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أثن���اَء احل���رِب األهليِة اللبنانية يف امُلنتصف الثاني من س���بعينيات القرن املاضى علق كس���ينجر وزيُر خارجيِة الوالياِت 
املتح���دِة آن���ذاك " أن لبن���ان دولٌة فائضة " ،ويبدو أنه مثة وش���ائج بني البلدين ، فالتدخُل االجن���ي يف البلدين كان دائمًا 
العبًا رئيسًا يف الشؤون الداخلية ، و كان امُلتدخل الرئيس منذ ما بعد احلرِب الثانية هو الواليات املتحدة األمريكية اليت 
اختزل وزيُر خارجيتها األش���هر املس���ألة اللبنانية يف حال الفيوض الذي هو حال ش���ائٌك ومربك ، هكذا الدولة الكربى يف 
العصر احلديث ُتش���خص املس���ألة يف أن دولة ما زائدة عن احلاجة ، الس���ؤاُل الذي يطرُح فعال ماذا ميكن أن نفعَل مبا هو 

فائض ؟ .
حتى اآلن ومنُذ عقوِد املس���ألة اللبنانية على الطاولة وتبدو كما لو أنها ملعب لقضايا االقليم يف ش���رق املتوس���ط ، فهل 
ليبي���ا كذل���ك يف الش���مال األفريق���ي ؟ ،كل ما يتمظهر يف املرآة يعنى امُلش���اكلة م���ع فارق أن ال���دوَر الليي يف خارطة 
الطريق األمريكية : دوُر من هو خارج التاريخ واجلغرافيا ، السنيد امُلشاغب من يظهر بني احلني واألخر ليخلط األوراق 
،والبالد اليت تأوي االخوان املسلمني اهلاربني من مصر نهاية االربعينات ، وبن بيال وجيش حترير اجلزائر يف الستينات ، 

و كارلوس وعيدي أمني واجليش االيرلندي والساندنيستا يف السبعينات ، واآلن من كل امللل والنحل.
لق���د تدخل���ت أمري���كا يف ليبيا عام 2011 تدخال حربيًا سلس���ًا كما مل حيدث هل���ا من قبل ، ثم قتل س���فريها فيما بعد ، 
وحتول���ت ليبي���ا بقدرة قادر اىل س���احة جرمية يقوم فيها رجال البح���ث اجلنائي األمريك���ي  )   FBI ( بالدور الرئيس  ، 
وحت����ول امُلته����م املعل�وم اجملهول ! إىل اجلوكر يف املس���ألة الليبية ، وهكذا ليبيا مس���ألٌة دولي���ُة يف التفاصيل حيث يكمن 
الشيطان ويف العمق ، كما كانت دولة أخطر رجل يف العامل ومن الدول الشريرة غدت مسرح اجلرمية ، الكاوبوي يرتُع 

يف مسائها وبِرها وحبِرها ُمطاردا الشبح "القاتل املعلوم اجملهول ".  
الشيطان  وكر  •ليبيا 

ما يتمش���هد يف الش���مال أالفريقي ه���و حتويل ليبيا على مر العقود كوكر للش���يطان ،و يف ذات الوق���ت الذي يكون فيه 
التدخل األجني صاحب الدور الرئيس تزخُر اخلطاباُت السياسيُة و االعالميُة وحتى االكادميية بأهمية الدور الوطين 
، وأن كل األوراق يف يد القوى الليبية ، والكل يكيُل الُتهم ويتخُذ من الليبيني وسيلة لتفريغ كل ما تسوله هلم أنفسهم 
و رغائبه���م : الليبيون بدو ُمتخلفون وقادتهم س���فهاء ، والنفط خرج يف بالد قبائل الس���لب والنه���ب ... اخل ، تيمات ُيعلقها 
الغ���رب ع���ادة يف َرقب���ة كل عربي ، ويعلقها العرب يف رقبة عرب النفط ، وُيعلقه���ا الليبيون يف رقبة بعضهم ، وما حصل 
وحيص���ل يف ليبي���ا حصل يف الكثري من بقاع العامل خاصة من مرت عليه األقداُم األمريكيُة والغربية مجلة ، يوغس���الفيا 

مثال اليت ُذبح فيها اإلنسان على بطاقة اهلوية .
حنن لن خنرج من هذا املأزق ما مل ُنقر بأننا "فائض قيمة" عند من ختول هلم القوة لعب الدور الرئيس ، وعليه علينا أن 
نعَض النواجذ وأن نعَض األصابع اليت تندس يف جوفنا بأي قناع كان الوطين منها واإلسالمي ،اإلقليمي منها والدولي 
،مثال ليبيا دولة ال حدود هلا ، وكما ميثل هذا خطرا عليها ،عليه أن مُيثل خطرا على املتوسط ،وإني باملناسبة أستغرب 
توقف س���يل املهاجرين األفارقة ، وأس���تغرب أن تكون احلدود مفتوحة مع جرياننا ، ومنها كما يدعى اجلريان يتس���رب 
السالح اليهم ، لنغلق هذه احلدود محاية لنا وهلم ، ولتذهب هذه الكتائب اليت تدعى أنها من الثوار إىل احلدود حلمايتها 

وغلقها وسد التسريبات من اجلهتني .
إذا كنا " فائض " عن احلاجة فإنه بالتالي علينا أن نوظف هذا يف مّل مشلنا . 

كان األستاذ املرحوم وهي البوري يعد القذايف آفة ليبيا ، لكنه كان يقول لي أنه معجب به لقدرته على السفه على من  
يس���تطيع ، من هم  طامعون ، الذين يكيل هلم الصاع صاعني ،خاصة من الدول اليت كانت حتس���ده وحتسد البالد ألجل 

الذهب األسود ،وبهذا رغم ضعفه كان ثعلبا قويا وسط ضباع . 
هكذا كما يبدو سُنحش���ر يف الزاوية احلرجة ،وس���يجعل منا مجيعا كبش فداء ملطامعهم ،وس���نكون كجماعة مهددة 
بقت���ال ليس لنا فيه ناق���ة ، وكأفراد يف خوف حيث كنا ، فال الثروة جتلب األمان ،و ال البعاد عن فوهة الربكان الفائر 

جيلب السالمة.
وإن الغم���وض ال���ذي يتمظهر يف مرآتنا ليس إال كثافة الضوء ووضوح املس���ألة الليبي���ة ، فالقاتل قاتل بغض النظر عن 
هويت���ه الش���خصية فهويته معلومة بفعله ،وح���ني تتلبد الغيوم فإنها غيوم اخلوف اليت لن خت���رج ليبيا من خانة الدولة 

الفائضة .        

ليبيا دولٌة فاِئضة !
العام���ة  األركان  رئاس���ة  تعت���زم  وكاالت: 
للجيش الليي إقامة خندق وساتر ترابي على 
احل���دود م���ع مصر. وذك���رت وكال���ة ''أنباء 
التضام���ن'' الليبي���ة الي���وم الس���بت، أن جلنة 
مكلفة م���ن رئاس���ة األركان العامة للجيش 
اللي���ي، قامت مبتابعة املقرتح املتعلق مبس���ار 
اخلن���دق والس���اتر الرتابي، املزم���ع إقامته من 
أمس���اعد وحتى منطقة اجلغبوب جنوبًا على 
الطبيعة، ودراسته من حيث الطول والعرض 
األمني���ة  والدواع���ي  واحلس���ابات  والعم���ق 
والعس���كرية. وتأتي هذه اخلطوة بسبب تزايد 
موج���ات اهلجرة غري الش���رعية ع���رب احلدود 
وعمليات التهريب جبميع أنواعها ومايش���كله 
ذل���ك على أم���ن واس���تقرار البالد م���ن كافة 
اجلوان���ب األمنية واالقتصادية والصحية من 
خماطر،حبس���ب الوكالة. يذكر أن احلدود 
الغربي���ة ملصر م���ع ليبيا ش���هدت انفالتا أمنيا 
عق���ب اندالع ث���ورة 25 يناير ع���ام 2011 ، ما 
أدى إىل تدف���ق كمي���ات كبرية من الس���الح 

إىل داخل البالد.
وكان اجلن���رال اإليطالي غرس���ياني حاكم 
برق���ة ق���د أقام س���ورا من االس���الك الش���ائكة 

املكهربة ،اثنا احلرب الليبية االيطالية ،وذلك 
ألجل من���ع اإلمدادات من قب���ل األمري ادريس 

السنوسي لعمر املختار 

ليبيا تعتزم إقامة عازل غرسياني على احلدود مع مصر
ندوة علمية 

عن احتياجات 
الطفل االصم 

نظراً للدور الكب���ري الذى حُتاول ان ُتؤديه 
ُمؤسس���ات اجملتمع املدنى يف جمال رعاية 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة ، وتزاُمنًا مع 
اليوم العاملى للُصم وبالتعاون مع مركز 
االمل للُصم والُبكم وحتت رعاية مؤسسة 
) ارق���ى حنو الع���ال ( الرتبوي���ة التعليمية 
ُأقيم مبرك���ز امُلتفوقني ببنغ���ازى الندوة 
العلمي���ة االوىل حتت عن���وان )احتياجات 
الطف���ل االص���م ( وقبل الب���دء بالندوة مت 
ت���الوة أيات بين���ات من الذك���ر احلكيم ، 
ومن ثم النش���يد الوطن���ى ، وبعدها توالت 

الكلمات : �
� كلم���ه الس���يده زكي���ة ب���ن ناص���ر من 
الرتبوي���ه  الع���ال  حن���و  ارق���ى  موسس���ة 

التعليمية.  
� كلمه الس���يد عبد النبى املغربى مركز 

االمل للُصم والبكم .
� كلم���ه الس���يدة نادي���ه العوام���ى رئيس 

وحدة الربامج االجتماعية والنفسية .
وم���ن مت ابتدأت الندوة والتى ُحدد اهلدف 
األول منه���ا دعم الطفل االصم وعلى دور 
مؤسسات اجمُلتمع املدنى لدعم هذه الفئة 
، كم���ا مت التأكي���د عل���ى فت���ح العدي���د 
من امُلؤسس���ات حت���ى نس���تطيع دمج هذه 
الشرحية  فى اجملتمع ، اىل جانب توضيح 
دور الص���م ف���ى بن���اء اجملتمع م���ن خالل 
خمتلف  منا ش���طه ، وعلى هامش الندوة 
كان���ت لن���ا وقف���ة رأي مع االخ���ت اريج 
ابراهي���م عبد احلميد عض���و هيئة  بكلية 
الرتبي���ة بنغ���ازى ، ومتعاون���ة مع مركز 

االمل لصم والبكم :� 
الن���دوة فكرُتها جاءْت من خ���الل تصميِم 
وإنتاِج وس���ائَل تعليمية صاحلة لتدريس 
الطفل األصم مبعنى انه���ا ندوة تعليمية 
باعتباره���ا من الفئ���ات املهمله على مجيع 
االصعده وهذه الن���دوة ايضا حول البحث 
الطف���ل الليبيى االصم وهى من حمورين 

 �:
احملور االول :� التأهيل الرتبوى 

احمل���ور الثان���ى :� النفس���ية الرتبوية لفئة 
الُصم. 

واهل���دف منه���ا ان ُتظهر ابداع���ات الطفل 
الليب���ى االص���م ، كذل���ك عل���ى هام���ش 
الن���دوة كان هن���اك معرضا للرس���ومات 
وبعض من االش���غال اليدوية املقدمة من 
قبل فئ���ات املتواجدة مبركز االمل للُصم 

والُبكم.  
 

اقي���م بقصر املن���ارة مبدين���ه بنغ���ازى مؤمتر 
صحفى لتوضي���ح  كل ما يتعل���ق  مبيزانية 
مش���اريع بنغ���ازى عاصم���ة للثقاف���ة الليبية 
م���ن قبل الس���يد مدي���ر مكت���ب وزاره الثقافة 
واجملتم���ع املدن���ى بنغ���ازى ورئي���س اللجن���ة 
العليا ملشروع بنغازى عاصمة الثقافة الليبية 
لعام 2013 حممد املس���التي ،وابتدأ احلديث 
ُق���دم   بكاف���ة احلض���ور وم���ن مت  بالرتحي���ب 
توضيح  لعديد القضايا التى تتعلق مبش���روع 
بنغازى عاصمة الثقافة الليبية والذى أعلنتُه 
وزارة الثقاف���ة واجملتم���ع املدن���ى ع���ام 2013 
، وكان اهل���دف من���ه تفعيل املش���هد الثقافى 
باعتب���اره الرافد احلقيقى لبن���اء هذا اجملتمع 
م���ن خ���الل مكوناته���ا ومنتجاته���ا م���ن اج���ل 
تكوي���ن ثقافة يف هكذا ظ���روف قدر اإلمكان ، 
هذا وق���د اكد على انه بق���در االمكان حاولنا  
التحدث عن اخلط���وات التنفيذيه التى قامت 
منذ اعالن بنغ���ازى عاصمه للثقافة ، فعندما 
بدأن���ا فى اجتماع���ات اللجن���ة العليا ملش���روع 
الثقاف���ة الليبي���ة والتى جاءت بن���اء على قرار 
السيد وزير الثقافة وتضمنت مجيع الشرائح 
من فنان���ني وأدباء ومؤسس���ات اجملتمع املدنى 
و ب���دون ان تكون حكرا على اح���د بل هو اطار 
ثقاف���ى مفت���وح ، وعلى هذا االس���اس ُكونت 
اللجن���ة وُعق���دت العدي���د م���ن االجتماع���ات 
وبرغ���م  مجي���ع الصعوب���ات وبتكاثف اجلهود 
ثم وض���ع العديد م���ن االه���داف لفتح اجملال 

للجمي���ع ب���دون حتدي���د معاي���ري م���ن اج���ل 
تنش���يط اجلان���ب الثقاف���ى والفن���ى جبمي���ع 
اجتاهاته ، حاولنا بقدر االمكان االخذ جبميع 
اآلراء وم���ن خمتل���ف االطي���اف ووص���ل عدد 
املش���اريع من 350 � 400 مش���روع ، ثم ُفرزت 
هذه املشاريع ومت تبويبها على حسب النوعية 
، وقد اس���تبعدت املشاريع التى ليس هلا عالقة 
بالثقاف���ة ألنه���ا ال تدخ���ل  ضم���ن مناش���ط 
عاصمة بنغازى للثقافة ، وبالرغم من ضعف 
امليزاني���ة إال انن���ا حاولن���ا بقدر االم���كان فتح 
اجملال للجميع وبس���قف مقبول يتناس���ب مع 
العمل املقدم ،و استمر الفرز ملدة اربعة اشهر، 
ولكن مل يفسح للمشروعات إال فى شهر مايو 
عام 2013 مبعنى مخس���ه ش���هور من فاعلية 
الس���نة ق���د ضاع���ت  وذل���ك بس���بب املبالغ مل 
يتم تس���هيلها إال فى شهر س���بعة ومت االتفاق 
م���ع الس���يد الوزي���ر التمديد لف���رتة اىل غاية 
2014 ف ، بعده���ا ابرمت عقود على س���بيل 
املث���ال عق���ود املتعلق���ة باالغني���ة 220 عق���د 
غنائ���ى واملرئى 20 عق���د والس���ينما واألفالم 
القصرية 47 عقد ومؤسس���ات اجملتمع املدنى 
اكث���ر م���ن 150 عق���د ، كانت ه���ذه العقود 
حتال اىل القس���م امل���اىل بطرابل���س اوال بأول 
الن املبال���غ كان���ت متواج���دة بطرابلس فكل 
عق���د حيرر على حدا من قبل طرابلس وعلى 
حس���ب الصالحيات املدونة، مت مناقشه االمر 
مع الس���يد الوزير ولكن تع���ذر االمر فاملراقب 

امل���اىل من طرابلس ، وه���ذا االمر ايضا يعرقل 
ايض���ا تنفي���ذ املش���روع بس���بب تأخ���ر الصرف 
مما س���بب ارباكا فى العم���ل وفى تنفيذه  يف 
املدى الزمنى احملدد ،ولكن بالتعاون مع نقابة 
الفنانني ببنغازى وجبهودهم مت اجناز العديد 
من العقود ولك���ن تفاجئنا بان امليزانية اقفلت 
عن خمصص العاصمة برغم من ان ميزانية 
العاصم���ة ال ختض���ع اىل امليزاني���ة العام���ة ، 
ل���ذا مازلن���ا حن���اول بق���در االم���كان مواصلة 
وااللت���زام به���ذه املش���اريع ألنه���ا مفروض���ة 
علين���ا وأصبحنا بعدم توف���ر امليزانية مبوقف 
حمرج جدا وكنا البد ان نكون على مس���توى 
ه���ذا احل���دث ، ولك���ن امليزانية مل يس���ري منها 
س���وء مليون 200 الف وم���ازال باقى املبلغ فى 
ذمة الوزارة بطرابل���س، وحنن مكتب بنغازى 
ال نس���تطيع ان نق���دم اكثر مم���ا قدمناه وال 
نتحمل اكثر مما نتحمله ومن حق كل من 
قدم مش���روع ان يستفس���ر مع العلم بان كل 
هذه العقود موج���ودة فى طرابلس ، ومن حق 

اجلميع ان يتحصل على رد مقنع ورمسى.
وف���ى خت���ام املؤمت���ر الصحف���ى التوضيح���ى 
اعطت الفرصة للحضور لالسستفس���ار حول 
مشاريعهم املقدمة و متت االجابه علي اغلبها 
م���ن قبل مدير مكتب الثقافة واجملتمع املدنى 

بنغازى.  

مؤمتر صحفى حول ميزانية بنغازى عاصمة للثقافة 
الليبية 2013

حممد املسالتي
جانب من احلضور
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يف أوب���اري وعل���ى غ���ري الع���ادة كن���ا كأس���رة 
ميادي���ن للتدريب من حضرنا قبل امُلتدربني رغم 
إحلاح مراس���لتنا خدجية األنصاري قبل أس���بوع 
عل���ى موعد اللقاء وتس���جيل أمس���اء الراغبني يف 
احلضور واملش���اركة ، وألن أحد أهداف ميادين 
تكش���ف املش���هد اإلعالم���ي وأيض���ا املش���هد العام 
للمدين���ة ومقاربة األوضاع عقب س���نوات ثالث 
م���ن الث���ورة ، كان لن���ا ه���ذا االس���تطالع مم���ن 

شاركوا يف اللقاء .
•حممود الشريف عثمان : املشاكل ُمصطنعة وطارئة 

وليست جذرية 
أنش���ط يف العم���ل املدن���ي بش���كل كب���ري ، وم���ن 
خ���الل ما قمت ب���ه من أنش���طة أرى أن على أهل 
أوب���اري محايته���ا واحملافظ���ة عليها ، املش���اكل 
املوجودة حتتاج ح���وار ومواجهة بعضنا البعض ، 
الن املشاكل ُمصطنعة وطارئة وليست جذرية 
، فق���ط حنت���اج عق���ول راجح���ة ُتغل���ب مصلحة 
أوباري وغري ذلك ما من مش���كلة ، كل الظروف 
باإلم���كان تطويعه���ا ملصلح���ة اوب���اري ارغب بأن 
يصح���و أهل اوباري ويقس���موا عل���ى ميثاق عهد 

بأنهم سيعملوا من أجلها لتسري اىل االمام .
•عبد اهلل إبراهيم عبد اهلل: يف اوباري نس��بة كبرية 

اخنرطوا يف الكتائب األمنية وتلك كارثة
ناش���ط مدن���ي وأن���ا مهت���م بالش���أن اإلعالم���ي 
وأول مش���اركة ل���ي كان���ت تقدمي���ي لربنامج 
استطالعي تسجيلي رأي عام نزلنا اىل الشارع يف 
أوباري عزوف الطلبة عن الدراس���ة واخنراطهم 
يف الكتائ���ب األمني���ة ورصدن���ا أن أك���رب عام���ل 
مؤثر يف هذا االختي���ار هو البيت واالحوال املادية 
البس���يطة ، يف اوباري نسبة كبرية اخنرطوا يف 
الكتائ���ب األمنية وعملوا بعقود لذلك ش���عرنا أن 
النس���بة كارثية وينبغي التوعي���ة باجتاه احلل 
وخل���ق وض���ع طبيعي وحت���ى أننا س���ألنا الطلبة 
الذي���ن مل ينخرط���وا قال���وا ان ذلك س���ببه مادي 
بالدرجة األوىل ، اليوم باقفال احملطة املسموعة 

اصبحنا بعيدين عن الشأن اليومي للناس .
حم��اوالت  هن��اك  حالي��ا  االنص��اري:  صاب��ر  •رقي��ة 

لتحسني وضع املرأة.
أن���ا طالب���ة باجلامع���ة ، ان���ا عمل���ت ع���رب قن���اة 
مس���موعة أغلقت االن وهذا مؤسف ، وسأحتدث 
عن املرأة ونش���اطها فلم يكن للم���رأة دورا فاعال 

بالش���كل املطلوب حاليا هناك حماوالت لتحسني 
وض���ع املرأة ، ، حنت���اج ان تتظافر جهودنا ونعمل 
بش���كل مجاع���ي وروح العمل والصرب ق���د تغنينا 
على انتظ���ار توفر اإلمكاني���ات املادية ، حنتاج أن 
يشعر الناس بدورهم يف حتسني وضع مدينتهم 
ويقول���ون ألنفس���هم حنن من بقع���ة حية امسها 
اوب���اري ، وقد عرفنا أن بعضه���م مل يكن ليعرف 

مبدينة امسها أوباري.
•أمح��د الطيب الش��ريف : الناس هن��ا حيتاجون اىل 

إعادة الثقة بأنفسهم.
الناس هن���ا حيتاجون اىل إعادة الثقة بأنفس���هم 
وعليه���م أن يب���دأوا اخلط���وة األوىل وأق���ول هلم 
هذه مدينتكم ، ولنبدأ مبدارسنا ، أنا متفائل فما 
من خالفات كب���رية بيننا ، فقط لدينا مش���كلة 
فيما يتعلق باخلدمات احلكومية مازالت بطيئة 
رمبا س���ببه النزاع ب���ني اجملالس ويدفع مثن ذلك 
املواط���ن ال���ذي مل جيري صيانة البن���ى التحتية 
ومعاجل���ة بعض املباني املدم���رة املتضررة خالل 
ف���رتة احل���رب عندن���ا االش���غال العام���ة ونظافة 

املدينة الوحيدة اليت تعمل ..
•حامه أمح��د هومايكي : االن تقس��يم اوباري إداريا 

خمتلط ، فقد أصبحت مدينة اشباح
أوال اوب���اري مل تكن يوم���ا يف يد اهاليه���ا اوباري 
كانت عند  اهل املناطق االخرى، اجملمع اوباري 
اإلداري ملاذا مغلق؟ مل���اذا لدينا ازمة بنزين ...؟ يف 
أول الس���بعينبات مل تكن ه���ذه خريطة اوباري  ، 
االن تقسيم اوباري إداريا خمتلط ، فقد أصبحت 
مدينة اشباح ، كل من ميسك اإلدارة القطاعات 
املؤسس���ات ، كان من ال���وادي فقط ، من الصعب 
ان يتجرأ أحد اليوم ألنه من أربعني س���نة  احلل 
الي���وم أي واحد عنده فكرة عن���ده غرية بطريقة 
س���ليمة يطرحه���ا عل���ى اجملتمع املدن���ي ، والذي 
لألسف ال ميلك مستوى من الوعي املطلوب ، هذا 
املرك���ز مثال من عمل الش���باب ومنظمات احتاد 
اروبي اول الثورة جئنا ونشطنا ، جمتمعنا عموما 
شبه أمي تعليميا لألسف ، بعض الشباب تركوا 
التعليم واجتهوا للكتائب األمنية ، وهذه مس���ألة 
مرعبة حنن متفائلون باالنتخابات البلدية املنا 
تصري البلدي���ة وعمدة البلدي���ة ، وتصل اصواتنا 
اىل طرابلس ، وحنن ال نعول على أعضاء املؤمتر 
هم ناتج اهل املنطقة والبيئة املهمشة ، واعضاؤنا 

غري فاعلني جامدون يف أدائهم ..
واحلكومة،م��رة  املؤمت��ر   : ياس��ني  حمم��د  •ياس��ني 
يعتم��دون اجملل��س امُلكلف ، وم��رة يعتم��دون اجمللس 

املُنتخب.

أعم���ل رئي���س مجعية الي���د لألعم���ال اخلريية ، 
الواق���ع أن ليبي���ا همش���ت أربعني س���نة واوباري 
همشت خلمس وأربعني س���نة ، هناك جمموعة 
تس���مى وادي االجال وعندنا جملس منتخب هو 
وادي احلي���اة احلكومة واملؤمت���ر الوطين يف كل 
م���رة حيضر هلم وفد من وادي االجال فيمنحوه 
االعتم���اد ، ويأتي وفد من وادي احلياة فيمنحوه 
االعتم���اد ، مل���دة ث���الث س���نوات املناط���ق األخرى 
ال���يت زرتها وج���دت لديها جملس حمل���ي واحد 
وميزانية ، ال ميكن ننجح يف عمل جملس واحد 
باالنتخاب���ات وهناك جمموع���ة مكلفة من وزير 
احلكم احمللي ومن رئاس���ة الوزراء لعلي زيدان ) 
اهلارب ( ولك���ن احلكومة تركتنا يف ذات الدائرة 
، م���رة يعتمدون اجمللس املكلف ، ومرة يعتمدون 
اجملل���س املنتخ���ب وال���ذي ُحكم له م���ن احملكمة 
العلي���ا ان���ه اجملل���س الرمس���ي ، لك���ن احلكوم���ة 
واملؤمت���ر الوط���ين مياطلون ، االن هن���اك امل يف 
البلديات ، فالوادي تقس���م اىل ثالث بلديات بنت 
بي���ه ، والغريف���ه ، واوباري ، واتوق���ع اهل املنطقة 
ينتبه���وا اىل ان املدين���ة أمانة يف أيديه���م ، طيلة 
الس���نوات املاضي���ة حيكموه���ا رج���ل بعي���د ع���ن 

ناس اوب���اري ، واوباري فيها مش���كلة فهي اكرب 
منطق���ة متنوعة م���ن التبو والع���رب والطوارق ، 
منوذج ليبيا السكاني كله موجود يف اوباري ، أي 
قبيلة جتدينها يف أوباري ، وذلك ما شتت املشهد 

... ملا تكثر القبائل تكثر املش���اكل ويكثر التنافر، 
الق���ذايف أس���س لذل���ك وزرع الب���ذرة ... منطق���ة 
اوب���اري معروف���ة وس���كانها معروف���ني، القذايف 

خلط األوراق عن قصد .
•داوود علي عيسى : الثورة هلا اهداف نرغبها ونتأخر 

يف حتقيقها!
أن���ا حقوق���ي ُمهت���م بالبيئ���ة وأسس���ت ش���ركة 
واحت���اج   ، املدين���ة  بتجمي���ل  ُتعن���ى  للخدم���ات 
ميزاني���ة ، واالن اعم���ل تاكس���ي ، أرى مش���هد 
اوب���اري بعد الثورة مازال فيم���ا قبلها ، الثورة هلا 
اهداف نرغبها ونتأخر يف حتقيقها علينا االن ان 
نؤس���س للنفوس بعيدا عن التعال���ي واالفضلية 
وان���ا احس���ن من���ك وانت أحس���ن م���ين ، التجهيل 
م���ازال مس���تمر ، ليبيا صارت فوض���ى وتعصب ، 
انا أوجه رساليت الهل اوباري ان ينزعوا اجلهوية 
والقبلي���ة حن���ن االن علينا ان نتوح���د كاليبني 
، املؤمت���ر الوطين فش���ل رغ���م ان أعض���اء اوباري 
حاولوا إيصال الرس���الة ، ولكننا مازلنا نعاني من 
تصرفات بقايا نظام سابق ، وهذا ما جعل أوضاع 

املدينة كما هي مل تتغري ؟.

كل الظروف باإلمكان تطويعها ملصلحة اوباري...
أوباري – فاطمة غندور

الصحفي حممد السنوسي الغزالي.. 
احلديث عن ميادين حيتاج إىل وقت وجهد تستحقه..

يكف���ي ان رئيس حتريره���ا هو امح���د الفيتوري وهو 
ادي���ب لعبته وش���غفه الصحاف���ة منذ س���نوات طويلة 
فه���و أح���د املؤسس���ني لع���دة مطبوع���ات  ليبي���ة  منها  
صحيفة األس���بوع الثقايف اليت صدرت يف السبعينيات 
وه���ي أرخت ملرحل���ة  ثقافية حرجة م���ن تاريخ ليبيا 
احلدي���ث ..بل أن فكرتها رأت الن���ور قبل صدور أخبار 

األدب املصري���ة بس���نوات ع���دة واكاد اج���زم ان اخبار 
األدب حاك���ت فك���رة األس���بوع الثق���ايف بالرغ���م من 
ان���كار البعض لذلك بس���بب ان اإلعالم املصري اكثر 
ق���درة من���ا عل���ى التكري���س والتس���ويق..لقد اقتني���ت 
ميادي���ن من���ذ صدورها األول ..ب���ل ان���ي يف اوائلها مل 
اك���ن اس���أل يف املكتب���ات  ع���ن غريها س���وى صحيفة 
الكلم���ة ال���يت كن���ت اتابعه���ا ايضا..ميادي���ن مل تك���ن 
طف���رة مثل مئ���ات املطبوعات اليت ص���درت مصاحبة 
لصدورها االول.. ميادين كانت تأسيس او باألحرى 
استمرار لتأس���يس حلم عمل عليه الفيتوري وطالب 
ب���ه منذ ما قبل فرباير عندم���ا دعا إىل صدور صحف 
خاص���ة ..وما مييز الفيتوري ايضًا انه ال يقفل األبواب 
لكل م���ن يتلم���س طريق���ه وكان لي ش���رف عنايته 
ب���ي يف بدايات���ي عرب تش���جيعي والنش���ر لي..م���ا يزال 
الفيت���وري عل���ى نهج���ه يف فتح اآلف���اق واس���عة أمام 
اآلخري���ن..يف ميادين اليت حتوي كل ما حنتاجه من 
ثقافة وذاك���رة وذكريات ..إضاف���ة إىل التحليالت 
السياس���ية والتارخيية.وانا اعرف ان ميادين صمدت 
يف ظ���روف بالغ���ة الصعوبة مادي���ة ومعنوية..ولذلك 
امتنى على الوزارة املختصة ان تدعمها كي تس���تمر 
لنا وهلا ولكل ش���غوف بالكلم���ة لوجه احلق واحلرية. 

ميادين تستحق االحتفاء كل مطلع مشس...
األستاذة هناء الشكري.. 

ان���يت عارفه لصحاف���ه يف ليبيا حمتاج���ه للكثري، لكن 
يف بنغ���ازي فيه اق���الم حتتاج لرعاي���ه لتظهر للوجود 
ولدين���ا صحف تتصدر القائمه االخباريه والصجفيه 
وصحيف���ه امليادين منها نتمين هل���م مزيدا من التألق 

وكل عام وهي مشعه تنري دروب احلرف والكلمة...
الصحفي.فاتح اخلشمي.رئيس حترير صحيفة قورينا. 

بداي���ة أصال���ة ع���ن نفس���ي وع���ن األخ���وة الزم���الء 
بصحيف���ة قورينا أنقل للس���ادة الزم���الء يف صحيفة 
ميادي���ن أعم���ق التحي���ة والتربي���ك مبناس���بة العي���د 
الثال���ث لص���دور املطبوعة، وأرج���و أن ال ميضي وقت 
طوي���ل إال والصحيفة  قد أخذت طريقها إىل النش���ر 
يف ربوع الع���امل الناطق باللغة العربي���ة، لتكون صوتا 
وصدى لتطلعاتنا حن���ن الليبيني حنو صحافة ليبية 
هل���ا احلظوة واملكانة بني الصحاف���ة العربية والقارية 

والعاملية.
أم���ا ع���ن رأي املتواض���ع، فإني أق���ول - رغ���م اطالعي 
القليل عليها كقارئ- إن مليادين متيز من حيث وافر 
املعلومات املنش���ورة، وأشد ما يشدني هي تلك املقاالت 
التحليلي���ة يف خمتلفه���ا السياس���ي واألدب���ي والفين، 

لعدد من الكتاب الليبيني والعرب.
 أيض���ًا مليادين متي���ز من حيث االخ���راج الفين وصغر 
حجم املطبوعة واللوحات الفنية املنشورة ضمن املادة، 

مب���ا جيعلين كق���ارئ يف راح���ة تامة وق���ت قرائتها، 
حقيق���ة ميادين تذكرن���ي وإن كان هناك اختالف 
ف���ين ب���ني اجلريدة واجملل���ة، بقراءات���ي قدميا جملليت 
العربي الكويتية والدوح���ة البحرينية. أجدد التحية 
والتربيك مليادين والقائمني عليها، مع متنياتي بدوام 

االستمرار.  
الشاعر : توفيق قادربوه.. 

ميادين صحيفة ثقافية جيدة ولكن مستواها احندر 
كث���ريا ال أدري الس���بب رمبا لع���دم التزامها مبعايري 
حمددة حافظت عليها ، ولكن أرى كثريا من احلش���و 
يف مق���االت كث���رية هلا ولك���ن ال مينع ذل���ك أنها من 
أق���وى جرائ���د الثقافة املتواج���دة على س���احة الوطن 
عموما أبارك مليادين ذكرى تأسيس���ها اليت أمتنى أن 
ال حتتفظ بها كثرياً ألن ثقافة الوطن حتتاج الكثري 

من احملاكاة للواقع ,, وفقكم اهلل
الفنان واالذاعي مجال حممد.. 

ميادي���ن من امجل وارق���ى وافضل واحس���ن الصحف 
الت���ى صدرت بع���د الثوره صحيفة ش���املة سياس���ية 
ثقافي���ة ادبي���ة فنية رياضي���ة، احرص عل���ى اقتنائها 
كل اس���بوع اس���تمتع باالط���الع عليه���ا فه���ى مل���ف 
اس���بوعى ش���امل متكام���ل التحي���ة الس���رة حتريرها 
وادارته���ا التحي���ة لكل م���ن خط فيها ح���رف ،التحية 

للمثقفني املبدعني الفنانني فى بالدى
الصحفي عبد الرمحن سالمة.. ميادين ولدت واقفة 

الثورات تنطل���ق من امليادين لتغري كل ش���ئ ولتعلن 
التمرد وتكس���ر القيد وتواجه الرصاص وتكتب أيضًا 
بالرصاص عندما حياصرها الرصاص ألنها انطلقت 
من امليادي���ن ، عامان وحنن نعانق ميادين اليت فتحت 
أبوابه���ا لكل األقالم ال���يت خرجت من صمتها وس���ال 
مداده���ا مهراق���ًا على صفحاته���ا لتتخذ م���ن الثقافة 
واألدب والفن والسياسة أيضًا بعيون مثقفة مدركة 
طريق���ة ورونقًا وعالمة هلا ال جتده���ا إال يف ميادين 
، الكتاب���ة مت���رد ، والتم���رد احلقيق���ي ال يك���ون إال يف 
امليادي���ن ، الوض���وح والش���فافية ال تتحق���ق بعيداً عن 
العي���ون أو يف الظ���الم لكنه���ا حتم���ًا ترتع���رع وتنب���ت 
وتزه���ر يف امليادي���ن ، ميادي���ن ختتل���ف ، ميادي���ن من 
خالهل���ا  الفيت���وري اس���تطاع أن يس���تدرج كل الذين 
اعلنوا التم���رد ليعربوا عما بداخله���م من غضب ومن 
ف���رح م���ن حزن وم���ن صم���ت ليقول���وا لن���ا أحالمهم 
وليكتب���وا بقلوبه���م  يف امليادي���ن ، عام���ان وحنن نقف 
معه���م يف امليادي���ن ب���دون كل���ل أو مل���ل ، ميادي���ن 
أستطاعت أن حتقق الكثري وأن تكون عالمة بارزة يف 
الصحف الليبية املتخصصة والش���املة يف وقت واحد 
، فقلم���ا جتد صحيفة متخصصة وش���املة يف الوقت 
ذاته لكنها توليفة س���حرية استطاعت هذه امليادين أن 
تصنعها رغم كل الظروف ، فأنا أحيي كل العاملني 

يف امليادين بهذا االس���تحقاق واملثابرة واالس���تمرارية 
والدخول يف عام ثالث ، ميادين تألقت والس���بب وبكل 

بساطة ألنها ولدت واقفة .
عبد اهلل مليطان  كاتب ورئيس حترير ) وطين (.

لي���س غريبًا أن تصمد ميادين لتعم���ر هذه املدة وهي 
تش���رع صفحاتها ميدانا للرأي والفكر ألن من وراءها 
مثقف حيمل همًا كبرياً ... ليبيا اليت كانت وال تزال 
يف عمق ووجدان أمحد الفيتوري الذي عرفته منذ ما 
يزي���د عن ربع قرن مثابراً نش���طًا متابعًا لكل ما يعنى 
بالثقاف���ة الوطني���ة وهو م���ا انعكس بش���كل واضح يف 
رحاب ميادينه اليت مجعت من األقالم الكثري ووجلت 
ع���وامل معرفي���ة هام���ة .. ميادي���ن اليت اتابعها بش���كل 
متواصل وحبب كبري فهي ليس���ت الوحيدة يف س���اح 
الصحافة لكنها املتفردة بالنفس الوطين الذي جتاوز 
االخت���الف يف الرأي طامل���ا كان اهلم واهلدف ليبيا .... 
س���تبقى ميادين وثقية من الوثائق الصحفية اهلامة 
يف تاري���خ ليبي���ا الثقايف بعد ث���ورة فرباي���ر اجمليدة ... 
ول���ن أبالغ ان قل���ت أن ما من ذواق ميل���ك أن يتجاوز  
التوقف أم���ام ميادي���ن لتصفحها وحتم���ا حني يفعل 
ذلك س���يدوام على مطالعته���ا دون توقف ... مد اهلل يف 
عمره���ا ووفق القائمني عل���ى ادارة حتريرها ملواصلة 

مسرية هذا العمل الشاق واللذيد.
الكاتب والصحفي عوض الشاعري.. 

يف تقديري إن ميالد كائن ثقايف أو صدور مطبوعة 
صحافية مس���تقلة يف املراح���ل االنتقالية أمر صعب 
للغاي���ة خاص���ة إذا أخذن���ا يف اإلعتب���ار ن���درة مصادر 
التموي���ل أو االس���تناد عل���ى جه���ة معين���ة تس���تطيع 
توف���ري مرتب���ات هيئ���ة حتري���ر ومكاف���آت حمرري���ن 
وأج���ور موظف���ني وتكالي���ف ورق ومطاب���ع و خالفه 
. . وم���ع هذا لف���ت انتباه���ي اجتياز صحيف���ة ميادين 
للعدي���د من املش���اق والصعوبات اليت تعرتض س���بيل 
أي صحيف���ة خاصة تلتزم خطا مس���تقال مبنأى عن 
مؤسس���ات الدولة الرمسية ودهالي���ز إداراتها اليت قد 
جتربها على املضي يف ركب سياسات معينة . . لكنين 
مل أعج���ب وأن���ا أعرف أس���رة حترير ميادي���ن جيدا و 
أعرف م���دى التزامهم بقضايا الوطن واإلنس���ان قبل 
النظ���ر إىل أي عملية رحبي���ة . . حقيقة كنت أرصد 
هذه التجربة الرائدة وأش���فق عل���ى زميلي الصحفي 
والروائ���ي أ. أمحد الفيت���وري و فريق العمل املصاحب 
ل���ه و يف ذات الوق���ت أدعو هلم بالنج���اح والتوفيق وأنا 
أرى م���دى تط���ور ميادي���ن ورواجه���ا . . لدرج���ة أنين 
أحرص على حجز نس���خيت باستمرار . . وأذكر أنين 
قرأت���ه أنا وصديقي األديب ناج���ي احلربي  من مطار 
قرط���اج بنفس الثمن تقريبا وه���ذا دليل على وصول 
ميادي���ن لدرجة املنافس���ة داخ���ل الوط���ن ويف اخلارج 
أيضا . . ومبناس���بة إيقاد الشمعة الثالثة هلذا املشروع 

الصح���ايف والثق���ايف املهم أمتن���ى عل���ى وزارة الثقافة 
واجملتم���ع املدن���ي ووزارة اإلعالم  الوق���وف مع هيئة 
حتري���ر ميادين لضم���ان اس���تمراريتها و عدم توقفها 
ع���ن الص���دور . . وكذل���ك أدعو لزمالئ���ي يف ميادين 
ب���داوم التوفي���ق على درب الكلمة الش���ريفة واحلرف 

املنور . 
القاصة والصحفية نعيمة اقوية... 

ال���يت ص���درت فيه���ا  الف���رتة   ق���د أك���ون عاص���رت 

صحيفة ميادي���ن ....يف بواكري الث���ورة الليبية ومنذ 
البداي���ة لف���ت نظ���ري أس���م الصحيفة..فق���د عاصر 
حل���م الثورات العربية اليت ول���دت يف امليادين وكانت  
خ���الل انطالقته���ا أي الصحيف���ة مازال���ت اجلماهري 
العربية رابضة يف اجلبهة األصلية هلا وهي امليادين...

.. إنه���ا حب���ق  وانطلق���ت صحيف���ة ميادي���ن ترص���د 
صحيف���ة النخب���ة ...فم���ا كان يعجيب���ين يف ميادين 
احتضانه���ا القالم هلا ثقل ثق���ايف وصحفي ...متميزة 
...متت���از بنف���س طوي���ل كل عام وانت���م خبري وطاب 

أبداعكم.
الشاعرة عزة رجب:

ميادين صحيفة جامعة وش���املة وثرية للفكر، نقرأ 
فيه���ا أخب���ار السياس���ة واألدب والثقاف���ة، واجملتمع ، 
وميادين ضمن الصحف اليت أس���عد بقراءتها بس���بب 
بصماتها املميزة، وملس���اتها اليت ترتك أث���راُ و إنطباعا 
يف ذه���ن الق���ارئ، كل عي���د وه���ى خبري ومن حس���ن 

ألحسن...يارب.
مهند شريفة • 

احل���ق ُيق���ال صحيف���ة ميادي���ن تع���د من أب���رز وأهم 
الصح���ف الليبية اجلادة فقد فرضت كيانها احِلريف 
الس���احة اإلعالمي���ة والصحافي���ة يف  وامله���ين عل���ي 
ظ���رف زمين قياس���ي ال ي���كاد يتجاوز الثالث س���نوات 
ونّي���ف يف توقي���ت باتت في���ه املش���هدية اإلعالمية يف 
بالدن���ا العزي���زة تعج باجلرائ���د والصحائف من كل 
ِصنف ونوع فض���اًل عن األقني���ة الفضائية لذا يصبح 
م���ن الصعب أو رمبا من العس���ري أن تفرض صحيفة 
بعينه���ا من عرمرم الصحف الكثرية برهانها وذاتيتها 
وميكن���ين القول بأن ذلك النجاح مل يتأتي من س���بيل 
الف���راغ بل جاء إلعتب���ارات اإلجته���اد والعمل الدؤوب 
املصم���م عل���ي إظه���ار كل ماه���و الئ���ق وص���ادق يف 
تن���اول املواد واملواضيع املطروحة اليت تهم كل القراء 
واملتابع���ني وترض���ي ُج���ل األذواق العامة وه���و إعتبار 
ش���اق بعدما س���رقتنا أدوات القرن احلادي والعشرين 
احلديث���ة كاإلنرتن���ت والتلفاز واملوباي���ل من الكتاب 
واجلريدة لك���ّن ميادين أثبتت قدرته���ا علي حماولة 
تصديع النمط الذي راح يرتس���خ بسرعة يف الذهنية 
الش���عبية وش���خصًيا ما يلف���ت إعجاب���ي مبيادين هو 
غلب���ة املناحي الفكري���ة والثقافية عل���ي طابعها رغم 
أنه���ا تظهر باملظه���ر الش���امل لرب���وع املوضوعات إمنا 
تظ���ل تل���ك املس���حة احلاني���ة طاغي���ًة علي قس���ماتها 
الرئيس���ة .. عموًما نتمين ل���كل العاملني واملثابرين يف 
هذه الصحيفة كل اإلزدهار والعبور بأكثر شجاعة 

حنو املستقبل كل ميالد وأنتم طيبون .

وفاء بوجواري

كلما تناهي إىل امساعنا اسم )ميادين( ..فذاك يعين مطبوعة ُمتفردة ، بدأت 
وتألق���ت ، وازدانت بقراءها الذين ادمنوا اقتناءها حيت اصبحت جزءا هاما من 
حياته���م ، ميادي���ن حتتفل بذكري تأسيس���ها  وايقادها لش���معة جديدة من 
عمره���ا الباهر..وبهذه املناس���بة مجعنا ع���ددا من االنطباع���ات واملعايدات من 

قراءها ومتابعيها امُلهنيئن بعامها اجلديد الرابع ..

عبداهلل مليطان السنوسي الغزالي فاتح اخلشمي مجال  حممد توفيق قادبوه عوض الشاعري

ميادين سنة رابعة
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ُتعت���رب احلركة العّمالي���ة الليبية من ضمن 
أقدم التوجه���ات التنظيمية ال���يت لعبت دوراً 
وطنيًا هام���ًا، جتاوز دورها النقابي يف أحايني 
كث���رية، وأثَّرت بطبيعة حتّركها التارخيي 
على بعض جوانب مس���ارات السياس���ة، وذلك 
م���ن خ���الل مواقفه���ا احلامس���ة ع���رب بعض 
املنعطف���ات ال���يت م���رت بالتاري���خ السياس���ي 

املعاصر للبالد.
وقد كانت بواك���ري هذه احلركة العمالية 
قد وضحت من خ���الل حزب/تنظيم العمال 
يف ليبي���ا الذي أسس���ه بش���ري بن مح���زة الذي 
احل���رة  الوطني���ة  للكتل���ة  س���كرترياً  كان 
ه���ذا  1947م. حي���ث ض���م  ع���ام  بطرابل���س 
التنظي���م أع���داداً كب���رية م���ن عم���ال امليناء 
واملواصالت والورش، وقد اقتصرت عضويته 
عل���ى العم���ال فقط ثم اتس���عت ش���عبية هذا 
���ه بس���رعة فائق���ة بداي���ة مخس���ينيات  التوجُّ
القرن املاضي ليصبح احت���اداً عماليًا بقياداته 
وك���وادره، وإن بق���ي واقعي���ًا يف ش���كل نقابة 
عّمالية - مؤقتًا - بس���بب ع���دم حصوله على 
الرتخي���ص والش���رعية يف ظل حك���م اإلدارة 
ه���ذه  توف���رت  أن  إىل  آن���ذاك،  الربيطاني���ة 
الش���رعية القانوني���ة ح���واىل س���نة 1952م. 
ُبعيد اس���تقالل البالد مباش���رة. وذلك بفضل 
جه���ود وتضحي���ات أبن���اء وقي���ادات احلركة 
العمالية املناضلة اليت ُتوِّجت يف شهر فرباير 
من عام 1956م. بتكوين اإلحتاد العام لعمال 
برق���ة، ومن ثمَّ ليبيا، لضم���ان حقوق العمال 

ورعاية مصاحلهم بطول البالد وعرضها.
وإىل ذل���ك فقد كان���ت احلرك���ة العمالية 
أداة ضغ���ط سياس���ية مس���تقلة، تعاطفت يف 
مس���ارها التارخيي مع أشقائها وفق ما جتلى 
م���ن مظاه���ر موقفها احل���ازم ال���ذي تبلور يف 
إض���راب ع���ام 1956م. ال���ذي كان انعكاس���ًا 
مباش���راً وصدى نضاليًا فوري���ًا لعملية إلقاء 
القب���ض عل���ى بعض ق���ادة حرك���ة املقاومة 
اجلزائري���ة، إّب���ان ح���رب التحرير، م���ن ِقبل 
القوات الفرنسية، إضافة بالطبع إىل  موقف 
احلرك���ة العمالي���ة الليبي���ة م���ن قضاياه���ا 
الداخلية اليت كان من أهمها، آنذاك، قضية 
زيادة األجور وحتس���ني ظروف العمل، وذلك 
من خ���الل قيام إحت���اد عمال ليبي���ا بإضراب 
ه اإلحتاد إنذاراً شديد  عام 1961م. حيث وجَّ
اللهج���ة إىل احلكومة الليبي���ة، تقول إحدى 
���ذ احلكوم���ة وعوده���ا،  فقرات���ه "... إذا مل تنفِّ
ومتتنع عن التماطل يف زي���ادة أجور العمال، 
ورف���ع احل���ّد األدن���ى لألج���ور، ف���إن نقاب���ات 
العمال س���وف تدع���و إىل إضراب ع���ام، وهذا 
حقها املش���روع الذي كفله قانون العمل رقم 
)67( لس���نة 1958م...". وهكذا كان الوضع 
يف دول���ة الدس���تور واملؤسس���ات الدس���تورية 
والقانون والدميوقراطية )اليت حَترك إحتاد 
العم���ال م���ن خالهل���ا واس���تند إىل ضماناتها 

الفاعلة(.
1969م.  ع���ام  س���بتمرب  إنق���الب  ومبج���يء 
تعّرض كي���ان احلركة العمالي���ة يف ليبيا، 
مثله مثل غريه من مؤسس���ات اجملتمع املدني 
ال���يت كانت قائمة قبل اإلنق���الب، لكثري من 
أوج���ه التش���ويه والطمس. فقد دأبت س���لطة 
العقي���د الق���ذايف على س���حق كل م���ا تعتقد 
أن���ه قد ميثِّ���ل عنصر ج���ذب وتأث���ري يف عقل 
املواط���ن، ال���ذي ته���دف الس���لطة إىل جعل���ه 
األح���ادي  توجهه���ا  معطي���ات  وف���ق  مقوَلب���ًا 

املتخّلف. ومن هنا فقد رأت السلطة يف تنامي 
ة واحت���اد العمال  زخ���م الوع���ي النقاب���ي بعامَّ
خباص���ة، خصم���ًا وطني���ًا عني���داً ال ب���دَّ م���ن 
إزاحته يف س���بيل حتقيق مآربها التس���لطية. 
ومل���ا كان م���ن الصع���ب عليه���ا مواجه���ة هذا 
"اخلص���م الوط���ين" وع���دم قدرته���ا  امل���زاودة 
وتارخي���ه  الوطني���ة  مواقف���ه  بس���بب  علي���ه، 
ف، فق���د دأب���ت عل���ى حب���ك  النضال���ي املش���رِّ
الدسائس واملؤامرات وبثها يف طريق التعامل 
معه على الصعي���د التنظيمي، الذي متثَّل يف 
التحجيم والرتهيب، وعلى الصعيد السياسي 
ال���ذي متثَّ���ل يف التهمي���ش واإللغ���اء، وذل���ك 
منذ األش���هر األوىل إلنقالب س���بتمرب، حيث 
ظهرت للحرك���ة العمالية نوايا اإلنقالبيني 
واضح���ة جلّية. ففي خط���اب رمسي مبدينة 
إته���م  1969/11/4م.  بتاري���خ  طرابل���س 
العقي���د الق���ذايف إحت���ادات العمال قائ���اًل أنها 
"... تس���تغل العم���ال )...( ول���ن يك���ون هن���اك 
حقوق لتقوم هذه اإلحتادات باملطالبة بها، أو 

مطالب لتحققها...".  
وقد مضى الق���ذايف يف تنفيذ مثل هذه النوايا 

البغيض���ة، وعم���ل يف مواط���ن  واملخطط���ات 
كثرية على إقناع احلركة العمالية الليبية 
بأن���ه هو ش���خصيًا املدافع عن حق���وق العمال 
اإلندف���اع  ومطالبه���م. ولع���لَّ غل���ّوه يف ه���ذا 
التس���ّلطي واهليم���ين، ه���و الذي جعل���ه يلهث 
حت���ت  احلرك���ة  وأد  عملي���ة  وراء  تك���راراً 
س���تار ش���عاراته املختلفة – ب���دءاً من اإلحتاد 
اإلش���رتاكي وانته���اًء باحت���اد املنتج���ني - بل 
وص���ل به األم���ر إىل حّد مطالب���ة عمال ليبيا 
والعامل بإلغاء اإلحتفال املعنوي بذكرى يوم 
العمال العامل���ي الذي يقام يف أول ش���هر مايو 
م���ن كل عام، حيث قال يف خطاب رمسي له: 
"... إنك���م حتتفلون بأول مايو... ماذا يعين هذا 
األول م���ن مايو ؟" وليضيف يف خطاب رمسي 
آخر قائاًل: "... إن العيد احلقيقي للّش���غيلة يف 
الع���امل هو ي���وم الفاتح من س���بتمرب 1978م. 
تاريخ قي���ام اإلحتاد الع���ام للمنتجني - الذي 

ابتدع���ه الق���ذايف - ليح���ل حم���ل إحت���اد عام 
عمال ليبيا".

وعل���ى الرغم م���ن ذلك فق���د ح���اول القذايف 
يف أحاي���ني كثرية أخ���رى التمّلق للحركة 
منطلقاته���ا  ح���ول  واإللتف���اف  العمالي���ة، 
وأهدافه���ا مبختلف الس���ُبل والوس���ائل، كما 
عمل عرب الزمن، واملواقف الكثرية، على إقناع 
احلرك���ة، بوج���ود مي���ز وفجوة بينه���ا وبني 
وطنها ومواطنيها، وذلك من خالل حماولته 
اإلدعاء دائمًا وأبداً أنه إىل جانبها، ضد غريها 
من القطاعات الوطنية األخرى، إالَّ أن الواقع 
التارخيي عرب عق���ود زمن حكمه الغابر أثبت 
أنه ضد هذه احلركة ذاتها، وأنه ضد تناميها 
وضد ميوهلا ونزوعاتها الطبيعية اهلادفة إىل 
التفاع���ل م���ع كل ما حيتضنه ت���راب وطنها 
م���ن بش���ر وحج���ر. وه���و األم���ر ال���ذي جعله 
يتخ���ّوف من صحوتها، ويرتب���ص بها ويعمل 
على تفتيتها وبث عوامل الفرقة والدسيس���ة 
ب���ني رموزه���ا ومنتس���بيها، ال ب���ل واإلص���رار 
عل���ى جْعِلها أداة للتصفيق واهلتاف والدعاية 
راً للعم���ال ِمن ِربقة  ل���ه، واعتبار نفس���ه حمرِّ

املستِغّلني، كما حيلو له أن يردد باستمرار.
إن الوه���ن والب���وار ال���ذي أص���اب احلرك���ة 
العمالية بسبب اإلستالب القذايف "الثورجي" 
هلا خ���الل العق���ود املاضي���ة، انته���ى بانتهائه 
ه���ذه  وأصال���ة  صم���ود  وبس���بب  وزوال���ه، 
احلرك���ة وجت���ّذر وطنيته���ا، ووع���ي قادتها 
ورموزها، وأيضًا بس���بب جتدد دماء املنتسبني 
إىل قطاعها الوطين العريض. ولذا فإن األمل 
معق���ود دائم���ًا بأن تع���ود احلرك���ة العمالية 
لتواصل دورها الوط���ين بعد ثورة 17 فرباير 
العظيمة، وتساهم يف حتقيق التغيري الشامل 
املنش���ود الذي تتكات���ف اجله���ود الوطنية من 
أج���ل تفعيل���ه وتطوي���ره باس���نمرار، وأيض���ًا 
لتض���ع ه���ذه احلرك���ة بصم���ة مس���اهمتها 
الفاعلة يف خض���م مرحلة البناء الوطين، بعد 
أن حق���ق النض���ال غايته بالقض���اء على حكم 

الدكتاتورية والفوضى. 

على هامش ذكرى يوم العمال العاملي
و  السنوسي حممد البيجُّ

مهنية مفقودة 
ح���ول صناع���ة الصحاف���ة يف ليبي���ا. والفرق بني 
املؤسس���ة العامة للصحافة وهيئة دعم وتشجيع 
دع���م وتش���جيع  رئي���س هيئ���ة  ق���ال  الصحاف���ة 
الصحافة الس���يد إدري���س املس���ماري: "أود القول 
بأنين قب���ل ان اكون رئيس هيئة دعم وتش���جيع 
الصحافة. فأنا صحفي أوال وأخريا وما شغله اآلن 
هو منصب اداري/سياس���ي مره���ون بفرتة مؤقتة 
قد تكون اليوم أو غدًا؟ وبالتالي فان ما س���أحتدث 
عن���ه ح���ول ما ينق���ص الصحاف���ة. اق���ول واكرر 
ينقصها املهنية، وحتت هذا التوصيف ضعي مائة 
خ���ط، هذا يف اإلط���ار العام، وبالتال���ي ليس لدينا 
صناع���ة صحاف���ة، ب���ل لدينا ورش س���باكة غري 
متخصصة، ولك���ي يكون لدين���ا صناعة صحافة 
حقيقة حنتاج إىل س���نوات من التدريب والتأهيل 
وإىل تراك���م اخلربات والتج���ارب إلجياد الكوادر 
املهني���ة املثقف���ة والواعي���ة اليت تؤس���س قاعدة ملا 
امسيتيه صناعة صحافة"، وأضاف املسماري: "ما 
يتعلق بالش���ق االخر من سؤالك الفرق بني هيئة 
دعم وتش���جيع الصحافة واملؤسس���ة السابقة فهو 
حري���ة ال���رأي والتعبري اليت يتمت���ع بها صحافيو 
خمتل���ف الصحف املس���تقلة األخ���رى، وهو مامل 
يك���ن موجود يف املؤسس���ة الس���ابقة ال���يت مل تكن 
أكث���ر م���ن مؤسس���ة تعبوي���ه أيدلوجي���ة، تق���وم 
بالرتوي���ج ، وخدمة أهداف النظام الس���ابق، الذي 
عم���ل على ترهي���ب وتزييف وع���ي اجلماهري من 

خالل وسائل اعالمه املختلفة".
تأزم املشهد 

وبس���ؤالي هل فش���لت املؤسس���ات الثقافية الليبية 
"م���ن  رده:  كان  براجمه���ا  يف  نقل���ة  إح���داث  يف 
حيث املش���اريع الصحافية والثقافية هي مشاريع 
طموحة وكبرية وال تتأس���س ب���ني يوم وضحاه 
ه���ي حتت���اج إىل س���نوات م���ن العم���ل اجل���اد من 
اخلط���ط والربام���ج وإىل خمرج���ات جدي���دة يف 
املؤسس���ات التعليمية والعلمي���ة. األمر يف الثقافة 
يتعلق ببناء االنسان ووعيه احلر. االنسان املواطن 
املشارك برأيه وجهده يف التأسيس والبناء الثقايف. 
املؤسس���ات وال���وزارات ال تصنع الثقاف���ة. الثقافة 
يصنعها البش���ر. واملؤسس���ات والوزارات هي جمرد 
ادوات لتنظيم آليات النشاط والعمل الثقايف...هي 
تنظم العمل ولكنها ال تصنع الشعراء أو الروائيني 

أو الفنانني التشكيليني".
وأوضح الس���يد إدريس املسماري ان املشهد الليي 
الع���ام مت���أزم، ولكنه لي���س أمام حائط مس���دود. 
مبعنى ان كل الرتاكمات اليت عاشها الواقع منذ 
االس���تقالل وحتى اللحظ���ة اآلنية، تس���هم كل 
منه���ا يف إحداث ه���ذا التأزم الفظي���ع الذي نعاني 
من���ه الي���وم، ويضي���ف: " مثة صراع���ات وخالفات 
وث���ارات قدمي���ة من مرحل���ة جه���اد الليبيني ضد 
االس���تعمار االيطال���ي الغاش���م، ب���ل وبعضها من 
أيام االت���راك العثماني���ني. أقول ملن يس���تغرب يف 
صراع���ات احلاض���ر فت���ش يف التاري���خ؟ علينا ان 
نعيد قراءة تارخينا بوعي وموضوعية ومسئولية 
لنس���تبطن حاضرن���ا، لنس���ائل أنفس���نا م���ا الذي 
جيمعن���ا وم���ا ال���ذي يفرقنا؟ م���ا أوج���ه خالفتنا 
وصراعتنا؟ هل نريد ان نعيش يف مس���تقبل ننعم 
في���ه باألم���ان واالس���تقرار، وننع���م في���ه بالثروة 
اهلائل���ة ال���يت منحها اهلل لن���ا. أم نري���د أن تتحول 
كل النع���م ال���يت منح���ت لن���ا إىل لعن���ة تط���ارد 
واقعن���ا اآلن���ي ومس���تقبلنا. إن مثل هذه األس���ئلة 
والقضايا وغريها. واليت من املفرتض ان يطرحها 

وتناقش���ها النخ���ب املثقفة اليت ستس���هم يف وعي 
جدي���د للمواطن اللي���ي اليت س���يحدد اختياراته 
مبقتضاه���ا. ويف ه���ذا الس���ياق الب���د من اإلش���ارة 
إلس���هام مهم يف هذا املوضوع وه���و اجلهد العلمي 
اجلاد الذي يقوم ب���ه الدكتور علي عبد اللطيف 
أمحي���ده من���ذ كتابه الرائ���د " اجملتم���ع والدولة 
واالس���تعمار يف ليبي���ا" واألطروح���ة ال���يت قدمها 
الدكت���ور حمم���ود أبو ص���وة من خ���الل كتابه 
"اجملال واهلوي���ة" هذه األعم���ال املنهجية اجلادة، 
تؤسس ملدرسة معرفية تعرف الليبيني مبكونات 
تارخيهم واس���تعصائه ملن ال يعرف قراءته بشكل 

حقيقي".
صراع املواطنة

التاريخ.. التاريخ، الثورة احتقان ومترد وضرورة 
ملواجه���ة الطغيان، الثورات ال تؤس���س وإمنا تقوم 
باهلدم، هدم االستبداد والقمع والتعسف والفساد، 
م���ا يلي الث���ورة بعد س���قوط منظومة االس���تبداد 
والطغي���ان ه���و األخط���ر واأله���م، ألن���ه مرحل���ة 
بن���اء وتأس���يس معق���د ملب���ادئ وقيم ومؤسس���ات 
ومنظومات جدي���دة، وكل هذه البناءات خاضعة 
لقانون أساس���ي هو الصراع ما بني كافة مكونات 
اجملتمع الذي طال املدى أو قصر البد أن يصل إىل 

توافق؛ حتكمه اآللية الدميقراطية عرب صناديق 
االنتخ���اب وبن���اء مؤسس���ات الدول���ة. م���ا ظفر به 
الليبي���ون ه���و احلري���ة يف أمسى وأرق���ى معانيها، 
ولكنها حرية مهددة بقوة الس���الح األعمى، وهذا 
الس���الح ل���ن يعي���د الليبي���ني إىل االس���تبداد، ألن 
التجربة علمتهم درس���ا قاس���يا، وهو أن التفريط 
يف حريتهم حتت أي ش���عار مساوي أو دنيوي، هو 
تفريط يف وجودهم، وإلغاء لكينونتهم. حنن اآلن 
نعيش يف ذروة دوامة واحتدام الصراع. واملعركة 
مل حتس���م بع���د. وم���ن سيحس���مها يف النهاية هم 

الليبيني.
املوظ���ف،  العام���ل،  الطبي���ب،  املهن���دس،  الكات���ب، 
وغريها من امله���ن هم بالدرج���ة األوىل واألخرية 
الع���ام. ألن���ه يع���ين  مواطن���ني مش���غولني باهل���م 
وجوده���م ومصريه���م. ختتل���ف املواق���ع واآلليات 
يف مس���اهمتهم ومش���اركتهم يف اهلم السياس���ي. 
الكات���ب باعتب���اره حام���ال للمعرف���ة يق���ع علي���ه 
عبء أك���رب يف عالقته بالش���أن السياس���ي، رؤية 
الكات���ب للش���أن رؤية حتليلية امشل وأوس���ع من 
تعاط���ي الش���رائح األخرى، ومن هن���ا تأتي أهمية 

مشاركته وحضوره يف هذا الشأن.
الكتابة وهمومها 

 مل���اذا اكت���ب؟ ببس���اطة ألن���ين أحب ه���ذا الفعل 
الش���ائك واملعقد. أحب متعة أالم���ه وفرحه. أحبه 
ألن���ه لعب���ة مجيل���ة وحزين���ة.. أحبه ألن���ه جيلب 
ل���ي صف���اء ال���روح، ويضي���ف إدريس املس���ماري: 
"لي���س مثة كائ���ن إنس���اني عاقل خ���ارج النطاق 
االجتماعي، حتى ل���و عاش يف عزلة عن اجملتمع. 
يظل الواقع االجتماعي موجود فينا شئنا أم أبينا. 
أما أعمالنا اإلبداعية فهي بالضرورة حتمل رؤانا 
اخلاصة، ذواتنا هي املعربة عن رؤانا سواء توافقت 
م���ع الواق���ع أو مت���ردت م���ع الس���ياقات والثيمات 
االجتماعية". وع���ن ديوانه األول "تلوحيه للفراغ" 
قال:"حت���ى أالن جرب���ت وال أزال، خمتل���ف أنواع 
)القصة/الشعر/املقالة/الرواية/السرية  الكتابة. 
أج���د نفس���ي يف أي منه���ا حت���ى  اخلاص���ة( ومل 
اللحظ���ة. والزلت أجرب. مل أتوقف ع���ن الكتابة. 
ل���دي خمط���وط ديوان ش���عر جديد لكنين لس���ت 
مقتنع���ا أن ادفع به للنش���ر. ألن���ين ال أراه ميثلين 
كما اش���تهي. ليس كل ما يكتب���ه الكاتب، صاحل 
للنش���ر بالض���رورة!! ه���ذه الكتاب���ات ه���ي أش���به 
بالتمري���ن الذهين .. حيتفظ به���ا الكاتب يف أدراج 

مكتبه.
حيه على برقه

بس���ؤالي ه���ل ميك���ن أن توث���ق الرواي���ة الوقائ���ع 
والش���خصيات ال���يت ه���ي يف حك���م املنجز بش���كل 
فين يوط���د العالقة ب���ني الرواي���ة والتاريخ؟ قال 
املس���ماري: "الرواي���ة على وجه العم���وم هي عمل 
ختيل���ي، إي إع���ادة إنت���اج الواق���ع وف���ق عناص���ر 
يب���دع  أن  ميك���ن  والكات���ب  جدي���دة.  وش���روط 
شخصياته وفق الشروط والعناصر املكونة لعمله 
الروائي، وبالتالي ميكنه أن يس���تدعي شخصيات 
م���ن الواقع ليعي���د صياغتها ورويته���ا وفق عوامله 
الفني���ة، والرواي���ة على وج���ه العموم ه���ي تاريخ، 
ولكن���ه لي���س التاري���خ املدرس���ي أو األكادمي���ي. 
ان���ه تاري���خ األحاس���يس واملش���اعر اإلنس���انية، أال 
ختربن���ا رواي���ات ماركي���ز وكوندي���را بتاري���خ 
القم���ع يف أمري���كا الالتيني���ة ويف جمتمع���ات م���ا 
مسي بالش���يوعية، هذا على س���بيل املثال، الرواية 
الوج���ه العمي���ق للتاريخ من دونكيش���وت إىل هذه 
التح���والت  "يف  املس���ماري:  ويضي���ف  اللحظ���ة"، 

إدريس املسماري: املشهد اللييب العام متأزم، ولكنه ليس أمام 
حائط مسدود

 خلود الفالح                     

هن���ا عرب ميادي���ن حتدثنا مع إدريس املس���ماري كمثق���ف ليي يعاصر 
اح���داث الب���الد اخلانق���ة وكيف ميكنن���ا حتقي���ق العدال���ة االجتماعية 
وضمان حري���ة االعالم والفوضى واالغتياالت اليومية والس���الح موجه 
ل���كل فم يفت���ح، وه���ل أصبح ه���ذا الربي���ع العرب���ي نقمة عربي���ة بدأت 
األص���وات املش���جعة هلا ترتاجع، ه���ل لدينا صناعة صحاف���ة وما ميككن 
ان نطلق عليه “اعالم مس���تقل”، املشهد الليي برأيه متأزم للغاية ولكن 
الش���عب ليس امامه فرصة للرجوع للمرب���ع األول بعد كل الدماء اليت 
اهدرت. بعيدا ع���ن احزان البالد حتدثنا مع الروائ���ي وروايته”حيه على 
برقه” وعن ديوانه الش���عري األول الذي يبدو انه سيبقى جتربة وحيدة 

“ تلوحيه للفراغ” وكتابه “سرية فرباير”.  

