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رتم األمني العام  : نبيل العربي  السيد املحُ
حتية طيبة وبعد

نعرفحُ مجيع���ًا أنكم غارق���ون يف حبر الدم 
واحل���روب ، والقالق���ل العربي���ة العربي���ة 
، وزد عل���ى ه���ذا الع���دوان املحُس���تمر للع���دو 
الصهيون���ي على غزة ال���ذي أعطى بظهره 
ملا حيدث ش���رقه وتوجه غرب���ا ! ، لكن ما ال 
زئ���هحُ أو كما يقال  لحُه ال يحُرتك جحُ يحُط���ال كحُ
، فف���ي ليبيا أيضا ما يش���غلكم ، وقد تابعنا 
زيارة مندوبكم " ناصر القدوة " لطرابلس 
، وكذل���ك اجتم���اع املندوب���ني خبصوص 
تأخرا خري مما  املسألة الليبية ، وما يأتي محُ
ال يأت���ي ، خاص���ة وليبيا قابل���ة حتى اآلن 

للحيلول���ة من تفاقم األوضاع ، يف بالد مرتامية األطراف ، ومتتلك من الس���الح كما متتلك من ثروات النفط 
واملال ، واألهم املوقع كما تعلمون .

لذلك البد من العجلة اليت فيها - على غري العادة - الس���المة ، وأن تتدخل اجلامعة يف الش���أن اللييب فقد كان 
ه���ذا مراد الليبي���ني وآماهلم حني خرجت عليه���م قوات القذايف الباغي���ة لتعيث يف األرض فس���ادا ، وحينها عقد 
الرج���اء عل���ى اجلامع���ة العربية فكان وألول مرة قراره���ا الصائب ما صدر وحتول اىل فع���ل على أرض الواقع ، 
وعل���ى ه���ذا القرار بدعم الش���عب اللييب جاء القرار الدولي حلماية املدنيني ، لكن ولألس���ف عقب هذا النجاح يف 
الدفاع عن الليبيني وقيام حرب التحالف الدولي مبش���اركة عربية ، تقاعس���ت اجلامعة ومل تولي مهمة ازالة 
آثار احلرب أية أهمية ، مما ترتب عليه أن املسألة الليبية أمست مسألة مسجل خطر ، وتزلزل األمن يف املنطقة 
عند اجلوار ، كما اثارت زوابع البحر املتوس���ط ،فأين هي جامعة العرب من دورها الذي مل تكمله ، وانس���حبت 

هكذا دون أي حساب ألى عواقب ،فكانت العاقبة أعظم ؟ .
السيد األمني العام :

لق���د كانت مش���اركة اجلامع���ة العربية يف املس���ألة الليبية – كما منظم���ة األمم املتح���دة – تارخيية ومنذ 
النش���أة للجامعة وللدولة الليبية اليت ش���اركت اجلامعة بقوة يف حصوهلا على استقالهلا ، ويف حرب التحرير 
الثانية – كما سّم الليبيون حربهم ضد النظام الديكتاتوري اجلاثم على البالد لعقود – كان للجامعة مبادرة 
أخرجته���ا من الطبيعة اجلمودية اليت أصابتها لعقود ،وكان جناح الليبيني يف اخلروج من مأزقهم س���يكون لو 
ح���دث ،النج���اح األبرز خالل العقود املاضية للجامعة العربية ، لكن لألس���ف التقاعس ع���ن القيام بدوركم يف 

إزالة آثار احلرب ضيع اللنب يف الصيف.
السيد األمني العام :  

ان اجتم���اع املندوب���ني والزيارة اليتيمة للس���يد ناصر القدوة ،امل���رتدد يف القيام بالزيارة أصال ، ليس���ا إال اجتاها 
صحيح���ا لت���دارك ما ميكن تداركه ، فاخلصومات ال حتل إال بطرف ثالث على احلياد من كل األطراف ، وإن 
مل تنجح اجلامعة واجملتمع الدولي يف س���وريا فقد جنحت اىل حد ما يف جعل طاولة مس���تديرة للحوار الوطين 
يف اليمن ، وليبيا كما تعلمون تركت مرة ثانية حلل عقدتها املعقدة بأسنانها ، بعد أن بعثر السالح و أضحى 
امل���ال مال البالد س���ائبا ، فهل لغريٍق يف يمٍّ جامح أن ينقذ النفس اهللوع م���ن الغرق، و مما يعنيه هذا أن التدخل 
الق���وى وب���دون حتفظات و ال تردد ، ال���ذي قامت به اجلامعة العربية يف األيام األولي الندالع انتفاضة الش���عب 
اللي���يب يف فرباير 2011م ،البد أن يس���تعاد وأن يكون أقوى ،وأن يكون تدخل الع���رب عرب اجلامعة وأن يدان أي 
تدخ���ل لي���س عربها من أي طرف عربي ، فهناك الكثري من التخرصات حول تدخل هذا الطرف أو ذاك مع أحد 
املتخاصمني ضد غريه من اخلصوم ، ويف هكذا خصومة متتلك الس���الح لتدمري نفس���ها ال بد للجامعة العربية 
من أن تضع كل ثقلها من أجل فض االش���تباك أوال ،ومن ثم وضع احللول كما تعلمون جيدا حبكم خربتكم 

الطويلة يف هكذا مسائل .
السيد األمني العام 

لق���د ت���رك الليبيون حني كان من لزوم ما يلزم حّل العقدة وهو قريب ،أما وقد تعقدت فإن الليبيني اآلن أعداء 
أنفسهم ، وقد سرى فيهم أفيون احلرب واختذوا ألجل ذلك كل الرايات و املربرات اليت ما أنزل اهلل بها بسلطان 
،وهم كما يغوصون يف وحل احلرب يغصون بها ،ويف غيهم يعمهون بعد أن افتقدوا البوصلة. لذا فإن اجلامعة 
العربية مالذ أخري كما كان أول ،ويف ظين أن الليبيني مجيعا قد ثقلوا مبا محلوا ،فهم يف حروب – نتناساها 
صغ���رت أم ك���ربت -  من���ذ أكتوبر 1911 م الغ���زو اإليطالي وحتى الس���اعة ،وإن حصلت هدن���ة زمن اململكة 
فق���د قص���رت أن حتقق الس���الم يف النفوس ،يف يدكم العون على توطني الس���الم وس���المة الوطن من العاقبة 
اهلالكة للبالد والعباد وللمنطقة ،وباإلمكان أبدع مما كان باإلرادة الصلبة يف ش���خصكم ،يف املؤسسة اليت أنتم 

أمينها العام واليت قد فعلت يف تارخيها ما استطاعت اليه سبيال .
رتم نبيل العربي :  السيد املحُ

نثم���ن ما تقوم���ون به ، فالقطرة تبل الفم العطش ، ويف هذه اللحظة االس���تثنائية بع���د الربيع العربي الدموي 
يك���ون دور رجل كم���ا دور مجاعة ،الليبيون يعانون م���ن حرب أهلية ضروس ،يف غياب ل���دور القيادات الفاعل 
���ؤونهم من أطراف عدة حتى الصغري منها وكل  ،ومن تش���تت قوى ، ومن تقس���يم مل خيرط ، ومن تدخل يف شحُ
عاب���ث ، وأن مبكن���ة جامعة ال���دول العربية أن تنهض من عثرتها ليعم الس���الم ليبيا ما مل تذق���ه إال قليال ولذا 

تفتقده النفوس ،السالم يف يدكم قيامه يف بالدى ، بالدكم ، وعليكم السالم.

رسالٌة إىل األمنِي العاِم جلامعِة الدوِل العربيِة السيد نبيل العربي :

امنحوا ليبيا العوَن من أجل السالم ، كما منحُتُموَها طبوَل احلرب

) اب���دا ي���ا ولدي ال ما هاجرت... لكين خيم���تحُ بعيدا عن عرس 
ال���دم .. م���ا ابش���ع يا ول���دي يف العرس ال���دم ( - عب���د احلميد 

البكوش
بعد عملية االغتيال اجلبان���ة اليت اودت حبياة اختنا العزيزة 
فرحي���ة ال���ربكاوي صب���اح ام���س 17/7/2014م مل يع���د 
للح���زن والرث���اء مع���ين، ومل يعد ل���ألمل مكان���ا يلتصق به يف 
ثناي���ا القلب، وجتاويف اجلوان���ح. وصل املر إىل ما وصل إليه 
فرفعت األق���الم وجفت الصحف، ومل يعد لدى ما يقال، أيها 
األصدقاء سوى ) ادفنوا موتاكم وانهضوا ( وليكن نشيدكم 
) يا عدو اهلل أني لن أس���اوم، وبكل نبض من عروقي سأقاوم(. 
وأمام اس���تباحة الدم اللييب بني رفاق األمس، الذين وحدتهم 
جبهات القتال ضد جائر مس���تبد وفرقته���م األهواء وهمزات 
الش���ياطني، والعصبيات اجلهوية املنتنة، مل يعد لدى مايقال 
س���وى كلمة مواس���اة ملدين���يت احلبيب���ة طرابل���س الصابرة 
املبت���اله ) لقد مات نريون، يا طرابلس، وبقت روما ش���اخمة ( 
أمام هذا الكابوس اجلاثم تلكزوني وخزات األسئلة اجلارحة 

اجلرحية.
ماذا يريد هؤالء؟ وإىل اين سيصلون بليبيا ؟ ،أليس فيهم رجل 
رش���يد يدرك بتانهم يفرشون بالدم طريقا، وميهدون سبيال 
أمام ق���وى اإلرهاب األس���ود ؟ ،أين عقالء مصرات���ه والزنتان، 
وغريهم من مناطق ليبيا، الذي هلم أبناء يشاركون يف عرس 
الدم؟ ،اين رجال ليبيا الراشدين .. ليقولوا هلم بأن الدم بالدم 
ال يقود إىل بناء وطن ؟ ولكنه قد يفضي إىل حرب أهلية، وأن 
صحائف التاريخ مل تس���جل انتصارا ألي طرف على خصمه 
يف ه���ذه احلروب، فلن حيصد اجلميع منها س���وى اخلس���ران 
املبني، يف الدنيا واآلخرة. وأس���ئلة ماحل���ة يف احللق، كاوية 
يف األعماق، تس���تنهض الضمائر احلية صباحا ومس���اءا .. أن 
اوقف���وا ما جيري وال تدعوا ه���ؤالء ينصبون منارات الدم اليت 

توحي إىل جيل الغد البغضاء.
س���الم عليك يا فرحي���ة.. أن���ت أول عضو يف املؤمت���ر الوطين 
يت���م اغتيال���ه، لقد اس���تهدفوا في���ك الطيبة والنب���ل وكريم 
األخالق.. استهدفوا حبك هلذه األرض، وإخالصك للرسالة، 
ال���يت مّحلك اياها من انتخبوك، والذين اس���تقليت من املؤمتر 
ألجله���م ، ألن���ك ال تعرف���ني أل���وان الرم���اد.. وانصرف���ت إىل 
ممارس���ى حياتك، ومهنت���ك يف تعليم األجي���ال .. راعهم ذلك 
فاغتالوك .. لن أرثيك ول���ن أؤبنك؛ فما جدوى ذلك ، ولكنين 
اق���دم موت���ك اجلليل نداء ومناش���دة ألولئك الذي���ن يطلقون 
قذائفه���م يف وجه املس���تقبل عله���م بعد غيهم يرع���وون .. وال 

حول وال قوة إاّل باهلل العلي العظيم . 

طريق الدم ال يفضى
 إىل الوطن

مجعة أمحد عتيقة

ليبيا املستقبل/ عاجل: قامت جمموعة 
عض���وة  بإغتي���ال  جمهول���ة  مس���لحة 
املؤمتر الوطين العام عن حتالف القوى 
الوطنية س���ابقا )درنة( فرحية خليفة 
ال���ربكاوي ظه���ر اليوم مبدين���ة درنه 
وهي تق���ود س���يارتها. الس���يدة فرحية 
ال���ربكاوى -عض���و جلن���ة املالي���ة فى 
املؤمتر- قدمت إس���تقالتها من عضوية 
املؤمت���ر الوط���ين العام يف ش���هر فرباير 
ه���ي  ال���ربكاوي  والس���يدة   .2014
زوج���ة الس���يد رج���ب اهلنيد وه���و من 
الش���خصيات الليبية املناضلة وسجني 

سياسي سابق.

* نع���ت رئاس���ة املؤمت���ر الوط���ين العام 
عض���و املؤمتر عن مدين���ة درنة فرحيه 
ال���ربكاوي ال���يت طالتها أي���دي الغدر 
،بع���د قي���ام مس���لحني بإط���الق واب���ل 
م���ن النريان على س���يارتها بالقرب من 
مس���جد ابوبكر الصديق حمل إقامتها. 
املؤمت���ر وأعض���اءه،  وتقدم���ت رئاس���ة 
بأحر التعازي ألسرة املغفور هلا سائلني 
اهلل العلي العظيم، أن يلهم أهله وذويه 

مجيل الصرب والسلوان.
*  نعى حتالف القوى الوطنية يف بيان 
له، عضو املؤمتر الوطين العام الس���ابق 
األس���تاذة فرحي���ة ال���ربكاوي والت���ي 
أرداها رص��اص اإلره�اب والغدر قتيلة 
أم���س اخلمي���س. وق���ال التحال���ف يف 
بيانه إن" هذه القوى تأبى إال أن جتعل 
من ه���ذا الش���هر املبارك ش���هرا للحزن 
الذي���ن  الش���رفاء  لفق���دان  وذك���رى 
محلوا أكفانهم على أكفه�م ومحل��وا 
ليبي���ا ف�ي قلوبه���م، فباألمس األس���تاذ 
واليوم األستاذة  املس���ماري  عبدالسالم 
فرحية ". وأضاف البيان "نعزي أنفسنا 

ونعزي ذوي الفقيدة وزمالئها يف هذه 
الفاجعة األليمة، ونس���أل اهلل تعالي يف 
ه�ذا الش���ه�ر الكري�م أن يرحم الفقيدة 
برمحته الواس���عة وأن يدخلها فس���يح 
جن��ات���ه بإذن����ه تع����اىل". وأش���ار البيان 
إىل أن���ه "عل���ى الرغ���م م���ن أن املطالب 
بإج���راء حتقي���ق عاج���ل وج���دي تبدو 
اليوم هزلية أمام فداحة املشهد وتغول 
اجملرم���ني، إال أنن���ا ال من�ل���ك إال ه����ذه 

ال��دع���وة ونأم���ل أن جت���د م���ن يصغي 
هلا، وس���يعلم الذين ظلم�وا أي منقل�ب 

ينقلب�ون"
املؤقت���ة  الليبي���ة  احلكوم���ة  نع���ت   *
املس���تقيلة  الوط���ين  املؤمت���ر  ،عض���و 
ارتق���ت  ال���يت  ال���ربكاوي  فرحي���ة 
روحه���ا إىل الس���ماوات العل���ى يف ه���ذا 
الش���هر الفضيل بعدما امتدت إليها يد 
اإلرهاب احلاق���دة بوابل من الرصاص 
بالوق���ود  الت���زود  يف إح���دى حمط���ات 
مبدينة درن���ة. وأضاف���ت احلكومة  يف 
بي���ان هلا منش���ور علي موقعه���ا مبوقع 
ب���وك"  "في���س  اإلجتماع���ي  التواص���ل 
أن ال���ربكاوي كان���ت عنواًن���ا للمرأة 
الليبي���ة املناضل���ة اجلس���ورة الصاب���رة 
الذي���ن  الليبي���ة وأهله���ا  امل���رأه  مثل���ت 
انتخبوه���ا أحس���ن متثيل، وإس���تقالت 
م���ن املؤمت���ر 03/02/2014م عندم���ا 
رأت أن املؤمت���ر إحن���رف ع���ن مس���اره 
وانتهت واليته ،مشريًة إىل أنها كانت 
معروف���ة مبواقفها الوطني���ة احلازمة 
ومل تتزح���زح عنه���ا قي���د أمنل���ة رغ���م 
الضغوط اليت تعرضت هلا، فإىل جنات 

اخللد يا شهيدة الوطن.
*أدان���ت بعث���ة األم���م املتح���دة للدعم 
يف ليبي���ا بش���دة اغتيال عض���وة املؤمتر 
فرحي���ة  الس���ابقة  الع���ام  الوط���ين 
ال���ربكاوي يف درنة، ش���رق ليبيا أمس 
اخلمي���س. وك���ررت البعث���ة دعوته���ا 
لوق���ف االقتت���ال، وع���ربت ع���ن القلق 
بش���أن اغتي���ال الناش���طات من النس���اء 
بصورة متعم���دة . وقال���ت البعثة، لقد 
بنغ���ازي  يف  العن���ف  تصاع���د  تس���بب 
ب���ني  إصاب���ات  وق���وع  يف  وطرابل���س 
املدنيني ون���زوح العائالت م���ن منازهلا 
. وقال���ت البعث���ة، الس���يدة ال���ربكاوي 
هي ثاني س���يدة بارزة يت���م اغتياهلا يف 
ليبي���ا خ���الل أقل م���ن ش���هر. ففي 25 
يوني���و 2014، مت إط���الق الرص���اص 
على الناش���طة احلقوقية والسياس���ية 
الب���ارزة س���لوى بوقعقي���ص وقتلها يف 
منزهل���ا ببنغ���ازي بعد إدالئه���ا بصوتها 
الب���الد.  يف  الربملاني���ة  االنتخاب���ات  يف 
وجتدد البعثة الدعوة جلميع األطراف 
لإلحج���ام ع���ن كاف���ة أعم���ال العنف 
وتطالب بإجراءات لضمان محاية كل 

املدنيني يف هذا الصراع.

 إغتيال فرحية الربكاوي

 الصدي���ق املناض���ل رج���ب اهلني���د، 
س���جن يف العه���د امللك���ي، وس���جنه 
نظام القذايف 15 عاما عندما كان 
عام 1973 طالبا جبامعة طرابلس 
ورئي���س احت���اد الط���الب، ورف���ض 
خروج اجلامعة يف مظاهرة لتأييد 
النق���اط اخلم���س، يف ذل���ك الوق���ت 
الليبيي���ني  معظ���م  كان  ال���ذي 
الق���ذايف ويقابلونه  حيلفون برأس 
حبشود من عش���رات اآلالف كلما 
ح���ل يف مدين���ة، وكان من وس���ط 
النخب���ة  يصف���ي  احلش���ود  ه���ذه 
والس���جن  االغتي���ال  ب���ني  الليبي���ة 

والنف���ي، قتل نظام القذايف ش���قيق 
رجب اهلني���د يف جمزرة بوس���ليم ، 
وهاه���و نظام ما بع���د فرباير يغتال 
زوجته الس���يدة فتحية الربكاوي 
عضوة املؤمتر الوطين الس���ابق اليت 
قدم���ت اس���تقالتها مبج���رد انته���اء 
املدة املددة هلذا املؤمتر، ، وسيظل 
رج���ب يدفع الثمن م���ن عمره ومن 
عائلت���ه، وذنبه الوحيد أنه أحب هذا 

الوطن وعشق ليبيا حتى النخاع 
�����������������������

سامل العوكلي 

وذنبه الوحيد أنه أحب هذا الوطن
رجب اهلنيد وابنته
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يف الس���ابع عش���ر من يوليو 2014 
م، اس���تمع أعض���اء جمل���س األم���ن 
لبيان طارق مرتي - املمثل اخلاص 
لألمني الع���ام عن الوض���ع يف ليبيا 
،واس���تمع أعض���اء اجملل���س األم���ن 
الي كلمة وزي���ر اخلارجية اللييب 

حممد عبد العزيز.
•أدان أعضاء جملس األمن أحداث 
وم���ن  ليبي���ا،  يف  األخ���رية  العن���ف 
ضمنها أح���داث العن���ف اليت جرت 
الدول���ي.  طرابل���س  مط���ار  ح���ول 
علما بأن ه���ذه األحداث تتبع منط 
ممتد ومقلق من العنف السياس���ي 
والعنف بني امليليشيات، مما جيعل 
الوض���ع أكث���ر صعوب���ة بالنس���بة 
البل���د  إلدارة  الليبي���ة  للس���لطات 

بكفاءة.
على  األمن  جملس  أعضاء  •ش���دد 
أن العن���ف والتهديد به غري مقبول 
لتحقي���ق  اس���تخدامه  جي���ب  وال 
أهداف سياس���ية. وق���د أكدوا على 
أهمية حوار سياس���ي يش���ارك فيه 
العنف  مجيع األط���راف، وحتجيم 

واألفعال اليت تهدد أمن الدولة.
األم���ن  جمل���س  أعض���اء  •رح���ب 
الناجح���ة  الربملاني���ة  باالنتخاب���ات 
اخلام���س  يف  يف  مت���ت  ال���يت 
والعش���رين من يوني���و بالرغم من 
التحدي���ات األمني���ة اجلارية. ودعا 
أعضاء الربملان املنتخب دميقراطيا 

لالجتم���اع س���ريعا واالتف���اق على 
حكوم���ة وم���ن ثم الس���عي س���ريعا 
لتحقيق االنتق���ال الدميقراطي يف 

ليبيبا.
•ش���دد أيضا أعضاء جملس األمن 
عل���ى أن احل���وار الش���امل لتحقيق 
لتمك���ني  دائ���م  سياس���ي  اس���تقرار 
الدولة م���ن حتقيق األمن وتطبيق 
القان���ون يف الب���الد. وع���رب األعضاء 
مس���ودة  جملل���س  دعمه���م  ع���ن 
الدس���تور عل���ى جهوده���م لكتاب���ة 
مس���ودة لدس���تور حيق���ق تطلعات 
الشعب اللييب يف متهيد طريق من 

أجل مستقبل آمن ومثمر لليبيا.
األم���ن  جمل���س  أعض���اء  •رص���د 

االخنف���اض املؤق���ت يف أعداد طاقم 
أعضاء بعثة األم���م املتحدة للدعم 
يف ليبي���ا نتيجة لألوض���اع األمنية 
الس���ائدة يف البالد. ولقد عربوا عن 
الس���لطات  دعمه���م للبعث���ة وحثوا 
اللبيب���ة على ضمان س���المة وأمن 

أعضاء البعثة.
األم���ن  جمل���س  أعض���اء  •وع���رب 
تقديره���م جلهود ال���دول اجملاورة 
لتعزيز االس���تقرار يف ليبيا ،وأكد 
أعض���اء جمل���س األم���ن اللتزامهم 
واس���تقالل  س���يادة  جت���اه  الق���وي 
وسالمة األراضي الليبية ووحدتها 

الوطنية.

ـليبيا بيان جملس األمن الدولي فيما يتعلق ب تشكيل جلنتني أمنية 
وسياسية ملتابعة األوضاع 

يف ليبيا
  انته���ت أعم���ال اجتم���اع وزراء خارجي���ة دول اجل���وار اللييب 
مبدين���ة احلمام���ات التونس���ية باملصادق���ة عل���ى مجل���ة من 

التوصيات، والقرارات األمنية والسياسية.  
وكان���ت فعالي���ات ه���ذا االجتماع برئاس���ة وزي���ر اخلارجية 
اخلارجي���ة  وزي���ر  وحبض���ور  احلام���دي،  منج���ي  التونس���ي 
اجلزائ���ري رمض���ان لعمامرة، ووزير خارجية الس���ودان علي 
كرتي، ووزير خارجية النيجر حممد بازوم، ووزير خارجية 
األفريقي تش���اد، موس���ى فاكي حممد. كما شارك مساعد 
وزي���ر اخلارجية املصرية املحُكلف بش���ؤون دول اجلوار، حممد 
بدر الدين زايد، ومفوض الس���لم واألم���ن باالحتاد األفريقي 
إمساعيل ش���رقي، وناصر الق���دوة املبعوث اخل���اص جلامعة 
الدول العربية إىل ليبي���ا وممثل األمني العام جلامعة الدول 
العربي���ة يف هذا االجتم���اع، ودياليتا حمم���د دياليتا، املبعوث 

اخلاص لالحتاد األفريقي إىل ليبيا.
واتف���ق املش���اركون يف ه���ذا االجتم���اع على تش���كيل جلنتني 
أمني���ة وسياس���ية ملتابع���ة تطور األوض���اع يف ليبيا، وس���تهتم 
اللجن���ة األوىل باملس���ائل األمني���ة والعس���كرية وقد أس���ندت 
رئاس���تها للجزائ���ر، وه���ذا يعن���ى متابع���ة املس���ائل األمني���ة 
والعس���كرية مبا فيها مراقب���ة احلدود واملس���اعدة على بلورة 
تص���ور حمدد فيم���ا يتعلق بتجمي���ع األس���لحة الثقيلة وفق 
منه���ج تدرجيي يه���دف إىل التعام���ل اجلاد مع هذه املس���ألة 
اليت تهدد األمن واالستقرار يف ليبيا ودول اجلوار. أما اللجنة 
الثاني���ة فهي سياس���ية وستحُش���كل من كب���ار املوظفني، حيث 
أس���ندت رئاستها ملصر اليت ستتوىل تنس���يق أعماهلا وخاصة 
منها االتصال باألطراف السياس���ية ومكونات اجملتمع املدني 
يف ليبيا. وس���تعمل اللجنتان على إعداد تقارير س���يتم رفعها 
خالل األسبوع األخري من الشهر اجلاري إىل وزير اخلارجية 
التونسي بصفته رئيس اللجنتني، والذي سيقوم بدوره برفع 
تقرير ش���امل إىل االجتم���اع الوزاري القادم ال���ذي يحُنتظر أن 
يحُعق���د يف العاصم���ة املصرية خالل النصف األول من الش���هر 

املقبل.
كما أقر املش���اركون يف هذا االجتماع تش���كيل جلنة وزارية 
م���ن دول اجلوار لزيارة ليبيا يف أق���رب وقت إلجراء اتصاالت 
م���ع احلكوم���ة الليبي���ة واألط���راف الفاعل���ة واملؤث���رة عل���ى 
الس���احة الليبي���ة لدفعه���ا إىل احل���وار الوط���ين الش���امل بني 
الليبيني. وش���ددوا على ضرورة معاجلة بؤر اإلرهاب يف ليبيا 
باعتبارها مصدر قلق لليبيا ولدول اجلوار املباش���ر وجتفيف 
منابعها، كما طلب من املؤسسات واهليئات الدينية الوسطية 
بدول اجلوار التنسيق فيما بينها وحتمل مسؤولياتها يف نشر 

اخلطاب الديين املعتدل.

أصدر مركز رفيق احلريري للش���رق 
األوس���ط التاب���ع للمجلس األطلس���ي 
يف ش���هر يونيو املنصرم دراس���ة تناولت 
ال���يت  األمني���ة  التحدي���ات  بالتحلي���ل 
يواجهها إقليم فزان يف اجلنوب اللييب، 
واملخاط���ر ال���يت حتيط به���ذه املنطقة 
اجلرمي���ة  خلفي���ة  عل���ى  احلدودي���ة 
اجلهادي���ة"  و"اجلماع���ات  والتهري���ب 
"خم���اوف  م���ع  بالتعام���ل  موصي���ة 
اإلقص���اء" لدى س���كانها.وبينت الباحثة 
فالريي س���توكر اليت أعدت الدراس���ة 
س���نة  يف  الق���ذايف  نظ���ام  س���قوط  أن 
2011 فت���ح اجمل���ال لصع���ود مجاعات 
مس���لحة عديدة تتنافس على األرض 
ث���الث  والس���لطة، وبع���د أكث���ر م���ن 
س���نوات على اندالع الث���ورة، يهدد عدم 
االس���تقرار ليس فقط املسار االنتقالي 
الدميقراط���ي، ولك���ن أيض���ا األم���ن يف 
ومنطق���ة  إفريقي���ا  مش���ال  منطق���ة 
الساحل اإلفريقي، وتبقى طرابلس يف 
قلب الصراع على السلطة بني خمتلف 
الفصائل السياس���ية، أم���ا بنغازي فهي 
س���احة للعنف السياس���ي، ال���ذي يهدد 
أهلي���ة،  الب���الد يف ح���رب  اآلن بوق���وع 
وهن���اك أيض���ا إقلي���م ف���زان يف جنوب 
غ���رب ليبي���ا، أي���ن تتصاع���د عملي���ات 

االجت���ار بالبش���ر والتهري���ب وينتش���ر 
"اجلهاديون".

