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رسالٌة إىل السيدة : كاثرين أشتون ُمفوضة خارجية االحتاد االوروبي :

  ليبيا دولٌة فاشلٌة بفضِل االحتاِد االوروبي أيضا !

زلزال أملاني ميحق حلم الربازيل بالسادس ؟!

 الصادق النيهوم أفضل من التقيت من أدبائنا تواضعا

إبراهيم الكوني : معزوفة األوتار املزمومة
 السلطة ـ ورم الثورة املميت
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أتذّكر املّرة األوىل اليت التقيت فيها 
بس����لوى هنا يف فن����دق كورنثيا. وقد 
كنت ق����د تعاملت بالفعل مع اثنتني 
من س����يدات بنغ����ازي الش����هريات من 
أس����رة بوقعيقيص، لذل����ك مل أفاجئ 
بأناق����ة س����لوى الطبيعي����ة وأس����لوبها 
ال����ودود واملنفت����ح ال����ذي يبع����ث عل����ى 
اإلطمئن����ان. كم����ا أّن����ي مل أندهش 
للحم����اس املتقد ال����ذي تع����رّب به عن 
آرائه����ا وعن رؤيتها فيما يتعّلق بليبيا 
اجلديدة: ليبيا اليت يكون فيها مجيع 
الليبيني قادرين على إمساع صوتهم، 
يف ظ����ّل دس����تور حيميه����م ويعك����س 
س����يادة  كن����ف  يف  الليبي����ة  القي����م 
القانون. كانت سلوى حمامية، وهي 
ُتدرك ق����ّوة الكلمة - ويف حالتها، فإّن 
للكلمات قّوة كب����رية ُترهب الرجال 
بالليبيني  الذي����ن يرتبص����ون  اجلبناء 
ليسلبوهم حقهم يف التعبري، وحّقهم 
احلي����اة  االختي����ار؛ وحقوقه����م يف  يف 
والعم����ل واحلب بكرام����ة كما وهبها 

هلم اهلل. 
عندم����ا التقي����ُت س����لوى، فهم����ت ملاذا 
كان )كري����س س����تيفنز( وآخري����ن 
كثريين من الذين شاركوا ودعموا 
ث����ورة ليبي����ا من����ذ البداية مث����ل تلك 
اآلم����ال الكبرية، ومل����اذا رّب����ا أفرطوا 
املهّم����ة  طبيع����ة  ح����ول  التف����اؤل  يف 
اليت تنتظرن����ا. إّن قتل س����لوى بذلك 
الشكل الوحش����ي، واستمرار اختطاف 
زوجه����ا العزيز وال����د أطفاهلا، عصام 
الغريانى، هو تذكري ص����ارخ بأّنه ما 
زال أمامنا طريق طويل وصعب، ألّن 
الدميقراطي����ة، عل����ى أّية ح����ال، هي 
مس����ار وطريق ش����اق يتطلب النضال 
املستمر، وليس وجهة مرحية وسهلة 
املنال. لقد ذّكرتنا سلوى بذلك: فقد 
كان صوتها ص����وت الضمري اليقض 
ال����ذي يذكرنا بط����ول الطريق اليت 

ينبغي علينا أن نقطعها. 
العك����رة،  بالدواف����ع  تع����ّج  بيئ����ة  يف 
والصراعات  الغامض����ة  والتحالف����ات 
اخلفّية على الس����لطة، كانت سلوى 
شفافة بقدر ش����فافّية صوتها وكان 
الش����مس.  وض����وح  واضح����ا  صوته����ا 
فق����د عارضت التح����ّركات املناهضة 
للدميقراطي����ة واألعم����ال اخلارج����ة 
س����امة  ته����ّدد  ال����يت  القان����ون  ع����ن 
عندم����ا  حت����ى  بنغ����ازي،  مواط����ي 
كان����ت تص����دح بصوتها ض����د العنف 
الناج����م ع����ن التطرف. فق����د رفضت 
اجلهود الرامية إىل فرض قيود على 
املواطن����ني األحرار، وحت����ى ملّا كانت 
تدافع عن أولئك الذين ُسجنوا سابقا 
م����ن قبل الق����ذايف، والذي����ن تتعارض 

أفكارهم مع أفكارها.
ش����خصّية  س����لوى  كان����ت  لق����د 

احلل����ول  ب����أن  تق����ّر  براغماتي����ة 
لصه����ر  بوتق����ة  يف  تص����اُغ  الدائم����ة 
املب����ادئ وتس����ويات احلل����ول الوس����ط؛ 
وق����د كان����ت تعتق����د حب����ق يف القيم 
الدميقراطية وتدرك أّن ليبيا ينبغي 
أن تك����ون بيت����ا ل����كّل الليبي����ني. وهذا 
م����ا جعل س����لوى فري����دة م����ن نوعها: 
كانت متماسكة ومتس����قة وشفافة 
وملتزمة حق����ا باحلوار الدميقراطي 
س����يادة  ظ����ل  يف  الس����لطة  وتقاس����م 

القانون. 
رحلت سلوى وتركتنا يف وقت مبّكر 
ج����دا. لق����د ُفجعنا في����ك، يا س����لوى!. 
جبمي����ل  وأهله����ا  لعائلته����ا  دعواتن����ا 
الص����رب والس����لوان. ولك����ن حتى وهي 
رّب  ي����دي  ب����ني  احل����ّق  دار  يف  اآلن 
كري����م، ف����إّن عملن����ا مل يكتم����ل بعُد 
وما زال أمامنا الكثري. وما زال صوتها 
يصدح يف آذاننا؛ وما زال نورها يتأللؤ 
جنمن����ا  )س����لوى(  وس����تبقى  فوقن����ا. 
القط����ي، والبوصل����ة األخاقية اليت 
ترشدنا يف خضم هذه الغابة املظلمة 
والغامض����ة يف كث����ري م����ن األحي����ان 
لاجت����اه الذي ينبغي علينا أن نس����ري 
فيه. حنو "وجهة الش����مال احلقيقّية" 
اليت ستؤّدي إىل ليبيا اجلديدة: ليبيا 
اليت جتّسد الرؤية املشرتكة لسلوى 
وال����يت جي����ب أن تبق����ى دائم����ا ُنص����ب 

أعيننا مكنونة يف عقولنا وقلوبنا.
������������������������������������������������������������������

•الس����فرية ديبورا كيه. جونز، وهي 
عضوة حمرتف����ة رفيعة املس����توى يف 
السلك الدبلوماس����ي، من فئة الوزير 
املستش����ار، وكان����ت الس����فرية جون����ز 
تعم����ل كباحث����ة مقيم����ة يف معه����د 
الش����رق األوس����ط من الفرتة املمتدة 
بني أغسطس 2012 ومارس 2013. 
وقبل ذلك مت اختيارها لشغل منصب 
مستش����ارة يف هيئة التدريس لشؤون 

األم����ن القوم����ي يف الكلي����ة احلربي����ة 
رود  بوالي����ة  نيوب����ورت  يف  البحري����ة 
آيان����د. وق����د كان����ت الس����يدة جونز 
س����فرية للواليات املتح����دة لدى دولة 
الكوي����ت م����ن الع����ام 2008 إىل العام 
املس����ؤولة  كان����ت  كم����ا   ،2011
الرئيس����ية يف القنصلية األمريكية 
تركي����ا  يف  إس����طنبول،  يف  العام����ة 
م����ن الع����ام 2005 إىل الع����ام 2007. 
يف  األخ����رى  مهماته����ا  ومشل����ت 
اخل����ارج العم����ل يف بعث����ات أمريكية 
دبلوماس����ية يف كل م����ن األرجنتني، 
والع����راق، وتونس، وس����وريا، وإثيوبيا 
)مع االضطاع باملسؤولية اإلقليمية 
والس����ودان(،  وجيبوت����ي  إلريرتي����ا 
املتحدة.أم����ا  العربي����ة  واإلم����ارات 
مهماته����ا اإلضافية يف واش����نطن مع 
وزارة اخلارجي����ة، فتش����مل العمل يف 
مرك����ز العمليات ل����وزارة اخلارجية 
القائم يف الطابق الس����ابع، ومساعدة 
لش����ؤون  اخلارجي����ة  وزي����ر  ملس����اعد 
الشرق األوس����ط وجنوب شرق آسيا، 
والقائمة بأعمال مستش����ار الش����ؤون 
اخلارجي����ة  وزي����ر  ملس����اعد  العام����ة 
لش����ؤون الش����رق األدن����ى، ومس����ؤولة 
ملكت����ب  ومدي����رة  األردن،  مكت����ب  يف 
شؤون شبه اجلزيرة العربية وإيران، 
الفاحصني.وإلتحق����ت  وجمل����س 
الس����فرية جون����ز ب����وزارة اخلارجي����ة 
يف الع����ام 1982. وكان����ت ق����د نالت 
التاري����خ،  يف  البكالوري����وس  ش����هادة 
برتبة الشرف، من جامعة بريغهام 
ينغ، كم����ا أنها "خرجية بامتياز" من 
الكلية احلربي����ة القومية، يف جامعة 
الدف����اع الوط����ي، حيث نالت ش����هادة 
األم����ن  إس����رتاتيجية  يف  املاجس����تري 

القومي.

كلمة سعادة السفرية االمريكية ديبورا كيه. 
جونز يف تأبني السيدة سلوى سعد بوقعيقيص

السيدة املفوضة 
حتية طيبة وبعد 

أعلنت مفوضة األمن الداخلي األوروبية )سيس���يليا ماملس���رتوم( خال ُمؤمتر صحفي يف بروكس���ل االسبوع املاضي " أن 
ا التعاون  ا يف ليبيا ، و هي دولٌة من الصع���ب جدًّ ليبي���ا ُتعت���رب دولة فاش���لة مُيزقها العن���ف ، وأن املوقف صعٌب وصعٌب ج���دًّ

معها...".
وباملناسبة ُأريد أن أذكرك بتصرحيك اثناء زيارتك لبنغازي األحد 22 مايو 2011 الذي جاء فيه :" ان االحتاد االوروبي 
،الذي ُيدش���ن بعد ظهر اليوم مقر بعثته التمثيلية يف ُفندق تيبس���يت يف بنغازي، يرغب يف مس���اعدة الليبيني يف جماالت 

االصاحات االمنية ، واالقتصاد ، والصحة ، والرتبية واجملتمع املدني بطبيعة احلال".
وكم���ا ُتاحظني أن الفارَق الزمي بني التصرحيني تعدى الس���نوات الث���اث ، وأن الفارق بينهما أنه كما لو كان الثاني 
الصادر عن مفوضة األمن الداخلي يف 7 – 7 – 2014  نتيجة لألول الصادر عنكم يف 22 – 5 – 2011م ،ففي تصرحيكم 
أنك���م ترغبون يف مس���اعدة الليبيني يف اجملاالت اليت ذكرتي و ُمبتدأها :االصاحات األمني���ة ،لكن اآلن غدت الباد دولة 

فاشلة كلية وخصوصا يف اجملال األمي ، فماذا إذا قدمُتم إلصاح حال الباد ؟. 
السيدة احملرتمة : 

لقد جاءت زيارتكم تلكم كما تعلمني لدعم انتفاضة ش���عب ضد الديكتاتورية ،وقمتم حبماية املدنيني بتدخل عس���كري 
مش���هود ،انفردت فيه فرنس���ا بضربة عس���كرية اس���تباقية لقوات القذايف وتدمري س���احه يف مدخل مدينة بنغازي ،قبيل 
ص���دور قرار جملس األمن الذي خيول هذا التدخل ،وكنتم س���اعتها تقومون باحلماي���ة األمنية ألنكم تعرفون أن ليس 
لليبيني جيش���ا بل كتائب أمنية ختص القذايف ومحايته ،وتعرفون أيضا أن ليس مثة جهاز أمي غري ما خيص ش���خص 

القذايف ،وكنتم تعرف���ون أن ليس للباد جمتمع 
مدن���ي ،وأن البنية التحتية صفر ،وهلذا ليس مثة 
وس���ائل اتصال متينة و ال اقتص���اد ، أي ما عددتي 
يف تصرحيك���م ذاك م���ن رغبتك���م الدع���م فيه من 
جماالت ، أمل يكن ذلك كله حينها - واآلن أكثر 
بفضل دعمك���م - يعي أن ليبيا دولة فاش���لة ،وإذا 
كنت���م قد أوفيتم بوعدك���م أمل يزد ذلك الطينة 
بل���ة أو كما يقال؟ وما تصري���ُح زميلتك مفوضة 
الداخلي���ة إال توكي���دا عل���ى أنكم م���ا زرعتموه يف 
ليبيا هو املزيد من دواعي الفشل ، فبفضلكم مجيعا 
غدا الس���اح يف كل ي���د ، وكنت – كما غريي – 
ومن على منرب الربملان األوروبي يف بروكس���ل يف 
أكتوبر 2011م - أثناء مش���اركيت يف لقاء حول 
الربي���ع العربي واإلعام - كن���ت طالبت بأن من 
يش���ارك يف احلرب عليه أن يتم مهمته باملشاركة 

يف ازالة آثار احلرب ، لكنها كانت صرخة يف واد.
السيدة املفوضة : 

مل نكن حقيقة حباجة للتصريح الصريح واملفوه للس���يدة مفوضة األمن الداخلي األوروبية سيس���يليا ماملس���رتوم ،فرغم 
أننا يف النار لكن ندرك قبل أننا دولة فاشلة ،وحتى أننا مل نكن دولة البتة كي توصف بفاشلة ،ليس ألننا قد بلينا خال 
قرن من الزمان بنظامني فاشيني أدخا الباد يف حروب ضروس ، نظام أوروبي هو موسوليي 1911 – 1943 م ،ونظام 
حمل���ي ه���و الق���ذايف 1969 – 2011م ، ليس ذلك فحس���ب فنحن ش���اركنا ،بع���د أن جناحنا يف حترير ليبي���ا مرة ثانية 
بأغسطس 2011م ،يف أن حتول بادنا إلي غنيمة لنا وللقاصى والدانى ،و استمرءنا احلرب ، و أصابنا أفيونها وصرينا من 
حالن���ا األخوة األعداء ، واس���تعنا حتت رايات عدة بكل طامع ومغامر، وجعلن���ا من آثار احلرب - اليت تركتموها مهرولينا 

عنا – وسيلة للحرب األهلية اليت اندلعت يف الباد وإن مل تسمى.
السيدة احملرتمة :          

مل يقدم تدخلكم يف ش���ئون الباد خريا ومل يتوقف عند حد ، رغم أننا جنحنا يف بعض ش���ئوننا ، فقد مارس���نا انتخابات يف 
ظروف ليست صعبة فحسب ، ورغم انتشار الساح يف كل يد فلم ُنارس انتقاما حتى أن من خرج من أجانب من الباد 
ع���اد وتضاعف ، لكن كيف لباد البنزين أن ال تش���تعل والنار اندلع���ت يف كل جنب وبعد ، حنن كما تعلمني يف منطقة 
دوركم فيها مساهم يف اشعال حربها أكثر منه يف بث السام فيها ، ومن شواهد ذلكم أن وزير الدفاع األمريكي )هيجل( 
ُيصرح بأن اعان قيام دولة يف العراق والش���ام خطر على الش���رق األوسط ، وأوروبا ، والواليات املتحدة ؟ وحلظتها ُيشعل 
نتنياهو رئيس وزراء الدولة اليهودية حربا ، شرق الدولة املعلنة يف غزة ، هذه احلرب ال نعلم حدودها فما بالك بدوافعها . 
هكذا كما ترين ، أن تصرحيكم يف بنغازي يوم 22 – 5 – 2011م باإلصاحات االمنية يف ليبيا ،قد جاء وباال عليها ،هذا 

إن صدق وأيضا إن مل يصدق ،يف احلالني ليبيا دولة فاشلة كما صرحت زميلتكم املوقرة.
السيدة املفوضة : 

لس���ُت حباجيت أن ُأذكرك ، أن الليبيني من خرجوا منذ ليلة 15 فرباير 2011م ، تظاهروا وُقتل منهم من ُقتل ، مل يكن 
أحد منهم قد رس���م س���يناريو لكنه كان صاحب حلم ، كما جاء يف الافتات اليت محلت اثناء اس���تقبالكم س���اعة زيارتكم 
ملدينتهم ، وقلتم حول ذلك يف نفس تصرحيكم املذكور اعاه : )) شاهدت ُرؤيًة الُثوار على امللصقات - اليت وضعها هؤالء 
عل���ى طري���ق املط���ار - واليت كتب عليها  "WE HAVE A  DRAME  "  أي لدينا حل���م (( . كما حدث يف أوروبا قبل 
عقد مضى ، يف ايرلندا والباسك وُكوسوفو ، تتحول األحام إىل كوابيس ، لكن الكابوس ساعة ، واحللم إىل يوم الساعة 

.. والسام . 

األوروبي���ة سيس���يليا  الداخل���ي  األم���ن  أعلن���ت مفوض���ة 
ماملس���رتوم، أن ليبيا تعترب دولة فاش���لة وأن���ه من الصعب 
التع���اون معه���ا يف جمال اهلجرة. وقالت ماملس���رتوم خال 
مؤمت���ر صحفي يف بروكس���ل عقد االس���بوع املاضى على 
هام���ش إص���دار املكت���ب األوروب���ي لدع���م سياس���ة اللجوء 
تقريًرا مفص���ًا حول تعاطي االحتاد مع سياس���ة اهلجرة 
واللجوء: »إن قس���م العمل اخلارجي األوروبي يقيم بعض 
التع���اون مع ليبيا يف هذا اجمل���ال، ولكن ليبيا كما تعلمون 
هي دولة فاش���لة ميزقها العنف وأن املوقف صعٌب وصعٌب 
ا يف ليبي���ا«. وأضاف���ت ماملس���رتوم أن ليبي���ا دول���ة من  ج���دًّ
ا التعاون معها وأن غالبية الس���فن اليت حتمل  الصع���ب جدًّ
املهاجري���ن إىل إيطالي���ا مصدره���ا ليبي���ا. وهذه ه���ي املرة 
األوىل اليت يش���ري فيها مس���ؤول أوروبي على هذا املستوى 
إىل م���ا آلت إليه األوضاع يف ليبيا إىل درجة ترقى لوصفها 
بأنها »دولة فاشلة«! وانتقدت املسؤولة األوروبية عدم قيام 
ال���دول األوروبية بالعم���ل بنفس القدر من املس���ؤولية يف 
ملف اهلجرة، وبيَّنت أنه توجد ضرورة لعمل جاد ومكثف، 
خاص���ة بش���أن تعزي���ز عم���ل وكال���ة احل���دود اخلارجية 
األوروبية، )فرونتكس(، وتوفري قدرات أفضل هلا، وتعزيز 
نظام تبادل املعلومات بني السلطات املختلفة. واستعرضت 
اإلجراءات والتدابري اجلديدة اليت أقرها االحتاد يف جمال 
اهلج���رة واللج���وء، خاصة بش���أن التعاون م���ع دول اجلوار 
وآلي���ات إعادة ترحي���ل وتوطني املهاجرين ورس���م ضوابط 
ملن���ح اللج���وء. على صعيد آخ���ر قال مصدر أم���ي رفيع يف 
بروكس���ل طلب عدم الكشف عن هويته ل�»بوابة الوسط«: 
»إن أه���م معضل���ة تواج���ه االحت���اد األوروبي ه���ي صعوبة 
العثور على خماطب له يف ليبيا«. وأضاف أن إرساء حكومة 
مستقرة يف ليبيا سيسمح بفتح قنوات أفضل مع هذا البلد 
وس���يتيح لاحت���اد األوروب���ي هامًش���ا يف جمال املس���اعدة 
على احتواء أنش���طة املنظم���ات اإلرهابي���ة وتصنيفها عند 
الض���رورة. وتاب���ع املص���در األم���ي أن االحتاد يس���هم فعًا 
عرب بعثة »يوبام ليبيا« يف جهود بس���ط االس���تقرار وتعزيز 
ق���درات ضبط احل���دود ولكن االنتق���ال إىل مرحلة أخرى 
حيتم وجود خماطب وحكومة مس���تقرة، مؤكًدا أن األمر 
يع���ود إىل الليبي���ني أنفس���هم. ويعرب كثرٌي من املس���ؤولني 
األوروبي���ني ومن الفعالي���ات الربملانية يف بروكس���ل اليت 
وقفت م���ع ليبيا إبان اندالع الثورة عن مش���اعر متصاعدة 
م���ن خيب���ة األم���ل جت���اه أداء الطبق���ة السياس���ية الليبية 
واستمرارها يف التناحر بشكل بات ال يرتدد فيه البعض عن 

وصف ليبيا علًنا بأنها دولة فاشلة.

سيسيليا ماملسرتوم : 

ليبيا دولة فاشلة

مؤمتر صحفي لكاترين اشتون يف فندق تيبسيت ببنغازي

رسالٌة إىل السيدة : كاثرين أشتون ُمفوضة خارجية االحتاد االوروبي :

  ليبيا دولٌة فاشلٌة بفضِل االحتاِد االوروبي أيضا !
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بعد اعان نتائ���ج انتخابات جملس 
موع���د  ع���ن  احلدي���ث  دون  الن���واب 
اج���راء االنتخابات يف درن���ة اليت مل 
جت���رى االنتخابات فيه���ا كنتيجة 
طبيعي���ة لغي���اب س���يادة الدولة عن 
مدين���ة درنة و الصمت املطبق الذي 
يلتزمه املؤمتر واحلكومة حول كل 
ما جي���ري يف درن���ة حي���ث مل تفتح 
مراك���ز االق���رتاع ابوابه���ا  خوًفا من 
اس���تهدافها املقار على غرار ما حدث 
التأسيس���ية  انتخاب���ات اهليئة  قبيل 
لصياغة مش���روع الدس���تور، اليت مل 
تتمك���ن املفوضية العليا لانتخابات 
بس���بب  اآلن،  حت���ى  إقامته���ا  م���ن 
ليل���ة  االق���رتاع  مراك���ز  تفج���ري 
االنتخاب���ات خاصة بع���د ان اصدرت 
اكثر م���ن مجاعة متطرفة رفضها 
الدميقراطية  لانتخابات ووصفت 
 = االنتخاب���ات  اج���راء  وان  بالكف���ر 
تفج���ري كم���ا كت���ب على ج���دران 
مراك���ز االق���رتاع حت���ى ان اللجنة 
الش���رعية لكتيب���ة ابوس���ليم اعلنت 
خال بيانها الصادر بتاريخ اجلمعة 
يف  وج���اء  2014م   املواف���ق-13-6 
احد فقرات���ه ))ندعوكم للتوبة إىل 
اهلل من ه���ذه البدعة الكب���رية واليت 
بلغ���ت حد الكف���ر على ق���ول كثري 
من األئم���ة , ونذكرك���م أنكم قد 
خضت���م فيم���ن ت���ربأ م���ن الطاغوت 
بل وجاهده بالس���يف والس���نان بعد 
جه���اده باحلج���ة والربه���ان , وت���ربأ 
م���ن الدميقراطية قوال وعما , ومل 
يرت���ض غ���ري اهلل رب���ا وحكم���ا , وأي 
قضي���ة تنازعت���م فيها معن���ا يف هذا 
الب���اب وغريه , ف���إن مرده���ا إىل اهلل 
وس���نة نبيه – صلى اهلل عليه وسلم 
- , فتعال���وا فيه���ا إىل كلم���ة س���واء 

نرضي بها ربنا((.

وطال���ب االس���تاذ باس���ط بوذه���ب الناط���ق باس���م 
منظم���ات اجملتم���ع املدني بدرن���ة م���ن دار االفتاء 
وفضيلة املفيت الشيخ الصادق الغرياني بالرد على 
هذه البيانات اليت حترم االنتخابات واحلضور اىل 
مدين���ة درنة وحس���م اجلدل الش���رعي ح���ول هذه 
العملية كما نفى كل التصرحيات اليت حتدثت 
عن تواص���ل املفوضية مع منظمات اجملتمع املدني 
يف درنة واض���اف انهم قدموا العدي���د من املبادرات 

اىل احلكومة واملفوضية ولكن ال حياة ملن تنادي.
وكان االس���تاذ عطي���ة ب���ن ناص���ر مدي���ر مراقبة 
التعلي���م بدينة درن���ة امتنع عن تس���ليم املدارس 
كمق���رات انتخابية ملوظفي املفوضية، مربرا ذلك 
بأن األضرار املادية اجلس���يمة اليت حلقت بباني 
امل���دارس عقب تفجريه���ا قبيل انط���اق انتخابات 
جلنة الستني، مل تقم الدولة بصيانتها حتى اآلن، 
وأن���ه يتخوف م���ن تكرار ذلك بالتزام���ن مع إقامة 

انتخابات جملس النواب. 
رغ���م كل ه���ذه املخاط���ر والتهديدات فق���د تقدم 
تس���عة مرتش���حني من مدينة درنة خلوض غمار 
انتخاب���ات جملس الن���واب و كما ج���اء عرب موقع 
املفوضي���ة الوطنية العليا لانتخابات هم : خرياهلل 
ال���رتكاوي وفرج الصفيت وعلي الرفادي وهش���ام 
الس���رواحي وعمرو عزوز وسعد الرفادي وادريس 
عبد الق���ادر ومحد املزيي وعبد احلكيم الغيثي اما 
على مقعد املخصص للنساء فقد سجلت مرشحة 
واح���دة فق���ط وه���ي احملامي���ة انتص���ار مصطفى 
ش���نيب ومم���ا يؤك���د عل���ى ع���دم ثقة املرش���حني 
والناخبني املسبقة بإجراء االنتخابات فانه مل يضع 
اي من املرشحني اي ملصقات للدعاية االنتخابية 
يف ش���وارع مدين���ة درن���ة ومل يقيم���وا اي لقاءات او 
جتمع���ات انتخابي���ة لط���رح افكاره���م وتوجهاتهم 
وبراجمهم وباس���تثناء املرش���ح عمرو ع���زوز الذي 
ش���رع يف طرح برناجمه االنتخاب���ي عرب صفحات 
التواصل االجتماعي حيث اعلن ذلك على صفحة 

خصصها لربناجمه االنتخابي.
وق���ال املرش���ح عم���رو ع���زوز لصحيف���ة ميادين : 
رس���اليت  متثي���ل درن���ة ب���ا يتماش���ى و طموحات 
اهال���ي املدينة ضمن الوطن ليبي���ا و جعلها مدينة 
و  هلل  االخ���اص  الرؤي���ة   و  االدب  و  احلض���ارة 
الش���فافية و املصداقي���ة يف التعام���ل هي االس���اس  
حنتاج اليوم الي رؤية وطنية جامعة تقوم بالعمل 
ع���ل ثواب���ت وطني���ة جتم���ع و ال تف���رق تنظر الي 
الوط���ن كجام���ع و املواط���ن كه���دف تص���ل اليه 
اثار التنمية  حيب اش���راك املواط���ن و جعله حجر 
اساس يف عملية البناء و تنمية احمليط االجتماعي 
ال���ي االب���داع.  و االقتص���ادي و السياس���ي لدفع���ه 
الرتكي���ز علي الثواب���ت الوطني���ة و مفهوم العدل 
و املش���اركة و املصاحلة با حيق���ق رفعة الوطن  
الف���رتة القادمة ف���رتة وطنية بامتي���از واخلافات 

احلالية اثرت سلبا علي اجلميع . 
تطوي���ر الي���ة تواصل ما بني اجلس���م التش���ريعي و 
املدين���ة ممثلة بأهال���ي املدينة و جملس���ها البلدي 
ودعم منظمات اجملتمع املدن���ي و تطويرها لتكون 
صوت مسموع يؤثر اجيابا يف تطور اجملتمع ثقافيا 
واجتماعي���ا و سياس���يا و ايض���ا اقتصاديا و اخلروج 
م���ن الفه���م اخلاطي و ال���ذي هو حص���ر منظمات 
اجملتم���ع املدني يف اعم���ال االغاثة م���ع اهمية هذا 
ال���دور و اثره علي الفرد واجملتمع ودعم املش���اريع 
املتوسطة وحتفيز الشركات واملصانع علي اجراء 
عق���ود عن طري���ق الرق���م الوطي من اج���ل توفري 
فرص عم���ل و حماربة البطالة االهتمام بالتعليم 
و دعم املربي الفاضل والعملية التعليمية اس���تنادا 
ال���ي املعاي���ري الدولي���ة و العودة ألي مفه���وم املؤدب 

ليك���ون هو اس���اس توصيف االفاضل م���ن معلمات 
و معلم���ني خصوصا يف مرحلة التعليم االساس���ي 
ودعم االم���ن و تفعيله با حيقق االهداف املرجوة 
من تنمية و استكمال املش���اريع املتوقفة باملدينة و 
االهتمام بالبنية التحتية للمدينة و ايضا حماولة 
حل مش���كلة الس���كن م���ع احملافظ���ة عل���ي الطابع 

االساسي للمدينة و خصوصيتها .
وأصبحت احملامية انتصار شنيب هي اول املمثلني 
ملدينة درنة يف جملس النواب على املقعد املخصص 
للنس���اء حيث فازت بالتزكي���ة ألنها الوحيدة اليت 

ترشحت هلذا املقعد .
السايح حيمل املؤمتر واحلكومة مسؤولية درنة 

العلي���ا  الوطني���ة  املفوضي���ة  رئي���س  وكان 
لانتخاب���ات الدكت���ور عماد الس���ايح ص���رح قبل 
موعد االنتخابات بس���تة أيام  أن كل مناطق ليبيا 
قامت باس���تام مواد االقرتاع والدوائر االنتخابية، 
ومراكز االق���رتاع جاهزة يف كل أحن���اء ليبيا إال 
مدينة درنة اليت تسيطر عليها مجاعات متطرفة 
وأك���د الس���ايح أّن���ه وكام���ل أعض���اء املفوضي���ة 
وبالتع���اون م���ع األم���م املتح���دة وفروا كل س���بل 
جن���اح ه���ذه التجرب���ة الدميقراطي���ة اجلديدة يف 
ليبي���ا رغ���م األوضاع األمني���ة، مش���رياً إىل أن أربع 
منظمات دولي���ة فقط طلبت مراقب���ة االنتخابات 

على األرض نظراً للتدهور األمي يف الباد.
لكن الس���ايح ع���اد وصرح قب���ل موع���د االنتخابات 
بيومني  ع���رب حمطة ليبيا تي يف بان مواد االقرتاع 
وصل���ت اىل مدينة درنة وان���ه جترى اتصاالت من 
اج���ل اج���راء االنتخاب���ات حمم���ا مس���ؤولية عدم 
اجراء االنتخابات يف مدينة درنة للمؤمتر الوطي 
واحلكوم���ة ممثلة يف وزارات���ي الدف���اع والداخلية  
حي���ث مل تتخ���ذ أي اج���راءات خبص���وص تام���ني 
االنتخاب���ات يف درن���ة غ���ري ان مص���در مق���رب من 
مكت���ب املفوضي���ة الوطني���ة لانتخاب���ات بدينة 
درن���ة نف���ى لصحيفة ميادين ان تك���ون قد وصلت 
م���واد االنتخابات كما ذكر الس���يد عما الس���ايح 

رئيس املفوضية .
احلكومة تتجاهل مدينة درنة !!!

مل ت���رد احلكوم���ة املؤقتة على تصرحيات الس���ايح 
ب���ل اص���درت بيان���ا ع���رب  الناط���ق الرمسي باس���م 
احلكوم���ة  أمحد األمني قال فيه أن املش���اركة يف 
االنتخابات الربملانية تعد رسالة واضحة على عزم 
وتصميم الش���عب الليي لبناء دولته الدميقراطية 
وعرّب الناطق أمحد األمني يف كلمة خال افتتاح 

املرك���ز اإلعام���ي للمفوضي���ة الوطني���ة العلي���ا 
لانتخاب���ات عن ش���كر وتقدي���ر احلكوم���ة ألبناء 
الش���عب الليي مجيًعا، وهم يستعدون للمشاركة 
يف انتخابات جملس النواب، االستحقاق التارخيي 
لبناء لبنة جديدة يف صرح بناء هذا الوطن العظيم.