الكربى اليت مت���ر بها اجملتمعات اإلنس���انية، كما 
يش���هده واقعنا العربي اآلن، تنتج أش���كاال وأساليبا 
إبداعي���ة جدي���دة، بالطب���ع ه���ذه ليس���ت عملي���ة 
ميكانيكي���ة، أي فعل ورد فعل؛ بالعكس هي عملية 
معق���دة ومركبة.. مت���ر به���ا الكتابة بإش���كاليات 
وصعوبات متداخلة، إىل أن تس���تطيع إبداع أشكال 
جديدة للكتابة. حدث ذلك يف مراحل خمتلفة من 
تاريخ ثقافتن���ا العربية، لعل أقربه���ا إلينا الثورات 
اليت ش���هدها الش���عر العربي يف الق���رن املاضي من 
قصي���دة التفعيل���ة بتنوعاته���ا إىل قصي���دة النثر، 
وم���ن املقام���ات واحلكاي���ات إىل القص���ة والرواية 
واملس���رح وغريه���ا م���ن الفن���ون. أعي���د وأؤكد أن 
عملية التجديد يف أش���كال الكتابة ليس���ت عملية 
ميكانيكي���ة، وإمن���ا ه���ي عملي���ة نت���اج إرهاص���ات 

وخماضات طويلة.
أزمة قارئ 

وه���ل مهمت���ه كروائ���ي حتقي���ق متع���ة الق���راءة 
للمتلق���ي أج���اب: "جزء من تش���كل املتع���ة الذاتية 
للكتابة عند الكاتب متعة املتلقي الذي سيس���تقبل 
إبداع���ه، وم���ن هن���ا يوجد اخل���وف والتهي���ب عند 
الكتاب – احلقيقيني بالطبع – من مواجهة القارئ 
املتلق���ي، ألنه أما يضاع���ف متعتهم مبا أجنزوه. أو 
يدخلهم يف دائرة احل���زن واإلحباط. حكم القارئ 
ه���و األكث���ر صعوب���ة عن���د الكات���ب..!!"، وأوض���ح 
املس���ماري انه لي���س لديه إحصائية يف مس���ألة ما 
يس���مى "أزمة قارئ"، مضيفا: ان���ه يعرف أن هناك 
مصطلح أزمة موجود جماالت مثل  أزمة بنزين/ 
حلم /خبز/سياس���ة/ زواج / أخالق/قيم.. مبعنى 
ل���كل زمان أزماته.. وتقريبا لو عدنا إىل الكتب اليت 
تؤرخ للحي���اة اليومية ألي جمتمع من اجملتمعات 
اإلنسانية س���تجدي مصطلح األزمة هو األبرز يف 

تناول كل الظواهر".
سرية فرباير 

يف كتاب���ه "س���رية فرباي���ر" وال���ذي يوث���ق ملرحلة 
حمددة من احلياة الليبية، اعتمد يف س���ردها على 
الذاك���رة. فه���ل م���ارس إدريس املس���ماري خيانة 
الذاكرة أي بني افرتاض الصدق وصناعة األدب؟ 
ف���كان رده: "م���ا حاولته يف كتابة هذه الس���رية أن 
أعطي أس���لوبي اخل���اص يف الكتابة ال أعد صياغة 
الوقائع واألحداث اليت عشتها، فجأت كتابة هذه 
الس���رية باألس���لوب األدب���ي، رمب���ا مارس���ت خيانة 
الذاكرة يف بعض القضايا اهلامش���ية اليت ال تؤثر 
يف املوض���وع الرئيس���ي للس���رية، ويف أغلبها يتعلق 
بآخرين، ليس هلم تأثري جوهري يف هذه الس���رية.. 
أم غ���ري ذل���ك، فق���د حتري���ت أن أك���ون يف أقصى 
درج���ات الش���فافية !! هي حماولة لي���س أكثر ال 
ادري ه���ل وفقت فيه���ا أم ال احلكم للقاري والناقد 
ودارس���ي التاري���خ، ه���ؤالء م���ن س���يحكمون عل���ى 
عملي ولس���ت أنا بعد أن أخرجته للناس"، وأضاف 
املس���ماري: س���رية فرباير وعنوانها )س���رية فرباير: 
رؤي���ة ش���خصية( وحمت���وى الكتاب يتن���اول فرتة 
حمددة من سريتي الشخصية ال تتجاوز اخلمس 
ش���هور أي من فرباير إىل يوليو 2011م..وبالطبع 
هذه الفرتة ليس���ت هي كل سريتي الذاتية اليت ال 
تلخصها بس���لبياتها واجيابياتها الش���هور اخلمسة 
م���ن ذلك العام. وهي ال تتناول س���رية ثورة فرباير 
وإمنا ج���زء صغري من طبيعة مش���اركيت يف هذه 

الثورة". 

لي��س كل م��ا يكتب��ه الكاتب، 
بالض��رورة!!  للنش��ر  ص��احل 
أش��به  ه��ي  الكتاب��ات  ه��ذه 
بالتمرين الذهين .. حيتفظ 

بها الكاتب يف أدراج مكتبه

   تصوير: فاتح مناع
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إن الس���بب املباشرللمش���اكل احلالي���ة يف ليبي���ا 
يف قط���اع األمن واالقتص���اد واإلنتقال إىل احلكم 
يف  الليبي���ة  الس���لطات  هوسياس���ة  الدس���توري، 
اس���رتضاء املعارضني هلا. وقد بّرأ بعض احملّللني 
س���لطات م���ا بع���د الق���ذايف املتمّثل���ة يف اجملل���س 
الوطين اإلنتقالي )NTC( واملؤمتر الوطين العام 
)GNC( واحلكومة وجملس الوزراء والوزارات، 
عن توّس���طها وكذلك مس���ؤوليتها عن املشاكل 
الل���وم عل���ى سياس���ات  بإلق���اء  وذل���ك  احلالي���ة، 
عه���د الق���ذايف، وعل���ى هي���اكل ليبي���ا البدائي���ة 
املؤّسس���ات  وغي���اب  واإلقليمي���ة،  اإلجتماعي���ة 
)مث���ل اجلي���ش الوط���ين أو اجملتمع املدن���ي(، أي 
على معظ���م التحّديات اليت تواج���ه البالد حاليا. 
وه���ذه العوامل هي يف الواقع، املكّونات الرئيس���ية 
للمتاع���ب، وتش���كل األس���باب اجلذري���ة للوض���ع 
احلالي. ومع ذلك، فإن هذه العوامل املتواجدة من 
قبل، تفاقمت وتبّدلت بفعل ممارسة اإلسرتضاء.

وليس هناك من ش���ك يف أن إرث القذايف مسؤول 
إىل حد كبري عن إفتقار سلطات ما بعد القّذايف 
إىل القدرات املؤّسسية، وأسلوب القيادة، أو اإلرادة 
اجلماعية ملواجهة خصومها. وحتى اآلن فأنه من 
املمك���ن فصل تأث���ري اإلرث القّذايف ع���ن القرارات 
امللموس���ة املتخ���ذة م���ن قب���ل اجملل���س الوط���ين 
واملس���ؤولني  الع���ام  الوط���ين  واملؤمت���ر  اإلتقال���ي 
احلكوميني الذين أّجلوا عالج املش���اكل الصعبة، 
مفضّلني الرتّيث بأمل أن املش���اكل املس���تعصية 

ستذهب ببساطة بعيدا من تلقاء نفسها.
وبالتال���ي، يتوّجب عل���ى كال احلكوم���ة الليبية 
اجلديدة و ش���ركائها الدوليني املواجهة مباشرة 
للواقع واآلثار املرتتبة على ممارس���ة اإلسرتضاء 
لشراء الوقت. فإحراز تقدم يف التصّدي لتحّديات 
الب���الد االقتصادية والسياس���ية امللّح���ة، يتطلب 
فهم���ا واضح���ا للعوام���ل احملّركة احمل���ددة اليت 
تطيل بقاءها. ويف احلني نفس���ه العمل على خلق 
بيئ���ة تع���ّزز السياس���ات والق���رارات ال���يت ال متّت 
بصلة جذرّيا إىل ممارس���ة املماطل���ة عن طريق 
اإلس���رتضاء. وللمفارق���ة، ف���إن ه���ذا االس���تنتاج 
يعطي سببا للتفاؤل احلذر، إذ من األسهل بكثري 
تصحي���ح ممارس���ة احلكوم���ة الليبي���ة لسياس���ة 
اإلس���رتضاء، بدال من حماول���ة التغيري اجلذري 
للهياكل القبلية واإلقليمية يف البالد ، ويف وقت 

واحد بناء مؤّسسات ذات فعالّية من الفراغ .
لقد بلغ زخم القوى الطاردة أو النابذة لتقويض 
الدول���ة الليبية ذروت���ه مؤخرا يف ح���ادث الناقلة 
لت بش���حنة نفط  )مورنين���ج جل���وري(، اليت مُحّ
م���ن  ومتّلص���ت  الس���درة،  مرف���أ  يف  القرصن���ة 
الق���وات احلكومية لته���رب إىل املي���اه الدولية يف 
النف���ط بالقرصن���ة  2014.  وبي���ع  11 م���ارس 
يف األس���واق الدولي���ة طامل���ا كان هدف املس���ّمى 
نفس���ه قائ���دا فيدرالّي���ا ابراهي���م جض���ران الذي 
حافظ أنص���اره على احلصار عل���ى بعض موانئ 
ش���رقي ليبيا النفطّية من���ذ أوائل خريف 2013. 
وردا عل���ى ذل���ك، قامت حبرية الوالي���ات املتحدة 
باإلستيالءعلى السفينة بعد بضعة أيام وأعادتها 
إىل السلطات الليبية. هذه السلسلة من األحداث 
التغي���ريات  ال���يت ترافق���ت يف وق���ت واح���د م���ع 
يف املناص���ب احلكومّي���ة العلي���ا، أّدت إىل جت���ّدد 
املفاوض���ات ب���ني احلكومة وجض���ران. وحني أعّد 
هذا التقري���ر للطبع يف منتصف أبريل، بدا كما 

ل���و أن املفاوض���ات أفض���ت إىل جناح حّل وس���ط 
وافتتاح املوانئ النفطي���ة احملاصرة، بينما يكّرس 
رمبا أيض���ا فيت���و )أي حق رفض( س���طحّيا على 
اإلنفاق من ث���روة ليبيا النفطي���ة. وعلى العكس 
م���ن ذل���ك، إذا تعّث���رت املفاوض���ات، فم���ن املرجح 
أن يض���رم م���ن جديدالص���راع اإلقليم���ي. وكان 
عدم قدرة رئيس ال���وزراء آنذاك علي زيدان على 
إحباط ه���روب الباخ���رة، قد اغتنمه���ا معارضوه 
اإلس���المّيون فرص���ة لإلطاح���ة به م���ن منصبه 

أخريا.
ويف مكان���ه ُع���ني عب���د اهلل الث���ين رئي���س وزراء 
لتصري���ف األعمال. وقد طلب زي���ادة صالحيات 
حكومت���ه . وعندم���ا مل حيدث ه���ذا  وتاله هجوم 
وحش���ي ض���د ش���خصه وعائلت���ه، إس���تقال م���ن 

منصب���ه. ورغ���م ذل���ك بق���ي الث���ين يف املنصب يف 
الوقت الراهن كرئيس مؤقت مع نفس اجمللس، 
إال أنه���ا س���تظل حكوم���ة مس���تضعفة يف وض���ع 
البّط���ة العرجاء حت���ى بداية املرحل���ة االنتقالية 
الثالثة بعد اإلنتخابات الربملانية املقّرر عقدها يف 
صيف ع���ام 2014. ولقد بره���ن تدّخل البحرية 
األمريكي���ة ، جنب���ا إىل جن���ب م���ع ق���رار جملس 
األم���ن الدول���ي رق���م 2146، عل���ى أن اجملتم���ع 
الدولي ملتزم باحلف���اظ على العملّية اإلنتقالّية 
الليبّي���ة دون مس���اندة أي الع���ب سياس���ي بعينه. 
ومع ذلك فحتى الدعم الدولي املنّسق لن حيّرك 
ليبي���ا خارج املأزق السياس���ي واألم���ين احلالي، ما 
مل يتم تدارك أس���اس اإلسرتضاء، ووضع حوافز 

جديدة وصنع االقرار يف اجتاه أفضل.
احلالي���ة  الليبي���ة  احلكوم���ة  أن  الواض���ح  وم���ن 
ليس لديه���ا ما يكفي من الق���وى املدّربة ملواجهة 
امليليش���يات املتم���ردة ال���يت ال تع���د وال حتص���ى 
وغريه���ا م���ن اجلماعات املس���لحة. وع���الوة على 
ذلك أظهرت امليليش���يات بأن هلا جذورا راس���خة 
داخ���ل احلكومة، وميكنها إس���قاط رئيس الوزراء 
ال���ذي ختتل���ف مع���ه. وحتى ل���و وضع���ت برامج  
تدريبية دولية، فس���وف يس���تغرق األمر ش���هورا 
بل س���نوات قبل أن يكون لديها تأثري إجيابي وأن 

حتّسن من وضع األمن.

وعالوة على ذل���ك، فافتقار ليبيا خلطط إصالح 
متماس���كة يف القطاع األمين - وعدم قدرتها على 
تنفي���ذ واح���دة منه���ا - جيع���ل من غ���ري الواضح 
للغاي���ة للمدربني األجانب ولليبيني أنفس���هم يف 
أية مؤسس���ات وهياكل قيادة وس���يطرة، كيف 
س���يتم إدماج املوظف���ني املدّربني يف اخل���ارج عند 
عودتهم. فتحت سيطرة خاطئة، ميكن أن تصبح 
القوى املدّربة دوليا أداة تستخدم برباعة من قبل 
أفراد معّينني أو فصائل سياسّية لتأكيد سلطة 
سياس���ية كما حدث يف الع���راق. إن عدم التثّبت 
ه���ذا بش���أن الفعالّي���ة املس���تقبلّية ووالء عناصر 
القوى املدربة يف اخل���ارج، وكذلك ما يقرب من 
اليق���ني من أن الوضع  سيس���وء قبل أن يتحّس���ن. 
كل ذل���ك جيع���ل م���ن الصع���ب التكه���ن مبوعد 

وصول احلكومة املركزي���ة إىل " نقطة التحوّل 
أو نقط���ة الالعودة " املنش���ودة، اليت ميتلك بعدها 
املرك���ز القوى القادرة مبا في���ه الكفاية. وإىل أن 
يت���م التوّصل إىل ه���ذه النقطة، م���ع وجود قيادة 
ناش���طة على اس���تعداد لتدي���ر ظهرها لسياس���ة 
اإلس���رتضاء الس���ابقة واس���رتاتيجيات اإلختيلر، 
فم���ن احملتم���ل - كجزء م���ن مرحل���ة إنتقالية 
ثالث���ة- أن يش���ّكل الفدراليون املس���ّلحون تهديدا 
خطريا إقتصاديا وسياسّيا النتقال ليبيا، يف حني 
يش���ّكل اجلهادي���ون الش���رقيون تهديدا عس���كريا 
وأمنيا أعظم. كما أن املصاحل اهلامشية يف مجيع 
أحن���اء البالد )مب���ا يف ذلك اجلماع���ات املذكورة 
أعاله واألمازي���غ والتب���و اخل  ( يعارضون توطيد 
س���لطة احلكوم���ة املركزية اليت تنط���وي عليها 
عملي���ة انتق���ال ناجح���ة إىل احلكم الدس���توري. 
وعل���ى الرغم م���ن أن اجلهاديني فق���ط يقومون 
حبمل���ة إغتي���ال املس���ؤولني احلكومي���ني، فهناك 
العدي���د من اجله���ات الفاعلة اليت تود أن تفش���ل 

احلكومة.
إن املش���هد السياس���ي واألم���ين احلال���ي يف البالد 
يض���م قوى ناب���ذة عديدة تتنافس على الس���لطة 

والنفوذ. 
•حتديد السياق:

يف ليبي���ا املئ���ات م���ن امليليش���يات املختلف���ة تضم 

م���ا يق���رب م���ن 250،000 رجل مس���ّلح تفّرخت 
وانتش���رت م���ن حوال���ي 30,000 الذي���ن حارب���وا 
يف الواق���ع ض���د قوات معم���ر الق���ذايف يف 2011. 
وُتعزى هذه الزيادة يف املقام األول إىل املدفوعات 
املرحب���ة اليت وع���د به���ا رئيس اجملل���س الوطين 
اإلنتقال���ي مصطفى عبد اجللي���ل يف عام 2011 
أولئ���ك الذين ميكنه���م اإلّدع���اء بأنه���م املقاتلون 
الثّوار. وعلى الرغم من عدم مشاهدتهم ألحداث 
امليليش���يات  أن  إاّل   ،2011 ع���ام  يف  اإلنتفاض���ة 
اجلديدة أعربت عن اس���تعدادها التام الستخدام 
الس���الح والق���وة للدف���ع بأجندته���ا يف مرحلة ما 
بع���د الق���ذايف. وللتعامل مع انتش���ار امليليش���يات، 
ب���دأت حكومات م���ا بعد الق���ذايف عملّيات تفاضل 
واس���رتضاء مجي���ع وخباص���ة معظ���م الكتائ���ب 
التخريبّية. ومثة مجاعات ميليشياوّية خمتلفة 
وضع���ت حتت مظل���ة وزارة الدفاع، وتش���مل درع 

ليبيا وحرس احلدود. )1( 
•حرس املنشآت احليوية وحرس املرافق النفطّية: 

يف ح���ني وضع���ت حت���ت رعاي���ة وزارة الداخلي���ة 
القّوات املعروفة باس���م اللجان االمنية العليا، فال 
ت���زال كل من ق���ّوات درع ليبي���ا واللجان األمنية 
العلي���ا أق���وى من اجلي���ش والش���رطة الوطنيني. 
ع���الوة عل���ى ذل���ك، م���ن املع���روف أنه���ا تتجاهل 
فع���ال التسلس���ل الرمس���ي للقيادة. فه���ي ال تزال 
موالية  لقي���ادة وحداتها فقط، ولي���س للوزارات 
أو احلكوم���ة ال���يت تدف���ع رواتبه���ا. وعل���ى الرغم 
م���ن أن هناك حم���اوالت جرت لوق���ف أو إصالح 
املدفوعات للميليش���يات العاملة أو غري املوجودة، 
فلم تطّبق بنجاح. أية خّطة شاملة. ونتيجة هلذا 
الفش���ل، تس���تمر يف الظهورعلى قائم���ة الرواتب 
احلكومي���ة "امليليش���يات األش���باح". وال ي���زال هذا 
احلكوم���ة  داخ���ل  املتنافس���ني  لالعب���ني  وس���يلة 
لسحب األموال للميليشيات اليت ينحازون إليها. 
واملدفوع���ات ألولئك الذين يّدع���ون العضوية يف 
امليليشيات رمسوا ش���كال جديدا من أشكال العقد 
االجتماعي اهلش متجّذرا يف عملّية االسرتضاء. 
قد وافقت امليليشيات على أاّل تتمّرد ضد احلكومة 
يف مقاب���ل تلّقي الدعم املتزايد الدائم، مع حتويل 
وصّي���ة  أنفس���ها  تعي���ني  يف  واحل���ق  املدفوع���ات 
عل���ى الثورة، األم���ر الذي منح الش���رعّية لتدّخل 
امليليشيات يف السياس���ة خارج القنوات السياسية 
والقانوني���ة املبّين���ة يف اإلعالن الدس���توري. ومع 
إزدي���اد املدفوع���ات واس���تخدام امليليش���يات للقوة 
للتدخل يف عملية صنع القرار احلكومي، فرض 
نفس���ه ش���عورباحلق يف الفوائد وصوت سياس���ي 
متمّيز يف توّجه امليليش���يات. وعلى مدى السنوات 
الث���الث املاضي���ة، أّدت هذه الرتتيب���ات إىل تآكل 
أم���وال ليبيا وأفضت إىل الفس���اد املال���ي، وعّززت 
من التّدخل املس���ّلح يف العملية الدميقراطية. إاّل 
انها مع ذلك مل تغرّي جوهريا من س���لوك )املؤمتر 
الوط���ين الع���ام( حتى بعد 7 فرباي���ر 2014، وهو 

تاريخ إنتهاء والية املؤمتر األولي.
ومن ثم إضمحّلت شرعّية  اهليئة بينما تكاثرت 
اإلحتجاجات الش���عبّية بس���بب متديد واليتها، ما 
أّدى إىل توّق���ف دوالي���ب اإلدارة. ويف أعق���اب هذه 
األح���داث، يب���دو أن العق���د اإلجتماع���ي الضمين 
ب���ني احلكومة وامليليش���يات ق���د ب���دأ يف التآكل 
تلق���ي  يف  املختلف���ة  امليليش���يات  اس���تمرار  م���ع 
املدفوع���ات احلكومي���ة. ويف الوقت نفس���ه س���عت 

صفقة ليبيا مع الشيطان: 
أو كسر دائرة اإلسرتضاء

أيضا إىل إسقاط صروح احلكم الشرعي السابقة )جيسون باك( و)كريم ميزران( و)حممد اجلرح(** ترمجة . مفتاح السّيد الشريف
والعملّي���ة اإلنتقالي���ة. وقد دعا البع���ض إىل حّل 
املؤمتر الوط���ين العام بالقوة، بينم���ا دافع آخرون 
على متدي���د واليته، فاإلس���الميون واملصراتيون 
يصطّف���ون يف الدف���اع ع���ن املؤمتراحلال���ي، بينما 
ض���ّده.  يصطّف���ون  والفديرالي���ون  الزنتانّي���ون 
ويظه���ر أن التش���ققات اإلجتماعية والسياس���ية 
يف ليبي���ا قد تصّلب���ت، ما اس���تلزم صفقة كربى 
جدي���دة وعق���دا اجتماعي���ا جدي���دا. إن ظ���روف 
زي���دان  عل���ي  الس���ابق  ال���وزراء  رئي���س  س���قوط 
املش���ينة توّض���ح إىل أي م���دى احنّطت السياس���ة 
العقيم���ة، حي���ث ال  الضغائ���ن  ه���ّوة  الليبي���ة يف 
يعمل أي جانب م���ن أجل املصلحة الوطنية. وقد 
اختذت امليليش���يات املصّدق عليه���ا وغري املصّدق 
عليها م���ن احلكومة إج���راءات مارقة يف الس���عي 
النوع���ني  وكال  اخلاص���ة.  أجندته���ا  لتحقي���ق 
م���ارس التهريب والتقات���ل يف النزاع���ات املميتة، 
أو اإلس���تيالء عل���ى املمتل���كات لتحقيق مكاس���ب 
ش���خصية. وه���ذه األن���واع من املمارس���ات س���ادت 
عل���ى قدم املس���اواة يف أعم���ال امليليش���يات املوافق 
عليها كما يف امليليشيات اخلارجة عللى القانون، 
فجميعها أعاقت باس���تمرار جهود احلكومة لنزع 
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وذلك من أجل 
مواصلة اإلستفادة من مركز القّوة الذي حتتّله 
يف اجملتمع الليي، وكذلك للحفاظ على شبكات 
احملس���وبية املقام���ة عل���ى أس���س إعط���اء األوامر 

والتحّكم يف هياكل الرفابة. 
أصبحت وزارة الداخلية وبعض الفروع املتشّعبة 
إس���الميون  عليه���ا  يهيم���ن  الدف���اع  وزارة  م���ن 
متش���ّددون هل���م مقاص���د مناهض���ة للحكوم���ة. 
واحل���روب املمّوهة يف بنغ���ازي وطرابلس، فضال 
ع���ن االنزاع���ات املباش���رة عل���ى اس���تبدال املؤمتر 
الوطين العام، ميك���ن أن ُتفهم على أنها صراعات 
الس���يطرة عل���ى اجلي���ش يف ليبي���ا، أو  لف���رض 
حلرم���ان الس���لطات املركزية من الق���درة على 
ممارس���ة قيادة متماس���كة والتحّك���م يف هياكل 

الرقابة.
وامليليشيات يف شرق البالد لديها نزعة إسالمّية 
إىل ح���د كبري، وتنقس���م ب���ني املعتدل���ني الذين 
يري���دون حتقي���ق النج���اح للعملي���ة السياس���ية، 
واملتطرف���ني الذي���ن يس���عون بنش���اط إىل عرقلة 
وقت���ل  العن���ف  باس���تخدام  السياس���ية  العملي���ة 
حة  املدنيني. وم���ن بني املعتدلني، اجلماعة املس���لّ
التخريبي���ة يف الش���رق - باملفه���وم اإلقتص���ادي- 
باملكت���ب  واملعروف���ة   )2( لإلس���الميني  املض���اّدة 
السياس���ي يف برقة بقيادة إبراهيم جضران. وقد 
ش���لت جمموع���ة جض���ران مالي���ة احلكومة من 
خالل منع الصادرات من حمطات النفط الكربى 
منذ أواخر صيف عام 2013. ويف  مارس 2014 
جنح���ت يف حتميل النفط على الناقلة )مورنينج 
س���تار(. وجناح ه���ذه املن���اورة ورّد الفع���ل العاجز 
م���ن فب���ل احلكوم���ة أّدى إىل اإلطاح���ة بزي���دان. 
وم���ع ذل���ك، ال أنصار جض���ران وال اإلس���الميون 
املعتدلون استهدفوا املدنيني الليبيني أو املسؤولني 
بالعن���ف. وال ميكن قول نفس الش���ئ ع���ن أنصار 
اجملموع���ة  وه���م  ب���ارد،  ب���دم  القتل���ة  الش���ريعة 
الوحي���دة يف ش���رق ليبي���ا اليت يش���تبه يف اغتياهلا 
املسؤولني الليبيني واملسؤولني األجانب واملدنيني 
الليبي���ني. بينم���ا يف الغ���رب، تهيم���ن ميليش���يات 
مصرات���ة والزنت���ان. وميليش���يات الزنت���ان متيل 
احلكوم���ة،  م���ع  تعاطف���ا  أكث���ر  تك���ون  أن  إىل 
خصوصا عندما كان يس���يطر عليها علي زيدان، 
ولكنها معارضة للمؤمتر الوطين العام. ووس���ط 

الفوضى املؤّسس���اتية بعد رحي���ل زيدان، فإنه من 
غ���ري الواضح كيف س���يتصّرف الزنتانّيون جتاه 
فق���دان الداعم الرئيس���ي هلم. فهم ال يتماش���ون 
جنب���ا إىل جنب م���ع امليليش���يات األكث���ر توّجها 
إس���المّيا يف طرابلس ومصرات���ة الذين يدافعون 
ع���ن املؤمتر الوط���ين الع���ام، ويعارض���ون مفهوم 
اإلنتخاب املباشر لرئيس الدولة. ومع ذلك يبقى 
م���ن املقبول ظاه���را أن هذه الفصائ���ل املتعارضة 
س���وف تتوّص���ل إىل اتف���اق تس���وية تارخيية ملنع 
تفتي���ت ليبيا وحتديد إط���ار للمرحلة اإلنتقالية 
الثالثة. والتحّدي أم���ام الفيدراليني واجلهاديني 
قد يك���ون كافي���ا لتعزيز التحال���ف بني اجلهات 

الفاعلة الرئيسية. 
اإلنقسامات يف املشهد السياسي:

لقد أثارت زيادة التوّتر بني القوات )اإلسالموّية( 
وغري )اإلس���الموّية( مظاهرات شعبية وحماولة 
القيام بانقالبات، وكذل���ك أثارتها حّدة الصراع 
داخ���ل املؤمتر الوطين العام أو بني اجلماعات اليت 
حت���اول التأثري فيه. يف أوائ���ل فرباير عام 2014، 
ب���دأت االحتجاج���ات املناهضة لالس���المويني يف 
طرابل���س تدع���و إىل ح���ل املؤمت���ر الوط���ين العام 
النته���اء واليته. وكانت هذه دعوة باهتة إىل حد 
ما، لكنه���ا أّدت إىل إنقالب���ني منفصلني مضاّدين 
لله���م يف منتصف فرباي���ر قبل إنتخاب���ات اهليئة 
الدس���تورية : األول قام به  اللواء الس���ابق خليفة 
حف���رت، ال���ذي ح���اول أن يّدع���ي س���لطة خاص���ة 
لإلش���راف على خارطة طريق سياس���ية جديدة؛ 
والثان���ي م���ن قب���ل جمموع���ة ميليش���اوّية م���ن 
الزنتان مناهضة لإلس���المويني، اليت حاولت حل 
املؤمتر الوط���ين العام ورعاي���ة عملّية حتّول إىل 
إدارة جدي���دة. واآلن يف أعق���اب اإلطاحة بزيدان 
فى مارس، فقد بدأت محلة حفرت تكتس���ب زمخا 
خاص���ة يف الش���رق، مس���تفيدا م���ن اهلي���اج الذي 
تس���ّبب فيه الفدرالي���ون وتده���ور الوضع األمين 
ال���ذي تس���ّبب في���ه اإلس���المّيون، فأعلن���ت قبائل 
خمتلفة مناوئة لإلس���المويني وكذلك ضباط 

عسكرّيون دعمهم حلفرت.
ث���م أعلن���ت كل من مجاع���ة اإلخوان املس���لمني 
وحتال���ف الق���وى الوطني���ة، جنب���ا إىل جن���ب مع 
غريهما من التّيارات الس���ائدة يف املؤمتر الوطين، 
تأييدها إلج���راء انتخابات جدي���دة حبلول يونيو 
ع���ام 2014. واتضح أن أنصار اإلخوان املس���لمني 
امليليش���يات  وق���ادة  م���ن مصرات���ة  والسياس���ّيني 
املصطّف���ني إىل جانب اإلخوان، ال يريدون مجيعا 
إنتخاب���ات مباش���رة لرئاس���ة الدول���ة أو رئاس���ة 

ال���وزارة. بينما خصمهم حتال���ف القوى الوطنية 
وامليليش���يات املتحالف���ة مع���ه، مب���ا يف ذل���ك تلك 
اليت م���ن الزنتان، تفّض���ل اإلنتخابات الرئاس���ية 
املباش���رة. وقانون اإلنتخابات اجلديد الذي صيغ 
يف أبريل، ميثل إنتصارا لفصيل اإلخوان حيث أن 
رئيس الدولة س���يتم اختياره بش���كل غري مباشر، 
كما أن األحزاب السياسية سوف لن تكون قادرة 
على املش���اركة يف اإلنتخابات. وهذا من شأنه أن 
ميّهد الطريق إلعادة خلق هيئة مماثلة للمؤمتر 
الوط���ين الع���ام: يفتق���ر إىل التماس���ك والقي���ادة، 
واآلليات احلزبّية. وهي القادرة على بناء احللول 
الوس���طى والتواف���ق. وعل���ى الرغم م���ن احلصار 
مراك���ز  ض���د  بالعن���ف  والتهدي���د  واملقاطع���ة 
اإلق���رتاع واملباني احلكومية، فإن إنتخابات اهليئة 
الدس���تورية )ومهمته���ا صياغ���ة دس���تور جديد( 
ج���رت ي���وم 20 فرباير، م���ع أن التهدي���د بالعنف 
ال ي���زال خيّيم عل���ى عملية صياغة الدس���تور يف 
املس���تقبل. أيض���ا فإن ع���دم القدرة عل���ى انتخاب 
املرش���حني لبع���ض املناط���ق )مث���ل درن���ة وجبل 
الناخب���ني  مش���اركة  وكذل���ك  اخل..(  نفوس���ة 
املنخفضة، كل ذلك يغّذي جدال واس���ع النطاق 

حول شرعية عمل اهليئة الدستورية. 
��������������������������������������������������������������������������

هامش 
* أعطى احملّللون عنوانا لبحثهم باإلجنليزّية )صفقة 
أو مساومة ليبيا الفاوستّية(.وهو تعبري فلسفي  ُيعزى 
إىل أس���طورة شاعت يف القرون الوسطى عن فيلسوف 
بإس���م فاوس���ت )ميفيس���توفيليس( ح���اور الش���يطان 
على أن يبيع���ه روحه مقابل احلكمة والس���لطان. وقد 
حتّولت األس���طورة إىل أعمال أدبّي���ة وروائّية عديدة 
أشهرها رواية عميد املفّكرين األملان يوهان فولفجانج 
جوتي���ه بعن���وان )فاوس���ت(. واملقصد م���ن وراء العنوان 

واضح.
** جيس���ون باك: باحث يف تاريخ الش���رق األوسط يف 
جامع���ة كامربيدج ورئي���س )جلنة حتليل الش���ؤون 
الليبّي���ة( وحمّرر دراس���ة )إنتفاضة ليبي���ا عام 2011 
والص���راع من أجل مس���تقبل ما بعد الق���ّذايف - إصدار 
دار بالغري���ف ماكمي���الن 2013(، ونش���رت مقاالته 
وتعليقات���ه : نيوي���ورك تامي���ز، وول س���رتيت جورنال، 
وس���بيكتاتور، واجلاردي���ان، وفوري���ن بوليس���ي. وق���د 
خاط���ب جمل���س العم���وم الربيطان���ي ح���ول اخلط���ر 
الضاغ���ط ال���ذي متّثله املليش���يات على اس���تقرار ليبيا 
واانتقاهلا إىل احلكم الدس���توري. كم���ا يقوم بتقديم 
وال���دول  األطلس���ي  مش���ال  حل���ف  إىل  اإلستش���ارات 

األعض���اء فيه عن احلاجة لصياغة سياس���ات منس���قة 
متع���ددة األط���راف جت���اه ليبي���ا ترك���ز عل���ى البن���اء 
املت���الزم للق���درات الليبية يف مس���ائل األم���ن واحلكم 
الرش���يد، والقطاع���ات االقتصادي���ة. كري���م ميزران: 
كبري الباحثني يف مركز احلريري للشرق اآلوسط 
املتع���اون م���ع اجملل���س األطلس���ي وأس���تاذ مس���اعد يف 
 SAIS  كلية الدراس���ات الدولي���ة املتقّدم���ة )كلية
جبامع���ة جون هوبكن���ز(. وباإلضافة إىل اذلك يش���غل 
منص���ب اس���تاذ مس���اعد يف العلوم السياس���ية جبامعة 
ج���ون كاب���وت وكأس���تاذ زائ���ر يف )جامع���ة ليب���ريا 
 .)2002 روم���ا  LUISS يف  االجتماعي���ة  للدراس���ات 
كما عمل مدير مركز الدراسات األمريكية )روما(. 
حصل عل���ى درجة الدكت���وراه يف العالق���ات الدولية 
من كلية الدراس���ات الدولية املتقدمة، وحاصل على 
دكت���وراه يف القان���ون املقارن من جامعة "ال س���ابينزا" 
بروم���ا -إيطاليا. وكري���م ميزران ه���و مؤلف كتاب 
)التف���اوض وبناء اهلويات الوطنّية( إصدار مارتينوس 

نيهوف للنشر، 2007.
حمم���د اجلرح: يكت���ب حول الش���ؤون الليبّية يف موقع 
) حتّوالت السياس���ة اخلارجّية( وهي جزء من خمترب 
الدميقراطية، وهو مش���روع تعاوني بني جملة فورين 
بوليس���ي ومعه���د ليجاتوم. وقد نش���ر أعماال واس���عة 
النط���اق على ليبي���ا يف العديد من وس���ائل اإلعالم مبا 
 .CNNيف ذل���ك نيويورك تامي���ز، فورين بوليس���ي، و
ويرك���ز عمل اجلرح ع���ن ليبيا، عل���ى تقديم املعرفة 
احمللي���ة وامللّح���ة وحتليالت ح���ول الوضع السياس���ي 
واألم���ين يف الب���الد. وباإلضاف���ة إىل ذل���ك فه���و يقّدم 
اإلستش���ارات واملعلوم���ات للعدي���د م���ن املنظمات غري 

احلكومية ورجال األعمال والوفود السياسية.
)1( يعتق���د معظ���م الباحث���ني أن ثلثي امليليش���يات يف 
ليبي���ا تش���كلت بع���د س���قوط الق���ذايف يف اكتوبر عام 
2011 وأن ثالث���ة أرباع امليليش���يات النش���طة يف عام 
 .2011 2013، مل تش���اهد أحداث اإلنتفاضة يف عام 
حس���ب أول حمادثة أجراها املؤّل���ف يف نوفمرب 2013 

مع مسؤول ليي مشارك يف القضايا األمنية. 
)2( فريدري���ك ه���ري، "املعرك���ة م���ن أج���ل بنغازي" 
http://www.theatlantic.  2014 فرباي���ر   28
com/international/archive/2014/02/
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يف ليبيا املئات من امليليشيات املختلفة تضم ما يقرب من 250،000 رجل مسّلح تفّرخت وانتشرت من حوالي 30,000 الذين 
حارب���وا يف الواق���ع ضد قوات معمر الق���ذايف يف 2011. وُتعزى هذه الزيادة يف املق���ام األول إىل املدفوعات املرحبة اليت وعد بها 

رئيس اجمللس الوطين اإلنتقالي مصطفى عبد اجلليل يف عام 2011 أولئك الذين ميكنهم اإلّدعاء بأنهم املقاتلون الثّوار

علي زيدان مصطفى عبداجلليل عبداهلل الثين

الناقلة  مورنينج جلوري
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سريُة املثقِف اللييب
 حتفُل ليبيا مُبثقفني سريُهم ثقافة ، كما ثقافُتهم سرية وطٍن 

وجيل ،فهذه البالد فيها العوسُج زهرة ، حيث الصحراء كما اجلبل ال حياَة إال 
بصيغِة امُلستحل أي باإلمكان أبدع مما كان ، وبذا مثقف كهذا شجرة صبار كما 

تستقطر املاء تكسر أحادية اللون ، واجليل احلداثوي يف ليبيا كما يف العامل جيل ما بعد 
احلرب العاملية الثانية ،و ما أعقبُه من جيل ، خالل عقوِد ما بعد احلرب حتى السبعينات 

طلعت البالد وعاشت مسغبة ، كان املثقُف خالهلا ينظُر إىل اخللِف بغضب ، ويعيُش حمنة  
، ُمشرئبًا إىل الغد . 

كان شعاُر املرحلة : اجليل الصاعد ، املتمرد والعصامي ، من ينحُت بأظافرِه صخوراً صلدة ، 
يف ُمكابدٍة وجوٍع للمعرفة والبطُن خاوية و ال جيوب ، لقد مت انتاج كل شيء يف هكذا ظروف ، 
وإن كانت حماوالٍت فهي أيضا لبنات ، جاء النفُط وكانت السلطة قد غرقت به وفيه ، وداست 
على الثقافة والعلم معا ، لكن املثقف الليي ظل يف هذا العوز ثريا ، وبعيداً عن األضواء ُينتح كما 

ينحت.
سرية هذا املثقف رصدنا ملمحا منها يف ُعسر ، وكان كتاُب ميادين قد حوى بعض العسري 

والعصري منها ، يف حواراٍت ُمطولة نغتنُم الفرص رغم شح اإلمكانيات ، يٌد واحدة ال ُتصفق 
، لكن يَد ميادين ُتصفق على أي حال .

وباعتبار أن الصحافَة املكتوبة كانت وما تزال مصدر املعرفة ، لذا كان كتاُب 
العيد ُيطل متى  ، سيُكون كتابها كهالِل  ، لكن جريدة ال دعم هلا  ميادين 

توفر مثن الورق ، يف بالد تعاني األمرين الفقر والسلب ستكون األحالم 
مدعاة احلسد والضغينة ، وسيكون - يف حالنا - امُلثقفون خصوَم 

أنفسهم ُمكرسني اجلهد لقفِل الطريق .

سرية املثقف اللييب )2(
رئيس التحرير : أمحد القيتوري

 أواخر أبريل املاضي، وتلبية لدعوة كرمية 
من الصديق التونس���ي سعيد بالشيخ، حللت 
ضيف���ا عل���ي الرابطة التونس���ية للتس���امح 
مبقرها بالعاصمة التونس���ية، وهي منظمة 
أهلية تأسست بعد الثورة التونسية لغرض 
مكافح���ة التعص���ب ونش���ر ثقافة التس���امح 
وجتذيره���ا يف النفوس، بعد ظه���ور نزعات 
تعصبية قبلية وجهوية وأيديولوجية، وهي 
نزع���ات متوق���ع بروزه���ا بعد زل���زال عظيم 
كالثورة. كانت املناس���بة حماضرة ضمن 
سلس���لة حماضرات عن )التعصب، منش���ؤه، 
أسبابه، سبل معاجلته( ألستاذ علم االجتماع 
جبامع���ة 9 أبري���ل بتونس الدكت���ور عادل 
بالكحل���ة. احلض���ور كان حم���دودا لتزامن 
احملاضرة مع موس���م االمتحان���ات، ويف يوم 
العطلة األس���بوعية حيث جوالت الدوريات 
الرياضية، ومع ذلك كانت احملاضرة بالغة 
األهمي���ة تالها حوار ج���اد ال يقل أهمية. يف 
البدء اس���تعرض عضو بالرابطة تلخيصا ملا 
طرح خالل احملاضرات السابقة يف اختصار 

مكثف ال خي���ل باملعين والقيم���ة عرب مجلة 
نقاط: مالمح عام���ة للتعصب واملتعصب/ �� 
العصبية واحدة من السجايا الباطنية وهي 
من السجايا غري املفيدة، وهي مذمومة حيت 
ل���و كان���ت يف س���بيل احلق من غ���ري إظهار 
احلقيق���ة، بل م���ن أجل إظهار املرء لنفس���ه. 
����� هن���اك نوع���ان م���ن املتعصب���ني، متعصب 
أصل���ي. وهو ال���ذي ينت���ج التعص���ب ويدعو 
ل���ه، ومتعصب منقاد ميتث���ل ملنتج التعصب. 
 ����� األخري���ن.  يف  الش���ك  يعرتي���ه  كالهم���ا 
املتعص���ب هو عك���س الباحث ع���ن احلقيقة. 
����� التعص���ب ليس ل���ه دين. ����� يس���يطر علي 
املتعص���ب الوس���واس القه���ري، وه���و مرض 
نفس���ي ش���ديد التعقيد معاجلت���ه مرهقة. �� 
جيد املتعصب نفس���ه يف ضحاياه، ولعل هذه 

أخطر صفاته، إذ تعكس متكن السادية أو ما 
نرتمجه بالتلذذ بتعذيب األخرين، ويتعاظم 
املرض يف التعص���ب الديين املتبادل بني أهل 
املذاهب داخل الدي���ن الواحد بتجاوز تعذيب 
اآلخ���ر نفس���يا أو بدني���ا إلي إبادت���ه. �� يظهر 
الس���لوك التعصي عل���ي املتعص���ب دينيا يف 
س���لوكه اإلمياني، فهو يق���رأ القرآن بعنف، 
إذ أنه ال إراديا جيل���د ذاته بالقراءة العنيفة. 
����� القوة تس���بق العقل يف س���لوك املتعصب. �� 
عوامل تس���اهم يف ظهور وانتشار التعصب/ 
البيئة الثقافية، االحس���اس بالعزلة القبلية 
الدول���ة  انهي���ار  التعص���ب،  ن���وازع  يغ���ذي 
ينعش التعص���ب، وينمو الس���لوك التعصي 
م���ن خ���الل األس���اطري اجلهوي���ة والقبلية. 
يتلخ���ص التعصب يف آخر املط���اف يف إنكار 
حري���ة اآلخر س���واء كان علي ح���ق أو علي 
باط���ل، أما اإلنس���ان الس���وي فه���و من مييل 
إل���ي حيث مييل احلق ول���و كان إلي جانب 
أعدائه وليس إلي جانب أهله وعشريته. بعد 
ط���رح ملخص احملاض���رات الس���ابقة افتتح 

بع���رض  حماضرت���ه  بالكحل���ة  الدكت���ور 
أحاديث نبوية تذم التعصب وترفضه. يقول 
الرسول األكرم صل اهلل عليه وسلم: �� )من 
كان يف قلبه حبة خ���ردل من عصبية بعثه 
اهلل ي���وم القيامة مع أعراب اجلاهلية( �� )من 
تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة اإلسالم 
م���ن عنقه( �� )من تعصب عصبه اهلل بعصابة 
م���ن نار( ثم بني أث���ر تعصب أهل العلم علي 
الن���اس، فأه���ل العل���م عندهم تعص���ب، وهو 
ي���ؤدي إل���ي الفس���اد يف القضاي���ا العلمية، ملا 
يذه���ب الش���يخ أو أحد أتباعه إل���ي التعصب 
لرأيه دون النظ���ر إلي إحقاق احلق وإبطال 
الباطل. وعلي س���بيل املقارن���ة بني موقفني 
أحدهما متس���امح واآلخ���ر متعصب، ذكر 
احملاض���ر موقف الش���يخ الفخر ال���رازي من 

املش���بهة، إذ ي���ري الش���يخ أن م���ن يعتقد أن 
اهلل ل���ه يدي���ن وجيل���س علي كرس���ي، إلي 
آخر تصورات املش���بهة حول ال���ذات اإلهلية، 
فهو يعتقد كفرا ولكن���ه ليس بكافر. بينما 
يري ش���يخ اإلس���الم ابن تيمية خالف ذلك 
متام���ا، فم���ن ال يعتق���د ه���ذا االعتق���اد فهو 
كافر ويقتل. وقد توقفت مليا عند مس���ألة 
التكف���ري والفتوى بقتل من ال يؤمن باعتقاد 
حم���دد، مس���تحضرا آراء أثن���ني م���ن كبار 
علماء اإلس���الم أحدهم���ا من الق���رن الثاني 
عش���ر املي���الدي واآلخ���ر معاصر، فاملش���كلة 
ليس���ت يف جم���رد تكف���ري املخالف���ني، وإمنا 
يف الفت���وي بقتلهم، فالوق���وف عند التكفري 
وعدم جت���اوزه أهون بكثري م���ن الدعوة إلي 
قتله���م، ذل���ك ألن م���ن يكف���ر رمبا م���ا يزال 
يري مبدأ إتاحة الفرص���ة للتوبة واهلداية، 
فلع���ل اهلل ين���ور قل���ب الكاف���ر فيهت���دي إلي 
اإلميان. فاإلمام الغزالي عاجل مسألة تكفري 
اخلص���وم يف كتاب���ه "فيص���ل التفرقة بني 
اإلس���الم والزندقة" داعي���ا إلي جتنب تكفري 
املؤمن، ألنه أقصي ما توصم به قيمة سلبية 
يضيفه���ا خص���م عل���ي غرمي���ه. أما الش���يخ 
املعاصر وهو اإلمام حممد عبدة فقد س���جل 
يف كتابه " اإلس���الم بني العلم واملدنية" )إذا 
صدر ق���ول من قائل حيتمل الكفر من مائة 
وج���ه، وحيتمل اإلميان من وجه واحد محل 
علي اإلمي���ان، وال جيوز محل���ه علي الكفر( 
يص���در احلكم بتكفري اآلخ���ر املختلف دينيا 
أو مذهبي���ا م���ن متعصب دي���ين ال يدرك أن 
اإلك���راه واإلرغام ال ميك���ن أن ينتج مؤمن 
حقيق���ي، فاإلميان إقرار وخض���وع أصله ما 
وق���ر يف القل���ب وانتفي منه الري���اء والنفاق. 
وح���ني يلج���أ املتعص���ب إلي العن���ف يتحول 
إلي وحش بش���ري ال يقيم وزن���ا للحياة، ما 
يع���ين اش���تداد امل���رض، فالتعص���ب الديين � 
كما وصفه � فولت���ري، مرض يصيب العقل 
جيع���ل  فظي���ع  ه���وس  وإن���ه  كاجل���دري، 
املتعصب���ني قضاة حيكم���ون عل���ي باإلعدام 
عل���ي أبرياء ال يش���اطرونهم وجهة نظرهم 
وال تفكريه���م، وينطل���ق املتعص���ب من ظنه 
باالنتم���اء إلي خري فئة وم���ا الفئات األخرى 
إال ضال���ة منحط���ة. يف اجل���زء األخ���ري من 
احملاض���رة وقبل فتح باب احلوار واملناقش���ة، 
دع���ا الدكت���ور احملاضر بالكحل���ة إلي عدة 
مقاربات ملعاجلة التعصب، وهو من األهداف 
األصيل���ة للرابط���ة، وألهمي���ة ه���ذه الرؤى 
يف مكافح���ة التعص���ب، ألن خطره س���يطال 
اجلمي���ع، وه���و م���ن أب���رز األس���باب القت���ل 
وس���فك الدماء يف ه���ذه املرحل���ة املضطربة 
من تارخينا، س���أخصص احلدي���ث كله يف 
املق���ال املقبل عن ه���ذه املقارب���ات العالجية، 
والفك���رة ال���يت طرحته���ا ملا دعي���ت للتعليق 
عل���ي احملاض���رة، وقد نال���ت استحس���انهم، 
وس���وف تتبين الرابطة تنفيذها ميت توفرت 
هلا االمكانيات، ألنه���ا مكلفة والبد من دعم 
الدول���ة هل���ا، وبال ريب ف���إذا كان���ت تونس 
حباج���ة إل���ي النض���ال ض���د التعص���ب مرة 
فنحن يف ليبيا حباج���ة إليه ألف مرة، ومن 
املفي���د االس���تفادة م���ن جتربته���م الناجحة 
ح���يت اآلن أكث���ر م���ن أي دول���ة أخ���ري يف 

املنطقة.

ضد الكره..ضد القسوة..ضد التعصب
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عبد اهلل الكبري

مازق: االنرتبول 
مستعد ملعاونة 
ليبيا السرتجاع 
األموال املنهوبة

وكاالت : ق���ال ص���احل م���ازق، وزي���ر الداخلي���ة 
املكلف فى احلكومة املؤقتة، يوم الس���بت املاضي، 
إن منظمة اإلنرتبول أبدت إس���تعداداتها التامة 
ملعاون���ة ليبي���ا ف���ى إس���رتجاع أمواهل���ا املنهوب���ة 
ف���ى كافة أحن���اء العامل، مش���رياً إل���ي أن حبثه 
خالل زيارته لفرنس���ا إمكانية  تفعيل البطاقات 
احلم���راء، والنش���رات الربتقالي���ة فيم���ا يتعل���ق 
باملطلوب���ني واجملرم���ني. وأض���اف م���ازق خالل 
مؤمت���ر صحايف عقد بطرابلس، أن األمني العام 
لالنرتبول اب���دي مرونة كبرية ملس���اعدة ليبيا 

فى تلك القضية.

نهب كنوز شحات
تعاني مدينة ش���حات األثرية أعمال تنقيب غري 

قانونية وسرقة لآلثار ينفذها لصوص.
وناش���د الناش���طون يف اجلبل األخض���ر بضرورة 
أن تس���عى الس���لطات احمللية يف املنطقة والدولة 
لبح���ث احللول الناجعة إليقاف هذا االس���تنزاف 

للثروة السياحية اليت تذخر بها هذه املنطقة.
العاش���ر  املرك���ز  يف  تأت���ي  ش���حات  أن  يذك���ر 
بقائم���ة املدن األثرية بالع���امل، كما أنها تصنف 
ثالث أمج���ل مدينة عربية، وتتمي���ز باحلمامات 
اليوناني���ة، وبه���ا معب���د زي���وس الذي تأس���س يف 
القرن اخلام���س قبل امليالد ومعب���د أبولو وغريه 
من املعاب���د، وكذلك األغورا وجملس الش���ورى 

وقلعة األكرابوليس.
ويف العه���د الروماني أدخل بع���ض التغريات على 
املباني اليونانية وشيد الكثري منها مثل احلمامات 
الروماني���ة واملس���رح ورواق هرق���ل والكث���ري من 
املعابد والنصب، والس���ور اخلارج���ي الذي بين يف 
القرن���ني األول والثاني للمي���الد، كما يوجد بها 
كنائس تعود للعهد البيزنطي. وس���بق أن زارها 
عدد من الشخصيات بينهم الفيلسوف اإلغريقي 

أفالطون.

صاحل مازق
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أحوال حايله بني الزمان وطيبه  ..     
أحوال جبدهن للناس فيه الغيبه          

أحوال يبكن على اليمني وعلى اليسار يتكن      
.. أحوال خلفن عقدات ما ينفكن  

وباب النجى منهن اهلل جييبه                      
•أهُلنا من األشراف وحنن للعلم 

يف   1953 نوفم���رب   25 يف  ودان  يف  ول���دُت 
وس���ط ليبي���ا فيما ُيع���رف مبنطق���ة اجُلفَرة 
. أهُلن���ا م���ن األش���راف وه���م أساس���ًا مخ���س 
قبائ���ل وعائ���الت تتمي���ز بالرتابط األس���ري 
واالجتماع���ي وبال���ذات احلياد جت���اه القبائل 
أه���ُل  ُيك���ُن هل���م  ، هل���ذا  واملناط���ق األخ���رى 
املنطق���ة الوس���طى واجلنوبي���ة الكث���ري م���ن 
االح���رتام ويدعونه���م للتحكي���م ومفاوضات 
الصل���ح . أما اقتصاديًا فه���م مزارعون وجتار 
،يف موس���م احلصاد يتبادلون التمور الس���لعة 
األساس���ية م���ع القبائل اجملاورة م���ن مغاربة 
وأوالد سليمان ،وقذاذفة ، وورفلة ، وفرجان، 
الص���وَف  يأخ���ذون  امُلقاب���ل  ويف   ، وعبادل���ة  
والش���عرَي والقم���َح وبضائ���َع الُرح���ل وش���به 
الُرحل . جدي محيده الصغري الشريف كان 
ش���يخًا للزاوي���ة السنوس���ية يف ودان وُمعلما 
للق���رآن ، وج���دي لوالدت���ي علي ب���ن حممد 
السنوس���ي كان جُماهدا يف دور عبد اجلليل 
س���يف النص���ر، وش���ارك يف ُمعظ���م مع���ارك 
املنطقة الوس���طى مثل : احلش���ادية ، وعافية 
، ومع���ارك اجلنوب ، س���واء يف فزان أو يف آخر 
املعارك يف واو والكفرة . بعد الُكفرة تزوج من 
جدتي عائش���ة) بومريز( وهي تنتمي لعائلة 
كبرية من قبائل الزوية يف الُكفرة وإجدابيا 
وبنغازي ، فعائليت ترتبُط باملنطقة الوسطى 
والش���رقية ، توفي���ت جدت���ي يف ) فايا( مشال 
تشاد بعد هزمية اجملاهدين ،أما والدتي فقد 
ولدت يف )فايا( أيضا.                                                    

•يف ودان كانت طفولًة سعيدة
نش���أُت يف بي���ت عل���م ألن ج���دي كان ُمعلما 
محي���ده  عبداللطي���ف  وال���دي  و   ، للق���رآن 
الشريف درس القرآن أيضا  ضمن عدد قليل 
من األوالد  يف ودان الذين درس���وا يف املدرسة 
االبتدائية اإليطالية .وبعد االستقالل كان 
من أوائل األش���راف الذين ُعينوا كُمدرسني  
يف مدرس���ة ودان االبتدائية ، ثم  يف مدرس���ة 
زل���ة االبتدائية . أمُه جدتي مربوكة حممد 
م���ن  ُطلق���ت  ال���يت  الش���ريف  عبداللطي���ف 

ج���دي ورب���ت ولديه���ا 
وسليمان،  عبداللطيف 
لكنها فق���دت ابنا وبنتا 
ونقص  املرض  بس���بب 
كان���ت    . ال���دواء 
عبداللطي���ف  عائل���ة 
هل���ا الدع���م األكرب يف 
تربية والدي وس���يدي 
ط���الق  بع���د  س���ليمان 
                                                                                        . مربوك���ة  جدت���ي 
الس���نوات  قضي���ُت 

الثالث���ة األوىل يف ودان ، وكان���ت طفول���ًة 
س���عيدة حيث كنُت حُماطًا برعاية اجلدان 
واجل���دة واألعم���ام واخل���االت . كن���ُت أحُب 
الذهاب للس���واني والرب مع جدي علي � الذي 
كان األق���رب لي � وبال���ذات يف منطقة جبل 
ودان والرواغ���ة . كان ج���دي عل���ي حيك���ي 
ل���ي قص���ة حيات���ه أكث���ر م���ن م���رة وكأنُه 
أراد م���ين أن أتذك���ر التفاصي���ل .ع���اش هذا 
اجل���د ُقبيل االس���تقالل ، كان���ت حياتُه هي 
مرحل���ة اجله���اد والص���راع م���ن أج���ل البقاء 
واهلجرة لتش���اد . الوال���دة احلاجة مربوكة 
علي حممد السنوس���ي كانت حادة الذكاء 
، س���ريعة البديه���ة ، والطرف األق���وى داخل  
األس���رة ، كان���ت جبانبها جدت���ي مربوكة 
اليت صارت االم هلا خاصة وأن والدتي فقدت 
امها عائشة بومريز وهي طفلة . والغريب أن 
والدت���ي كانت تذك���ُر أَمه���ا وافعاهَلا طوال 
الوق���ت وبعد س���نني م���ن الُف���راق .. يف نهاية 
الس���تينات جاء أه���ُل أمي إىل س���بها ، وبعدها 
زارت ُأمي ووالدي الكفرة ،وكان لقاء  خارقا 

ومحيميا .                                                      
ودان  مدرس���ة  يف  الطلب���ة  أصغ���َر  كن���ُت 
االبتدائي���ة ، مل أك���ن مُمي���زا خل���ويف م���ن 
املعلم���ني لك���ن دفَء وحمب���َة األه���ل كانت 
عام���اًل إجيابيًا ُمهمًا . األس���رة مل تكن فقرية 
وال غنية لكنها متوسطة احلال .                                                   

•يف املنشية صار لنا منزل حديث بالكهرباء 
زل���ة  مدرس���ة  يف  للتدري���س  وال���دي  ُنق���َل 
االبتدائية ، وعش���ُت مع جدتي وأمي يف ودان 
، لك���ن بعده���ا ُنقل والدي إىل س���بها عاصمة 
اجلنوب الليي ،وُعني والدي ُموظفا يف إدارة 
احملاك���م بوالي���ة ف���زان ، وانتقل���ت العائل���ة 
وجدتي معنا إىل س���بها حيث ص���ار لنا منزل 

حدي���ث بالكهرب���اء 
يف منطقة املنش���ية 
مايس���مى  أو 
البيض���اء  املنش���ية 
العم���ل   وبه���ذا   .
اجلدي���د  اإلداري 
وج���دُت نفس���ي يف 
مدين���ة ناش���ئة بها 
،والكشافة  األندية 
ت  ملكتب���ا ا و ،
،واملقاهي ،واألندية 
الرياضي���ة ،ودار الع���رض الوحيدة يف جنوب 
ليبيا )س���ينما االحتاد( . كانت س���بها تتمتع 
جبو حداث���ي حض���ري مُمي���ز باإلضافة إىل 
ف���رق املوس���يقى ، ووج���ود جالي���ات عربي���ة 
وأجنبية ُمتعلمة وُمثقف���ة وخاصة أصدقاء 
الوالد وُجلهم م���ن الُقضاة واحمُلامني ورجال 
النيابة الذي���ن كان يدعوهم لبيتنا ، وُكنت 
أحتدث إليهم وأناقش���هم .هنا البد أن أذكر 
باجلن���وب  وجه���ل  مع���ريف  فق���ر  هن���اك  أن 
اللي���ي حتى لدى الفئ���ات امُلثقفة يف املنطقة 
الش���مالية سواء يف الشرق أو الغرب . اجلنوب 
كان ُمهمًا و ل���ه تركيبة ُمركبة حضرية 
التس���اُمح  إىل  باإلضاف���ة   ، زراعي���ة  بدوي���ة 
االجتماع���ي املتمي���ز لفئ���ات إثني���ة وقبلي���ة 
م���ن مجيع أحن���اء ليبي���ا والُبلدان اجمل���اورة ، 
وامله���م الذي اليذكره الكثريون هو التقاليد 
الثقافي���ة واحلضري���ة يف الزوايا واملس���اجد ، 
ناهي���ك ع���ن اأُلس���ر العلمية اليت درس���ت يف 
اجلن���وب ومص���ر وتون���س .                   عندم���ا 
انتقل���ْت اأُلس���رة إىل س���بها ، بدأُت الدراس���ة 
يف مدرس���ة س���بها املركزية وه���ي من أقدم 
املدارس يف س���بها كطالب يف الفصل الرابع . 
كن���ُت أصغر الطلبة ، كان معي العديد من 
الطلب���ة العائدين م���ن املهج���ر ، وبالذات من 
تش���اد والنيج���ر، وكانوا يكربونين يف الس���ن 
. كنت أمش���ي ملس���افة مخس���ة كيلومرتات 
للمدرس���ة . سبقين للدراس���ة جيالن وكان 
من الطلبِة الذين درُس���وا يف سبها املركزية : 
عبدالسالم جلود ، ومعمر القذايف ، وآخرون .                        
مل أكن طالبًا ُمتفوقًا يف هذه املرحلة ،وكان 
العق���اب اجلماع���ي بالض���رب والتخويف هو 
الس���ائد يف الثقافة الليبية حينذاك . مع ذلك 
كان هن���اك بع���ض املدرس���ني الذي���ن أثروا 

يف ،مث���ل األس���تاذ علي الرحي���ي الذي كان 
يق���رُأ لن���ا الُصح���ف ، وأيضا األس���تاذ حممد 
الش���نقيطي ، واألس���تاذ عثم���ان الغزال���ي من 
س���وكنة    و يف س���بها أيضا وبناء على رغبة 
الوالد تابعُت قراءة القرآن يف الفرتة  املسائية 
يف مس���جد )قعي���د( لث���الث س���نوات عل���ى يد 
الفقيه قنونو الزليطين.                                                                            

•من فشلوم إىل مصيف جليانة ببنغازي
كان الوال���د يأخذن���ي يف زيارت���ه لطرابلس 
الغ���رب ،وكنا ُنقي���م عند العم���ة فاطمة يف 
ح���ي فش���لوم.كانت طرابل���س يف ذاكرت���ي 

باهرة ومجيلة ، ومازلُت أذكرها.        
    يف نهاي���ة املرحل���ة االبتدائي���ة ذهب���ُت يف 
رحلٍة مدرس���يٍة لبنغازي والبيضاء ودرنة يف 
ع���ام 1966 ، كانت األروع يف طفوليت حيث 
قضي���ت م���ع بعث���ة الطلبة ش���هرا يف مصيف 
جليان���ة ببنغ���ازي ثم زرنا اجلب���ل ودرنة . يف 
املرحلة اإلعدادية درس���ُت يف مدرس���ة )علي 
بن أبي طالب( اليت تقع بني اجلديد واملنشية  
، كان م���ن أه���م أس���اتذتي املرحوم األس���تاذ 
أبو القاس���م قدي���ح الذي جعل���ين أحب األدب 
واللغة ، وكان قائدا يف الكشافة وُيغين أيضا 
. انضممت لألش���بال والفتيان وأعطاني ذلك 
فرصة لقضاء ُمعسكرات صيفية يف طرابلس 
،وبنغ���ازي ،وتونس ،واجلزائر واملغرب ، حيث 
ُكنا ضمن البعثة الليبية . األهم بالنسبة لي 
أني قابلُت وتعرفُت على شباب من جيلي من 
مجيع أحناء ليبيا حيُث كنا نعيُش على حِب 
ليبيا كوطن يف أغانينا ، وُمعسكراتنا ونشعُر 
بأنن���ا ننتم���ي لوط���ن امسه ليبي���ا ، وجزء من 

املغرب العربي، والعامل العربي .   
•كانت اليونسكو بسبها واملركز الثقايف األمريكي                                                              
 بدأُت االهتم���ام بالقراءة ومش���اهدة األفالم 
ُك���ربى  مكتب���ات  أرب���ع  س���بها  يف  وكان   ،
اليونسكو ، واملدرسة الثانوية ومعهد املعلمني 
، واملرك���ز الثقايف األمريك���ي . وكان الوالد 
يأتي لي بالكتب من طرابلس يف سن صغرية 
.                                  أيضا يف سبها جاءت األقدار 
بأستاذ ُموسيقي عبقري ، مصري من مدينة 
االس���كندرية ، وهو األس���تاذ الفاض���ل فاروق 
الدي���ب الذي كان ُمدرس���ا لفرقة الش���رطة 
املرحل���ة  بداي���ة  يف   . س���بها  يف  للموس���يقى 
االعدادي���ة اختار عش���رين طالبًا من س���تني ، 
وأنشأ اول فرقة مدرسية يف سبها ، بل الفرقة 

الوداني األمريكي يروي شيئا من السرية ،ويتفكر يف احلال
) حوار مطول مع - من غرق يف معتقالت العقيلة والتاريخ الليي - 