البنية •ضعف 
وت���رى الباحث���ة أن إقليم ف���زان يعترب 
حالي���ا نقط���ة حموري���ة يف النقاش���ات 
ح���ول اس���تقرار ليبي���ا واملنطق���ة عل���ى 
نطاق أوس���ع، فمن وجه���ة نظر أمنية، 
ميثل النقص يف مراقبة احلدود املشكل 
الرئيسي، وتشري األحباث امليدانية إىل 
أن���ه من بني أس���باب ع���دم االس���تقرار، 
السياس���ية  التحتي���ة  البني���ة  ضع���ف 
التح���دي  ويتمث���ل  واالقتصادي���ة، 
مطال���ب  م���ع  التعام���ل  يف  األك���رب 
األقلي���ات بطريقة ختف���ف التوتر بني 
اجلماع���ات العرقية والقبلي���ة. وبينت 
الدراس���ة أن حتدي���ات بن���اء الدول���ة يف 
ليبي���ا تظهر بوض���وح يف فزان، حيث مل 
تنج���ح الدول���ة احلديث���ة يف احلصول 

على موطئ قدم، فلع���دة عقود، اعتمد 
احلكام على تع���اون القبائل احلدودية 
م���ن أج���ل ضم���ان س���يطرتهم، ومث���ل 
س���قوط نظام القذايف إخ���الال بالنظام 
السائد، حيث قامت اجلماعات الثورية، 
مب���ا يف ذل���ك تل���ك ال���يت تنح���در م���ن 
مش���ال ليبيا بالس���يطرة عل���ى أراضي 
جدي���دة، معززة بذلك مكانة مجاعاتها 
وجم���ربة املوال���ني للقذايف عل���ى اختاذ 
موق���ف دفاعي.وتع���ين الس���يطرة على 
احل���دود التحك���م يف التهري���ب ومج���ع 
الرسوم اجلمركية، فيما توفر محاية 
املنش���آت النفطية بالنيابة عن املؤسسة 
الوطنية للنفط وش���ركائها األجانب، 
عقودا مرحبة وقدرة على التأثري على 
احلكومة الليبية.وأث���ار تدفق املقاتلني 
واألسلحة من مالي خماوف أن يصبح 
فزان رابطا أساسيا النتشار اجلهاديني 
اإلس���الميني، واملخاوف تتعلق أساس���ا 
بع���ودة العناصر الراديكالي���ة إىل فزان 
للقي���ام بعمليات إرهابي���ة ضد أهداف 
امللي���ون  الس���كان  ويع���رف  غربي���ة، 
بوجود ه���ؤالء اجلهادي���ني، مبا يف ذلك 
عناصر م���ن" تنظيم القاعدة يف املغرب 
اإلس���المي" وخمت���ار بلمخت���ار، الذي 
أعل���ن مس���ؤوليته ع���ن اهلج���وم عل���ى 

منش���أة الغاز جنوب اجلزائر، وقد أكد 
عمدة بلدة غ���ات اجلنوبية، عبد القادر 
ماجي، وصول مقاتلني ليبيني وأجانب 
إىل غ���ات يف 2013 ودخول األس���لحة 
بصفة كبرية.ولكن ال يعتقد الس���كان 
املنطق���ة متث���ل أرضي���ة  أن  امللي���ون 
خصبة ل�"الراديكالي���ني" وينفون وجود 
خميم���ات تدري���ب وقواع���د عملي���ات، 
وبالنسبة للكثري منهم، اخلطر األكرب 
يأت���ي م���ن الش���مال. ويعت���رب التب���و أن 
"الراديكاليني" من برقة ميثلون خطرا 
وقد ينش���رون نفوذهم للس���يطرة على 
احلدود والتواصل م���ع "اجلهاديني" يف 

الساحل.
رمسي •عجز 

الوض���ع  أن  إىل  الدراس���ة  وأش���ارت 
املتناق���ض يف فزان يعد نتيجة للتفكك 
االجتماعي واملصاحل املتضاربة ورفض 

املقاتلني للس���لطة احلكومية والقبلية، 
فمقابل التناس���ق الداخلي القوي داخل 
كل كتيب���ة مس���لحة، هناك تنس���يق 
ضعي���ف ب���ني خمتل���ف الكتائ���ب، فكل 
قائ���د يؤكد أنه يس���يطر على املنطقة 
احلدودي���ة ال���يت يتحك���م فيه���ا، ولكن 
ليس���ت لدي���ه أدن���ى فكرة عم���ا جيري 
يف املناط���ق األخ���رى، ويق���ول الثوار إن 
احلكوم���ة فش���لت يف مس���اعدتهم على 
القي���ام بواجبه���م وال ي���رون أنهم جزء 
م���ن املش���كل. وتب���ني الدراس���ة أن قادة 
اجملتمع يف فزان مس���ئولون عن الوضع 
هناك، ألن جتني���د املقاتلني مل يتوقف 
بعد االطاحة بالقذايف، ولكن تكثف مع 

اندالع الصراعات امللية.
•توصيات

م���ن  املخ���اوف  أن  الدراس���ة  وأب���رزت 
والسياس���ي  االجتماع���ي  اإلقص���اء 
متغلغلة هن���اك ،خاصة ب���ني األقليات 
اليت تش���عر أن القبائل العربية تهيمن 
على سبها ،وأوصت السلطات الوطنية 
الليبي���ة بتوطيد عالقاتها مع الالعبني 
عل���ى األرض ،وجيب أن تتم استش���ارة 
الق���ادة يف اجلن���وب خبص���وص احلكم 
واألمن يف منطقتهم ،يف الوقت نفس���ه، 
جيب على القادة امللي���ني أن يظهروا 
التزاما أكرب بالس���الم واألمن، وجيب 
التعام���ل م���ع خم���اوف اإلقص���اء ألنها 
تدع���م عدم االس���تقرار.كما رأت على 
أن  الليبي���ة  السياس���ية  القي���ادة  عل���ى 
جتعل من استكمال مس���ار االنتخابات 
امللي���ة أولوي���ة، ألنها تس���هم يف إنتاج 
هياكل حملية متثيلية ميكن للدولة 
يتعامل���وا  أن  الدولي���ني  والش���ركاء 
معه���ا، كم���ا أن على رئاس���ة األركان 
الليبي���ة أن جتع���ل م���ن تدري���ب قواتها 
املختلط���ة أولوي���ة وأال تك���ون هل���ا أية 
توجه سياس���ي، لذلك أي قوة استجابة 
س���ريعة وحمايدة مطلوبة بش���دة من 

أجل تهدئة الصراعات امللية.
الدولي���ني  الالعب���ني  توص���ى  كم���ا 
والس���لطات الليبي���ة أن تواص���ل دعمها 
ملب���ادرة احل���وار الوطنية، وهي وس���يلة 
مهم���ة للتعام���ل م���ع أس���باب الص���راع 
وميك���ن أن ميثل فرص���ة للمفاوضات 
ح���ول قضاي���ا خاصة، لك���ن جيب على 
املفاوض���ات أن جتمع ليس فقط أعيان 
الكتائ���ب  ق���ادة  أيض���ا  ولك���ن  القبائ���ل 
املس���لحة.كما دع���ت إىل أن يت���م أخذ 
مب���ادرات اجملتم���ع املدن���ي للتعامل مع 
االنقس���امات االجتماعية جبدية، وأن 
تش���رف عليها احلكوم���ة الليبية، كما 
جي���ب أن جيري تفعي���ل التنوع الثقايف 
للبالد كخط���وة إجيابي���ة يف اإلعالم 
وامل���دارس، وعلى الش���ركاء الدوليني 
الذين يس���اعدون اجملتمع املدني اللييب 
أن يقوموا جبهد أكرب من أجل تنسيق 
برامج الدع���م، كما أنه على احلكومة 
للتنمي���ة  خطط���ا  تبح���ث  أن  الليبي���ة 
احلضرية، تكون بديلة للتهريب، على 
املدى الطويل، كما سيمكن االستثمار 
يف القطاع اخلاص م���ن تقليص تبعية 

فزان للدولة.
اللييب لإلعالم. •املرصد 

التحديات األمنية اليت يواجهها إقليم فزان 
يف اجلنوب اللييب

أك���د وزي���ر خارجي���ة فرنس���ا ل���وران 
فابيوس  يوم الس���بت املاضي أنه تناول 
السيس���ي  الفت���اح  الرئي���س عب���د  م���ع 
األوض���اع يف املنطق���ة اإلقليمية وعلى 

رأسها تطور األحداث يف ليبيا.
وق���ال فابيوس: »تناولن���ا الوضع املقلق 
يف ليبي���ا نتيج���ة خماط���ر اإلره���اب«، 
مضيف���ًا: »املقل���ق أن جم���ال اإلره���اب 
أصب���ح واس���ًعا يف ليبي���ا، وأيًضا الوضع 
يف العراق وس���ورية، وتفاقمت املخاطر 
ال���يت تتعرض هلا املنطق���ة والعامل من 
ج���راء اإلره���اب، وعلين���ا أن نعمل معنا 

ملواجهته«.
واس���تطرد: »كم���ا أن اإلره���اب زاد يف 
الع���راق وس���ورية والصوم���ال ومال���ي 
ونيجرييا والس���احل األفريقي، وهناك 
تنس���يٌق ب���ني اجلمع���ات اإلرهابية اليت 
معق���دة  أس���لحة  متتل���ك  أصبح���ت 
ومتط���ورة وأم���وااًل وس���يطرتها عل���ى 

طرق التجارة.
من���ذ  تدخل���ت  فرنس���ا  أن  إىل  وأش���ار 
بضع���ة ش���هور بن���اء على طل���ب األمم 
املتح���دة واالحت���اد األفريق���ي يف مالي 
ملنع س���يطرة اجلماعات اإلرهابية على 

مالي«.

وق���ال: »إن فرنس���ا تعمل أيًضا بش���كل 
غ���ري مباش���ر ملواجه���ة اإلره���اب مثلما 
هو احلال يف الع���راق، حيث عملنا على 
إدراج حرك���ة )داع���ش( عل���ى قائم���ة 
املنظم���ات اإلرهابي���ة ، م���ن أج���ل دعم 

وحدة األراضي العراقية«.
كما تناول اللقاء القضية الفلسطينية 
- االس���رائيلية، ودع���م فرنس���ا املبادرة 
املصري���ة لوقف إطالق الن���ار بني غزة 
وإسرائيل وهي املبادرة اليت تلقى أيًضا 

دعم اجلامعة العربية.

وم���ن جانب���ه أك���د وزي���ر اخلارجي���ة 
اللق���اء  أن  ش���كري  س���امح  املص���ري 
تن���اول العالقات الثنائية ب���ني البلدين 

والقضايا اإلقليمية.
وغادر وزير اخلارجية الفرنسي لوران 
فابيوس متوجًها إىل األردن وإسرائيل 
للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي، لبحث 

وقف إطالق النار.

السيسي ووزير خارجية فرنسا يناقشان 
الوضع يف ليبيا

عبد الفتاح السيسيلوران فابيوس

اجتماع تشاوري 
للمندوبني الدائمني 
باجلامعة العربية 

بشأن ليبيا

اجتم���ع املندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية لتش���اور 
، بش���أن مستجدات األوضاع على الس���احة الليبية. وقال السفري 
حممد س���عد العلمي، س���فري املغرب لدى مصر ومندوبها الدائم 
لدى جامعة الدول العربية، والذي رأس االجتماع يف تصرحيات 
ل���ه يف خت���ام االجتماع املغل���ق، إن االجتم���اع جاء للتش���اور حول 
الوضع اللييب اجلاري، مش���ريا إىل أنهم اس���تمعوا لكلمة لألمني 
الع���ام الدكت���ور نبيل العرب���ي، وممثله اىل ليبيا الس���فري ناصر 
الق���دوة، حيث قدما آخر املس���تجدات وتط���ورات الوضع يف ليبيا 
وال���دور الذي تقوم ب���ه اجلامعة العربية من أج���ل الوصول إىل 
ح���وار وط���ين، للوفاق على الس���احة الليبية.وأوض���ح أنه كانت 
هن���اك وجه���ات نظر تصب يف معظمها حن���و تعزيز اجلهود اليت 
تق���وم بها اجلامعة العربية، باعتب���ار القضية الليبية هي قضية 
عربي���ة تهم كافة ال���دول العربية.وأش���ار إىل أن هناك جوانب 
تهم باألس���اس دول اجلوار، خاصة املس���ائل األمني���ة، وهو األمر 
ال���ذي جرى التط���رق إليه، لك���ن إضافة إىل ذل���ك تبقى األزمة 
الليبية تهم كافة األقطار العربية، وفقا لقوله.وأضاف العلمي: 
" مت التأكي���د عل���ى ضرورة وج���ود رؤية عربي���ة موحدة لدعم 
الش���عب اللييب يف استتباب االمن، واس���تقرار املؤسسات، وكانت 
املناقشات إجيابية تصب يف جمملها يف اجتاه دعم ليبيا للوصول 
اىل حتقيق آمال الش���عب اللييب ال���ذي هو صاحب الكلمة األوىل 
واألخرية يف هذا الصدد من أجل ضمان األمن واالستقرار وبناء 

املؤسسات الليبية".
وكان ممث���ل األم���ني العام جلامعة ال���دول العربي���ة اخلاص يف 
ليبي���ا ناصر القدوة للمس���ؤولني الليبيني، قد أكد على اس���تعداد 
اجلامعة لدعم ليبي���ا إلنهاء متطلبات املرحل���ة االنتقالية.وذكر 
بي���ان للجامع���ة الي���وم أن القدوة ال���ذي أنهى زي���ارة اىل طرابلس 
اس���تمرت ثالثة ايام، أكد خالل الزيارة استعداد اجلامعة تقديم 
كل الدعم للحكومة الليبية والش���عب اللييب لتسريع العمل على 
اس���تكمال اخلطوات الالزمة إلجناز متطلبات املرحلة االنتقالية، 
وحتقي���ق تطلع���ات الش���عب اللي���يب يف احلري���ة والدميوقراطي���ة 
والعدال���ة االجتماعية.والتق���ى الق���دوة خ���الل زيارت���ه ع���دداً من 
املس���ؤولني الليبيني أبرزهم رئي���س احلكومة املوقتة عبداهلل الثين 
ووزي���ر اخلارجية حممد عبدالعزيز ورئي���س اهليئة التحضريية 
للح���وار الوط���ين، فيما عقد سلس���لة من املش���اورات م���ع عدد من 

القيادات السياسية وقيادات اجملتمع املدني وبرملانيني.   
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؟  لقرائنا  نفسك  تقدمني  كيف   : •ميادين 
ول���دت بالدار البيضاء 4 نوفمرب 1962 ، درس���ت 
االبتدائي���ة يف مدرس���ة خمتلط���ة وكان ذل���ك 
أساس���يا يف تكوي���ين املنفت���ح ، يف أن أتعلم بش���كل 
خمتل���ط ، تعليم���ي االبتدائي كان يف مدرس���ة 
اب���ن س���ينا وكان���ت خمتلط���ة ، كن���ت أجالس 
زمالئ���ي وألع���ب معهم وأش���اغب معه���م وأحيانا 
أختل���ف وأتعارك معهم ، وكنت شرس���ة حبيث 
كنت أرفض الظلم ، ففي االبتدائي كنت أدافع 
عن زميالتي ضد م���ن يتهددهن بل وأقف معهم 
ض���د أي ظلم يطاهلن من أقوي���اء الفصل وهناك 
شخص الزلت أذكره يسمى ) بوكبيده ( كان 
رفيقن���ا بالفصل ، ويعتدي على التلميذات فكنت 
اتص���دى ل���ه وأحُنصاره���ن ، يف االبتدائ���ي مل تكن 
عالق���يت مبعلماتي حبا أو كره���ا وال حيزنون ! 
كانت يف أساس���ها احرتاما تام���ا فكنا عندما نرى 
املعل���م يف الش���ارع نت���وارى خج���ال حن���اول أن ال 
يران���ا ، وذلك تبجيال ومكانة ال تضاهيها مكانة ، 
وكثريا ما نحُصاب مبا يشبه الصدمة إذا ما دخلنا 
مكان���ا وكان���وا هم فيه وكأن علي���ه أن يكون يف 
برج – حس���ب اعتقادنا – ال جي���ب ان ينزل عنه، 
ول���ن  يك���ون رفقتن���ا ، يف الفض���اءات ال���يت ننزل 
فيها حنن ، عالقة بها نوع من القدس���ية للمعلم 
،بالنسبة املرحلة الثانوية كنت مبدرسة ) عالل 
بن عبد اهلل ( - وكانت مدرسة خمتلطة أيضا – 

ل  ع���ال و
مق���اوم  ه���و 
استشهد  مغربي 
تاديت���ه  أثن���اء 
واجب���ه الوط���ين 
مقارع���ة  يف 
الفرنسي  االستعمار 
كان���وا  األس���اتذة   ،
أس���اتذة  ومنه���م  خمتلط���ني 
اىل  باإلضاف���ة  وأجان���ب  ع���رب 
املغارب���ة ، األجان���ب كان���وا بلغار 
، وروم���ان ، وفرنس���ني ، والع���رب 
كان���وا عراقي���ني وفلس���طينني ومصريني كان 
املغ���رب قد خ���رج للتو م���ن الفرتة االس���تعمارية 
وأخ���ذ يك���ون اط���ره  وللعل���م الي���وم مل يعد ذلك 
موجودا فليس لدينا غري األحُطر املغاربية واحلمد 
هلل توفقن���ا يف ذل���ك عل���ى الرغ���م م���ن ان املل���ك 
احلس���ن الثاني كان قاسيا يف حكمه وكانت له 
معارضات ش���ديدة من طرف خيارات إال انه قام 

بعدد من األشياء موضوعية أصالحية .
•ميادي��ن : أي��ن كان موقع��ك مم��ا حيص��ل يف املش��هد 

السياسي املغربي  وكيف تأسست ُمشاركتك ؟
وبالنس���بة لي كنت م���ن الناس الذي���ن انضموا 
لتنظي���م مع���ارض للحس���ن الثاني ولسياس���اته 
ولكن ما حيس���ب للحسن الثاني بأنه أنتبه مبكرا 
اىل أن املغ���رب حيت���اج اىل أحُطر م���ن أجل تعريب 
املدرس���ة التعليمي���ة املغربي���ة ولك���ن أيض���ا من 
أج���ل خل���ق خنبة ، خل���ق طبقة متوس���طة وهذا 
أس���اس جدا ، وقد أس���س امللك م���دارس لتكوين 
املعلمني ولتكوين األس���اتذة مبستويني االعدادي 
والثانوي ، أنا درس���ت يف تلك األجواء ، يف املرحلة 
الثانوي���ة درس���ت يف مدرس���ة ثانوي���ة امسه���ا ) 
م���والي أمساعي���ل ( وه���و أح���د املل���وك املغارب���ة 
، وه���ذه املدرس���ة واملؤسس���ة التعليمي���ة كان���ت 
تضم خنبة من األس���اتذة الفالس���فة : ش���غموم ، 
ب���ن عليلة ، وبوجبيل���ي القاص والناق���د ، وأيضا 
كان يدرس بها س���فرينا اليوم باملغرب يف شيلي 

وهو معتقل سياس���ي قضى يف الس���جن 17 سنة 
السيد عبد القادر الش���اوي ، وهو مناضل مغربي 
كب���ري ومعروف كروائي ، وج���رى اعتقاله من 
قلب تلك الثانوية اليت درس���ت بها وقد اعتقل يف 
1974 كان يعم���ل بهذه الثانوية قبل التحاقي 
بها ، مدرستنا احتضنْت عددا من الوجوه النحُخبة 
، كن���ت بع���د ان حصلت عل���ى ش���هادة البكالوريا 
والعل���وم  اآلداب  لكلي���ة  اجلامع���ة  اىل  اجته���ت 
االنس���انية بال���دار البيض���اء ، وق���د ختصصت يف 
االدب العربي ، آنذاك كنت نش���يطة يف صفوف 
منظمة يس���ارية  قبل أن تأخذ شرعيتها و خترج 
نظمة انبثقت  للعل���ن أمسها : 23 مارس وه���ي محُ
ع���ن اإلضراب���ات ال���يت ش���هدتها ال���دار البيض���اء 
واليت قادها التالميذ  س���نة 1965 ،أي أنه انبثق 
كتنظي���م تالميذي ثم جرى تأطريه من طرف 
ع���دد م���ن املناضل���ني املغارب���ة اليس���اريني الذين 
تش���بعوا بالفكر اللينيين املاركسي ، أنا التحقت 
باملنظم���ة قبي���ل خروجها للعمل الش���رعي حيث 
أصبح���ت تس���مى منظم���ة العم���ل الدميقراطي 
الشعيب اليت ترأسها حممد بن سعيد أيديت وهو 
م���ن كبار املقاومني وأعض���اء جيش التحرير يف 
اجلنوب املغربي كان قائدا ، كنت أثناء دراسيت 
اجلامعي���ة وأن���ا يف منظمة العم���ل الدميقراطي 

الشعيب .
•ميادين : العمل السياس��ي الوط��ي العام هل حاذاه 

التأسيس لنضال نسوي ؟ 
اجلمي���ع يش���هد ب���أن املنظم���ة كان هل���ا الفضل 
الكب���ري عل���ى القضية النس���ائية ومث���ال ذلك أن 
أول جريدة نس���ائية خرج���ت اىل الوجود مسيت 
تطال���ب  وكان���ت   1983 س���نة  يف   ، م���ارس   8
برف���ع التهمي���ش ع���ن امل���رأة ، وتعت���رب أن امل���رأة 
تعاني قه���را مزدوجا ، قهرا على مس���توى الواقع 
واجملتم���ع املغرب���ي وم���ا يعاني���ه الرج���ل تعاني���ه 
امل���رأة كقهر ع���ام ، وهن���اك قهر خ���اص تعانيه 
املرأة ، ولذلك عليه���ا أن تناضل على هذا الوجه ، 
وكنا ق���د خرجنا بهذه اجلريدة وكنا ندعو اىل 
خصوصي���ة العمل النس���ائي ، ووجهنا من طرف 

أشخاص وأحزاب حمس���وبني  على اليسار ألنها 
كانت تظ���ن أننا بذل���ك نعوم القضاي���ا املغربية 
ونع���وم الص���راع ، ونش���تت اجله���ود ، ويعت���ربون 
أن املرأة س���تأخذ مكانها وس���تأخذ مس���ارها حني 
تتحقق الدميقراطية بشكل انتقائي ، وستحقق 

عندها املرأة مكتسباتها .
•ميادي��ن : ه��ل لن��ا أن ُنق��ارب دورك وبدء مش��وارك 

كصحفية يف هذه اجلريدة ؟
دوري يف جري���دة 8 م���ارس كجمي���ع العضوات  
أن���ذاك ، ألننا كنا عضوات غ���ري صحفيات كنا 
مناض���الت أذك���ر منه���ن لطيف���ة اجلباب���دي ، 
عائش���ة الغماس ) حمامية ( س���امية األندلس���ي 
) صيدالني���ة ( ، فاطم���ة الزهراء طموح أس���تاذة 
جامعي���ة ، نزه���ة العل���وي ) حمامي���ة ( ، وزه���ور 
العل���وي ) رمحه���ا اهلل كان���ت أس���تاذة جامعي���ة 
وباحث���ة يف جامع���ة حمم���د اخلام���س ( كان���ت 
هن���اك العديد م���ن الطاق���ات النس���ائية ، كانت 
فاطمة املرنيس���ي حتضن هذه التجربة وكانت 
وراءها  ، هي مل تكن داخل التنظيم أو منتمية له 
، ولكنها كانت حتاول أن تس���اهم بل وس���اهمت 
بالكتاب���ة يف جريدة 8 م���ارس ، وفاطمة الزهراء 
زرويل أيضا ساهمت بالكتابة ، كلهن نساء كن 
وراء جترب���ة 8 م���ارس ، كن���ا نعمل كل ش���يء 
نكتب ومن���ارس التحرير والس���كرتارية ، واعداد 
العناوين ، وتصحيح  اللغ���ة واملعلومات املطبعية 
واالش���راف عل���ى املونت���اج وعلى الس���حب ، كنا 
نذهب اىل املطبعة ونش���رف على عملية السحب 
، كن���ا نطوي اجلريدة ونعدها اىل املش���رتكني ، 
كانت لدينا اش���رتاكات ب���األالف ، كل الطلبة 
املش���رتكني  بع���ض  ب���ل  بالكلي���ات يش���رتكون 
الع���دد  ، وكان  تصله���م اجلري���دة اىل بيوته���م 
ينف���ذ ونطب���ع منها نس���خ أخرى حتى نس���تطيع 
االس���تجابة للطلبات فاجلريدة كانت قوية من 
حيث االش���عاع ومن حي���ث القضايا اليت تطرحها 
، مث���ال كن���ا نطال���ب بتغي���ري مدون���ة األح���وال 
الش���خصية كنا نطال���ب يف البداي���ة وعلى على 
األق���ل أن يكون الط���الق بيد القض���اء وليس بيد 

الرج���ل ألن النس���اء ك���ن يعانني من ه���ذ االمر 
،  و جمموع���ة م���ن مطالباتنا  حتقق���ت االن فإذا 
رجع���ِت اىل 8 م���ارس س���تجدين أن���ه حاولنا أن 
جنم���ع م���ا أمسيناها عريضة  امللي���ون توقيع من 
أجل التوقيع جلع���ل الطالق بيد القضاء ، وأيضا 
من���ع تع���دد الزوج���ات ، وتوفري ظ���روف مالئمة 
للنس���اء ك���ي يل���دن يف ظ���روف حس���نة ، كن���ا 
نعمل توعية قانونية ، وتوعية سياس���ية ، نش���رح 
هلن بع���ض املصطلحات : ما معن���ى  دميقراطية 
، م���ا معنى انتخ���اب ، ما معنى الربمل���ان .القوانني 
التش���ريعية .أخل ، اىل جان���ب التوعي���ة الصحي���ة 
وكن���ا حن���اول تقدي���م كل ذلك بلغة بس���يطة 
سلس���ة، إليص���ال تل���ك املعان���ي ملختلف ش���رائح 
النس���اء ، وكانت لدينا صفح���ة خاصة مسيناها 
: نس���اء دخل���ن التاري���خ ، نكت���ب عن مجيع نس���اء 
العامل وعن متيز جتاربهن مثل : كالرا زيتينغ ، 
والكساندرا كولونتاي ، ورشيدة حيدر، ومجيلة 
بوحريد ، وهدى ش���عراوي ، ومن���اذج من زوجات 
الرس���ول كالس���يدة خدجية والس���يدة عائش���ة 
كل من كانت هلا جترب���ة يف التاريخ ، كذلك 
كان���ت هناك صفح���ات للدراس���ات تتحدث عن 
تاري���خ احل���ركات النس���ائية ، وأطروحات حول 
القضاي���ا النس���ائية وكن���ا نس���مي ركن���ا م���ن 
أركان اجلري���دة : دعون���ي أتكل���م ، نأت���ي حبالة 
ونس���رد قص���ة معاناته���ا فيم���ا خيص ط���الق أو 
نفق���ة أو عنف أو حرمان من الدراس���ة أو أي من 
أش���كال القه���ر ال���ذي تتعرض ل���ه امل���رأة ، ونأتي 
مبتخصص يف دراس���ة هذه احلالة ويعلق عليها 
ويق���رتح حل���ول ، وكانت فاطمة املرنيس���ي من 
الالتي يعلقن على تلك احلاالت وكانت مؤهلة 
للرد على تلك احلاالت فهي أستاذة علم اجتماع ، 
وما أود ان اش���ري إليه يف هذا الصدد هو ان جريدة 
8 مارس عندما انطلقت محلت ش���عارا أساس���يا 
هو الذي مت اإلفص���اح عنه من خالل االفتتاحية 
األوىل مل���اذا 8 مارس ، حت���ى نضع فيها تصوراتنا 
ملا نريد إجنازه يف تلك املرحلة ، ويف عددنا الثاني 
أتذكر أننا رفعنا شعار من أجل حركة نسائية 
دميقراطي���ة مس���تقلة كن���ا نبحث يف تأس���يس 
وجتمي���ع حركة نس���ائية مس���تقلة حت���ت هذا 
املنت���وج اإلعالم���ي ال���ذي س���يؤطر وخيل���ق لن���ا 

باملستقبل حلقة نسائية تقدمية مستقلة .
كن���ت أزاول ه���ذا العم���ل وانا طالب���ة باجلامعة 

وبعد حصول���ي على االجازة والتخرج مل أش���غل 
نفس���ي بالبح���ث ع���ن عم���ل ألني كنت أش���تغل 
مل يك���ن لدي الوقت ألعمل يف م���كان أخر كنت 
منغمس���ة يف تل���ك التجرب���ة ولذل���ك جعلون���ي 
ف���كل  باجلري���دة  للعم���ل  الوحي���دة  املتفرغ���ة 
الزمي���الت واالخ���وات كان���ت هل���ن وظائفه���ن ، 
كانت املنظمة تس���اعد بقسط مادي ضئيل ألن 
مبيعاته���ا كانت تغط���ي مصاريفه���ا فيما تعلق 

