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كأن الكالَم بني أٍخ وأخيه .. انتهى 
ليس من ُلغة ..

بني من فرقتهم أساطري سوداء 
غري السالح 

                 • محيد سعيد 

ه���ذه احلقيق���ة ال َتُهُم البعض لكنها تع���ي اجلميع ، أن الس���الَح لعبٌة قاتلٌة بغ���ض النظر عن اهلدف 
واملأمول ، أن لعبَة الصندوق لعبٌة وفاقيٌة جلأ إليها االنس���ان كحل متطور وطريقة س���لمية لتبادل 
الس���لطة ، يف كل األح���وال لي���س الصندوق لعبة س���حرية ُتقق امل���راد ، كما أن األرق���ام اليت ُتلزم 
لعب���ة الصن���دوق تت���اج قباًل للتوافق ، من هنا ال حس���م و ال مق���درة لفرض االرادة ال بالس���الح و ال 
بالصن���دوق ، و عليه فإن الدعوة للوفاِق الوطي جاءت من كل األطراف فيما خيص املس���ألة الليبية 
، ُكل األط���راف امُلتعقل���ة اليت ُت���درك أن تصدير األزمات حبل���ُه قصري ، وأيضا أن اس���تفحاَل احلرب 
األهلية الليبية هو وباٌء سيطاُل الكثري من األطراف ، و سُيغذي األزمات الظاهرة منها وغري الظاهرة 
يف دول اجلوار أوال ، اليت منها دول تقع على اجلانب األخر من املتوسط ،ان ذلك يوضحه اجلثث اليت 
باتت تطفو على املتوسط ، وهكذا فمسألة التوافق على الصندوق يف ليبيا باتت مسألة حامسة إلنقاذ 

املنطقة من الغرق .
إن الفش���ل ال���ذى حصدُه الصندوق يف مصر إذا أصاب ليبيا أيضا فإن االنتخابات التونس���ية س���تواجه 
كارثة ،ألن الفش���ل ُمعدي أكثر من النجاح كما هو معلوم ، ومن هذا فحُل املس���ألة الليبية خُتُص 

كل األطراف اليت ختشى الغرق يف دوامة العنف واستنزاف اجلهد والوقت واملال.
وال أع���رف كي���ف يتصور املهدى مجع���ة رئيس ال���وزراء التونس���ي أن التحارب اللي���ي ميثل فرصة 
لتصدي���ر أزم���ات تونس إىل ليبيا ،أو أن يعتقد املتصارعون عل���ى وراثة الرئيس اجلزائري احلي امليت 
بوتفليقة ،أن التدخل يف الشأن الليي ُيتيح الفرصة لتصفية احلسابات الداخلية يف املصارف اخلارج 
،وق���د ذكرت صحف جزائري���ة أن تصفية باخلادم ُمستش���ار الرئيس اجلزائ���ري والرجل القوى قد 

سبب للقائه عبد احلكيم باحلاج . 
لقد لعب القذايف طوال عقوده الس���وداء على تصدير أزماته ،بل عاش أيضا كالعب أس���اس يف تغذية 
األزمات يف املنطقة ألنه مل يكن يستهدف إال البقاء بأي مثن كان ،ومل يكفل له هذا سوى دور امُلهرج 

يف عامل أخبار الساعة .
والساعة فإن احلرب الليبية متتلك املال والسالح وتتوفر هلا الساحة يف املنطقة لالطراد واالستفحال 
،واالنقس���ام بني األطراف الليبية امُلتحاربة يزداد هو أيضا ،وهذا كله ميكن تفاديه بالتدخل من أجل 
حل س���لمى مقومات���ه متوفرة كما توفر مقومات احلرب ،وفك االش���تباك الس���اعة ال يلزمه تالف 
دول���ي ، لكن يلزمه إرادة قوية جلعل الش���مال األفريقي خارج نطاق احلرب اليت تس���تفحل يف ش���رق 
املتوس���ط ،وهذه اإلرادة ميكن توفرها يف املنطقة ويف املتوس���ط ،اننا نأم���ل أن يتدارك ذلك اجملتمعون 

غدا يف مدريد حول التنمية والسالم يف ليبيا .
وبالع���ودة اىل ليبي���ا ُيدرك ويتذكر اجلميع أن واقع حاهلا مل يكن يس���ر صديق ويغبط عدو ،فالبالد 
غارق���ة يف إرهاب القذايف لعقود ،والطائرات األمريكية ضربت يف ليبيا وعلى ش���واطئها ،وطارد رجال 
أم���ن يف دول ع���دة الليبيني جبناية الق���ذايف الذى بدوره طارد معارضيه حي���ث متكن ،ومن هذا عاش 
الليبيون ُمشردين وتت وابل من النريان العدوة والصديقة ،ومثل النفط الليي أيضا عامال مساعدا 
وحامسا يف تأجيج األوضاع الليبية الس���يئة – كم���ا اجلزائر – طوال عقود واطلق العنان حلروب مل 
تتوقف منذ عقد السبعينيات يف تشاد ونيكارجوا ولبنان ومصر وتونس والسودان .... اخل ، حتى أنه مثة 
ُأسر ليبية ُنكبت يف ذويها ال تعرف حتى الساعة أين كان مآهلم ،ونتبني أن احلمل كان ثقيال ومنه 
أن م���ا حيدث يف الب���الد كما أنه ليس جبديد هو نتيجة تدخالت مجة ،لي���س من بد ملواجهتها ،وهذا 