وأض���اف االم���ني إن املش���اركة يف اختي���ار أعضاء 
يعك���س  االنتقالي���ة  للمرحل���ة  الن���واب  جمل���س 
وع���ي الليبي���ني يف الداخ���ل واخل���ارج ألهمية هذه 
االنتخابات، وإعطاء صورة واضحة وجلية للعامل 
بأن الشعب الليي -وعلى الرغم من كل الظروف 
ال���يت مير به���ا- عازم بكل قوة وخبط���ى ثابتة على 
بناء املؤسسات الدستورية والتحول من الثورة إىل 
الدول���ة، وبناء الدولة املدني���ة الدميقراطية؛ دولة 
املؤسس���ات والعدالة االجتماعية والتداول السلمي 
للسلطة ومل يأت بيان احلكومة من قريب او بعيد 
ع���ن ذكر ازمة مدينة درنة وع���دم امكانية اجراء 

االنتخابات فيها .
وق���ال عضو املؤمتر الوطي الع���ام عن مدينة درنة 
منص���ور احلص���ادي، إن���ه مل يش���ارك يف العملي���ة 
االنتخابي���ة يف طرابل���س حي���ث يقي���م  تضامن���ًا 
م���ع أهال���ي مدين���ة درنة الذي���ن مل يش���اركوا يف 
انتخاب���ات جمل���س الن���واب وأضاف احلص���ادي أن 
ع���دم مش���اركته يف االنتخاب���ات ال يع���ي ع���دم 
اقتناع���ه بالعملية االنتخابية ولك���ن يأتي يف إطار 
التضام���ن م���ع الدائرة ال���يت ميثله���ا واليت حرمت 
من حقه���ا االنتخابي ومحل احلصادي املس���ؤولية 
القانونية والتارخيية واألدبية يف عدم مش���اركة 
أهال���ي درنة يف انتخابات جمل���س النواب كما هو 
احلال يف جلنة صياغة الدس���تور للحكومة املؤقتة 
وأوض���ح أنهم كممثلني عن مدينة درنة تواصلوا 
م���ع احلكومة املؤقت���ة من أجل العم���ل على تأمني 
املدين���ة وتأم���ني عملي���ه االنتخاب فيه���ا لكن دون 

جدوى.
درنة خارج حسابات وزارة الداخلية !!!

وق���ال الناطق باس���م وزارة الداخلية، النقيب رامي 
كع���ال إن وزي���ر الداخلي���ة املكل���ف ص���احل مازق 
اعتم���د خط���ة تأم���ني انتخاب���ات جمل���س الن���واب 
وأض���اف كعال أنه س���يكون هناك م���ا ال يقل عن 
15 ش���رطًيا لكل مركز اق���رتاع، ومجيع مراكز 
االق���رتاع على مس���توى ليبيا س���تكون حتت محاية 
األم���ن بدء م���ن اليوم وهن���ا نس���ال وزارة الداخلية 
ان مدينة درنة علي أي مس���توى تأتي وفق معايري 

وزارة الداخلية 

درنة بدون انتخابات وخارج سيطرة الدولة  

وأص���درت وزارة الداخلية  بيانا خبصوص خطة احلسني املسوري
تأم���ني انتخابات جمل���س النواب وج���اء يف البيان 
الوزارة س���تقوم بتأمني 1602 مرك���ز انتخابي، 
دائ���رة  ل����13  األمني���ة  احلماي���ة  س���توفر  كم���ا 
انتخابي���ة رئيس���ية و19 جلن���ة انتخابي���ة وق���ال 
البيان إنه سيؤمن نقل املواد االنتخابية وصناديق 
االنتخ���اب من خم���ازن امُلفوضي���ة الوطنية العليا 
لانتخاب���ات، وتأم���ني نق���ل صنادي���ق االنتخ���اب 
عقب االنتهاء من االنتخاب والعد والفرز، وستتم 
محاية مقار املفوضية وخم���ازن املواد االنتخابية 
وتأمني العامل���ني ووكاء املرش���حني واملراقبني 

واإلعاميني أيًضا.
س���ُتعطي  الداخلي���ة  وزارة  أن  البي���ان  وأوض���ح 
أوامره���ا لنش���ر دوري���ات أمنية جُمه���زة بالكامل 
حول كل املراكز االنتخابية، كما أمرت بوضع 
كافة الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليي 
)رئاس���ة األركان العامة( على أهبة االس���تعداد، 
للتمركز بالنقاط اليت ستحدد الحًقا بالتنسيق 
مع مدراء األمن، وأصدرت الداخلية قرار تشكيل 
ق���وة احتياطية يف كل مديرية أمن لاس���تعانة 

بها عند احلاجة.
وأش���ار البي���ان إىل تكليف قوة جمه���زة من قوات 
األمن املركزي للمس���اهمة يف إحكام الس���يطرة 
األمني���ة يف ي���وم االنتخ���اب، ووضع كل أقس���ام 
الط���وارئ يف الصحة � الكهرباء � االتصاالت � هيئة 
الس���امة الوطني���ة عل���ى أهبة االس���تعداد خال 
العملي���ة االنتخابية مع متركز وحدات اإلطفاء 
واإلس���عاف قرب مجيع مراك���ز االنتخاب، كما 
مت تش���كيل فرق حتقيق للتعامل م���ع أية جرائم 
مرتبط���ة باالنتخاب���ات وخت���م البي���ان  أن وزارة 
الداخلي���ة ستش���دد احلراس���ة يف تنظي���م املناف���ذ 
واملعاب���ر احلدودي���ة لتف���ادي أي خروق���ات أمنية 
والقي���ام بعمليات االس���تطاع والتفتيش املس���بق 
ل���كل مركز االنتخ���اب قبل العملي���ة االنتخابية 
ورغ���م ه���ذا البي���ان الطوي���ل مل يتطرق اب���دا اىل 
الوض���ع يف درن���ة اليت يب���دو انها خارج حس���ابات 

وزارة الداخلية .
استمرار التفجري واالغتياالت 

وتش���هد مدينة درنة اس���تمرارا ملسلس���ل التفجري 
ض  واالغتي���االت والتده���ور االم���ي حي���ث تع���رَّ
رئي���س جمل���س درنة احملل���ي ُحس���ام النويصري 
حملاولة سطو ُمسّلح عرب سيارة يستقلها ُملثمون 
اعرتض���وا النويص���ري ف���ور خروج���ه م���ن صاة 
املغرب من مسجد عمر بن خطاب، دون أن حتدث 
عملية إطاق رصاص واغتال مسلحون االسبوع 
املاضي  عبدالسام أمراجع القبائلي أحد عناصر 
مركز شرطة الفتايح حيث اطلق عليه وابل من 
الرص���اص أرداه قتي���ا وفج���ر جمهول���ون حمل 
لبيع التبغ بنادي دارنس وس���ط درنة و مل ُيس���فر 
االنفجارعن خس���ائر بش���رية، و أسفر عن أضرار 
مادي���ة باحملل وبع���ض احملال التجاري���ة القريبة 

منه.
وُأغل���ق، الطريق الس���احلي الرابط ب���ني مدينيت 
درنة وسوس���ة بكت���ل إمسنتي���ة وس���واتر ترابية، 
وذلك عل���ي خلفية تهدي���دات جدية باس���تهداف 
منتس���ي املؤسس���ة العس���كرية املقيمني يف بلدتي 
املواط���ن  ُمس���لحون  وخط���ف  وش���حات  سوس���ة 
عبداهلل عاش���ور رافع أمام ورش���ة إصاح سيارات 
يف ش���ارع راف���ع األنص���اري بنطق���ة اجلبيلة يف 
درن���ة، واقتي���د إىل جه���ة جمهولة كم���ا خطف 
مس���لحون عقيد باجليش اللي���ي يعمل يف قاعدة 
مرتوب���ة، بنطق���ة الفتاي���ح ش���رقي مدينة درنه 
العقيد حممد س���ليمان املنفي أحد ُسكان منطقة 
باب ط���ربق بدرن���ه تعرض للخط���ف قبل صاة 
املغ���رب بقليل عل���ى أيدي ُمس���لحني، اقتادوه إىل 

جهة غري معلومة.

عبد الباسط بوذهب

عمرو عزوز

صاحل مازق

حسام النويصري

عماد السايح

الوسط«، على أوحيدة  •بروكسل - »بوابة 
رحب االحت���اد األوروبي،بإقرتاح احلكومة الليبي���ة تنظيم مؤمتر إقليمي حول 
اهلجرة لتدارس إشكالية التعامل مع تدفق النازحني والاجئني عرب املتوسط.

وقال���ت مفوض���ة األمن الداخل���ي األوروبية سيس���يليا ماملتس���روم يف ردها عن 
س���ؤال ل�»بوابة الوس���ط« يف بروكس���ل، إن االحت���اد يرحب به���ذه الفكرة، وأن 
ال���دول األعض���اء يف االحتاد األوروب���ي تريد التوصل إىل تفاه���م حول كيفية 
التعاون مع الس���لطات الليبية. وأوضحت املس���ئولة األوروبية، "أن السلطات يف 
ليبي���ا متٌر بوقف صع���ب كما هو معروف وأن االحتاد األوروبي يريد إرس���اء 
أفض���ل آليات للتعاون معها، وأن املفوضية تنتظ���ر تفاصيل ونتائج لقاء رئيس 
احلكومة الليبية مع س���فراء دول االحتاد األوروبي يف طرابلس بشكل مفصل، 
لكنها ترى أنه من املمكن تنظيم مؤمتر حول اهلجرة وفق االقرتاح الليي خال 
اخلريف املقبل، ومعرفة كيف ميكن على املدى البعيد زيادة التعاون بني ليبيا 
واالحتاد".وعل���ى صعي���د آخر، أفاد مصدر أوروبي مس���ؤول يف بروكس���ل، بأن 
االحتاد األوروبي، وعلى خاف األمم املتحدة، ال يفكر يف تقليص نشاط بعثته 
يف ليبي���ا وال ختفيض عدد العامل���ني بها.وأضاف املصدر، أن األمر ينطبق أيًضا 
على املهمة األمنية األوروبية )يوبام- ليبيا( اليت أغلق مكتبها املؤقت بالطا يف 
20 يونيو املاضي.وقال املصدر، إن عمل البعثة األوروبية وعمل )يوبام( يسري 

وفق املستوى املعمول به خال اإلجازة الصيفية.

االحتاد األوروبي يرحب باقرتاح ليبيا 
تنظيم مؤمتر إقليمي حول اهلجرة

تونس: اجتماع دول اجلوار 
يبحث تأمني احلدود مع ليبيا

قالت وزارة اخلارجية التونسية، السبت، إن االجتماع املخصص لوزراء خارجية 
دول جوار ليبيا يهدف لبحث تأمني حدود دول املنطقة ضد اإلرهاب واجلرمية.

وأضافت اخلارجية التونس���ية، وفقا للوكالة األملاني���ة لألخبار، يف بيان هلا أن 
االجتم���اع الذي س���يعقد يف مدينة احلمام���ات، يومي 13و14 يوليو، س���يبحث 

مساعدة ليبيا على عقد مؤمتر حوار وطي جيمع الفرقاء يف الباد.
وتن���اول البي���ان قلق دول اجلوار حي���ال اإلنفات األمي يف ليبي���ا وما ميكن أن 

يرتتب عليه من انعكاسات مباشرة على أمنها.
وس���يضم االجتم���اع وزراء خارجي���ة الدول الس���ت اليت تش���رتك يف احلدود مع 
ليبي���ا وه���ي تون���س واجلزائر ومصر والس���ودان والنيج���ر والتش���اد، إىل جانب 
وزير خارجية ليبيا وحبضور األمني العام للجامعة العربية ومبعوث اجلامعة 
اخلاص ومفوض األمن والس���لم باالحتاد اإلفريق���ي ومبعوث االحتاد اخلاص 

بليبيا.
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يعترب الرابع من يوليو بالنسبة لي واحًدا من األعياد األمريكية اخلاصة اليت ال هي احتفاالت بدين 
وال بعرقي���ة وال بطائف���ة، بل احتف���االت باحلرية وبهوية أم���ريكا الوطنية الفري���دة القائمة عليها. 
لكنن���ا ن���رى يف هذه األي���ام ويف كل أحناء العامل صع���ود نوع آخر من القومي���ة، قومية ميكن أن تكون 
سوداء وتقض املضاجع.ففي االنتخابات اليت ُأجريت مؤخًرا الختيار أعضاء الربملان األوروبي، حققت 
األح���زاب القومية والش���عبوية بل والكاره���ة لألجانب أداًء جيًدا للغاية، حيث تفوَّق حزب االس���تقال 
الربيطاني على كل األحزاب العريقة هناك، كما فاز حزب اجلبهة الوطنية الفرنس���ي بس���هولة يف 
مواجهة احلزب االش���رتاكي احلاكم.وأما يف اليونان، فقد فاز حزب »الفجر الذهي« ش���به الفاش���ي 
بنص���ف مليون ص���وت انتخابي، مما مينحه مقاع���د يف الربملان األوروبي ألول مرة.وفّس���ر كثرٌي من 
املعلق���ني صعود ه���ذه األحزاب على أنه إحدى تبعات الركود االقتصادي الش���ديد واالنتعاش البطيء 
اللذي���ن م���ا زالت أوروبا مبتاة بهما. لك���ن هناك أناط تصويت مماثلة ميك���ن أن ناحظها يف بلدان 
تش���هد ازدهاًرا اقتصاديًّا مثل النمس���ا والدنرك وهولندا وفنلندا والس���ويد. واألحزاب اليت حتقق أداًء 

جيًدا ال تستند يف أجنداتها إىل االقتصاد بل إىل اهلجرة ومظاهر القومية األخرى.
ن���رى يف ه���ذه األيام ويف كل أحناء الع���امل صعود نوع آخر من القومية، قومية ميكن أن تكون س���وداء 
وتق���ض املضاج���ع. ميكنك رؤية هذا الصعود للقومية ال يف أوروبا وحدها بل حول العامل. ولتنظر إىل 
خطة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، الرامية إىل إعادة تفسري دستور باده املناصر للسلم. وهناك 
زعم���اء مث���ل فادميري بوتني يف روس���يا ورجب طيب أردوغان يف تركيا وش���ي ج���ني بينغ يف الصني 
جعلوا من اس���تنهاض احلس القومي جزًءا من صميم أجندتهم ورس���التهم إىل مجاهريهم.و ال ش���ك 
أن هن���اك قومية صحية غري مرضية، وغالبًا ما كانت هذه جزًءا من اتس���اع احلرية والدميقراطية.

فالربيطانيون واألمريكيون يفخرون بأن بلديهما جيس���دان قيًما عزيزة عليهم. ويفخر البولنديون 
واألوكراني���ون بكفاحهم���ا م���ن أجل 
االستقال والنجاح. لكننا نشهد اليوم 
يف ما يب���دو نوًعا خمتلًفا من القومية 
يف غالبي���ة األح���وال، وه���و ن���وٌع قائٌم 
عل���ى اخلوف والقلق وانعدام الش���عور 
باألم���ن. ه���ذا الن���وع م���ن القومية هو 
-كما ن���ّوه الفيلس���وف إيزايا برلني- 
كغصني الشجرة الذي تثنيه، فريتد 

راجًعا بقوة دائًما.
أح���د  اآلن؟  ه���ذا  حي���دث  فلم���اذا 
التفس���ريات يق���ول إن���ه فيما تتس���ارع 
خطى العوملة والث���ورات التكنولوجية 
وحُتدث حتواًل يف العامل، ينتاب الناس 
ش���عوٌر بعدم االرتياح لوت���رية التغيري 
ه���ذه، ويبحث���ون ع���ن ش���يء ميكنهم 

التش���بث به كمصدر خيفف همومهم ويشعرهم باالس���تقرار. فإذا كانت الصلة أقوى ما تكون على 
���ا أو ينظر إليه كش���يء  مس���توى األمة، حتدث طفرة يف القومية. لكن إذا كان املش���روع القومي هشًّ
فاقد للمش���روعية، فعندئٍذ ترى التأثري من نصيب قوى أقدم وأعمق. فمن كتالونيا إىل اس���كوتاندا 

إىل الشرق األوسط، اكتسبت اهلويات دون الوطنية معنى جديًدا وأهمية مّلحة.
إن���ه خلي���ٌط غريٌب من انع���دام األمن وتأكيد ال���ذات. فالن���اس يقلقهم أن جمتمعهم آخ���ٌذ يف التغري 
متاًم���ا، وأنهم خيضعون حلكم قوى شاس���عة ونائية -س���واء أكانت هذه الق���وى هي االحتاد األوروبي 
أم صن���دوق النقد الدولي أم احلكومة الفيدرالية يف واش���نطن- تتجاوز حدود س���يطرتهم، ومن ِقبل 
أش���خاص ال يش���رتكون معهم يف قيمهم.ويف الواليات املتحدة نرى نظ���رًيا لذلك، حيث يتفق صعود 
حزب الشاي مع هذا النمط، فبعد حبث مكثف، انتهت الباحثتان فانيسا ويليامسون وثيدا سكوكبول 
إىل أن اهلج���رة الواف���دة ه���ي إح���دى القضايا احملوري���ة -ربا القضي���ة احملورية الوحيدة- بالنس���بة 
ألعض���اء حزب الش���اي، وهو ما أكدته خس���ارة إريك كانت���ور، زعيم األغلبية يف جمل���س النواب، يف 
االنتخاب���ات األولية ال���يت خاضها.ويقول مايك هاكابي وغلني بيك وآخ���رون كثريون مَمن ينتمون 
إىل اليم���ني: »مل أع���د أمّي���ز بلدي«، وهذه الكلمات نفس���ها ميك���ن أن ترتدد على لس���ان كل واحد من 
أولئك القوميني األوروبيني الذين فازوا يف االنتخابات اليت ُأجريت يف مايو.ويف عصر العوملة، ختوض 
النخب مناقش���ات تدور حول األيديولوجية السياس���ية )توسيع دور احلكومة، تقليص دور احلكومة(، 
لكن القوة املنطلقة من القاعدة اليت يبدو أنها حترك العامل هذه األيام هي اهلوية السياسية كما قال 
صمويل هنتنغتون منذ سنوات كثرية. فالسؤال الذي حيرك مشاعر الناس بقوة هو: »َمن نكون؟«، بل 

وما ينذر بالسوء بدرجة أكرب هو سؤال: »َمن ال نكون؟« حتى يف أمريكا، حتى يف الرابع من يوليو.
������������������������������������������������������������������������

" الوسط  " بوابة  – عن  •)خدمة واشنطن بوست( 

اهلوية وليس األيديولوجية هي اليت حترك العامل

فريد زكريا

ُنعرف  خبالصة  احلديث  بدأنا  م��ا  إذا   : •ميادي��ن 
به��ا ُقراءن��ا مب��ا وص��ل إليه املش��هد السياس��ي يف 

مشال السودان فماذا ميكنك القول ؟
يف اعتق���ادي أن التعريف باملش���هد الس���وداني 
حيت���اج اىل الكثري من الكام ولكن س���أحاول 
اختص���ار األم���ر يف أن ب���اد مث���ل الس���ودان  - 
وس���أحتدث ع���ن الش���مال الس���وداني - ، الذي 
يعاني من نزاعات ُمس���لحة أطرافها احلكومة 
املركزي���ة وجمموع���ات هلا مطالب���ات تعتقد 
أنها تعاني من تهميش سياسي واقتصادي من 
قبل مركز الس���لطة احلاكمة وتنتشر هذه 
اجملموع���ات يف مثانية واليات حيث الس���ودان 
يتكون من س���بعة عش���ر والية ، االم���ر الثاني 
أن الب���اد أيض���ا تعاني م���ن أزم���ة اقتصادية 
طاحنة بعد أن فقدت مورد النفط الذي ذهب 
مع دولة جنوب السودان اليت انفصلت يف عام 
2011 ، ويتمظهر مش���هد املعان���اة يف ارتفاع 
مع���دل التضخم الذي جت���اوز %40 وتراجع 
قيمة العملة الس���ودانية ) اجلنيه الس���وداني ( 

بنس���بة تقرتب من %50 خ���ال أقل من عام 
، األم���ر االخر يف املش���هد أن الب���اد تعاني من 
أزمة سياسية تتمظهر هذه االزمة السياسية 
يف أن حال���ة الثق���ة مفق���ودة بالكام���ل ما بني 
اجملموع���ة احلاكم���ة واألح���زاب السياس���ية 
الس���ودانية وهناك حديث عن حماوالت حلل 
األزمة وهو حديث عن حوار ولكن أزمة الثقة 
تهزم هذه احملاوالت أضاف���ة اىل أن األطراف 
غ���ري جادة يف الوصول اىل تس���وية ش���املة ، و 
إمج���اال البل���د تعاني من أزم���ة كاملة وهذه 
االزمة أنعكس���ت عل���ى األوض���اع االجتماعية 

والثقافية ...
بالتالي  املش��هد  الذي ينعكس يف  م��ا   : •ميادي��ن 

على اوضاعكم يف قطاع االعالم والصحافة ؟
كنت س���أضيف ذلك ، االمر االخر وهو أزمة 
احلري���ات وحري���ة التعب���ري وه���ي ق���د نق���ول 
نس���بية ألن هن���اك حم���اوالت ألتاح���ة بعض 
احلري���ات لألحزاب السياس���ية للقيام ببعض 
األنش���طة يف األماك���ن العامة ولك���ن يف ذات 

الوق���ت أجه���زة االعام الس���ودانية 
تعان���ي من التضييق س���واء بطريقة 
مباش���رة م���ن أن مص���ادر االخبار ال 

تتي���ح املعلوم���ات للصحفي���ني وه���ذا 
املكتوب  االنتقال���ي  خمالف للدس���تور 
الذي ن���ص على أن حق احلصول على 

املعلوم���ة ح���ق بوجب الدس���تور األمر 
الثاني أن جه���از األمن الس���وداني بطريقة 
غري مباش���رة تدخ���ل يف رأس مال الصحف 
املس���تقلة وأصب���ح مس���اهما فيه���ا بنس���بة 
كب���رية كما أنه يس���يطر على ش���ركات 
أضاف���ة  الصح���ف  تطب���ع  ال���يت  الطباع���ة 

اىل التحك���م االقتص���ادي م���ن خ���ال ت���داول 
اإلعانات م���ا بني الصح���ف وتوزيعها ، كما 
أن الصحفي الس���وداني ي���كاد يكون الصحفي 
الوحي���د يف الع���امل الذي حياكم ع���دة مرات 
أذا أرتكب ش���يئا خمالف���ا للقانون حياكم يف 
املرحل���ة األوىل بحاكم���ة أدارية عرب جهاز 
حكومي يسمى جملس الصحافة واملطبوعات 
ث���م بعد ذلك ميكن أن يذهب معك الش���خص 
ال���ذي يطال���ب حبقه اىل احملكم���ة اليت ميكن 
أن توج���ه لك التهم بوج���ب قانون الصحافة 
وبوج���ب قان���ون أمسه قان���ون النظ���ام العام 
يتح���دث باس���م الس���امة العام���ة والقان���ون 
اجلنائ���ي الس���وداني وأحيانا قانون الش���رطة 
السودانية وقانون جهاز األمن وقانون القوات 

املسلحة السودانية .
يف  السودانية  املرأة  أوضاع  ترى  كيف   : •ميادين 
هكذا مش��هد وكن��ت قد أش��رت اىل بواك��ري نهضتها 

أثناء التدريب للمشاركني ؟
امل���رأة الس���ودانية لديها نض���االت يومية لكن 
هذه النضاالت ال أعتقد أنها للعودة والرتاجع 
ألنها تتكأ عل���ى أرث ومازالت بعض الرائدات 
على قيد احلياة مازلن يواصلن دأبهن يف رفد 
األجيال اجلديدة بتجاربهن ، ويف اعتقادي أن 
املرأة الس���ودانية تبذل نضاال على مس���تويني 
على املس���توى امل���رأة املوج���ودة على املس���توى 

احلضري وهذه تناضل م���ن أجل وحتى هذه 
ممكن أن نقس���مها اىل فرعني املرأة املهمش���ة 
اليت تعمل يف مهن ميكن تس���ميتها هامش���ية 
وه���ي مه���ن خ���ارج اهليكل���ة القانوني���ة وهي 
تب���ذل نض���اال يف كس���ب عيش���ها واحلصول 
على مصدر رزقه���ا ويف النضال يف البقاء أنها 
متمسكة بصدر رزقها يف مواجهة احلمات 
اليت تقوم بها الش���رطة من وقت ألخر اجلزء 
االخ���ر امل���رأة ال���يت تناضل من أج���ل احلقوق 
واحلريات وهي تتعرض ملضايقات يف مصدر 
رزقها يف حرية حركتها وأيضا تكبلها بعض 
القوان���ني ولكن ب���ا لديها م���ن أرث وجتربة 
تظ���ل مواصلة لتجاربها ولديه���ا جتارب ثرة 
ومتف���ردة وتبتك���ر كل يوم أش���كال نضاالت 
االم���ر االخر املرأة املوج���ودة يف الريف وأيضا 
ميك���ن أن نتحدث عنها من خ���ال تفريعتني 
كذل���ك : املرأة املوج���ودة يف مناطق النزاعات 
واملتأثرة باحلروب وهذه انشغاالتها خمتلفة 
عن امل���رأة املوجودة يف الري���ف ملناطق أخرى ، 
وه���ي املرأة اليت فقدت أس���رتها وش���ردت من 
قريتها وتس���كن يف خميمات احلياة فيها غري 
طبيعية فقد يقتل االب وتصبح هي مس���ؤلة 
عن االسرة يف ظروف غري طبيعية وتتعرض 
ألنتهاكات جسدية ومعنوية بشكل يومي ال 
حتص���ل على رعاية صحية بش���كل أساس���ي ، 
تنقصها اخلدمات العامة أيضا ، والفرع الثاني 

عبد املنعم أبو أدريس :

انتظارات الشعوب العربية عالية السقف وتريد أن تنتقل مباشرة وجرى 
تصوير القادم بعد احلراك أنه سيكون عاملا ورديا

الصحفي السوداني يكاد يكون الصحفي الوحيد 
يف العامل الذي حياكم عدة مرات وعلی مراحل

االرتباك سببه هشاشة خربة الشعوب العربية بالتحوالت من حالة الديكتاتورية اىل حالة الدميقراطية

عبد املنعم أبوأدريس صحفي سوداني ومراسل ل�  )فرانس 24 ( ، متتع يف دورة اعداد 
املدرب���ني بال���دار البيضاء - حيُث إلتقين���ا - حبضور متواضع رغ���م قدراته وخربته 
التدريبي���ة القيادية اليت ميلكها واليت اظهرها عرب مداخاته الفاعلة واليت عززها 

غاليا بنماذج ش���ارحة من واقع أوضاع بلده امُلقس���مة وجاء دعم���ه ومناصرته للمرأة 
اليت كان���ت حمل افتخار لدي���ه وهي الرائ���دة احلزبية امُلعارض���ة والقانونية 

الضليعة وكان أن مد املش���اركني بعرض موجز لذاكرة نسوية سودانية 
مناضلة ...هنا نس���رب رأيه كمواطن وكأعامي يف مش���هد بلده خباصة 

والعربي بعامة عقب ثورات غريت األوضاع ...
الدار البيضاء – فاطمة غندور

امل���رأة املوجودة يف الريف وهذه قضيتها األساس���ية الفق���ر واحلصول على اخلدمات 
الصحية تتناس���ب م���ع أوضاعها وأحيانا الع���ادات والتقاليد تؤثر عليه���ا وتؤثر على 

مصدر رزقها وعلى حقها يف التعليم ويف اختيارات الزواج واحلياة الكرمية عموما 
•ميادي��ن : أريد أن اختتم معك حول رأيك فيما حيصل مع بروز الثورات الش��عبية واألوضاع 

يف املراحل االنتقالية  ، كيف ترى املشهد  ...؟
أوال أن���ا ال أؤم���ن بنظرية املؤمراة أن���ا أؤمن أن هذا احل���راك يف بدايته كان حراكا 
شعبيا من داخل مكونات الشعوب صاحلها وطاحلها فالكل ُمتأذي من الديكتاتوريات 
لك���ن قد يكون هن���اك بعض اجلهات وبعضه���ا داخلي حاولت أن تس���تغل احلالة غري 
الطبيعية اليت حدثت عقب هذا التحرك يف أن تغيري املس���ار املنشود وتسعى لتحقيق 
مكاس���بها اليت كانت ختطط هلا وجاء الظرف االن لتس���تغله وهناك أسباب توفرت 
هلا لتحقيق بعض املكاس���ب ومنها هشاش���ة خربة الش���عوب العربي���ة بالتحوالت من 
حال���ة الديكتاتوري���ة اىل حالة الدميقراطي���ة ليس لديها جت���ارب بتحوالت جتري 
فيه���ا انتفاضة أو ثورة ش���عبية على الرغم من ان���ه يف املنطقة العربية هناك جتربة 
س���ودانية وهي حققت الفش���ل مرتني يف عام 1964 ) قبل النمريي ( ويف عام 1985 
ولكن هاتني التجربتني مل تتم دراستهم لألستفادة من املزالق اليت وقعت فيها هاتني 
التجربتني ، فمثا 1964 كانت ثورة ش���عبية أطاحت حبكم عسكري ،ومل يقودها 
عس���كري أبدا حيث مت قيام حكومة انتقالية برئيس وزراء اختارته القوى السياسية 
والتقابي���ة فق���د كانت النقاب���ات يف ذلك الوقت نقاب���ات قوية وعندها ق���درة فعلية 
حي���ث مت التواف���ق على رئي���س وزراء أدار الف���رتة االنتقالية وس���لم احلكم حلكومة 
انتقالي���ة ، والفرتة االنتقالية ذهبت بأمراض فرتة الديكتاتورية ولذلك مل تس���تمر 
فرتة الدميقراطية طويا وحدثت هلا انقطاعات واملشكلة الكبرية أن االنقطاعات يف 
الثورات الدميقراطية اليت حدثت يف الس���ودان حتدث غالبا من قوى سياس���ية أصا 
هي موجودة يف الس���احة السياسية ففي 1969 س���اند النمريي بواسطة اليساريني ، 
وعام 1989 البشري واإلساميني فهناك قوى سياسية أصا موجودة لذلك أنا أعتقد 
أن ه���ذه التجارب العربي���ة هي ال تنتظر نضوج التحول كما أن انتظارات الش���عوب 
العربية عالية الس���قف وتريد أن تنتقل مباش���رة وجرى تصوير القادم بعد احلراك 
أنه س���يكون عاملا ورديا بجرد ذهاب احلكم الديكتاتوري س���تتحول احلياة اىل نعيم 
وجنة لذلك كثري من الش���عوب حيدث هلا حالة من اإلحباط وهناك قوى مرتبصة 
تستثمر يف هكذا مرحلة ، النقطة األخرى وهي الصراعات األقليمية والدولية ليس 
بنظرية املؤامرة ولكن هذه اجملموع���ات الدولية واإلقليمية تريد حتقيق مصاحلها 
وبع���ض الق���وى األقليمي���ة بعضها عربي وبعضه���ا قوى أقليمية أخ���رى موجودة يف 
املنطق���ة أضاف���ة اىل ق���وى دولية تري���د أن حتق���ق مصاحلها واالن توف���رت ظروف 
لذلك هذا ما جعل هذا املش���هد الثوراتي العربي ُمرتبكًا وُمربكا  ، ونعول على النخب 
واجملتم���ع املدني واألحزاب السياس���ية يف أن ال تنجر وراء صراع���ات مقيتة ال تغلب 
مص���احل الوطن وأعود واش���دد على فكرة التبصر با جرى س���ابقا من حراك أفضى 
اىل متغريات فكل جتربة سياس���ية هلا س���قطاتها علينا الضغ���ط باجتاه أن ال تتكرر 
يف التجربة السياس���ية العربية لديك لبنان لديك العراق ولديك السودان وما جرى 
فيها ...صحيح أن لكل اختافاته ومناخه العام ومشهده ولكن يف احملصلة مراحل ما 
بعد التغيري جيري فيها خماضات تكش���ف عما هو غري متوقع وقد يبدو صادما لكن 
حيصل النخب والقوى الفاعلة والواعية واليت تش���عر بدورها كموجهة وحمركة 

وضاغطة باجتاه صنع قرارات تقود شعوبها اىل ماهو أسلم وأجنع قدر أمكاناتها .

عبداملنعم من السودان
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ميدان السؤال

املونديال !!
زلزال أملاني ميحق حلم الربازيل بالسادس ؟!