بأجري كانت املنظمة تسده . 
•ميادين : هذه املرحلة من العطاء هل رافقها صعوبات 

أو صد من النظام آنذاك ؟
أن���ا ظلل���ت أعم���ل باجلري���دة حتى س���نة 1988 
، عل���ى الرغ���م م���ن أن الف���رتة كان���ت س���نوات 
الرص���اص ويف س���نيت 1983  ومع 1984 كان 
به���ا ح���راك سياس���ي وص���ل ح���د االعتق���االت ، 
صحي���ح أن زوج املديرة اعتق���ل ولكنه مل يعتقل 
لعم���ل زوجت���ه يف اجلريدة بل ألن���ه كان متهما 
مبمارس���ة العمل السياس���ي داخل منظمة العمل 
، س���جن حمس���ن عي���وش أيض���ا  الدميقراط���ي 
جترب���ة   ، الزمي���الت  اح���دى  ش���قيق  وس���جن   ،
جريدتن���ا اعقبها تعثر عق���ب 1988 ، أنا غادرتها 
ألس���باب موضوعية متعلقة باألجر الذي كنت 
أتقاضاه كمناضلة مل يعد يكفي لسد حاجياتي 
الضروري���ة فغادرت جلريدة الصح���راء املغربية 
تتبع مؤسس���ة اجملموعة اإلعالمي���ة  اليت أعمل 

بها اىل يومنا هذا .. 
•ميادين : نش��اطاتك املدنية فيما تعلق باملرأة عقب 
اجلري��دة  كي��ف ج��رت ؟وكي��ف تري��ن حض��ور امل��رأة 

املغربية يف املشهد العام ؟
اثن���اء جتربة  جري���دة  8 مارس أسس���نا منظمة 
احتاد العمل النس���ائي و هو ثاني تنظيم نس���ائي 
تأس���س يف املغرب منذ أكثر من 25 سنة وكان 
لدين���ا مركز يف الدار البيضاء ومركز بالرباط 
، بالنس���بة لوضع امل���رأة املغربية أن���ا راضية عنه 
ألن ه���ذا الوض���ع عل���ى مس���توى القانون���ي مهم 
جدا ما حتقق لنا كمكتس���بات تش���ريعية مثاهلا 
تعدي���ل املدون���ة يف ح���د ذاتها هو مكس���ب كبري 
ج���دا كان الزوج يس���تطيع تطلي���ق زوجته دون 
أن يعلمه���ا ! وق���د يس���تمر يف معاش���رتها وهي ال 
ت���دري بأمر الطالق وقد تنج���ب ويصبح الطفل 
غري ش���رعي وق���د يطلقه���ا ويرجعه���ا أيضا دون 
علمه���ا ، أثناء العدة كانت هذه املش���اكل ختلق 
عدة صعوبات بالنسبة للمرأة ، وبالنسبة لقانون 
اجلنس���ية ال���ذي تغيري مؤخ���را فالنس���اء مل يكن 
مينحن جنسيتهن ألبنائهن عند زواجها بأجنيب 
، وعندم���ا املل���ك ق���دم خطاب���ه قب���ل االنتخاب���ات 
اجلماعي���ة وهي ما نطلقه على انتخاب البلديات 
يف الربملان قال امللك : جيب انصاف املرأة ترشيحا 
وانتخاب���ا ، عندما قال هذا قلنا ترش���يحا انصاف 
، وظل���ت  انتخاب���ا  ه���و  مطل���وب ولك���ن كي���ف 
احلرك���ة النس���ائية تطالب بوض���ع ألية جلعل 
النس���اء يتواج���دن بانتخاب���ات اجملال���س البلدية 
لذلك استحضارا لس���ؤالك حول املكتسبات كان 
وض���ع الئحة أضافية إضاف���ة اىل لوائح الرجال 
والنساء ، هي الئحة نس���ائية على ان تنجح على 
األقل ما نس���بته %12 من املنتخبات يف اجملالس 
البلدية واس���تطعنا أن حنصل على نس���بة عالية 

من مشاركتهن .
•ميادين : هل هناك ختوف وتوجس من قبلكن خاصة 
وقد ب��رزت أراء ومواقف من التيار الذي حكومته االن 

أعلى هرم السلطة ؟
حقيق���ة التصرحيات األخ���رية حلكومة االخوان 
املس���لمني فيه���ا من التميي���ز وحماول���ة االجهاز 
على خارطة س���ابقة ومستقبلية ناضلت ألجلها 
النس���اء ، لك���ن لدين���ا أرضي���ة س���ابقة وجمتمع 
قوي وحركة حقوقية كب���رية وعندنا باملقابل 
أح���زاب قوية حتاس���بهم يوم���ا بي���وم ، ال أخفيك 
هن���اك تراج���ع فاحلكوم���ة األوىل ال���يت يقوده���ا 
حزب العدال���ة الذي جنح وجرى تعديل حكومي 

مؤخ���را فحكومة ب���ن ك���ريان األوىل أحتضنت 
أم���رأة واحدة كوزي���رة ، وقد أث���ار ذلك النخب 
وقدم���ت مذك���رات واحتجاج���ات أقام���ت الدنيا 
وكن���ا دائما نس���تحضر أن احلس���ن الثاني جعل 
يف الربملان مخس نس���اء يف احلكومة قبل حكومة 
التن���اوب التوافق���ي ال���يت راس���ها عب���د الرمح���ن 
مخ���س  احلكوم���ة  وضع���ت  الي���وم   ، اليوس���في 
نس���اء ويف مواقع حقيقية ومهمة ج���دا ، الطاقة 
واملعادن ، الش���باب والرياض���ة ، التعليم ، الصحة 
، النسخة الثانية من احلكومة جرى االستدراك 
والتجاوز وصارت االن ست وزيرات يف احلكومة 
، الي���وم واللحظة هناك وقف���ة احتجاجية حول 
تصرحي���ات احلكومة وكلما ص���رح أي وزير يف 
احلكومة س���واء كان من حزب العدالة والتنمية 
أو من غريها حتصل ردود أفعال رافضة وضجة 
يتص���در   ، اجلرائ���د  ويف  الن���اس  م���ن  كب���رية  
الوقف���ة  تش���اهدي  أن  أمتن���ى  االن   ، صفحاته���ا 
االحتجاجية رغ���م ان صورها االن عرب صفحات 
الش���بكة مبش���اركة مجي���ع نش���طاء وحقوق���ي 
اجملتم���ع املدن���ي س���واء م���ن النس���اء أو الرج���ال 
واحلركة النس���ائية مدعومة م���ن قبل املنظمة 
املغربي���ة حلق���وق االنس���ان واجلمعي���ة املغربية 
حلق���وق االنس���ان وع���دد م���ن املؤسس���ات املدنية 
األخرى وهي يف احلقيقة مدعوة من طرف امللك 
أيض���ا و يدفع به���ا ، فما خلى خط���اب من خطب 
املل���ك إال وكان للمرأة موق���ع مهم ، أول خطاب 
له قال : ال ميكن ان يس���ري اجملتم���ع املغربي وهو 
أعرج نصفه مشلول ال ميكن أن نتقدم ، وبالتالي 
اإلرادة السياس���ية للملك تقدم الدعم للحركة 
النس���ائية أض���ف اىل ذل���ك األح���زاب السياس���ية 
باإلضافة اىل مؤسس���ات اجملتم���ع املدني ، هناك 
تش���بع بالنضال النس���ائي، وفيما خي���ص املبادرة 
الوطني���ة للتنمية البش���رية النس���اء ناهلم احلظ 
األوف���ر فف���ي كل قري���ة بني���ت دور للطالب���ات 
حتى يتمكن من إمتام دراس���تهن يف كل القرى 
واملدائ���ن ، جتدي���ن املس���توصفات واملستش���فيات 
لتسهيل احلياة على النساء إضافة اىل جمموعة 
���درة للدخل كان يتم  من املبادرات كأنش���طة محُ
توزيع بعض املواش���ي م���ن أجل أن تكون نفس���ها 
اقتصاديا ويصب���ح لديها مدخول خاص فاملبادرة 
تعط���ي للم���رأة بالدرجة األوىل وليس لألس���رة 
فالرجل له عمله باحلقل أو غريه ، وهي حماولة 
لدم���ج امل���رأة بش���كل أساس���ي ودعيين أق���ول لك 
ش���يئا مع بداية األلفية كان لنا وزير يف االسرة 

ِجيْب :  ِمينا ححُ

قوة مشاركة املرأة املغربية يف املشهد السياسي واألقتصادي لن يدع أي 
جمال لنكوص أو تراجع

ــتجابة  ــتطيع االس ــخ أخرى حتى نس ــدة ينفذ ونطبع منها نس ــدد اجلري كان ع
للطلبات فاجلريدة كانت قوية من حيث االشعاع ومن حيث القضايا اليت تطرحها

ــزب العدالة والتنمية أو من  ــواء كان من ح كلما صرح أي وزير يف احلكومة س
غريها حتصل ردود أفعال رافضة وضجة كبرية  من الناس ويف اجلرائد

                                                                                                                            الدار البيضاء – فاطمة غندور

مس���اء الي���وم اخلتامي لدورة إعداد مدربي املعاجلة اإلعالمية لقضايا املرأة بال���دار البيضاء ألتقيت بها ، وقبل ان نبدأ طرح 
جيب وهي املناضلة النس���وية يف االتصال بزمالئه���ا ملعرفة ما جرى من  األس���ئلة والتس���جيل اس���تاذنتين اإلعالمية مين���ا ححُ
ص���دى للوقفة االحتجاجية ام���ام مبنى الربملان بالدار البيضاء ضد رئيس احلكومة ، وكان رئيس احلكومة بن كريان اعترب 
يف تصريح أمام جملس املستشارين أن الوضع األفضل هو أن تشتغل املرأة يف البيت، “وتنريه مثل الثريا”! ، السيدة مينا اعتربت 
أن قوة مش���اركة املرأة يف املشهد السياسي واالقتصادي املغربي ستجعل كل ما هو مدعاة اىل نكوصها مشروعا فاشال وجمرد 

هبات خافتة وغري مؤثرة ...وكان ان بدأنا اللقاء ...
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يف يقيين إن أحد أهم أسباب االشتباك يف بلدي ناتج عن اختالط املفاهيم وضبابيتها بل وسوء 
استخدامها والتفنن يف املناورة بها .. 

أحاول يف هذه اخلواطر املساهمة جبهد املقل يف فك هذا االشتباك واهلل املستعان .
))ليبيا دولة مدنية تستمد تشريعاتها من مبادئ الشريعة اإلسالمية(( 

** هذا يعين أن تداول السلطة يف ليبيا يكون عرب صناديق االنتخاب وبشكل سلمي ..
** هذا يعين أن ال جمال حلكم ليبيا باسم الدين أو باسم الوطنية أو باسم مكافحة اإلرهاب 
أو حت���ت أي مس���مى )يوجد فرق بني االحتكام للدين وب���ني احلكم بامسه – فرق بني االنتماء 
الوطين وبني احلكم باسم الوطنية – فرق بني مكافحة االرهاب واختاذه ذريعة لديكتاتورية 

جديدة(.
** ه���ذا يع���ين أن ما كان قطع���ي الثبوت قطعي الداللة من نصوص الش���ريعة اإلس���المية 
)القرآن الكريم والس���نة املطهرة( فهو ملزم للجميع وفقا ملا هو مقرر يف علم األصول .. أما ما 
كان حمل اجتهاد واختالف بني العلماء ففي األمر سعة مع مراعاة قول رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم )يسروا وال تعسروا .. بشروا وال تنفروا( .
ْم  َداهحُ ** ه���ذا يعين ضم���ان حرية االعتقاد والعبادة امتث���اال لقول اهلل تعاىل : )َلْي���َس َعَلْيَك هحُ
ْؤِمِننَي(، وحنوها  ونحُوا محُ َوَلِك���نَّ اهللََّ َيْهِدي َمْن َيَش���اءحُ(، وقوله تعاىل : )َأَفَأْنَت تحُْكِرهحُ النَّ���اَس َحتَّى َيكحُ
م���ن اآليات يف ه���ذا الباب، وهذا يعين التفري���ق بني حرية االعتقاد واالنتقاص من املقدس���ات 

واالستهزاء بها.
ْم يِف اأْلَْمِر َفِإَذا  ** هذا يعين ضمان حرية الرأي والتعبري والش���ورى لقوله تعاىل : )َوَش���اِوْرهحُ
ْل َعَلى اهللَِّ( ، وما ورد يف الس���رية النبوية من أمثلة كث���رية كغزوة بدر مثال  َعَزْم���َت َفَت���َوكَّ
، والتفري���ق ب���ني حرية ال���رأي والتعبري وبني التش���هري وق���ذف املصنات وترويج الش���ائعات 

واألكاذيب واالفرتاء. 
** هذا يعين التفريق بني قدسية النص ومشروعية االجتهاد وعدم الزاميته لذاته. 

** ه���ذا يع���ين أن تركز الدولة جهده���ا على توفري اخلدمات جلمي���ع مواطنيها وتفرق بني 
دائرة عملها وبني دائرة عمل الدعاة وبني دائرة القضاة. 

** ه���ذا يع���ين أن ال عصمة جملتهد، فكل يؤخذ منه ويرد وفق���ا للقواعد األصولية املقررة يف 
الشريعة اإلسالمية .

** هذا يعين أن الدين هلل ودور العلماء التبليغ والتبيان، ودور الدعاة النصح واالرش���اد .. وأن 
الوط���ن للجميع أبناؤه متس���اوون يف احلق���وق وعليهم نفس الواجب���ات، ف�)اَل َت���ِزرحُ َواِزَرٌة ِوْزَر 
َو َأْقَربحُ ِللتَّْقَوى(، )َيا َأيَُّها النَّاسحُ ِإنَّا  آنحُ َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدلحُوا اْعِدلحُوا هحُ ْم َش���نَ ِرَمنَّكحُ أحُْخَرى(، )واَل جَيْ
ْم(،  ْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتَقاكحُ وا ِإنَّ َأْكَرَمكحُ وًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرفحُ عحُ ْم شحُ ْم ِمْن َذَكٍر َوأحُْنَثى َوَجَعْلَناكحُ َخَلْقَناكحُ
وقول رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم : )الناس سواس���ية كأسنان املش���ط( ، وقوله صلى اهلل 
عليه وسلم : )ال يؤمن أحدهم حتى حيب للناس ما حيب لنفسه(، وحنوها من أدلة شرعية. 

النص املقرتح للدستور :
ليبيا دولة مدنية دميقراطية تس���تمد تشريعاتها وتس���تلهم روح قوانينها من مبادئ الشريعة 
اإلس���المية، ملتزمة بنصوصها قطعية الثب���وت والداللة، متخرية ما يناس���ب العصر ويعاجل 

الواقع من بني النصوص ظنية الداللة، كما هو مقرر يف علم أصول الشريعة اإلسالمية.

فك االشتباك ورفع االشتباه

فتحي بن عيسى

ــنا منظمة  اثناء جتربة  جريدة  8 مارس أسس
احتاد العمل النسائي و هو ثاني تنظيم نسائي 

تأسس يف املغرب

والتضامن والطفولة هو س���عيد السعدي وهو 
م���ن أس���رة مناضلة وش���قيقته كان���ت معنا 
املنظم���ة وكان يف ح���زب  يف اجلري���دة ويف 
وش���قيقته يف حزب أخر مغرب���ي ، هذا الوزير 
ومبعية مجعيات نس���ائية ومجعيات حقوقية 
أصدر ما يسمى اخلطة الوطنية ألدماج املرأة 
يف التنمي���ة وه���ي وثيق���ة م���ن أروع الوثائ���ق 
وكن���ت منحته���ا لطالب���ة ومل ترجعه���ا ال���ي 
لكنت أريت���ك أياها االن ، وه���و كتيب جييب 
على سؤال كيف ندمج املرأة سياسيا ، ثقافيا 
، اجتماعي���ا ، صحي���ا ، قانونيا ، كل ما خيص 
مش���روع تنمية امل���رأة ، وقد ث���ار ضدها التيار 
اإلس���المي ألن من ضمن األشياء اليت تطالب 
به���ا ه���ذه اخلط���ة الوطني���ة التنموي���ة تغري 
مدونة األحوال الش���خصية ، أن���ا يف اعتقادي 
وه���ذا ما صرح���تحُ ب���ه يف برنام���ج تلفزيوني 
حيث يقال أن املغرب جرى ختليه عن اخلطة 
الوطنية ألدماج املرأة يف التنمية وأنا أقول انه 
مل يتخل عن تلك اخلطة فقط ، ألن اجلوانب 
كلها امللك بنفسه يشرف على إجراءاتها عرب 
: الكوت���ا ، عرب اإلجراءات لالئحة التش���ريعية 
، ع���رب بناء املس���توصفات ودور الطالبات ، عرب 
تس���هيل احلياة أمام املرأة ، لكن فقط اجلانب 
املتعلق باملدونة هو الذي جرى عزله واسندت 

للجن���ة االستش���ارية امللكي���ة ملراجعتها واليت 
انبث���ق عنها املدون���ة واليت رغ���م الثغرات اليت 
به���ا هي منج���ز فحت���ى على مس���توى العنف 
كانت النس���اء ال يستطعن التحدث أو تقديم 
ش���كاوي ع���ن العن���ف ألن يقال هل���ن جيب أن 
حتضرن الدليل والش���اهد العي���ان ملن يعنفها 
يف الف���راش وداخ���ل البي���ت والوظيف���ة ، االن 
هن���اك ش���كاوى م���ن ارتفاع نس���بة الطالق يف 
اجملتم���ع مبعنى أن���ه ملا صار للم���رأة بإمكانها 
أن تطال���ب بالطالق إما لتعنيفه���ا أو لقهرها 
بأي ش���كل ص���ارت تقدم على طالق الش���قاق 
مل���ا كان  وتعف���ي نفس���ها وبطبيع���ة احل���ال 
الط���الق بيد س���يد اجملتم���ع كان قلي���ال وملا 
ص���ار بيد اجملتم���ع ككل بش���قيه طبيعي انه 
االن يرتف���ع ، ف���األن رغبة النس���اء يف الطالق 
تتحق���ق ولي���س كم���ا يف الس���ابق ، والطالق 
ليس اخر املطاف حت���ى وان امسيناه )احلالل 
البغي���ض ( فهو انط���الق حلي���اة جديدة لكال 
الطرفني ، حنن يف املغرب ليس���ت لدينا نظرة 
جمتمعية دونية للمطلقة ، يف بعض املناطق 
وقليلة ج���دا ، املرأة االن يف املغرب قوية  هي : 
وزيرة ، وتقود احلافلة ، وتقود س���يارة األجرة 
، وتق���ود القط���ار ، جزارة ، وفالح���ة ، ومجيع 
امله���ن متتهنه���ا امل���رأة ، امل���رأة تنظف ش���وارع 
بالده���ا ، وذلك اخلج���ل االجتماعي ختلصت 
منه بس���بب املوجة العارمة من التغيري ، اجلو 
الع���ام تغي���ري مؤخرا ،ملا نرى أن هناك مش���كل 
جيري العمل على التغي���ري ملا انتحرت طفلة 
خرجن���ا بتعديل النص املش���ؤوم ال���ذي ينص 
عل���ى أن مغتص���ب الفت���اة ميك���ن أن يت���زوج 
مغتصبت���ه ويفل���ت م���ن العقاب ه���ذا الفصل 
كلن���ا نطالب بتعديله ولك���ن ملا انتحرت تلك 
الفتاة صارت ضجة كبرية فلم متضي سوى 
ستة أشهر حتى جرى تغيري القانون ويف ظل 
حكوم���ة يقودوه���ا حزب إس���المي وق���د نفذ 
التغيري بضغط اجملتمع وبالضغط امللكي هم 
االن يعرفون أية درجة امللك متشبت حبقوق 
امل���رأة ، يعلمون ان امللك ال يريد أن تحُقهر املرأة 
فظ مكانتها  ���س حقوقها وانه جيب أن حتحُ ومتحُ

وهذا مجيل بالنسبة لنا ..

قب���ل أي���ام س���ألت رئي���س التحري���ر ع���ن 
فكرة تراودن���ي لعمل اس���تطالع صحفي 
س���ريعا  رده  وكان  م���ا  موض���وع  ح���ول 
وواضح���ا ق���ال ل���ي: ).... دون تفك���ري وال 
ت���ردد ميادي���ن جريدت���ك ومفتوحة لكل 
القضاي���ا ويف كل وق���ت( أنته���ى كالم 
األس���تاذ الفيت���وري ال���ذي يكف���ي ورغ���م 
ذلك الزلت متوجسا ومرتابا من أن يكون 
اختي���اري لعن���وان املق���ال أو املق���ال برمته 
غ���ري متوافقا م���ع الرس���الة اليت حترص 
صحيفة )ميادي���ن( املتمي���زة صباح كل 
ثالثاء توصيلها للق���اري اللييب والعربي، 
وذل���ك خوفا م���ن أوصف بالش���خصنة أو 
اجلهوي���ة أو القبلي���ة خاص���ة وأن���ين هذا 
الثالثاء أكتب عن والدي وبنغازي وعين 

وعن غريان.
أتذك���ر جي���دا ذلك الي���وم، كان يوم من 
أي���ام صي���ف 1975 م، عندم���ا رد وال���دي  
رمحه اهلل عل���ى اهلاتف ، املرب���وط ببدالة 
بريد  قرية أوسادن وكان املتصل  )احلاج 
معم���ر ( موظف الربي���د )تع���اىل ياميلود 
عندك رسالة من بنغازي( وبعدها عرفت 
من تكون هذه البنغازي اليت جتعل والدي 
ي���ذرف دموعه العزيزة ويطلق ابتس���امته 
صعب���ة املن���ال مبج���رد أن يس���مع كلمة 
بنغازي .الش���ي كان يث���ري اهتمام والدي 
. كان  بنغ���ازي  م���ن  اهلل أكث���ر  رمح���ه 
يس���تمع لنش���رة االخب���ار وكان جيب ان 
نصم���ت مجيع���ا أن ورد امسه���ا ، كان اذا 
ذهب للتس���وق يوم اخلميس حيضر معه 
م���ين  ، وكان مطل���وب  كوم���ة جرائ���د 
وان���ا مل اجت���اوز التاس���عة من عم���ري ان 
احبث ل���ه عن اخبار مفصل���ة ودقيقة عن 
حبيبته بنغازي وان فش���لت كان ينهرني 
بش���دة )ن���وض درق وجه���ك... بنغ���ازي ع 
كربه���ا مالقيتهاش أماال ع ش���ن يكتبوا( 
مت تأك���دت ش���كوكه يف خيب���يت عندما 
رسبت يف مادة احلس���اب يف الصف الرابع 
االبتدائ���ي )وتقولي بنغ���ازي مالقيتهاش 

ي���اودي ماض���ين توصله���ا ( ورغ���م ان���ه ال 
واخب���ار  احلس���اب  كعك���ة  ب���ني  عالق���ة 
اجلرائ���د ، ولك���ن هك���ذا هي بنغ���ازي عند 
وال���دي  تس���تحوذ عل���ى كل اهتمام���ه ، 
وهي أحس���ن مكان لتلق���ي العلم يف الدنيا 
وانها مدينة عصرية ال ينقصها اال شيئان 
كان متأك���د منهم���ا ، وهم���ا أن مياهها 
ماحل���ة ،وان���ك من الصع���ب أن جتد عمل 
فيها  ، وهكذا عاش���ت معنا بنغازي يف بيتنا 
ملك���ة متوج���ة تن���ال التقدي���ر واالحرتام 
تربين���ا عل���ى حبه���ا ، وه���ذا م���ا جعلين يف 

شوق اليها .
يف يوم من أي���ام أكتوبر1985 كنت يف 
مطار طرابلس وكان حممد اخي  يدس 
يف جي���يب بع���ض من النقود وه���و يودعين 

بال���ك  )رد  حم���ذرا  أذن���ي  يف  يهم���س  و 
ت���روح لني تكمل ( ،بعد س���اعات كنت يف 
غرفيت الفردية يف بيت الطلبة رقم واحد 
باملدينة اجلامعية بنغازي أحاول أن أقنع 
نفس���ي أنه لي���س هناك ف���رق كبري بني 
مي���اه غريان العذبة ومياه بنغازي  املاحلة 
ال���يت عاني���ت كث���ريا حت���ى اتع���ود عليها 
..أكملت التس���جيل وقبلت يف قسم اللغة 
الفرنسية بكلية اآلداب، يف نفس األسبوع 
خرجت احبت عن عمل بالفرتة املس���ائية 
ووجدت ان���ه من الصع���ب  احلصول على 
عمل  وأنا أدرس ، فقررت الرجوع وتطلب 
االم���ر أربع���ة ش���هور ليقتنع وال���دي  بان  
سبب رجوعي هو ملوحة مياهها وصعوبة 
العم���ل فيه���ا وبذل���ك تأك���دت نظريت���ه 
)فيها خرية روح.. روح حتساب كل واحد 
يق���در يق���را يف بنغ���ازي...!!!!( كانت هذه 
الكلمات مبثابة بطاق���ة الصعود للطائرة 
اليت س���تغادر مطار بنينه. وبذلك تركت 

بنغازي وملحها رغم حيب هلا !!!! 
مرت الس���نني وم���ع بداي���ة أح���داث ثورة 
الس���ابع عش���ر من فرباي���ر2011 ، كنت 
منهم���كا يف البح���ث عن اخبار الث���ورة وانا 
بعي���د ع���ن الب���الد وبش���كل ادق احبث عن 

دور مدين���يت غري���ان  وموقفها مما كان 
حي���دث ،  غري��������ان ه���ذه املدين���ة اليت مل 
خيط���ب فيها القذايف وعلى مدي س���نوات 
حكم���ه الطويل���ة خطاب���اً  م���ن خطابات���ه 
اململ���ة , وكان اخلط���اب الوحي���د اليتي���م 
سنة 1994م حني زار غريان ومل يتجاوز 
خطاب���ه رب���ع الس���اعة وح���ني رأى الناس 
انفضوا من الس���احة وتركوه وحفظا ملاء 
وجه���ه أنهى خطابه ، ولك���ن قبل ان يغادر 
غريان اراد أن ينتقم لنفسه من ) الغراينة 
( فتوج���ه إىل الصالح���ات أح���د ضواح���ي 
املدين���ة وأم���ر بوقف ض���خ امل���اء منها إىل 
مدينة غريان وباقي ضواحيها وهذا االمر 
الذي جع���ل االهالي يضطرون اىل ش���راء 
املاء ونقله بواسطة الس���يارات ) البوّطيات 
( ملدة 15 س���نة . حتى نسى ما حدث وامر 
ببناء خزان بوزيان. وانا احبت يف االنرتنت 
وجدت تس���جيال مرئيا وفيه خروج أهالي 
غريان ي���وم -14فرباي���ر2011- بصدور 
عاري���ة يواجه���ون جنود كتيبة س���حبان 
بص���وت  ويهتف���ون  بالس���الح  املدجج���ني 
يهتف���وا  ان  حت���ى  قب���ل  لبنغ���ازي  واح���د 
بإس���قاط النظام ويدعون جن���ود الكتيبة 
فرباي���ر  بقط���ار  وااللتح���اق  لالنضم���ام 
الس���ريع وكان اهلت���اف قوي���ا جملج���ال 
)ياس���حبان انضم���ي انضمي بنغ���ازي من 
حلمي ودمي(  و )من بنغازي ال غريان دم 
واحد يف الش���ريان ( غري���ان أيضا وجدتها  
حتب بنغازي بش���كل كبري ، ال احد يكره 
بنغازي ، فقد خ���رج أهالي طرابلس أيضا 
يف هتاف واحد )وين تريس سوق اجلمعه 
بنغ���ازي تبك���ي بالدمعه(  وأيضا  فش���لوم 
وزاوية الدهمان���ي )يابنغازي ماختافيش 
أهال���ي  وردد  تري���س(   فيه���ا  الدهمان���ي 
ابروح���ك  م���وش  بنغ���ازي  ي���ا   ( الزاوي���ة 
الزاوية ضمادة جلروحك( باختصار ليبيا 
كله���ا حتب بنغازي وهتف���ت هلا )بالروح 

بالدم نفديك يابنغازي(
ولك���ن  احلب واهلت���اف لن ينق���ذ بنغازي 
مم���ا حي���دث فيه���ا م���ن قت���ل وتفجريات 
واغتي���االت  الن من يفع���ل كل ذلك عن 
قص���د يعي متام���ا انها ه���ي  وباق���ي مدن 
الش���رق اللي���يب ش���رارة الث���ورة وان���ه أذا 
س���يطر وارهب وأركع بنغازي فالطريق 
سيكون سالكا ليس���يطرعلى ليبيا كلها ، 
واحلل يكمن يف خ���روج كل مدن الغرب 
والش���مال واجلن���وب اللييب ال���يت خرجت 
وهي حتت كرباج القذايف تعلن انها ضد 
م���ن يقتل أبن���اء بنغ���ازي. عليه���ا ان تعيد 
تضامنها ومساندتها لبنغازي حاصة وانه 
ال ق���وة عس���كرية متنعهم الي���وم من فعل 
ذل���ك . أقص���د انن���ا  كلنا حن���ب  بنغازي 
ولك���ن ه���ذا احل���ب ال يكف���ي الن القذايف 
أيض���ا ص���رح حببه هل���ا لي���ال ويف الصباح 
أرس���ل قوات حتجب عني الشمس ليمحو 

حبيبته من اخلريطة !!!!!!.