الوحيدة ذات اآلالت الغربية ، و كنت أعزُف الدكتور على عبد اللطيف امحيدة(
على آلة الرتموبيت . كان هذا االس���تاذ بارعا 
وق���ادرا على التعليم ، درس���ُت معه امُلوس���يقى 
خ���الل املرحل���ة االعدادي���ة ، وس���نتني خالل 
املرحلة الثانوية . دراس���ُة املوس���يقى كان هلا 
تأثري غري جمرى حياتي ألنين صرت أتذوق 
املوس���يقى وأفهمها ؛ هناك  يف مكان الخيطر 
على ب���ال أحد يف اجلنوب اللي���ي .. لكن هذه 
ه���ي احلقيقة !  كان يف س���بها أيضا مطبعة 
وصحيف���ة حملية تدعى )فزان(  ثم )البالد( 
. بل أن فضاَء احُلرية يف س���بها يف تلك الفرتة 
كان أكثر م���ن بنغ���ازي وطرابلس ، لذلك 
جند العدي���د من الُكت���اب الليبيني ينش���رون 
يف )ف���زان( و)الب���الد( . كان���ت هن���اك مكتبة 
مهم���ة تأت���ي بالُصح���ف واجمل���الت العربية 
وه���ي مكتبة ) بيجاد ( ، واحل���اج بيجاد كان 
رائع���ا ألنه كان حيجز لي الصحف العربية 
واملصرية مثل األس���بوع والكواكب وغريها . 
ويف س���بها كانت توجد أربعة أندية رياضية 
والش���باب  اآلن"   "القرضابي���ة  األهل���ي  ه���ي 
والش���رطة والنهض���ة . وأيض���ا الن���ادي الذي 
كنت أشجعه "اهلالل"                             كانت 

الستينات مرحلة غنية وثرية . 
•من الواو إىل الشاطي إىل اجلفرة                                             

     بع���د إمت���ام املرحلة االعدادي���ة انتقلُت إىل 
مدرس���ة س���بها الثانوي���ة ال���يت مجع���ت كل 
طالِب اجلنوب الليي من الواو إىل الش���اطي 
إىل اجلف���رة ، وأيضا م���ن طرابلس وبنغازي 
، واأُلس���ر ال���يت كان���ت تعيُش يف س���بها على 
اخلص���وص . م���ن أصدق���اء طفول���يت حممد 
العيس���اوي ، كان وال���دُه ضابط���ًا يف اجليش 
اللي���ي بس���بها  التعلي���م اللي���ي كان جي���داً 
ومُمي���زاً بالرغم م���ن ضعف تدري���س اللغات 
املصري���ون،  املدرس���ون  وكان  االجنبي���ة 
والفلسطينيون ،والسودانيون يف غاية الكفاءة 
بدقة االختيار يف تلك الفرتة .                                                        
طفوليت يف س���بها كانت يف مناخ الس���تينات 
حيث بدأت مرحلة تأس���يس الدول���ة الليبية 
عل���ى أس���اس ق���وي ومبش���اركة كف���اءات 
عربي���ة وأخرى م���ن االمم امُلتح���دة . أنتجت 
هذه املرحلة أجي���اال بتعليٍم عاٍل وحديث من 
غ���ري تعصب ديين أو ش���وفيين . كانت هناك 
بع���ض الطالب���ات يدرس���ن معن���ا يف املرحل���ة 
املرحل���ة  يف  الدول���ة  أن  واأله���م   ، الثانوي���ة 
امللكية مل ُتأم���م اجملتم���ع وتنظيماته املدنية 
ب���ل أن احلراك االجتماع���ي كان قويا برغم 
وال���دول  املتح���دة  الوالي���ات  م���ع  التحال���ف 
الغربي���ة وبرغ���م س���يطرة النخبة اآلس���رية 
عل���ى  الريفي���ة  والعش���ائرية  احلضري���ة 
مؤسسات الدولة .                                                                   
•أنا مدين هلذا األب اإلنس��ان الذي كان سابقًا جل
يله                                                                              

كن���ُت واح���داً من مثاني���ة طلب���ة أوائل على 
مستوى ليبيا ُبعثوا لدراسة العلوم السياسية 
السياس���ية  والعل���وم  االقتص���اد  كلي���ة  يف 
جبامعة القاهرة يف ع���ام 1972. هذه الكلية 
ال���يت مل أك���ن أعل���م الكث���ري عنه���ا كان���ت 

مفاج���أة كب���رية . فه���ي ال تقب���ل إال ع���دداً 
صغ���رياً جداً ال يزيُد على 200 طالب س���نويا 
وذوي درج���ات عالي���ة من القس���مني العلمي 
واألدب���ي  ، تش���مل الكلي���ة ث���الث ختصصات 
من���ذ الس���نة الثانية وه���ي العلوم السياس���ية 
أفض���ل  وتض���ُم   ، واالقتص���اد   ، واإلحص���اء   ،
األس���اتذة املصري���ني ، واألهم تف���وق الطلبة 
الذي���ن كان���وا يف غاي���ة اجلدية وال���ذكاء . 
من األس���اتذة أذكر :  بطرس غالي، وحامد 
ربي���ع ، وعزالدين ف���ودة ، ورفع���ت احملجوب 

، وعل���ي الدين ه���الل ، وآخ���رون .  أراد الوالد 
أن أدرس القان���ون وأن أصب���ح قاضيا يوما ما 
لك���ن اهتمام���ي األدب���ي والثق���ايف ورغبيت يف 
اكتشاف العامل شجعتين على االصرار على 
قب���ول املنحة العلمي���ة . وبرغم عدم موافقته 
ق���ام مبباركة اختي���اري وكان فخ���ورا بأن 
كن���ت م���ن االوائ���ل ، وأن ُيذك���ر امسي يف 
املذياع اللي���ي .كان الوالد ُمتمي���زاً جداً فهو 
عمي���ق التدي���ن ، وحيظى مبحب���ة االخرين 
، كم���ا كان عصري���ا وُمتفتحا عل���ى العامل 
وُمنصف���ا لنا ، ليس االوالد  وحس���ب بل حتى 
أخيت اللت���ني ش���جعهما الوالد عل���ى التعلم ، 
وكانت���ا م���ن أوائ���ل بن���ات القبيل���ة يف ذلك ، 
حصلت إحداهما على ش���هادة يف التمريض ، 
و األخرى على ش���هادة التاري���خ من اجلامعة 
يف س���بها . أن���ا مدين هلذا األب اإلنس���ان الذي 
كان سابقًا جليله                                                                        

•القاهرة حيث قابلت جيلي اللييب
 ، االقتص���اد  وكلي���ة  القاه���رة  إىل  نع���ود 
احلقيق���ة كن���ت أريُد أن أكتش���ف القاهرة 
رمب���ا أكثر م���ن دراس���ة العلوم السياس���ية . 
صحي���ح أن جيلن���ا كان يع���رف ليبي���ا جيدا 
لكين كنُت راغبًا يف اكتش���اف العامل . هناك 
ال���يت س���بقتين  يف القاه���رة قابل���ت الدفع���ة 
)الع���ام الس���ابق(  م���ن أوائ���ل الطلب���ة ومنهم 
حمم���ود جربي���ل ،وحمم���د الفقي���ه صاحل ،و 
حممود خلف ، وحممد عبدالعزيز، وحممود 
الطويي ومصطفى بوخشيم ، وآخرون قبلنا 
مث���ل مالك عبيد أبو ش���هيوة ، وعمر العفاس 

باإلضاف���ة إىل آالف الطلب���ة الليبي���ني – إذا 
مل خت���ين الذاكرة كان هن���اك أربعة آالف 
طالب وطالبة ليبي���ني يف اجلامعات املصرية 
بنهاية السبعينيات ، ُجلهم من األوائل ، درس 
الغالبية حلسابهم اخلاص ، ثم ُضموا للبعثة 
الليبي���ة . م���ا جيب ذك���رُه هن���ا أن معظمهم 
كان كف���وءا ، فيم���ا كان بعضه���م وألول 
مرة من االوائل يف اجلامعات املصرية ، وهذا 
مل حي���دث قط م���ن قب���ل ، وهو أك���رب دليل 
على عم���ق ومتيز التعلي���م الليي يف مرحلة 
االس���تقالل خالل املرحلة امللكية والس���نوات 
قبي���ل   1979  1969- م���ن  األوىل  العش���رة 
ظهور الديكتاتورية الشرسة فيما بعد.                                                                                  
مل أك���ن م���ن الن���وع التقلي���دي يف الدراس���ة 
كنُت أحب أن أقرَأ ، وأدرَس ما ُيثري اهتمامي 

وخاصة التفك���ري النقدي ، كان���ت اجلامعة 
مث���ل اجملتمع املصري متُر  مبرحلٍة انتقالية 
بعد موت عبدالناص���ر ،وكان اجلدُل كبرياً 
يف اجلامعة ، ومناُخ احلرية ال بأس به . كان 
االنفتاُح عل���ى الثقافة واجملتم���ع املصري يف 
جماالت التاريخ واالجتماع واملسرح والسينما 
والندوات الفكري���ة يف القاهرة أكثر أهمية 
بالنسبة لي من الدراسة اجلامعية حبد ذاتها 
. كن���ت وصديق���ي احلمي���م حمم���د الفقيه 
ص���احل أكث���ر انفتاحا على التي���ارات األدبية 
والثقافي���ة م���ن زمالئنا الذي���ن انصرفوا إىل 
االهتمام بالدراس���ة األكادميية والتحصيل 
العلم���ي . كما أذك���ر صديقي حممد قريو 
ال���ذي ش���اركين حض���ور الن���دوات األدبي���ة 
والفكري���ة يف القاه���رة . وبال���ذات قه���وة باب 
اللوق حيث التقين���ا بالدكتور لويس عوض  
، جعل���ين اهتمامي بالس���ينما أكث���ر انفتاحا 
على نادي الس���ينما الذي عرف���ين على النقد 
الس���ينمائي ، واجتاه���ات الس���ينما العاملي���ة . 
كنت وحمم���د الفقي���ه صاحل نق���رأ ونكتب 
الشعر ، ونتابع بشكل عميق التيارات العربية 
والن���دوات يف هذا اجمل���ال ، وربطتنا صداقات 
م���ع ش���عراء الس���بعينات مث���ل عل���ي قندي���ل 

وحلمي سامل.
•أمحد اهلل أنين مل ُأبعث إىل الغرب                                

كان���ت القاه���رة حمط���ة ُمهمة ل���ي وأمحد 
املرحل���ة  الغ���رب يف  ُأبع���ث إىل  أن���ين مل  اهلل 
اجلامعي���ة ألنين تعرفت بعم���ق على الثقافة 
واجملتم���ع املص���ري مم���ا أعطان���ي مفاتي���ح 

للمعرفة وملواصلة االكتش���اف يف الدراسات  
العليا .على املس���توى االجتماعي تعرفت على 
العش���رات من الشباب الليي من مجيع أحناء 
ليبيا بل  أزعم بأن نصف شباب بنغازي كان 
ي���درس يف القاه���رة وهل���ذا كون���ت عالقات 
وصداق���ات عميق���ة وقوي���ة خ���الل املرحل���ة 
اجلامعي���ة الزلت اعت���ز بها حت���ى اآلن فأعز 
حمم���د   : القاه���رة  يف  قابلته���م  أصدقائ���ي 
الفقيه ص���احل ، وعمر العفاس ، ومالك عبيد 
بوشهيوة ،وحممود خلف ، وحممد اخلوجه ، 
و زياد علي ،والراحل علي عيس���ى القبالوي، 
وعبدالقادر النقي ،وحممود جربيل ، واحلاج 
عبدالرمحن ب���و ختالة، وعبداملنصف البوري 
، وموس���ى بالكاب���وة ، وحمم���د الش���خترييه 
، وابراهي���م الطي���اش ، و إمي���ان السنوس���ي ، 
وف���دوى وحمم���د بويصري، ومج���ال محيده 
،ومتيم مفراكش ، وهاني شنيب ،وآخرون .  
والثقاف���ة  بالقاه���رة  عالق���يت       وكان���ت 
املصري���ة ُمركب���ة فأن���ا مدين هل���ذه املدينة 
اليت عش���ت فيه���ا مرحلة خصب���ة  بعيدا عن 
الس���لطة األبوي���ة لكين اكتش���فت يف الوقت 
ذات���ه  أن الُنخبة املصرية ال تعرف عنا ش���يئا 
ب���ل أن أفكارها عن���ا بدت ُمضحك���ة، يف وقت 
كان بعضنا يع���رف بعمق الثقافة املصرية !                           
ويف اخلت���ام أن���ا مدي���ن لدراس���يت يف مص���ر 
والقاهرة يف تعميق معرفيت ونضجي املعريف 
هلذا عندما س���افرت للواليات املتحدة كانت 
ش���خصييت واضحة كطالب مس���لم وعربي 

من ليبيا .  
•وقررنا احتالل السفارة الليبية يف القاهرة                                                         
البد قبل أن احتدث عن دراسيت يف أمريكا أن 
احتدث عن احلرك���ة الطالبية واملوقف من 
العس���كر الذين تولوا السلطة يف عام 1969 .                                                                   
الطالبي���ة  احلرك���ة  يف  ناش���طًا  كن���ُت 
الليبي���ة كف���رع م���ن االحت���اد الع���ام لطلبة 
ليبي���ا   وعندم���ا ق���ام النظ���ام باهلج���وم على 
احل���رم اجلامعي يف بنغ���ازي وطرابلس يف 7 
أبريل قمنا بالتنديد بالعمل ، وقررنا احتالل 
الس���فارة الليبية يف القاهرة . اكتشفنا فيما 
بع���د أن بيننا بع���ض امُلخربين الذين َأرس���لوا 
أمساءن���ا إىل ليبيا ، لذلك مل أس���تطع العودة 
إىل ليبي���ا بعد التخرج إال بع���د أن جاء الوالد 
للقاه���رة وس���اعدني يف الدخ���ول . يف مط���ار 
طرابل���س قابلُت أحد الطلبة امُلواليني للنظام 
وح���دث بيننا جدل انتهى ب���أن هددوني بأني 
معروف لديهم وأنين س���وف ُأحاس���ب . عدُت 
إىل س���بها وعلمُت بأنين ال أس���تطيُع العمل ،  
إال أن���ي ومبس���اعدة صديق للوال���د عملُت يف 
ش���ركة املختار للتأمني لك���ين بقيت متوترا 
وخاصة بعد اعتقال الكثري من أصدقائي من 
كتاب وأدباء يف عام 1978 .                                       

•شيخ  اإلسالمي ، أقنعين جبامعة  واشنطن
جاء القدر بفرصة غري متوقعة وذلك عندما 
بدأ الدكتور حمم���د املدني احلضريي  وهو 
صديق ملعمر القذايف بتأسيس جامعة سبها . 
كان املدني صديقا للوالد وقد ساعدني على 
القبول يف جامعة س���بها و من ثم أرس���لت يف 
بعثة لدراس���ة السياس���ات األفريقية. وهكذا 
ش���اء الق���در أن أفلت م���ن االعتق���ال . اخرتت 
الواليات املتحدة ودرست اللغة االجنليزية يف 
مدينة سياتل يف الشمال الغربي من الواليات 
املتحدة .                                                              مدينة 

كنُت خائفا من أن أبتعد عن موطين حبكم املدة واملسافة ، وهلذا 
قررت أن أحبث يف قضايا املنهج والتاريخ االجتماعي اللييب

الوفد الليي املشارك يف مهرجان الشباب األفريقي تونس 1970
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س���ياتل م���ن أمج���ل امل���دن االمريكي���ة وفيها 
جامعة من أعرق اجلامعات يف أمريكا والعامل 
وهي جامعة واشنطن . كان أهل هذه املدينة 
متس���احمني ومنفتحني على الُغرباء مثلي ، 
وهي معروف���ة باألمطار الغزي���رة والطبيعة 
اخلضراء الس���احرة . قادت���ين مصادفة أخرى 
لتقدي���م أوراق���ي هلذه اجلامع���ة ألني كنت 
أفك���ر يف البداي���ة بتقدي���م أوراق���ي جلامع���ة 
هارف���ارد أو ي���ل أو كولومبيا . ق���ررُت زيارة 
اجلامع���ة ، واق���رتح أح���د األس���اتذة أن أقابل 
أس���تاذَا ُمسلما من أصل إيراني هو الذي لعب 
دروا يف إقناعي بالدراسة يف اجلامعة خاصة 
بع���د أن اجت���زت امتحان���ات اللغ���ة وامتحان 
GRE.   هذا األس���تاذ امسه علي رضا ش���يخ  
بالدراس���ة يف جامع���ة   أقنع���ين   ، اإلس���المي 
واش���نطن وعرف���ين مبكانة ه���ذه اجلامعة  و 
وافقت ألنين أحببت الن���اس وانفتاحهم على 
الغرب���اء . أمح���د اهلل بهذا القرار ألنين عش���ت 
أمجل عشر س���نوات يف حياتي يف هذه املدينة 
.أن���ا مدي���ن إىل هذا األس���تاذ أيض���ا بتعريفي 
بتاريخ إيران احلديث الذي اكتش���فت حنن 

العرب أننا ال نعرفه بعمق . 
•ومعظم أصدقائي الكتاب واألدباء سجنوا                                                         
     كانت ليبيا آنذاك متر مبحنة الديكتاتورية 
، ومعظ���م أصدقائي الكتاب واألدباء س���جنوا 
يف قضاي���ا ُملفق���ة م���ن النظ���ام بع���د أحداث  
1976 ، كما شهدت بداية احلملة  7أبريل 
الدموية لتصفية املعارضني من االسالميني 
والليرباليني والقوميني واليس���ار بشكل عام . 
درس���ت العلوم السياسية و التاريخ األفريقي 
التارخي���ي  االجتم���اع  عل���م  إىل  باإلضاف���ة 
واالنثربولوجي���ا السياس���ية . أيض���ا تعلم���ت 
اللغة اإليطالية باإلضافة إىل القراءة باللغة 
الفرنس���ية . ولك���ي أهرب م���ن اليأس واحملن 
ق���ررت أن أنهمك يف العمل املع���ريف والعلمي 
ملعرف���ة الغ���رب بش���كل عميق ، وأيض���ا إعادة 
معرف���ة ثقافتن���ا وتارخين���ا .لقد اكتش���فت 
فيم���ا بع���د أهمي���ة  الرتكي���ز عل���ى معرفة 
أفريقيا خاصة عندما دعيت إىل زيارة جنوب 
إفريقيا عام 1998، وكنُت األس���تاذ العربي 
الوحيد من منطقة مشال أفريقيا يف وس���ط 

يضم سبعة أساتذة من أصل أفريقي .       
   قابلُت بعض الطلبة الليبيني الذي سبقوني 
الصديق���ان  ومنه���م  اجلامع���ة  يف  للدراس���ة 
 ، القوارش���ة  ،وعبدالس���الم  عب���داهلل ش���امية 
والحق���ا عل���ي الرتهوني ، وحس���ني اخلفيفي  
. كم���ا قابلت طلبة من مجي���ع أحناء  العامل 
م���ن الع���امل العرب���ي واإلس���المي ، من آس���يا 
وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية .�� وألول 
م���رة قابلت يهودا أمري���كان وكان أربعة من 
أساتذتي من اليهود �� اكتشفت لألسف بأننا  
النع���رف الع���امل ، وبأنن���ا نعان���ي ليس فقط  
م���ن غي���اب احلري���ة الفكري���ة واألكادميية 
ب���ل أيضا من ضعف تدري���س املنهج والقراءة 
النقدي���ة وه���ذا م���اكان غائب���ا يف القاه���رة . 

أذكر بأن تدريس احلركات االش���رتاكية  
كان س���طحيا ومدرس���يا يف مص���ر، بل أنين 
صدم���ت ب���أن جامع���ة واش���نطن به���ا كتب 
باللغة العربية أكثر م���ن غالبية اجلامعات 
العربية . استفدت كثريا من العمل الطالبي 
يف منظم���ة الطلب���ة الع���رب ال���يت ُانتخب���ُت 
للجنته���ا التنفيذي���ة ، كم���ا اس���تفدت أيضا 
م���ن نصائ���ح واستش���ارة رابط���ة اخلرجيني 
الع���رب ال���يت أسس���ها املرحوم���ان الدكت���ور 
إدوارد س���عيد ، والدكت���ور ابراهي���م أبولغد ، 
اللذان ساعداني يف الفهم العلمي والتارخيي  
للمجتم���ع األمريكي . أيض���ا كنت أحد قادة 
حركة مناهضة النظام العنصري يف جنوب 
أفريقي���ا ، وأحد النش���طاء من أج���ل القضية 
القلس���طينية واإلس���الم ،كما كنُت أشارك 
يف األنش���طة العام���ة واحلديث���ة يف املدارس 
والكنائس عن االسالم .                                                

•لقد قررت تطبيق حبوثي على ليبيا
بع���د أن عمق���ُت أدوات���ي املنهجي���ة يف البحث 
والق���راءة ،ب���دأُت االهتم���ام بالش���أن املغاربي 
واللي���ي ،إمن���ا م���ن منظ���ور أمش���ل وأوس���ع 
ألن���ين درس���ُت التاري���خ األفريق���ي  وتعرفُت 
على م���دى عمقه ،  واكتش���فُت مدى جهلنا 
حنن الع���رب وحتى الليبي���ني بأفريقيا . لقد 
ق���ررت تطبيق حبوث���ي على ليبيا ، والس���بب 
ه���و أنين و برغ���م انفتاح���ي عل���ى اآلخر من 
ناحية الدراس���ة والثقافة مبا فيها املوس���يقى 
والس���ينما واألوبرا يف س���ياتل ، كن���ُت خائفا 
من أن أبتعد عن موطين حبكم املدة واملسافة 
، وهل���ذا ق���ررت أن أحب���ث يف قضاي���ا املنه���ج 
والتاري���خ االجتماع���ي اللي���ي ، ولكن مبنهج 
نقدي اقتصادي اجتماعي يضع هذا اجملتمع 
يف صلب الدراس���ات العاملية املعاصرة كتبت 
حبث املاجس���تري عن تأث���ري القراب���ة والدين 
يف السياس���ة  يف العش���ر س���نوات األوىل م���ن 
االس���تقالل لك���ين واجه���ت نهاي���ة مري���رة ، 
أمامي املرحلة االس���تعمارية بعنفها و حدتها 
و تعقيده���ا ، هل���ذا ق���ررت أن يك���ون موضوع  
رس���الة الدكتوراة عن األصول االجتماعية 
واجلهوية للمقاومة الليبية أو بعبارة أخرى 
كي���ف فكر وتفاعل الليبيون يف مواجهة هذا 
الغزو ؟ اضطررت للس���فر إىل إيطاليا يف عام 
1986 لدراسة اللغة والبحث لكن السلطات 
اإليطالي���ة منعت���ين م���ن دراس���ة األرش���يف 
اإليطال���ي  املرك���ز  أم���ا   ، واهي���ة  حبج���ج 
األفريق���ي  فقد كان أكثر إنس���انية معي . 
كان عنوان أطروحيت  "من أجل اهلل والوطن 
والقبيلة : األصول االجتماعية واالقتصادية 
والتواط���ؤ  املقاوم���ة  لسياس���ات  والثقافي���ة 
لالستعمار1835 1931- "                                                             

•اضطررت لتدريس اللغة العربية لألمريكان
يف ع���ام 1987 ُقطع���ت عين املنح���ة وقال لي 
أحد املس���ئولني يف الس���فارة الليبي���ة وهو من 
اللج���ان الثورية بأن املدة انتهت وأنين لس���ت 
ثوري���ا . م���ررُت مبرحل���ة صعب���ة ج���دا حيث 

اضطررت لتدريس اللغة العربية لألمريكان 
، واللغ���ة اإلجنليزي���ة لبع���ض األصدقاء من 
طلبة اخللي���ج. كان أس���تاذي لبقا وكرميا 
معي أعطاني دروسه للتدريس .. لقد قاسيُت 
كث���ريا، وخجل���ُت م���ن طل���ب املس���اعدة من 
اأُلس���رة ، لكين اكتش���فت فيما بعد بأن هذه 
التجرب���ة كانت إجيابية ج���دا ألنين تعلمُت 
العم���ل واجلد ، وأيض���ا معرفة أن العديد من 
الطلبة ليس لديهم من���ح ، لكنهم يقرتضون 
من البن���وك إلمتام دراس���اتهم ، وكما يقول 

املثل الليي " اللي مايقتلك يسمنك "!     
          كم���ا فعل���ُت يف القاهرة قررت االنفتاح 
ومعرف���ة اجملتم���ع األمريكي واخل���روج من 
الدائ���رة الضيقة للطلب���ة الليبي���ني والعرب 
،وأثرت���ين ه���ذه الف���رتة فيم���ا بع���د يف فه���م 
اجملتم���ع املدن���ي األمريك���ي بعم���ق وخاصة 
أن���ين انفتح���ت عل���ى الدراس���ات األمريكي���ة 
والس���ينما ، أيضا و حبكم خلفييت املوس���يقية 
أحببت موس���يقى اجلاز والبلوز اليت ارتبطت 
بنض���ال الس���ود م���ن خ���الل املوس���يقى .  مرة 
أخرى اكتش���فت أننا ال نع���رف العامل ، هذه 
املعضل���ة اليت أصبح���ت أكثر خط���ورة ألن 
النظ���ام الديكتاتوري يف ليبيا ع���زل الليبيني 
ع���ن معرف���ة ليبيا كوط���ن والع���امل العربي 

واإلسالمي والعامل .    
•..علي ال أريدك أن ترجع إىل ليبيا االن                                                            
     حتصلُت على املاجس���تري بامتياز، وكانت 
رس���الة الدكت���وراة  أصيلة وجدي���دة لذلك 
أخربت���ين اللجن���ة بان���ين لن أجد مش���كلة يف 

نشرها ، وأوصى أستاذي  دانيال ليف بذلك . 
وقال لي : عل���ي ال أريدك أن ترجع إىل ليبيا 
االن ، اصرب قليال أريدك أن تعمق دراس���اتك 
وبعده���ا ترج���ع لبلدك .  ش���اءت األقدار فيما 
بع���د أن تطل���ب اجلامعة أس���تاذا أمريكيا من 
أصل فلس���طيين لينضم المتحان الدفاع عن 
الرس���الة ألن���ين كتبت فصلني ع���ن املرحلة 
العثمانية يف القرن التاسع عشر هذا األستاذ 
هو رفع���ت أبواحلاج الذي صار صديقا عزيزا 
مس���اندا ملسريتي     العلمية ووجهين إىل فهم 
التاري���خ العثماني من منطل���ق جديد ومبدع      
.         ش���اءت األق���دار أن���ي قدم���ت يف عم���ل 
التدريس وكنت أقول لنفسي : "ادفع ديونك 
فليبيا مازالت يف حمنة ، وملاذا ال تنتظر قليال 
؟ " .. هكذا عندما جاءتين فرصة للتدريس يف 
جامعة سانت لورانس يف مشال والية نيورك 
، درست فيها ملدة عام واحد وبعدها قدمت يف 
عم���ل آخ���ر قدم ل���ه مائة ش���خص من محلة 
الدكتوراة واخرتت للعمل ورجعت جلامعة 
ويثم���ان حيث درس���ت مل���دة ثالث س���نوات ، و 
وج���دت نفس���ي يف ع���امل خص���ب م���ن العمل 
األكادمي���ي املب���ين عل���ى الكف���اءة واحلري���ة 
، ونش���رت رس���اليت للدكت���وراة يف سلس���لة 
وُرش���حت  نيوي���ورك  جامع���ة  م���ن  جدي���دة 
جلائزة أفض���ل عمل أكادميي ع���ام 1994. 
حتصل���ت بعدها عل���ى جائزة أفضل دراس���ة 
علمية يف البحث العلمي ونش���رت أطروحيت 
باللغ���ة العربية من مركز دراس���ات الوحدة 
العربي���ة لكنه���ا ُمنع���ت يف ليبي���ا . الوضع يف 

ليبيا مل يتحس���ن حتى بعد إطالق املس���اجني 
السياسيني ومعظم أصدقائي يف عام 1988.   
•كنت األول يف 150 من حاملي الدكتوراة                                                                          
      يف عام 1994 جاءتين فرصة للتدريس يف 
جامع���ة نيوإجنلند يف والية مني يف الش���مال 
الشرقي االمريكي وكنت األول يف جمموعة 
ال تق���ل ع���ن  150 م���ن حامل���ي الدكتوراة . 
جئت هلذه اجلامعة وطلب مين تأسيس قسم 
جديد للعلوم السياس���ية .  وجدت نفسي بدل 
االنتظار للعودة إىل الوطن أعيش يف منفاي 
االختياري ؛ أصدقائي الذين عادوا نصحوني 
بالرتي���ث وع���دم الع���ودة ،خاص���ة و أنهم من 
خرية األساتذة الليبيني لكنهم بعد العودة مل 
يس���تطيعوا العمل واإلنت���اج يف بيئة مؤدجلة 
وجامعات مهمشة وحماصرة .                                 

•كنُت أنتمي لليسار القومي                           
 يف دراس���يت اجلامعي���ة يف القاه���رة  كن���ُت 
أنتم���ي لليس���ار القوم���ي لكين تعرف���ت على 
هذي���ن التياري���ن م���ن خ���الل األدب والنق���د 
األدبي يف القاهرة . وبرغم تربييت الدينية مل 
أج���د التفكري النقدي عند األخوان ، ومل أطق 
غوغائي���ة احلركة الناصري���ة .  لقد وجدت 
نفس���ي أكثر ميال للحركة االش���رتاكية 
الدميقراطي���ة م���ن منطل���ق األدب والعدالة 
االجتماعية واالنفتاح الفكري لكين مل أختل 
عن موقفني  األول :  اإلسالم كما نشأت عليه 
يف ليبيا باملعنى العقيدي واألخالقي،والثاني 
: مس���ألة الدميقراطي���ة كماعرفت جوانب 
منه���ا يف الوالي���ات املتحدة . كنُت نش���طا يف 
حركات اليسار الدميقراطي خاصة منظمة 
الطلب���ة الع���رب ورابطة اخلرجي���ني العرب ، 
ومع الوق���ت اكتش���فت أكثر ب���أن موضوع 
احلرية والدميقراطية هو الفرضية الغائبة 
، وب���دأت يف إع���ادة التفكري فيم���ا تعلمناه من 
أجيال اإلصالح االسالمي والقومية العربية 
. كنت دائما و حبكم تربييت أرفض القومية 
باملعن���ى العرق���ي ، وإن كنت أراها يف س���ياق 

امُلعاداة لالستعمار مشروعة كمفهوم ثقايف  
. اليوم أنا أكثر اقتناعا مبفهوم الدميقراطية 
إمنا ليست كوصفة بل كمشروع تراكمي 
يبنى على التجارب األخرى وأساسا على قيم 
التسامح يف اجملتمع األهلي يف ليبيا . وكنت 
أعود لرتبييت يف اجملتمع الليي  فأرى كيف 
علمتين اسرتي و والدي على عدم التعصب.                                                                           

•إعادة االعتبار للمجتمع األهلي     
 نش���رت س���تة كتب هي : اجملتم���ع والدولة 
املهمش���ة  ، و واألص���وات  مابع���د االس���تعمار 
،مابعد االستش���راق ،وجس���ور ع���رب الصحراء 
،وأخ���ريا ليبيا اليت النعرفه���ا . باإلضافة إىل 
مخسة وعشرين حبثا ودراسة بعضها ترجم 
لإليطالية والفرنسية . ما جيمعها هو تطبيق 
منهج ما بعد االستعمار واالقتصاد السياسي 
، لك���ن لي���س فق���ط نق���د التفك���ري املركزي 
األوروبي واألمريكى واالس���تعماري بل أيضا 
الفكر القوم���ي و النخبوي ال���ذي ُيعيد إنتاج 
الفك���ر االس���تعماري ، وأخريا إع���ادة االعتبار 
حفري���ات  خ���الل  م���ن  األهل���ي  للمجتم���ع 
وقراءات جديدة ومطبقة على حاالت التاريخ 
االجتماعي . ومع أننا مازلنا مل نفسر ونفهم 
تارخين���ا وجمتمعن���ا بطبيع���ة احل���ال ، فإني 
أرى أن التاريخ ليس تاريخ األس���ر احلاكمة 
والنخ���ب . ومازال الفكر العربي واإلس���المي 
ملتبس���ا يف فهم���ه للحداثة وهو م���ا طرحته 
يف كتابي ما بعد االستعمار و كتاب ما بعد 
االستش���راق . لقد دعوت والزلت إىل ضرورة 
النق���د املزدوج لآلخر و لذاتن���ا .فالنقد الذاتي 
هو ظاهرة صحية ومطلوبة                                                         

•حاولت قيادات اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا
كنُت ُمعارضا ُمس���تقال ولكن مل أنضم ألي 
من فصائل امُلعارضة الليبية يف اخلارج، وذلك 
ألس���باب كانت أكادميي���ة  يف البداية نظرا 
لقناع���يت بأهمي���ة اإلجن���از املع���ريف والثقايف 
لوج���ودي يف الوالي���ات املتح���دة لك���ن األه���م 
هوع���دم اقتناعي بريامج وحتالفات املعارضة 

يف اخل���ارج  .حاولت قي���ادات اجلبهة الوطنية 
إلنق���اذ ليبي���ا ضم���ي للجبه���ة ع���ن طري���ق 
الب���وري  عبداملنص���ف  األخ  مث���ل  أصدقائ���ي 
وعلي زيدان باإلضافة إىل الس���يد عبداجمليد 
س���يف النصر بس���بب العالق���ة العائلية اليت 
تربط���ين وأهلي بعائلة س���يف النصر  . كان 
رأي���ي ان برنامج اجلبه���ة كان غامضا فيما 
يتعلق بفرتة مابعد س���قوط الق���ذايف، وثانيا 
اختلفت معهم يف سياسة التحالف مع الدول 
الغربي���ة وأجهزتها من اجل إس���قاط النظام 

أي رفض���ت سياس���ة التحالف مع الش���يطان 
من أج���ل إنق���اذ الب���الد لكنين اتفق���ت معهم 
عل���ى إف���الس النظ���ام وديكتاتوريت���ه . برغم 
االختالف ظللُت على عالقة طيبة مع بعض 
أعض���اء املعارض���ة ط���وال ف���رتة الثمانين���ات 
والتس���عينات . لكن كم���ا بينت بدأت اجلبهة 
اللجن���ة  وقام���ت  والتش���رذم  التص���دع  يف 
الوطنية لإلص���الح والتغيري باالنقس���ام عن 
اجلبه���ة ، وخ���رج الكثري م���ن اصدقائي منها 

وخاص���ة عبد املنص���ف البوري وعل���ي زيدان 
وعمي عبد اجمليد س���يف النص���ر . برغم هذا  
فم���ن اإلنص���اف أن نع���رتف أن اجلبهة قادت 
محلة كبرية على النظام وضحت بالكثري ن 
ش���بابها وقادتها . أذكر ايضا من األشياء اليت 
أزعجتين فكريا مقول���ة أن القذايف من أصل 
يهودي وهلذا الس���بب يكره ليبيا ، وأن املشكل 
املقول���ة  الق���ذايف ، كن���ت أرى يف  فق���ط يف 
ُيس���طح األه���داف  األوىل كره���ا ال س���اميا 
احلقيقية للنض���ال الليي حتى لو وجد على 
املستوى الش���عي ويذغذغ األفكار الشوفينية 
خاصة وانين مترس���ت فيى الص���راع الفكري 
 ، الصهيوني���ة  احلرك���ة  ض���د  والتارخي���ي 
واستوعبت  الش���رك اإليديولوجي الذي يقع 
في���ه الع���رب ب���ني مع���اداة اليهودي���ة ومعاداة 
أم���ا   . الصهيون���ي  االس���تيطاني  االس���تعمار 
املوضوع االخر فكان دائما بالنس���بة لي شائكا 
املش���كلة ليس���ت فقط يف معمر القذايف ولكن 
يف خنب���ة ونظام تغري واس���تمر لدع���م فئات 
من الش���عب الليي له لف���رتة طويلة والعمل 
املع���ارض الدميقراط���ي يتطل���ب فه���م ه���ذه 
احلقائ���ق .  واحلقيقة فإن���ي احرتمت كثريا 
االستنارة وعمق التحليل و االنفتاح الفكري 
والدميقراط���ي للجبه���ة الدميقراطي���ة اليت 
كان���ت ُتص���در جمل���ة املؤمت���ر وكان م���ن 
قياداته���ا حمم���ود مش���ام ،وعل���ي الرتهوني ، 

وفتحي البعجه وآخرون 
•ملاذا مت تصفية منصور الكيخيا ؟

م���ن الش���خصيات املتمي���زة ال���يت  الب���د م���ن 
ع���ن  احلدي���ث  ص���دد  يف  وحن���ن  ذكره���ا  
املعارض���ة الليبية األس���تاذ منص���ور الكيخيا 
ال���ذي حظي���ت مبقابل���ة مع���ه ملدة س���اعتني 
يف موض���وع يتعل���ق بالسياس���ة الليبية جتاه 
القضية الفلس���طينية، وأذكر جيدا يف ختام 
حديثن���ا كي���ف كن���ت ُمنبهرا برج���ل دولة 
من ط���راز رفيع مل أقابل مثي���ال له يف املنفى 
.  ولعل هذا العمق واالنفتاح والعقل الرش���يد 
ه���و الس���بب الرئي���س يف تصفيت���ه م���ن قبل 
نظ���ام القذايف   برغ���م مآخذي على املعارضة 
النظ���ام  الليبي���ة يف اخل���ارج فإن���ي رفض���ت 
وقيادات���ه والغوغائية ، بل أني يف كتي قمت 
بتشريح وحتليل أس���باب استمراريته وفشله 
وإفالس���ه وخاص���ة يف كتاب���ي ال���ذي أزعج 
النظ���ام )األصوات املهمش���ة ( والذي نش���ر يف 
ع���ام 2005 يف ف���رتة كان النظ���ام يف أوجه 
والجيرؤ كثريون على هذا القول .اتصل بي 
بعض أفراد أس���رتي وأخربوني ان هذا الكالم 
خطري عن فشل جتربة اجلماهريية وأسبابها 
. لي���س صعبا يف تلك الفرتة أن تلقى اخلطب 
واإلعالن���ات لكن هل كان س���يتغري النظام ؟ 
لست أدعي البطولة لكين أزعم أن النضال له 
جوانب وأدوات عديدة و كان س���الحي دائما 
هو العل���م واملعرفة وفض���ح الرؤية الرمسية 
للتاري���خ وتوظيف���ه األيديولوج���ي وتعمي���ق 
وفهم ج���ذور اجملتمع األهل���ي الليي . بلغين  
أيض���ا أن أح���د أس���باب من���ع كت���ي باللغ���ة 
العربي���ة كان متجي���د السنوس���ية وإنصاف 

امللك إدريس السنوسي رمحه اهلل .              
•ظهور مشروع الوراثة "سيف االسالم " 

ب���دأُت يف زيارة ليبيا بعد ع���ام 1988 مرة يف 
الع���ام على األق���ل كنت أتع���رض للتحقيق 
م���ع زوج���يت  الوط���ن  والتدقي���ق وق���د زرت 

 كنت على اتصال دائم مع أصدقائي وزمالئي ، ولعب الدكتور حممد  
الطاهر اجلراري والزمالء والزميالت يف مركز اجلهاد دورا إجيابيا 

يف دعوتي كل عام إللقاء حماضرة يف املركز

والد  علي

الوفد الكشايف الليي املغرب 1969

علي زيدان

عبدالرمحن شلقم



17السنة الرابعة - العدد ) 157  ( - )  13 - 19 مايو 2014 (السنة الرابعة - العدد ) 157  ( - )  13 - 19 مايو 2014 ( 16

ع���ن طري���ق احل���دود املصري���ة يف بداية عام 
1992 ومت التحقي���ق معي خاصة أن امسي 
مع���روف لدى الس���لطة ، كنت مص���را على 
زي���ارة ليبيا رغ���م كل الصعوبات ألني أردت 
أن أرى األس���رة واألصدقاء واألهم أال أنقطع 
عن معرفة الن���اس وحياتهم وكان موضوع 
الوس���يلة لتعمي���ق  حبوث���ي ودراس���اتي ه���و 
وجتدي���د االس���تماع  خاص���ة وأن الضغ���وط 
والصراعات األمني���ة بدأت يف إحداث تغريات 

كارثية .                        
       كن���ت عل���ى اتص���ال دائم م���ع أصدقائي 
وزمالئ���ي ، ولعب الدكت���ور حممد  الطاهر 
اجل���راري والزم���الء والزمي���الت يف مركز 
اجله���اد دورا إجيابي���ا يف دعوت���ي كل ع���ام 
إللق���اء حماضرة يف املرك���ز ، وكنت اركز 
عل���ى مواضيع قد تب���دو بعيدة ع���ن األزمات 
والتحديات ال���يت يواجهها الناس لكين كنت 
واعي���ا باهل���دف وه���و التواص���ل م���ع الناس ، 
وأيض���ا إع���ادة بن���اء الوع���ي خارج مؤسس���ات 
الس���لطة باحلدي���ث ع���ن موضوع���ات مث���ل 
االجتماع���ي  والبح���ث   ، األهل���ي  اجملتم���ع   :
التارخي���ي ، ال���رأي الع���ام األمريك���ي ،مابعد 
االستشراق . وساعدني املركز والباحثون يف 
الدفع بقضييت األساس���ية وهي إعادة دراسة 
موضوع حرب اإلبادة واملعتقالت الفاش���ية يف 

ليبيا وتس���جيلها، و وساهمت 
يف تنظي���م ثالث���ة مؤمت���رات 
دولية عن املوضوع ، وحاولت 
ترمي���م  أج���ل  م���ن  الدف���ع 
متح���ف  وإنش���اء  املعتق���الت 
بتعوي���ض  واملطالب���ة  هل���م 
الش���عب اللي���ي ع���ن جرائ���م 
وق���ف  ولإلنص���اف   . اإلب���ادة 
اجلراري  حمم���د  الدكت���ور 
معي والباحثون ، لكن النظام 
وبع���ض مس���ئولي اخلارجية 
متحمس���ني  غ���ري  كان���وا 
للط���رح . ووق���ف أصدقائ���ي 
ود.عب���داهلل  الكب���يت  س���امل 
ابراهي���م ، د. عطي���ة خمزوم 
معي وألقيت حماضرتني يف 
بنغ���ازي عن املوضوع وس���هل 
لي ه���ؤالء االصدقاء وخاصة 
الوط���ين  اجل���اد  الباح���ث 
صاحي سامل الكبيت دورا لن 
أنس���اه يف إجي���اد األحي���اء من 
معتقلي املعتقالت ملدة عشرة 
سنوات أجريت فيها مقابالت 
كل ع���ام . أيض���ا تعاونت مع 
اصدقائ���ي د. عم���ر العف���اس، 

احلص���ادي  د.جني���ب 
،د.زاه���ي املغريب���ي ، و د.أم 
الع���ز الفارس���ي و د.فتحي 
التع���اون  يف  البعج���ه 
حماضرة  وإلق���اء  العلمي 
يف بنغ���ازي ع���ن " م���ا بعد 
االستش���راق" . كنت أرى 
م���ع  وتعاون���ي  جه���ودي 
أصدقائ���ي حماول���ة لبناء 
خ���ارج  ومع���ريف  ثق���ايف 
وطروح���ات  مؤسس���ات 
الس���ابق وهنا البد  النظام 
م���ن إنص���اف العدي���د من 
واألكادمييني  املس���ئولني 
الليبي���ني الذين ذكرتهم 
وحاول���وا إنق���اذ م���ا ميكن 
إنقاذه ،لق���د قاوموا بهدوء 
ولكن غالبا ه���ذا أقصى ما 
ميكن عمله خاصة و أنهم 
عاش���وا  داخ���ل ليبيا حتت 

قبضة النظام الشرس .   
    مل التق إطالقا بالس���يد 
الق���ذايف  اإلس���الم  س���يف 
معم���ر  جم���يء  وعن���د 
املتح���دة  لألم���م  الق���ذايف 

اتصلت السفارة الليبية ببعض رموز اجلالية 
الليبي���ة بأمري���كا وأن���ا منهم لك���ين قلت هلم 
بأنين لن أقابله . اس���تمريت يف زياراتي لليبيا 
وإلق���اء احملاضرات م���رة يف العام يف مواضيع 
أختاره���ا ، وص���ارت مناس���بة للتواص���ل م���ع 
العدي���د م���ن الناس الذي���ن أعرفه���م والذين 
الأعرفهم وكنت أحد املساهمني األساسيني 
يف جمل���ة عراجني اليت كان يش���رف عليها 
صديق���ي ادريس املس���ماري وزوجت���ه أم العز 
الفارس���ي وصديق���ي رض���ا بن موس���ى . هذه 
اجمللة كانت حماولة رائدة لتأسيس ثقافة 
ليبي���ة خ���ارج املؤسس���ات الرمسي���ة ، كتابها 
غالبيتهم من الداخل ، كانت تطبع يف مصر 
وتوزع عن طريق ش���خصي وغري رمسي بني 

الناس . 
•مل ارتبط مبشروع ليبيا الغد                                                                    
هن���ا البد م���ن التوق���ف والتأمل : لق���د حاول 
النظام استغالل مش���روع اإلصالح ومؤسسة 
الغد لكس���ب الوقت وجتميل صورته املرتهلة 
والصدئ���ة واملتآكلة ، لكننا س���واء يف الداخل 
أو اخلارج حاولنا اس���تخدام الفرصة لتعميق 
الوع���ي وإع���ادة اكتش���اف الوط���ن والع���امل 
، ورمب���ا يأت���ي الوق���ت لفهم العش���ر س���نوات 
االخرية قبيل ث���ورة 17 فرباير كإرهاصات 
الس���تعادة زمام املب���ادرة وخاص���ة يف الداخل 
،أنا مل ارتبط مبش���روع ليبيا الغد وال بس���يف 
اإلس���الم ، كان اهل���دف الوحي���د ل���دي ه���و 
الضغط على النظام الس���ابق لطلب كشوف 
ووثائق املعتقالت يف العهد االستعماري لكين 
اكتشفت عدم جدية النظام ، وكما قال لي 
بعض كبار املس���ؤولني )الميكن للطليان أن 
يعط���وك حبال لش���نقهم !( فقلت ل���ه أني لن 
أصمت حتى لو ختاذلتم وال زلت أطالب من 
خالل حماضراتي وكتي يف أوروبا وأمريكا 
من أجل إنصاف املعتقلني واملوتى يف كتابي 
) األص���وات املهمش���ة ( ومقالي ال���ذي ترجم 
لإليطالية : عندما يتكلم املنسيون .                          

•واألهم هو مؤمتر السياسات العامة يف بنغازي
هن���ا الب���د م���ن اإلش���ارة إىل حدث���ني مهمني 
إب���ان ما ُيس���مى مبرحلة اإلص���الح أو توريث 
قام���ت   : أوال   . اإلس���الم  لس���يف  الس���لطة 
ازم���ة  صفق���ة  بع���د  األمريكي���ة  احلكوم���ة 
لوكورب���ي بدعوة العدي���د من األكادمييني 
الليبيني والعرب من ناحي���ة ودعتين جامعة 
كولومبيا للمش���اركة ، وألقي���ت ورقة عن 
مفهوم الدميقراطية وأهمي���ة دولة القانون 
وغيابه���ا يف ليبي���ا . كانت الكلم���ة قوية جدا 
وفاضحة للنظام مما استفز اثنني من رجال 
اللج���ان الثوري���ة لل���رد فقال أحدهم���ا بأنين 
خمطيء وهددني بطريقة غري مباش���رة أما 

االخ���ر فقد هددني مباش���رة وق���ال لي بأنين 
حمظ���وظ ألن الكثري من الليبي���ني يف الوفد 
اليعرف���ون اللغ���ة اإلجنليزي���ة ول���و عرف���وا 
س���يكون لك شأن آخر فقلت له بأنين تركت 
لك���م دولتكم وجلأت إىل دول���ة تعطيين حق 
املواطن���ة واحلري���ة فل���ن أصم���ت ع���ن قول 

احلقيقة .                 
      أم���ا احل���دث الثان���ي واأله���م فه���و مؤمتر 
السياس���ات العام���ة يف بنغ���ازي ع���ام 2007 ، 
ال���ذي نظم���ه زمالئ���ي وأصدقائ���ي وبالذات 
د.عم���ر العفاس ، د. زاهي املغريبي ، د. أم العز 
الفارس���ي . وكان مؤمت���را خطريا وش���جاعا 
فل���م ُتذك���ر أي عبارة ع���ن القائ���د ، الفاتح 
العظي���م ، وقدمن���ا حبوث���ا تفض���ح الفس���اد 
اإلداري والسياسي وتآكل النظام التعليمي 
واالجتماع���ي  واإلس���كاني  واالقتص���ادي 
والصح���ي . طلب مين أصدقائي املش���اركة 
فجئت من أمريكا ملبي���ا الدعوة . جن جنون 
قادة اللجان الثورية يف جامعة قاريونس من 
الطلبة واألس���اتذة احملس���وبني عل���ى النظام 
وقام���وا بإجه���اض املؤمتر الثان���ي الذي كنا 
سنعقده عن السياس���ة اخلارجية . أقول هذا 
كان ألن ث���ورة 17 فرباي���ر مل حتدث فجأة 
لكنه���ا كان���ت نت���اج تراكمات س���اهم فيها 
أجيال وتيارات من الرجال والنساء يف العقود 

املاضية .                                       
لل��دور  مطمئ��ن  غ��ري  ولك��ن  متحمس��ا  •وكن��ت 

اخلارجي
عندما قامت ثورة 17 فرباير 2011 كنت يف 
الواليات املتحدة وبدأت األخبار واالتصاالت 
بي���ين وب���ني األصدق���اء ، كنت عل���ى اتصال 
بالصديق عبدالرمحن ش���لقم واألستاذ علي 
األوجلي والصدي���ق عبداحلميد املقريحيي . 
بدأت االنتفاضة وكنت متحمسا ولكن غري 
مطمئ���ن لل���دور اخلارجي حتس���با لألطماع 
الغربي���ة يف ليبيا ولكن بعد أن خطب القذايف 
وسيف اإلسالم وقتل األبرياء حسمت أمري 
. وهنا ب���دأت أجهزة اإلعالم العربي والغربي 
االتصال بي ومنها قناة عراقية حيث س���ئلت 
عن الوضع يف ليبيا وبعدما عرفت باملعارض 
اللي���ي صحح���ت للمذي���ع بأن���ين أكادميي 
مس���تقل ألن���ين فع���ال مل أنض���م اىل تنظي���م 
حزب���ي أو جه���وي ومل أع���ِن بهذا أنين لس���ت 
ُمعارضا كما قد تبدو لبعض الناس .                  

وبال���ذات  األخ���وة  م���ع  االتص���االت  ب���دأت 
عبدالرمح���ن ش���لقم  ،و د.حمم���ود جربيل و 
د.علي زيدان ،وأيضا على اتصال باألأصدقاء 
س���امل  العقي���د  وبال���ذات ش���قيقي  ليبي���ا  يف 
عبداللطي���ف ال���ذي ق���اد اللجن���ة الثورية يف 
ودان ض���د النظ���ام . باإلضاف���ة إىل األس���تاذ 
ومجع���ة   ، عم���يت  اب���ن  الش���ريف  يوس���ف 
بوكلي���ب ،وحممد ص���احل الفقيه ،وحممود 
أبوصوة ، وعمر الككلي، وإدريس املسماري.                         
اتصل بي صديق���ي د.حممود جربيل وطلب 
م���ين االنضمام للمجلس الوط���ين االنتقالي 
فقل���ت ل���ه ياحممود س���وف أفيد الث���ورة هنا 
يف الس���احة األمريكي���ة ال���يت أعرفه���ا جيدا 
م���ن خ���الل طلب���يت وزمالئ���ي وقراءاتي ألن 
معرك���ة الرأي العام واألمم املتحدة س���وف 
تك���ون حامسة لثورتنا والجي���ب التقليل من 
أهميتها . ب���دأت يف االتصال بأجهزة اإلعالم 
األمريكي أوال ، وبعدها بدأت االتصاالت من 

داخ���ل وخارج أمري���كا ، تطلب م���ين التعليق 
عما حيدث داخل ليبيا .               

كن���ُت أج���ري ب���ني 5-3 مقاب���الت يف اليوم 
وج���اءت الدع���وات م���ن اس���رتاليا ونيوزيلندا 
وبريطاني���ا  وإيطالي���ا  وفرنس���ا  وروس���يا 
والربازي���ل وكولومبي���ا وكن���دا      ركزت 
اإلذاع���ة  املدن���ي  اجملتم���ع  مؤسس���ات  عل���ى 
والتلفزيون والصحف واجلامعات واألهم أن 
أهم حمطات الرأي العام األمريكي والغربي 
صاح���ب  روز  تش���ارلي  مث���ل  ب���ي  اتصل���ت 
الربنام���ج التلفزيوني الش���هري حيث أجريت 
مقابل���ة مع���ي وصديق���ي املوه���وب الش���اعر 
واألكادمي���ي د.خالد مط���اوع وهي موجودة 
يف األنرتن���ت ، والراديو احلكوم���ي األمريكي 
وخاص���ة برنام���ج الصب���اح الذي يس���تمع له 
ماليني املتعلم���ني األمريكيني باإلضافة إىل 
15 إذاعة أساس���ية يف اه���م املدن األمريكية 
ومنه���ا حوار مع املس���تمعني . ث���م اتصلت بي 
أش���هر وأهم صحف العامل )نيويورك تاميز( 
وطلب م���ين رئي���س حترير صفح���ة الرأي 
يف 13 م���ارس 2011 أن أكت���ب مقالة عما 
حي���دث يف ليبي���ا . أغلق���ت مكت���ي وكتب���ت 
مق���اال وصححت���ه ثالث م���رات ألنين كنت 
واعيا بأهمية هذه الفرصة الذهبية ، ونش���ر 
املق���ال بعنوان )ملاذا س���قط القذايف الحمالة( 
ج���اء ذل���ك يف وق���ت كان فيه النظ���ام مازال 
مهيمن���ا عل���ى معظم الب���الد ماع���دا املنطقة 

الش���رقية . طب���ع املق���ال يف ي���وم 16م���ارس 
2011 وكان���ت ردود الفع���ل رائعة وأكثر 
مما توقعت . اتصل بي عش���رات الناس الذين 
أعرفهم أوال أعرفهم يشكرونين على مقالي 
وقدرتي على توضيح أس���باب الثورة وفش���ل 
وإف���الس النظام بعد أن ته���اون وتصاحل مع 
احلكوم���ات الغربي���ة . مازل���ت أحتفظ بهذه 
الردود بل إن املقال نشر يف عشرات الصحف 
األمريكية األخرى اليت اشرتته من نيويورك 
تاميز ، كما نش���ر خارج الواليات املتحدة  يف 
صحف عربية هي احلياة والشرق األوسط، 

ويف الس���ويد أيضا واهلند . اتصل بي الصديق 
عبدالرمحن ش���لقم الذي كنت أنس���ق معه 
باهلاتف خ���الل زيارتي جلامع���ة كولومبيا 
وق���ال ل���ي ب���أن وزي���رة اخلارجي���ة هل���ريي 
كلينتون والسفرية األمريكية سوزان رايس 
قرأت���ا املق���ال وأن املق���ال س���اعدنا يف عملية 
التصوي���ت داخ���ل جمل���س األم���ن وإص���دار 
املدني���ني  حلماي���ة   1970-1973 ق���راري 
وجتميد أرصدة النظام الس���ابق . قمت أيضا 
بزي���ارة ألهم اجلامعات ومراكز البحوث يف 
الوالي���ات املتح���دة حيث دعي���ت للمحاضرة 
واملش���اركة  للتعلي���ق ح���ول الث���ورة الليبية 
والربيع العربي .أزعم أنين مع بعض األخوة 
مث���ل األدي���ب الصدي���ق ابراهي���م الكون���ي يف 
أوروبا وصديق���ي خالد مط���اوع يف الواليات 
املتح���دة قمنا بدور مهم يف الدفاع عن الثورة 
والتعري���ف به���ا . أم���ا عن نفس���ي فلقد قمت 
بالتفرغ هلذا العمل وس���اهمت يف الدفاع عن 
ثورتنا من خالل م���ا تعلمته بالرتكيز على 
ال���رأي الع���ام واجملتم���ع املدن���ي ومؤسس���ات 
اجلامعة واإلع���الم والصحف . أعرتف أيضا 
بأنين ش���عرت أحيان���ا ب���األمل ألن الكثري من 
الليبيني مل يعرفوا بهذا الدور ،لكن ضمريي 
مرت���اح ألن���ين دائم���ا أض���ع قضاي���ا الش���عب 
الليي هدفا أساس���ا لي . أذكر مرة بأن قلت 
للصديق ابراهيم الكوني أنين أس���تغرب عدم 
معرف���ة حتى األصدق���اء به���ذه األدوار فقال 
لي ماقمت به يتطلب املاليني ولن يس���تطيع 
الكث���ري عمل���ه ولك���ن ال تتوق���ع االمتن���ان أو 
االع���رتاف وخاص���ة م���ن النخبة  . أنا لس���ت 
متشائما مثل صديقي ابراهيم لكنين أحرتم 
جتربته ومرارته أحيانا .                                                       

•صلة بشلقم صلة بفرباير
األخ عبدالرمح���ن ش���لقم صديق تربطين به 
عالقة قدمي���ة ووطيدة وهو ينتم���ي لعائلة 
االج���ال ووال���دُه كان  م���ن وادي  معروف���ة 
وعض���و  كمتص���رف  معروف���ة  ش���خصية 
جملس الشيوخ يف العهد امللكي . تعرفت على 
عبدالرمح���ن يف س���بها حيث يلتق���ي معظم 
ش���باب اجلنوب وحبكم أنها عاصمة اجلنوب 
. وال���دي يع���رف وال���ده كم���ا ه���و احلال يف 
أغل���ب عائ���الت اجلن���وب .عبدالرمحن كان 
يسبقين بثالث س���نوات وكان طالبا متفوقا 
يف املرحل���ة الثانوية حيث كان من العش���رة 
االوائل وُبع���ث إىل جامعة القاهرة لدراس���ة 
اإلع���الم ، وتف���وق هن���اك أيضا بل أن���ه على 

املثقفون الليبيون 
الوطنيون ظلموا 

كثريا أقصاهم 
النظام السابق يف 

السجون أو يف داخل 
اجملتمع أو ضغط 

عليهم للهجرة إىل 
املنفى وديار الغربة 

كما يف حاليت 
والعديد منهم 

جامعة القاهرة / العلوم السياسية 1976املعسكر الكشفي العربي اجلزائر 1968جليانة بنغازي 1966

األستاذ : 
عبداللطيف محيده  الشريف

املاجستري يف العلوم السياسية / جامعة واشطن 1983

الوالدة احلاجة مربوكة مع بعض االحفاد / ودان صيف 1985
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كمص���در للش���ريعة باملعن���ى الس���ين املالكي 
 1951 دس���تور  ب���أن  وأعتق���د  اإلباض���ي 
،1963ع���اجل االش���كال بإب���داع وحت���ى اللغة 
يف ه���ذا الدس���تور كان���ت موفق���ة وواضحة 
. اليس���تطيع أح���د أن يف���رض وصاي���ة على 
الشعب الليي أيا كان حتى باسم الدين ،لكن 
أين ه���ي اليوم القي���ادة احملنك���ة الواعية اليت 
تس���تطيع مجع الناس للح���وار واالتفاق على 
قواس���م مش���رتكة . كل نظ���ام يق���وم عندنا 
يدمر ما بناه النظام السابق ، هلذا حنن نواجه 
اليوم القرن الواحد والعشرين بالمؤسسات .                                            
البدي���ل ه���و أن نفك���ر يف خ���ربات جريانن���ا و 
جت���ارب الش���عوب األخ���رى ،علين���ا بإنص���اف 
النظ���ام امللك���ي والنظ���ام العس���كري خاص���ة 
املؤسس���ات اجملتمعية والشخصيات الوطنية . 
عندما أزور شوارع القاهرة وتونس أرى امساء 
م���ن املرحلة امللكي���ة واجلمهورية أما يف ليبيا 
ف���كل ماهو قبل���ي يدمر . هل نري���د أن حنول 
ليبيا إىل أفغانس���تان أو الس���عودية ؟ تقاليدنا 
التارخيية اإلس���المية خمتلف���ة وأزعم بأنها 
أكث���ر اعت���داال وتنوي���را لكن االس���تفادة من 
ه���ذا ال���رتاث يتطلب إع���ادة اكتش���اف بالدنا 
كوط���ن . جيب أن حنب���ه أوال قبل اآلخرين . 
وطن يكفل حقوق املواطنة وس���لطة القانون 
للجميع . هذا العمل سوف يأخذ وقت�ا طوي�ال 
ولك�ن ال بد من احلوار الوطين وأخريا املوضوع 
الذي مازلت أتكلم وأكتب عنه منذ التحرير 
ولألس���ف مل ُيؤخذ باجلدية اليت أطمح إليها 
جلن���ة لإلنص���اف واحلقيق���ة . أم���ا األحزاب 
السياسية فال أراها األساس اآلن بل األهم هو 
سلطة القانون وحقوق املواطنة .                                                                 
•غي��اب القي��ادات الواعي��ة والق��ادرة عل��ى فه��م 

املخاطر
التدخل اخلارجي كان أمرا المفر منه لكنين 
مل أرتح له وال زلت ألنين أعرف أن الش���يطان 
يف التفاصي���ل . وخاص���ة يف ظ���ل التطاح���ن 
السياسي احلالي وعدم االتفاق على القواسم 
املش���رتكة ال���يت تهم الناس . أن���ا ال أعتقد أن 
املشكلة أساسا يف املسلحني والثوار واجملرمني 
واإلرهابيني ولكن يف غي���اب القيادات الواعية 
والق���ادرة عل���ى فه���م املخاطر وإنق���اذ الوطن 
. الب���د من االعرتاف أن ش���رائح م���ن الليبيني 
العائدي���ن م���ن املنفى وج���دت يف تدخل حلف 
النات���و فرص���ة لتربي���ر حتالفاته���ا وخياراتها 
الس���ابقة . ناهي���ك عن اجله���ل بالواقع الليي 

ال���ذي تغ���ري خ���الل أربع���ني س���نة . الب���د من 
ل���ن نس���تطيع  الغ���رب ولك���ن  م���ع  التعام���ل 
التعامل مع الغ���رب والعامل مامل نبين الدولة 
وبالذات الش���رطة واجلي���ش وحنمي احلدود 
. حزن���ت كث���ريا ح���ني علمت بوج���ود معظم 
خمابرات الع���امل يف ليبيا ودخول حتى بعض 

الشخصيات اليت زارت إسرائيل . 
•املصلح العبقري حممد بن علي السنوسي                                        
     ه���ل حنت���اج لش���يوخ الس���عودية لتفس���ري 
إس���المنا املتجدد واملتطور ؟ هل حنتاج الشيخ 
يوس���ف القرضاوي وحنن لدينا تراث متطور 
وش���يوخ مس���تنريين مث���ل املصل���ح العبقري 
والش���يخني   ، السنوس���ي  عل���ي  ب���ن  حمم���د 
س���ليمان الباروني وعب���داهلل الباروني واملفيت 
ال���زاوي  الطاه���ر  أمح���د  واملفك���ر  املناض���ل 
وعبداحلمي���د  صبح���ي  حمم���ود  والش���يوخ 
الزيداني وعبدالرمحن الربكولي وآخرون . 
ملاذا ال نبين على تراث الدولة املدنية من تراث 
البلدية  اجلمهورية الطرابلس���ية والتقالي���د 
واألهلية يف القرن التاس���ع عش���ر والعشرين 
، مل���اذا ال نعيد قراءة تراثن���ا املدني واألهلي يف 
التعلي���م والثقافة والصح���ة والبلديات ؟ هذا 
ال���رتاث املدن���ي واألهل���ي حيتاج املعون���ة ألنها 
تعم���ق الوع���ي اجلماع���ي بالوط���ن ووحدت���ه 
وأمن���ه . وأيضا جيب أال ننس���ى ب���أن احلفاظ 
على س���يادة ليبي���ا وجتربتها مع االس���تعمار 
ثاب���ت وط���ين مه���م جي���ب أن نس���توعبه مب���ا 
فيه���ا جتربة الدول���ة اجلماهريية اليت برغم 
غوغائيته���ا واس���تبدادها حافظ���ت إىل حد ما 

على األمن الليي .           