عبدالوهاب قرينقو

اليوم السادس عشر : الربازيل تفوز رغم حنس 
املاراكانا !

نعم فالربازيل اليوم ترتش���ح إىل دوري الثمانية 
بصعوب���ة !  .. وأين ؟ يف املاراكانا !! .....  يف 1950 
كان موندي���ال الذهول / الصدم���ة للربازيليني 
فقد خس���روا املباراة النهائي���ة يف أكرب ماعبهم 
وماع���ب الع���امل آن���ذاك وحبض���ور 200 أل���ف 
مش���جع اكتظت به���م املاراكان���ا !! ومذاك صار 
هل���ذا امللع���ب رهبًة وخ���وف وربا حن���س كبري 
للربازيلي���ني .. والي���وم تش���يلي اخلص���م العني���د 
للربازي���ل يف املباري���ات املؤهل���ة ل���دور الثماني���ة  
كادت أن تنتص���ر على منتخب الربازيل صاحب 
األرض واجلمه���ور والتنظي���م والنج���م الذه���ي 
املدل���ل نيم���ار !! .. اليوم الربازي���ل أدت أفضل من 
مبارياتها الس���ابقة مع هذا عج���زت بكل جنومها 
التش���يلي  مرم���ى  اىل  الوص���ول  م���ن  اجلدي���دة 
ف���كان االحتكام لركات اجل���زاء وحالف احلظ 
الربازيل وتألق حارسهم سيزار يف صد ركلتني . 

***
يف الط���رف االخ���ر من افتت���اح مباري���ات الدوري 
العجي���ب  البل���د  كولومبي���ا   16 ال������  أو  الثان���ي 
يتجاوز ال���دور األول ويعد بالكث���ري .. حيث ثاني 
لقاءات الي���وم أمتعتنا كولومبي���ا يف لقاء مجيل 
من أجل جمد جديد قابل���ت فيه األورغواي اليت 
دخل���ت خبج���ل عل���ى خلفي���ة فضيح���ة العضة 
الس���واريزية ولكن امللفت أن مجه���ور األورغواي 
دخ���ل املدرج���ات بدون عق���دة ذن���ب ، عكس ذلك 
لبس���وا أقنع���ة واكسس���وارات تذك���ر بالعض���ة 
وأنهم س���وف يعضون جمازيًا األورغواي غري أن 
اجملاز هزمته الواقعية الكولومبية غري السحرية 
كم���ا ه���و ح���ال كاتبه���م الراح���ل ماركي���ز .. 
كولومبي���ا بنجمه���ا الس���اطع اجلدي���د يف مساء 
الك���رة " جيمس رودريغ���ز " اس���تطاعت أن تهزم 
األورغ���واي بهدفني نظيفني من توقيعه لتمضي 
ل���دور الثماني���ة ألول مرة يف تارخيه���ا كإجناز 

مهم ألبناء ماكاندو !! .
اليوم السابع عشر : املكسيك كادت تفعلها !

 ) 1 (
هولندا هل تقرتب من كأسها األول ..

 هولنده الرائعة ، هذا املونديال !! .. هل تنتزع أول 
كأس أوروبي م���ن الاتينيني لتحطم أو تلحق 
بالرق���م ؟!!  .. أجاب���ت ثان���ي مباري���ات هذا املس���اء 
على نصف الس���ؤال فا زالت هولنده يف املنافسة 
بع���د فوز صعب على املكس���يك ال���يت مضت بعيداً 
ه���ذه املرة ولكنها وقف���ت منذهلة مصدومة أمام 
طواح���ني ري���ٍح ال ُتب���ق وال تذر  فبع���د أن كانت 
املب���اراة تل���وح للمكس���يكيني يف أي حلظ���ة قلبت 
هولن���ده عليه���م الطاولة يف آخر دقائق الش���وط 
االضايف الثان���ي ضمن اث���ارة دراماتيكية ضاعت 
معها أحام املكس���يك للوصول بعد طول انتظار 
.. فف���ي الدقيق���ة 48 من الش���وط األول يس���جل 
وانتظ���ر   ! للمكس���يك  دوس���انتوس  جيوفان���ي 
اهلولنديون اىل الش���وط الثاني يف نهايته ونهاية 
املباراة حتدي���داً الدقيقة 88 ليختطف ش���نايدر 
ه���دف التعادل وس���ط ذه���ول اجلمي���ع !! كانت 
املب���اراة يف أيديهم ولكنها ك���رة القدم اللعينة / 
احلميمة / امُلثرية ال تع���رتف بقوانني وال منطق 
وال متني���ات بل اجلس���د الذي يس���بق اجلس���د يف 
أثر ك���رة ممل���ؤة بكيلوغرام���ني ه���واء ويزيد !! 

للوص���ول إىل مرم���ى اخلص���م .. ف���كان الوق���ت 
األكث���ر االث���ارة الدقيقة األخرية ال����� 90 واليت 
تس���مى القاتلة فكان هدف يان هونتار بركلة 
ج���زاء لتخرج هولن���ده فائزة كاس���رًة للتمنيات 
متجه���ًة إىل حتقيق حلمها ب���أول كأس هذا ان 
مل تنفج���ر مفاجآت مدوية أخرى ! .. الفوتبول ال 

أمان !! وال اطمئنان .
) 2 ( 

كوستاريكا مل تسقط بعد!
اليون���ان بطلة أم���م أوروب���ا 2004 واليت كانت 
بطولته���ا تل���ك آن���ذاك انفج���اراً مدوي���ًا يف تاريخ 
كرة القدم عمومًا .. األغريق مل يظهروا بش���كل 
ملفت يف ه���ذا املونديال فاليون���ان كانت تتمهل 
وتتمشى خلف حائط التوقعات فوصلت اىل هذا 
ال���دور وتألقت يف مباراة اليوم مع أمل بالرتش���ح 
لدور الثماني���ة ومِلَ ال ؟! ، حيث أنها أيضًا قاومت 
لُتع���ادل يف آخ���ر املط���اف منتخ���ب كوس���تاريكا 
حص���ان املونديال األس���ود املفاج���أة اجلميلة اىل 
االن .. انته���ت املب���اراة بالتع���ادل االجياب���ي هدف 
هلدف  ولك���ن ركات اجلزاء كانت من نصيب 
كوس���تاريكا ال���يت ينتظ���ر اجلمي���ع م���ا ختيء 

للقادم ! . 
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حنُن و ُهم !
ليس���وا " ُه���م " كث���رياً !! حيث جنتم���ع معهم يف 
دوامة العامل الثالث الذي بدوره انقسم فخرجنا 

منه رب���ا لنصبح راب���ع أو خام���س وعلى مجيع 
األصع���دة واملس���تويات ومنها النهض���ة يف جمال 
الرياض���ة .. أتذك���ر أن املكس���يك لعبت ودية مع 
بلدن���ا ليبي���ا يف 1986 وفازت ليبي���ا 3 لصفر !! .. 
وقبل ذلك كانت خس���ارة املكس���يك 1978 أمام 
جريانن���ا املبدعني تونس يف مونديال االرجنتني !! 
ولكن أين املكسيك اليوم وأين هي تونس وأكثر 

أين هي ليبيا ؟!! .
�����������������������������

اليوم الثامن عشر  : أملانيا ترتشح بصعوبة !
املاكن���ات األملاني���ة بالكاد ختطف ف���وزاً بهدفني 
هل���دف أمام منتخ���ب اجلزائر أح���د ممثلي قارة 
أفريقي���ا ! .. وبعيداً عن التغزل خبس���ارة اجلزائر 
على أنه���ا بطعم الفوز كع���ادة العرب واألفارقة 
انتص���ار  اىل  اهلزمي���ة  حتوي���ل  يف  الش���ماليني 
يف الس���لم واحل���رب !! يف اجل���د واللع���ب – فأن���ه 
المناص من احلديث عن االنقسام الليي الكبري 
يف التش���جيع : على خلفية ش���تم وس���ب مجهور 
اجلزائ���ر لضيفه���م الفري���ق الليي منذ س���نة أو 
يزي���د ث���م جتدي���د ذل���ك يف مدين���ة س���طيف يف 
مب���اراة بني وفاق س���طيف وضيفه األهلي الليي 
العري���ق القادم م���ن مدينة بنغ���ازي ومثة وثائق 
بالصور الثابت���ة وبالفيديوهات هلذا األمر .. املهم 
أنا ش���خصيًا متنيت ألملانيا الفوز رغم أنها خصم 
الربازي���ل املخيف يف ه���ذه البطولة وم���ن املمكن 
ج���داً أن تطيح أملاني���ا بالربازي���ل .. ! .. هذا " كوم 
" !! ، أم���ا كوم األك���وام وكدس األكداس فهو  
قصة االستقبال الكبري الرمسي العجيب ملنتخب 
اجلزائر حبافلة مكش���وفة نعرفها الستقبال من 
حيرز الكأس !! وقد شهدناه يف موندياالت سابقة 
تس���تقبل املنتخبات العاملية الكب���رية كالربازيل 
وايطاليا واس���بانيا .. أما أن يتم اس���تقبال حاش���د 

كب���ري لفريق خس���ر أم���ام أملانيا ونظري���ة املهم 
أنن���ا تقدمن���ا واملهم أحرجن���ا وامله���م كدنا نفوز 
فه���و كام األم���م الواهنة املهزوم���ة من الداخل 
فمن فوز اجلزائر عل���ى أملانيا 2 – 1 يف مونديال 
اس���بانيا 1982 اىل مونديال اليوم 2014 مضت 
32 س���نة مل تفز فيه���ا اجلزائر فالعقود متضي 
على ش���عوبنا املقهورة وال حُنقق أي تقدم ونفرح 
باخلس���ارة وحنل���م لنحل���م وحُنِرج ون���كاد نفوز 
!! وامله���م املش���اركة !! .. ي���ا اهل���ي لق���د ركبوا يف 
حافات من حيرز كأس العامل ..  إنهم حيلمون 
ألي���س كذلك ؟!!! . . أما املب���اراة األوىل هذا اليوم 
فكان���ت اطالة أفريقي���ة أخرى حي���ث نيجرييا 
ختي���ب آم���ال مش���جعيها األفارقة وختس���ر أمام 
الديك الفرنسي بهدفني نظيفني ولكن نيجرييا 
فري���ق حُيرتم وحيافظ على مس���توى جيد حني 

ياعب املنتخبات القوية
اليوم التاس���ع عش���ر  : األرجنتني يف مباراة ودية 

كادت ختسرها !
م���رًة أخ���رى كان���ت االرجنتني عل���ى موعد مع 
مباراة ش���به ودية أخرى  .. هذه املرة مع سويسرا 
مع ذل���ك فبالكاد ف���ازت ويف اخر الش���وط الثاني 
االض���ايف أي بع���د 4 أش���واط .. فري���ق ارجنتيي 
يعتم���د عل���ى الع���ب واح���د ه���و ميس���ي ..فهاهو 
منتخ���ب متواضع آخر يقابل منتخب ميس���ي أال 
وهو سويسرا ومن جديد تتعب االرجنتني لتفوز 
يف مباراته���ا الودي���ة ربا األخ���رية .. تصوروا مع 

 ) احللقة ما قبل األخرية  (
سويس���را كان���وا حباج���ة اىل 90 دقيق���ة 
دون أن يس���جلوا ثم إىل شوطني اضافيني 
ليس���جلوا يف نهاية املطاف هدف���ًا وحيداً .. 
يف احلقيق���ة الك���رة االرجنتيينية كانت 
قب���ل 1978 ش���هرتها العن���ف واخلش���ونة 
والش���يء آخ���ر ويف موندي���ال 78 املقام يف 
أراضيه���ا كانت قد وصل���ت اىل حد أدنى 
من اخلش���ونة واس���تعاضوا عنه بالفس���اد 
فكان���ت الرش���وة الكوني���ة الش���هرية ح���ني 
اشرتوا مباراتهم مع البريو لتخسر البريو 
بنتيج���ة ثقيل���ة رب���ا 6 أو 8 أه���داف ال 
يه���م الرقم .. املهم انه رقم جيعل الرتش���ح 
لألرجنت���ني بفارق االه���داف عن الربازيل 
.. برازي���ل ريفيلينو آنذاك .. كانت كأس  
1978 أول كأس ع���امل أش���اهدها عل���ى 
باطال���ة  أخن���ِدُع  وك���دُت  التلفزي���ون 
مرحل���ة  يف  التلمي���ذ  وأن���ا  االرجنتي���ني 
االع���دادي إىل أن كان موندي���ال 1982 

وقبل���ه يف 1981 كأس عامل مصغر ودي 
تأك���د لي فيهما من هم الس���حرة ، حيث 
الدكتور س���قراط ورفاقه زيك���و وفالكاو 
وايدر وسيزار وايزادور وأوسكار واىل آخر 

السحرة !! . 
***

فبلجي���كا  الي���وم  لق���اءات  ثان���ي  يف  أم���ا 
تتف���وق جب���دارة عل���ى منتخ���ب الواليات 
بصراح���ة  العني���د  االمريكي���ة  املتح���دة 
أن���ا من املعجب���ني بعناد وعزمي���ة املنتخب 
االمريك���ي ولكنهم���ا العن���اد واحلماس���ة 
التقان���ة  فكان���ت  لانتص���ار  يكفي���ان  ال 
البلجيكي���ة وروح الش���باب وم���درب تفوق 
تكتيكيًا على اجملته���د االملاني كلينزمان 
بهدفني هلدف بل وكادت أمريكا  تعادل 
ولكن ه���ذا نصيبه���م .. وأتوق���ع ألمريكا 
عل���ى م���دى لي���س بعي���د رب���ا يف ال���دور 
هولندا وما ش���ابه ولكن امريكا ربا بعد 
عقدي���ن ل���و تط���ورت كم���ا هي س���تحرز 
ال���كأس فلناح���ظ نضوجها من���ذ 1994 
وتصاعدي إىل اليوم .. إنها تنمو كعادتها 

. !
اليوم العشرون  : أفراح الربازيل رغم فاجعة 

نيمار !!
نعم انتص���رت الربازيل وانكس���ر نيمار ! .. 
حتى والربازيل تفوز مل خترس ألس���نتهم 
!!.. مس���تفزّي وكارهي الربازيل ... الكثري 
من التوتر أش���عر به يف صب���اح اليوم الذي 
ستلعب فيه الربازيل ويف املونديال السابق 
اضط���ررت اىل عدم مش���اهدة املب���اراة مع 
هولن���ده بعد اهل���دف ! .. زد عل���ى ذلك هذا 
املوندي���ال ان���ه يتزامن مع الصي���ام .. املهم 

ق���ررت إلغ���اء مجي���ع مواعي���دي النهارية 
ألن���ام فأصح���و بأعصاب هادئ���ة !! خاصًة 
.. وكان عل���ي يف   ! املناف���س صع���ب  وإن 
املس���اء أن أخت���ار مقهى مناس���ب ألش���اهد 
الربازي���ل ته���زم كولومبي���ا .. نع���م أنا يف 
غاية التفاؤل قبل انطاق املباراة .. ولكنها 
املباراة اليت س���تجعل من مش���وار الربازيل 
صعبًا وربا مس���تحيًا .. الربازيل الغضة 
الطفولي���ة يف ه���ذا املوندي���ال .. نع���م ه���ذا 
الفري���ق الكولومي الذي ق���درت الربازيل 
على احلاق اهلزمي���ة به بهدفني هلدف مل 
ين���ِه مبارات���ه إال بإصابة بليغة يف أس���فل 
فق���رات الظه���ر لنج���م الربازي���ل األه���م " 
نيمار " خببطة ركبة يف غاية الوحش���ية 
للمدافع الكولومي الس���فاح " زونييغيا " .. 
ضرب���ة فيه���ا إما حقد أو غرية / حس���د أو 
تآم���ر مع أملاني���ا !! .. والحقًا رفضت الفيفا 
معاقبة زونييغيا املتوحش .. وألن املصائب 

ال تأتي فرادى فقد خسرت الربازيل أيضًا 
مدافعه���ا األه���م ثياغو س���يلفا ال���ذي أتى 
حبرك���ٍة طفولي���ة زائ���دة ح���ني أتى من 
خلف احل���ارس الكولومي ليختطف منه 
الك���رة عن���وًة ما أعت���ربه احلك���م خمالفة 
أخرج هلا بطاقة صفراء حرمت سيلفا من 
اللق���اء األصعب أمام األملان ! وبذا س���يظل 
من الصعب على الربازيليني الفوز .. وهذا 
من نقائص مدربهم سكوالري حيث يبي 

مجلة خططه على وجود العبني ! .
***

فكان���ت  الي���وم  ه���ذا  مباري���ات  أوىل  أم���ا 
أملاني���ا حتاور الفرنس���يني به���دف يف أبرد 
مب���اراة لكب���ار املوندي���ال وكان اجلمي���ع 
يتوق���ع مب���اراًة عل���ى أعل���ى مس���توى من 
األداء واجلمالي���ات .. لكن حلس���ابات أملانيا 
بالذات قواعد ختتلف حسب اخلصم وبذا 

انتصرت أملانيا وأقصت الفرنسيني !!.
اليوم احلادي والعشرون : بلجيكا ختيب 

اآلمال والثعلب اهلولندي هو فاخنال !
) 1 ( 

األرجنتني تضع نهاية املغامرة البلجيكية
تفوز األرجنتني على بلجيكا 1 – 0 .. وقد 
راهن الكثريون على التفوق والتميز الذي 
ظه���رت ب���ه بلجي���كا ولكن مليس���ي ورفاقه 
رأي خمتل���ف فم���ن خط���أ دفاع���ي أمحق 
تصل الكرة لألق���دام األرجنتينية فتعلنه 
هدف���ًا أواًل وحيداً يكفي للرتش���ح لدوري 
الثماني���ة .. هكذا االرجنتني من مكان غري 
منظور تتسلل لتظفر بكل مباراة يف خط 
س���هل رب���ا بواجه���ة الي���وم أول اختبار 
حقيقي كما ب���دا يف أول األمر لكن كل 

شيء تاش���ى حني نس���يت بلجيكا وجهها 
احلقيقي .

) 2 ( 
الثعلب فاخنال ينقذ طواحينه !!

هولن���ده × كوس���تاريكا = صف���ر لصفر !! 
.. كان اجلمي���ع يتوق���ع أن جت���د هولنده 
احلص���ان  من���ع  يف  كث���رية  صعوب���ات 
الكوستاريكي املباغت أن يقفز اىل مرماها 
بل توق���ع كثريون أن تفوز كوس���تاريكا 
عل���ى هولنده ولكن هاه���ي املباراة بنتيجة 
األداء  يف  اجيابي���ة  النتيج���ة  يف  س���لبية 
حي���ث  األخريي���ن  الش���وطني  يف  خاص���ة 
أن  إىل  والكوس���تاريك  اهلوالن���د  أمتعن���ا 
كان���ت ركات اجلزاء ولك���ن قبل نهاية 
الش���وط االض���ايف الثان���ي كان���ت ضربة 
املعل���م للوي���س فاخن���ال م���درب هولن���ده 
حيث اس���تبدل حارس���ه األصل���ي حبارس 
متخص���ص يف ضرب���ات اجل���زاء ! فُأعُترِب 
جنم���ا  هم���ا  الس���ري  وحارس���ه  امل���درب 
املباراة ُمرِش���حا منتخبه���م اىل دور ال�� 8 !! 
واألغ���رب أن فانقال أخف���ى هذا األمر عن 
طاقم���ه التدريي وعن العبي���ه وحده هو 
واحل���ارس البديل م���ن يع���رف باألمر يف 
نوع من حتوطات الس���رية .. لك���رة القدم 

أيضًا دهاليزها وأمنها ! .
اليوم الثاني والعشرون : ليلة سقوط 

سكوالري وجنومه املرجتفة !
أكث���ر من عن���وان يليق باحل���دث الكوني 
اجللل ! : زلزال أملاني يكشف قناع سكوالري 
! : أملانيا تدمر بالس���بعة حل���م الربازيليني 
س���كوالري  س���قوط  ليل���ة   :  !! بالس���ادس 
وجنومه اخلائفة : كارثة انهيار الربازيل 
يف املربع الذهي : إنس���حاق األسطورة ! .. 
انته���اء احلقبة الثالثة أو الرابعة !! : وال يف 
أحام األملان وال يف كوابيس الربازيليني 
: الربازي���ل × أملاني���ا = 1 - 7 !! .. ي���ا للضياع 
.. إنه تاريخ  مش���هود لن تنس���اه البش���رية 
قاطبة هو مس���اء الثاث���اء 8 يوليو 2014 
م .. العش���ية الصعبة : هي قيامة الفوتبول 
ال���يت ش���هدت س���قوط النج���وم الصف���راء 
التس���ونامي  آت���ون اجلحي���م  تتهاط���ل يف 
األملان���ي .. ق���ررُت يف ه���ذا املس���اء أن ابتعد 
عن دائرتي وش���ارعي ك���ي ابتعد عن أي 
مس���تفز فأخ���ذُت تاكس���ي م���ع صديقي 
فيص���ل وتوجهن���ا إىل مقه���ى كبري حبي 
الشميساني بعد ثاث دقائق من حضورنا 
اجلالي���ة  م���ع  املش���ئومة  املب���اراة  لبداي���ة 
كان  الس���يارة  ويف   ! املس���تفزة  الليبي���ة 
الرادي���و ُيلعلُع عربه معلقًا مغاربيًا يف قناة 
ان أمسها جي  إف إم حملي���ة تبث م���ن عمَّ
بي س���ي تشاءمُت من هذا املعلق ذو اللسان 
اهلجني امللتوي بلكنات جتارية غريبة وما 
إن انطلقت التاكسي بدقائق حتى صرخ 
نذي���ر الش���ؤم ينبئ ع���ن ه���دف أملاني أول 
ملولر .. وما إن وصلن���ا املقهى حتى كانت 
األهداف تهاطلت إىل 3 فأربعة واخلامس 
مع وص���ول فنجان القهوة فيما يعد أش���ر 
هزمية لن ينس���اها لنا العزال وس���يتغنون 
بها لستني عام قادمة ! .. لن يكفي احلديث 
ع���ن قيامة الفوتبوول هذه وس���أعود إليها 
يف احللق���ة األخرية بالعدد الق���ادم هنا يف 
ميادي���ن .. وقد عرفنا من س���يحرز كأس 
العامل أملاني���ا أم األرجنتني ؟!!! ومن حيرز 
ترتيب الرتضي���ة الودي الثال���ث والرابع ، 
الربازيل املنكوب���ة أم هولنده اجلرحية يف 

اليوم الثالث والعشرين ! .
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���ان من اجلمع���ة 27 يونيو   ُكِتب���ت يف عمَّ
إىل الثاثاء 8 يوليو 2014

امسية حوارية 
بتنظيم من 

املنظمة الليبية 
للتنمية 

نظم���ت املنظم���ة الليبي���ة للتنمي���ة بقاع���ة الدع���وة 
االس���امية امس���ية حوارية بعنوان ) جمل���س النواب 
وتطلع���ات بنغ���ازى ( حي���ث ش���هدت االمس���ية العديد 
م���ن احلضور : من اعضاء جمل���س النواب عن بنغازى 
,وأعض���اء من جمل���س البل���دى بنغازى ,وم���ن أعضاء 
جملس مش���ايخ وحكماء بنغ���ازى ،اىل جان���ب العديد 
م���ن الش���خصيات من مؤسس���ات اجملتم���ع املدنى ,هذا 
وقد مت خال االمسية القاء العديد من الكلمات  منها 
كلمة للعضو املرشح جمللس النواب الدكتور ابو بكر 
بعريه ,, وكلمة من قبل عضو اجمللس احمللى بنغازى 
الدكت���ور عوض القويرى . ه���ذا وقد مت خال اللقاء  
التط���رق للوضع االمنى الذى متر ب���ه مدينة بنغازى 
االن ،وأهمي���ة وج���ود مق���ر جمل���س الن���واب بدينة 
بنغ���ازى ،اىل جان���ب مجل���ة م���ن املواضي���ع االخ���رى 

املتعلقة باملدينة .

ازداد عدد املنتفعني والفارين الي العمل يف الس���فارات الليبية 
يف اخل���ارج ،وص���ار الكثري م���ن الوطنيني الليبيني س���فراء أو 
مستش���ارين ،واعت���رب الكث���ري منه���م العمل يف س���فارة كما 
غنيمة وهروب من الوضع األمي املضطرب يف الباد ، وهكذا 
وص���ل عدد العاملني بالس���فارات الليبية ملا يقدر حبوالي 25 
الف موظ���ف ،وهذا يع���ي ان ع���دد املوظفني بالس���فارات زاد 
ارب���ع أضعاف مما كان عليه قبل الثورة ،مع زيادة مرتباتهم 
الي 10 الف يورو ش���هريا غري الس���كن والكهرباء والس���يارات 

والرحات واملصاريف االخرى.
120 موظف ليي بسفارة ليبيا بلندن 

92 موظف ليي بسفارة ليبيا باليزيا 
61 موظف ليي بسفارة ليبيا بالفلبني 

103 موظف ليي بسفارة ليبيا برتكيا 
112 موظف ليي بسفارة ليبيا بكندا 

108 موظف ليي بسفارة ليبيا بالنمسا 
89 موظف ليي بسفارة ليبيا بايطاليا 

106 موظف ليي بسفارة ليبيا بإندونيسيا 
...........................................

والقائمة تط���ول .. ومن جهة اخرى تناقل���ت انباء فضائح يف 
هذه الس���فارات ،ومشاكل مع الدول اليت فيها سفارات ليبيا 
،وق���د بدأت تظه���ر حاالت م���ن االنتحار بني الدبلوماس���يني 

الليبيني للمرة االولي .

تعليق على حدث

عار أن تعمل يف 
سفارة ليبية حاليا!
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مل يُع���د لي الكثري من الُعمر ، تس���اقطت األس���نان ووه���ن العظُم مي 
واش���تعل الش���عر ش���يبا ،تصلب���ت الش���رايني وضع���ف البص���ر ، بان���ت 
أضاعي واح���دودب الظهر ،وان���ي ملفارقكم قريبا فقوم���وا يا اعزائي 
وانتبه���وا فقد قرأت آخر الكلمات يف الس���طر ، فما بق���ى لي إاّل ُخطى 
بال���كاد أمش���يها وتضمي بوحش���تها ظلمة القرب .هكذا رثيت نفس���ي 
وبكت���ي كتي عندما مسعتي أودعها ، كنت حلظتئذ متوكأ على 

عكازي الذي ظل يازمي ردحا طويا من الزمن .
م���رت األّيام ودخل���ت يوما مكتي ألجد حفيدي جالس���ا وكان يعبث 
بأوراقي وكت���ي واضعا نظارتي الطبية على أرنبة أنفه ،حاول فيها 
تقليدي يف القراءة والبحث يف أشياء أخرى ، يومها مل أنهره ،ابتسمت 
وش���ددته من أذنه حمفزا فيه الرغب���ة يف االطاع على عامل مل يألفه 
، وددت ل���و رأيت���ه عاش���قا القراءة ال���يت هجره���ا كل أوالدي بعد أن 
تعاظمت مس���ؤولياتهم األس���رية .صدقوني كن���ت خائفا على ضياع 
مكتبيت بعد وفاتي وبيعها يف السوق العتيق بالكيلو ال بقيمتها العلمية 
واألدبية .وهكذا كان ، ترعرع الطفل وّشْربته أفكاري وغرست بنات 

املعرف���ة يف رأس���ه ، ومل���ا وجدت فيه ضال���يت ، هدأت نفس���ي وتاب إلي 
رش���دي وعظمت فرحيت ومح���دت اهلل على ذلك ، وأخ���ريا هناك من 
خيلفي ويرثي . عندما قال أحد الصهاينة بأننا أمة ال تقرأ وإن قرأ 
بعضه���ا ال ي���درك وإن أدرك ال يقوم إال با يصلح لي���وم واحد فقط 
وحتما سيكون الناتج بس���يطا وضائعا وهذه حقيقة لألسف الشديد. 
لقد خاطبنا اهلل س���بحانه وتع���اىل يف أول كلم���ة أنزهلا على حممد 
س���يد املرس���لني صلعم )اقرأ( فأجدادنا تركوا لنا أث���را عظيما ، نهلوا 
م���ن حضارات جريانه���م ، متازجوا وتاقحت حضاراته���م ففاز العامل 

باالخرتاعات واالبتكارات وتعددت مناهج الفلسفة والثقافات.
جاءن���ي حفيدي ذات يوم مبتس���ما ألق���ى علي حتية اإلس���ام ،رددت 
علي���ه التحية ،رأيت يف عينيه حرية خلته سيس���ألي ، تردد ثم أحجم 
ع���ن ذل���ك ، فزجرته قائا أن���ت يف التوجيهية وغ���دا تلحق باجلامعة 

فهل تريد أن تبقى طيلة حياتك خجوال ؟
كان���ت نربة صوتي فيها ش���دة ، واصلت كام���ي قائا )هب أّن أحد 
احملاضري���ن امرأة فما عس���اك فاع���ل ؟!. طأطأ رأس���ه واعتذر وأبدى 
اس���تعداده لتدارك ذلك يف املس���تقبل ، صمت برهة ث���م أردف قائا  : 
قرأت ومسعت وشاهدت قصصا عن اليهود يف الكتاب والسنة وكتب 
التاري���خ ولكن ما وصلنا عن يهود ليبيا يكاد يكون معدوما وخصوصا 
بعد خروجهم  يف القرن اخلامس عشر من غرناطة صحبة املسلمني 
بعد حماكم التفتيش وحتى مغادرتهم نهائيا ليبيا يف العقد السابع 

من القرن املاضي .
ال أعدك بش���يء ذا بال فم���ا وصل إلينا كان متوات���را ألّن أجدادنا مل 
يدون���وا إال القليل القليل ، ولكن ال بأس س���أحاول أن أس���رد أس���وأ ما 
قاموا به يف هذه الباد فعكس مكرهم وخبثهم ،وصدق حممد رسول 
اهلل صلع���م يف حديث���ه ) خت���ريوا لنطفكم ف���ان العرق دس���اس ( فقد 
توارثوا ذلك جيا بعد جيل ، وما سأسرده ليس توثيقا تارخييا ولكنه 
قصص عشت بعضها وذكر بعضها اآلخر أناس وثقت فيهم رمحهم 

اهلل وأسكنهم فسيح جناته  .

واليزال املاء راكدا

حممد خليفة عبدو

يف احلقيق���ة ي���ا س���يدي م���ا كن���ُت أنوي 
كتاب���ة عنوانني هل���ذا الن���ص، فاختياري 
كان واقع���ًا مس���بقًا على العن���وان الثاني، 
عل���ى اعتب���ار أن األجواء هذه األي���ام أجواء 
كأس الع���امل، وعن���وان كه���ذا ق���د يش���د 
الق���ارئ أكث���ر ويدفعه لقراءة ه���ذه املادة 
ال���يت إن توغل فيها توغ���ل يف كأس عامل 
آخر، لكن صديقي الذي دائمًا يش���اركي 
يف اختيار العناوي���ن كان قد أخذ العنوان 
األول وأص���رَّ علي���ه مم���ا دعان���ي لوض���ع 
العنوان���ني معًا، وعلى أية ح���ال القضية يا 
سيدي ليس���ت عنوانًا بل شيء قد ال يعلمه 

حتى صديقي نفسه. 
يومها كنُت أتوسد ذراعي وأمددها وأثبت 
عليه���ا فوهة أدني, وأبق���ى على جني هذا 
ألكث���ر م���ن س���اعة وأن���ا أقّل���ب طريف يف 
الظ���ام، فأنصت لنبضات ش���رياني القادم 
مس���رعًا من حت���ت إبطي األيس���ر, وأدرك 
جيداً أنها ليس���ت ذاتها وال وقعها هو وقعها 
األول, وال س���رعتها, وال حجمه���ا، وبع���د 
س���اعة أتركه���ا جتري فيه حتى حاش���ية 

الفراش, وأنام عنها.
   م���ا عادت نبضات���ه هي ذاته���ا. تغريت مع 
الوقت ومع الش���مس ومع النجوم. حاولُت 
م���راراً، وبإحلاح م���ن اجل���ريان، أن أعيدها 
إىل م���ا كانت علي���ه, إىل ما قب���ل 2011، 
ولك���ن عبثًا كن���ُت افع���ل، حتى ش���ريانها 
ال���ذي ص���ار مس���رعًا به���ا مل يس���اعدني، 
كان جي���ري لألمام وال ميكن���ه بأي حال 
م���ن األح���وال الرج���وع للخل���ف، فأخربُت 
اجل���ريان ع���ن اس���تحالة الرج���وع للخلف 
وتركُت واستس���لمُت لألمر الواقع، ويوم 
مسع���ُت األزالم حياصرون مدينتنا س���بها 
ويس���عون ليعودوا بها إىل ما كانت عليه، 
مل أح���زن مث���ل آخرين، ب���ل عمتي فرحة 
كب���رية رأي���ُت فيه���ا فرصة ق���د ال تتكرر 
للعودة بش���رياني ونبضات���ه معهم ملا كان 

عليه.  
ما كان مسرعًا يا سيدي قبل 2011. 