يا سحبان انضمي انضمي بنغازي من 
حلمي ودمي. !!

سامل بوظهري

وكاالت: ق���ال املتحدث باس���م االحت���اد األوروبي 
ماي���كل م���ان، الي���وم اجلمع���ة، إن"اهلجم���ات اليت 
تتع���رض هلا املط���ارات املدنية يف ليبي���ا ومن بينها 
مط���ار طرابل���س العامل���ي متث���ل خرق���ا للقان���ون 
الدول���ي". وأض���اف املتح���دث يف بي���ان ل���ه  "إن أي 
رك���ون للقوة جي���ب أن يتم حتت س���لطة الدولة 
الس���يادية ويف إطار القانون". وش���دد الناطق على 
أن���ه "ال يوجد حل عس���كري لألزم���ة يف ليبيا وأن 
اخليار الوحيد هو بلورة خمرج سياسي هلا". ودعا 
املتح���دث األوروبي" إىل التهدئ���ة وضبط النفس 
وإىل أن يتح���د املعتدلون من املعس���كرين ملواجهة 
األط���راف املتطرف���ة واملتش���ددة وبل���ورة عناص���ر 
تواف���ق. وأك���د املتحدث أن���ه توجد حاجة ماس���ة 
لفرتة من التهدئة لتمك���ني جملس النواب اللييب 
اجلديد م���ن العمل وتش���كيل حكومة واس���تكمال 
العملي���ة الدس���تورية وإط���الق ح���وار ح���ول أهم 
املعضالت ال���يت تواجهها البالد مثل األمن القومي 
وطبيع���ة الدولة وتوزيع الثروات وفق آلية تعامل 

دميقراطية".

مايكل مان: اخليار 
الوحيد لألزمة 

الليبية هو بلورة 
خمرج سياسي هلا
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���ز ك��أس��ه��ا ال���راب���ع ..   أمل��ان��ي��ا َت���هحُ
استحقت  ف��ق��د  ب�������رااااااااااااااااف�������و 
خلزائن  تضمها  ال��يت  الكأس  ه��ذه 
ال���راب���ع���ة بعد  ل��ل��م��رة  ت���ارخي���ه���ا 
احرازها للكأس الثالث يف مونديال 
ايطاليا 1990 وقد انتزعته سنتئٍذ 
أرجنتني   .. األرج��ن��ت��ني  م��ن  أي��ض��ًا 
أم��ام  يومها  بكى  ال���ذي  م���ارادون���ا 
م��الي��ني امل��ش��اه��دي��ن يف ال���ع���امل ! 
وه���اه���ي أمل��ان��ي��ا ت��ف��وز ع��ل��ى جنم 
ورفاقه  ميسي  هو  آخ��ر  أرجنتيين 
ليس   ..  !! اجلميع  ف��وق  أمل��ان��ي��ا    ..
هي  بل  للتشجيع  عبارة  وال  رأي��ي 
مجلة من كلمات النشيد الوطين 
األملاني .. نشيد الشعب الذي نهض 
م��ن دم���ار احل���رب وت��ك��اث��ف األم��م 
وي��س��اه��م  ج��راح��ه  ليضمد  ع��ل��ي��ه 
من  وي��ك��ون  العاملية  احل��ض��ارة  يف 
ملنتخب  م��ربوك  أل��ف   .. طالئعها 
أمل��ان��ي��ا ف����وزه امل��س��ت��ح��ق وك��أس��ه 
والنجمة  م���رة  ل��راب��ع  املستحقة 
مقرتبًا  بإيطاليا  ملتحقًا  الرباعية 
املنتخبات  وهاهي   ..  ! الربازيل  من 
العاملية  الكرة  ترتأس  اليت  الكبرية 
ص��راع��ه��ا جت����اوز احل��ص��ول على 
.. ال  الكأس إىل من حيرزه أكثر 
أملانيا  مشجعي  من  الكثري  أع��رف 
واإلع��الم��ي  الثقايف  الوسطني  يف 
االمل��ان  مبشجعي  معرفيت  ول��ك��ن 
يف م��دي��ن��يت ه���ون م���ن ال��وس��ط��ني 
ال��ري��اض��ي واالج��ت��م��اع��ي أك��ي��دة 
ال��ت��ه��ان��ي ملشجعي  ب��أح��ر  وأت��ق��دم 
ه���ون ويف كل  م��دي��ن��ة  أمل��ان��ي��ا يف 
من  املكلومة  اجلرحية  ليبيا  مدن 
يبتهج  فيما  أهلها  اح���رتاب  ج���راء 
طرائف  م��ن   .. ب��امل��ون��دي��ال  ال��ع��امل 
يسردها  الكأس   ملباراة  التشجيع 
صديقي   " العكشي  أحم��م��د   " ل��ي 
يرمضن  ال����ذي  ال��ع��زي��ز  ال��ك��ات��ب 
فور  اتصل  وقد  عمان  يف  هنا  معنا 
املقيم  طالل  بأبنه  اهلدف  تسجيل 
والتحصيل  للدراسة  أسرتاليا  يف 
طالل  ك��ون  ب��ه  ليشمت  العلمي 
كان  فما  لالرجنتني  اً  فذَّ مشجعًا 
من طالل إال أن يرد بطرفة قائاًل 
ألبيه : رمبا فارق التوقيت .. غريبة 
 - صفر  النتيجة  قدامنا  حنن   ..  !!

صفر .
األرجنتني   : والعشرون  الثالث  اليوم 
إىل النهائي وهولنده يهزمها مدربها !

أك��ث��ر م��ن ع��ن��وان مي��ك��ن إغ��داق��ه 
من  والعشرين  الثالث  اليوم  على 
حيث  الربازيل  مونديال  منافسات 

املربع الذهيب ألبطال كأس العامل 
2014 : " النحس اهلولندي األبدي 
 ، ت��رتش��ح   ميسي  أرج��ن��ت��ني   " أو   "
أو " هاهو   !!  " هولنده روبن ختسر 
ال��ت��ل��ي��د يعود  ال��ن��ح��س اهل��ول��ن��دي 
تنتصر  أن  نتوقع  كنَّا  نعم   ..  !  "
ه��ول��ن��ده ب��ك��ل أرحي���ي���ة وس��ه��ول��ة 
ال��ذي  األرج��ن��ت��ني  منتخب  ع��ل��ى 
ولكن  حقيقي  اختبار  أول  خ��اض 
مبا  تأتي  احلديثة  الفوتبول  ري��اح 

طواحني  تشتهي  ال 
اهل������واء اهل��ول��ن��دي��ة 
العامل  أب��ه��رت  ال��يت 
ونتائج  مجيل  ب��أداء 
أب��رزه��ا  لعل  هائلة 
أسبانيا  أمطرت  أن 
كأس  آخ��ر  حاملة 
خبماسية   2010
وع�������������دت ب���ظ���ف���ر 
اهل��ول��ن��دي��ني ول��ك��ن 
ل���ألرج���ن���ت���ي���ن���ي���ني 
عزمية ودأب أوصل 
نتيجة  إىل  امل��ب��اراة 
لصفر  صفر  سلبية 
ي��ف��ل��ح  أن  دون 
روب�����ن ورف����اق����ه يف 
مرمى  إىل  الوصول 
العمالق  األرجنتني 
ك����ان  وف����ي����م����ا   ..
تبديل  يتوقع  العامل 
اهلولندي  احل���ارس 
ل���ي���دخ���ل احل�����ارس 
املتخصص  ال��ب��دي��ل 

يف رك��الت اجل���زاء على غ��رار ما 
حدث يف مباراة كوستاريكا باغت 
ه��ول��ن��ده اجلميع  م���درب  ف��ان��ق��ال 
الغريب  امل��ك��اب��ر  العنيد  ب��إص��راره 
مشوار  األصلي  احلارس  يكمل  أن 
النهاية فكانت النهاية املؤملة ففيما 
ص��د ح���ارس األرج��ن��ت��ني كرتني 
ك��رات  مجيع  ان��س��رب��ت  ث��الث  أو 
اهلولندي  امل��رم��ى  يف  األرجنتيني 
للهولنديني  حمزنة  نهاية  معلنًة 

م��ف��رح��ة مل��ي��س��ي ورف���اق���ه ال��ذي��ن 
 1990 م��ن��ذ  م���رة  ألول  ص��ع��دوا 
على  للصراع  النهائية  املباراة  إىل 
األمل��ان  ل��ي��واج��ه��وا  الغالية  ال��ك��أس 
املنتشيني بفوزهم التارخيي اهلائل 

على الربازيل .
الربازيل   : والعشرون  الرابع  اليوم 

تؤكد سقوطها املريع !
الثالث  بالرتتيب  ترضى  هولنده 
منتخب  ب��ق��اي��ا  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ًة 
ال����ربازي����ل اجل��ري��ح 
ب��ث��الث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة 
ل��ع��ن��ات  ل��ت��ن��ص��ب   ..
األم�����ة ال��ربازي��ل��ي��ة 
ع�������ل�������ى امل�������������درب 
س����ك����والري وع��ل��ى 
ال���ش���ب���اب ال��غ��ض��ني 
الذين أفسدهم سوء 
تقديره وقلة تدبريه 
غريب  حديث  ومثة 
ال���ن���ج���وم  أن  ع�����ن 
الربازيل  يف  الشابة 
س����وف ت��ع��ت��زل من 
ال��ص��دم��ة تلو  ه���ول 
ال���ص���دم���ة ف��أك��ث��ر 
يك  مل  امل��ت��ش��ائ��م��ني 
ي��أك��ل  أن  ي��ت��ص��ور 
جن���وم ال��س��ام��ب��ا 10 
مبارتني  يف  أه���داف 
أرضه  متتاليني ويف 
إنه   .. مجهوره  وبني 
االن��ه��ي��ار ال��ك��ب��ري .. 
كالربازيل  بلد  ويف 

القدم  أمة تعشق كرة  لن تسكت 
وسيعيدون النظر يف جذور اللعبة 
 .. ينهضون   س��وف   .. االحت���اد  ويف 
ال  الفشل  يقولون  كما   !! ول��ك��ن 
اجلميع  نسي  م��ا  فسرعان  ل��ه  أب 
أن س���ك���والري ه��و ج��ال��ب ال��ك��أس 
اخل��ام��س ل��ل��ربازي��ل يف م��ون��دي��ال 

.  ! 2002 بكوريا واليابان 
اليوم اخلامس والعشرون : 

أملانيا بطلة العامل 2014 فالش باك 
!  1990

مل يك أحد يتوقع أن ينتظر الفريق 
األمل���ان���ي ال��ق��وي إىل آخ���ر دق��ائ��ق 
العبه  ليسجل  اض��ايف  ثاني  شوط 
األرجنتني  مرمى  يف  هدفًا  الشاب 
عامل  ك��أس  ب��راب��ع  أملانيا  لتظفر 
.. رمب���ا ه��ي ع����ودة م��ا أمسيه  هل��ا 
يف  األرجنتينية  األملانية  احلقبة 
ال���ص���راع ع��ل��ى ك����ؤوس ال���ع���امل ! 
ابتدأت يف زمن األسطورة مارادونا 
حيث تقابلت أرجنتني مارادونا يف 
مونديال 1986 باملكسيك مع أملانيا 
لألرجنتني  الثاني  الكأس  وك��ان 
الثالثة  جنمتها  من  أملانيا  حارمًة 
آن����ذاك .. امل��وع��د ال��ث��ان��ي ك���ان يف 
وكانت   1990 ايطاليا  مونديال 
ج��زاء  بركلة  ل��ألمل��ان  الغلبة  فيه 
ان��دري��اس  أملانيا  الع��ب  فيها  جن��ح 
الثالثة  النجمة  باقتطاف  برميا 
أكد  املونديال  ه��ذا  ويف   .. ألملانيا 
وأم��ام  ثانيًة  كعبهم  علو  األمل���ان 
وكأن  امل��رة  هذه  ميسي  أرجنتني 
ق����در األمل�����ان حت��ط��ي��م األس��اط��ري 
وهي  دموعها  وإن��زال  األرجنتينية 
تسقط  رؤوس  ال��ق��دم  ك��رة  ذي 
وأخرى متتشق السماء شأنها شأن 
احلضارات ودائرتها املتغرية حسب 
الدأب واالجتهاد .. شهدنا السقوط 
اليت   2010 بطلة  السبانيا  املريع 
مألت الدنيا وشغلت الناس باجلمع 
بني األداء اجلميل والنتائج الباهرة 
حني سقطت يف هذا املونديال أمام 
جنوم هولنده خبماسية .. وشهدنا 
ال��زل��زال األك���رب ب��س��ق��وط  هائل 
من  بسباعية  ال���ربازي���ل  ملنتخب 
.. حضارات سادت ثم  جيش األملان 
وأخ��رى  تتطلع  وح��ض��ارات  ب���ادت 
 .. السلم  درج���ات  أع��ل��ى  يف  تطغى 
الفوتبوول مثل احلياة تعطي الذي 

يسعى وتقهر الذي يتكاسل .
������������������������������������������������������������������������
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ميدان السؤال

املونديال !!
أملانيا تقتطف جنمتها الرابعة .. بطلة املونديال ؟!
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صداقة اللوحة 
وعن متى تبدأ فكرة اللوحة يف التشكل 
س هناك 

ق���ال الفنان عادل فورتية: "لي
جنعل���ه دافعًا 

ميك���ن أن 
حم���دد 

ش���يء 
جناز لوحة تش���كيلية، على الفن أن 

إل
كاألفالك 

جم���اال ندور حول���ه 
يكون 

كل ما 
– بالنسبة لي 

يق���ع 
علي���ه 

صري 
يف ب

حلي���اة 
ا

ميك���ن 
أن يش���ّكل 

نقطة ابتداء 
مش���روع 

أو 
ض���ًا 

لوح���ة، أي
أن 

علين���ا 
كرة 

نعترب الذا
ملخيل���ة 

ا
و

ع���ة 
جممو

و
س 

س���ي
حا

أل
ا

ه���ي 
واملش���اعر 

يف 
إيقاع���ات مهم���ة 

حن���و ابت���كار 
التحّل���ق 

التش���كيلي، 
العم���ل 

هن���ا 
س الداف���ع 

فلي���
ضرورة ارتباطه بتأطري 

فك���رة أو خي���ال م���ا، للفن 
ق���درة عل���ى التحل���ل م���ن 

يت تواجهنا 
كل العقبات ال���

حلي���اة املعيش���ة، وبالتالي 
يف ا

س���بقة  كل األف���كار املحُ
���زاح  تحُ

جلاهزة يف الفن. أما 
والدوافع ا

عن عالقته بلوحته الفنية قال:" 
ميك���ن أن أطل���ق عليه���ا عالق���ة 

ين جداً 
س، ويقلق

محيمية باألسا
عندم���ا تدخ���ل لوحات���ي حيز الس���وق 
مبا 

مب���ا لتعلقي الش���ديد 
التج���اري، ر

جن���زه، فالعم���ل التش���كيلي يتخطى 
أ

حدود املنفعة التجارية عندي".
اللوحة التش���كيلية تبحث عن متيزها، 
صيلها، 

كل تفا
عن فكرة املغام���رة يف 

لوحات ع���ادل فورتية م���ا الذي تبحث 
عن���ه؟ ف���كان رده: "تبح���ث اللوح���ة 
حُغام���رة املغام���رة، تبحثحُ  عندي ع���ن م

ف وعن فك 
ىل االخت���ال

ع���ن التطل���ع إ
طالس���م املف���ردات، وأحيانًا ع���ن زيادة 
حب���ثحُ هناك عن 

طمس���ها وإخفاءه���ا، أ
حب���ثحُ ع���ن 

صي���ل، أ
جلوه���ر وع���ن األ

ا
جملرد 

ضًا ع���ن ا
التجرب���ة – تبح���ثحُ أي

حلي���وي داخل 
وع���ن فق���دان الت���وازن ا

ين،  والتحليق عاليًا، تبحثحُ 
العمل الف���

خل���واء الداخلي – 
ضًا ع���ن ترمي���م ا

أي
تبح���ث ع���ن التأم���ل وجع���ل الوج���ود 
يبدو أيس���ر قب���وال – وهناك حيثحُ أنت 
حُس���تبعد الزم���ن من اللوح���ة / فنحنحُ  ي

صريورة". 
إذن خارج ال

املرأة الرمز 
يف لوحات���ه هن���اك حال���ة قل���ق وتأمل 
حب���ث ع���ن إجاب���ات 

مب���ا، و
وح���رية ر

ني يديه وعن 
مسة للعم���ل الذي ب���

حا
ه���ذا الرأي قال:" ال أعترب نفس���ي فنانًا 
ممن 

س���هال يف ق���راءة لوحاته، ولس���تحُ 
ينتظ���رون التعامل م���ع أعماله الفنية 
بكث���ري من الفه���م، أنا أرس���م لكي أثري 
صب���ح اللوحة 

جدال وتس���اؤال، ولكي ت
عن���دي عامل يقظة ودهش���ة، أس���عى 

ف الرم���وز الالمتعين���ة 
دائم���ًا لتكثي���

ض.... 
ىل البع

كل ذل���ك إ
صل 

مب���ا ي
ور

أعتقْد". 
املرأة يف لوحات الفنان عادل فورتية 

موج���ودة ولكنها 

تظه���ر 
كرم���ز. ع���ن ه���ذه املس���ألة 
كان رده:" نع���م امل���رأة موج���ودة ب���كل 
مب���ا العتبارها 

كرم���ز، ر
صيالته���ا 

تف
مبا 

جيوز خدش���ه، ور
س ال 

كائن مقد
كل املراح���ل 

يف 
لع���دم فقدان���ي هل���ا 

مل تظه���ر 
يت م���ررت به���ا 

الفني���ة ال���
كان���ت 

حي���ة، ولكنه���ا 
صر

مباش���رة و
كب���ار 

دائم���ًا متواري���ة، ويف ذل���ك إ
مية 

صريح جر
وإج���الل هلا، فالف���ن ال

مية( ".
ضوح جر

حُقال )إن الو كما ي
أو 

الفن وثقافة السلم
صعبة 

ش ليبيا هذه الفرتة مرحلة 
تعي

ميان���ه بق���درة الفن على 
ج���دا وحول إ

ف املسلح 
نشر ثقافة الس���لم ونبذ العن

قال:" للفن قدرة تتجاوز الواقع أحيانًا. 
مياني وعقيدتي ال حدود هلا يف 

طبعًا إ
صعبة هي نتاج 

ذلك، وهذه الف���رتات ال
حنتاج 

طبيعي ملا حدث يف ليبيا، فنحن 
منهد 

لقدرات ولش���غل مس���تمر لك���ي 
الطري���ق لألجيال القادم���ة – ليبيا مل 
كما شهدتها اآلن، 

حتول 
تش���هد فرتة 

ني جداً 
حُراع��� ولذل���ك علين���ا أن نكون م

هل���ذه الف���رتة وال نس���تبق األم���ور وال 
حيدث يف الس���ابق. 

كان 
كما 

جتل 
نر

خلل���ق 
علين���ا أن ن���رتوى وأن نس���عى 

مجالية تس���تطيع أن تؤثر 
مؤسس���ات 

جملتمع". وعن ش���كل الع���امل الذي 
يف ا

كما 
حيل���م ب���ه ق���ال: "العامل موج���ود 

أحل���م به " هك���ذا قال املفكر )غاس���تون 
متامًا 

خمتلفًا 
باشالر(، طبعًا س���يكون 

عّما يف الواقع العتقادي أن ما نعيش���ه 
صحيح". 

س 
س واقعًا بل العك

لي

يف قراءة لوحاته
كيلي عادل فورتية: ال أعترب نفسي فنانًا سهال 

التش
                                          خلود الفالح

يب،  يف لوحاته تتضح قدرة الفنان 
عادل فورتية فنان تش���كيلي لي���

ط األلوان، 
خلط���و

ص يف تن���وع املفردات وا
عل���ى امتالك رؤي���ة خا

كرب 
يت متنح���ه حرية أ

تنتم���ي اعمال���ه للمدرس���ة التجريدية ال

ضوع اللوح���ة وعن التجريد ق���ال: "حالة فنية 
يف التعام���ل مع مو

ض���ي، وهي 
كأس���لوب ومدرس���ة م���ع بداي���ات القرن املا

احُعتم���دت 

ضاف الفنان 
طبع���ًا ذات قدرة على التحّلق يف عوامل المتناهية"، وأ

ىل عامل مرئ���ي يف الغالب م���ع اللوحة 
ع���ادل فورتي���ة:" ال أنتم���ي ا

التش���كيلية،  ألن عملية التداعي هي من يقودني أحيانًا، فاألفكار 

كما يقول املفكر الفرنسي "جيل دولوز 
املحُسبقة يوتوبيا متحجرة 

". وللتجري���د ق���درة على التنق���ل والتحرك داخل مس���طح العمل 

ين دون قيود أو أية تداخالت انطباعية أخرى". 
الف

صل على ماجس���تري فلس���فة عن "الرمزية يف الفن التش���كيلي 
  حا

صر" فهل هلذه الدراس���ة تأثريها يف اختيار فكرة العمل 
يب املعا

اللي

ف عن 
خيتل

ط واأللوان فكان رده:" الفلسفة طريق 
خلطو

ين وا
الف

صيل، والفلس���فة 
ىل املطلق برس���م التفا

الفن – الفن ينحو دائمًا إ

ىل ذلك املطلق، هناك اختالف يف الطريقة، 
حمكمًا إ

حُ طريقًا  تنتهج

جلة القضايا، ميزة الفلسفة 
ىل األسلوب يف معا

وطبعًا هذا مؤداه إ

خمتبئة يف الفن 
أنه���ا تثري لدينا مفاهي���م ميكن أن تكون غائب���ة و

خيلق نوعًا من التضاد 
ني الفلسفة والفن 

ومسترتة، وامللتقى هنا ب

ال���ذى يكش���فحُ عن هوي���ة مغام���رة قادرة عل���ى أن جتحُ���دد يف الفن 

ف قوامه االبداع والتميز – للفلسفة 
خمتل

جملال لطريق 
وتحُفسح ا

ض 
كرب علَي���ا يف افرتا

تأث���ري طبع���ًا ال أنك���ره، ولكن للفن ق���درة أ

ىل اللوحة".
صول ا

ختلقها للو
يت أ

صيل ال
مجيع التفا

علبة الكربيت 
منفتحة على شيء نراه

شيء ما يولع 
حت���رق ما 

حلدقة 
ط ا

الّن���ار وس���
جئنا به

ّف عن االشتعال
ال تك

ضّرة عل���ى طبقة 
ني املخ

البس���ات
القلب 

محراء 
منى قليال قليال 

القمر الذي 
كّل 

على س���طح الّظالم ين���ادي 
البيوت 

رماد
يت حكمت على جس���د 

الث���ورة ال���
باالحرتاق

كثيفا يف الّسماء
عّجت دخانا 

حلرائق 
ف لنا ا

ني ينز
محرار الع

ا
جملهول 

حيّدد ا

أنظ���ر هن���اك عل���ى مقرب���ة من 
الفاجعة 

ملارق
تراهم سجناء املقابر يف ا

دائرة الّرماد 
ضر جنازتك اليومّية وأنت 

حت
أن 

حّي
شكل املوت دائرّي

أسطوانة تهذي باإلغالق
ضرة املوت العظيم 

أنت اآلن يف ح
جيّرونن���ا 

ف وط���ن 
عل���ى مش���ار

خلفه للمثوى األخري 
ني 

الّذهول أن ترى نفس���ك س���ج
العلبة 

ترى األشياء يف أعواد الّثقاب 
دبيبا ما تشاهده عن قرب 
قدم على خطوة من رماد 

عل إش���عال ع���ود ثقاب  كّل م���ا فحُ
مذعور يف وجوه نائمة 

وجوه نائمة
سوسن العجمي
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لق���د كان معمر الق���ذايف رجال أمحق���ًا، وبرأس 
س���يء  كان  احلمق���اء،  باألف���كار  مل���يء  كب���ري 
السمعة خارج ليبيا عندما كان حّيًا، و بعد مماته 
أصبح س���يء الس���معة فقط داخلها، بع���د أن قرر 
العامل نس���يانه وبق���ي الليبّيون، وفق���ط الليبّيون 
يتذكره بعضه���م وحياول تكرار أفكاره احلمقاء 
أكثرهم، فمن حماربني ق���رروا أن حيملوا كل 
ما يس���تطيعون يف جيوبهم باسم ثورة مل يشارك 
فيه���ا الكثريون منه���م بإعالن ليبيا دول���ة بدائّيًة 
حيق ملن حيم���ل عقله بني يديه إس���تخدام القوة 
كيفما ش���اء لفرض س���لطته اليت ال تعين ش���يئا 
س���وى أن القذايف مل ميت جّيداً وأن ش���عبنا اللييب 
ال ي���زال ي���داوم على غس���ل اجلث���ة امليت���ة، وعلى 
طرف آخ���ر سياس���ّيون حديثوا العهد بالسياس���ة 
قرروا محل الدولة يف جيوبهم أيضا بإعالن ليبيا 
نفسها دولة ماكاراثّية بامتياز مستعدون إللقاء 
الته���م على مجيع م���ن يقف أم���ام طريقهم اليت 
ال توص���ل اىل مكان بعينه، ولكي أس���تطيع الفرار 
بعيداً عن تهمة الرجعية والعداء للثورة والش���عب 
وق���راءٍة مقلوب���ٍة لكلمات���ي جيب عل���ي التذكري 
بقليل من األرقام واحلقائق الليبّية واليت حدثت 
بعد فرباير واليت جيعل االهتمام بإعادة احلديث 
عنها عماًل وطنّي���ًا أكثر من الالزم رمبا يف أعني 
م���ن ظلوا ألربعني عامًا يعب���دون الثورة ليبدوا يف 
عب���ادة ثورة أخرى فقط ألنه���م أمسوها كذلك، 
واألخرية مل تكن لتحدث لوال معونة الغرب الذي 
يف نهاي���ة املط���اف انته���ت الرحل���ة عن���ده بإعالن 
الن���دم، فق���ط إعالن الن���دم عرب خيان���ة مرفوعة 
ال���رأس للمجتم���ع الدولي م���ن س���ّلمه الليبّييون 
زم���ام األمور قبل أن يقرروا الوقوف وتركهم لنا 

نتخّبط يف منتصف الطريق. 
ع���ن مدني���ني عددهم 45 تق���وم بقتلهم أس���لحة 
يف أي���دي امليليش���يات الثورّي���ة يف غرغ���ور يف يوٍم 
واح���ٍد، ومثله���م تقريب���ا تق���وم ميليش���يا ثورّي���ة 
أخ���رى يف الكويفي���ة بقتلهم عدده���م 41 يف يوٍم 
واح���ٍد أيض���ًا، وأيض���ًا 17 مدنّي���ًا لق���وا مصرعهم 
ج���راء تظاهرٍة إحتجاج س���لمّية يف بنغ���ازي أمام 
 ، عناصره���ا  مرتب���ات  الدول���ة  تدف���ع  ميليش���يا 
اغتي���ال عب���د الس���الم املس���ماري وثالث���ة آخرين 
منه���م عقي���دان يف اجلي���ش ذات الي���وم م���ن أيام 
ش���هر رمض���ان حي���ث الش���ياطني ال ت���زال تعمل 
ب���دواٍم كامٍل ، املس���ماري والذي ختربن���ا قّصته 
أن قيام الثورة ال يس���توجب محل مس���دس، بينما 
حيتاج اغتياهلا فقط رصاصة، كتلك اليت قتلت 
أني���س اجلهان���ي وعز الدي���ن القوص���اد، ومحيدة 
األصيفر وعبد العزيز احلص���ادي، وأخرياً مفتاح 
أبوزي���د وس���لوى بوقعيقيص داخ���ل حرمة بيتها، 
وبني هذه احل���وادث وغريها ميكنن���ا احلديث عن 
500 حال���ة اغتي���ال لرجال ليبّي���ني يف أيام عّدة 
مت قتله���م بس���بب الوظيف���ة اليت كان���ت جمرد 
وظيفًة س���واء كانت وظيفة برتبٍة عس���كرّيٍة أو 
رج���ل أمن متقاع���د أو حمام���اة، ليتمك���ن القاتل 
من إجابة الس���ؤال : كم رصاصة يكلف اإلنسان 
!؟، و ك���م م���ن الزمن الذي جيب أن يتم حس���ابه 
عرب تعداد عدد القتلى لنكتش���ف حقيقة أن الثوار 
مل يس���تطيعوا أن حيموا أنفسهم من التحول اىل 
قتل���ة مأجورين ينضم إليهم جيش من العاطلني 
عن العمل يعيدون تكرار ذاكرة الليبّيني اليت مت 
نس���يانها على ما يبدو واليت حتوي صور س���جون 
الق���ذايف املظلم���ة وهي تتكرر يف قصص الس���جن 
والقتل حتت التعذيب ألكثر من 8000 معتقل 
يف س���جون سّرية و 50 قتيال حتت التعذيب على 

