fate of her 
husband, our uncle Essam Gheriani, who 
was kidnapped at their family home on the 

evening of Salwa’s murder. 

We think back to June 2011, when we re-
turned to ‘Free’ Libya for the first time. We 
rediscovered our hometown – not only 
by walking the streets of Benghazi, but 
through the stories our family recounted. 
We sat down with our aunts Salwa and 
Iman, along with the rest of our family, 
listening to them passionately describing 
what we, like the thousands of Libyans 
living abroad, had followed by absorbing 
any detail a media outlet would provide. 
They spoke about how the revolution that 
had come to life started out as a protest at 
the Courthouse in northern Benghazi. It is 
with this same energy and dedication that 
we remember her today.
The last time we saw Salwa was in March of 
this year, in Washington DC. She had just 
spent a week in New York attending the 
annual session of the United Nations Com-
mission on the Status of Women. She was 
still just as passionate and committed to the 
fight for a better Libya as she had been in the 
first days of the revolution three years ear-
lier, not knowing that her actions and those 
of her colleagues, family, and friends would 
change the face of Libya forever. When we 
asked her if she had thought of leaving the 
country for some time, like many of her 
fellow countrymen and women, or wheth-
er she ever considered taking a back seat 

while things seemingly unraveled for the 
worse, she answered, “How can I do this? I 
was there from the beginning - this is what I 
believe in! I will continue until the end.” 
For decades, generations of Libyans had 
given up on the idea of ever feeling proud 
of being a Libyan, and had lost the taste 
of what loving one’s own country meant. 
Children, young women and men failed 
to understand the seemingly inexplic-
able bond that our mothers and fathers 
cherished and preserved with their home-
land, even throughout years of exile. It is 
through people like Salwa that we learned 
how to love our country.
Salwa believed in a better future not only 
for her family and children, but for all her 
fellow countrymen and women. For the 
Libyans that she had never met and would 
never meet; from those who respected her 
to those who tore her ideals apart. She be-
lieved that every Libyan deserved a chance 
to have a smile on their face. She believed 
that every person deserved, as a human be-
ing, to lead a dignified life.
Salwa had returned to our hometown of 
Benghazi, despite the threats that she had 
recently been subjected to, to cast her vote 
in the country’s parliamentary elections, 
and to encourage others to do the same. 
Her love for Libya was immeasurable, and 
her dedication and resilience was relentless 
and inspiring for thousands in the country 

and around the world. 
She is still here with us – there is no past 
tense when speaking of our heroes. Her 
legacy lives on, and her work for a demo-
cratic, peaceful, and tolerant Libya will be 
kept alive until it is fully achieved. She was 
strong and powerful not only because she 
had a vision, but also because she inspired, 
mobilized, and awakened the most beauti-
ful aspirations in all of us. 
Salwa Bugaighis was murdered, but we 
have long understood that the whole is 
greater than the sum of its parts. The Liby-
an revolution, this hungry and irreversible 
desire for change, has not died. And Salwa, 
like many other martyrs – celebrated and 
unsung – has paved the way ahead for us 
and we will not stop until our children 
and grandchildren wake up to a safe, free, 
and democratic Libya. She was taken away 
from us, but she will live on eternally in our 
hearts and in the legacy she has left behind. 
However deep the bullet or sharp the blade, 
it will never kill our dreams and aspirations.  
In the words of the late Mohamed Nab-
bous, a Libyan patriot who preceded Salwa 
to martyrdom – I am not afraid to die, I am 
afraid to lose the battle. 

And we will not lose the battle. 

Sowfa Tabqa Huna – She Shall Remain Here 
By Rima and Lina Bugaighis

فى ظل زحام وأصوات متعالية ومنظومة 
عاطلة  ملدة ثالث ايام مثالية وعدم رضى 
م���ن اجلميع   على ه���ذا الوضع ،اىل جانب 
تعطل صرف املرتبات اىل يومنا هذا وحنن 
االن منر باألسبوع االول من الشهر الكريم 
،ي���رى الكث���ر صعوب���ة الوض���ع وأن���ه غر 
حمتم���ل ،كل ي���وم مي���ر مير عل���ى عاتق 
املوط���ن الليبيى فى ظ���ل حكومة ال مبالية 
ويره���ا املوطن اىل االن ب���ال فائدة ،فى ظل 
منظومة معطلة وغ���الء فى مجيع االمور  
احلياتية ،وبني اهات ويأس املوطن كانت 
لن���ا وقفة من داخل املصارف مع بعض من 

املوطنني ...
بالعي��د : بع���د تأخ���ر م���ن وضعها  •فتح��ى 
باملصارف يواجهن���ا اليوم كما ترين تأخر  
فى احلصول عليها ايضا ،فى ظل مصارف 
مغلقة فى وجهة املوطن حباجة منظومة 
فب���اهلل عليك���م الي���وم التانى اتات���ى اىل هنا 
تك���ون  الس���ؤال   واملص���رف مغل���ق وعن���د 
االجاب���ة املنظومة فما ذنب املوطن فى ظل 
عيشة يسودها الغالء وال مباالة فنحن فى 
ش���هر الفضيل وال احد يع���ر املوطن انتباه 
فاملرتبات كما هى اىل جانب تأخرها ايضا 

حسبنا اهلل ونعم الوكيل 
•منص��ور اهلم��اىل :  الع���الوة ممك���ن تك���ون 
جاءت فى وقتها برغم من تعرتنا فى اخذها 
يف  االلكرتوني���ة  املنظوم���ة  تري���ن  ،كم���ا 
املص���رف معطلة منذ يوم االمس ،جلس���ت 
أم���س يف انتظار اصالحه���ا باملصرف حتى 
الس���اعة الواح���دة ولكنى ع���دت اىل البيت 
فاضى اجلي���ب وخائب ،وها ان���ا اليوم اقف 
جم���دد وأمتن���ى اخل���ر ،احلص���ول عليه���ا 
سيساعدنا كثرا على غالء وتأخر املرتب 

....
•س��امل عم��ر : كل الع���ام واجلمي���ع خبر 
وأمتن���ى ان يلهمنا  اهلل الصرب ويصلح حال 

البالد ،......
•فض��ل باخل��ري :  امله���م وبصراحة ي���ا بنتى 
انه���ا موج���ودة االن فى احلس���اب ،بإذن اهلل 
س���يتم اصالح املنظومة ،ويأخذها كل منا 
،بس حاجة وح���دة هى لو التجار خيفضوا 
ف���ى االس���عار وجيعلوه���ا فى ح���د املعقول 

فرمضان كريم. 
•عب��د الس��الم الب��درى :  ان���ا موظ���ف ولدى 
مخس���ة ابناء ،وبصراحة العالوة بالنس���بة 
لي مبلغ حمرتم ،لكن الغالء الذى نعيش���ه 

س���يجعلين أصرفها فى مل���ح البصر ،ألطف 
بين���ا ي���ا رب ،وان���أ متف���اءل الي���وم ان يفتح 

املصرف ،وكل عام واجلميع خبر 
•عمر الفيتورى :  تأخرت وتأخرت املصارف 
ايضا معها ،فى ه���ذا اجلو احلر  نقف نهارا 
بطوله بدون فائدة  ،املصارف كلها وليس 
هذا املصرف فيها املنظومة ال تعمل ،فرحنا 
بعالوة ابنائنا ولكننا مل نأخذها حتى االن، 
املرتب���ات مل تنزل ،هذه الع���الوة هى املنقذ 
،ورب���ى يهدى ح���ال الب���الد ويك���ون القادم 

افضل
•نادية الفائدى :  اوال كل العام وانتم خبر 
ورمض���ان كري���م  ،ثاني���ا املواط���ن اللييب 
دائم���ا هو املتضرر بكافة االوضاع التى متر 
به���ا البالد ،وزد عليها غالء املعيش���ة وتأخر 
كل شى كاملعتاد ،وال يوجد حل من أجل 
كرام���ة ه���ذا املواط���ن املغلوب عل���ى امره 
،اليوم خرجت من املنزل وكلى يأس ،وان 
اع���ود من غر فائ���دة ،أم���س وقفنا مطوال 
ولكن املصارف يسودها ازدحام غر معقول 
،موظف���وا  عاطل���ة  منظوم���ة  جان���ب  اىل 
املص���ارف  ايضا يعانون من ه���ذا الوضع ،و 
ايضا ألنهم  عاجزون  عن تقديم املس���اعده 