ودقات���ه ال���يت جي���ري به���ا ليس���ت قوي���ة، 
وليس���ت كب���رية، وجس���دي ال���ذي ألفه���ا 
لعقود مازال يفضلها، وكانت سهلة وغري 
مزعجة، وصغ���رية وخفيفة، حتى أني ما 
تص���ورُت أب���داً أن هلا ش���كًا آخ���ر وطبيعة 
أخ���رى ل���و مل يفاجئها ه���ذا الع���ام ليقلب 
طبيعتها وش���كلها إىل ش���كل آخر، فظهرت 
على وجهي وعلى حركاتي ويف كلماتي 
اجل���ريان  وص���ار  صلوات���ي،  يف  وحت���ى 
ينصحون���ي ويطلب���ون م���ي يف كل مرة 
عرض نفس���ي على طبي���ب خمتص، ومل 
أهت���م، لك���ن إحلاحه���م املتواص���ل جعل���ي 
أجري حتلي���ًا وصوراً أثبت���ت نتائجها أن 
ل���دي بداي���ة تضخ���م يف القل���ب وحتى يف 

الرأس.
كنُت أعرف هذا.

ش���عرُت به قبل الطبيب، وحتسست راسي 

امل���رآة،  عل���ى  التضخ���م  ذل���ك  والحظ���ُت 
وحتسس���ُت ص���دري وختيل���ُت دقاتي فيه 
وكي���ف تصدر من م���كان فاجأه التضخم 
وه���و غري مهي���ئ له، وختيل���ُت حتى مقبل 
حيات���ي برأس وقلب ضخم���ني، لكن عودة 
ه���ؤالء الغري متوقع���ة، وحصارهم ملدينتنا 
ال���رأس  ع���اج  امكاني���ة  يف  األم���ل  بع���ث 

والقلب معًا.
كانت فرصة قد ال تتكرر.

لكنها ال تسمع وال ترغب يف عاج شيء.    
   كان���ت دق���ات جمنونة وحمملة بش���قاء 
كتب���ه اهلل عليها. ذكرته���ا بذلك املاضي 
م���رات ومرات، وأعدُت س���رية أي���ام مضت 
ه���ؤالء  وكان  حممل���ة،  تك���ن  مل  عليه���ا 
ه���م َم���ن حيمل���ون كل ش���يء، وكان���ت 
البنزي���ن يف كل مكان، وكانت الش���رطة 
قوي���ة، وكان التلفزي���ون تلفزيون كذب 
ال تلفزي���ون فتن���ة، وكان معم���ر خيطب 
ويك���ذب في���ه كل يوم، وكان���ت املكرونة 
والرز والدقيق متوفر يف اجلمعية، لكن يا 
س���يدي يبدو أن ما هو موجود يف داخلها ال 

عاقة له باملكرونة.   
  أح���س بها جت���ري كأنها س���تعيش أبداً، 
وأحس بالش���ريان الذي ينقلها وقد انتشر 
يف نواح���ي جديدة من جس���دي مل ينتش���ر 
فيه���ا م���ن قب���ل، وأح���س حبجمه���ا الكبري 
خيفق حت���ى يف أظافر قدمي، وكان ذلك 
يشعرني يف كل مرة أنها لن تعود حتى لو 
عاد الشريان بدورته، وحتى لو احتل هؤالء 
س���بها، وحتى لو ماؤوا مجعياتها بالدقيق 

والرز. 
مل جته���ل م���رة غاي���ة وجوده���ا يف داخلي، 
ومل ختربن���ي م���رة بها بقدر م���ا اختربتي 
إن كن���ُت أع���رف الغاية م���ن وجودنا معًا 
يف جس���د واح���د أو ال أع���رف، وإن كن���ُت 
ال  أو  العم���ر  بقي���ة  مرافقته���ا  أس���تحق 
أس���تحق، وإن كن���ُت أعل���م أن جس���دنا ما 
ه���و إال محار صغ���ري نركبه مع���ًا ليتنقل 
بن���ا من م���كان آلخ���ر، وأن ال���رز واملكرونة 
ومعم���ر القذايف والدقي���ق مل خيلقهم اهلل 

لنا بل حلمارنا.
ماكرة..  

حش���دت كل م���ا عندها من ص���ور لتقول 
ل���ي أنت أيه���ا الرجل تافه وال تس���تحق أن 
تعي���ش ألدق يف داخلك، وش���عرُت بصدمة 
كب���رية وه���ي تش���ري بأصبعه���ا يف وجهي 
وتتش���يأ امامي ككي���ان متوتر عل���ى ُبعد 
مرتي���ن مي، لتق���ول لي ذل���ك وهي تنظر 
لي ب���ازدراء، ث���م تطري خملف���ة وراءها يف 

صدري صدى لدقات أخرى. 
وحزنُت كثرياً س���اعة عرف���ُت أنها كانت 
ال  وال���ذي   2014 الع���امل  كأس  تنتظ���ر 
يفصله يومها عنا س���وى أش���هر، لكن ذلك 
مل حيدث، غادرتي قب���ل الكأس، عافيت يا 
س���يدي وعافت الكأس ال���ذي أعرفه، وهي 
ال���يت مض���ى عليها عق���ود مل تش���اهد فيها 

كأسًا، وذكرتي وهي تقف أمامي بآخر 
مباراة تابعتها يف التلفزيون، وكنُت أعرف 
مل���اذا تذكرني. كانت مباراة قدمية ظهر 
فيه���ا حداء على الشاش���ة وحجب عنا كل 
شيء وحنن مش���دودين يف انتظار اهلدف. 
كان مقاس���ه كبري وال س���بيل لرؤية أي 
ش���يء خلفه، وكان ش���يئًا س���خيفًا للغاية 
شعرنا معه كأن أحداً صفعنا بقوة وحنن 
نش���اهد املباراة، لكن اإلحس���اس بالصفعة 
كان وقتي���ًا وس���رعان ما نس���يناه، وجاءت 
بع���ده يف تلفزيوني صور أخرى أكرب منه 

حجمًا وهي األخرى نسيتها.
نسيُت أنا كل شيء ومل تنسى هي شيئًا.

وذهب���ت،  كث���رية  بأش���ياء  وذكرت���ي 
ودعوته���ا لو تنتظ���ر قليًا فأن���ا ال ميكني 
أن أعيش، وحتى لو عش���ت ال أعرف شكل 
وطع���م احلياة باها، وحاولُت ان أحبس���ها 
لكنها خرجت م���ع األنفاس، ورأيتها تطري 

وتصعد عي حرة طليقة يف الفضاء.
كانت مجيلة.

وأمج���ل م���ن قبل، ح���ني لوحُت هل���ا بيدي 
خلفه���ا  وصرخ���ُت  وتع���ود،  لتس���احمي 
لعله���ا تس���معي، وكنُت أبرر م���ا قمُت به 
لك���ن تربيري كان أقبح م���ن ذنب. كنُت 
اري���د اجليش والش���رطة واملكرون���ة والرز 
وفوقهم احلذاء، وكان ذلك اقبح من ذنب.

وتذكرت احلداء جيداً. 
وملُت نفسي كيف نس���يت صورته القذرة 
حني ظهر فجأة يف وجوهنا على الشاش���ة. 
كنا جنلس واجل���ريان، وليته ظهر لثوان 
واختف���ى بل ظل حت���ى بعد نهاي���ة املبارة، 
ولي���س هذا وحس���ب ب���ل ظه���ر والكرة مل 
يفصلها عن الش���باك س���وى ركلة، وليته 
نظيف���ًا يا س���يدي بل كانت ق���ذارة العامل 
كلها عليه، ورديئًا لكن الظروف ساعدته 
وسهلت له الطريق ليصعد عتبات اإلذاعة 
ويرفع كعب���ه يف وجوهن���ا، يومها قيل أن 
الكل صار يس���ب ويلع���ن الظروف، ويومها 
بالضبط أعطت دقاتي ظهرها للتلفزيون 
عق���وداً،  دام  ش���توي  مبي���ت  يف  ودخل���ت 
وعاش���ت كبقي���ة الن���اس با ك���رة وبا 
ش���يء، حتى فاجأها 2011 وفاجأ اجلميع 
وقلَّب احلداء على وجهه ورماه يف الزبالة، 
فنهض���ْت م���ن مبيتها واس���تعادت حيويتها 
يف حلظ���ات، ومس���حت الغبار عن شاش���ة 
التلفزي���ون، وأصلح���ت جلس���ة صالون مل 
جيل���س علي���ه أحد م���ن عقود، واس���تعدت 
حلضور الكأس، وطفقت تنتظر وحتس���ب 
لي���وم 2014/6/12 يوم افتت���اح املنديال، 
أش���هر  قب���ل  األزالم  ه���ؤالء  ظه���ور  لك���ن 
من ذل���ك، وجت���دد احلن���ني يف داخلي هلم 
واقرتاب���ي منه���م وتفك���ريي يف االنضم���ام 
هلم، اس���تفزها ج���داً ووت���َر العاق���ة بيي 
وبينها وخلبط كل شيء، وجعلها وتعمل 
على اخل���روج مي، والبحث عن مكان آخر 

تعيش فيه.
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اإلحساس بالصفعةأومحارنا الصغري وكأس العامل

                         ابراهيم عثمونه
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صغرياً. 
عرفته 

حماطًا 
كان مثا حيًا على العزلة بيننا. 

بالكت���ب واألح���ام الغريب���ة. مل نف���رتق 
كن���ا دائمًا مع���ا، أخرب 

صغرن���ا. 
ط يف 

ق���
صديقي. فهو 

اآلخرين بنشوة بالغة بأنه 
مثل القادة العظام لديه رهبة مدهش���ة، 
مينحك إحساس���ا 

جم���رد جلوس���ك معه 
ص عظي���م. حتى 

ضرة ش���خ
بأن���ك يف ح

حيرتمون���ه ويعاملون���ه 
كان���وا 

الكب���ار 
صغرياً إال يف 

ط 
كبري. مل يكن ق���

بوق���ار 
ك���ر بأنه قال ل���ي يف إحدى 

مظه���ره. أذ
رحاتنا الطويلة ع���رب األحياء الداخلية 
كان يتب���ع نظام���ًا غريب���ا يف 

– وقته���ا 
املشي الدائم، نهاراً وليا– قال لي:

ص، أريد أن 
” أنا ال أريد أن أشبه أي شخ

كونه ”. 
كما أرداني قدري أن أ

كون 
أ

ف 
كي

كر هذا أقول لنفسي: 
عندما أتذ

خلامس���ة عش���رة أن يفك���ر 
يف ا

ملراه���ق 
كنا فيها 

يت 
صغرية ال

هكذا؟ يف البلدة ال
جيول حولنا من 

ف س���وى ما 
مل نكن نعر

كاى 
ض وراء الفتي���ات. بر

ك���
لع���ب ور

صرخة يف وجوهنا. إنه عدو البلدة 
كان 

كله���ا. ع���دو منطقتنا وأحامن���ا، حتى 
أرواحنا اهلشة. هو ال ينكر شيئًا من هذا 

صديق���ي الوحي���د هو العج���وز الوحيد 
 ”

الذي تكرهونه ”.
ف بأنه يك���ن وداً لعجوز 

كنا نع���ر
حن���ن 

جتره���ي يدعى أدم أن���ري، من 
آت���ى من 

ف جي���داً بأنه 
س���الة ش���يخ أنري. نع���ر

صغ���اراً ال يعتمد 
كل أه���ل البلدة 

ي���رى 
عليهم،أه���ل البلدة مل يكون���وا يرونه إال 
ضبه 

خيشون غ
ص غري مفهوم، 

كش���خ
ط. 

الذي مل يروه ق
مينحه ألحد. 

حيظى باحرتام ال 
كان 

كانت قدره.
العزلة 

حنو 
ف له على 

يف ظام���ه الفكري تكش���
راس���خ بأنه يف منطقة ال بد أن يتعثر يف 
خيطوها. مس���افات طويلة 

كل خط���وة 
واألمل، بلحظ���ات 

حل���زن 
ملغوم���ة با

يت رآها س���ابقًا 
س���خيفة متاث���ل تل���ك ال���

متنى دوم���ًا بكل قلبه 
حت���دث لآلخرين، 

أن ال يك���ون مثله���م. لك���ن للق���در لعب���ة 
صغرية مع���ه يف ذات الفكرة. لقد 

أخرى 
كان يظن 

متنى أال يفعله. 
كل ما 

فعل 
بأن���ه لن يك���رر أمراً قام به غ���ريه. عندما 
صبعه 

صغري يف إ
جلرح ال

ف ذلك ا
كتش

ا
صر األيسر. قال له خاله بان لوالده 

خلن
ا

كنا معًا يف تلك 
صغرية. 

س الندب���ة ال
نف

ي ذلك األمل الذي 
اللحظة. رأيت بأم عي

ظه���ر على وجهه. قال ل���ي فيما بعد بأن 
كان مفاجأة بالنسبة له. أن يشبه 

األمر 
صغري، ق���ال بأنه 

وال���ده حت���ى يف ج���رح 
صرفاته عن 

ض���ى وقت���ه يف االبتع���اد بت
ق

حيسب حسابًا لوالده 
والدته وأخواله. مل 

كان والده قد هجر 
الشارد أن يؤثر فيه. 

صغري عند 
كاى وه���و 

زوجته، ت���رك بر
جلن���ون بع�د 

صيبت با
أخوال���ه. والدت���ه أ

كاى 
شهر من الع�زلة القاسية. عمل بر

ع�ل���ى نفس���ه م�نذ العاش���رة أن ال يش����به 
أح�داً م�ن ه����ذه الب�لدة ”تازر”. يبدو بأنه 
حتت وطأة هذا العمل املرهق نسى والده 
كانت إنذارا مرعبا. إنه مل 

متامًا. الندبة 
كان 

صيب به���ا. هل 
ك���ر متى أ

يكن يذ
صغر؟ 

صبع���ه منذ ال
كان يف إ

جرح���ًا أم 
مل يك���ن يفهم األمر مطلقًا. أليام ظننته 
ىل التحدث 

ب���دوري س���يجن. لكنه ع���اد إ
ميلكها: حكم���ة الغرب، 

يت 
ع���ن الكتب ال���

كامًا 
كتابا 

الش���يخ والبحر. مرة ق���رأ 
صفح���ة يف ليلة واحدة، رواية 

من 500 
كري���ات م���ن من���زل 

دوستوسفس���كي: ذ
املوتى. 

كان يتح���دث ع���ن مش���اعره املختلطة 
حلري���ة يف الفن 

وع���ن حبه لاح���دود وا
س���وى 

الغرب���ي وإن التقالي���د ليس���ت 
كان يرس���م لنفس���ه الشرك منذ 

أوهام. 
يف أف���كاره، 

كن���ت أس���ابقه 
الطفول���ة. 

جمارته 
أحيان���ا ال أفهمه أبدأ، أعجز عن 

فأهز رأسي مس���تغربًا أي شيطان يسكن 
صديق���ي: م���رة أخ���ذت أح���دى أش���عاره 
ىل أس���تاذي ال���ذي قراها على 

الطويل���ة إ
كرس���يه به���دوء وإمعان، عندم���ا انتهى 
كتابة 

ص���وت غريب: ه���ذه 
منه���ا ق���ال ب

كانت أش���عاراً مدهشة، 
ش���يطان رجيم. 

متام���ًا. حاول���ت جاه���داً فهمها. 
منحل���ة 

فيما بعد بدأت بفهم تلميحاته ورموزه، 
مجل���ة من���ه أو 

ك���ر 
حلظ���ة أتذ

كل 
يف 

كاما لنا معًا فابتس���م 
كلمة أو حدثًا 

ي ألن���ي فهمته أخ���رياً. بعد ذلك 
م���ن قل

يف األدب 
يت 

ني، أثن���اء دراس���
بعش���ر س���ن

كتبت قليا من ش���روحاته 
جنليزي 

اإل
ع���ن نفس���ه.قابلته يف بنغ���ازي أوائل عام 
كه التام، 

صل لش���ر
كان ق���د و

 2005
حنيًا، يبعث على 

صبح مثل الشيطان، 
أ

ي عن 
ي وسأل

التساؤل. أس���تاذي استدع
صًا 

كان ملخ
صري ال���ذي 

ضوع���ي الق
مو

ني 
ي وب

حلكاية حدثت بي
ني 

صفحت���
يف 

كاى. قل���ت ل���ه إنه���ا فكرة م���ن أحد 
ب���ر

ف عليه، مل 
ي التعر

صدق���اء، فطلب م
األ

كاى 
كن استطيع أن أقدم له شيئًا، بر

أ

كان قد ترك ليبيا.
ىل األدب 

بس���بب تل���ك الندب���ة دخ���ل إ
صار يتح���دث بثقة 

ض، 
الظام���ي املري���

يت 
ط الق���در، التفاهات ال

عمياء عن خط
تأت���ي نتيج���ة خط���أ أخاق���ي. أو عق���د 
حنرافات 

نفسية جراء فعل ال إنساني. اال
ضلة. رواية 

صبح���ت لعبته املف
الفكرية أ

ضى 
حلرم لفولكنر، الكثري من املر

مث���ل ا
ف 

ني والعج���وز أن���ري املع���رو
النفس���ي

ك���رب منح���ل عرفته 
ني التي���دا بأن���ه ا

ب���
حلاد. 

ط باإل
حم���ا

صديق���ي 
صح���راء، 

ال
س 

ضائع���ة باألس���ا
صيته 

كان���ت ش���خ
جل���و العائلي والكراهيات 

فحرمانه من ا
ني أخوال���ه 

ط عائلت���ه ب���
املنتش���رة وس���

وأعم���ام أخوال���ه، الزعام���ات املتواجه���ة 
دائم���ا يف س���يل ال ينته���ي م���ن املش���ادات 
يت ال ترح���م ألفراد 

الكامي���ة والته���م ال
م���ن عائلت���ه. ه���ذه األم���ور خلق���ت منه 
صلة بالبلدة 

كل شيء له 
صًا يكره 

شخ
ضه املدمر حيال 

أو أفكار البلدة، منها مر
صية 

كل حال ش���خ
التقالي���د، إنه على 

كوابيسه. 
ني: أحامه و

ني عامل
متمزقة ب

يت 
ذلك التمزق أعرفه اآلن جيداً. فمعرف

صفح���ات. 
كت���ب ه���ذه ال

ي أ
ب���ه جعلت���

كثر من 
ي أ

يت علقت يف ذه
فالكلمة ال���

كانت:
كاى 

كلمات بر
سواها من 

كنت أشعر دومًا بكلماتهم تنسلخ عن 
 ”

جسدي وروحي ”.
س 

كن���ا نتح���دث ع���ن بورخي���
وقته���ا 

حلم���ه 
ص 

وأحام���ه الغريب���ة. باألخ���
جيد نفس���ه يف منزل من 

املرع���ب حينما 
ني خال���ي م���ن النواف���ذ واألبواب، 

طابق���
ص أعمى 

مظل���م حت���ى بالنس���بة لش���خ
جلدران 

س ا
س الرع���ب يتحس���

وبإحس���ا
كأنه يبتعد عن ع���دو يلحقه من داخل 
ش 

كورني
يف 

كن���ا 
حلج���رات. 

إح���دى ا
كم من 

ف 
حنن على بع���د أل

بنغ���ازي، و
كنا قادرين على 

أقوى س���لطة ملراقبتنا، 
مجل فتيات 

أن نس���هر حتى الفجر م���ع أ
كنا 

صاخبة. 
حلف���ات الس���ودانية ال

يف ا
ضل ليالينا 

حتقيق أف
قادري���ن حتى على 

ف م���ن رقي���ب. لك���ن 
الش���بابية دون خ���و

كبرياً. ق���ال وهو 
كان زاه���داً 

كاى 
ب���ر

ىل األفق املغرب:
حيدق إ

مثة 
” أش���عر بأني مط���ارد على ال���دوام، 

ي ” 
قدر ياحق

كاب 
حك���ى ل���ي حلم���ه م���رة أخ���رى: 

شرس���ة تط���ارده ع���رب األحياء، الس���ماء 
صح���راء بوس���عه أن يش���تم 

متط���ر يف ال
ف 

خبو
ض 

ك
رائح���ة ال���رتاب املبت���ل، ير

ض، 
صح���راء مبتل���ة األر

ىل 
ص���ل إ

لي
ف.

كية وخو
رائحة ز

صدق أمراً ؟ ”.
” هل ت

ض���وع األحام 
ظننته س���يتحدث عن مو

حينما قال:
خيلق قدراً مشابها؟ 

هلل 
” هل تعتقد بأن ا

كأن���ي نس���خة واح���دة ل���كل األخط���اء 
البشرية ” 

كان سؤاله مباغتُا، فقلت:
ظ؟ ". 

حل
" أتعنيسوء ا

ي 
ظ. مل يكن يع

حل���
ي س���وء ا

مل يكن يع
كان 

ضمن نط���اق تفك���ريي. 
أي ش���يء 

مسوات خلقت 
حيلق بعي���داً يف 

كعادته 
ط ألجلهم. إني 

ني، فق���
ص معين

ألش���خا

ني الذين 
ىل املعذب

ص���وره دومًا أق���رب إ
أت

أحبه���م عل���ى ال���دوام: دويستوفس���كي 
ىل 

كي. شهاب من زمن أخر إ
كازانتزا

و
مكان أخر. 

ط مشتعا.
شهاب يسق

حلقة 
يت ا

بالرغم من جهلي وعدم معرف
كن���ت 

ي 
حي���دث يف داخل���ه إال إن���

عم���ا 
حلقيق���ي الوحيد م���ن البلدة. 

صديق���ه ا
كث���رية أش���عر بأن���ه يعتربن���ي 

أحيان���ًا 

صيته املعق���دة. يف 
ج���زءاً من���ه، من ش���خ

ض���ًا أش���عر بأن���ه ل���دى 
حلقيق���ة أن���ا أي

ا
جتاه���ه، فعندما ترك 

س 
س اإلحس���ا

نف���
البل���دة بع���د س���نوات غرق���ت يف دوامات 
صداقاتي األخرى 

كان���ت 
من الوح���دة، 

كن قادراً 
جلي���د مل أ

على غري مس���توى ا
على التفاهم مع اآلخرين لذا بدأت أعي 
ط 

صية، ب���دأت أرى ما يرب
يت الش���خ

عزل
صحية، رأيت 

س من أمور غ���ري 
ني النا

ب���
يت يتحدث عنها 

ضوح تلك التفاه���ة ال
بو

كاى.
بر

يت على أم���ل اللقاء به 
ضي���ت أغلب وق���

ق
حب���ث عن 

م���رة أخ���رى. لس���نوات وأن���ا أ
جتمعنا. مل أعد أس���تطيع 

حلظة واحدة 
البق���اء دون التفك���ري في���ه، األس���ئلة 
ي، الرؤى 

واألحام بدأت تتكاث���ر يف ذه
حملكوم���ة 

جملتمع���ات ا
ع���ن القداس���ات وا

باألف���كار اهلجين���ة املدم���رة الناش���ئة 
نتيج���ة حي���اة قاس���ية وانغ���اق فك���ري 
جمرد 

مل يكن 
كاى 

صديقي بر
حمكم. 

صية أخ���رى، إن���ه ح���امل حقيق���ي 
ش���خ

ض 
ض القديم نفس���ه: املر

ص���اب بامل���ر
م

جيعله مفعمًا باألفكار، الطموح يف 
الذي 

صدره مل يكن له حد. 
مجل���ه القاطع���ة عندم���ا قال لي 

إحدى 
ميان:

بكل إ

كلنا 
ض، 

س على األر
مثة مقد

”مل يعد 
كنا هنا على 

مثة إله خلقن���ا وتر
س���واء، 

ص مقدس���ون؟ 
ض، مل هناك أش���خا

األر
س ”. 

ال أحد مقد
يف تل���ك األي���ام ب���أن لدي���ه 

يق���ول ل���ي 
صورات حول ليبي���ا. أنا ال أفهمه، أقول: 

ت
س عن مكتبة يود 

حبما
ما هي ؟ يتحدث 

إنشاءها، عن تشعب حقيقي يف املستقبل 
حلقيقة بدل 

ضه���ا يف ا
ط ليبي���ا ببع

لرب���
جتعل 

حنن في���ه. عن أفكار 
الوه���م الذي 

كة 
كبرياً م���ن حر

من اإلنس���ان ج���زءاً 
ض���ع يف أذهانهم بأنهم ليس���وا 

ثقافي���ة ت
حلظة 

ص���اد أي���ة 
ني م���ن االقت

حمكوم���
صادي 

أخ���رى. يقول لي إن الزم���ن االقت
صور دمر اإلنس���ان من الداخل، 

طوال الع
مي���ة قت���ل 

ض���ارات القد
حل

كل ا
يف 

ص���اد روح الدين. يق���ول يف غمراته 
االقت

حلماس���ية الكث���رية، حت���ى الدي���ن ب���ا 
ا

ي ش���يئًا، علينا أن 
ثقاف���ة حقيقية ال يع

ف تتحرك األفكار يف أذهاننا، 
كي

ف 
نعر

ني تلك األفكار 
ط ب

أن نفهم مدى االرتبا
ننحه���م 

صحراوي���ة. أن 
والش���عوب ال

القدرة على االرتقاء بأنفس���هم أخاقيًا. 
ضًا عن 

ي أي
حيدث

أن نبحث عن التوافق. 
الفن وأساليبه الكثرية. 

كن أفهمه على الدوام. 
أنا مل أ

ال يفهمه���ا 
ضبابي���ة 

كان���ت أف���كاراً 
كنت قد 

كاى. 
ص مثل بر

س���وى ش���خ
يت يف دراس���ة األدب، الفلسفة 

ضيت وق
ق

كنت أعد نفسي 
والسياس���ية، يف داخلي 

كاى، ظننت���ه أم���راً 
لش���يء يزمع���ه ب���ر

يت مل أفهم 
عظيم���ًا. عنوانه تلك املكتبة ال

كداً 
كن���ت متأ

ط. 
معامله���ا ورمزيتها ق

صديقي. تعمقت 
ي شيئًا يف لغة 

بأنها تع
يف األمور الروحية عرب التاريخ، درس���ت 
كات 

حلر
ص الرمزي���ة وإنش���اء ا

ص���
الق

يت تستخدم 
ضة ال

السرية واللغات املنقر
كات العسكرية 

ني الشر
صل ب

كلغة توا
كن���ت 

س. 
جلواس���ي

ص���ة بتدري���ب ا
خلا

ا
س بنفس���ه 

عل���ى اس���تعداد ملقابل���ة إبلي���
ض 

حلديث العاملي، يف بع
لتعلم أس���لوب ا

املواق���ع مث���ة مق���االت ع���ن تاري���خ عل���م 
الس���رية، مواقع سيئة السمعة من طراز 
جملن���ون” 

” الع���امل املأخ���وذ والسياس���ي ا
ض 

املنش���ورتان باللغ���ة االيطالي���ة وبع���
يت تتحدث عن لقاءات 

املواقع األخرى وال
ض 

ني الش���يطان وبع
غريبة يف التاريخ ب

مية. 
يت حاربته���ا الديانات القد

األفكار ال
حلقيقة 

مواق���ع أنش���أها رج���ال عرف���وا ا
صفها املؤرخون 

يت غالبًا ما ي
جلديدة وال

ا
ضوح يف 

كما يرد بو
حلقيقة البش���عة 

با
املوقع األمريكي ” ظل املراوغ ”. األحاديث 
ض���رات الس���رية ع���ن الكاهن���ات، 

حملا
وا

ض الفاس���فة الكبار. 
وبذوره���ن يف بع���

ض���ع قدمه 
كاى و

كنت أش���عر ب���أن بر
حلديث عن 

كل ه���ذه البقاع. مل���اذا ا
عرب 

ضة يف 
أس���اطري أوليم���ب واآلهل���ة املنقر

صحاري الليبية؟. ملاذا دراساته الاهثة 
ال

كنت 
جلديدة؟ 

صورة اهلوليودية ا
عن ال

كاى يزمع فعل شيء ما 
كدا بأن بر

متأ
بكل هذا الرتاث. 

كنت على استعداد له.
س ، بل 

”أن���ا اآلن أؤمن بأن���ه ال أحد مقد
أؤمن بأنه حتى األفكار ليست مقدسة ”.

مسعت ب���أن أحدهم ينش���أ 
ني 

قب���ل س���نت
مجعيات يف أفريقيا. 

برعاية منظمة ما، 
كامريون، جنوب 

بدأ يف تش���اد، النيجر، 
يت 

س الفنية ال
ض امل���دار

أفريقيا ويف بع
مجعي���ات 

ص. 
س الس���ينما والرق���

ت���در
س مهماته���ا بس���بع لغ���ات 

مت���ار
عاملي���ة 

يف 
كت���وراً 

ص���دري د
كان م

ال تكت���ب. 
ىل 

مت���رات إ
التاري���خ خ���رج ألح���دى املؤ

كتور لبناني 
صًا هو د

روس���يا فقابل شخ
ي يتزعم فروع 

هن���اك أخربه بأن مثة لي
مجعية س���رية ُتنش���أ يف أفريقي���ا يعتقد 
ض مناطق 

بأن هلا جذوراً سياسية. يف بع
مسع���ت ع���ن مش���روع مكتب���ة 

جلن���وب 
ا

كبرية س���رية تق���ام أثن���اء االحتفاالت. 
كثرية 

أخربني ب���أن املش���اريع العاملي���ة 
يف املنطقة طوال عش���رين س���نة الحقة. 
مش���اريع عس���كرية م���ن الط���راز األول. 

صانع لألس���لحة، ق���وة أخرى 
قواع���د، م

غريب���ة ال ش���كل هلا تنش���ئ معس���كراتها 
ط بعد يف 

حملاربة ع���دو مل يهب
ص���ة 

خلا
ا

املنطقة, سألته مأخوذاً:
ي أمريكا؟ ".

" أتع
ف 

ض���ا
كت���ور ث���م أ

" ال أعل���م ". ق���ال الد
ضحة" 

صرية بسخرية وا
متفكراً بلغة م

س مثة شيء مفهوم، إنهم ال 
يف روسيا لي

جلليد ". 
يرون أبعد من منطقة ا

خيربن���ي س���وى عناوي���ن. 
مل 

اللبنان���ي 
خمططات واس���عة 

صديقي عن 
أخربني 

ك���ر 
كث���رية: أوروبي���ة وذ

م���ن دول 
كات 

مثة ش���ر
ني، م���ا فهمته ب���أن 

ص���
ال

صنع منطق���ة جديدة. 
حت���اول 

كب���رية 
حلديث ش���عرت فعا 

مسعت هذا ا
عندما 

خلاط���ئ. هل غري 
بأن���ي أعم���ل يف املكان ا

ضمن من 
كاى م���ن أف���كاره أم إن���ه 

ب���ر
ك�ات– العدو؟. 

يع���دون للم�اقاة الش���ر
ألول م���رة ش���عرت بأن���ه غ���ري مفه���وم 
حتديد 

كن قادراً على 
بالنس���بة لي. مل أ

ص ال 
حتدد جانب ش���خ

ف 
كي���

جانب���ه. 
يؤمن باألمور املقدسة، باألمور املطلقة. 
ف نفس���ي. إن 

ميكن���ك أب���دًا، فأن���ا أعر
ال 

كبرية. إن 
كذب���ة 

حملددة 
جتاه���ات ا

اال
ف 

كذبة فلم أحاول أن أعر
كان األمر 

ي لس���نوات غري 
كاى؟. ظننت

م���كان ب���ر
ف عاجزاً عن 

مؤمن باملقدس���ات. إني أق���
جي�ري 

حمل���ددة مل 
يت غ����ري ا

الفه���م. رؤي
حولي من أسرار. 