يد ميليشيات العاصمة فقط دون احلاجة لتعداد 
س���جون القبائ���ل املتناح���رة خ���ارج العاصمة اليت 
ف���ر إليها أكث���ر من 40000 مهّج���ر يف حالة مل 
حت���دث يف التاريخ حي���ث أصبح لدين���ا أول حالة 
نزوٍح ملدينٍة ونصف اىل الداخل، وال مساحة تسع 
للحديث عن جرائ���م ما بعد فرباير اليت أصبحت 
تش���كل أكرب انتكاس���ة يف جمال حقوق اإلنس���ان 
على امتداد تاريخ ليبيا مبا يف ذلك العقود األربعة 
من احلكم الش���مولي املس���تبد ، حرب فرباير اليت 
كانت بس���بب أقل إقناعًا من األسباب اليت تعلنها 
ه���ذه األرق���ام املخيف���ة، حي���ث مل تكن س���وى رّدة 
فعٍل خالفت قوانني الفيزياء لتكون غري مس���اوية 
للفع���ل نفس���ه عل���ى ما يب���دو ال يف الش���دة وال يف 
اإلجتاه، حي���ث أضحت فرباير أعن���ف من الفاتح 
وكانت الفاتح حمّددة اإلجتاه خالف عش���وائية 
فرباير، لتخربنا أن ثورًة حقيقّيًة جيب أن حتدث 
لتعيد األم���ور اىل نصابها دون احلاجة اىل معونٍة 
من أحد، ألن من أعاننا على إسقاط القذايف على 
ما يبدو مل يكن يفّكر سوى يف التخلص من صداع 
الرأس الذي كان يس���ببه الرجل األمحق للعامل، 
ومل يكن هؤالء يفّكرون مطلقًا يف إحتمالّية إعادة 
ميالده املؤكدة يف رؤوس املهووس���ني بالس���لطة 
واملال الفاس���د يف ليبيا، وما أكثرهم، فليبيا اليوم 
كل س���كانه لصوص، ابتداء م���ن موظفي الدولة 
العاطل���ة ع���ن العم���ل وص���وال اىل ق���ادة التيارات 
السياسية اهلشة وامليليشيات واجلمعيات اخلريية 
املدججة بالسالح، فلقد قام القذايف يف مثانينيات 
القرن املنصرم بإفراغ جي���وب الليبّيني عندما قام 
بإع���الن ليبيا دول���ة اش���رتاكّية، فق���ام بتحريم 
التج���ارة والصناع���ة ب���ل والعم���ل خ���ارج ح���دود 
مؤسسات الدولة الشعبّية، فلم يكن هنالك جمال 
المت���الك رصي���د يف بنوك دولة الق���ذايف يتجاوز 
مرتبات القانون رقم 15 س���وى عرب االخنراط يف 
هذه املؤسس���ات الفاسدة واإلذعان لقوانني النظام 
الفاسد عرب سرقة الش���عب من قبل حيتان أعلنوا 
أنهم س���يبنون ليبيا الغد، ليقوموا يف اليوم املوالي 
إلعالنهم بسب عائلة القذايف وإعالم العامل أنهم 
أخوة يوسف الذين مل يقتلوه، فكانت دميقراطّية 
فرباير تقودها رؤوس أموال فاسدة حولت الشعب 
اللي���يب إىل رجل مقلوٍب يقف على يديه ليخس���ر 

أقدامه ورؤية العامل على حقيقته أيضًا . 
ليبيا س���رقها القذايف من الشعب قبل أربعني عامًا 
ليحوهل���ا اىل مزرع���ة ع���رب لغ���ة أورويل نفس���ه، 
لينته���ي األم���ر بش���عٍب ال يع���رتف بوج���ود ليبي���ا 
أصاًل، فالدولة ليست سوى إقليمًا وشعبًا ونظامًا 
سياس���ّيًا يدي���ر أموره���ا وف���ق أبس���ط تعريف���ات 
الساس���ة، ويف ليبيا األمور أصبحت غري معقولة، 
إذ ليس���ت تسميتنا لألش���ياء هي ما تعطيها املعنى 
احلقيق���ي، بل واقعه���ا هو ما يفع���ل، ليبيا مل تكن 
دول���ة يف عه���د القذايف، وهي ليس���ت كذلك اآلًن 
ولن تك���ون قريبًا على ما يبدو، فمن ناحية وحدة 
) اإلقليم ( نكتش���ف أن اإلقليم بالنس���بة للش���عب 
لي���س واح���داً، فم���ن إقلي���م املدينة الضي���ق الذي 
أصبح���ت ه���ي الدول���ة فق���ط بالنس���بة للبع���ض 
مروراً بإقلي���م تواجد القبيل���ة وكالهما ال يعين 
ش���يئًا يف خرائط األمم املتّح���دة وصواًل اىل إقليم 
األمة اليت ال وجود هلا أيضًا إال يف خميال مجاعة 
تعيش أوهام املاضوّية اململوءة مبش���اعر الكراهية 
للجميع واليت جعلت الش���عب اللييب يعيش خارج 
العامل احلقيقي، مروراً بوحدة ) الش���عب ( نفس���ه 
الذي مل يعد يرى نفس���ه كذلك منذ انقس���م اىل 
شعبني بادئ األمر، أحدهما يتحدث بأعلى صوته 

واآلخر ال حق له حتى يف احلديث عن املكان الذي 
يريد أن ينام فيه، واحلرب القائمة بني املنتصرين 
والذين اختلفوا على شكل الكعكة، والشعوب اليت 
أعلن���ت نفس���ها موج���ودة ع���رب متييز س���ليب بني 
املواطنني بناء على لون البش���رة أو اللغة أو املذهب 
ما حول الن���اس اىل أنواع ال مواطنني ، وصواًل اىل 
وح���دة ) النظاٍم السياس���يٍّ ( الذي قرر ان يتجاهل 
اإلقلي���م والش���عب واإللتف���ات للكعك���ة يف أك���رب 
عملية س���رقة حدثت يف التاري���خ احلديث عندما 
حتول أش���باه الساس���ة اىل مقاولني بإعالن قانون 
العزل السياس���ي يف إعادة رس���م النس���خة الليبّية 
من ماكارثّية الكونغرس األمريكي مخس���ينيات 
الق���رن املنصرم عرب اتهام كل م���ن يعارضه بأنه 
ش���يوعيٌّ ملحٌد، ألجل اختالس 300 مليار دينار 
لييب فقط يف 3 س���نوات مل يعل���م أحد أين ذهبت 
س���وى أننا مجيع���ا متأكدون أنه���ا مل تحُصرف يف 
رص���ف الط���رق املغط���اة باحلف���ر يف العاصمة أو 
بنغازي بل أن البعض يقول أن جلها ذهب لش���راء 
رصاصات تقتل ش���عبًا بكامله يشاركنا املتوسط 
وأش���ياء أخرى، كل ذلك مبعّية من امتلكوا زمام 
أم���ور ليبي���ا أثناء فوضى فرباي���ر، وهي جرميٌة ال 
تغتفر ولن ينس���اها التاري���خ وال اجلغرافيا أيضًا، 
فهل س���أل أحدن���ا هل متتل���ك ليبيا ش���يئًا تعطيه 
وه���ي مثخن���ٌة باجل���راح حّتى تس���ارع ه���ي فقط 
باإلع���رتاف بالدولة الس���ورّية اجلديدة جمهولة 
النس���ب، وال���يت مل يع���رتف بها أح���ٌد عل���ى امتداد 
أمساء ال���دول املنطوّية حتت قائمة األمم املتّحدة 
واليت عدده���ا 200 دولة تقريب���ًا !؟، لنجد أبنائنا 
جن���وداً يف حرٍب تقوم به���ا املخاب���رات اليت أعلنت 
اجلهاد األفغاني ضد اإلحتاد الس���وفياتي قبل أقل 

من أربعني عامًا .  
إنه���ا طري���ق مليئ���ة بالفخ���اخ، وحدي���ث مش���بٌع 
باألرق���ام، لكن الكارثة عندما يتحول اإلنس���ان يف 
ليبيا اىل جم���رد رقم يف طوابري مجعيات الس���ّكر 
والدقي���ق ف دول���ة الق���ذايف إىل رق���م يف قائم���ة 
ضحاي���ا القتل يق���وم بها تي���ار واح���د ال غري وهو 
استنتاج سببه كون القتلى مجيعًا ينتمون للتيار 

اآلخر، ليتضح أن الكثري من الّليبّيني مس���تعدون 
لفعل أي ش���يٍء ألجل أشياء ال تعين شيئًا حقيقًة، 
الق���ذايف حكم ليبي���ا بالنار واحلدي���د ألكثر من 
أرب���ع عقود، وصرخت اجلماه���ري الغفرية تقدس 
امس���ه، ليخس���ر بغب���اء كل الف���رص املمكن���ة له 
واملس���تحيلة لس���واه جلعل ليبيا دولة تهتم حبياة 
مواطنيها، ليدفع يف نهاية املطاف حياته بطريقة 
بش���عة مثنًا ألشياء يريد حكام ليبيا اليوم، أو على 
األقل م���ن يريدون حكمها إع���ادة فعلها، وهذا هو 
الغب���اء بعينه، ليبي���ا دولة ال متتلك ش���عبًا، أو هذا 
عل���ى األقل ما يبدو للمراق���ب املايد، لكن الرأي 
العام الكامن واملس���ترت الباطن الذي مل ولن يظهر 
بوض���وح ال بد من أن ينفجر وال بد هلذا الس���كون 
م���ن أن ينفجر عاصفة تس���قط بهم مجيعًا لكّنها 
هذه املرة لن حتتاج معونًة من أحد، سيحدث هذا 
عندم���ا نبدأ بعدم تصديق  كلم���ة واحدة تقوهلا 
احلكوم���ة وع���دم مح���ل كالم وس���ائل اإلع���الم 
حمم���ل اجلد أيض���ًا، ألنها هي اليت كانت س���بب 

حتفنا ووقوعنا يف فخ الثورة املباركة. 
أخريا : ) ... : ملن يهّددوننا باس���تخدام العنف ضدنا 
أو القتل أو التغييب بسبب مواقفنا الوطنّية نقول 
: إنن���ا س���نهزمكم بنضالنا الس���لمي، أقوى س���الح 
بيد الش���عوب، فخالل إنش���غالكم يف الصراع على 
الس���لطة ونه���ب أم���وال ليبي���ا، جنحن���ا يف تغذية 
وعي الشعب باألفكار واحلقائق اليت بلورت والدة 
تّياٍر ش���عيبٍّ واس���ٍع يرفضكم، وي���درك جتاوزاتكم 
و الض���رر ال���ذي أحلقتم���وه بالوطن، ه���ذا التيار 
ل���ن ينال من���ه التهديد أو القت���ل أو التغييب، ألنه 
تي���اٌر ش���عيٌب ممتٌد يف أوس���اط البس���طاء والنخب 
يف كاف���ة امل���دن واملناط���ق الليبّية، فال مس���تقبل 
لك���م مهم���ا فعلت���م، فأنت���م و أمثالك���م طارئ���ون 
ومصريك���م ال���زوال، وال بد من ليبي���ا وإن طال 
النضال ( . شهيد الوطن : عبد السالم املسماري . 

_____________
•: عن���وان املق���ال مطاب���ق لعن���وان مق���ال للكات���ب الص���ادق 
النيهوم ال عالقة مباش���رة بني املقالتني س���وى العنوان الذي 
رأيت أعادة اقتباسه ملا يعكسه من تشابه للواقع اللييب اليوم. 
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وده��اء أح�ق��اد   .. •الدك�ت��ات�ور 
اآلن وبع���د رب�����ع ق�����رن م���ن نهاي���ة مأس���اة 
"األف�����واج األوىل" م���ن املعتقلني السياس���يني، 
يس���تطيع املرء أن يضع بع���ض احلقائق أمام 
القارئ. أوال أن القذايف ، كما أدرك الليبيون 
يف م���ا بعد، كان ش���خصا مس���كونا باملخاوف 
واألحق���اد. كان ح�ق����ده هائ���ال وش���امال ال 
ح����دود له. وهك���ذا اخ���رتع ش���تى املخططات 
اجلهنمية ليفرغ تلك األحقاد، فبدأ بتصفية 
رفاقه ، يف جمموعات متالحقة، وحتت شتى 
الش���عارات أذل الليبيني وس���لبهم كرامتهم 
واإلحساس باألمان .. بدأ بالتدريب العسكري 

والتجني���د اإلجباري، وأرعبهم باملش���انق 
يف الساحات العامة، وابتكر الزحف على 
الش���ركات واإلدارات، وغ���ري الع�م�ل���ة، 
العق���ارات  وص����ادر  التج����ارة  وأم���م 
بالقانون رق���م 4، وهكذا وصوال إىل 
مذحبة بوسليم. وكان الرجل من 
الده����اء واخلب���ث أنه اس���تطاع أن 
يغلف مكائده بش���تى الش���عارات، 
مس����تغال التهييج اإلعالمي 
اخل���وف  غرائ���ز  وأيض���ا 
يس���لط  لك���ي  والطم����ع 
الليبي���ني ض���د بعضهم 
البع���ض. وأذك���ر أنه 
أكث���ر  اس���تدع�اني 
م���ن م���رة يف نهاي���ة 
 ، "للنقاش"   ،  1970
ورمبا كان يأمل يف 
ملش���اريعه  جتني���دي 
وكان���ت  اخلرق���اء. 
فرص���يت لتوجيه النقد 
أو  النص���ح،  وتقدي���م 
هك���ذا ظنن���ت، فطالبت���ه بإج���راء انتخاب���ات، 
وبعودة العس���كريني إىل ثكناته���م ، ومن أراد 
منه���م البقاء يف الس���احة السياس���ية عليه أن 
خيلع بدلته العس���كرية. قل���ت كل ذلك عن 
حس���ن ني���ة ورمب���ا بس���ذاجة، وكان ينصت 
ومل ت���زد تعليقاته عن " زين .. زين ". مل أدرك 
أن���ه كان يق�ي�ّ��م وخي�طط  وخيتزن لضربة 
الح�قة.  بل ومتاديت حني ألقيت حماضرتني 
س����اخنتني يف البيضاء وشحات صبيت فيهما 
ج�����ام غضيب ونق�دي على ما كان حيدث يف 
البالد وبوادر اس����تبداد الق���ذايف.  تلك كانت 
خلفي���ة اعتقال���ي، اليت اس���ت�غلت للزج بي يف 
تنظي���م وهمي. وهنا البد أن أش���ري إىل براءة 
مؤلف هذا الكتاب األس�ت�اذ عمر املختار متاما 

إال ك�ون���ه آن���ذاك ش����ابا وطني���ا ال أكث���ر.و 
لكنن���ا نس���تطيع أن نفهم ما حدث يف س���ياق 
طريق���ة تفكري الق���ذايف. فق���د كان مريضا 
بالش���ك ، وإذا ش���ك يف والء وليس فقط نوايا 
شخص ما قام بتصفيته، باإلقصاء أو السجن 
أو اإلع����دام. ولكي يغل���ف فعلته كان خيرتع 
تهمة قاتلة، وعلى األج�هزة بعد ذلك أن متأل 
تفاصيل التمثيلية. وبلغ هذا األسلوب درجة 
مضح�ك�ة ومأس��اوية يف قضية النادي األهلي 
يف بنغ���ازي، حني اعتقل ش���بابا مم���ن غضبوا 
من س���ري املباراة ، فهتفوا ضد إبن�ه ، فاعتقلوا 
وه�دم مبن���ى النادي األه�ل���ي، ثم وجهت هلم 
تهمة قل���ب نظام احلك���م !! ،ويف اعتقادي أنه 
جن���ح يف حتقيق م�آرب���ه االنتقامي���ة دون أن 
ينتب���ه له الكث���ريون.  بل حتى رج���ال املباحث 
نواي���ا  األوىل  الس���نني  يف   ، يدرك�����وا  مل 
الق���ذايف. فعند اعتقالنا، س����نة 1973، كانوا 
يع�ت��ق�دون أن اعتقالن���ا لن ميتد ألكثر من 
بضعة ش��هور، قياس��ً�ا على ما كان حيدث يف 
القضايا السياس���ية يف العه���د امللكي. بل حني 
مثلن���ا أم���ام حمكمة عس���كرية ع����ام 1977، 
أصدرت حكمها علينا مب���دد خمتلفة، ومنها 
أربع س�نوات لي ولعمر وآخرين. لكن القذايف 
كان يضمر ش���يئا آخ���ر، واألهم أنه مل يطلع 
عليه حتى رئي���س املكمة ، بدل�ي��ل أنه حني 
أتوا له بقائمة األحكام، وكان ذلك يف فت��رة 
ال�غ��داء، أمسك بالورقة وقال ضاحكا: " إنت��وا 
ه�ب���ل .. أن���ا ن�ع�رف�ه����م  .. ت�رف����ع األحكام إىل 

م�ؤب��د وإع��دام". 
امل���زن أن الق���ذايف ن�ف����ذ كل خم�ط�طات���ه 
 ، بليب��ي���ني  وإمن���ا  مبف���رده  ال  اجله�ن�مي���ة، 
أفرادا وش����رائح. ب���ل كان كثريا م���ا يت�ب�رأ 
من�ه����م ويرمي مبن ينف�ذ ل���ه مكائ�ده بعي�دا. 
ذل���ك كان مصري الكثريين م���ن حم�ق�ق�ي�ن 
يؤل���ب  كان  وغريه���م.  وض�ب���اط  وق�ض����اة 

البع���ض عل���ى رفاق�ه����م وجيعلهم يش���هدون 
ضده���م أو يورط�وهم، مغريا إياهم باملناصب 
، مس����كونني بالرع���ب  ث���م يبعده���م  وامل���ال، 
وامل�ه�ان����ة. كان يدع���ي أن���ه مل يك���ن يعرف. 
وبل���غ ذل���ك ذروت����ه، يف مس���رحيته اهل�زلية، 
حني ج�اء ليهدم بوابة الس���جن س�نة 1988، 
منش�����دا قص��يدة أصبح الص�ب����ح، مدعيا أن�ه 
ق�ائ���د م�ح�رر وأن آخري���ن ه�م من ورط�وه يف 
اعت�ق���ال وط�ني��ني أبري�اء. وبعد ذلك بس����نني 
أع�دم الضباط الشباب من رفاق ق�روم يف بن 
وليد، ثم ب�ع�د مثان س�نوات أم�ر بق�ت�ل أكثر 
من 1200 ش����اب يف س��احة س��جن بوس��لي�م. 
ذل���ك ه�و الق����ذايف الذي كان على اس����تعداد 
أن يدم�ر كل ش���ئ يف س���بيل ب�ق�ائ���ه، وذلك 
م���ا ف�ع�له إب��ان ث�ورة فب��راي����ر.و لكن الق�ذايف 
كان جم���رد ش����خص ف����رد، تالع���ب وجنح 
يف خ�ل���ق ق����وة لصيقة ب����ه وذات والء مطلق، 
وبأولئ���ك س���يطر على الدولة وم���ن ثم على 
الش���عب. ولألس�����ف بإمكان غريه أن يفعل ما 
ف�ع�ل. ومن ه�ن��ا ت�ب��رز أهمية س��يادة الق�انون، 
وض�رورة التمس����ك بالضواب�ط الدس����ت�ورية 
وحب�ق�وق اإلنس����ان والتص�����دي م�ب�ك��را ألي 
ن�زوع اس����ت�بدادي ل���دى أي ح�اك�م ، حتى ال 
ن�ك�رر امل�أس��اة.و تلك بعض تداعيات خ�ط�رت 
ببالي بعد االنت�هاء من قراءة ذكريات الوايف 
عرب الس���نني .. ذكريات تتمازج فيها الوقائع 
اخلاصة واألس���رية مع األحداث السياس���ية ، 
ليق���دم لنا لوح�ة فسيفس���ائية بأل���وان الفرح 
واحل���زن .. وليمنحن���ا عم���ال أدبي���ا وتارخييا 
متمي���زا ، جدي���ر باألجيال القادم���ة أن تقرأه 

وتستمتع به.

بني األمل واألمل
م�ذك�رات ش��خ�ص�ية ع�م�راملخ��تار ال�وايف  س�جني سياسي س��ابق

ميادين : ننشر على حلقات مذكرات االستاذ عمر املختار الوايف ،كما نشرنا مذكرات الشاعر السنوسي حبيب ،وحني االنتهاء من نشرها 
ستصدر يف كتاب ،وقبل ننشر املقدمات

امل�ف�يت حممد  حممد  د.  :بقلم  ثاني�ة  •م�ق�دم�ة 

ليبيا  يف  •االستيطان 
بع���د ن���زوح املس���لمني م���ن آخ���ر معاقله���م يف دول���ة األندل���س 
)غرناط���ة( مل جي���د اليهود مف���را إاًل مصاحبة املس���لمني وهم 
املنب���وذون يف كل العامل وأقصد هنا اليهود لتقوقعهم والرغبة 
يف العيش على رقعة أرض ال يش���اركهم فيها أحد ،استوطنوا 
يف املغ���رب العرب���ي اإلس���المي ،تعامل���وا م���ع ال���رتك يف القرن 
الس���ادس عشر حبذر ومل يقم أحد بش���يء  بارز أو بعمل مميز 
يرف���ع من ش���أنهم إاًل بعد ح���ني ،استكش���فوا البوادي الس���هول 
واجلب���ال ع���رب جتارة اخلرج  عل���ى ظهور البغ���ال واحلمري من 
أعش���اب عقي���ق خردوات وأقمش���ة باآلجل والقبض بأي ش���يء 
ل���ه قيمة وبربا فاح���ش ، توددوا لل���والة والق���واد يف كل مكان 
وعرضوا خدماتهم يف أن يكونوا عيونا وجواسيس لنقل األخبار 
والزم���وا تلك الوضعي���ة الوضيعة واس���تطاعوا أن جينوا الكثري 
لقاء تلك اخلدم���ات اليت قدموها وأغدقوا املال وتصدوا للحكام 
بالفاتن���ات من نس���ائهم املائالت املميالت ،ورمبا س���ردت بعض 

القصص يف باب آخر .
طرابلس مبدينة  والتكوين  •البناء 

وكم���ا هي الع���ادة اليت الزم���ت اليهود دائما فضل���وا العيش يف 
)جيت���و( قوامه احل���ارة وهي امل���كان ال���ذي تتدانى في���ه البيوت 
وتتالص���ق يف) جمتمع مغلق(. وفور وصوهلم طرابلس املدينة  
اخت���اروا أماكن هلم إلقامه تل���ك اجملتمعات ،فاختاروا حارتني 
داخل أس���وار مدين���ة طرابلس وثالثة ش���رقها خبمس���ة كيلو 
مرتات يف قبيلة العمروص )س���وق اجلمعة ( اليت كانت تضم 
س���بعا وعش���رين قبيلة كمتصرفية وقائمقامي���ة حتى العقد 
الس���ابع م���ن القرن املاض���ي .واش���تغلوا يف كل امله���ن واحلرف 
وأداروا مواخ���ري ومخارات وفتحوا حمال  لتصنيع وبيع الذهب 
وتعامل���وا بالربا ال���ذي يعش���قونه ، مل أمسع عن يهودي باش���ر 
الزراعة بيديه ، كانت هلم مزارع اش���تغل فيها الليبيون بالكراء 
.اس���تمالوا احلكام وموظف���ي الدولة الكبار بالرش���وة واجلنس 

وحققوا مكاسب مجة ساعدتهم يف إرساء قواعدهم .                
طرابلس مدينة  يف  الليبيني  مع  اليهود  •عالقة 

رغ���م تقوق���ع اليه���ود الليبي���ني يف حاراته���م إاًل أنه���م تطبع���وا 
بطباع الليبيني املس���لمني وتش���بتوا باملوروثات الشعبية وعادات 
اجتماعي���ة فاملطب���خ واح���د ليبي���ا كان أو مم���ا جلب���ه األتراك 
معه���م خالل فرتة وجودهم يف ليبيا كقوة جثمت على صدور 
الليبي���ني قرون���ا عديدة، امللبس  بالنس���بة للرج���ال مل خيتلف 
إال يف الس���راويل فاليهود يلبس���ونها مش���ّمره فوق الكعبني ،أما 
بالنس���بة للنس���اء فامللب���س اليوم���ي وكذلك ملبس املناس���بات 
موحد إال أًن اليهوديات كن جيلن يف الشوارع كاشفات الوجوه 
وحاسرات الرؤوس  أما ما خص احلياة الثقافية منها كالشعر 
والغن���اء فقد أحجم الليبيون ع���ن الغناء واعتربه البعض حراما 
والبع���ض اآلخ���ر عيبا ، وبالنس���بة للنس���اء كان���ت عقوبة من 
متته���ن الغن���اء اإلع���دام أو النفي م���ن اجملتم���ع كاملصاهرة أو 
خالفها ، تغّنت املؤديات اليهوديات بكل الطبوع الليبية ) الفزاني 
،العتيب ، املرزق���اوي( ونقلوا تلك الفنون إىل الدول اجملاورة أما 
الطرابلس���ية فقد اش���تهروا بتأديتهم للمالوف الذي نشروه يف 
املدن والقرى اجملاورة ، وقد تغنى بعضهم خلس���ة بالطقاطيق 
واملوش���حات الش���رقية .ومح���ل اليهود الذي���ن رحلوا ع���ن ليبيا 
إىل فلس���طني املتلة كل العادات الليبي���ة والتزال األكالت 
واألع���راس تق���ام عل���ى الطريقة الليبي���ة حت���ى اآلن ، هذا مما 
جاء على لس���ان بعض الليبيني الذي���ن زاروا القدس املتلة يف 
فرتة من القرن املاضي وكذلك ملش���اهدتي لربنامج عن اليهود 
الع���رب يف إحدى املطات .وكما هي العادة فاليهود ال يبيتون 
إال خل���ف أب���واب موصده وجدر عالية وحمروس���ة وظلت هذه 
الع���ادة مالزم���ة هل���م حت���ى مغادرتهم ليبي���ا يف العقد الس���ابع 
م���ن القرن املاضي .ولقد أس���لم الكثري من اليهود نس���اء ورجاال 
وتزوج���وا وكونوا عائالت ذابت يف اجملتمع اإلس���المي بعد أن 

تسموا بأمساء عربية إسالمية .