للمواطن 
العقيل��ى : م���ن االم���س وان���أ اق���ف  •حمم��د 

مثل هذه الوقفة و لألس���ف من غر فائدة  
،ب���اهلل عليك���م كي���ف للمواط���ن اللييب ان 
يقض���ى حاجيات���ه واملرتب وع���الوة االبناء 
مل يتحصل عليها اىل االن ،وحتى وان فتح 

املصرف ومت اص���الح املنظومة فإن ازدحام 
املصارف س���يكون عائقا ايضا فى احلصول 

عليها 
رمضان يف  املنقذ  العائلة  •عالوة 

وتوجهن���ا ف���ى الي���وم الت���اىل ،بع���د تعط���ل 
املنظوم���ة مل���دة ثالث���ة اي���ام فكان���ت هناك 
فرح���ة عامرة عل���ى وجه املواطنني بس���ب  
اصالح املنظومة ،واس���تالم ع���الوة العائلة 
ال���يت صرفت أخ���را ،و الت���ى يرها اجلميع 
املنق���ذ  ل���ه خ���الل ه���ذه االي���ام ،اكملن���ا 

استطالعنا:
•عبدا لباس��ط الش��يخى :  اليوم واحلمد اهلل 
املص���رف م���ن الصب���اح مفتوح���ة األب���واب  
،صحي���ح يوج���د ازدح���ام ولك���ن املنظومة 
تعمل ،وبإذن اهلل سيس���تلم اجلميع عالوة 

ابناءهم وكل العام واجلميع خبر 
•عائش��ة :  اليوم املصرف باش���ر فى صرف 
ع���الوة االبن���اء ،ونتمن���ى للجمي���ع اخل���ر 
،وبالرغ���م من تأخرها لكن���ى اجدها جاءت 
ف���ى وقتها ،،خاصة اىل يومنا هذا واملرتبات 
مل نس���تلمها واقصد هنا مرتب ش���هر ستة 
فكان من الضرورى اخذ املوطن اللييب فى 
حسبان  فهذا الش���هر امليزانية فيه ختتلف 
عن الشهور االخرى وأمتنى ان يصلح حال 
املواط���ن اللييب ،ان���ه صاحب دخل بس���يط 
يكاد يكفيه ف���ى االيام العادية ،وكل العام 

واجلميع خبر 
الي���وم من���ذ  : احلم���د اهلل  •ف��رج الفاخ��رى 
قدوم���ى واملص���رف مفتوح���ة ابواب���ه ،وانأ 
الي���وم هنا لك���ى اخذ ع���الوة ابنائ���ى ،النى 
لثالثة اي���ام أتي ومل اتصل عليها بس���ب 

عطل املنظومة ....
•جم��دى املطردى : ل���دى اربعة ابن���اء واليوم 
وبرغ���م م���ن ازدح���ام املصرف س���أقف فى 
الطاب���ور اىل ان يات���ى دورى ،النى وبصدق 
معتم���د عليه���ا ،املرتب وبرغم م���ن اننا فى 
ش���هر رمضان لكننا مل نتحص���ل عليه اىل 
االن ،م���اذا س���يفعل املوظف اللي���يب وهو ال 

ميلك دخل إال مرتبه البسيط ؟
•احل��اج املهدى الطي��ب : لدى عائلة ليس���ت 
بصغ���رة وه���ى تنتظرن���ى حت���ى اس���حب 
لتلبي���ة   الس���وق  اىل  واذه���ب  الع���الوة 
احتياجاتها من خضروات وال خيفى عليك 

االسعار خيالية ....
•حس��ن حممد : بصراحة من بداية رمضان 
وان���أ أعلق ام���اىل على هذه الع���الوة ،النى 
موظ���ف وال يوج���د عائ���ل غ���ري اطفاىل 
مازالوا ف���ى املدارس ،الكل يع���رف امكانية 

املوظف اللييب ,وسكت 

عالوة ابناء وازدحام مصارف  

دورة تدريبية عن 
فن امُلناظرة 

اقام نادى اصدقاء الكتاب بقص���ر املنارة دورة تدريبية 
عل���ى م���دى يوم���ني بعن���وان )ف���ن املناظ���رة ( قدمه���ا 
املهن���دس ابراهي���م االطي���وش  وحبض���ور ع���دد م���ن 
امُلهتم���ني وأصدق���اء الن���ادى ت���دث  م���ن خالهلا  عن 
فكرة املناظرة وتعريفها وأهميتها وتارخيها وفوائدها 
، ورك���ز املدرب ايضا خالهلا عل���ى املناظرة فى اجملال 
التعلي���م فى اجلامع���ات واملدارس وكيفي���ة ادماجهم 
فى الواقع لكى ختلق لديهم نوعا من احلوار واملناقشة 
البناءة كما ت���دث املدرب ايضا عن معاير ومكونات 
املناظرة وكيفية تقدميها وعن الس���لوك وحمتويات 
املناظ���رة ، اضاف���ة اىل ع���رض مش���اهد م���ن مناظ���رة 
اجلامع���ات ، وفى نهاية الدورة مت اجراء تطبيق عملى 
للحض���ور تدرب���وا م���ن خالل���ه على م���ا قدم���ه املدرب 

ملعرفة مدى االستفادة للُمتلقىن للدورة .    
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يهمه األمر
إخوتي وأخواتي األعزاء

اخلمي���س .. الثالث من يولي���و .. مركز بنغازي الطيب 
.. بنغازي

الوضع يف املدينة:
مستشفى اجلالء : مقفل
مستشفى اهلواري: مقفل

املستش���فى الوحي���د ال���ذي يعمل يف خدم���ة الطواريء 
اليوم : مركز بنغازي الطيب عدد األس���رة الشاغرة يف 

األقسام : ال يوجد
عدد أجهزة التنفس الصناعي املتوفرة : ال يوجد

عدد األسرة املتوفرة يف غرف العناية املركز مبختلف 
ختصصاته���ا باطنة وجراحة وعناية أطفال وقلب : ال 

يوجد
القدرة االستعابية للمستشفى: 0

نقص حاد يف الطواقم الطبية والطبية املساعدة.
يس���ود املستش���فى توت���ر مرتف���ع احل���دة ب���ني األطباء 
نتيجة للضغط الذي نتعرض له. ونتعرض يف الوقت 
نفس���ه لضغط ش���ديد من قب���ل املرض���ى ومرافقيهم. 
وباختص���ار: ليس لدينا القدرة عل���ى تقديم املزيد من 
اخلدم���ات الطبي���ة ألي مواطن أو مقي���م قد يتعرض 

لإلصابة هذا اليوم!!!
حفظ اهلل الوطن واهلل م���ن وراء القصد ارجو التعميم 

- د. عمر الزواوي

إعادة افتتاح مستشفى 
القلب تاجوراء

بع���د مس���اعي حثيث���ة و جمه���وذات مضني���ة م���ن 
تاج���وراء و مؤسس���ات اجملتم���ع  اجملل���س احملل���ي 
املدني اخلمي���س افتتاح مستش���فى القلب تاجوراء 
ليس���تقبل املرضى بع���د اقفاله الش���هر طويلة اثر 
بعض املش���اكل االمني���ة و يهي���ب اجمللس احمللي 
الهال���ي تاجوراء بالوقوف مع الطواقم الطبية امام 
اخلارجني عن القانون حتى ال تتكرر عملية اقفال 
املستش���فى م���ن جدي���د آملني من اهلل ع���ز و جل ان 
يعم االمن و االمان على بالدنا احلبيبة كما يثين 
اجملل���س احمللي على جمه���وذات الطواق���م الطبية 

للعودة للعمل خلدمة املواطن .
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نتجن���ّب يف أحي���ان كث���رة تن���اول أطعم���ة 
معّين���ة العتقادنا أنها ضاّرة أو توي كمية 
س���عرات حرارية مرتفعة، لك���ن احلقيقة أن 
تصّوراتن���ا تك���ون غالبًا موروث���ة وغر دقيقة. 
نصّحح مع اختصاصية التغذية، ربى أمسر، 
بع���ض األخطاء الش���ائعة يف نظامن���ا الغذائي 
وال���يت ترمنا ع���ادة من أن���واع طعام صحية 
وضرورية جداً للجسم. تعّرفوا يف ما يلي إىل 
10 أصناف طعام عليكم إعادة إدراجها ضمن 