•سؤال الشعر السؤال الصعب
ه���ذا س���ؤال صع���ب ،ب���دات يف كتابة الش���عر 
والقص���ة ُمن���ذ املرحلة الثانوية ونش���رت أول 
قصي���دة ل���ي :  أزف الرحي���ل ، وان���ا يف الصف 
الثان���ي ثان���وي وف���زت يف املهرج���ان األدب���ي 
األول يف بنغ���ازي جبائزتني ، املرتب���ة الثالثة 
يف القص���ة واملرتب���ة اخلامس���ة يف الش���عر يف 
ع���ام 1970 . أنت تع���رف أكثر من اآلخرين 
القصائ���د اليت كنت أرس���لها لك كمش���رف 
على صفحة ش���ؤون ثقافية . كتبت قصائد 
أخرى لكن مل أنشرها ولدي ديوان لقصائدي 
مل���اذا  الأدري  ولك���ن  واجلدي���دة  القدمي���ة 
توقفت رمبا ألن���ين انهمكت يف معرفة ثقافة 
وجمتم���ع جدي���د ومرك���ب مث���ل اجملتم���ع 
األمريك���ي وكن���ت مصمم���ا عل���ى معرفت���ه 
بعمق ليس اكادمييا فحس���ب ولك���ن ثقافيا 

وتارخييا أيضا.                                           
•جيل السبعينيات أكثر األجيال موهبة وانفتاحا 

على العامل
املثقف���ون الليبي���ون الوطني���ون ظلموا كثريا 
أقصاه���م النظ���ام الس���ابق يف الس���جون أو يف 
داخ���ل اجملتم���ع أو ضغ���ط عليه���م للهج���رة 
إىل املنف���ى ودي���ار الغرب���ة كم���ا يف حال���يت 
والعدي���د منه���م . واألخط���ر أن النظام همش 
مفه���وم الثقافة والفكر وكأن���ه ال أهمية له 
، وأيض���ا ألغى رمسيا النظام الس���ابق والرتاث 
الفكري والثقايف قبيل 1969 .وحتديدا جيل 
الس���بعينيات الذي برأيي ه���و أكثر األجيال 
موهب���ة وانفتاح���ا عل���ى الع���امل ، ولك���م أتامل 
عندما أمسع بأن الس���بعينات مرحلة جُمدبة 

، ب���ل أن الكث���ري من الكتاب مابع���د الثمانينات 
يعتق���دون بأن احلرك���ة الثقافي���ة ماتت يف 
الس���بعينات . حتى االن يتصل بي بعض افراد 
اسرتي وأصدقائي ويقولون مافائدة الكتب ؟ 
نري���د حال لليبيا االن .. م���اذا فعلتم من أجلنا 

؟  وهو 
امر خطري ألنه مبين على االعتقاد بأن العمل 
السياسي املباشر وحده هو املهم.                                                                                
•واليت بدونها ال مستقبل لنا كوطن ودولة يف هذا 

القرن
املثقف���ون الليبي���ون الوطني���ون ه���م طليع���ة 
مقاوم���ة  روح  إذكاء  يف  س���اهمت  ش���جاعة 
االس���تبداد والتهميش واإلص���رار فى احلفاظ 
على الروح النقدية والفكرية خارج مؤسسات 
السلطة وهنا البد أن نذكر ُصحفا وجمالت 
يف الداخل : الفصول األربعة ، جملة البحوث 
التارخيي���ة ،عراج���ني . أيض���ا صح���ف املنفى 
سواء املنشورة أو من خالل الشبكة العنقودية

أداره���ا  ال���يت  وطنن���ا  ليبي���ا  صح���ف  مث���ل   
د.ابراهي���م غني���وه باقت���دار أو ليبيا املس���تقبل 
برئاس���ة األستاذ حس���ن األمني وغريها . لقد 
س���اهم املثقون اللييب���ون الوطنيون من خالل 
املوق���ف والعم���ل برف���ض النظ���ام والدخ���ول 
للس���جون وإعط���اء منوذج لرفض االس���تبداد 
. صحي���ح أن العدي���د من املثقفني ق���د ترددوا 
يف الظه���ور اآلن ولك���ن أرى أنه���م يف عم���ق 
العم���ل األهل���ي واملدن���ي  . وعلى س���بيل املثال 
ال احلص���ر هناك مثقفون عضويون س���اهموا 
يف الوق���وف يف مرحل���ة الث���ورة مثل األس���تاذ 
يوس���ف الش���ريف وإدريس املس���ماري ورضا 
ب���ن موس���ى وإدري���س ب���ن الطي���ب وحممود 
الناكوع أو صحفيني مثل عيسى عبدالقيوم 
وعبداملنص���ف الب���وري وعم���ر الك���دي وفرج 
العشة وفاطمة حممود وجماهد البوسيفي ، 
وحممود مشام وعلي الرتهوني وس���ينمائيني  
مثل حممود خملوف وآخرين . التاريخ سوف 
ينص���ف أيضا املثقفني الذين عملوا يف النظام 
و حاول���وا إنق���اد ماميك���ن إنقاده كما س���وف 
ينص���ف التاريخ ش���خصيات وكت���اب عملوا 
مع النظام الس���ابق ، و مل تكن سيئة بل أحيانا  
كانت جريئة يف نقدها وعدم فس���ادها ،لكن 
هذا لن حيدث إال بع���د أن نرتب البيت الليي 
ونب���ين الدولة املدنية دول القانون واملواطنة . 
اإلنص���اف هو نوع من املصاحل���ة وبرأيي البد 
من حماكم���ة اجملرمني واجلالدين والقتلة 
، لكن عندم���ا ننصف االخرين وبالذات الذين 
خنتلف معهم سنبدأ يف املصاحلة ومل الشمل 
. واليت بدونها المس���تقبل لنا كوطن ودولة 
يف ه���ذا الق���رن . املخ���اض ل���ن يك���ون س���هال 
،لكن الوع���ي بالتحدي���ات والعم���ل اجلماعي 
س���يجعل ختطي احملنة ممكنا. البد أن نعترب 
م���ن املاضي فش���عبنا م���ر مبحنة االس���تعمار 
االس���تيطاني اإليطال���ي وخ���رج منه���ا قوي���ا 
ش���جاعا. لنحرتم تضحيات األجيال واألجداد 
الس���ابقة ولنحافظ على وح���دة ليبيا وأمنها 
ودميقراطيتها دعونا حنب وطننا ونتس���امح 
مع بعضن���ا من أجل اهلدف األكرب اس���تعادة 
الوطن م���ن أجل الش���هداء واألحياء واألجيال 

القادمة . ونتقي اهلل يف هذا الوطن .   
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م���ا أذكر كان ق���د خترج بالرتتي���ب الثاني 
وق���د حاز عل���ى الرتتي���ب األول طال���ب ليي 
أيضا وهو د.عل���ي فرفر .  كان  عبدالرمحن 
ُمثقف���ا وش���اعرا وحُمبا للموس���يقى . التقينا 
يف القاه���رة وكنت يف الس���نة األوىل وهو يف 
الس���نة الرابعة . اس���تمرت العالقة بيننا منذ 
تل���ك الف���رتة . ص���ار عبدالرمحن م���ن اوائل 
رؤس���اء التحرير يف ليبيا ولعب دورا أساس���يا 
يف تش���جيع الكت���اب واألدباء ب���ل وقف موقفا 
ش���جاعا عن���د اعتق���ال خ���رية كت���اب وادباء 
جي���ل الس���بعينات بتهمة حماول���ة االنقالب 
عل���ى نظ���ام احلك���م يف س���نة 1978 وداف���ع 
عنه���م برجولة رغم طغي���ان اللجان الثورية 
واألجهزة األمنية .                                                                 

مل تنقط���ع االتص���االت بيننا وكن���ت ألتقيه 
دائم���ا عن���د زيارت���ي لليبي���ا ، وق���د س���اعدني 
كث���ريا يف مجع مادت���ي العلمي���ة يف إيطاليا 
عندم���ا كان س���فريا هن���اك . عبدالرمح���ن 
ش���لقم ه���و جزء من ش���رحية وطني���ة ليبية 
متثل اجل���زء املس���تنري داخل النظام الس���ابق 
منهم رموز اخ���رى البد من إنصافها . عندما 
جاء س���فريا لليبيا يف األمم املتحدة اس���تمرت 
الزي���ارات واالتصال بيينا . باختصار تربطين 
بعبد الرمح���ن صداقة طويل���ة ومبنية على 
االحرتام والوفاء املتبادل لكين مازلت ال ادري 
مل���ا مل يذك���ر دوري يف اإلع���الم األمريكي و 
تصوي���ت جملس األمن وحتى يف كتابه عن 
ثورة فرباير مل يذكرني إال يف سطر غريب 
.وهلذا أنا عاتب عليه كثريا .                                                                

•صلة بودان صلة بزيدان
تربطين بعلي عالقة أس���رية قوية وصداقة 
متين���ة . حنن م���ن ودان وعائلتانا ُمرتبطتان 
مع بعضهما ألجيال وهو من أس���رة معروفة 
يف ودان ، ج���ده حمم���د زي���دان م���ن أش���هر 
ش���عراء الشعر الش���عي يف النصف األول من 

القرن العش���رين وهو صاحب 
اليت تبدأ  املش���هورة  القصيدة 

ب� :                                    
الزم���ان  ب���ني  أح���وال حايل���ه 

وطيبه  ..     
أح���وال جبده���ن للن���اس فيه 

الغيبه          
اليم���ني  يبك���ن عل���ى  أح���وال 

وعلى اليسار يتكن      
.. أح���وال خلف���ن عق���دات م���ا 

ينفكن  
وباب النجى منهن اهلل جييبه                      
قريب���ا  صديق���ا  كان  وال���ده 
لوال���دي ، وعلي زي���دان كان 
يس���بقين يف الدراسة والتقينا 
يف املدرس���ة الثانوي���ة بس���بها 
باإلضافة إىل اللقاءات خالل 

عطل���ة الصي���ف عندما كانت أس���رتي تعود 

ج���رت  كم���ا  ودان  إىل 
العادة تلك الف���رتة . كنا 
دائما عل���ى تواصل . وبعد 
جاء  للمعارضة  انضمامه 
لزيارتي يف سياتل مرتني 
وكنا نتواصل من خالل 
مع���ه  اختلف���ت   . اهلات���ف 
للجبه���ة  انض���م  عندم���ا 
الوطني���ة إنقاذ ليبيا لكنه 
انشق عنها وأصبح ناشطا 
يف اللجنة الليبية حلقوق 
اإلنس���ان وقلت له خريا ما 
فعل���ت . زارن���ي منذ س���ت 
س���نوات وحتدثن���ا كثريا 
ومش���اغله  الوط���ن  ع���ن 
ميت���از  زي���دان  عل���ي   .
والتواض���ع  بالش���هامة 
ومبعرفة عميقة بالثقافة الش���عبية الليبية 
وأكث���ر من العديد م���ن املعارضني يف املنفى 
وه���و قام���وس يف ثقاف���ة القبائ���ل وتارخيها 
وش���عرها ومناطقها كما أنه متدين معتدل 

بشكل معاصر .           
أعتق���د بأن توليه رئاس���ة ال���وزارة كان عبئا 
كب���ريا علي���ه يف وق���ت صعب وأيض���ا أعتقد 
أنه مل يستشر العديد من املثقفني واملفكرين 
وبس���بب الضغوط ركز على مراكز القوى 
وغ���ازل موض���وع الفيدرالي���ة كم���ا اضط���ر 
للمحاصصة يف تشكيل الوزارة . لكين أعتقد 
بأنه حاول إنقاذ ماميك���ن إنقاذه ،إون ارتكب 
بعض األخطاء ، لكن املرحلة واملسئولية رمبا 
كان���ت اكرب مم���ا يق���در عليه . برغ���م هذا 
فلعل املس���تقبل ينصفه أكث���ر من احلاضر. 
هنا أريد القول إن دع���اة الفيدرالية حمقون 
بش���أن تهميش الشرق  لكن تهميش اجلنوب 
كان دائم���ا أكث���ر ح���دة ، ه���ذا باإلضاف���ة 
إىل أن الفيدرالي���ة تارخيي���ا فش���لت واضطر 
النظ���ام إىل إلغائها يف ع���ام 1963، إن األهم 
هو النظام البلدي الالمركزي الذي سيحل 
مشكلة التهميش من غري اهلروب إىل النظام 
الفيدرالي سيء السمعة يف التاريخ الليي.     

•الفراغ الكبري متلئه قوى الضغط املسلحة
أعتق���د أن���ي ق���د أجبت عل���ى هذا الس���ؤال يف 
س���ياق احلديث عن موضوع���ات متفرقة هنا 
إضاف���ة إىل تفصي���الت يف موض���وع مق���ال 
سابق لصحيفة ميادين . لكن البأس بذكر 
بعض النقاط يف عجالة ، البد أوال من إعادة 

النظ���ر يف قان���ون الع���زل السياس���ي الكارثي 
حبك���م نتائج���ه والطريق���ة اليت ف���رض بها 
وانعكاس���اته وال���ذي أراه العقب���ة األساس���ية 
ألن���ه عط���ل عملي���ة التواف���ق السياس���ي .،و 
بتقديري حنتاج إىل قيادات جديدة وكفاءة 
ومصداقية ش���عبية ودولية تقوم بلم الشمل 
وتوحي���د اجملتم���ع من خ���الل  تنظي���م حوار 
ذات  جلن���ة  تكوي���ن  وبعده���ا   . ج���اد  وط���ين 
مصداقية للحقيق���ة واإلنصاف كما حدث 
يف جنوب أفريقيا . هذه اخلطوات األساس���ية 
هي اليت ستحلحل الفراغ الكبري الذي تهيمن 
علي���ه ق���وى الضغط العس���كرية واملس���لحة . 
ناهيك عن األدوار اخلارجية من دول اجلوار 
العربية والدولي���ة وانفالت احلدود وبالذات 
يف اجلن���وب . بعده���ا ميكن احلدي���ث عن بناء 
الشرطة واجليش ومؤسس���ات الدولة ولكن 
تعمي���ق  إىل  س���يحتاج  الدول���ة  بن���اء  إع���ادة 
الوعي العام وتنظيمه واالستعانة باملؤسسات 
واجلامع���ة  املتح���دة  األم���م  مث���ل  الدولي���ة 
العربي���ة واالحت���اد األفريق���ي كم���ا ح���دث 
يف عه���د االس���تقالل وبن���اء الدول���ة الليبية .                                                                               
صن���دوق االنتخاب���ات يف ليبيا ب���ني االخوان 

وحممود جربيل
يف الثقاف���ة التارخيية الليبية هناك اجتاهان 
على مس���توى اجملتم���ع األهلي هن���اك تاريخ 
دميقراط���ي مب���ين عل���ى التس���امح والتكامل 
والتزاوج والتصاهر . والتجربة االستعمارية 
العنيف���ة والدموي���ة عمق���ت ه���ذه الُعرى يف 
ليبي���ا و يف املهج���ر ، باإلضاف���ة إىل ثواب���ت 
االسالم مبعناه املالكي اإلباضي اجلامع ومبا 
هو دي���ن وهوي���ة . والثاب���ت اآلخر ه���و فكرة 
ليبي���ا كوط���ن . لكن يف املقاب���ل يوجد  تراث 
االس���تبداد وهو طوي���ل أيضا . وبال���ذات على 
مستوى الدولة وخاصة الدولة االستبدادية 
. التح���دي األساس���ي اآلن ه���و   1977 بع���د 
الثقاف���ة ال���يت التع���رتف بالتعدد وش���رعية 
االخت���الف وهل���ذا نرى العن���ف يف االختالف 
والتخوي���ن والتكفري الدائر اآلن يف الس���احة 
الليبي���ة . مل أفاج���أ بف���وز االئت���الف الوطين 
يف االنتخاب���ات الس���ابقة ألن اجملتمع الليي 
أكثر الش���عوب العربية تدينا ومتاس���كا من 
زاوي���ة اإلس���الم ، ب���ل أزع���م أن حت���ى أكثر 
أن  الليبي���ني علماني���ة ال ميك���ن  املثقفيث���ن 
يتخلص���وا م���ن عم���ق هويتن���ا اإلس���المية . 
ه���ذا االجت���اه ب���ين لق���رون يف ليبي���ا . وعلى 
عك���س بقي���ة الش���مال األفريق���ي ف���إن ليبيا 
حبك���م التجربة االس���تعمارية واالس���تقالل 
1951 مل تنش���أ فيه���ا خنب���ة قوي���ة  املبك���ر 
وتكنوقراطي���ة أو متفرنس���ة لغوي���ا وفكري���ا 
وثقافي���ا كما جن���د يف ش���رائح خنب تونس 

واجلزائر واملغرب وحتى مصر.   
      األخ���وان املس���لمون ه���م ش���رحية جديدة 
م���ن ش���رائح القوى السياس���ية  اآلن بدأت يف 
اخلمس���ينيات من الق���رن املاضي . واملش���كلة 
كما مش���كلة القوى السياس���ية األخرى هو 
االعرتاف بقواعد االنتخاب وتداول الس���لطة 
واالس���تقالل الوطين . وألنه مل حيدث حوار 
قبيل وبعد الثورة كم���ا حدث يف تونس فإن 
الصراع االقصائي عني���ف ومدمر كما نراه 

اآلن .                              
• اليس��تطيع أح��د أن يفرض وصاية على الش��عب 

اللييب
هن���اك ثواب���ت يف التاري���خ والثقاف���ة الليبية 

التدخل 
اخلارجي كان 

أمرا المفر منه 
لكنين مل أرتح 

له وال زلت 
ألنين أعرف 

أن الشيطان يف 
التفاصيل

الدراس��ة  يف  يس��بقين  كان  زي��دان  عل��ي 
بس��بها  الثانوي��ة  املدرس��ة  يف  والتقين��ا 
باإلضافة إىل اللقاءات خالل عطلة الصيف 
عندم��ا كان��ت أس��رتي تع��ود إىل ودان كم��ا 

جرت العادة تلك الفرتة 

صورة لبيت العائلة يف ودان
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رحلة املفيت 
  

  م���ا ال���ذي مين���ح جمموع���ة من 
مت���ى  مجاعي���ة؟  هوي���ة  الن���اس 
وكيف تتش���كل اهلوي���ة الوطنية 
جملموعة م���ا؟ لعل س���ؤال اهلوية 
وإشكالياتها مل يشغل كاتبًا ليبيًا 
بالقدر الذي ش���غل الكاتب حممد 
جمم���ل  عل���ى  وانعك���س  املف���يت، 
كتاباته. فمبكرا تس���اءل حممد: 
ما اهلوي���ة؟ وعلى الرغ���م من أنه 
كان يعين به���ا االنتم���اء للمكان 
وللجماع���ة وللوطن، إال أني أرى 
يف جان���ب منه���ا هواج���س ذاتي���ة 
وتعب���رياً ع���ن أزم���ة جيل،يعان���ي 
صراع���ًا ح���اداً م���ع هوي���ة الف���رد 
واجلماعة، ومع توابع انفتاح غري 
مس���بوق على عامل يعج باهلويات 
املتصارع���ة. فهل تك���رار احلديث 
ع���ن اهلوي���ة به���ذه احل���دة تعبري 
عن هواجس الوط���ن أم الكاتب أم 

كليهما؟

جبامعة  والعلوم  اآلداب  كلية  أعلنت 
عن  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اجن��الن��د  نيو 
فوز الدكتور علي عبد اللطيف امحيده 
جبائزة كرسي لودكي لآلداب والعلوم 
اجلائزة  هذه  ومُتنح   .)2010-2011(
ال��ت��دري��س  أع��ض��اء هيئة  س��ن��وي��ا ألح���د 
اعرتافا  والعلوم  اآلداب  بكلية  الدائمني 

عضو  حققه  التدريس مب��ا  هيئة 
مُت��ن��ح ال������ذي 

ل��ه اجل��ائ��زة م��ن إجن����ازات أك��ادمي��ي��ة 
منحة  باجلائزة  الفائز  ويستلم  ب��ارزة. 
م��ال��ي��ة، وُي��ط��ل��ب م��ن��ه أل��ق��اء حم��اض��رة 
يعقبها  ديسمرب،  شهر  أوائ���ل  يف  عامة 
حفل استقبال. وُيشرتط أن يكون الفائز 
ب��ه��ذه اجل��ائ��زة ق��د ح��ق��ق امل��ث��ل األع��ل��ى 
للجامعة املتمثل يف "األستاذ / الباحث". 
له  مُتنح  الذي  الشخص  أن  ذلك  ويعين 
للتدريس  حياته  كّرس  أستاذ  اجلائزة 
اجلادة  األكادميية  وللبحوث  اجلامعي 
على امتداد سنوات طويلة من عمله 
الدكتور  واألستاذ  اجلامعة.  يف 
قسم  رئيس  ه��و  امح��ي��ده  علي 
جبامعة  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
م��دي��ن��ة  اجن����الن����د، يف  ن���ي���و 
الواليات  مني،  والية  بدفورد، 
املتحدة، وهو باحث مشهود له 
بالكفاءة دوليا يف جمال تاريخ 
وس��ي��اس��ات مش���ال أف��ري��ق��ي��ا.  
عبد  علي  الدكتور  ُول��د  وقد 
واح��ة  يف  امح��ي��ده  اللطيف 
منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  وّدان، 
"اجلفرة"، ليبيا، وقد حتصل 
ع��ل��ى درج����ة ال��ل��ي��س��ان��س من 
 ،1976 ع��ام  ال��ق��اه��رة  جامعة 
املاجستري  درج��ة  على  وحتصل 
م��ن ج��ام��ع��ة واش��ن��ط��ن، س��ي��ات��ل، 
1982 يف  امل��ت��ح��دة ع��ام  ال��والي��ات 
جم���ال ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة، ودرج���ة 
ال���دك���ت���وراه يف جم���ال ال��ع��ل��وم 
 1990 ع�����ام  ال��س��ي��اس��ي��ة 
م�����ن ن��ف��س 

الرئيسي  اهتمامه  وجم���ال  اجل��ام��ع��ة. 
السياسة  وعلم  السياسية،  النظرية  هو 
مع  التارخيي،  االجتماع  وعلم  املقارن، 
حركات  على  خ��اص  بوجه  الرتكيز 
أفريقيا،  مش��ال  يف  االستعمار  مقاومة 
منظور  من  احلديثة،  ليبيا  يف  وخاصة 
اإلن���س���ان ب��اع��ت��ب��اره ع��ن��ص��را م��ؤث��را يف  
ال���ظ���روف ال��ت��ارخي��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة، وم��ت��أث��را ب��ه��ا. وق���د نشر 
حب��وث��ا وم���ق���االت ع���دي���دة يف جم��الت 
علمية متخصصة مثل جملة الدراسات 
لدراسات  الدولية  واجمللة  اإليطالية، 
املستقبل  وجم��ل��ة  األوس������ط،  ال���ش���رق 
الثالث، واجمللة  العامل  العربي، وفصلية 

العربية للدراسات الدولية. 
اللطيف  للدكتور علي عبد  وقد صدر 
الكتب  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  امح��ي��ده 
وال�����دراس�����ات ب��ال��ل��غ��ات اإلجن��ل��ي��زي��ة 
هذه  أه��م  وم��ن  واإلي��ط��ال��ي��ة.  والعربية 

الكتب ما يلي:
يف  واالس��ت��ع��م��ار  وال���دول���ة  •اجملتمع 
االجتماعية  األص���ول  يف  دراس���ة  ليبيا: 
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة حل��رك��ات 
االستعمار  ومقاومة  التواطؤ  وسياسات 
)1932-1830(، وقد صدر هذا الكتاب 
عن مطبعة جامعة والية نيويورك عام 
عام  الثانية  طبعته  وص��درت   ،1994
العربية،  اللغة  إىل  ُترجم  وقد   ،2009
وص���در ع��ن م��رك��ز دراس�����ات ال��وح��دة 

العربية يف بريوت، لبنان، عام 1998.
والعصيان  اخلضوع  مهّمشة:  •أصوات 
وقد  وب��ع��ده،  االستعمار  أث��ن��اء  ليبيا  يف 
صدر عن دار نشر روتليدج عام 2005، 
العربية  اللغة  إىل  ترمجته  وص��درت 
دراس��ات  مركز  ع��ن   ،2009 ع��ام 

الوحدة العربية.
•ما بعد االستعمار والقومية 
يف املغرب العربي: التاريخ 
وال��ث��ق��اف��ة وال��س��ي��اس��ة. 
وق����د ق����ام ال��دك��ت��ور 
حترير  مبهمة  علي 
ه���ذا ال��ك��ت��اب ال���ذي 
اللغة  إىل  ُت��رج��م 
وص��در  العربية، 
يف األصل باللغة 
اإلجن���ل���ي���زي���ة 
نشر  دار  ع���ن 
ب����اجل����ري����ف، 

عام 2000. 
ب���ع���د  •ما 
االستشراق: 

االجتماعي  التاريخ  مراجعات نقدية يف 
طبعته  يف  صدر  وقد  املغاربي،  والثقايف 
ال��وح��دة  دراس���ات  م��رك��ز  ع��ن  العربية 

العربية يف بريوت، لبنان عام 2009.
ال��ت��أث��ري  ال����ص����ح����راء:  ع����رب  •جسور 
االجتماعي والثقايف واالقتصادي لطرق 
جت���ارة ال��ق��واف��ل ع��رب ال��ص��ح��راء، ال��ذي 

صدر باللغة اإلجنليزية عام 2009.  
والدكتور علي عبد اللطيف امحيده هو 
كرسي  جائزة  له  مُتنح  شخص  ثالث 
ل���ودك���ي، وف��ي��م��ا ي��ل��ي ت��رمج��ة لنص 
كلية  عميد  ب��ه��ا  ب��ع��ث  ال���يت  ال��رس��ال��ة 
عبد  علي  الدكتور  إىل  والعلوم  اآلداب 
عن  فيها  يعلمه  واليت  امحيده،  اللطيف 

فوزه باجلائزة:
عزيزي علي، 

أعلمكم ببالغ السرور أنه قد مت منحكم 
جائزة كرسي لودكي لآلداب والعلوم 
 .2010-2011 األكادميية  السنة  عن 
وقد تقرر منح هذه اجلائزة لكم اعرتافا 
وباحث  كأستاذ  العديدة  بإجنازاتكم 
األعلى  املثل  حتقيق  من  متكن  وزميل، 
للجامعة الذي جيسده األستاذ/ الباحث. 
لطالبكم،  املعايري  أعلى  وضعتم  ولقد 
باعتباركم  ال��واس��ع  االع����رتاف  ونلتم 
أس����ت����اذا ك������ّرس ن��ف��س��ه ل��ل��ت��دري��س 
وال��ب��ح��ث األك���ادمي���ي. وق���د ش��ه��د لكم 
تسميتهم  خ���الل  م��ن  ب��ذل��ك  ط��الب��ك��م 
العام  أساتذة  عديدة"أفضل  م��ّرات  لكم 
األكادميي". ولقد قدمتم أيضا املشورة 
والنصح ألعضاء هيئة التدريس اجلدد، 
مهاراتهم  تطوير  على  س��اع��ده��م  مم��ا 
أثركم  بذلك  وتركتم  األكادميية، 
وبصماتكم على املئات من طلبة جامعة 

نيو اجنالند. 
منقطعة  األك��ادمي��ي��ة  إجن��ازات��ك��م  إن 
الكتب  ع��ش��رات  بذلك  وتشهد  النظري، 
وال���ب���ح���وث ال����يت ق��م��ت��م ب��ت��أل��ي��ف��ه��ا أو 
حت��ري��ره��ا، وه���و م���ا ن��ل��ت��م ب���ه اع���رتاف 
األوس���اط األك��ادمي��ي��ة داخ��ل ال��والي��ات 
القّيمة.  باجنازاتكم  وخارجها  املتحدة 
وهلذه األسباب مجيعها مت منح اجلائزة 

لكم عن كفاءة وجدارة كاملتني. 
يسعدني  ال��ش��خ��ص��ي،  امل��س��ت��وى  وع��ل��ى 
وي���ش���ّرف���ين، ع���زي���زي أس���ت���اذ ع��ل��ي، أن 
نلتموها  ال���يت  اجل��ائ��زة  ه���ذه  أمنحكم 
جب����دارة ك��ب��رية، اع��رتاف��ا ب��اجن��ازات��ك��م 
أداء  يف  وتفانيكم  املتمّيزة،  األكادميية 

واجبكم العلمي، أستاذا وباحثا.

جائزة أمريكية لعلي عبد اللطيف محيدة
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  "يا هذا!  أين أنت من غريب قد طالت غربُته 
ه من حبيبه وسكنه؟ يف وطنه، وقلَّ حظُّ

  وأي���ن أن���ت ع���ن غري���ب ال س���بيل ل���ه إىل 
األوطان، وال طاقة به على االستيطان؟ 

  أبو حيان التوحيدي
" ألن الغريب يس���كننا على حن���و غريب ......"                     

جوليا كريستيفا
 "اهلوي���ة هي ما نورِّث ال ما نرث، ما خنرتع ال 

ما نتذكر.
اهلوية هي فس���اد املرآة اليت جيب أن نكسرها 

كلما أعجبتنا الصورة". 
 حممود درويش 

)2(
غاص سؤال اهلوية عميقًا يف ثنايا الثنائيات. 
فنجده ت���ارة بني األنا واآلخ���ر، بني التذكر 
والنس���يان، بني الفرد واجلماعة، بني املاضي 
واحلاض���ر، ب���ني احلاض���ر واملس���تقبل، وتارة 
أخ���رى بني احلداثة واحملافظ���ة، بني القديم 

واجلديد، بني النكوص والتقدم. 
سؤال اهلوية هو سؤال عن كينونة البشر،عن 
أدوارهم، هو س���رد الذاكرة ملفردات عبورهم 
واس���تيطانهم لزمن م���ا. هو حاض���ر وباق ما 
بقى البشر: "من حنن؟ ومن هم؟". هو البحث 
ع���ن ال���ذات وإع���ادة إكتش���افها ع���رب جتدد 

الوعي بها.    
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كانت احل���رب العاملية الثانية تش���رف على 
نهايته���ا، وق���وات احمل���ور بش���مال أفريقيا قد 
استس���لمت لقوات احللفاء، واالرتياح املشوب 
بالقل���ق يع���م مش���رق ليبي���ا، عندم���ا ُرزق���ت 
عائلة املفيت بأش���هر أبنائها وأكثرهم تفرداً 
والتصاق���ًا بالش���أن الع���ام. ول���د حممد س���نة 
1943 مبدينة درنة، ذاك املركز احلضري 
القاب���ع بقلب اجلبل األخضر، والذي ش���كلت 
هويته هجرات متعددة لعائالت من األندلس 
ومن غرب ليبي���ا، ومتيزت املدين���ة بالتجارة 
حميطه���ا،  م���ع  مربك���ة  وبعالق���ة  والعل���م 
تتأرج���ح ب���ني انفت���اح وتوجس، وب���ني عزلة 
حمس���وبة وطم���وح قيادي، م���ا أورثه���ا قلقًا 
دائمًا، وس���عيًا حثيثًا لفك شفرات االستقرار، 
أورثته هي يف غالب الظ���ن لوليدها اجلديد. 
ل���ه  كان ع���ني القل���ق ال���ذي وج���د تعب���رياً 
الثق���ايف املمي���ز، يف  يف التف���رد، ويف اإلنت���اج 
الصدامات مع السلطة الناشئة، ويف الرتحال 
إىل أماك���ن أخ���رى. وهك���ذا كان���ت لدرنة 
كم���ا حملمد س���رية أب���رز مالحمها الس���عي 
ال���دؤوب للتماس���ك، احلفاظ على الس���مات، 

وكبح إغواء الذوبان خارج حميطها. 
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مل تع���د بنغ���ازي يف عقود االس���تقالل األوىل 
بل���دة صغ���رية، فق���د من���ت بش���كل س���ريع، 
باحلي���اة  تزده���ر  مدين���ة  إىل  وحتول���ت 

حدته���ا  م���ن  عم���ق  ال���يت  وباملتناقض���ات، 
اكتش���اف النفط، وما ترتب عليه من انفتاح 
غري مس���بوق على اآلخر. صارت املدينة تعج 
بالقادم���ني م���ن كل صوب، حبث���ًا عن لقمة 

عيش أو فرص أفضل أو حتقيقًا حللم ما.  
كان الث���راء املفاج���ي واهلائ���ل واملرب���ك ق���د 
س���اهم، بش���كل أو بآخ���ر، يف حتوي���ل املدين���ة 
عك���س  ح���اد،  سياس���ي  ص���راع  س���احة  إىل 
توجه���ات وهوي���ات وثقاف���ات تصادم���ت على 
الناص���ري،  خبطابه���ا  فالعروب���ة  أرضه���ا. 
وأوروبا بربيقها وجوارها واألفكار اليس���ارية 
والدع���وات اإلس���المية والتطلع���ات املادي���ة، 

كلها امتزجت لتش���كل خلفي���ة لصراع جيل 
م���ع س���لطات عج���زت ع���ن فهم���ه وعجز هو 
ع���ن تقديرها. مل يكن حممد الذي انتقل مع 
أس���رته اىل بنغازي س���وى تعبري ص���ادق عن 

ذلك اجليل. 
إن االنتق���ال إىل مدن جدي���دة أكثر تعقيداً 
م���ن جمرد تغيري عن���وان أو رفقة صحاب، أو 
جتديد مكان؛ هو اكتشاف وإعادة اكتشاف؛ 
هو تالٍش لصفات وعالقات وانبعاث ألخرى، 
فالغربة تفرز انس���الخ تدرجي���ي عن هويات 
س���ابقة، وتولد قلق سريافق طبيب املستقبل، 
ويتع���زز بش���كل طبيع���ي يف عاصم���ة القل���ق 
اللي���ي. مل يستس���لم حمم���د إلغ���واء التميز 
والتواص���ل املكث���ف، ال���ذي ميز س���كان درنة 
مبدين���ة بنغ���ازي، ب���ل ب���دأ تف���رده بانفت���اح 
أك���رب عل���ى احملي���ط، ق���اده فيم���ا بع���د إىل 
تكوين عالقات وص���الت وروابط أبعد بكثري 
م���ن ح���دود امل���كان أو تضاري���س اجلماع���ة. 
ففي بنغ���ازي تطور لديه ش���غف غ���ري عادي 
باكتش���اف العالق���ة ب���ني الن���اس وهوياتهم 
واألماك���ن، عرب عنه مبجموع���ة من الكتب، 

رصدت التاري���خ االجتماعي لكل من بنغازي 
ودرنة و املرج وطرابلس وزلة وجبل نفوسة. 
هذا االنتاج منحه فيما بعد الفرصة لريس���م 
بكلمات���ه وقصصه وس���هاريه مالم���ح هويات 
عصر مضط���رب، وليؤكد هواج���س اهلوية 

اليت شكلت جل كتاباته وحياته.
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بفضل تفوقه يف الدراس���ة حتصل املفيت على 
منحة لدراس���ة الطب يف بريطانيا. بريطانيا 
اليت كانت متثل آنذاك أقبح وجوه االستعمار 
والتآمر واخلبث السياس���ي، ومتثل، يف الوقت 
والعصرن���ة  واالنضب���اط  اإلدارة  نفس���ه، 

والعقالنية والتعايش والص���راع بني األديان 
كان���ت  والقومي���ات.  واألع���راق  واملذاه���ب 
اجلزي���رة تش���اهد بقل���ق وارتباك ش���ديدين 
تقلص نفوذها ومساحة إمرباطوريتها بشكل 
متس���ارع، حتى أن صحيفة التاميز اللندنية 
األخب���ار  مصطل���ح  اس���تعمال  ع���ن  توقف���ت 
االمربيالي���ة واألجنبي���ة، واس���تبدلته بأخبار 
م���ا وراء البح���ار� اعرتافا منها بتب���دل احلال. 
كانت القارات الثالث )آسيا، أفريقيا، أمريكا 
الالتيني���ة( تعي���ش آنذاك حالة م���ن الصراع 
السياسي والعسكري احلاد، فمرحلة التحرر 
الوطين والنزعة االس���تقاللية قد اس���تعرت 
وكان  الس���ابقة،  املس���تعمرات  يف  ناره���ا 
التأكي���د عل���ى اهلوي���ة الوطنية والتمس���ك 
برموزه���ا وش���عاراتها هاجس يس���كن املثقف 
الوطين، ولو رمت به املقادير إىل القارة ذاتها 
ال���يت ولد وترع���رع فيها االس���تعمار بش���كله 
العص���ري احلديث. التبس���ت يف روح الغريب 
تعب���ريات  هل���ا  وج���دت  وإن  ذاته���ا،  األس���ئلة 
جدي���دة، والتهبت يف النف���س نزاعاتها، حتى 
أصبح���ت موزعة ب���ني ش���طرين: وطن صار 

غربة، وغربة عجزت عن أن تكون وطنًا.
ومفاهي���م  أبع���ادا  اهلوي���ة  س���ؤال  اكتس���ب 
وإشكاليات جديدة يف الغربة، وازدادت حدته 
بالتفاع���ل والص���راع والتواف���ق م���ع اآلخ���ر، 
فسؤال اهلوية ال يكتمل إال باكتشاف اآلخر، 
ومبعرفة من هو وماذا يريد منا، وباكتشاف 
االتفاق والتباين بينن���ا وبينه، ومن ثم إعادة 
التوازن للذات. لذا فقد اكتسب سؤال اهلوية 
لدى املفيت بعداً حداثي���ًا، ودفع بقلقه ووعيه 
حنو البحث عن إجابة للسؤال الذي ال يغيب 
"كي���ف ختلفن���ا وتقدم���وا؟".. ف���كان جواب���ه 

توطني العلم.   
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اكتم���ل التغري���ب يف رحلة املف���يت بتجربة 
ال���ذي  الوط���ن،  وصدم���ة  القس���ري  الع���زل 
تقل���ص فص���ار قضبان���ا وزنزان���ة. تضاعفت 
الغرب���ة بتقلص املكان إىل رقع���ة كان املوت 
واألمل والقسوة مالحمها ومبدأها ومصريها 
ومنتهاه���ا. وكان الزمن ال يب���دأ وال ينتهي. 
هائل���ة.  اكتش���اف  س���احة  الس���جن  ش���كل 
كان في���ه متم���ردون ومغام���رون وحامل���ون 
ومناضلون، جس���دوا اجملتمع بكل تناقضاته، 
ومزج���وا بع���ني امل���كان حيواته���م وأفكاره���م 
واحنيازاته���م وأحالمه���م وخيب���ات آماهل���م. 
شعر اجلميع رغم اختالفاتهم بعمق التشابه 

فيما بينهم.
حفر الس���جن أبعاداً يف الذاكرة، وس���اهمت 
التجرب���ة يف إعادة اكتش���اف أخ���رى للذات 
واآلخر والتاريخ والوطن. صار الغريب ليس 
ذاك الغازي القادم من رواء البحار، وال العدو 
القادم من عمق التاريخ، وإمنا حاضر أفرزته 
تب���دالت هائل���ة وس���ريعة يف بني���ة جمتم���ع 
مل تتماس���ك هويته بعد. اكتس���ت الغربة يف 
ه���ذا املكان أبعاداً حقوقية، تبدت يف إش���كالية 
املواطن���ة وغي���اب حق���وق اإلنس���ان وغرب���ة 
الوطن واملواطن، كما س���رتويها لنا كتابات 

املفيت فيما بعد.
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لعله من س���خرية األقدار أن متضي السنون 
بنا لتكش���ف لنا خط سريها الدائري، ومتاس 
نقطيت البداي���ة والنهاية، فاألس���ئلة ال تزال 
ذاتها، وإن أعي���ت العق���ول األجابات،والبحث 
ع���ن اهلوي���ة ومالحمه���ا يب���دو اآلن أكث���ر 
إحلاح���ًا مم���ا كان عليه يف منتص���ف القرن 
املاض���ي، بع���د جت���ارب أربع���ة عقود قاس���ية، 
وتفكك الس���لطة املركزية، وما نتج عنه من 
إشكاليات جهوية وقبلية وإثنية. أسئلة تعود 
بن���ا إىل الصديق املف���يت، وتدفعنا إىل التمعن 
والتأم���ل يف رحل���ة ش���كل مفرداته���ا يف كل 

حمطة سؤالنا األبدي ... سؤال اهلوية. 
 _____________

Lawgali1@htmail.com

اهلوية .. و.. رحلة املفيت
عطية صاحل األوجلي

حممد املفيت وعلي مصطفى املصراتي

ُمالمسُة املَعرف��ة
املعرف���ة تياٌر يس���ري عرب تضاري���س العقول ،من 
جي���ل إىل جيل ،من اجلماع���ة إىل الفرد والعكس  
بالوراث���ة  امل����اء رمب���ا ش���يء ش���بيه  أو  كاهل���واء 

البيولوجية.
بداية عالقيت باملعرفة كانت حسية حني كنت 
صبي���ا تلمي���ذا باالبتدائي���ة يف بن�غ�����ازي. عالقيت 
خبزان���ة ُكت���ب ج���ّدي ، كان عامل دي���ن ، وترك 
خزان���ة م���ن الكت���ب ،أن���ا مل أرى ج���دي و لكن���ين 
مسعت عن���ه قصصًا كث���رية بأن���ه كان أزهري 
و ُس���جن أيام العهد االيطالي ألن���ه رفض االفتاء 
جبواز احل���رب أو القت���ال الي جان���ب االيطاليني 
بالنس���بة للتجني���د ، ويب���دو أن���ُه وق���ع يف فخ من 
بع���ض خصومه قاموا باس���تفزازه ل���إلدالء برأيه 
.ُس���جن ألنه نط����ق بفتوى مع ان���ه مل يكن يتوىل 
منصب���ا رمسي���ا ، كان ُمفتيًا يف العه���د العثماني 
ع���ام 1905  وفق���د منصبه مع الغ���زو اإليطالي. 
ولك���ن كان كالم���ه و رؤيت���ه و فتواه هل���ا ثقلها 

وقتها خاصة يف مدينة صغرية مثل درنة.
كان���ت له خزانة كت���ب مليئة بالكت���ب الدينية 
،الكتاب ال���ذي اذكره و ألنه ثقي���ل كان )ديوان 
املع���ّري لزوميات ما ال يل���زم ( ويوجد ايضا بعض 
التدوين���ات املنزلية كتبها ج���دي كوالدة طفل 
يف االس���رة ،كنت ُمغرم�ًا بهذه اخلزنة ،انظفها و 
أعي���د ترتيبها  من حني حلني والن الكتب كانت 
ُمهرتئ���ة ف���كان دائما هن���اك فائض م���ن االوراق 
الس���اقطة كانت تأخذها امي و تضعها يف التنور 
علي اس���اس انه���ا أوراق من الق���ران و ال جيب ان 

ُترمي يف القمامة .
رؤي��ُة امل�ع�رف��ة

دخلُت املدرس���ة االبتدائية  ،مدرس���ة األمري ،سنة 
س���نوات  س���ت  بنغ���ازي كان عم���ري  1949 يف 
،كان هن���اك الكثري م���ن امُلدرس���ني أذكر منهم 
ناظر املدرس���ة حممد جربيل وحمم���د املرتضي 
،طال���ب  ب���ن ع���روس مهله���ل  واملدرس���ني كان 
الرويعي ،يوس���ف الدلنس���ي ،عبد العزيز االبيض 
،بوبك���ر الفقهي ،كانوا خنبة و خنبة مس���تنرية . 
وهكذا االستاذ عبد العزيز االبيض و الصادق باله 
كان���وا مجيعهم ُمس���تنريين ،و ابن���اء خنبة اليت 
تش���كلت يف نهاية الع���ام االيطالي و ف���رتة االدارة 
الربيطاني���ة و بالتال���ي كانوا عل���ي درجه عالية 
من االس���تنارة ،و االنفتاح ،يتعامل���ون معنا حبب 

ومحاس .
مث���ال ،ح���دث  جف���اف و خرج���ت الن���اس لصالة 
االستس���قاء وذهب���ُت م���ع وال���دي هل���ذه الص���الة 
بطري���ق الش���اّبي واعتق���د ان الش���يخ الصفران���ي 
ه���و م���ن كان ق���د أَم بن���ا الص���الة و كان الناس 
يلبسون ثيابهم مقلوبة و ميشون حفاة ويرددون 
االدعية لن���زول املطر ..اذكر بعده���ا بأيام جاءنا 
االستاذ يوسف الدلنسي وقد احضر معه كانون 
و س���خان و كان معه صحن أملونيوم و ش���رح لنا 
كيفية س���قوط املط���ر ،وان املطر تبخ���ر املاء من 
االرض ترتاك���م يف الطبق���ات العلي���ا الب���اردة و 
تتكاثف ثم تس���قط مي���اه .. الصورة اليت يف ذهين 
االن هي ص���ورة الس���خان و الكانون وهو ماس���ك 
صحن االلومني���وم ..وقتها مل اربط بني احلدثني 

و اعتربتها جمرد درس عادي.
تل���ك التجرب���ة العملي���ة ،رمب���ا ش���كلت يف ذهننا 
،خط����ا فاص�����ال بني الثقاف���ة التقليدي���ة وثقافة 
العصر احلديث ،اهلل س��بحانه وتعاىل خلق الكون 
وف���ق نوامي���س ،أي قوانني يف الثقاف���ة التقليدية 

بالظواه����ر  باالنبه�����ار  نكتف���ي 
بالتعج���ب  ،ونكتف���ي  الكوني���ة 
يف  أم���ا  املواع���ظ.  واس���تخالص 
فعلين���ا   .. احلديث���ة  الثقاف���ة 
النوامي���س  تل���ك  نكتش���ف  أن 
ونستخلص القوانني اليت حتكم 
الظواه���ر الطبيعية. ذلك هو لب 
العلوم الطبيعي���ة  اليوم ، وحنن 

حباجة هلذا املفهوم.
رواف�د السياسة  م�ه�رج��انية

 بداية تش���رب السياسة ،كانت 
انطباع���ات لص���ور ، ص���ور ش���به 
كان  ،مس���رحية  مهرجاني���ة 
وال���دي تاج���را ،و ُمسيس���ا أيضا 
،ومن أنصار مجعية عمر املختار 
،واملناهض���ة للوج���ود  امُلعارض���ة 
األجني والداعي���ة لوحدة ليبيا  
،كان دكانن���ا يف ش���ارع عم���ر 
املخت���ار ومي���دان البلدية ،أي يف 
قل���ب األح�داث آن���ذاك ، مثال يف 
شارع )اقزير( املتقاطع مع شارع 
عمر املختار ،كان هناك مقهى 

الوحدة العربية وهنا اسم املقهى نفسه له دالالته 
،و اكتشفت بعد حوالي مخسني سنة ان صاحب 
املقهى جبالي من اجلبل الغربي و جاء الي بنغازي 
سنة اجملاعة سنة 1947 )علي شامالي( و عندما 
عرف���ت هذه احلقيق���ة  كتبُت له اه���داء كتابي 

)هدرزة يف بنغازي( الطبعة االولي ..
طبعا من���اخ اجلمعية والذي كنت اش���عر به من 
وال���دي من���اخ سياس���ي مع���ارض متذم���ر ،هناك 
حدثني اتذكر احداهما جيدا اعتقد كان يف عام 
1950 ،كان عمري سبع سنوات ،لكن اتذكر ان 
اعض���اء اجلمعية ذهبوا يف حافل���ة الي قصر امللك 
باجل���خ )مقر الصاعق���ة اآلن( ،فيم���ا بعد وجدت 
ه���ذه الرحلة مس���جلة يف جريدة الوط���ن ويبدو 
انها اس���تغرقت حوالي الس���اعة و نصف للوصول 
..املهم كانوا يقرؤون االناشيد علي امللك و ذهبت 
هن���اك مع والدي ، حيث خرج امللك علي الُس���ّلم و 
حياه���م و ال ادري ما قد قيل كان مش���هد درامي 

جمموعة من الناس جتمعوا يف 
نصف دائرة و املبنى بعيد نسبيا 
منهم و خيرج امللك علي السّلم 

من بعيد ليحييهم ..
ولك���ن  آخ���ر  مش���هد  هن���اك 
ختونن���ا  البش���رية  الذاك���رة 
اقتح���ام  ،اتذك���ر  م���رات 
الش���رطة جلمعية عمر املختار 
االول  ال���دور  موقعه���ا  كان  و 
االق���واس  مب���ين حت���ت  آلخ���ر 
قبل جام���ع الرفاعي���ة ،اتذكر 
مش���هد البولي���س و الفوضى و 
الصي���اح مل افهم وقته���ا ،ولكن 
بعدها عرف���ت و كان يف يونيو 
ع���ام 1950 ,كان���ت ه���ذه هي 
الروافد اليت اس���تمديت منها و 
مبك���را اهتمامات���ي الثقافي���ة و 
السياس���ية و اليت اشعر يف هذه 
ُمضطربة  بعواط���ف  اللحظات 
االهتم���ام  جت���اه  داخل���ي  يف 

السياسي ..
يف تل���ك الف���رتة ايض���ا – بداية 
اخلمس���ينات - حدث اغتيال النقراش���ي مبصر و 
اتهموا بها اخوان املسلمني وهربوا ثالث اشخاص 
معروفني ابراهيم س���عده و الش���ربيين و ال اذكر 
الثال���ث هربوا و جاؤوا الي بنغ���ازي وحدثت ازمة 
بني ام���ارة برق���ة و احلكومة املصري���ة ،اذكر ان 
احده���م كانت له حلي���ة طويلة ،ولك���ن املهم ان 
ه���ؤالء الش���باب الثالثة اصبحوا جنوم يف وس���ط 
بنغ���ازي علي االقل يف ش���ارع عم���ر املختار ألنهم  
ب���دأوا العم���ل مع بع���ض التجار او ش���يء من هذا 

القبيل ،لكنهم كانوا متواجدين باملساجد .
امل�ع�رف���ة  ق��راءة

دخلُت املدرسة اإلعدادية ثم الثانوية يف منتصف 
اخلمس���ينات ،و تعرفُت علي نصوص املنفلوطي ، 
كان���ت له نصوص مقرره و ش���عر امحد ش���وقي 
و حاف���ظ ابراهي���م ،كان���ت الكثري م���ن مناهجنا 
والكت���ب املدرس���ية مصري���ة النصوص مبس���طة 

،والنماذج الشعرية رقيقة تلصق بالذاكرة.

بع���د ذل���ك حدث���ت االزم���ة ب���ني عب���د الناصر و 
االخ���وان ،وكان لي اعجاب بعب���د الناصر ،و لكن 
بعد ان بدأ يف صراع مع االخوان ،و االخوان كانوا 
وقتها ش���باب مسلمني و أي مس���لم البد ان يكون 
صحيح ، ولكن م���ن انقذني من هذه املفارقة بني 
عبد الناصر و بني االس���الميني ه���و خالد حممد 
خال���د ال اذك���ر م���ن عّرف���ين بكتبه . ق���رأت كل 
ُكتب خالد حممد خالد حوالي  15 كتاب بنهم 
عن الشخصيات االس���المية و التاريخ االسالمي 
،كان اس���لوبه س���لس و مجيل و كذلك روحه و 
رؤيت���ه  كانت معتدل���ة ج���دا ، و يف نفس الوقت 
كان يستطيع النشر يف عهد عبد الناصر و يبدو 
لي ان عالقته كانت جيدة به ، كانت علي منط 
الباق���وري و املعتدلني ،تش���ربت م���ن خالد حممد 
خال���د الكث���ري م���ن آرائ���ه املعتدلة و اخت���اذي منه 
رؤيت���ه املثالية ونهجه  املعتدل و اجلميل للتاريخ 
االس���المي مع ان التاريخ االسالمي كان فيه ما 
فيه مل يكن الدولة اس���المية فالصراعات كانت 
موج���ودة اغتياالت و ح���روب ،لك���ن خالد حممد 
خال���د كان ق���ادرا عل���ي ان يعط���ي ص���ورة ذات 

ملمس ناعم و مثالي.

ح�ق�ب��ة اجمل�ل���ة : الفلس��ف�ة ..والكاك�اوي�ة ؟
آخر مراحل���ي يف بنغازي حضرت افتتاح اجلامعة 
هناك ،مل تكن لي عالقة باجلامعة مباشرة و لكن 
كان ألس���اتذة اجلامعة حضور اجتماعي كبري 
يف بنغ���ازي ،حضورهم كان لش���ارع عمر املختار 
و ميش���ون الي املقاهي عن���د امليدان و كان لديهم 
اصدقاء بني التجار يف ش���ارع عمر املختار و سوق 
الظ���الم و غريه���م ، كانوا مي���روا علين���ا و حنن 
مذهلني بهذه الشخصيات من اساتذة اجلامعة و 
ال���ذي كان هلا وقع درامي ايضا بالنس���بة لصّي 
يف الثانوية ،اس���تاذ جامعة كان يعين شيء خارج 
ع���ن املألوف ،كانوا ش���خصيات وس���يمة و انيقة 
يف ملبس���ها ،اذكر من الش���خصيات امللفته كان 
) د. اب���و ري���ده ( وعرفت انه دكتور فلس���فة ،وما 
الحظته عليه  يف ذلك الوقت ان جيبه ملئ بالفول 
ميش���ي  ه���و  و  يأكله���ا  الس���وداني)كاكاوية( 
،لف���رتة اعتق���دت ان الفالس���فة الب���د ان يأكلوا 
الفول الس���وداني مثل���ه ،و لكن االهم م���ن هذا ان 
اس���اتذة اجلامعة بدأوا يف إلق���اء حماضراتهم يف 

النادي املصري بشارع االستقالل.

الغ�رب��ة ، وامل�واج��هة بني ث�قافتني
كان جيلي أس���ري املرحلة العروبة  اليت جس���دها 
عبد الناص���ر يف تلك املراحل ،وبق���در ما فيها من 
طم���وح حنو التق���دم و بناء دول مس���تقلة و ايضا 
مقارع���ة االس���تعمار ،ولكن ُمقارعة االس���تعمار. 
كنت اشعر احيانا بأنها تعبري عن روح الزنافوبيا 
و ال���يت تعين ُكره االخر أو ك�ره ال�غ�ريب ،واليت 
موجودة وراس����خ�ة بالثقافة العربية ،ولع�ل�ن�ا ما 

زلن��ا نعاني من�ه�ا.
 عام 1960 رحلت الي بريطانيا يف بعثة لدراسة 
الط���ب ،وكنا حوالي مخس���ة فقط مم���ن اوفدوا 
الي بريطاني���ا منهم حممد بورقيع���ه من مدينة 
درنة تويف رمحه اهلل منذ س���نوات ،و املهندس نور 
الدين كان من درنة و اكمل الثانوية يف بنغازي 

واعتقد ان والده كان وكيل وزارة التعليم .
كان���ت نقلة غ���ري عادي���ة ،اوال الن الع���امل كان 
بعيًدا من بعضه و ال توجد س���بل لالتصال ،كان 
اهلاتف موج���ود و لكن امكانيات���ه ضئيلة ،ولذلك 

ما تيسر من سرية املفيت

حوار مطول مع الباحث يف التاريخ االجتماعي
 والكاتب الصحفي والرسام والطبيب حممد املفيت

 االزمة بني عبد 
الناصر و االخوان 
،وكان لي اعجاب 

بعبد الناصر ،و 
لكن بعد ان بدأ يف 
صراع مع االخوان 
،و االخوان كانوا 

وقتها شباب 
مسلمني و أي 

مسلم البد ان 
يكون صحيح 

حممد املفيت وعبدالعاطي خنفر
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كان االنقطاع شبه كّلي عن العائلة يف بنغازي 
..ولك���ن ذهبت ب���روح االص���رار علي الدراس���ة و 
النج���اح و حتقيق الطموح���ات ،رحلة كان فيها 
قدر كبري من القلق نتيجة البعد واحلياة وسط 
ثقاف���ة جديدة بالرغم م���ن ان اللغة اإلجنليزية 

لدينا كانت جيده و لكنها حمدودة.
يف لندن اس���تقبلنا امللحق الثقايف آنذاك االس���تاذ 
امح���د بن خيال متقاع���د االن مقيم يف طرابلس 
،وكان امحد بن خيال نفسه قد باشر عمله منذ 
ث���الث او اربع اش���هر فقط  و هو ش���خصية بقدر 
م���ا هو دمث و خجول و هادئ جدا ،لكن احلاضنة 
اليت وجدناها يف بريطانيا سيدة متقدمة بالسن 
كان امسه���ا )م���س بنن�ج�ت�ون( تعمل بالس���فارة 
بقسم املبعوثني و كانت شخصية صارمة اقرب 
الي ناظرة املدرس���ة و لك���ن االهم من هذا كانت 
حريص���ة  ج���دا علي حالتن���ا و وضعن���ا و متابعة 
م���ا حيدث و حل مش���اكلنا بقدر مس���اعدتها لنا 
م���ن ناحية االجراءات رمب���ا طرحت علّي يف تلك 
الفرتة  مس���ألة  نفسية خبصوص ذلك التوجس 
الكام���ل الثقايف املوروث املكتس���ب من ثقافتنا هي 
الشك يف هؤالء الناس االغراب االجنليز الكلمات 
كله���ا موحية س���لبيا عندما تق���ول اجنليز تعين 
انك تش���ري ضمنيا الي دولة اس���تعماريه الي غري 
ذل���ك ،لكن تلك الس���يدة كانت أول مع���ول ه���ّد 
هذا اجلدار يف داخلي ،جدار الزنافوبيا وهو كره 

االغراب و االجانب و التوجس منهم .
أحلقوني مبعهد جتاري لتعلم اللغة االجنليزية 
،بقي���ت به  4 5- اس���ابيع و مل يعجبين .. ش���عرت 
بان الشباب فيه سياح اثرياء ،فعال انتابين الضيق 
و كن���ت يف تل���ك الف���رتة أرغ���ب الدراس���ة و مل 
يكن ل���ي وقت إلضاعت���ه ..ايضا الس���يده العجوز 
ال���يت اقي���م معه���ا يف مدين���ة برايت���ون  كان���ت 
ام���رأة طيبة و ش���كوت هل���ا باني غ���ري راضي عن 
الدراس���ة باملعهد التجاري فساعدتين مبراسلتها 
لكليات حكومية متوس���طة حيث كان النظام يف 
ذل���ك الوقت توجيهي مل يكن يتي���ح لك الفرصة 
لدخ���ول اجلامعة  بربيطانيا ،ل���ذا عليك ان تأخذ 
ش���هادات اخري كانت تس���مي ش���هادات الثقافة 
العام���ة  GCE   مبرحلت���ني العادي���ة و املتقدمة 
، بالفع���ل س���اعدتين ه���ذه العج���وز يف احلص���ول 
عل���ي فرصة قب���ول بكلية مبدينة س�����الو جنوب 
غ���رب لن���دن ، منطق���ة فقرية و جم���اورة لقرية 
اخري امسها ) ون���دزور( حيث قلعة وندزور اليت 
ُتقيم  بها العائلة املالكة كل نهاية اس���بوع . لكن 
الكلية كانت جدي���دة ضمن حقبة التنمية اليت 

ش�هدتها بريطانيا بعد احلرب العاملية الثانية.
بقيت يف )س���الو( حي���ث الكلية و بدأت الدراس���ة 
و اخ���ذت جمموع���ة من املواد حي���ث كان اخليار 
مفتوح�ً���ا ،فأخذت 7-6 م���واد كان محال ضخما 
،ويب���دو انين كن���ت قد خلقت انطب���اع جيد لدي 
املدرسني ..لكن مدرس الرياضيات احس باملشكلة 
ال���يت اعانيه���ا ،حيُث كنت مبعين انين ش���اطر او 
ممتاز بالرياضيات لكن اللغة مل تس���عفين احيانا 
،وغياب اللغ���ة يقطع الكثري من حتصيل املعرفة 
،أذكر هذا االس���تاذ كان طوي���ال فارعا وأصلع�ا 
،كلم���ين و ق���ال ل���ي : يا ُمف���يت ان���ت اذا حت�ت���اج 
لش���رح إض�����ايف  فتعال ال���ي غرفة املدرس���ني يف 

فرتة الظهر وقت االس���رتاحة ألش���رح لك بعض 
االم���ور ،تفاجأت مبس���اعدته ب���دون مقابل فقط 
ألنه اش���فق عل���ي الن لغيت ليس���ت كافية لفهم 
ال���دروس و ه���ذه كان���ت بالنس���بة ل���ي مفاجأة 
اخري هل�دم ذلك االحس���اس بأنك فريس���ة يريد 
أن يلتهم���ك االس���تعمار او أن تس�����ت�ح�وذ علي���ك 

هذه الثقافة العدو مبعنى من املعاني.
االجنليزي���ة  اللغ���ة  اس���تاذ  ايض���ا  ه�ن���اك  كان 
،حيث ان دراس���ة اللغة مل  تكن اسرية الفصل بل 
يصطحبنا االس���تاذ الي احلديقة العامة و يطلب 
منا كتابة مواضيع انش���اء حرة ،اذكر يف احدى 
املرات نصحين باستعمال املكتبة و لسبب ما وقع 
اختياري علي كت���اب يف النقد االدبي ،مل اعرف 
املؤلف فاالسم مل يكن لديه دالله عندي ،فأخذته 
الي االس���تاذ  فضح���ك وعرف ان���ي ال اعرف أن�ه 
للكات���ب الش���اعر العاملي )تي اس الي���وت ( احلائز 
على جائ���زة نوبل ،وقال لي : ه���ذا معقد وصعب 

عليك ..
امله���م خضعت المتحان���ات بعد 6 اش���هر فقط و 
جنح���ت يف كل امل���واد و اغلبه���ا بدرج���ات جيدة 
املدرس���ة بالكلي���ة اتصلوا ب���ي و اعطون���ي جائزة 
،ان���ا مل اك���ن ُمدرك م���ا حي���دث يف احلقيقة .ما 
يهم���ين وقتها ه���و أني جنح���ت بامل���واد و قطعت 
هذه املرحل���ة ،كانت اجلائزة جمموعة كتب و 
كانت كلها م���ا خفف عين الصدمة احلضارية 
و لكنها ايضا طرحت اسئلة يف نفسي ، هذا العمل 
اخل���ري و اهتمامهم بطالب من جمموعة طلبة و 
بدون مقابل ،الش���ك اننا وس���ط اهلنا يف بنغازي 
يف الثانوية كنا حنظى باالهتمام من االس���اتذة 
و لك���ن وقعه���ا بالنفس يف بريطاني���ا كان اكرب 
نتيجة انين كنت شاب صغري بالسن و بالتأكيد 
كان هن���اك ق���در كبري م���ن التوت���ر و عزلة يف 
البداية و كان س���ببها عدم فهم���ك و حمدودية 
قدراتك اللغوية و عدم فهمك للمجتمع و عاداته 
،ه���ذه العزل���ة تضّخم في���ك حال���ة احلنني حنو 
االسرة و الوطن ،املهم بنجاحي هذا حصلت علي 
 GCE املس���توى العادي لش���هادة الثقافة العامة
و ال���يت دخلت بها كلية اخري لدراس���ة املرحلة 
املتقدم���ة ،وبنفس الكيفي���ة اخذت جمموعة من 

املواد .
ف�خ احل�ني��ن الث�ق��ايف

بالكلية تعرفت علي ش���باب ع���رب و اجانب ايضا 
،فالطالب يف مرحلته االولي دائما ينش���د الي من 
هم من ثقافات مش���ابهه له ،اغلب الطلبة العرب 
الذين يدرس���ون يف بريطانيا يف بداية الس���تينات 
ه���م من الع���راق و تعرفت علي عدد من الش���باب 
العراق���ي و بالدرج���ة االول���ي عل���ي العروبيني و 
البعثيني ،اذكر منه���م صديق انقطعت عالقيت 
ب���ه من���ذ  40 س���نة ،فبع���د دخولن���ا للجامع���ات 
افرتقن���ا امسه )فاروق عبد الن���ي جرب صبري(  ،و 
آخ���ر امسه ) فاروق ش���لي ( كان ق���د وصل الي 
ان يك���ون وزير نفط يف اح���د احلكومات االخرية 
عهد صدام حس���ني  ،اما االخر مسعت انه التحق 
باملصرف املركزي حيث كان يدرس االقتصاد 
و احملاسبة ،عالقيت بهؤالء الشباب هلا ميزة حيث 
قدمتين اكث���ر للمجتمع الربيطاني حبكم انهم 

اقدم مين. 
وتدرجييا جتد نفس���ك تندمج من خالل املقاهي 
و املراق���ص ..كان���ت االمور يف تل���ك الفرتة علي 
درجه عالي���ة من العذرية  و البس���اطة و مل تكن 
العالق���ات م���ع اجلن���س االخر كما ه���ي االن يف 

اوربا.
ات�ح��د الطلب��ة ال�عرب

بالنسبة للدراسة وألنهم جيرون لنا االمتحانات 
يف اكث���ر م���ن ف���رتة وم���ن املف���رتض ان تك���ون 
االمتحان���ات النهائي���ة بعد عامني . انا بعد س���نة 
و ثالث���ة اش���هر دخل���ت االمتحان���ات النهائية  و 
فوجئت بان درجاتي ممتازة ،َعلي بذلك استطيع 
بهذا النجاح الدخول الي اجلامعة ،اذكر صادف 
تل���ك الفرتة انعقاد احت���اد الطلبة العرب و كنت 
عل���ي اتص���ال بهم من خ���الل اصدقائ���ي ، ذهبت 
حلضور االجتماع السنوي الحتاد الطلبة العرب 

بلن���دن و كنت قد تعرفت علي س���كرتري تنظيم 
ح���زب البعث بربيطانيا )عبد العزيز املش���هداني( 
و اعتق���د ان���ه مت تصفيته يف عهد صدام حس���ني 
كان هناك الكثري من املس���يح و الشيعه بأوساط 
البعثي���ني ،و كان���وا ه���م املهيمن���ني عل���ي احتاد 
الطلب���ة الع���رب و لك���ن هيمن���ة غ���ري خانقه ،هم 
كان���وا يفرحون بكل ح���س عروبي او وطين من 
ال���دول االخ���رى و خاص���ة املغ���رب العرب���ي ،ومل 
اكن اللي���ي الوحيد حيث كان هن���اك املرحوم 
حمم���د احنيش من بنغ���ازي و تلك الفرتة حضر 
االجتماع كرئيس احت���اد الطلبة الليبيني كان 
1961 ،وباالجتم���اع ح���دث ترش���يح  ه���ذا ع���ام 
للجن���ة االدارية الحت���اد الطلبة الع���رب ،انتخب 
ش���خص امسه زهري الش���كرجي رئيس���ا و اعتقد 
انه مت تصفيته هو االخر ايام صدام حس���ني ،ومت 
انتخابي كنائب للرئيس و رئيس حترير اجمللة 
العربي���ة الحتاد الطلبة الع���رب بربيطانيا..حيث 
كان منها نسخة باللغة االجنليزية فتم انتخاب 
رياض جنيب الرئيس مسئول عنها ،والن عندي 
مح���اس ومل التح���ق بع���د بالكلي���ة عكف���ت علي 
اجملل���ة و اص���درت تقريبا عددي���ن او ثالث اعداد 
بها بعض مقاالت الش���باب و اخ���ري منقولة من 
مصادر اخ���ري ،و كنت اكتب لبعض الفراغات 
الكلم���ات و اخلواطر ،فكان���ت لي هي اول مرحلة 
يف الكتاب���ة و ايضا عّمقت احلس السياس���ي لدي 
احلس السياسي مبعين عندما اذهب للندن و الي 
املطبع���ة و ان���زل للمقاهي احمليط���ة فأجد نفس 
اجملموع���ات الذي���ن اعرفه���م فتبدأ النقاش���ات و 
احلوارات اليت ال تنتهي ,فاكتب املقاالت بامسي 
،هي فرتة ست اشهر وبعدها التحقت بدراسيت و 

لكنها ورطتين من الناحية السياسية .
ب�داية الع�ش�ق الطيب

بع���د نهاي���ة الصي���ف التحق���ت جبامع���ة ليدز و 

حلس���ن احلظ كانت بعيده عن لندن ..التحقت 
بكلي���ة الط���ب وكن���ت فيه���ا العرب���ي الوحيد مل 
يك���ن هناك ع���رب كثريي���ن و حت���ى املوجودين 
كان���وا الهي���ني بدراس���تهم و اعماهل���م ،كن���ت 
بكلي���ة الطب مبحيط اجنلي���زي حمض و حتى 
الدراس���ة الطبية بطبيعتها مكثفة ،اس���تطيع ان 
اقول هنا ان اصعب س���نتني يف الطب هما السنتان 
االول���ي و الثانية ،انقطعت فيها عن العامل  اقمت 
مببنى الداخل���ي فخم كان حدي���ث البناء و راق 
ج���دا ،ف���كان لكل طال���ب غرفته املس���تقلة ..كان 
نظ���ام الداخل���ي هناك بي���وت ,كل بي���ت ملحق 
ب���ه فيال صغ���ريه يس���كنها اس���تاذ بعائلت���ه ،وهذا 
االس���تاذ يش���رف عل���ي البي���ت الذي في���ه الطلبة 
الذي���ن ق���د يتج���اوزون 40-30 طال���ب ..فوجود 
االس���تاذ كان حلل أي مش���كلة تص���ادف الطلبة 
،ويف الدراس���ة ايض���ا يت���م تنس���يبك مع مش���رف 
اجتماعي ،كان يس���مع ملش���اكلنا اليت قد تكون 
مالي���ة او عاطفي���ة ،وجن���د يف الدراس���ة أن كل 
مادة لديك فيها مش���رف ملت���زم بأربع او مخس 
طلبة يشرح أي ش���يء غامض بالنسبة لك ،ومن 
حسن حظنا كان لنا مشرف امسه ليندن اعتقد 
أنه باح���ث يف جيولوجيا القلب ،كان يناقش���نا و 
يطل���ب منا احلضور للمعمل حيث يقوم بأحباثه 
،كان رج���ل فيه الدماث���ة و العلم و الدفء ،رمبا 
هو م���ن خلق لدي فيما بع���د التوجه حنو البحث 
ان معاملت���ه  ه���ذا  م���ن كل  االه���م  ،و  العلم���ي 
معن���ا كانت كزمالء ل���ه بالرغم م���ن اننا كنا 
طلب���ة يف بداي���ة الطريق جنلس مع���ه ان كانت 
لدي���ه جتربة م���ا قيد االج���راء يريها لن���ا ، كان 
يس���ألنا  ان كان احدن���ا قد اص���اب اجلواب كان 
يضع اصبع���ه علي اذنه و يطلب منه االس���تمرار 
ويستنطق من افواهنا االجابة ،كانت هذه الروح 
كان���ت البداية كنت طال���ب صغري مازلت علي 
الدرج���ات االولي و ه���و ميلك العل���م ،هكذا يزرع 
العلم يف النفوس .العلم يناقش و يف نفس الوقت 
يس���مح لك باخلطأ و يرتك ل���ك فرصة التفكري 
،يعلمك كيف تواجه املش���كلة العلمية باألسئلة 
الصحيحة هذا بالنس���بة للجان���ب العلمي الذي 
كان لي ذخرية غري عادية و تطوري يف التعامل 

مع العلم .
كان���ت  الط���ب  بكلي���ة  اجلامع���ة  يف  ي���وم  اول 
حماض���رة تقليدية يلقيه���ا اقدم اس���تاذ ..فجئنا 
استاذ التش���ريح كان شخصيه كبرية و شهرية 
الربوفس�����ور داروود ،كان كبري الس���ن ،وكان 
يتعاف���ى من اجللطة اذك���ر اول ما ابتدأ به قوله 
: انت���م مذ دخلتم الطب و انت���م يف بداية حياتكم 
الكتس���اب واحده من اق���دم امله���ن بالتاريخ ،ثم 
س���كت و ق���ال املهنت���ني االخري���ني هم���ا التجارة 
و الدع���ارة ،كلن���ا ضحكن���ا طبعا م���ن كلمته ) 
كان���ت الدفع���ه تقريب���ا 80 طال���ب ( و لكن هذا 
استاذ مهيب و لديه مؤلفات ،كيف يقول ما قال 
!! ؟ ،ولكن يف عقلي ُطرح س���ؤال عن :  هذه الروح 
اجلميل���ة و اليت تقول : مبا ان���ك دخلت اجلامعة 
اذا ان���ت ناضج و جي���ب ان تفكر بطريقه ناضجة 

و االنتباه للمفارقات اليت تصادفك يف احلياة ..
ع�ودة إىل املك�ت�ب��ة

امله���م بع���د ه���ذه احملاض���رة اقتادونا ال���ي املكتبة 
،كان���ت امين���ة املكتب���ة س���يده طويل���ة اذكرها 
اخذتنا جمموعات تش���رح لنا كيفية اس���تعمال 
املكتب���ة ،كانت فكرتهم كس���ر اهليبة و اخلوف 
م���ن املكتب���ة تعلمنا االقس���ام ،و كيف اس���تخرج 
الكت���اب ث���م مت تعزي���ز ذلك ب���ان يعطيك اس���تاذ 
امل���ادة كل اس���بوع او اس���بوعني موض���وع تكت���ب 

عن���ه ،واملوض���وع ال تس���تطيع ان تكت���ب عن���ه من 
خالل كتابك املنهجي ب���ل يقودك الي البحث و 
الدراسة يف اجملالت العلمية يف املوضوع املطروح 
،وعادة السؤال يكون فقط ) ناقش( هذه تفاصيل 
ق���د تبدو صغرية و لكن كانت تعلمك و توجهك 
بكلم���ة ناقش تلزم���ك البحث لتصل ال���ي اجابة 
،وحتس���نت عالق���يت باملكتب���ة و يف اوق���ات الفراغ 
،باإلضاف���ة ال���ي ان باملكتب���ة تدفئ���ة مركزية و 
مكان مجيل ،لكن ايضا م���ع الدفء يأتي النعاس 
كان���ت مفارقه ،كلما ذهبت للمكتبة للدراس���ة 
اشعر فيها بالدفء فأنام و يزيدها ايضا  الصمت 
املطبق واحتاج األمر ش��ه�ورا ألتأقلم مع املكتبة !!

