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النواي���ا خبيث���ة وطيب���ة أيضا ال جدوى منها يف احل���روب ، خاصة احلرب ب���ن األهل اليت تعدت 
ديا والصمت خري يف هكذا حال . سنوات ثالث ، كل ما ليس عمال من أجل السالم ليس مجُ

تغطرٌس فحسب .  ويف حربنا انهك اجلميع والكجُل متكرب ومجُ
احلرب األهلية ليس فيها منتصر يف كل االحوال ، و ليس مثة حس���مٌ أيضا ،يف حرب كحربنا 
املب���دأ الوحي���د املتوف���ر هو الوفاق ، و ال تواف���ق يف عراك طاحن و ال هدنة في���ه ،واخلصوم الذين 
س���تقى من  يتقاتلون ال ميلكون القدرة على أن جينحوا للس���لم و ال التفاوض أصال ،كل هذا مجُ

جتارب الشعوب يف احلروب املجُماثلة .
هلذا نس���تغرب أن يهرب الكثري ممن ش���ارك يف صنع أرضية هلذه احلرب ، بل من غرائب األمور 
هروب مؤسسات مثل الصليب األمحر الدولي، واألمم املتحدة وغريها من مؤسسات دولية وحتى 
اقليمي���ة ، ث���م أنه كان أول الفارين دول التحالف املنبثق عن قرارين جمللس األمن ،وكان أول 
من فعل ذلك وأجج هذه احلالة – اليت س���اهمت يف تفاقم الوضع – الواليات املتحدة األمريكية 

،الكل يفر منا وعنا حتت شعار : ال تدخل يف الشئون الداخلية لليبيا.
ما حيدث يف ليبيا ليس شأنًا داخليا كما يوم صدر القرار 1973 من ملس

األم���ن ،الوض���ع على حاله والتفاقم من طبائع األمور يف هذه احلالة االس���تثنائية اليت تعيش���ها 
ليبيا .ليس مثة خارطة طريق وليس مثة من يضع هكذا خارطة ،حيث الس���الح احلكم وحيث 
الفرار وس���يلة تتخذه���ا الدول الكربى والصغ���رى وكأنها دعوة مفتوحة للمزي���د من القتال ، 

وبهذا مت دعم الليبين أي أن يكونوا على سطح صفيح نارى وتركهم يف حاهلم.
ال يع���رف يف التاريخ البش���ري فك اش���تباك مت بن خصمن دون طرف ثال���ث حمايد يعمل من 
أجل الس���لم بإيقاف النار أوال ، ونرى ذلك حيدث الس���اعة يف أكثر من مكان ، عليه عدم وجود 
ه���ذا الط���رف الثالث وحالة الفرار الكربى من ليبيا كأمنا ص���ب للبنزين على النار ، كأمنا هو 
موقف اقليمي ودولي متفرج على حرب أهلية لسنوات دون أية مبادرة جادة من أي طرف حتى 
بادرة من أجل شعب تأكلهجُ نريان ، ال أحد يوكد  من مجاعة دولية غري رمسية ،ال أحد يجُقدم مجُ
قطعي���ا أنها نريان ذاتية املصدر والنتيج���ة ،وإذا ذهبنا بعيدا عن أي حتليل فإن املوت الذي يطال 

املدنين هو داعى لكل البشر اجلريان منهم والبعيد للتدخل من أجل ايقاف هذا املوت العبثي .
م���ن الواجب عل���ى كل صاحب ضمري ، يف الب���الد وخارجها ، الدفع من أج���ل وقف هذه احلرب 
بإيقاف اطالق النار أوال ثم بالتفاوض ثانيا ، وبالدفع من أجل أن يكون لكل املجُؤسسات االنسانية 
والدولية الرمسية دور إلصالح ذات البن بن األخوة االعداء ، وعلينا مجيعا كل مبا يستطيع 
صاحلات متت يف العامل أو من هو  سبيال من أجل حتفيز الشخصيات الدولية صاحبة الدور يف مجُ
قادر وميلك مقومات لذلك ، حتفيزها للعمل من أجل الس���الم يف ليبيا ، ومن أجل التنديد بهذا 
تهمة الذئب بدم يوسف. التقاعس من قبل املؤسسات الدولية اليت سحبت يديها من محام الدم مجُ

ربر للتقاعس و ال اعالن الفشل يف دور مل يتم أصال ، يف ليبيا ليس مثة مجُ
اليوم اقتتال كما يف كل مكان فيه اقتتال ، واملوت ال جنس له و ال جنسية

،وواجب وقف محام الدم يطال اجلميع ، وما نش���اهده اآلن الفرار إىل األمام من مس���ألة كانت 
ومازال���ت وس���تبقي ختص اجلهات احمللي���ة و االقليمي���ة والدولية ،وختص الضمري اإلنس���اني 
مجل���ة. نجُوك���د أن ما حيدث يف ليبيا ال حيله الف���رار منها ، واجلميع يجُدرك جي���دا أن ليبيا جزء 
من جغرافيا تتوس���ط العامل ، وأن نارها متتلك م���ن البنزين خمزونا هائال ،لكن قبل هذا وبعده 
احلرب القائمة تقتل املدنين أوال وتوفر لكل من يرغب ساحة للتدرب اجملاني ،ليس مثة وقت 
ليهدر فالواجب الساعة ايقاف هذه احلرب أوال وقبل كل شيء ،وحيث أنه ليس مثة تربير ألية 

حرب اوجه نداء لكل
صاحب ضمري أن يعمل مبا يستطيع إليقافها.

نداٌء إىل كِل صاحِب ضمري : 
بواب���ة أوقفوا احلرب يف ليبيا  ع���ن  ص���در  تقري���ٌر  تن���اول 

السويس���رية  إنف���و«  »س���ويس 
املاض���ي،  األح���د  ي���وم  اإلخباري���ة، 
ال���يت  التش���اورية  الس���بت  جلس���ة 
عقده���ا الربمل���ان اللي���ي تزامًنا مع 
االضطرابات األمنية اليت تش���هدها 

البالد مؤخًرا.
وركز التقرير على الربملان الليي 
املنتظ���ر  الوحي���د  باعتب���اره األم���ل 
العن���ف واالنتق���ال  لوق���ف أعم���ال 
اس���تقرار  مرحل���ة  حن���و  بالب���الد 
حقيق���ي، تعرقل���ه أوض���اٌع متوترة 
يف العاصم���ة )طرابل���س( ومدين���ة 
بنغازي، استدعت حتركات دولية 

إلجالء الرعايا األجانب من ليبيا.
تصرحي���ات  إىل  التقري���ر  وأش���ار 
الربملاني أبو بكر بعرية، الذي ترأس 
جلس���ة الربملان -اليت حضرها 160 

نائًبا من أصل -188 الس���بت، وقال 
إن���ه يري���د مج���ع كل األط���راف، 
الوطن وت���رك اخلالفات  وتوحي���د 

جانًبا.
إذا  أن���ه  التقري���ر إىل  لف���ت  كم���ا 
م���ن  نائًب���ا   160 أن  صح���ة  تب���ن 
أصل 188 حضروا اجتماع الربملان 
س���يؤكد  ذل���ك  ف���إن  التش���اوري، 
فوز »التيار املدني« بش���كل كاس���ح 
يف  اإلس���المين  خصومه���م  عل���ى 
االنتخاب���ات، إذ أن هؤالء يقاطعون 

اجتماًعا اعتربوه غري دستوري.

اللي���ي  املدن���ي  التي���ار  ويته���م 
اإلسالمين بزرع الفوضى يف البالد 
ومن���ع الربمل���ان م���ن تول���ي مهام���ه 
بعد أن خس���روا االنتخاب���ات، كما 
يوضح التقرير الذي يرى أن داللة 
اخلالف���ات العميقة بن الس���لطات 
يف ليبي���ا يكمن يف تصرحيات نوري 
أبو س���همن رئي���س املؤمتر الوطين 
الع���ام -املهيمن عليه اإلس���الميون- 
ح���ول م���كان انعقاد جلس���ة الربملان 
االفتتاحي���ة يف طرابل���س وليس يف 

طربق كما أعلن التيار املدني.

مسؤول سوداني: الوضع سويس إنفو: الربملان أمل ليبيا الوحيد
يف ليبيا مل يصل لدرجة 

اإلجالء
وكاالت : ميادين 

د.ب.أ: أك���د األمن العام جلهاز تنظيم ش���ؤون الس���ودانين 
العاملن باخلارج، حاج ماجد سوار، حرص السودان حكومة 
وشعبًا على أمن واستقرار دولة ليبيا. ونقلت وكالة السودان 
لألنباء عنه القول إن اجلهاز س���يظل يتابع األوضاع وأنه »إذا 
تطل���ب األمر أن يصدر ق���رار باإلجالء حينها س���يتم تطبيق 
اخلطة املوجودة مس���بقًا«. وأوض���ح أن قرار اإلجالء »هو قرار 
سياسي ال يتخذه جهاز املغرتبن لوحده أو السفارة أو وزارة 
اخلارجي���ة، بل هو قرار سياس���ي تتخذه رئاس���ة اجلمهورية 
أو ملس ال���وزراء بناء على تقرير يقدم���ه وزير اخلارجية 
يعك���س في���ه األوضاع وم���دى خطورته���ا على الس���ودانين«، 
وأوض���ح: »القت���ال يف مناط���ق حم���دودة ومت توجي���ه كل 
الرعاي���ا الس���ودانين بعدم التح���رك من م���كان إقامتهم إال 
للض���رورة ويف نط���اق ضي���ق ج���دًا«. وأش���ار إىل أن الوج���ود 
السوداني يف ليبيا يقدر مبئيت ألف نسمة وأن بعضهم قضى 
عش���رات السنن بليبيا وأصبح جزءاً من النسيج االجتماعي، 
وهنال���ك جيل ثان وثالث من الس���ودانين بليبي���ا. وأكد أنه 
»ليس هناك اس���تهداف منظم للسودانين، بل ما يسقط من 
الضحايا هو نتيجة لالستخدام الكثيف والعشوائي للسالح«.

وزير داخلية ليبيا يأمر 
مدير منفذ رأس أجدير 
بتسهيل عودة املصريني

 )أ ش أ(: صرح املتحدث باسم وزارة الداخلية الليبى لوكالة 
أنباء الشرق األوسط، مساء أمس السبت، بأن وزير الداخلية 
الليبى املكلف صاحل مازن أصدر مساء أمس السبت، تعليماته 
إىل مدير اإلدارة العامة للمنافذ ومدير منفذ "رأس أجدير" 
من اجلانب الليبى، بتسهيل إجراءات خروج العمالة املصرية 
وع���دم عرقلته���م، وتقدي���م كافة الس���بل املتاحة لتس���هيل 
عودته���م إىل بالده���م. يذك���ر أن وزارة الداخلي���ة الليبي���ة، 
كانت قد ناش���دت، حكومة مص���ر بتكثيف رحالت الطريان 
إىل منف���ذ رأس اجدي���ر احل���دودى ب���ن ليبي���ا وتونس، من 
أجل إج���الء آالف املصرين العالقن عل���ى املنفذ فى انتظار 
عودته���م إىل القاهرة بع���د تصاعد االش���تباكات بالعاصمة 
طرابل���س. وكان وزير الداخلية الليبى قد التقى فى تونس 
بنظريه التونس���ى، وحبثا سبل تسهيل عملية خروج العمالة 

املصرية مبنفذ رأس أجدير وعودتهم للقاهرة.

ليبي���ا املس���تقبل: أصدر ح���راك "ال 
للتمديد" بياًنا، اليوم الس���بت، أعلن 
فيه انته���اء أعماله بع���د أداء مهامه 
اليت أجُّس���س من أجلها. وأكد البيان 
أن احلراك يوقف عمله بعد مثانية 

أش���هر من احلراك الس���لمي، وذلك 
بع���د حتقي���ق اهل���دف وه���و انته���اء 
عمل املؤمت���ر وبدء أعم���ال الربملان 
الليي. وعرب البيان عن ش���كره لكل 
من وق���ف مع احل���راك طيلة فرتة 

تأسيسه، الفًتا إىل أن هناك حراًكا 
س���ينطلق دعًما للربملان ومؤسسات 
الدولة، والعمل ضد تغلغل اإلخوان 

واإلرهاب يف مفاصل الدولة.

حراك ال للتمديد يؤكد إنهاء أعماله

كتبت مسر سالمة
قال الدكتور حس���ن نافعة، أس���تاذ العلوم السياسية، 
إن���ه تلق���ى اتص���االت م���ن جان���ب ع���دد م���ن اإلخوان 
املنش���قن إلج���راء ح���وار وطن���ى بش���أن املصاحلة مع 
مجاعة اإلخوان املس���لمن، مش���ريا إىل أن "املنش���قن" 
يتولون التواصل مع الفصائل اإلسالمية لدعوتها إىل 
املش���اركة فى احلوار.وأض���اف نافعة، فى تصرحيات 
ل�"اليوم السابع"، أن احلوار سيعلن ما مت االنتهاء عليه، 
س���واء باملوافقة أو االختالف بشأن املصاحلة الوطنية، 
مؤك���دا أن احلوار الوطنى هدفه خلق رأى عام يدعم 

املصاحلة وش���روطها، للخ���روج بالبالد من هذا النفق 
املظلم على حد وصفه.وتابع "نافعه"، س���يتحدد خالل 
األيام املقبلة األطراف املش���اركة فى احلوار الوطنى 
املق���رر عقده 9 أغس���طس لوضع ش���روط املصاحلة"، 
مطالب���ا الدول���ة أن تتعامل م���ع أى مب���ادرة تقدم هلا 
وتقب���ل ما تقبل���ه وترفض ما ترفض���ه.وكان "نافعة" 
ق���د أعلن فى وقت س���ابق ضرورة إج���راء حوار وطنى 
بشأن املصاحلة تش���ارك فيه كافة األطراف، وأطلق 
مبادرة إلمتام املصاحلة بن مجاعة اإلخوان املسلمن 

والدولة. 

حسن نافعة: احلوار الوطنى مع اإلسالميني 
يهدف خللق رأى عام يدعم املصاحلة
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ومل تتوق���ف عملي���ة القفز عل���ى املس���ار الدميقراطي 
والدس���توري يف مص���ر حي���ث عل���ى خلفي���ة انتفاضة 
ش���عبية ش���هدتها ش���وارع مصر يف 30 يوني���و 2013م 
قام وزير الدفاع عبد الفتاح السيس���ي باعتقال الرئيس 
حممد مرس���ي وتس���ليم الس���لطة إىل رئيس احملكمة 
الدس���تورية وعطل العمل بالدس���تور بدل الذهاب إىل 
استفتاء يقوم فيه الشعب باسقاط الرئيس مرسي عرب 
صنادي���ق االقرتاع وقد قال اخلبري الدس���توري ابراهيم 
دروي���ش أن إعالن 3 يوليو 2013م مل يذكر صراحة 
مصري الرئيس مرس���ي ومل يرد ان���ه مت عزله وبالتالي 
ف���ان الوض���ع القانون���ي للرئيس مرس���ي ه���و ))رئيس 
خمتط���ف ((وبع���د حوال���ي الع���ام أقيم���ت االنتخابات 
الرئاس���ية اليت حصن الرئي���س عدلي منصور  جلنتها 
م���ن الطع���ن يف قراراته���ا أم���ام القضاء يف س���ابقة هي 
األخ���رى جعل���ت وكان هذه االنتخاب���ات تقام يف ضل 
حاك���م دكتات���وري وأدت إىل مقاطع���ة الكث���ري م���ن 
املرش���حن لس���باق الرئاس���ة واضهر مقاطعة كبرية 
من قبل الناخب املصري هل���ذه االنتخابات حتى انه مت 
اختاذ إجراءات الحقة حلث املواطنن على املش���اركة 
يف االنتخاب���ات بع���د الع���زوف الكبري حي���ث مت متديد 
االنتخابات ليوم كامل مما جعل الكثيريين يش���ككون 
يف أرق���ام املش���اركة ال���يت أعلنت عرب وس���ائل اإلعالم 

بأنها غري حقيقية .
وقد أنهى املستش���ار عدلي منصور عهده الرئاسي بعد 
11 شهرا و4 أيام من أدائه اليمن الدستورية يف قلب 
احملكمة الدس���تورية العليا رئيسا مؤقتا للبالد وخالل 
ه���ذه الف���رتة امتلك الرئي���س عدلي منص���ور مبوجب 
اإلعالن الدستوري الذي أصدره يف 8 يوليو 2013 ثم 
دس���تور 18 يناير 2014، السلطة التشريعية مؤقتا يف 
غياب برملان منتخب بعد حل ملس الشورى املنتخب 

.
وق���د أصدر 147 قرارا بقانون، منه���ا 51 قانونا لربط 
املوازن���ات اخلاص���ة باهليئ���ات احلكومي���ة، و3 قوان���ن 
باعتم���اد املوازن���ة العام���ة وفت���ح حس���اب إضاف���ى هلا، 
و21 قانونا بالرتخيص ل���وزارة البرتول يف التعاقد مع 
ش���ركات للتنقيب عن البرتول يف الصحراء الشرقية 
والغربية وس���يناء وأصدر الرئي���س عدلي منصور 72 
قانونا باستحداث تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة، 
م���ن بينه���ا 5 تعدي���الت على قان���ون مباش���رة احلقوق 
السياس���ية، آخره���ا إع���ادة صياغ���ة القان���ون كام���ال، 
وتعدي���الن عل���ى كل من قانون املعاش���ات العس���كرية 
والصحاف���ة واملناقص���ات واملزاي���دات وضريب���ة الدخل 

وتنظيم اجلامعات.
ثالث قوانن مهددة باإلحالة إىل الدستورية

التظاهر  -1قانون 
–قانون تنظيم الطعن على عقود احلكومة   2

املناقصات واملزايدات -3قانون  
وهن���ا تأت���ي تس���اؤالت قانوني���ة وعملي���ة ع���ن م���دى 
إمكاني���ة نظ���ر احملكم���ة الدس���تورية العلي���ا يف ه���ذا 
الظرف االس���تثنائي حيث أن الدع���اوى اليت قد تصلها 

ض���د القوان���ن اليت أصدرها املستش���ار ع���دىل منصور 
خ���الل فرتة رئاس���ته للجمهورية، وذل���ك ألنه عاد إىل 
منصبه رئيس���ا للمحكمة الدستورية ومن واقع املبادئ 
واألعراف القضائية اليت حتظر على القاضي التصدي 
ملوض���وع ش���ارك فيه أو أب���دى رأيه في���ه ، وبالتالي فان 
وضع املستش���ار عدلي منصور كقاض عائد لرئاس���ة 
احملكمة الدستورية بعد رئاسته اجلمهورية يف خطوة 
مس���تغربة جتعل من املستش���ار عدل���ي منصور رئيس 

احملكمة الدستورية هو اخلصم واحلكم . 
أهم قوانن منصور 2013

• أول قان���ون للرئيس عدل���ي منصور، بتعديل قانون 
املعاش���ات العس���كرية، لت���زداد م���ن 7.5 % إىل 10% 
وبدون حد أقصى، وزيادة املعاش���ات املس���تحقة فى 30 

يونيو 2012 بنسبة 10 % حبد أدنى 50 جنيها.
القومى حلقوق اإلنسان • إعادة تشكيل اجمللس 

• إعادة تشكيل اجمللس األعلى للصحافة
179 م���ن قان���ون العقوب���ات حبذف  امل���ادة  • تعدي���ل 
عقوبة الس���جن إلهانة رئيس اجلمهورية واس���تبداهلا 

بغرامة ترتاوح بن 10 آالف و30 ألف جنيه.
10% • عالوة خاصة للعاملن بالدولة 

• إضاف���ة مادة جديدة إىل قانون التأمن االجتماعي 
لزيادة املعاش���ات املس���تحقة للمحالن للمعاش بسبب 

بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.
املناقصات واملزايدات للسماح للجهات  • تعديل قانون 

ذات القوانن اخلاصة بالتصرف باألمر املباشر.
قان���ون اإلج���راءات اجلنائية  أح���كام  • تعدي���ل بعض 
لتحري���ر حمكميت النق���ض واجلنايات م���ن قيود مدة 

احلب���س االحتياط���ي للمحك���وم عليه���م باإلع���دام أو 
املؤبد.

• حظ���ر تضارب املصاحل الش���خصية لكبار مس���ئولي 
الدولة مع واجباتهم الوظيفية.

التظاهر. • قانون 
• إج���ازة التصاحل يف املنازع���ات القائمة بن مصلحة 
الضرائب واملمولن أمام احملاكم، يهدف إىل ختفيف 

العبء عن اهليئات القضائية.
• تعدي���ل بعض أح���كام قانون الضريب���ة على الدخل 
جبع���ل خمصص���ات الق���روض ال���يت تلت���زم البن���وك 
بتكوينه���ا من التكاليف واجبة اخلص���م من أرباح هذه 

البنوك يف حدود نسبة %80 من هذه املخصصات.
• زي���ادة املعاش���ات العس���كرية وتعديل بع���ض أحكام 
قان���ون التقاعد والتأمن واملعاش���ات للقوات املس���لحة، 
لتزاد بنس���بة %10 اعتبارا من 1/1/2014 املعاش���ات 
املس���تحقة قب���ل ه���ذا التاريخ وحب���د أدن���ى 50 جنيها 

وبدون حد أقصى.
2014

• تعديل قانون مباش���رة احلقوق السياس���ية لتنظيم 
تصويت الوافدين يف االستفتاء.

• تغلي���ظ عقوب���ة كل من أبدى رأي���ه يف انتخاب أو 
اس���تفتاء وهو يعلم بع���دم أحقيته يف ذل���ك، وكل من 
أب���دى رأي���ه منتحال اس���م غريه، وكل من اش���رتك يف 
االنتخاب أو االس���تفتاء الواحد أكثر من مرة لتصبح 

السجن من 3 سنوات إىل 15 سنة بدال من احلبس.
القضائية  اللج���ان  • تنظي���م وحتدي���د اختصاص���ات 
لضباط القوات املس���لحة بإنش���اء جلن���ة قضائية عليا 

لضب���اط القوات املس���لحة و5 جلان قضائي���ة لضباط 
اجلي���ش، والق���وات البحرية، والق���وات اجلوية، وقوات 
الدفاع اجلوى، وق���وات حرس احلدود. وجيوز للطاعن 
وللجه���ة العس���كرية املختص���ة الطع���ن ف���ى ق���رارات 
اللج���ان اخلمس أمام اللجنة العليا خالل 30 يوما من 

صدور القرار.
العس���كري الس���تحداث نظام  القضاء  • تعديل قانون 
العلي���ا  العس���كرية  احملكم���ة  ه���ي  حماك���م،   4 ب���ه 
للطع���ون، واحملكمة العس���كرية للجناي���ات، واحملكمة 
العس���كرية للجن���ح املس���تأنفة، واحملكم���ة العس���كرية 
للجنح، وختتص كل منها دون غريها بنظر الدعاوى 

واملنازعات اليت ترفع إليها.
• تعدي���ل قان���ون الزراعة بتمكن لوزي���ر الزراعة أن 
يجُق���رر تس���جيل كل أو بع���ض احليوان���ات إجباريا يف 
املناط���ق ال���يت يعينه���ا ول���ه أن يق���رر حقنه���ا وتطهري 

حظائرها لوقايتها من األمراض.
• قانون تنظيم ش���ئون أعض���اء املهن الطبية العاملن 
باجله���ات التابع���ة ل���وزارة الصح���ة والس���كان من غري 
املخاطب���ن بقوان���ن أو لوائح خاصة، وال���ذي يعارضه 

تيار كبري داخل نقابات املهن الطبية حتى اآلن.
• تعديل قانون اجلامعات بأن جيوز لرئيس اجلامعة 
أن يفص���ل الطال���ب ال���ذي مي���ارس أعم���اال ختريبية 
تض���ر بالعملية التعليمية، وذل���ك بعد حتقيق جتريه 
اجلامعة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ الواقعة، 
وه���و التش���ريع الوحي���د ال���ذي أص���دره منص���ور رغم 

معارضة قسم التشريع مبجلس الدولة.
• تعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع 
ه���و القائد العام للقوات املس���لحة وال حيوز تعيينه من 
غ���ري ضباطها وأن يك���ون قد خدم فى القوت املس���لحة 
برتبة اللواء 5 س���نوات عل���ى األقل وأن يكون تقلد فيها 

إحدى الوظائف الرئيسية.
• تش���كيل مل���س األم���ن القوم���ى وفق���ا للدس���تور 

اجلديد.
• إنشاء اجمللس األعلى للقوات املسلحة برئاسة وزير 

الدفاع.
• إنشاء ملس الدفاع الوطين وفقا للدستور اجلديد.

• تنظي���م االنتخاب���ات الرئاس���ية متضمن���ا حتص���ن 
أعمال اللجنة املشرفة عليها.

الدس���تورية لضمان س���رعة  • تعديل قانون احملكمة 
الفصل ف���ى القضايا املتعلقة مبواد قان���ون االنتخابات 

الرئاسية.
• تعدي���ل قانون س���وق رأس املال حتقيق العدالة بن 
املس���تثمرين برب���ط رس���وم قي���د اإلص���دار بإمجال���ي 

رأمسال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.
• تنظي���م إج���راءات الطعن على عق���ود الدولة ليكون 
الطع���ن قاصرا على ط���ريف العقد وأصح���اب احلقوق 

الشخصية والعينية فقط.
• تنظيم مشروعات اإلسكان االجتماعي.

• تعدي���ل قانون هيئة قناة الس���ويس إلنش���اء ملس 
إدارة للهيئة.

• حتدي���د مبلغ 42 ألف جنيه مرتبا ش���امال املكافآت 
مكاف���آت  أو  ب���دالت  أي  دون  اجلمهوري���ة  لرئي���س 

إضافية.
الوط���ين واحلبس  العلم والنش���يد والس���الم  • بش���أن 

عقوبة إهانة العلم
• ضريبة دخل مؤقتة ملدة 3 سنوات مبقدار %5 على 

كل من جتاوز دخله مليون جنيه.
السياسية اجلديد. • تنظيم مباشرة احلقوق 

الن���واب واعتماد إج���راء االنتخابات  • قان���ون ملس 
القادم���ة بنظ���ام %80 ف���ردى و%20 قوائ���م مغلق���ة 

مطلقة.
إىل  لتص���ل  اجلنس���ى  التح���رش  عقوب���ة  تغلي���ظ   •

احلبس 5 سنوات.
• حظ���ر اعت���الء املناب���ر ب���دون ترخي���ص م���ن وزارة 

األوقاف واألزهر.

م��ص��ر

 الرئيس عدلي منصور اخلصم ...املستشار عدلي منصور احلكم !!!
احلسن املسوري

    ش���هدت مصر خالل الثالث س���نوات املاضية أحداث كبرية على مجيع املستويات ولكن أهم مايثري املتابع 
للش���أن الدستوري واملس���ار الدميقراطي هو الزج بالس���لطة القضائية كطرف سياس���ي له موقف سياسي 
بدل أن يكون اجلهاز القضائي هو احلكم والفيصل بن األطراف السياسية املتصارعة بل أصبحت السلطة 
القضائي���ة يف مص���ر طرف يف الصراع السياس���ي وهي معرك���ة فتحها الرئيس حممد مرس���ي أبان حكمه 
حي���ث اص���در إعالنه الدس���توري أو باألح���رى الدكتاتوري الذي حصن في���ه قراراته حتى م���ن القضاء يف 
س���ابقة ال يق���وم بها إال حاكم دكتاتوري وليس رئيس منتخب ع���رب صناديق االقرتاع حيث ألغى الرئيس 
حممد مرس���ي  اإلعالن الدستوري املؤقت الذي صوت له الشعب املصري قبل االنتخابات الرئاسية اليت فاز 
بها الرئيس مرس���ي وهنا وفق املس���ار الدميقراطي والبعد الدس���توري فقد الرئيس حممد مرسي شرعيته 
كرئيس منتخب حنث بالقس���م الذي أداه عند اس���تالم الرئاس���ة بعدم احملافظة على اإلعالن الدس���توري 

وإلغاء إرادة الشعب الذي انتخبه ومنحه الشرعية .

طربق ومفرتق الطرق

جيتم���ع الليبي���ون بطوائفه���م واختالفاتهم  ليعلن���وا للعامل عن 
حماولته���م االخرية جلمع الش���مل وواد اخل���الف وبناء دولتهم 
احلديث���ة... الي���وم تلتق���ي عيون أمهات الش���هداء لتنظ���ر بتفقد 
كل من رفع يده ليقس���م الوالء للوطن والوف���اء بدماء أبنائهن 
وليعلنوا ألجدادهم الذين عربوا معابر السلوم اىل طربق صيف 
س���بعن عام مضى ليحرروا هذا الوطن انهم على العهد باقون... 
اليوم ينظرالعامل بأكمله وليس الليبيون فقط اىل هذه املدينة 
التارخيية ليس���أل ش���عبنا الطيب عن مقدرته على اخلروج من 
الش���دة. ه���ل لن���ا ان حنول أقت���م ايام فوضانا السياس���ية و اس���وا 
اقتتال فوضوي تعيش���ه ازقتنا ومدنن���ا اىل مجعة حمبة واتفاق 
واىل خط���وة تعد باخلري على أمتنا املتعطش���ة لألم���ان واهلدوء 
وترس���خ مب���ادئ االح���رتام وتقدير الغ���ري على مجي���ع أطيافهم 

وأفكارهم.
يف مث���ل ه���ذا اليوم من س���بعن عاما وق���ف احملارب���ون الليبيون 
على مش���ارف طربق يف اس���رتاحة من مس���رية بدأت يف منطقة 
اجليزة املصريه حيث أس���س اجليش الليي وانتهت حن انتشر 
اجلي���ش الليي يف روابي وم���روج وجبال ليبيا لريس���خ وحيمي 
قانون وحدود دولة االس���تقالل. واليوم يتطلع املواطن الليي ان 
تكون مش���ارف هذه مدينة الساحل اهلاديء منطلقا لعودة القيم 
والقانون وشرعية القضاء وتأسيسا جليش ليي جديد حيتضن 

مفاهيم دولة ليبيا احلديثة.
والي���وم يقف كل الليبين على مش���ارف نف���س املدينة ممثلن 
يف ش���خصيات م���ن انتدب���وا ليعربوا بق���وة عن رغب���ة موحدة يف 
ان يؤس���س جيش جديد لينتش���ر م���رة اخرى ب���ن مدننا وقرانا 

ويرسخ األمان واالحرتام وسلطة الدولة وقانونها.
الي���وم وج���ب عل���ى كل الليبي���ن ان يتكاثفوا ويرمج���وا الفتنة 
وحيتضن���وا الكلم���ة الطيب���ة وان حيرتم���وا م���ا يصنع���ه ه���ؤالء 
املمثل���ون الش���رعيون دون مضغ او اش���تباه.. فلم يع���د لدينا روح 
وال فرص���ة املغالط���ة... واليوم أيضًا وجب عل���ى الليبين الوفاق 
والوئام ووضع اخلالف والس���الح على جنب. وعليهم ان ينظروا 
اىل إخوانهم يف كل مكان كما نظر رس���ولنا اىل اجلميع حبب 

وعطف ودون عزل او امتهان. 
كفانا لوم وتصنيف وكره وابتالء. 