نظامكم الغذائي:
"الباستا": أو  املعكرونة   -  1

جتّنب���ًا للكربوهيدرات والغلوت���ني منتنع عن 
تن���اول املعكرونة، لكنها عل���ى عكس ما نعتقد 
طبق صحي ومفيد قليل الدهون وفيه نسبة 
مرتفعة م���ن محض الفوليك وغيّن باأللياف 
املس���ّهلة للهض���م يف ح���ال كان���ت املعكرونة 
مصنوعة من القم���ح الكامل. وينصح بتناول 
املعكرون���ة بكمية معتدلة وم���ن دون إضافة 
يفض���ل  كم���ا  إليه���ا.  الدمس���ة  الصلص���ة 
تقدميها إىل جانب الدجاج أو اللحمة الغنيني 
بالربوتني املس���اعد على الش���عور بالشبع ملدة 

أطول.
املايونيز:  -  2

رغ���م أن املايوني���ز غ���ين بالس���عرات احلرارية 
والده���ون، إاّل أن���ه مصنوع من زي���ت الكانوال 
أو زي���ت الزيتون الغني���ني باألوميغا 3 و6 أي 
عة املفيدة للقلب،  أنه غين بالدهون غر املش���بّ
كم���ا يدخ���ل البي���ض ضم���ن مكّونات���ه وهو 
يس���اعد على التخّلص من الدهون املرتاكمة 
يف اجلس���م. إن الده���ون املوج���ودة يف املايونيز 
الفيتامين���ات  امتص���اص  عملي���ة  يف  تدخ���ل 
املوج���ودة يف اخلض���ار اليت نضيفه���ا عادة إىل 
الس���لطات ال���يت تت���وي املايوني���ز. ويفّض���ل 
استخدام املايونيز بكميات معتدلة واستبدال 

املايونيز العادي ب� »الاليت«.
األبيض: اخلبز   3-

يعتق���د معظمن���ا أن اخلب���ز األبي���ض حيوي 
وحدات حرارية أكثر من اخلبز األمسر لكن 
احلقيق���ة أن نس���بة الوح���دات احلرارية هي 
نفس���ها يف نوعي اخلبز. اما الفارق بينهما هو 
أن النوع األمسر حيوي نس���بة أمالح معدنية 
وفيتامين���ات وألي���اف أكث���ر م���ن األبي���ض 
وبالتالي يسّرع شعورنا بالشبع. فضاًل عن أن 
اعتق���اد البعض أن عدد الوحدات احلرارية يف 
اخلبز احملّمص أقّل منه يف الينء خاطئ أيضًا 

إذ أن نسبة املياه ختتلف فقط.
البيض:  4-

فيم���ا يعاني قّل���ة م���ن احلساس���ية الفطرية 
عل���ى البيض، يعتربه كثر أنه ضار بالصحة 
ويزي���د ال���وزن لكن���ه بالفع���ل مكّم���ل غذائي 
الربوتين���ات  م���ن  مرتفع���ة  نس���بة  وحي���وي 
للش���عور بالش���بع ملّدة أطول كم���ا انه حيوي 
الفيتام���ني A واللوتيني املفيدين جداً للنظر. 
صحي���ح ان نس���بة الكوليس���رتول املوجودة يف 
صف���ار البيض مرتفع���ة لكن الكوليس���رتول 
 ،D ضروري جدا لتصنيع اجلس���م للفيتامني
لذا ميكنن���ا تناول البيض مبعدل صفار واحد 
يف الي���وم مع اكثر م���ن بياض. اما بالنس���بة 
ملرضى القلب والش���رايني الذي���ن يعانون من 
ارتفاع نس���بة الكولس���ترول يف ال���دم فينصح 
بتن���اول 4 صف���ار بي���ض يف األس���بوع فق���ط 
كما يفضل اس���تبدال البي���ض املقلي بالزيت 
او الزبدة او الس���من الذي يزيد من الس���عرات 
احلراري���ة بالبي���ض املس���لوق. يلع���ب البيض 
دوراً هامًا يف الوقاية من الس���رطان وأمراض 

القل���ب نتيج���ة احتوائ���ه نس���بة مرتفعة من 
امل���واد املض���ادة لألكس���دة، وحيم���ي البياض 
فيه أغش���ية املعدة واألمع���اء املخاطية ومينع 
تكون القرحات، ويع���ّد البيض عالجًا طبيعيًا 
للحموضة واإلس���هال واجلفاف والعديد من 

اضطرابات اهلضم.
احلليب: الفستق   5-

ضم���ن  احلل���يب  الفس���تق  البع���ض  يصّن���ف 
املكس���رات ال���يت تزي���د ال���وزن وترف���ع نس���بة 
أم���راض  وتس���ّبب  ال���دم  يف  الكوليس���رتول 
القلب والش���رايني. لكن احلقيقة ان الفس���تق 
خال بش���كل طبيعي من الكوليس���رتول وغين 
بالفيتام���ني B6 املفي���د للقل���ب والش���رايني. 
ولكنن���ا ننص���ح بتن���اول الفس���تق احلليب غر 
املقل���ي او املش���وي عل���ى خب���ار الزي���ت ألن���ه 
س���يحمل س���عرات حرارية إضافية وكمية 

كوليسرتول ضارة.
البندورة:  6-

يعتق���د البعض من���ا ان البندورة ترفع نس���بة 
ال���� acide urique وه���ذا خط���أ كم���ا انها 
ال ت���وي الكثر م���ن األمالح وال ت���ؤدي إىل 
ام���راض القل���ب، ب���ل عل���ى العك���س ت���وي 
البن���دورة كمي���ة كب���رة م���ن الربوتين���ات 
واحلم���وض األميني���ة الضروري���ة للجس���م. 
الفيتامين���ات  أيض���ًا  البن���دورة  يف  وجن���د 
االساس���ية املضادة لألكس���دة مث���ل A وB و

ال���يت تس���اعد يف التخلص من مسوم   Eو C
اجلس���م. ولعّل مادة الليكوب���ني اليت تنتج عن 
طه���و البن���دورة ه���ي األه���م كونه���ا مضادة 
لالكس���دة، فتن���اول 25 ملغ م���ن الليكوبني 
يوميًا خيفض الكوليس���رتول الس���يء يف الدم 

بنسبة 10%.
األفوكادو:  7-

يبتع���د بعضنا عن تن���اول األف���وكادو كون 
ثلث وزن ه���ذه الثمرة مكون م���ن الدهون إاّل 
أنه���ا يف احلقيق���ة دهون مفي���دة للقلب حيث 
انها جتت���ذب الدهون الض���ارة وتتفاعل معها 
لتس���اعد اجلسم يف التخلص منها، لذا ينصح 
بتن���اول نص���ف مثرة أف���وكادو يف الي���وم، إذ 
حي���وي األف���وكادو م���ادة اللوتي���ني الواقي���ة 
من سرطان الربوس���تات واملفيدة جداً للنظر 
خاص���ة عند املتقدمين فى الس���ن. كما جند 
يف األفوكادو الفيتامني E املانع لألكس���دة 
وال���ذي يس���اعد يف الوقاي���ة من الش���يخوخة 
املبكرة والسرطان. كما جند يف هذه الثمرة، 
اليت تنش���ط عمل الكبد، كمي���ة كبرة من 
األلياف اليت تس���اعد يف ضبط معدل الس���كر 
يف الدم، وت���وي ايض���ًا الفيتامني B وبعض 
األمالح املعدنية الضرورية مثل البوتاس���يوم 