امل�ع�رف��ة .. ث�ق��اف�ة
عل���ي أي ح���ال كان���ت كلية الط���ب جافة علي 

،فكن���ت  االجتماع���ي  املس���توي 
عن���د  الطلب���ة  الحت���اد  اصع���د 
املقه���ى  ،ويف  اجلامع���ة  مدخ���ل 
اتع���رف  ب���دأت  الكافتريي���ا  ال���ي 
عل���ي ش���باب و ش���ابات تعرف���ت 
علي مجاعه الس���ينما و املسرح و 
كان في���ه مس���رح باجلامعة ،و 
اصبحت بالنسبة لي نافذة علي 
ع���امل اخ���ر غ���ري الط���ب ،كانت 
هناك فرق مس���رحيات و سينما 
من اجلامعة طلبه هواة ،و احيانا 
يأت���ون فرق من خ���ارج املدينة و 
كانت بأس���عار زهي���دة ،وكان 
بع���د الفيل���م او املس���رحيه تعقد 
ن���دوة ،نق���اش ح���ول املس���رحية 
او الفيل���م ،هذه علمت���ين الكثري 
،كان���ت ل���ي متع���ة و يف نف���س 
الوق���ت معرف���ة و تعرف���ت علي 
ش���خصيات م���ن امن���اط و افكار 
جدي���دة يف تل���ك الف���رتة ب���دأت 
التعرف عل���ي الش���باب املبدعني 
و الرس���امني م���ن طلب���ه الفنون 
و  الف���ين  النق���د  و  اجلميل���ة 
م���ن هن���ا تعرف���ت علي ش���ابة و 

اصبح���ت فيما بع���د زوجيت و ام هش���ام و فتحية 
هي رس���امة و ناقدة و ش���اعرة ،لكن كانت قلقة 
وتثري مش���اكل علمية يف تلك الفرتة من خالل 
املس���رح و القص���ة القص���رية تعرفت عل���ي اثنني 
افارق���ة احدهم كان قص���اص للقصة القصرية 
ال حيضرن���ي امسه ،و الثاني ش���اب امسه جيمس 
ن�ج�وق���ي ) اآلن امسه واثي يوجن�����و( من كينيا 
،و نش���أت بينن���ا صداق���ة و جزء منه���ا كان هذه 
العالق���ة القلق���ة م���ع الثقاف���ة االجنليزي���ة الن 
الدكت���وراه  يف  حيض���ر  كان  جيم���س  الس���يد 
ويكت���ب القصه القصرية يف تل���ك الفرتة و اعتقد 
ب���دأ كتاب���ة رواية حدثت له مش���كلة مع رئيس 
قس���م االدب االجنليزي باجلامع���ة و الذي كان 
مش���رفا عل���ي رس���الة الدكت���وراة ،جاءن���ي وهو 
يق���ول هذا رجل اس���تعماري و ان���ا اريد ان اكتب 
علي االدب االفريقي بلهجة كينيا ،فقمنا حنن 
بتهدئ��ت����ه و ان عليك بالصرب حتى تتحصل علي 
الدكتوارة .. ولكنه لش���دة غضبه قطع دراسته و 
ترك الرس���الة ،وافرتقنا و مل نعد نراه ،و م�ؤخ�را 
،الش���اعر خالد مطاوع اوصل لي عدة رسائل منه 
،و ه���و االن اس���تاذ يف االدب االفريق���ي يف ع���دة 

جامعات و من بينها جامعة نيويورك . 
كان���ت ه���ذه بداي���ة انفتاح���ي عل���ي االدب ،هذه 
العالق���ات و التج���اوب م���ع املس���رح و الس���ينما و 
النقاشات طّورت لي اللغة االجنليزية و اصبحت 
مدرك لكل خواصها الدقيقة و الدالالت اخلفيه 
احيانا ،و ايض���ا احببت اللغ���ة االجنليزية ،ومنها 
انطلقت بنهم الي الق���راءة يف كل ما يقع بيدي 
و اتعل���م م���ن الكثريين مم���ن رافق���ت و اصبحوا 
اصدقاء بش���كل او اخر ، كان���ت هناك فرتات من 
االنقطاع نتيجة ضغط الدراسة و االمتحانات ..

ن��داء الوط�ن .. والش�غ�ب
سنة   1965 بدأت فكرة  انشاء احتاد طالبي علي 

مس���توي ليبيا يف الداخل بعد ان كانت موجودة 
باخلارج عدة احتادات يف بريطانيا  فرنسا و املانيا 

وبلجيكا حيث كان الطلبة الليبيني .
وب���دأت حركة احتاد الطلب���ة يف اجلامعات بعد 
اح���داث 1964 اليت كان فيه���ا مجعة الفرجاني 
و ص���احل الفرجاني ق���رب كانا من الش���خصيات 
الفاعل���ة ،جئ���ت من بريطانيا و حض���رت اجتماع 
عق���د جبامع���ة بنغ���ازي و القي���ت فيه���ا كلمة ، 
ورجع���ت بعده���ا ال���ي بريطانيا و جندن���ا الطلبة 
الليبي���ني يف اخل���ارج و اعدن���ا تش���كيل االحتاد و 
اللجن���ة اجلدي���دة ،و انتخب���ُت ان���ا عل���ي الطلبة 
الليبيني يف بريطانيا و كان الس���كرتري املهندس 
حمم���د ش���نيب امازيغ���ي االص���ل م���ن طرابلس 
،ش���اب مازال���ت عالق���يت ب���ه وطي���دة ال���ي االن و 
ش���خصية طيبة كان يدرس 
اح���د  و  الكيماوي���ة  اهلندس���ة 
مؤسس���ي الربيق���ة حي���ث بعد 

خترجه اشتغل بها .
اذك���ر عندم���ا ص���ار االحتاد 
و  االض���راب  ال���ي  دعين���ا  و 
ج���اء  الس���فارة  يف  االعتص���ام 
ال���ي هناك و لكنه مل يكن علي 
يش���عر  كان  بأح���د  معرف���ه 
بأن االخرين ينظ���رون اليه و 
كأن���ه خماب���رات ،بالصدف���ة 
كنت ان���ا اكثر م���ن اهتم به 
، مل ينس���ى ل���ي ه���ذا املوقف و 
يذك���ر بان املفيت ه���و الوحيد 

الذي وثق بي وقتها.
كان ع���دد الطلب���ة الليبي���ني 
ال���ي  وص���ل  ق���د  بربيطاني���ا 
60 طالب���ًا تقريب���ا ,ولكن من 
ش���ارك يف االعتص���ام حوال���ي  
الس���فارة  ،ودخلنا  طال���ب   35
احتجاج���ا عل���ي اعتق���ال قادة 
احت���اد الطلب���ة بليبي���ا ،منه���م 
م���ن اعتقلوا و منهم من هربوا 
اعلن���ا االعتصام بالس���فارة  ،و 
بصراح���ة كان موظف���و الس���فارة عل���ي درج���ة 
م���ن االحراج و التعاطف معنا ،اس���تمر االعتصام 
يقدم���ون  خالهل���ا  كان���وا  اي���ام   4  -  3 حوال���ي 
لن���ا الوجب���ات و حت���ى الس���جائر ،و قمن���ا حت���ى 
باإلضراب عن الطعام بعد ذلك اتصلوا بالشرطة 
االجنليزي���ة اليت وصلت و انذرتنا علي الطريقة 
االجنليزية و طلبت منا اخلروج فرفضنا ،نقلونا 
من داخل الس���فارة كل شخص مُحل بشرطيني 
،اخرجون���ا ال���ي الرصي���ف امام الس���فارة ،كانت 
الس���فارة قريب���ة من املتحف اهلن���دي الربيطاني 
،بع���د ان اخرجون���ا اخربونا بع���دم اجللوس علي 
الرصيف فرفضنا ،محلونا يف س���يارات الش���رطة 
الي مركز الش���رطة ،حنن كنا نّدعي بأننا بال 
هوي���ة بع���د ان اخرجتمون���ا من الس���فارة الليبية 
،حكم���ت علين���ا الش���رطة االجنليزي���ة  بغرام���ة 
اعتقد مخس���ون دره���م لكل من���ا و رفضنا الدفع 
،قمت باالتصال برئيس احتاد الطلبة الربيطاني 
كان صديقي ،اوضحت ل���ه االمر فدفعها احتاد 
الطلب���ة الربيطان���ي ،خرجن���ا و مل نع���د نع���رف 
م���اذا نعم���ل رجعنا و كن���ا علي اتص���ال ببعضنا 
و اخرجن���ا بيان���ات و اصدرنا منش���ور من حوالي 
عش���ر صفحات مازلت احتفظ بنس���خة منه ،يف 
تل���ك الفرتة و هنا وضعت عالمة اس���تفهام حيث 
ج���اءت الصحافة و الني رئي���س االحتاد حظيت 
بأكثر اهتمام ،اذكر نش���رت لي جريدة التاميز 
و االه���رام يف احدي التصرحي���ات اليت قلتها : ) و 
كانت احلكوم���ة الليبية آنذاك حكومة حس���ني 
مازق ( ان احلكومة الليبية مشرفة علي االنهيار 
و ستس���قط خالل ايام كان���ت توقعات و مل يكن 
هل���ا اص���ل من الصح���ة كانت م���ن ب���اب التهيج 
الطالب���ي ،اعتصامنا بربيطانيا نال اهتمام اكرب 
من الصحافة من االعتصامات يف فرنس���ا و املانيا 
و بلجي���كا بالرغ���م من انه���م اقام���وا املظاهرات و 

اص���دروا البيان���ات و علي ما اعتق���د ان الطلبة يف 
فرنسا اعتصموا مع طلبة بلجيكا اما املانيا كان 
فيها ع���دد ضئيل من الطلب���ة ، بعدها رجعنا الي 

دراستنا و افرج علي الطلبة يف الداخل .
خ�دي�ع�ة  ال�ع�روب��ة

ع���ام 1967 كان���ت هزمية اخلامس م���ن يونيو 
)النكس���ة( اذكر انين شاهدتها جبهاز التلفزيون 
،وبالتال���ي كان وقعه���ا اعم���ق و ابش���ع  و هّزني 
بشكل غري عادي ،كانت اشاهد اجلنود املصريني 
يهرولون هاربني يف س���يناء ،و اش���اهد طائراتهم 
املضروب���ة يف مطاراتها غرب القاهرة ،و يف نفس 
الوق���ت امس���ع التصرحي���ات املصري���ة الرمسية 
،كن���ا  الع���رب  ص���وت  اذاع���ة  و  طبع���ا  الكاذب���ة 
نش���اهدها بربيطانيا علي احلقيقة كانت هزة و 

حالة احساس )بالقرف(. 
انقطعت عن النش���اط الطالب���ي العربي وازددت 
التصاقا بالوس���ط اجلامع���ي االجنليزي ،و كان 
املتنف���س الوحي���د ه���و االش���رتاك يف مظاه���رات 
من���ددة بالتفري���ق العنص���ري جبن���وب افريقي���ا 
و حب���رب فيتن���ام ،وكانت احلرك���ة الطالبية 
الربيطاني���ة نش���طة و املظاه���رات يف كل امل���دن 
الربيطاني���ة ،كانت ش���به اس���بوعية او ش���هرية 
و طبعا باش���رتاكك يف ه���ذه املظاه���رات  تلتقي 
بكثريي���ن اكث���ر من���ك وعي���ًا و ق���درات ،حتضر 
ندوات و كلمات و خطب كل هذه ليست فقط 
مص���ادر للتوعية بل لتنمي���ة مهاراتك اللغوية و 
فهمك للثقافة ال���يت اصبحت لي ثقافيت الثانية 
الثقافة االجنليزية ،فهي ليست جمرد لغة ،امنا 
لغ���ة بآدابه���ا وفنونه���ا و قيمها و تغ���وص يف هذه 
الثقاف���ة و جتد نفس���ك بش���كل او بأخر تكتس���ب 

منها ..
ال�ع��ودة إىل ال�وط�ن

ه���ذه املرحلة انتهت عام  1968 و ذلك بتخرجي 
من اجلامعة ،و اش���تغلت فرتة و رجعت الي ليبيا 
ع���ام 1969 قب���ل االنقالب ،بالرغ���م من كل ما 
ف���ات كانت لدي رغب���ة و اص���رار يف العودة الي 
ليبي���ا اعي���ش به���ا و اق���دم ش���يئا لبل���دي اتذكر 
ان���ين تقدم���ت لوظيفة طبي���ة بربيطاني���ا فقالوا 
ل���ي ان ه���ذه الوظيف���ة ال متن���ح إال مل���ن حيم���ل 
اجلنس���ية االجنليزية علي اس���اس انك ستتدرج 
به���ا لس���نوات ،و كان عن���دي هذا اخلي���ار حبكم 
ان زوج���يت اجنليزي���ة و كانت االم���ور ُمتاحة و 
ببس���اطة ،ورفضت اجلنسية ألنين ال اريد البقاء 

بربيطانيا . 
العودة احملزنة إىل بنغازي

رجعت الي ليبيا صيف عام 1969 قبل االنقالب 
،كل املن���اخ كان يتح���دث ع���ن رحل���ة امللك الي 

تركي���ا و ق���راره بع���دم الع���ودة الي ليبي���ا ، رمبا 
كان���ت اش���اعة ، لكن���ُه كان زاه���داً يف احلك���م و 
الناس ترتقب و تتوقع حدوث ش���ئ ، العهد امللكي 
بالتأكي���د مل يك���ن بالبط���ش و بشراس���ة ال���يت 
اظهره���ا نظ���ام معم���ر الق���ذايف و مل يك���ن بذلك 
الفس���اد و التس���يب ال���ذي موجود االن لألس���ف ، 
لك���ن يف نف���س الوق���ت كان هن���اك س���خط عام 
موج���ود رمبا له عدة ُمس���ببات احداه���ا كراهية 
االستعمار ، واملناخ العام السائد باملنطقة العربية 
كان ُمتململ وكانت هناك نكسة 1967 ، و ما 
رافقتها من احس���اس باملهان���ة و بالتالي ضرورة 
ال���رد عليه���ا ، ال ش���ك كان هناك بعض الفس���اد 
املالي ، وكانت يف ذاك���رة الناس احداث 1964 
و مقتل اربع طلبة باملدرس���ة الثانوية , و كانت 
هن���اك بعض احلركات السياس���ية ال���يت اعتقل 
فيها 106 من نشطاء حركة القوميني العرب و 
بعض النقابيني يف قطاع النفط بالذات خصوصا 
حمم���ود املغرب���ي ال���ذي ت���وىل فيما بعد رئاس���ة 
ال���وزراء بعد االنقالب ..و عز الدين الغدامس���ي و 
آخري���ن ، يف عام 1968 ايضا حدثت عدة اش���ياء 
احداه���ا عرس الش���لحي ..كان باذخًا يف منطقة 
البيض���اء ، و أث���ار ب���ه حفيظ���ة الناس ام���ام هذه 
اخللفية من املشاعر السياسية اليت تكلمنا عنها .

السلطة كانت سائبة يف الشارع
م���ا يس���مى  ايض���ا كان هن���اك   1969 ع���ام  يف 
بإعادة تنظيم اجلي���ش ، و كان رئيس اللجنة و 
املس���ؤول عنها عبد العزيز الش���لحي ، حيث كان 
عملي���ًا كأحد ابن���اء امللك نفس���ه ، و كان يعاون 
عبدالعزيز الشلحي صهره ) عون شقيفه رحومه 
( ه���و عس���كري ، و قائد  رئي���س االركان - و هو 
احد افراد العائلة السنوس���يه – السنوسي  مشس 
الدي���ن وه���و كذلك نس���يب آل الش���لحي ، فكان 
هناك فكره بأذهان الناس ان آل الشلحي يدبرون 
انقالب و االس���تيالء علي الس���لطة ، هناك عامل 
أخري و هو ان حكومة عبد احلميد البكوش قامت 
بتوقيع عقد الدفاع اجلوي مع بريطانيا يف شراء 
منظوم���ة دفاع جوي ، ولألس���ف البك���وش بّررها 
و رمب���ا كان حمق الي حد م���ا  بأن اخلطر علي 
ليبي���ا هو من جريانه���ا و كان يقص���د هنا مصر 
و اجلزائ���ر بالدرج���ة االولي ، يف حني ان الش���ارع 
اللي���ي كان يرى ان االعداء ه���م اوربا او الغرب 
بش���كل عام ، بعد حكوم���ة البكوش جاءت حكومة 
ونيس الق���ذايف كان رجال طيب���ا و اداريًا ممتازاً 
عفيف���ًا  - حس���ب ما حك���ى عنه معارف���ه - و لكنه 
مل يكن سياسيًا  ، يف صيف عام 1969 تراكمت 
كل ه���ذه العوام���ل و كان م���ن الواض���ح عج���ز 
احلكوم���ة عن تفس���ري م���ا كل حي���دث او تفعل 

 سنة   1965 
بدأت فكرة  انشاء 

احتاد طالبي 
علي مستوي 

ليبيا يف الداخل 
بعد ان كانت 

موجودة باخلارج 
عدة احتادات يف 

بريطانيا  فرنسا 
و املانيا وبلجيكا 

حيث كان الطلبة 
الليبيني 

)عبد العزيز املشهداني( و اعتقد انه مت تصفيته يف عهد صدام حسني كان هناك الكثري من 
املسيح و الشيعه بأوساط البعثيني ،و كانوا هم املهيمنني علي احتاد الطلبة العرب و لكن هيمنة 

غري خانقه
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، املل���ك خ���رج و مل يش���اور اح���د ، و مل 
يقم حيت بتس���ليم السلطة لولي العهد 
، حس���ب ما عرف���ت من احد املس���ؤولني 
يف ذل���ك العه���د قال ل���ي مرة الس���لطة 
كان���ت س���ائبة يف الش���ارع تنتظ���ر من 
بنغ���ازي  ، كن���ت وقته���ا يف  يلتقطه���ا 
يف منطق���ة )الس���كابلي( حي���ث كانت 
عم���ارة لوال���دي و مل اك���ن اعم���ل يف 
ذل���ك الوق���ت فق���ط كان جو االس���رة 
من جانب وكن���ت التقي مع االصدقاء 
و املسيس���ني و النش���طاء يف ذلك الوقت 
اذك���ر االن منه���م رمض���ان بوخي���ط ، 
حممد مّحي ، و كنا حنكي علي وضع 
احلكوم���ة يف غي���اب املل���ك ، و كان���ت 
الناس تتوقع انقالب ما ، يف ذلك الوقت 
كان الرتكيز عل���ي جمموعة ضباط 
ال���رواد  جمموع���ة  يس���مونهم  كان���وا 
او جمموع���ة الع���راق و ه���ؤالء الن���اس 
وطني���ني و عروبي���ني ، و يبدو ان هناك 
اخب���ار تتس���رب ع���ن نيته���م يف القي���ام 
بانقالب  فاالنقالب االخر امُلرش���ح من 

قبل الشلحي ..
يف ه���ذه االجواء كان���ت صبيحة اليوم 
االول من س���بتمرب ، و اعتقد كان يوم 
االثن���ني حترك���ت القوات املس���لحة و 
القى القذايف ال���ذي مل يكن يعرفه احد 
، الق���ى بيان���ه االول ، و بع���د ثالثة ايام 
ب���دأت الناس خت���رج للش���ارع  و بأعداد 
مهولة و املظاهرات التلقائية مرحبة و 

مهللة باالنقالب .
كن���ت اخ���رج و لكن���ين مل اش���ارك يف 
ذهب���ت  الراب���ع  الي���وم  يف   ، املظاه���رات 
لإلذاع���ة ، و باإلذاع���ة احتش���د الناس ، 
التقيت باملرحوم عمر دبوب الذي كان 
من مجاع���ة القوميني العرب، فس���ألته 
م���ن ال���ذي ق���ام باالنق���الب ، فأجابين ( 
عيالن���ا ، وقائ���د االنق���الب امس���ه عمر! 
عموره ! (  مل يكن يعرف امسه .يف اليوم 
اخلام���س جاءن���ي املرح���وم حمم���د بن 
س���عود – وهذه مفارق���ة غريبة - و قال 
لي ان قادة الث���ورة يريدونك باإلذاعة ، 
فأجلت الزي���ارة ليوم االخر بالرغم من 
ان الفض���ول كان ميلؤن���ي ملعرفة ماذا 
حيدث؟ و أريد ان أع���رف الناس الذين 

قاموا باالنقالب.
ذهب���ت الي االذاعة حيث ش���ارع )ادريان 
بيلت( ما ُيس���مي االن عبداملنعم رياض 
، و كان���ت االذاع���ة ُمغلق���ة ، و كان���ت 
وألي���ة   ، االرتب���اك  م���ن  حال���ة  هن���اك 
ُمدرع���ة امام االذاع���ة و احلرس ،كان 
هناك اس���تعداد لوصول حممد حسنني 
هي���كل ، فرجع���ت ال���ي البي���ت و مل ارى 

احد. 
رمبا بعد عشرة أيام او بعد يوم السادس 
عشر – الذي كان يوم اخلطاب - يبدو 
حدث���ت اتصاالت مع بعض النش���طاء و 
املهتم���ني السياس���يني قررن���ا ان جنرى 
اجتم���اع و نق���دم مذكرة  نط���رح فيها 
املطال���ب الش���عبية ، و كان بالقرب من 
بيتنا مبنطقة الس���كابلي اجملاور إلدارة 
الزراع���ة  املطل���ة علي املي���دان ، كانت 
لدينا ش���قة ش���اغرة بال���دور االرضي ، 
فعندم���ا حبث���وا عل���ي م���كان االجتماع 
فقلت هل���م مكانك���م عن���دي ، و بالفعل 
وال���دي  بعم���ارة  الش���قة  يف  اجتمعن���ا 
حضر االجتماع )حممد مّحي -  مفتاح 
ش���رمدو – مصطفي الشيباني – فريد 
مجيع���ا  عليه���م  اهلل  –رمح���ة  اش���رف 
..و ايض���ا عدد م���ن النش���طاء و كذلك 
رمضان بوخيط و ايضا بن سعود كان 
موجود ( ،وعمر دب���وب كانت تربطين 

به عالقة من الطفولة عندما كان من 
سكان شارع القزير و كنت انا يف شارع 
قصر محد ، فكنا قد تعارفنا منذ الصغر 
،ومل يكن يستعمل لقب دبوب بل كان 
يس���تعمل لقب اجلفريي كنت اعرفه 
) عم���ر اجلف���ريي ( واكتش���فت فيم���ا 
بع���د ان عائلة دبوب من س���هل جفارة ، 
قمنا بكتابة مذكرة بشكل دميقراطي 
و مبطال���ب االص���الح و هكذا ، س���ّلمت 
املذكرة و ال اعرف من سلمها .واذكر 

ان هناك من اصاب���ه الزعل من 
طريقة التوصيل حيث 

احده���م  ان  يب���دو 
نس���خة  اخ���ذ 

س���لمها  و 
بطريقة 

سريعة .
ء  طب��ا ال ا

لليبي��ني  ا
يقتسمون املناصب

بعده���ا الق���ى الق���ذايف 
خطاب���ه مبي���دان ضريح عمر 

املخت���ار ي���وم الس���ادس عش���ر و خ���رج 
ب���دأت  و  االم���ور  اس���تمرت  ،و  للن���اس 
ان  ..اذك���ر  جملاريه���ا  تع���ود  احلي���اة 
االطب���اء الليبي���ني اجتمع���وا مبنطق���ة 
بنغازي ب���إدارة مستش���فى اجلمهورية 
اآلن  و اعتق���د كان���ا  -12 14 طبي���ب 
و كان���ت الرؤي���ة عل���ي االطب���اء تولي 
ادارة املستش���فيات و هذا عصر ش���بابي 
و ث���وري اخل  و بالفع���ل تقامس���وا ه���ذه 
املناص���ب املوج���ودة ، ومل يك���ن هن���اك 
كل  ..فق���ط  انتخاب���ات  ال  و  تصعي���د 
واحد يقوم برتش���يح نفسه لتولي ادارة 
ع���وض  الدكت���ور  كان  ..اذك���ر  م���ا 
بودجاج���ة تول���ي مدي���ر ادارة الصح���ة 
يف بنغ���ازي وكان هن���اك طبيبان آلل 
بوقعيقيص اعتقد عبداهلل و عبدالقادر 
،عبد القادر بوقعيقيص كان اخصائي 
نس���اء و تولي���د فتولي ادارة مستش���في 
اجلمهوري���ة ,الدكتور رافع التاجوري 
تولي ادارة مستشفي االطفال ..واذكر 
من احلاضرين عاش���ور جربيل، كنت 
مت  .ول���ذا   ، احدثه���م  و  اصغره���م  ان���ا 
االتفاق علي ذهابي الي مدينة البيضاء 
، الن يف البيض���اء كان���ت االدارة ملفتاح 
وزي���راً  اصب���ح  ال���ذي  عم���ر  االس���طي 
للصح���ة يف العه���د بع���د الث���ورة .حيث 
كان���ت عالقته وطيدة مبوس���ى امحد 

و مجاعة البيضاء و ش���حات ، و بالفعل 
لدين���ا  وكان   ، البيض���اء  ال���ي  ذهب���ت 
بالفعل محاس حقيقي لإلصالح وعن 
نفس���ي  مل اك���ن انظ���ر اليه���ا مبنظور 
سياس���ي ، مل تكن العائل���ة موافقة علي 
ذل���ك ، حي���ث كن���ت يف بريطاني���ا ملدة 
9 س���نوات و رجع���ت فوق ه���ذا متزوج 
باجنليزية و لدي اب���ن ، و فجأة يطلب 
مين الذهاب الي البيضاء فكانت االسرة 
تتوق���ع ميّن البقاء معهم اكثر .مل يكن 
ل���دي ع���ذر للرف���ض فوال���دي 
كان���ت صحت���ه جيدة 
، و بالفع���ل قمن���ا 
فريق  بتكوين 
ك  هن���ا
للعم���ل 

يف 

ة  ر ا د ا
لصحة  ا

و 
و  املستش���فى 
محل���ة  يف  بدأن���ا 
علي  االصالح���ات  من 
صعي���د الصح���ة قمن���ا بعمل 
ممت���از و ال يزال يذك���ره اهل البيضاء 
ليومن���ا ه���ذا ..من االش���ياء ال���يت اذكر 
قمنا بها فتح عيادات اس���رية علي غرار 
العيادات اجملمع���ة اآلن ..يف ذلك الوقت 
مل يفك���ر اح���د القي���ام بها، انش���أنا اربع 
عي���ادات يف البيض���اء ..مسي���ت بعي���ادة 
 ،4 2, رقم3,رق���م  االس���رة رقم1,رق���م 
و قمن���ا ايض���ا بفت���ح مدرس���ة لتأهي���ل 
املمرض���ات و مس���اعدات املمرضات من 
قمن���ا  و   ، االعدادي���ة  الش���هادة  محل���ة 
بتخريج دفعة يف ف���رتة تواجدي هناك 
، و كنت اقوم بتدريسهم بنات و شباب 
و منهم االن من تولي مناصب رئيسية 
يف مستش���في البيض���اء نفس���ه و ح���يت 

خارج املستشفي ..
كان يشدني ش���غف من خالل قراءتي 
االخض���ر  اجلب���ل  ملنطق���ة  بربيطاني���ا 
بال���ذات ، حي���ث كن���ت حريص���ًا اثن���اء 
وجودي يف اخلارج ان اتلقف أي كتاب 
ع���ن ليبي���ا ب���ل و أي رس���الة دكتوراة 
كتب���ت و كان باإلم���كان ق���راءة هذه 
الرس���ائل ع���ن طريق مكتب���ة اجلامعة 
بلي���ز ، حيث ميكن���ك طلب أي رس���ائل 
م���ن اجلامعات و حيضرون لك النس���خ 
االصلي���ة للق���راءة داخ���ل املكتبة فقط 
وال ميكنك اخلروج به���ا ولكن تتاح لك 
فرصة قراءتها ..وهم من يقومون بهذه 

اخلدمة .
رساليت اىل مصطفي بعيو

و من خالل قراءاتي ، قرأت لش���خصني 
مهمني أحدهم هم بتش���ارد  هذا الكاتب 
راس���لته و عرضت عليه ترمجة كتابه 
)سنوس���يو برق���ة ( فوافق ،علي���ه بعثت 
برس���الة طويلة من صفحتني لألستاذ 
مصطفي بعيو وزير التعليم و طرحت 
عليه ترمجة الكتاب ,مل يرد علّي ،مؤخرا 
منذ ثالث سنوات تقريبا االستاذ ابريك 
العوكل���ي احد االداري���ني القدامة منذ 
العه���د امللكي كان حمتفظ بالرس���الة 
و حتصل���ت عل���ي نس���خة منه���ا ،كان 
كت���اب ) سنوس���يو برق���ة ( حيكي علي 
النظ���ام االجتماعي القبلي  بش���كل عام 
فالكات���ب انفيدز بيتش���ارد عامل مهم يف 
االنثربولوجي���ا  حيت قب���ل كتابته هلذا 
الكت���اب ، حي���ث كان ش���غله االساس���ي 
علي جنوب الس���ودان وله ش���هرة عاملية  
وبع���د احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ُأحلق 
ال���ذي  الثام���ن  لربيطان���ي  باجلي���ش 
ح���رر ليبي���ا و كان مستش���ار يف قس���م 
املعلومات علي اساس خربته يف التعامل 

مع اجملتمعات القبلية.
علي���ه  تعرف���ت  ال���ذي  اآلخ���ر  الكات���ب 
تلمي���ذ  وكان  ش���خصية   معرف���ة 
االول امس���ه  امري���س بي���رت ال اذك���ر 
كيف تعرف���ت به ،ولكن لعل���ه لقاء يف 
احدي حماضرات���ه العامة ،حيث كان 
رئيس قس���م االنثربولوجي���ا يف جامعة 
مانشس���رت ،ملا تعرفت عليه كان يطلب 
م���ين ترمجة بع���ض املف���ردات الليبية ، 
)امري���س بيرت ( درس و ع���اش يف ليبيا 
يف جن���وب اجلبل االخضر س���نة 1951  
،وكانت دراس���ته عن الث���أر لدى قبائل 
برق���ة ، كان ش���خصية لطيف���ة ج���اء 
م���ع زوجت���ه و كانت تس���مي )جنمه ( 
مبنطقة اجلبل .وكنت من خالل هذه 
الق���راءات و ق���راءات اخ���رى اطلع علي 
كل جدي���د وقدي���م كتب ع���ن ليبيا ، 
كان���ت هن���اك ع���دة رس���ائل دكتوراة 
حُتض���ر جبامعة نيوكاس���يل ، واعتقد 
ان جامعة نيوكاس���يل قاموا مبش���روع 
لدراس���ة جغرافي���ة ليبي���ا ، حي���ث ق���ام 
جمموعة من الليبيني بدراس���ات منهم 
اذكر الدكتور اهلادي بولقمة ، و آخر 
امس���ه اخلوج���ه ، كان���وا جمموعة من 
خرجي���ي قس���م اجلغرافي���ا يف بنغ���ازي 
حوالي مخس او س���ت اش���خاص و كل 
منهم اخ���ذ قط���اع لدراس���ة اجلغرافيه 
الليبية كنوع من التحديث للمعلومات 

اجلغرافية املوجودة.
غرام اجليل األخضر

عندم���ا جئ���ت للجب���ل االخض���ر كنت 
مغرم���ا ب���ه ،و اصبح���ت ل���دي س���يارة 
الندروف���ر و س���ائق هل���ا ايض���ا ,مل يكن 
هن���اك م���ن ط���رق ، فق���ط طريق���ني ) 
الطريق الفوقي���ه –والطريق اللوطيه( 
وهم���ا موازيت���ان للبحر ، كن���ت و من 
معي نق���وم بزيارات للق���رى ، و القرى 
ال���يت ينقصه���ا ش���ئ ندعمه���ا باملع���دات 
اتذك���ر   جي���د،  مم���رض  و  الطبي���ة 
منطقة )ال اذكر امسها اآلن(  ومل يكن 
لديه���م أي ش���ئ فكلفنا قس���م الصيانة 
 ) براري���ك  )ث���الث  ببن���اء  باملستش���في 
اخ���ري  ،و  مس���توصف  تك���ون  واح���ده 
مدرس���ة حيث اتصلت بالتعليم فعينوا 
مدرس و ممرض يس���ُكنان يف الرباكة 
الثالثة .ومن االداريني حينها س���ليمان 
الغماري و صاحل الكليلي كان ش���ؤون 
احملفوظات و آخر عسكري سابق رمحه 

اهلل امسه س���امل غيث الفرجاني مسؤول 
قس���م الصيان���ة و آخ���ر امسه باحلس���ن 
احلبون���ي و هو ايضا عس���كري س���ابق و 
امراج���ع  و  املواص���الت  مس���ؤول  كان 
..و  املخ���ازن  ع���ن  مس���ؤول  الفرجان���ي 
صاحل بوفجيخه املس���ماري مسؤول عن 
خم���زن االدوي���ة ،حيث كن���ت اعمل يف 
مستش���في البيضاء و رفعنا من مستوى 
اخلدم���ات و اصب���ح املرضى يأت���ون الينا 
من طربق و درنه الن اداء اخلدمات فيه 
كان عاليا..و حيت وزارة الصحة كانت 

تدعمنا وقتها و تلي مطالبنا ...
تعرفت يف البيض���اء علي ناس كثريين 
,منهم ج���اري خليفه عب���د القادر اعتقد 
كان مس���ؤوال عن الضمان االجتماعي 
الرج���ال  اح���د  كان  و  متقاع���د  ه���و  و 
الذي���ن صّوتوا ضد املعاه���ده الربيطانية 
ع���ام 1953 كان رج���ل فاض���ل حي���ث 
كان عض���و يف جمل���س الن���واب ،كنت 
وقتها نش���ط ج���دا يف تقديم املس���اعدات 
ح���دوث  بينه���ا  م���ن  مس���تحقيها  عل���ي 
معه���م  فتعاطف���ت  طالبي���ة  اضراب���ات 
بتلبي���ة  س���اندناهم  االضراب���ات  ..اح���د 
مطلبهم يف مس���اعدة مجاع���ة الصحة، 
املبن���ى  كان هن���اك اض���راب ح���دث يف 
الداخلي لالبتدائ���ي و االعدادي  لقرية 
عمر املختار و كانت ظروفهم املعيشية 
صعب���ة ,اذكر انن���ا احضرنا هلم وجبات  
وس���لع غذائي���ة بكمي���ات كب���رية م���ن 
أس���ّرة و اغطي���ة  املستش���في و  خم���زن 
و نقل���ت ه���ذه الص���ورة للق���ذايف ضدي 
تسييس���يه  حبمل���ة  اق���وم  ان���ي  حبي���ث 
ه���ذا  وزاد  اجلب���ل!!  منطق���ة  لتحري���ك 
بع���د ان قام���وا بتكوين جل���ان  توعية يف 
كل حمافظة تقريبا عش���رة اشخاص 
يقوم���ون بالق���اء احملاض���رات و الندوات 
,كان���ت يف راي القذايف تهيئ���ة لتكوين 
االحت���اد االش���رتاكي عل���ي من���ط عبد 
الناص���ر و م���ا ح���دث يف مص���ر ,ش���كلت 
جلنة التوعية بالبيض���اء و كان رئيس 
كل جلنة ش���خص من اعضاء جملس 
قي���ادة الث���ورة ف���كان رئيس���ها بالبيضاء 
عمر احمليش���ي و كنا م���ن بني االعضاء 
أن���ا و عب���د العاط���ي خنف���ر و عب���داهلل 
بوس���لوم و ال اذكر البقية ،املهم كانت 
جلن���ة التوعية تهيئ النتخابات او ش���ئ 
من ه���ذا القبي���ل ,اذكر عمر احمليش���ي 
قال انتخبوا الذي ترغبونه ..فكانت هذه 
القشة اليت قسمت ظهر البعري احتجيت 
عل���ي هذا ال���كالم و رفضت���ه وذلك علي 
ان االنتخاب���ات س���تكون م���زوره يف تلك 

الفرتة.
انت���م ايها العس���كريون عليك���م بالرجوع 

الي ثكناتكم
ليبي���ا  الق���ذايف يتج���ول يف كل   كان 
و ه���ذا ن���وع م���ن قدرات���ه ال���يت اس���تطاع 
به���ا خلق ن���وع م���ن الش���عبية و تكس���به 
كاريزم���ا ، كان واضح���ا ، أن���ه يهي���ئ 
نفس���ه لالنف���راد بالس���لطة ، فكان���ت له 
ع���دة حمط���ات يف البيضاء حي���ث توجد 
بالبيضاء عدة معس���كرات منها معس���كر 
قرن���اده كان ي���زوره م���رارا  ث���الث الي 
اربع مرات ، ثم اس���تدعاني بعد العش���اء 
تقريب���ا للح���وار ويب���دو كان���ت لدي���ه 
صورة س���ابقة عيّن رمبا حبكم وجودي 
باحت���اد الطلب���ة او بربناجم���ي باجلب���ل 
االخض���ر او باملق���ال ال���ذي كتبت���ه عن 
العه���د امللك���ي و الثورة ه���ذا املقال بعثته 
جملل���ة الطليع���ة البريوتي���ة و اجمللة مل 
تنش���ره و كان املوض���وع قب���ل الث���ورة و 
انزعجت من عدم نش���رهم للمقال النه 

كان اش���به خبارط���ة طري���ق و كيف 
تت���م ث���ورة بليبي���ا .انزعج���ت من���ه النه 
ميك���ن ان يفّس���ر عل���ي النظ���ام اجلديد 
ملعم���ر الق���ذايف و املفارق���ة فهمتها فيما 
بعد عن���د زيارتي لب���ريوت و ذهبت لدار 
الطليعة للومهم وقابلت د.صادق جالل 
العظ���م كان رئي���س حتري���ر اجملل���ة و 
اجملل���ة كان���ت تقّدمي���ه و تابعة حلزب 
البعث اكثر من أي ش���ئ آخر ..فقال لي 
حبثنا عن شئ خيص ليبيا فلم جند إال 
مقال���ك فنش���رناه و كان توقيت نش���ره 
بع���د الث���ورة  فقل���ت لرئي���س الطليع���ة 
و ال���ذي ال حيضرن���ي امس���ه االن مل���ا مل 
تنشره قبل الثورة فقال مل تستطيع دار 
الطليعة نشره ألنها كانت مرتبطة مع 
حكومة العهد امللكي بعقد طباعة كتب 
مدرس���ية و ال يري���دون ازع���اج اململك���ة 

بذلك. 
املهم جلست مع القذايف و كل كالمي 
معه كان عن االصالح و الدميقراطية 

لدرجة انين قلت له انتم ايها العسكريون 
عليكم بالرجوع الي ثكناتكم او لتخلعوا 
بدلكم العس���كرية و تدخلون السياسة و 
االنتخاب���ات ، امللفت انه كان هادئ جدا 
و ال جيادل كثريا فقط يسأل ، وكانت 
الكلم���ة املك���ررة دائم���ا )زين..زي���ن( هو 
بالتأكيد شّكل انطباعه و سارت االمور 
، ضم���ن نش���اط مجاع���ة  التوعية قمت 
ان���ا بإلقاء حماضرتني واح���دة بالبيضاء 
مببنى جملس النواب  و أخرى بش���حات 
كانت مفتوحة بتحضري نادي ش���حات 
البيض���اء كانت  الرياض���ى ،حماض���رة 
علي ضرورة االصالح و النظام اخلدمي 
و التنمي���ة ، اما حماضرة ش���حات كان 
عنوانه���ا فيم���ا اظ���ن )الث���ورة و اجه���زة 
الدول���ة( و كان���ت بصراح���ة غاضبة و 
نق���د حاد للتطورات ال���يت بدأت حتدث ، 
النقط���ة احملوري���ة و اليت اس���تفزتين يف 
تلك الفرتة و اليت تناولتها باحملاضرة ان 
القذايف القى خطاب بالزاوية و تكلم عن 
املخابرات و املباحث وقال اننا غرينا اسم 
املباحث الي األمن الداخلي خرجت ميّن 
و يف خضم احلديث بش���ئ من السخرية 
ب���ان الث���ورة انته���ت بتغيرياملس���ميات ؟؟ 
حقق���ت مع���ي املباحث يف تل���ك الفرتة و 
ضق���ت ذرعا و رأيت ب���ان ال ادخل يف أي 
ص���دام و علي���ا ان ارح���ل ،كان ذل���ك يف 

منتصف عام 1971. 
استقالة ثم عودة ميمونة إىل بريطانيا

قدم���ت اس���تقاليت وأعطان���ي  االس���تاذ 
مفتاح االس���طى عمر بعثة و رجعت الي 
بريطانيا و علي الفور دخلت المتحانات 
الزمالة اجلراحة و جنحت بالرغم عدم 
توقع���ي منه، و ه���ذا اعطاني الفرصة يف 
ان اق���دم علي عم���ل يف اجلراحة , كنت 
اعم���ل يف لي���دز م���ع اس���اتذتي .. و بع���د 
طل���ي للعم���ل عرض���وا علي���ا العمل يف 
قس���م جراح���ة القل���ب و بالفع���ل ُعينت 
كزمي���ل لألحب���اث يف قس���م جراح���ة 
القلب , وعملت مع دكتور كبري امسه 
)ماريو ليونس���كو( رومان���ي االصل و هو 
ه���ارب م���ن روماني���ا ,,كان باحث مهم 
بالع���امل و ري���ادي جبراح���ة الصمامات 
,عملت معه���م و يبدو ان أمزجتنا التقت 
و بالدرجة االولي القدرة علي العمل يف 
ذل���ك الوق���ت فس���بحان اهلل كان يعمل 
يوميا حوالي 16س���اعة يومي���ا و كنت 
معه أيضا ، وكانت له مسعته يف العامل 
يف ذل���ك الوق���ت حي���ث كان���ت جراحة 

القل���ب ذلك الوقت يف طور التطوير,ومل 
تنضج بالكامل حيث كان كل اس���بوع 
و كل ش���هر تكتش���ف اضاف���ات جديده 
..ودخل���ت يف ذل���ك اجل���و و اذك���ر انين 
نشرت حبثني مبشاركة رئيس القسم 
و آخري���ن معن���ا يف جراح���ة الصمامات 
..يف تلك الفرتة  مل اكن نش���ط سياسيا 
و لكن���ين كن���ت انتقد النظ���ام و كنت 
انتقادات���ي  ان  .ويب���دو  بليبي���ني  التق���ي 

وصلت بشكل او بآخر الي القذايف
ويف م���ارس ع���ام 1973 عق���د مؤمت���ر 
باس���بانيا  القل���ب  صمام���ات  جلراح���ة 
مبدريد ، و رش���حين القس���م بان اكون 
املؤمت���ر ،  ال���ي  الذاهب���ني  الث���الث  اح���د 
حض���رت املؤمت���ر و كان الضي���وف من 
كبار جراحني القلب يف العامل ,وكانت 
يف ح���د ذاتها ,وكان من الش���ئ اجلميل 
ان تلتق���ي بال���رواد االوائ���ل احلقيقيني  
 1953 يف  ب���دأت  القل���ب  جراح���ة  الن 
و  ديبيك���ي(  )ماي���كل  ,احده���م  تقريب���ا 
امس���ه احلقيقي ) ميكائيل دبغي( ارمين  
لبناني االصل ،و كان املدّش���ن جلراحة 
القلب الفعليه عند البش���ر باخرتاع جهاز 
القل���ب الصناع���ي اثن���اء العملي���ة ،حيث 
اثن���اء العملي���ة س���توقف قل���ب املريض 
لتستبدله بالقلب الصناعي و مبنظومة 
آالت لض���خ الدم و لعملية تبادل الغازات 
و االكسجني..اخل ،و كان هناك طبيب 
امريك���ي ال حيضرن���ي امسه ش���خصية 

مهم���ة و رائ���د يف جراح���ة القل���ب عن���د 
االطف���ال و علي مس���توى عاملي فأذكر 
ان رئيس القس���م قّدمين له باني كنت 
اعم���ل مع���ه ، كانوا هم اصدق���اء و رواد 
ال يتج���اوز عدده���م الثماني���ة ، وعندما 
قدم���ين ل���ه ق���ال ل���ه س���أبعث ل���ك ه���ذا 
الش���اب ليبقى معك فرتة قد تكون س���نة 
للتعلم ..الن القس���م ال���ذي كنت اعمل 
ب���ه ال يوج���د ب���ه قس���م جلراح���ة القلب 
عند االطفال و انته���ت القصة علي هذا 

النحو. 
ثم عودة اىل ليبيا فالسجن

عدنا بعدها الي ليدز و رجعنا الي العمل 
، يف خالل يومني او ثالثة جاءتين برقية 
م���ن الدكت���ور مفت���اح االس���طى عم���ر 
بأنهم يريدون تش���كيل جلنة لتأس���يس 
مستش���فى القلب و يري���د ميّن احلضور 
..و بالفعل حضرت الني كنت متش���وق 
تدري���ب  يف  فك���رت  و  ب���الدي  خلدم���ة 
الفني���ني و املمرض���ني الن عمله���م مهم 
جدا ولن يكونوا علي مستوى التمريض 
الع���ادي و فني���ني التخدي���ر ،و جئت الي 
ليبي���ا يف بداية ابريل تقريب���ا و يبدو ان 
االجواء كان���ت متوت���رة يف ذلك الوقت 
كان  و  اللجن���ة  اجتم���اع  حض���رت  ..و 
رئيس���ها ذل���ك الوق���ت الدكت���ور خليل 
مستش���فى  يف  جراح���ا  كان  و  برش���ان 
طرابل���س  و الدكتور خالد االدريس���ي 
حّض���ر  ق���د  كان  و  االص���ل  املغرب���ي 
دراس���اته العلي���ا يف بريطاني���ا ،ودكتور 
ثالث فلس���طيين ال اذكر امسه ..عقدنا 
اكث���ر من اجتم���اع و ذهب���ت بعدها الي 
بنغ���ازي لرؤي���ة اهل���ي و بعده���ا ارج���ع 
لعمل���ي بربيطاني���ا ، و كان ق���د انتق���ل 
اهلي للس���كن يف ح���ي الفويهات بش���ارع 
دبي ,كان ش���ارع ُم���رتب ، الي ان جاءني 
عبداهلل ابراهي���م و اعتقد انه ضابط من 
املباح���ث و ق���ال انه يريدن���ي ملدة مخس 
دقائ���ق و كانت هي حلظ���ة االعتقال و 
اعتقد يوم 17 ابريل ،ومسعت بعدها ان 
الدكتور خليل بورش���ان هاجر ألمريكا 
و اس���تقر به���ا و عمل جبراح���ة االوعية 
الدموية الي ان تويف من سنتني او ثالث 
تقريب���ا ..وب���دأت حي���اة الس���جن و اليت 
ال اري���د ان اتكل���م عليه���ا الن���ي كتبتها 
بالتفاصيل بكتابي )وراء جدار السنني( .

كان القرين عبد العاطي خنفر
مل اك���ن لوح���دي ,عبد العاط���ي خنفر 
ان���ا متأك���د من���ه و كان قري���ب ميّن و 
و آخري���ن ه���ذا كتبت���ه يف كتابي وراء 
ج���دار الس���نني ع���ن جترب���ة الس���جن و 
كان في���ه عن���وان م���ن فص���ل ) قص���ة 
مجاع���ة البيض���اء( كل م���ا ح���دث بعد 
احملاضرتني اليت القيتهما و كان يدور 
بعده���ا اجل���دل و النقاش���ات يف اوس���اط 
املثقف���ني ,هن���اك كث���ري م���ن االمس���اء 
ته���رب م���ين االن فق���د ف���ات عل���ي هذه 
االحداث االربعون ع���ام .و حدث فيها ما 
حدث خ���الل هذه العقود االربعة ,فجزء 
من االتص���االت و العالقات مثل املربوك 
الزول اعتقد اني التقيت به مرة او اثنني 
يف نقاش���ات و كان متحم���س لتكوي���ن 
ح���زب وقد استش���ارني يف ذلك ..و حزب 
يس���اري يف اعتقاده فقلت ل���ه تكّونه بعد 
ثالث���ني س���نة وليس االن .. كان ش���اب 
صغري الس���ن و ياتي الي االوس���اط اليت 
كنت احترك فيه���ا و لكنه كان يعمل 
لكن���ه  و  ص���ادق  رج���ل  ..كان  بنفس���ه 
رومانس���ي الي حد كب���ري و رمبا متهور 
و كان عل���ي عالق���ة ببع���ض الش���باب 
منه���م حمم���د بوس���ريره , ف���رج صاحل 
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, امل���ربوك املصط���اري , و جمموع���ة درن���ة أيضا، 
فكان���وا جمموع���ة من الش���باب الصغ���ار و هناك 
فارق عمري بيننا ، ولألس���ف املربوك الزول وقع 
يف مطب بعد ان اس���تطاعت املباحث ان تزرع احد 
االش���خاص للعم���ل مع���ه امسه الش���ريف و تويف 
فيما بعد بسوريا ، وأتذكر عند مواجهة املربوك 
بالتحقيقات امام حس���ن بن يونس قال ان املفيت 
هو رئيس احل���زب ،كان رّدي عليه )هل التقيت 
ب���ك ؟ ( فتفاج���أ هو وق���ال ) ال مل ارك يف حياتي( 
،ان���ا اعتق���د ان اعتقالي كان لس���بب ش���خصي و 
خ���اص مبعمر القذايف ,وقد ص���ّرح القذايف ألحد 
االشخاص بأنه كان يريدني للعمل معه و لكن 

املفيت خذلين او شيئا من هذا املعنى .
ثأر القذايف من احلاسة

وكذلك ال تنس���ى) جمموعة احلاس���ه( فعندما 
اعتقلن���ا يف البداي���ة كان م���ن البيض���اء حوال���ي 
قبيل���ة  م���ن   40 حوال���ي  منه���م  ش���خص   60
احلاسي مدرس���ني من قرناده , الفايدية ,شحات 
حملاول���ة  كامت���داد  به���م  زّج  اعتق���د  ه���ؤالء  و 
الق���ذايف للس���يطرة عل���ي منطق���ة ش���حات اليت 
منه���ا عب���د الوني���س حمم���ود و محد احلاس���ي , 
امح���د آدم , موس���ي امح���د ..موس���ي امح���د الذي 
كان م���ن املعتقل���ني يف نوفم���رب 1969 أي بع���د 
ثالث���ة اش���هر م���ن االنق���الب و طبع���ا اعتقاهلم 
س���بب الكثري م���ن التذم���ر يف منطقة ش���حات و 
قبيل���ة احلاس���ة بال���ذات ..حيث انه���م كانوا من 
االش���خاص االنقياء االبط���ال احملبوبني يف ذلك 
الوق���ت ,و القذايف حبكم انه مص���اب)  ببارانويا ال 
للنق���اش ( كانت لديه عق���دة املطاردة و اخلوف 
,فكان الش���ك يف هذه اجملموعة يف تش���كيل حزب 
ش���يوعي مع العلم ان اغلبه���م علي تعليم عالي و 
م���ن املصليني اذكر من االش���خاص عبداجلليل 
زاه���ي و انا اع���رف ان هذا الش���خص ليس له أي 
عالقة باي عمل سياس���ي و لكنه شخصية مهمة 
و املسؤول العسكري يف حركة القوميني العرب 
و الذين سجنوا عام 1967 و هو ايضا سجن ، اما 
عمر املخت���ار عرفت مش���كلته يف وجود خصومة 
ش���خصية مع اح���د ضب���اط املباح���ث يف املنطقة 
كان���ت ه���ذه وعدة عوام���ل أخ���رى .ومل يكن هلا 
اس���اس بدلي���ل عندم���ا مت تقدمينا ال���ي حمكمة 
الش���عب ع���ام 1976 او 1977 مت تغي���ري تهم���يت 
من قبل حس���ن بن يونس من قب���ل االدعاء حيث 
مت حتويلها من تأس���يس حزب الي تهريب كتب 
ممنوع���ة ! لوج���ود جمموع���ة من الكت���ب عندي 
كنت قد اش���رتيتها ش���خصيا من بريوت و حكم 
عّل���ي بأربع س���نوات و كنت ق���د انتهي���ت منها ، 
وهن���ا تدخ���ل عامل الق���ذايف  فعندم���ا مت عرض 
االح���كام عليه رم���ى الورقة و ضح���ك و قال هلم 
انتم خمبولون هؤالء يتحولون الي مؤبد و اعدام 
!! ،و ال���ذي كان حاض���را هل���ذه الواقع���ة املرحوم 
حممد جابر من الق���ادة الوطنيني يف االربعينات 
يف اجدابيا و عم ابوبكر يونس ،و رجل من اعضاء 
مجعية عمر املخت���ار و كان من اصحاب والدي 
و ه���و م���ن حك���ى له ذل���ك ، ف���كان الق���ذايف ينوى 
التخل���ص م���ن بعض االش���خاص الذي���ن تنتابه 
الش���كوك يف عدم والئهم له أو أنهم ضده ، ورمبا 
هلم القدرة عل���ي إيذائه او التمرد عليه ،و هذا ما 
حدث مع الكثريين كالذين قتلوا يف اخلارج مثل 
املرحوم )  حممد مصطفى رمضان ( مل يش���كلوا 
خطرا عليه و لكن ظروف تش���كلت حبيث ترتفع 

هواجسه و بالتالي ينقض عليهم و يقتلهم .
عز الدين الغدامسي شخصية وطنية غري عادية

ع���ز الدين الغدامس���ي و هو من الق���ادة النقابيني 
و من ق���ادة حركة القوميني الع���رب و من قادة 
العم���ال الليبي���ني وكان يتبع القط���اع النفطي ، 
هو ش���خصية وطنية و غري عادية علي املس���توى 
العمل���ي كقائد نقابي ح���ّرك كل قطاع النفط 
عام 1967 ، عينه القذايف من باب االبعاد ، سفري 
ليبي���ا يف النمس���ا  و حاول���وا اغتيال���ه و قّصها لي 
هو نفس���ه كامل���ة ، ثم بعث له القتل���ة و اطلقوا 

عليه النار ، فهكذا كان القذايف و 
حيت اجهزته و حمكمته مل يكونوا 
مدركني هلذه احلقيقة ، فاذكر 
ان املباحث يف البداية مع سعد بن 
مس���ألة  يعتربه���ا  كان  عم���ران 
)قرصة اذن( و قاهلا لي ش���خصيا 
، وانه خالل س���ت او س���بع اش���هر 
س���تخرج قياس���ا علي االعتقاالت 
السياس���ية ال���يت كان���ت حت���دث 
يف العه���د امللكي ,فكان���وا يتوقعون 
احملكم���ة  يف  و  األح���كام  نف���س 
نفسها و اليت كان رئيسها الرائد 
امحد حممود الزوي كان نفس���ه 
يق���ول )خلون���ا ننه���وا املش���كلة ي���ا 
مجاع���ة ( اعين كان يريد ان تتم 
احملكمة و تصدر احكام معقولة .