كلن���ا أس���رة واحدة ب���ال اس���تثناء وعقيدتنا واحدة تس���لم باهلل 
الواح���د األح���د احللي���م الغف���ور ورس���وله املصطف���ى وخلفائ���ه 

العادلن.
وكما ابدع املس���لمون ابان حقب تارخيية امتزجت بفهم عميق 
وج���دي ملفاهيم االس���الم ،وما أبتكره االنس���ان م���ن علم وتقدم 
تكنولوج���ي يعد بعامل افضل ،فعلينا ان نبين دولتنا بنفس املزيج 
احلض���اري ،فأطفالن���ا اح���ق بدولة حديث���ة متكامل���ة تعهدهم 

العيش باحرتام وتعليم وصحة ورفاهية.
اليوم وجب على كل ليي ان يس���ال نفس���ه ما ميك���ن ان يفعله 
ش���خصيا ويف إطار متمعه الصغري لتأييد ودعم مسار الدولة 
اجلدي���دة ،وم���ا ميك���ن ان يقدمه لدع���م هؤالء الرجال والنس���اء 
الذين جيتمعون اليوم يف طربق ،حتت اصعب الظروف ،وأقصى 
ايام صيفنا العصيب ،لريمسون على صخور روابي ميناء طربق 

صورة طريق جديد خترجنا من وحل مرحلة حالكة الظالم. 
و لنب���دأ بان يقس���م كل ليي وليبية الوالء مل���ن ميثلنا اليوم يف 

طربق ،كما هم يقسمون اليوم الوالء لنا ولليبيا.

هاني شنيب

)روي���رتز(: اتف���ق وزي���ر اخلارجي���ة 
األمريك���ى ج���ون ك���ريى ورئي���س 
احلكومة التونس���ية مه���دى مجعة 
عل���ى تكثيف املش���اورات خبصوص 
الوض���ع ف���ى ليبي���ا، ج���اء ذل���ك فى 
مكامل���ة هاتفي���ة مجع���ت الطرف���ن 
وأعلن���ت عليه���ا رئاس���ة احلكوم���ة 
التونس���ية فى بيان الي���وم. وتدارس 
الطرفان الوضع باملنطقة و" خاصة 
الوضع فى ليبيا وعلى احلدود وعرب 

كريى فى ه���ذا الصدد عن تقديره 
ف���ى  التونس���ية  احلكوم���ة  جله���ود 
الدبلوماس���ين  إلجالء  مس���اعدتها 
األمريكي���ن ف���ى ليبي���ا كما كان 
الوضع فى منطقة الشرق األوسط 
وفق���ا  اهلاتفي���ة"،  املكامل���ة  حم���ور 
للبي���ان. واتفق مجعة وكريى على 
" تكثي���ف املش���اورات خ���الل األي���ام 
القليلة القادمة على مستوى وزراء 
خارجي���ة البلدي���ن". وأش���ار كريى 

إىل "مواصل���ة الوق���وف إىل جان���ب 
تونس فى م���ال مكافحة اإلرهاب 
ومده���ا مب���ا يتطلب ذلك م���ن دعم 
لوجسيت". وتش���هد ليبيا منذ أكثر 
من أس���بوعن اشتباكات دامية فى 
العاصم���ة طرابل���س وف���ى بنغازي، 
ش���رقى الب���الد، مما دف���ع دوال عدة 
الدبلوماس���ية  بعثاته���ا  إج���الء  إىل 

ودعوة مواطنيها إىل مغادرة .

كريى ومجعة يتفقان على تكثيف 
املشاورات بشأن ليبيا

والتع���اون  اخلارجي���ة  وزارة  دان���ت 
الدولي بش���دة اجملازر اإلس���رائيلية 
الش���عب  تس���تهدف  ال���يت  اليومي���ة 
راح  والت���ى  غ���زة،  يف  الفلس���طيين 
ضحيتها أكثر من 1400 ش���هيًدا 
وأكثر م���ن 6000 جريح، أغلبهم 
واملدني���ن  والنس���اء  األطف���ال  م���ن 
األبري���اء. وأكدت ال���وزارة، يف بيان 
هل���ا يف الوق���ت ال���ذي تدي���ن بأش���د 
العبارات ه���ذا العدوان اإلس���رائيلي 
املس���تمر على غ���زة، وه���ذا التدمري 
البي���وت  آلالف  واحلاق���د  اهلائ���ل 
عل���ى قاطنيه���ا، وللبني���ة التحتي���ة 
ال���يت طالت املستش���فيات وحمطات 
الكهرباء واملدارس واملساجد، تطالب 
اجملتم���ع الدول���ي س���رعة التدخ���ل 
إليقاف هذه اجمل���ازر وهذا التدمري. 

وأوضح���ت ال���وزارة أن م���ا يقوم به 
الكي���ان الصهيون���ي م���ن اس���تهداف 
األبري���اء  للمدني���ن  عش���وائي 
واملؤسسات اإلنس���انية الفلسطينية 

والدولي���ة هو انتهاك ص���ارخ للقيم 
اإلنس���انية ولقواعد القانون الدولي 
جت���رم  ال���يت  جني���ف  واتفاقي���ات 
استهداف املدنين. وأشارت الوزارة، 
يف بيانه���ا، إىل أن اجملتم���ع الدول���ي 
أمام ه���ذه التج���اوزات لي���س له إال 
خي���ار واح���د ال بدي���ل ل���ه أال وه���و 
إالدان���ة والوق���وف حبزم ض���د هذا 
الع���دوان والعم���ل بأقص���ى س���رعة 
على وضع حد ل���ه. وجددت الوزارة 
التأكيد عل���ى تضامن ليبيا الكامل 
وحق���ه  الفلس���طيين  الش���عب  م���ع 
عل���ى  املس���تقلة  دولت���ه  إقام���ة  يف 
كامل أراضي���ه وعاصمتها القدس 

الشريف.
املصدر :ليبيا املستقبل

اخلارجية الليبية تدين االنتهاكات 
اإلسرائيلية يف غزة
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عبد السالم املدني

من العروض املسرحية إىل ظهور سينما وطنية
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فيما تتسابق قنوات االعالم احمللية 
، ووس���ائط التواص���ل االجتماع���ي 
يف ليبي���ا عل���ى التفن���ن يف العوي���ل 
والصراخ، ونقل ما حيدث يف البالد 
من قتل وح���رق وخطف ، وتصفق 
لليبيى الذي أحرق خزانات النفط 
بنف���س الي���د تصف���ق فيه���ا للي���ي 
ال���ذي حي���اول إطف���اء احلريق ، يف 
موق���ف تعجز نظريات علم النفس 
واالجتم���اع ع���ن حتليله وتفس���ريه 
الع���امل حت���ى يف  أبهرن���ا  ، فنح���ن 
خالفاتن���ا  م���ع  التعام���ل  طريق���ة 
 ، للغنيم���ة  أقتس���امنا  وطريق���ة 
فاالخوة املتحاربن ش���عارهم واحد 
الذب���ح  وطريق���ة   ، أك���رب(  )اهلل 
واحدة ، وأس���باب التقات���ل واحدة ، 
وهم أيضا يعيش���ون يف نفس املكان 
الذي يتقاتلون فيه . ويف ذات الوقت 
مكف���وخ  اللي���ي  املواط���ن  الي���زال 
الراس م���ن اعالم���ه الس���يئ، ومن 
أدخن���ة اللهب املتصاع���د من حرب 
االس���تيالء عل���ى املط���ار وكأنه يف 
دولة أخرى ، وم���ن خزانات اململؤة 
بالنف���ط احمل���روق ال���ذي هو حمل 
الن���زاع ب���ن م���ن يصف���ون بعضهم 
باملليشيات،ويف سبات طويل وغياب 
كامل حلكومة فاشلة اليستطيع 
الس���موكنغ  ببدلت���ه  رئيس���ها 
وحذائ���ه الالم���ع ، رك���وب طائرة 
م���ن طرابل���س متجه���ة اىل طربق 
ومينع���ه م���ن ذل���ك مواط���ن لي���ي 
ع���ادي )الب���س( ش���ورت وشبش���ب 

صبع . 
حي���دث ه���ذا ودول الع���امل تنص���ح 
رعاياها مبغادرة هذا البلد العجيب 
واالجنلي���ز  االمري���كان  ،هرب���وا 
معض���م  وتس���تعد   ، والفرنس���يس 
األجنبي���ة  الدبلوماس���ية  البعث���ات 
وت���رك  الب���الد،  ملغ���ادرة  االخ���ري 
الليبي���ون حيرق���ون بعضهم بعض 
وس���ائل  تهت���م  الوق���ت  ه���ذا  يف   .
االع���الم الربيطاني���ة مب���ا حي���دت 
يف ليبي���ا ، ولك���ن يف إط���ار ميكنهم 
من االس���تفادة القصوى لتصب يف 
صاحل  االجنليز ، فما يهم ماكينة 
االع���الم الربيطاني���ة يف الواقع هو 
جع���ل املواط���ن الربيطان���ي يش���عر 
الربيطاني���ه  الق���وات  أن مس���اهمة 
يف أس���قاط حكم الق���ذايف ، متنحه 
احلق يف أن يعتقد وبقوة أن الزيت 
األسود املهدور واحملروق يف طريق 
املط���ار بطرابلس ، أو ال���ذي يهرب 
م���ن أب���اره يف اجلن���وب اللي���ي إىل 
جهات غري معلومه ، لالجنليز حق 

فيه .
فقد نش���رت صحيفة ال���دي تاميز 
الربيطانية يف افتتاحيتها األس���بوع 
املاض���ي يف عددها الصادر يوم -29

2014-7 مقاال مطوال عن حريق 
خزان���ات النف���ط ، وأح���دات املطار ، 
نوهت فيه أن املقال يعرب عن وجهة 
نظ���ر الصحيف���ة وعنونت���ة بعبارة 
 The "   "تش���اؤمية " احتض���ار ليبيا
Agony of Libya ". هذا العنوان 
اليعك���س بش���كل دقي���ق م���اورد يف 
سطوره  الذي اس���تهلته الصحيفة 
بدع���وة دول الع���امل ،ودول الغ���رب 
بش���كل خاص، ملس���اعدة ليبيا اليت 
تتجه اىل التقس���يم حبس���ب تعبري 
الصحيفة !! ورغم أن أحداث املطار 
وحري���ق خزانات النف���ط واحلرب 
الدائ���رة يف طرابل���س العالقة هلا 
ال���ذي اك���دت علي���ه   ، بالتقس���يم 
التاميز اللندنية . وميكن ببس���اطة 
أكتش���اف الرس���الة ال���يت ترغ���ب 
الصحيفة يف ايصاهل���ا للعامل ،عرب 
ه���ذا املقال االفتتاح���ي الطويل من 
خ���الل تاكيده���ا أكثر م���ن مرة 
ان ليبي���ا تعت���رب أح���د دول افريقيا 
الغنية بالنفط وانه رغم مس���اعدة 
يف  الليبي���ن  وفرنس���ا  بريطاني���ا 
التخل���ص م���ن القذايف قب���ل تالث 
س���نوات، إال أن الب���الد تتج���ه حن���و 

الفوضى بشكل سريع !!!
اىل  ب���ذكاء  الصحيف���ة  وتس���تمر 
التلمي���ح اىل ان���ه رغ���م انه���اء حكم 
القذايف الديكتاتوري ،إال أن الغرب 
الدول���ة  بن���اء  ليبي���ا يف  يس���اند  مل 
بالق���در الكايف واملطل���وب الن ليبيا 
)على حد تعبري الصحيفة( حتولت 
إىل كيانات صغرية حيكمها أمراء 

خمتلف���ة،  بايديولوجي���ات  ح���رب 
مص���در  النف���ط  ويس���تهدفون 
ق���وت الليبي���ن الوحي���د، واملطارات 
والط���رق الس���احلية والبن���وك ، يف 

غياب شبه تام لسلطة الدولة !!!
الصحيف���ة  أفتتاحي���ة  وتواص���ل 
اس���تغالل ماحيدث عندنا كورقة 
احملافظ���ن  ح���زب  عل���ى  ضغ���ط 
وديفي���د كام���ريون حيت أش���ارت 
اىل  كام���ريون  وص���ول  أن  إىل 
منصب رئيس الوزراء دون سياس���ة 
خارجي���ة واضحة جعلت���ه يتورط 
الص���راع  أو بأخ���ر يف ه���ذا  بش���كل 
ليبي���ا  يف  حي���دث  ال���ذي  الدم���وي 
االن وال���ذي ف���اق كل التوقع���ات . 
لذل���ك خلصت التامي���ز إىل أنه من 
بريطاني���ا  تتدخ���ل  أن  الض���روري 
ماحي���دث  اليق���اف  ق���وي  بش���كل 
عل���ى أعتب���ار أن اهل���دف م���ن دعم 
أس���قاط  يف  ومس���اعدتها  ليبي���ا 
الق���ذايف يف البداي���ة كان لتحقيق 
الدميقراطية وبناء مستقبل أفضل 
يف ه���ذا البلد القريب منا ولكن هذا 
مل حيدث ب���ل ماحدث ه���و العكس 
متاما .فاجلماعات العلمانية )على 
حد وصف الصحيفة ( واجلماعات 
تتع���رض  امل���رأة  حبق���وق  املعني���ة 
للتهديد من املتمردين االسالمين 
بينم���ا ال تتمكن الدول���ة اليت تنهار 

من محايتهم.
وجتدر اإلش���ارة إىل أنه س���بق وأن 
نش���رت صحيفة الفاينش���ال تاميز 
يف عدده���ا الصادر يوم العاش���ر من 
م���ارس هلذا العام تقري���را صحفيا 
مط���وال ومهما عن اجلن���وب الليي 
الذي يع���د منبع���ا رئيس���يا للنفط 
وال���ذي اتهم���ت احلكوم���ه الليبييه 

وقتها مليش���يات متطرفة بتهريبه 
،فيما أتهم���ت املليش���يات احلكومة 
بس���رقته . التقري���ر ال���ذي ارس���له 
بورزو داراغاهي مراسل الفايننشال 
يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
أفريقي���ا ، وصف���ه يف صفحته على 
توي���رت بان���ه ( أروع وأهم ماقدم من 
تقارير خالل عمل���ه مع الصحيفه 
من���ذ وق���ت طوي���ل ) ي���دأ التقرير 
بعن���وان مثري يصف ليبي���ا بالوعرة 
وحت���دث   Libya’s badlands
مقاب���الت  ع���رب  ش���ديد  باس���هاب 
متنوع���ة م���ع اجلنوبين ان صحت 
ب"تب���و  العالق���ة  ع���ن  التس���مية 
تقط���ن  "ال���يت  وط���وارق  وع���رب 
اجلنوب الليي ش���ديد االتساع . بدا 
داراغاه���ي تقريره بوص���ف رحلته 
ال���يت انطلق���ت م���ن بل���دة أوب���اري 
جنوب���ا  م���رت  كيل���و  مخس���ن  اىل 
حيرس���هم رف���اق ابراهي���م موس���ى 
أحد قادة املليش���يات التباوين على 
ح���د تعب���ريه) املكلفه حبماي���ة ابار 
النف���ط اللي���ي يف اقص���ى اجلنوب 
لس���ان  التقري���ر عل���ى  ب���ن  .وق���د 
ي���د  الس���الح االن يف  :) أن  موس���ى 
اجلمي���ع هنا ,وأن القاعدة تأتي من 
مال���ي . بينما تدخ���ل املخدرات من 
اجلزائر والنيجر!!(  . وأس���تعرض 
التقرير ماحدث مع رجل مس���ؤول 
عل���ى بواب���ة كان يس���يطر عليه���ا 
مس���لحن من الزنت���ان منعهم من 
التصوير والتحدث اىل أي شخص 
أو التق���دم ص���وب حق���ل الش���رارة 
النفطي الذي يدار بش���كل مشرتك 
م���ن قب���ل ليبي���ا و ش���ركة النفط 
اإلسبانية، ريبسول . وعرج التقرير 
واصف���ا ف���زان باالوزة ال���يت تبيض 

الذه���ب وكي���ف مت العب���ث وعدم 
االس���تفادة م���ن ه���ذة االمكاني���ات 
والرتواث بس���بب احل���روب القبلية 
مشريا اىل مايعرف باحداث السبت 
االس���ود ال���يت حصل���ت ب���ن التب���و 
والع���رب والط���وارق يف تلك اآلونة 
... ويف أش���ارة صرحية نقل املراسل  
لصحيف���ة الفايننش���ال تاميز على 
لس���ان حممد وردوغو التباوي أحد 
ق���ادة التب���و ) إذا مل يعطونا حقوقنا 
ويس���تمروا يف إس���اءة التعامل معنا 
سنعلن اننا لسنا جزء من ليبيا ,هذه 
أرضنا حن���ن !!!!! (  . ويف جانب أخر 
من التقرير أش���ارت الصحيفة اىل 
ماوصفته بالزعيم املتحدث باس���م 
مل���س حكم���اء قبائل س���بها ،) أن 
القذايف جلب س���بعمائة ومخس���ن 
الف من ذوي البش���رة الس���وداء من 
النيج���ر وتش���اد و مال���ي إىل ليبي���ا 
خالل احلرب وأن ،مائة ومخس���ن 
الف منهم فق���ط عادوا إىل ديارهم 
( بينم���ا نقل���ت عل���ى لس���ان أمينة 
إبراهيم ، وه���ي تارقية عمرها 42 
عاما امرأة رفض السلطات منحها 
الرغ���م  عل���ى  الليبي���ة  اجلنس���ية 
م���ن انه���ا ول���دت يف نال���وت أحدى 
امل���دن اجلبلي���ة  الكب���رية يف الب���الد 
باملوريتاني���ة  ينعتونه���ا  وكي���ف 
بسبب بش���رتها الس���مراء . وأختتم 
داراغاه���ي تقري���ره بالتاكيد على 
األب���ار  م���ن  القري���ب  اجلن���وب  أن 
اليت بها أك���رب احتياطيات للنفط 
يف مش���ال أفريقي���ا ، ال توج���د ب���ه 
مدارس ، ويش���كو س���كانه احمللين 
من عدم وجود مستوصف أو عيادة 
صحي���ة واحدة وانه���م ميوتون من 

لدغ العقارب.!!!
ه���ذا مايهتم به أعالمهم ،تس���خري 
وتقس���يم  لصاحله���م  ماحي���دث 
الب���الد ، فيما نكتفي حنن واعالمنا 
والتصفي���ق  والتكب���ري  بالتهلي���ل 
كلم���ا قت���ل ليي لي���ي ، ويف مأمت 
تقديم واج���ب الع���زاء جنلس على 
الكراس���ي نقت���ل الوق���ت باحتس���اء 
)الشاهي( وننعت بعضنا ياملليشيات 
واالزالم  ،والطحال���ب  واخلناب���ه   ،
واملقملن وتوار الناتو والفيدرالين 
واملركزين وشيالة العسل واشباه 
الث���وار ,والش���الفطية امله���م الأحد 
فكر ه���ل حن���ن أوالد ب���الد صح؟؟  
وهل حي���ق لنا أن نعي���ش يف البالد 

اليت حنرقها بايدينا ؟؟ !!!!!  

الصحافة الربيطانية تدق طبول االنقسام يف ليبيا ...!!!   
سامل أبوظهري
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والدة فــن  
تعت���رب الس���ينما ف���ن م���ن الفن���ون املعاص���رة إذ 
التحقت ببقي���ة الفنون األخرى يف نهاية القرن 
التاس���ع عش���ر واعتربت بأنها أيض���ا فن تعبريي  
والصورة املتحركة هي إح���دى أدواتها األوىل،  
ث���م احلق بها الص���وت بعد ذلك . بدأت الس���ينما 
يف البداي���ة مرد  “لعبة”  ب���ل اعتربها البعض 
أنها ال تعدو أن تكون إال مرد تس���لية  س���يخبو 
ضجيجه���ا بعد ف���رتة وجي���زة.  إال أن الس���ينما 
عكس���ت نظ���رة املتش���ائمن هل���ا،  فق���د ش���قت 
طريقها وأصبحت هي ع���ن الفنان اليت تراقب 
وتنفع���ل، ه���ي رؤيته أيض���ا أينم���ا كان بل هي 
اليت حت���س بإحساس���ه وتهت���ز خللجات���ه. ومع 
م���رور الوق���ت تع���ددت وظائفه���ا وحتول���ت من 
مرد تس���لية إىل فن أكثر نضجا فاكتسبت 
لغ���ة خاصة بها اس���تمدتها من تن���وع مواضيعها 
املختلفة باختالف مدارس���ها وتشعب مفاهيمها 
وما تطرحه من تساءل حول هويتها وانتماءاتها 
لش���عوب خمتلف���ة يف ايديولوجيته���ا الفكري���ة 

والثقافية. 
وص���ل الفن الس���ينمائي إىل ال���دول العربية يف 
ف���رتة مبكرة من الق���رن املاضي وحط رحاله يف 
مصر يف نهاية العش���رينات أي بعد قرابة أكثر 
م���ن ثالث���ون عاما م���ن التج���ارب الس���ينمائية 
العاملي���ة يف كل من أوربا وأمري���كا إىل االحتاد 
السوفييت السابق. فش���هدت السينما خالل هذه 
احلقب���ة العديد من التطورات والتجارب الفنية 
حت���ى وصل���ت يف مطل���ع الق���رن العش���رين إىل 
ح���د الكم���ال ففرضت نفس���ها كف���ن ال ميكن 
االس���تغناء عنه.  يف البداية كان ظهور السينما 
كآل���ة ال كفن إال أن الص���ورة املتحركة اليت 
جاءت نتاج هذه اآللة فرضت نفسها كفن قائم 
بذاته ومستقلة عن الصورة الثابتة . ففي الصور 
األوىل ال���يت التقطته���ا آل���ة األخوي���ن )لوميري( 
كخ���روج العمال م���ن املصنع وإطع���ام الطفل 
ودخول القطار إىل حمطة   “الس���يوطا “ جعل 
اجلمه���ور يش���عر بانده���اش غريب كما ش���عر 
البع���ض اآلخر باخلوف بس���بب مش���هد القطار 
وهو قادم داخل الشاشة البيضاء.  وكان ذلك هو 
بداية االنبهار األول واإلحساس بالرهبة واملتعة 
يف آن واح���د جعال من الصورة املتحركة ترتبع 
على س���دة الفنون الس���بعة.  ومن���ذ ذلك التاريخ 
أيضا بدأ املخرتعون يولون اهتماما لآللة ولفنها 
بأنه س���يكون هلا مستقبل زاهر وليس كما تنبأ 
هل���ا خمرتعه���ا األول بأنه���ا ل���ن تقدم إال ش���يئا 
مضحكا ومس���ليا .  وم���ع مرور الوق���ت تطورت 
السينما بش���كل متوازي : فبينما كان املنظرون 
األوائ���ل  جي���دون يف تط���ور النظري���ات الفني���ة 
كفن املونتاج وتركيب الصورة جلعل املشاهد 
أكثر إث���ارة،  كانت املصانع بدورها جتتهد يف 
صنع آالت مميزة يف الش���كل وأكثر مالئمة يف 

العمل وأسرع أداء. 

العهد الرتكي وبدايات النهضة املسرحية
وصل الفن السينمائي إىل ليبيا كغريها 
م���ن ال���دول العربي���ة يف ش���كل عروض 
الش���ركات  طري���ق  ع���ن  س���ينمائية 
االيطالية وذل���ك بعد غزو ايطاليا لليبيا 
سنة 1911.  إذ متكن  بعض سكان املدينة 
القدمي���ة واجلاليات األجنبي���ة األخرى 
من مشاهدة بعض العروض داخل املعلم 
التارخيي قوس “ ماركوس اوريليوس 
“ املط���ل على البحر حي���ث اختذ يف بادئ 
األمر ك���دار عرض .   مل تكن العروض 
يف بدايته���ا متاح���ة للجميع ب���ل لبعض 
الش���رائح املثقف���ة يف املدين���ة القدمي���ة 
وبال���ذات الغالبية من اجلالية االيطالية 
واليوناني���ة والتجار اليه���ود وقلة قليلة 
من الليبين . أما املدن الصغرية والنائية 
فل���م يع���رف الف���ن الس���ابع هل���ا طريقا، 
والن الس���ينما ال ت���زال يف بداياتها حتى 
يف ال���دول اليت اخرتعت فيها. فلم تنش���ا 
بعد أماكن خاصة للعروض بهذه املدن 
أو الق���رى لع���دم وج���ود جالي���ة أجنبية 
أو نش���اطات ثقافي���ة.  يف بداي���ة الق���رن 
العش���رين وعندما كانت الس���ينما تنمو 
 “ منش���غلون   الليبي���ون  كان  وتزده���ر 
باجله���اد “ وحمارب���ة الغ���زو االيطالي،  
فالوقت مل يك���ن متاحا للفرجة والعامل 
الثقايف واالقتصادي ال يس���محان بذلك.   
فاملس���رح ال���ذي ظه���ر مبك���را يف بع���ض 
ال���دول العربي���ة ال ي���زال ه���و اآلخ���ر يف 
بدايت���ه بل ومل تظهر معامل���ه يف ليبيا إال 

يف نهاي���ة العش���رينات يف ش���كل عروض 
وصور متحركة ) أي السينما ( حسبما 
أورده الرحال���ة أ.بريناي .   على اثر ذلك 
تكونت يف بادئ األمر النواة األوىل ملسرح 
حملي حتت احلكم العثماني إال أن احد 
املهتم���ن يف ه���ذا اجمل���ال يس���تبعد قيام 
مس���رح يف العه���د الرتك���ي باعتب���ار أن 
املواط���ن الليي بق���ي لف���رتة طويلة من 
الوقت بعيدا عن أي نش���اط ثقايف بسبب 
السياس���ة العثمانية وتقييدها للحريات 
العام���ة .  وم���ع بداي���ة القرن العش���رين 
واستش���عار تركيا للخط���ر مسح حزب 
الش���باب والرتق���ي س���نة 1908 حبري���ة 
التعبري فأسس���ت اجلرائد والدوريات يف 
والي���ة طرابلس الغ���رب، انتعش���ت فيها 
إىل حد م���ا احلي���اة الفكري���ة والثقافية 
حت���ى بداية الغزو االيطال���ي الذي أنهى 
حقب���ة تارخيية للعه���د العثماني الثاني 
حكم فيها ليبيا قرابة 80 س���نة )1831 
1911-(.  وق���د متيزت الف���رتة األخرية 
م���ن احلكم العثماني بنش���اطات وانفتاح 

يف ماالت الثقافة واألدب. 
إنش���اء  االنفت���اح  ه���ذا  لنت���اج  وكان    
مدرس���ة الفن���ون والصنائع اإلس���المية 
كي تس���اهم يف إث���راء احلي���اة الرتبوية 
احل���ريف  املي���دان  وتنش���يط  والعلمي���ة 
وامله���ين وم���االت الفن���ون ال���يت تفتقر 
إليها البالد.   فانش���أ داخل هذه املدرس���ة 
فيم���ا بع���د ناد هلواة املس���رح ع���ن طريق 

مموع���ة م���ن املدرس���ن والطلبة ومت 
باعتباره���ا  مس���رحية  ع���روض  إع���داد 
جانبا من النش���اط الفين.  يف ذات الوقت 
مت افتت���اح الن���ادي األدب���ي التابع حلزب 
العدي���د  وبرغ���م    . الوط���ين  اإلص���الح 
م���ن االجته���ادات اليت ح���اول البعض أن 
يس���اهم به���ا حس���ب إمكانيات���ه وبرغ���م 
ظ���روف حرية التعب���ري املتاح���ة حينها،  
فقد ظل املش���هد الثقايف الليي يف مطلع 
العش���رينات وحت���ى نهاي���ة الثالثين���ات 
منسيا ومهمش���ا ألس���باب عديدة :  منها 
والفق���ر  الليبي���ة  االيطالي���ة  احل���رب 
وهج���رة العق���ول إضاف���ة إىل الظروف 
واالقتصادية  والسياس���ية  االجتماعي���ة 
الصعب���ة ال���يت مر به���ا اجملتم���ع الليي.   
وق���د اس���تمر احلال حت���ى بع���د احلرب 
العاملي���ة الثانية، فايطالي���ا اليت ازدهرت 
م���ن جانبه���ا  تس���اهم  الفن���ون مل  فيه���ا 
بنش���رها يف ليبي���ا البل���د ال���ذي احتلت���ه 
وأخضعته لسيطرتها ألكثر من ثالثة 
عق���ود من الزمان.  رمبا انش���غال ايطاليا 
باحلرب العاملية األوىل وحربها مع ليبيا 
مل ميكناها من االهتمام باجلانب الثقايف 
واحتمال استش���عارها بان الليبين شعب 
قاب���ل لالندم���اج وغ���ري مستس���اغ  غ���ري 
لثقافة دخيلة ولفعل ذلك قد يستوجب 
هذا األم���ر وقتا طويال.  فهي قد خرجت 
منهكة من احل���رب العاملية الثانية وغري 
ق���ادرة عل���ى االهتمام بالتنمية وبش���كل 

من العروض املسرحية إىل ظهور سينما وطنية

جوهري على ش���اطئها الراب���ع كما كانت 
تس���مي ليبيا قبل الغ���زو.  إال أنها و يف مطلع 
الثالثين���ات،  حاول���ت أن تهتم جباليتها اليت 
تس���تحوذ على جل األراضي واملزارع،  فبدأت 
بالتوس���ع يف العم���ران يف كل من طرابلس 
وبنغازي كبن���اء اإلدارات واملدارس واحملال 

وإقامة دور العرض والتوسع فيها.  
  أما يف مال الفنون ومع مطلع الثالثينات 
كان املسرح والعاب الكاراكوز واالحتفاالت 
الدينية هي وسيلة التعبري الوحيدة يف البالد. 
ويذكر املخرج الراحل حممد الفرجاني يف 
كتاب���ه قصة اخليالة الليبية يف نصف قرن 
: “ بأن���ه مل يك���ن هن���اك يف تل���ك الف���رتة أي 
إنت���اج س���ينمائي حمل���ي ..”   ويضيف نفس 
املخ���رج بان ليبيا يف العه���د االيطالي كانت 
تس���تغل م���ن قب���ل بع���ض ش���ركات اإلنتاج 
االيطالي���ة يف تصوي���ر املناظ���ر الصحراوية 
واآلث���ار الروماني���ة لبعض مش���اهد أفالمها 
وألش���رطتها الدعائية. يف نهاية األربعينات 
ويف هذا اجملال تعاون الفن���ان فؤاد الكعبازي 
مع بعض الش���ركات االيطالية اليت كانت 
تقوم بالتصوير ألش���رطة وثائقية وروائية 
وبعض الزوايا الدينية،   كما استغلت أيضا 
بعض األماك���ن الصحراوية ومواقع أثرية 
رومانية ويونانية  . احلق بوزارة اإلعالم بعد 
االس���تقالل يف اخلمس���ينات قس���م التصوير 
الس���ينمائي إلنتاج اجلري���دة املصورة لتهتم 
بالنش���اطات الثقافية والفنية واالجتماعية 
والسياس���ية أيضا. ومل تتعدى هذا احليز إال 
يف مطلع الستينات عندما فكر البعض ومن 
أخذت���ه الغ���رية باملغامرة والدخ���ول يف إنتاج 
بعض األعمال الس���ينمائية لتكون بالنس���بة 
له س���بق الش���رف وتس���جيل أول مبادرة. إال 
أن تلك املغامرة ظلت حمصورة داخل نطاق 
التجرب���ة الس���ينمائية يف دول���ة مث���ل ليبيا 
مل تنش���أ فيه���ا بع���د صناع���ة الس���ينما.  فقد 
اصطدم���ت هذه احملاوالت بالواقع فال وجود 
لثقافة س���ينمائية أو نوادي سينما بل وحتى 
مكتب���ات فنية ميكن أن جيد فيها املرء بعض 
املراج���ع ه���ذا باإلضافة إىل ع���دم وجود من 
يؤم���ن أصال مبثل هذه التجارب ويش���جعها 
ويك���ون حت���ى مس���اعدا يف رف���ع املعنوي���ات 

وبالتشجيع املادي إن أمكن ذلك. 