ض األلغ���از من 
أح���اول وحي���داً حل بع���

كاى. 
مية مع بر

مقاباتي القد
كان يرس���م 

يف بنغ���ازي س���نة 2005 
صحيح 

صبية شديدة، 
خطوات حياته  بع

مية قتل مل يرتكبها، وتلك 
جبر

إنه أتهم 
صًا 

كانت أم���راً متأ
صبي���ة الغريبة 

الع
صم���ت وهو يتحدث 

كنت أراقبه ب
في���ه. 

مي���ة، يتحدث 
ض الكتاب���ات القد

ع���ن بع
عن روايات الكوني بشكل غريب، إن فيها 
رم���وزاً لعامل���ي، إن الكون���ي رغ���م هدوئه 
ف. وإال ماذا أخذ 

ميل���ك طبائع رجل عني
س؟ م���اذا أخذ عن نيتش���ه؟ يف 

عن ال���رو
حتكي عن 

رأيه إن تلك الروايات الكثرية 
الطم����وح املثري للعامل يبن�ى بهدوء. حيث 
ال ينتهي الرجل إال بطا وشبه شيطاني، 
كان يس���كن يف غرفة 

كجائ���ع روحي. 
مميز، 

ش إيراني 
واس���عة مفروش���ة بفرا

كان يفتخ���ر بأنه ميتلك مثله، رغم إنه 
ض الروعة 

ميا قليا فإن في���ه بع
ب���دا قد

ض األلبومات 
ني. الكتب الكث���رية، بع

للع
الغربية واألفام الكاسيكية من طراز: 
ك���� ” 

حلديث���ة 
س ”، ا

” م���كان يف الش���م
صابات نيويورك ”.

ع
" ماذا تريد أن تفعل يف حياتك؟ ".

ي بهدوء. فأجبته:
سأل

ني ". 
" أريد أن أجرب الكتابة بلغت

كنت أري���د أن أث���ري إعجابه. 
قل���ت هذا،

كلمة.
صمت دون 

لكنه 
كان يتحدث عن الفن، املوسيقى 

وقتها 
كان مؤمن���ًا بدرجة 

صناعة األف���ام، 
و

صورة 
كب���رية بأخاقي���ات هولي���وود، ال

يت ترس���لها للع���امل. االنبهار 
العظيمة ال

ش 
الش���ديد والرغب���ة العميق���ة يف العي���

كامل لألس���لوب اهلوليودي 
ضمن عامل 

املث���ري. مل يكن يبحث ع���ن النجومية، بل 
كان عائقه الوحيد هو 

صناع���ة النجوم. 
جتاهًا 

إحساس���ه الثقيل بأن القدر رسم ا
كان يريد 

كس���ًا ملا يتمناه لنفس���ه. 
معا

يف منطق���ة 
ك���ة ثقافي���ة عميق���ة 

حر
صح���راء. حس���ب رأي���ه إنه���ا منطق���ة 

ال
ضارات العاملية عرب التاريخ. 

حل
اندحار ا

ف مطلقًا 
صمته تلك مل أعر

حلظ���ات 
يف 

ضوعي 
ف بأنه مو

با ع���ر
ما فك���ر فيه. ر

يت عش���تها منذ 
كرب، ه���و وأحامه ال

األ
ي أظنه���ا أحيانا أحامًا 

صغر حت���ى إن
ال

كاى 
ي أنا لست سوى بر

كأن
ي، 

ص
خت

مخس���ة 
مسعت تلك األخبار بعد 

نفس���ه 
ف 

حن���ن اآلن على مش���ار
عش���ر عام���ًا و

ىل منطقة 
ع���ام حاس���م، الع���امل ينظ���ر إ

ض���ع ذاه���ب 
صح���راء ويب���دو إن الو

ال
مجعي���ة أوروبي���ة 

مث���ة 
ىل االنفج���ار. 

إ
ضاع 

حبثًا عن األو
ي 

كة طلبت م
مشرت

حبثي. سأس���لمه بعد 
يف املنطقة. أنهيت 

كب���ار 
جيم���ع 

مت���ر ال���ذي 
ىل املؤ

ش���هر إ
ني عن تاريخ ش���فوي قديم، تاريخ 

الباحث
س تلقيت 

ش���فوي للغات ال تكت���ب. باألم
ي عن 

مكاملة من رئيس���ي املباش���ر يس���أل
ص يعتقد أنه من بلدت���ي، قال بأن 

ش���خ
مخيسي. 

ضل 
مسه: فا

أ
قلت:

صًا بهذا االسم ". 
ف شخ

" بأني ال أعر
كاى 

أغلق���ت الس���ماعة وأنا أفك���ر يف بر
ي يف لغة 

كاى يع���
هامش���يمي. ف����: ب���ر

ضل، هامش���يمي 
ك���ة– الف

التي���دا: الرب
مخيس���ي. 

ضل 
س أي: فا

مخي
ي اب���ن 

يع
كاى باس���م مستعار؟  شعرت 

هل هو بر
كأني 

بشيء من السعادة، فقد أحسست 
اقرتبت منه.

بنغازي - 2009 \ 2010
shuokrim

edi@
gm

ail.com

كاى هامشيمي.
صديقي بر

                                                       شكري عبد القادر ميدي أجي
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زمان م���ع منتصف أربعيني���ات القرن املاضي 
، كان االحت���اد الس���وفييت صاحب اخلمس���ة 
عش���رة مجهورية ، يش���كل دولة قوية بالقدر 
ال���كايف ج���دا ، يناف���س ويتح���دى اجلمهورية 
الدس���تورية الفيدرالي���ة ، املس���ماة الوالي���ات 
املّتح���دة األمريكّي���ة ، وال���يت تضم مخس���ني 
س���يطرت  نس���بيا  طويل���ة  ولف���رتة  والي���ة.  
وحتكم���ت هات���ان القوت���ان يف الع���امل كل���ه، 
ويف كل اجملاالت تقريب���ا، بدءاً من  جماالت 
السياس���ة واالقتص���اد وغزو الفض���اء، ونهاية 
بالتحالف���ات العس���كرية وتطوي���ر األس���لحة 
االس���رتاتيجية . بق���ى ه���ذا االمرعل���ى ما هو 
علي���ه م���ن تناف���س وص���راع ب���ني القطب���ني 
حت���ى أوائ���ل التس���عينيات ، ح���ني انته���ت ما 
يس���مى احل���رب الب���اردة بينهم���ا ، ورجع���ت 
برل���ني املدين���ة األملاني���ة مدينة واح���دة، بعد 
أن كان���ت مقس���ومة نصف���ني ، وملعبا مهما 
االحت���اد  ب���ني  االس���تخباراتية  للمع���ارك 
الس���وفييت والوالي���ات املّتح���دة األمريكّي���ة ، 
لتنف���رد األخ���رية بالس���يطرة عل���ى الع���امل ، 

وي���ربز مصطل���ح )األمرك���ة( كش���كل من 
أش���كال العوملة اجلديدة ، وليتفنن االمريكان 
يف ف���رض كاف���ة أش���كال اهليمن���ة الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية والسياس���ية على 
الع���امل كل���ه،  بينم���ا أكتفت بع���ض الدول 
باس���تهاك ما يقدم هلا ، و تكفلت دول أخري 
، بعقد الندوات واملؤمترات العاملية ، لدراس���ة 
ه���ذه الظاه���رة وحماولة االس���تفادة منها أو 

احلد من خماطرها..!!  
يف ع���ام 1991م  تف���كك احت���اد اجلمهوريات 
االشرتاكية الس���وفيتية ،وتغريت اجلغرافيا 
كم���ا األيديولوجي���ا اليت توحدها ، فس���قط 
النظام الشيوعي ، وتفتت دوله اخلمسة عشر 
اليت كانت تش���كل أكرب ق���وة يف العامل ، ومل 
يتبق���ى له م���ن أثر س���وى روس���يا االحتادية 
اخلارجة من رحم االحتاد السوفييت العماق 
، كمولود مشوه، ومل يتمكن بوريس يلتسني 
طوال مثاني س���نوات وهي فرتة رئاس���ته ، من 
حتقيق شيء س���وى تهيئة اجلو املائم للدب  
الروس���ي، ليدخل يف س���بات عمي���ق وطويل، 
فس���يطرت املافي���ا  عل���ى الب���اد ، وأرتفع���ت 
معدالت البطالة، والفس���اد والتضخم ، وربا 
اإلجن���از الوحي���د ال���ذي حققه يلتس���ني بعد 
اس���تقالته واعت���ذاره من ش���عبه لفش���له ، هو 
تكليف���ه لرج���ل املخابرات و ضاب���ط ال)كي 

جي بي( الق���وي فادميري بوتني، ليتوىل أمر 
روس���يا من بعده ، وكان ذلك يف أخر يوم يف 
الق���رن العش���رين ، يوم 31 ديس���مرب 1999، 
ليت���م انتخاب فادمي���ري بوتني رمسيا يف عام 
انتخاب���ه يف كل دورة  ، ويتواص���ل  2000م 
انتخابي���ة ، ليعكس بذل���ك حصوله على ثقة 
أغل���ب الروس ، وعلى املركز األول يف قائمة 
جملة فورب���س باعتباره أكثر الش���خصيات  

املؤثرة يف العامل عام 2013.  
القيص���ر فادميري رجل قوي االن، وحيس���ب 
له العامل ألف حس���اب . فقد تس���اءل بتوجس 
وخ���وف، بوري���س جونس���ون ، عم���دة لن���دن 
وكب���ري احملرري���ن يف صحيف���ة تيليج���راف 
الربيطانية يف مقال مهم ،نش���رته الصحيفة 
على موقعها االلكرتون���ي ، عن مدى التقارب 
والش���به بني بوتني وجوزيف ستالني املؤسس 

احلقيقي لاحتاد السوفييت !!! .
 لق���د بدأ الرجل  يقرتب بش���دة من اس���تعادة 
جمد االحت���اد الس���وفييت العم���اق القديم ، 
خارجي���ا ، وض���ع  القيص���ر فادمي���ري بوتني 

دولت���ه يف مكانها الذي يري���د ، فصارت كما 
كانت قط���ب مؤثر يف اخلريطة السياس���ية 
للع���امل ، ليعلن عن اس���تفاقة الدب الروس���ي 
ال���ذي اعل���ن ع���ن وج���وده ،ب���ل وكش���ر عن 
أنياب���ه أيضا يف أكثر من م���رة . وقد تناولت 
وس���ائل االع���ام العاملي���ة  قس���وة بوتني حني 
ق���ال خماطبا رئيس وفد عربي زار الكرملني 
واس���يادكم  انت���م  روس���يا  م���ع  تلعب���وا  ال   “

االمريكيني، ألنها حترقكم”.  
مع انط���اق ت���وراث الربيع العرب���ي امتنعت 
روس���يا ع���ن الوقوف ض���د النات���و ومكنته من 
مس���اعدة لليبي���ا ألس���باب إنس���انية  وذل���ك 
خوفه���ا  رغ���م   ، التصوي���ت  ع���ن  بامتناعه���ا 
، اىل  امل���د اإلس���امي  تنام���ي ووص���ول  م���ن 
اجلمهوري���ات اإلس���امية والشيش���ان ، ال���يت 
انهكتها ، وجنحت يف حتويل حربها معهم اىل 
حرب داخلية ، كم���ا غريت موقفها املعارض 
للث���ورة املصري���ة ، بع���د جناحه���ا وس���قوط 
مب���ارك  مباش���رة وب���ذكاء ودبلوماس���ية مل 
تغض���ب املصري���ني  ،وهي االن حتمي س���وريا 
علن���ا ، و متن���ع  ص���دور أي ق���رار يدينه���ا ،أو 
يفرض عقوب���ات عليها ، وموقف روس���يا مع 
س���وريا ش���ديد الوضوح وعل���ي ، فهي تطالب 
حبل األزمة الس���ورية عن طريق احلوار بني 
بشار وأطراف املعارضة. وسبب ذلك أن الدب 

اليري���د أن يتخل���ى ع���ن قواعد عس���كرية له  
،تواج���ه وتردع صواريخ األمري���كان املنصوبة 
على األراض���ي الرتكية ، خاص���ة أن كانت 
ه���ذه القواع���د عل���ى رم���ال ش���واطئ س���وريا 

الدافئة .
القيصر فادميري بوت���ني قليل الكام، ولكنه 
ينفذ ما يقول خاطب ش���عبه ي���وم الثاثاء يف 
الثامن عش���ر من مارس ه���ذا العام وقال هلم 
يا ش���عي العزيز " القرم هي مركز اعتزازنا 
وعليه���ا ان تك���ون حت���ت الس���يادة الروس���ية 
القوي���ة والثابت���ة."  بعده���ا ويف ي���وم اجلمعة 
من نفس األس���بوع ويف حتد لل���دول الغربية 
ودول الع���امل املعارض���ة لباده وق���ع الرئيس 
القيصر، قانونا يس���تكمل عملي���ة ضم القرم 
إىل روسيا بعد تصديق الربملان الروسي على 
اتفاقي���ة انضمام إقليم الق���رم املهم ، نعم نفذ 
ما ق���ال وبذل���ك اعتز ب���ه ال���روس واحرتموه 
وص���ربوا عليه ألنه أعاد هلم اجم���اد غابرة ال 

تقدر بثمن .
، ورب���ا  م���ا يهمن���ا معرفت���ه  داخلي���ا وه���ذا 
نس���تخلص دروس  مهمة م���ن جتربة الدب 
أو   ، ليبي���ني  كمواطن���ني  س���واء  الروس���ي  
كساس���ة يتنازعون على حكم ليبيا . روس���يا 
يف ب���دأت برتتي���ب بيتها م���ن الداخل جنحت 
، احرتم���ت الدس���تور ،وأع���اد  بش���كل ممت���از 
رئيس���ها بوت���ني احلي���اة احلزبي���ة إىل الباد 
ومس���ح للألحزاب كله���ا بالعم���ل وفقا هلذا 
الدس���تور ، ومتكن من أع���اده الثقة للمواطن 
الروس���ي يف عظمة بادة مستخدما تواضعه 
اجلم م���رة ،وعصاته الغليظة م���رات ومرات 
.وم���ا أحوجنا حن���ن يف ليبيا من أن يس���تعيد 
ش���بابنا وثوارن���ا تقته���م ويب���ادروا بأس���تعادة 
الث���ورة املس���روقة ويش���رعوا يف بن���اء الدولة 

املرتقبة.
حارب القيصر فادميري بوتني البريوقراطية 
والفس���اد اإلداري وانتصر علي���ه ، ووقف إىل 
جانب شعبه ضد املافيا الروسية وطمع كبار 
أصحاب الثراء الفاحش ،وخلص روس���يا من 
س���يطرتهم ،وحبس���ب  تقارير صندوق النقد 
الدول���ي ال���يت تتح���دث باألرقام ف���أن معدل 
البطال���ة والتضخم اخنفضا بش���كل ملحوظ 
، وبذل���ك ارتف���ع الدخ���ل احلقيق���ي للروس 
بنسبة %50، كما جنح الكرملني يف تسديد 
ديون خارجية تبل���غ قيمتها 50 مليار دوالر، 
جورن���ال  س���رتيت  وول  صحيف���ة  وأش���ارت 
أح���د  يف   )The Wall Street Journal(
أعداده���ا مؤخ���را إىل أن االحتياطي األجني 
للبن���ك املرك���زي الروس���ي وص���ل  يف عه���د 
فادمي���ري بوت���ني إىل 84 ملي���ار دوالر، وهذا 
حبس���ب الصحيفة رقم قياس���ي وي���دل على 
االنتعاش املالي اليت حظيت به روس���يا وجعل 
اقتصاده���ا واحد من أكرب عش���ر اقتصاديات  

مهمة يف العامل. 
والجم���ال للش���ك يف أن���ه ل���ن تقام لن���ا دولة 
يف ليبي���ا، اال بع���د التخل���ص م���ن املافي���ا اليت 
تستخدم الدين والسياسة لتحكمنا بشعارات 
زائف���ة ، وان���ا علي يق���ني أننا س���نقرأ الدرس 
الروسي جيدا ونستفيد، وأن ليبيا فيها شباب 
صقور ونسور ستصحو وتنتفض  متاما كما 

فعلها الدب الروسي العجوز ... قولوا يارب !!!

 صحوة الدب الروسي.!!
هل مثة درس نستفيد منه؟
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فتحي بن خليفة رئيس 
الكونغرس العاملي 
: طرابلس مل تعد 

العاصمة املوثوق بها 
وع���ن املؤمت���ر وأهدافه واملش���اركني في���ه، التق���ت »بوابة 
الوس���ط« فتح���ي بن خليف���ة بصفت���ه رئيًس���ا للكونغرس 
العامل���ي لألمازيغ. بداية أوضح بن خليفة أن »دورة املؤمتر 
الع���ام للكونغ���رس العامل���ي األمازيغ���ي ُتعق���د كل ث���اث 
س���نوات، وفيها ُيقيَّم أداء الكونغرس خال الثاث س���نوات 
اليت تس���بق ال���دورة، وإعادة انتخاب اهلي���اكل التنظيمية 
للكونغ���رس: الرئي���س واملكت���ب الدولي )املكتب الرئاس���ي: 
 � امل���ال ومس���اعده  � أم���ني  ن���واب الرئي���س يف كل دول���ة 
الس���كرتري الع���ام ومس���اعده � وخيتار الرئي���س جمموعة 
من مستش���اريه املكلفني بهام(، وينتخب كذلك اجمللس 
الفيدرال���ي )مث���ل برمل���ان في���ه ممثل���ون ع���ن كل أمازيغ 
العامل(«.وتاب���ع: »ج���رت الع���ادة أن يوص���ى يف نهاي���ة كل 
مؤمتر بكان انعقاد املؤمتر التالي، وعلى املكتب الرئاسي. 
ومؤمتر جربة السادس أوصى بليبيا مكاًنا للدورة املقبلة، 
واجتم���اع املكتب الدولي يف نهاية 2013 بتونس العاصمة 
أقر ليبيا بعد منافس���ه من طرف باري���س والرباط. ولكن 
ق���ال:  زوارة،  أس���باب  املرجح«.وع���ن  كان  زوارة  مل���ف 
»ألس���باب كمي���ة ونوعي���ة، وإش���ارة ب���أن طرابل���س اليت 
تقبع حتت س���لطات خارجة عن القانون س���واء سياسية أو 
عس���كرية أمنية هي يف الواقع مل تعد العاصمة اليت ميكن 
الوث���وق بها، وأن هناك مدًنا أكثر ش���أًنا من طرابلس من 
حي���ث توفر النظام واألمان والتس���اكن الش���عي، وميكن 
لألمازي���غ أن ينظم���وا حدًث���ا دوليًّ���ا كه���ذا بع���زل ع���ن 
الس���لطات املركزي���ة اهلش���ة، واليت ت���دور يف فلك الرعب 

واإلرهاب والتخبط السياسي«.واس���تكمل حديثه موضًحا 
بقول���ه: »إن زوارة كعاصمة ثقافية لألمازيغ تتوفر فيها 
البني���ة التحتية واللوجيس���تية الس���تقبال ح���دث كهذا، 
مثل فن���ادق وإقامات وقاعات وماعب وس���احات عمومية 
وس���احل ش���اطئ خاب، وكذا ميناء حبري دولي ومطار 
جوي ومعرب حدودي آمن، فضًا عن جمتمع مدني جمند 
بالكامل هلذا احلدث«.واختتم بن خليفة بقوله: »هو حدث 
سيلتقي فيه أمازيغ العامل، وكذلك ضيوف على مستوى 
دولي للتحاور والتش���اور والتنس���يق. هذا احلدث ستلتقي 
فيه خنب حقوقية وثقافية وسياسية وفنية عاملية بشكل 
مل يس���بق له مثيل. وعلى هامش الكونغرس وملدة أس���بوع 
س���يتزامن مهرجانات وسهرات وندوات وحماضرات فنية 

وثقافية وتراثية بشاركة وطنية ودولية«.
ويش���ار أن  واملؤمتر السابع للكونغرس العاملي لألمازيغ يف 
ليبيا ُيعَقد يف أغسطس املقبل ، وحتديًدا يف مدينة زوارة.
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كن���ت ومنذ الصغر من أش���د املعجبني بالصادق 
النيهوم.. أتتبع أخباره وأحرص على مجع كتبه 
ومقاالته وأحفظ العديد من مجله وعباراته عن 
ظهر قلب.. وكنت اس���تمتع جدا با كان يرويه 
أصدق���اؤه املقرب���ون منه.. ع���ن طفولته وش���بابه 

وعن عباراته الغريبة اجلميلة.  
وكم كانت س���عادتي كب���رية.. عندما حتصلت 
ذات ي���وم عل���ى ع���دد خ���اص م���ن جمل���ة جي���ل 
ورس���الة.. خصصت���ه أس���رة حتريره���ا لألدي���ب 
الص���ادق النيه���وم.. ض���م العدي���د م���ن املق���االت 
اليت كتب���ت عن���ه.. كمقال���ة: النيهوم ش���اعرا.. 
ومقال���ة: النيهوم رس���اما..  ومقال���ة أخرى رائعة 
كتبها الش���اعر علي الفزاني عن ذكرياته معه.. 
باإلضاف���ة إىل جمموع���ة خمت���ارة م���ن مقاالت 
النيه���وم املمي���زة.. وقد ن���ال ذلك الع���دد اخلاص 
إعجابي الش���ديد.. كررت قراءته مرات ومرات.. 

واحتفظت به يف مكتبيت ككنز مثني.
وبتأثري كب���ري مما قرأت له أو عن���ه.. كتبت يف 
تلك الفرتة املبكرة م���ن حياتي.. إحدى حماوليت 
األوىل يف الكتاب���ة.. كتب���ت خاطرة ع���ن النيهوم 
وبعث���ت به���ا إىل صحيف���ة اجله���اد.. وانتظ���رت 
بش���غف ش���ديد كي أرى تلك اخلاطرة منشورة 
عل���ى إح���دى صفحاتها.. لك���ن ذل���ك مل حيدث.. 
فلم تنش���ر اخلاطرة.. يبدو أنها مل تنل إعجابهم.. 
أو أنه���ا وقعت يف اليد اخلطأ.. فق���د رفضوا فكرة 
خماطب���ة النيه���وم من خ���ال صحيفته���م.. ومل 
يعجبوا ب���كل ذاك التقدير الذي كنت أكنه له..

عرف���ت كل ذلك من تل���ك املاحظة البس���يطة 
اليت وجهت إلي من خال صحيفتهم:

ال���ذي يعج���ب بالنيه���وم  " األخ س��عيد العري��ي / 
كثريا ويثي عليه وعلى أدب���ه.. ويتطلع لعودته 
إىل بنغ���ازي .. ننصحك بإرس���ال م���ا كتبت إىل 

املعي مباشرة".
وأثناء دراس���يت اجلامعية.. كنت أجلس لساعات 
طوال بقس���م املطبوعات الليبية.. أتصفح األعداد 
القدمية من جري���دة احلقيقة.. ملطالعة مقاالته 
ودراساته اليت كان ينش���رها يف فرتة الستينيات 
وبداي���ة الس���بعينيات.. وق���د كن���ت حينها كنت 
صغ���ريا ومل يك���ن األدب أو الصح���ف واجملاالت.. 

من اهتماماتي يف ذلك الوقت. 
بداية احلكاية :

ب���دأت حكاييت م���ع األدي���ب الص���ادق النيهوم يف 
النص���ف الثان���ي م���ن ع���ام 1984.. حينما كنت 
كان  ال���يت  العربي���ة..  الثقاف���ة  بجل���ة  أعم���ل 
يرأس حتريره���ا يف ذلك الوقت األس���تاذ حممد 
حس���ن الربغثي.. س���فري بادنا باألردن يف الوقت 
احلاض���ر.. فف���ي أواخ���ر ش���هر يولي���و م���ن علم: 
1984.. زار األس���تاذ الص���ادق النيه���وم مدينت���ه 
بنغ���ازي ونزل بفندق اجلزي���رة.. ففكرت بإجراء 

مقابلة معه جمللة الثقافة العربية. 
مل يك���ن بينن���ا تنس���يق مس���بق.. كان���ت جم���رد 
حماولة من جاني.. وكنت أطمع من خاهلا أن 
أجل���س مع أديبنا املفضل على أقل تقدير.. أخذت 
قلم���ا وبعضا م���ن األوراق.. وتوجه���ت ودون علم 
من زمائ���ي باجمللة.. إىل فندق الذي يقيم فيه.. 
وحينما وصلت إىل هناك.. كانت الس���اعة تشري 
إىل التاس���عة والنصف.. من صب���اح يوم األربعاء.. 

اليوم األول من شهر أغسطس من ذلك العام. 

س���ألت عنه أح���د موظف���ي االس���تقبال.. قلت له: 
أنا أح���د الصحفي���ني العامل���ني بجل���ة الثقافة 
العربي���ة.. أرغ���ب يف إج���راء مقابل���ة م���ع األديب 
الص���ادق النيهوم.. فاتص���ل به  فوافق ب���ا تردد.. 

ومسح لي بالصعود إليه.
س���لمت عليه حبرارة.. وس���لم علي بتواضع يليق 
ب���ه.. واصطحبي إىل الش���رفة.. مفضا أن تكون 
جلستنا بذلك املكان اجلميل املطل على البحرية.

قل���ت له يف بداية احلديث: فرصة طيبة ننتهزها 
إلج���راء مقابل���ة معك.. جملل���ة الثقاف���ة العربية 

بصفة خاصة وحملي النيهوم بصفة عامه.
فق���ال ل���ي: أه���ا وس���ها ب���ك وبجل���ة الثقافة 
وبقرائها.. لك���ن أرجو أن تعذرني.. فليس���ت لدي 
رغبة اآلن.. يف إج���راء املقابات الصحفية.. وهذا 
ال مين���ع بالطب���ع م���ن أن جنلس مع���ا.. ونتحاور 
ح���وارا بعيدا عن الصحف واجملات.. وس���أجيبك 

عن أي سؤال تطرحه علي.

الصحف���ي  أن���ا  الوهل���ة األوىل..  م���ن  اس���تغربت 
الصغ���ري الذي مل يس���مع عنه النيهوم م���ن قبل.. 
أن يس���تقبلي حبفاوة وكأن���ه يعرفي من قبل.. 
وخياطب���ي بتواضع كبري.. مل أعهده من مدعي 
الثقاف���ة واألدب يف بادنا.. ويعاملي بأدب رفيع.. 

ال يكون إال من أدباء كبار وقامات كبرية.
امتدت تلك اجللسة اليت كنت أحسبها ستنتهي 
س���ريعا.. حينما رف���ض إجراء املقابل���ة اليت جئت 
م���ن أجله���ا.. امت���دت إىل الس���اعة الثانية عش���ر 
ك���ي  باالنص���راف  اس���تأذنته  وحينه���ا  ظه���را.. 
أع���ود للمجلة.. ق���ال لي : ما رأي���ك أن نلتقي غدا 
ويف املوع���د نفس���ه.. فوافقته على ذلك مس���روراً..  

وغادرت الفندق وأنا أكاد أطري من الفرح.
كن���ت حب���ق يف غاي���ة الس���رور والس���عادة.. ومل 
ال.. وق���د حتقق���ت أمنييت باجللوس م���ع النيهوم 
لس���اعات ط���وال.. وليس هذا وحس���ب ب���ل وطلب 
مي أن نلتقي جمددا.. اعتربت كل ذلك مكس���با 

كبريا لصحفي صغري ومغمور مبتدئ مثلي.
اللقاء الثاني :

يف الي���وم التالي.. يوم اخلميس املوافق للثاني من 
ش���هر أغس���طس.. ويف املوعد احملدد متاما.. كنت 
أجلس مع األس���تاذ النيهوم بذات الش���رفة املطلة 
عل���ى البحرية.. وكان جيلس معنا األس���تاذ عبد 
الرس���ول العريي.. ال���ذي أخربته بوع���د لقائي 
الثاني بالص���ادق النيهوم فأصر عل���ى مرافقيت.. 

ليسلم عليه.
بدأن���ا حديثن���ا عن مدينت���ا املفضلة.. س���ألناه عن 
بنغ���ازي.. قلنا له : هل تغ���ريت بنغازي يف نظرك 
كث���ريا.. وه���ل أعجبتك بنغ���ازي بع���د كل هذا 

الغياب.. فابتسم وهز رأسه يف غري رضا.
مقاالت���ه  ع���ن  ذل���ك  بع���د  باحلدي���ث  تطرقن���ا 
وذكرياته.. وسردنا عليه بعضا من عباراته اليت 
كن���ا حنفظها عن ظهر قل���ب.. األمر الذي جرنا 

إىل مناقشة فكرة مجع أدبه ومقاالته.
سألته: ملاذا ال تعهد  لشخص ما بتولي هذه املهمة 

نيابة عنك.
فق���ال ل���ي: ال مانع لدي من تنفيذ ه���ذه الفكرة.. 

وإذا رغبت أنت يف تنفيذها فا مانع لدي.
وك���م كانت س���عادتي كبرية.. وأن���ا امسع منه 
ذل���ك.. فقد كنا نأمل فق���ط أن يوافق على مجع 
مقاالته ودراس���اته.. كي يتمكن حمبو النيهوم.. 
من اقتن���اء اجملموع���ة الكاملة ألدب���ه.. ومل أكن 
بطبيعة احل���ال أتوقع أن يعهد إل���ي بتنفيذ ذلك 

املقرتح واإلشراف عليه.
مل يكت���ف بذلك وحس���ب.. بل قال ل���ي أيضا: هل 

توافق على القيام بهذه املهمة..؟ 
فقلت نعم وبكل سرور.

فقال: ولكي تكون مهمتك أس���هل.. فسنذهب هذا 
املس���اء إىل حمرر عقود أعرفه ش���خصيا.. لنحرر 

توكيا قانونيا باخلصوص.
ثم قال تلك العبارة اليت ال يزال حيفظها األستاذ 
عبد الرس���ول العريي.. ويرددها كلما أتينا على 
ذك���ر ذل���ك اللق���اء: " وس���أتنازل لك ع���ن املقابل 
امل���ادي.. وإذا رفضت أخ���ذه.. فأعطه لذلك الرجل 
الذي يس���ري هناك ".. وأشار إىل رجل كان يسري 

بحاذاة البحرية.
مس���اء ذلك اليوم.. ويف الوق���ت املتفق عليه.. عدت 
إىل الفن���دق فوجدته يف انتظ���اري.. فخرجنا من 
الفندق وس���رنا معا على األقدام إىل ميدان سوق 
احلوت.. حي���ث مكتب حمرر العق���ود توفيق عبد 

اجلواد احلصادي.
ش���رح له النيهوم الغرض من جميئنا.. فحرر لنا 
عند الس���اعة السادس���ة ومخس وعشرين دقيقة 
من ي���وم اخلمي���س املوافق: الثاني من أغس���طس 
م���ن ع���ام: 1984.. التوكيل املرفق ص���ورة منه.. 

الذي خولي بوجبه القيام:
" ب���كل ما يتعلق جبمع الدراس���ات واملقاالت، اليت 
سبق نشرها بالصحف واجملات العربية الليبية، 
منذ أواخ���ر الس���تينات وحتى أوائل الس���بعينات، 
وطبعه���ا يف كتب وإعادة طبع الكتب اليت س���بق 
طبعها، واملتعلقة باملقاالت والدراسات املذكورة، 
وذل���ك عن طريق املطاب���ع ودور النش���ر يف ليبيا، 
لذل���ك،  الازم���ة  الرتاخي���ص  واحلص���ول عل���ى 
ومتثيل���ه باخلص���وص أم���ام اجله���ات املختصة، 
وقبض مستحقاته املتأتية عن ذلك.. وإمجاال: له 

بني حني وآخر
) قصة هذا  الكتاب (

 الصادق النيهوم أفضل من التقيت من أدبائنا تواضعا وعلما وثقافة واسعة

 سعيد العريي

عم���ل كل ما يراه، إلنهاء ذلك األمر، مصدقا من 
اآلن كل ما جيريه حضرته بهذا اخلصوص ". 