ه���ل كان الق���ذايف معجبا باملفيت 
كما الصادق النيهوم

س���ؤال : لك���ن واقعي���ا د.املف���يت مل 
ينشط سياسيا يف ليبيا اال يف عهد 
الق���ذايف، ُتلقي احملاضرات ، تكتب 

مق���االت ، مُتارس عالقات واس���عة مع مثقفني و 
امس���اء جديدة من الش���باب فه���ذه عناصر ملفته 
لالنتب���اه! ،عندما عملت باجلبل مارس���ت اعماال 
ليس���ت م���ن اعمال���ك املعت���ادة يف ش���خصك او يف 
الظ���رف املوجود في���ه ،كما ان الق���ذايف قابلك و 
ناقش���ك اكثر من مرة علي املس���توى الشخصى 
و كان يريدك ال���ي جانبه ،اذا هل كنت تتّصور 
ان القذايف كان معجبا بك؟ القذايف كان خياف 
حيت مم���ن يعجبونه ، وهذه مهم���ة يف تفكري أي 
مس���تبد او دكتاتور ،الصادق النيه���وم قّربه اليه 
، هل اس���تطاع ذل���ك مع���ك و بامِلثل؟،وانت تطرح  
طرحا قوميا  يس���اريا وهو قري���ب للقذايف!! علي 

عكس الصادق النيهوم؟.
انا كنت ارى يف نفسي شئ من االلتزام و النشاط 
السياسي ، وكما كنت منتقدا لألمور يف العهد 
امللكي كنت منتقدا لألمور يف عهد القذايف ..لكن 
اخللل يف كل الناشطني السياسيني أننا مل نفهم 

القذايف.
مل اص���ل يف االق���رتاب من���ه درجة النيه���وم ,رمبا 
النيه���وم كان اذكى و اكث���ر فهم له ،فالنيهوم 
دخ���ل لدائ���رة الق���ذايف اخلاص���ة ، مل حي���دث ان 
حاول القذايف تقريي من���ه هلذه الدرجة .ممكن 
كان للقذايف اعجاب به ككاتب و أراد ان حيّيده 
،اعتق���د ان القذايف كان قادرا علي فهم االخرين 
،مل يكن بليدا او غبيا يف هذا اجلانب ، كان خيتار 
فيمن يتوس���م فيهم خدمته و حت���ت طاعته و ال 
طموح سياس���ي هلم ماعدا هذه الصفات بالنسبة 

ل���ه يش���كل خط���را ،اتذك���ر 
قص���ة اخ���رى غريب���ة بعض 
الش���يء : مجع���ة الفرجان���ي 
،كان رئي���س احت���اد الطلبة 
يف االنتفاضة الطالبية سنة 
،اس���تدعائه   1965-1966
الق���ذايف وق���ال له ي���ا مجعة 
انت البد م���ن خروجك الني 
ال اس���تطيع محايتك ،و بعثه 
إلحدى الس���فارات و بقي يف 
اخل���ارج ليومنا ه���ذا ،واعتقد 
انه مازال يف روس���يا ملتحقا 
حس���ب  املنظم���ات  بأح���د 
اخري���ن رمبا  علمي،وهن���اك 
شعر بانهم سيتمردون عليه 
تعامل معهم بأش���كال اخرى 
بصراح���ة  و  جه���يت  .وم���ن 
كان���ت نظرتي للق���ذايف يف 
حرية مثال : هل هو ش���خص 
بس���يط ام كاذب ؟ ،و لكنين 
مل ارت���ح ل���ه من���ذ البداية ،و 

حتى بعد مقابالتي له كانت يف ذهين تس���اؤالت 
،اذكر يف احدى زيارت���ه عندما خطب يف مدينة 
املرج ،مت اس���تدعائنا حنن كمس���ؤولني حلضور 
اخلط���اب و بالفعل حضرن���ا و كنت علي املنصة 
، كان خطاب���ه ن���اري كالع���ادة يف تل���ك الفرتة 
بالنس���بة له و غاضب ،وبعد ذلك  انتهى اخلطاب 
و نزلنا ،كنا حنن املس���ؤولني ال نهتف ،اجلمهور 
هو من يهتف ،اثن���اء مغادرتنا املنصة كان قريبا 
من���ا و ش���اهدته يضحك ،تغ���ري غري ع���ادي ،هذه 
حب���د ذاتها طرحت عالمة اس���تفهام عندي ،هذه 
الق���درة الرهيب���ة عل���ي التمثي���ل ، ه���و حبضوره 
الشخصي عادي جدا بل كان خجوال .وبالنسبة 
ل���ي مل أك���ن أحت���داه ان���ا مل اك���ن اتطل���ع ألي 
منصب سياس���ي ،و لكن كان ل���دي القدرة علي 
اجل���دل و النق���اش ،رمب���ا اكتس���بتها من خالل 
معيشيت بربيطانيا ،حيث كان اجلميع يتحدث 
بصدق و صراح���ة متناهية ،ورمبا كانت نقطة 
الضع���ف عندي ،حيث مل اس���توعب اخلطر الذي 
ميك���ن حدوثه مبجرد التكلم ، بصراحة كان يف 

جلساته اخلاصة وديعا و بالتالي هو خُمادع .
مق���االت بأمس���اء مس���تعارة ق���د يك���ون الق���ذايف 

طالعها
كتب���ت يف الطليع���ة خ���الل النص���ف الثاني من 
الس���تينات ممكن مقالني – امتن���ى ان اجدهما – 
كانت خلفييت عروبي ناصري ،مع انين مل اكن 
منظم���ا هو جمرد ميول ، كانت اكثر مقوالتي 
ناصري���ه ،ومقوالت البعثي���ني جتد صدى عندي 

،و بعده���ا حدث���ت التطورات يف آخر الس���تينات و 
ظه���رت املراجع���ات الكب���ريه يف الفكر السياس���ي 
العامل���ي االورب���ي ، وهل���ذا ما كن���ت اكتبه كان 
حماولة يف التعامل مع الفكر السياس���ي العربي 
- )العروب���ي الثوري ( يف ذلك الوقت - و تطعيمه 
بالتط���ورات اجلديدة اليت حت���دث يف العامل .و ملا 
ال يك���ون القذايف اطلع عليه���ا  ،االن بعد ان انتهي 
استطعنا معرفة انه طيلة ما حدث من عقود مع 
الق���ذايف انه اس���تطاع ان خيلق اجه���زة حتضر له 
كل املعلوم���ات كما انه كان قارئ���ًا جيداً ،رمبا 
جزء من قراءته  هي اليت ساعدته علي السيطرة 
، عل���ي عكس بقي���ة اعضاء جملس قي���ادة الثورة 
،كان الوحي���د ال���ذي يق���رأ التقاري���ر الرمسي���ة 
و تقاري���ر امُلخاب���رات .ومن جه���يت ال اعتقد انين 
كنت جنما، ولكن رمبا حضوري باجلبل بالفعل 
كان له صدى ،من خالل النش���اط االصالحي و 
اخلدم���ي الذي قمنا به، ث���م إلقاء احملاضرات ،يف 
اح���د املرات كان املرحوم مصطف���ي العامل الذي 
يق���دم برنام���ج بالتلفزي���ون امسه )وجه���ًا لوجه 
( ق���ام بن���دوة عل���ي اخلدم���ات الصحي���ة و قمت 
باملشاركة بها و طرحت فيها جتربيت يف اجلبل 
االخض���ر حبك���م انها ن���وع م���ن الدواخ���ل ,فكنت 
حري���ص علي تهيأت الك���وادر الصحية من داخل 
املنطقة، وكانت لي فكرة العيادات االسرية اليت 
مت تنفيذها باملرج ، فعيادة االسرة فكرة موجودة 
بربيطاني���ا ، فعندما صارت الن���دوة التلفزيونية 
تكلم���وا ع���ن مناط���ق الدواخ���ل يف ليبي���ا  اليت ال 
تصله���ا اخلدمات و ع���دد االطب���اء ال يكفي ..اخل،  
فكيف حتل مشكلة املناطق مثل اوباري و الكفرة 
يف ذل���ك الوقت ، ف���كان لي اق���رتاح و حكيت عليه 
وقل���ت انه بإمكانن���ا اخذ االطباء الصغار الش���باب 
اخّلرجي���ني اجلدد يبعث���ون ألح���دى الواحات ، و 
يعمل بها لس���نتني او ثالث و متنح له كل ُس���بل 
احلي���اة و اخلدمات كالبيت و الس���يارة ، ومُينح 
ع���الوة خاص���ة و يف نهاية الثالث س���نوات ُيبعث 
للخ���ارج ، و ه���ي فرصة لألطب���اء الصغار عندما 
يذهب الي تل���ك املناطق س���يتعرف علي االهالي 
و ق���د ُيصاهرهم ،وهي خطوة الرتباطه باملنطقة 
، الن م���ا كن���ا نعانيه عزوف االطب���اء يف الذهاب 
ال���ي مناطق  الدواخ���ل .. فحدثت ضجة مل اكن 
ألتوقعها ، وحس���ب علمي انه فّس���ر او فس���رت له 
بانها افكار ش���يوعية و ه���ي مل تكن كذلك لكنها 
تهمة ذلك الزمان، كان يفس���رها علي انها افكار 
ش���يوعية ، ولك���ن لألس���ف االن و بع���د 40 ع���ام 
مازلن���ا نعاني م���ن عزوف االطباء ع���ن العمل يف 
مناط���ق الدواخل ، و اغلب االطب���اء املوجودين يف 
املناطق البعيدة النائية هم من االجانب ،فالكفرة 
مث���ال يوجد به���ا فريق ط���ي وحيد م���ن كوريا 
اجلنوبي���ة منذ ثالث���ني عاما،  و يبدو لي حس���ب 
ما امسع قدراتهم بدائية ، علي أي حال يقّدمون 
العالج���ات البس���يطة ، ال اع���رف ان كان���ت هذه 
جنومي���ة او الن���ي كنت صغري الس���ن و ُمتخرج 

من بريطانيا ومتحمس .
كنت يف السجن وكنت أنشر مقاالتي بالثقافة العربية

نش���رت مبجلة الثقافة العربية سلس���لة مقاالت 
ع���ن تاري���خ الطب االس���المي يف عص���ر النهضة 
االسالمية ،و مقال آخر بعنوان العلم الطبيعي و 
الثقافة العربية يف العصور االوىل ،وكانت قبل 
اص���دار احلكم علّي ، الن اح���د املقاالت بعثته الي 
الش���يخ صبحي للنش���ر و كان هو رئيس الدعوة 
االس���المية و رد علّي برس���الة -  ال���ي الدكتور 
حممد املفيت بس���جن بنغازي - و موجودة عندي 
الرس���الة ،و ولتنش���رها يف ميادي���ن ،كت���ب فيها 
بأن���ه معجب مبجموع���ة املقاالت لك���ن مل يتكلم 
او يعّل���ق بش���يء ع���ن اعتقال���ي و كتب ل���ي بانه 
سيبعثها جمللة الثقافة العربية و ُنشرت ،ال ادري 
هل نش���رها االس���تاذ حمم���د علي الش���ويهدي او 
بعد استش���ارة القذايف ؟ ،و أنا ارج���ح بأن القذايف 
كان له الرأي ،وهذه هي ش���خصية القذايف علي 
درج���ة كب���رية م���ن التعقي���د ،انا يف الس���جن مل 

اكتب يف السياسة بل كتبت عن العلم  
وتوطين���ه ،الن الس���جن يف فرتة الثالث 
س���نوات االولي منذ عام 1974 الي عام 
1977 كان���ت ف���رتة جي���دة بالس���جن 
،كان���ت الكت���ب تأتي���ين باس���تمرار من 
مكتب���ة جامع���ة بنغ���ازي حي���ث كانت 
زوج���يت تعمل بكلي���ة العلوم وتس���تعري 
ل���ي الكت���ب ، وكان هناك م���ن البيضاء 
الدكت���ور الصاحلية اس���تاذ يف جامعة 
الكويت فلس���طيين االصل مثقف كان 
ُيدّرس باجلامعة كان لديه ماجس���تري 
وقته���ا و بعده���ا حض���ر الدكت���وراة يف 
الكويت كان موضوعها عن فلسطني و 
اعتقد عن ملكية املزارع و بيع العقارات 
لليه���ود ، و اول من اعتم���د علي روايات 
اجملاهدي���ن كت���ب اكثر م���ن مقالة و 
نش���رت بالكويت مبجلة كلي���ة اآلداب 
جبامع���ة  بالبيض���اء  كان   ، الكويتي���ة 
)عم���ر  السنوس���ي  عل���ي  ب���ن  حمم���د 
املختار( و بوج���وده بالبيضاء  اجنز عدة 
لق���اءات باجملاهدين الذي���ن كانوا علي 
قي���د احلياة مع عم���ر املختار و نش���رها 
كانت ش���هادات ش���فهية وقدمها بشكل 
حتليل���ي كان أول م���ن ق���ام بذلك قبل 
ح���يت مرك���ز دراس���ات اجله���اد ،ف���كان 
ه���ذا الدكتور موج���ود بليبيا عندما مت 
س���جين ف���كان يزورن���ي و حيض���ر معه 
الكتب فكنت اقرأ من كتابني الي ثالث 

كتب اسبوعيا ..
كنت الطبيب السجني اخرج كسجني 

مريض 
ك���ان جمل��م��وع��ة م��ن االط���ب���اء الفضل 
،كنت اخرج من السجن الي املستشفى 
املرحوم  الدكتور  ات��ذك��ر  للمعاجلة 
،وه��و  ع��ي��ون  اخصائي  ن���ورى ك��وي��ري 
إليه  آت��ي  عندما  فكان  طيبة  شخصية 
املستشفى  إىل  كمريض  السجن  من 
يقول  ،و  االه��ت��م��ام  م��ن  زوب��ع��ة  ي��ث��ري 
ان ح��ال��ة ع��ي��ون��ي خ��ط��رية ك��ي أب��ق��اء 
ك��ان  اط��رف��ه��م  ،ول��ك��ن  املستشفي  يف 
قاسم  حممد  امس��ه  فلسطيين  دكتور 
مبستشفي 7 اكتوبر او ما كان يعرف 
الدكتور  الي هذا  ( فجئت  بردومشو   (
و مل اكن اعرفه ، وحضرت مع رئيس 
خطرية  حالته  ان  هل��م  ق��ال  و  ال��ع��رف��اء 
بالفعل   ، املستشفى  دخوله  من  الب��د  و 
دخلت املستشفى و مل يكن هناك اطباء 
فقلت   ، امل��س��ائ��ي��ة  ال��ف��رتة  م��ن��اوب��ني يف 
العمل  استطيع  بانين  للدكتور حممد 
معكم باملناوبة املسائية و الليلية حبكم 
عملت  بالفعل  ،و  باملستشفي  وج��ودي 
اش��ه��ر و ك��ان معي  ث��الث  معهم م��دة 
احلرس  مع  العالقة  حتى  ،و  احل��رس 
ت���وط���دت ف��ك��ان ي��ض��ع م��س��دس��ه حتت 
وسادتي و يذهب يقضي اعماله و يأتي 
فرصا  هناك  ،كانت  طويل  وق��ت  بعد 

للهروب و لكنين مل افكر باهلرب !،و يف 
اللقاء اجلميل  فرتة الثالث اشهر كان 
و  مريضا  كان   ، االبيض  العزيز  بعبد 
 15 حوالي  بقي  حيث  املستشفى  دخ��ل 
كان  و  الصغر  يف  استاذي  ،ك��ان  يوما 
ازه���ري و لكنه ح��داث��ي آلخ��ر درج��ة و 
و سريعة  نكتة الذع��ة  و  م��زاج  صاحب 
،و أيضا صاحب بديهة سريعة.و يف املرة 
األخرى اليت خرجت فيها الي املستشفي 
مصطفى  ال��دك��ت��ور  ب��ف��ض��ل  ك��ان��ت 
رئيس  ك��ان  ،و  بطرابلس  الفرجاني 
قسم اجلراحة بذلك الوقت و جئت إليه 
كسجني مريض عام 1974 بطرابلس 
وبالفعل   ، املستشفى  ب��إدخ��ال��ي  ،ف��أم��ر 
املركزي  طرابلس  مستشفى  دخلت 
مستقلة  غ��رف��ة  يف  بقيت  و   ، ال��ق��دي��م 
،ب��ق��ي��ت ح���وال���ي ش��ه��ري��ن او ث��الث��ة و 

حاالت  عاجلت  و  هناك  بعملي  قمت 
الظروف  س��اءت  ان  بعد   ، املرضى 

مصطفى  الدكتور  هاجر  بليبيا 
م��س��ت��ش��ف��ى  أس������س  و  مل���ص���ر 

بالقاهرة هناك امسه النريوز 
ال���ف���ريوز وك���ان رج��ال  او 

تلك  منذ  اره  ،ومل  خ��رّيا 
االيام ، كنت قد بعثت 

ل���ه ال���س���الم م���ع عز 
الغدامسي  ال��دي��ن 

اهلل ،كل  رمح��ه 
ه�������ذه ف����رص 

ات����اح����ت ل��ي 
االرت���ب���اط 

ب�����اجل�����ان�����ب 
العلمي

و
ب����ال����ذات و  ال���ط���ي و اجل����راح����ي   

كذلك فرصة القراءة و الكتابة .
العيادة  السجن كنت مسؤوال عن  ويف 
اهل��ن��دي و ممرضه  ال��ط��ب��ي��ب  ،وك����ان 
م��ن كان  ُع��رف��ه نسيت امس��ه  رئ��ي��س 
رج���ال ط��ي��ب��ا ،ك����ان ه���ذا ف���رتة م��ا بني  
عام1975 – 1977 كانت فرتة هادئة 
جيدة  كسياسيني  لنا  املعاملة  و  ج��دا 
بالسجن ،والفضل ألمحد سعد الربغثى 
ولكنه   ، ال��ع��س��ك��ري��ة  رت��ب��ت��ه  اذك����ر  ال 
ال��وق��ت ك���ان م��دي��ر السجن  يف  ذل���ك 
و  الفاضل  ال��رج��ل  ،وك���ان  بالكويفية 
،و  هدوئه  رغم  املسؤولية  يتحمل  خرّي 
عاملنا معاملة خاصة بعد رفع احكامنا 
حالة  كانت  و  بذلك  بّلغنا  من  هو  ،و 
الطوارئ معلنة ،بعد ان تغريت احكامنا 
املؤبد و االعدام كان ردنا عليه  ما بني 

بان ال حيمل همنا و احلكم هو من اهلل 
فاسرتاح و انبسط لكالمنا ،وكان يقول 
اللي تبوها ميّن حاضر، حقوقكم   "  : لنا 
ه��ذه  بينكم  و  ب��ي��ين  ف��ق��ط   ، ت��اخ��ذوه��ا 
األسوار " ،و بالفعل كان ،يف هذا االطار 
الذي به نوع من االسرتخاء كان بعيادة 
السجن طبيب هندي رجل خلوق ،سافر 
بالعيادة  مكانه  فناوبت  املرات  احدى  يف 
ت��وط��دت ع��الق��ة اجملموعة  ،وم���ن ه��ذا 
و  باجلنود  الكويفية  بسجن  امل��وج��ودة 
احلرس و رؤساء العرفاء،  كان سجننا 
ب��ني السجن  االق��ام��ة اجل��ربي��ة و  ب��ني 

السياسي.
حني كتبت يف السجن عن حيوانات النيهوم

ان��ا دائ��م��ا اك��ت��ب و لكن ليس  وك��ن��ت 
ب��ال��ض��رورة ان��ش��ر م��ا ك��ت��ب��ت ،اذك���ر 
دراسة قمت بها و لست سعيدا بها كانت 
النيهوم ،ممكن ألنه كان بها  عن 
،كان  االصطناع  من  قدر 
جلورج ارويل رواية 
"م������زرع������ة 

احليوانات" 
ل����ص����ادق  و 
ل������ن������ي������ه������وم 
"احل�����ي�����وان�����ات " 
ارب��ط  ان  ،ح���اول���ت 
كانت  ولكنها  بينها 
النظام  لفضح  ذري��ع��ة 
الناحية  ،فمن  استبداده  و 
االثنني  ب��ني  ش��اس��ع  ال��ف��ارق  املنهجية 
استغالل  مقصدي  م��ن  ج���زاء  ك��ان   ،
املقوالت  بعض  ألنشر  النيهوم  حكاية 
،ألنها  أرول  ختص  ال��يت  التحليالت  و 
انه  حيث  الليي  ال��ن��ظ��ام  علي  تنطبق 
ك���ان ي��ن��ت��ق��د االس���ت���ب���داد ،وك�����ان يف 
السوفياتي  االحت��اد  الوقت  ذل��ك  ذهننا 
وال��س��ي��د س��ت��ال��ني م���ن ك���ان من��وذج��ا 
توصيفات  و  ،أح��ك��ام  لالستبداد  بشعا 
السيد أرول كانت كتمريره ميّن من 
خالل كتابيت عن العملني ،و لكن من 
،ال  خمتلفة  املقارنة  املنهجية  الناحية 
اآلن  شيئا  النيهوم  حيوانات  عن  ادري 
! ل��ي ف��رتة مل اق��رأه��ا م��ن ج��دي��د ،لكن 

ارول حيكي بوضوح و صراحة ،وكان 
له  ،وك��ان  يتكلم  من  عن  الواضح  من 
له  يكن  مل  النيهوم  ،ام��ا  سياسيا  موقفا 
كانت  ان��ه  اعتقد  ال  ،و  سياسيا  موقفا 
لديه الشجاعة ،ولكن كانت له الصلة 
،نعم  القذايف  مع  احلميمة  و  الوطيدة 
كان االقرب له كنديم السلطان،  ومل 
تكن ل��ه م��واق��ف ع��ن االع��ت��ق��االت مثال 
،ل��ك��ن م��وق��ف ال��ق��ذايف منه ش��ائ��ك فهو 
كان حيارب النجومية ، و حيت الوزراء 
ان  من  امسائهم  ُمنعت  الكرة  العي  و 
تذكر باإلذاعات ،اعضاء املؤمتر الشعي 
العام كانوا يتكلمون بأرقام بدون حيت 
ملنطقة  كأمني  وظائفهم  الي  االش��ارة 
كذا ،النجومية له فقط هو وهو وكل 

الطغاة عادة النجوم.
عين  االف��راج  مت  ملا  الساعة  حتى  أدري  ال 

بعد  11 سنة سجن 
واح��د  ك��ل  ،و  ادري  ال  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
بالدور  قام  انه  يدعي  كان  الناس  من 
االك���رب يف خ��ص��وص اط���الق سراحي 
،قبيل   22-1-1984 يف  ذل��ك  ،ك���ان 
فيها  قتل  ال��يت  و   ) )ال��ع��زي��زي��ه  اح���داث 
اطالق  بشأن  حواس.ولكن  املرحوم 
هناك  كان  أنه  أعلمه  ما  سراحي 
ض��غ��ط��ا خ��ارج��ي��ا خب��ص��وص��ي ان����ا ، 
بريطانيا  يف  اجل��راح��ة  قسم  فرئيس 
الذي عملت معه مل يتوقف عن الكتابة 
ال��ق��ذايف ،وك��ذل��ك رئيس  و م��راس��ل��ة 
حزب االحرار بربيطانيا الذي ال اذكر 
العفو  منظمة  ،وك��ذل��ك  االن  امس���ه 
ساعدت  االط��راف  هذه  كل   ، الدولية 
،و كذلك اسرتي عن طريق اتصاالتها 
الشريف بن  اس��رة  ،عن طريق  االق��رب 
عالقة  علي  ام��ي  ك��ان��ت  حيث  ع��ام��ر 
وطيدة بها و كان القذايف يزورها ، انا 
علم  علي  كانوا  مبن  التقي  ان  ب��ودي 
 ) االن  املعتقلني  )من  القذايف  بقرارات 
علي  هنا  الرتكيز  ،و  السبب  اع��رف  و 
كان  مم��ن  غ��ريه  و  السنوسي  ع��ب��داهلل 
هو  ك��ان  ان  و  ال��ق��ذايف  معهم  يتحدث 
ال��ق��ذايف  ف��اح��د اسلحة   ، اص��ال  ك��ت��وم 
كانت  ق��رارات��ه  ل��ذا  و  املطلق  الكتمان 
لي  دائما  كان  ولكن   ، اجلميع  تفاجئ 
مصطفى  م��ث��ل  شخصا  ب���أن  اح��س��اس 
كبري  بشكل  و  ُمطلعا  كان  اخلروبي 
ع��ل��ي ق������رارات ال���ق���ذايف ال����ذي كثري 
االس��ت��ش��ارة ل��ه اك��ث��ر م��ن ج��ل��ود ،يف 
كان  اخلروبي  مصطفي  ان  اعتقادي 
هو الرجل الثاني و احلقيقي يف النظام ، 
وان كنت ال اعرف كيف كانت تسري 
األم���ور ،ل��ك��ن االف����راج ع��ين ج��اء فجأة 

كما جاء القذايف وكما ذهب .

 

ه�دروة يف بنغازي

كتاب هذا الوطن الذي 
يسكننا

غالف كتاب وراء جدار 
السنني عن جتربة السجن

كتاب األيام الطرابلسية

يف السجن كنت 
مسؤوال عن 

العيادة ،وكان 
الطبيب اهلندي 
و ممرضه رئيس 

ُعرفه نسيت امسه 
من كان رجال طيبا 

كان هذا فرتة ما 
بني  عام1975 

1977 –

كأمن���ا كان الُب���د أن يكتم���َل احلدي���ُث الناقص ،أو 
أن يك���وَن مثَة اجابٌة لس���ؤال كانت اجابت���ُه : ال أدرى 
. امُلصادف���ُة حدٌث غرُي متوقٍع هلذا يكتمُل بأن يكون يف 
الزم���ان و املكان غرِي املتوقعني ،كنُت يف أبوظي ألوِل 
مرة ، والتقيُت ألوِل مرٍة باألستاذ حممد عبد  املطلب 
اهلون���ي ، وج���اء احلدي���ُث – يف الال س���ياق – مبحمد 
املف���يت ، حني س���ائلين أنت تع���رف الدكت���ور حممد 
املف���يت ، ه���ل تعرف س���بَب اط���الِق س���راحه؟ ،وكنت 
خالل األيام املاضية لذا اللقاء قد سئلُت نفَس السؤال 
للمف���يت بذات���ه ، و كم���ا أجاب���ين ذا الش���أن أجبُت : ال 

أعرف . وشددُت احلديَث ووثقُته كي ال ينصرْم .
ق���ال حمم���د اهلوني كنُت ب���ني حنٍي وأخ���ر نتجاذُب 
أحاديث ، أنا وسيف االس���الم القذايف ، ُكنا نبقي معا 
أحيان���ا وقت���ًا طويال ، مرة ق���ال : هل تع���رف يا هوني 
كي���ف مدخ���ل السياس���ة يف حيات���ي ، م���ن مداخله���ا 
القصة التالي���ة : ُكنُت ألعب الكرة عام 1984 وأخي 
الس���اعدي ، فجاءني احل���ارس ونبهين أن مث���َة امرأًة 
عجوز ش���رقاوية ُتريدني ،حاول���ُت الذهاب إليها لكن 
الس���اعدي طلب منى أن اس���تمر يف اللع���ب ، لكن بعد 
ذل���ك ذهبت اليها و الس���اعدى يطالبين باللعب وترك 

العج���وز ،ملا اقرتب���ت منه���ا َتقدَمْت وأعطت���ين ورقة ، 
قائل���ة أنها أم الدكتور حممد املفيت ، وأنها تتوس���ط 
ب���ي إلط���الق س���راحه ، وتوصي���ل الرس���الة إىل قائد 
الث���ورة أب���ي ، كنُت س���اعتها املرة األول���ي اليت امسُع 
فيها بأن لدينا ُس���جناء سياس���يني ، وإن مل افقِه األمر 
لكن أحسسُت بأهميته ، وهلذا ساعة لقائي أبي قدمت 
له الورقة م���ا حافظُت عليها ، تهلل أبي قائال : وصلوا 
فيك ، ما تريده س���يحصل ، وبعده���ا علمُت أنه أطلق 

سراح الدكتور حممد املفيت . 

ميادين ُمصادفًة حتصُل على سبِب اطالِق سراِح املُفيت !
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متثل الكتابة عند البعض حالة من املعاناة، ونوعا 
من اإلجتهاد الفك���ري واآلداء األخالقي. والكتابة 
عند هذا البعض تش���به الوش���م حبد الس���يف على 
ش���غاف القل���ب، خاص���ة عندم���ا يفاج���يء الكاتب 
ظ���رف ينض���ب في���ه معجم���ه، وتض���وي أف���كاره 
وتتحري اجتاهاته أمام ح���دث ما، أو عند منعطف 
تارخي���ي يص���دم عقل���ه اجلمع���ي، ويط���رح على 
ذات���ه وهويت���ه جمموعة م���ن األس���ئلة احملرجة، 
أوعندم���ا تعرق���ل مس���ار حيات���ه جمموع���ة م���ن 
التحدي���ات املس���تجدة فتهرب من الكات���ب أفكاره 
الكتاب���ة  أجبدي���ات  لدي���ه  وختتل���ط  األصيل���ة، 
امللتزمة، وأصوهلا ومنهجيتها حتى جيد نفسه يف 
خضم أزمة فلس���فية فكري���ة إبداعية .. وكذلك 

أخالقية.
واحلقيق���ة أن هن���اك موقف���ني للكت���اب أمام تلك 
الظ���روف الصادمة واملعق���دة؛ فف���ي الوقت الذي 
يواجه فيه بعضهم تل���ك األزمة مبواصلة اإلنتاج 
– مهم���ا كان مس���تواه- والتحايل على املعوقات 
النفس���ية واملوضوعي���ة بانت���اج م���ا يظن���ون أن���ه 
إس���هام ثقايف أو إبداع فين .. وبينما يزدحم املشهد 
بعش���رات الكتاب اجلدد ومئات الكتابات السريعة 
والس���طحية، يفقد كت���اب آخرون الق���درة على 
التعاطي مع مس���توى من الكتابة رصني ومعمق، 
إذ ختذهلم أفكارهم األصيلة، وختونهم العبارات 
واحل���روف، وتفق���د اللغ���ة يف مجي���ع تش���كالتها 
معانيها أمام ما يعتصرهم من أمل بسبب عجزهم 
عن التأثري يف واقعهم، ناهيك عن الفعل املتجسد.

ويف الوق���ت ال���ذي ينج���و في���ه كت���اب اجملموعة 
األوىل م���ن الش���عور بالتقصري، ويتوهم���ون أنهم 
ميتش���قون القل���م وميارس���ون الكتاب���ة وي���ؤدون 
رس���التهم، يقع كت���اب اجملموعة الثانية أس���رى 
الش���عور بالذن���ب والتقص���ري بينما يعان���ون عدم 
مطاوع���ة اللغة هلم، واحنس���ار أفكارهم ورؤاهم، 
بس���بب م���ا يع���رتي الواق���ع م���ن تغ���ريات متواترة 
واملب���اديء..  للقي���م  واهت���زاز  وتعق���دات متصل���ة 

وهك���ذا يدخل���ون يف حلق���ة مفرغ���ة من الش���عور 
بعدم اجلدوى، ذلك أنهم من ناحية عاجزون عن 
تعاط���ي الكتاب���ة اليت تبني هلم أنه���ا أبعد ما تكون 
عن التأث���ري يف الواقع وتغيريه، وألنهم من ناحية 
أخرى عاجزون عن تغيري ذلك الواقع إذ مل يعدوا 

ميتلكون ناصية الكتابة اليت يريدون.
مفاهي���م  ض���وء  يف  الظاه���رة  ه���ذه  تأملن���ا  وإذا 
سس���يولوجيا الثقافة اتضحت لنا جدلية العالقة 
بني فع���ل الكتابة وال���ذات الكاتب���ة، وبينهما وبني 
الواق���ع ال���ذي يتش���كل الن���ص يف تضاريس���ه، ويف 
نفس الوقت يوجه إليه قصد التأثريفيه وحماولة 
تغيريه. والبد هنا من اإلنتباه إىل مركزية الذات 
الكاتبة يف هذا السياق، وإىل دورها اإلسرتاتيجي، 

آخذي���ن يف اإلعتبار الرتكيب���ة الذهنية، واألبعاد 
الثقافي���ة واإلجتماعي���ة لتل���ك ال���ذات، وكذلك 
عاداته���ا الفكرية وخصائصها النفس���ية من حيث 
فعاليته���ا ودرج���ة تعاطيه���ا م���ع قضاي���ا اجملتمع 

والشأن العام.

إن نظرة س���ريعة للمجموعتني اللتني متارس���ان 
الكتاب���ة يف مش���هدنا الثقايف قد ترج���ح لنا كفة 
اجملموعة األوىل، وختلع عليها صفات اإلجيابية 
واحلض���ور واملثابرة، وه���ذا يف رأّي حكم انطباعي 
س���طحي الينطبق على اجملموع، ذلك أننا إذا قمنا 
بعملي���ة مس���ح مل���دى تأثري ه���ذا الك���م اهلائل من 
الكتابات والتحليالت واملداخالت، ثم قس���نا درجة 
تأث���ري كل ذل���ك عل���ى الواق���ع ومدى اس���تجابة 

األط���راف املوجهة إليها تل���ك الكتابات، أثناء فرتة 
زمني���ة قابلة للقي���اس، هلالنا أن ن���رى ضآلة هذا 
التأث���ري، وألفزعنا اخلواء الفك���ري والعملي الذي 
يس���منا، وال���ذي كّرس���ه واق���ع منه���ار، وعّمق���ه 
غ���ول العوملة واجتياح الع���وامل اإلفرتاضية حياتنا 
الواقعية، وغياب قيم عديدة من ضمنها املنهجية 
الش���مولية  والنظ���رة  واملصداقي���ة  واملوضوعي���ة 

املعمقة واإلبتكار.
ويف ضوء ه���ذا يتبني لنا صدق ح���دس اجملموعة 
الثاني���ة ال���يت صدفت نفس���ها ع���ن فع���ل الكتابة، 
وعم���ل عقلها الباطن على رف���ض تعاطيها جملرد 
اس���تعراض املواقف، أو ادعاء املعرفة، أو ممارس���ة 
ش���هوة الكالم يف كل أمر واإلدالء بدلو يف ش���أن، 
دون خلفي���ة معرفي���ة أو منهجي���ة فكري���ة، ويف 
كث���ري م���ن األحي���ان دون متك���ن لغ���وي أو قدرة 

أدبية مؤهلة.
وم���ع ذلك فإن ه���ذه اجملموعة مت���ر اآلن باختبار 
أخالق���ي صعب، فقد صار ينتظر منها أن تتجاوز 
مرحلة الش���عور بالعجز عن الكتابة، والعجز عن 
التأث���ري يف الواقع، إىل مرحل���ة أخرى خترج فيها 
م���ن ش���رنقة األزم���ة واملعان���اة إىل حال���ة أخرى 
ق���د ال نتب���ني مالحمه���ا اآلن، لكنه���ا بدون ش���ك 
تتطلب مبادرة فكرية فلس���فية مش���حونة بطاقة 
ديناميكي���ة، وجرأة تقحم الذات يف رؤية مجاعية 
نهضوي���ة بعي���دة املدى، غ���ري مرتهن���ة بالظروف 
اآلنية حبيث تؤدي إىل العودة إىل الكتابة املرتعة 
بالص���دق، اخلارج���ة م���ن أت���ون املعان���اة، وعب���اءة 
اإللت���زام املوجه ببوصلة الضمري احلي الذي يقود 

حنو كل مباديء احلق واخلري واجلمال. 
وإنه���ا ملهم���ة عظيمة موك���ول به���ا كل الكتاب 
املخلصني لرس���الة القلم .. هذا القلم الذي قّدسه 
اهلل فأقس���م ب���ه يف كتاب���ه الكريم إش���ارة لعظم 
دوره وخطورة أثره .. ويف ذلك مدعًى لكل متدبر 

موهوب!

بع���د زمن من ح���دوث ايًا كان وصفه���ا : بالثورة 
، او باالنق���الب ، ربيع���ا عربي���ا  كان، ام خريف���ا 
ماس���ونيا ،خُمططا  امربياليا ام مكيدة صهيونية 
، اس���تعمار جديد ،تدخال قطريا ، حسدا خليجيا ، 
او رمب���ا  بالليي  “ دعوة “ سويس���رية ، اس���تغالال 
اخواني���ا كان ام اخرتاقا قاعديا .، حبوب هلوس���ة  
ضياع شباب ، فساد مالي كبري، انتهاء “صالحية 
“ النظري���ة العاملي���ة الثالث���ة ،  ام فش���ل مش���روع 
ليبيا الغ���د ، نكوص املقاتلة عن مراجعاتها ، لعنة 
النفط و الثروات ،حاجة اوروبا ملس���احات جديدة  
فوض���ي خالقة ، ش���رق اوس���ط جديد ، مش���روع 
اعادة احتالل اهل���الل اخلصيب و الزالت القائمة 

تطول !!! 
أي���ًا كان���ت كل تل���ك املس���ميات اع���اله  ، فان���ه 
مبقتض���ي احلكمة و التبصر ، و ض���رورة التفكر 
و التحليل ، وحقيقة استمرارية احلياة ، وتأثرينا 
االنس���اني فيه���ا ، فان���ه م���ن الض���روري للوقوف 
و ل���و لربهة م���ن الزمن  لن���ري ماذا ح���دث فعال 
؟؟ و م���ا ال���ذي جي���ري بالضب���ط ؟؟؟ وبعيدا عن 
تب���ين اي موق���ف ُمس���بق ، و جت���ردا م���ن عاطفة 
االحني���از لطرٍف بعين���ه و حماولة جادة للوقوف 
عل���ي خ���ط احلي���اد م���ن اجلمي���ع ..  بعي���دا ايضا 
ع���ن مصطل���ح الثوار .. ث���وار ما قبل ش���هر 8 و ما 

بعده���م !! و الطحال���ب  و اجل���رذان  و االزالم و 
الص���ادا و املخط���ط  و املقملني و ال���كالب الضالة 
، و بعي���دا عن فرباي���ر و ابريل  و س���بتمرب ، بعيدا 
عن االس���الم السياس���ي، و بعيدا ع���ن ما يقال عن 
س���طوة مصراتة و الزنتان حالي���ا ، و قبلها ورفلة 
و القذاذف���ة ، بعيدا عن كل غرف الطبخ و الثوار 
و اللجن���ة االمنية  مبس���مياتها املختلفة، و بعيدا 
ع���ن تأثري بنغ���ازي وحظه���ا العاث���ر ، و ألق جبل 
نفوسة و نفس اجلنوب الطيب ،  بعيدا عن حبوب 
الرتامادول املهلوسة ، وويسكي قرقارش ، و بوخة 
غوط الشعال و ابوسليم ،و حشيش طربق،  بعيدا 
عن ناكر و هاشم بشر و اغنيوة،  بعيدا .. و بعيدا 
ع���ن الكيب و زيدان و الثين ، و عن ريكس���وس ، و 

قبله باب العزيزية !! 
بعي���دا ع���ن كل االنفع���االت ، و حت���ررا من كل 
العواط���ف ، و جت���ردا من كل احني���از ملوقف ، او 
جه���ة ، او ح���زب ، او قبيلة ،او مصلحة او س���لطة 
علي���ا او دنيا !!ماذا حصل فع���ال ؟ و ما الذي حدث 

؟؟؟؟؟
هل كان حقا : ان ليبيا و الليبيني يعيش���ون حياة 
الرغ���د و الرف���اه لكنهم ُجُنوا ذات مس���اء فربايري 
مفاج���ئ !!  ه���ل كان املواط���ن اللييي س���عيدا يف 
مجاهرييته ميتلك س���لطته وثروته و س���الحه ؟ 

وينعم باألم���ن و االمان ، فجاء من دس له حبوب 
اهللوس���ة ذات ربي���ع أغ���رب !!  هل ه���و تراكم  ذل 
الوق���وف يف اجلمعيات االس���تهالكية  لس���اعات 
طويل���ة ، تنته���ي بس���قوط كي���س عل���ي راس���ك 
ال تعل���م م���ا بداخلها ام ان���ه اح���دي تداعيات ذبح 
ام رفاهية سلطة   .. ابوس���ليم  1200 س���جني يف 
الش���عب امُلفرط���ة يف دلع الليبي���ني !!  باملقابل هل 
ُج���ن الليبي���ون لكي تصب���ح بنغ���ازي كل مجعة 
ب���ل كل يوم علي عدد من جثث ابنائها ، و تقطع 

طريق راس األفعى علي اهل اجلبل الطيبيني ، و 
اقفال موانئ النف���ط .،و تقفل مقاهي طرابلس و 
حمالتهم بعد العاشرة مساء خوفا من التمشيط 
!! هل كانت فعال رغبة  الليبيني ان تصل احلالة 
الي خطف بنات زاوية الدهماني يف رابعة النهار، 
ناهي���ك عن قتل الس���فراء و اختطافهم ! هل كل 
ما حيصل اللحظة خماض عسري ألمل مقبل أم 
وراء األكمة ما ورائها بأن يدفع الشعب التعيس 
مثن كل تغيري من روحه ودمه وأمنه وأمانه !!! 

الكتابة يف مفرتق الطرق!
فوزية بريون

على اية حال !
خالد راشد
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ال تكتفي الرواية الصحراوية بأن تغرتب عن طبيعة السرد الروائي 
املديين وحس���ب ، ولكنها تأبى إاّل أن تب���دو معادية لنظرية الرواية 
أصاًل . وهو عداٌء مس���تعاٌر من طبيعة العالقة امللتبسة القائمة منذ 
انقس���م اجملتم���ع البش���ري إىل قطبني إثن���ني : قطٌب راح���ل ، وآخر 
مقي���م ، مب���ا أفرزته العالقة ع���رب تاريخ درامي معّقد وذي س���جّية 
جدلّي���ة يتحّول أضداداً يف جّل بنوده . وه���و ماتربهن عليه مكّونات 
كّل فري���ق فيم���ا إذا تأّملناها من موقع ش���اهد العي���ان . فإذا كان 
رأمسال جمتمع اإلس���تقرار هو : امللكّية ، فليس عس���رياً أن نكتشف 
أن رأمس���ال القطب املقابل ، الراحل ، هو : احلّرية . وإذا غدت حّجة 
القط���ب العمران���ي يف الركون إىل املكان هي اجملتم���ع ، فإن ُحّجة 
قط���ب العبور يف اح���رتاف اهلجرة هي : الطبيع���ة . ويف احلال الذي 
يتباه���ى فيه الفريق القاّر بالعالقة ، جند الفريق الفاّر ال يس���تحي 
م���ن أن يفاخر بالعزلة . أّما يف حال تس���اءلنا ع���ن احلمولة الغيبّية 
اليت خيفيها يف الوجدان لغز األلغاز املسّمى إنسانًا )واليت يروقنا أن 
نلّقبها بالرس���الة أحيانًا( فهي يف منطق فريق ٌاإلس���تفرار لن تكون 
س���وى : املهنة أو احلرفة. هذا يف حني ل���ن جيد فريق اهلجرة دميًة 
أنس���ب للمخلوق الذي ُقّدر له أ، حييا اَلِهَيًا سوى التجّلي كدرجة 
قصوى يف س���ّلم ما ال غنى عنه إلنس���اٍن ال جيد ما يفعله بنفسه إاّل 

أن : يتأّمل !
وملّ���ا كانت فاكهة ه���ذا العمل اجلليل هي اإلهل���ام بالضرورة ، أو 
بصيغ���ة أخرى النب���ّوة ، فإن إنتاج الفريق املقيم هو : الس���لعة . فإذا 
ش���ئنا املضي ش���وطًا أبعد يف صراط التصنيف فنرتفع عن األرض 
لنحّل���ق يف الرحاب درجات ، فإن املعبود إذا كان يف ناموس إنس���ان 
الرحي���ل ه���و : اإلله ، فإن املعبود يف يقني القط���ب املقيم هو : النفع . 
فإذا اعتمد القط���ب املهاجر اإلميان دينًا ، فلن يتأّخر الفريق اآلخر 

يف أن يعتمد العقل دينًا .
أّم���ا الكلمة األخرية يف صحيفة هذا اجل���دل فتقول أن مذهب أهل 
اإلرحت���ال إذا كان امليثولوجي���ا ، ف���إن القط���ب املقيم س���وف يهرع 
ليتشّبث بتالبيب األيديولوجيا لتكون له يف اخلصام اخلالد سالحًا 
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شفرة هذا اجلدل يف صيغتها الرتاجيدية تسعفنا بها الكتب املقّدسة 
يف سرية العداوة املبدئية ذات البعد الغيي املرتمجة يف صراع قابيل 
م���ع أخي���ه هابيل . أي عالق���ة طرف ينقلب ج���الداً ، وطرف يعتنق 
قدر الضحية . وأعتقد أن سّر الشفرة لن يعجزنا يف فك طلسمانه 
التأوي���ل فيما إذا تأملنا س���رية القرب���ان . فقد احن���از املعبود ملريده 
ال���ذي حيرتف احلرية يف س���عيه األبدي ، ونبذ قربان ش���ّقه اآلخر 
ال���ذي آمن بامللكي���ة معبوداً بدي���اًل للمعبود ، فاس���تحّق القصاص ، 
بالقدر الذي كان فيه ش���قيقه الش���قّي جدي���راً بامتنان مرتجٍم يف 
ح���رف القبول . وملّ���ا كانت حمّبة الرّب منذ ذل���ك التاريخ إىل يوم 
الفان���ني ه���ذا اصطف���اًء مثرياً لصنوف احلس���د يف ع���رف كل روح 
دنيوية ، فالبّد أن ُتس���ّن األنصال لنح���ر مريد املعبود عقابًا له على 
حمّب���ة الرّب ليتحّول هذا النموذج منذ ذلك اليوم ضحّيًة إىل األبد 
. وم���ا الصلبان اليت محلها األنبي���اء وأخيار األنام بعد تلك التجربة 

الرهيبة سوى الرهان . 
فاملهاجر هو راٍع دومًا حّتى لو مل يرَع أنعامًا مثل هابيل ، ألن املهاجر 
إمّنا يرعى اإلنس���انية يف س���فره اخلالد . بل يرع���ى الوجود برّمته . 
فه���و يف رحيله األبدي ال حيمل متاعه إن مح���ل متاعًا ، وال حيمل 
بيت���ه وحس���ب ألن���ه يف الواقع بال بي���ت ، ألن الطبيع���ة كّلها بيته ، 
كم���ا ال يكتف���ي بأن حيمل مكان���ه على منكبيه بدل أن يس���كن هو 
امل���كان ليصري ل���ه عبداً ، ولكنه يكتفي بأن حيم���ل قلبه وهو املكتفي 
بنفس���ه ، املس���تغين ع���ن كل ما س���واه . هلذا الس���بب عب���دت األمم 
اإلنس���ان املهاجر ونّصبت���ه اخلليقة منذ التكوي���ن إمامًا على عرش 
اإلغ���رتاب . إن���ه الضي���ف اجلدي���ر مبراس���م الضيافة أينم���ا حّل يف 
ش���رع كل املل���ل . إن���ه الطيف القري���ن يف اهلوية للم���الك فيما إذا 
استخدمنا لغة الالهوت . والدليل ينجدنا به الكتاب املقّدس عندما 
حّث يف أحد إصحاحاته على استضافة الغرباء ، ألن أناسًا كثريين 
أضافوا يف هذه املّلة مالئكًة وهم ال يعلمون . فهنا يكمن سّر املهاجر 
كق���ّوة ال ُتقهر . املهاج���ر َيْقَهر ، ولكنه ال ُيقه���ر ، ألن خالصه من 
ش���ّر احلضور يف املكان إمّنا حيرره من احلضور يف الوجود . وس���رية 
قريوش األس���طوري الذي غلب العامل وأخض���ع الدنيا ، ولكنه ُهزم 
على يد فئة قليلٍة مهاجرة هي السكتيني يف أّول مواجهة مع أقوام 
ل . فاملهاجر جنٌس من طيف ، ش���بٌح ال خيتلف عن أشباح اجلّن  رحَّ
اليت تس���كن املفازات اليت يعربها فيحسنوا ضيافته كما حيسن هو 

ضيافتهم ، ألن الصحراء وحدها حتّول مريديها كّلهم أشباحًا ، أو 
أطيافًا ، فتنقشع احلدود بني اجلرم وشبح اجلرم ، وتزول الفوارق 

بني األصل والظّل .
هلذا الس���بب نستطيع أن نعرتف ملريد األس���فار باهلوية الالأرضّية 
بالقدر نفس���ه ال���ذي جيعلن���ا ُنْنِكر ه���ذه اهلوّية عل���ى قرينه مريد 
العم���ران ، فنؤمن بتصنيف القّديس أوغس���طني للجنس البش���ري 
املش���طور منذ البدء إىل شّقني عظيمني : شّق مهاجر ، وشّق مقيم . 

شّق مساوي ، وشّق أرضّي !
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اإلغ���رتاب عن اهلوية األرضّي���ة ليس حتّرراً من العالقة وحس���ب ، 

ولكنه حتّرر من األرضّية أيضًا . هذه األرضّية اليت يلعب فيها غياب 
اإلرتب���اط باملكان دور البطولة ، برغم أنه لن خيتزل كل اجلوانب 
كامللكّية واحلرفة واجملتمع وقبل كل ش���يء : األيديولوجيا ، ألن 
املقي���اس يف وجود ه���ذا النموذج يغ���دو من���ذ اآلن امليثولوجيا بدايًة 

باملكان ، ونهايًة بالزمان ، مروراً بكل مبدأ كينونّي .
فبالنس���بة إلنسان دينه تلك احلرية اليت ال تعرتف بالواقع احلريف 
كدمي���ة هلٍو يف الس���فر الوجودي املوج���ع يف صحراء الع���امل ، فإن 

البديل لن يكون سوى : احللم . 
ق���وت وجدان املهاجر األب���دي حلم . واحللم ال يس���تقيم يف واقع ال 
وج���ود فيه لواق���ع العالقة ما مل تهرع لنجدته ال���روح امليثولوجية . 
واملكان ال يبقى يف هذا اإلرحتال مكانًا ذي خصال حمّددة ومعتمدة 
ما مل يكتس���ب سليقة أس���طورية . وما يقال عن املكان يصدق على 
الزمان أيضًا . الزمان يف الس���رد األس���طوري ليس وقتًا مقّسمًا على 
ثال���وث األمس واليوم والغد كما هو ش���ائع ، ولكنه زمان س���كونّي 
، أي الزم���ان الذي يس���تهجن القس���مة ، ألنه الزم���ان اخلالد الذي 
ال س���لطان عليه م���ن أقدار ، ألن���ه الدهر الردي���ف يف لغة الالهوت 

لأللوهة . 

ولرتمج���ة هذا الُبْعد يف كل من الزمان واملكان يف س���رد صحراوي 
أم���ر يس���تدعي اس���تخدام لغة ف���وق واقعي���ة ، ال تكتفي ب���أن تكون 
ش���عرية ، أو وجداني���ة ، ولكنه���ا تش���رتط روحًا أس���طورية للتعبري 
عن واقع الالواقع ، املس���كون بأنشودة األفالك السماوية ، واجملبول 

بَنَفس َدهرّي .
فالصحراء يف الواقع ليست ساحة الرواية ، ولكنها منفى الرواية .

ه���ي منف���ى الرواية بس���بب غياب رأمس���ال أّي س���رٍد روائ���ّي وهو : 

حتّديات السرد الرّبي
إبراهيم الكوني

العالقة .
وه���و غي���اٌب حمك���وٌم بغي���اب جمتم���ع حقيق���ي ال 
جمتم���ع ش���بحّي ، رم���زي ، كم���ا ه���و احل���ال مع 
جمتم���ع األمم املهاج���رة ، فال تبخ���ل عليه نظرية 
الرواية باع���رتاف فقط ، ولكنه���ا تبخل باإلعرتاف 
حّت���ى على واق���ع يبدو حمفاًل اجتماعي���ًا يف عقلية 
أه���ل الرتحال وه���و الواح���ات ، أو األري���اف ، ألن يف 
عرفه���ا ال يكفي وجود جمتمع لصنع رواية ، ولكن 
جيب أن يك���ون اجملتمع على قدر من التعقيد حّتى 

يتأّهل إلنتاج عنقاء ُمغِرب هذه !
والتح���ّدي ال يكم���ن يف خل���ق اللغ���ة األس���طورية 
وحس���ب ، ولكن���ه يف بع���ث لغ���ة أخرى داخ���ل اللغة 
املس���تخدمة ، س���ّيما يف احلال الذي تك���ون فيه هذه 
األخرية مغرتبة ال ع���ن الواقع البيئّي وحده ، ولكن 
عن الواقع كهوية ثقافية ستظّل عاجزة دومًا عن 
ترمج���ة روح ه���ذه اهلوية املختلفة . فاللغة ليس���ت 
أداة تعبري ، ولكنها جتربة كينونة مكّرسة للتغيّن 
ال بواق���ع ح���ريف ، ولك���ن لإلحتف���اء بواقع مس���كون 

حبمولتني : مجالية ، وأخالقّية .
هذا التح���ّدي هو ما غّذى اللهفة الكتش���اف أوتار 
أخرى تصلح عونًا يف اس���تنطاق الوجدان ، تصعيداً 
للمعزوف���ة الروحي���ة ، املؤّهل���ة لتجس���يد مغام���رة 
إنساٍن هو لغز ، بقدر ما هو عامٌل كامل ؛ احللم فيه 
يلعب دور البديل للعالقة املعتمدة كرأس املال يف 

النظرية التقليدية للرواية .
هذا اإلنس���ان ينقلب بأنفاس امليثولوجيا قطبًا جيّب 
الك���ون يف عّبه ، فال يكتفي باختزال اجملتمع فقط ، 
ولكن���ه خيتزن التجربة الوجودي���ة يف كل أبعادها 
الدنيوي���ة ، مس���تعرياً م���ن اجمله���ول التميم���ة اليت 
تبط���ل مفعول الغ���ول ، متامًا كم���ا أبطلت متيمة 
أودي���ب مفعول أحجي���ة التّنني اجلاث���م على صدر 

ِطيبة .
4

هن���ا جديٌر بنا أن نتوّقف لنتس���اءل : م���ا هي ماهّية 
ه���ذه العالق���ة املكّبلة بامللكّي���ة ، اجملّلل���ة بالصفقة 
النفعي���ة ، املبلبل���ة باح���رتاف هو اش���تقاٌق مس���تعاٌر 
يف اللغة م���ن احنراف ، املتباهي���ة برتويض ، العقل 

واملسّلحة ببعبع األيديولوجيا ؟
اإلستنتاج سوف يدهش���نا عندما نكتشف أن ماهية 
ه���ذه العالقة ال���يت نّصبته���ا الرواية عل���ى العرش 

معبوداً ما هي إاّل : اخلطيئة !
ه���ذا يف ح���ني يستعس���ر عل���ى احلري���ة يف الطرف 
املقابل أن تنتج رواية لس���بٍب بس���يٍط هو أنها ليست 
معنّي���ة بالواقع يف ُبْعده الدنيوي ، ألن حقلها الزهد 

، وِقَيمَها : القداسة !
فكيف ال تْكُفر الصحراء بناموس الرواية إذا كانت 
القداس���ة ال���يت تعتنقه���ا ال تعرتف ب���رؤوس أموال 
الكي���ان العمراني ، وترى يف العالقة اليت حتكم هذا 

احملفل البابلي جتديفًا يف حّق الناموس ؟
فالس���رد الروائ���ي بطبيعت���ه جترب���ة يف ممارس���ة 
اخلطيئ���ة . خطيئة للتكفري ع���ن خطيئة . فنزيف 
عضلة كاللسان سمٌّ بال ترياق كما ُتنعت حبرف 
الكتب الس���ماوية . وه���ي إذا كانت الربهان الوحيد 
املتاح للربهنة على حضورن���ا قيد الكينونة ، بيد أن 
هذا لن يشفع هلا هوّيتها كإثٍم مسكوٍن يف األرومة 
. وه���ي هل���ذا انتهاٌك حلرم ال���روح أيض���ًا برغم أنها 
الس���بيل الوحيد املتاح الستعادة الفردوس الضائع ، 
ألن السرد احلقيقي جتربة حبث مميتة عن الُبْعد 

املفقود يف لغز الوجود وهو : احلقيقة . 
وهل���ذا تب���دو الرواية الصحراوي���ة مغامرة خطرة ، 
ألن لس���انها األس���طورة ، وروحها القداسة : قداسة 
ل���ن تبخل على املروّي���ة الصحراوّية بروح املعزوفة 
الغنائي���ة املش���فوعة بَنَفٍس دييّن ، ولك���ن هيهات أن 

جُتري املنت من بطش العدم !    
������������������������������������������������������������������

•)مداخلة يف ندوة "اإلجتاهات الفكرية يف الرواية 
العربي���ة" املنعقدة عل���ى هامش فعالي���ات مهرجان 
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يف الثالث���ة العق���ود املاضي���ة ملع���ت أمس���اء جمموع���ة م���ن املفكرين 
العرب الذين كرس���وا جهوده���م لنقد املنظوم���ة الفكرية والثقافية 
والسياس���ية, وقد خاض بعضهم س���جاال حقيقيا مع أنواع الس���لطات 
املختلف���ة يف جمتمعهم, حس���ب مظاه���ر القوة واهليمن���ة, واختلفت 
الس���لطات باختالف النظم السياس���ية املهيمنة, منهم : حممود أمني 
العامل , وفرج فودة, وس���يد قمين , واجلاب���ري وعلى حرب , وبلقزيز, 
وقس���طنطني زريق, والعروي, وطه عبد الرمحن, وأبو بكر الس���قاف, 
وغريهم . كانت املمارسة الناقدة للحياة العامة هي اهلم الذي مجع 
ه���ؤالء , ليوحد اجله���د يف املنظوم���ة الفكرية العربية, يف االش���تغال 
على الثق���ايف الذي هيمن وف���ق رؤية أحادية عل���ى الثقافة العربية, 
حي���ث حّول هؤالء الرؤى واملفاهي���م اىل إجراءات تلمس حياة املواطن 
اليومية, ومع ذلك هناك صراع حقيقي بني الس���لطة وهؤالء، وعلى 
أق���ل تقدير عملت الس���لطات عل���ى إقصائهم وتهميش���هم يف احلياة 

العامة باألساليب املتنوعة, واجلميع يعرف ذلك . 
لك���ن أثار ذهني���يت أحد املفكرين الع���رب, وهو ليي الوالدة والنش���أة, 
وه���و: جني���ب احملج���وب احلص���ادي, ويع���رف ب���� جني���ب احلصادي, 
وه���و أديب وفيلس���وف ومرتجم وباحث أكادمي���ي ينتمي اىل البيئة 
املغربي���ة يف املس���توى الع���ام, وه���و مفك���ر يف قضاي���ا خت���ص الثقافة 

العربية واالشتغال الفكري العربي املؤسسي. 
لق���د وق���ع ب���ني ي���دي كتي���ب 
من إصدارات ) سلس���لة اهلالل 
2013م,  , يولي���و  العرب���ي( ع3 
 , القاه���رة  اهل���الل,  دار  ع���ن 
بعن���وان ) نوس���تاجليا ( مقاالت 
ودراس���ات ومراجع���ات, اجل���زء 
الثاني . مل أس���تطع العثور على 
اجلزء األول , لك���ن من قراءتي 
للجزء الثاني الحظت الطريقة 
الفكري���ة اليت يعم���ل فيها هذه 

الفيلسوف, وهي كاآلتي: 
خيتل���ف   : •االختزالي���ة 
احلص���ادي عن بقي���ة املفكرين 
العرب باملنه���ج االختزالي, وهو 
التسلس���ل  عل���ى  قائ���م  منه���ج 
املعم���ق  والتكثي���ف  املع���ريف, 
للمعلوم���ة, وإيصاهل���ا بالطرق 
الس���هلة بعيدة عن االس���تطراد 
واالستزادة غري الضرورية, فهو 
يقف على الفك���رة أو الفكرتني 
ص���ورة.  بأبس���ط  ويناقش���هما 
وه���و منط���ق رياض���ي حبت, ال 
ال���ذي  باجلف���اف,  ل���ك  يوح���ي 
يعاني���ه الكث���ري م���ن املفكري���ن 
ه���ذه  م���ن  ينطلق���ون  الذي���ن 
املنهج, فأبسط صورة عنده هي 
املختصرة  اللغوي���ة  اخلالص���ة 
للفك���رة, وهي األداة الفلس���فية 

اليت تتحكم اليوم يف أنساق الكتابة يف العامل.
• التعريفية: يف هذا اإلجراء الفكري يقف احلصادي على العالمة 
) الكلم���ة( ويبح���ث عن اش���تغاهلا الفك���ري يف الثقاف���ة, رابطا بعدها 
يف العامل���ني الش���رقي والغربي, فهو ال يقيم احل���دود التعريفية كما 
يفع���ل الكثريون، ب���ل يكتفي مبا هو متداول م���ن املفردة ليحوهلا اىل 
مصطل���ح يف جم���ال االش���تغال الفكري, ليك���ون هلا التأث���ري املقصود 
م���ن قِبل���ه, وه���و يف الغالب يأخ���ذ املفردة م���ن اهلامش اللغ���وي, ومن 
ث���م يضفي هلا ملس���ات احلضور, ويبث فيها الروح من خالل تلبيس���ها 
باملؤثرات الثقافية والنفسية والفكرية إذا اقتضى ذلك، مركزا على 
العادة الثقافية الشائعة ومنتقدا هلا, كما يف بعض العبارات الشائعة 

يف لغة اإلعالم ...
•النسقية: يقف احلصادي على شروط االختالف يف طرح الرؤية 
اليت يراها مغايرة, بعد مناقش���ة الفكرة املركزية, كما يف احلديث 
ع���ن البحث العلم���ي, وأهمية العل���م يف العامل املعاصر, وربط نش���وء 
العلم بالبيئات الثقافية, وتطور البحث العلمي, فقد ناقش النظرة إىل 
البحث العلمي العربي يف اجلامعات العربية من جتربة التدريس يف 
اجلامعات )اإلمارات العربي���ة أو ليبيا( ورأى االختالالت يف اخلطط 
والربامج اليت ال تتكئ اىل البحث، وإمنا إىل تغطية املس���افة الشاغرة 

يف اجلامعات, وهو حبث غري وظيفي. وبرزت النسقية بشكل ملحوظ 
يف تقدمي���ه لرتمج���ة كتاب ج���دل التنوير هلوركهامي���ر , وأدورنو, 
ترمج���ة ج���ورج كت���ورة , إذ وق���ف أمام عب���ارات جدي���دة يف الكتاب, 
ورصده���ا , بع���د أن اخذه���ا من س���ياقها التأليفي, ليحوهلا إىل نس���ق 
جدي���د يف الثقافة العربية. على أن ه���ذه األفكار قد حتدث حتوال يف 
ق���راءة الثقافة, مثل "كل نس���ق أخالقي يوجب االمتثال للس���لطة " 
أو "التاريخ البش���ري تاريخ تطور الس���يطرة املتماسكة على الطبيعة" 
أو "القن���اع االقتص���ادي يش���ف عم���ا حتت���ه" ص69. وهذا ي���دل على 
القدرة يف ضبط األفكار وحتويلها اىل أنساق جديدة يف الثقافة. وما 
الحظناه أن احلصادي يتحول إىل نسق نقدي داخل الثقافة العربية 
بعي���دا عن ضجة املراك���ز الثقافية يف العامل العرب���ي, جبانب النقاد 
الثقافيني , الذين اهتموا بش���ؤون الثقافة ونقدها, واألعمق يف األمر 
أنه ترك رطانة "األكادميية " جانبا وكتب باللغة الس���هلة املمتنعة 
, موظف���ا اللغة وفق احلاجات الالزمة هلا, دون إس���هاب أو ملل , ففي 
كل س���طر معان تتدفق, مل يتوقعها العق���ل القارئ. وال خيفى على 
القارئ أن الرؤية اليت يفكر بها هي مبدأ " الكلية" يف قراءة األنس���اق 
املختلفة يف الفكر والفلس���فة, خمرتقا الثقافة والسياسة واالجتماع 
والقانون واملعرفة واألدب, وموفقا بني احلاالت اجلديدة اليت تأثرت 
بالعومل���ة, ومازال���ت تبحث عن موط���ئ قدم لالس���تقرار, واليت تعترب 
أن الفك���ر منظوم���ة متكاملة 
جيب أن يؤخذ بها كلها, من 
أج���ل تنمية اجملتم���ع العربي 
التفك���ري  وس���ائل  وتطوي���ر 

والرقي. 
األدبي���ة  ظه���رت  •األدبي���ة: 
ق���درة  م���ن  تفك���ريه  يف 
احلص���ادي عل���ى التعامل مع 
ما حول���ه باحلس الش���اعري, 
الذبذب���ات  يلتق���ط  ال���ذي 
وال���رؤى  واألحاس���يس, 
س���كت  قضاي���ا  اىل  وحيوهل���ا 
املؤلف���ني.  م���ن  الكث���ري  عنه���ا 
الن���اس لألفكار  وألن حاج���ة 
تظه���ر يف الوس���يلة الش���فافة 
"األدب" فق���د  للط���رح, وه���ي 
قرأ األدب يف جمال اش���تغاله, 
بالفلس���فة,  بصلت���ه  وق���رأه 
مفرقا بني أديب الفكر وأديب 
اجمل���ردة,  االبداعي���ة  احلال���ة 
األدي���ب  الفيلس���وف  وب���ني 
والفيلس���وف احمل���ض, وه���ي 
ق���راءة ناق���د حصي���ف, لدي���ه 
الق���درة على متييز املس���توى 
الرفيع م���ن الكتابة, كما يف 
قراءته ألدب حممود درويش, 
يف بضع أس���طر فق���ط, حيث 
ترك الكالم الكثري غري الالزم 
لقراءته. وهذا نسق ناقد بطبيعته. أدبية هذا املفكر متثلت يف القراءة 
املعمق���ة ل�"حكم اإلعدام" واحلاالت القاس���ية اليت خيضع البش���ر هلا 
بعيدا عن الش���بهة, وكيفية اهتمام التشريع باحلد متناسيا الشبهة, 
ويرى أن الشبهة هي األصل, واحلد هو الفرع , وليس كما هو متداول 
يف الفكر اإلس���المي املعاصر. وكذلك مناقشة "قتل الطبيب ملريضه 
املي���ؤوس من ش���فائه " للتخفيف عنه آالم امل���رض. خيطو احلصادي 
خطوات نيتش���ه يف النظر إىل األفكار املطلقة, واملثاليات الرمسية يف 
الفكر, على أن هناك مس���احة تلتقي عندها الرؤى والعلوم, وتتداخل 
من أجل كس���ر البيداغوجية, ومساها حالة "اندي���اح", بعد التأصيل 
هلا يف الفكر النيتش���وي. وقد عمل عل���ى تأطري هذا املصطلح ليحوله 
اىل إجراء فلس���في يقرأ من خالله مس���ألة اهلوي���ة العربية واحلدود 
القطري���ة ب���ني ال���دول العربي���ة, وإن احلدود غ���ري موج���ودة لوجود 
االندياح الذي س���يقضي عليها بس���بب قوة التداخل, وتطبق فلس���فة 
االندياح على األدب والفلس���فة, واألديان, والعلم والتقنية واألجناس 

األدبية املختلفة, وجيب قراءتها من هذا اإلجراء.
����������������������������������
كاتب ميين

احلصادي يف اندياح الفلسفة واألدب
صدام الشيباني

جنيب احلصادي
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" إذا كن��ت ال متل��ك اهلل يف داخل��ك فس��وف ت��رى أنك 
رخيص .. وأن السلطان يستطيع 

أن يش��رتيك مب��لء منخرك فض��ة .. ولكن��ك إذا كنت 
متلك اهلل حقا 

يف داخلك فمن يستطيع أن يشرتيك ".
الصادق النيهوم

خ���الل لقائي األول مع النيه���وم بفندق اجلزيرة 
-  حدثت���ه عن إعجاب���ي الكبري.. بتلك اإلش���ارات 
اإلمياني���ة اليت كتبها يف وق���ت مبكر من حياته.. 
وقب���ل أن خيالطه���ا الغب���ش والش���ك واالرتي���اب 

خالل العقدين األخريين من حياته.
وهن���ا.. وتأكيدا مل���ا ضمنته ملقال���يت: " النداء من 
أس���فل املئذنة " ال���يت كتبتها عنه منذ س���نوات.. 
س���أحتدث هنا عن النيه���وم اإلنس���ان املؤمن باهلل 
والي���وم اآلخر.. اس���تنادا على ما كتب���ه يف أواخر 

الستينيات وأوائل السبعينيات.
اإلنسان ذلك الكنز العظيم :

بالرجوع إىل مقاالته الرائعة : ) صوت من أسفل 
املئذن���ة (  و ) العي���د م���ن الداخل( و ) كم قرش���ا 
يس���اوي اإلنس���ان ( .. ومق���االت أخ���رى كتبه���ا 
يف وق���ت مبكر م���ن حياته.. وخاط���ب من خالهلا 
هذا اإلنس���ان وذك�ّره ببعده اآلخ���ر.. بل ذك�ّره 
ببعدي���ه مع���ا.. بعده اإلنس���اني األمس���ى الذي ال 
يق����ّدر بثمن.. ألنه جزء م���ن الكمال املطلق كما 
يقول.. وبعده احليواني الذي يش���ده اىل األرض.. 
إذا م���ا غلب قبضة الطني فيه.. وزيف حمتوياته.. 