تصيٌل حاصل.
واملهمة الليبية اآلن وهنا التمسك بإرادة العقل والتوافق ،وهي املسألة املمكنة اليت ال يستطيُعها السالح 
، وهذا حيتاج من اجلميع اس���رداد اللحظة االستثنائية لفرباير ، فليبيا اآلن أحوج لتلك اللحظة من 
أي وق���ت ،وه���ذا يدركه كل طرف بغض النظر عما هو ظاهر من تش���تت ويأس بل وتس���ليم ووهن 
،ففي كل حال ،كانت ليبيا حباجة جلهود ُمكثفة للخروج من املأزق ،ما هي فيه من قبل ،فما بالك 

وقد كُثرت السكاكني .  

ليَس بالصندوِق وحَدُه َتيا الشعوُب و ال بالسالح

•ميادين : معاىل الوزير هل لنا أن نعرف 
م��ن خاللكم أخ��ر مس��تجدات االجتماع 
،خصوص��ا املل��ف اللي��ي الذى ه��و - من 
–ان يك��ون م��ن اوىل أولوي��ات  املف��رض 
ه��ذا االجتم��اع وال��ذى اس��تغرق الوق��ت  
من الس��اعة احلادية عش��ر صباحا حتى 

العاشرة مساٌء ؟ 
بليبي����ا  الوض����ع  مناقش����ة  مت   _ ج 
وآخ����ر التط����ورات ،وأن����ا س����عيد جدا 
أن يت����م اعتماد مش����روع قرار يعكس 
الرس����الة القومية للجامعة العربية 
،القرار الذي يتعلق بدعم الش����رعية 
يف ليبي����ا املتمثلة يف جمل����س النواب 
واحلكوم����ة واهليئ����ة املعنية لصياغة 
الدس����تور ، وكما عرب معالي الوزراء 
باس����م اجلامع����ة العربية عل����ى دعم 
ع����ن  ع����ربوا  الش����رعية  املؤسس����ات 
عدم قب����ول التعامل م����ع هيئات غري 
لق����رار  يس����تجيب  ،وه����ذا  ش����رعية 
جمل����س األمن األخ����ري املفيد بان أي 
كي����ان او ش����خص يقف أمام املس����ار 
قضائي����ا  س����يالحق  الدميقراط����ي 
،وم����ن ناحي����ة أخ����رى  ق����ام الس����يد 
ناص����ر اجلدوى املمث����ل لألمني العام 
لألوض����اع  كام����ل  تلي����ل  بط����رح 
يف ليبي����ا ،وأش����ار إىل أن هن����اك اآلن 
مبادرة عربية حقيقية لدعم احلوار 
الوط����ي والش����رعية يف ليبي����ا ودعم 

بناء املؤسسات. 
ميادي��ن: يع��ول كث��را عل��ى اخلارجي��ة 
الليبية يف دعم  الدولة فاملش��هد االمين 
الليي يف��رض نفس��ة يف اآلونة األخرة 
...م��ا أخر مس��تجدات هدا املل��ف هوما 
ق��راره  بع��د  خاص��ة  األم��ن  جمل��س  دور 

األخر ؟ 
ج : أوال خبص����وص املل����ف األمي هو 
م����ن أوىل أولوي����ات الدول����ة الليبي����ة 
اآلن املتمثل����ة يف احلكوم����ة وجملس 
الن����واب ،ولكي نصل حل����ل هلذا امللف 
الب����د ان نس����ري يف خط����وات متوازية 
به����ا  قام����ت  ال����يت  االوىل  : اخلط����وة 
احلكوم����ة ه����ي العمل عل����ى التعاون 
،حي����ث  احل����دود  جم����ال  يف  االم����ي 
2012 يف  بدئن����ا يف طرابل����س ع����ام 
حب����ث ه����ذا االم����ر تدي����دا ،وذل����ك 
باملش����اركة يف )اعالن الرباط( ،هذا 
م����ن  اس����تضافته  مت  ال����ذي  املؤمت����ر 
قب����ل دول����ة املغرب مج����ع كل وزراء 