واملغنسيوم.
اخلّل:  8-

يصن���ف كث���ر اخل���ل ضم���ن فئ���ة الس���وائل 
احلامض���ة والغنية بالس���كر كون���ه مصنوع 
أساسًا من العنب أو التفاح غر أن اخلّل، الذي 
ال يفضل مذاقه البعض، يساعد على التحّكم 
مبع���دل الس���كر يف الدم م���ا ي���ؤدي إىل زيادة 
الشعور بالشبع باإلضافة إىل تسريعه عملية 
فقدان الوزن. فمن هذا املنطلق ميكننا إضافة 
ملعقة كب���رة أو إثنتني م���ن خمتلف أنواع 
اخل���ل إىل الس���لطة أو عن���د تن���اول األطعمة 
الغني���ة بالنش���ويات للحفاظ على مس���تويات 

ثابتة من السكر يف الدم.
الزبدة:  9-

عندما ينصح ب���إدراج بعض الدهون املش���ّبعة 
احلم���راء  اللح���وم  يف  املوج���ودة  تل���ك  مث���ل 
واجل���ن والزبدة يف نظامن���ا الغذائي بكميات 
معتدلة ج���داً، ميكننا اختيار الزبدة العضوية 
املصنوع���ة م���ن حلي���ب األبق���ار ال���يت ترع���ى 
األعش���اب كونها غني���ة حبم���ض اللينوليك 
الده���ين واملفي���د للقل���ب وال���ذي يس���اعد يف 
خس���ارة الوزن الزائ���د. كما تت���وي الزبدة 
عل���ى الفيتامني K2 الذي يعم���ل على تعزيز 
وظيف���ة اجلهاز العصيب والقلب والش���رايني، 
باإلضاف���ة إىل األوميغا3 واألوميغ���ا 6. علمًا 
أن كمي���ة الوح����دات احلراري���ة املوج�ودة يف 
الزب���دة ه���ي نفس���ها املوج���ودة يف الزيت لكن 
الزي����ت صّح���ي أكثر من الزبدة أو الس���منة 

وسواهما.
الفشار:  10-

يعت���ربه البعض ض���اّراً وغر مناس���ب ملرضى 
الس���منة غر أن الفش���ار حيوي كمية هامة 
من امل���واد املضادة لألكس���دة أكثر من تلك 
املوجودة يف الفواكه أو اخلضار، وذلك كون 
املواد املضادة لألكس���دة، اليت تمي اجلس���م 
م���ن الس���رطان وأم���راض القل���ب، مّرك���زة 
أكث���ر يف الفش���ار ألن كمي���ة امل���اء فيه أقل 
م���ن تل���ك املوج���ودة يف الفواك���ه واخلض���ر 
الغنية بالس���وائل. كما حيتوي الفش���ار على 
نس���بة هامة م���ن األلياف ويش���عرنا بالش���بع 
مل���دة أطول. ه���ذا وحيوي الفش���ار نس���بة من 
األمح���اض األميني���ة والفيتامين���ات B وA و

K ولكن الش���رط األساس���ي لتناول الفش���ار 
هو تض���ره بطريقة صحي���ة وجتّنب ذلك 
املش���ّبع بالده���ون أو الزبدة. وجتدر اإلش���ارة 
إىل ان الفش���ار يس���اهم يف إفراز الدم���اغ ملادة 
السروتونني املسؤولة عن ش���عورنا بالسعادة 
النفس���ي  الت���وازن  ت���قٌّ  وال���يت  والتف���اؤل 

لإلنسان.

صحفيو : تونس 
، واليمن ، ومصر 
حيصدون جوائز 

كوثر 

أعلن مركز املرأة العربية للدراسات و البحوث  
) كوث���ر – تون���س  ( ع���ن نتائ���ج ال���دورة 12 
ملس���ابقة أفضل مقال صحفي حول قضايا املرأة 
يف الدساتر العربية وكانت على النحو التالي : 
تّوج مقال " دسرتة الثورة حيافظ على مكتسبات 
للصحفي���ة   " متواص���ل  والنض���ال  التونس���ية... 
ابتس���ام مّجال من صحيفة "الشروق" التونسية 

باجلائزة األوىل )2000 دوالرا أمريكيا(.
وتص���ل عل���ى املرتب���ة الثاني���ة )1500 دوالرا 
أمريكيا( مق���ال " املعركة احلامس���ة لليمنيات 
ضد متييز 18 دستورا وتغير واقع مئات العقود 
" للصحفي هالل اجلمرة، من صحيفة " النداء" 
اليمني���ة، فيم���ا ع���ادت اجلائزة الثالث���ة )1000 
املواطن���ات  "حن���ن  مق���ال  إىل  أمريك���ي(  دوالر 
واملواطنون لسنا س���واء" للصحفي فتحي خطاب 

من صحيفة "األحرار" املصرية.
وقد مت إسناد هذه اجلوائز من قبل جلنة تكيم 
حمايدة شّكلها مركز "كوثر" لتقييم املقاالت 
املش���اركة، ضّمت أس���تاذة تعليم ع���ال جبامعة 
منوبة-تون���س ، خب���رة يف قضاي���ا امل���رأة وخبر 
قضاي���ا اإلعالم وحق���وق اإلنس���ان ،  و خبرة يف 

قضايا املرأة واإلعالم.
ويش���ار اىل ان مركز كوثر مؤسس���ة أقليمية 
عربية أنشأت سنة 1993 مقرها تونس يدعمها 
رمسيا برنامج اخلليج العربي للتنمية ) أجفند 
( والذي تأس���س عام 1980 مبب���ادرة من األمر 
ط���الل بن عب���د العزي���ز رئي���س جمل���س أمناء 

مركز ) كوثر ( .

عكس ما نعتقد ..10 أصناف طعام صحية ومفيدة
إيلده الغصني

منذ 2011 وحتى الس���اعة تتعرض املصارف 
الليبية ملخاطر امنية ش���ديدة عل���ى عامليها 
واملتعامل���ني معها على س���واء وتعرضت فروع 
مصارف عدة وارس���اليات نقل عملة للس���طو 
باالك���راه ونت���ج منها خس���ائر ب���االرواح عدا 
اخلس���ائر املباش���رة والغ���ر املباش���رة واملتوقع 
ختطيها حاجز عش���رات املاليني من الدنانر 
مع اس���تمرار الوضع االم���ين املتعثر بدون اي 
حل���ول جذرية حل���د هذه الس���اعة. ويف حالة 
كمثال)حبك���م  افريقي���ا  مش���ال  مص���رف 
اطالع���ي علي���ه ( تع���رض املص���رف لثم���ان 
عمليات س���طو يف املرج ، البيضاء، مزدة، وادي 
احلي���اة وس���رت يف االع���وام 2012 و 2013 
وكان���ت اخر جرائم هذا الع���ام احلالي فقط 
تع���رض فرع���ي اخلم���س و تاج���وراء لس���طو 
2ماي���و  و  15ابري���ل  يوم���ي  خ���الل  مس���لح 
بالتوال���ي. ه���ذه اجلرائ���م كب���دت املص���رف 
خس���ائر مباش���رة مببلغ امجالي يناهز التسع 
مالي���ني دين���ار لييب و وفاة اثن���ني من عاملي 
املصرف حلد هذه الس���اعة ولألسف الشديد.

وم���ع حل���ول ش���هر رمض���ان الكري���م، يعاني 
م���ن صعوب���ة س���حب  االي���ام  املواط���ن ه���ذه 
نق���وده يف العدي���د من فروع املصارف بس���بب 
ازم���ة الس���يولة اليت نتج���ت من ش���به توقف 
نق���ل ارس���اليات النق���ود ح���ول البالد وس���ط 
تزاي���د عملي���ات الس���طو. ورافق ه���ذه االزمة 
حي���ث  التأم���ني  تكالي���ف  يف  خ���رايف  ارتف���اع 
املرك���زي  ليبي���ا  ذك���ر حماف���ظ مص���رف 
ي���وم 29 ماي���و 2014 ان " وثيق���ة تأمني نقل 
األم���وال من مط���ار معيتيق���ة بطرابلس اىل 
مقر املص���رف املرك���زي تتطل���ب مبلغ 2.5 
ملي���ون دوالر" و اضاف احملاف���ظ "انه خاطب 
احلكومة و الس���لطة التش���ريعية لتأمني نقل 
األم���وال لك���ن دون ج���دوى اىل االن" )*( ويف 
حال���ة مص���رف مش���ال افريقي���ا )مثل���ه مثل 
باق���ي املص���ارف االخرى( مت وض���ع اخلطط 
التنفيذية للحد من هذه الس���رقات سواء من 
اجراءات اس���تثنائية مثل تركيب كامرات 
مراقبة متط���ورة وتديث اخلزنات اىل انواع 
ش���ديدة املقاومة و زيادة مرتبات واحلراسات 
االتص���ال  و  املس���لحة  الس���يارات  توف���ر  و 
باجملالس العسكرية واىل اخرها من اجراءات 
"اس���تثنائية" نتيج���ة غياب مؤسس���ات الدولة 
األمني���ة. و لك���ن....كل هذه االج���راءات بكل 
تكاليفه���ا "الباهظ���ة" )و خصوص���ا م���ع غياب 
املعاي���ر الفني���ة الواضحة( ل���ن تضمن انتهاء 
احلافز املادي الرتكاب جرائم السطو يف االمد 
القري���ب وخصوصا انه )حلد ه���ذه اللحظة( 
مل يت���م اجي���اد اي وس���ائل عملي���ة وفعال���ة 
حلماي���ة ارس���اليات االم���وال املنقول���ة لفروع 
املصارف احمللية ح���ول البالد يف ظل تقاعس 