انظروا إليه وهو يقول :
" أن���ت كن���ز ال يق���در بثم���ن ألنك حتم���ل أمثن 
الكنوز.. أعين حت���ى إذا كنت تنام على الرصيف 
مثلنا.. فالث���راء يف الداخل يف عاملك املتعالي الذي 
ال جم���د مثله.. وال ق���وة مثله وال بس���اطة مثله.. 
أن���ت جزء م���ن األصل املتناه���ي الكم����ال.. أنت ال 
ختسر شيئا ألنك غري قابل للخسارة، وغري قابل 

للهزمية أو للحزن أو للموت".
به���ذه الكلم���ات الع���ذاب.. وبهذا األس���لوب الرائق 
الس���لس.. وبهذه املعاني اإلميانية يتوجه النيهوم 
اىل اإلنس���ان املتع���ب البس���يط.. اىل الفقري املعدم 
ال���ذي ينام عل���ى الرصيف.. ليذك����ّره بأنه جزء 
من األصل املتناهي الكمال.. وبأنه حيمل بداخله 
أمثن الكنوز الذي هو اهلل تعاىل.. ليعلم بأنه كنز 
ال يق���در بثمن.. وبأن الث���راء يف داخله.. وإن كان 

معدما ينام على الرصيف.
اإلنس���ان يف اعتق���اد النيه���وم إذن كن���ز ال يقدر 
بثمن.. ألنه جزء من األصل املتناهي الكمال.. وهو 
أيضا رخي���ص مهني.. يهبط من مق���ام التكريم.. 
من السمو والرفعة والتعالي.. ويعرض عن كل 
ذلك.. وخيل���د اىل األرض بإرادته واختياره ، ويف 

ذلك يقول: 
" اإلنسان كنز غري حمدود ، ولكنه أحيانا يزّي�ف 

حمتوياته دون أن يدري".
نعم ق���د يزي���ف اإلنس���ان حمتويات كن���زه غري 
احمل���دود.. ويطليها بالقار.. وذل���ك عندما خيطئ 
ويض���ع اهلل يف خدمة مطامع���ه وأهوائه.. بدل أن 

يكون يف خدمة مثله وقيمه العليا.
النيهوم إذن.. يصّن�ف اإلنسان بني غال ورخيص.. 
غ���ال ككن���ز غ���ري حم���دود.. ورخي���ص كعملة 
نقدي���ة من فئ���ة زهيدة القيمة.. فم���ا الفرق بني 

هذا وذاك..؟ 
يقول النيهوم مفسرا : 

" إن���ك إذا كن���ت ال متلك اهلل يف داخلك فس���وف 
يس���تطيع  الس���لطان  وأن  أن���ك رخي���ص..  ت���رى 
أن يش���رتيك مب���لء منخ���رك فض���ة.. ولكنك إذا 

كن���ت متلك اهلل حق���ا يف داخلك فمن يس���تطيع 
أن يش���رتيك.. لذا مات احل���الج ألنه كان باهض 

الثمن إىل حد ال يصدق".
ثم يلتفت إىل القارئ ليذك�ّره حبقيقة نفس���ه.. 
وبقيمت���ه ال���يت تعل���و حين���ا.. وتهب���ط يف أحيان���ا 

أخرى.. فيقول له: 
" سواء كنت تعرف اهلل أو ال تعرفه.. كم تساوي 
أنت.. ملء بطنك  حس���اء.. ؟ م���لء بطنك معلبات 
هولندية..؟ كم يس���اوي املرء بدون اهلل.. ؟  وكم 
يس���اوي بق���وة اهلل.. ؟  ه���ذا أعظ���م األس���ئلة على 

اإلطالق.
هذا هو الفرق بني الدنيا واآلخرة.. هذا كل شيء 
يف ث���الث كلمات.. اإلنس���ان يباع مب���لء منخره 
فض���ة.. أو ال يباع بأي مث���ن على اإلطالق.. ألن: " 

واحد + واحد = واحد ".
أع���ين م���ا دام الواحد موج���ودا.. وم���ا دام غري قابل 

للزيادة أو النقصان بكماله الالمتناهي". 
كم تساوى أنت بدون اهلل .. ؟ وكم تساوى بقوة 

اهلل..؟
يتس���اءل النيهوم كعادته دائم���ا.. لكنه وكعادته 
أيضا ال ينتظر اجلواب.. بل إنه وباملقابل يتحفك 
ببعض اإلش���ارات املضيئ���ة.. اليت تس���اعدك على 
اس���تنباط اإلجاب���ة.. ومعرفة ما يري���د أن يقوله 
لك.. ومن هنا نراه وبعد تس���اؤله مباش���رة يقول: 

" وهذا هو الفرق بني الدنيا واآلخرة ".
نعم ..الفرق بني الدنيا واآلخرة.. متاما كالفرق 
بني املؤم���ن والكافر.. ب���ني من يعيش بق���وة اهلل.. 
ومن يعيش بدون اهلل - حس���ب تعبريه هو - فهذا 

يعمل لآلخرة .. وذاك يعمل للدنيا.
أال يذك�ّرنا ذلك بقوله تعاىل: 

َلُه يِف َحْرِثِه  َنِزْد  اآْلِخَرِة  ُيِريُد َحْرَث  } َمن َكاَن 
ْنَيا َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ

ُنؤِت���ِه ِمْنَه���ا َوَم���ا َل���ُه يِف اآْلِخ���َرِة ِم���ن نَِّصي���ٍب { 
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م���ن  العدي���د  ذل���ك يف  يك���رر  م���ا  وه���و كث���ريا 
عبارات���ه اجلميلة الش���ائقة اليت يتق���ن صياغتها 
فكرا وأس���لوبا.. كعبارته الش���هرية ال���يت نرددها 
ويس���تغلق علينا فهمها.. فتختلف وجهات نظرنا 
حوهل���ا.. وحن���اول دائما أن نبحث هلا عن تفس���ري 

مقنع ومفيد : 
" احف���ر يف الس���ماء تصن���ع مئذن���ة.. واحف���ر يف 

األرض تصنع بئرا".
النيهوم دون أدني ش���ك – وكما م�ّر بنا  - يش���ري 
م���ن خالل هذه العبارة.. اىل قيمة عمل اإلنس���ان 

يف ميزان اهلل.
فثمة من الناس م���ن يعمل لآلخرة.. فهو حياول 
دائم���ا أن يرتفع مع نفخة الروح اليت تش���ده اىل 
الس���ماء.. ولعل املئذنة اليت ذكره���ا.. هي أفضل 

الوسائل لفهم مراده.
وم���ن الناس أيض���ا من خيل���د اىل األرض.. مغلبا 
جان���ب الرتاب فيه.. والبئر أق���رب إىل هذا املعنى.. 
ويف ذل���ك أيض����ا إش���ارة صرحي���ة وواضح�ة اىل 

قوله تعاىل: 
اأَلْرِض  ِإىَل  َأْخَلَد  َوَل�ِكنَُّه  ِبَها  َلَرَفْعَناُه  ِشْئَنا  } َوَلْو 
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كم قرشا يساوي اإلنسان .. ؟

نع���م.. ه���ذا هو أعظ���م األس���ئلة عل���ى اإلطالق.. 
فكم قرش���ا يساوي اإلنس���ان يف اعتقادك .. ؟ كم 

يساوي بدون اهلل..؟ وكم يساوي بوجود اهلل..؟  
اإلجابة بسيطة جدا.. بسيطة إىل هذا احلد كما 

يقول النيهوم: 
" إذا كن���ت ال متل���ك اهلل يف داخلك فس���وف ترى 
أنك رخيص .. وأن السلطان يستطيع أن يشرتيك 

مبلء منخرك فضة.. ولكنك إذا كنت متلك اهلل 
حقا يف داخلك فمن يستطيع أن يشرتيك".

 وال يكتفي النيهوم بهذا املعين.. بل ميضي بنا إىل 
أبعد من ذلك.. أو باألحرى إىل العبارة اليت يراها 

أقرب جدا من عقولنا وإدراكنا احملدود.
–  فقد أقدم  وم���ن هن���ا – كما يوض���ح النيه���وم 
الس���لطان على قت���ل احلالج.. ألن���ه كان باهض 

الثمن.
أو بعب���ارة أخرى – كما يش���ري ه���و – كان مثن 
احلالج أكرب مما يف خزائن الس���لطان.. ولذا فلم 

يكن باستطاعة السلطان أن يشرتيه.
فلماذا كان احلالج غالي الثمن إىل هذا احلد...؟ 
نع���م.. كان احلالج غالي الثم���ن إىل هذا احلد .. 
وكانت قيمته أكرب مما يف خزائن اخلليفة.. بل 
–  كما  إنه كان أكرب من اخلليفة نفسه.. ألنه 
–  كان حيم���ل اهلل بداخله.. ومل  ي���رى النيه���وم 

يكن بوسع اخلليفة بالطبع أن يشرتي الل�ه..؟
هذه هي حقيقة اإلنس���ان املش���رقة وهذا هو س���ر 
كمال���ه.. عندما ي���درك مصدر أصل���ه املتناهي.. 
أما عندما يضل الطريق ويبتعد عن مصدر قوته 
املطلق���ة.. فإنه يهبط من عليائ���ه ويرخص مثنه 

كثريا.. ويتحول – كما يرى النيهوم - إىل:

 " عمل���ة نقدية م���ن فئة القرش أو املليم حس���ب 
الظروف.. وقائ���د القطيع يقايضه يف كل عصر 
بأي ش���يء ي���ؤكل.. أحيان���ا بكيس من الش���عري.. 
أحيان���ا ببيدر الربتقال يف ياف���ا ويقيم له النصب 
التذكاري���ة إذا الت���زم جانب األخ���الق الفاضلة 
وم���ات طبق���ا لألوام���ر.. ويربط عيني���ه مبنديل 
أس���ود ويعدمه بالرص���اص – بتهمة التهرب من 
اخلدم���ة العس���كرية – إذا قرر العج���ل أن يهرب 

من املزرعة ".
وإذا كان الس���لطان ق���د ختل���ص م���ن احل���الج 
باه���ض  ال���يت نعرفه���ا.. ألن���ه كان  بالطريق���ة 
الثم���ن.. ف���إن مث���ة آخري���ن قايضه���م بكيس من 
الش���عري.. وآخرين مب�لء بطونهم حساء.. أو مبلء 
مناخريه�م ذهبا أو فض�ة.. حس���ب س���عر السوق.. 

وسعر السلعة نفسها.
ورغ���م خمالف���يت للنيه���وم يف حقيق���ة احلالج - 
ال���ذي كان كما تق���ول مصادرن���ا العربية اليت 
أرخت ل���ه بأنه كان أحد أدعي���اء القرامطة - إال 
أنين أوافقه متاما على أن قيمة اإلنس���ان تتأرجح 
صعودا وهبوط���ا.. أوافقه عل���ى أن من الناس من 
يش���رتى مبلء بطنه حس���اء.. ومنهم من يش���رتى 
مب���لء منخري�ه ذهبا أو فض���ة.. ومنه�م وباملقابل 
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 سعيد العريي
م���ن ال يش���ت�رى وال يب���اع .. ألنه غال���ي الثمن إىل 

احلد الذي أشار إليه.
  النيهوم يدافع عن نفسه :

افت���ح عينيك جيدا - أيها القارئ الكريم -  وانظر 
لرتى اهلل بنفسك يف كتابات النيهوم املبكرة جدا.. 
وت���رى النيه���وم وهو يداف���ع عن دينن���ا احلنيف.. 

ويكتب ما كان يؤمن به:
"أنا لست ملحدا.. وال أعمل حلساب املستشرقني.. 
الذين ال جيدون مثة ما يفعلونه سوى أن يشوهوا 
دينن���ا احلنيف بطري���ق اخلداع.. إن���ين أكتب ما 
أؤم���ن ب���ه.. وق���د تعلم���ت أن أؤمن باهلل ورس���وله 
واليوم اآلخر.. وتعلم���ت أن أطوي هذا اإلميان يف 
صدري وأتركه يقودن���ي يف طرق الغربة .. وقد 

قادني بنفسه إىل هذا احلد ...".
ه���ا هو النيهوم – أيها الس���ادة -  يدافع عن نفس���ه 
وعما يؤمن ب���ه.. يف حماولة منه إلثبات عكس ما 
يق���ال عنه.. هذا هو النيهوم.. الذي تعلم أن يطوي 
كل ه���ذا اإلمي���ان بداخله.. ويرتك���ه يقوده - يف 
وق���ت مبكر - يف طرق الغربة.. وق���د قاده بالفعل 

اىل احلد الذي جيعله يعرتف ويقول:
" الدي���ن ه���و الفك���ر املتناه���ي األبعاد ال���ذي يتابع 
املعرف���ة  ه���و  الدي���ن  بأس���ره..  الع���امل  تفاصي���ل 
احلقيقي���ة بالتجري���د اإلهل���ي يف أنق���ى ص���ورة 
ممكن���ة داخ���ل إمكانيات العق���ل البش���ري.. واملرء 
ال يس���تطيع أن يتص���ور مثة نهاية هل���ذا الطريق 
املذه���ل الطول.. خصوصا عندم���ا يعرف أن اللغة 
نفس���ها – ال���يت تس���تعمل ل���ألداء مهم���ة النقاش 
ع���ن  م���ادي حيجبن���ا  الواق���ع حاج���ز  – ه���ي يف 
منطق���ة التجريد اإلهل���ي.. فكلمة اهلل نفس���ها إذا 
مل تن���ل حقه���ا م���ن التجري���د.. تصب���ح يف الواقع 
امس���ا حم���ددا يقف يف منطق���ة ما خ���ارج العامل.. 

وحتجب أبصارنا عن مواصلة الصعود". 
هذا هو النيهوم الذي كان فعال حياول الصعود.. 
واخلروج م���ن حواج���ز واقعه املادي.. مس���تخدما 
امكانات عقله البش���ري.. الس���تكناه خبايا وخفايا 

منطقة التجريد اإلهلي املطلق.
ث��م م��اذا :

ثم ال ينسى النيهوم أن يوصنا وبإصرار.. مستعينا 
مبعادلة إميانية خالية من أي شرك.. كي نفتح 
عيوننا جيدا.. ونرى اهلل الكامل الذي ال نس���تطيع 
أن نضيف إليه ش���يئا.. أو ننقص منه ش���يئا.. دون 

أن خندش كماله: 
" واح���د + واح���د = واح���د .. أق���ول ل���ك .. ولكن���ك 
تضح���ك مبلء ش���دقيك وترف���ض أن تصدقين... 
فأنظر بنفس���ك... وأفتح عيني���ك مرة واحدة لكي 
ت���رى اهلل بنفس���ك.. م���رة واح���دة ال غ���ري.. فأنت 
تع���رف أن���ه واح���د وتعرف أن���ه كام���ل.. أعين ما 
دمت تؤمن بوجوده فالبد أنك تعرف ذلك كله.. 
والبد أنك ال تس���تطيع أن تضيف إليه ش���يئا، وال 
أن تنقص منه شيئا دون أن ختدش كماله.. فهل 

تعلمت احلساب جيدا ". 
صوت من أسفل املئذنة :

ه���ذا ه���و العنوان ال���ذي اخت���اره النيه���وم إلحدى 
مقاالت���ه.. وس���جل بها - يف وقت مبك���ر من حياته 
- أفكاره عن اهلل والكون واإلنس���ان.. وقد حاول أن 
يعتمد على ذكائنا وفهمنا.. كي ندرك إشاراته 
اإلمياني���ة اليت ضمنه���ا ملقالته تل���ك.. لكن صوته 
كان ضعيف����ا ال ي���كاد يبني.. ألن صوت���ه - كما 
أشار موضحا ومعتذرا – كان من أسفل املئذنة.. 

وليس من فوقها.
أع���ين أنه مل يكلف نفس���ه عن����اء صع���ود املئذنة.. 
ليخاطبنا من خالهلا بوضوح تام.. وكنا وباملقابل 

 غري مكرتثني مبا يقول.
وكان يف الواق���ع م���رتددا وخج���وال ومتعب���ا م���ن 

مواصل���ة الس���ري وحي���دا.. فأحج���م ع���ن مواصلة 
الصعود.. ورجع – لألس���ف - من بداية الطريق.. 
ليهاج���ر من ثم وحيدا يف االجت���اه اآلخر.. املغاير 
متام���ا مل���ا كان يؤم���ن ب���ه.. وتركن���ا بع���د ذلك 
وتركن���اه.. وهجرن���ا وهجر املئذن���ة.. مفضال أن 

ميوت هناك وحيدا وغريبا.. كأفكاره متاما. 
لكن.. هل م���ن قبيل املصادفة وحده���ا.. أن خيتار 
النيه���وم املئذن���ة ليخاطبن���ا م���ن خالهل���ا.. وه���و 
حيدثن���ا عن اإلنس���ان يف بعده األمس���ى وكماله 
املطلق.. وملاذا فضل أن تكون عنوانا حلديثه ذاك: " 

ص�وت من أسفل املئذن�ة ".
نع��م.. مل��اذا اخت��ار النيه��وم املئذن��ة بال��ذات.. على 

غريها من منابر الرأي..؟ 
ملاذا توجه إىل املئذن���ة.. يف حماولة منه إلمساعنا 
كمال���ه  يف  اهلل  ع���ن  اخلاص���ة..  نظ���ره  وجه���ة 
الالمتناه���ي.. وعن الدي���ن يف أنقى ص���وره وأدق 

معانيه.
أال ت���رى مع���ي أن���ه أراد م���ن خالهل���ا.. أن يلف����ت 
أنظارنا اىل صوت���ه اخلافت املهموس.. ال�ذي أراده 
أن يكون خافتا مهموس����ا .. " من أسفل املئذنة " ال 
من فوقها.. مباشرة وبال مكربات صوت أو إعالن.

 أال يع���د اختي���اره هل���ذا العن���وان الالف���ت للنظر.. 
ترميزا موفق���ا.. ودليال صادقا عل���ى صوت احلق 
ال���ذي انبث���ق م���ن داخل���ه عل���ى اس���تحي�اء.. عل���ه 
يس���تقطب أنظارنا إليه.. وتلتفت عقولنا له.. فال 

منر به مرور الكرام.
أمل يك���ن صوته اخلافت املهم���وس.. حيمل الكثري 
من الدالالت عل���ى ما كان يؤمن به ، ويقول به.. 
ع���ن اإلنس���ان وقيمته الك���ربى وبع���ده األمسى.. 
وعن اإلنس���ان حينما يفق���د وزنه وتق���ل قيمته.. 
فيتأث���ر بقبضة الطني اليت خلق منها.. أكثر من 
تأثره بنفخة الروح اليت أريد هلا أن تس���مو به اىل 

كماله وعامله املتعالي.
النيهوم وحرية الرأي :

كان النيهوم كما عرفته شخصيا يؤمن حبرية 
الرأي.. وكان دائما يقول برأيه بصدق وصراحة 
وموضوعي���ة.. وقد قلت عن���ه يف مقاليت: ) أدباؤنا 

إىل أين ( : 
" الصادق النيهوم أفضل من التقيت من أدبائنا.. علما 

وتواضعا وثقافة واسعة "
وأن���ا أحرتم���ه وأق���دره كث���ريا وإىل يومن���ا هذا.. 
ولك���ن ذلك مل حيل مطلق���ا بيين وبني االختالف 
مع���ه.. وليس مث���ة أح�����د منزه عن اخلطأ س���وى 

رسول الل��ه صلى اهلل عليه وسل��م.
نع���م .. النيه���وم كم���ا عرفت���ه.. حي���رتم وجهات 
نظ���ر اآلخرين.. وحيرص كث���ريا على أن تقول 

رأي���ك حبري���ة وبصدق أيض���ا.. ب���ال مواربة وبال 
خ���وف.. وقد كنت وخ���الل جلس���اتنا يف بنغازي 
وطرابلس.. أختلف معه كثريا وأناقشه وأجادله 
لس���اعات ط���وال.. ث���م حي���رص عل���ى أن نلتق���ي 
جم���ددا.. وكأن���ين مل أختلف مع���ه ومل أعارضه 

فيما يقول أو يفكر به.
ذاك  وس���جلت  الص���ادق  م���ع  اختلف���ت  نع���م.. 
االختالف كما أشرت.. وكان جمرد اختالف يف 
وجه���ات النظر ليس إال.. ومل يفس���د ما بيننا من 
ود.. ومل ي���أت على ما كنت أكنه له وال أزال من 

التقدير واالحرتام حيا وميتا.
قل���ت ل���ه ذات يوم.. عندم���ا قال ل���ي : ) نلتقي غدا 
لنكم���ل احلدي���ث ( : ي���ا اس���تاذ ص���ادق.. نتح���اور 
وخنتل���ف وال نتف���ق.. وتطلب م���ين أن أعود مرة 

أخرى.. ؟
فق���ال لي يرمحه اهلل تعاىل : ) أنت لس���ت نس���خة 
مين.. وال ميكن أن تكون كذلك.. وأنا أنظر إليك 

على هذا األساس (.
هذا هو الص���ادق النيهوم املفكر واإلنس���ان.. الذي 
يطب���ق حري���ة ال���رأي ق���وال وعم���ال.. يطب���ق هذا 
املب���دأ النبي���ل على نفس���ه أوال قب���ل أن يطالب به 
اآلخري���ن.. وأنا أعتقد أنه قد اس���تمده من القرآن 

الكريم.. من قبل أن يعيشه واقعا يف بالد الغرب.
النيهوم يدرك أكثر من غريه أن اهلل تعاىل الذي 
خل���ق اإلنس���ان ووهبه العقل.. ومن ث���م أعطى له 
كام���ل احلرية يف أن يؤمن به أو ال يؤمن ..وذلك 

– استنادا على قوله تعاىل:  – دون شك 
بُِّكْم َفَمن َش���اء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء  قُّ ِمن رَّ " َوُقِل احْلَ

َفْلَيْكُفْر".
تفسريه للشرع اجلماعي :

س���ألين ذات يوم ع���ن موضوع رس���اليت اليت كان 
يشرف عليها الدكتور حممد باحلاج والدكتور 
علي فهمي خش���يم.. فقلت ل���ه: " منهجية التوازن 

اإلسالمي". 
فق���ال ل���ي: ما رأي���ك يف أن تس���جل رس���التك يف" 

الشرع اجلماعي".
فقلت له:  وما الشرع اجلماعي.. ؟  

فق���ال: أن يلتقي املس���لم واملس���يحي واليهودي يف 
اجلامع ملناقشة أمور دنياهم.

فقل���ت ل���ه: أوال : أعتق���د أن بلدنا ال���يت ختلو من 
اليه���ود واملس���يحيني، ليس���ت يف حاج���ة إىل مثل 
هذا الش���رع .. وثانيا : أعتقد أن مثة عالقة ما بني 
الش���رع اجلماعي الذي تدعو إليه ووحدة األديان 

اليت تتبناها الدوائر املاسونية.
فنظ���ر إل���ّي باس���تغراب ش���ديد.. ومل يغضب ومل 
يت���ربم من كالمي.. فق���ط أكتفينا بتغيري دفة 

احلديث إىل موضوع آخر.. وأكثر من ذلك تقبال 
وتواضع���ا ومساحة خل���ق.. أن طلب مين يف نهاية 
جلستنا تلك.. أن أعود لنلتقي يف اليوم الثاني ويف 

امليعاد نفسه.. وكأننا مل خنتلف مطلقا.
ت��راب إىل  احملزن��ة  والع��ودة   .. واهل��روب   اجلح��ود 

 الوطن :
إن أس���وأ ش���يء على اإلطالق يف رأي النيهوم.. هو 
ذل���ك اجلح���ود والنكران ال���ذي يواجه���ه الكاتب.. 
وأخط���ر أن���واع اجلح���ود على قل���ب الكات���ب.. هو 
جتاه���ل اجلميع ألف���كاره ووصاي���اه والضرب بها 
ع���رض احلائط.. وكأنه���ا ال تعنيه���م.. لقد عرب 

النيهوم عن ذلك بوضوح تام يف قوله:
" إذا كان هدف الكاتب أن جيعل جمتمعه ميشي 
خطوت���ني، ب���دل خطوة واح���دة.. فال بد أن أس���وأ 
مش���كلة تواجهه يف بل���د متخلف، هي أن أحدا من 

حوله.. قد ال يرغب يف املشي على اإلطالق".
باءت كل حم���اوالت النيهوم م���ن أجل اإلصالح 
والنه���وض بش���عبه بالفش���ل.. ف���كان أن تركن���ا 
ومض���ى لعي���ش هن���اك يف دي���ار الغرب���ة غريب���ا 
كأف���كاره متام���ا.. وتغري النيهوم هن���اك وتغريت 
بالتال���ي أف���كاره ومفاهيم���ه ال���يت عرضن���ا بعضا 
منه���ا.. وأحب الغرب���ة وأحبته.. ومل يغ���ادر ديارها 
متوجه���ا للوط���ن.. إال حمموال عل���ى األكتاف.. 

يرمحه اهلل تعاىل.
كلمة أخرية :

وأخ���ريا.. دعوني أقول لكم إنين كن���ت وال أزال.. 
أعت���ز وأفتخر بعالق���يت بالصادق النيه���وم.. ألنه 
وكما عرفته.. كان متواضعا وصادقا.. حيرتمك 

ويقدرك وإن خالفته وناقشته وعارضته.
وألنه كان دائما ينشد احلقيقة يف حواراته.. وال 
شيء غري احلقيقة.. فقد خيالفك يف الرأي.. لكنه 
ال يتعص���ب لرأيه.. وال يكره���ك أو حيقد عليك.. 

متاما كما يفعل املفّك�رون الكبار.
كل ذل���ك يذكرن���ي بعب���ارة أرس���طو اجلميلة 
ال���يت أرددها دائما وأؤمن بها:  "أفالطون صديقي 
أوىل  فاحل���ق  تنازعن���ا  ف���إذا  صديق���ي..  واحل���ق 

بالصداقة".
وأنا أيضا وان اختلفت مع النيهوم ذات يوم.. فذلك 
ال يع���ين حبال من األح���وال .. إال هذا املعين الذي 

أشار إليه أرسطو.. من خالل عبارته اجلميلة.
أق���ول ذلك.. ألن���ين أعرف أن���ه كان يؤم���ن بهذا 
املبدأ ويدافع عنه كثريا.. وخالف الرأي ال يذهب 
املودة.. وال يفسد للود قضية.. كما يقول العقالء 

عندما يصرحون مبكنونات نفوسهم.

إن أسوأ شيء على اإلطالق يف رأي النيهوم.. هو ذلك اجلحود والنكران الذي يواجهه الكاتب.. وأخطر أنواع 
اجلحود على قلب الكاتب.. هو جتاهل اجلميع ألفكاره ووصاياه والضرب بها عرض احلائط
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يقع النصب التذكاري جلربان خليل جربان 
بالعاصم���ة األمريكي���ة واش���نطن يف منطقة 
نورث وست الراقية إىل جوار مقر إقامة نائب 
الرئي���س األمريك���ي ، والس���فارة الربيطانية 
امل���كان يضم متثاال نصفي���ا جلربان مبالحمه 
ال���يت يظه���ر فيه���ا ذل���ك املزي���ج العجيب بني 
ح���ب احلياة والتس���امي فوقه���ا وثالثة طيور 
جبانبه حيث كتب باالجنليزية على حائط 
النص���ب  ))خليل جربان ش���اعر وفيلس���وف (( 
كم���ا توج���د نافورة مي���اه صغ���رية، ومقاعد 
دائري���ة، تس���مح حمل���ي ج���ربان ، باجلل���وس 
قلي���ال حي���ث يف املكان حتضرأمج���ل كلمات 
ج���ربان وتلقائي���ا جتد نفس���ك ت���ردد قصيدة 
))املواكب (( اليت غنتها فريوز باسم ))أعطين 
الناي وغين (( كما غن���ت له مقاطع كاملة 
من كتاب الن���ي باإلضافة لقصيدة األرض 
وال���يت مطلعها س���فينيت بانتظ���اري, وأخر ما 
غنت ل���ه قصيدة يا بين أمي لتبقى فريوز هي 

أكثر من تغنى بقصائد جربان.
بدأت فك���رة إقامة نصب جل���ربان خاطرة يف 
ذه���ن س���يدة أمريكية من أص���ل لبناني آملها 
ما وصل إلي���ه لبنان نتيجة للح���رب األهلية 
وأص���داء ه���ذه احل���رب الس���يئة يف أم���ريكا 
حيث شعرت تلك الس���يدة أن الصورة السيئة 
ع���ن لبن���ان ال تتفق م���ع الص���ورة احلقيقية 
للبناني���ني كان ذل���ك  يف س���نة 1983م أي 
بعد مرور حوالي مئة سنة على والدة جربان، 
ق���ررت ه���ذه الس���يدة أن حتاول املس���اعدة يف 
أص���الح ص���ورة لبن���ان واللبناني���ني بالعم���ل 
عل���ى إقامة نصب جربان ال���ذي تصفه بقوهلا 
الكاتب اللطيف املسامل الذي ساعدت كلماته 
يف اإلبق���اء على املعنوي���ات مرتفعة لدى األب 
لورن���س جانك���و اح���د الرهائ���ن األمريكيني 
املخطوف���ني يف ذل���ك الوق���ت يف لبن���ان وقيل 
أن األب جانك���و كان يردد يف أس���ره كلمات 
بالقي���ود  يثق���ل  م���ن  كل  ))لي���س  ج���ربان 

خاضعًا((.
الفك���رة جلن���ة  ه���ذه  أس���اس  وقام���ت عل���ى 
خاصة وصف���ت اللجنة مهمته���ا بأنها محلة 
يف  إلي���ه  يرم���ز  م���ا  وكل  ج���ربان  لتكري���م 
الثقافة األمريكي���ة والعربية، وبأنها تقصد 
للتذكري بأن التاريخ األحق أو األصح للبنان 
هو السلم، وان روح لبنان هي الشعر، وان حلم 
اللبنانيني هو احلرية ووصفت جربان نفس���ه 
بأنه عمل للسلم والتفاهم والتوافق واإلمجاع 
، وق���د تك���رر ه���ذا التعب���ري األخ���ري يف محلة 
اللجن���ة جلم���ع ملي���ون دوالر، القيم���ة ال���يت 
حددها الكونغ���رس األمريكي هذا مع العلم 
أن كت���اب ))الني ((وحده قد بيع منه أكثر 
من 6 ماليني نس���خة منذ نش���ر عام 1923م 
وما يزال يبيع مئة ألف نسخة سنويًا و كان 
الكونغ���رس األمريك���ي واف���ق ع���ام 1984م 
على قرار وقعه الرئيس رونالد ريغان يسمح 
للجن���ة بإقامة نصب ت���ذكاري جلربان على 
ارض متلكها الدولة يف واش���نطن وكان بني 
م���ن دعموا العريضة أم���ام الكونغرس أعضاء 

يف جمل���س الش���يوخ ال يعرف ع���ن معظمهم 
أنه���م كانوا مم���ن يهتم���ون بالثقاف���ة بقدر 
م���ا اس���تطاعت جلن���ة محل���ة تكري���م جربان 
إقناعه���م بقيم���ة ج���ربان كانس���ان وش���اعر 

وفنان وفيلسوف  .
وق���د توجه���ت اللجن���ة للمتربع���ني بقوهل���ا: 
))هذه هي فرصتكم للوقوف بفخر وراء رجل 
يرمز للس���لم واإلخوة كما وقف بفخر وراء 
األمريكي���ني عندم���ا كتب: أثق بك���م، واثق 
مبصريكم. أثق أنكم ورثتم من آبائكم حلمًا 
قدميًا، أنشودة، نبوءة، اليت ميكن أن تقدموها 
بفخ���ر هدي���ة امتن���ان عل���ى حض���ن أمريكا 
نرجوك���م إال تتأخروا أرس���لوا اليوم تربعكم 

املعف���ّي م���ن الضرائ���ب ه���ذه ه���ي فرصتك���م 
للتربع للنصب التذكاري الذي س���يتمتع به 

ماليني الزائرين.
حتق���ق احللم، وبعد ع���ام واحد فقط من بناء 
النص���ب الت���ذكاري لتمثال ج���ربان يف قلب 
واش���نطن، توقفت احل���رب األهلي���ة يف لبنان 
وبذلك يرب���ط البعض توقف احلرب األهلية 
يف لبنان مع انتهاء اجن���از النصب التذكاري 
جل���ربان يف رمزية تش���ري إىل أن جربان انهي 
احل���رب األهلي���ة بع���د ظه���وره يف واش���نطن 
ق���رب من���زل نائ���ب الرئيس األمريك���ي الذي 
للمصادف���ه هو جورج ب���وش األب الذي كان 
نائبا للرئيس رونالد ريغان فرتة بناء النصب 

الت���ذكاري أمام مق���ر إقامته وه���و من دعم 
وس���اهم يف جناح اتف���اق الطائف ال���ذي أنهى 
لبن���ان بصفت���ه رئيس���ا  احل���رب األهلي���ة يف 
للوالي���ات املتح���دة األمريكية فيم���ا بعد وقد 
نق���ش على النص���ب التذكاري ق���ول جربان 
))عندم���ا حتب ال تقل فق���ط إن اهلل يف قلبك، 

بل قل أيضا إنك يف قلب اهلل((.
جربان مهاجراً إىل أمريكا 

جربان خليل جربان هاجر وهو صغري مع أمه 
وإخوت���ه إىل أمريكا ع���ام 1895م حيث درس 
الفن وبدأ مش���واره األدبي. اش���تهر عند العامل 
الغربي بكتابه الذي مت نش���ره س���نة 1923م 
وه���و كت���اب الني  أيض���ًا جربان هو الش���اعر 

جربان خليل جربان : ينهي احلرب األهلية من واشنطن

واشنطن: احلسني املسوري

األكثر مبيًعا، بعد شكسبري.
أم���ه  ماروني���ة  لعائل���ة  ج���ربان  ول���د 
كاميليا وأب���وه خليل هو الزوج الثالث 
هلا بعد وفاة زوجها األول وطالقها من  
زوجه���ا الثاني  كان وال���ده راعي غنم 
س���كري وف���ظ. وكانت عائلت���ه فقرية، 
لذلك مل يس���تطع الذهاب للمدرس���ة، 
ب���داًل من ذل���ك كان كاه���ن القرية، 
األب جرمان���وس، يأت���ي ملن���زل جربان 
ويعلمه مما فتح أمامه جمال املطالعة 
والتعرف إىل التاريخ والعلوم واآلداب. 
يف س���نة 1891 م تقريًبا، سجن والده 
بتهمة اخت���الس وص���ودرت أمالكه، 
 25 يف  1894م  يف  س���راحه  وأطل���ق 
يوني���و 1895م ق���ررت والدته اهلجرة 
وحتدي���داً  أمري���كا  إىل  أخيه���ا  م���ع 
نيوي���ورك مصطحب���ة معه���ا كاًل من 
ج���ربان وأختي���ه، ماريان���ا وس���لطانة، 

وأخيه بطرس.
بوس���طن  يف  ج���ربان  عائل���ة  س���كنت 
وباخلطأ مت تس���جيل امسه يف املدرسة 
خلي���ل جربان. هناك، ب���دأت أمه العمل 
خياط���ة متجول���ة، أم���ا ج���ربان فب���دأ 
س���بتمرب   30 يف  للمدرس���ة  بالذه���اب 
1895م وضعه املس���ؤلون يف املدرس���ة 
يف فص���ل خ���اص للمهاجري���ن لتعل���م 
اإلجنليزي���ة. التح���ق ج���ربان أيضًا يف 
مدرس���ة فن���ون قريب���ة م���ن منزهل���م. 
كان هناك مدرس يف مدرسة الفنون 
يدع���ى فري���د هوالن���د دي، وه���و الذي 
ش���جع جربان ودعمه ملا رأى حماوالته 
اإلبداعي���ة، وقد اس���تخدم فري���د وهو 
ناش���ر بعض رس���ومات جربان ألغلفة 

الكتب يف 1898م.
يف عمر اخلامس���ة عش���ر، ع���اد جربان 
يف  ودرس  ب���ريوت  إىل  عائلت���ه  م���ع 
ومعه���د  ماروني���ة  إعدادي���ة  مدرس���ة 
تعلي���م عال يدعى احلكم���ة. بدأ جملة 
أدبي���ة طالبي���ة مع زميل دراس���ة بقي 
يف ب���ريوت س���نوات ع���دة قب���ل أن يعود 
إىل بوس���طن يف 10 مايو 1902م قبل 
عودته بأسبوعني توفيت أخته سلطانة 
بالسل. بعد س���نة، تويف بطرس بنفس 
املرض وتوفيت أمه بس���بب الس���رطان. 
أما ماريانا، أخت جربان، فهي الوحيدة 
ال���يت بقيت معه، واضط���رت للعمل يف 

حمل خياطة.
أس���س جربان خلي���ل ج���ربان الرابطة 
القلمية مع كلِّ من ميخائيل نعيمة، 
عبد املس���يح ح���داد، ونس���يب عريضة. 
كان���ت فك���رة الرابط���ة القلمي���ة هي 
لتجدي���د األدب العرب���ي وإخراجه من 
املس���تنقع اآلس���ن كما يروي إسكندر 
جنار يف كتابه ال���ذي أّلفه عن جربان 
وحيمل اس���م )ج���ربان خلي���ل جربان( 
تويف جربان يف نيويورك يوم 10 ابريل 

1931م.

ج���ربان مكرم���ا يف العدي���د م���ن امل���دن 
األمريكية  

عندما التح���ق جربان مبدرس���ة عامة 
لتعل���م اإلنكليزية، وقام أح���د معلميه 
بع���د أن ش���اهد رس���ومه بتقدمي���ه إىل 
الفنان ف���رد هوالند داي، من بوس���طن 
عّرف هوالن���د داي جربان عل���ى الفن، 
واألدب، وعلى ماري إليزابيث هاسكل، 
اليت سوف تصبح راعيته حتى اكتمال 

كتابه، الني. 
محلت هاسكل إرث جربان جنوبًا عندما 
وهب���ت جمموعتها املؤلف���ة من حوالي 
مئ���ة عمل أصل���ي من فن ج���ربان إىل 
متح���ف تلفري للفن يف س���افانا، بوالية 
جورجي���ا يف الع���ام 1950م واعت���ربت 
هديته���ا أك���رب جمموع���ة عام���ة من 
الوالي���ات  يف  املرئي���ة  ج���ربان  أعم���ال 
املتحدة، مشلت مخس���ة لوحات زيتية 

وأعماال عديدة على الورق. 
قبل وفاتها عام 1964م وهبت هاسكل 
مراس���التها الش���خصية ال���يت تبادلتها 
على مدى 23 عامًا م���ع جربان، ويبلغ 
عددها حوالي 600 رسالة، إىل جامعة 
ن���ورث كاروالين���ا يف تش���ابل هي���ل يف 
إح���دى رس���ائله، خلص ج���ربان معنى 
الن���ي قائ���اًل، ))إن الن���ي بكامله يقول 
ش���يئا واح���دا: إن���ك أعظ���م بكث���ري مما 

تعرف- وكل شيء حسن((.
ويتم تكريم جربان  يف العديد من املدن 

والوالي���ات يف الوالي���ات املتحدة  حيث 
هن���اك نص���ب تذكاري���ة يف بوس���طن 
الثقافي���ة  أهميت���ه  تك���رم  وواش���نطن 
جل���ربان  تذكاري���ة  لوح���ة  وهن���اك 
يف س���احة كوبل���ي يف بوس���طن وتت���م 
احملافظة على مركز جربان كمفكر 
يف جامع���ة مريالند فقد أنش���أ مركز 
دراسات املوارد الرتاثية كرسي جربان 
خلي���ل ج���ربان للقيم والس���الم مبثابة 
برنام���ج متواص���ل ينبثق عن مش���روع 
أحباث ودراس���ات ج���ربان خليل جربان 
ال���ذي أنش���ئ يف ع���ام 1999م من أجل 
تقدي���ر أعماله ال���يت تعزر الش���مولية، 
ع���رب  والتع���اون  الثق���ايف  والتفاه���م 
احلواجز اإلثني���ة، والعرقية، والدينية 
يف س���ائر أحناء البالد، أنشأت مؤسسة 
املعهد األمريكي العربي جوائز جربان 

خليل جربان للروح اإلنسانية. 
إن ج���ربان خلي���ل ج���ربان الزاهد يف ما 
سيأتي الناسي ملا قد مضى أخذ موقعه 
األمريكي���ة  العربي���ة   الثقاف���ة  يف 
واإلنس���انية كملهم ألولئك الساعني 
إىل حتسني حياة اإلنسان وسرب أسرار 
روح���ه يق���ول ج���ربان ))ليس���ت قيمة 
اإلنس���ان مب���ا يبل���غ إليه بل مب���ا يتوق 
للبل���وغ إليه(( فهل بهذا االحتفاء يكون 

جربان بلغ ما يتوق إليه ؟.  

جربان خليل جربان هاجر وهو صغري مع أمه وإخوته إىل أمريكا 
عام 1895م حيث درس الفن وبدأ مش��واره األدبي. اشتهر عند 

العامل الغربي بكتابه الذي مت نشره سنة 1923م 

ماري إليزابيث هاسكل

جربان خليل جربان

احتجاب الصحف 
الليبية بسبب إضراب 

عمال املطابع
حتتج���ب الصح���ف احلكومي���ة وبعض الصح���ف اخلاصة 
يف ليبيا عن الصدور منذ أس���بوع بس���بب إض���راب العاملني 
يف املطاب���ع احلكومية املفت���وح احتجاًجا عل���ى تأخر صرف 

مرتباتهم.
ويق���ول العامل���ون إنه���م مل يتقاض���وا مرتباتهم من���ذ يناير 
املاضي، ويطالبون بتحويل الش���ركة العامة للطباعة اليت 
يتبعونها من ش���ركة مساهمة إىل ش���ركة عامة وضمها 
إىل وزارة اإلع���الم أو أي وزارة ذات اختصاص نتيجة تدني 

ايرادتها واقرتابها من اإلفالس.
ويعم���ل لدى الش���ركة حوال���ي 1200 موظ���ف فين تصل 
مجل���ة مرتباتهم مليون وس���تمائة ألف دينار ليي س���نوًيا، 
وهل���ا فروع يف املدن الرئيس���ة، غري أن إيراداته���ا تكاد تنعدم 
بس���بب انتهاء عمرها االفرتاضي دون إجراء صيانة ش���املة 
ملعداته���ا اليت دخلت اخلدمة من���ذ 1978 مما أجرب الزبائن 
على التوجه إىل مطابع بديل���ة داخل البالد وخارجها، رغم 
أن مطابع الش���ركة حتتكر توري���د وطباعة ورق الصحف 
ذي احلجم الكب���ري األمر الذي أجرب أصحاب الصحف اليت 
تس���تعمل هذا الورق على التوق���ف عن الصدور بعد إضراب 

العاملني بالشركة وتوقف مطابعها.
ويبدو أن العاملني بفروع الشركة سينصمون إىل إضراب 
زمالئهم بالفرع الرئيسي يف طرابلس، إذ أفاد عاملون بفرع 
الشركة يف سبها أنهم سيبدؤون اعتصاًما لألسباب نفسها.

تضامن
وق���ال نائ���ب رئي���س هيئ���ة دع���م وتش���جيع الصحاف���ة إن 
العامل���ني مبطبع���ة اهليئ���ة اليت توج���د داخل مق���ر املطابع 
احلكومي���ة تضامن���وا م���ع زمالئه���م املضرب���ني، وإن اهليئة 
تضامًنا مع عمال املطابع توقفت عن إصدار صحفها، ومنها 

صحيفتها اليومية الرئيسة )فرباير(.
احلكومي���ة  املطاب���ع  وص���ف  ال���ذي  موس���ى  ب���ن  وأوض���ح 
بال�"عج���وز" أن ه���ذه املطاب���ع قد تهالك���ت ومل ختصص هلا 
كل احلكوم���ات املتعاقب���ة موازن���ة للتطوير رغ���م أن وزير 
الثقاف���ة احلالي حبي���ب األمني قدم مذك���رة باخلصوص 

إىل احلكومة احلالية.
بيان اهليئة

أعلن���ت هيئ���ة دعم وتش���جيع الصحافة يف بي���ان هلا دعمها 
للعاملني املضربني، مشرية إىل أنهم "يواجهون حمنة تأخر 
ص���رف مرتباتهم ملدة تزيد عن أربعة أش���هر يف ظل ضعف 
اإلمكاني���ات وانعدام احلوافز أس���وة ببع���ض الفئات اليت مّت 

متييزها".
وج���اء يف البيان: "إننا الي���وم وبعد أن وصل احلال إىل توقف 
طباع���ة الصح���ف نتيجة اإلهم���ال واإلجح���اف الذي طال 
املطاب���ع والعامل���ني فيها نك���رر دعوتن���ا امُللح���ة إىل املؤمتر 
الوط���ين واحلكوم���ة ووزارة اإلعالم عل���ى وجه اخلصوص 
لتصحي���ح الوضع الراهن به���ذا القطاع احليوي احلّس���اس 
بأسرع وقت ممكن بصرف املستحقات املالية املرتاكة حتى 
تع���ود الصح���ف إىل الطباعة يف مطاب���ع الدولة وال تضطر 
إىل الطباع���ة يف مؤسس���ات، وحت���ى تؤدي الصح���ف دورها 
اإلعالمي املسؤول يف الداخل أو يف اخلارج وتتكبد مصاريف 

إضافية ترهق كاهل الدولة وموازنتها".
وجل���أت صح���ف خاص���ة إىل الطباع���ة يف بع���ض ال���دول 
اجمل���اورة لليبيا نتيج���ة ارتباطها بعقود إعالنية تس���توجب 
االنتظ���ام يف صدوره���ا، إال أن العامل���ني باملطاب���ع يدع���ون 
أصحاب تلك الصحف للتضامن مع مطالبهم والتوقف عن 

الصدور حتى تلبى مطالبهم.
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 ال أعتق���د ب���أن صاحب عق���ل ينازع فى أن مس���مى 
املؤمتر الوطين هو سريك كامل  ،إال إذا كان ممن 
تنطب���ق عليه���م حقيقة }فإنه���ا ال تعم���ى األبصار 
ولك���ن تعمى القلوب ال���يت يف الصدور{ ،وإال كيف 
نفسر تناقضات اختيار رئيس حكومة مبا شابها من 
تزوير ومماح���كات ) أعيال ( ،نائ���ب رئيس اجمللس 
لغياب الرئيس ترأس اجللسة ،فيُ�قرر رفع اجللسة 
،فيقوم نائبه مبناقضته ويعترب اجللس���ة مس���تمرة 
،ه���ذا خمالفة فاضحة لالئح���ة الداخلية ،وحتايل 
لتمري���ر تعيني رئي���س حكومة مدع���وم من بعض 
الكت���ل ،التى فى الواقع هى من ي�ُس���ري هذا ) املؤمتر 

( املختطف . 
كل أصحاب العقول قالوا بأن املؤمتر انتهت واليته 
ف���ى 2014/02/07 ،وتأكي���داً هلذا خرج الش���عب 
الليي فى ش���به إمجاع على س���عة الوطن يطالبهم 
بالرحيل ،ف���كان جوابهم أن قالوا ) م���ن داري بك يا 
غماز الليل ( ،خمتطفو املؤمتر ال يريدون أن تنتهي 
الوسيلة شبه املشروعة التى ينفذون بها مشاريعهم  
،الت���ى تتكش���ف يوم���ًا بعد ي���وم ،وم���ن حتايلهم أن 
اعتربوا أنفس���هم نوابا كامل���ي األهلية ،يتصرفون 
كأي برمل���ان منبث���ق م���ن دس���تور ،واحلقيقة أنهم 
موكل���ون ألداء مهم���ة حمددة ضرب���وا بها عرض 

احلائط .
م���ن عبث هؤالء اخلاطفني أنهم اس���تدعوا الس���يد ) 
بوس���همني ( ،ال���ذى مل يكن حاضراً للجلس���ة – بل 
هاربًا إىل تركيا من موضوع الفيديوهات – ليلغي 
قرار رئيس اجللس���ة برفض اعتم���اد عملية تزوير 
انتخ���اب ) أمحد أمعيتيق ( ،ألن���ه مل حيصل على ) 
120 ( صوت كما نص اإلعالن الدس���توري الذى 
يتخذون���ه كقميص عثم���ان ليتحجج���ون به فى 
اس���تمرار وجوده���م .ه���ذا البوس���همني هن���اك قرار 
م���ن النائ���ب الع���ام يطلب رف���ع احلصان���ة عنه ،أي 
أنه ممنوع من مباش���رة أي عم���ل أخالقيًا حتى ولو 
مل يت���م س���حب الثقة من���ه ،ولكن الرئي���س الفعلي 
واحلقيق���ي للمؤمتر ليس النائ���ب األول وال الثاني 

وال بو سهمني ...
قي���ام ب���و س���همني بنق���ض ق���رار رئي���س اجللس���ة 
،الت���ى مل يك���ن حاضراً هل���ا ،خمالفة ل���كل املفاهيم 
والقواع���د القانونية ،تصرفه ه���ذا ذكرني بواقعة 
قيام إبراهيم الدباش���ي بتقديم طلب جمللس األمن 
مبعاجل���ة األمر فى ليبيا فى بداية ثورة 17 فرباير 
،بصفته نائب مندوب ليبيا الدائم فى األمم املتحدة 
الغائب حينها ) عبد الرمحن شلقم ( ،والذى مل يكن 
راضيًا – وقتها – على تدخل جملس األمن ،فطلب 
سحب طلب الدباشي ألنه نائب واآلن حضر ،كان 
رد اجملل���س بأن نائب املندوب تصرف قانونًا ،وأنه ال 
جيوز س���حب الطلب حتى من قبل شلقم ،أين هذه 
–  صوت  الواقع���ة م���ن تصرف املغل���وب على أم���ره 
سيده – بوسهمني ،الذي قد يكون مثن هذا التدخل 

هو سحب طلب النائب العام رفع احلصانة عنه .
املأس���اة أن هذه التصرفات وهذه القرارات هى قيود 
عل���ى كاهل الوط���ن ،س���وف ال يك���ون أثرها وقيت 
ولكن سيستمر إىل ما شاء اهلل ،وهذا املطلوب لديهم 

،وال حول وال قوة إال باهلل .
املؤمتر امليت قانونًا أصاًل طرح عطاء لش���غل منصب 
رئي���س حكومة ،وس���تقوم جلنة بفح���ص الطلبات 
وترس���ية العط���اء وب���كل تأكيد س���وف ل���ن تتقيد 
مبه���ارات وخ���ربات املتق���دم ولكن مب���دى خضوعه 
لكتل بعينها وتبعيته ملناطق بعينها ألن اللجنة غري 
مقي���دة باختي���ار األصلح وهذا ال يع���ين الطعن فى 
الدكت���ور أمحد أمعيتيق ال���ذى أمتدحه امللياردير 
املص���ري جنيب س���اويرس باعتب���اره رج���ل أعمال 
ناج���ح قب���ل أن يك���ون رجل دول���ة ... ولك���ن مع هذا 
يقول البعض أن صلة قرابته بش���خصية نافذة هى 

كل مؤهالته لتولي منصب رئيس وزراء .
تصرف بوس���همني أكد التزوير مع سبق اإلصرار 
وإن كان حض���وره غ�ُطى بدخ���ان االجتماع بلجان 
املؤمت���ر لبح���ث األوض���اع األمني���ة كم���ا ل���و أنه���ا 
اس���تجدت بع���د خروج���ه إىل تركي���ا – وكم���ا لو 
أنه مل يكن موجوداً عند حدوث الس���بت األس���ود فى 
بنغازي ويوم غرغور فى طرابلس والنزيف اجلاري 
فى بنغازي ألكثر من س���نتني ... هؤالء احلمقى ال 
خيدعون الش���عب اللي���ي ولكن خيدعون أنفس���هم 
من حيث ال يش���عرون ... ألن الش���عب ق���ال كلمته 
ف���ى ج���دوى وج���ود ه���ذا اجلس���م الذى حت���ول إىل 
مافي���ا وهى الصرخة التى مل يعريها اخلاطفون أي 
تقدير ... وأصبح التعامل معه كالتعامل مع األبن 

غري الشرعي .
املش���هد ي���زداد قتام���ًة يومًا بع���د يوم فى ظ���ل هكذا 
مس���ئولني حبيث أصبحنا ال دولة لدينا وإذا أستمر 
هذا العبث س���نفقد الوطن كذلك ... املشهد مرتدي 
حكومي���ًا ) زيدان منوذجًا ( وتش���ريعيًا ) بو س���همني 

منوذج���ًا ( وبينهم���ا كل األجه���زة ... للح���د ال���ذى 
نكاد نأس���ف فيه على مؤمتر الشعب العام  واللجان 

الشعبية العامة ...
إن هذه النم���اذج التى ي��ُ�عمل على بقائها س���نحتاج 
عق���ود حتى نصبح دول���ة كباقي ال���دول  التى من 
حولن���ا... اخلل���ل مش���ل كل ش���يء حت���ى منص���ب 
املفيت الذى أثبت���ت األيام بأنه ال مفيت وال حيزنون 
وبالرغ���م م���ن أنه موظ���ف عام يبل���غ حالي���ًا إثنان 
وس���بعون س���نة مل يتم إحالته للتقاعد – خوفًا منه 
– بالرغم من إحالة أساتذة ) دكاترة ( فى كلية 
الطب على التقاعد بسبب بلوغ سن التقاعد بالرغم 
من حاجة اجلامعة إليهم وأنهم يؤدون عمل منتج 

فاجلامعة  تُ�كمل احتياجاتها بعقود مع أجانب .
منصب املفيت منصب ديين أنش���غل فى كل شيء ) 
إال الدين ( من املالبس الداخلية للنساء إىل الفصل 
بني اجلنسني حتى فى مرحلة االبتدائي فى الوقت 
ال���ذى كان ي�ُ���درس فيه الش���أن الدي���ين جبامعة ) 
الفات���ح ( زم���ن الق���ذايف وفيه���ا طلب���ة وطالبات مل 
يع���رتض على االخت���الط وقتها وهو لي���س مكرهًا 
ف���ى أرض اهلل  الس���عي   ( أمكان���ه  ف���ى  ألن���ه كان 
الواس���عة (  هروبًا من الرج���ل الذى وصفه بعد 17 

فرباير بأنه ال يؤمن بالسنة وال يطبق الشريعة.
مل جي���رؤ بالتنديد عل���ى الف�ِرق املخالفة إلس���الم 
عامة الناس فهذا أوىل من املالبس الداخلية للنساء 
واعتب���ار التصوي���ت فى االنتخاب���ات فرض كفاية 

اعتربه���ا كم���ا ل���و كان���ت ص���الة ...!! م���ع أن هذه 
الفِ�رق اعتربت االنتخابات كفر !!!

املؤمت���ر ) جت���اوزاً ( مل يذهب بع���د 2014/02/07 
رغم االحتجاجات العارمة ... ولو كان مقر املؤمتر 
ف���ى بنغ���ازى لتم إخراج���ه حتى بالق���وة ألن من ال 
مش���روعية ل���ه ال حرمة ل���ه ... هذا وضع الس���لطة 
يهب�ِط���ون  أعل���ى  إىل  يرتفع���وا  أن  ب���دل  ورجاهل���ا 
لألس���فل وهذا دليل تصحر فى الوفاء للوطن وفى 
اإلخ���الص وف���ى املعرفة كذل���ك ... املعرف���ة التى 
تصاب خبيبة أمل عندم���ا تفتقدها حتى فى محلة 
الدكتوراه واملاجستري واملثقفني والكّتاب واملعلقني 

الذين يصفون أنفسهم باالسرتاجتيني ...
ي���روى أن اإلمام أب���و حنيفة كان ي�ُ���درس لطلبته 
فى مسجد البصرة ماداً رجله إال أنه فى أحد األيام 
أنضم للحلقة رج���ل ذو مهابة عليه عالمات الوقار 
فض���م أب���و حنيفة رجل���ه احرتام���ًا للق���ادم اجلديد 
وكان اإلم���ام يتح���دث ف���ى مواعيد الص���الة فقال 
ص���الة املغ���رب بع���د غ���روب الش���مس الكام���ل فإذا 

بالضيف يسأل اإلمام فإذا مل تغرب الشمس كيف 
يصل���ى املغرب فع���رف أبو حنيف���ة أن الرجل عبارة 
ع���ن مظهر فق���ط ال حمت���وى فمد رجل���ه وقال آن 
ألبي حنيف���ة أن ميد رجله فصارت مث���اًل ... ويبدو 
أن���ه لدين���ا املئات مم���ن مثل ه���ذا الذي���ن ال يغرنك 

مظهرهم ...
وحت���ى ال ي�ُق���ال أن���ين أجتن���ى على النخ���ب أذكر 
قضيت���ان زلت فيه���ا املفاهيم واألق���الم وهى قضية 

وقف تصدير النفط وقضية الفيدرالية.
الدكت���ور يون���س فن���وش ش���ن محلة عش���واء عرب 
الفضائيات على من قفل املوانئ واحلقول النفطية 
لدرج���ة أن���ه وصفه���م بقط���اع ط�ُ���رق وجمرم���ني 
ألنهم أوقفوا م���د املصرف املركزي وجيوب أخرى 
بامللي���ارات ليك���ون مآهل���ا كم���آل 370 ملي���ار التى 
تبخرت ف���ى اهلواء دون أن نبين فيه���ا طوبة واحدة 
فى الوطن فال زلنا بعد ثالث سنوات نعاجل مرضانا 
زوراً باس���م اجلرح���ى باخل���ارج مل يس���أل معال���ي 
الدكت���ور نفس���ه ملاذا مل  تس���تجب حكوم���ة زيدان 
لطل���ب التحقيق ل���و كانت هناك ش���فافية ...؟ من 
قفل���وا موان���ئ النف���ط عنده���م الدليل س���واء فى ما 
أدىل به الدكت���ور حممود جربي���ل وبالتأكيد هو 
لي���س ) ص.ش ( أو دلي���ل مادي ثب���ت بإقرار إخوان 
ليبيا تس���ليم إخوان مصر أكثر من ملياري دوالر 
ال دين���ار بالتأكي���د مل خت���رج م���ن مص���رف ليبيا 

املركزي فكيف متت ؟؟

زيدان مل يستطيع تشكيل جلنة ألنه ال ميلك نفسه 
والدليل احتج���ازه وإجباره على اهل���روب ... مانعي 
تصدي���ر النفط احتفظوا للش���عب اللي���ي مبا يقدر 
بعشرة مليار دوالر فى األراضي الليبية ... اخلزانة 
مل تعج���ز ع���ن دف���ع مرتب���ات وإال ملا وج���دت مليار 
ُدفع���ت للدروع وغرفة عمليات ث���وار ليبيا التى هى 
فى الواقع غرفة نهب املال العام بدعم بو سهمني ...

الت���ى  الفيدرالي���ة  ه���ى قضي���ة  الثاني���ة  القضي���ة 
م���ا كن���ت أتوقع م���ن مثق���ف كاألس���تاذ منتصر 
خالص���ة ف���ى مقالة له عل���ى موقع ليبيا املس���تقبل 
االلكرتوني املعنونة )الص���دام مع الفيدراليني قادم 
الحمال���ة..؟ ( أن ال يفرق بينه���ا وبني االنفصال بل 
اعتربها من الكبائر لدرجة أستخف بالدكتور أبو 
بك���ر بعرية حيث ق���ال " باهلل عليكم ه���ل هذا اقرتاح 
دكتور قضى عمره بني ثنايا الكتب؟..." " يا س���يادة 
الدكت���ور املبج���ل بع���رية وم���ن معك م���ن فطاحل 
الوطني���ة واالنتم���اء ه���ل الفيدرالية خت���ص برقة 

وحدها ... ")مقتبس(
إن من ال يفرق بني الفيدرالية التى تأسس���ت ليبيا 
على أساس���ها واالنفصال لألس���ف هو فى الواقع ال 
يفه���م ال ف���ى السياس���ة وال نظم احلك���م ... ال نقبل 
هذا من مثقف الذى جن���ده فى جتريم الفيدرالية 
يق���ف إىل جان���ب الغريان���ي الذى يق���ال عنه مفيت 
... الغريان���ي ي�ُع���ذر ألن علمه منحص���ر فى حديث 
متف���ق علي���ه .. حديث حس���ن غريب .. وف���ى رواية 

أخرى .. اخل ولذلك اعترب املناداة بها كفر بواح ...
الفيدرالية ليس���ت انفصال لذلك حتولت الربازيل 
من دولة مركزية إىل فيدرالية وإيطاليا سيجرى 
فيها اس���تفتاء باخلصوص وأوكرانيا اليوم للبقاء 
عل���ى الدولة ككل الب���د من تب���ين الفيدرالية ولو 

تبنى السودان الفيدرالية ملا تقسم ...
األس���تاذ املنتصر خالصة يبدو أنه من مؤيدي قرار 
رق���م ) 42 ( ال���ذى أصدره مس���مى املؤمت���ر الوطين 
الجتي���اح احلقول أس���وة بقراره رق���م ) 7 ( اخلاص 
بب���ين وليد لذلك قال " الرتاخي والتس���اهل من قبل 
املؤمت���ر الوط���ين واحلكوم���ة يف معاجل���ة موض���وع 
الفيدرالي���ة بطريقة رادعة حبج���ة احملافظة على 
النسيج الوطين بعث برس���ائل خاطئة للفيدراليني 

... " )مقتبس(
وهو أيضًا ضد املطالبة بعودة املؤسسات التى أنشئت 
ف���ى بنغازي إىل مقارها األصلي���ة حيث قال " هاهم 
يطالب���ون بإع���ادة املؤسس���ات ال���يت يف طرابلس إىل 
بنغ���ازي حبجج اق���ل ما نقول عنها أنها س���خيفة ... 
" وه���و يناقض نفس���ه عندما يقول س���اخراً  "  وحان 
وق���ت إرجاعه���ا أو أن وجوده���ا يف طرابلس منعهم 
وعطله���م من اخ���رتاع الب���ارود... "  ومنطق���ه بقوله 
" نق���ل أي مؤسس���ة من مكان اىل أخر ل���ن تكون إال 
بن���اء عل���ى تصور فك���ري وختطيط منظ���م يراعي 
احتياج���ات البل���د وكافة مناطق���ه دون حماباة ..." 
" فلندع الكلم���ة للعلم والتخطيط والدراس���ات أي 
لنرتك األمر للحكومة الشرعية تدير دفة البلد ... "

أي���ن العل���م والتخطي���ط ال���ذى جع���ل 89% م���ن 
الش���ركات واملعاه���د العلي���ا ترتكز ف���ى طرابلس 
حتى معهد النفط سحب من طربق من جوار ميناء 
احلريق���ة إىل طرابلس وأي  ختطيط الذي جيعل 
مين���اء بنغازي تابع ملين���اء مصرات���ه والعقل والعلم 
يق���ول األقرب هو جعل بنغازي التى هي فى وس���ط 
الساحل يقع شرقها موانئ سوسة ودرنة وطربق ... 
الفه���م الصحي���ح جع���ل بنغ���ازي مق���ر للخط���وط 
اجلوية بالنس���بة ملوقعها للطريان العاملي واملؤسسة 
الوطني���ة للنف���ط ببنغ���ازي باعتبار أهم ش���ركات 

النفط واحلقول باملنطقة الشرقية ...
احلكوم���ة الش���رعية الي���وم طلب���ت إلغاء عق���د بناء 
مط���ار بنين���ا املوقع زم���ن الق���ذايف يف الوق���ت الذي 

عندن����ا سريك يسمى تفخيمًا ... مؤمتر وطين عام
إبراهيم حممد الزغيد

ج���رى توقيع عق���د آخر لبناء مط���ار جديد 
ف���ى طرابل���س ... اجلهوي���ة أدت إىل فت���ح 
ف���رع لوزارة النفط فى مدينة مصراته وما 
عالق���ة مدينة مصراته بوزارة النفط وهى 
ال تبع���د أكث���ر م���ن 200 كيل���و مرت من 

طرابلس ...
 االستجابة لتصحيح األوضاع ال يعين كما 
قال خالصة " والضغط والتهديد احلاصل 
اليوم والتلوي���ح بالقوة امن���ا هدفه صياغة 
الدستور بطريقة ختدم القلة االنفصالية 
وم���ن هنا نفه���م اق���رتاح رؤوس الفيدرالية 
من بعرة وزوبي وغريهم.")مقتبس( وقوله 
" فإذا كان والب���د من الصدام معهم لنبين 
دولة قوية فليكن اليوم ... ومنعا حلدوث ما 

نتوقعه ويريده هؤالء االنفصاليون " ...

ننص���ح الدكت���ور يون���س فنوش بدراس���ة 
االقتص���اد ومنتص���ر خالصة ال���ذى يدعي 
–  هو  عداوت���ه للجهوي���ة ولكن ف���ى الواقع 
–  وهو أيضًا مدعو  وقع فيها إىل قبة رأسه 
إىل القراءة بتمعن فى نظم احلكم وأحوال 
ال���دول وال يعترب إلغ���اء الفيدرالية 1963 
كان مطلب���ا ش���عبيا ... وحت���ى ول���و كان 
مطلبا ش���عبيا كش���ف الواق���ع الفعلي بأن 
املركزي���ة ال تصلح للجنوب والش���رق فى 
ليبيا ... ولي���س خافيًا أن مصراته اليوم هى 

فيدرالية حبكم الواقع الفعلي ...
  وهلل األمر من قبل ومن بعد ،،، 
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اخلزانة مل تعجز عن دفع 
مرتبات وإال ملا وجدت 

مليار ُدفعت للدروع وغرفة 
عمليات ثوار ليبيا التى 

هى فى الواقع غرفة 
نهب املال العام بدعم بو 

سهمني ...

مم���ا ال جدال فيه أننا نعيش الي���وم يف عصر الصورة، 
فأينما وليت وجهك انهمر عليك سيل سريع ومتنوع 
م���ن الصور، حبيث أصبح من املتعذر علينا التفكري يف 
أمورن���ا خارج إط���ار الصور اليت أصبح���ت تزدحم بها 

حياتنا وأدمغتنا.
تتمي���ز الص���ورة بالبس���اطة يف التلقي والس���هولة يف 
التفسري، باإلضافة إىل سرعة االنتشار وقوة التأثري، 
وه���و ما جعل منها س���الحا إعالميا فت���اكا ال يتفوق 

عليه أي سالح آخر يف جماله.
ومما ال جدال فيه كذلك أن التلفزيون هو الوس���يلة 
األكثر استخداما للصورة واألكثر توظيفا لقوتها، 
وق���د أدرك���ت األنظمة الش���مولية هذا األم���ر مبكرا 
فاحتك���رت وس���ائل اإلع���الم الثقيل���ة وعل���ى رأس���ها 
التلفزي���ون، ألنه���ا تعرف جي���دا قدرته عل���ى تزييف 
الوعي وتشكيل الرأي العام وتوجيه اجلماهري خاصة 
يف ظل نس���ب األمية املرتفع���ة يف وطننا العربي حيث 
يعت���رب التلفزيون املصدر األساس���ي وأحيان���ا الوحيد 
لتلقي املعلومات وتكوين التوجهات، وقامت بتوظيفه 
مب���ا حيفظ كياناتها وخيدم توجهاتها عرب ش���رذمة 
من رجال اإلعالم الذين أساؤوا ملهنتهم النبيلة وبدل 
أن يكون���وا أس���يادا يف الس���لطة الرابط���ة يدافعون عن 
حقوق اجلماهري وتطلعات الش���عوب رضوا بأن يكونوا 
عبي���دا عن���د الس���لطة األوىل يطبل���ون ألطروحاته���ا 
ويلمعون رجاالتها، ومن هن���ا ظهر هذا التحالف بني 

فساد السياسي وتواطؤ اإلعالمي مبا له من آثار بالغة 
السوء على األوطان.