اخلارجي����ة ووزراء الدف����اع واألجهزة 
األمني����ة وتركز املؤمت����ر حول أمن 
احل����دود ، وتكرم����ت مجهورية مصر 
العربية بأن اس����تضافت يف س����بتمرب 
اخلارجي����ة  وزراء  اجتم����اع  اجل����اري 
والدف����اع ورأس����اء األجه����زة األمني����ة 
ألم����ن احل����دود ،خاص����ة وأن وض����ع 
األمن يف ليبي����ا له تداعيات على امن 
دول  ام����ن  كذل����ك  ،و  اجل����وار  دول 
اجل����وار يعترب جزء ال يتجزأ من أمن 
ليبيا .اما على املس����توى الدولي فبعد 
اختاذ ق����رار جمل����س األم����ن األخري 
،ال����ذي ن����ص بالدرج����ة األوىل عل����ى 
وح����دة وس����يادة ت����راب ليبي����ا ،ونص 

ايض����ا على انه س����يكون 
هناك تواف����ق دولي ملنع 
األسلحة  صفقات  كل 
ال����يت  ش����رعية  الغ����ري 
تدخ����ل اىل ليبي����ا ،وهذا 
يس����اهم  أن  ش����أنه  م����ن 
يف  كب����رية  مس����اهمة 
تهري����ب  م����ن  احل����د 
،باإلضاف����ة  األس����لحة 
اىل ه����ذا من حق الدولة 
الليبي����ة ان تس����تورد أي 
ن����وع م����ن انواع الس����الح 
،على اس����اس أن اللجنة 
املختص����ة يف نيوي����ورك 
تعط����ي احقي����ة للدولة 

الليبي����ة يف اس����ترياد الس����الح ، ألن����ه 
س����يكون لدين����ا آلي����ة للتعام����ل م����ع 
وأيض����ا  ش����رعية  الغ����ري  األس����لحة 
الشرعية اليت يتطلبها أمن ليبيا .اما 
املوضوع احلساس الذي مت مناقشته 
وه����و ) ن����زع الس����الح ( ،نزع الس����الح 
عملي����ة مهم����ة ج����دا ألن����ه ال ميك����ن 
أن يك����ون هن����اك اس����تتباب لألمن اذا 
مل يك����ن هناك نزع حقيقي للس����الح 
اساس����يني  أمري����ن  يتطل����ب  ،وه����ذا 
وهما اوال البعد السياس����ي املتمثل يف 
احلكوم����ة وجملس الن����واب كجهاز 
تش����ريعي للدولة ، ثانيا البعد الفي 
وهو االعتماد عل����ى االمم املتحدة يف 

تقديم الدعم التق����ي يف عملية نزع 
الس����الح ، كما ال ميك����ن ان نتجاهل 
اهمي����ة احلوار الوط����ي الذي جيمع 
كاف����ة النخ����ب السياس����ية الليبي����ة 
،س����واء املتمثل����ة يف رؤس����اء االحزاب 
أو  احلكوم����ة  أو  القبائ����ل  ش����يوخ  أو 
منظم����ات اجملتم����ع املدن����ي ،حبي����ث 
تتحقق السياسة التضامنية وهذا ما 
ندعوا اليه حنن كحكومة وجملس 
نواب ،وهذا احلوار البد ان يبتعد عن 
هؤالء املتطرفني أو هؤالء اجملموعات 
اإلرهابي����ة ال����يت ال تع����رف اال القتل 
والتعذي����ب واالغتياالت واالختطاف 
. وبالتال����ي عملي����ة اتب����اع السياس����ة 
مني����ة  لتضا ا
حكومية  كرؤي����ة 
عام����ل  س����يكون 
لدع����م  مس����اعد 
املسار الدميقراطي 
االنتقال  وحماولة 
السلس من مرحلة 
الثورة لبناء الدولة 
،نقط����ة اخ����رية أود 
التنوي����ه اليها وهي 
: أن  مشروع القرار 
ال����ذي مت اعتم����اده 
يعط����ي  الي����وم 
أيضا رس����الة قوية 
الدول  ان  ،مفاده����ا 

العربية واجلامعة العربية سوف لن 
تتعامل مع أي هيئة غري ش����رعية يف 
ليبيا ،وه����ذا رد صريح على احملاولة 
األخرية اليت قام بها البعض بتشكيل 

حكومة جديدة . 
•ميادي��ن : مت اخ��را ضب��ط كمي��ة م��ن 
االس��لحة املهربة عن طريق السودان اىل 
االراض��ي الليبية ،.. ه��ل تناولتم هذا 