يف الي���وم التال���ي من توقيعه للتوكي���ل القانوني 
س���افر الص���ادق إىل جني���ف.. وت���رك ل���ي عنوانه 
بالكام���ل ورق���م هاتفه .. وطلب م���ي أن أتصل به 
عن���د احلاجة.. وبع���د أيام من وصول���ه إىل هناك 
بع���ث إل���ّي بص���ورة للمحلق الذي نش���رته جملة 
الوط���ن العرب���ي .. لكتاب���ه: " احليوان���ات : حكاي���ة 
الصقر والفيل والس���نجاب وما ج���رى من وقائع 
الذئ���ب ".. الذي كتب���ت اجمللة عل���ى غافه هذه 
العب���ارة : " م���ن أدبن���ا املعاصر، خمت���ارات الوطن 

العربي".. وطلب مي نشره.
كان ذل���ك قبل أن تب���ادر ال��دار "الليبية " للنش���ر 
والتوزي���ع واإلعان.. بنش���ره يف طبع���ة هزيلة ال 

تليق به وال بكاتبه.
توفي���ق  العق���ود  حم���رر  إىل  ب���دوري  وذهب���ت 
احلصادي.. وأخذت صورة من التوكيل وباشرت 
الص���ادق  لألدي���ب  قانون���ي  كوكي���ل  مهم���يت 
جامع���ة  إىل  ذهب���ت   م���ا  أول  ذهب���ت  النيه���وم.. 
بنغ���ازي.. وعرضت األمر على األس���تاذ الفاضل/ 
أمحد القال..  وكان وقتها يشغل رئيس املكتبة 
املركزية.. وطلبت منه املس���اعدة يف متكيي من 
االطاع على كامل جملدات صحيفة احلقيقة 
املوجودة بقس���م الدوري���ات الليبية.. فلم ميانع يف 

ذلك. 
وكخط���وة أوىل راجعت كل جملدات احلقيقة 
باملكتب���ة  الليبي���ة  الدوري���ات  بقس���م  املتوف���رة، 
املركزي���ة أوال ب���أول.. وأعددت فهرس���ا متكاما 
ملقاالت ودراس���ات النيهوم اليت نش���رت بصحيفة 
احلقيقة.. يتضمن اسم الدراسة أو املقالة.. ورقم 
العدد والس���نة.. لتسهيل عملية البحث والوصول 
إىل املقال���ة أو الدراس���ة املطلوب���ة بأس���رع وق���ت 

ممكن.
سلمت نس���خة من هذا الفهرس لقسم الدوريات 
الليبية.. ونسخة طلبها مي األستاذ عبد الرسول 

العريي.. وأبقيت نسخة أخرى معي.
رسالة إىل النيهوم :

بتاري���خ : 02/09/1984م.. بعث���ت برس���الة إىل 
النيه���وم أخربته فيها بأني قد انتهيت من املس���ح 
الش���امل لكل ما عث���رت عليه بأرش���يف صحيفة 
احلقيق���ة باملكتب���ة املركزي���ة جبامع���ة بنغازي 
من مقاالته ودراس���اته اليت نش���رها خال عقدي 
الس���تينيات والس���بعينيات.. وأخربت���ه أيضا بأني 
س���أقوم بس���ح آخ���ر مماثل مل���ا يوجد منه���ا بدار 

الكتب الوطنية.
وقل���ت ل���ه إن���ي وبعد أي���ام قائ���ل س���أبعث إليه 
بالكت���اب األول للمراجعة وابداء الرأي وحذف ما 

يود حذفه وابقاء ما يراه مناسبا.
وأرفق���ت معها الفهرس الذي أش���رت إلي���ه آنفا.. 
وطلب���ت من���ه أن خيتار من���ه ما يرغب يف نش���ره 
ككت���ب مس���تقلة أوال ب���أول.. وأرفقت ل���ه أيضا 
مع رس���اليت تلك نسخة من كتابه: "من قصص 

احليوان" كان قد طلبه مي.
ويف نهاية رساليت أخربته بأني جد حريص على 
أن أخ���رج للقراء كل كن���وزه املخبأة حتت غبار 

السنني.. وإني لفرح بذلك بل ويشرفي ذلك.
بني حني وآخر :

رجع���ت إىل الفه���رس ال���ذي اعددت���ه.. واخ���رتت 
األول:  للكت���اب  مقال���ة..  وعش���رين  واح���د  من���ه 
"ب���ني ح���ني وآخ���ر: ومق���االت أخ���رى".. واخرتت 
مقالة الدكتور/ علي فهمي خش���يم: " الظاهرة 

النيهومية " كمقدمة ثانية للكتاب.
كنت وقتها أعمل كما قلت لكم بجلة الثقافة 
العربي���ة.. وكان يف ال���دور الثال���ث م���ن عم���ارة 
الثقافة العربية دار للنش���ر امسه���ا: " دار افريقيا 
للطباعة والنشر واإلنتاج اإلعامي ".. وقع لسوء 
احل���ظ اختي���اري عليه���ا.. فقدم���ت هل���م نس���خة 
من الكت���اب.. فوافقوا على نش���ره.. ووقعت معهم 
عق���دا باخلصوص.. تنص احدى مواده على تعهد 
الناشر بنشر الكتاب خال ثاثة أشهر من توقيع 

العقد.
وبتاري���خ: 20 / 10 / 1984م.. أي بع���د توقي���ع 
عقد نش���ر الكتاب األول بأيام قليل���ة.. بعثت إليه 
برس���الة ثاني���ة.. وأخربته بأني تعاق���دت مع دار 

افريقي���ا للطباعة والنش���ر واإلنت���اج الفي.. على 
نشر كتابنا األول : " بني حني وآخر". 

تعثر عملية الطباعة :
مل يك���ن الناش���ر صادق���ا يف تعه���ده ذاك.. امتدت 
مدة نش���ر الكتاب من ثاثة أش���هر.. إىل س���نوات 
وس���نوات م���ن املماطلة واالنتظ���ار املم���ل.. األمر 
الذي اضطرن���ي إىل طلب اجتماع مع مدير الدار 
األس���تاذ على البطولي .. مس���تغا وجود الصادق 

النيهوم  بطرابلس.
عقد االجتماع بالفندق الكبري مقر إقامة األستاذ 
الص���ادق.. وق���دم الناش���ر اعت���ذاره لتأخ���ر نش���ر 
الكت���اب.. لع���دم متكنهم م���ن إج���راء التحويات 
املالية الازمة لتغطية أعمال الطباعة.. وتعهدوا 

لنا باإلسراع يف نشره.
خال ذلك االجتماع طلب منهم األستاذ الصادق 
اإلذن بطباعة الكتاب يف سويس���را.. على أن يرتك 
هل���م مهم���ة تس���ويقه.. فل���م يوافق���وا عل���ى طلبه 
حبجة أن مكس���بهم يف طباع���ة الكتاب وليس يف 

تسويقه.
رسالة الناشر إىل الصادق النيهوم :

بعد هذا االجتماع بأيام قائل تلقيت من األستاذ 
/ س���امل العقيلي مدير مكتب دار النش���ر ببنغازي 
الرس���الة التالي���ة املوجه���ة إىل األدي���ب الص���ادق 
النيهوم .. واملؤرخة يف: 29/ 06/ 1986م.. واليت 
يعت���ذرون من خاهلا ويبدون حرصهم ورغبتهم 
والنش���ر  الطباع���ة  مثم���ر يف جم���ال  تع���اون  يف 
وخدم���ة األدب والثقافة.. أي بعد مضي ما يقرب 

من عامني من توقيع العقد.
–  سويسرا. األستاذ الفاضل / األديب الصادق النيهوم 

بعد التحية،،،
يسر دار أفريقيا للطباعة والنشر واإلنتاج الفي، 
أن تهديكم حتياتها، ويف ذات الوقت ال يس���عها إال 
أن تع���رب لك���م ع���ن اعتذارها لكم، لع���دم متكنها 
من امت���ام عملي���ة طباع���ة ونش���ر كتابكم:"بني 
ح���ني وآخ���ر" ال���ذي مت التعاقد بش���أنه ب���ني هذه 
ال���دار وب���ني وكليلك���م يف ه���ذا العمل األس���تاذ/ 
س���عيد مفتاح العري���ي، وذلك لظ���روف خارجة 
ع���ن إرادة هذه ال���دار، ويف عدم متكنه���ا من امتام 
التحوي���ات املالي���ة املصرفية الازم���ة ، لتغطية 
أعمال الطباعة يف املطابع بروما.. وقد قامت هذه 
الدار بخاطبة األخ أمني اللجنة الشعبية العامة 

باخلصوص.
ه���ذا ونفيدك���م ب���أن وكيلك���م قد ب���ذل جهودا 
خملصة يف اتصاالته مع الدار بشأن تبي طباعة 

ونشر أعمالكم األدبية.
نكرر اعتذارن���ا باخلصوص.. م���ع تأكيد رغبتنا 
دائما م���ن أجل تع���اون مثمر يف جم���ال الطباعة 
والنشر وخدمة األدب والثقافة.. وفقنا اهلل مجيعا 

يف خدمة العلم واملعرفة.
مع أطيب متنياتنا لكم بالتوفيق،،،

والسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
سامل مفتاح العقيلي

مدير مكتب بنغ�ازي
مراجعة الكتاب بروما :

وأخريا وبعد عام آخر من االنتظار ، تلقيت رسالة 
من الناشر يطلب فيها مي حتديد موعد مناسب 
للس���فر إىل روما ملدة عشرة أيام ملراجعة الطبعة 

األوىل من الكتاب.
فرحت بهذا اخلرب الس���ار الذي انتظرناه طويا.. 
ويعي بالنس���بة لنا وص���ول الكت���اب إىل مراحله 

النهائية.. وقرب نزوله إىل األسواق.
اتصلت باألس���تاذ الصادق هاتفي���ا.. ونقلت له هذا 
اخلرب السار.. فطلب مي أخذ تأشرية أخرى كي 
أمتكن بعد مراجعة الكت���اب من زيارته جبنيف.. 
وأكد لي على ضرورة أخذ التأش���رية من ليبيا.. 

لتعذر منحها من إيطاليا يف ذلك الوقت.
لكني ولألس���ف مل أفعل ذلك.. مل أكلف نفسي 
التأش���رية  الذه���اب إىل طرابل���س لطل���ب  عن���اء 
السويسرية.. ولقد ندمت على ذلك حبق.. فلربا 
كان يريد أن يكلف���ي بعمل آخر.. أو يطلب مي 
إلغ���اء العق���د م���ع الناش���ر وحتوي���ل طباعته إىل 
جنيف كم���ا تعهد بذلك خ���ال االجتماع  الذي 

عقد مع الناشر بطرابلس. 
يف الواقع مل أكن أعلم أنه يتوجب علينا االنتظار 
لس���نوات وس���نوات با طائل يذكر .. فلم خيرج 
كتابنا األول للوجود.. ومل يسعد الصادق برؤيته 
وتقليب���ه بني يديه بع���د كل ذاك االنتظار.. فقد 
تويف بعد أكثر من عشر سنوات من املوافقة على 
نش���ره.. وبعد مثان س���نوات تقريبا م���ن مراجعته 

بروما.
ت���ويف يرمح���ه اهلل تع���اىل يف : 24 / 11/ 1994..  
وظ���ل الكتاب إىل يومنا ه���ذا حبيس أدراج مطابع 

دار أفريقيا بروما.
كلمة أخرية :

مل يكن اهلدف من إعداد وطباعة هذا الكتاب منذ 
الي���وم األول مل يك���ن مادي���ا .. فقد كن���ت مرتددا 
طيلة هذه املدة يف نش���ره.. بل فضلت عدم نشره.. 
وألني رفضت أن أستلم املقابل املادي هلذا الكتاب 
وصاحبه حي .. فكيف لي أن أستلمه وقد فارقنا. 
واآلن وبع���د م���رور أكثر م���ن ) 30 ( عاما.. على 
إعداد هذا الكتاب .. رأيت أن أخرجه للوجود متاما 
كم���ا كان يطمح الصادق .. ال���ذي عرض على 

الناشر طباعته يف سويسرا.
رأي���ت أن أتنازل عن���ه بالكامل جلمعي���ة أصدقاء 
مرض���ى الس���رطان.. وأن يذه���ب ريع���ه بالكامل 
ملرضى الس���رطان .. عسى أن يكون صدقة جارية 
على روح صاحبه.. س���ائا اهلل تع���اىل أن يغفر له 

ويرمحه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
�������������������������

al_oribi@yahoo.com
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•مقدمةاملؤلف
تتناول هذه املذكرات جزءا من حياتي 
يبدأ م���ن والدتي وينتهي عن���د االفراج 
عي من س���جون  الق���ذايف  عام 1988م 
، رأي���ت في���ه ان يتمحور ح���ول ظروف 
حياتي الش���خصية واه���م االحداث اليت 
عش���تها وأث���رت يف حياتي وتأث���رت بها 
.وحاول���ت جهدي ان ألقي خاهلا نظرة 
فاحصة على ه���ذه االحداث واالماكن 
والظ���روف اليت مرت ب���ي او مررت بها، 
س���واء  املهم���ني  االش���خاص  وكذل���ك 
يف نط���اق جمتمع���ي القري���ب او عل���ى 
مستوى ابعد س���واء باالتصال املباشر او 
عن طريق القراءة واالطاع ، ودوافعي 
يف كل ذلك هو االع���رتاف حبقيقة ان 
االنس���ان ابن بيئته وهو نتاج موضوعي 
 ، واش���يائها  – بأحيائه���ا  البيئ���ة  هل���ذه 
لذل���ك فق���د حتدث���ت قدر جه���دي عن 
حياة الناس ونشاطاتهم يف ذلك الزمان 
وكذل���ك مل يفت���ي وص���ف األماكن 
الق���ارئ  ليس���تفيد  به���ا  عش���ت  ال���يت 
وليع���رف إن االوطان ملك س���اكنيها , 
يس���تطيعون تشكيلها حس���ب معارفهم 
الص���ورة  واعماهل���م  وخرباته���م عل���ى 
ال���يت يري���دون هل���ا وحس���بما يلهمه���م 
املوىل عز وجل .وال اخفي ان هذا العمل 
كان اكث���ر مما كنت اطم���ح إليه  – 
فالبداي���ة انطلقت من نصيحة مسعتها 
ع���ن املوس���يقار الراح���ل س���يد درويش 
يقول فيها  :  " ..  سجلوا جتارب حياتكم 
قب���ل أن تذهب معكم اىل القبور  " حيث 
ب���دأت بعده���ا بتس���جيل أه���م االحداث 
اليت مرت حبياتي وعش���تها خال تلك 
الف���رتة املذك���ورة عل���ي ش���رائط ، ثم 
تط���ور املش���روع فيم���ا بع���د اىل ختريج 
ليس���هل  ك���راس  يف  الش���رائط  تل���ك 
حفظه وإخفاؤه حلني احلاجة لنشره ، 
وباملراجعة وإعادة النظر ملرات متعددة 
خرجت هذه املذكرة اليت ارجو ان تنال 
القصد منها واليت ربا تس���هم يف إلقاء 
ضوء ولو بس���يط على هذه املرحلة من 

حياتي وحياة شعبنا ووطننا .
واهلل املوفق .

عمراملختار الوايف- شحات � ليبيا .
��������������������������������������������������������������������� 

مق�دمة : 
بقلم د. ع�وض حممد الصاحل

     تعرف���ت عل���ى ه���ذه املذك���رات ق�بل 
س�نة م�ن ق�يام ث�ورة 17 فرباير تقريبا, 
ف�ق���د أطل�ع���ي ع�ليه���ا صديق���ي عم���ر 
بع���د أن كتب املس���ودة األوىل, وأذكر 
أني أقبلت عل���ى قراءتها منذ الصفحة 
األوىل كم���ا يقب���ل الظامئ عل���ى املاء, 

ألنها تتناول ف�رتة عش����نا ج���زءاً كبرياً 
من�ه���ا مع�ًا وألنها أي�ض���ا حت�مل مام�ح 
ك�ث���رية م����ن ال�حي���اة الع�ام���ة لل�ناس 
الذين حن���ن جزء منهم والذين نتفاعل 
سلبًا وإجيابًا معهم ومع قضاياهم,ألنها 
تكش���ف ع���ن حقائ���ق حياتي���ة وأخرى 
الك�ث���ري  ناهل���ا  واجتماعي���ة  سياس���ية 
م����ن التزوير فل���م تقدم لش���بابنا اليوم 
عل���ى حقيقتها.   وس���عدت بق���راءة هذه 
املذك���رات ألن عم���ر اس���تطاع أن ينفذ 
إىل أعم���اق حقبة تكاد تك���ون جمهولة 
أو مش���وهة, لكني أس���فت كثرياً حني 

تذكرت أن ه���ذه األجيال قد ال تتمكن 
من االط���اع عل�يه���ا, وع����ربت عن هذا 
الشعور املتشائم بقولي:" ربا ال تتمكن 
من ن�ش���رها ق�بل مخ�سني س���نة ورب�ا 
أك�ثر" ف�قد كنت أظن – بسبب قسوة 
– أن الواق���ع القائ���م س���يظل  املرحل���ة 
طوي���ل.  ألم���د  الص���دور  عل���ى  جامث���ا 
ب���ركان  فرباي���ر   17 ث���ورة  وفج���رت 
األق���ام  لتنطل���ق  امل��كت���وم  الغض�����ب 
واألل�سن ووس��ائل التعبري كافة. وقلت 
لصديقي عمر :- بعد انتص�ار الثورة يف 
إمكانك اآلن أن تط��لق هذه الصرخ��ات 
اليت ظلت حمبوس���ة يف صدرك قبل أن 
حتب���س يف الس���طور, وأذك���ر أن عمر 
كان م���رتدداً يف قب���ول فك���رة نش���رها 
وخّي���ل إليَّ كأنه قد كتبها لنفس���ه أو 
لبع���ض أصدقائه أو كتبه���ا ليتخلص 
م���ن ع���بء محل���ه يف ص���دره وتع���ذب 
به وم���ن أجله س���نني وس���نني.و تصدر 
ه���ذه املذك���رات يف مرحل���ة تارخيي���ة 
متمي���زة من مراح���ل نضالن���ا الوطي, 
تتطلب استلهام الرؤى الصادقة لرجال 
وطني���ني وج���دوا أنفس���هم يف مواجهة 
واقع متعف���ن مملوء باحلقد والكراهية 
ومع���اد ل���كل حل���م نبي���ل ول���كل تق���دم, 
وم���ا مييزه���ا أنها تصدر من ش���خصية 
وطني���ة مناضل���ة م�ثقف���ة ل�ه���ا رؤي���ة 

سياسية واجتماعية ومتلك رصيداً من 
التجربة واملعاناة اإلنس�����انية العم��يقة, 
ش���خص��ية مل ترتب���ط بنظام سياس���ي 
مع���ني أو حتت���ل موقعًا في���ه جيربها أن 
تع��ت���ذر عن موق���ف أو تت���س���رت عل���يه, 
ش���خصية هلا حلم كبري فكان موقفها 
دائما موق���ف املعارض لكل من يعارض 
ه���ذا احلل���م أو يعاديه.ومم���ا يزيد هذه 
املذك���رات أهمي���ة ويعطيه���ا عمقًا أن 
ت��جرب���ة ص���احبه���ا ه���ي جترب���ة جيل 
ك�امل ممن ولدوا بعيد احلرب العاملية 
الثاني���ة أو أثناءه���ا م���ن أبن���اء الب����ادية 

الفقراء واألح����ياء الش���عبية الفقرية يف 
امل���دن الذي���ن كان عليه���م أن خيوضوا 
نضااًل مريراً ش���اقًا من أجل أن يعيش���وا 
أواًل, وم���ن أج���ل أن يتعلم���وا ثانيًا ومن 
أج���ل التح��������رر من الواقع ال�����سياس���ي 
بعد أن امتل��ك���وا الوعي وآمنوا بضرورة 
تغيريه. وروى عمر يف مذكراته قصة 
جي���ل ولد قبيل النكب���ة أو بعدها بقليل 
وعاي����ش النكس���ة, وك�����ان شاهداً على 
كل التقلب���ات واالنقابات والتحوالت 
االجتماعية.اجليل الذي متسك باألمل 
يف أش���د حاالت اليأس, وحل���م بالتقدم 
رغم واقع النكوص, اجليل الذي انتظر 
اآلتي وه���و يتجّرع م���رارة احلاضر وملا 
ج���اء ما اعتق���د أنه اآلت���ي املنتظر كان 
عذابه أش���ّد وأمّر،ونال ) جزاء سنمار(.و   
لقد عرّب عمر عن انتكاس���ات هذا اجليل 
الكث���رية وانتصارات���ه الق�لي�ل���ة, وعم���ر 
أح���د خرجي���ي ق��س���م التاري���خ لكنه يف 
الوقت نفسه من عش���اق الل��غة العربية 
ال��م���ؤرخ  دق���ة  ب���ني  ج���م���ع  وآدابه������ا, 
وذوق األدي���ب فجاءت ه���ذه املذكرات 
دافئ���ة بالص���دق نابضة باحلي���اة, وهذا 
ما جعلي أق���ف خ��ارجها ب���دون تعليق 
ألفس���ح للقارئ الكريم أن ينال الشعور 
باملت��ع���ة اليت ش���عرت بها حي�����ن قرأتها 

بدون وس��يط.

بني األمل واألمل ...م�ذك�رات ش��خ�ص�ية

عـمـراملخــتار الـوايف  سـجني سياسي ســابق
ميادين : ننش���ر على حلقات مذكرات االستاذ عمر املختار الوايف ،كما نشرنا 
مذك���رات الش���اعر السنوس���ي حبيب ،وحني االنتهاء من نش���رها س���تصدر يف 

كتاب ،وقبل ننشر املقدمات  .

وك��ر  ليبي��ا  م��ن  جع��ل  الدول��ه  غي��اب  •إن 
للمجرمني

تعت���رب ظاه���رة امل���واد الغذائي���ة واألدوي���ة 
املنتهي���ة الصاحية م���ن اخط���ر الظواهر 
التى يقع فريستها املستهلك ،وذلك نتيجة 
لغياب الضمري عند التجار الذين يس���عون 
جللب الكسب مهما كانت الطرق ،كذلك 
لغياب اجلهات املختصة املراقبه ,هلذا أردنا 
تس���ليط الضوء على هذه الظاهرة ،فكانت 
لن���ا وقفات متع���ددة م���ع املواط���ن والبائع 
وكذل���ك الصيدالنى و كذل���ك القانونى 
،ابتدأنها برأى املوطن الذى يعترب املتضرر 

االول . 
: حلي���ب اطفالن���ا اصبحنا  حمم��د  •حس��ن 
خن���اف من���ه ،االدوي���ة ايضا نتخ���وف منها 
،لدرج���ة أنن���ا م���ا عدن���ا نث���ق يف كتاب���ة 
الصاحية على الس���لعة ،كل شيء اصبح 
ف���ى بادنا فى ظ���ل هذه االوض���اع خييف 
ويش���كل خطرا على حياتنا ،من املس���ئول ؟ 
،ان���ا اراء بان احلرس البل���دى حياول بقدر 
االم���كان القي���ام بواجبه ،و قد اس���تطاع ان 
يلقى القبض على مهربني لس���لع منتهية 
الصاحي���ة ،هذا ما ش���هدناه عرب نش���رات 
االخبار س���واء فى بنغازى او طربق او املرج 
،لك���ن الس���بب الرئيس���ى كم���ا اراءه ويراه 
اجلميع هو التاجر الذى يعمل على تهريب 
هذه البضائع ،والذي ال يهمه إال مصلحته 

خاصة وأن احلدود غري مراقبة ...
: ه���ذا املوض���وع ي���ا اختى  الربغث��ى  •س��عيد 
اصب���ح يش���كل خط���را كبريا عل���ى حياتنا 
مل���ا فيه من ضرر ،عندما اذهب اىل الس���وبر 
مارك���ت  اح���اول بقدر االم���كان ان اتفقد 
صاحية الش���يء ال���ذى ارغب فى ش���رائه 
،والتدقي���ق بش���كل كب���ري عل���ى امل���دة بأن 
تكون قانونية ،اما اللحوم ومشتقاتها فهذا 
ما اخشاه اكثر ،وأمتنى ان يراعى اجلميع 

فينا اهلل ،وال حول وال قوة ال باهلل .
خمل��وف :عندما نقول الضمري وربى  •امحد 
ه���ذا يعنى انن���ا نطلب من يفه���م لكن هات 
من يفهم ، ش���احنات ث���م القبض عليها بها 
س���لع او حلوم منتهية الصاحي���ة ،حياتنا 
يتاج���ر به���ا مع���دوم الضمري لكس���ب املال  
،والدليل ما يس���مى حبليب الزهرات الذى 
يعترب من افضل انواع احلليب فإذا به يزور 
،واهلل يك���ون ف���ى عون املوط���ن الليي الذى 

يبحث عن امن واألمان.
املغريبى : اوال كل العام واجلميع  •بلقي��س 
خب���ري ،فع���ا هذا املوض���وع يعت���رب من اهم 
واخط���ر املوضوع���ات الت���ى جي���ب ان تأخذ 
باالعتب���ار ،وان تطرح فى كافة الوس���ائل 
االعامي���ة ،فالعدي���د من التج���ار جيلبون 
هذه الس���لع ويدخلونها الب���اد ،فى الوقت 
الذى ال يوجد ال رقيب وال حس���يب ،وذلك 
م���ن اجل الكس���ب غ���ري املش���روع ،ضاربني 
بع���رض احلائط صحة املواط���ن ،كما ان 
هناك ناس كبار فى الس���ن ال يستطاعون 
الق���راءة ،يأخ���ذون هذه البضائ���ع من غري 
التدقي���ق فى صاحي���ة هذه الس���لع ،وهنا 
يك���ون اللوم عل���ى البائع ال���ذى ال يهمه إال 
بيع س���لعته ،هناك حل���وم تدخل لدينا غري 
صاحل���ة ،ه���ذا ما ح���دث امل���دة املاضية فى 
صفق���ة الدج���اج الذى مت اعدام���ه من قبل 
احل���رس البلدى ، كل هذه االش���ياء تهدد 
حياتن���ا واحلكومة جت���رى وراء مصاحلها 

اخلاص���ة ،وال عاق���ة هل���ا حبي���اة املوط���ن 
وربى يسرت على حال الباد .

: حبك���م حياتن���ا الت���ى  الغدامس��ى  •س��امل 
نعيش���ها االن ،اصبحنا خن���اف من كل ما 
نش���رتيه ،كل شيء اصبح مش���كوكا فيه 
،تصدق���ى حت���ى االدواية حن���اول االبتعاد 

عنها بقدر االمكان واحلافظ ربى !.
: ه���ذا يرجع اىل س���ببني :  حمم��ود  •ص��احل 
اوهلم حنن  عندما نش���رتى امل���واد الغذائية 
م���ن اك���رب االخط���اء الش���ائعة الت���ى نقع 
فيه���ا عدم ق���راءة صاحية امل���واد الغذائية 
،وثانيهم���ا وه���و االك���رب عن���د ختفي���ض 
الس���لعه ،الت���ى قارب���ت نهاي���ة صاحيته���ا 
،نتكال���ب عليه���ا متناس���ينا اخلط���ر الت���ى 
تش���كله علين���ا ،اىل جان���ب ع���دم مراقب���ة 

اجلهات املسئولة هذا. 
هذه السلع متثل خطرا   : بالقاس��م  •حممد 
رئيس���يا على صحة وحياه املستهلك نظرا 
ملا حتتوي���ه من مكروبات س���امه ،فتس���بب 
،وكذل���ك  للمس���تهلك  غذائ���ى  تس���مم 
ع���دم املراقبة من قب���ل اجله���ات املختصة 
،والتخزي���ن غري الس���ليم ،واخلط���ر الكبري 
علين���ا أن ال نق���رأ م���دة الصاحية خاصة 

مع غياب الضمري .

: كل م���ا يه���م التج���ار  ع��وض  •مصطف��ى 
الرب���ح وحت���ى ل���و ك���ن باحل���رام ،وعل���ى 
حساب وس���امه املواطنني من ذوى الدخل 
احمل���دود ،الذي���ن يغريهم رخص االس���عار. 
كذلك ع���دم قي���ام اجله���ات ذات العاقة 
بتفعيل القوانني املتعلقة بعمليه االسترياد 
وتس���ويق البضائ���ع بختل���ف ان���واع املواد 

الغذائية. 
اما عن آراء البائعني فكانت :

امل��واد  لبي��ع  حم��ل  صاح��ب  الرتهون��ي  •عل��ي 
الغذائية : بعض التجار الكبار يبحثون عن 
الربح بغض النظر  عن نوعيه السلعه التى 
يس���توردونها او يبيعونها ،ه���م ال يكرتثون 
ب���أرواح املواطنني الذين يعان���ون اصا من 
مس���توى معيش���ى متدنى ،لذا يطرون اىل 
ش���راء الس���لع الغذائي���ة الرخيص���ة بغض 
النظر ع���ن صاحيتها ام���ا التجار الصغار 
امث���اىل وبالتأكيد  حيرصون على ش���راء 
وبيع الس���لع ذات اجل���ودة ،ويبتعدون على 
عل���ى  من���ا  ،حرص���ا  الصاحي���ة  املنتهي���ة 

مسعتنا وكذلك على صحة املستهلك !!!.
•موس���ى العوامي بائع بحل : با النس���بة 
ىل اتعام���ل م���ع الن���اس بق���در كافى من 

املس���ئولية فان���ا ايضا ل���دى عائل���ة وأخاف 
عليها .

: با النس���به   حلوم  بائع  الشطش��اط  •ابري��ك 
ىل اتعام���ل مع جمزرة ه���ى من جتلب ىل 
اللح���وم ،وأكي���د هناك مراقبة وكش���ف 
صح���ى على املواش���ى عن طري���ق الطبيب 
البيط���رى ،وكذلك الطريق���ة التى تذبح 
بها املواش���ى ،انا اس���تامها هنا داخل حملى 
وأبيعه���ا مراعي���ا فيها الش���روط الصحية 

واهلل يشهد على ذلك. 
امل���واد  انتش���ار   : اهلل  عب��د  حمم��د  البائ��ع 
الغذائية املنتهية الصاحية وغري املطابقة 
للمواصف���ات تس���بب ارب���اكا وخل���ا ف���ى 
البني���ه االنتاجية وكذلك اض���رارا بليغة 
الظاه���رة تش���كل  املس���تهلك وه���ذه  عل���ى 
مش���كله عويص���ة واف���ه خط���رية ف���ى ظل 
انع���دام الضم���ري وغياب االجه���زة واملكاتب 
لتوقي���ف  االختص���اص  ذات  احلكومي���ه 
فوضى تهريب تلك السموم ،أنا على فكرة 

بائع وليس صاحب حمل .
اما آراء الصيدليات و األدوية فكانت : 

صيدالن��ى : ب���ا النس���بة ىل  البك��وش  •س��امل 
احلمد اهلل اق���وم بواجبى كم���ا جيب ،فانا 
ال اعطى اح���د دواء منتهى الصاحية ،وال 

ابيع حتى البديل كأنه الدواء الرئيسى إال 
عندما اخرب الزبون بذلك .

با النس���بة ىل   : صيدالني��ة  الربان��ى  •ه��دى 
قب���ل ص���رف اى راش���يته طبية أك���د اوال 
عل���ى الصاحية ،كما انصح الزبون بعدم 
ش���راء اى نوع من االدواية بدون استش���ارة 
الطبيب ،هذه املهنة تعد مهنة الضمري قبل 

اى شى اخر.
اما الرأي لقانونى فكان ل� :

العب��دىل : انتش���رت يف املده  ام��ل  •احملامي��ة 
االخريه الس���لع املنتهي���ة الصاحية ،وهذا 
الس���لع  ،الن  اخلط���ورة  غاي���ة  يف  االم���ر 
املنتهي���ة الصاحي���ة تنتش���ر ب���ني الن���اس 
ويتداوهل���ا كثري من الناس ،وهي تس���بب 
االمراض وقد تؤدي الي الوفاة ،وس���بب يف 
انتشار هذه الس���لع غياب القانون ،واجلناة 
الذين يرتكب���ون هذه اجلرمية يس���تغلون 
غياب القانون والتملص من العقاب ،جيب 
ان ختضع السلع للفحص الطي للتأكد 
البش���ري  لاس���تعمال  صاحيته���ا  م���ن 
،وأخريا فإن غياب الدول���ه جيعل من ليبيا 

وكر للمجرمني. .....