قد متيزت الفرتة 
األخرية من 

احلكم العثماني 
بنشاطات وانفتاح 

يف جماالت 
الثقافة واألدب

احملاوالت األوىل لنشأة سينما وطنية

كانت احملاوالت السينمائية اليت ظهرت 
بوادرها األوىل يف نهاية الس���تينات القصد 
منه���ا التع���رف على هذا الف���ن وحماكاة 
ال���دول املنتجة له، على اعتباره فنا جديدا 
ميكن تطويعه كاملسرح مثال. فالعروض 
الفني���ة اليت س���بقت املس���رح كانت تقدم 
للجمهور بعض حماوالت عرض الفرجة 
كعرض الع���اب الكراكوز  أي ) مس���رح 
الظ���ل ( أو كما مساه األتراك قدميا "ظل 
اخلي���ال" الذي جلبوه معه���م  يف منتصف 
القرن التاس���ع عش���ر وتوارثه الليبيون أب 
عن جد وأوجدوا له أماكن للفرجة ومع 
مرور الوقت حاز هذا الفن على استحسان 
اجلمهور خصوصا األطفال يف املناس���بات 
الكبرية كشهر رمضان واألعياد الدينية. 
وكم���ا يصف هنا اح���د الرحالة يف بداية 
القرن املاضي يف زيارته للمدينة القدمية 
عندم���ا ن���زل به���ا واصفا بعض ش���وارعها 
قائال : "..يوجد  بالقرب من ميدان الساعة 
أو ش���ارع فن���دق الري���ح  مموع���ة م���ن 

املقاهي حيث   
يأتي الناس ملش���اهدة ع���روض الكراكوز  

  "..
وق���د ازدهرت ه���ذه األلعاب حت���ى مطلع 
اخلمس���ينات ومن ابرز عارضي هذا الفن 
الوس���طي  حمم���د  مح���زة  طرابل���س  يف 
ويلقب )بعمي الوسطي( ويف بنغازي سامل 
املكح���ل وبازاما  . اس���تمرت هذه العروض 
لفرتة من الزمن إىل أن هجرها أصحابها 
لظروف ما،  إما ألنها مل تعد تالقي إقباال 
م���ن قب���ل اجلمه���ور أو ألن العامل���ن بها 
ق���د تقاعدوا أو أوجدوا هل���م أعماال أكثر 
رحبا كما أن دخول وسائط فنية جديدة 
كاملذي���اع وانتش���ار العروض املس���رحية 
كان  وبنغ���ازي  طرابل���س  م���ن  كل  يف 

ل���ه أثرا س���يئا على الع���اب الكاراكوز.   يف 
اجمل���ال الس���ينمائي جاءت األف���كار األوىل 
ببعض احملاوالت إلنتاج أفالم قصرية هي 
اقرب إىل أفالم اهل���واة منها إىل احلرفية 
باعتبارها بدأت بداية عفوية دون دراس���ة 
مس���بقة. ".. إذ تعترب دراس���ة السينما  من 
أهم األس���س اليت يق���وم عليها تطور الفن 
الع���امل،   م���ن دول  دول���ة  أي  الس���ينما يف 
وباعتباره���ا أيض���ا اح���د عناص���ر الفن���ون 
اجلميل���ة اليت جي���ب دراس���تها يف مراحل 
التعليم املختلفة كتاريخ وحرفة وتذوق 
وهواي���ة أيض���ا.  يف ه���ذا اجمل���ال مل تعرف 
ليبيا أي معهد للس���ينما أو تشكيل نواد أو 
مجعي���ات على غرار الن���وادي واجلمعيات 
فع���دم  البل���د.   يف  املنتش���رة  الرياضي���ة 
نش���ر الثقافة واملعرف���ة الس���ينمائية بن 
األوس���اط الش���عبية غي���ب بالتال���ي إقامة 
نواد أو مجعيات تعنى بش���ان الفن السابع.  
وبش���كل - فضولي - ب���دأ االهتمام الفعلي 
بالبحث يف إمكانية اإلنتاج الس���ينمائي يف 
نهاية الس���تينات من الق���رن املاضي واليت 
قام بها بعض الذين درس���وا الفن الس���ابع 
يف بع���ض الدول العربي���ة ومن بن هؤالء 
املهتم���ن جن���د املخرج حمم���د الفرجاني 
ال���ذي درس الس���ينما يف مجهورية مصر 
العربي���ة ث���م ع���اد إىل ليبيا يف الس���تينات 
وعمل يف وزارة الثقافة واإلرش���اد القومي 
اجلري���دة  وبالتحدي���د  اإلع���الم  قس���م 
املص���ورة.  وم���ن خ���الل عمل���ه يف وبعض 
األعمال التسجيلية حاول أن يقوم بأوىل 
حماوالت���ه يف الفيل���م الروائ���ي يف س���نة 
1967 إال أنه���ا باءت بالفش���ل ومل تظهر 

إىل حيز الوجود.    
تواج���ده  وخ���الل  الثالثين���ات  ف���رتة  يف 
بايطالي���ا للدراس���ة اس���تطاع الفن���ان فؤاد 

الكعب���ازي أن يعاي���ش ع���ن ق���رب اإلنتاج 
الس���ينمائي. إذ اس���تطاع أن يتع���اون م���ع 
بع���ض املخرج���ن االيطالي���ن يف نهاي���ة 
األربعينيات وذل���ك إلنتاج بعض األعمال 
التسجيلية.  فاس���تعان يف ذلك الوقت مع 
زمي���ل له ايطالي اجلنس���ية ليي النش���أة  
م���ن اج���ل تصوي���ر فل���م ع���ن الزواي���ا يف 
ليبي���ا. وبعد ه���ذه احملاولة ال���يت يبدو انه 
قد كت���ب هلا النجاح،  ت���واىل إنتاج بعض 
األف���الم التس���جيلية يف ليبي���ا عن طريق 
ش���ركات إنتاج ايطالية. أما على املستوى 
احملل���ي ويف الفرتة الواقع���ة ما بن 1963 
إىل 1970 فق���د مت إنت���اج مموع���ة من 
األفالم الوثائقية مع مموعة أعداد من 
اجلري���دة املص���ورة وذلك بعد اس���تحداث 
قس���م اإلنتاج الس���ينمائي ب���وزارة اإلعالم 
بعي���د االس���تقالل.   فق���د نش���ط بع���ض 
الش���باب اهلواة بعد إنش���اء ش���ركة قطاع 
خاص تدعى " الش���ركة العربية الليبية 
لإلنتاج الس���ينمائي"  أدت احملاولة الثانية 
إىل إنت���اج فيل���م قص���ري بعن���وان "عندم���ا 
يقس���و الق���در " إخ���راج عب���د اهلل ال���زروق  
وهو فيلم روائي تسجيلي من إنتاج نفس 
الش���ركة وق���د ق���ام بالتمثي���ل خنبة من 
ممثلي املسرح. ثم كانت احملاولة الثالثة 
م���ن إنت���اج إدارة الس���ينما التاب���ع ل���وزارة 
اإلع���الم والثقافة ش���ريط روائ���ي طويل 
حيمل عن���وان : " الطريق " القصة ألمحد 
الدرناوي سيناريو وإخراج يوسف شعبان 
حممد . ويعاجل الفلم مش���كلة ربط املدن 
النائية بطرق معبدة لكي يستطيع الناس 
التنقل حبرية بن مناطقهم وبقية املدن 
األخ���رى وذل���ك م���ن خ���الل معان���اة نقل 
مريض إىل مستوصف القرية فوق عربة 

جترها الدواب عرب طريق وعرة.  



السنة الرابعة -  ) 169  ( - )  5 - 11 أغسطس 2014 (السنة الرابعة -  ) 169  ( - )  5 - 11 أغسطس 2014 ( 1011
 هل ميكن أن يساهم املسرح والفنون التشكيلية يف دعم 

ونهضة سينمائية حملية؟
كانت ه���ذه احمل���اوالت أو التج���ارب األوىل 
اليت خاضها البعض دون أية دراس���ة أو بنية 
حتتية أو أس���س فنية أساسها الرغبة امللحة 
لديهم وحبهم للسينما باعتبارها فنا تعبرييا 
كاملس���رح . فهذه األعمال املتواضعة كانت 
تس���عى يف حقيق���ة األمر إىل خل���ق حركة 
نش���طة يف م���ال الف���ن الس���ابع وإمكاني���ة 
النهوض بالس���ينما احمللية كم���ا هو احلال 
يف بع���ض الدول العربية اليت ش���هدت تطور 
الس���ينما، ال ت���زال يف بداياته���ا والتفك���ري يف 
ترسيخ نش���ر الثقافة السينمائية حتتاج إىل 
خط���ة ش���املة ودراس���ة متكامل���ة للموروث 
الثق���ايف والفكري ودراس���ة متأنية للنش���اط 

االجتماعي والسياسي واالقتصادي أيضا. 
يف نهاي���ة اخلمس���ينات وبعد اس���تقالل ليبيا 
تعاون���ت كل م���ن وزارة اإلعالم م���ع األمم 
املتحدة يف توثيق النشاط الثقايف والسياسي 
البن���اء  ط���ور  يف  دول���ة  باعتباره���ا  لليبي���ا.  
وتفتقر إىل العديد من املوارد.  أما الوس���ائط 
اإلعالمية كاإلذاعة املس���موعة والتلفزيون 
فهم���ا ال ي���زاالن يف بدايتهما.  فالب���ث املرئي 
مل تبدأ جتاربه بعد يف ليبيا إال س���نة 1968. 
ل���ذا كان االعتم���اد على اجلري���دة املصورة 
أم���را مهم���ا يف اس���تقطاب ش���رحية كبرية 
من اجلمهور. إذ كانت الس���ينما هي األقرب 
إىل متمع يض���ج مبختلف األعمار بفضل 
وجود دور العرض والس���يارات املتنقلة داخل 
الق���رى واألري���اف ال���يت تفتق���ر إىل أماكن 

للعرض .  
كان التفك���ري ال���ذي يهيم���ن عل���ى حم���ي 
الس���ينما يف ذلك الوقت هو حماكاة السينما 
العربي���ة خصوص���ا الس���ينما املصري���ة ال���يت 
اس���تحوذت بأفالمه���ا ذات املواضي���ع املتنوعة 
الدرامية منه���ا والتارخيية والدينية فأثرت 
بشكل الفت على املشاهد يف ليبيا . وعليه فان 
التفكري يف اإلنتاج الس���ينمائي بدأ يس���تهوي 
اجلميع إال أن كيفي���ة التنفيذ تبدو صعبة 
وبعيدة املنال. فالس���ينما على عكس املس���رح 
حتت���اج إىل العدي���د م���ن األدوات واحل���رف 
الفنية واليت بدونها لن يكون العمل متكامال. 
فالس���ينما آلة بالدرجة األوىل باإلضافة إىل 
نص س���ينمائي مكتوب )س���يناريو( وسلسلة 
م���ن األعمال املعملي���ة والفني���ة حتى يظهر 
الفيل���م إىل حي���ز الوج���ود.  إال أن األم���ر ال 
يقتص���ر فقط عل���ى هذه النواح���ي احلرفية 
ب���ل البد م���ن ض���رورة توافر ش���روط ومناخ 
يس���مح بتبين أي إنت���اج س���ينمائي بأكمله، 
بدءا من نش���ر املعرفة الس���ينمائية والثقافة 
يع���رتف  أن  اجملتم���ع  وعل���ى  الس���ينمائية.  
به���ا فنا كبقي���ة الفنون األخرى كاملس���رح 
واملوسيقى والرسم وتدرس أيضا يف املدارس 
كمادة تذوق . فتعليم الس���ينما هو األساس 

لتنشئة مجهور جديد وذواق لكل الفنون . أن 
خلق بنية حتتية أو قاعدة فنية قبل البدء يف 
اإلنتاج السينمائي هو شيء ضروري وبديهي 
ووج���ود دور ع���رض يف كل م���ن طرابل���س 
وبنغ���ازي وبع���ض امل���دن األخ���رى ال يع���ين 
ان���ه ميكننا خل���ق ثقاف���ة س���ينمائية باملعنى 
املتع���ارف عليه وبالتالي إنت���اج أفالم روائية.   
إذ كيف ميكن إنتاج أفالم ذات طابع حملي 
دون وج���ود بني���ة حتتي���ة؟ يف الوق���ت ال���ذي 
نعاني فيه من عدم وجود ش���ركات إنتاج أو 
جهة ما تتبنى اإلنتاج الس���ينمائي وتنظيمه، 
ال وج���ود أيض���ا لن���وادي الس���ينما أو مكتبات 
بع���ض  ب���ان  علم���ا  وس���ينمائية..اخل.  فني���ة 
الظواهر املس���رحية املس���اعدة كانت تنشط 
من���ذ بداي���ات الق���رن املاض���ي وش���دت إليه���ا 
الن���اس كبارا وصغ���ارا مثل ف���ن الكاراكوز 
 " كألع���اب   والتقالي���د  الع���ادات  والع���اب 
الشيش���باني "  واللوح���ات الش���عبية األخ���رى 
باإلضاف���ة إىل وج���ود املس���ارح األثري���ة اليت 
تزخر به���ا ليبيا بفضل احلض���ارات القدمية 
الرومانية واليوناني���ة وتزاوج  كاحلض���ارة 
هات���ن احلضارت���ن باحلض���ارة اإلس���المية 
وحضارة وادي النيل وليبيا القدمية  . أكثر 
من ذل���ك فهاتان الظاهرتان اعتمدت عليهما 
الس���ينما عند بدء نش���أتها.  فإذا دققنا النظر 
وتفحصنا تاريخ الس���ينما فإننا سنفاجأ بأنه 
مل تكن هن���اك مدارس س���ينمائية يف الدول 
اليت نش���أ فيه���ا الفن الس���ابع باملعنى احلريف 
للكلم���ة إال يف نهاية العش���رينات من القرن 
املاضي.  فاملس���رح  بطبيعته فنا ش���عبيا كان 

ل���ه حضوره يف اجملتمع، فقد اس���تطاع الرواد 
األوائ���ل يف ليبيا منذ مطلع القرن املاضي أن 
يرس���وا دعائم���ه باإلمكانيات املتاح���ة لديهم 
يف ذل���ك الوقت.  فقد كان���ت اغلب املواضيع 
املس���رحية وحتى وقت قريب مس���توحاة من 
اجملتم���ع الليي الزاخ���ر بالع���ادات والتقاليد 
وج���زءا كبريا من ال���رتاث العرب���ي والعاملي. 
وبالتالي كان هن���اك أيضا تنوع يف املواضيع 
والنص���وص إىل جانب اهتم���ام أولئك الرواد 
باالجتاهات املتعددة يف الفن املس���رحي الذي 
تأث���ر يف العديد م���ن قوالبه باملس���رح العربي 

املعاصر.  
 إذا نظرن���ا إىل البداي���ات املس���رحية يف ليبيا 
جند إنها ليس���ت وليدة األم���س بل تعود إىل 
القرن العشرين وبالتحديد يف فرتة النشاط 
الصحفي والفكري يف نهاية العهد العثماني 
الثان���ي  ومنذ ذل���ك التاريخ واملس���رح الليي 
يش���هد تط���ورا يف تش���كيل الن���وادي وإقام���ة 
الس���هرات املس���رحية يف اغل���ب امل���دن الليبية 
م���ن ط���ربق إىل درن���ة املدين���ة اليت ش���هدت 
ه���ي األخ���رى والدة املس���رح اللي���ي على يد 
حمم���د عبد اهلادي اح���د رواده. ومن بنغازي 
على ي���د رجب البك���وش وإبراهيم األس���طى 
عمر اللذان أسس���ا )نادي عم���ر املختار(.  ويف 
طرابل���س عل���ى ي���د الش���اعر امح���د قناب���ة، 
مصطف���ى العجيلي،  ف���ؤاد الكعب���ازي،  علي 
حي���در الس���اعاتي وأم���ن س���يالة وغريهم... 
كان هؤالء الرواد قد أسسوا " النادي األدبي" 
ال���ذي كان يع���د نش���اطا ملحوظ���ا برغ���م 
وجود مناخ سياس���ي ال يشجع على ذلك وهو 

االس���تعمار االيطال���ي .  ه���ذا باإلضاف���ة إىل 
وجود مدرس���ة الفنون والصنائع اإلسالمية 
اليت كان هلا دورا بارزا يف اإلسهام يف نهضة 
احلركة املس���رحية واملوسيقية والتشكيلية 
عل���ى ح���د س���واء. يف ذات الوقت تأثر املس���رح 
الليي كغريه ويف وقت مبكر ببقية املس���ارح 
العربية اليت كان���ت تقوم بتقديم عروضها 
يف اغل���ب امل���دن الليبية.   وقد مت���ت يف بداية 
يف  اخل���رباء  ببع���ض  االس���تعانة  الس���تينات 
املس���رح من كل من تونس ومصر يف مال 
اإللقاء والتمثي���ل وكان اهلدف منه صياغة 
مس���رح وطين حياول أن يستلهم من الرتاث 
والتاريخ واحلضارة العربي���ة مادته األولية.  
فتم���ت االس���تعانة من تون���س بالس���يد عبد 
العزي���ز العقربي ومن مصر بالس���يد حممد 
ماهر فهي���م وباملمثل زين العش���ماوي.   وقد 
اس���تمر النش���اط املس���رحي يق���دم عروض���ه 
املتنوع���ة ما ب���ن مواضيع تارخيي���ة ودينية 
واجتماعية.  أس���هم بالكتاب���ة فيه مموعة 
م���ن املؤلفن والكت���اب واملخرجن كالكاتب 
واملخ���رج الراح���ل مصطف���ى األم���ري ال���ذي 
ك���رس ج���ل مواضي���ع مس���رحياته يف نقد 
اجملتمع اللي���ي ولعاداته وتقالي���ده.  وبرغم 
الظ���روف الصعب���ة فق���د اس���تمر املس���رح يف 
ليبي���ا يف تقديم عروض���ه حتى بعد منتصف 
الس���بعينات من القرن املاضي. وعندما كان 
املس���رح الليي يف أوج نشاطه كانت السينما 
يف ليبيا مل تتفاعل بعد ومل تس���تفد من ذلك 
احل���راك الثقايف والفكري ال���ذي كان قائما 

قبل انقالب سبتمرب 1969.  

مشروع سينمائي غري واضح املعامل

ذك���ره  م���ا  وحس���ب  الس���بعينات  بداي���ة  يف 
املخرج الراح���ل حممد عل���ي الفرجاني فقد 
مت إنش���اء إدارة تابعة ل���وزارة اإلعالم مسيت 
" ب���إدارة اإلنتاج الس���ينمائي " جهزت مبعدات 
..آالت تصوي���ر قاع���ة مونت���اج    : س���ينمائية 
وتولي���ف وتس���جيل ص���وت.. كما مت إنش���اء 
معم���ل متكامل لتحميض وطبع األش���رطة 
للرتكي���ب  وأس���توديو    " واس���ود  ابي���ض   "
والتولي���ف كما مت خالل تل���ك الفرتة أيضا 
حماول���ة إنتاج بع���ض األعمال الس���ينمائية  
محل���ت عناوين : .. " الطريق ، وعندما يقس���و 
الق���در."  باإلضاف���ة إىل أع���داد م���ن اجملل���ة 
املص���ورة،  إال أن ه���ذه احمل���اوالت مل ترق إىل 
املس���توى الفين املطلوب كما إنها تفتقد إىل 
ابس���ط أجبدي���ات الفيل���م حس���ب رأي بعض 
النق���اد.   ومع ذل���ك فقد تالح���ق دعم اجملال 
الس���ينمائي يف ليبي���ا خالل فرتة الس���بعينات 
ومت بق���رار وزاري تأس���يس ش���ركة لإلنتاج 
العام���ة  باملؤسس���ة   " مسي���ت  الس���ينمائي 
للخيال���ة " وذل���ك بتاري���خ 12/03/ 1973. 
يف ذات الوق���ت ح���ددت أه���داف املؤسس���ة يف 
مموعة م���ن النقاط منها: حماربة العادات 
والبدع السيئة واألمراض االجتماعية ورفع 
مستوى فنون اخليالة من الفنين والفنانن 
وتش���جيع املواه���ب..اخل.   وحس���ب م���ا ذكره 
املخرج الراحل  حممد الفرجاني يف كتابه  " 
قص���ة اخليالة العربية الليبية "    فقد ضمت 
املؤسس���ة إليها كافة اإلمكان���ات الفنية اليت 
أنش���ئت س���ابقا وباش���رت أعماهل���ا بعد س���نة 
م���ن إنش���اءها وكان���ت مهمتها توف���ري املزيد 
م���ن اإلمكان���ات واألجه���زة الفني���ة احلديثة 
املس���تخدمة يف صناع���ة الس���ينما : فأوف���دت 
مموعة م���ن العناصر للدراس���ة والتدريب 
يف اجمل���االت الس���ينمائية املختلف���ة كإدارة 
وهندس���ة  والتحمي���ض  والطب���ع  املعام���ل 
وملحقات���ه.     والتصوي���ر  واإلخ���راج  الص���وت 
قامت املؤسسة يف سنة 1976 بدعم " مجعية 
ه���واة اخليال���ة "  اليت انظم إليه���ا العديد من 
املهتم���ن وحم���ي الس���ينما .   وضم���ت إليها 
م���ن  كل  يف  الع���رض  دور  م���ن  مموع���ة 
طرابل���س وبنغ���ازي وبع���ض امل���دن األخرى، 
إضاف���ة  إىل بع���ض املرافق اليت أنش���ئت قبل 
ذلك لتش���كل بنية حتتية ق���ادرة على اإلنتاج 
السينمائي والتوزيع.  يف ذات الوقت استعانت 
املؤسس���ة من���ذ بدايته���ا ببع���ض الفننن من 
خمرجن ومصورين ومستش���ارين يف فنون 
الس���ينما وبالتحديد من مص���ر وبعض دول 
أوربا الشرقية :  )بلغاريا ويوغسالفيا سابقا(.  
ومن���ذ تأسيس���ها ب���دأت يف إنت���اج األش���رطة 
الوثائقي���ة والتس���جيلية لقطاع���ات الدولة. 
وانكب���ت املؤسس���ة من���ذ البداية عل���ى توثيق 
املصانع واملش���اريع اليت أنشأتها الثورة وكان 
القص���د منه���ا بالدرج���ة األوىل ه���و اجلانب 
الدعائ���ي لث���ورة س���بتمرب فحس���ب.     فق���د 
كرس���ت مؤسس���ة الس���ينما كل جهدها يف 
تنفيذ األعمال الوثائقية والتس���جيلية   اليت 
تواصل���ت حت���ى مطل���ع التس���عينات وحت���ى 

الس���ؤال  أن  إال    .2002 س���نة  يف  تصفيته���ا 
ال���ذي يط���رح نفس���ه مل���اذا مل يس���اهم بعض 
الرواد ولو بش���كل بس���يط يف إمن���اء وتطوير 
الف���ن الس���ينمائي إذا علمن���ا بان اح���د هؤالء 
املخضرمن وهو الراحل السيد فؤاد الكعبازي 
وال���ذي عمل يف مال الس���ينما عندما كان 
يدرس يف ايطاليا،  قام بتصميم ديكور لفيلم 
االيطال���ي بعن���وان "اخليمة الس���وداء" بطولة 
صوفي���ا لورين ويعت���رب ذلك مب���ادرة جريئة 
املغامري���ن م���ن  ومبك���رة.! كم���ا أن بع���ض 
الش���باب والذين أسس���وا  س���نة 1968 " احتاد 
اهل���واة العربي اللي���ي الس���ينمائي " وأجنزوا 
بعض األعمال التس���جيلية من مقاس 8 مم 
كان ميك���ن هلم أن يك���رروا احملاولة.  إال أن 
سياس���ة املؤسس���ة فيما بع���د ومش���كلة إنتاج 
ومتويل األعم���ال الروائية كانت هي العائق 
األساس���ي ألي إنت���اج. إذا علمنا بان املؤسس���ة 
مل يك���ن هل���ا دعم مالي س���نوي إلنت���اج أفالم 
روائية قصرية أو متوس���طة الطول. فاألفالم 
الوثائقي���ة ال���يت كان���ت تنتجه���ا الش���ركة 
متول بع���د تنفيذه���ا أي أن املؤسس���ة كانت 

تقوم بدور املنتج املنفذ. 
قد يس���أل البعض ملاذا مل تظهر سينما ليبية 
برغ���م هذا الدعم وهذا املش���روع الس���ينمائي 
الطم���وح إن ج���از التعب���ري؟.  إن املغام���رة يف 
املن���ال  بات���ت صعب���ة  أف���الم حملي���ة  إنت���اج 
وألسباب عديدة.  فالشركة العامة للخيالة 
أو املؤسس���ة العام���ة للخيال���ة كم���ا كانت 
تس���مى قد دخلت س���ريعا ومبك���را يف اإلنتاج 
الس���ينمائي " الروائي ". إذ اس���تعانت يف بداية 
الس���بعينيات من القرن املاض���ي بعناصر غري 
حملية أجنبية وعربية يف ماالت احلرفية 
الف���ن  أن  معت���ربة  واإلخ���راج.  كالتصوي���ر 
الس���ينمائي ال خيتلف عن غريه من األعمال 
اإلداري���ة األخ���رى إذ ميكن االس���تعانة بغري 