ومب���ا أن دوام احل���ال م���ن احمل���ال فق���د أدى انتش���ار 
اإلنرتن���ت وظه���ور وس���ائل التواص���ل االجتماعي إىل 
إقام���ة قن���وات بديلة للتدفق احل���ر للمعلومات مسح 
بتجاوز احلصار اإلعالمي للسلطة ومترير خطابات 
مغاي���رة ومناهض���ة هل���ا أدت إىل كش���ف احلقائ���ق 
وتش���كيل الوعي الث���وري خاصة عند الش���باب وقامت 
بالدعوة إىل الثورة على األوضاع وإسقاط الطواغيت 

وساهمت يف جناح ثورات الربيع العربي.
وبس���رعة الربق س���ارع اإلع���الم بالت���ربؤ ظاهريا من 
أس���ياده، وركوب موج���ة الثورة والتغين به���ا والبكاء 
على شهدائها واإلش���ادة بعظمتها يف حماولة لتجنب 
االنتقام وإعادة اكتساب الثقة واستطاع خداع مجيع 
الث���وار، يف ظل غفلتهم عن تفكيك مؤسس���ات الدولة 
العميقة وتنافس���هم على بعض املكاس���ب السياس���ية 

واالنتخابية.
يف الظ���ل، كان���ت الث���ورة العميق���ة تعم���ل على قدم 

وس���اق لتنظي���م صفوفه���ا وترتي���ب أوراقه���ا وتض���ع 
اخلطط الس���تعادة الق���وة وأخذ زمام املب���ادرة، وحني 
نتكل���م عن الثورة املض���ادة، فمخطىء من خيتزهلا يف 
جمموعة من األش���خاص الذين يكنون للثورة العداء 
ويضم���رون هل���ا البغض���اء، إمنا ه���ي كيان ق���وي له 
مؤسس���اته وأمواله وعمالءه وميتلك شبكة قوية من 
العالقات يف الداخل واخلارج لديه منظومة متشابكة 

من املصاحل واالمتيازات.
حني اس���تعادت الثورة املضادة توازنها وحشدت قواتها 
جعل���ت من اإلعالم رأس احلرب���ة يف هجومها املضاد، 
وعي���ا منها بأننا نعيش يف عصر الصورة ومن يكس���ب 
معركة اإلعالم هو من سيكسب بقية املعارك، ولعل 
هذا ما يفسر ظهور عدد كبري من القنوات الفضائية 
والصح���ف اليومية بعد الث���ورة بتمويل غري معروف 
يرجح أنه نتيجة حتالف بني املال الفاس���د يف الداخل 
ومتوي���ل األنظمة الرجعية يف اخلارج، وبدل أن تقوم 
ه���ذه القن���وات بدوره���ا يف تقدي���م خدم���ة إعالمي���ة 
مفيدة للوطن ونافعة للمش���اهدين، انطلقت مباشرة 
يف تنفي���ذ األجندة اخلبيثة املوضوعة هلا باس���تخدام 
أساليب ش���يطانية بالتعاون مع بقية مكونات الدولة 

العميقة.
"اكذب، ثم اكذب، حت���ى يصدقك الناس"، هذه هي 
القاعدة الذهبية اليت يعمل بها إعالم الثورة املضادة، 
املرتف���ع  التوقع���ات  ال���ذي س���ارع باس���تغالل س���قف 

ل���دى اجلماه���ري بعد الث���ورة ليزايد عل���ى احلكومات 
اجلديدة واملؤسس���ات املنتخب���ة متهما إياها بالفش���ل 
تارة وخبيان���ة الثوار تارة أخرى، م���ع إمطارها بوابل 
من اإلش���اعات واألكاذيب والقصص املختلقة كما 
ح���دث مع برملان الثورة يف مصر وحكومة الرتويكا يف 
تون���س واملؤمتر العام يف ليبيا بنفس الطريقة ونفس 
األس���لوب، وهذا كله من أجل عرقلة عملية التحول 
الدميقراطي وتطبيق العدالة االنتقالية وس���عيا منه 
إىل إضعاف هذه املؤسس���ات ونزع ش���رعيتها ونس���ف 
التأييد الش���عي هلا اس���تعدادا لالنقضاض عليها من 

طرف باقي مؤسسات الدولة العميقة.
كم���ا يلج���أ هذا اإلع���الم إىل وس���ائل ع���ري أخالقية 
من خ���الل بث الرع���ب والفزع وزرع اخل���وف والذعر 
ونش���ر البلبلة من خالل فزاع���ات وهمية كاإلرهاب 
والفتنة الطائفية واحل���رب األهلية، فيصبح املواطن 
خائف���ا يرتقب، وتنتك���س تطلعاته م���ن دائرة احلرية 
والدميقراطي���ة إىل دائ���رة البق���اء واألم���ان، وتظه���ر 
سلوكيات كانت تعد إىل عهد قريب كفرا بالثورة 

مث���ل التباك���ي عل���ى زم���ن الطواغي���ت واحلنني إىل 
أي���ام العهد البائد والتحس���ر على ما فيه���ا من األمان 
والنعيم ويصل األمر إىل الندم على الثورة وما جاءت 

به من فوضى وارتباك.
كما يس���عى ه���ذا اإلعالم إىل ض���رب البنى اجلديدة 
للدول���ة الوليدة كي ال تقوم هلا قائمة خاصة اجملال 
االقتصادي، وذلك عن طريق نشر اإلشاعات املغرضة 
واألخب���ار الزائف���ة اليت تعط���ي صورة قامت���ة لوضع 
البالد وتؤدي إىل تردد العاملني وهروب املس���تثمرين 
واالنكم���اش  اإلنتاج���ي  الرك���ود  إىل  مث���ة  وم���ن 
االقتص���ادي وغلق املؤسس���ات وانتش���ار البطالة كما 
حدث يف تونس أين مت توجيه ضربات قاس���ية لقطاع 
الس���ياحة بهذا األسلوب ال يزال يعاني منها إىل يومنا 

هذا.
وهن���اك طريق���ة التضخي���م والتهويل ال���يت تتعاضد 
فيه���ا وس���ائل اإلع���الم لتجع���ل م���ن احلب���ة قبة من 
خالل الرتكيز على حادثة بسيطة بطريقة جتعلها 
تأخذ أبعادا درامي���ة وحجما اكرب بكثري من حجمها 
احلقيقي قصد احراج املؤسسات اجلديدة مثل قضية 
املواطن املسحول يف مصر الذي جعلت وسائل االعالم 
يف عهد الرئيس مرس���ي ضحية تفوق مأساتها مأساة 
مئات الش���هداء الذي س���قطوا على أيدي نظام مبارك 
واجمللس العس���كري وك���ذا قضية النق���اب يف تونس 

رغم أن هذه القضايا قضايا هامشية وبسيطة.
ويف مرحلة متقدمة من الصراع يلجأ هذا اإلعالم إىل 
تغييب الرموز احلقيقية للثورة واستبداهلم تدرجييا 
بش���خصيات جديدة حتتل املساحات اإلعالمية وتسد 
الشاش���ات التلفزيوني���ة، يت���م فرضه���ا على املش���اهد 
بالقوة حتت مس���ميات احملللني السياس���يني واخلرباء 
االس���رتاتيجيني وغريه���ا م���ن األلق���اب الرنان���ة اليت 
ختدع املش���اهد البسيط وتس���تخدم لتمرير خطابات 
تضر بالثورة وختدم الثورة املضادة بطريقة ماكرة 
وخبيثة، م���ن خالل برامج حوراي���ة صورية ومغلقة 
على الرأي الواحد تقوم بغسيل دماغ مربمج ملتابعيها  

قصد حتضريهم للمراحل املقبلة من املعركة.
اإلع���الم  ه���ذا  يق���وم  تس���د  ف���رق  بسياس���ة  وعم���ال 
بتعميق االس���تقطاب السياس���ي بني التيارات الثورية 
واالجتماعي���ة والسياس���ية خل���ق ب���ؤر للتوت���ر ب���ني 
الثوار قصد تقس���يمهم وتش���تيتهم من خ���الل إجياد 
مع���ارك وهمي���ة بينه���م وإذكاء نار اخل���الف بينهم 
ع���رب التصرحي���ات والتصرحي���ات املضادة والرتاش���ق 
باالتهامات وإثارة النعرات واحلساسيات وما رأيناه يف 
مصر أكرب مثال حيث وصل األمر ببعض الثوار إىل 
التحال���ف مع الفل���ول أعداء األمس ض���د رفاقهم من 
الثوار يف ميدان التحرير وكاد نفس األمر حيدث يف 
تون���س لوال تفطن الرتويكا لألمر وعملها على اجناح 

احلوار الوطين.
يف املرحل���ة األخ���رية تكش���ر وس���ائل إع���الم الث���ورة 
املضادة عن أنيابها وتكش���ف أقنعته���ا احلقيقية لتبدأ 
مبهامجة الثورة علن���ا واصفة إياها بالفتنة واملؤامرة 
عل���ى الوط���ن ومتهمة للث���وار باخليان���ة وناعتة هلم 
بالعم���الء الذي���ن ينف���ذون أجن���دات خارجي���ة واتهام 
املنتخب���ني باالنتهازي���ني الذي���ن س���رقوا الث���ورة م���ن 
الش���عب وتب���دأ يف حتري���ض اجلماه���ري جه���ارا نهارا 
على التظاهر وجتييش الش���عوب للث���ورة على الثورة 
م���ن أجل حتضري الظروف املالئم���ة للدولة العميقة 
لالنقضاض عل���ى الثورة وتوجي���ه الضربة القاضية 
هل���ا كم���ا ح���دث يف مصر ح���ني مت حش���د اجلماهري 

ليقفز العسكر من فوق ظهورهم إىل سدة احلكم.
وبه���ذه الطريقة تكتمل الدائرة، وتعود دار لقمان إىل 
حاهلا، وعل���ى الثوار يف الدول األخرى أن يعوا الدرس 
جي���دا، وأن يقطع���وا الطري���ق عل���ى ه���ذا اإلعالم من 
خالل تطوير إعالم قوي يقف يف صف الثوار ويدافع 
عن الثورة وينشر الوعي الصحيح بني اجلماهري وإال 
فإنهم سيس���معون ذات ي���وم مجلة "انته���ى الدرس يا 

غي" كما مسعها ثوار مصر لكن بعد فوات األوان.
����������������������������������������������������
كاتب جزائري

االعالم بني الثورة والثورة املضادة
بوطقطوقة مربوك
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األموال املهربة خ���ارج البالد الليبيية 
تش���مل أرصدة مالية تقدر باملليارات 
إىل  باإلضاف���ة  وودائ���ع  وس���ندات 
اس���رتاحات وفنادق ضخم���ة وأراض 
وخي���وت وس���يارات فاره���ة وطائرات 
خاص���ة كلها مل���ك للش���عب الليي 
ولكن الميكن���ه االنتفاع بها .ورغم ان 
السلطات يف الدولة الليبيية مل تعلن 
بش���كل صري���ح ودقي���ق ورمسي عن 
حجم هذه األموال "املنهوبة واملهربة" 
يف اخلارج، فإن تقديرات شبه رمسية 
تش���ري إىل إن حجمه���ا ق���د يصل إىل 
200 ملي���ار دوالر. وحبس���ب ش���بكة 
س���ي ان ان االخباريه فأن  ليبيا  لديها 
يف بريطاني���ا لوحده���ا حصة 3.3 يف 
املائة بشركة "بريسون" اليت متتلك 
ودار  تامي���ز"  "فايننش���ال  صحيف���ة 
"بنغوين" للنش���ر، إىل جانب حصص 
يف مصارف تدير ممتل���كات عقارية، 
إىل جان���ب حصص يف ثالث منش���آت 
نفطي���ة أوروبية وأكث���ر من ثالثة 

آالف حمطة لبيع الوقود.
صحيف���ة  أيض���ا  الس���ياق  ه���ذا  ويف   
 The Wall( وول س���رتيت جورن���ال
جري���دة  وه���ي   )Street Journal
يومي���ة تص���در باللغ���ة اإلجنليزي���ة 
ال���يت  جون���ز  داو  ش���ركة  متلكه���ا 
تأسس���ت ع���ام 1882م وتهت���م فقط 
االقتصادي���ة  االم���ور  مايه���م  بنش���ر 
على مس���توى العامل مقرها الرئيسي 
يف مدينة نيوي���ورك ولكنها تطبع يف 
نف���س الوق���ت يف أكثر من عش���رين 
عاصمة أس���يوية وأوروبية. وحبسب 
موق���ع ويكيبيدي���ا ف���أن تداول نس���خ 
جورن���ال  س���رتيت  وول  صحيف���ة 
اليومي���ة يف مجيع أحن���اء العامل بلغ 
م���ا يزيد ع���ن 2 ملي���ون دوالر، مع ما 
يف  مش���رتك   931000 م���ن  يق���رب 
اإلنرتن���ت . ه���ذه الصحيف���ة نش���رت 
يف عدده���ا الص���ادر أول أمس تقريرا 
مهم���ا مس���تندا عل���ى وثائ���ق خلصت 
في���ه إىل أن جزء من االم���وال الليبية 
يف بريطاني���ا واليت يق���در قيمتها 10 
بط���رق  نهبه���ا  يت���م  دوالر  ملي���ارات 

ملتوية و رمبا سرية .
ب���دأت الصحيفة تقريرها باإلش���ارة 
إىل متك���ن أح���د املواطن���ني الليبي���ني 
والذي كان مدرس مل���ادة اجلغرافيا 
أصب���ح  مت  اإلعدادي���ة  امل���دارس  يف 
مقرب���ا م���ن الق���ذايف ، وداعم���ا لثورة 
السابع عش���ر من فرياير 2011 فيما 
بعد  )حبس���ب قوهلا( من شراء أكرب 
شركة وكالة عقارات يف بريطانيا 
وهي وكالة تشيسرتتون هومبريتس  
Chesterton Humberts واليت 
تأس���ت عام 1805 ومقرها الرئيسى 
يف لن���دن وهل���ا  أربع���ة وس���بعني فرع 
العربي���ة  اإلم���ارات  يف  ومق���رات   ،
املتح���دة وفرنس���ا وإس���بانيا وإيطاليا 

ومش���ال  روس���يا  ،و  وس���نغافورة 
والبارب���ادوس. واس���رتاليا  إفريقي���ا 

النش���اط الرئيس���ى هل���ذة الوكال���ة 
الضخمة حبس���ب الصحيفة هو بيع 
وتأجري أماك���ن اإلقامة م���ن فنادق 
فاخ���رة  ،وش���قق  وفل���ل  وش���اليهات 
خمتل���ف  يف  س���ياجية  ومنتزه���ات 
احن���اء الع���امل ، كما تعت���رب وكالة 
جتارية تقدم اخلدمات االستش���ارات 
املهنية،وخدم���ات التقيي���م إىل جانب 
العديد من خدمات اإلحصاء األخرى 

.
الصفق���ه اليت متت بس���رية وأطلعت 
على وثائقها ونشرتها الوول سرتيت 
جورن���ال مت���ت ب���ني عل���ى أبراهي���م 
ادبيب���ة وابن���ه أس���امة كط���رف أول 
وب���ني الس���يد جايل���ز ميلن���ر ، رئيس 
التس���ويق بالوكالة كطرف  قس���م 
تان���ي وبوس���اطة م���ن مق���اول لي���ي 
مقي���م يف لن���دن كان وال���ده وزي���را 
لالتص���االت يف عه���د اململك���ة أمس���ه 
صالح حممد موس���ى وبلغت القيمة 
 120،000،000 للصفقه  االمجالية 
جني���ه اجنليزي )اجلني���ه االحنليزي 
يس���اوي 2.20دين���ار لي���ي تفريب���ا(. 
ومبوج���ب ه���ذه الصفق���ة أصبح���ت 
املال���ك  عْائل���ة أبراهي���م دبيب���ة ه���ي 
الرئيس���ى هل���ذة الوكال���ة وحيق هلا 
أن تتص���رف فيه���ا تص���رف املالك يف 
ملكه . اللهم الحس���د ولكن من املفيد 
أن ننقل للقاري بعض املعلومات اليت 
وردت يف التفرير وتتعلق بال الدبيبة 
حيث أشارت الصحيفة  اىل أن السيد 
علي أبراهيم الدبيبة عمره 68 س���نة 
و يعي���ش يف ليبيا وكان مدرس ملادة 
اإلعدادي���ة  امل���دارس  يف  اجلغرافي���ا 
،مت أصب���ح عمي���دا لبلدي���ة مصراتة 
وبعدها مقاوال للبناء وبسبب عالقاته 
القوي���ة وتزلف���ه ودعوات���ه للمقربني 
مبختل���ف  ورش���وتهم  الق���ذايف  م���ن 
الوس���ائل متك���ن م���ن احلص���ول على 

امتي���ازات هام���ة خولته احت���كار بناء 
مدينة س���رت احلديث���ة كما كلف 
بإنش���اء املش���روعات اإلس���كانية حول 
اإلس���رتاحات  وبن���اء  منطق���ة س���رت 
والقاع���ات  األجان���ب  للرؤس���اء 
وتأثيثه���ا  احلكومي���ة  واجملمع���ات 
االم���ر الذي قربه أكث���ر من القذايف 
ب���ل أصبح م���ن ضمن م���ن يثق فيهم 
الق���ذايف ب���ال ح���دود حبس���ب تعب���ري 
الصحيف���ة ,بعده���ا كون مايس���مى 
تطوي���ر األجه���زة اإلداري���ة ومنحت 
ل���ه كل الصالحي���ات يف التعاقد مع 
الش���ركات الغربي���ة وه���ذا ماجع���ل 
دوائ���ر الدول���ة  الرقابي���ة حتقق معه 
يف ش���بهات عن بعض العق���ود  خالل 
وحت���ى  و2010    2009 س���نوات 
بداية 2011  وه���ذه العقود املخالفة 
جت���اوزت 75 ملي���ون دوالر حبس���ب 
الصحيف���ة , وتضي���ف الصحيفة أن 
هذا ماجع���ل دبيبة يفر خ���ارج البالد 
وبع���د  مت  الط���ي  الع���الج  بدواع���ي 
اندالع ثورة فرباير  أنضم ال الدبيبة 
للث���ورة وس���اهموا يف أس���قاط نظ���ام 
القذايف الذي كانوا هم احد أركانه 
. ومل تغف���ل الصحيف���ة التط���رق أىل 
أس���امة أبن الدبيب���ة االب ذي الواحد 
وأربعني عاما وكيف انتقل بس���رعة 
من صداقته البن���اء القذايف وضباطه 
واملقرب���ني من���ه ال���ي ع���دو حياربهم 
ويسهم يف أسقاطهم سواء باختضانه 
اول صفح���ة تدع���م انتفاضة فرباير 
اىل  ال���دوالرات  مالي���ني  بارس���ال  أو 
ق���ادة فرباي���ر الس���ابقني أو بإرس���ال 
اإلم���دادات إىل املدينة احملاصرة اليت 
س���اهم يف بنائها قب���ل ان���دالع الثورة 
وبعدها .وأخريا هل سيسأل اللليبيني 
أل الدبيبة عن مص���در ترواثهم اليت 
مكنتهم من شراء أغلى الوكاالت يف 
العامل بفلوس���هم طبعا ... يف تقديري 
ال اعتق���د أن ه���ذا س���يحدث ع امل���دي 

القريب وال البعيد .

أموال ليبيا املنهوبة حاميها حراميها !!
سامل أبوظهري

قال���ت عض���و جلن���ة التخطيط 
واملالي���ة باملؤمتر الوط���ين العام 
الليي هدى البنان���ي ،يف اتصال 
هاتف���ي م���ع وكال���ة األناضول 
،إن املوازن���ة العام���ة خالل العام 
اجل���اري تص���ل إىل 58.9 مليار 
دوالر(  ملي���ار   47.5( دين���ار 
مبوافق���ة  مره���ون  واعتماده���ا 
املؤمت���ر  داخ���ل  صوت���ا   120
األح���د.  غ���دا  الع���ام  الوط���ين 
وأوضح���ت البنان���ي إن إيرادات 
 48.5 تبل���غ  العام���ة  املوازن���ة 
مليار دينار )39.1 مليار دوالر( 
يف  النفطي���ة  اإلي���رادات  منه���ا 
موازن���ة الع���ام احلالي تصل إىل 
مليار   27.4( دين���ار  ملي���ار   34
انت���اج  باالعتم���اد عل���ى  دوالر(، 
نفطي 800 أل���ف برميل يوميا 

حبسب تقديرات وزارة املالية واملؤسسة الوطنية للنفط، وبسعر برميل 
يص���ل إلي 100 دوالر، موضحة أن عجز املوازنة يصل إىل 10 مليارات 
دين���ار ) 8.06 مليار( دوالر. كما بينت البناني بأن اإليرادات الس���يادية 
م���ن ضرائب ومجارك وأرب���اح املصرف املركزي وغ���ري دلك تصل إلي 
4.5مليار دينار وباإلضافة إلي األرصدة املتبقية يف حساب موازنة العام 
املاضي تصل الي 7.5مليار دينار منها املس���يل والغري مسيل وعالوة عن 
ذلك السلفة املالية اليت منحت حلكومة عبداهلل الثين ب2.5مليار دينار 
وفقًا لقرار "30" الصادر عن املؤمتر الوطين العام. وأشارت إىل أن الباب 
األول يف املوازن���ة املتعلق بالرواتب واألجور يصل حجم اإلنفاق فيه إىل 
18.7 مليار دينار، والباب الثاني املتعلق النفقات التشغيلية )احلكومية( 
يص���ل إىل 9.4 مليارات دين���ار، والباب الثالث املتعل���ق بدعم احملروقات 
والس���لع يص���ل إىل 14 مليار دين���ار، والباب الرابع املتعلق مبش���روعات 
التنيم���ة13.1 مليار ب وباإلضافة إلي االحتياطي يصل إىل 1.5 مليار 
دين���ار. وأضافت البناني، س���يتم معاجل���ة العجز يف املوازن���ة عن طريق 
اس���تخدام األموال اجملنبة أو صدور أذونات خزانة من البنك املركزي. 
وأش���ارت الي أن البنك املركزي منح 7.3مليار دينار س���لفة مالية مند 
مطل���ع العام لتغطية نفقات املرتبات والنفقات احلكومية والدعم بينما 
اإلي���رادات النفطية وصل���ت الي اخلمس خالل الش���هور األربعة األوىل 
م���ن العام. وترتكز أكث���ر التخفيضات يف املوازن���ة اجلديدة على باب 
األج���ور واملرتبات ما ب���ني %20 لنحو 1.300 ملي���ون موظف حكومي، 
لترتاج���ع خمصصاتهم من 20 مليار دين���ار يف العام املاضي 2013 إىل 
18.7 مليار دينار خالل العام اجلاري بسبب إجراءات اختذتها السلطات 
ملنع االزدواج الوظيفي يف أجهزة الدولة ويصل عدد امُلوظفني املتقدمني 
ألعماهل���م بالرقم الوطين 600 ألف موظف. كم���ا أكدت بأن زيادات 
املرتب���ات لقط���اع النفط واجلي���ش اللي���ي وبعض العامل���ني يف مقرات 
الوزارات س���نتها حكومة رئيس الوزراء الس���ابق على زيدان جممدة إلي 
إش���عار أخر. وفيما يتعلق بالباب الرابع أكدت هدى البناني بأن الدعم 
الس���لعي س���يتحول إلي نق���دي مع بداية الع���ام القادم، وجي���ري العمل 
حاليا بالرقم الوطين بش���أن توزيع الس���لع املدعومة وكدلك استخدام 
البطاقات الذكية يف اس���تهالك الوقود. واس���تطردت بأن عالوة األبناء 
بقيم���ة 3ملي���ار دين���ار أضيفت لب���اب الدع���م وكذلك الدعم الس���لعي 
ب1.5مليار دين���ار ودعم احملروقات ب 6.3مليار دين���ار ودعم الكهرباء 
ب800ملي���ون دين���ار واملياه والص���رف الصحي ب200ملي���ون وحتلية 
املياه ب� 12مليون دينار والسماد واليوريا ب6.65مليون دينار واألعالف 
ب3مالي���ني دين���ار. وهذه ه���ي امل���رة الثالثة ال���يت يعد فيها تص���ور عام 
ملش���روع املوازن���ة العام���ة يف ليبيا خالل الع���ام احلال���ي. ومل يقر املؤمتر 
الوطين الع���ام املوازنة اجلديدة قبل بدء العام اجلاري بنفقات تصل إىل 
68 ملي���ار دينار إال أنه خفضها ال���ي 53 مليار )أكثر من التقديرات 
اجلدي���دة ب�15 مليار دين���ار( تعادل حنو %22 م���ن التقديرات األولية 
وم���ن مثة طرحها عل���ى 58.9مليار دينار بتخفيضه���ا 10 مليارات عن 
الع���ام املاضي مع ختفيض���ات يف الباب األول من امليزانية العامة لس���نة 
2014 يص���ل إىل 25 %. ولك���ن أزمات مالية أحدق���ت بالبالد نتيجة 
إغالق موانئ النفط الرئيسية يف شرق البالد منذ يوليو/ متوز املاضي، 
كان���ت كافية لعرقلة إقرار املوازنة بل وختفيضها. وتباطأ إنتاج ليبيا 
ج���راء إغالق املوان���ئ إىل أقل م���ن 250 ألف برميل يومي���ا، مقابل 1.4 

مليون برميل يوميا يف يوليو املاضي.

هدى البناني : ليبيا تسجل عجزا 
بأكثر من 8 مليارات دوالر

هدى البناني
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هذه املقالة ليس���ت لتش���كيك يف صحة عالقة القذايف 
باملخاب���رات األجنبي���ة و اتصاالته بها فذل���ك ما تثبته 
الوثائ���ق و الس���جالت و املكامل���ات و ش���هادات العي���ان 
وحده���ا و ه���ي-  بال���ذات - ليس���ت عملية ش���اقة. هذا 
كشف حس���اب لتاريخ مزور يوضح مدى سطحية و 
قلة وعي و إدراك املثقف الليي. فاملثقف الليي الذي 
يستعني بكتاب أوراق املوس���اد املفقودة لالستدالل بها 
يف حتليالت���ه يعان���ي بوض���وح س���طحية يف التفكري و 
إهم���ال خللفيات املوضوع عن���د املطالعة، و نقص حاد 
يف املعلوم���ات،و تصدي���ق كامل لنظري���ات املؤامرة و 
احلبكات االس���تخباراتية. و ل���كل من ال يعرف كتاب 
الكت���اب ه���و  املفق���ودة، فف���ي إجي���از..  املوس���اد  أوراق 
جمموع���ة  تقارير مهمة  جلهاز املوس���اد اإلس���رائيلي 
ضاع���ت ثم حتصل عليه���ا عميل خمابرات و نش���رها  
باسم مس���تعار لظروف خاصة على حد قوله و يسرد 
فيه���ا معلوم���ات ع���ن بداي���ات عملي���ة جتنيد املوس���اد 
للقذايف و استمرار تلك العالقة حتى بعد انقالب 69. 
هكذا تقول املعلومات الواردة بالكتاب و هكذا يسلم بها 
املثقف الليي الس���طحي يف التفك���ري. مع ذلك فقراءة 
عميقة يف تفاصيل الكتاب تكش���ف عن أخطاء فادحة 
يف تلك األوراق و تكشف أيضا ورقة التوت عن حقيقة 
املثق���ف الليي البائس.و تدين مس���توى االس���تيعاب و 

املعرفة عنده.
أول تزوي���ر بالكتاب يربز يف فصل )حمتوى التقارير( 
املوس���اد  جه���از  تصفي���ة  عملي���ة  التقري���ر  ف���ريوي 
اإلس���رائيلي لرئي���س مكت���ب الس���ي أي اي���ه باليونان  
ريتش���ارد ويليش سنة 1975م باخلطأ بعد اعتقادهم 
ب���ان الرجل  كان ميلك يف حوزته نس���خة خاصة من 
أوراق املوس���اد املفق���ودة. للوهلة األوىل تب���دو الرواية 
حادث���ة  اختي���ار  و  األح���داث،  مرتابط���ة  و  حمكم���ة 
تصفي���ة رئيس مكتب الس���ي أي ايه باليون���ان بالذات 
و ال���يت قيدت ض���د جمهول يف حينها ي���دل على مدى 
القدرة على ربط  األحداث، وجتميع و فرز املعلومات 
بالرواي���ة و  ي���دل أيض���ا عل���ى أن جهاز اس���تخباراتي 
أجن���ي حم���رتف هو م���ن يق���ف وراء الرتوي���ج لكتاب 
)أوراق املوس���اد املفق���ودة(، صحي���ح أن حادث���ة مقتل 
رئيس مكتب الس���ي أي ايه باليونان ريتش���ارد ويليش 
قيدت ضد جمه���ول. و لكن كما هو معروف يف عامل 
التحقيق���ات فليس هنالك من جرمي���ة كاملة. ففي 
ع���ام 2002م مت القب���ض على رأس اخلي���ط ملنظمة 
ثوري���ة س���رية باليون���ان و بالقبض علي���ه فرط عقد 
منظم���ة  17 نوفم���رب الثوري���ة اليوناني���ة واملعادي���ة 
لتواجد العس���كري األمريكي باليونان و املس���ئولة عن 
مقت���ل عدد من العس���كريني و األمنيني األمريكيني و 
االجنلي���ز و مس���ؤوليني يوناني���ني مواليني للسياس���ة 
األمريكي���ة، و يف أثين���ا  أدان���ت حمكمة يونانية س���نة 
2003م أعض���اء منظمة 17 نوفمرب يف قضية مقتل 
ريتش���ارد ويلي���ش  رئي���س مكت���ب الس���ي أي ايه و مل 
تنف���ذ العقوبة نظرا لس���قوط الدع���وة بالتقادم حيث 
أن احلادث���ة قد مر عليه���ا أكثر من 20 ع���ام و فيما 
عدا س���قوط الدعوة بالتقادم فق���د مت تنفيذ العقوبة 
يف املتهمي���ني ع���ن اجلرائ���م األخ���رى. ه���ذه ليس���ت 
حماولة للتدليس و تزوي���ر احلقائق أو جمرد رواية 
بوليس���ية اس���ردها عليك���م، هذه حقيق���ة صدرت عن 
حك���م حمكمة و ميكنكم االط���الع على خربها مبوقع 
جري���دة )نيورك تامي���ز( بتاري���خ 2003.12.9م على 
االنرتن���ت، و ه���و دليل أتب���ات على حقيق���ة التزوير و 
التدلي���س املوج���ود يف أوراق املوس���اد املفق���ودة بغ���ض 
النظر عن الدالئل الظرفية األخرى. و صدمة املثقف 
الليي من هذه احلقيقة و ردوده الرافضة هلا ستكون 
متوقعة نظراً لقلة قراءاته و س���يطرة نظرية املؤامرة 
و رواي���ات الرج���ل املس���تحيل املخصص���ة للمراهقني 
عل���ى أغلب قراءاته. أيضا تزوي���ر ثاني يف رواية أوراق 
املوس���اد املفق���ودة و دليل أخر ع���ن فق���دان املصداقية 
يف تل���ك األوراق ، فق���د وردت بالرواي���ة معلومة تفيد 
ب���أن رئيس وزراء النمس���ا الس���ابق و اليه���ودي األصل 
برونو سرايس���كي هو عميل جمند لدى جهاز املوس���اد 
اإلس���رائيلي ق���ام خ���الل زيارت���ه  ل��)لي��ب��ي���ا( خ���الل 

س���تينات القرن املاضي بتجنيد القذايف للعمل لصاحل 
املوس���اد. اخلطأ الف���ادح اليت تقع في���ه الرواية هنا أنها 
تن���ص على وجود س���فارة منس���اوية ب���)لي���ب�يا( خالل 
حقبة الس���تينات مع العلم بأنه مل تكن هنالك س���فارة 
منس���اوية يف ليبي���ا حتى س���نة 1974م كم���ا أفادني 
بذل���ك املس���ئولون بالس���فارة النمس���اوية بطرابل���س 
خ���الل زيارت���ي لتقصي حقيق���ة ذلك. و ه���ذا يقضي 
على ادعاءات أوراق املوس���اد املفقودة من جتنيد برونو 
سرايس���كي للقذايف و حتصله على دورة مبركز تابع 

للموساد ملدة ثالثة أسابيع يف باريس. 
تزوي���ر ثال���ث يظهر يف ه���ذه الرواي���ة خبصوص أول 
اتص���ال مت بالقذايف و كان عن طريق يهودي ايطالي 
عميل للموس���اد و عضو تدريس جبامعة بنغازي، هذا 
م���ا تذكره أوراق املوس���اد، وهو أيض���ا أول من تعرف 
على أص���ول القذايف و على جدت���ه اليهودية من يهود 
مدين���ة مصرات���ه و ه���ذه املعلومة ال تؤيده���ا الوقائع. 
ف���كل من ش���اهد فيديو القب���ض على امح���د إبراهيم 
اب���ن عم الق���ذايف و احد أركان النظام الليي الس���ابق 
يتذك���ر رد امح���د إبراهيم عن س���ؤال صل���ة القرابة 
بينه و بني القذايف وكانت اإلجابة يف معرض حديثه 
بأن جدة القذايف من جهة الوالدة هي عمة جلدته أي 

ج���دة امحد إبراهي���م، وهذه العالقة املتش���ابكة  تنفي 
بش���كل قاطع أي ادع���اءات زائفة به���ذا الكتاب أو غريه 
يف هذا الش���أن. األخطاء غري حمدودة يف أوراق املوساد 
املفق���ودة، فعضو هيئ���ة التدريس اليه���ودي االيطالي 
عميل املوس���اد جبامعة بنغازي ال وج���ود له يف الواقع، 
فف���ي كتاب )م���ن تاريخ اجلامع���ة الليبي���ة( للمؤرخ 
س���امل الكب���يت ليس هن���اك أي ذك���ر ألي عضو هيئة 
تدري���س جبامع���ة بنغ���ازي إيطالي اجلنس���ية خالل 
عقد الس���تينات. و كنت ق���د التقيت مصادفة  باملؤرخ 
س���امل الكبيت أثن���اء دورة مع���رض طرابل���س للكتاب 
س���نة 2013م و أكد لي عدم وجود أي عضو تدريس 
ايطالي جبامعة بنغازي، هذا وقد اخربني املؤرخ سامل 
الكب���يت بأنه كان موظفا باجلامعة خالل تلك الفرتة 
و قد ش���كك أيضا يف مصداقية أوراق املوساد املفقودة.

كذلك ال ننس���ى يف هذا اإلط���ار تصرحيات الرئيس 
املص���ري أن���ور الس���ادات س���نة 1977م ع���ن حماولة 
القذايف إلغراق س���فينة ال���ركاب الربيطانية  ) امللكة 
اليزابيت( و اليت حتمل على متنها وفد يهودي كبري 
متج���ه حن���و إس���رائيل لالحتف���ال بذك���رى ال������25 
لتأس���يس الكي���ان اإلس���رائيلي و لوال جهود الس���ادات 
لتم تنفيذ تل���ك احملاولة. تصرحيات الس���ادات تظهر 

حقيقة شخصية  القذايف املتهورة و املعروفة للجميع 
و لكنه���ا  ال تص���ب يف صاحل م���ا تطرح���ه األوراق عن 

العالقة بني املوساد و القذايف.  
األخطاء يف الكتاب  ترتفع إلي حد كبري حتى تصبح 
مسألة تفكيكه مضيعة للوقت و جتعل الواحد متحسر 
على قيمة س���عر الكتاب املدفوعة ، و لكن إطفاء لظمأ 
املثق���ف اللي���ي الس���طحي يف التفك���ري تف���رض عّلى 
االس���تمرار يف تلك املهمة.  ففي هذه األوراق ُيكش���ف 
ع���ن مطل���ب أساس���ي من جه���از املوس���اد اإلس���رائيلي 
للق���ذايف و ه���و تصفية ش���خصية دينية سياس���ية يف 
لبنان، وهو إحياء اس���تخباراتي واضح يس���تغل حادثة 
اختف���اء اإلمام الش���يعي موس���ى الصدر أثن���اء زيارته 
إل���ي  ليبيا س���نة 1978م مع العلم ب���أن كتاب أوراق 
املوس���اد املفق���ودة نش���ر ألول م���رة س���نة 1992م أي 
بعد أكثر من عش���ر س���نوات من حادث���ة االختفاء، و 
هي حبكة اس���تخباراتية تس���تغل حادت اختفاء موسى 
الص���در يف ليبي���ا لص���احل الرواية.  وم���ن تنطلي عليه 
فربك���ة األوراق حلادث���ة مقتل رئيس مكتب الس���ي 
أي اي���ه املذكورة باألعلى  تنطلي عليه أيضا فربكة 
قص���ة مطلب املوس���اد م���ن الق���ذايف بتصفية موس���ى 
الص���در. زي���ادة على ذل���ك فحقيق���ة أخ���رى تتجنب 

مجي���ع األطراف احلديث عنها عن���د التطرق حلادثة 
أخنفاء موس���ى الصدر و هي  أن اإلمام موس���ى الصدر 
كان على خالف مع الفصائل الثورية الفلس���طينية 
املسلحة يف لبنان كما ذكر امحد سليمتان املعارض 
اإليران���ي يف برنامج زيارة خاصة و الذي عرض على 
قن���اة اجلزيرة القطرية، و هنا يتوافق موقف موس���ى 
الصدر م���ع موقف إس���رائيل و جهازها املوس���اد اجتاه 
الفصائل الثورية الفلس���طينية فلماذا س���عى املوس���اد 
لتصفية شخصية دينية سياسية مثل موسى الصدر 
ه���و على خالف مع الفصائل الفلس���طينية يف لبنان و 
اليت يعترب تواجدها يف اجلنوب اللبناني يف تلك الفرتة 
مصدر قلق مس���تمر إلس���رائيل؟ هذه ليست حماولة 
إلثارة الش���كوك ح���ول العالقة بني موس���ى الصدر و 
الكيان اإلسرائيلي، بل هو عرض لتناقضات تارخيية 
مع مطلب املوس���اد املزعوم كما ج���اء يف تلك األوراق 
املفق���ودة،  و ه���و دليل عل���ى أن أوراق املوس���اد املفقودة 
يف احلقيقة ليس���ت س���وى رواية بوليس���ية من وحي 

اخليال. 
و م���ع اكتم���ال ع���رض أخط���اء الكت���اب و باخل���روج 
ع���ن نط���اق أوراق املوس���اد املفقودة و الكت���ب امللفقة و 
يف إط���ار احملاولة لتوس���يع م���دارك املثق���ف الليي و 

جتنيب���ه تأثري قراءات���ه غري اجملدي���ة لروايات نظرية 
املؤامرة املفربك���ة أدعو املثقف الليي ملطالعة كتاب 
) الربتوكوالت و اليهودية و الصهيونية ( للفيلسوف 
املصري املعروف عبد الوهاب املسريي و الذي فند فيها 
االدع���اءات الواردة بكتاب ) برتوكوالت بين صهيون ( 
و يرى عبدالوهاب املس���ريي أن املس���تفيد األكرب من 
الرتويج لربوتوكوالت بين صهيون و اإلشارة إليها - 
يف كل ش���اردة و واردة و يف كل أزمة- هي إسرائيل 
مب���ا يثار فيها عن كف���اءة اليهود و حنكة ختطيطهم 
للس���يطرة على العامل مما ترتب علي���ه ختوف الدول 
ذات األقلية اليهودية عل���ى أمنها الوطين من خطورة 
تل���ك االدع���اءات أن حتقق���ت، و تس���هيل تل���ك الدول 
لعملي���ات التهج���ري اجلماع���ي لليه���ود إلي إس���رائيل 
لتخل���ص منه���م و م���ن مؤامراتهم و هو م���ا يصب يف 
صاحل املشروع االستيطاني الصهيوني و يرشح كفة 
الصهاين���ة م���ن ناحية التعداد الس���كاني يف فلس���طني 
عل���ى ح���د ق���ول عبدالوه���اب املس���ريي. عبدالوه���اب 
املس���ريي الفيلسوف املصري ش���خصية عظيمة خلف 
وراءه كت���ب هي أيضا عظيمة. املثقف الليي مطالب 
الي���وم مبطالعة هذه النوعية م���ن الكتب اهلامة بعيدا 
ع���ن قراءاته الس���اذجة اليت ال طائل من وراءها س���وى 

معرفتنا األكيدة ملدى سطحيته.  
بنهاي���ة. مل يبقى لي س���وى إش���ارة أخرية ع���ن معاناة 
املثق���ف اللي���ي املؤم���ن بنظري���ة املؤام���رة و املش���ابهة 
إىل حد كب���ري مبعاناة املواطن اللي���ي العادي املؤمن 
باخلراف���ة و اإلش���اعة دون احلاج���ة للمقارنة بينهما 
فاحملصل���ة تقريب���ًا واح���دة. و ليس من تفس���ري لتلك 
املعان���اة ال���يت يقاس���يها املثق���ف اللي���ي س���وى ضعف 
تركي���زه و قل���ة اهتمامه بتطوير قدرات���ه الذهنية و 
س���وء اختياراته لألحب���اث و املراجع، و س���يظل املثقف 
اللي���ي بعي���دا عن أج���واء البحث و الدراس���ة و تطوير 
القدرات االس���تيعابية و كيفية تتب���ع احلقائق طاملا 
اس���تمر يف تدخ���ني االرقيل���ه و التس���كع يف القه���اوي 
و اهل���درزة يف املرابي���ع و الرط���ن فيه���ا مب���ا يعلم و ما 
ال يعلم و االس���تماع إل���ي حتليالت مرتزق���ة اإلعالم 
الفضائي من أمثال عبدالباري عطوان و عزمي بشارة 
و خدمت���ه للميلش���يات متطوعا كمخرب،و اس���تغالل 
انتمائه للطبقة املثقف���ة للحصول على مآرب خاصة 
و حماوالته املس���تمرة لتخلص من منافسيه  باحلقل 
الثقايف، والتهكم على الرأي املخالف. وسيظل كذلك 
م���ادام متمس���ك بتصديق���ه لإلش���اعات و مطالعت���ه 

لراويات نظرية املؤامرة السخيفة و املضحكة.

أزم���������ة امل��ث��قف اللي��ب��ي يف أوراق املوس�����اد امل��ف���ق�����ودة

ان������������س الفق��������������ي

لوحة : حممد المني
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    فتحي علي الساحلي

ف���رق الك���رة يف مدينة بنغ���ازي قبل عام 
ال���ذي رخ���ص في���ه  الع���ام  1957 وه���و 
لألندية مبزاولة نش���اطها الرياضي ، مل 
تكن تعرف شيء عن وظيفة مدير الكرة 
الق���رن  وس���تينيات  مخس���ينيات  فف���ي   .
املاض���ي كان جمل���س اإلدارة يف الن���ادي 
بع���د انتخاب���ه ي���وزع الوظائ���ف بطريقة 
كالسيكية جداً . . رئيس النادي ، ونائب 
رئيس النادي وأمني الصندوق ومش���رف 
األلع���اب الرياضية ومراقب ع���ام النادي 

واآلخرون أعضاء . 
بالنس���بة  وظيف���ة  وأق���رب  	
للفريق كانت وظيفة مش���رف األلعاب 
ويف  ل���ه  يس���لم  وكان   ، الرياضي���ة 
عهدت���ه خم���زن األدوات الرياضية الذي 
حيتوى عل���ى املالبس والك���ور واألحذية 
، وال ميل���ك أن يعطي أي العب ش���يء إال 
برس���الة موقعة م���ن مراقب ع���ام النادي 
، وكان هن���اك أس���لوب متب���ع يف مجي���ع 
األندي���ة وه���و ع���دم التدخ���ل يف ش���ؤون 
إىل  يس���عى  اجلمي���ع  وكان   ، امل���درب 
توف���ري كل متطلبات امل���درب من ملعب 
ومواعي���د  والعب���ني  وك���ور  ومحام���ات 
املباري���ات الودي���ة . . وحي���رص اجلمي���ع 
عل���ى مس���اعدته يف عمل���ه الف���ين . ولكن 
من���ذ بداي���ات س���يتينيات الق���رن املاضي 
بدأن���ا نتع���رف على وظيفة مدي���ر الكرة 
أو Manager ، وب���دأت تصلنا معلومات 
ع���ن دور هذا الرج���ل والتصاق���ه باملدرب 
ل���ه أثن���اء  Coach والقي���ام بالرتمج���ة 
يف  امل���درب  ومش���اركة   ، االجتماع���ات 
اآلراء الفني���ة ، وهذا يعين أن مدير الكرة 
يف منتص���ف الس���تينيات كان البد له أن 
يك���ون العب س���ابق وجييد لغ���ة أجنبية 
ولديه ) كارزمة ( وقوة ش���خصية وحب 
للن���ادي ومسع���ة وش���هرة طيب���ة ، ول���ه 
القدرة على أن يستمع ملشاكل الالعبني 
ودراس���تها ونقله���ا إىل جمل���س اإلدارة ، 
وإجي���اد احللول هلا ، وهذا يس���اعده على 
كس���ب احرتام وود مجيع الالعبني ، ويف 
اعتق���ادي الش���خصي بأن هذا م���ا أدى يف 
نهاي���ة املطاف إىل تق���دم الكرة يف مدينة 
بنغازي واليت بلغت أوج تقدمها يف نهاية 
س���تينيات الق���رن املاض���ي وبالتحديد يف 
موس���م 1968 ، وهو املوس���م ال���ذي بدأت 
فيه ) بطولة اململك���ة الليبية لكرة القدم 
( ، ويف ذل���ك املوس���م كان الع���بء الكبري 
على مدير الكرة . . تلك العقلية الكروية 
اليت بدأ عملها منذ ترشيح املدرب الكفء 
وحتى احلصول على الرتاتيب املتقدمة .

    وأعتق���د أيضًا بأن أفض���ل مدراء كرة 
الق���دم الذي���ن عرفته���م مدين���ة بنغازي 
ورمبا ليبيا أيضًا األس���تاذ / أمحد بش���ون 
يف الن���ادي األهل���ي ، ومفت���اح األصفر يف 
ن���ادي النجمة القدمية ، وق���د قادا هذين 
الرجل���ني فريقهما إىل تراتيب متقدمة ، 
واش���تغال حقًا بطريقة علمية ومتقدمة 
م���ن أج���ل تطوير لعب���ة ك���رة القدم يف 

ناديهما . 
    أمح���د بش���ون كان العب���ًا يف فري���ق 
التحري���ر وفريق األهل���ي ، وكان مديراً 

للكرة يف فرتة إشراف املدرب اإلجنليزي 
طومس���ون عل���ى ف���رق النادي ، واش���تغل 
أيض���ًا م���ع امل���درب املصري عب���ده صاحل 
الوح���ش ، وحقق���ا مع���ًا نتائ���ج كب���رية 

لألهلي ، وأسس���وا قاعدة كروية يش���هد 
هلا اجلميع بالتفوق واملقدرة . 

الالع���ب  الثان���ي  النم���وذج  	
كان  ال���ذي  األصف���ر  مفت���اح  الكب���ري 
العب���ًا بفريق الكش���اف ع���ام 1947 ، ثم 
انتق���ل لفري���ق النجمة القدمي���ة ولعب 
للمنتخب ، وش���ارك يف أول دورة عربية 
جيي���د  وكان   ،  1953 ع���ام  مص���ر  يف 
اللغ���ة اإليطالية واإلجنليزية ، واش���تغل 
مدي���ر للكرة يف موس���م 1968 مع فريق 
النجمة القدمي���ة، وكان مدرب الفريق 
اليوغس���اليف بافلي يوفتيش ، وأس���هم يف 
صناعة فري���ق جيد وحتص���ل مع فريق 
النجم���ة يف ذل���ك املوس���م عل���ى الرتتيب 

الثالث على مستوى اململكة. 
   إذن فق���د عرفن���ا يف مدين���ة بنغ���ازي 
منتص���ف  م���ع  الك���رة  مدي���ر  وظيف���ة 
س���تينيات الق���رن املاض���ي ، ولك���ن ه���ذه 
الوظيف���ة كان���ت ب���دون رات���ب ، ب���دون 
حوافز ، بدون عنصر مادي ، كان مدراء 
الكرة يش���تغلون بدافع حب النادي وحب 
كرة القدم وحب الرياضة ، كان أمحد 
بشون يشتغل يف إدارة احملاكم ، ومفتاح 
اخلط���وط  يف  يش���تغل  كان  األصف���ر 
اجلوية، وكانا يأتي���ان من مقر عملهما 
إىل الن���ادي مباش���رة لكي جيه���زان كل 
ش���يء قب���ل حض���ور امل���درب والالعبني ، 
وكانا يس���عيان بكل جدي���ة ملتابعة كل 
ش���يء ، واسألوا إن كنتم صغاراً يف السن 
عن مس���توى األداء يف نادي األهلي ونادي 
النجم���ة يف موس���م 1968 م���ن ناحي���ة 
الفري���ق  ومعنوي���ات  والرب���ط  الضب���ط 
وعالقت���ه  بزميل���ه  الالع���ب  ،وعالق���ة 
جبمهوره الذي يتابعه . . اس���ألوا عن ذلك 
الزمن الرائع وأولئك الالعبون العباقرة ، 

وتلك النتائج اليت أبهرت اجلميع . 

  وبعده���ا عندما اختلطت األمور ،وغيبت 
كل املفاهي���م ، وطغ���ى اجلان���ب امل���ادي 
عل���ى احلياة الرياضية يف األندية ، ابتعد 
الذي���ن كانوا يعط���ون لألندية بس���خاء 

وحب وبدون مقابل . . وبدأنا نس���مع عن 
مدي���ر الك���رة يف الن���ادي ال���ذي يتقاضى 
مبال���غ ال يصدقها العق���ل . . ومسعنا عن 
مدير كرة سافر إىل ثالث دول أوروبية 
حبث���ًا عن مدرب جيد وه���و ال ميلك لغة 

يتحدث بها مع أولئك املدربون . 
  وضاع���ت ش���خصية مدير الك���رة الذي 
كان يعم���ل ل���ه الالعب���ون ألف حس���اب 
حت���ى يف الش���ارع أو يف املدرس���ة أو أثن���اء 

رحلة الفريق خارج املدينة .
   وال ميك���ن أن يك���ون هن���اك فريق جيد 
ب���دون أن يك���ون هناك مدي���ر كرة جيد 
، والب���د وأن يك���ون العب س���ابق ويفضل 
يف نف���س نادي���ه . البد وأن تك���ون أخالقه 
عالي���ة جداً ، والب���د وأن يكون ال يتعاطى 
الكح���ول أو الس���جائر ، والب���د أن يك���ون 
ش���خصية حمرتمة ووقورة ، وختاف اهلل 
، والبد وأن يكون ملتزمًا دينيًا وحمافظًا 

على صالته وعالقته خبالقه . 
   ه���ذا إن أردن���ا التعامل م���ع مدير كرة 
، وحن���ن على ثقة بأنه سيس���هم يف خلق 
نش���اط كروي جي���د ، ويف مجيع فريق 

النادي . 
  أم���ا إذا أردن���ا عك���س ذل���ك واختذنا من 
العالق���ات الش���خصية والصداقة منهاجًا 
لعملن���ا ، فلن نص���ل يوم���ًا إىل بناء كرة 
قدم حقيقية كاليت نشاهدها يف مالعب 
أوروب���ا وأمري���كا ، ول���ن يرتفع مس���توى 

األداء الكروي بأي حال من األحوال . 
  وتسقط االرجتالية واجلهل يف ميادين 

الرياضة . 
أ. فتحي الساحلي

الصور املرفقة : 
1 � مدي���ر الك���رة اإليطالي يوقف مدرب 
الفريق ومينعه من التهور واهلجوم على 

احلكم الذي ظلم فريقه .

متى عرفنا وظيفة مدير الكرة يف 
مدينة بنغازي

إىل من يهمه األمر !!
 فري���ق  األهل���ي  األول  لكرة الس���لة حام���ل الثالثية فى 
املوس���م الفائت يفاجآنا فى مرحلة التتويج بتغيري املدرب  
وع���دم وجود الالعبني  احملرتفني االمر الذي اثأر دهش���ة 

اجلميع الذين يريدون معرفة  السبب !!
 عندما يكون فريق االهلى لكرة الس���لة ميتلك  من القوة 
يكف���ى  م���ا 
حلص���د مزيد 
البطوالت   من 
عل���ى  كان 
الن���ادي  أدارة 
تراع���ى  ان  
ه���ذا  وتدع���م  
بكافة  الفريق 
ت  ني���ا مكا إل ا
ي���ة  د ملا ا
ي���ة  ملعنو ا و
لفني���ة  ا و
صل���ة  ا ملو
ولكن  املش���وار 
موس���م يناف���س  الفريق عل���ى البطولة وموس���م يتوارى 
فى فرق الوس���ط وأخر نراه فى مؤخرة الرتتيب هذا أمر 

حيتاج إىل دراسة وتفسري!!
 أذا كان  تغيري املدرب واالستغناء عن الالعبني احملرتفني 
س���بب ثالث خسائر متتالية أمام الغريم التقليدي !! مرة 
ف���ى البطولة العربية بدبي ومرتان فى املس���ابقة احمللية 
فهذا  س���بب غري مقب���ول  وغري  مقنع، عل���ى أدارة النادي 
األهل���ي  االهتم���ام  بكاف���ة األلعاب وخاص���ة اجلماعية:- 
كرة القدم والسلة واليد والكرة الطائرة بشكل مدروس 
حتقي���ق   اىل  والتطل���ع  املنافس���ة   دميوم���ة  اىل  يه���دف 
االجنازات بتوفري كافة األسباب اليت جتعل فرق االهلى 
فى خمتل���ف األلعاب عل���ى قائمة الفرق املنافس���ة  بقوة 
وجدارة واس���تحقاق  لعدة مواسم قادمة وليس مومسًا او 

مومسني فقط !!

همسه إىل إدارة األهلى
 عندم���ا اعل���ن  عن انتخاب  جمل���س  ادارة  النادى االهلى  
برئاس���ة الدكت���ور  ع���ارف الناي���ض  م���ع جمموعة من 
الش���باب املؤهل���ني  وه���م  م���ن عائ���الت بنغ���ازى املعروفة 
استبش���ر االهالويون خرياً بانتهاء فرتة االدارات الس���ابقة 
الت���ى  ادارت النادى  لعدة س���نوات  وبعد اس���تالم  ا الدارة 
اجلديدة  سارت االمور من النواحى  الرياضية سريا طيبًا 
ومقب���وال ، حيث  جرى التعاقد مع عدد من الرياضني فى 
عدد من  االلعاب  الرياضية  وكذلك مع بعض املدربني  
وفرح���ت اجلماهري  بنتائج فري���ق كرة القدم على وجه 
اخلص���وص خاصة  فى مش���اركته االفريقية وحافظت 
بقي���ة االلعاب االخرى على مكانته���ا  الطبيعية  املعتادة.. 
ولكن غياب رئيس النادى شكل عائقًا فى حسم كثري من 
االمور املتعلقة بااللعاب االخرى  وبالنش���اطات الثقافية 
واالجتماعي���ة  الت���ى كان���ت فى ف���رتة من الف���رتات من 
مزايا الن���ادى االهلى .. ولكن اجلماهري بدأت االن تش���عر 
بالقل���ق من الش���كل الذى ظهر به فري���ق كرة القدم فى 
مباراياته الث���الث االخرية مع التحدى والنجمة ودارنس 
والتش���كيالت املتناقضة الغريبة والتى مل جتد اجلماهري 
هل���ا تفس���ريا وكيف حت���ول ه���ذا الفريق الذى اس���تطاع 
ان يقه���ر ثالثة ف���رق افريقية على رأس���ها فريق القرن 
االهلى املصرى هذا االمر الذى يس���تدعى استدعاء املدير 
الفن���ى للفري���ق ومناقش���ته فى ه���ذا التدنىفى املس���توى  
وفى  هذه التش���كيالت الغريبة مع التأكد من مسلس���ل  
معس���كرات  القاهرة وم���دى فائدتها عل���ى الفريق ام هى 
معس���كرات للنزهة وليقضى املدرب ف���رتة من الوقت مع 
االسرة الكرمية البد  من وقفة جادة الجل تقييم الوضع  

وتصحيح املسار قبل ان يقع الفاس  فى الراس!!

43 ميادين الفن
خليل العرييب

 أختري املخرج الس���ينمائي الليي حممد 
خملوف لعضوية جلنة حتكيم مهرجان 
س���وس الدولي للفيلم القصري يف دورته 
ال���ذي  باملغ���رب  يق���ام  ال���ذي  الس���ابعة 
يق���ام خ���الل الفرتة م���ن 8 إل���ي 12 من 

شهرمايو2014
مبش���اركة أكثر م���ن 30 فيلما قصريا 
م���ن افريفي���ا وآس���يا واوروب���ا تتناف���س 
مجيعها عل���ي جوائز املس���ابقة الرمسية 
للمهرج���ان وهي جائزة جلن���ة التحكيم 
الفيل���م  وجائ���زة  اجلمه���ور  وجائ���زة 

الك���ربي  واجلائ���زة  القص���ري  الوثائق���ي 
للمهرجان ، ويهدف املهرجان للدفاع عن 
قضايا البيئة واحلرية وحقوق اإلنس���ان 

والعدالة اإلجتماعية وحقوق املرأة .
وتتك���ون جلن���ة املهرج���ان م���ن : حممد 
خملوف م���ن ليبيا ونوزاد ش���يخاني من 
الع���راق وحمم���د خ���ان من مص���ر ودنيا 

بوطازوت من املغرب .

  خملوف بلجنة حتكيم مهرجان مغاربي

 •الش���اعر الغنائي عبدالس���الم مؤمن زقالم من 
موالي���د مدينة بنغ���ازي الع���ام 1942 مبنطقة 

الصابري .
•ب���دأت رحلت���ه مع كتاب���ة الكلم���ات الغنائية 
ع���ام 1962 بأغني���ة حتم���ل عن���وان ) ق���ول ي���ا 
حبي���ي ( غناه���ا املط���رب أنور الش���ريف وحلنها 
الفن���ان عبداحلميد ش���ادي ، وإس���تمر بعد ذلك 
يف املش���اركة يف احلياة الفني���ة وجمال كتابة 
الغني���ة حتديدا وكان أكثر املؤلفني رصيدايف 
كتابة األغنية ) حوال���ي 400 أغنية ( بأصوات 
مطربني ليبيني وعرب منهم فائزة امحد ووردة 
وأح���الم وحوري���ة حس���ن ومه���ا ص���ربي وعليا 
التونس���ية وحممد رشدي وسعاد توفيق وسهام 
الليبي���ني  ابراهي���م وس���لوي اجلزائري���ة وم���ن 
حمم���د صدق���ي وع���ادل عبداجملي���د وابراهي���م 
فهمي وامحد س���امي وحممودالش���ريف وامحد 
كامل ووحيد س���امل وسامل زايد وحممد حسن 
وفاطم���ه امحد وس���املني ال���زروق وعبري وامحد 

فكرون وخالد سعيد .
الثاني  اجلي���ل  زق���الم من  عبدالس���الم  •يعترب 
يف كتاب���ة األغني���ة الليبي���ة بعد جي���ل حممد 
املرميي وحممد خملوف وعبدالس���الم قادربوه 
الش���اعري  وعبداحلمي���د  اجلهم���ي  وخدجي���ة 

ومسعود القبالوي وامحد احلريري .
•من أشهر أغانيه : ليالي الغربة – شفت احلب 
– خلل���ي بال���ك م���ن احملب���ة – بع���د إنتهينا – 
أصحاب الغية – من يس���تغين عليك – ياس���الم 

عاحلب – ماليش غريك . 
•س���اهم زقالم يف تأسيس فرقة الفن املسرحي 
يف بنغ���ازي وال���يت تغ���ري إمسه���ا فيما بع���د إلي 
املس���رح العرب���ي وذلك م���ع زمالئه املس���رحيني 
أمثال عبداحلميد املالط���ي وحممد جنم وعلي 

امحد سامل وغريهم .
الفن حيث أشرف  •كتب للصحافة يف جمال 
عل���ي صفح���ة الفن���ون بصحيف���ة الش���علة عام 
املس���رحي  النش���اط  يف  س���اهم  كم���ا   ،  1968
واملوس���يقي بوزارة التعليم وكان مش���رفا علي 
هذا النش���اط الذي كان يقام س���نويا وكان له 
الفضل يف إدخال املوس���يقي الليبية إلي النشاط 
املدرس���ي كما أش���رف عل���ي النش���اط املتكامل 
باألندي���ة الرياضية م���ن خالل ن���ادي التحدي 
وإكتش���ف من خالله الفنان وحيد سامل فكتب 

له أول أغنية بعنوان )خدعونا ( .
•يف جمال النش���ر صدر له ديوانني من الش���عر 
الغنائ���ي احدهما س���نة 1968 بعن���وان ) حكاية 
ش���وق ( والثان���ي بع���د وفات���ه بعن���وان ) ليال���ي 

الغربة ( .
الغنائي عبدالس���الم زقالم عام  الش���اعر  •تويف 

.  1988

فنان من بالدي
   يوسف بن صرييت

 الشاعر الغنائي عبدالسالم زقالم  

   قدم���ت فرق���ة مس���رح أجي���ال م���ن مدينة 
البيض���اء مس���رحيتها اجلديدة بائ���ع الكالم 
علي خش���بة مس���رح املعهد الصناعي مبدينة 
البيض���اء يف إطار برنامج 30 دقيقة مس���رح  
وإخ���راج  وس���ينوغرافيا  تألي���ف  م���ن  وه���ي 
الش���ريف بوغزيل ومتثيل رمض���ان العريي 
وفرج خنفر وابراهيم بريدان ورنده الطيف 
، املسرحية تتحدث عن الصراع الدامي حلياة 
البش���ر م���ا ب���ني هس���ترييا اخلط���اب وفقدان 
الكلم���ة وب���ني جن���ون الق���وة ال���يت يصيغه���ا 
اإلنس���ان ليس���اهم جبحوده لنعمة احلياة يف 

فناءها .

البيضاء 30 دقيقة مسرح يف 

  شاركت فرقة املسرح اجلامعي 
الفنان مجال  بطرابلس برئاس���ة 
مهرج���ان  فعالي���ات  يف  بومي���ص 
فيالدلفيا احلادي عش���ر للمسرح 

أقي���م  ال���ذي  العرب���ي  اجلامع���ي 
مبدين���ة عمان باململك���ة األردنية 
املاضي���ة  القريب���ة  الف���رتة  يف 
كان���ت  الليبي���ة  املش���اركة   ،

مبسرحية اجلوع للكاتب واألديب 
اللي���ي الراحل عبدال���ه القويري 
وم���ن إخ���راج الفن���ان عبدالعزيز 
احلضريي ومتثي���ل عادل بوليفة 
وامح���د مصب���اح وامح���د عيس���ي 
املس���رحية   ، وال���ي  وعبداملهيم���ن 
اللي���ي  الش���عب  معان���اة  جتس���د 
يف  اإليطال���ي  اإلس���تعمار  ف���رتة 
العش���رينيات وح���يت األربعينيات 

من القرن املاضي .
  وعن���د إع���الن اجلوائز يف احلفل 
حتص���ل  للمهرج���ان  اخلتام���ي 
املمث���ل عادل بوليف���ة علي جائزة 
أفضل ممثل يف املهرجان وحتصل 
احلض���ريي  عبدالعزي���ز  املخ���رج 

علي جائزة أفضل سينوغرافيا . 

جائزتان 
للمسرح 
اجلامعي 
طرابلس
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ميادين- خاص 
ش���هدت قاعة مس���رح الطفل مبدين���ة بنغازي يوم األربع���اء املاضي العرض 
األول للفيل���م الليي "خارط���ة غريق" الذي قام بتأليف���ه وإنتاجه وإخراجه 
خال���د الش���يخي، مبش���اركة الفنانني ص���احل الع���ريف وعيد س���عيد ومحد 
الغرب���اوي. وقال خمرج الفيلم خالد الش���يخي: "الفيل���م  يطرح ،من خالل 
مس���احته الزمنية اليت جتاوزت الس���اعة ،رؤية نقدية " فانتازيا"  ملس���تقبل 
ليبيا يف ظل فوضى انتش���ار السالح والفس���اد وغياب هيبة الدولة"، وأضاف 
الش���يخي: خ���الل هذه الس���اعة قدم صورت���ني إحداهما إجيابي���ة تتمثل يف 
تكات���ف جهود الليبيني ووقوفه���م صفًا واحداً للبدء يف بن���اء الدولة وتكوين 
مؤسس���اتها واملضي قدما يف عمليات التنمية واإلنتاج  أما الصورة الس���لبية 
فتتمثل يف استمرار فوضى انتشار السالح وتعثر مسرية بناء الدولة ودخول 

الليبي���ني يف صراعات جهوية وقبلية تؤدي بالب���الد إىل نفق مظلم. يذكر 
أن املؤلف واملخرج خالد الش���يخي أحد أبرز املخرجني الليبيني الذين قدموا 
العدي���د من األعمال الفنية اهلادفة اليت المس���ت واقع الليبيني وعربت عن 
طموحاته���م واليت نال من خالهلا العديد من اجلوائز نذكر منها يف جمال 
املسرح: مسرحية "كوشي يا كوشة" و"أبلة تعويضية" و"جاك الليل" ومن 

األعمال التلفزيونية "ما عندكش مشكلة" و"الطايح مرفوع". 
وق���ال الفن���ان محد الغرب���اوي وال���ذي كان دوره طوال الفيل���م عازفا على 
ال���ة الكم���ان: "الفيلم يس���تعرض وضع ليبي���ا يف الوقت احلالي م���ن ناحية 
االغتي���االت والقت���ل"، وأضاف الغرباوي "أن الوضع يف ليبيا لو اس���تمر على 
هذا احلال ستكون كما ظهرت يف اجلزء االول من الفيلم بوضعها السلي، 
الفتا إىل أنه إذا تكاثفت اجلهود س���تصبح ليبيا مبصاف الدول العاملية ألنها 

دولة خريها كثري".
وأش���ار الغرباوي لعدة مش���اكل تعرض هلا الطاقم أثن���اء التصوير خاصة 
وأن أحداث الفيلم يف جزئها األول جتري يف ساعات متأخرة من الليل منها 
وجود اش���تباكات بالق���رب من مكان التصوي���ر أثناء تصوير أحد املش���اهد، 
باإلضافة إىل اقتحام جمموعة مسلحة للمدينة الرياضية اثناء تصويرهم 

بداخلها، مشريا إىل أن التصوير استمر ملدة 4 أشهر غري متواصلة.
لق���د أجاد الفنانون يف تأدية أدواره���م حيث االعتماد األكرب على االمياءات 
اجلس���دية ،ولكننا خنتلف مع اجلزء الثاني  من الفيلم أو النهاية الس���عيدة 

كانت النهاية مفتوحة يف حال كهذا أفضل بكثري للفلم . 

صور: نسرين البشاري
قامت منظمة كوبس���يس لدعم الفك���ر واالبداع للتحول 
إىل جمتم���ع املعرف���ة. ورف���ع مس���توى الذائق���ة االدبي���ة 
والشعرية واجلمالية والفنية واملوسيقية مبدينة بنغازي 
يوم السبت املوافق 10_5، من الساعة العاشرة صباحا إىل 
اخلامسة مساء معرضا للفنون التشكيلية مبشاركة عدد 

من املواهب الشابة اجلديدة. 
ويف حفل االفتت���اح أكد أعضاء املنظمة إميانهم الراس���خ 
بانتصار الفن على الرصاص وسيس���تقر س���هم اإلبداع يف 
عنق الفوضى لريس���ل رس���الة للعامل مفادها بأن الفوضى 
مل تنجب إال اجلهل وأن االبداع بأبس���ط الوسائل يستطيع 

أن ينقش السالم يف األوطان.
 Civil Initiatives( يأت���ي هذا املع���رض بالتع���اون م���ع
Libya املبادرة املدنية الليبية(، ومن اخلطط املستقبلية 
ال���يت تس���عى منظم���ة كوبس���يس إىل املس���اهمة يف دعم 
وتطوير جم���االت األدب والفك���ر واإلبداع والف���ن بأنواعه 
العل���وم والتقنية يف ليبيا، واملنتج���ات القائمة عليها، دعمًا 
للتح���ول إىل جمتم���ع املعرفة. وتش���جيع ودع���م وتقدير 
املخرتع���ني واملوهوب���ني املتميزي���ن يف اجمل���االت الفكري���ة 
واألدبي���ة والثقافي���ة، والتقنية والفني���ة بأنواعها واإلنتاج 
والعط���اء، إضاف���ة إىل املس���اهمة يف تنمي���ة روح اإلب���داع 
والتأليف واالبتكار واالخ���رتاع وحتفيز املواهب والقدرات. 
ويف وضع غطاء معنوي وقانوني حيمي الكاتب واإلعالمي، 
مهما كانت قوميته أو انتماؤه أو أيدولوجيته أو جنسيته، 
واملس���اعدة يف خلق برامج ثقافية لدمج ذوي االحتياجات 
اخلاصة من لديهم ميول لالخنراط يف نشاطات املنظمة. 
�����������������������������
- خ. الفالح

خارطة غريق

خطوة من خطوات حنو سينما ليبية

معرض للفنون التشكيلية يف بنغازي
األلوان يف مواجهة الرصاص