امللف أثناء اجللسة ؟ 
ج : خبصوص ه����ذا املوضوع تديدا 
فما ح����دث كاالت����ي بالفع����ل هناك 
الكف����رة  مط����ار  يف  هبط����ت  طائ����ر 
به����ا س����الح ،وه����ذا م����ا أك����ده وزير 
اخلارجية الس����وداني ، ولكن البد ان 
نذكر ان هناك اتفاقية مش����ركة 
ب����ني ليبي����ا والس����ودان فيم����ا يتعل����ق 
مبراقب����ة احل����دود املش����ركة ،وهي 
االتفاقي����ة الوحي����دة االن م����ع دول����ة 
وق����د فس����رت احلكوم����ة   ، الس����ودان 
الس����ودانية هذا االمر بان االس����لحة 
دخل����ت ليبيا بن����اء على رغب����ة القائد 
الليبي����ة ،وأن  العس����كري للحكوم����ة 
للق����وات  موجه����ة  االس����لحة  ه����ذه 
املش����ركة ،هذا ما أكدته احلكومة 

السودانية - كما قيل لنا - .
أيض����ا فإن الطائ����رة مل تهبط هبوطا 
اضطراري����ا للت����زود بالوق����ود ،وامن����ا 
لتس����ليم الس����الح للقوات املشركة 
،هذه الص����ورة اليت قدمتها احلكومة 
م����ا  ،بينم����ا  بالتفصي����ل  الس����ودانية 
ورد اىل احلكوم����ة الليبي����ة ان ه����ذه 
االس����لحة مل تطلبه����ا جهة ش����رعية 
ليبي����ة ،وانه����ا دخلت ليبي����ا بطريقة 
غري ش����رعية. وبالتال����ي أؤكد على 
ان����ه ال ميكن ان نعتم����د على كالم ) 
االنرنت ( و أحذر من أي بيان يعتمد 
عل����ى معلومات تؤخذ م����ن صفحات  
التواص����ل االجتماع����ي .وأك����د على 
أن العالق����ات الليبية الس����ودانية هي 
،وان  عالقات تارخيية واسراتيجية 
احلكومة الس����ودانية وقفت معنا من 
بداية الثورة ،وه����ي االن عضو فاعل 
يف اجتماعات دول اجل����وار ،وبالتالي 
كمس����ؤول  أخ����رى  م����رة  أك����د 
خارجي����ة أنه  ال ميك����ن ان اصدر أي 
بي����ان اال بعد التأكد م����ن املعلومات 

وانها صحيح���������ة .

 وزير اخلارجيه الليي السيد حممد عبدالعزيز:

اخلارجية السودانية تؤكد هبوط طائرة مبطار الكفره
 اميان الطريه

األمن يف ليبيا له تداعيات علي دول اجلوار

يف اجتماع ال142 النعقاد مؤمتر اخلارجية لدول اجلامعة العربية و داخل أروقة اجلامعة كان لنا لقاء مع السيد حممد عبد العزيز وزير اخلارجية الليي
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نبيل العربي يف االجتماع 142 
يطالب حبل باقي االزمات يف 

بعض الدول العربية مثل ليبيا 
والصومال

يف اجتماع ال142 النعقاد مؤمتر اخلارجية لدول اجلامعة العربية 
نب���ه الدكت���ور نبي���ل العربي األم���ني الع���ام للجامع���ة العربية اىل 
أن الع���امل العربي يواج���ه تديات غري مس���بوقة يف تاريخ اجلامعة 
،مش���ددا على أهمية القي���ام بوقفة جادة ملواجه���ة املخاطر احمليطة 

باملنطقة ،ولفت النظر اىل أن الرأي 
العام العربي يتساءل باستمرار أين 
ه���ي اجلامعة العربي���ة مما حيدث 
يف العامل العربي؟ ،مشريا اىل وجود 
ضغوط خارجية وتدخالت أجنبية 
باإلضافة اىل التنظيمات املس���لحة 
االرهابية اليت تتطلب تعاونا عربيا 
فع���اال للقض���اء عليه���ا ،كم���ا قال 
العرب���ي إن ه���ذه التحدي���ات تفوق 
جهود اجلامعة عل���ى حلها ،فهناك 
مشكلة س���وريا وهى أكرب كارثة 
إنس���انية يف العامل ،والع���راق الذى 
يواجه تنظيما ارهابي���ا يهدد وجود 
الدول���ة ،كم���ا فلس���طني القضية 
املركزية ،وأشاد باجلهود املصرية 
اخلاص���ة  للمب���ادرة  الوص���ول  يف 