العنص���ر اللي���ي يف تنفي���ذ أي عم���ل درامي.   
كان بع���ض الس���ينمائين اجل���دد املبتدئون 
يرون بان إخراج أفالم تس���جيلية أو وثائقية 
هي مرد مرحلة أوىل تساعدهم يف الوصول 
إىل صن���ع أفالم روائية.    يف ذات الوقت وبن 
س���نيت  76/1975 /77 مل تتوانى الشركة 
حديث���ة العه���د بالدخول يف اإلنتاج املش���رتك 
وكانت بدايته���ا إنتاج فيلم ليي- تونس���ي- 
فرنس���ي بعنوان "الس���فراء" وهو فيلما روائيا 
طويال حيكي عن معان���ات العمال املهاجرين 
يف فرنسا من إخراج ناصر القطاري.  ويعترب 
هذا الفيلم من األعمال اجليدة اليت أنتجتها 
املؤسس���ة العام���ة للس���ينما وق���د ح���از عل���ى 
إعج���اب اجلمه���ور باعتب���ار أن الفيل���م يقدم 
موضوع���ا جديدا ويط���رح إش���كالية ومعاناة 
اهلج���رة.  أما يف اجلان���ب امليلودرامي  الغنائي 
فق���د أنتجت املؤسس���ة فيلما بعن���وان "الضوء 
األخض���ر" م���ن إخ���راج املغرب���ي ع. املصباحي 
الذي ش���جعته املؤسسة فاخرج ش���ريطا آخر 
بعن���وان  "أين ختبئون الش���مس "  . والفيلمان 
عبارة عن ميلودرام���ا على الطريقة املصرية 
أم���ا املمثل���ون فهم خلي���ط من ليبي���ا ومصر 
وتونس واملغ���رب و قد كتب احل���وار بلهجة 

مصرية )ركيكة(.
بعد هذه األعم���ال اليت مت إنتاجها مبكرا بعد 
س���نتان من إنش���اء املؤسس���ة العامة للخيالة 
وبعي���دا ع���ن األج���واء احمللية ه���ذه التجارب 
الثالث���ة يف اإلخراج،  مل جيازف العدد القليل 
من الفنين واملخرجن العاملن يف الس���ينما 
أو التلفزيون الذين استعانت بهم املؤسسة أن 
خيوضوا مال اإلخراج السينمائي الروائي.  
فاغل���ب الفني���ن م���ن خمرج���ن ومصورين 
الزال���وا يف ط���ور التدريب والتعلي���م.  كانت 
املؤسس���ة تنظر إىل أن العمل الروائي مكلف 
ج���دا كما ان���ه حيتاج إىل خ���ربة ودراية بكل 

احلرفيات الس���ينمائية فأوكل���ت إىل العدد 
البس���يط م���ن الفني���ن  مهمة تنفي���ذ أفالم 
وثائقية وهو أمر يتزامن مع معطيات الواقع 
واخلط���ة ال���يت رمستها املؤسس���ة وهو توثيق 
الث���ورة الصناعية كما أطل���ق عليها آنذاك .  
يف نهاية الس���بعينات مت تبين إنتاج شريطن 
ذو تكلفة عالية وهما ش���ريطي "عمر املختار 
والرسالة "، من إخراج وإنتاج املخرج الراحل 
مصطفى العقاد وإنتاج شركة فالكون. وقد 
قام بتنفيذ هذه األعمال طاقم فين سينمائي 
أمريكي باإلضافة إىل وجود ممثلن عاملين 
مث���ل انطون���ي كوي���ن وأولفر ري���د وايرين 
باب���اس.  وقد ص���ورت مموعة من املش���اهد 
م���ن ش���ريط الرس���الة يف ليبي���ا واملغرب ومت 
إش���راك مموعة من املمثل���ن احمللين إىل 
جان���ب بعض جن���وم الشاش���ة العربي���ة مثل 
املمثل عبد اهلل غيث الذي يتقاس���م الدور مع 
املمث���ل انطوني كوين يف النس���خة العربية. 
العم���ل  مبثاب���ة  الرس���الة  ش���ريط  وكان 
الروائ���ي املنتظر الذي يتع���رض بالتفاصيل 
للحي���اة اجلاهلي���ة - العربي���ة باخلص���وص 
قب���ل وبع���د ظه���ور اإلس���الم.  ح���اول العديد 
م���ن املخرج���ن الع���رب ومن���ذ اخلمس���ينات 
إب���راز اجلانب الدي���ين وذل���ك بالتعرض إىل 
هامش السرية وبدايات ظهور اإلسالم. إال أن 
اإلخفاق كان نصيب تلك احملاوالت بس���بب 
التارخيي���ة واالجتماعية  جتاه���ل اجلوان���ب 
للمجتمع���ات العربية القدمي���ة. فإنتاج مثل 
ه���ذه األعم���ال كان يع���رتي اغلبه���ا العديد 
م���ن اإلعاقات الفني���ة والس���ردية ناهيك عن 
خل���ل األداء من قب���ل املمثلن الذي���ن اختريوا 
بطريقة عش���وائية وكانت اغلب املشاهد هو 
إظهار اجلانب العسكري فيها.  أما تأثري هذه 
األفالم عل���ى الس���ينما الليبية الناش���ئة فقد 
أدى إىل إقحام املؤسس���ة العامة للس���ينما يف 
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مغام���رة اإلنت���اج الروائي . وكان���ت البداية 
مع إنتاج ش���ريط مكلف عن احلرب الليبية 
االيطالي���ة م���ن خ���الل اح���د املع���ارك ال���يت 
خاضها اجملاهدون الليبي���ون وهي معركة  
" تاقرف���ت ". فاس���تعانت الش���ركة ببع���ض 
املخرج���ن من التلفزيون وبع���ض العناصر 
للس���ينما  العام���ة  الش���ركة  م���ن  الفني���ة 
الذي���ن ال خ���ربة هل���م ودمهم مع���ا لتنفيذ 
الفيل���م كما ق���ام باإلش���راف عل���ى اإلنتاج 
والتموي���ل إدارة التوجي���ه املعن���وي بالق���وات 
املس���لحة الليبي���ة.   والنتيجة عمال مرجتال 
بكل املقاييس فموض���وع العمل يركز على 
اجلانب العس���كري يف اغلب مشاهده. وبرغم 
اهلفوات اليت سقط فيها الفيلم إال انه يعترب 
ب���ادرة جي���دة يف الولوج إىل الفيل���م الروائي 
وع���امل الف���ن الس���ابع على مس���توى س���ينما 
حملية ناشئة.   أما احملاولة الثانية يف تاريخ 
املؤسسة العامة للس���ينما كانت إنتاج فيلم 
روائي مقتبس من األدب الليي وهو شريط 
" الشظية " الذي أنتج سنة 1985 بإمكانيات 
حملي���ة وطاقم ف���ين حديث عه���د باإلنتاج 
الس���ينمائي.  اعت���رب البع���ض ب���ان ش���ريط 
الش���ظية ه���و البداي���ة ومغام���رة حقيقي���ة 
لس���ينما حملي���ة .  وعلي���ه كان���ت األغلبية 
من الفنين ومسئولي املؤسسة تنتظر إنتاج 
املزيد من األعم���ال الروائية ألفالم قصرية 
وطويلة بعد أن بدا البعض ميارس التجربة 
الس���ينمائية عملي���ا كل حس���ب ماله. إال 
أن الري���اح ال جتري كما تش���تهي الس���ينما 
الليبية،  فالكادر الفين العامل باملؤسس���ة يف 
بداية التس���عينات مل يتغ���ري بعد ومل يتطور 
وحس���ب آخ���ر اإلحصائي���ات.   باملقابل وصل 
ع���دد املوظف���ن باملؤسس���ة العامة للس���ينما 
إىل قرابة مائة ومخس���ون موظفا وموظفة  
يف كل م���ن مدينة طرابل���س وبنغازي مبا 
فيهم املشرفن والقائمن على دور العرض.  
كما حيدث يف بعض األف���الم العربية فان 
النهاي���ات غالب���ا م���ا تك���ون س���عيدة ويكافئ 
البط���ل والبطلة بال���زواج فيصفق اجلمهور 
الع���رض  دار  م���ن  وخي���رج  معه���م  فرح���ا 
العام���ة  الش���ركة  يف  ان���ه  إال  مبتهج���ا..  
للس���ينما  األم���ر مل يكن كذل���ك،  يف بداية 
الثمانينات أدى قرار النظام السابق بالزحف 
على الثوري على مؤسس���ات الدولة للقضاء 
النهائ���ي على م���ا تبقى من النظ���ام اإلداري 
لفرتة احلكم امللكي. فكان نصيب الش���ركة 
العامة للس���ينما كغريها من املرافق العامة 
يف الب���الد آنذاك إذ مت الزحف عليها من قبل 
جلنة ثورية ش���كلت إلدارته���ا دون النظر يف 
خصوصي���ة عمله���ا  .وبرغم إيه���ام الفنين 
باإلنتاج وبداية جديدة لالس���تمرار يف إنتاج 
أش���رطة وثائقية وبعض األعمال الروائية 
القص���رية وإحض���ار معم���ل مل���ون يف نهاية 

الثمانينات،  إال أن ذلك مل يس���عف الشركة 
ومل يس���اعد على الرفع من مستواها الفين  . 
فتم يف النهاية دمها مع شركة اخلدمات 
اإلعالمي���ة.  وحاول���ت الش���ركة اجلدي���دة 
املدمة أن تداري بع���ض األخطاء اإلدارية 
وإظه���ار رغبة يف إنت���اج أعمال س���ينمائية،  
فقامت بفتح دورات تدريب لفنون الس���ينما 
لبعض العناصر حمليا يف ماالت األعمال 
املعملي���ة والصيانة وإرس���ال البعض اآلخر 
إىل الدراس���ة يف اخل���ارج  .  يف ه���ذه األثن���اء 
كانت الش���ركة ال���يت ولدت من املؤسس���ة 
العام���ة للس���ينما يف نهاي���ة الس���بعينات ق���د 
ورثت كم���ا هائال من األخط���اء املرتاكمة 
ال���يت مل ت���ر احلل وتتفاق���م  يوما بع���د يوم . 
يف نهاي���ة األم���ر فق���دت الش���ركة التمويل 
الالزم هلا من الدول���ة بعد رفع عنها الدعم، 
فاعتم���دت عل���ى مصادره���ا اخلاص���ة م���ن 
اإلي���رادات اليت تأتيه���ا من إنتاج األش���رطة 
الوثائقي���ة والعروض الس���ينمائية من دور 

س���وء  أن  إال  بالب���الد.   املختلف���ة  الع���رض 
اإلدارة جعله���ا تعجز حت���ى عن دفع مرتبات 
الع���دد الكبري من املوظف���ن   فتم إذا دمها 
مع ش���ركة أخرى هي شركة - اخلدمات 
اإلعالمي���ة -  وذل���ك لتوحي���د اجله���ود من 
كال الطرفن. إال أن هذا الدمج مل يس���تمر 
إال س���نة واحدة من س���نة 1989 إىل س���نة 
1990 وهي الس���نة اليت الغ���ي فيها الدمج 
علي���ه  كان���ت  م���ا  إىل  الش���ركة  وع���ادت 
مس���تقلة عن اخلدم���ات اإلعالمي���ة.  كما 
العام���ة  للش���ركة  املنقول���ة  األص���ول  أن 
للس���ينما آنذاك خ���الل مرحل���ة الدمج هي 
أص���ول مالي���ة بالدرج���ة األوىل مل تس���تفد 
منها شركة الس���ينما خالل مرحلة الدمج 
بل حتولت اغلب عوائده���ا إىل دفع الفواتري 
واملكاف���آت املس���تحقة للعامل���ن بالتلفزيون 
وشركة اخلدمات اإلعالمية  .   كان ذلك 
مبثابة ضربة قاتلة للمؤسس���ة اذ مل تستفد 
م���ن الدم���ج،   ب���ل خس���رت حت���ى عوائده���ا 

ال���يت صرف���ت يف س���داد فوات���ري اخلدم���ات 
اإلعالمي���ة.  كان���ت الف���رتة ال���يت مت فيه���ا 
الدم���ج وانتهت بس���رعة تعترب قصرية وهي 
فرتة ضيق���ة مل تكن كافي���ة حتى ملراجعة 
األخطاء الس���ابقة ووضع خطة مس���تقبلية 
وخارطة جديدة لإلنت���اج تكون منبثقة عن 
هذا الدمج الذي مل يس���تثمر لكال الطرفن.  
فبعد حل الش���ركتن يف بداية التس���عينات 
دخلت الش���ركة العامة للسينما يف العديد 
من املنعرج���ات واإلخفاقات اإلدارية واملالية 
ع���ن  البع���د  كل  وابتع���دت  باخلص���وص 
الرس���الة اليت أسس���ت من اجلها. فقد أصبح 
املالك اإلداري عبئا على اإلنتاج الس���ينمائي 
ومل تق���دم أي���ة خط���ة جدي���دة إلنق���اذ م���ا 
ميكن إنقاذه برغم وجود حس���ن النوايا لدى 
املس���ئولن الذين تداولوا على إدارتها وحتى 
تصفيتها نهائيا يف سنة 2002.   ويف الفرتة 
اليت س���بقت التصفية مل تقدم الشركة أي 
عم���ل ملم���وس او مواصلة احملاول���ة بإنتاج 
أش���رطة روائي���ة قص���رية بنف���س الطريقة 

اليت مت بها إنتاج شريط " الشظية ".  
 

يف ذات الوقت كان حضور الس���ينما الليبية 
يف املهرجانات الدولية والعربية واإلفريقية 
واليت ميثله���ا بعض من أطره���ا الفنية من 
خمرج���ن ومصورين وأيض���ا وموظفن يف 
بع���ض األحي���ان حض���ورا متواج���دا يف اغلب 
املناسبات إلمكانية االستفادة من املشاركات 
والع���روض واالطالع على إنت���اج اآلخرين.  
حاولت ش���ركة الس���ينما يف نهاي���ة عهدها 
جاهدة كسب الوقت الضائع بعقد مهرجان 
الش���ريط النضالي مبدينة بنغازي يف بداية 
التس���عينات باس���تضافة بع���ض املخرج���ن 
من بع���ض ال���دول العربية لالس���تفادة من 
خربتها وإمكانية اإلنتاج مع القطاع اخلاص 
يف ه���ذه ال���دول املش���رتك.    ويف ه���ذا اجملال 
تعاون���ت الش���ركة م���ع بع���ض املخرج���ن 
العرب الجن���از أعمال مش���رتكة يف اجملال 
األش���رطة الوثائقية .  إال أن هذه االستعانة 
مل تس���تطع أن ترف���ع من املس���توى الفين أو 
توقف االحندار الش���ديد ال���ذي انزلقت إليه 
الشركة يف آخر أيامها.  فقد دخلت السينما 
الليبي���ة يف منعط���ف س���يء وف���رتة أكث���ر 
قتامه من السنوات السابقة خصوصا عندما 
توق���ف عنها الدعم من قبل الدولة وضعفت 
إيرادات دور العرض إىل أدنى حد بعد تغيريا 
دارته���ا قبل الس���قوط النهائي الذي اس���تمر 
يرتنح حتى س���نة 2002 . فالتغيري اإلداري 
املس���تمر والذي يسيطر على هرم الشركة 
أصب���ح عاجزا عن تقديم أي���ة خطة جديدة 
لإلنت���اج وغرقت الش���ركة الس���ينمائية يف 
الفش���ل والدي���ون ال���يت هلا على الش���ركات 
ومؤسس���ات الدولة  ..."وب���دأت يوما بعد يوم 

 حاول العديد من املخرجني العرب ومنذ اخلمسينات إبراز اجلانب الديين وذلك بالتعرض 
ــالم. إال أن اإلخفاق كان نصيب تلك احملاوالت  ــرية وبدايات ظهور اإلس إىل هامش الس
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تفق���د الكثري من إيراداتها ال���يت كانت تأتيها 
من إنتاج األشرطة الوثائقية لصاحل اجلهات 
العام���ة وإيرادات دور العرض.  وس���بب س���وء 
اإلدارة والتخطي���ط من جانب اللجنة املكلفة 
بتس���يريها وصلت ديون الش���ركة إىل أكثر 
م���ن مليون دين���ار ليي.   فعج���زت يف النهاية 
حت���ى عل���ى دف���ع مرتب���ات.  يف س���نة 2003 
ش���كلت جلنة لتصفيتها وحله���ا نهائيا بقرار 
من اللجنة الشعبية العامة يف النظام السابق.  
ومن خالل ما تقدم نستطيع أن نلخص فشل 

املؤسسة العامة للسينما يف النقاط التالية : 
1.يف ف���رتة ما وقبل تصفية الش���ركة كان 
امل���الك اإلداري ق���د أصب���ح عبئا كب���ريا على 
ش���ركة الس���ينما برغم التقليص يف العديد 
م���ن عناصره���ا اإلداري���ة وال���ذي ط���ال حتى 
الذين اس���تفادوا من دورات وبعث���ات يف فنون 

السينما . 
دراس���ية  بعث���ات  يف  املوفدي���ن  أغلبي���ة  2.إن 
ويف خمتل���ف امله���ن الس���ينمائية ق���د اختريوا 
بطريقة عشوائية عند بداية تأسيس مؤسسة 
الس���ينما يف السبعينات من القرن املاضي دون 

دراس���ة ملس���توياتهم وميوهل���م الفنية حس���ب 
ش���هادة اح���د الفنين   .  فهم ليس���و خبرجيي 
معاهد فنية واغلبهم ليس���ت لدي���ه أية ميول 
كان���ت  ب���ل  الفن���ون  م���االت  يف  رغب���ة  أو 
االس���تفادة بالدرج���ة األوىل إجي���اد أي عم���ل 
وحماول���ة الدخول يف جترب���ة جديدة،  كما 
أن البعض ال عالقة له أصال بالفنون مجيعا.  
إال أن الش���ركة وه���ي يف حالة اس���تعجال مل 
ت���راع هذه اجلوانب املهم���ة يف اختيار املوفدين 
أو املرش���حن. إذ كانت السياس���ة اليت اتبعها 
مس���ئولي املؤسس���ة من���ذ بداي���ة إنش���ائها هو 
اإلس���راع يف تكوي���ن اط���ر فني���ة تس���تطيع يف 
املس���تقبل حتقي���ق األمني���ات واأله���داف اليت 
قام���ت من اجلها وإمكانية اللحاق أيضا بدول 
اجلوار اليت أصبح لديها إنتاج س���ينمائي على 

مستوى عال من احلرفية.      
بداي���ة  من���ذ  الس���ينما  مؤسس���ة  تق���م  3.مل 
إنش���ائها أي خط���ة ثقافي���ة أو حبثية لإلنتاج 
الفك���ري احمللي والبيئ���ة االجتماعية احمللية 
املس���تقبل بداي���ة  يك���ون يف  أن  ال���يت  ميك���ن 
دراسة ومشروع سينمائي للكتابات الليبية يف 

م���ال القصة والرواية وحاف���زا للمخرجن 
وكت���اب الس���يناريو ونقل ه���ذه األعمال إىل 
الشاش���ة . نعل���م مجيعا كيف بدأت الس���ينما 
املصري���ة خطواتها األوىل بإنت���اج  فيلم " قبلة 
يف الصح���راء " وفيل���م  " ليلى "  الل���ذان كانا 
أكث���ر أف���الم تل���ك الف���رتة اكتماال،  س���واء 
أكان من الناحية الفنية أو من ناحية الوقت 
ال���ذي تس���تغرقها م���دة الع���رض ل���كل منهما 
حس���ب ما ذكره النقاد. وقبل هذين العملن 
سبقتها مموعة من احملاوالت هي اقرب إىل  
" االسكتشات "  إال أنها قصرية الزمن.   وكان 
األدب منذ البداية هو الرافد األساسي واملعن 
األول لدفع عجلة الس���ينما إىل األمام .. كما 
أن السينما املصرية ارتبطت أيضا باحلركة 
الوطنية وارتباط هذه احلركة بالدعوة إىل 
تنمي���ة الصناع���ات الوطنية واحت���كاك مصر 
باحلض���ارة الغربي���ة من���ذ وقت مبك���ر.  كان 
اعتماد هذه السينما على املغامرين من الرواد 
األوائل من املصري���ن والغربين أوهلم مدير 
بنك مصر الذي قام بتأس���يس أستوديو مصر 
س���نة 1935 م���ن األساس���يات االجيابية اليت 

تواصلت منذ ذلك الوقت، مع توافر الش���روط 
الفني���ة واملالي���ة ال���يت انعكس���ت عل���ى نهضة 

السينما املصرية منذ تلك الفرتة.  
أما بالنسبة للسينما الليبية الناشئة واملتمثلة 
يف املسئولن والذين كان جيب أن تستفيدوا 
م���ن األعم���ال العربي���ة واألجنبية س���لبياتها 
واجيابيتها على حد سواء واالستفادة أيضا من 
املدارس الس���ينمائية املختلف���ة، جندهم على 
العكس يتجاهلون هذا اجلانب املهم فس���ارعوا 
من���ذ البداية إىل توفري املعدات الالزمة إلنتاج 
األش���رطة الس���ينمائية الوثائقي���ة مبختلف 
اإلحجام على اعتبار إنها ال حتتاج إىل  كثري 
جه���د. إال ان���ه حتى يف مال إخراج أش���رطة 
وثائقي���ة وتس���جيلية ف���ان عددا كب���ريا من 
األط���ر اليت ميكن هلا أن تنف���ذ هذا العمل هي 
يف احلقيق���ة غ���ري قادرة عل���ى تنفي���ذه،  فقد 

استعانت املؤسسة العامة للخيالة يف بداية 

  النهاية السيئة 
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عهدها ببع���ض األطر الفني���ة العربية واألجنبية  
م���ن مصورين وخمرجن وكان���ت البداية أعداد 
مموع���ة م���ن األف���الم الوثائقية والتس���جيلية 

املختلفة حول برامج الثورة . 
4.أدى التخبط اإلداري وتغيري رؤس���اء املؤسس���ة 
عديد امل���رات وأيضا تكدس العدي���د من املوظفن 
الذي���ن ال حيم���ل اغلبه���م أي مس���توى دراس���ي أو 
فين،  إىل االس���تعانة بهم يف ماالت الفن السابع 
كمس���اعد مص���ور أو كهربائ���ي أو ف���ين إضاءة 
مث���ال.  يف ذات الوق���ت فش���لت الش���ركة بس���بب 
هيمن���ة اهليكل اإلداري ال���ذي حتول إىل إعاقة يف 
رس���م خطته���ا،  فلم تس���تطع التوص���ل إىل خطة 
واضح���ة املعامل من ش���انها أن تس���اعد عل���ى قيام 
نهضة س���ينمائية تتماش���ى واإلمكاني���ات املتاحة. 
كم���ا أنها مل تس���تفد م���ن اإلخفاق���ات والتجارب 
الس���ابقة يف مال الشريط الروائي،  اليت كانت 

نتيجتها االفشل الكامل.  
العامة للسينما مباشرة وبعد  املؤسس���ة  5.دخلت 
يف    )  75/1974  ( تقريب���ا  إنش���اءها  م���ن  س���نة 
تنفي���ذ أعمال روائي���ة مش���رتكة دون أن ترتيث 

يف رسم خطة إنتاج ذات طابع حملي.  
س���ينمائين  خمرج���ن  م���ن  الفني���ة  6.األط���ر 
ومصوري���ن وكتاب س���يناريو وغريهم، أي الذين 
ع���ادوا من دوراتهم ودراس���اتهم باخلارج، واليت يف 
اغلبه���ا اعتمدت عل���ى اجلانب التق���ين دون غريه ،    
صادفتهم إش���كالية يف التنفيذ ألن���ه يف احلقيقة 
كان ينقص���م اجلان���ب العمل���ي ومل تك���ن لديهم 
رؤي���ة واضح���ة لتنفي���ذ أعم���ال روائي���ة قصرية 
أو طويل���ة ميك���ن أن تك���ون ب���ادرة إنت���اج تتبناه���ا 
املؤسسة وتشجعها.  كما أن الدوافع احملفزة على 
إنت���اج أي عمل ل���دى البعض أصبح���ت مع مرور 
الوق���ت يف حك���م النس���يان. فأغلبه���م مل يكن على 
دراية مبا كتب حول الس���ينما من قبل املنظرين 
األوائ���ل يف الع���امل ومن نق���اد وتي���ارات ومدارس 
س���ينمائية عاملية أث���رت الفن الس���ابع طيلة قرن 
م���ن الزم���ان.  فمن���ذ البداي���ة انهمك���ت املؤسس���ة 
وانش���غلت بتنفيذ األف���الم الوثائقية كما إنها مل 
تط���رح أية خطة متويلية من ش���انها أن تدعم أي 
إنت���اج طموح .  فف���ي مدة عمرها وال���يت تواصلت 
ألكثر من مخس وعش���رين سنة جتاهل النظام 
املؤسس���ة العام���ة للس���ينما ومل يدع���م أي عم���ل 
ماعدا ش���ريطن روائين هما  " معركة تاقرفت 
" وش���ريط  " الش���ظية ". األول مت إنتاجه من قبل 
إدارة التوجي���ه املعنوي واللجن���ة اإلدارية لإلعالم 
الث���وري.  أم���ا الفيلم الثاني واألخ���ري فقد أنتجته 
املؤسس���ة العامة للسينما بإيراداتها الذاتية.    فقد 
مت إنتاجه بعد العديد من احملاوالت واملطالبة من 
قبل إدارة اإلنتاج اليت كانت ترى بان تنفيذ فيلم 
روائي س���يصب يف صاحل تاريخ الش���ركة ويدعم 
مكانته���ا.   كم���ا حازت القصة عل���ى رضا العديد 
من املهتم���ن باعتبارها عمال أدبي���ا مميزا يناقش 
مش���كلة األلغام ال���يت زرعت إبان احل���رب العاملية 
الثاني���ة، ثم أنه���ا حماولة لنق���ل األدب الليي إىل 
الشاش���ة ألول مرة.  وبرغم بع���ض أخطاء الفيلم 
الفني���ة إال أن���ه يعت���رب بادرة تش���جع عل���ى تكرار 
احملاولة.  بعد عرضه حاز الفيلم على استحس���ان 
النق���اد يف مهرج���ان دمش���ق الس���ينمائي الدولي.  