اجله���ات االمنية ع���ن القيام بواجبه���ا مقابل 
تغول املليش���يات املس���لحة و العناصر املتسللة 
لبالدن���ا مؤخرا.والتح���دي احلال���ي لي���س يف 
تصني املصارف و جلب اس���اطيل الس���يارات 
املصفحة و قوات خاص���ة لنقل االموال فقط 
بل بنفي احلافز املادي الرتكاب جرائم السطو 
عل���ى النقود بش���كل عملي باالس���تعانة بنظم 
تييد مفعول االوراق النقدية باس���رع وقت 
ممك���ن لقوة االدلة اجلنائية ضد مرتكيب هذ 
اجلرائ���م اس���وة بال���دول االخ���رى و بتكاليف 
اق���ل بكث���ر م���ن امليزاني���ات املخصص���ة لكل 

التجهيزات االمنية االخرى املذكورة اعاله.
انظمة تييد مفعول االوراق النقدية و الغاء 

احلافز املادي للجرمية:
االوراق  مفع���ول  تيي���د  انظام���ة  تعتم���د 
النقدية على تلطيخ النقود بعنصر كيمائي 
الس���طو  حال���ة  يف  أم���ين  ح���رب  هيئ���ة  عل���ى 
باس���تعمال االس���لحة او االدوات احلادة لفتح 
اخلزين���ة او جه���از الس���حب الذات���ي او حت���ى 
صن���دوق نق���ل العم���الت املخصص���ة بالقوة 
وبالتال���ي يلغ���ي عملي���ة تداول النق���د امللطخ 
باحلرب تلقائيا باالضافة قوة االدلة اجلنائية 
ع���رب تعق���ب مرتكبيه���ا ع���رب مكون���ات احلرب 
األمين.ومن املعروف ان هذه األنظمة مطبقة 
يف العدي���د م���ن دول الع���امل من���ذ مثانين���ات 
الق���رن املاضي )منه���ا على س���بيل املثال، دول 
االتاد االوروبي، اململك���ة املتحدة، الربازيل، 
املكس���يك، روس���يا، جنوب افريقيا، الس���نغال، 
س���احل العاج و غرها( و ذل���ك عرب تراخيص 
من املصارف املركزي���ة للمصارف التجارية 
حس���ب  املخول���ة  العمل���ة  نق���ل  ومؤسس���ات 
التش���ريعات احمللية الناف���ذة باخلصوص يف 
الدول املذكورة اعاله وغرها. ادنى الشروط 
الفني���ة الس���تعمال احل���رب االمين تك���ون من 
التالي: ال ميحى من النقود: ان كثافة احلرب 
االمين جيعل احلرب ال ميحى ابدا على النقود 
امللطخة حتى باس���تعمال مواد مثل املطهرات 
والبنزي���ن وغرها م���ن احملالي���ل الكيميائية. 
احل���رب قد يك���ون باللون البنفس���جي، الوردي 
االس���ود او الل���ون االخضر مصاح���ب برائحة 
نف���اذة اقرب لرائحة الطالء. من مميزات هذا 
احلرب انه ش���ديد االلتص���اق باملالبس واجللد 
عند مالمسته ومن املس���تحيل التخلص منه 
عل���ى النق���ود امللطخة.باحلرب االمين. حس���ب 
للتش���ريعات  وطبق���ا  االوروبي���ة  املواصف���ات 
القانونية يف عدد م���ن دول االتاد االوروبي 
جي���ب ان خيط���ي احل���رب االم���ين %90 م���ن 
العمالت الورقية وذلك مبا ال يقل عن 20% 
من س���طح كل ورق���ة نقدية جيب ان تغطى 
باحل���رب االمين.و ترص���د اليا:جي���ب ان تكون 
مواصف���ات احل���رب االم���ين مطابق���ة الجهزة 

كش���ف العملة، االت السحب الذاتي وغرها 
من اجهزة قبول النقود االوتومتاتيكية لتتبع 
النق���ود التالف���ة باحل���رب االم���ين. يقتفى اثر 
اجلرمي���ة: يف حال���ة وق���وع اجلرمي���ة، ميكن 
اقتف���اء اثرها حتى صاحبه���ا االصلي او مكان 
وق���وع اجلرمية وذلك باس���تعمال مس���احيق 
معدني���ة مضاف���ة اىل مكونات احل���رب االمين 
املس���تعمل يف عملي���ة اقتف���اء اث���ر اجلرمي���ة 
عرب العملة التالفة باحلرب وتتم عادة بش���كل 
متخصص���ة  جنائي���ة  معام���ل  يف  مس���تقل 
ومنتش���رة ح���ول الع���امل. وليس خط���را على 
املطاب���ق  االم���ين  احل���رب  مكون���ات  الصح���ة: 
للمواصف���ات االوروبية ال يس���بب املتعرضني 
ل���ه الي خماط���ر وال يتك���ون من مواد س���امة 
او حارق���ة او اي م���واد خطرة عل���ى الصحة. 
لتجنب املالمس���ة املباش���رة للحرب جيب اتباع 
االرش���ادات اخلاص���ة بكيفي���ة التعام���ل م���ع 
الصناديق املخصص���ه لنقل العملة و خاصية 
احل���رب االمين مفعل���ة فيها لتجن���ب احلوادث 

العرضية.
االوراق  مفع���ول  تيي���د  انظام���ة  تطبي���ق 

النقديةعلى احلالة الليبية اليوم:
اجرائ���ات  الع���امل  دول  م���ن  الكث���ر  تتب���ع 
خبص���وص التعامل مغ النقود التالفة س���واء 
لالف���راد و احمل���الت او املؤسس���ات التجارية و 
خطوات االتصال بالس���لطات املختصة لرصد 
ه���ذه االم���وال التالف���ة. و مت التواص���ل م���ع 
اجلمه���ور و املؤسس���ات االعتباري���ة و توضيح 
ما جيب عمله يف حالة اكتش���اف اي كمية 
م���ن العملة التالفة باحل���رب االمين. يتم ايضا 
توعية اجلمهور عرب وسائل االعالم املختلفة 
ان النق���ود التالفة باحلرب االمين غر صاحلة 
للتداول و توضيح املخاطر القانونية والشبهة 
اجلنائي���ة ع���ن التقاعس عن ابالغ الس���لطات 
يف  اس���تبداهلا  وكيفي���ة  بذل���ك  املختص���ة 
حاالت حمصورة وحس���ب القوانني املعمولة. 
وكما هو معلوم فان استعمال انظمة تييد 
مفع���ول االوراق النقدي���ة يف احلال���ة الليبية 
يتطل���ب تالئمه���ا م���ع التش���ريعات النافذة او 
اس���تصدار التعليم���ات واملنش���ورات الص���ادرة 
م���ن املصرف ليبي���ا املركزي عن���د الضرورة 

وخصوصا بالعالقة مع  :
1.الس���ماح النظامة تيي���د مفعول االوراق 

النقدية باتالف العملة يف حاالت السطو،
2. استصدار ادلة عمل حول كيفية التعامل 

مع العملة التالفة باحلرب،
3.استصدار ادلة عمل حول كيفية استبدال 
العمل���ة التالف���ة باحلرب بالنس���بة للمصارف 

واملؤسسات االعتبارية،
4.استصدار ادلة عمل حول كيفية استبدال 
العمل���ة التالف���ة باحل���رب بالنس���بة لالف���راد 

الطبيعيني.
اتفه���م ان مص���رف ليبي���ا املرك���زي ي���درس 
اجلوان���ب الفني���ة والقانونية هل���ذه التقنية و 
مدى تطبيقها على احلالة الليبية يف القريب 
العاجل. ان االس���تعانة بنظ���م تييد مفعول 
االوراق النقدي���ة باس���رع وقت قد يس���اهم يف 
احل���د م���ن اس���تمرار ه���ذه اجلرائ���م املتكررة 
بس���بب نفي���ه للحافز امل���ادي للجرمي���ة وقوة 
االدل���ة اجلنائي���ة ض���د مرتكبيه���ا وبتكاليف 
اق���ل بكث���ر م���ن امليزاني���ات املخصص���ة لكل 
التجهيزات االمني���ة االخرى املذكورة اعاله 
ب���دون اس���تعمال ه���ذه التقني���ة املعروف���ة و 

املطبقة على مستوى العامل.