بوق���ف اطالق الن���ار يف غزة داعي���ا اىل ضرورة انه���اء االحتالل من 
خ���الل وقفة ج���ادة مع دول اجل���وار واجملتمع الدول���ي حللها ،وحل 
باق���ي االزمات يف بعض الدول العربية مث���ل ليبيا والصومال ،كما 
اق���رح االمني العام جلامعه ال���دول العربية بعض احللول لالزمات 
الراهن���ة ،يف مقدمتها ضرورة تبنى موقف عربي موحد ،ومس���اندة 
الدول العربية اليت يتعرض فيها املواطن لتهديد س���المته ،مش���ريا 
اىل ان ذلك من صميم مسئولية اجلامعة العربية ،مطالبا بضرورة 
اختاذ ق���رار واضح ملواجهة ش���املة ضد هذه املخاطر وعلى رأس���ها 
االرهاب ،بكل الوس���ائل عس���كريا وسياس���يا وفكري���ا وثقافيا واخريا 
اقتصاديا ،واش���ار اىل ضرورة تدخل اجلامع���ة وفقا التفاقية الدفاع 
املشرك حلل مثل هذه االزمات حتى لو عسكريا ،داعيا اىل التوصل 
التفاق الحتواء اخلالفات ودعم محاية امن وسالمة الدول العربية 

تعزية
بقض���اء  مؤمن���ه  بقل���وب 
اهلل وق���دره تتق���دم أس���رة 
ميادين  صحيف���ة  ترير 
إلي األس���تاذ األديب أمني 
التع���ازي  بأح���ر  م���ازن 
واملواس���اة يف وفاة  القلبية 
إبن���ه )فيصل(  ل���ه  املغفور 
تقب���ل اهلل الفقي���د بواس���ع 
فس���يح  وأس���كنه  رمحت���ه 
جنان���ه وأهلم أهل���ه وذويه 

ث���واب الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا :) إنا هلل 
وإنا إليه راجعون ( .

                                      أمحد الفيتوري

يف تقرير مط���ول عن املصريني 
يف ليبي���ا قالت صحيف���ة احلياة 
الدولي���ة أن األزمة االقتصادية، 
اليت تعانيه���ا مصر، دفعت مئات 
إىل  واملهّمش���ني  البس���طاء  آالف 
ترك بلدهم حبثًا عن اجملهول يف 
ليبي���ا، ضاربني ع���رض احلائط 
الس���لطات.وأضافت  بتحذيرات 
رمسي���ة  تقدي���رات  توج���د  ال 
ألع���داد املصريني الذي���ن غادروا 
إىل ليبي���ا، فأغلبهم تس���للوا عرب 
احلدودي���ة بواس���طة مساس���رة 
أوض���اع  اجلانبني.وكان���ت  يف 
مرهون���ة  ليبي���ا  يف  املصري���ني 
العالق���ات  دفء  مب���دى  دائم���ًا 
بني الرئيس���ني السابقني حسي 
مب���ارك ومعم���ر الق���ذايف، وأمل 
املصريون بعد ث���ورة 17 فرباير 
ال���يت أطاح���ت نظام الق���ذايف أن 
تتحسن أحواهلم وُتفتح أمامهم 
فرص آمنة للرزق يف ليبيا، لكن 
أحالمهم تولت إىل كوابيس 
األهلي���ة  احل���رب  ان���دالع  م���ع 
الص���راع  تصاع���د  هناك.وأم���ام 
املس���لح داخ���ل ليبي���ا، تركت 
املصري���ني  لنق���ل  القاه���رة 
م���ع  احل���دود  عل���ى  العالق���ني 
تونس واجلزائر، غري أن األعداد 
ال���يت وصلت بالفع���ل إىل البالد 
أل���ف مص���ري   20 وه���ي حن���و 
الرمسي���ة،  التقدي���رات  وف���ق 
تع���د ضئيل���ة للغاي���ة بالنس���بة 
إىل املصري���ني املوجودي���ن هناك 
والذين يتع���دى عددهم املليوني 
الوض���ع  ه���ذا  مصري.وأم���ام 
أعلنت اخلارجي���ة املصرية قبل 
ش���هر حظ���ر الس���فر ال���ي ليبيا، 
يف  املصري���ني  طالب���ت  كم���ا 
ليبيا بعدم التجول، ال س���يما يف 
املناطق اليت تشهد توترات ،وأقر 

مصدر ديبلوماس���ي مصري بأن 
س���لطات ب���الده »لديه���ا حص���ر 
دقي���ق بش���أن أع���داد املصري���ني 
العامل���ني يف ليبيا ومس���تحقات 
الذين مت إجالؤهم من األراضي 
الليبية«، مشرياً إىل أن سفر عدد 
كب���ري م���ن دون أوراق رمسي���ة 
يساهم يف شكل كبري يف إعطاء 
معلوم���ات مغلوطة عن اجلالية 
وأماك���ن  ليبي���ا  يف  املصري���ة 
انتش���ارها، وأوض���ح املص���در أن 
معظ���م املصري���ني العامل���ني يف 
ليبي���ا حاليًا من الذي���ن التحقوا 
خصوصًا  الك���ربى  بالش���ركات 
ال���يت تعمل يف جم���ال البناء، أما 
اليومي���ة فعاد معظمها  العمالة 
مص���در  وكش���ف  مص���ر.  إىل 
ل���� »احلي���اة« ع���ن وج���ود طاق���م 
حمدود يعمل يف مقر الس���فارة 
قائ���اًل:  طرابل���س،  يف  املصري���ة 
»ليس���ت هن���اك ني���ة يف الوق���ت 
الس���فري املصري  احلالي إلعادة 
إىل ليبي���ا حت���ى ته���دأ األوضاع 