وقد ش���جع هذا النجاح املتواضع لفيلم " الش���ظية 
" املؤسس���ة لتك���رار احملاول���ة مع فيل���م آخر وذلك 
باالقتب���اس م���ن األدب الليي أيضا مح���ل عنوان " 
احل���ب يف األزقة الضيق���ة " ،  إال أن خمرج الفيلم 
مل يس���تطع اس���تكمال الش���ريط ومت وقف تنفيذ 
املش���روع بعد قرابة السنة من بدء اإلنتاج  ألسباب 

إدارية وفنية.
منوذج لسينما جديدة 

إذا عدن���ا إىل ال���وراء يف بداية الس���بعينات ونظرنا 
إىل ه���ذا القط���اع امله���م ال���ذي أنش���أته الدولة  اال 
وه���و – املؤسس���ة العام���ة للخيال���ة – كما كان 
يطل���ق عليها وبق���رار وزاري ، فقد كان يفرتض 
يف هذا القطاع أن يقوم باإلنتاج من الوهلة األوىل 
وب���دون وج���ود بني���ة حتتي���ة. كان البع���ض من 
دفعت���ه احلمية والغرية لتأس���يس ش���ركة إنتاج 
س���ينمائي يرى أن القرار يف ح���د ذاته كفيل بان 
جيع���ل ليبيا من الدول املنتجة لألفالم مثل بقية 
جريانها على اقل تقدي���ر. فاحلماس الذي أظهره 
املسئولون منذ البداية بدأ خيبو شيئا فشيئا حينما 
اصطدمت هذه القرارات بالواقع.     فالدعم املادي 
وه���و العنصر امله���م يف دفع عجلة اإلنت���اج توقف 
من جان���ب الدولة الراعية هل���ذا القطاع بعد فرتة 
وجيزة من عمر املؤسس���ة قبل أن تس���تكمل بناية 
أطقمه���ا الفني���ة.   أم���ا بالنس���بة إىل دور العرض 
ال���يت بين عليها املس���ئولون فرضياتهم بأنها ميكن 
أن تكون داعما رئيس���يا للمؤسسة فإننا أيضا ومن 
خ���الل ما جاء يف اإلحصائي���ات جند بان عددها يف 
ليبي���ا من���ذ فجر االس���تقالل وحتى س���نة 1966 
بل���غ قراب���ة ) 30 ( ثالث���ون دار ع���رض،  ج���زءا 
كب���ريا من ه���ذه الدور تع���رض أفالم���ا مصرية 
وايطالي���ة ، تنوعت بن األف���الم املغامرات وأفالم 
الغرب  األمريكي – االيطالي-  واألفالم اهلندية،  
وهن���اك أيضا عددا من هذه ال���دور تعرض أفالما 
أجنبي���ة دون ترمج���ة  . وق���د تضاع���ف الع���دد يف 
س���نة 1980 ليصبح أكثر من س���تن دار عرض 
موزع���ة ب���ن امل���دن الكب���رية والصغ���رية.   إال أنها 
مل تس���اهم ب���أي ش���كل م���ن األش���كال يف التوعية 
أو التثقي���ف الس���ينمائي وذل���ك يف غي���اب كامل 

لألندي���ة واجلمعيات الس���ينمائية ال���يت ميكن أن 
تس���هم ه���ي األخ���رى إىل حد م���ا يف خل���ق ثقافة 
سينمائية وهواة ومهتمن بالفن السابع والفنون 
مجيع���ا.  عندم���ا رأى املس���ئولون يف املؤسس���ة بأنه 
الب���د من وجود مجعيات هلواة الس���ينما على غرار 
اجلمعيات والنوادي الس���ينمائية اليت انتشرت يف 
البلدان العربية. مت يف س���نة 1976 إنشاء مجعية 
ه���واة الس���ينما وال���يت ترك���ز نش���اطها يف ب���ادئ 
األم���ر على إعطاء بعض املعلوم���ات وندوات حول 
التصوي���ر الفوتوغرايف وقد احل���ق بالنادي معمل 
صغ���ري للتدريب على أعم���ال التحميض والطبع 
وعرض بعض األفالم التسجيلية من حن آلخر 
.  لكن النادي توقف بعد سنة من افتتاحه على اثر 
قرار الدولة حضر األندي���ة واجلمعيات الثقافية 
والرياضي���ة.  يف نف���س الس���نة مت تنظيم أس���بوع 
للفيل���م اجلزائ���ري مبدين���ة طرابل���س عرض���ت 
في���ه مموع���ة من األف���الم القص���رية والطويلة 
تنوعت ب���ن أفالم حرب التحري���ر وأفالم ما بعد 

االستقالل. 
كان الغرض من عرض ه���ذه األفالم هو إعطاء 
فكرة عن منوذج من سينما عربية ملتزمة ولدت 
يف أحض���ان املقاومة جبب���ال األوراس ويف ظروف 
صعبة خالل ح���رب التحرير باجلزائر من س���نة 
1957.  وقد مهد هلا يف البداية املخرج الفرنسي 
ريني���ه فوتيي���ه م���ع رف���اق ل���ه ملتزم���ن حبقوق 
ونضال الشعب اجلزائري.   فأسس مدرسة تكوين 
األط���ر الس���ينمائية يف م���دة قص���رية ال تتع���دى 
األربعة أش���هر. قام خالهلا املنتمون هلذه املدرس���ة 
بإخ���راج مموع���ة من األفالم القص���رية. كانت 
الظروف اليت ولدت فيها الس���ينما اجلزائرية هي 
غري الظروف اليت تأسس���ت فيها السينما الليبية.   
حي���ث كان ميك���ن هل���ذه الس���ينما الولي���دة أن ال 
يكتب هلا النجاح يف ظل وجود املس���تعمر كما أن 
هذه النواة األوىل اليت تبنت توثيق حرب التحرير 
كان ميك���ن هل���ا أيض���ا أن تفش���ل لوج���ود العديد 
م���ن العوائ���ق.  يف ذات الوقت مت تأس���يس املركب 
الس���معي البص���ري  " بنب عكن���ون "  والذي يديره 
فوتيي  البداية األوىل إخراج مموعة من األفالم 

الوثائقي���ة أوهل���ا فيل���م : " جزائرنا " س���نة 1959 
الذي أصبح يس���مى بع���د ذلك  " بصوت الش���عب " 
وهو ش���ريط مونتاج  مأخوذ من اجلرائد املصورة 
حيكي قصة اجلزائر وصراعها مع االستعمار قبل 
اندالع حرب التحرير. الفيلم  من إخراج شندرلي 
وحممد األخضر حامينا بالتعاون مع ريين فوتيي  
.  كان الثقل االستعماري يف اجلزائر شديدا فقد 
هيم���ن على ش���كل احلياة العامة وب���دأت اجلزائر 
كمس���تعمرة أوىل بل جزءا ال يتجزأ من فرنس���ا. 
يف ذات الوق���ت كانت الكتابات األدبية الفرنس���ية 
املتعصبة قد س���بقت الس���ينما للتغ���ذي من اجملد 
االس���تعماري حيث طرحت أفكار مث���ل " إفريقيا 
الالتينية " و " دم السالالت " لوي بريتران 1899. 
ثم انضمت السينما لتطرح نفس األفكار يف شكل 
أفالم كاركاتورية  يف البداية  حول فكرة  بدأها  
املخرج جورج ميلييز منذ فجر الس���ينما بفيلمه : 
" املس���لم اهلزلي"  س���نة 1897  . باملقابل اس���تطاع 
األدب اجلزائ���ري امللت���زم بالكتاب���ة بنف���س اللغة 
يفند منطية الصورة السيئة مبا فيها السينمائية 
واألدبية ح���ول اجملتمع اجلزائ���ري الذي ينتمون 

إليه.    
ومع بداية ح���رب التحرير توالت األش���رطة بعد 
هذه الفرتة مس���طرة نضال الش���عب اجلزائري يف 
أمسى معانيه وبعناوين ومواضيع شتى : يامسينة 
، رياح االوراس،  فج���ر املعذبن،  األفيون والعصا، 
معركة اجلزائر، وقائع س���نن اجلمر..اخل.   بعد 
االستقالل تناولت الس���ينما اجلزائرية إشكاليات 
والظ���روف االجتماعي���ة واالقتصادي���ة  اهلج���رة 

للمواطن اجلزائري.            
 Le »  vent des Aurès..la galette des  
 maquisards  « .. Naissance du cinéma
Algérien. Rachid Boudjedra. ج���زء من 
فيلم " ري���ح االوراس " للمخ���رج األخضر حامينا  

 .  1968
اجلزائري���ة  الس���ينما  التفت���ت  االس���تقالل  بع���د 
إىل الوض���ع االجتماع���ي واالقتص���ادي للمواطن 
اجلزائري. كانت املرحلة األوىل ممثلة يف موجة 
م���ن أفالم ح���رب التحرير أما يف املرحل���ة الثانية 
كان للس���ينمائين دور آخ���ر يف اجملتمع اجلديد 
اذ التفتت السينما اجلزائرية إىل الزمن احلاضر. 
وكان الداف���ع لذلك إع���الن الث���ورة الزراعية يف 
نهاية الس���تينات فتغ���ريت اللغة الس���ينمائية من 
نضال املس���تعمر إىل النضال االجتماعي والثقايف 
يف الدول���ة احلديث���ة. فأطل���ق على ه���ذه املرحلة 
" بالس���ينما اجلدي���د " واليت ب���دأت مثراتها تظهر 
إىل حيز الوجود بدءا من س���نة 1967 واس���تمرت 
بعد الثمانين���ات. كان ميكن للس���ينما اللبيبة أن 
تس���تفيد م���ن بداي���ات الس���ينما اجلزائرية س���واء 
أن  إال  املوضوع���ي.    أو  التق���ين  املس���توى  أكان 
إشكالية  التعبري عن طريق السينما القت قصورا 
ومل تفل���ح كل احملاوالت للنه���وض بهذا القطاع 
احليوي وألكثر من مخس وعش���رون سنة.  وقد 
حاول���ت املؤسس���ة العامة للس���ينما منذ إنش���اءها 
الدخ���ول يف اإلنت���اج املش���رتك م���ع بع���ض الدول 
العربية كما أسلفنا إال أن املواضيع اليت طرحت 
كان���ت بعي���دة كل البع���د ع���ن اجملتم���ع الليي 
فه���ي متأثرة إىل ح���د بعي���د بامليلودراما املصرية،  

فق���د هيمن على ه���ذه األعمال  اجلان���ب الدعائي 
والسياحي. 

خ���الل مهرج���ان الفيل���م النضالي ال���ذي نضم يف 
مدين���ة بنغ���ازي س���نة 92/1991 عرض���ت بهذه 
املناس���بة مموعة من األعمال العربية وحلقات 
نقاش.  وقد حضر هلذه املناسبة  بعض املخرجن 
واملمثلن من مصر وتونس : امحد بدرخان أمينة 
رزق ف���ردوس عب���د احلميد من مص���ر وإبراهيم 
باب���اي واهلادي خليل من تون���س ، حضر املهرجان 
القص���ري ايضا مموعة م���ن املمثلن واملخرجن 
واملهتمن يف مال الس���ينما بليبي���ا.  وبرغم هذه 
النش���اطات واملهرجانات الداخلي���ة واخلارجية مل 
تس���تطع املؤسس���ة العامة للس���ينما وال الشركة 
العامة للس���ينما برغم مسريتها الطويلة من خلق 
من���اخ ثقايف س���ينمائي وقاع���دة فنية س���ينمائية 
برغ���م اإلمكانيات اليت وضقت هل���ا يف بادئ األمر 
. فاخلل���ل إذا يف ع���دم تطور النش���اط الس���ينمائي 
س���اهم فيه اجلميع. فلم تكن الدول���ة وحدها من 
ختل���ى على ه���ذا املرفق اهل���ام بل أيض���ا العاملن 
فيه وبش���كل كبري ومباش���ر. فقد ضمت املؤسسة 
العام���ة للس���ينما ومن���ذ طيل���ة مس���ريتها وحتى 
نهايته���ا ع���داد كب���رية م���ن املوظف���ن س���يطرت 
عل���ى اغل���ب امل���الك الوظيف���ي بالس���ينما الليبية 
منذ إنش���اءها. والتحق بها م���ن ليس منها وأصبح 
حمس���وبا عليه���ا يف امليزاني���ة واملرت���ب والصع���ود 
يف الس���لك الوظيف���ي حت���ى أصب���ح ل���ه احل���ق يف 
حض���ور املهرجانات الس���ينمائية.  أما الكادر الفين 
املع���ين باألم���ر والذي أنش���ئت من اجله مؤسس���ة 
الس���ينما فقد كان ضئيال أمام الع���دد اهلائل من 
املوظف���ن والذي���ن ال عالق���ة  هلم بالفن الس���ابع 
والفنون األخرى.  يف ذات الوقت فش���لت املؤسس���ة 
يف استيعاب املمثلن العاملن باملسرح والتلفزيون 
والذي���ن ميكن ان يس���اهموا يف نهضة س���ينمائية 
م���ع مرور الوقت.  فإذا أضفنا أيضا هلذه املس���ببات 
العام���ل االجتماع���ي والقبلي –الدي���ين-  ونظرة 
اجملتمع الليي للسينما جند إننا يف حاجة كبرية 
إىل إعادة نظر للمش���روع السينمائي برمته . ويف 
ه���ذا اخلص���وص فان ص���ورة امل���رأة الليبي���ة على 
الشاش���ة أو الف���ن بصف���ة عام���ة يلق���ى معارضة 
كبرية يف متمع تتحكم فيه العادات والتقاليد.       
 أض���ف إىل ه���ذه العوام���ل عام���ل قل���ة الك���وادر 
واإلمكاني���ات واط���ر غ���ري ق���ادرة عل���ى مواجه���ة 
الواق���ع وال متلك أية رؤية ميكن أن تس���اعدها يف 
طرح مواضيع اجتماعية تنقلها إىل الشاش���ة . أما 
املش���كلة األخرى فهي التأرج���ح بن االختالف يف 
الرأي واالجتهاد كون السينما فنا جيب أن يعترب 
ج���زءا من ثقاف���ة الدولة كاإلذاع���ة والتلفزيون 
اجملتم���ع  تطلع���ات  تعك���س  وم���رآة  والصحاف���ة، 
وطموحاته،  فتنقله يف شكل أفالم إىل اجملتمعات 
األخرى.  لعل هذه اغلب النقاط  املهمة  اليت أردت 
إبرازها حماوال التوصل إىل األسباب الرئيسية يف 
فشل وإنهاء السينما الليبية ملدة تزيد عن تسع 

وعشرون سنة . 
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 املصادر
- ج���اء على لس���ان احد األخوين لومي���ري بعد العروض 
األوىل آللتهما الس���ينما توغراف وتكرار بعض  الصور 
املتحركة لبع���ض الرحالت واحلي���اة العامة بباريس 
بان “ السينما أو السينما توغراف لن يكون هلا مستقبل  
باه���ر فما هي إال مرد تس���لية ال غري!. “ إال أن أعمال 
املخرج الفرنس���ي ميليي���ز اليت جاءت بع���د ذلك أثبتت 

العكس .
  - حمم���د عل���ي الف���ر جاني.  قص���ة اخليال���ة العربية 
الليبية. منشورات الشركة العامة للخيالة ...طرابلس 

15 1996. ص. 
  - يذك���ر املمث���ل املس���رحي ومؤل���ف كت���اب ) الف���ن 
واملس���رح يف ليبيا ( البش���ري حممد عريي ونقال السيد 
عبد الس���الم ادهم املرتجم بدار املخطوطات التارخيية 
بطرابل���س ب���ان أق���دم دار ع���رض س���ينمائي ه���ي دار 
ع���رض” الكريتلي “،.فيق���ول : “ .. تقع هذه الدار جنب 
مبن���ى نادي الضباط األتراك بش���ارع البلدية يف الوقت 
احلال���ي . فف���ي س���نة 1908 ش���يد رج���ل م���ن جزيرة 
كريت حمال فسيحا بعد أن حصل على رخصة بذلك 
من البلدية وجلب آلة عرض األش���رطة. وأقام بداخل 
احملل شاش���ة بيضاء واخذ يف عرض األش���رطة ..فوقع 
اإلقب���ال عل���ى أش���رطة اخليال���ة من طرف املوس���رين 
من الش���باب الطرابلس���ي والضباط واألجانب واليهود.  
كم���ا ان ق���وس ماركوس اورلي���وس األث���ري الواقع 
بب���اب البح���ر قد اس���تعمل هو اآلخ���ر كمحال لعرض 

األشرطة السينمائية يف العهد الرتكي وبقي كذلك 
حتى س���نة 1911 . يف س���نة 1909 مت استحداث داران 
أخريان : األوىل مبيدان س���وق اخلبزة ) ميدان الشهداء 
حاليا ( وقد ش���يد على أرضها مسرح احلمراء فيما بعد 
والثانية بش���ارع ريكاردو “ 24 ديس���مرب إال أنها هدمت 
فيم���ا بعد .   البش���ري حممد عريي :  الفن واملس���رح يف 
ليبيا.  نش���ر الدار العربية للكتاب / ليبيا تونس 1981 

327ص.ص79  
  - ادمون���د  بريناي مكلف مبهمة علمية  يف طرابلس ) 

رحلة إىل غدامس ( باريس  1912 . ص 11
  - البوص���ريي عب���د اهلل  “  املس���رح يف العه���د الرتكي 
“.  ملة الس���ينما واملس���رح العدد 10 . نش���ر الشركة 

العامة للنشر والتوزيع، طرابلس ليبيا 1991. ص6.
  - تأسس���ت مدرس���ة الفنون والصنائع يف نهاية العهد 
العثماني الثاني يف عهد الوالي نامق باش���ا سنة 1899 
وبتربعات من األهالي .  كما أحلقت بها مطبعة أطلق 
عليها  “ مطبعة الفنون والصنائع “، وكانت تطبع بها 
جري���دة : طرابلس الغ���رب ، الكش���اف ، تعميم حريت، 
..وغريه���ا ..عبد العزي���ز الصويعي املطاب���ع واملطبوعات 
الليبية قبل االحتالل االيطالي .املنش���اة العامة للنش���ر 

والتوزيع واإلعالن طرابلس 1985. ص 66. 
* خالل فرتة االحتالل االيطالي استوىل اجليش على 
املدرس���ة مس���تخدما إياه���ا كثكنة عس���كرية وصادر 
للش���يوخ واألطف���ال  ممتلكاته���ا واس���تعملها معتق���ال 
والنس���اء وقت���ل البعض منهم يف باحة املدرس���ة،   كما 
بيع���ت مطبعته���ا وحتولت إىل ملكية ش���خص ايطالي 

ومسيت مبطبعة ماجي مرجع سابق 66-67.  
*  أراد النظام املنهار ترميم املدرس���ة الفنون والصنائع 
بعد سنن من اإلهمال. . فهدمت بالكامل عدى واجهتها 
ال���يت تط���ل عل���ى ش���ارع 24 ديس���مرب . وبس���بب ب���طء 
التنفيذ وعند اندالع ثورة 17 فرباير ختلت الش���ركة 
املنف���ذة عن متابع���ة أعمال الصيان���ة وبقيت حلد اآلن 
تنتظر من الدولة املبادرة باس���تكمال تنفيذها. ساهمت 
هذه املدرسة منذ إنشاءها يف نهاية القرن التاسع عشر 
واىل حد بعيد يف إثراء املش���هد الثقايف الليي يف املسرح 
واملوس���يقى والفن���ون اجلميل���ة وبقية احل���رف املهنية 
األخ���رى،  فتخرج منها العديد من ال���رواد تركوا أثرا 

خالدا يف تاريخ ليبيا الفكري واألدبي. 
  - الن���ادي األدبي مت تأسيس���ه س���نة 1920 ..إال انه مل 
يستمر طويال فتم إغالقه من قبل السلطات االيطالية  
س���نة 1926  ث���م أعي���د فتح���ه س���نة 1943. م���ن بن 
املؤسس���ن هلذا الن���ادي الش���اعر امحد قناب���ة ..ومجال 
الدي���ن املي���الدي.   الصي���د ابوذيب امحد قنابة دراس���ة 
وديوان . الش���ركة الليبية للنش���ر والطباعة طرابلس 

ليبيا 1968.ص.20
  - قص���ة اخليال���ة العربية الليبية مرجع س���ابق..ص. 
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  - مرجع سابق.ص.22

  -بشري حممد عريي مرجع سابق ص. 96    
  - ه� .س. كال وبر ) مرتفعات آهلات اجلمال ( ترمجة 
أنيس زكي حسن ، دار الفر جاني الطبعة األوىل مايو 

1897 طرابلس ليبيا . ص.33. 

  - حممد األس���طى،  ورقات مطوية. الش���ركة العامة 
للنش���ر والتوزيع العدد رق���م 10 طرابلس ليبيا 1983 

ص.22
  -اهلوية القومية يف الس���ينما العربي���ة ، جامعة األمم 
املتح���دة .إعداد : كم���ال رمزي،  مسري فري���د عدنان،  
مدانات وهاش���م النحاس . إش���راف عب���د املنعم تليمة . 
مركز دراس���ات الوحدة العربية ب���ريوت لبنان 1986 

ص. 119
  - م���ن بن أعماله املتواضع���ة اليت ذكرها يف كتابه :  
قص���ة اخليالة العربية الليبية ، فيلم )صائد احلوت ( ، 
حيث يقول انه تعرض للتلف عند حتميضه باخلارج .  

مرجع سابق ص.25
  - راج���ع قائمة بأمس���اء األفالم الوثائقي���ة املنتجة يف 
كتاب قصة اخليالة الليبي���ة حملمد الفرجاني مرجع 

سابق ص. 51 إىل ص 54. 
يف ه���ذا الص���دد ي���ورد مدي���ر ن���دوة مهرج���ان الفيل���م 
الوثائق���ي العربي مبعهد العامل العرب���ي بباريس وليد 
مشيط خبصوص الفيلم التس���جيلي  ، بأنه تأسس يف 
أواس���ط الستينات وبالتحديد يف س���نة 1964 ببريوت 
مركز التنس���يق العربي للس���ينما والتلفزيون . ونظم 
املرك���ز يف الس���نوات 64،65،66، 67 وحت���ت رعاي���ة 
اليونس���كو سلس���لة مؤمترات ح���ول الس���ينما والثقافة 
العربي���ة توقف���وا فيه���ا ملي���ا ح���ول التع���اون العرب���ي 
يف مي���دان الس���ينما ، وأوص���وا بإنت���اج أف���الم تثقيفية 
وتعليمية الس���تعماهلا يف أغراض التعلي���م والتثقيف 
والتوعية.إال أن املشروع توقف ومل يتمخض سوى عن 
إنتاج شريط وثائي عن الطب عند العرب سنة 1965 .  
* يف أواس���ط الس���بعينات مت  تك���رار التجرب���ة وذل���ك 
باحلاجة إىل العمل العربي املش���رتك يف مال السينما 
فعق���د مندوبون من مموعة دول عربية ضمت كل 
من : األردن، تونس، اجلزائر، الس���ودان، العراق، سوريا، 
الكويت، السعودية، لبنان، ليبيا واملغرب قدموا مشروعا 
إنشاء اهليئة السينمائية العربية املشرتكة وبرأمسال 

قدره ثالثة مالين جنيه إسرتليين.  

كان حضور الس��ينما الليبية يف املهرجانات الدولية والعربية واإلفريقية واليت ميثلها بعض من أطرها 
الفني��ة من خمرج��ني ومصورين وأيض��ا وموظفني يف بعض األحي��ان حضورا متواجدا يف اغلب املناس��بات 

إلمكانية االستفادة من املشاركات والعروض واالطالع على إنتاج اآلخرين

بعد هذه األعمال اليت مت إنتاجها مبكرا بعد سنتني من إنشاء املؤسسة العامة للخيالة وبعيدا عن األجواء 
احمللي��ة هذه التج��ارب الثالثة يف اإلخ��راج،  مل جيازف العدد القلي��ل من الفنيني واملخرج��ني العاملني يف 

السينما أو التلفزيون الذين استعانت بهم املؤسسة أن خيوضوا جمال اإلخراج السينمائي الروائي
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كان الغرض من املش���روع هو خدمة القضايا العربية 
ومتوي���ل وتوزي���ع األف���الم الس���ينمائية والتلفزيونية 
املش���رتكة الطويل���ة والقص���رية. إال أن املش���روع بقي 
م���رد مش���روع دون تنفيذ. يف س���نة 1975 تأس���يس 
“ احت���اد الس���ينمائين التس���جيلين الع���رب “ ، ال���ذي 
ن���اد بإقامة س���ينما ثورية ترتبط حبرك���ة  الثورة يف 
العامل العربي وتس���اهم يف خلق ثقافة عربية متفتحة 
عل���ى كل ما هو عربي أصيل وإنس���اني وتقدمي. وقد 
طح���ت يف هذا امللتق���ى إقامة س���ينما  نضالية وثورية 
وسياسية مس���تلهمن ش���عاراتها من مهرجان )ليبزغ( 
ودور السينما التسجيلية وارتباطها حبركة التغيري. 

  - م���ن أعمال���ه أيض���ا : لن تغرب الش���مس عن مدينيت 
1973 مبناسبة مرور 100 سنة على بلدية طرابلس. 
لبائ���ع  الذاتي���ة  ..الس���رية   1974 الظ���الم  وهزمي���ة 
الس���جائر1981 ث���م معزوف���ة املط���ر 1994. يذك���ر 
نف���س املخ���رج ان���ه يف س���نة 1968 مت تأس���يس احتاد 
ه���واة الس���ينما العرب���ي اللي���ي ومقرة بفرقة املس���رح 
اللي���ي اليت ينتمي إليها املخ���رج. وهو أول احتاد مهين 
يت���م مبجال اخليال���ة . وقد ضم الن���ادي مموعة من 
العاملن باملس���رح كه���واة مس���تخدمن كامريا هواة 
من نوع س���وبر 8 م���م  يف تصوير بع���ض أعماهلم. وقد 
حاول هذا االحتاد أن ينضم إىل مهرجان اهلواة مبدينة 
قليبي���ة  بتونس. عبد اهلل حممد طبيق���ة / اخليالة يف 
 2009 ليبي���ا منش���ورات جامع���ة س���رت طبع���ة أوىل 

صفحة 171   ص.78 
  -راج���ع مل���ة مركز دراس���ات الوح���دة العربية يف 
عدده���ا اخل���اص ح���ول : اهلوي���ة القومية يف الس���ينما 
العربي���ة  واليت تش���رف عليه���ا جامعة األم���م املتحدة 
أعده���ا : كمال رمزي ، عدنان مدان���ات ، مسري فريد ، 
هاشم النحاس. إشراف عبد املنعم تليمة ..نشر مركز 
دراس���ات الوحدة العربية ب���ريوت لبنان 1986 ص 13 

إىل ص.89
  - امله���دي ابوقري���ن تاري���خ املس���رح يف ليبي���ا . كت���اب 
الشعب 9 . الش���ركة العامة للنشر والتوزيع طرابلس 

ليبيا 1978 ص 26،27 
 - توىل رئاس���ة النادي الش���اعر امحد قناب���ة  )-1898 
1968( وأول عم���ل قدمت���ه الفرق���ة  : “ من كان يف 
نعمة ومل يش���كر ..وكل الس���بب منك “. الفن واملسرح 

يف ليبيا .  مرجع سابق ص. 249 .
 - زارت ليبي���ا العديد من الفرق املس���رحية. منها فرقة 
رمس���يس اليت أسس���ها عمي���د املس���رح العرب���ي املؤلف 
واملمثل يوس���ف وهي س���نة 1919 وقدم على مس���رح 
البوليتياما مس���رحية “ غ���رام وانتقام “ س���نة 1927. 
إال أن احلاكم العس���كري االيطالي قام بطرد الفرقة. 
بعد االس���تقالل وبالتحديد سنة 1954 عادت فرقة “ 
رمس���يس  “  اىل ليبيا قادمة من تونس وبقيت الفرقة 
تعرض  مس���رحياتها قرابة مخس���ة أيام قدمت خالهلا 
مموعة من العروض : منه���ا:  بنات الريف، زوجاتنا، 
بيوم���ي افت���دي ، راس���بوتن ...مع خنبة م���ن املمثلن : 
شفيق نور الدين ، علي رشدي، لطفي احلكيم، برلنيت 
عبد احلميد ، إحس���ان الشريف ... يف ذات الوقت قدمت 
إىل ليبي���ا بالت���وازي مموع���ة م���ن الف���رق الغنائي���ة 
واملس���رحية  منها فرقة سلطانة الطرب منرية املهدية 
س���نة 1934 وقدم���ت س���هراتها الغنائية على مس���رح 
“ املريام���اري “ . كم���ا قدم���ت فرق���ة بديع���ة مصابين 
رفق���ة املطربة الكبرية “ ن���ادرة  “.  وكان اإلقبال على 
الفرقت���ن كب���ريا من قب���ل اجلمه���ور الذي اس���تمتع 
بالغناء والعروض املس���رحية. كما زارت أيضا فرقة “ 
بب���ا عزالدين “  س���نة 1937 وفرقة  “فاطمة رش���دي  
“ س���نة 1938 “ وش���افية رش���دي “  س���نة 1949 ..ثم 
جاءت  فرق أخرى من الس���ودان وم���ن ايطاليا . يف ذات 
الوق���ت  قدمت فرق���ة أمريكية مس���رحية “ حلم ليلة 
صي���ف “ لشكس���بري “  .وقدمت من تون���س فرقة هناء 
راش���د وفرق���ة اخلضراء وقدمت���ا عدة حف���الت بقيادة 
املوس���يقي )ق���دور الصراريف (. املس���رح يف ليبيا.  مرجع 

سابق ص26.
  -يف لق���اء م���ع املخرج )ص.ن (  كان يعمل باملؤسس���ة 
العامة للخيالة ذكر لي بأنه قبل إنش���اء املؤسس���ة مت 
تدريب مموعة من الفنين وعددهم ثالثة يف مال 

التصوي���ر واإلخ���راج بالنقط���ة الرابعة وذل���ك لتنفيذ  
سلسلة اجمللة املصورة. 

  - بع���ض احملاوالت الس���ينمائية مل تر النور وماتت يف 
مهدها ألس���باب فنية. راجع كتاب حممد الفرجاني “ 
قصة اخليالة يف ليبيا “ ص. 85 ، 86. – يف هذا الصدد 
يذكر مؤلف اخليال���ة الليبية يف لقاءه مع من عايش 
تل���ك املرحلة بأن���ه حدثت حم���اوالت إلنتاج أش���رطة 
روائي���ة-  إال أنه���ا فش���لت ومل تربز إىل حي���ز الوجود -  
من بن ه���ذه األعمال وإنتاج إدارة اإلنتاج الس���ينمائي 
وتنفي���ذ املخ���رج املص���ري عب���د اهلل ب���ركات  واليت مل 
تس���تكمل م���ن قبل املخ���رج :  دارت األيام ، أي���ام وليالي 
ورسالة من ليبيا. كما قامت شركة اإلنتاج واإلعالن 
الس���ينمائي اليت أسس���ها علي اهللودي بإنتاج شريطن 
إال إنهما مل يس���تكمال أيضا : رسالة مل تصل  وثورة يف 

الصدور. مرجع سابق اخليالة يف ليبيا ص. 78،79 .  
  - حممد الفرجاني قصة اخليالة العربية الليبية  ص 

30
  -  كت���اب “ قص���ة اخليال���ة العربية الليبي���ة “ ملؤلفه 
حممد الفرجاني ، منشورات الشركة العامة للخيالة 
الطبع���ة األوىل 1996،  فبالرغم من أن الكتاب تنقصه 
العدي���د من املراج���ع واالستش���هادات العلمي���ة،  إال انه 
يعت���رب املرجع الوحيد عن الس���ينما يف ليبي���ا.   فقد قام 
الكاتب مبجهود ه الذاتي باعتباره احد الرواد األوائل يف 
مال الس���ينمائي. فجمع م���ادة تارخيية حول ما قراه 
عن الس���ينما يف ليبي���ا منذ بداية االس���تعمار االيطالي 
وبداي���ة ظه���ور دور العرض يف الب���الد.  باإلضافة  إىل  
معايش���ته لكل إش���كاليات اإلخراج واإلنتاج واليت كان 
ش���اهدا عليها ومن خالل عمله كمخرج سينمائي يف 
إدارة اإلنتاج الس���ينمائي بوزارة اإلعالم يف العهد امللكي 
ثم أخ���ريا عمله كمخرج باملؤسس���ة العامة للس���ينما 
اليت التحق بها مبكرا سنة 1973 وحتى وفاته يف سنة 

 .  1992
 - ذكر لي نفس املخرج )ص.ن (بان مؤسس���ة السينما 
يف بدايتها كانت تريد تكوين بنية حتتية وطاقم فين 
بأسرع وقت ممكن فقامت بإيفاد  كل من تقدم بطلبه 
للدراس���ة يف مال السينما إىل كل من الدول التالية 
: تون���س، الوالي���ات املتح���دة ، يوغوس���الفيا، بريطانيا،  
فرنس���ا، ايطاليا ومصر. وتنوعت البعثة  بن  الدراس���ة  
وال���دورة التدريبية .  وكان اغل���ب املتقدين موظفون 
تابعن لوزارة اإلعالم وحائزين على الش���هادة الثانوية 
والبع���ض اآلخ���ر كان يعم���ل باملس���رح إال ان���ه اب���دي 
اس���تعداده لدراسة السينما حس���بما ذكره  لي املخرج 

)ص.ن (. مقابلة بتاريخ / 11/03 /2014 . 
الص���ور  وطب���ع  لتحمي���ض  حج���رة  جتهي���ز  مت   -   
الفوتوغرافية ال���يت يقوم بها بعض اهلواة.  كما زودت 
مؤسس���ة اخليال���ة اجلمعي���ة بآلة ع���رض مقاس 16 
مم مس���اهمة وتش���جيعا هل���ا.  إال أن اجلمعي���ة أغلقت 

بع���د س���نة تقريبا من إنش���اءها بع���د صدور ق���رار من 
ملس قيادة الثورة حبضر إقامة اجلمعيات والنوادي 
أوقف���ت  وعلي���ه  أش���كاهلا.  ب���كل  والفكري���ة  الثقافي���ة 

اجلمعية نشاطها بناءا على هذا القرار.   
  - وص���ل ع���دد األش���رطة الوثائقي���ة ال���يت أنتجته���ا 
املؤسس���ة وحت���ى تاري���خ تصفيته���ا  وحس���بما ذك���ره 
املخ���رج حمم���د الفرجاني قراب���ة األربعمائة ش���ريط  

مرجع سابق ص.51-79.
  -اغل���ب األفالم الوثائقية ال���يت مت تنفيذها منذ بداية 
إنش���اء املؤسس���ة العامة للس���ينما كانت فقط لتوثيق 
منج���زات الث���ورة كما كان���ت تس���مى. وال حتمل أي 
مضم���ون فين أو علمي . فقط لتوثيق مصنع أو معمل 

أو مشروع دعائي للثورة. 
  - يف لق���اء م���ع احد املخرج���ن جملموعة م���ن األفالم 
العام���ة للخيال���ة يف منتص���ف  الوثائقي���ة باملؤسس���ة 
الس���بعينات ) غ. ش ( ذك���ر لي يف ه���ذا اخلصوص بان 
الدول���ة مسح���ت للمؤسس���ة بالتعاقد مع الش���ركات 
وثائقي���ة  أش���رطة  الجن���از  احلكومي���ة   واملؤسس���ات 
تواكب تطلعات الدول���ة يف كل اجملاالت : كالتعليم 
والصح���ة والكهرباء والزراع���ة...اخل وذلك نظري مبالغ 
مالي���ة مرضي���ة ل���كل الطرف���ن  .كما ذك���ر لي بان 
الدول���ة ومنذ إنش���اء املؤسس���ة مسحت بدعمه���ا ماديا 
مببل���غ وق���دره 250.000 أل���ف دينار س���نوي لتدريب 
وتطوي���ر األط���ر الفني���ة وش���راء املس���تلزمات الالزمة 
لتنفيذ برامها. استمر هذا الدعم حتى سنة 1978.  