واليزال املاء راكدا
حممد خليفة عبدو

األمريكي  ال��ع��ام  النائب  يقول  عندما 
إريك إتش. هولدر إن الدولة اإلسالمية 
اليت رّسخت جذورها يف العراق وسورية 
"بقلق  يشعر  وإنه  "مميًتا"  تهديًدا  تشكل 
هلا،  التابعني  القنابل  صانعي  من  بالغ" 
إدارة  لكن  ط��ارئ��ة،  كحالة  ذل��ك  يبدو 
أوباما مل تستقر على استجابة هجومية 
انتشار  دون  احليلولة  ميكنها  منّسقة 
خطة  وض��ع  يف  والتأخر  اجلحيم.  ه��ذا 
قلق  من  جزء  اإلسالمية  الدولة  لوقف 
أك���رب ح��ي��ال س��ي��اس��ة ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا 
اخلارجية. فحتى عندما يكون لدى هذا 
أساسية  اسرتاتيجيات  األب��ي��ض  البيت 
جيدة، كثرًيا جًدا ما يكون هناك غياب 
الوطنية.  القوة  أدوات  لتنسيق  للمتابعة 
هذا  يف  ال��ن��واي��ا  حسن  على  م��ك��اف��أة  ال 
املهم. ويصدق هذا  ف��األداء هو  الصدد؛ 
مع  املتحدة  ال��والي��ات  ع��الق��ات  على 

أملانيا  م��ث��ل  التقليديني،  احل��ل��ف��اء 
مثلما  السعودية،  العربية  واململكة 

املاربني. اخلصوم  على  يصدق 
وهناك دراسة حالة هلذه املشكلة 
يف  متثلت  بالتنفيذ  املتعلقة 

املاضي  الشهر  اإلدارة  طلب 
مليون   500 على  احل��ص��ول 
امل��س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات  دوالر 
األم����ريك����ي����ة ل���ت���دري���ب 

وجت���ه���ي���ز ق�����وة إلح����الل 
االس��ت��ق��رار ق����ادرة على 
يف  امل���ت���ط���رف���ني  ردع 
امل�����ن�����اط�����ق امل�������ررة 
م���ن س���وري���ة. وه���ذه 

وحتظى  طيبة،  فكرة 
مب��ب��ارك��ة ش��خ��ص��ي��ة م���ن اجل��ن��رال 

األرك��ان  هيئة  رئيس  دميبسي،  مارتن 
تشّكًكا  أب��دى  قد  كان  ال��ذي  املشرتكة، 
جت��اه بعض االق��رتاح��ات األخ��رى بشأن 
س��وري��ة.  يف  املتحدة  ال��والي��ات  اخن���راط 
البيت  أّي��ده��ا  ال����رتدد،  م��ن  ش��ه��ور  فبعد 
الربنامج  هلذا  ّوج  رحُ أن  بعد  األبيض.لكن 
يف  اإلدارة  اتفقت  ه��ي��ل،  الكابيتول  يف 
الرأي مع النقاد بالكونغرس على أنه ما 
غري  اجلوانب  من  جًدا  كثري  هناك  زال 
التخطيط  طاولة  إىل  وع��ادت  املكتملة، 
بشأن  العمل  من  مبزيد  القيام  أجل  من 
الكيفية اليت سيتم بها جتنيد املتمردين 
وتدريبهم ونشرهم.ورمبا يعود الربنامج 
حبلول  تنقيحه  بعد  بسورية  اخل��اص 
شهر سبتمرب، لكن يؤسفين يا إخوان أن 
أقول إنه ال وقت لدينا ملثل هذه األخطاء 
ما  تواجه  األم��ة  تكون  فعندما  والتأخر. 
النائب العام على أنه "خطر واضح  اتفق 
الرئيس  يعبئ  أن  ف��ال��واج��ب  وم���اث���ل"، 
عليه  وال��واج��ب  األم��ريك��ي��ة.  احلكومة 
وينفذها.  م��ا  اس��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ي��ب��ت  أن 
ال��ب��ل��د على  يحُ��ط��ل��ع  وال���واج���ب ع��ل��ي��ه أن 

خططه بشكل واضح.
•بنغازي جتعل رايس ختتفي عن األنظار 

ال��ت��وج��س ح��ي��ال أوب��ام��ا مبالغ  وب��ع��ض 
الشهرية  النكتة  فيه. فكما هو احلال مع 
إن  نقول  فاغنر،  ريتشارد  موسيقى  عن 
أحياًنا ما تكون  أوباما اخلارجية  سياسة 
اتسمت  ع��ل��ي��ه". فقد  ت��ب��دو  "أف��ض��ل مم��ا 
يف  ال��روس��ي  ل��ل��ع��دوان  أوب��ام��ا  استجابة 
بوجه  ناجحة  وه��ي  بالثبات،  أوكرانيا 
إقامة  إىل  بالسعي  ق��راره  أن  كما  ع��ام، 
ح��ك��وم��ة وح�����دة يف ال���ع���راق ق��ب��ل شن 
وجن��اح  صحيًحا،  ك��ان  جوية  ض��رب��ات 
وزير اخلارجية جون إف. كريي خالل 
يف  امل��اض��ي��ة  األس��ب��وع��ي��ة  العطلة 
التوسط يف إقامة 

ح��ك��وم��ة 
أف��غ��ان��س��ت��ان  يف  وح�����دة 

فريد  زميلي  دالل��ت��ه.ون��ّوه  له  أيًضا  هو 
حيتاج  أوباما  أن  إىل  األسبوع  هذا  هيات 
يستطيع  أق���وى  منافسني"  "ف��ري��ق  إىل 
السياسة  م��ي��دان  يف  أف��ك��اره  يتحدى  أن 
اخل���ارج���ي���ة. ل��ك��ن م���ا حي���ت���اج إل���ي���ه يف 
ما  واألث����ر، وه��و  ال��وض��وح  ه��و  احلقيقة 
يعين أوركسرتا أمن قومي ميكنها اتباع 
"نوتة" متقنة ومايسرتو يضبط اإليقاع.

ولقد هومجت رايس بقسوة إّبان الضجة 
الليبية  اليت أثريت بشأن مدينة بنغازي 
بدرجة  األنظار،  عن  ت��وارت  أنها  لدرجة 
بد هلا من  تنجح، فال  ولكي  فيها.  مبالغ 
ظ��ه��ور أب����رز، وي���د أث��ب��ت.وامل��اي��س��رتو يف 
مستشار  هو  اخلارجية  السياسة  ميدان 
فهي  راي��س.  إي.  س��وزان  القومي  األم��ن 
حباجة  وه��ي  التنفيذ.  مسؤولي  كبري 
األداء  أوباما على حتسني  أن تساعد  إىل 
الثانية،  الرئاسية  مدته  من  تبقى  ما  يف 
لن  آخ��ر.  فريق  أو  الفريق  هذا  مبعاونة 
يلقي  أن  ألوباما  بالنسبة  كافًيا  يكون 
االسرتاتيجية  خبصوص  قوية  كلمة 
كل بضعة أشهر، مثلما فعل يف ويست 

فالبيت  امل��اض��ي.  مايو  أواخ���ر  يف  بوينت 
األم���ة  ي����وايف  أن  إىل  حي��ت��اج  األب���ي���ض 
ومبائة  ي���وم،  ك��ل  وتوجهاته  خبططه 
طريقة لبقة. لقد هومجت رايس بقسوة 
مدينة  بشأن  أث��ريت  ال��يت  الضجة  إّب���ان 
عن  ت��وارت  أنها  لدرجة  الليبية  بنغازي 
األنظار، بدرجة مبالغ فيها. ولكي تنجح، 

فال بد هلا من ظهور أبرز، ويد أثبت.
عالقة  هي  املوضوع  ه��ذا  صلب  يف  حالة 
حليف  أهم  أملانيا،  مع  املتحدة  الواليات 
نعلم  أوروبا. فنحن  يف  املتحدة  للواليات 
منذ سنة أن األملان غاضبون أشد الغضب 
وكالة  قيام  عن  هلم  تكّشف  ما  بسبب 
االستخبارات  ووك��ال��ة  القومي  األم��ن 
عليهم.  بالتجسس  امل��رك��زي��ة 
رمب����������ا ت��������رى، 
أرى،  مثلما 
ردود  أن 
األف���������ع���������ال 
ه�������ذه م���ب���ال���غ 
ف��ي��ه��ا، ل��ك��ن ه��ذا 
أن  إىل  أدع��������ى 
ت�������دار األن���ش���ط���ة 
االس���ت���خ���ب���ارات���ي���ة 
بفعالية  األمريكية 
م����ن ج����ان����ب ال��ب��ي��ت 
التقت  األب��ي��ض.ول��ق��د 
األملاني  نظريها  راي��س 
كي حتاول رأب الصدع، 
لكن انهارت املادثات ألن 
امل��ت��ح��دة رفضت  ال��والي��ات 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ي��ث��اق ع��دم 
أملانيا،  أرادت��ه  الذي  التجسس 
ف��ي��م��ا حت��ف��ظ��ت أمل��ان��ي��ا ب��ش��أن 
املّسن  االستخباراتي  التعاون 
املتحدة.  الواليات  اقرتحته  الذي 
والنتيجة اليت يؤسف هلا أن هاجم 
العمليات  بعض  املاضي  األسبوع  األمل��ان 
الغامضة من جانب وكالة االستخبارات 
الوكالة  ممثل  طرد  وق��رروا  املركزية 
امل��رة األوىل اليت  ب��الده��م، وه��ذه هي  يف 
أت��ذك��ر فيها ح���دوث ش���يء ك��ه��ذا مع 
األطلسي. مش��ال  حلف  يف  عضو  حليف 

البيت  موقف  مع  تتعاطف  أن  وميكنك 
آٍن  يف  جيمع  فوضوي  ع��امل  يف  األبيض 
القيادة  يف  الشديدة  الرغبة  ب��ني  واح��د 
ال���ش���دي���د. لكن  األم���ريك���ي���ة وب��غ��ض��ه��ا 
عندما تنطوي املسألة على مصاحل األمن 
القومي األمريكية، كما هو احلال مع 
حم��ارب��ة ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة واحل��ف��اظ 
على أقوى حتالف ممكن مع أملانيا، جيب 
أية  على  يتغلب  أن  األبيض  البيت  على 
عدا  ما  وكل  يواجهه.  مجود  أو  مقاومة 

ذلك فهو أعذار.
������������������������������������������������������������������������������

)خدمة واشنطن بوست( – عن الوسط

مجود سياسة أوباما اخلارجية
رايس إّبان الضجة اليت أثريت بشأن مدينة بنغازي الليبية لدرجة توارت عن األنظار

األس����تاذ عمر املخ�ت�ار الوايف، ه�و أح�د الرج�ال الذين مجعتين بهم األق�دار يف رحلة طويلة عرب س����جون الق�ذايف ... رحلة من األمل لنا وألبن�ائنا 
وألس����رنا .. فالس���جن ينتزع�ك من بني أحبائك، ومن عملك، بل ويص��ادر أحالمك .. ورغم ذلك فقد واج�ه معظم املعتقلني رحلتهم القس���رية 
بش����جاعة وصمود.  وس���جناء الرأي أش����به ببح�ارة على ظهر س����فينة يف قرون س����ابقة ، رحالت كانت تس����تغرق ش����هورا .. أو لعلها رحلة يف 
ظروف أقس���ى .. يرتبص بهم اجمل�ه�ول ويهددهم املوت كما مستكش���فني يف القطب املتجمد. كفاحك متواصل ال ضد من أمر باعتقالك، وال 
فقط ضد س����جانيك .. بل ضد القنوط واليأس. ويف مثل تلك الظروف ليس لك من مت�ك�أ إال رفاقك.ورفاق الس���جن السياس���ي ، مهما اختلفت 

مش���اربهم وقناعاتهم ، هلم أو ألغلبهم خاصية مميزة .. أال وهي التس���اند والتواد واملش���اركة. رمبا ليس هلم خيار يف ذلك، 
أو لعلها غريزة الب�ق�اء. وهلذا فإن رحلة املعت�ق�ل ، رغم س����ؤ نوايا الس���ج�ان، تظ�ه�ر أن�ب�ل ما يف اإلنس�����ان. يف الس���جن ، 

جتد نفس���ك لس���اعات وأيام وأسابيع وشهور وس�نني أسري زنزانة .. مربع خرس�اني، كما حيوان يف قفص .. عرضة 
للمهانة ورمبا التعذيب العش���وائي على أيدي بش���ر ال تعرفهم وليس بينك وبينهم ما يربر ذلك .. فيتكش���ف لك 
وج�ه آخر للبش���ر قلم���ا تراه يف احلياة العادية .. تأكل من ق�در على بروي�ط����ة، وتعيش احلد األدني من احلياة. 
ش���ئ واح����د .. ع�قلك ..  ال يس����ت�طيع أن يصادره الس���جان!وه�ذا الك�تاب وإن غطى نصف الق���رن األول من حياة 
املؤلف، إال أنه يركز على رحلته اليت اس���تمرت 15 س����نة كس���جني سياسي. ويس���جل لنا األستاذ عمر املختار 

الوايف، ما يش���به اليوميات والتأمالت بش���فافية وسالس���ة، ودون مبالغات أو بطوالت وهمية.ولكن ما يرمسه من 
صور قلمية عن طفولته يف ربوع بادية ش���حات، ثم عمله كمدرس ش���اب يف قرى اجلبل األخضر يف ظروف ذلك 

الزم���ن، ال تقل أهمية. فنحن أش���د ما نكون حباجة إىل مثل هذه الش���هادات الوثائقية ، خاص���ة وأن معظم تارخينا 
االجتماعي ما يزال أس���ري الروايات الش���فاهية اليت تندثر مع رحيل أصحابها. كما يتابع املؤلف أيضا التطور السياسي 

للمجتمع اللييب يف زمن اململكة، من خالل حديثه عن تنامي وعيه السياسي اخلاص. 

                                                  ديفيد إغناتيوس

عمر املختار الوايف

سوزان رايس
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حديثنا متصل بالرمحة، فمن حس���ن 
التقدير حلول ش���هر رمض���ان، وحنن 
عل���ى ذك���ر للرمحة اإلهلي���ة، فهاهي 

تتنزل وختتص بهذا الشهر كله.
عندم���ا نذكر فضائ���ل رمضان، نعرج 
لزوم���ا على ما ه���و مع���روف مذكور 
عل���ى ال���دوام ع���رب الس���نني: أنه ش���هر 
تفت���ح في���ه أب���واب اجلنة، وتغل���ق فيه 
الش���ياطني،  الن���ريان، وتصف���د  أب���واب 
وهلل فيه عتق���اء من الن���ار، وذلك كل 
ليلة، وفيه يوم هو خري من ألف ش���هر، 
والصوم نفس���ه عمل اختصه اهلل تعاىل 
لنفس���ه، فهو جيزي عليه جزاء ال حد، 
أو هو العمل الذي ال ميس يوم القيامة 
بالنقص واألخذ من حس���ناته، ملن قلت 
حس���ناته عن الوفاء مب���ا عليه من دين 

املعصية. 
كل ذلك رمحة واسعة ال ريب، يزين 
بذكرها الش���هر، وخيتال هلا رمضان، 
لكن وراءها رمحة هي س���ر من أس���رار 
ال���رب تع���اىل يف خلقه، رمب���ا هي اليت 
حرك���ت كل هذه الفضائ���ل فنثرتها 
بني ي���دي الصائمني؛ رمح���ة تتعلق ب� 
"اجلانب القدري" يف اإلنس���ان، اجلانب 
ال���ذي ال ميلك���ه يف تصرفات���ه، وجي���د 
نفس���ه عاج���زا ع���ن تفس���ريه رمب���ا، أو 

معرفة سره.
سأشرح ذلك..

ه���ذه األج���ور العظيم���ة، ترتب���ت على 
القيام باألعمال الصاحلة، من: صيام، 
وقيام، وق���رآن، وزكاة فطر، وصدقة، 
وتوبة واس���تغفر وذكر، مع الكف عن 

املفطرات واملرمات.
فه���ذان ش���رطان الس���تحقاق الرمحة 
الرمضاني���ة: عمل ص���احل، وكف عن 

املمنوعات.
اجلان���ب امله���م هن���ا، والذي مسين���اه ب� 
"اجلانب القدري"، هو ما جيده الصائم 
- يف رمض���ان خاص���ة - م���ن "طواعية 
نفس���ه" للقي���ام ب���كل ه���ذا، م���ا ال جيد 

مثلها قبله وال بعده.
يقبل الناس على املس���اجد والفرائض 
والنواف���ل والطاعة، مب���ا ال نظري له يف 
أش���هر الس���نة األخرى، أمل يسأل أحد 
نفس���ه: من أين أت���ت "طواعية النفس" 
ه���ذه، ولينه���ا وانقيادها التام لس���لوك 
طري���ق اهلل تعاىل برض���ا ورغبة تامة، 

دون ضجر وال ملل ؟.
حت���ى أكث���ر الن���اس عن���ادا وتفريطا، 
املنق���اد،  املعب���د  كالبع���ري  يع���ودون 
وتفريطه���م،  عناده���م  فيتالش���ى 
ومتلملهم وس���أمهم م���ن الطواعية هلل 

تعاىل رب العاملني ؟.
ال جند لذل���ك جوابا: إال حمض القدر 
والرمح���ة يزرعه���ا الرب س���بحانه يف 
رمض���ان  يف  املؤمن���ني  وقل���ب  نف���وس 
خاصة، ال يدركون لذلك س���ببا سوى 

بركة ش���هر مبارك سرى إىل قلوبهم 
وأبدانهم وعقوهلم.

إنه���ا رمح���ة ك���ربى حتمل اإلنس���ان 
بكل يس���ر وس���هولة، فال جي���د للعبادة 
مش���قة، وال للمعصي���ة مي���ال ورغبة، 
يطري بالرضا واملبة، تلك املبة اليت 
حتدثن���ا عنها فيما س���بق، اليت ختفف 
الس���ري إىل اهلل تع���اىل، وحتليه وتزينه 

يف القلوب.
هذا اجلانب قدري يف اإلنس���ان؛ مبعنى 
أن���ه حيصل له م���ن دون اختي���اره، وال 
اس���تحقاق س���ابق، ب���ل حم���ض فضله 
عليك���م  اهلل  فض���ل  -}ول���وال  تع���اىل: 
ورمحت���ه ما زكى منك���م من أحد أبدا 

ولكن اهلل يزكي من يشاء واهلل مسيع 
عليم{.

اختص بع���ض عب���اده للرس���الة، بغري 
"طواعي���ة  فوج���دوا  منه���م،  اختي���ار 
النف���س" لتحمل أعبائه���ا، مبا فيها من 
ق���ول ومحل ثقيل: }إنا س���نلقي عليك 

قوال ثقيال{.
واخت���ص بع���ض عباده لإلمي���ان، بغري 
اختيار منهم، فوجدوا "طواعية النفس" 
جلهاد نفوسهم: }ولكن اهلل حبب إليكم 
اإلميان وزينه يف قلوبهم وكره إليكم 
الكفر والفس���وق والعصيان أولئك هم 
الراشدون * فضال من اهلل ونعمة واهلل 

عليم حكيم{.
كذل���ك اخت���ص م���ن عب���اده لصي���ام 
رمضان، وس���هل عليهم وأعانهم، فبدد 
ضعهم وشقوتهم، وأبدهلم قوة ورغبة، 
فالقرب���ات تواتيهم من غري كلفة، بل 
تس���ري يف عروقهم كما يسري الدم، 
ه���ذا طبيع���ة اجلس���د، وه���ذه طبيع���ة 

النفس يف رمضان.
تلك رمحة ال نلتف���ت إليها، وال نتدبر 

أسرارها .
كي���ف ل���و أنه تع���اىل ت���رك الناس يف 
إىل  فوكله���م  دونه���ا،  م���ن  رمض���ان 
نفوس���هم، فلم يس���هل، ومل يطوِّع، ومل 

يلنّي القلوب ؟.
ه���ل كن���ا جن���د الزح���ام يف املس���اجد، 
وعن���د بي���وت الفقراء، وه���ذا التعاطف 

بني الناس ؟.
وقد ترك لنا يف هذا آية ؟.

اإلس���اءة  صحائفه���م  س���ودوا  ق���وم 
والعن���اد، ومتردوا وكره���وا أن يرضوا 
الرب س���بحانه، ومل ينتفع���وا بتصفيد 
امل���ردة من الش���ياطني، حتى اس���تحقوا 
احلرم���ان من الرمحة يف هذا الش���هر، 

ف���ال أثق���ل عل���ى نفوس���هم من���ه ومما 
فيه، من أعم���ال إميان، وصيام، وقيام، 

وزكاة. 
يفط���رون س���را إن خاف���وا، وعلن���ا إن 
أمنوا، وال يقيمون قربة وال طاعة، وال 
جيدون يف نفوس���هم كف���ا وال امتناعا 
أو اعراض���ا عن املرمات، بل يتزودون 
منه���ا ويتكث���رون يف رمض���ان خاص���ة 
أكثر من غريه، فيملئون فيها السماء 
واألرض م���ن الفس���اد، وأنت���م ترونهم 
الي���وم أكث���ر م���ن كل يوم س���بق، يف 

قنوات التفسخ والتعري.
ما ذلك إال حلرمانهم الرمحة جبانبها 
النف���س" وانقيادها  الق���دري "طواعية 
ألم���ر اهلل تعاىل، ملا س���بق منه���م - ويف 
عل���م اهلل تع���اىل – م���ن أعمال ش���قية، 
بإص���رار  ب���ل  توب���ة،  وال  ن���دم  بغ���ري 
واس���تكبار، فعاقبهم اهلل تع���اىل، فكانوا 
املنافق���ني يف س���ورة  كم���ا ق���ال ع���ن 

التوبة: 
ب���اهلل  يؤمن���ون  الذي���ن  يس���تأذنك  }ال 
والي���وم اآلخ���ر أن جياه���دوا بأمواهلم 

 * باملتق���ني  علي���م  واهلل  وأنفس���هم 
يؤمن���ون  ال  الذي���ن  يس���تأذنك  إمن���ا 
ب���اهلل والي���وم اآلخ���ر وارتاب���ت قلوبهم 
فهم يف ريبه���م يرتددون * ول���و أرادوا 
اخل���روج ألع���دوا له ع���دة ولكن كره 
اهلل انبعاثه���م فثبطه���م وقي���ل اقع���دوا 
م���ع القاعدين * ل���و خرج���وا فيكم ما 
زادوكم إال خب���اال وألوضعوا خاللكم 
يبغونك���م الفتنة وفيك���م مساعون هلم 

واهلل عليم بالظاملني{.
هذا السر من اإلسرار اإلهلية يف العباد، 
يكش���ف لن���ا جانب���ا مهما وخط���ريا من 
جوان���ب احلكم���ة اإلهلية، وه���و جانب 

"اهلداية واإلضالل".

كم من مرة ذكر يف القرآن: أن ذلك 
هلل تعاىل وحده، فقال:

ص���راط  إىل  يش���اء  م���ن  }يه���دي   -
مس���تقيم{. البقرة: 142، 213، 272. 

النور: 46.
- }ولك���ن يض���ل من يش���اء ويهدي من 

يشاء{. النحل: 93.
- }فإن اهلل يضل من يش���اء ويهدي من 

يشاء{. فاطر: 8.
- }كذلك يضل اهلل من يش���اء ويهدي 

من يشاء{. املدثر: 31.
إن اهلل تع���اىل يأخ���ذ بي���د م���ن يش���اء، 
فض���ال ونعمة ومّن���ة، ويدع من يش���اء 
عدال ومتلكا، فاإلنس���ان فق���ري إليه يف 
كل ش���يء، وأعظم ذل���ك: إىل هدايته. 
مل  فض���ل،  حم���ض  من���ه  فاهلداي���ة 
يستحقه أحد عليه تعاىل بشيء، كما 
يف األثر: )إن اهلل لو عذب أهل مسواته، 
لعذبه���م وه���و غ���ري ظ���امل هل���م، ول���و 
رمحهم لكان���ت رمحته خ���ريا هلم من 
أعماهل���م( ،كذل���ك التوفيق والس���داد 
من���ه، والتعث���ر والفش���ل م���ن ترك���ه 

اإلنسان لنفسه.
رمبا خطط اإلنس���ان ألعمال كثرية، 
فاستعمل الس���نن الكونية، وسار عليها 
دون احن���راف، فنجح يف كث���ري منها، 

لكنه يف مرات جيد شيئا غريبا ؟!.
يقدم كافة اخلطط الصائبة للعمل، 
ويعمل بها، ثم ال ينجح، فيقف عاجزا 
عن معرفة علة الفش���ل، مع بذله كل 

ما يظن أنه سبب صحيح للنجاح.
العلة تكمن يف العون والتوفيق اإلهلي، 
اليت تدل اإلنسان على خفايا يف عمله، 
ألن  وس���هولة؛  بيس���ر  إليه���ا  يهت���دي 
التوفي���ق يأخ���ذه ويظل���ه بظ���الل من 

التنبه والتذكر واإلحاطة. 
أو حت���ى خت���رق ل���ه الع���ادة، فتنقل���ب 
األم���ور فتأت���ي عل���ى غ���ري حس���بانها، 
وه���و تعاىل ق���ادر؛ أبطل عل���ة اإلحراق 
يف الن���ار، حتى انقلب���ت يف حق اخلليل 

إبراهيم عليه السالم بردا وسالما.
وه���ذا ما ن���راه يف بعض الن���اس؛ يعمل 
بال ختطي���ط صحيح، وي���ؤدي أعماال 
ساذجة دون أن حيسب ملا يستقبل، ثم 

ال جتد معه إال النجاح والتوفيق.
بتوفيق���ه  تع���اىل  اهلل  يرع���اه  إن���ه 
وكالءت���ه، فيحمل���ه ويط���ري ب���ه إىل 
التف���وق، ولو تعثر خبطط���ه: }قل من 
يكلؤكم بالليل والنهار من الرمحن{.

ف���إذا ما فش���ل وتعثر؛ فق���د ختلت عنه 
رمح���ة اهلل تع���اىل ألمر وس���بب ما، قد 
نعلم���ه عينا، أو ال.و كل ه���ذا التوافق 
م���ع الس���نن واالنق���الب عليه���ا، ليعلم 

الناس: 
أن الق���وة هلل وح���ده، وأنه���م مهم���ا بدا 
هلم، أنه���م يدبرون أموره���م بأيديهم، 
يقي���م اهلل هل���م ش���اهدا من حاهل���م، أن 
التدب���ري له وح���ده، وأنه عندم���ا يوالي 
يف جناح���ات ق���وم اغ���رتوا خبططه���م، 
فظنوا أنه���م ملكوا األرض مبفاتيحها، 
خيالف عليهم حاهلم، ويفس���د عليهم 
أعماهل���م بأمر يس���ري مل يفطن���وا إليه، 
ومل يق���دروه ح���ق ق���دره، كما أفس���د 
على قوم سبأ سدهم العظيم، املصن 
حتصين���ا بليغ���ا، مبخل���وق صغ���ري يف 

حجم فأرة.
خل���ق   .} هلل  كل���ه  األم���ر  إن  }ق���ل 
اإلنس���ان، وهدايت���ه وضالل���ه.. توفيقه 
وفش���له.. إقبال���ه وإدب���اره، كل أموره 
الطل���ب  ف���إذا أحس���ن  تع���اىل،  إىل اهلل 
والتملق، أعطاه فوق ما يرجو، وس���هل 
كل ش���اق، وإن اس���تغنى اس���تغنى اهلل 

عنه: 
} أمل يأتك���م نب���ؤا الذي���ن كفروا من 
قب���ل فذاق���وا وبال أمره���م وهلم عذاب 
تأتيه���م  كان���ت  بأن���ه  ذل���ك   * ألي���م 
رس���لهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا 
فكفروا وتولوا واس���تغنى اهلل واهلل غين 

محيد{

سر الرمحة يف رمضان
   فاضل سامل محاد أبواهلول

جل���بحُ املحُفرقعات واأللع���اب الناري���ة ظاهرة أخذت 
يف االنتش���ار يف ليبيا عقب ث���ورة 17 فرباير ،ويعد 
هذا أمراً متوقعًا يف غياب تفعيل القوانني واجلهات 
واألجهزة اليت تتوىل تطبيق قانون حضر اس���ترياد 
هذه املواد ،وغياب الوعي لدى من يوصفون بالتجار 
،أولئ���ك الذين يس���تغلون الفراغ األم���ين ملضاعفة 

األرباح املادية على حساب القيم أألخالقية .
وتوصف ليبيا اليوم بالدولة اهلشة اليت تعجز عن 
فرض الس���يطرة الكامل���ة على املناف���ذ احلدودية 
من مطارات ومواني برية وحبرية يتم اس���تغالهلا 
م���ن قب���ل البع���ض يف أعم���ال التهري���ب مبختلف 
أنواعه ، ومبا أن س���لعة املفرقعات واأللعاب النارية 
يعد اس���تخدامها مغري���ا لدى العام���ة ،وخاصة يف 
املناس���بات أالجتماعية ،وجتد سوقا رائجا وحتقق 
أرباح���ا مادية عالي���ة لتجار ال يعنيه���م الوطن وال 
توظي���ف األموال يف ما يع���ود بالنفع على االقتصاد 

الوطين. 
وال ش���ك يف الض���رر الكبري عل���ى االقتصاد الوطين 
،وهدر العملة الصعبة يف م���واد ضررها أكثر من 
نفعها ،وجيرمها القانون والدين كونها تعد إفساد 
للم���ال وصرفه يف غري األوج���ه الصحيحة ،أضف 
إىل ذل���ك م���ا تس���ببه ه���ذه املفرقع���ات م���ن أضرار 
جس���يمة ،حيث حت���دث إصابات وح���روق للبعض 
واختناق���ات جراء الدخ���ان املتطاير منه���ا ،وإدخال 
الرع���ب وترويع الن���اس خاصة لألطف���ال وكبار 

السن .
يبقى دور األس���رة غائب���ا للحد من ه���ذه الظاهرة 
م���ن  األلع���اب  ه���ذه  مس���تخدمي  أكث���ر  ،ك���ون 
األطف���ال الذي���ن تعجز أس���رهم ع���ن توجيهم ،بل 
هناك من يشجع األطفال على استخدامها واللعب 

بها ،متجاهلني الضرر املادي واملعنوي . 
الدولة ،مافيا  املافيا  •دولة 

مافيا املال تتحرك يف ليبيا بش���كل كبري و تستغل 
هشاش���ة الدولة ،وعجز األجهزة األمنية املختصة 
،وغياب اإلمكانيات واملعدات اليت من ش���أنها تفعيل 

عمل أجهزة اجلمارك للحد من هذه الظاهرة. 
ليبي���ا الي���وم ويف مرحلته���ا االنتقالي���ة تعان���ي من 
خل���ل كبري ،ج���زء منه ترك���ة ورثتها م���ن نظام 
حكم الفرد الذي كان ميس���ك بكل خيوط الدولة 
،ويوجهه���ا وف���ق آراءه ال���يت ال عالقة هل���ا  بالنظام 
املؤسس���اتي الذي يدير دولة مبفهومها االقتصادي 
والسياس���ي واالجتماعي والثقايف ،لذا يتكالب علي 
الب���الد حاليا  كل لصوص ومافيا املال من الداخل 
واخلارج ،مستغلني الفراغ األمين ملمارسة أعماهلم 
اإلجرامية ملضاعف���ة أرباحهم ومليء جيوبهم ،وال 
يعنيهم الضرر االقتصادي الذي يلحق بالدولة أو 
مبنظومتها األخالقية ،وسط عامل مساعد يتمثل 
يف ثقاف���ة الفرد واجملتمع الذي ينس���اق وراء أهواء 
ذاتي���ة تنم عن جهل بتبعات تصرفاته ،اليت بدورها 

تنعكس سلبا على اجملتمع اللييب ككل.
	