ويستقر األمن«.
التأشرات •وقف 

يف  اللي���ي  الس���فري  وكش���ف   
القاه���رة حمم���د فاي���ز جربي���ل 
من���ح  وق���ف  ع���ن  ل�»احلي���اة« 
من���ذ  للمصري���ني  التأش���ريات 
أس���ابيع، قائ���اًل: »حن���ن جن���ري 
كل  يف  مص���ر  م���ع  اتصاالتن���ا 
م���ا يتعل���ق باملصري���ني يف ليبيا 
ولي���س م���ن املعق���ول أن تك���ون 
احلكوم���ة املصرية تقوم بإجالء 
املصريني م���ن األراضي الليبية، 
وحن���ن منن���ح تأش���ريات هنا من 
إض���ايف  ع���بء  فه���ذا  القاه���رة، 
عل���ى مص���ر وأيض���ًا ع���بء على 
الدولة التونس���ية ال���يت تتضرر 
م���ن كثرة أع���داد النازحني إىل 

منف���ذ رأس جدير«. وأش���ار إىل 
ال  التأش���ريات  وق���ف  ق���رار  أن 
يس���ري على احلاالت اإلنسانية 
مس���اعد  واالس���تثنائية.وأوضح 
وزير اخلارجية لشؤون إفريقيا 
السفري معصوم مرزوق  السابق 
أن غالبي���ة اجلالي���ة املصرية يف 
ليبيا توجد يف مناطق بعيدة من 
الصراع، هم تداخلوا مع القبائل 
املناط���ق  تل���ك  املس���يطرة عل���ى 
وباتت بينهم ص���الت اقتصادية 
وأحيان���ًا عائلي���ة، وبالت��الي هم 
يف مأم���ن م���ن الص���راع املس���لح، 
وش������دد عل��ى ض���رورة أن تلعب 
مص���ر بالتع���اون م���ع دول جوار 
ليبيا دوراً أك���رب حتى ال تفاجأ 

بصومال جديدة على حدودها.
ليبيا من  املصريني  •انقاذ 

السياس���ية  العلوم  أس���تاذ  ش���دد 
الدكتور عم���رو محزاوي على 
ضرورة »توحي���د اجلهود إلنقاذ 
ليبي���ا  يف  العامل���ني  املصري���ني 
اس���تئناف  عل���ى  ومس���اعدتهم 
منظم���ات  مطالب���ًا  حياته���م«، 
ومجعي���ات  املدن���ي  اجملتم���ع 
اإلغاثة بأن تلعب دوراً، فالعمالة 
املصري���ة يف ليبيا هي يف اجململ 
وحرفي���ة  فالحي���ة  عمال���ة 
اجلماع���ي  ونزوحه���ا  بس���يطة، 
العائ���د إىل الوط���ن يعي فقدان 
املدخرات وضياع املقومات املادية 
للحي���اة والكث���ري م���ن الضغوط 
ال���يت  والنفس���ية  الش���خصية 
يعان���ون منها، كما دع���ا القوى 
السياس���ية واحلزبي���ة وكذلك 
إع���داد  إىل  اخل���اص  القط���اع 
برامج للتأهيل النفس���ي واملهي 
وبرامج للتشغيل وإتاحة فرص 

عمل للعائدين من ليبيا.

املصريون يف ليبيا جتاوزوا مليونني!!