ازمة السيولة و جرائم السطو على املصارف الليبية: اىل اين؟

غسان عتيقة
بن محودة: خفض 
الدعم يف املوازنة 
لن ميس الفقراء

أك���د وزي���ر االقتص���اد واملالي���ة يف تونس 
حكي���م بن مح���ودة أن اإلج���راءات املعتمدة 
يف قان���ون املالي���ة التكميلي للع���ام اجلاري 
واملتعلق���ة برتش���يد الدعم لن مت���س املواد 

األساسية املوجهة لالستهالك األسري.
وأوضح الوزير التونسي يف مؤمتر صحفي 
عقده اليوم، الس���بت، لش���رح قان���ون املالية 
التكميلي أن املوازنة اليت ختصصها الدولة 
لدعم امل���واد الغذائي���ة تقدر بنح���و 1450 
ملي���ون دين���ار، منه���ا 1200 ملي���ون دينار 
موجهة للمواد األساس���ية ذات االستهالك 

األسري.
وأضاف أنه مت الشروع يف القيام بالدراسات 
املتعلق���ة بتوجي���ه الدعم حنو املس���تحقني 
الفعلي���ني، معلًنا عن رف���ع منحة العائالت 

الفقرة وعدد املنتفعني منها.

متابعة عمل جلنة 
التفتيش واملراقبة 

مبراقبة اقتصاد سرت 
 تركز االجتماع الذي عقد يف اليومني املاضيني  
بس���رت ملتابعة عمل جلنة التفتي���ش واملراقبة 
املكلفة من قبل مراقبة اقتصاد سرت وموافقة 
اجملل���س احملل���ى س���رت للتفتيش على الس���لع 
واملخابز واأللبان واللحوم وخاصة خالل شهر 
رمض���ان املبارك . ومت خ���الل االجتماع متابعة 
عمل اللجنة خالل متابعتها بش���كل يومي على 
توزيع مادة احلليب مبصن���ع البان القرضابية 
بس���رت على ال���وكالء حس���ب اتف���اق اجمللس 
احمللى س���رت وإدارة جهاز اس���تثمار مياه النهر 
باملنطق���ة الوس���طى ، باإلضاف���ة إىل متابع���ة 
تقرير اللجنة بش���أن اجلوالت التفتيشية على 
املخابز باجملالس التس���يرية هرواة وس���لطان 
والقرضابية والس���واوة . وض���م االجتماع نائب 
رئيس اجمللس احمللى س���رت وجلنة التفتيش 
واملتابعة مبراقبة اقتصاد سرت ومدراء مكاتب 
األع���الم واإلداري���ة واملالي���ة باجملل���س احمللى 
س���رت ورؤس���اء اجملال���س التس���يرية ج���ارف 

وابوقرين .
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    فتحي علي الساحلي

فرج العقيلي

 معتز أخليف

معلومات تهمك

وكيل وزارة الش���باب والرياضة العب 
اتاد درن���ة س���ابقًا واألفريق���ي حاليًا 
عوض ع���ون ، لعب���ت معه ع���ام 1972 
ضمن منتخب جامع���ة بنغازي ، وفزنا 
مع���ًا ببطولة اجلامعات الليبية ، ولعبنا 
معًا يف املنتخب اللييب يف دورة املعرض 
ع���ام 1973 ، والتقنيا مع���ًا ، ويف نفس 
الع���ام يف فري���ق اهل���الل ، ولعبن���ا مع���ًا 
مباريات ال تنس���ى أبداً . وكانت ترطنا 
صداق���ة وعالق���ات جي���دة ج���داً . . وهو 

العب جيد وذو أخالق فاضلة . 
ولكن وكم���ا يقول جراننا املالطيني ) 

هذه نقرة وهذه نقرة ( . 
مكت���ب  زرت  املاضي���ني  اليوم���ني  يف 
وزارة الش���باب والرياض���ة القابع حبي 
الفويه���ات ، وش���عرت بالكآب���ة واملعاناة 
ال���يت حيياه���ا موظفيه الذي���ن مل أجد 
إال واح���داً منه���م ، حت���ى أنين ش���عرت 
وكأن���ين يف زي���ارة لقب���ور موتان���ا يف 
 .. نش���اط  . ال حرك���ة وال   . اهل���واري 
الس���كون يلف امل���كان وخينق���ه ويقتله 

بداء الرتاب . . ! 
س���ألت ع���ن الوكي���ل األس���تاذ عوض 
. أخربن���ي املوظف بأن���ه ال يأت���ي دائمًا 
فهو يس���كن يف مدين���ة درن���ة ، وهناك 
صعاب ومش���اكل الطريق حتى يصل 
إىل مكتبه ، وبدأت أتساءل عن دور هذا 
املكت���ب وإجنازاته اليت حققها . . وبدأت 
أس���أل املوظف الذي كان حذراً جداً يف 

اإلجابة . 
ماذا ق���دم ه���ذا املكتب ألج���ل النهوض 
كل  ويف  الع���ام  الري���اض  باملس���توى 

األلعاب ؟ 
ه���ل التق���ى الوكي���ل بأندي���ة بنغازي 
واطلع عل���ى معاناته���ا والعراقيل اليت 
تصادفه���ا ؟ وهل قدم تقري���ره للوزارة 
يف طرابلس بغرض حل املشاكل اليت 

تعانيها األندية ؟
ه���ل أوض���ح املكت���ب رؤيت���ه وأجندت���ه 
ال���يت يس���عى إليه���ا من أج���ل النهوض 
بالرياضة عامة وكرة القدم خاصة ، 
ألنها اللعبة اليت يعش���قها مجيع أفراد 
الش���عب ، ليس يف ليبيا فحسب ، بل يف 

كل أحناء املعمورة . 
هال ناق���ش املكتب دخ���ل األندية من ) 
الدكاك���ني ( وهل هي تكفي إلنش���اء 
م���ا تتاجه األندي���ة من بن���اء املالعب 
والص���االت وتس���ني وض���ع الالعبني 
الدكاك���ني  ه���ذه  دخ���ل  وه���ل  ؟ 
يص���رف عل���ى األندي���ة ؟ أو أن هن���اك 
بع���ض التج���اوزات يف مجع ري���ع هذه 
واأللع���اب  والص���االت  الدكاك���ني 

املغلقة ؟ 
هل التقى الوكيل بالالعبني القدامى 
وق���دم هل���م اآلراء الصائبة واملس���اعدة 
لكي تكون مجعيتهم أكثر قوة وأكثر 

فاعلية يف رفع مستوى الرياضة . 