غي���اب األجه���زة الرقابي���ة أو قصورها ع���ن تأدية عملها 
،أو وقوعه���ا حتت تهديد املهربني بش���كل مباش���ر أو غري 
مباش���ر حتت س���طوة الس���اح أو ق���وة الس���لطة ،وغياب 
هيبة الدولة ،وعدم تفعي���ل جهاز احلرس البلدي ،هلذه 
االس���باب املواد الغذائي���ة املنتهية الصاحي���ة واملخالفة 
للمواصف���ات الليبي���ة تغ���زو الس���وق اللي���ي. كم���ا أن 
ط���رق عرض املواد الغذائي���ة يف احملات التجارية حتت 
أش���عة الشمس املباش���رة ،وخاصة تلك الس���ريعة التأثر 
والتفاعل مث���ل اللحوم واأللبان ومش���تقاتها ،والعصائر 
واملش���روبات واملياه يف العب���وات الباس���تيكية وتعرضها 
لع���وادم الس���يارات وأش���عة الش���مس لعدة أي���ام ،وطرق 
نقلها ومناولتها وتداوهلا يف األس���واق يشوبها كثري من 
التج���اوزات واملخالفات اليت ال تتفق مع نوع الس���لع مثل 
األدوي���ة وأغذي���ة األطفال ال���يت تتطلب درج���ات تربيد 

معينة.
الصالحية املنتهية  للبضائع  مكب  •ليبيا 

إن مكون���ات بع���ض امل���واد الغذائي���ة حتت���وي عل���ى مواد 
كيميائية ومكونات أخرى مت منعها يف كثري من دول 
الع���امل الحتوائها على مواد مس���رطنة وأل���وان صناعية 
حمظ���ورة ،ولكنه���ا جتد طريقها للس���وق اللي���ي ،وهذا 
ليس جبديد على أس���واقنا ،حيث شهدت ليبيا قبل ثورة 
17 فرباير عمليات تهريب ممنهج ،مستغلة فساد بعض 
عناص���ر أجه���زة الدول���ة على احل���دود واملناف���ذ ورقابة 
األغذي���ة ،وكثريا ما كنا نس���مع عن م���واد مت حجزها 
وينتظ���ر أن يتم إتافه���ا أو إعادتها للمص���در ،ولكن يف 
ظ���ل تفش���ي الفس���اد اإلداري والرقابي  جند ه���ذه املواد 
قد تسربت إىل األس���واق ومت تداوهلا بشكل يدعو للقلق 
،ويف ليبي���ا بعد 17 فرباي���ر مت جتاوز وخمالفة عدد من 
أإلجراءات وزادت عملي���ات التهريب ،ففي الغالب تدخل 
املواد الغذائية للسوق دونا أية رقابة ،ويتم التاعب يف 
تاري���خ صاحية املواد ،ناهيك ع���ن مكونات بعضها وهي 
األخطر ،ولكن خطرها مؤجل قد ال تظهر تأثرياته على 
املستهلك االن  خاصة أغذية األطفال من حلويات وسكا 

كر تعتمد يف صناعتها على األلوان والنكهات.
صاحي���ة الغذاء لاس���تهاك البش���ري مش���كلة تواجه 
كل دول العامل ،الغذاء املعل���ب والفاكهة واخلضروات 
تدخ���ل يف عمليات تصنيعها وحفظها املواد املضافة ،املواد 
احلافظ���ة الكيميائي���ة ،املس���تحلبات ومكس���بات الطعم 
والرائح���ة ،املنكهات املنش���طة ،املثبت���ات وباملكثفات املواد 
املانع���ة لألكس���دة ،كلها جيب أن تت���م وفق مواصفات 
معين���ة ،ولألس���ف األغذي���ة املهربة ال ختض���ع للرقابة 
الصحي���ة للتثب���ت من مطابق���ة هذه امل���واد للمواصفات 

الليبية. 
إن ت���ردي الوض���ع األمي وع���دم إحكام الس���يطرة على 
منافذ الدول���ة وحدودها ،جعل من ليبي���ا مكبا للبضائع 
املنتهي���ة الصاحية ،ب���ل واحملظ���ورة وجمهولة املصدر 
الرقابي���ة والضبطي���ة وال���يت منه���ا  ،وغي���اب األجه���زة 
احل���رس البل���دي ع���ن ممارس���ة دورة الرقاب���ي داخ���ل 
األس���واق واحمل���ات التجارية لضع���ف إمكانياته ،وعدم 
توف���ر محاي���ة ألعضائ���ه ملمارس���ة العم���ل املن���وط بهم 
بالشكل املطلوب ،كلها أمور تضاعف من املشكلة ،فقط 
اليوم الرقابة الذاتية هي ما حيد من هذه املشكلة ،وسط 
ختبط املستهلك احملاط خبطر هذه املواد اليت قد يدرك 
بعضه���ا وميتن���ع ع���ن اس���تهاكها ،وتبق���ى النكت���ة أن 
املصنعني يعلمون املس���تهلك بأن م���ا يتناوله ليس طعم 

الفاكهة إنا نكهة مصنعة ،واهلل خري حافظ .

األغذية املهربة ال ختضع 
للرقابة الصحية

سليمان األحول

اسواقنا غاصة باملواد الغذائية واألدوية 
املنتهية الصالحية

قب���ل ولوج موض���وع اإلنتخابات وقوانينها ، استس���مح املّطلع على 
هذه األسطر، وقفة تبّصروتعّقل. إّن أخطر ما ابتلينا به فتحّملنا 
كث���ريا من تبعاته ، هو التقليد واحمل���اكاة ، دون تبّصر وال روّية 
، ناس���ني أو متناس���ني ، أّن أّي لب���اس أو زين���ة أو نظ���ام أو طريقة 
الب���ّد من تكّيفها خبصائ���ص الّابس أو املتزّي���ن أو واضع النظام 
وطرق���ه. ه���ذا لعمري بديه���ي ، ألّن ما يليق لألش���قر ال يناس���ب 
األمس���ر ، وما يتحّتم يف بلد كثري الثلج ، يس���تحيل يف الّصحراء 
أو الب���اد احلاّرة. يكفي لتبيان ذلك التوقف عند ما صُلح وناس���ب 
م���ن األحذي���ة يف بل���دان ممطرة كث���رية الوحل ، وأخ���رى جافة 
كث���رت بها الّرمال ، فالفرق بينهما كب���ري ولوازمهما خمتلفة. 
ليس هذا موقوفا على الّلباس والّزينة ، بل هو صاحل فارض نفسه 
يف كّل اجملاالت ، خاّصة منها األنظمة الّسياسية وإدارة الشعوب. 
س���بق لي أن كتبت متحّدثا عن جتربة اإلسبان ، الذين بالقانون 
اإلنتخابي الذي وضعوه ، تقليدا لغريهم ، وّطدوا نظام " دكرتة " 
احلزبني وهيمنتهما على مسرية احلياة يف الباد فاشتكى الشعب 
م���ن ذلك خاّصة عندما تأّيد له ذلك بتحوير أحد بنود الّدس���تور، 
والش���عب غاضب ثائر با ح���ول وال قّوة. لذل���ك قلت:هذه إحدى 
النتائ���ج الغ���ري س���اّرة ، بل ض���اّرة ، م���ن نتائج التقلي���د وحماولة 
اإلرت���داء ب���رداء الغري، ولو كان واس���عا فضفاضا غ���ري مائم وال 
مناس���ب. حكي���م هو ذلك املثل الّش���عي الذي يقول : مّدد س���اقيك 
حسب طول غطائك. وحنن نقول خذ واقتبس ، إن لزم اإلقتباس 
، وكّيف با يتناس���ب وإمكانياتك ، ويتطاب���ق مع مكّوناتك ، وما 
ُيائ���م ثقافت���ك ومعتقداتك، وما يضمن ل���ك مصاحلك العاجلة 

واآلجلة ، وعلى األمد البعيد إن أمكن.
إّن النظ���م اإلنتخابّية كثرية متنّوعة يف العامل ، ما اش���تهر منها 
وطّبقه الكثريون يزيد عن عشرة ، لكّل منها مزاياه ومساويه ، وما 
يناس���ب منها هذا يضّر اآلخر وال يتماشى معه ويف كّل احلاالت 
ميكن للمش���ّرع أن يضع ما يضمن مصلحة هذا عن ذاك فينعدم 
الع���دل، ويفتق���د اإلنصاف ، ةتضيع املس���اواة. جند جتس���يما هلذا 
يف املثال الس���الف الّذكر مثرة أس���لوب أو نظام اإلنتخابات املتبع 
وتطبي���ق قانون "دونت" فتكون النتيج���ة أّن احلزب احلاصل على 
أكثر عدد من األصوات له أّقل عدد من النواب من غريه احلاصل 
على أص���وات أقل.كّل الّدول اليت  تبّنت ه���ذا القانون فعلت ذلك 
قص���د احلصول واس���تتباب نظ���ام احلزبني ، تقلي���دا وحماكاة ، 
وأيضا – وهو األهّم – ضمان صريورة مقاليد الس���لطة ال خترج 
م���ن يدي���ن اثنتني ، من س���لطة وهيمن���ة حزبني ال غ���ري، وهو ما 
أثبتت التجارب لدى الذين طبقوه ليس إال " دكتاتورّية " مقّنعة 

أو سلطوية بلحاف دميقراطي. 
فبم���ا أّن العاق���ل م���ن اتعظ بغ���ريه ، وأّن���ه   إذا رأيت الن���ار يف بيت 
ج���ارك َفَخ���ف عل���ى دارك، وإذا حلق���ت حلي���ة ج���ارك فاس���كب 
امل���اء على حليت���ك ، يليق ينا مجيعا ، خاّصة الناش���طني سياس���ّيا 
وباجملتمع املدني ، تتّبع مسار اخلطوات والقرارات اليت تتخذ من 
املش���رفني على إع���داد قانون اإلنتخاب���ات ، واحليلولة دون الوقوع 
فيما وقع فيه غرينا ، خاّصة أّن ثقافة الّدميقراطّية جديدة علينا 
أو ممارس���تها جدي���دة يف جمتمعنا ، لذا وجب���ت احليطة واحلذر 
لضمان الس���امة من أّي ظلم أو س���طو وأن ال نق���ع يف ما وصفه 

املثل الشعي بقوله : هرب من الغولة طاح يف سال قلوب. 
أعذر من أنذر وأنصف من حذر.

مدريد 14-2-25  

حيسن اإلقتباس وُتسيئ 
احملاكاة

حممد جنيب عبد الكايف
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انا لست بكاتبة وال حمامية ولكن عندما يأتي احلديث عن دستور 
بلدي، اول دستور يكتب منذ دستور اململكة يف٥١ كان البد ان أُعطي 
ق���درا كبريا من االنتب���اه هلذه املرحلة ملا س���تحمله م���ن حلول أو 
كوارث إعتمادا علي شكل الدستور الذي سيخرج به من أنتخبهم 
الشعب لكتابته و هذا املقال عبارة عن ماحظات ملا اعتربته النقاط 
الرئيس���ية اليت تهمي ش���خصيا كامرأة ليبية بالدرجة األوىل و 
ثاني���ًا كناش���طة و إعامية حي���ث يعتمد جزًء كب���رياً من عملي 

عل���ى متابع���يت مللف كتاب���ة هذا الدس���تور، من���ذ البداية كانت 
هن���اك خيبة أمل واضحة يوم االقرتاع حيث ذهب البعض 

ليس���ميه بي���وم الكذب !، م���ن املمكن أن نرجع الس���بب 
اىل ع���دم متك���ن كل املناطق من االنتخ���اب )درنه( 

و مقاطع���ة املكون���ات الثقافية وأفع���ال التفجري و 
التهديد اليت وجهت للمرش���حني و عزوف أغلب 
املنظم���ات الدولي���ة ع���ن املراقب���ة أو م���ن املمكن 
أن تك���ون هذه اخليبة ب���دأت  عند إق���رار قانون 
انتخابات هيئة  وضع الدس���تور حيث مت وضع 
كوت���ه تضمن للمرأة 6 مقاعد فقط مما أثار 
حفيظة أغلب مؤسسات اجملتمع املدني املعنية 

حبق���وق املرأة فقد كان���ت مطالبهم تصل إىل 
%40 م���ن عدد املقاع���د ال60 ولكن مت 

ضرب هذه املطالب بعرض احلائط 
ووصل���ت لتظاه���ر بعض النس���اء و 
مطالبته���م بالغاء الكوته و بالنس���بة 
للتظاه���ر اعتربت���ه ام���راً عادي���ًا  بل 
وظاه���رة صحي���ة ب���أن تطال���ب أي 
جمموع���ة با ت���راه مناس���بًا هلا ، و 
لكن مامل يكن عاديا بان أرى احدى 

بالغ���اء  طال���ن  اللوات���ي  الس���يدات 
الكوته ترش���ح نفس���ها ع���ن القائمة 
النس���ائية مم���ا جيعلي اتس���اءل عن 

هوية ه���ؤالء اللواتي وصل���ن بالفعل 
ملقاعد اهليئة و ه���ل يوجد من بينهن 
م���ن ترش���حت جمل���رد احلص���ول إىل 

كرس���ي و دح���ر مات���راه م���ن مطالب 
النساء خمالفا لشريعتها و عرفها؟

هل باستطاعة ال6 نساء املساهمة يف صياغة دستور يضمن حقوق 
النساء؟

و االن وبعد انتهاء االنتخابات بدأ الس���ؤال يفرض نفسه على كل 
بال ، هل باس���تطاعة ال6 نس���اء املساهمة يف صياغة دستور يضمن 
حق���وق كل الليبيني و خاص���ة املرأة ؟م���اذا إذا مل يكن على إتفاق 
حتى يف احلقوق األساس���ية يف  الصحة و التعليم و حق املواطنة و 

أعطاء اجلنسية ألبنائهن؟
يف ه���ذه املدونة س���أضمن بعض النقاط من ح���واري مع ثاث من 
عض���وات هيئة صياغة الدس���تور وه���م د.رانيا الصيد و د. إبتس���ام 
حبيح ، والسيدة اعتماد املساتي و انقل لكم استنتاجي ملا قد يواجه 
دس���تور ليبيا القادم لكن قبل ذلك أريد أن  أوضح بأن  حواراً كان 
م���ع البعض وليس مع  الكل هذه الرؤية بنيت عليها اس���تنتاجاتي 

اخلاصة  .
الوضع األمين من مصاعب أداء جلنة الستني 

م���ن الطبيعي بأن يش���كل س���ؤال الوض���ع االمي ج���زء كبريا من 
ح���واري معه���ن فما م���ن إنس���ان عاقل ي���رى كمية الس���اح إال و 
يتساءل هل من املمكن كتابة دستور عادل يف ظل حاالت العنف و 
القت���ل و اإلختطاف اليت مل تتطل املواطن فقط بل و طالت رئيس 
املؤمتر و احلكومة و أعضاء البعثات الدبلوماس���ية أيضا ؟؟ ، سألت 
ع���ن موق���ف كل عض���وة يف ح���ال مت تهديده���ا “ د.راني���ا “ أخذت 
املوضوع ببساطة اس���تغربتها..!! حيث قالت بأن النساء ال يتعرضن 
للخط���ف و العن���ف بينما أكدت “ د.أبتس���ام  “بأنهم لن يكتبوا أي 
ش���ئ حتت تهديد الساح فهذا دس���تور لكل األجيال ، مما أراه و أنا 
ش���به متأكدة من أن هذه اهليئة س���تواجه صعوب���ات و حتديات و 
خبصوص امللف األمي وس���نعرف معدن ه���ؤالء األعضاء عند أول 
مط���ب أو االحرى أول رصاصة تطلق بإجتاههم فأن ثبتوا أرضهم 

فقد يكون هلذا الدستور فرصة لريى النور.
أكتمال النصاب و مشاركة املكونات الثقافية الليبية

بداية كان احلديث عن املش���كلة األكرب اليت تواجه هيئة صياغة 
الدس���تور إال وهي عدم أكتمال النص���اب القانوني ملقاعد املكونات 
الليبية  مما دعاني لفتح سؤال :  تأثري عدم مشاركة املكون الثقايف 
“ التبو و الطوارق واألمازيغ “ و خاصة موضوع دس���رتة لغة الفئة 
األخرية حيث كان موضوع الدس���رتة ش���رطًا أساس���ًا ملشاركتهم 
يف اإلنتخابات االوىل ثم س���بب فش���ل مش���اركتهم يف اإلنتخابات 
التكميلية و عند س���ؤال “ د.رانيا “أجابت حنن جمربين  
عل���ى اح���رتام املكون���ات الثقافية بوج���ب القوانني 
الدولية  كما أوضحت موقفها حيث أكدت أنها 
تتمن���ى بأن يش���ارك املكون الثق���ايف ألن الوطن 
حباج���ة هلم و ال ميكن تكوي���ن هيئة توافقية 
من دونه���م و يف نفس الس���ياق أكدت أيضا 
أج���ل  م���ن  للمحارب���ة  اس���تعدادها  عل���ي 
حقوقهم ، بينما تباينت مواقف كل من” 
د.إبتس���ام و إعتماد “ فإبتس���ام تصر علي 
دس���رتة اللغ���ة اإلمازيغية بينم���ا أكدت 
إعتم���اد على أهمية وج���ود املكون الثقايف 
و لك���ن مل ُتب���دي نف���س احلماس���ة 
أك���دت  و  ع���ن حقوقه���م  للدف���اع 
أنها ل���ن تدافع عن ترس���يخ اللغة 
الق���ادم  الدس���تور  يف  االمازيغي���ة 
…و هنا مع االسف اتنبأ بأن أغلب 
مواقف األعضاء  ستكون مشابهة 
لألستاذة اعتماد و حتى إذا وصل 
موضوع اللغة اىل االستفتاء فما 
أحسس���ته من الش���ارع الليي هو 
نفس املوقف الذي يري املطالبة 
بدس���رتة اللغ���ة أم���را مبالغ���ا و 
ف���رض رؤى أقلي���ة عل���ى إرادة 

أغلبية.
 شكل الدولة

مل ترد أي م���ن العضوات الدخول 
الدول���ة حي���ث  يف موض���وع ش���كل 
أكدن على أن هناك جلانًا ستشكل للتواصل مع القاعدة الشعبية 
اليت انتخبتهم و س���يعملون جاهدين علي االستماع لصوت الشعب 
و م���ا يريده ولكن الش���ئ الذي ل���ن يكون عليه مس���اومة هو وحدة 
الرتاب الليي هل كان املقصود من هذه اجلملة تأكيد علي عدم 
موافقته���م علي ط���رح الفيدرالية ؟؟ حني س���ألت عن رأيهم كان 
التجن���ب واضح و نفس اإلجابة ُتعطى و هي أن إرادة الش���عب هي 

اليت ستكون هلا الكلمة االخرية ….
املناصب السيادية

أيض���ا يف هذا املل���ف مل تعطي أي عضوة توج���ه واضح حيث كثر 
احلديث عن كفأة املرأة و واجب أعطاءها الفرصة ألنها ببساطة 
أثبت���ت جدارته���ا يف كل منصب أس���تلمته  ولك���ن املفاجأة كانت 
عندم���ا أعلن���ت الس���يدة اعتم���اد أنه���ا ال ت���رى ب���أن املرأة مناس���بة 
للمناص���ب الس���يادية و خاصة منصب رئاس���ة الدول���ة على وجه 

اخلصوص.
األمل يف عيون الكثريين !

رأيت الفرحة و اخلوف يف عيون العديد ممن أعتربوا هذا اجلس���م 
األمل األخري يف أنقاذ الباد وذلك عند مش���اهدة مراس���م اجللسة 
األفتتاحي���ة هليئ���ة صياغ���ة الدس���تور، و يف نفس الوقت تش���كيك 
الباقني يف ما قد ينتج عن هذا اجلسم ، هل سيكمل مهمته و يصنع 
دس���تور حقيقي يضمن حقوق كل الليبني ام ال ؟ و السؤال األهم 
يف نظري هل سيقف املش���ككون و املتخوفون يوم االستفتاء منظر 
املتفرجني املقاطعني ام أنهم سيشاركون؟ رغم نظرتي املتشائمة 
إال ان األم���ل الي���زال موج���ود أمتن���ى ب���أن ميل���ك ه���ؤالء األعضاء 
الش���جاعة ألخبار من انتخبوهم باحلقيق���ة كاملة..إذا واجهتهم 

الصعاب اليت يتوقعها اجلميع .

هبة الشيباني

 عضوات من جلنة الستني جينب عن  سؤال حقوق املرأة يف الدستور؟ 
هل تنجح هيئة صياغة الدستور يف وضع دستور منصف للجميع؟

ٌسبات رمضاني 
للنشاطات املدنية 
...عدا اخلريية ...

م���ر اس���بوعان م���ن ش���هر رمض���ان املب���ارك عم���را 
باملب���ادرات الفردي���ة واجملتمعي���ة للنش���اط اخلريي 
املدن���ي واالعان���ة عل���ى مس���توى الب���اد  يف  أغل���ب 
امليادي���ن واألزق���ة ) موائ���د الرمح���ن – واحلم���ات 
لتوزيع امُلؤن الغذائي���ة ( فلم ختلو مدينة من تدافع 
ش���بابها رجاال ونس���اًء هلكذا عم���ل تقتضتُه األخاق 
اإلس���امية وُمناس���بة هذا الش���هر يف الكرم والعطاء 
، كم���ا اعتم���دت وزارة الش���ؤون االجتماعية توزيع 
مس���اعدات عل���ى بع���ض املناط���ق كما أعلن���ت ذلك 
الوزي���رة كامل���ة املزي���ي هذا األس���بوع م���ن مدينة 
الكف���رة ال���يت ش���هدت أح���داث عن���ف ، وق���د مشلت 
املساعدات  األسر امُلهجرة واالرامل واملطلقات و أسر 
الشهداء ، فيما خصصت بعض الربامج التلفزيونية 
أيضا فقرات جالت من خاهلا بيوت االسر احمُلتاجة 
وج���رى تس���ليمهم عينات م���ن أجهزة ومس���تلزمات 
منزلي���ة ، فيم���ا خفتت النش���اطات املدني���ة األخرى 
م���ن ن���دوات وح���وارات جمتمعية عدا م���ا ال يتجاوز 
أصابع اليد الواحدة على مستوى الباد ، وهناك من 
ع���زا ذلك اىل املناخ احلار  وانقط���اع التيار الكهربائي 
الذي ش���اب بعض امل���دن الليبي���ة ، وكذلك جداول 
مباريات كأس العامل الشغل الشاغل الذي اجتمعت 
عليه االس���ر داخل بيوته���ا ، أو الفرجة اجلماعية يف 
بع���ض م���ن مقاه���ي العاصم���ة ، ويتوقع أن تنش���ط 
بعض اجلمعيات واملنظمات املدنية ببعض براجمها 
يف األس���بوعني االخري���ن م���ن الش���هر الفضيل وإن 
باب���س  العي���د  وجتهي���زات  طق���وس  س���يطرت 

األطفال وحلويات العائلة !

وحدة دعم املرأة ببعثة األمم 
املتحدة تسأل ناشطات مدنيات

ماذا ُتريد املرأة الليبية من 
الدستور ؟

يف إط���ار اجمله���ودات اليت تبذهلا بعث���ة األمم ملتحدة 
للدعم يف ليبيا لدعم العملية الدس���تورية ولضمان 
ان تش���مل ه���ذه العملي���ة مجي���ع األط���راف املعنية، 
تقوم البعثة من خال وحش���دة دعم امل���رأة بتقديم 
املش���ورة الفنية للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور 
، م���ن خال مج���ع املعلومات اخلاص���ة حبقوق املرأة 
و لضم���ان مشولية العملية الدس���تورية ، وقد جهت 
س���ؤاهلا االس���تبياني لس���يدات فاع���ات ولتنظيمات 
مدني���ة واعاميات وحقوقي���ات فحواه :  م���اذا ُتريد 
امل���رأة الليبي���ة م���ن الدس���تور الليي؟ يف إط���ار قيام 
وحدة متكني املرأة من االس���تفادة من هذه املتطلبات 
املش���ورة لتحقي���ق ه���ذه  الربام���ج وتأم���ني  لوض���ع 
املتطلب���ات. وُينتظر أن يتم ترس���يخ مواد دس���تورية 
تتن���اول حق���وق املرأة ب���دء م���ن التعلي���م والصحة ، 
واملش���اركة السياس���ية ) متثي���ل امل���رأة يف اجملالس 
النيابي���ة وتول���ي املناص���ب ( واالقتصادي���ة ) تكاف���ؤ 
الف���رص والتعيني يف القطاع���ات التنفيذية ( ، كما 
يتوق���ع النظ���ر اىل قضايا : اجلنس���ية ألبن���اء الليبية 
املتزوج���ة م���ن غ���ري الليي وال���يت طاهلا ج���دال منذ 
سنوات ، وإشكال العنف ، وأوضاع االرامل واملطلقات 
وذوات االحتياج���ات اخلاصة ، الت���زام الدولة - حال 
مصادقتها -باالتفاقي���ات واملواثيق الدولية اخلاصة 
حبقوق اإلنس���ان واليت تقع املرأة أيضا ضمن بنودها 

كالتمييز اإلجيابي .

دخل الليبيون عامه���م الرابع والكثري من 
أحامهم و مطالبهم اليت ثاروا من اجلها 
الواق���ع أصبح���ت  النس���يان...يف  يف ط���ور 
بديهي���ات مث���ل األم���ن و س���لطة القانون 
شيئا من الرتف يف هذه املرحلة االنتقالية 
الصعب���ة. ومع ذلك يأمل الكثري بان تثمر 
نتائ���ج االنتخاب���ات بقيام برملان مس���ؤول 
و حكوم���ة ق���ادرة عل���ى العم���ل واالجناز 
ب���وازاة س���قف التوقعات وال���يت ترتفع و 
تنخفض حسب تضارب املصاحل اوتقاربها 
ب���ني األط���راف السياس���ية الفاعل���ة على 
االرض. رغ���م كل ذلك فا ي���زال الكثري 
يعتق���د ان الوض���ع االقتص���ادي يف تدهور 
وان���ه ال توجد 'أولوي���ات' إلنقاذ الباد من 
ه���ذا الوض���ع املتج���ه يف أع���ني الكثريي���ن 
حنو"اهلاوية". فم���اذا حدث بالضبط؟ هل 

هي فعا مؤام���رة كونية ضد قيام دولة 
ليبي���ا احلديث���ة ام هن���اك عل���ل جوهرية 
حت���ول دون تنفيذ مجيع "األولويات" اليت 
أقرته���ا ث���اث حكوم���ات متعاقب���ة خال 
الث���اث س���نوات املاضية؟ جنل���س قليا و 
حنص���ي بعض من ه���ذه "األولويات" اليت 
خترج الينا عرب وسائل االعام بالضبط:

م���ن ط���رق حديث���ة،  التحتي���ة  •البني���ة 
مطارات، كهرباء...اخل

و تعليم  •اخلدمات االساسية من صحة 
و ضمان اجتماعي

و  جي���ش  و  ش���رطة  الدف���اع  و  •األم���ن 
خمابرات

التجارة •االزدهار االقتصادي و حرية 
•قطاع خاص قوي واستثمارات
•العدالة االنتقالية واملصاحلة

الشريعة •)...(تطبيق 
الفرق؟( •الفيدرالية /حكم حملي )ما 

االول!! املربع  يف  •البقاء 
نع���م ، النقطة االخرية ه���و هذا ما حيدث 
االول  املرب���ع  م���ن  نتح���رك  حالًيا...فل���م 
بسبب تزاحم و تدافع األولويات من كل 
جهة على صناع القرار ومل ير املواطن اي 

تق���دم يذكر حل���د هذه اللحظة وس���ط 
تداخل األولويات يف بعضها البعض! ،ومع 
تصاعد نس���ب البطالة و غياب شبكة أمان 
اجتماعي فعالة تعتمد الس���لطات الليبية 
عل���ى ختفيف االحتقان الع���ام عرب اعطاء 
"األولوية" للصرف امللياري على نظم دعم 
املواد التموينية و الوق���ود والطاقة )واليت 
حتدثت عن جت���ارب الدول االخرى معها 
يف مقال���ة س���ابقة( باالضافة اىل توظيف 
أع���داد مهول���ة يف وظائ���ف حكومية كل 
عام بدون اي إنتاجية تذكر. باختصار...

الدعم واملرتب مقابل الس���لم االجتماعي. 
ومع ذلك يشري تقرير صادر من املذكور 
ب���ان الس���لطات الليبية تعط���ي "األولوية" 
خلل���ق ف���رص التوظي���ف ع���رب القط���اع 
اخل���اص و تنوي���ع االقتص���اد و حتس���ني 

بيئ���ة العم���ل و تقديم ضمان���ات ائتمانية 
واملتوس���طة  الصغ���رية  االعم���ال  لقط���اع 
للنم���و و أخ���ذ دور ري���ادي يف االقتص���اد 
الليي على املدى املتوس���ط والبعيد.هذا و 
"تؤكد" الس���لطات يف مناسبات عدة على 
رغبتها يف احتواء األنفاق احلالي و توجيه 
اإلمكاني���ات املتاحة حنو إعط���اء "أولوية" 
لتطوير التعلي���م وتكوين املهارات والبنية 
التحتي���ة لازمة لتنوي���ع االقتصاد...وان 
بن���د اإلنفاق س���ينكمش مع نظ���ام الرقم 
الوط���ي إلعطاء" أولوية" للفئات األكثر 
عوزا لاس���تفادة من املعون���ات احلكومية.

تض���ارب  م���ن  االرتب���اك  اصابك���م  فه���ل 
االولوي���ات املذك���ورة اع���اه؟ لننظر اىل 

االرقام األن:
يذك���ر تقري���ر صن���دوق النق���د الدولي 
ع���ن ليبيا لع���ام 2013 بأن بن���ود اإلنفاق 
غري مت���واز م���ع "أولويات" االنف���اق حيث 
زاد ب���ن املرتبات بع���دل ٪1.5 من الناتج 
احملل���ي االمجالي لع���ام 2013 باالضافة 
اىل زي���ادة الدع���م ب���ا ي���وازي ٪4.3 م���ن 
ناتج العام نفس���ه يساهم يف اختال جهود 
االس���تقرار املالي مع تقلب أس���عار النفط 

االخ���رى  الس���يادية  العوائ���د  تذب���ذب  و 
النفطي���ة كالضرائ���ب واجلمارك  غ���ري 
و غريه���ا. وم���ع ضعف مؤسس���ات فرض 
الس���لم  ش���راء  حم���اوالت  و  القان���ون 
االجتماعي تفتق���ر ليبيا لنظام حوكمة 
مرتبط بالش���فافية و احملاسبة القانونية 
الدقيقة منذ س���نوات حبيث ان���ه يف العام 
يف  الع���راق  وراء  ليبي���ا  تراجع���ت   2013
حس���ب  دول���ة   177 م���ن   172 الرتتي���ب 
موش���ر م���دركات الفس���اد الص���ادرة من 
منظم���ة الش���فافية العاملي���ة! للمقارن���ة، 
ليبيا كانت يف الرتتي���ب ال146 يف العام 
2010 اي سنة واحدة قبل اندالع الثورة 
ال���يت كان الفس���اد احد اس���باب اندالعها! 
،وتعان���ي ليبي���ا م���ن رصيد ضعي���ف جدا 
يف مقياس التنافس���ية العاملية من ناحية 
اهلياكل القانونية و س���وق العمل و بيئة 
االعمال حيث جائت يف الرتتيب 113 من 
144 بل���د بينم���ا تقع مص���ر يف الرتتيب 
التع���اون اخلليج���ي  و دول جمل���س   43
يف املع���دل 22.والتقديرات املبدئية تش���ري 
اىل ان املش���اريع املطلوب���ة تنفيذها للحاق 
بس���توى البني���ة التحتي���ة املائمة لعدد 
واحتياجات س���كان ليبي���ا تتجاوز النصف 
ترليون دوالر يف العش���ر س���نوات القادمة 
بينم���ا مت أنف���اق اكث���ر م���ن مئ���ة مليار 
دوالر يف الس���نوات الث���اث املاضي���ة على 
مرتبات ودع���م وقود ومواد متوينية بينما 
ملش���روع  االمسنتي���ة  اهلي���اكل  ت���زال  ال 
حمطة ركاب مط���ار طرابلس اجلديدة 
مهجورة حاهل���ا حال اهلياكل اإلمسنتية 
لعشرات املش���اريع االس���كانية واخلدمية 
املتوقفة على مس���افة عشرين كيلو مرتا 
حول طريق املطار نفسه على سبيل املثال 
ال حص���ر عل���ى طرابلس وحده���ا! ،لكن...