واص���ل املمثل اخل���اص لألم���ني العام 
لألم���م املتح���دة يف ليبي���ا، برناردين���و 
ليون، مناقشاته مع اجلهات السياسية 
الليبي���ة الفاعلة حول س���بل وضع حد 
الدائ���ر والب���دء يف عملي���ة  لالقتت���ال 
سياس���ية إلخ���راج الب���الد م���ن أزمتها 
ط���ربق  إىل  زي���ارة  الراهنة.وبع���د 
والبيض���اء يوم���ي االثن���ني والثالث���اء، 
وصل الس���يد لي���ون إىل طرابلس يوم 
األربعاء يف 10 سبتمرب 2014 إلجراء 
سلس���لة من املناقش���ات م���ع ااألطراف 
الناف���ذة واجلهات السياس���ية الفاعلة، 
ط���ربق،  الربملاني���ني.ويف  ع���ن  فض���ال 
أج���رى املمث���ل اخل���اص حمادثات مع 
قادة جملس النواب. وش���دد على دعم 
األم���م املتح���دة القوي جملل���س النواب 
بوصفه االس���لطة التشريعية الوحيدة 
يف الب���الد. وزار ي���وم الثالث���اء مدين���ة 
البيض���اء واجتم���ع م���ع رئي���س اهليئة 
التأسيس���ية لصياغة مشروع الدستور 
كم���ا خاطب أعض���اء اهليئة، مش���يدا 
بدوره���ا كمث���ال للح���وار والتواف���ق 
لتحذو بقي���ة البالد حذوه���ا.ويف أول 
زيارة للس���يد ليون إىل ليبيا كممثل 
خاص لألمني العام ليستطلع إمكانية 
التوص���ل إىل تس���وية سياس���ية قب���ل 
تقدي���م تقري���ر إىل جمل���س األمن يف 
منتصف شهر سبتمرب، أوضح ضرورة 
التوص���ل اىل وقف دائ���م إلطالق النار 
إلفس���اح اجملال للمفاوض���ات أن تؤتي 
مثارها.وخالل وجوده يف طربق، أعلن 

بعد اجتماع مع ممثلني من ورش���فانة 
أنه: "جيب وقف إطالق النار كليا إذا 
ما أردنا إجن���اح االتصاالت واحملادثات 
السياسية".وأكد الس���يد ليون وجهة 
نظره إىل مجيع حماوريه يف طرابلس 
يوم األربعاء، وقال: "جيب وقف العنف 
من قب���ل مجيع األطراف ال س���يما يف 
املناط���ق ال���يت م���ا زال االقتت���ال فيه���ا 
مستمرا، مبا يف ذلك مشارف طرابلس 
بنغ���ازي  مدين���ة  ويف  ورش���فانة  يف 
ومناط���ق اخرى يف املنطقة الش���رقية. 
إن اس���تخدام الق���وة لتحقي���ق أهداف 
سياس���ية ام���ر مرف���وض، وإن وق���ف 
مجي���ع األعم���ال العدائية ه���و خطوة 
مهمة لبناء الثقة وتساعد على تهيئة 
من���اخ مالئ���م للح���وار".ويف لق���اء م���ع 
جمموعة م���ن الربملانيني يف العاصمة 
طرابلس، أكد الس���يد لي���ون على أن 
احل���وار هو احلل الوحي���د، والغاية هي 
ان يك���ون هن���اك جمل���س ن���واب واحد 
ميث���ل مجيع الليبي���ني وحكومة متثل 
مجيع الليبيني.وأضاف: " لقد ناقش���نا 
بعض األف���كار املتعلقة باحلوار، ولكن 
جي���ب أن تكون املب���ادرة ليبي���ة، بدعم 
من اجملتمع الدول���ي، إذ ال أحد ميكنه 
احل���ل  أو  الليبي���ني  حم���ل  حي���ل  أن 
امللحة  الليي".وأك���د عل���ى احلاج���ة 
املقبل���ة  األس���ابيع  يف  تق���دم  إلح���راز 
وق���ال: "هن���ا ال ات���دث ع���ن العملية 
ولك���ن عن اجلوهر. فاحلوار ليس حاًل 
إذا مل ينت���ج اتفاق���ا قريب���ا، م���ا حنتاج 

إليه هو حوار ه���ادف وفعال تنتج عنه 
امل���دى القصري".وأضاف  حل���ول عل���ى 
املمثل اخل���اص: "علينا االس���تماع إىل 
االط���راف، وتدي���د جم���االت توافق 
اآلراء، وحماول���ة ترمجته���ا إىل أفكار 
ومعرف���ة ما إذا كانت هن���اك أرضية 
نقاش���ات  إج���راء  يف  للب���دء  كافي���ة 
واجتماعات يف أقرب وقت ممكن".ودعا 
قرار جملس األم���ن 2174 )2014(، 
الذي مت اعتماده آواخر الشهر املاضي، 
إىل وقف ف���وري إلطالق النار وإجراء 
حوار سياسي شامل. كما مت التشديد 
على احلظر املفروض على األس���لحة 
ووس���ع نط���اق األش���خاص والكيانات 
اليت ميك���ن أن تطبق عليه���ا العقوبات 
إذا م���ا ثب���ت أنهم اخنرط���وا يف أعمال 
الس���الم واالس���تقرار واألم���ن،  ته���دد 
عملي���ة  إمت���ام  تق���وض  أو  وتعرق���ل 
االنتقال السياس���ي، فضال عن انتهاك 
حقوق اإلنس���ان والقوانني اإلنس���انية 
الدولية.وقال املمثل اخلاص: "س���وف 
نواص���ل يف الش���رح جلمي���ع األطراف 
أن اجملتم���ع الدول���ي يتوق���ع االحرام 
وااللت���زام بق���رار جمل���س األمن رقم 
هامة  أداة  فهو  بليبيا.  2174 اخلاص 
ج���داً، وينص بوضوح على عدم وجوب 
الع���ودة  وكذل���ك  الق���وة  اس���تخدام 
اىل عملي���ة سياس���ية س���ليمة".وأكد 
الس���يد ليون أنه جيب اح���رام حقوق 
اإلنس���ان والقوانني اإلنسانية الدولية 
من قب���ل كافة األطراف. وأش���ار إىل 