ال���وزارة يف الرف���ع م���ن  وم���ا ه���و دور 
مستوى رياضة املرأة ورياضة املعاقني 

ونشاطهم يف كل األلعاب ؟ 
ه���ل هن���اك تص���ور إلقامة معس���كرات 
للش���باب  ش���بابية  ونش���اطات  ش���بابية 

وحثهم على ممارسة الرياضة ؟ 
وم���اذا ق���دم مكتبكم من أج���ل األلعاب 
الفردي���ة مث���ل الفروس���ية والس���باحة 
الطاول���ة  وتن���س  األرض���ي  والتن���س 

وغرها ؟ 
وماذا عن النشاط الثقايف واالجتماعي 
مكتبك���م  ح���اول  وه���ل  ؟  األندي���ة  يف 
تش���جيع األندية على إص���دار اجملالت 
واملس���ابقات  احلائطي���ة  والصح���ف 
واألمس���يات  والن���دوات  الفكري���ة 

الشعرية ؟ 
وباختصار شديد : ما هي رؤية املكتب ؟ 
وما هو دوره احلقيقي يف كل املناشط 

واأللعاب الرياضية . 
أم ه���و جمرد مكت���ب ورواتب ترس���لها 
الوزارة كل ش���هر إىل موظفيه الذين 

ال عمل هلم على اإلطالق . 
كل ه���ذه األس���ئلة وغره���ا طرحتها 
على املوظف الذي ش���عرت بأنه ال حول 
له وال قوة له وال ميلك اإلجابة عنها . 

الش���باب  وزارة  وكي���ل  وظيف���ة  إن 
ليس���ت وظيفة س���هلة أو عادية ، ففي 
الع���امل اآلخ���ر يقي���م الوكي���ل الدني���ا 
وال يقعده���ا ، خي���رج عل���ى الن���اس يف 
التلفزي���ون ويوض���ح مس���ار ال���وزارة ، 
ويعلن عن نش���اطها وهويته���ا ورؤيتها 
يف رف���ع مس���توى الرياض���ة ويف كل 
األلع���اب ، ويك���ون قري���ب م���ن األندية 
ومن اجلماهر ومن املنشآت الرياضية 

أيضًا . 
وأين حنن من هذا . . ! !

وتطال���ب الصحافة بالنتائ���ج وبالرقي 
وبتحقي���ق األهداف ، ومنافس���ة الدول 
واملباري���ات  املس���ابقات  يف  األخ���رى 

واأللعاب . 
 ( خياط���ب  أن  ال���وزارة  وكي���ل  عل���ى 
ال���ربج العاج���ي ( يف طرابل���س ، ويقدم 

النه���وض  أج���ل  م���ن  الع���ام  تص���وره 
مبل���غ  برص���د  ويطال���ب  بالرياض���ة 
مال���ي لك���ي يس���تطيع أن ينجز أش���ياء 
كث���رة ه���ي يف غاي���ة األهمي���ة . أم���ا 
بهذه الصورة فأنا ش���خصيًا ال أقبل أن 
أكون وكياًل لل���وزارة بهذه الصورة . 
. ولو كنت كذلك س���أقدم اس���تقاليت 
ألنين ال أستطيع أن أقدم ما جيب علّي 
تقدميه  ، وس���حقًا لل���� ) 6000 ( دينار 
ال���يت متنحها ل���ي ال���وزارة مقابل أن ال 
أقدم شيئًا للرياضية ولكرة القدم اليت 

نعشقها مجيعًا . 
وعف���واً صديق���ي ع���وض أن���ت متل���ك 
القدرات والعقلية العلمية األكادميية 
، ولكن���ك ال تعمل بها.. حنن ال نطالبك 
باملس���تحيل ، ولكنن���ا على أق���ل تقدير 
نطالب���ك بالعم���ل والبح���ث وخماطبة 
الوزارة وإرسال تقارير هلا عن املستوى 
الرياض���ي وع���ن العراقي���ل ال���يت متنع 
األندي���ة من لع���ب دوراً فاع���اًل يف رفع 

املستوى الرياضي . 
األندي���ة  بزي���ارة  نطالب���ك  حن���ن 
واالس���تماع إىل أوجاعه���ا والتدخ���ل يف 
كل كبرة وصغرة من أجل الصاحل 

العام . 
افعله���ا صديق���ي ، وس���تنال اإلعج���اب 
والتش���جيع كم���ا كن���ت تنال���ه أي���ام 

فريق اتاد درنة الرائع . 
أ. فتحي الساحلي 
الصورة املرفقة : 

فري���ق اهل���الل ع���ام 1973 يف املدين���ة 
الرياضي���ة مبدينة بنغ���ازي يف مباراته 
مع فريق الوحدة واليت فاز فيها 3 � 1  .

وقوفًا : 
عل���ي بوش���عالة � عم���ر دومة � يوس���ف 
البكوش � عوض ع���ون � املرحوم عوض 

خملوف � فتحي الساحلي 
جلوسًا : 

 � الطي���ار  مفت���اح   � امله���دوي  حس���ن 
عبدالس���الم البكوش � دمي���س الصغر 
، وح���ارس املرم���ى املخض���رم مخي���س 

العبيدي . 

عفواً . . وكيل وزارة الشباب والرياضة
هل أنت راٍض على ما أجنزه مكتبكم .. ! !

 يتواص���ل حديثنا ع���رب هذه الصحيف���ة عن بطول���ة  كاس العامل 
وكل م���ا يتعل���ق به���ا م���ن معلوم���ات حي���ث  تدثن���ا يف العددين 
املاضي���ني عن فكرة  إقامة هذه البطولة ثم عن اول بطولة  أقيمت 
مت���ى كان ذل���ك ومن ش���ارك فيها وم���ن فاز به���ا  والي���وم يأخذنا 

احلديث عن الدول التى  فازت بها نلخصها فى االتى:- 
 اوال :-  كأس  جول رمييه ) التسمية االوىل ( 

	1930 	 	 -1  االوروجواى 	
	-1950

	-1938 	1934 	 	 ايطاليا 	  2-
	1954 	 	 	 -3املانيا	

	1958-1962 	 	 	 -4الربازيل	
	-1970

	1966 	 	 	 -5اجنلرتا	
ثانيا:-  كاس بطول العامل ) التسمية الثانية( 

	1974 	 	 	 املانيا 	  1-
-1990

	1978 	 	 -2االرجنتني	
-1986

	-2006 	1982 	 	 ايطاليا 	  3-
 -2002 	1994 	 	 الربازيل	  4-

	1998 	 	 	 -5فرنسا	
 2010 	 	 	 -6 اسبانيا	

كاس  بطولة العامل	 كاس جول رمييه	 البلد	
اجملموع 

5 	2 	3  الربازيل 	
4 	2 	2 ايطاليا 	
3 	2 	1  املانيا 	

2 	0 	2  االوروجواى 	
2 	2 	0  االرجنتني	
1 	0 	1  اجنلرتا	
1 	1 	0 فرنسا 	
1 	1 	0  اسبانيا	

البطولة  حتتاج اىل 
ابطال !!!

 لك���ى  تك���ون بطاًل جيب أن تهتم بالنش���ئ ولديك  مواهب 
التق���ل كفاءة عن احملرتفني االجان���ب .ولكى تكون بطاًل 
علي���ك أن تنج���ب صغ���ار لديه���م احلم���اس والرغب���ة فى 
تقي���ق البط���والت من���ذ الصغر.ولك���ى 
تك���ون بط���ال  علي���ك باس���تجالب اطقم 
االختي���ار  تس���ن  متخصص���ة  فني���ة 
والتدريب  والتطوي���ر خاصة فى الفئات 

السنية الصغرى .
وهذا ما مييز مؤسستى االتاد واالهلى 
بطرابل���س  وهذا ما جيعلهم���ا الوحيدان 
البطول���ة  عل���ى  املنافس���ة   س���احة  ف���ى 
واحلص���ول عل���ى النصي���ب االك���رب من 
البطوالت والكؤؤس فى تاريخ  املسابقات 
الليبي���ة  وه���ذا م���ا يفتق���ده غره���م من 
االندي���ة  االخرى  التى تاول ان تنافس 

على فرتات بني احلني و االخر !!