 Festival ; image du monde arabe)FIM(-  
 .Walid Chmit ,  institut du monde arabe

 6-10 octobre 1993 p.117
  - حمم���د الفرجان���ي مرج���ع س���ابق.ص.82،83 . مل 
يكن إنتاج الفيلم وتغطيته من الناحية املالية فقط بل 
أمدته املؤسسة بالفيلم اخلام وآالت اإلضاءة والتصوير 
الب���الد.   التصوي���ر داخ���ل  ل���ه كل عملي���ات  وس���هلت 
س���اهمت املؤسسة إىل جانب إنتاجها للفيلم باثنن من 
عناصره���ا   من ضمن الطاقم الفين  : احدهما مس���اعد 
خم���رج واآلخ���ر مس���اعد تصوي���ر، أم���ا بقي���ة األطقم 

الفنية عدى املخرج فاغلبهم من مصر.  
  -مل يعت���رب النظ���ام الس���ابق ب���ان الفيل���م الوثائقي أو 
التس���جيلي ه���و وثيق���ة جد هام���ة.  فهو وس���يلة لنقل 
املعرف���ة ووس���يلة م���ن وس���ائل التعبري والتق���ارب بن 
الش���عوب. فل���م تس���تطع دول مش���ال إفريقي���ا) ليبيا ، 
تون���س ، اجلزائر واملغرب ( ان حتذو حذو  دول ملس 
التع���اون اخلليجي وال���ذي يضم : الس���عودية، الكويت، 
عم���ان، قط���ر، البحرين واإلمارات العربي���ة املتحدة يف 
بداي���ة الس���بعينات واليت كانت تش���كل جتربة فريدة 
يف هذا اجملال وذلك بان أرس���ت قواعد لإلنتاج املشرتك 
ب���ن البل���دان اخلليجية يق���وم يف معظمه عل���ى إنتاج 
األفالم والربامج الرتبوية والتعليمية. فباس���تثناء هذه 

التجربة الفريدة فان التع���اون بن البلدان العربية يف 
صناعة الس���ينما عموما والس���ينما التس���جيلية بشكل 
خ���اص ي���كاد يك���ون معدوما.  فربغ���م أن ليبي���ا كانت 
يف اش���د احلاجة لالس���تعانة باخلربات العربية يف هذا 
اجمل���ال إال إنه���ا أرادت أن خت���وض التجرب���ة لوحده���ا 

وخبرباتها احملدودة.
  - م���ن خالل اإلحصائي���ات تبن انه بعد س���نة 2002  
وهي الس���نة اليت مت���ت فيها تصفية الش���ركة العامة 
للس���ينما أي بعد قرابة 29 تس���ع وعش���رون س���نة من 
إنش���اءها وبعد العديد من الدورات والبعثات الدراسية 
يف مجيع فروع الفن الس���ابع تقريبا،  جند أن الشركة 
لديها  ) 17  ( س���بعة عشر خمرجا ، 12 منتجا ، )04 ( 
أربعة مصورين ،)11 ( إحدى عشر مدير تصوير، )10 
( عش���رة كتاب سيناريو ، )01 ( وناقد فين واحد . )04 
( أربعة فنيو إضاءة ، )06 ( ستة مهندسي صوت ، ) 04 
( فنيو توليف . أما بقية احلرف األخرى فنسبتها صفر 

أو ال توجد . عبد اهلل  اطبيقة مرجع سابق .ص. 151
  - حس���ب آخ���ر اإلحصائي���ات وص���ل ع���دد املوظف���ن 
بالشركة العامة للسينما إىل أكثر من 154 موظفا  
يف نهاية الس���بعينات . جان الكسان،  السينما يف الوطن 
العربي.   منش���ورات ش���هرية يصدره���ا اجمللس األعلى 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب – الكوي���ت م���ارس )آذار ( 

390 1982 ص. 
  - اخليالة يف ليبيا ..دراس���ة ميدانية للقائم باالتصال 
مبدين���يت طرابل���س وبنغازي..تأليف عب���د اهلل حممد 
  . ص87   2009 س���رت  جامع���ة  .منش���ورات  اطبيق���ة 
قرار اللجنة الش���عبية العامة رقم 907 لس���نة 1989 
.  حمم���د عل���ي الفرجان���ي  تاري���خ اخليال���ة يف ليبيا ) 

.38 1990 ( مرجع سابق ص.   1910-
  - بالرغ���م م���ن أن أه���داف الدم���ج هو توحي���د اجلهود 
واإلمكاني���ات الفني���ة يف األعم���ال “ املتش���ابهة “ لدعم 
اإلنت���اج والرتكي���ز والتنس���يق يف األعم���ال الفني���ة ) 
التلفزيونية والس���ينمائية (  وخفض تكاليف اإلنتاج . 
إال أن إشكالية الدمج وحسب رأي الباحث مل تثمر عن 
أي إنتاج يذكر عدى الفوضى اإلدارية. مرجع س���ابق 

ص 87.
  - مرجع سابق ص. .86

  - بلغ عدد املالك الوظيفي قبيل تصفيتها قرابة املائة 
وس���بع وأربعون موظفا ) 147 ( موزعن بن طرابلس 

وفرع الشركة ببنغازي. امللحق السابق ص.90.
  - قرار اللجنة الش���عبية العامة  رقم 97 لسنة 2002 
حبل وتصفية الشركة العامة للسينما والذي يقضي 
بتوقف الشركة عن مزاولة أي نشاط ورفع يدها عن 
التصرف يف أمواهلا وحقوقها ؟  مرجع سابق ص.88.   
  - دفعت الش���ركة العامة للسينما  خالل فرتة الدمج 

مكاف���آت  العاملن بالتلفزي���ون  واليت كان يطالب بها 
العامل���ن ملدة طويلة . وقد وجدت الش���ركة املدمة 
الفرص���ة س���احنة  لالس���تفادة م���ن عوائ���د مؤسس���ة 
السينما اليت جزءا منها يأتيها من دور العرض . مرجع 

سابق 87،88
  - ش���هدت الف���رتة ال���يت س���بقت تصفي���ة الش���ركة 
تصفي���ة نهائي���ا رك���ودا كب���ريا يف مجي���ع م���االت 
الع���رض  دور  ألصح���اب  الب���اب  ففتح���ت  الش���ركة 
وال���يت كانت حتى اللحظ���ات األخرية املصدر الرئيس 
للدخل بالنس���بة للعاملن بالش���ركة.  تق���دم العديد 
م���ن أصح���اب ه���ذه ال���دور إىل احملاك���م الس���رتدادها  
.كما مت إقف���ال البعض اآلخر واس���تغلت البقية منها 
الجتماعات مؤمترات اللجان الش���عبية خالل انعقادها 
. أما ما تبقى منها فهي غري صاحلة لالس���تعمال. انظر 
جدول رقم ) 01 ( صفحة  48-40 ، من كتاب حممد 
على الفرجاني مرجع س���ابق . راج���ع اإلعالن عن بيع 
بامل���زاد العلين  ) حمكمة بنغازي االبتدائية ( ص. 234 

اخليالة يف ليبيا ..مرجع سابق. 
  - عق���د مهرج���ان الفيل���م النضال���ي األول مبدين���ة 
طرابل���س والثان���ي مبدين���ة بنغازي س���نة 1991/92 
وحض���ر املهرجان مموع���ة من املخرج���ن واملمثلن 
واملمث���الت الع���رب من مصر وتون���س. وعرضت بعض 
األف���الم الروائي���ة والتس���جيلية.. كم���ا عق���دت على 
هام���ش املهرج���ان  العدي���د م���ن املناقش���ات واللق���اءات 
م���ع الكتاب واملخرجن ملناقش���ة إمكاني���ة دفع باإلنتاج 
املش���رتك واالس���تفادة من اخلربات العربية السباقة يف 

مال الفن السابع.
  -اس���تعانت الشركة العامة للس���ينما باملخرجن من 
اجلزائ���ر :  األم���ن مرب���اح  ومدي���ر التصوي���ر الراحل 
حممود لكحل من الس���ينما اجلزائري���ة واحلاج رحيم 
من التلفزيون اجلزائري وذلك إلخراج بعض األعمال 
املش���رتكة آخرها ش���ريط  مش���رتك عن املياه بعنوان : 
“  ينب���وع احلياة  “يف املناط���ق الصحراوية بن اجلزائر 
وليبي���ا . كما اس���تعانت أيضا باملخرج العراقي  قاس���م 
ح���ول يف تنفيذ بع���ض األعم���ال الوثائقي���ة . كما مت 
اص���درا كت���اب :   احللقة الدراس���ية يف مال كتابة 
الس���يناريو س���نة 1986 إصدار املنش���اة العامة للنش���ر 

والتوزيع واإلعالن  طرابلس ليبيا طبعة أوىل .
  - انظر املراس���لة املنش���ورة واملوجه���ة إىل أمن اللجنة 
الش���عبية العامة آنذاك بتاريخ 01 / 04 /2002 يشكو 
فيها أمن اللجنة الش���عبية املكلف بشئون اخليالة من 
األوض���اع العام���ة للش���ركة واملختنقات ال���يت متر بها 
والدي���ون اليت تطال���ب بها الش���ركة. ص 223 ملحق 

رقم 8 ..اخليالة يف ليبيا مرجع سابق. 
-   أغلق���ت دور الع���رض يف بع���ض امل���دن من���ذ تاري���خ 
تصفي���ة الش���ركة،    والبع���ض اآلخ���ر أصبحت تعقد 

في���ه املؤمترات الش���عبية.  أم���ا دور الع���رض يف مدينة 
طرابلس فقد أغلقت نهائيا وتصل نسبة الصيانة فيها 
إىل قرابة مائة يف املائة وما تبقى منها اسرتدت من قبل 

أصحابها آو مت االستيالء عليها.    
  - لقاءات أجراها الباحث مع بعض العاملن بالشركة 

العامة للخيالة ..مرجع سابق ص. 88.
  -  مت مبوج���ب ه���ذا الق���رار ) 104 ( توزي���ع األص���ول 
املتمثل���ة يف العق���ارات التابعة للش���ركة على اجلهات 
العامة واللجان الشعبية للشعبيات .كما تتحمل هذه 
اللج���ان مرتبات العاملن املنقولن إليها، كما يتوجب 
أيض���ا عل���ى أمان���ة املالي���ة ص���رف مرتب���ات العامل���ن 
املتأخرة وعددهم ) 147 ( موظف. مرجع س���ابق .ص. 

90،  89
  - راجع ص  9 .

  -السينما يف  الوطن العربي . مرجع سابق ص. 390
مرج���ع   العربي���ة.  الس���ينما  يف  القومي���ة  اهلوي���ة   -   

سابق.ض.15
املكتب���ة   . العربي���ة  الس���ينما  يف     : فري���د  مس���ري   -   
الس���ينمائية  دراس���ات ) 2 ( . دار الطليعة بريوت لبنان 

الطبعة األوىل 1981.ص. 15، 16
  - م���ن ب���ن العامل���ن يف حق���ل التصوير الس���ينمائي 
والذين اس���تعانت بهم املؤسسة فيما بعد مصور ين من 
الدول الشرقية. البعض منهم بدأ عمله بوزارة اإلعالم 
واإلرش���اد القومي منذ الس���تينيات من الق���رن املاضي.  

قصة اخليالة العربية الليبية. مرجع سابق ص.51. 
  - م���ن ب���ن ه���ذه األعمال اليت مل تس���تكمل او فش���لت 
قب���ل عرضها لس���بب من األس���باب .  منذ س���نة 1970 
وحت���ى س���نة 1976 . فيلم “ ثورة يف الص���دور “ إنتاج 
) الش���ركة الليبية لإلنتاج السينمائي ( إنتاج وإخراج 
عل���ي اهلل���ودي. )2(  “ رس���الة مل تص���ل إنت���اج وإخراج 
عل���ي اهلل���ودي . )3 ( “ ي���وم يف حي���اة بئر “م���ن إخراج 
ف���رج الرقيعي . ) 4 ( يف س���نة 1976 قامت الش���ركة 
العامة للخيالة مبغامرة أخرى بإنتاج ش���ريط بعنوان 
“ الذكري���ات “  م���ن إخ���راج س���امح الباروي���ين. قصة 

اخليالة العربية الليبية ..مرجع سابق ص. 85،86 .
  - اعتم���دت دراس���ة اغل���ب املبعوثن يف م���االت الفن 
الس���ينمائي س���واء أكانت بعثة دراسية أو رفع كفاءة 
او دورة تدريبية يف بداية السبعينات من القرن املاضي، 
كانت يتعل���ق اغلبها باجلانب التق���ين : فن التصوير ، 
املونت���اج، التق���اط الصوت ، اإلخ���راج ، اإلض���اءة ...اخل . 
انظ���ر قص���ة اخليالة العربي���ة الليبية . ج���دول رقم 8 

ص.130 ،131 . مرجع سابق.
  - يف إط���ار تش���جيع املواه���ب من خارج املؤسس���ة وهي 
بداي���ة  يف  حتصل���ت  فق���د  هن���ا  اس���تذكرها  ش���هادة 
الثمانين���ات عل���ى دعم  من املؤسس���ة العام���ة للخيالة 
:  متمث���ل يف كام���ريا 16 م���م ومموع���ة م���ن العلب 
اخل���ام ابي���ض واس���ود رفق���ة مص���ور وذل���ك لتصوير 
شريط وثائقي قصري باألبيض واألسود  حول النشاط 
املعم���اري والتج���اري وصناع���ة احل���رف التقليدية يف 
املدينة القدمية.. وبعد إمتام املونتاج املبدئي للش���ريط 
بق���ي لفرتة طويلة ينتظر تركي���ب الصوت والتعليق. 
ثم اختفى كغريه من خمازن الش���ركة، كما أحالت 

دراسيت باخلارج دون إمتامه .
  -حمم���د عل���ى الفرجان���ي .قص���ة اخليال���ة العربي���ة 

الليبية .مرجع سابق ص.89.  
  - ش���ريط الش���ظية كان حتدي���ا كب���ريا للمؤسس���ة 
العام���ة للس���ينما وألطقمه���ا الفني���ة بأنه���ا الفرص���ة 
املناس���بة إلثب���ات خربته���م فتع���اون ال���كل يف التنفيذ . 
القص���ة للقاص والروائ���ي الليي إبراهي���م الكوني مت 
اختي���ار هذا املوض���وع ألنه يع���اجل مش���كلة األلغام اليت 
زرعت يف االراض���ي الليبية ابان احلرب العاملية الثانية 
وأصب���ح العديد من الناس وبالذات الس���كان القرويون 
ضحايا بس���ببها.  . فق���ام ) كاتب هذا البح���ث ( بكتابة 
الس���يناريو األدبي والتقطيع للقصة اليت حتمل نفس 
االسم :  الشظية وهو االسم احلقيقي كما يف الشريط   
ليك���ون عم���ال روائي���ا تس���جيليا يف  بداي���ة الثمانينات 
وس���لمته للتلفزي���ون الذي عل���ق على الس���يناريو بأنه 
عم���ل س���ينمائي م���ن اختص���اص الش���ركة العام���ة 
للخيالة . وعليه مت���ت إحالة العمل يف ذلك الوقت إىل 
السيد مدير عام الشركة والذي سلمه بدوره  وبدعم 
من���ه إىل املخرج الراحل حمم���د الفرجاني  الذي تبنى 

العم���ل ورح���ب بالفكرة مع إج���راء بع���ض التعديالت 
عليه. ومت تنفيذ العمل سنة 1984/85. 

  - ه���ذه كان���ت رغب���ة املس���ئولن والقائم���ن عل���ى 
الش���ركة العامة للس���ينما منذ البداي���ة ، إال أن الدافع  
والطموح كانا مفقودين ، إال أن قرار  إنشاء الشركة 
كان ق���رارا م���ن الس���لطات العليا آن���ذاك أي ) ملس 
قي���ادة الثورة ( وال عالقة له  باإلمكانيات املتاحة واليت 

تسمح بإقامة سينما حملية .
  -لق���د ذكرن���ي هذا التصرف من قب���ل الدولة والذي 
ينب���أ بالتخب���ط يف اغل���ب مش���اريعها اليت مل ي���ر النور 
اغلبها ..مبشروع السكة احلديدية  يف بداية السبعينات 
. إذ قام���ت الدول���ة بإيفاد العديد من الش���باب إىل دولة 
اجملر لتلقي دورات يف مجيع ماالت السكة احلديدية 
.إال أن الدول���ة مل تقم بإعداد املش���روع ومل ختطط له. 
وعندما رجع هؤالء املتدربون مل جيدوا ش���يئا.  بل بقوا 
على االنتظار ألكثر من س���نة، ثم ب���دا اغلبهم يبحث 
ع���ن أعم���ال أخ���رى. أعيد التفك���ري يف هذا املش���روع يف 
بداية 2009 ومت التعاقد مع كل من الصن وروس���يا 
وبدا يف تنفيذ املشروع ولكن ببطء. ومت أيضا ختطيط 
س���ري اخلط من احلدود الغربية حت���ى مدينة بنغازي، 
م���رورا مب���دن الس���احل.  ومت كذل���ك تعوي���ض اغلب 
األراضي اليت مير بها خط س���ري القطار. إال أن املشروع 
مل ينته وباغتت ثورة 17 فرباير النظام فطوى املشروع 
النس���يان وعاد بعض الناس إىل البن���اء يف املخطط من 

جديد على أنها الزالت ملكا هلم.   
  - مصدر سابق ص. 388

  كان عدد املنتس���بن للنادي قد بلغ أكثر مائة عضو 
إال أن الرتدد كان قليال و كنت من بن أعضاء النادي 
يف ذلك الوقت. كانت النقاش���ات تدور حول مش���كالت 
التصوي���ر الفوتوغ���رايف باألبيض واألس���ود ومش���اهدة 
األق���الم التس���جيلية الليبي���ة عل���ى اعتبار أنه���ا أعمال 

حملية حديثة. ) املؤلف(  مصدر سابق .ص . 394
  - يف منطقة تبس���ه بوالية  قس���نطينة  مت تكوين أول 
مموع���ة من الك���وادر الس���ينمائية أطلق عليها اس���م 
حركي “ مموعة فريد “ وهي تتبع سياسيا الوالية. 
وتتك���ون ه���ذه اجملموع���ة م���ن : حمم���د قين���از ، عل���ي 
اجلناوي ، ريين فوتيي ، مجال شندرلي وامحد راشدي 

. السينما اجلزائرية مرجع سابق ص.62.
  - رش���يد بوجدرة  والدة السينما اجلزائرية. ماسبريو 

 49 1971 ص. 
 histoire et cinéma .Ed. L’Harmattan-   
 Paris 1984 p. 148   Sylvie Dallet . Guerres

révolutionnaires
  - يف ه���ذا الظرف كان األدب اجلزائري يتش���كل أمام 
الصورة الدعائية الكاذبة اليت طبعت على متمعهم . 
فظهرت كتابات لكل من : مولود فرعون “  ابن  الفقري  
“)1950 (، مولود معمري “  الربوة املنس���ية “ ) 1952 
(، حمم���د الذي���ب “  البي���ت الكبري “  ثم كاتب ياس���ن  
“ دائ���رة االنتقام  “. وه���ذه الكتابات تعكس يف حمتواها 
ومري���ات أحداثها كل العناصر املكونة للش���خصية 
واهلوية  اجلزائرية . وتنادي يف اغلبها بالتحرر والثورة 

. Sylvie Dallet   مرجع سابق ص. 149     
  - ب���دأت قب���ل ه���ذه الف���رتة وبالوالي���ة األوىل املنطقة 
الرابع���ة مموع���ة  من جبه���ة التحري���ر الوطين بعد 
أن تدربت على حرفيات املهنة فكونت فريقا س���ينمائيا 
الس���ينمائية  “ مهمته���ا إخ���راج  مسي���ت  “ باخللي���ة 
مموع���ة م���ن األف���الم الوثائقي���ة :  مهامج���ة منجم  
“الونزة  “ رمز االس���تعمار سنة 1957 ودور املمرضات 
أنتجه���ا  “ جيش التحرير الوط���ين “ والالجئون حيث 
مت تصوي���ره يف تونس س���جنت على إث���ره خمرجته  “ 
سيس���يل دوغي���س “ ملدة س���نتان  يف فرنس���ا .  ثم فيلم   
“ اجلزائ���ر حترتق “، “س���اقية س���يدي يوس���ف “  حول 
قص���ف قري���ة على احل���دود التونس���ية  لري���ين فوتيي   
وبي���ار كليم���ان الل���ذان اخت���ارا الوق���وف م���ع جبه���ة 
التحرير الوطين )1956/57 (. وألهمية للدور الكبري 
والرس���الة الثورية اليت حتملها هذه األفالم وحصوهلا 
عل���ى إعجاب الدول من املعس���كر الش���رقي فقد قررت 
“ احلكوم���ة اجلزائري���ة املؤقت���ة “  أن تق���وم بتكوي���ن 
س���ينمائين يف الدول االشرتاكية وإعداد أرشيف عن 
 Lotfi Maherzi . Le cinéma  .ح���رب التحري���ر
   .  Algérien. Ed. SNED. Alger 1980 p 63

  - بعد االس���تقالل تغري األسلوب واملواضيع .. فالتفتت 
السينما حنو نفسها أي حنو اجملتمع اجلزائري وبرزت 
مواضي���ع ش���دت اليه���ا اجلمه���ور يف الداخ���ل واخلارج 
ونال���ت اغلبه���ا جوائز دولي���ة ومنها على س���بيل املثال :  
عم���ر قتلته الرجول���ة  ملرزاق عل���واش ، الفحام  حملمد 
بوعماري ، ليلى واالخريات لسيدي علي مازيف،  ريح 
اجلنوب لسليم رياض ...اخل.                                                                      

قد يس��أل البعض ملاذا مل تظهر س��ينما ليبية برغم هذا الدعم وهذا املش��روع الس��ينمائي الطموح إن جاز التعبري؟.  
إن املغام��رة يف إنت��اج أفالم حملية باتت صعبة املنال وألس��باب عديدة.  فالش��ركة العامة للخيالة أو املؤسس��ة العامة 

للخيالة كما كانت تسمى قد دخلت سريعا ومبكرا يف اإلنتاج السينمائي " الروائي ".

مل تستطع املؤسسة العامة للسينما وال الشركة العامة للسينما برغم مسريتها الطويلة من خلق مناخ ثقايف سينمائي 
وقاعدة فنية سينمائية برغم اإلمكانيات اليت وظفت هلا يف بادئ األمر
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انتقلت اىل مدرس���ة )درنة( الثانوية نهاية عام 1958م 
، واقمت بالقسم الداخلي مببنى كان معسكراً للجيش 
االجنليزي مبنطقة املغار بدرنة ، مت اخالؤه بعد حرب 
السويس واشتداد روح الكراهية ضد التواجد االجنيزي 
يف ليبي���ا ،اسس���ت تل���ك املدرس���ة حديث���ًا , ومج���ع فيها 
التالمي���ذ من مجيع احناء )برقة( من الش���رق والغرب 
واجلن���وب ، وض���ع فيها م���ا يزيد ع���ن مثانيمائة طالب 
من دارس���ي املرحلتن االعدادية والثانوية كنا ندرس 
بالقسم الدراس���ي ونقيم بالقس���م الداخلي ، يشاركنا 
بالدراس���ة تالميذ من مدينة )درنة( يس���مون بتالميذ 
القس���م اخلارجي ، وق���د لعبت تلك املدرس���ة دوراً مهمًا 
يف صه���ر تالميذها يف بوتق���ة واحدة وقرب���ت بعضهم 
لبعض وازالت الف���وارق القبلية ، واجلهوية واملناطقية 
بينه���م ، وجعلتهم ينصهرون يف حلم���ة وطنية واحدة 
هي ليبيا ، وهوية عروبية قومية ، وازالت تلك املفاهيم 
اخلاطئة ع���ن الفروق بن اهل البادي���ة واهل احلضر ، 
ومت اكتش���اف كل منه���م لآلخر واختف���ت تلك اهلوة 
ال���يت كانت تفصلهما ع���ن بعضهما البعض ، ونش���أت 
بن تالميذ القس���م الداخلي والقسم اخلارجي عالقات 
اخوية على اس���اس من احملبة والوئام واقتس���ام اهلموم 
العامة املش���رتكة بن ابناء الوط���ن الواحد ، وقد درس 
يف هذه املدرس���ة كثري من الرجال الذي���ن لعبوا ادواراً 
مهم���ة يف تاري���خ ليبيا املعاصر س���واء يف جهة احلكومة 
؛  ل���ه  الالح���ق  او  امللك���ي  العهدي���ن  املعارض���ة يف  او يف 
احلالي .بقيت بالقس���م الداخلي مبدرس���ة )درنة( فرتة 
ثالث س���نوات حصلت فيها على ش���هادة امتام الدراسة 
االعدادي���ة ، وان���ين اعت���رب تلك الس���نوات من الس���نوات 
ال���يت أث���رت يف حياتي تأث���رياً عميقًا ، فيه���ا عرفت عن 
كثب احلياة املدنية اليت كنت اجهلها بالكامل .. حياة 
خمتلفة عما تعودته من اس���لوب حي���اة البادية .. عرفنا 
الكهرب���اء واس���تعماالتها واملي���اه اجلاري���ة يف حنفي���ات 
ودورات املي���اه الصحية واملس���اكن احلديثة والش���وارع 
الكبرية ودور العرض الس���ينمائي واملس���رحي واملتاجر 
الكب���رية اململوءة بالبضائع الفاخرة وإن كنا لس���نا من 
رواده���ا إلفتقارنا للم���ال ، وكان امجل ما مييز مدينة 
)درنة( يف ذلك الوقت س���وق الظالم والشوارع املتفرعة 
من���ه ، وكذلك املس���جد العتيق وفندق )درن���ة( الكبري 
والس���احة بينهم���ا ، باش���جارها الظليل���ة ال���يت الزال���ت 
موج���ودة اىل اليوم أدامها اهلل .. من الطف ما كان مييز 
مدينة )درنة( تلك الس���واقي اجلاري���ة والبيوت اجملللة 
بأزهار اليامسن حتى إنك حن كنت تس���ري يف شوارع 
وس���ط املدينة او يف طريق )املغار( كنت كمن يس���ري 
وس���ط حديقة غناء تفوح منه���ا روائح االزهار الزكية 
، الف���ل والقرنفل واليامس���ن ، تذكرني مبا كنا نقرأ 

عن مدن )غرناطة واشبيليا( باالندلس .
سينما درنة الزاهرة  •

إذا س���رت يف الش���ارع املمتد من وس���ط املدينة يف اجتاه 
املدرس���ة ت���رى عل���ى جانبي���ه امل���زارع اخلض���راء ، اليت 
يعم���ل ويقضي فيها املزارع���ون معظم وقتهم يف زراعة 
اخلض���روات الدرناوية املميزة والذين كثرياً ما كانوا 
يعطوننا الفلفل االخضر كسبًا لودنا وعطفًا علينا .يف 
مدين���ة )درنة( دخل���ت دور الع���رض ؛ إذ يوجد بها عدد 