ال���دور البن���اء ال���ذي ميك���ن أن تؤدي���ه 
وس���ائل اإلعالم يف خل���ق مناخ إلجراء 
احلوار.وأض���اف: "س���تبذل بعثة األمم 
املتح���دة للدع���م يف ليبي���ا كل جه���د 
ممكن لتضيي���ق الفج���وات يف مواقف 
االطراف. ولكننا النس���تطيع أن نفعل 
ذل���ك مبفردن���ا، فالش���ارع الليي يريد 
الس���الم ودميقراطية تعم���ل من أجل 
ح���ل مش���اكل الب���الد. س���وف أتوج���ه 
املقب���ل  إىل جمل���س األم���ن األس���بوع 
لرفع تقرير ع���ن التطورات، وأنا على 
اس���تعداد لالضطالع مبزيد من املهام 
والتح���دث م���ع اجلميع حرص���ا على 

السالم واالستقرار يف ليبيا".
الس���يد  كان  أخ���رى  جه���ة  وم���ن 

ي���وم  التق���ى  ق���د  لي���ون  برناردين���و 
الثالثاء 09 سبتمرب 2014 يف مدينة 
البيض���اء برئي���س اهليئة التأسيس���ية 
لصياغة مش���روع الدس���تور الدكتور 
لي���ون  الس���يد  الرهوني.وع���رب  عل���ي 
عن تقدي���ره لعمل اهليئ���ة يف صياغة 
دس���توٍر لليبي���ا، وش���ّدد عل���ى الدع���م 
التق���ي املس���تمر ال���ذي تقدم���ه األمم 
املتحدة.وقال الس���يد لي���ون يف كلمة 
ل���ه: "ان صياغة دس���تور لليبي���ا يتمتع 
بدع���م واس���ع م���ن الليبي���ني ال يعكس 
فقط تطلعاتهم املستقبلية حنو دولة 
دميقراطية مبنية على سيادة القانون 
وحقوق االنس���ان بل ايضًا يس���اهم يف 

استقراٍر سياسي طويل االمد."

برناردينو ليون: جيب وقف العنف ،ليبيا تتاج إىل حوار هادف وفعال قريبا 
للخروج من األزمة

ليبيا املس���تقبل: أصدر مص���رف ليبيا 
املركزي بياًنا حول تطورات األوضاع 
يف ليبي���ا يف ظ���ل املرحل���ة احلّساس���ة 
والدقيقة اليت متر بها البالد، وما نتج 

عنها من تديات وصعاب تس���توجب 
تظاف���ر اجله���ود ملواجهته���ا والتعامل 
معها. وقال البي���ان »من خالل املتابعة 
الدقيق���ة ألعمال املص���رف املركزي، 

وج���ب التنبيه عل���ى عدد م���ن النقاط 
الصعيدي���ن  عل���ى  املؤث���رة  اهلام���ة، 

الداخلي واخلارجي، ومنها:
ليبيا  أن مص���رف  التأكي���د على   -1
املرك���زي ميث���ل خط الدف���اع األخري 
ملؤسس���ات الدولة، وأّن بقاءه متماسكا 
صلبا بعيدا عن التجاذبات السياس���ية، 
أم���ٌر يف غاي���ة األهمي���ة، ميثل جس���را 
لعب���ور الب���الد إىل ب���ر األم���ان موحدًة 

آمنة بإذن اهلل تعاىل.
2- يف ظ���ل االتص���االت املتكررة ومن 
أطراف ع���ّدة، وما رافقه���ا من طلبات 
ومتوي���الت  ُس���لف  عل���ى  احلص���ول 
ف���إن  متع���ددة،  ألغ���راض  مباش���رة 
بوصف���ه  املرك���زي  ليبي���ا  مص���رف 
امُلؤمت���ٌن عل���ى أم���وال الش���عب الليي، 
س���يلتزم  ه���ذا  كل  يف  بأن���ه  يؤك���د 
مبعاي���ري املهني���ة، م���ع التقي���د الت���ام 
بالقوان���ني والتش���ريعات الناف���ذة مبا 
خي���دم مصلح���ة الوط���ن واملواطنني، 
م���ع احلف���اظ عل���ى م���ا اكتس���به من 
مصداقية يف الداخل ولدى املؤسس���ات 

الدولية.

3-بناء على ما س���بق، واستشعاراً منه 
عل���