سليمان األحول

امُلفرقعات لعبة 
الدولة اهلشة !

ها هو الشهر الكريم الذي جاء ضيفا علينا 
س���رعان ما ق���ارب عل���ى  مغادرتن���ا ، وفى 
ه���ذه االي���ام وكاملعت���اد خت���رج العائالت  
لش���راء مالبس العي���د لصغاره���ا ولكن ما 
ان تعرب من ش���ارع اىل ش���ارع حتى تس���مع 
اصوات���ا عالية وكأنها قنابل جبانبنا ، فال 
ينقص بنغازي مثيله���ا يف الفرتة األخرية 
، ه���ذه االص���وات الت���ى تزعجن���ا وتثرين���ا 
وختي���ف العدي���د منا هى اص���وات األلعاب 
الناري���ة املعروفة ب� ) خط ولوح (  وكأنها 
اصبح���ت ملزمة لن���ا فى كل مناس���باتنا 
وخاص���ة فى االعي���اد حيث جن���د اطفالنا 
الصغ���ار يقف���ون على ط���اوالت لبيع مثل 
ه���ذه املفرقعات جانبا اىل جانب ولألس���ف 
خ���وف  م���ن  برغ���م  يتهافت���ون  اطفالن���ا 
العدي���د من عائالتهم على ش���رائها ، وهنا 
تق���ع املس���ؤولية ايض���ا على اولي���اء االمور 
فبعضهم أيضا يعملون على تش���جيع بيع 
مثل هذه االش���ياء وش���رائها ايض���ا  ، وهذا 
م���ا تبني لنا وم���ن خالل ما ش���اهدناه منذ 
س���نوات الث���ورة ، حاولن���ا ان جنرى بعض 
من اللقاءات حول هذا املوضوع  مع شرائح 
خمتلف���ة من االطفال والعائالت  والباعة 
الذين يعرضون هذه البضائع ،  باعتبارها 

وسيلة تسلية ومكملة ألجواء العيد .

•ف��رج بن غزى : انا ال أش��ري األلعاب النارية 
ألبي 

ال اعتق���د ان هناك دولة ف���ى العامل تتوفر 
به���ا ه���ذه الكثاف���ة العالي���ة م���ن االلع���اب 
الناري���ة القاتل���ة كم���ا تتوف���ر ف���ى ليبيا 
حاليا وبدون قي���ود منظمة للتداول وهى 
ال تق���ل ض���ررا ع���ن الس���الح واملسدس���ات 
)البطش ( القاتلة ، والتى تباع فى املالت 
والغريب أن اولياء االم���ور دائما على علم 
مبا يش���رتيه اباءهم فانا ال اش���رتيها ألبنى 
ولكنى ال اعلم من اين حيصل عليها ، رمبا 

هو من يشرتيها من وراء ظهري! 
•ولي��د الغوي��ل :يكفين��ا يف بوعط��ي مس��اع 

الصواريخ واهلاون 
 فيما خي���ص االلعاب الناري���ة  وابنائي انا 
أمنع عليهم املفرقعات وامسح هلم بش���راء 
الصغ���ري(  )الت���وم  ( وكذل���ك  )الفراش���ة 
وه���ذا  ال يزع���ج وصوت���ه ضعي���ف وهم���ا 
راضون بها و لسان حاهلم يقول ) خري من 
بالش ( ويكفينا فى بوعطنى مساع صوت 
الصواريخ واهلاون  ام���ا فيما خيص اجواء 
العيد هلذا الع���ام ال يوجد بيت فى بنغازى 
اال و إلت���ذع بن���ار االغتي���االت وفقد عزيز 
وفى االعياد نتذكر دخلتهم علينا فنتامل 

ونتوجع .
•هش��ام ب��ن صريت��ى :املستش��فيات متتليء 

بضحايا األلعاب النارية .
 بالنس���بة لأللع���اب الناري���ة فانا من اش���د 

معارضيه���ا ملا تس���ببه من اض���رار وإزعاج 
لألطف���ال والكب���ار عل���ى الس���واء وكلن���ا 
نع���رف خماطره���ا التى قد تص���ل اىل حد 
التش���ويه والقت���ل ونع���رف كي���ف متتلئ 
املستشفيات بضحايا تلك االلعاب اخلطرة 
اي���ام االعياد خاص���ة واعترب م���ن يقومون 
باس���ترياد مثل هذه االش���ياء بأنه���م مافيا 
ال تس���عى إال حلش���و جيوبه���ا ب���ا النق���ود ، 
فقد كن���ا حنتفل فى طفولتن���ا بااللعاب 
اجلماعي���ة املفي���دة الت���ى امتن���ى ان تعود 

جمدد .
•الطف��ل حس��ن : اج��د فيه��ا متع��ة ومضيع��ة 

للوقت .
حنن نع���رف بأنه ال توجد م���ن وراءها اى 
فائ���دة ، ولكنى اجد فيه���ا متعة ومضيعة 
للوقت كم���ا انى احب ختوي���ف االطفال 

بها !
•حمم��د بلقاس��م طفل ويبي��ع ه��ذه االلعاب : 

ضررها اقل بكثري من األصوات اليت نسمعها 
ص���وت اخل���ط ول���وح ارح���م بكث���ري م���ن 
االص���وات التى نس���معها االن حتى الضرر 
ال���ذى تس���ببه ارح���م م���ن األض���رار ال���يت 

حتدث ايضا االن .
•فضل البدرى :�  ألعب وال أؤذي أحد 

انا اش���ريها أللع���ب بها ان���ا واخوتى ولكنى 

اش���رتى ذات الص���وت اخلفيف فه���ى انواع  
خمتلفة ، كما ان���ى العب بها امام منزلنا 

وال أؤذى بها احد. 
•منص��ف مح��د  ) طفل (: اش��ريها للتس��لية 

وهي خطرية 
  اق���وم بش���راها للتس���لية فقط م���ع العلم 
بأنه���ا خط���رية ولكن���ى احب اس���تخدامها 
كث���ريا س���وء ف���ى االعي���اد او حت���ى االيام 

العادية ألنها اصبحت متوفرة وبكثرة .
•موس��ى الش��يخى :علين��ا مراعاة كبار الس��ن 

واملرضى ومشاعر اجلريان 
ف���ى البداية لي���س ل���دى اوالد ولكن لدى 
اوالد اخوت���ي وبصراح���ة اخ���ر ش���ى افكر 
فى ش���راءه هلم مثل هذه االلع���اب املضرة 
ألن���ه وب���كل بس���اطة لديها ض���رر عليهم 
ش���خصيا وعلى اجملتم���ع ايضا وحنن كا 
لليبيني نس���كن فى احياء ونع���رف بعضنا 
البع���ض فق���د  يك���ون لدي���ك مري���ض فى 
منزل���ك او ش���يخ كبري وقد يك���ون لديك 
ج���ريان احدهم مري���ض او ش���يخا كبري 
تؤذي���ه بصوت ه���ذه املفرقع���ات اىل جانب 
انك جت���ين  دعاءهم علي���ك بقوهلم اهلل ال 

يساحمك ..
•حممد ناجى :أتس��وق لش��راء مالب��س العيد 

وليس األلعاب النارية .
ان���ا بصف���ة ش���خصية ال اقوم بش���راء مثل 
هذه االش���ياء فعال خنرج للتس���وق وشراء 
املالب���س وكثريا م���ا نش���اهد صفوف من 

الط���اوالت عليه���ا مث���ل ه���ذه املفرقع���ات 
ولكن���ى ال اق���وم بش���رائها وأح���اول بق���در 
االمكان ش���راء بعض من االلع���اب التى ال 
تش���كل خطر على ابناءنا اىل جانب ش���راء 
مالب���س العي���د حن���ن حن���اول ان ندخ���ل 
البس���مة عل���ى ش���فاء اطفالنا ومث���ل هذه 
االش���ياء مل ن���رى م���ن خالهل���ا اىل الس���وء 
وياري���ت حي���اول اجلميع عدم ش���راء مثل 
هذه االشياء التى ال فائدة منها وكما أنها 

تسبب الضرر للمارة ولالطفالنا ايضا .
من  اح��د  ال   : املغرب��ى  النب��ى  عب��د  •الفن��ان 

أوالدي يرغبها ويشريها 
لس���ت م���ن الذي���ن  يش���رتون مث���ل ه���ذه 
االشياء اخلطرية لألوالد وأمتنى من كل 
وىل أمر ان ميتنع عن ش���راء تلك االش���ياء 
ويقنعه���م خبطورتها والكثري من املاس���ى 
حدث���ت  من مثل هذه االش���ياء من فقدان 
البص���ر اىل  إصاب���ع اليد ، فان���ا ضدها وال 

يوجد من اوالدى احد يستعملها .
•حليمة الدرسى : ال اشجع على شرائها 

انا م���ن الناس احلرصني على عدم ش���راء 
مث���ل هذه االش���ياء ملا هلا م���ن ضرر كبري 
على صغارنا وأيضا عل���ى الكبار كما انى 

ال اشجع حتى على شرائها .
متن��ع  ان  جي��ب  الدول��ة   : عراب��ى  •امح��د 

استريادها 
من املفرتض ان الدولة متنع استرياد مثل 
تل���ك االلعاب وحنن كإب���اء من املفروض 
ان ال نش���جع عل���ى ش���رائها ألوالدنا ألنها 
تؤذيهم اكثر من ان تس���ليهم وتس���عدهم 
ام���ا حتض���ري أج���واء العي���د فتت���م بش���راء 
وكذل���ك  لألطف���ال  اجلدي���دة  املالب���س 
تفيده���م فكري���ا وعقلي���ا  الت���ى  االلع���اب 

وتنمى مهاراتهم الفكرية 
مقيتة  ألعاب  :هذه  الورفلى  •سعاد 

برغم من ان القانون الليبى حرم استعمال 
املفرقعات ف���ى قانون العقوب���ات ملا تدخله 
من رعب فى قلوب الناس وإثارة الفوضى 
اس���تخدامها  عل���ى  املعاقب���ة  ايض���ا  ويت���م 
وضرره���ا  حبب���س ما يصل اىل ح���د ايذاء 
بس���يط او جس���يم او خطري يعاق���ب عليه 
القان���ون وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك إال اننا 
نش���اهدها فى تزايد مس���تمر بسب انعدام 
الرقاب���ة عل���ى البضائ���ع املس���توردة  م���ن 
حي���ث املبدأ، ام���ا فيما خيص اج���واء العيد 
ج���رت الع���ادة  خ���الل اخ���ر اس���بوع خترج 
العائالت سواء فى فرتة الظهرية او ما بعد 
صالة الرتاويح لش���راء مالب���س العيد فى 
وس���ط ازدحام من الناس املارة والسيارات 
وكذل���ك ط���اوالت االلع���اب املختلفة مبا 

فيها هذه االلعاب املقيتة .

أجواء العيد : أفراح وأخطار !
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ام���ام  ناقش���نا يف مق���ال س���ابق ازم���ة االولوي���ات 
صان���ع القرارات اللي���يب و الواقع امل���زري باالرقام 
م���ن عدة مصادر مب���ا فيها تقرير صن���دوق النقد 
ال���دول لع���ام 2013 .ه���ذا الواقع املري���ر صرح به 
حمافظ مصرف ليبي���ا املركزي خبطاب مفتوح 

لرئي���س املؤمتر الوطين العام و رئيس احلكومة 
بتاري���خ 3 يوليو 2014 يعل���ن فيه عن عجز 

يف امليزاني���ة يتج���اوز 80% م���ن النات���ج 
االمجالي امللي وهي من اعلى نس���ب 

العج���ز يف العامل امجع وتأتي مصر 
بعد ليبيا بعج���ز يعادل 9% من 

الناتج امللي فقط ! نعم لقد 
ابهرنا العامل مرة اخرى يا 

سادة !.
تصري���ح  بع���د 

خ���رج  املاف���ظ 
مف���يت  فضيل���ة 

حمذرا  الليبي���ة  الدي���ار 
املركزي  املصرف  مس���ئولي 

و الدول���ة حتت اي ظرف "بقرض 
بفائ���دة لدعم امليزانية س���واء من البنك 

الدول���ي أو م���ن املص���رف املركزي نفس���ه" 
واضاف"ان الفقر واحلاج���ة هو اهون من الدخول 

يف الفوائد الربوية)....(
بني كل هذه التصرحيات نود ان نطمئن فضيلة 
املفيت بان ال املص���رف املركزي وال الدولة بصدد 
طل���ب املعون���ات الدولي���ة وال اعتق���د ان ليبي���ا يف 
ظل الظ���روف الراهنة مؤهلة لذلك ليس بس���بب 
اي ع���وز مال���ي والعي���اذ ب���اهلل ب���ل بس���بب فوضى 
املصروفات املليارية مع ش���دة املخاطر السياس���ية 
للدولة عل���ى وضعه���ا االئتماني! باختص���ار ليبيا 
لن ترتكب كبرية من الكبائر ويف نفس الوقت ان 
تهون على مس���ئوليها انتشار الفقر واحلاجة على 

مواطنيها بسبب األهدار املالي احلالي!
املص���رف املرك���زي قاهل���ا بصراحة انه���ا ميزانية 
غ���ري تغطيته���ا باالموال املخصصة م���ن اإليرادات 
الس���يادية يف الوق���ت احلالي بس���بب " ع���دم التزام 
اهليكلي���ة  اإلصالح���ات  م���ن  حبزم���ة  احلكوم���ة 
ق���د  م���ع عج���ز مال���ي  الع���ام"  اإلنف���اق  لرتش���يد 
يتج���اوز الثالثني مليار دوالر كنتيجة مباش���رة 
إلضطراب���ات املوانئ النفطية من اكثر من س���نة 
. توصي���ات املرك���زي كان���ت واضحة ج���دا. عدا 
الطل���ب باإلس���راع بإع���ادة تصدير النف���ط والغاز 
مبعدالتها قبل أزمة املوانئ النفطية، أوصى إلزام 

احلكومة باختاذ اإلجراءات التالية:
1- تنفي���ذ تعهداته���ا بش���أن تنفي���ذ اإلصالح���ات 

اهليكلية وإجراءات ترشيد اإلنفاق
2-ب���ذل املزي���د م���ن اجله���د يف ضب���ط و جباي���ة 

الرسوم السيادية
الدعم و تقنينه النظر يف سياسة  اعادة   -3

يف الواقع امليزانية احلالي���ة تقول ان معدل مرتب 
كل فرد يف ليبيا يتج���اوز الثالث آالف ومثامنئة 
دين���ار و يتجاوز حصة كل فرد من الدعم حوالي 
الفني و مخس���مئة دينار لكل رجل وامرأة و طفل 
يف ليبي���ا!! هذه هي امليزانية ال���يت اعتمدها املؤمتر 
الوط���ين تركفيه���ا ميزان���ي التنمي���ة مببل���غ ال 
يتج���اوز الس���بع ملي���ارات دوالر...ات���رك التعلي���ق 

لكم...
لنرجع اىل أولوياتنا مرة اخرى!

حتدثن���ا ع���ن تقدي���رات ت���وازي النص���ف ترليون 
دوالر لبناء ليبيا يف العش���ر س���نوات القادمة و عن 
بعض الومضات اإلجيابية اآلي تصدر من القطاع 
اخل���اص اللي���يب و م���ا ميكن م���ع دعم���ه بطريقة 
مدروس���ة بناء ليبي���ا كمرك���ز ترانزيت جتاري 
ووجه���ة س���ياحية جديدة قد تضاه���ي او تتخطى 
اإلمارات العربية املتحدة نظرا ملوقع ليبيا وقربها 
م���ن أس���واق مع اكثر م���ن مليار نس���مة يف ثالث 
ق���ارات وتس���ألنا ع���ن كيفي���ه عمل ذل���ك يف ظل 

الفوضى احلالية...لنرى ماذا حيدث حولنا اوال:

اجلزائ���ر: اعل���ن املص���رف األفريق���ي للتنمية عن 
يف  للمش���اركة  دوالر  ملي���ون   185 ختصي���ص 
متويل جزء من مشروع الطريق السريع الذي 
س���ريبط اجلزائ���ر العاصم���ة بالج���وس 
يف نيجريي���ا كج���زء م���ن مش���روع 
األفريق���ي  الس���ريع  الطري���ق 
)أكثر م���ن 9 آالف كلم 
السريعة  الطرق  من 
املعب���دة ( والذي 
بط  س���ري

ت���ي  جيبو
افريقيا  ش���رق 

بتش���اد  م���رورا 
يف  ل���داكار  ووص���وال 

افريقي���ا  غ���رب  الس���نغال 
لربط املوانئ األفريقية و تس���هيل 

جت���ارة العب���ور والرتانزي���ت ب���ني الدول 
االفريقية. ستستفيد املوانئ اجلزائرية بتحويلها 
لنقطة نرتانزيت على البحر املتوس���ط حنو و من 
أس���واق غرب افريقيا وسيس���تفيد معها اكثر من 
ستني مليون نس���مة يف كل من اجلزائر، تونس ، 
مالي، النيجر، تش���اد ونيجرييا . مت اعالن املشروع 
يف ديس���مرب العام املاض���ي و املتوقع االنتهاء منه يف 

خالل ستني شهرا او مع العام 2019.
املغ���رب: دخ���ل املغ���رب يف تنفي���ذ املرحل���ة االوىل 
ألكرب مشروع إلنتاج الطاقة الشمسية يف العامل 
 public( عرب صيغة الشراكة العامة واخلاصة
احلكوم���ة  ب���ني   )private partnership
املغربية و ش���ركة توليد طاقة سعودية وذلك يف 
منطقة ورززات. املش���روع يه���دف لتوليد الكهرباء 
مع ما جمموعه مخس���مئة ميجاوات املس���تهدف. 
مت متويل املش���روع عرب البن���ك األفريقي للتنمية 
مببل���غ 168 ملي���ون ي���ورو وهو ثالث مش���روع مت 
متويل���ه يف املغ���رب كج���زء م���ن خط���ة طموحة 
لتحوي���ل املغرب لدولة مص���درة للطاقة النظيفة 

خالل عقد من الزمان !
مصر: قام البنك الدولي بتمويل مش���روع حمطة 
الدول���ي  القاه���رة  مط���ار  يف  الثاني���ة  ال���ركاب 
مببل���غ 260 ملي���ون دوالر بهدف توس���يع الطاقة 
االس���تيعابية للمطار و تقوية تنافس���ية شركات 
الط���ريان املصري���ة يف س���وق الرتانزي���ت و الس���فر 
العاملي���ة. املتوق���ع االنته���اء م���ن املش���روع اضاف���ة 
7 ملي���ون راك���ب للطاق���ة الس���تيعابية للمطار 
لتناف���س مطارات اس���طنبول و دبي. لع���ب القطاع 
ب���ه  اخل���اص دورا يف تنفي���ذ املش���اريع املرتبط���ة 
وفن���ادق  األدوار  متع���ددة  الس���يارات  كمواق���ف 
باالضافة اىل مش���روع توس���عة املرتو ليصل ملطار 
القاه���رة الدولي خ���الل ثالث س���نوات...)ال اعتقد 

ذلك( !
جيد...مالذي جيمع هذه املش���اريع املختلفة حولنا 

وبني فوضى "األولويات" الليبية؟
بينم���ا تتمت���ع ليبي���ا بقل���ة ع���دد الس���كان و وفرة 
الث���روة النفطية، تعان���ي البالد م���ن تبعات اكثر 
م���ن اربع عقود م���ن الفوضى اإلداري���ة والقرارات 

االرجتالي���ة و غي���اب ش���به ت���ام للقط���اع اخلاص 
يف املش���اريع العام���ة ال���يت كانت ش���به حكرا على 
الش���ركات األجنبية منذ تأمي���م القطاع اخلاص 

يف السبعينات...
لك���ن، تتمت���ع ليبي���ا بالعضويات الكامل���ة لكل من 
و  الدول���ي  البن���ك  و  للتنمي���ة  األفريق���ي  البن���ك 
مؤسس���ة التموي���ل الدولي���ة و البن���ك االس���المي 
للتنمية و اخ���رياً البنك االوروب���ي إلعادة األعمار 
تع���ين  ال  البن���وك  ه���ذه  والتنمية...عضوي���ة 
بالضرورة ان ليبيا يف حاجة لالقرتاض والتسلف 
بفوائ���د "ربوي���ة" لكن لالس���تفادة م���ن خرباتها يف 
اعادة هيكل���ة االقتصاديات املتعث���رة بعد احلروب 
و الث���ورات كمثل حال���ة البن���ك االوروبي إلعادة 
األعمار مبساعدة اقتصاديات أوروبا الشرقية 
لدخول التنافس���ية العاملية بعد س���قوط 
الق���رن  تس���عينات  يف  الش���يوعية 

املاضي.
ه���ذا م���ا يق���وم املص���رف 
االن  ب���ه  املرك���زي 
م���ع صن���دوق النقد 
الدولي مث���ل ما قامت 
به وزارة االقتصاد الليبية 
)قبل اندالع الثورة( بالتعاون 
مع البنك الدولي يف اس���تصدار 
تقرير تقييمي ملناخ االس���تثمار يف 
ليبي���ا. من مفارق���ات التقرير صدوره 
بتاري���خ 30 ماي���و 2011 بعد أش���هر من 
تفجر الثورة و انضمام بعض من ش���اركوا 
ركبه���ا. يف  املذك���ور  التقري���ر  صياغ���ة  يف 

الصفح���ة االوىل م���ن التقري���ر املك���ون م���ن 126 
صفحة يلخص مش���اكلنا مع أزم���ة "األولويات" 
م���ع املقدمة اليت كتبها الس���يد أندرو س���تون من 

البنك الدولي يف مايو 2011:
" الص���راع املدن���ي املأس���اوي ال���ذي اجت���اح ليبيا يف 
األس���ابيع االخرية يش���ري اىل وج���ود حاجة ملحة 
لتش���كيل حكوم���ة جدي���دة لتن���يب ج���دول اعمال 
تقيم مناخ االس���تثمار هذا وذلك مبجرد ان ينتهي 
القت���ال. ومن ب���ني املطالب الرئيس���ية للمحتجني 
حك���م أفضل، و حتس���ني تقديم اخلدم���ات وتكافؤ 
الفرض و خلق ف���رص العمل و تكافؤ الفرص.....

وهذا يتف���ق متامًا مع جدول اعم���ال هذا التقرير 
الذي ينش���د التنوي���ع االقتص���ادي والتوظيف من 
خالل حتس���ني االدارة و تقدي���م اخلدمات العامة 
ومؤسس���ات أقوى أق���وى لوضع القواع���د وتنظيم 
الس���وق وتتمم���ه ذلك م���ن خالل حتس���ني تقديم 
التحتي���ة  والبني���ة  الس���وق  ورواب���ط  اخلدم���ات 

والتعليم."
يضي���ف الس���يد س���تون يف املقدم���ة:" يف ح���ني ان 
الدميقراطي���ة و حق���وق االنس���ان ال متثل يف حد 
ذاتها قضايا مركزية يف تقييم مناخ االس���تثمار، 
نط���اق  توس���يع  و  الش���فافية  موضوع���ات  ان  اال 
احل���وار بش���أن السياس���ات، و اتب���اع نه���ج اكث���ر 
عرضة للمس���ألة ، ونهج منظم و طموح إلصالح 
السياسات واملؤسس���ات هي من العناصر االساسية 
لالس���رتاتيجية املقرتح���ة. إن منوا يق���ود قاطرته 
القط���اع اخل���اص مع حتس���ني من���اخ االس���تثمار، 
ميكن ان يعد حبياة أفضل للماليني من الليبيني"

رغ���م قدم ه���ذا التقري���ر النس���يب اال ان الكثري من 
توصياته ال زال���ت صاحلة ولرمبا قد جتد طريقا 
يف ارض الواق���ع م���ع قي���ام احلكوم���ة املقبل���ة بعد 
فش���ل ثالث حكومات متعاقب���ة بتحريك ليبيا من 
املربع االول....س���أعتمد على ه���ذا التقرير و غريه 
ملناقش���ة كيفيه اعادة احلي���اة يف عروق االقتصاد 
اللي���يب ع���رب القط���اع اخل���اص ومبس���اعدة ه���ذه 
املنظم���ات الدولية لرمبا تس���اعدنا على فك عقدة 
" األولويات" الليبية املتش���ابكة قبل ان نضطر يوما 

ما لالستعانة بقروضها "الربوية".

ليبيا ختفض أسعار تعقيب حول تصرحيات امليزانية
خامات النفط

 )رويرتز( : أظهرت قائمتا أس���عار، يوم اجلمعة 
املاضية، أن "املؤسس���ة الوطنية للنفط" يف ليبيا 
خفض���ت بش���دة أس���عار البي���ع الرمس���ي خلام 
النفط تس���ليم يوليو، بعدم���ا أحجم التجار عن 
ش���راء اخلام���ات املتاح���ة. واخنفض س���عر خام 
الش���رارة 75 س���نتًا للربميل إىل معادل "برنت" 
بنظ���ام تس���ليم ظه���ر الس���فينة، كم���ا خفض 
سعر خام مليتة 1.9 دوالر للربميل إىل معادل 
بنظ���م  1.50 دوالر  من���ه  "برن���ت"، خمصوم���ًا 
تسليم ظهر السفينة أيضًا. وتراجع سعر البيع 
الرمس���ي خل���ام الس���رير 1.15 دوالر للربميل 
إىل معادل "برن���ت"، خمصومًا منه 1.90 دوالر 

للربميل.

شل تتوقف عن العمل 
وتغادر ليبيا

غادرت ش���ركة "ش���ل" النفطي���ة ليبي���ا وختّلت عن 
عقدين للتنقيب عن النفط يف حوض س���رت وسط 
البالد، بعد حفر 5 آبار يف املنطقة، وإنفاق 1.2 مليار 
دوالر من���ذ عودته���ا إىل البالد قبل 5 س���نوات، كما 
قال���ت صحيفة احلياة اللندني���ة . ونقلت الصحيفة 
ع���ن مصدر يف قط���اع النفط اللييب أن "ش���ل" ختلَّت 
عن عملياتها بس���بب تواضع نتائج احلفر يف حوض 
سرت، إذ مل تكن النتائج تبشر باستغالل على نطاق 
جت���اري، إضافة إىل انعدام األمن. م���ن جهتها قالت 
مصادر من الشركة إن بئرين على األقل يف حوض 
س���رت من أصل 5 آبار قابلة للتطوير يف املس���تقبل، 
���ّلمتا للمؤسسة الوطنية الليبية  ولكنهما أحُغلقتا وسحُ
للنفط عند إبالغه���ا بالتخلي عن العقدين املربمني 
بينه���ا وبني ش���ل قب���ل انهيار نظ���ام معم���ر القذايف. 
وأضافت املصادر أن الش���ركة قّررت البقاء يف ليبيا 
بش���كل رمزي عرب مكتب حمدود بانتظار ما ستؤول 

إليه األوضاع.