داري���ن للع���رض الس���ينمائي ، كما حض���رت عددا من 
املس���رحيات  كان���ت تقيمها فرق���ة )درنة( للمس���رح ، 
اذكر منها مسرحية عن املناضلة اجلزائرية ) مجيلة 
بوح���ريد ( ، كما ولعت حبضور مباري���ات كرة القدم 
وصرت ال افوت فرصة حلضورها حتى وإن اضطررت 
لتس���لق س���ور امللعب من اخلل���ف ، كان باملدينة ناديان 
رياضي���ان هم���ا )االحت���اد ودارن���س( وكان التناف���س 
بينهما ش���ديداً ، كما كانت تأتيها ف���رق رياضية من 
مدين���ة )بنغازي( ) االهلي والنص���ر والنجمة واهلالل( 
اثن���اء ال���دوري وكان احلم���اس لكرة القدم ش���ديداً اذ 
يكتظ امللعب البلدي باجلمهور ونادراً ما حيدث ش���غب 
يف تلك املباريات .كما كان باملدينة حامية عس���كرية 
للجي���ش اللي���ي تق���ع يف اجلهة الش���رقية م���ن املدينة 
عل���ى ربوة عالية تط���ل من ناحية اجلن���وب على ميناء 
)درنة( ويأتي اس���فلها املستش���فى الوحيد باملدينة .وقد 
دجُعي طالب املدرس���ة يف احدى الس���نوات حلضور حفل 
ختريج دفعة جديدة من املستجدين وكان من بينهم 
عدد م���ن ابناء بلدتنا )ش���حات( وقد ابتهجن���ا لرؤيتهم 
وهم يس���ريون طوابري رائعة امام مدرجات املش���اهدين 
، وق���د اقيمت مب���اراة لك���رة القدم بن فري���ق احلامية 

وفريق املدرسة يف ذلك اليوم .
يف تلك الفرتة كما اس���لفت , توس���عت دائ���رة معارفنا ، 
فأصب���ح للواح���د منا مع���ارف واصدق���اء يف كل احناء 
)برق���ة( وال ت���كاد توج���د مدين���ة او قري���ة او واح���ة يف 
جه���ة م���ن الب���الد إالاَّ ويوجد منه���ا مموع���ة طالب ، 
لق���د صهروا مجيعًا يف بوتق���ة واحدة هي ليبيا ، وهوية 
واحدة هي الوطنية الليبية والقومية العربية نتقاس���م 
نف���س اهلموم واملش���اعر واالحاس���يس الوطنية ولذلك 
وجب التنويه اىل اهمية دور هذه املدرس���ة الداخلية يف 
حي���اة جيلنا ودور مدينة )درنة( يف الرفع من مس���توانا 
الثقايف واحلضاري .ال انس���ى ان اش���ري اىل ان هيأتي قد 
حتسنت ، وصح بدني بسبب التغذية اليت كانت افضل 
مما اعتدن���اه يف بيوتنا , وكذلك للعناية الصحية اليت 
كن���ا نتلقاها،هذه امور  ماكانت تتوفر لنا عند اهالينا 
بس���بب اخنفاض مس���توى احلياة لديه���م ، كما كان 
هلواء )درنة( النقي واالقامة املرحية بالقس���م الداخلي 

فضل يف ذلك .
يف املدرس��ة اضراب ويف العطل��ة الصيفية كنت   •

أعمل 
يف العطل���ة الصيفي���ة كن���ت احب���ث عن عم���ل ألوفر 
مصاري���ف الدراس���ة م���ن كراس���ات واق���الم ومالبس 
وغريه���ا ، وق���د زاول���ت بالرغم م���ن صغر س���ين آنذاك 
بع���ض االعم���ال يف - املبان���ي وإص���الح صهاري���ج املياه 
يف املناط���ق الصحراوي���ة - وهي اعمال رغ���م صعوبتها 
عل���ى امثال���ي فقد كن���ت اجد متع���ة فيها ألنه���ا توفر 
ل���ي جواً من احلرية واالنط���الق يف البيئة الصحراوية 
، حي���ث كنا يف اوق���ات الفراغ نذهب بالس���يارة ملطاردة 
الغ���زالن ، وحن تنتهي املطاردة بصيد ش���اة غزال كنا 
نس���تمتع جبلس���ة ش���واء على ض���وء القمر يف نس���مات 
اللي���ل الب���اردة ، كان���ت مهمتن���ا تقتص���ر عل���ى توفري 
الرمال م���ن االودية الصحراوي���ة واالمسنت للعاملن 
بالصهاري���ج .وال يفوت���ين قب���ل مغادرة ه���ذه الفرتة أن 

ام���ر عل���ى بعض االح���داث اليت عش���ناها واثرت يف ويف 
الكثريين من ابناء مدرسة )درنة( وهي دائمة احلضور 
يف ذاكرة اجلمي���ع وال يكاد يلتقي اثنان من تالميذها 
إالاَّ وحياوالن استحضارها , ومن هذه االحداث  اضراب 
القسم الداخلي عام 1958 م ، ويأتي يف املقدمة ، ورمبا 
ألنه ميثل لي وللكثريين منا اول مواجهة مع الس���لطة 
س���واء س���لطة املدرس���ة او س���لطة الدولة " ، يف البداية 
كان حدثًا عاديًا وكان ميكن ان مير بس���الم ، لو متت 
معاجلت���ه حبكمة وترٍو ، غري ان غباء الس���لطات وردود 
فعلها املتش���نجة هو ما س���اهم يف تط���وره ليصبح حدثًا 
مفصليًا هامًا يف حياة الكثريين من طالب املدرس���ة يف 
تلك الفرتة ، بس���بب احس���اس التالميذ برداءة التغذية 
وعدم استجابة املشرفن لدعواهم بتحسينها وكذلك 
لس���وء املعاملة ، قرروا القيام بإض���راب عام عن الطعام 
، تطور فيما بعد اىل مش���اجرة مع املش���رفن اس���تعمل 
فيها التالميذ احلجارة والعصي وطردوا املش���رفن من 
القس���م وبقوا يف اماكنهم بعد ان سدوا املداخل املؤدية 
اليه ومترتس���وا خل���ف حواجز من االخش���اب واالِس���رة 
واحلجارة اقاموها بس���احة القس���م .فر املش���رفون وهم 
االس���اتذة املرحوم )ابوماضي( واملرحوم )فرج ساس���ي( 
وآخ���رمل اع���د اذك���ر امسه ف���روا خارج���ًا ويب���دو انهم 
ابلغ���وا س���لطات االمن اذ بعد فرتة وجي���زة َقِدمت قوات 
البولي���س ، وفتح���ت االب���واب وازال���ت املتاري���س بع���د 
الرتاش���ق باحلج���ارة ، فما كان من ق���وات البوليس االاَّ 
استخدام القنابل املسيلة للدموع واهلراوات االمر الذي 
تس���بب يف اصابات بن الطلبة وكذلك افراد البوليس 
، ولك���ن االم���ر اس���تتب يف النهاي���ة لص���احل املهامج���ن 
واخ���ذوا يف انتقاء ع���دد من التالميذ واش���بعوهم ضربًا 
، واخذوه���م معه���م اىل مركز البولي���س حيث ابقوهم 
بالتوقي���ف ليلته���ا .يف الي���وم التال���ي اغلق���وا املدرس���ة 
وس���فرونا ألهالينا وطلبوا من كل منا ان حيضر ولي 
ام���ره ليتعهد بالتزام ابنه بالنظام واال يعود ملا فعل مرة 
اخ���رى ، اما من اتهم بتزعم االض���راب والفوضى كما 
زع���م املش���رفون فقد ط���ردوا م���ن املدرس���ة نهائيًا ومل 
يعودوا اليها مرة اخرى وحرموا من الدراس���ة يف مجيع 
م���دارس الوالية ، غري ان هذا القرار الغي بعد ان تدخل 
اجملل���س التش���ريعي يف الوالية ومت تنس���يبهم للقس���م 
الداخل���ي يف مدرس���ة )توريلل���ي بنغازي( ، وقد س���اهم 
هذا احلادث على بس���اطته يف خلق صورة كريهة لدى 
الطالب عن ق���وة البوليس بإعتبارهم قوة قمع وارهاب 
ظلت ماثلة يف اذهان جيلنا طيلة العهد امللكي ، وعززت 

م���ن الص���ورة الس���لبية ع���ن ذل���ك العهد يف االوس���اط 
الشبابية اىل حن زواله .

مظاهرات درنة   •
كم���ا اذكر قيام مظاهرتن ش���ارك فيهما العديد من 
س���كان )درن���ة( االوىل مبناس���ية قيام )فرنس���ا( بإجراء 
جترب���ة قنبل���ة نووي���ة يف صح���راء اجلزائ���ر بالق���رب 
م���ن احل���دود الليبي���ة اجلزائري���ة ، والثانية مبناس���بة 
انفصال )س���وريا عن مصر( ، وقد قام البوليس بتفريق 
املتظاهري���ن بع���د ان طل���ب منه���م التف���رق حبج���ة ان 
املتظاهري���ن مل حيصل���وا عل���ى تصري���ح ومل يعلم���وا 
الس���لطات قبل التظاهر ، وقد ش���اركت يف املظاهرتن 
، واذك���ر اننا كن���ا جنري يف الش���وارع ام���ام البوليس 
ونهت���ف ضده���م ، والش���يء الذي ال ميكن ان انس���اه هو 
مناش���دة احد الضباط للمتظاهرين بإسم القانون بأن 
يتفرق���وا وهو امر مل نعرف ابع���اده اال بعد مرور بالدنا 
مبواقف كان رد الفعل خمتلفًا .من االشياء اليت جيب 
ذكرها انصافًا لدرن���ة ومواقفها العربية والتحررية ، 
فقد كانت بها جلان ملناصرة الثورة اجلزائرية ، جتمع 
التربعات من املواطنن ، وكانت جلانًا نش���طة ممتلئة 
باحلم���اس تلهب مش���اعر الناس وكان هل���ا مناصرون 
كث���ريون وتعمل حتت مسع وبصر الس���لطات واعتقد 
انه���ا تعمل مبوافقتها ، وكذلك يذك���ر ملدينة )درنة( 
يف تل���ك الفرتة انه���ا كانت مدينة عروبي���ة بكل معنى 
الكلمة متجاوبة مع قضايا االمة العربية حتى ان املرء 
حيس يف املناس���بات الثورية يف مصر وهو بدرنة  كأنه 
بإحدى م���دن مص���ر ، واذا خط���ب )عبدالناصر( كنت 
تسمع خطابه يف كل مقهى ويف كل متجر ويغلب أن 
يكون يف كل بيت فيه جه���از راديو  ، االذاعات املصرية 
واجمل���الت واجلرائ���د املصرية تصادف���ك اينما حللت – 
االغاني والفنون املصرية ، كانت االكثر شيوعًا حتى 
باملقارن���ة مع االغاني الليبية وكان دار عرض س���ينما 
االحت���اد مقتص���را على االف���الم املصرية .وق���د تأثرت 
مبس���رحها حتى انين انتس���بت لفرقة مس���رح املدرسة 
واديت دورا صغريا بإحدى املس���رحيات ، كما ش���جعين 
اح���د املدرس���ن الفلس���طينين على املش���اركة بأغنية 
فري���د االط���رش ) هل���ت ليال���ي ( يف إحدى األمس���يات 
مبس���رح املدرس���ة يف ش���هر رمض���ان وق���د الق���ى ادائي 
استحس���ان اجلمهور وطلبوا مين إعادة مقاطعها وسط 

التشجيع والتصفيق .

 

مذكرات عمر املختار الوايف
مدرسة درنة الثانوية و اوضاع درنة يف اواخر اخلمسينات

احللقة الثانية

الزاوية القدمية البيضاء 

الدراجة ...  كمن لديه سيارة اليوم 

ف���إن م���ن األخ���الق الغائب���ة الاَّ���يت 
َته���اون فيه���ا كث���ري م���ن الن���اس، 
صدق الوعد الذي هو خلق النبين 
واملرس���لن وصاحل املؤمنن، بل هو 
خل���ق كريم من أخ���الق الرب عز 
وجل فهو القائل س���بحانه:- }وعد 
���ا وَمن أصدق من اهلل قياًل{  اهلل حقًّ

]النساء:122[.
وقال تع���اىل: }ثم صدقناهم الوعد 
فأجنيناه���م وم���ن نش���اء وأهلكن���ا 

املسرفن{ ]األنبياء:9[.
ولذل���ك قال���ت عائش���ة:- ))واهلل ما 
وعد اهلل رس���وله من ش���يء قط إال 

علم أنه كائن قبل أن مَيوت((.
ونبي���ه  رس���وله  اهلل  م���دح  ولق���د 
كان  -}إن���ه  فق���ال:   ، إمساعي���ل 
  } ص���ادق الوعد وكان رس���واًل نبيًّا

]مريم:54[.
وكذل���ك كان رس���ول اهلل صل���ى 
اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم صادق 
الوع���د أيًضا، ال يعد أحًدا ش���يًئا إال 
���ى له ب���ه، وق���د أثَن���ى صلى اهلل  وفاَّ
علي���ه وعل���ى آله وس���لم عل���ى أبي 
العاص بن الربيع زوج أكرب بناته 
زينب، فقال صل���ى اهلل عليه وعلى 
آل���ه وس���لم : ))حدث���ين فصدق���ين، 
ووعدِن���ي فأوف���ى ِل���ي((. وذلك أنه 
أجُس���ر بب���در م���ع املش���ركن، فجاء 
أخوه عم���رو ب���ن الربي���ع ليفاديه، 
فأطلقه رس���ول اهلل صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم واشرتط عليه أن 
يبعث ل���ه زين���ب إىل املدينة، فوفاَّى 
له بذلك، وقد تش���هد ش���هادة احلق 
وهاجر إىل املدينة بعد ذلك، وتويف 

يِف أيام الصديق سنة ثنيَت عشرة.
وعن ش���عبة ق���ال: ما وع���دت أيوب 

إال  موع���ًدا  الس���ختياِني-  -يع���ين: 
وجدته قد سبقيِن إليه.

وإخالف الوع���د قبيح مذموم، وهو 
من أخ���الق الفاس���قن واملنافقن، 
ْم  كما ق���ال ج���ل جالل���ه: -}َوِمْنهجُ
َمْن َعاَه���َد اهللاََّ َلِئْن َآَتاَن���ا ِمْن َفْضِلِه 
َن  احِلِ وَن���ناَّ ِمَن الصاَّ َقناَّ َوَلَنكجُ داَّ َلَنصاَّ
لجُوا ِبِه  ْم ِمْن َفْضِل���ِه خَبِ ���ا َآَتاهجُ * َفَلماَّ
ْم  وَن * َفَأْعَقَبهجُ ْعِرضجُ ���ْم مجُ َوَتَولاَّْوا َوهجُ
ا  لجُوِبِهْم ِإىَل َيْوِم َيْلَقْوَنهجُ مِبَ ِنَفاًقا يِف قجُ
ا َكانجُوا  وهجُ َومِبَ ���وا اهللاََّ َما َوَع���دجُ َأْخَلفجُ

َيْكِذبجُوَن{ ]التوبة:75-77[.
فليح���ذر املؤم���ن من ه���ذا الوصف 
الش���نيع، أن يعاهد رب���ه، إن حصل 

مقص���وده الفالن���ي ليفعل���ن كذا 
وك���ذا، ث���م ال يف���ي بذل���ك، فإن���ه 
رمبا عاقبه اهلّل بالنفاق كما عاقب 

هؤالء.
وكان يجُق���ال:- آف���ة امل���روءة خلف 

الوعد.
اهلل  فط���ر  مم���ا  الوع���د  وإخ���الف 
العباد على ذمه واستقباحه وما رآه 

املؤمنون قبيًحا فهو عند اهلل قبيح.
ع���ن أب���ي هري���رة رض���ي اهلل عن���ه 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وعل���ى آل���ه وس���لم:- ))آي���ة امْلجُنافق 
ث���الث: إذا حدث ك���ذب، وإذا وعد 

ن خان((. أخلف، وإذا اؤمتجُ

وع���ن عبد اهلل ب���ن عمرو رضي اهلل 
عنه قال: قال رس���ول اهلل صلى اهلل 
علي���ه وعلى آله وس���لم: ))أربع من 
���ناَّ في���ه كان منافًق���ا خالًص���ا،  كجُ
في���ه خل���ة منه���ن،  وم���ن كان���ت 
كان���ت فيه خل���ة من نف���اق حتاَّى 
ث كذب، وإذا عاهد  يدعه���ا: إذا حداَّ
غدر، وإذا وع���د أخلف، وإذا خاصم 

فجر((.
وليس بن احلديثن أدنى تعارض، 
ألن احلص���ر يِف احلديث األول غري 
مراد، والدليل روايته األخرى اليت 
يف مس���لم:- ))من عالم���ات امْلجُنافق 
ثالث���ة((. ووج���ه االقتص���ار عل���ى 

هذه العالم���ات: أناَّها منبهة على ما 
عداها.

وهن���ا فائ���دة جي���ب التنب���ه إليه���ا: 
ِديث  وه���ي أن ))امْلجَُراد ِباْلَوْعِد يِف احْلَ
ّر َفيجُْسَتَحّب  ا الشاَّ رْيِ، َوَأماَّ اْلَوْعد ِباخْلَ
ِإْخالف���ه، وق���د جيب م���ا مَل يرتتب 
على ت���رك إنفاذه مفس���دة(( كما 

ذكر احلافظ يف الفتح.
قال أبو عم���رو بن العالء: إن الوعد 
عند العرب غ���ري الوعيد، إن العرب 
لًفا أن َتِعَد بالشر فال تفي  ال تعدُّ خجُ
���ا اخلل���ف عنده���م أن َتِعَد  ب���ه، إمناَّ
باخلري فال تفي به، أما مسعت قول 

الشاعر:-
وإنِّ�ي إذا أوع�دت�ه ووع�دت�ه

ليك�ذب إيعادي ويصدق موعدي
هذي���ن  مم���وع  م���ن  فحص���ل 

ديثن مخس خصال ذميمة:- احْلَ
ث كذب. إذا حداَّ  1-
-2 وإذا وعد أخلف.
ن خان. -3 وإذا اؤمتجُ
-4 وإذا عاهد غدر.

-5 وإذا خاصم فجر.
وإخالف الوعد على نوعن:-

أحدهما: أن يعد ومن نيته أالاَّ يويف 
بوعده، وهذا أشر اخللق.

الثاِن���ي: أن يعد، ومن نيته أن يفي، 
���ماَّ يبدو له فيخل���ف من غري عذر  ثجُ

له يِف اخللف، فهذا حرام أيًضا.
وروي ع���ن أب���ي هري���رة أن���ه قال: 
))م���ن قال لصِي: تعاىل هاك مَتًرا، 

ثجُماَّ ال يعطيه شيًئا فهي كذبة((.
خ���امت  عل���ى  وس���لم  اهلل  وصل���ى 

أنبيائه، واحلمد هلل رب العاملن.

صدق الوعد
فاضل سامل محاد أبواهلول
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حيدث ما  على  •تعليق 
أن م���ن يتابع االح���داث الدامي���ة يف ليبيا هذه 
األي���ام، فحتم���ًا س���يعيش مرحل���ة االكتئاب 
ويدخ���ل يف دوامة ع���دم التصديق. فعال حيث 
يف ليبي���ا قت���ل وخط���ف واعت���داء واغتي���االت 
وس���رقة بإك���راه وكأنن���ا نعي���ش يف غاب���ة 
ي���أكل القوي الضعي���ف اىل أن خي���رج علينا 
اس���د هذه الغابة. الكثري يتش���بهون بهذا األسد 
وحياولون الس���يطرة ولك���ن هنالك الكثري من 
الضب���اع والذئ���اب والثعالب والذي���ن حياولون 
أن يس���يطروا على هرم السلطة وينهبون رزق 
االخري���ن. عدراً هل���ذا الوصف ولكن الش���رفاء 
مازال���وا يف وط���ين وه���م م���ن س���يقود املرحلة 
عندم���ا ينتهي كل هؤالء. قرأت اليوم بالغات 
وزارة الداخلية من قتل ونهب وسرقة وخطف 
يف ي���وم واحد بلغت 12 حالة وهذا الذي بلغت 
ب���ه الداخلية ولكن هنال���ك أكثر من هذا. هل 
فع���ال وصلنا اىل طريق مس���دود ال رجعة فيه 
أو أننا نريد هذا أن حيدث ويكون هنالك حرب 
أهلي���ة وانفص���ال ويكون هنال���ك دويالت مثل 
مصرات���ه والزنت���ان وبرقة وطرابل���س وفزان 

ودرنه ورمبا أكثر.
مصراته  اىل  •رحلة 

وصلنا اىل مدينة مصراته يوم 2011/7/9م 
وكان معي األستاذ امحد الضراط ود حممد 
املنق���وش ووف���د م���ن وزارة الصح���ة ببع���ض 
املس���اعدات من اجمللس االنتقال���ي. ال يفتوني 
يف ه���ذه اللحظ���ة اال أن أذك���ر األخ حمم���د 
الرعي���ض وهو م���ن رجال االعم���ال مبصراته 
وال���ذي اس���تأجر ه���ذه الس���فينة لك���ي تق���وم 
برح���الت ب���ن مصرات���ه وبنغ���ازي وكذل���ك 
تون���س. لقد ق���ام هذا الرج���ل بعدة أش���ياء هو 
وزمالئ���ه من رج���ال االعم���ال. لقد أس���تأجر 
الطائرة واليت تقوم برح���الت من بنغازي اىل 
تون���س لنق���ل اجلرح���ى واملرض���ي والعائالت 
ال���يت تش���ردت يف تونس. لقد مج���ع الكثري من 
العائالت مع بعض وقام مبساهمة كبرية يف 
نقل الكثري من الس���الح والعت���اد الي مصراته. 
كم���ا اذكر د حمم���د املنقوش وهو اس���تاذي 
بكلي���ة الط���ب وكان املستش���ار األول ب���وزارة 
الصحة يف حينها. لق���د التحق بالوزارة ورغم 
كرب سنه اال انه ساعدنا كثريا وكان مشرفا 
على ملف العالج باخلارج . كنت دائما اتشاور 
معه خبصوص بعض املش���اكل باملستشفيات 
وامل���دراء وكان نعم الناص���ح واالخ االكرب يف 
كل ش���يء. لقد اش���تغل وب���دون راتب وكان 
حيض���ر يومي���ا لل���وزارة ويتقاب���ل م���ع الناس 
ويتحدث مع اإلدارة وكذلك يكون الوس���يط 
واملقنع ملن يريدون عمل مشاكل. لقد أحببت 
ذكر هؤالء الش���خصن ملا قدموه هلذه الثورة 
واالن رجعوا اىل أعماهلم وبدون أي اس���تعالء 
وهم خيدمون ليبيا كل يف ماله ويف صمت. 
هنال���ك املئات م���ن امثاهلم ولكن اي���ن هم االن 

من هذه املشاكل.

البحر  يف  بنغازي  •من 
يولي���و   9 ي���وم  مصرات���ه  رحل���ة  ب���دأت  لق���د 
2011م. لقد كان ازدحام كبري أمام الباخرة 
مبين���اء جليانه ببنغازي وه���ي من النوع الكبري 
وسياحية وعلى ما أذكر كان ميلكها شخص 
يوناني. وصلنا الباخرة ومعي احلرس حممد 
وعبد اهلل وصعدن���ا ووجدنا د حممد املنقوش. 
اس���تقبلنا األخ حمم���د الرعي���ض وذهبن���ا اىل 
غرفنا حيث كانت هنال���ك غرف فردية. لقد 
كانت الس���يارات تدخل واملعونات كثرية من 
كل مكان وكذل���ك العدد الكبري من األهالي 
يريدون الرج���وع اىل مصراته وكذلك بعض 
املتطوع���ن م���ن خمتلف م���دن الش���رق. ذهب 
الباخ���رة  وانطلق���ت  مكان���ه  اىل  واح���د  كل 
حوال���ي الس���اعة الرابعة بعد الظه���ر ومل يكن 
البحر قاس���ي علينا. قام األخ حممد الرعيض 
بتضييفن���ا يف مقصورة الكابنت وكان عش���اء 
تقليدي وال خيتلف عن باقي الناس وهو شيء 
مجي���ل ولك���ن ال تس���تطيع االكل ألن الدوار 
قد ب���داء. خرجنا مجيعنا يف اهل���واء ووقفت أنا 
والس���يد امحد الض���راط ود املنقوش وحممد 
الرعي���ض نتح���دث ع���ن وض���ع ليبي���ا احلالي 
وكذل���ك نش���اهد س���واحل ليبيا البعي���دة عنا 
حيث نشاهد اإلضاءة فقط ليس اال وال نعرف 
أي مدين���ة أو قرية. نع���رف أن جبهة مصراته 
س���اخنة وخاص���ة من جه���ة الدافني���ة وبعض 
املناوش���ات م���ن اجلنوبية والش���رقية. كذلك 
حتدثن���ا ع���ن النات���و ودول العامل وال���يت بدأت 
تكت���ف يف جهوده���ا للقض���اء عل���ى مليش���يات 
القذايف ومس���اعدة الثوار. كن���ا نفتخر بثورنا 
احلقيق���ن وما زلن���ا نفتخر به���م ونقول اين 
ه���م االن يف ه���ذه املرحلة الراهن���ة واليت ليبيا 
حتتاجهم لدحر املتسرتين وراء الدين ألفشال 
قيام الدولة اجلدي���دة واليت حنلم بها مجيعًا. 
مل نتح���دث عن املتأس���لمن ومل خيط���ر ببالنا 
بأنه���م ماك���رون اىل ه���ذه الدرج���ة وحمي 

السلطة واملال اىل هذه الدرجة.

بعد الس���اعة التاس���عة مس���اء ذهب كل واحد 
اىل غرفت���ه حي���ث ب���داء ال���دوار يزي���د وجيب 
أن تقف���ل عيون���ك وتضع رأس���ك على األرض 
للتخل���ص من���ه. ه���ذا م���ا فعلت ومن���ت وقبل 
صالة الفجر أيقظين د حممد املنقوش وقمنا 
بصالة الفجر وشاهدنا شروق الشمس وبدأت 
ش���واطئ ليبيا يف الظهور لنا مرة اخري. بدأت 
الوص���ول اىل مدين���ة مصرات���ه  الس���فينة يف 
وم���ع حوالي الس���اعة العاش���رة صباح���ا نزلنا 
من الس���فينة وذهبنا اىل مق���ر اجمللس احمللي 
مبصرات���ه.  اثن���اء حماول���ة الس���فينة الوقوف 
مبين���اء مصراته، مسعن���ا أص���وات انفجارين، 
قال���وا هذه صواري���خ جراد ويب���دوا أنهم علموا 
بوصول السفينة ولكنها سقطت بعيد. كذلك 
مند أي���ام وهم حياولون قصف خزانات الوقود 
مبصرات���ه واليت مازالت تغ���دي املنطقة طوال 
ف���رتة القتال وهذه أحد األش���ياء اجليدة واليت 
ق���ام بها اهل مصراته يف متوي���ن الوقود والذي 

مل ينقطع عنهم وهو مهم جداً. 