•الفنان وامللحن كاظم نديم بن موسي والشهر بأسم 
كاظ���م ندي���م من موالي���د املدين���ة القدمي���ة بطرابلس 
باملدرس���ة  دراس���ته  أكم���ل  ث���م  اإلبتدائي���ة  به���ا  درس 

اإلسالمية العليا وخترج منها مدرسا للغة العربية .
•تعلم العزف عل آلة البيانو واألكورديون والعود علي 
يد خرباء موس���يقيني كما تعلم أص���ول النغم واملقامات 

املوسيقية واإليقاعات .
•تولي اإلش���راف علي النش���اط املدرس���ي علي مس���توي 
ليبي���ا وإكتش���ف العدي���د من املواه���ب يف جم���ال الغناء 

والتمثيل .
•س���اهم يف بداي���ة حيات���ه الفني���ة يف تأس���يس عدد من 
الف���رق املس���رحية مث���ل فرق���ة ن���ادي اإلت���اد والفرقة 
القومي���ة للتمثي���ل واملوس���يقي وأخ���را فرق���ة املس���رح 

الوطين بطرابلس واليت تولي إدارتها يف تلك الفرتة .
•ش���ارك كممثل يف العديد من املسرحيات منها طارق 

بن زياد والفرسان الثالثة ونكبة الربامكة .
املس���رحي  اإلخ���راج  لدراس���ة  إيطالي���ا  إل���ي  •س���افر 
والتلفزيون���ي وبع���د عودت���ه ق���دم العدي���د م���ن الربامج 
اإلذاعي���ة وكان أش���هرها برنام���ج رك���ن اهل���واة ال���ذي 
إكتش���ف من خالله العديد من املواهب اليت برزت فيما 
بعد يف عامل الغناء أمثال علي القربون وحممود الشريف 
وراس���م فخ���ري ومصطف���ي طال���ب وعب���داهلل األس���ود 

وغرهم.
•كم���ا تغين من أحلانه غالبية الفنانني احملليني أمثال 
س���الم قدري وال���ذي إش���تهر بأغنية حبيت م���ا قدرتش 
إنبني حيب وكان كاظم نديم من إختار له ٍإس���م سالم 

قدري .
•وتغ���ين ل���ه أيض���ا عبداللطي���ف حوي���ل وخالد س���عيد 
وحممد الس���ليين وحممد رشيد وحممد الصادق وخالد 
ال���زواوي وحس���ني اجليالن���ي وامح���د كام���ل وحممد 

صدقي وحممود كريم.
•وعلي املس���توي العربي تغين له كل من هاني شاكر 
وصابر الرباعي وس���وزان عطية وأصالة وسالف وعلية 
اليت إش���تهرت بأغنية بيناتكم يا ساكنني احلارة ونعمة 

اليت غنت له قمري يا مية .
•كان من ضمن املؤسس���ني لقس���م املوس���يقي باإلذاعة 
الليبية وترأس القس���م لسنوات عديدة كما ترأس إدارة 
معهد مجال الدين امليالدي للموس���يقي والتمثيل وإدارة 

املسرح الوطين مبدينة طرابلس .
•ق���ام بتلحني العديد من القصائد بالفصحي للش���عراء 
امح���د رفيق املهدوي وأبي القاس���م الش���ابي وعبدالوهاب 
البيات���ي ون���زار قبان���ي وكان يغين هذه القصائد بإس���م 

مستعار ) أنور الطرابلسي ( .

فنان من بالدي

  الفنان وامللحن كاظم نديم

مج���ال  عبداحلكي���م  املهن���دس  ع���رب    
عبدالناص���ر جنل الزعي���م الراحل مجال 
عبدالناص���ر ع���ن إس���تيائه الش���ديد م���ن 
أح���داث مسلس���ل ) صديق العم���ر ( الذي 
يع���رض حالي���ا يف الكث���ر م���ن القن���وات 
ع���ن  املسلس���ل  ويتح���دث  التلفزيوني���ة 
العالق���ة بني الرئيس مج���ال عبد الناصر 
واملش���ر عبداحلكيم عامر ، املسلس���ل من 
تألي���ف ممدوح الليثي ومن إخراج عثمان 
أبول���ن وبطول���ة مجال س���ليمان وباس���م 

مسرة ودرة ونهال عنرب .
مج���ال  عبداحلكي���م  املهن���دس  وكان 
عبدالناصر قد صرح بأنه مل يكن يتصور 
أن خيرج املسلس���ل بهذا السوء والبعد عن 
احلقيق���ة ح���ول ش���خصية وال���ده مجال 
عبدالناص���ر مؤك���دا فش���ل املمثل مجال 
س���ليمان يف جتسيد الش���خصية سواء يف 
لغته أو لكنته أو حيت طريقة مشيته وأن 
ما قدمه مجال س���ليمان شخصية أخري 

ليست مجال عبالناصر .
مش���را إلي أن األعمال السابقة عن والده 

مث���ل ناصر 56 كانت قريب���ة من الواقع 
وق���د أبدع الفنان الراح���ل أمحد زكي يف 
جتس���يد ش���خصية مج���ال عبدالناص���ر ، 
مضيف���ا إل���ي أن هن���اك أخط���اء تارخيية 
كث���رة ش���وهت أح���داث املسلس���ل مث���ل 
وعام���ر  عبدالناص���ر  العائلت���ني  عالق���ة 
اهلادئ���ة  والدت���ه  ش���خصية  وكذل���ك 
الطبع عكس ما ظهرت يف املسلس���ل وعن 

عالق���ة مج���ال عبدالناص���ر م���ع املقربني 
ل���ه م���ن الزم���الء وغره���ا م���ن املغالطات 
اليت إعتربها املهندس عبداحلكيم إس���اءة 

لوالده .
ه���ذا وكان عدد من النق���اد املعروفني قد 
أش���اروا إل���ي أن صناع هذا املسلس���ل الذي 
يتن���اول ف���رتة مهم���ة م���ن تاري���خ مص���ر 
يف ف���رتة الس���تينيات قد فش���لوا يف رس���م 
الش���خصيات مجيعه���ا خاص���ة يف املكياج 
حي���ث يقول���ون أن هذا لي���س عبدالناصر 
عبداحلكي���م  ذاك  وال  الس���ادات  واله���ذا 
تل���ك الش���خصيات الراس���خة يف الوجدان 

املصري .
أن  الش���ناوي  ط���ارق  الناق���د  ويؤك���د 
ش���كل الش���خصيات بعي���د ع���ن احلقيقة 
ال���يت يعرفه���ا اجلي���ل ال���ذي عاص���ر تلك 
الف���رتة ،ويقول الناقد جم���دي الطيب أن 
مسلس���الت الس���ر الذاتي���ة تعتم���د علي 
تقدي���م روح الش���خصية ولي���س الش���كل 

املتطابق .

 مسلسل صديق العمر واإلساءة لعبدالناصر

  أث���ار املسلس���ل األمريك���ي الطاغي���ة 
اإلس���تياء والكثر من اإلعرتاضات من 
قبل منظمات إس���المية بس���بب قصة 
الفيل���م ال���يت ت���دور يف بل���د إس���المي 
م���ن بل���دان الربيع العربي يف الش���رق 
األوس���ط ، وذلك نتيج���ة املخاوف أن 
يك���ون مس���يئا للمس���لمني ، خاصة أن 
مؤلف���ه وكذلك العديد م���ن املمثلني 

فيه من اإلسرائليني .
وتدور قصة الفيلم حول ابن ديكتاتور 
يف بلد ش���رق أوس���طي مزقته احلرب 
األصل���ي  بل���ده  إل���ي  الع���ودة  يق���رر 
بع���د م���رور عش���رين عاما م���ن املنفي 
م���ع زوجت���ه األمريكي���ة  اإلختي���اري 
وأطفال���ه حلض���ور زف���اف اب���ن أخيه 
وت���ؤدي هذه الزيارة إل���ي وقوع صدام 
كبر ، وكان بعض النقاد واملتتبعني 
قد ربط هذه األحداث بشخصية بشار 

األسد .
وكان جمل���س العالقات اإلس���المية 
األمريكي���ة ق���د أب���دي قلق���ه إزاء هذا 
م���ن  وخماوف���ه  التلفزيون���ي  العم���ل 
الدرام���ا  تثره���ذه  أن  إحتمالي���ة 

الكراهي���ة  مش���اعر  التلفزيوني���ة 
لإلس���الم وحرصا منهم علي س���المة 
اجملتمع املس���لم األمريكي واملس���اعدة 
عل���ي ضم���ان تقدي���م ص���ورة دقيق���ة 

للمسلمني واإلسالم .

مسلسل أمريكي يثري غضب املسلمني
عبداحلكيم مجال عبدالناصر
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