دراسة جديدة تنصح 
باالستثمار يف سوق 

السيارات بليبيا
نصحت دراسة حديثة باالستثمار يف سوق السيارات 
الليبي���ة خالل الف���رتة املقبلة.وأفادت الدراس���ة اليت 
أجراه���ا موقع »ريس���ريش آند ماركت« بأن الس���وق 
الليبية س���تكون جاذبة لالس���تثمارات خالل الفرتة 
2014 و2020، خاصة بعد الثورة الليبية وإسقاط 
نظام القذايف.وأشارت الدراسة إىل أنه رغم الصعوبة 
اليت يشكلها الصراع الدائر على السلطة يف ليبيا، إال 
أن الس���وق امللية تظل س���وًقا واعدة.ووفًقا للموقع 
املتخص���ص يف الدراس���ات االقتصادي���ة والس���وقية، 
فسيكون سوق الس���يارات الليبية من أكثر األسواق 
ازده���اًرا، خاصة م���ع كون ليبيا دول���ة غنية باملوارد 
وثرية على مس���توى القطاعني العام واخلاص ومع 
اإلمكاني���ة الكب���رية لتطوير قدراتها يف ه���ذا اجملال.

وحصل���ت الدراس���ة عل���ى معلوماتها م���ن احلوارات 
الصحفية وتعداد السيارات والزيارات امليدانية بداًل 
من اإلحصاءات الرمسية غ���ري املتوفرة.ويف النهاية، 
أوص���ت الدراس���ة بع���دة أس���واق قالت إنه���ا متميزة 
وهي س���وق التوزيع وقطع الغيار واإلكسس���وارات، 
وتقديم خدمات الس���يارات االحرتافية، وس���وق بيع 

واسترياد قطع الغيار.

بق���در ما يف قلوبنا من أس���ى س���ببه 
م���ا تعرضت ل���ه من أذى ونك���ران . . 
نعل���م أنك بذلت عم���رك كامال ال 
لش���يء إال قضي���ة التعليم . . نذكر 
فضلك وجّدك . . ستظلني خالدة يف 
أفئدة بنيك . . لن ننس���ى أنك كنت 
أول م���ن يص���ل املدرس���ة والظ���الم 
م���ازال يل���ف طرابل���س والفجر مل 
ي���ؤذن له بع���د . . ل���ن ننس���ى الكتب 
املقاع���د  ال���يت كن���ا جنده���ا عل���ى 
كامل���ة مرتبة يف احلص���ة األوىل 
يف اليوم األول من العام الدراس���ي . 
. حتى ال نضيع س���اعة واحدة منه . 
. لن ننسى املساواة بني تالميذك يف 
اللب���اس وحرصك أن يكون حتى يف 
الطعام ال���ذي حنضره من املنازل . . 
لن ننسى عطر املطهرات يف املمرات 
وحن���ن نلج الفص���ول كل صباح . . 
لن ننس���ى مسابقات مجال الفصول 
اليت كنا نتنافس فيها . . لن ننس���ى 
املش���رفات اللواتي كن يرافقننا يف 
احلافالت . . ولن ننس���ى يوم اإلدارة 
الذاتي���ة . . ي���وم يس���تلم كل فصل 

إدارة املدرس���ة من مدخلها وس���جل 
حضورها إىل نظافتها . . لن ننس���ى 
معرض فنون الرتاث داخل املدرسة 
. . وال مس���ابقات الثقاف���ة والق���راءة 
احلرة . . لن ننس���ى أننا كنا نعامل 
آدميني . . حتى دورات مياه مدرس���ة 
التقدم كان���ت مكانا حمرتما . . لن 
ننس���ى فصولنا اجلميلة الواس���عة . 
. ولن ننس���ي س���تائر النوافذ . . ولن 
ننس���ى صوتك ميأل املدرس���ة رهبة 
كل صب���اح . . ل���ن ننس���ى كلمتك 
ال���يت كن���ت تكررينه���ا كل صباح 
: العظي���م م���ن ع���رف ق���در نفس���ه 
فجلس دونه . . كنت قاسية أحيانا 
قس���وة األم واألب . . وكنت حازمة 
معظ���م األحي���ان دون قس���وة . . ل���ن 
ننس���ى أن مدرس���ة التق���دم كانت 
أقل املدارس غش���ا . . لن ننس���ى يوم 
احتفل���ت بنجاح تالمي���ذك وطلبت 
منا يف احلفل���ة أن نقلدك . . ما زلنا 
نذك���ر ضحكاتك اجمللجل���ة وأنت 
تش���اهدين التالميذ يقلدونك . . لن 
ننسى عنايتك باملوسيقى وحرصك 

على أن تكون مدرسة التقدم األوىل 
بني املدارس كل عام . . ولن ننس���ى 
املتفوق���ني  تكافئ���ني  كن���ت  أن���ك 

واملمتازين مكافأة األكرمني . .
تعلمنا من���ك حب بالدن���ا واعتزازنا 
به���ا . . وتعلمن���ا من���ك ع���زة النفس 

وكلمة احلق .
خالدة ستبقني يف سجل من خدموا 
ه���ذا الوطن وأصلحوه قدر طاقتهم 
م���ا   . س���بيله  يف  أعماره���م  وبذل���وا 
قدرن���اك حق قدرك حتى إن مسينا 
صرحك الذي بنييت مدرس���ة زهرة 
بيزان . . سنس���مي شارع زهرة بيزان 
. . ومي���دان زه���رة بي���زان . . ومدرج 
زه���رة بي���زان . .ش���فاك اهلل وأط���ال 
عم���رك وحفظ���ك . . ولعلنا نش���هد 
تكرميك قريبا . . ومنحو العار الذي 
حل���ق بن���ا باإلس���اءة إليك .س���يبقى 
ذكرك اجلمي���ل على األلس���نة ما 
بقي تلميذ من اجليل الذي شهدك 

حّيا . . حتياتنا وحمبتنا.

أفحي���ج : امس���ه على عمر بن حس���ن الفرجاني من مدين���ة ت�ره�ونة 
،كان رج���ال ش���جاعا وكرميا رغ���م فقره ،وكان يكره ش���يئا امسه 
احلكوم���ة )الس���لطة( ألن���ه ع���اش معظم حيات���ه يف عه���د االحتالل 
اإليطال���ي ث���م عه���د اإلدارة الربيطانية. بع���د دخول احللف���اء لليبيا 
وهزمي���ة اإليطالي���ني أصبحت برق���ة وطرابلس الغ���رب حتت حكم 
اإلدارة الربيطاني���ة اليت قررت مجع الس���الح من املواطنني وأصدرت 
أوامره���ا لش���يوخ القبائ���ل للقي���ام بهذا األم���ر. وكان بعض ش���يوخ 
القبائ���ل كان���وا مرنني يف مج���ع الس���الح إذ كان���وا يتغاضون عمن 
كان���وا يفضل���ون االحتفاظ بس���الحهم. ش���يخ الفرج���ان مل يكن من 
ه���ؤالء إذ طل���ب م���ن عمر بن حس���ن افحيج أن يس���لم س���الحه لكنه 
رف���ض. ش���يخ الفرج���ان أبل���غ الس���لطات الربيطاني���ة برف���ض عمر 
بن حس���ن تس���ليم س���الحه. رجال البولي���س العاملني مع الس���لطات 
الربيطاني���ة كانوا م���ن الليبيني الذين عملوا أيض���ا مع اإليطاليني. 
الس���لطات الربيطانيةأرس���لت فرقة من البوليس التابعة هلا لسحب 
سالح عمر بن حس���ن افحيج بالقوة. قائد الفرقة أمسر اللون يدعى 
)كم���ال اهلمالي(. وصلت الفرقة ملنطقة ال���داوون أين كان يعيش 
افحيج وطلبوا منه تس���ليم س���الحه وهّدده )كمال اهلمالي( بأنه إن 
مل يس���لم س���الحه فس���ريبطه يف ذيل احلصان وجي���ره على األرض. 
كمال اهلمالي ظن أن افحيج كأي شخص آخر ومل يدرك أن عمر 
بن حس���ن كان ش���جاعا مقداما عزيز النفس وكان قناصا متميزا, 
فم���ا كان م���ن افحي���ج إاّل أن ص���وب س���الحه حنو كم���ال اهلمالي 

وأطلق النار وأرداه قتيال فكان كمال اهلمالي أول ضحاياه.
بعدها أصبح مطلوبا من س���لطات اإلدارة الربيطانية فلجأ ملرتفعات 
النقازة مع أس���رته. إفحيج مل يكن قاطع طريق كما صورته بعض 
الصح���ف, ب���ل أن كل معاركه خاضه���ا ضد الس���لطة الربيطانية, 
واس���تمر يف عدائ���ه للحكومة حتى بعد االس���تقالل ألن���ه قتل بعض 
أف���راد البولي���س. وظّل مطلوب���ا جنائيا حتى بعد االس���تقالل. حادثة 
كم���ال اهلمالي رواها لي املرح���وم الثابت عل���ي العباني من منطقة 

اخلضراء والذي كان ضمن الفرقة اليت ذهبت للقبض عليه.
م���ن املواق���ف اليت تكش���ف طيبة الرج���ل ومروءت���ه أنه عندم���ا يأتي 
جامع���وا الضرائ���ب )اخلّراس���ة( فإن���ه يكرمهم ويضيفه���م ثم يطلب 
منه���م ع���دم أخذ ضرائ���ب من بعض الن���اس لظروفه���م الصعبة. يف 
إحدى مواجهاته مع قوة )البوليس( خوصر يف إحدى املغارات وكان 
معه زوجته وابنته وابن أخيه. ظّل يتبادل إطالق النار مع تلك القوة 
حت���ى ح���ّل الظالم, وأصبح إط���الق النار بعدها متقطع���ا. يف الصباح 
عّم الس���كون ودخلت قوة البوليس إىل املغارة لتجد سوى قربا حديثا 
البنت���ه اليت قتل���ت يف الليل أثن���اء تبادل إطالق الن���ار, ولقد روى لي 
احلاج عمار العباني ,رمحه اهلل, أن بعض أفراد البوليس الذين كانوا 
حياصرونه يف املغارة رأووه ينس���حب ليال مغ باقي أفراد أس���رته ومل 
يبلغ���وا رئي���س الفرقة بذلك. أّم���ا مقتله فتم أيضا عل���ى أيدي فرقة 
البوليس إذ فاجؤوه وابن أخته يقوم حبلق ش���عر خاله فقاتلهم وقتل 

سته من البوليس قبل ان يقتل.
انتش���رت قص���ة افحيج يف أرجاء اجل���زء الغربي م���ن الوطن فأصبح 
مضرب املثل يف الش���جاعة, وكان السلب والنهب منتشرا يف األرياف 
فأصبحت تلك األفعال تنس���ب لعمر بن حسن افحيج وهو منها براء. 
وألن إفحي���ج كان ع���دوا للحكوم���ة وكانت احلكوم���ة هي مصدر 
املعلومات لصحف ذلك الزمان فإنه من الطبيعي أن تصوره الصحف 

على أنه قاطع طريق.
بعد مقتله نقلت جثته إىل طرابلس حيث دفن يف مقربة اهلمالي .

رسالة من تلميذة

إىل األستاذة الفاضلة واملربية القديرة 
زهرة بيزان أطال اهلل عمرها عبد اللطيف البشكار

قصة فحيج 
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 معتز أخليف

همســـــــــه
ال���ذي  الربازي���ل  موندي���ال  خ���الل 
ظه���رت  املاض���ي  األس���بوع  ودعن���اه 
وب���رزت جمموع���ة ، م���ن الظواه���ر 
املهم���ة وامللفت���ة للنظر منه���ا ما هو 
إجياب���ي ومنه���ا الس���ليب .. ومن أهم 
ه���ذه الظواهر ارتفاع املس���توى الفين 
يك���ن  مل  وال���يت  املنتخب���ات  لبع���ض 
 .. اهتم���ام  أي  يعريونه���ا  الكث���ريون 
ولعل���ك ل���و س���ألت أي مش���اهد قبل 
بداي���ة املوندي���ال عن املنتخ���ب الذي 
امللتق���ى  ه���ذا  ب���كأس  ف���وزه  يتوق���ع 
العامل���ي مل���ا جت���اوز تفك���ريه الربازيل 
.. األرجنت���ني .. إيطالي���ا .. اس���بانيا .. 
املاني���ا .. ورمب���ا ق���ال بص���وت خاف���ت 
وحمتش���م .. هولندا .. أو األوروغواي 
. ولكن بعد أن بدأت املباريات تبني أن 
الربازي���ل واألرجنتني واملانيا ليس���ت 
بذلك املس���توى وال بالقوة الس���ابقة 
يف الوقت ال���ذي غادرت فيه كل من 
إيطاليا واس���بانيا واجنلرتا املونديال 
دون التأهل للمرحلة التالية ) دوري 
ب���رزت في���ه  ال���ذي  الوق���ت  16 ( يف 
منتخبات أخرى بشكل ملفت للنظر 
 – بلجي���كا   – كوس���تاريكا   : منه���ا 
سويس���را – بل حتى اليونان وأمريكا 
ف���رق تب���ني أنه���ا منظم���ة ومتوازنة 

اخلط���وط وتق���دم ك���رة قوي���ة وال 
ننسى الفرق األفريقية وعلى راسها 
الفريق العربي اجلزائري الذي اقنع 
يف  وكان  املتمي���ز  بآدائ���ه  اجلمي���ع 
إمكان���ه أن يتأهل للمرحل���ة الثانية 
.. وكذل���ك غانا ونيجرييا .. ثم نأتي 
إىل ظاه���رة أخ���رى وه���ي " النجم " 
بالفري���ق مثل ) نيم���ار ( يف الربازيل 
و ) ميسي ( يف األرجنتني و ) روبني ( 
مع هولندا والذي عندما متر هولندا 
بأي تراجع ) ينتفض روبني ( فتتغري 
النتيج���ة وهك���ذا ) رودريكي���س ( يف 
كولومبي���ا .. هداف املونديال بس���تة 
أه���داف – رغم خروج���ه من دوري ) 
الثماني���ة ( ثم تأتي بعد ذلك ظاهرة 
سلبية تتعلق بالتحكيم الذي مل يكن 
يف املس���توى و كثرت في���ه األخطاء 
وعدم اس���تعمال البطاق���ات الصفراء 
واحلم���راء يف موقعه���ا ناهي���ك عن " 
ركالت " ج���زاء مل حتتس���ب وه���ي 
صحيحة وغريها احتسبت وهي غري 
صحيحة .. !!  وأبرز مظاهر الضعف 
إصاب���ة " نيم���ار " الواضحة واليت مل 
يتخذ احلكم اإلس���باني الضعيف أي 
إجراء فيها حتى جمرد إيقاف اللعب 
وإعط���اء ركل���ة ح���رة لفريق���ه فما 

بالك بالبطاقة .. !!  
تبقى بعد ذلك ظاهرة س���يئة أخرى 
هي ظاهرة قدمية ومتجددة ختص 
مل  أن  أكثره���م  املعلق���ني  ه���ؤالء 
يكون���وا مجيعه���م من حي���ث كثرة 
الكالم واالنفعال املصطنع واألحنياز 
كل لفريقه حببه وبعش���قه وامللفت 
اس���تعماهلم أللف���اظ  أيض���ًا  للنظ���ر 
ليس هلا عالقة بالرياضة والتنافس 
الرياض���ي حيولون األمور من خالل 
تعليقاته���م الس���اذجة وكأنها حرب 
أو خ���دش للش���رف .. مث���ل كلمات 
)هذه الفضيحة .. هذه املهزلة .. هذه 
النكس���ة .. مباراة العار ..(واس���تطيع 
يس���تعملون  الذي���ن  أن  أراه���ن  أن 
ه���ذه العب���ارات واأللف���اظ بأنه���م مل 
يس���بق هلم ممارس���ة الرياضة ، ومل 
يعرفوها ولكنهم من املرتزقة وجتار 
الكالم – انهم يس���يئون إىل الرياضة 
، ويضايق���ون اجلماه���ري بأس���لوبهم 
وانفعاالته���م  الفج���ة  وتعليقاته���م 
املصطنع���ة – ه���ذه كله���ا مظاه���ر 
وظواه���ر ب���رزت ف���ى ه���ذا املونديال 
أن  أملاني���ا  في���ه  اس���تطاعت  وال���ذي 
تصحح من بدايتها وأن تفوز به وهي 

املرة الرابعة ..!!

مونديال الربازيل والظواهر البارزة ..!!

 الالعب���ون املرتفون  باالندية  الرياضية  الذين يلعبون 
لفرقه���ا لاللع���اب  اجلماعي���ة  بالتحدي���د م���ن املمكن ان 
يكون���وا  اس���هاما ف���ى رف���ع املس���توى الفنى هل���ذه  الفرق  
ويس���تفيد منه���م الالعبني الوطنيني اذا احس���ن االختيار 
والتعاق���د م���ع اصح���اب املس���توى اجلي���د  ال���ذى يف���وق  
مس���توى  العبين���ا ولك���ن العش���وائية  فى االختي���ار  منذ 
البداي���ة  وكذل���ك  االعتم���اد  عليهم  اعتم���اد كليا من 
املمك���ن ان يكون له  مردود س���لبيا عندم���ا  تهمل االندية  
االهتمام بالفئات السنية  وقد حدث هذا فعاًل ان ادى  هذا 
االمر  واملتجس���د فى عدم االهتم���ام بالقاعدة واالعتماد 
عل���ى الالعبني املرتفني  االجان���ب اىل ضياع كثري من 
الف���رق  وظهوره���ا  مبظهر  غري  الئق  م���ع مالحظة ان 
هذا الواقع  يظهر بش���كل  واضح  فى فرق  كرة  الس���لة 

على وجه اخلصوص 
 اخذروا الوقوع  فى هذا املطب !!!!

دوري رمـضان وحكاية 
للذكرى .. !!

عادت بي الذاكرة إىل أكثر من ستني عاما وتذكرت دوري 
رمض���ان لك���رة القدم الذى كان���ت مبارياته تق���ام مبلعب 24 
ديس���مرب بالربك���ة يف النه���ار وأثناء ف���رتة الصي���ام ابتداء من 
عص���ر كل يوم حتى قرب فرتة اإلفط���ار وعادت بي الذاكرة 
إىل ف���رق األهل���ي واهل���الل والنجم���ة والنصر والتح���دي وما 
تضم���ه م���ن العبني مه���رة كانوا يقدم���ون املتع���ة للجماهري 
الرياضي���ة اليت يغص بها امللعب والذين جيلس���ون متجاورين 
عل���ى مدرجات امللع���ب يف أخوة ومودة يتس���امرون ويضحكون 
ث���م يذهب كل إىل بيته – عادت أمامي هذه الصورة اجلميلة 
اليت جيسدها الالعبون بروحهم العالية واجلماهري  بأخالقها 
والتزامه���ا تذكرت أولئك الالعبني الذين مارس���وا اللعبة حبًا 
فيها واس���تمتاعًا بها وحس���ن انتمائهم لألندية الرياضية اليت 
يلعبون هلا وال يس���عون إىل كسب مادي أو مصلحة شخصية 
.. وتذك���رت تلك اجلماه���ري الراقية الذين حي���ب كل منهم 
فريق���ه ولكنه ال يك���ره اآلخرين واليت حتض���ر املباريات ألجل 
االس���تمتاع وقتل وقت الف���راغ وال تتواجد ألجل الس���ب وإيذاء 

الالعبني واالعتداء على احلكام واملنشآت الرياضية ..!!
نعم لقد تغري الزمن واختفت القيم .. وتالشت املودة وجاء وقت 
آخ���ر وب���رز فيه فالس���فة التحليل !! وتش���كلت مجاهري وبدأت 
تتدخ���ل يف أمور ال ختصها .. مل يكن يف الس���ابق من يس���تطيع 
أن يتدخ���ل أو يف���رض رأيه عل���ى اإلدارات وقراراتها .. أما اآلن 
فاجلماه���ري متلك بقوة الرتهي���ب ) املقدرة ( على فرض آرائها 
وافكارها العاطفية املرجتل���ة هذا هو الفارق بني رياضة املودة 
واملبة والبس���اطة واالحرتام وبني رياضة الفوضى والتدخل 
االنتهازي���ني  وب���روز  املتعصب���ني  وس���لطة  اإلدارات  وضع���ف 
وأصح���اب املصاحل اخلاصة وبعد أن فرضت املرتبات واملكافآت 
وأصبح���ت غاية الكثريين الذين يتس���للون لألندية الرياضية 
هو احلصول على املال رغ���م ادعائهم حبرصهم على مصلحة 
الن���ادي فى لقاءاتهم فى القن���وات وفى كل املواقع – كل هذا 
جيس���د الواقع األليم يف الوق���ت احلالي .. ولكن أنه من الصعب 
ج���داً العودة ألي���ام زمان وإىل دوري رمض���ان اجلميل بالعبيه 

ومشجعيه .. وال حوال وال قوة إال باهلل ... !!!

•الفن���ان حمم���د س���امل الدرول���ي الش���هري باس���م وحي���د 
س���امل بدأ حيات���ه الفنية الع���ام 1972 عندم���ا كان طالبا 

باجلامعة الليبية .
•كان م���ن صغره حمب���ا للفن وتقلي���د الفنانني وكان 
معجب كثريا بالفن���ان عبد احلليم حافظ ويؤدي غالبية 

أغانيه .
•خترج من اجلامعة الليبية وحتصل علي ليسانس آداب 

قسم إجتماع.
•ميت���از جبمال الص���وت واألداء وحس���ن املظهر ومتيزت 

أغانيه باللون العاطفي اخلفيف .
•م���ارس رياضة ك���رة القدم يف بداي���ة حياته كالعب 

بنادي التحدي .
•إشتهر بأغنية باهلاتف من قليب لقلبك وكذلك أغنية 

أيش إيهم خليهم يقولوا .
•أثري املكتبة الفنية باإلذاعة بعشرات األغاني العاطفية 

اليت القت إعجاب الناس .
•تول���ي رئاس���ة قس���م املوس���يقي باإلذاع���ة لعدة س���نوات 
وخ���الل تواجده بالقس���م أجاز العديد م���ن األصوات منهم 

مريم السعفي وابراهيم عبد العظيم .
الثمانينيات وإجته للتلحني . الغناء يف نهاية  •إعتزل 

•إختار التقاعد اإلختاري مبكرا وإعتزل الفن ولزم بيته 
لظروف صحية .

•من أشهر أغانيه :
-نسييت اليوم واال تذكريين 

 - مشاني الشوق
-باهلاتف مال قليب لقلبك  

- تفرح عيوني بيك
-خليهم يقولوا أيش يهم 

 - إن قالوا نسيتك
-واهلل نسيتونا 

- هذه أنغام حيب
-وين قريب ننساك

  - تغريبه يا صاحيب
-ال تعاتيب 

  - كذابني
-موال الغربة

  - خدعونا
-دوب يا قليب

 - أنا وين وإنت وين              

  الفنان وحيد سامل  

   لقي���ت مسلس���الت رمض���ان هل���ذا 
الع���ام 2014 إنتق���ادات واس���عة من 
قب���ل املش���اهدين والنق���اد واملؤرخني 
يف  املسلس���الت  هل���ذه  واملتتبع���ني 

خمتلف القنوات الفضائية .
كث���رية  إنتق���ادات  وجه���ت  فلق���د   
ألكرب وأضخم مسلسل إنتاجا هلذا 
العام وهو مسلس���ل )س���رايا عابدين( 
ال���يت  التارخيي���ة  األخط���اء  بس���بب 
وقع���ت فيها مؤلفة املسلس���ل مثل ما 
قال���ه الباح���ث التارخي���ي ماجد فرج 
بأن احلاكم امساعيل باش���ا مل يكن 
ق���د حص���ل عل���ي لق���ب اخلديوي يف 
الفرتة اليت دارت بها أحداث املسلسل 
وكذل���ك قب���ل بن���اء قص���ر عابدين 
ال���ذي دارت أحداث املسلس���ل بداخله 
كم���ا ان إمساعي���ل باش���ا مل يتزوج 
إم���رأة إمسها صافيناز كما ظهر يف 

املسلسل . 
كم���ا أن مسلس���ل )س���جن النس���اء( 
ق���د أث���ار ج���دل كب���ري مم���ا جع���ل 
جهاز الرقابة عل���ي املصنفات الفنية 
يطال���ب منت���ج العمل بإرس���ال بقية 

حلقات العمل ليتمكن جهاز الرقابة 
م���ن مش���اهدنها قبل عرضها بس���بب 
اإلنتقادات ال���يت وجهت حول إحتواء 
بعض املش���اهد علي إحياءات جنسية 
، وكذلك احلال بالنس���بة ملسلسل ) 
إبن حالل ( ال���ذي ظهرت فيه بطلة 
املسلسل بشورت قصري جدا يف أكثر 
م���ن مش���هد ال يتناس���ب م���ع طبيعة 

وبيئة أحداث املسلسل .
 ( مسلس���ل  النق���اد  وص���ف  كم���ا   
كالم عل���ي ورق ( للفنان���ة هيف���اء 
امرباطوري���ة   ( ومسلس���ل  وه���يب 
م���ني ( للفنان���ة هند ص���ربي بأنهما 
م���ن أس���وأ مسلس���الت رمض���ان هذا 
العاموكذل���ك كان ح���ال مسلس���ل 
)صديق العم���ر( الذي مل ينجو أيضا 
من إنتقادات حول أحداثه التارخيية 
أو حيت ق���درة ممثليه علي جتس���يد 
الش���خصيات مما دفع أسرة املسلسل 
لإلعت���ذار ع���ن األخط���اء التارخيية 
معللة ذلك إلي أنها تقدم للمش���اهد 

دراما وليس برامج تعليمية .
 ومل ينج���و مسلس���ل )ب���اب احلارة ( 

الس���وري يف جزئ���ه الس���ادس أيض���ا 
م���ن إنتق���ادات مثل ان أبواب دمش���ق 
مل تك���ن تغل���ق كم���ا يف املسلس���ل ، 
كم���ا يذكر املؤرخني بان املسلس���ل 
جتاه���ل كليا واقع املدينة الش���امية 
الثقايف واليت كان فيها دور س���ينما 
ومسارح كما قام املسلسل بتهميش 
دور املرأة الس���ورية الفعال يف الثورة 

ضد اإلستعمار الفرنسي .
وعلي الصعيد امللي لقي مسلس���ل 
إنتق���ادات كث���رية حول  دراجن���وف 
املبالغة يف جتس���يد بع���ض األحداث 
واحلوار املفتعل واملباشرة السطحية 
وع���دم ق���درة املمث���الت التونس���يات 
علي إتق���ان اللهجة الليبي���ة إضافة 
إلي حتي���زه إلي وجه���ة نظر كيان 
سياس���ي مع���ني ، كم���ا أش���ار بعض 
النقاد إل���ي ان مسلس���ل )مت الكالم ( 
مل يك���ن يف مس���توي مؤلفه الش���اعر 
عبدالسالم بوجالوي وال يف مستوي 
إمكاني���ات ف���رج عبدالكري���م وخالد 

الفاضلي .

  إنتقادات فنية وتارخيية ملسلسالت رمضان

الفن���ان  عائل���ة  بي���ت  تع���رض      
الفلسطيين حممد عساف يف مدينة 
غ���زة إل���ي تدمري نت���ج عن���ه أضرار 
كبرية بسبب قصف طائرات العدو 
الصهيون���ي علي قط���اع غزة ، وأعلن 
املط���رب الفلس���طيين حال���ة احلداد 
عل���ي أرواح الش���هداء ع���رب صفحته 
بالفي���س ب���وك وتوي���رت وق���ال ع���رب 
ه���ذه الصفح���ات : ) صام���دون رغم 
الع���دوان والقت���ل والتدمري ( ، ووجه 
عس���اف نداء إلي األمة العربية جاء 

في���ه ) وي���ن اإلنس���انية ي���ا إخوانن���ا 
الع���رب  ه���ادول إخوانك���م   ، الع���رب 
الل���ي بينضرب���وا بغ���زة ( وأضاف يف 
ه���ذا البي���ان ) وي���ن األم���ة العربية ، 
وين هالعامل اللي بيدعي اإلنس���انية 
وبيدع���ي ان���ه ض���د الظل���م والقهر ، 
يش���وفوا الناس الل���ي قاعدة بتموت ، 
كل س���نتني بيعملوا ح���رب جديدة 

ويف اآلخر يستنكرون( 

  تدمري بيت الفنان حممد عساف
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