واآلن يف شارع طرابلس
وصلنا اىل مقر اجمللس احمللي قرابة الس���اعة 
برتح���اب.  واس���تقبلونا  النه���ار  منتص���ف   12
حت���دث رئي���س اجملل���س احملل���ي األخ خليف���ة 
الزواوي والذي اطال يف احلديث حيث فكرني 
باللجان الش���عبية وحتى لباس���ه كان مثلهم 
ولكن���ه ثائر م���ن اهل مصرات���ه ويقود اجمللس 
احمللي. ح���اول الل���وم على اجملل���س االنتقالي 
والذي مل يرسل أي عضو معنا يف هذه الرحلة 
وش���كر املكت���ب التنفي���ذي حيث أنا واملستش���ار 
امحد الض���راط وهو أصال اب���ن مصراته ومن 
أص���ول مصراتي���ه. قب���ل ه���ذا زاره���م د عل���ى 
الرتهوني وهو اول مس���ؤول يصل اىل مصراته 
يف ش���هر ابريل 2011م. حتدث أنا وش���كرتهم 
و اش���دت بثوار مصراته ووضحت ما أستطيع 
عمله خالل هذه الف���رتة. كما وضعت نقاطا 
معينة وغرض الزيارة وكيف تتم املس���اعدة. 
كذلك طلبت منهم أن جنتمع مع قادة الثوار 
ونريد أن نعرف مطالبهم وما هي مشاكلهم. 
حت���دث املستش���ار امح���د الضراط وك���رر ما 
أش���اد مبصرات���ه وبأصول���ه.  قلت���ه وكذل���ك 
بعده���ا اخذونا يف جولة حول ش���ارع طرابلس. 
ش���يء  أول  وه���ي  التأم���ن  بعم���ارة  مررن���ا 
ميكنك مش���اهدته من بعيد وب���ه اثار القصف 
ملحم���ة  هنال���ك  كان���ت  لق���د  والرص���اص. 
كب���رية لتحريره���ا. لقد س���طر هذا الش���ارع 
بط���والت كث���رية من���ذ املظاه���رات االولي به 
وكي���ف وصل افراد مليش���يات القذايف عمارة 
التأم���ن ومتركزوا عليهم واخ���د الثوار وقت 
طوي���ل الخراجهم. لقد كانت الذخرية قليلة 
والسالح بس���يطا ولكن املس���اعدات بدأت تأتي 
م���ن كل مكان وخاصة من مدن ش���رق ليبيا. 
بعض الس���الح مت ش���رائه من بعض مساسرة 
احلروب مبدن الش���رق وبعض تربع والبعض 
االخ���ر من وزارة الدفاع. ال جت���د جدار واال به 
مئات الرصاصات يف ش���ارع طرابلس وهنالك 
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أماكن قذائف الذباب���ات واملدافع والصواريخ. 
كذل���ك هنالك العديد من الش���احنات الكبرية 
واملعب���أة بالرم���ل وب���ن كل ش���احنة وأخري 
20-30 م���رت ،حي���ث يف كل خط���وة يتق���دم 
الث���وار، تك���ون ش���احنة هنالك ال يق���اف تقدم 
ق���وات الطاغي���ة وخاص���ة الدباب���ات وااللي���ات 
املدرع���ة وهي س���تار محاية للث���وار. ذهبنا اىل 
الس���وق وبه دبابة حمرتقة حتث سقف السوق 
وهي م���ن نوع 96 ومن���زرة وهي كانت من 
أصع���ب الس���الح حيث االر ب���ي ج ال يؤثر فيها. 
لق���د ضربه���ا الناتو وب���كل دقة يف ذل���ك املكان 
دون تدم���ري ما حييط بها. لقد ذهبت اخر مرة 
ملصرات���ه وش���اهدتها يف مع���رض ه���ذه الثورة. 
مشينا على طول ش���ارع طرابلس واىل نهايته. 
عندم���ا تقرتب م���ن النهاية، تش���عر بأن النصر 
قادم ،وفع���ال انتصر ث���وار مصرات���ه وأخرجوا 
كتائ���ب القذايف م���ن مصرات���ه يف نهاية مايو 
النص���ر تغريت موازين احلرب  بهذا  2011م. 
وع���رف اجلميع أن القذايف قد انهزم عس���كريًا 
وه���ي اهم ش���يء ح���دث يف ه���ذه الث���ورة وهي 
اهلزمي���ة العس���كرية وتدمري نفس���ية القذايف 
ومن معه. بعدها قامت مبادرات أعوان القذايف 
ومجيعه���م أكد لنا بأن انتص���ار ثوار مصراته 
وإخ���راج كتائب القذايف من مصراته وخاصة 
معارك شارع طرابلس توضح إصرار الليبين 
عل���ى التخلص من ه���ذا الطاغي���ة. بعد حترر 
ش���ارع طرابل���س أيق���ن اجلمي���ع أن الق���ذايف 
ق���د انته���ي، الحظن���ا تواف���د مجاع���ة االخوان 
عل���ى اجملل���س االنتقال���ي وخاص���ة مموعة 
طرابلس وبعض املناطق األخرى ونش���طوا يف 
بنغازي. لقد جاءتهم اإلش���ارة من مرش���ديهم 
ب���أن يدخلوا وبقوة يف ه���ذه الثورة حتت غطاء 

الدين وصار الذي صار بعدها.
•حديث وأمل يف اخلالص

بعد أن انتهينا من ه���ذه امللحمة وهي ملحمة 
ش���ارع طرابلس وه���ي معارك مث���ل معركة 
القرضابي���ة ض���د االيطالي���ن. ش���عرت بفخر 
كبري وتقدير لثوار مصراته ومن ش���اركهم 
يف حترير ش���ارع طرابلس ومصرات���ه. ال اريد 
مغ���ادرة ه���ذا الش���ارع ألن به نصر وب���ه حرية 
من كل مكان ودماء الش���هداء تعط���ره وبقايا 
الرص���اص تنريه وكل طلق���ة وقذيفة تروي 
قصة. انها فعال أحد روائع هذه الثورة ومن مل 
يزور مصراته اثناء التحرير، قد خس���ر الكثري 
واحلم���د هلل زرته���ا لدع���م الطواق���م الطبي���ة 
رجعن���ا  احملل���ي.  واجملل���س  الث���وار  وكذل���ك 
للفن���دق حوال���ي اخلامس���ة بعد الظه���ر وقبل 
ص���الة املغ���رب، مسعن���ا تفجريات قوي���ة، قالوا 
هذا كل يوم يطلقون  صواريخ جراد يف اجتاه 
حمط���ة الكهرب���اء والوقود وكثري ما تس���قط 
بعيدا عنها او تصيب أحد البيوت. يف ذلك اليوم 
اصابت بيت اس���رة حيث ت���ويف طفلن وابوهم. 
بعد العش���اء جلس���نا م���ع مموعة م���ن أهالي 
مصرات���ه وحتدثنا عن عدة أش���ياء وكثرياً ما 
يتحدثون عن ملحمة شارع طرابلس. كذلك 
التحق بنا اثنان من ق���ادة الثوار وكان هنالك 
شاب صغري يف العمر. حوالي 35 سنة يتحدث 
ع���ن قص���ة االفارقة وكم مس���كوا منه���م ايام 
التحري���ر وكانوا كثريي���ن ،بعضهم جرحي 
وبعضه���م ال ،كان���ت املواجهات تت���م بطريقة 
املباغت���ة لكتائب القذايف حي���ث بعضهم كانوا 
قناص���ة جيدي���ن. كانت تنص���ب الكمائن هلم 
ويتخلصون منهم عن طريق الدخول إليهم او 
قطع املاء والتموين عليهم مما يضطر أحدهم 
للن���زول لك���ي يتحصل على امل���اء ومن مت  يتم 
القض���اء عليه ث���م تصبح عملي���ة القضاء على 

الثان���ي س���هلة. حتدثنا اىل قرابة الس���اعة 12 
بعد منتص���ف الليل وبعده���ا ذهبنا كل واحد 

اىل غرفته. 
•القتال مازال دائرا 

اليوم الثاني كان عصيبا حيث صار تكثيف يف 
إطالق صواريخ اجلراد وطلبوا منا أن نبقي يف 
الفندق وقرابة الس���اعة 11 قبل الظهر توقف 
القصف. لقد كان عنيف وتسمع االنفجارات 
يف كل م���كان وتس���مع أص���وات الصواريخ. مل 
تسقط داخل املدينة وكانت بعيدة. لقد بدأت 
يف الذه���اب اىل املستش���فيات وأول مستش���فى 
زرت���ه هو عي���ادة احلكم���ة.  أنها عي���ادة خاصة 
ت���ربع صاحبها بأن تس���تعمل لع���الج اجلرحى 
. هؤالء فعال من س���اهم يف الث���ورة وقام بعمل 
حس���ب  الي���وم  اىل  ملي���م  يقب���ض  ومل  جب���ار 
علم���ي. لق���د قام بتس���ليمها للمجل���س احمللي 
والث���وار وأصبح���ت ه���ي املنقذ ملئات م���ن ثوار 
مصرات���ه احلقيقي���ون. هذه الص���ورة ال ميكن 
أن خت���رج م���ن ذاكرت���ي. حي���ث ب���كل غرف���ة 
يوجد 3 جرحي وه���م صامدون وليس لديهم 
مطال���ب أال التخل���ص من الطاغي���ة والرجوع 
للجبهة. الغرف من املفروض تس���ع لش���خص 
واح���د ولكن به���ا ثالثة وبع���ض منهم جراحه 
بليغ���ة. املمرات مزدمحة م���ن قبل األهالي وال 
جت���د من يبك���ي أو يصي���ح وهنالك ه���دوء تام 
وس���كينه واص���رار من اجلميع بأننا س���ننتصر 
عليه���م. ذهبت اىل حجرة العناي���ة وبها أكثر 
من 6 اس���رة وهي صغرية جدا وال تسع اال اىل 
3 ولك���ن األطباء والتمريض قاموا بتحويرها 
وإدخ���ال 6 اس���رة. امل���كان مزدح���م واجلرحى 
عل���ى األجه���زة وبعضهم يف حال���ة حرجة وال 
تفوت س���اعة أال ويأتي واح���د من اجلرحى يف 
حالة حرج���ة. القصف العنيف والذي مسعناه 
بالصباح ومند الفجر هي معركة شرس���ة يف 
الدافني���ة ب���ن الث���وار والكتائب الق���ذايف حيث 
تقدم الثوار أكثر من 2 كيلومرت. لقد سقط 
عدد 28 شهيد وأكثر من 40 جريح  جبروح 
بليغة و30 جروح بسيطة ال حتتاج اىل دخول 
للمستش���فى. األطب���اء منهكن وه���م مل يناموا 

ألكثر من 24 س���اعة. تقابلت مع د نورالدين 
القص���ري وهو جراح عظام وهو يش���تغل مند 4 
أشهر دون توقف وبعض األحيان يومن بدون 
ن���وم ود بادي  وكثري من األطباء املس���اعدين. 
كذل���ك هنال���ك د ختدي���ر مص���ري والذي ال 
يغادر العي���ادة وباقي هنالك ط���وال الوقت وال 
يعرف م���يت خرج منه���ا. التقي���ت مبمرضتن 
ليبيت���ن وقالت���ا إن هلم���ا ش���هرين مل يغ���ادرا 
العي���ادة. انه���ا فع���ال ملحم���ة اخ���ري يف الطب 
وهنيئ���ًا هلؤالء االبط���ال من الطواق���م الطبية 
وال���يت تعم���ل ليل نه���ار من اج���ل انق���اذ حياة 
جريح أو طفل أو أمرأه. لقد وقفت امام هؤالء 
وأري���د أن احضنهم واش���د عل���ى أيديهم ولكن 
هذا هو عمله���م. بعض األحيان اري���د أن أقول 
ش���يء وال أج���د الكلم���ات وكل ما أقول���ه ربنا 
يوفقك���م واس���تمروا يف هذا وأنك���م فخر هلذه 
الوزارة والثورة. هذا املشهد تكرر يف الكثري من 
املصحات واملستوصفات مبصراته ولكن عيادة 
احلكم���ة هي األكث���ر ازدحامًا. بقي���ت هنالك 
4 س���اعات وشعرت بعد خروجي بفرح كبري 
ألن هنالك من يش���تغل ومن يقوم بعمل جبار 
وب���أ مكاني���ات بس���يطة. أنه ح���ب الوطن وحب 
املهن���ة وعدم وجود الس���لبية وكن���ا يد واحدة 
مجيعن���ا. هلذا من اتو واس���تلموا وزارة الصحة 
بعد التحرير ال يعرفوا قيمة هؤالء وال يعرفوا 
جناح���ات هؤالء ومل يزوروا ح���يت ليبيا اال بعد 
التحرير أو خيرجوا م���ن بنغازي. كان أطباء 
من اخل���ارج وبعض التمريض األجني والذي 

مل يغادر مصراته. 
•زيارة املستشفيات

لقد زرت بعدها املستشفى امليداني القطري وبه 
40 س���رير ولكن لألسف غري مشغل بأكمله 
ألن ب���ه بع���ض املش���اكل. كم���ا زرت عي���ادة 
النس���اء واألطف���ال وكيف وجدوا مستش���فى 
جدي���د لك���ي تل���د احلوام���ل وبأش���راف أطباء 
ليبين ومتريض أجن���ي وليي. كذلك زرت 
العي���ادة اجملمعة واليت حتولت اىل مستش���فى 
كب���ري وب���ه حرك���ة كب���رية اس���وة بعي���ادة 
احلكم���ة. كما نعلم مستش���فى مصراته العام 

حتت الصيان���ة ولكن دمرت���ه كتائب القذايف 
واس���تعملته كملجأ هل���ا اثن���اء التحرير. هذا 
باختصار عن ما قدمه الزمالء يف املستش���فيات 
واملصحات ملرضاهم. كما ال يفوتين أن اذكر 
د خال���د ابوفلق���ه وكي���ف كان مع���ي ط���وال 
الوقت وعلى كرس���يه وهو يشرح ويساعد يف 
تدلي���ل بعض الصع���اب للمواطنن وكذلك د 
ابوبكر اطرينه وهو املسؤول الصحي باجمللس 
احملل���ي وما لديه من ص���رب وحنكة يف معاملة 
الن���اس. هؤالء هم جنود ه���ذه الثورة وكذلك 
هنالك مئات مثلهم جبميع مستش���فيات ليبيا 
اثن���اء الث���ورة وقام���وا بأعمال جب���ارة ولكن ما 
قام به أطب���اء ومتريض واخلدم���ات الصحية 
مبصرات���ه يفوق الكث���ري ما قاما ب���ه االخرون. 
هذا مل ولن يعرفه من اس���تلموا وزارة الصحة 
بع���د التحرير ومل يقوموا حيت مبكافئة هؤالء 
االبط���ال من الطواقم الطبي���ة. ألنهم جيهلون 
هذا ومل يعاصروا الثورة اال من خالل القنوات 
الفضائية واش���عال الف���نت وبعضهم مل خيرج 
م���ن بنغ���ازي أو طرابل���س أو مل ي���أت اىل ليبيا 
اال بع���د التحري���ر. فع���ال ال نامت اع���ن هؤالء 
اجلبن���اء والذين االن هم س���بب دمار اخلدمات 

الصحية بليبيا .
س���أكمل يف احللق���ة الثانية عن باق���ي األيام 
اخلمس���ة واليت قضيناها مبصراته واليت فعال 
من مل يزور مصراته ايام التحرير فقد الكثري 
م���ن معرف���ة ه���ذه الث���ورة. حتية ملن س���اعدنا 
من أجل ه���ذه الرحلة واليت ه���ي يف الذاكرة 
ولن تنس���ي وعززت م���ن احرتامي هلذه املدينة 
وناس���ها  وثواره���ا احلقيقي���ن رغ���م م���ن أن 
بعض املشوش���ن االن حياولون تلطيخها وهم 
لألس���ف م���ن مصرات���ه وجي���ب أبعاده���م عن 
املش���هد السياس���ي وجي���ب أن يفط���ن هلم أهل 
مصرات���ه قب���ل أن يدخلوا املدين���ة اجملاهدة يف 

متاهات وعزلة   اجتماعية عن باقي ليبيا.
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يتفق الكثريون على أن اجلماهري الرياضية اليت متتلئ 
بها املالع���ب والقاع���ات الرياضي���ة اثناء املباري���ات بأنها 
عامل هام واس���اس يف زيادة حرارة املنافسة واليت تدفع 
الالعب���ن الي احلم���اس وب���ذل املزيد من اجله���د الذي 
يس���اعدهم على العطاء واإلبداع والتألق ويسمى الناس 
اجلماه���ري الرياضي���ة بالالعب  رق���م )1( نظرا ألهمية 
دوره���ا .. حن���ن نعي���د هذا ال���كالم ونكتب���ه  ألن احلديث 
ع���ن رغب���ة البع���ض  يف ع���ودة اجلماه���ري اىل املالع���ب 
اصبح���ت حدي���ث بع���ض  الن���اس الذي���ن تتحك���م فيهم 
العاطف���ة – خاصة وان مس���ابقتنا وكذلك مس���ابقات 
االقط���ار اليت جتاورن���ا ومنها مصر وتون���س تقام بدون  
حض���ور اجلماهري نظرا للظ���روف الصعبة  والقاس���ية 
الت���ى مت���ر بها اقط���ار مامس���ى بالربي���ع العرب���ي الذي 
انتظرن���اه طويال ومتنيناه ربيعا بعد ان اس���قطنا الطغاه 
واحلكم الش���مولي ودفعنا من اجل ذلك عش���رات االالف 
من الش���هداء واملفقودي���ن واجلرحي – كنا يف الس���ابق 
النعرف اقامة مباريات ب���دون حضور اجلماهري االعند 
حدوث ش���غب يف مباراة من املباريات  بس���بب تهور العب 
او – صاف���رة حك���م – او طي���ش م���درب  او إداري  حيث 
تنفعل اجلماهري وحيدث الش���غب ثم تصدر قرارات من 
اجله���ة  املختصة تتضمن عقوبات ومنها اقامة مباريات 
ب���دون مجهور او نقلها الي مالعب اخرى والتعاجل اصل 
املش���كلة من الناحي���ة االجتماعي���ة والنفس���ية وحتمل 
األندية  الرياضية مسؤولية هذا الشغب واليت ليس هلا 
القدرة على ايقاف���ه او منعه – ان الذين يتحدثون حول  
مس���ألة حضور اجلماهري للمباريات وينادون بذلك هم 
يقعون حتت تأثري مشاعرهم وعواطفهم التى توجههم 
اىل جه���ة واح���دة هي ح���ب املش���اهدة واالس���تمتاع دون 

األحساس بواقع االمر وصعوبته.
 عل���ى كل الذين يعيش���ون هذا االم���ل  وحيبون حضور 
املباري���ات عليه���م حتكي���م عقوهل���م واص���الح انفس���هم 
واالس���هام فى االص���الح وتغليب مصلح���ة الوطن فوق 
كل املصاحل عندها س���يمكنهم رب االرض والسماء من 
األم���ن واالم���ان .  ألن حتقيق ذلك اليأت���ى بالعاطفة او 

باخلروج عن الطريق املستقيم .
ربنا يهدى اجلميع 

أهمية الدور 
اجلماهريي !!!

•الفنان وامللحن ابراهيم املسماري وشهرته )ابراهيم أشرف 
( ب���دأ حب���ه للف���ن منذ صغر س���نه ح���ن كان حي���ب مساع 

األغاني ويرددها أمام زمالئه يف املدرسة .
•يف س���ن الرابعة عش���ر من عمره إس���تهوته اإلذاعة وقدم 
طل���ب إل���ي رئي���س قس���م املوس���يقي يف ذل���ك الوق���ت الفنان 
الراح���ل عل���ي الش���عالية ال���ذي ق���ام بضم���ه إل���ي اجملموعة 

الصوتية بفرقة اإلذاعةاملوسيقية .
•تعل���م الع���زف علي آلة الع���ود علي يد األس���تاذ مصطفي 
ع���ود  كع���ازف  إعتم���اده  مت   1958 الع���ام  ويف  املس���تريي 

بالفرقة املوسيقية .
•إلتح���ق بأول دورة موس���يقية أقامته���ا اإلذاعة الليبية يف 
طرابل���س يف مطلع الس���تينات وهناك تع���رف علي عدد من 
الفنان���ن وق���دم أول حلن ل���ه للفن���ان امحد س���امي بعنوان 
)أنس���ي الغال( والذي القي جناحا كب���ريا وعندها بدأ إمسه 
كملح���ن يربز يف عامل التلحن وعندها ق���د أغنية ) يا بيت 
العيل���ة يا عالي ( للفنان حممود الش���ريف واليت القت أيضا 

جناحا كبريا .
ب���دورة موس���يقية مبدينة تونس م���ع مموعة  •إلتح���ق 
من زمالئ���ه الفنانن م���ن بنغ���ازي وطرابلس وبع���د عودته 
إلتحق بدورة أخري يف لبن���ان وهناك تعرف إلي كثري من 
الفنانن اللبنانين وقدم هلم أحلانه مثل هيام يونس وجناح 

سالم والفنان السوري فهد بالن .
•كم���ا س���افر إل���ي مص���ر وتع���رف عل���ي عدي���د الفنانن 
الذي���ن قدم هل���م أحلان���ه ليتغنوا به���ا مثل امساعيل ش���بانة 
ش���قيق الفن���ان عبد احلليم حاف���ط والفنان حمم���د العزبي 
وأحالم وليلي نظمي وعايدة الشاعر وكذلك الفنانة وردة 

اجلزائرية .
الليبين أمثال  العديد من املطرب���ن  •كما تغ���ين بأحلانه 
عطيه حمس���ن وحممد حس���ن وع���ادل عبداجمليد وس���املن 
ال���زروق وحممد الس���ليين وحممد صدق���ي وفاطمه امحد 

وعبداللطيف حويل وامحد سامي وحممود الشريف .
أعم���ال ناجحة لألطف���ال القت  أيض���ا مموع���ة  •وق���دم 
إنتش���ارا كبريا مثل أغنية هات الش���نطة تع���ال وريين أيش 
خذي���ت الي���وم ي���ا حس���ن وأغني���ة ش���ارعنا القدي���م وأغنية 
ناجحن وفرحانن اليت غناها الفنان السوري ياسن بقوش 
•حتص���ل علي الرتتيب األول يف مهرجان األغنية املغاربية 
ال���ذي أقي���م يف مراك���ش حي���ت حتصل���ت أغني���ة ) إجيينا 
اللي���ل ( من أحلانه وأداء الفن���ان الراحل حممد صدقي علي 

اجلائزة الكربي للمهرجان .
•مت تكرميه يف عديد املناس���بات وكلف بلجان العديد من 

املهرجانات .
•كم���ا ق���دم العدي���د م���ن األعم���ال املوس���يقية لع���دد من 

املسرحيات واملسلسالت التلفزيونية واإلذاعية .

  فنان من بالدي

امللحن ابراهيم أشرف

   رح���ل الفنان املصري س���عيد صاحل 
طويل���ة  معان���اة  بع���د  س���نة   )  76  (
م���ع امل���رض ودخوله املستش���في بعد 

إصابته مبرض اإلنيميا .
 ع���رف الفنان س���عيد صاحل ب���أدواره 
والتلفزيون  الس���ينما  الكوميدي���ة يف 
واملسرح ومن أشهر أعماله املسرحية 
اليت كانت س���بب ش���هرته : مدرس���ة 
املش���اغبن والعي���ال ك���ربت ، وكان 
آخ���ر ظهور ل���ه يف مش���هد صغري مع 

عادل إمام يف فيلم زهامير .
سعيد صاحل من مواليد القاهرة العام 
1938 خري���ج كلي���ة اآلداب أح���ب 
الف���ن م���ن صغ���ره وإلتحق باملس���رح 

املدرس���ي وت���درج يف أدواره يف بداية حيات���ه الفنية حيت 

أصبح من أش���هر جن���وم الكوميديا يف 
مص���ر ،له رصي���د كبري م���ن األفالم 
التلفزيونية  واملسلسالت  واملسرحيات 
وكان يش���كل ثنائ���ي كومي���دي مع 

الفنان عادل إمام .
أبرز أعماله السينمائية : اهللفوت – يا 
عزيزي كلنا لصوص – املشبوه – مع 
حي وأش���واقي – س���الم يا صاحي – 
أمري الظ���الم – صعيدي رايح جاي – 

زواج بقرار مجهوري .
ومن أش���هر مس���رحياته : هاللو شلي 
– مدرسة املشاغبن – العيال كربت 
– كرنب وزبادي -حلو  – كعبل���ون 
ال���كالم – غرامي���ات عفيفي – س���ري 

جدا جدا .

 رحيل الفنان سعيد صاحل

إغتال���ت حركة الش���باب اجملاهدين    
 ( الصومالي���ة  املطرب���ة  بالصوم���ال 
سادو علي ورسام ( العضو يف الربملان 
العم���ر  م���ن  والبالغ���ة  الصومال���ي 
بأغانيه���ا  والش���هرية  عام���ا  س���بعن 
الثوري���ة ال���يت حترض عل���ي وحدة 
لإلره���اب  واملناهض���ة  الصوم���ال 

والدعوة للعدالة اإلجتماعية .

وكان���ت املطربة الصومالية س���ادو 
وش���جاعتها  جبرأته���ا  عرف���ت  ق���د 
ومعارضتها للنظام السابق للرئيس 
زي���اد بري ولقد تعرض���ت لإلعتقال 
 ، والس���جن يف عه���ده لع���دة م���رات 
وكانت سادو من بن ثالثن إمرأة 
أعضاء يف الربملان الصومالي اجلديد 

.

 إغتيال مطربة صومالية

   مع تصاعد القصف الصهيوني اجلوي 
والربي والبح���ري علي قطاع غزة الذي 
خل���ف مئ���ات الش���هداء وآالف اجلرحي 
باملبان���ي  الكب���ري  الدم���ار  إل���ي  إضاف���ة 
الفلس���طينية  واملؤسس���ات  الس���كنية 
بالقطاع األمر املأس���اوي الذي دفع عدد 
من الفنانن املشهورين يف العامل إلعالن 
تضامنه���م م���ع القضي���ة الفلس���طينية 
مستنكرين سقوط هذا العدد اهلائل من 
الضحايا األبرياء من األطفال والنس���اء 

والشيوخ املدنين.
كان���ت  الفنان���ن  ه���ؤالء  ب���ن  وم���ن 
الفنان���ة املعروف���ة س���يلينا جوميز اليت 
أعلن���ت تضامنه���ا صراحة م���ع القضية 
الفلس���طينية وإس���تنكارها هلذه املذابح 
العش���وائي وتعرض���ت ه���ذه  والقص���ف 
املضايق���ات والس���با ب ، وكذلك كانت الفنان���ة نتيج���ة ملوقفها ه���ذا لكثري من 

الفنان���ة املعروف���ة مادون���ا ال���يت عرفت 
بدعمه���ا إلس���رائيل يف الس���ابق إال أنها 
تراجع���ت ع���ن موقفها معلن���ة تعاطفها 

مع أطفال غزة الضحايا األبرياء.
كما أن اإلذاعي األمريكي الش���ري جون 
س���تيوارت اليهودي اجلنس���ية أعلن عن 
تضامن���ه مع غ���زة من خ���الل برنامه 

التلفزيوني الشهري .
وق���ام الفن���ان العامل���ي خافي���ري باردي���م 
وزوجته الفنانة جنم���ة هوليود بينولي 
ك���روز بتوزي���ع منش���ور وبي���ان وزعوه 
علي الصح���ف موضحن في���ه ما تقوم 

به إسرائيل من جرائم إبادة مجاعية .
 ) واح���د  إجت���اه   ( فرق���ة  عض���و  وع���رب 
الش���هرية الفنان الش���اب زي���ن مالك عن 
دعم���ه للش���عب الفلس���طيين يف قضيته 

ضد اإلحتالل الصهيوني . 

 فنانوا العامل يتعاطفون مع غزة

كلم���ة  يف  املاض���ي  الع���دد  يف  قلن���ا 
بعنوان )ماذا أنتم فاعلن( ..

موجه���ة لفريق األهلي لك���رة القدم 
وذلك قبل مباراته مع فريق سطيف 
اجلزائري يف مرحلة اإلياب و قلنا أن 
الفريق الذي حتمل مسئولية الدفاع 
عن الكرة الليبية يف اجملال اإلفريقي 
م���ن خالل مش���اركته يف التصفيات 
اإلفريقية ألبطال األندية الرياضية 
و أش���رنا إىل أنها مش���اركة شاقة و 
صعب���ة و لعلها أصعب مش���اركة يف 
تاري���خ الكرة الليبي���ة ألن الفريق مل 
جي���ري مب���اراة واح���دة داخ���ل أرض 
الوطن ولكنة ق���ام برحالت عديدة و 
متواصلة يف ع���دة دول و لعدة مرات 
أس���تطاع أن حيق���ق إجن���ازاً كبرياً و 

يفوز على فرق قوية معروفة .
و كن���ا نأمل رغم ه���ذه الظروف أن 
جيت���از الفريق اجلزائ���ري و يتصدر 
اجملموع���ة و يق���رتب م���ن الوص���ول 
إىل دوري األربع���ة ولكن���ة مل يتمكن 
من حتقي���ق هذا اهل���دف حيث األمر 
أزداد صعوب���ة و لعل اجل���زء األكرب 
من املس���ؤولية ال يق���ع على الالعبن 
م���ن  ج���زءاً  أيض���ًا  الذي���ن عليه���م  و 
الف���رص  يف  جتس���دت  املس���ئولية 
الس���هلة الفائت���ة و ال���يت لو س���جلت 
لتغ���ريت نتيجة املب���اراة ولك���ن باقي 
املس���ئولية تقع على املدرب من خالل 

التشكيلة اليت لعب بها باإلضافة إىل 
تغريه 

ألثنن م���ن أبرز الالعب���ن فرج عبد 
الذي���ن  احلفي���ظ و إدوارد س���ادومبا 
م���ن املمك���ن أن يراه���ن عليهما حتى 
أخ���ر املب���اراة ألن كل منهم���ا ق���ادر 
عل���ى أن خيطف هدف���ًا يف أي حلظة 
و لس���نا ندري هل هذا املدرب اجلديد 
قد مت إطالعه على أشرطة مباريات 
هن���اك  وه���ل  ؟؟  الس���ابقة  األهل���ي 
م���ن حت���دث معه ع���ن واق���ع الفريق 
و الالعب���ن أم أن���ه أس���تلم فريق���ًا ال 
يعرف عنه ش���يئًا بدليل أن التشكيلة 
اليت لعب بها قد أش���رك فيها العبن 
يف مراكز ال يلعبون فيها يف الس���ابق 

األمر الذي جيعل حماس���بته إجراءاً 
خاطئ���ًا و نتيج���ة ه���ذه املب���اراة زادت 
م���ن صعوب���ة مهم���ة فري���ق األهلي 
خ���ارج  ال���ذي الزال  الفري���ق  ه���ذا   ..
أرض الوط���ن حت���ى أي���ام العي���د مل 
يلتق���وا مع أس���رهم و أخوانهم بل أن 
م���ن بينهم من له زوج���ة و أطفال ... 
األم���ر ال���ذي يف���رض عل���ى اجلميع 
إح���رتام هذا اجله���د و ه���ذه املعاناة و 
إح���رتام هذه اجملموع���ة اليت حتملت 
و ضاق���ت األمرين بغ���ض النظر عما 

سيحققونه .
البد من إس���تعمال العق���ل و اإللتزام 
و التش���جيع امله���ذب و النق���د الواعي 

السليم...!!!

بتاري���خ  أخ���ذت  الص���ورة  ه���ذه 
م���ن  جملموع���ة   1946/04/03
التاب���ع  املالكم���ة  الرواد)فري���ق 
جلمعي���ة عمر املخت���ار( يف بنغازي ، 
ه���ؤالء الرجال الذين حت���دوا الواقع 
املرير و اإلستعمار اإليطالي الغاشم 
أس���تطاع  و  "املالكم���ة"  و  مارس���وا 
البع���ض منه���م الفوز عل���ى الطليان 

نراهم يف هذه الصورة و هم :

- من اليمن )فواقًا( 
و  املالك���م   – عثم���ان  عب���داهلل   �1
امل���درب القدي���ر الذي أع���د عدد من 

األبطال .
 �4 ؟   �3    . 2� حممد الربناوي 

املهدي املشي 
   5� جاب اهلل احللواجي 

6� ؟
أمح���د   �8 7� حممد احلراتي  

مرسال 
- من اليمن )جلوسًا(

2� فرج رشيد   الفارسية   1� حممد 
3� علي درميش 

ف���رج   �5 4� حممد بوزر  
6� حممد الشاعري  البسيوني 

. 7� سامل بوفانه 
 

مرة أخرى

كلمة لفريق األهلي ...!!!

من االرشيف
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