هناك ومضات صغرية تشري اىل ان هناك 
ام���ل بالتح���رك م���ن املرب���ع االول...)من 
الناحي���ة االقتصادي���ة عل���ى اق���ل تقدير( 
عل���ى س���بيل املث���ال اس���تطاعت ش���ركة 
حملي���ة صغ���رية م���ن القي���ام جبراح���ة 
جتميلة لصالة املغادرة و استام االمتعة 
يف مبن���ى ركاب مط���ار طراب���س احلالي 
لتظهره بص���ورة الئقة اىل ح���د ما بينما 
دخلت ش���ركات اخرى يف عقود استكمال 
مش���اريع مواصات و بنى حتتية صغرية 

يف عدد من املدن حول ليبيا.
ماذا يعي ذلك؟ ،يعي انه ال تزال الفرصه 
س���احنة للقط���اع اخلاص لاس���تثمار يف 
مش���اريع البن���ى التحتية و حتوي���ل ليبيا 
والبضائ���ع  لل���ركاب  ترانزي���ت  لنقط���ة 
الس���واق قريبة يف افريقيا واوروبا وغرب 
اس���يا ووصول الكثر من مليار نس���مة...

ه���ذا هو الطريق الوحيد الع���ادة ليبيا اىل 
الدولية...مركز  االس���تثمارات  خارط���ة 
عب���ور لاس���واق االخ���رى باالضاف���ة اىل 
تطويره���ا كمرك���ز س���ياحي جديد يف 
املنطق���ة يناف���س ب���ل يتخط���ى االمارات 

اليوم.

أولويات...أولويات...أولويات
غسان عتيقة

الثين املرتدد يعمل 
من أجل رفع سعر 

البنزين!
 

أوض���ح رئي���س احلكوم���ة امُلكل���ف عب���داهلل الثي أن 
دعم احملروقات يؤثر س���لبًا عل���ى اإلقتصاد الوطي، 
وأصبح س���عر الوق���ود أرخص من امل���اء، مما أدى إىل 
تهريبه إىل دول اجلوار، وما جنم عن ذلك من ظهور 
مش���اكل أخرى مصاحب���ة لعملي���ة التهريب.وقال 
رئيس احلكومة خال اجتماع موسع عقد اخلميس 
بق���ر دي���وان رئاس���ة ال���وزراء ض���م نائ���ب رئي���س 
ال���وزراء للش���ؤون الفني���ة، ووزراء املالية، والش���ؤون 
اإلجتماعي���ة، واملواصات، ووكي���ل وزارة اإلقتصاد 
املكلف بتس���يري الوزارة، ومندوب ع���ن جملس إدارة 
املؤسسة الوطنية للنفط،» إن دعم احملروقات ُيكلف 
اخلزان���ة العام���ة للدولة 365 مليون دينار ش���هريًا، 
وه���و مايؤثر على اإلقتص���اد الوطي، حيُث أصبحت 
قيمة الدعم اليت تزداد س���نويًا تثقل كاهل امليزانية 
العام���ة للدولة، وهو أمر ال ميكن اإلس���تمرار فيه ملا 
ل���ه من عواق���ب وخيمة عل���ى بنية اإلقتص���اد الليي 
االجتم���اع  النفط«.وخ���ال  عل���ى  أص���ًا  واملعتم���د 
مت التط���رق إىل اإلس���رتاتيجية املوضوع���ة يف ه���ذا 
اإلط���ار م���ن قب���ل وزارة اإلقتص���اد واملعتم���دة على 
إس���تمرار عملية الدع���م وبدء رفع الدع���م تدرجييًا 
ع���ن مادة البنزين، وزيت احمل���ركات على أن حيول 
فارق الس���عر للمواطن.وأكد رئيس احلكومة على 
ضرورة خل���ق توازن بني طبق���ات اجملتمع عند رفع 

الدعم، با حيقق عدالة اجتماعية بينهم.

تعزية

وق���دره  اهلل  بقض���اء  مؤمن���ة  بقل���وب 
تتقدم بأحر التعازي واملواس���اة القلبية  
يف   ) الفيت���وري  مس���عود   ( أس���رة  إىل 
 وفاة املغف���ور له ب���إذن اهلل تعاىل أبنهم 
) فرج  ( سائلني املوىل عز وجل أن يغفر 
له ويرمحه ويسكنه فسيح جناته، وأن 

يلهم اهله مجيل الصرب والسلوان .
 "ِإنَّا هلِلَِّ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن"

عنهم فيصل اخلفيفي
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    فتحي علي الساحلي

فرج العقيلي

 معتز أخليف

معلومات تهمك

هل هي سنة أم 
إجتهاد  !!!

ما يعرف���ه املهتمون بلعبة كرة القدم انه الميكن تغيري 
الاعب االفضل مهما كان سيئا فى املباراة باعب سيئ 

فى كل املباريات .
وه���ذا مايفعله املدرب طارق العش���رى م���ع الاعب فرج 
دائمة  بصفة  عبداحلفيظ 

.
 وق���د دف���ع فري���ق االهلى 
مثن���ا باهض���ا ام���ام االهلى 
بطرابل���س بج���رد اخراج  
فرج عبداحلفي���ظ  لتقبل 
وفقدان  هدف���ني  ش���باكه 
الس���يطرة لفري���ق االهلى  
على منطقة  وسط امللعب 

بشكل صريح وواضح . 
 فه���ل اصرار املدرب  طارق 
العش���رى على تغي���ري الاعب 

فرج عبداحلفيظ بهذه الصورة هو سنة ام إجتهاد ؟!!
 

واآلن ويف ه���ذا الع���دد يص���ل بن���ا احلدي���ث إىل " الكأس " 
نفس���ه املخصص كجائزة للفائز ببطولة كأس العامل 
لك���رة القدم وقد قدم حتى اآلن " كأس���ني " منذ البداية 
يف 1930 وهم���ا كأس " ج���ول رمييه " من���ذ عام 1930 
حت���ى 1974 ثم كأس بطولة كأس العامل منذ 1974 
وحت���ى اآلن وأول كأس كان باس���م كأس االنتص���ار 
ث���م غريت التس���مية إىل كأس " جول رميي���ه " بإعتباره 
االب الروحى للبطولة وصاحب فكرتها تكرميًا له " صنع 
ال���كأس " من الذهب ومطلي بالفض���ة ، ذو قاعدة ، زرقاء 
م���ن " ال���ازورد " وقد ح���ور بعب���ارة ) Nike  ( آله النصر 
عن���د اليوناني���ني ويف عام 1970 ف���ازت الربازيل بالكأس 
للم���رة الثالثة فكان عليها االحتف���اظ به نهائيًا مما جعل 
" الفيف���ا " تقوم بإع���داد كأس آخر منذ 1974 وش���وهد 
ألول مرة كأس الع���امل اجلديد الفائزة به أملانيا وامسه 
بالعربي���ة كأس االحتاد الدول���ي لبطولة كأس العامل 

وباألجنليزية 
FIFA WORLD CAP TROPHY

 وصم���م من قبل " بي���ل الفلور " والذي صنعه من الذهب 
اخلالص ذو قاعدة من الرخام األبيض ويف س���نة 1958 
مت اس���تبدال القاع���دة بقاع���دة م���ن " ال���ازورد " بإرتفاع 
يصل إىل 35 سم ووزنه 3.8 كيلوجرام جمنح بعامات  

)Nike (  وهو آله النصر يف اليونان ...

4

عبارة كان يرددها الش���اعر أمحد رفيق 
املهدوي زمن االحتال اإليطالي ملدينة 
بنغ���ازي ، كان يقوهل���ا لكل م���ن يقابله 
يف الطري���ق يف أزق���ة وح���واري مدين���ة 
بنغ���ازي احملمي���ة . كان امل���راد منها أن 
يس���تيقظ الن���اس ويعمل���ون مجيعًا من 
أجل اخلاص من االستعمار اإليطالي. 
   وحن���ن أيض���ًا يف ه���ذه الصفحة ومنذ 
الي���وم األول ال���ذي التقين���ا في���ه وحنن 
) حُن���رك ( ونعم���ل جاهدي���ن وب���كل ما 
نل���ك من إمكانيات أن نرتقي بأس���لوب 
خماطب���ة الق���ارئ الكريم ، وأن نس���هم 
يف رق���ي الرياضة وخاص���ة كرة القدم 
معش���وقتنا مجيعًا . . كن���ا دومًا حناول 
أن نس���لط الضوء عل���ى ماضينا الكروي 
ذل���ك  العمالق���ة يف  اجلمي���ل والعبين���ا 
الزم���ن الرائ���ع . . كان���ت ص���ور العبينا 
تف���ارق  ال  اإليطال���ي  االحت���ال  زم���ن 
خميلتن���ا .. العبين���ا الذي���ن قارعوا فرق 
االس���تعمار اإليطالي وهزموهم يف كل 
األلعاب الرياضية . . نتذكر دائمًا سامل 
املكحل رائ���د الرياضة يف مدينة بنغازي 
وما قدمه هلا من جهد وعطاء . . نتذكر 
دائمًا املاكم عيس���ى احمليشي ومباراته 
م���ع بط���ل إيطالي���ا نس���تازي . . نتذكر 
أول فري���ق ك���رة قدم أس���س يف مدينة 
بنغازي ) الس���مربي برونيت ( ومن امسه 
املس���تعد دائم���ًا نش���تم رائح���ة التحف���ز 
والقتال واالستعداد للتحدي . . نتذكر 
أول أرب���ع العبني لعبوا ك���رة القدم يف 
برق���ة ) ف���رج الرقيق ومصطف���ى دومة 
وحممد دومة ورقاب ( . . نتذكر أمساء 
أول فرق يف عهد االس���تعمار الربيطاني 
للباد واليت محلت أمساء املناضل أسعد 
بن عمران ورائد الرياضة س���امل املكحل 
أس���تاذ اجلي���ل عم���ر فخ���ري احمليش���ي 
الكب���ري  الاع���ب  إىل  نس���بة  ودوم���ة   ،
مصطفى دومة ال���ذي قتله األمريكيون 

. . إنه احلس الوطي الباكر يا سادة . 
    ويف قف���زة نوعي���ة متقدم���ة فكري���ًا 
ألغي���ت األمساء الش���خصية بالرغم من 
دوره���ا الفاع���ل والقي���ادي يف حتري���ك 
اجلماهري ، واستبدلت بأمساء أخرى هلا 
وقع آخر ، فعرفنا منذ عام 1943 أمساء 
النجم���ة القدمي���ة والكش���اف والطليعة 
واألهل���ي ، وظهر جي���ل العمالقة الرواد 
األوائل للرياضة ) حس���ن م���ادي تربل ، 
وبوعجيلة الغرياني ، وعوض الفونش���ة 
واعمريين���ة ( وغريه���م م���ن األبط���ال ، 
وكان أغلبهم أبطال يف أكثر من لعبة 

مثل حسن مادي تربل الذي كان العبًا 
بارعًا يف كرة القدم وبطًا يف السباحة 
والقف���ز واجل���ري ويف األدب واألخ���اق 

أيضًا . 
   حن���ن يا س���ادة نعش���ق الرياض���ة . . بل 
ونتنفس���ها . . وحنس���بها خبزن���ا اليومي 
، وكان���ت ه���ي زادن���ا الوحي���د يف عه���د 

االستعمارين اإليطالي والربيطاني . 
  وم���ع بداية اخلمس���ينيات ب���دأ التطور 
يف كل ش���يء وب���رز رياضين���ا الرائعني 
ب���ني  أش���ده  عل���ى  التناف���س  كان   .  .
األهل���ي   ، القدمي���ة  والنجم���ة  األهل���ي 
بقي���ادة املعجزة املك���ي ، والنجمة بقيادة 
األسطورة اتعولة شتوان ، وهذا التنافس 
ه���و الذي أس���هم يف رفع مس���توى كرة 
اجلماه���ري  كان���ت   ، ليبي���ا  يف  الق���دم 
البيض���اء  الصغ���رية  امل���دن  م���ن  تأت���ي 
مباري���ات  ليش���اهدوا  وأجدابي���ا  وامل���رج 
النجمة واألهلي ، ليش���اهدوا عبدالعالي 
وكويري واألصفر ومشيس���ة والغناي 
وباليلة وامحيدة جعودة وس���امل املكلوب 
. . كانت مباريات األهلي والنجمة عيد 
من أعياد مدينة بنغازي مثل يوم ختمة 
الزواي���ا ، وما كانت تدخل���ه على قلوب 
الن���اس م���ن الفرح���ة . كان���ت بنغازي 
منقسمة قسمني ، قس���م يشجع األهلي 
، وقسم يشجع النجمة ، وهناك حكايات 
رائعة عن استعداد الفريقني والتجسس 
ملعرف���ة أس���رار كل فري���ق ، والطريقة 
اليت س���يلعب بها ، وس���أحكيها يومًا لكم 
أنها ذكريات رائعة ومجيلة وشريفة . 
   وال ننس���ى فريق الطليعة الراقي الذي 
كان يقوده مصباح العريي ، ويلعب له 
مل���ك القفز وضرب���ات ال���رأس رمضان 
واجلن���اح  ش���تيوي  وارحيم���ة  األس���ود 
األيس���ر العلواني واملاكينة اليت ال تقف 

رمضان مشسة ) إبليس ( . 
  ولك���ن م���ع بداية اخلمس���ينيات برز يف 
الس���احة الرياضي���ة عازيف األوكس���رتا 
وراقص���ي )اهلياه���وب ( كان���وا فلت���ة 
الرائ���ع وحمج���وب  الش���عالية  زمانه���م 
بوبك���ر ) الدينمو ( ودميس الكبري أفضل 
الع���ي الوس���ط الذين عرفته���م مدينة 
بنغازي ، وعبدالسام الورفلي ) املقاتل ( 
. وأمحد األشهب املدافع الطائر ، وميلود 
عريي أفضل من لعب يف مركز الدفاع 
. ه���ؤالء مل   . األيس���ر يف كل العص���ور 
يكون���وا العب���ون كرة القدم ب���ل كانوا 
فرقة موس���يقية تع���زف اإليقاع املتطور 
وتلهب مش���اعر اجلماهري ، واس���تطاعت 

ه���ذه الفرقة انتزاع اإلعجاب ومنافس���ة 
العماقني األهل���ي والنجمة الذين قال 
عنهم س���ي حممد قعيم يوم���ًا : " األهلي 
والنجمة كانا س���بعني يتقاتان واللي 
احيص���ل نتش���ه يف اآلخ���ر واهلل م���ا ع���اد 

يردها " . 
    لق���د كانت كرة القدم جتلي اهلموم 
والفق���ر  االس���تعمار  ننس���ى  وجتعلن���ا 
والظل���م واملعاناة . . كنا نلعب ونش���اهد 
ك���رة الق���دم فننس���ى همومن���ا وقلوبنا 
املثقلة باألح���زان . كانت ك���رة القدم 
فرحتن���ا الكب���رية . . كن���ا نلع���ب ك���رة 
الق���دم ونبك���ي ، ونلع���ب ك���رة الق���دم 
ونضحك  ، وننس���ى األف���واه اليت تبحث 
ع���ن ال���زاد ، وتنتظرن���ا خل���ف األب���واب 

املغلقة يف املدينة القدمية . 
مدين���ة  يف  مش���جعون  هن���اك  كان     
بنغازي يعش���قون ك���رة الق���دم ، وقفوا 
معن���ا وس���اعدونا يف حياتنا لك���ي نتعلم 
ونفتح بيوت ونبي أس���ر ونساعد يف بناء 
احلياة . كان مشجعو النجمة يقدمون 
ي���د الع���ون لاع���ي األهلي ، ومش���جعو 
األهلي حيرتم���ون العبو اهلال . . كان 
هن���اك ألف���ة وحمب���ة وعش���ق للعب���ة . . 
كان جيمعن���ا احلب الص���ادق . . ولذلك 
تط���ورت اللعب���ة وبرز عمالق���ة يف كل 
األلع���اب . . حمم���د الربن���اوي ) جق���رم 
يف  الن���وال  إبراهي���م   ، املاكم���ة  يف   )
الس���باحة ، أمح���د أب���و ه���روس يف تنس 
الطاول���ة . . أبط���ال وحكاي���ات رياضي���ة 
ومنافس���ة . . رواداً كنا وأحبابًا عش���نا . . 
بنغ���ازي مل تكن ) رباي���ة الدايح فقط ( ، 
وإنا كانت دوم���ًا طائر العنقاء تصحو 
من الرم���اد لتحيا من جدي���د . . بنغازي 
عل���ى  س���تقضي   ، الرياض���ة  س���تحييها 
عص���ر اجلاهلي���ة ووئد البنات ، س���تزرع 
م���ن جديد زه���ور األقح���وان واليامسني 
ف���وق مآذن وقب���اب املدين���ة ، وكما قال 
الش���لطامي : " بنغازي ما عاد فيها السأم 
وال عف���ر احلزن فيه���ا األغاني "، ولتحيا 

الرياضة ويعيش احلب العظيم . 
الصور املرفقة : 

 .  1960 املكي  � املعجزة مصطفى   1
دوم���ة  مصطف���ى  الرائ���ع  الثنائ���ي   �  2
منتخ���ب  الع���ي  الفونش���ة  وع���وض 

بنغازي وفريق الفولقر عام 1937

حرِّك .. لعلك توقظ النُّواما

ق���د اليع���رف الكث���ريون م���ن ه���ذا اجليل 
الش���اعر يوس���ف ب���ن صرييت  وغ���ريه من 
الشعراء الغنائيني والفنانني الذين ينتمون 
إىل جي���ل الس���تينيات م���ن الق���رن املاضي 
و كان���ت هل���م بصم���ة واضح���ة يف تاريخ 

األغنية الليبية عرب سنوات مسريتها .
ويعود الس���بب يف ذلك إىل انقطاع الصات 
النظ���ام  خ���ال  املتعاقب���ة  األجي���ال  ب���ني 
الش���مولي البائ���د ال���ذي كان يعم���ل على 
طم���س املواهب وتهميش املب���دع احلقيقي 

وفتح اجملال أمام املتزلفني واألدعياء .
واملس���تمع لألغاني الليبي���ة القدمية البد 
وأن ذائقت���ه الفنية قد انتق���ت من أغنيات 
الفن���ان الراح���ل  الزم���ن اجلمي���ل أغني���ة 
حمم���د صدق���ي ال���يت تق���ول كلماته���ا  ) 

ظلمتك معايا بعد حبيتيي ( .. 
فف���ي ه���ذه الرائع���ة الغنائية ال���يت حتمل 
جين���ات األصال���ة للف���ن الش���عي اللي���ي 
حي���ث  واألداء  باللح���ن  الكلم���ة  تلتق���ي 
كتب كلمات األغنية الش���اعر يوسف بن 

صرييت  .
وعلى املستوى الشعي مثة أغنيات يرددها 
الناس يف حفاتهم وأفراحهم دون معرفة 
كاتب كلماته���ا ، فعلى س���بيل املثال من 
األغاني  الش���ائعة يف األفراح أغنية يرددها 
الفنانون الش���عبيون دون أن يعرفوا كاتب 

كلماتها وهي  :
قالوا لنا عالصرب قلنا وينه  

 نشروه بالدمعة انكان لقينا  
الصرب وين ادياره

علينا بعيد وما اصعبه مشواره
وخايفني نرجو وعمرنا يا خسارة

يعدي وما نلقوش صرب جيينا
طال رجانا

وال الدمع جاب الصرب يوم معانا
قولو لنا ياناس وين مكانه

وامتى ناقو الصرب وياقينا
هذه األغنية هي أيضا من كلمات الشاعر  
يوس���ف بن صري���يت ال���ذي أث���رى املكتبة 
الفني���ة الليبي���ة بالعدي���د م���ن األعمال يف 

جمال الشعر الغنائي .
ب���ن صري���يت  الغنائ���ي يوس���ف  والش���اعر 
م���ن موالي���د مدين���ة بنغازي ع���ام  1947 
الربيطاني���ة  العس���كرية  اإلدارة  عه���د  يف 
وكان���ت  دراس���ته باملرحل���ة اإلبتدائية يف 
مدرسة  األمري املعروفة يف مدينة بنغازي 
وقد  درس بها الكث���ري من أبناء املدينة من 
ذلك اجليل ف���كان منهم  الفنانون والكتاب 
وذوو  واألطب���اء  واملثقف���ون  والرياضي���ون 

املناصب الرفيعة يف الدولة .
وعن بداي���ة موهبته وتعلق���ه بالفن يقول 

الشاعر يوسف بن صرييت :
) كنت أحب مشاهدة األفام السينمائية 
املصري���ة وكن���ت حريصا عل���ى مطالعة 
اجمل���ات ال���يت تص���ل م���ن مص���ر ومس���اع 
اإلذاع���ة  خ���ال  م���ن  املختلف���ة  األغان���ي 

املسموعة ..
وكن���ت أحس بيول إىل الف���ن .. ويف عام  
64 / 65  ش���اركنا أن���ا وصديقي الفنان 
ابراهي���م فهم���ي يف برنام���ج رك���ن اهلواة 
ال���ذي كان يقدمه الفنان الراحل الس���يد 
بومدين الش���هري بش���ادي اجلبل .. ووجدت 

أن لدي موهبة كتابة الشعر .
التحقت بع���د ذلك للعم���ل موظفا ببلدية 
كام���ل  أمح���د  الفن���ان  وكان  بنغ���ازي 
مس���ئول القس���م الذي أعمل ب���ه .. وأذكر 

أني كن���ت معجبا بصوته وأدائ���ه .. وذات 
م���رة يف ع���ام   1960 حض���رت ل���ه حفلة 
غنايئة بسينما الشرق الواقعة يف شارع بن 
شتوان .. غنى أمحد كامل يف تلك احلفلة 

أغنية يقول مطلعها 
مع���اك م���ا اخطي���ت  وال اخطي���ت معاي���ا .. 

الفراق امقدر حكم مواليا
كما أذك���ر أن الفنان الراحل طاهر عمر 

كان قد شارك يف تلك احلفلة ..
يف عام 1966 ب���دأت بكتابة كلمات أقول 

فيها :
بعد ما الغال نسيته وهنت أحالمه

راجع تفكر خاطري بأيامه
عرض���ت ه���ذه الكلمات عل���ى الفنان أمحد 
كام���ل إلب���داء رأي���ه فيه���ا .. فأخذها معه 
ووعدن���ي أن يقدمه���ا لإلذاع���ة .. وبالفعل 
كام���ل  أمح���د  وحلنه���ا  إجازته���ا  مت���ت 
وغناه���ا .. وطلب م���ي أن أكتب  له عما 
آخ���ر فكتبت له العم���ل الغنائ���ي الثاني يف 

مسريتي وتقول كلماته :
صور بدع موالي يف تصويره

حمال ما الغالي ناقي غريه  ...   
عل���ي  الفن���ان  عل���ى  ذل���ك  بع���د  تعرف���ت 
الش���عالية وكان ي���رأس قس���م املوس���يقى 
باإلذاعة .. كان حيب استقطاب املواهب .. 
وهو إنس���ان متواضع وحمبوب من الناس 
وأني���ق يف ملبس���ه .. وق���د كن���ت س���عيدا 
بلقائ���ي ب���ه .. وأذكر أنه حل���ن أغنية من 

كلماتي وغناها وهذا شرف لي  .. (
وم���ع بداي���ة مش���واره الف���ي تع���رف ب���ن 

صري���يت عل���ى الش���اعر الغنائ���ي الراح���ل 
عبدالس���ام زق���ام ونش���أت ب���ني اإلثنني 
عاق���ة صداق���ة وكان زقام يش���جع بن 
صرييت على كتابة األغنية وقد نش���ر له 
إحدى أعماله الغنائية يف الصفحة الفنية 
جبريدة الش���علة وكان عبدالسام زقام 
حينها مشرفا على تلك الصفحة .. وتقول 

كلمات تلك األغنية :
ياعيونها .. ياليل صايف يف اهلوى حنكي له
يا رموشها .. يا سحر خايف ما لقيت مثيله

فيكن لقيت حنان .. ندور عليه زمان
باشواق يف ليالي عذاب طويلة ..

كتب ب���ن صرييت كلمات���ه معتمدا على 
خمزونه م���ن الرتاث اللي���ي .. ومثل غريه 
م���ن الش���عراء الغنائي���ني الذين عاش���وا يف 
بيئة املدينة كان���ت كلماتهم معربة عن 

هذه البيئة .. 
ويف ع���ام  1971 ب���دأ أوىل حماوالت���ه يف 
جتديد األعمال اليت يكتبها وكان خيشى 
أن تؤدي هذه احملاول���ة لعدم قبول املتلقي 
هل���ذا النوع املختلف عن الكلمات الش���عبية 

املعتادة فكتب أغنية تقول كلماتها :
فكر قبل تقول نسيتك واسأل قلبك

تقدر تبعد .. تقدر تنسى ماضي حبك
من قبل حتاول نسياني
فكر راجع نفسك ثاني

واسأل قلبك ..
وعرب مسرية فنية قاربت النصف قرن من 
الزم���ان كتب بن صرييت أعماال تغنى بها 

كل من :
أمح���د كام���ل ����� حمم���د جن���م ����� حممد 
خمتار �� علي الش���عالية �� عزالدين حممد 
����� حممد الزرقاني �� س���امل زاي���د �� حممود 
الش���ريف ����� طاهر عم���ر �� حممد حس���ن �� 
مصطفى محزة �� حممد الس���ليي �� جال 
أمحد ال���ذي غنى من كلمات يوس���ف بن 
صري���يت و أحل���ان س���يد م���كاوي أغني���ة ) 

ياعيي عاحملبة ( وغريهم ..
كم���ا غن���ى الفنان الش���اب جيان���ي أوىل 
أعمال���ه م���ن كلمات  يوس���ف بن صرييت 
تق���ول  أغني���ة  ندي���م  كاظ���م  وأحل���ان 

كلماتها :
جابوا أصحابي سريتك من تاني 

اشتاق خاطري لقربك  بعد نسياني
وغن���ت أيض���ا م���ن كلم���ات يوس���ف ب���ن 

صري���يت م���ن املطرب���ات العربي���ات ليل���ى 
مجال وشريفة فاضل وعليا ..

ومن أش���هر األغنيات اليت كتبها يوس���ف 
بن صري���يت وردده���ا جيل الش���باب أغنية 
الفنان الشعي س���يف النصر ) جابك منام 

الليل ( اليت تقول كلماتها :
جابك من������ام الليل وانا غايف

جدد جروح املوح  زاد ريايف
جابك ليا

وجاب شوق م املاضي البعيد عليا
اشتاق خاطري لقربك وموش بايديا

ليام كنت مع����������اي عهدك وايف
وزاد حنيي

وزاد شوق يف قلي وسهر عيي
ليام ما بينك زم������������ان وبيي

ضاعت معاك بفرحه�����ا ياجايف
جتاوز عدد األعم���ال الغنائية اليت كتبها 
صري���يت  ب���ن  يوس���ف  الغنائ���ي  الش���اعر 
واملس���رح  واملرئي���ة  املس���موعة  لإلذاع���ة 
والطفل واملسلس���ات الدرامي���ة ثامثائة 

عمل غنائي .. 
وق���د حل���ن أعم���ال يوس���ف ب���ن صري���يت 

جمموعة من امللحنني منهم :
عبداحلميد ش���ادي �� أمحد كامل �� طاهر 
عم���ر ����� كاظم ندي���م ����� ابراهي���م فهمي �� 
ص���ربي الش���ريف �� عل���ي الش���عالية �� علي 

أبوالس���عيد �� عطية ش���رارة ����� عبداجلليل 
خالد �� مس���عودة القرش �� مفتاح اجلديد �� 
ابراهيم أشرف �� سليمان بن زبلح وغريهم 

.
ب���ن  يوس���ف  كت���ب  ذل���ك  إىل  وإضاف���ة 
صري���يت العدي���د م���ن املق���االت يف الش���أن 
واجله���اد  احلقيق���ة  جري���دة  يف  الف���ي  
وقورينا وميادين .. كما شارك يف النشاط 
املسرحي من خال عمله يف جمال اإلدارة 

باملسرح الشعي يف مدينة بنغازي ..
صدرت للش���اعر يوسف بن صرييت أربعة 
دواوي���ن يف الش���عر الغنائ���ي ب���ني األع���وام 

: العناوين  2008 حتت  1974 و 
مش���وار العذاب �� دمع الن���دم �� حكاية حب �� 

ظلمتك معايا
ومت تكرمي���ه من خال بع���ض املهرجانات 
الفنية واملسرحية كما  كرمته اجلامعة 
الع���رب يف  ال���رواد  العربي���ة يف مهرج���ان 
جمال الشعر الغنائي عام 2002 بالقاهرة  
.. وكرم���ه أيض���ا جمل���س الثقاف���ة العام 

بدينة بنغازي .
يوم جديد

كلمات الشاعر يوسف بن صرييت
مع كل طلعة مشس يبدا يوم جديد

واللي مضى ما يعود
وتذبل ورود متوت
وحتيا بعدها ورود

ونبض احلياة ما ميوت
ملا نهار يفوت

ويبدا نه���ار جديد ......

ترسم خطاوينا احلياة
من غري ما نعرف سبيل

ال عمر امتى يبدا
العمر امتى ينتهي

لوين واخذنا السبيل
قطرة يف نهر احلياة

أنت وأنا من غري دليل
جنمة وتاهت يف السما

يف عز ليل
رحلة سفر خطواتنا

اتدور علي غايتنا
وملا ايعدي يوم

حنلم بيوم جديد .....
���������������������������

املصدرمقابلة شخصية مع الشاعر يوسف بن صرييت

ذاكرة األغنية الليبية ..

الشاعر الغنائي يوسف بن صرييت
 حممد العنيزي

مطالب الفنانني من جلنة الدستور
        الدس���تور ه���و حل���م كل الليبي���ني حلم الثوار لتحقيق أه���داف ثورة 17 فرباير ، والدس���تور هو الذي 
س���يحقق لألجيال طموحاتها حنو جمتمع مزدهر يؤمن بس���تقبل تتحقق فيه العدالة واألمن والكرامة 
واحلرية وحقوق اإلنس���ان ، دس���تور أساس���ه كرامة وعزة وحرية اإلنس���ان الليي الذي عاش قرون من 

الظلم والعسف والعبودية .
      وحي���ث أن الفنان���ني ه���م ضمري هذا الش���عب هم من يعرب عن آماله وأحامه حن���و حياة حرة كرميه ، 
ومن هذا املنطلق يس���اهم الفنانني يف وضع أس���س ومبادئ هذا الدس���تور الذي س���يحقق اإلستقرار لليبيا 

اجلديدة .
وتتلخص مطالب الفنانني يف صياغة الدس���تور الذي يؤكد علي حرية التعبري بختلف أش���كاله وحرية 
اإلب���داع واملبدع���ني ورعايتهم ومحاي���ة إبداعاتهم وحقوقه���م الفكرية وتنص مواده علي تش���جيع الفنون 
واآلداب ودعمها وتش���جيعها ومحاية الرتاث الثقايف واحلضاري لليبيا بختلف مكوناتها ، دس���تور يؤسس 
لقي���م احلرية والعدال���ة اإلجتماعية وتكافل الفرص واملس���اواة واألمن للمواطن والفصل بني الس���لطات 
وإس���تقالية القضاء وحرية الصحافة واإلعام والتعددية السياس���ية وحقوق اإلنسان وحقوق األقليات 

يف دولة مجهورية مدنية دميقراطية موحدة ديانتها إسامية ولغتها العربية وعاصمتها طرابلس . 

يوسف بن صرييت يتوسط طاهر عمر وحممود العبدلي ووحيد سامل

يوسف بن صرييت
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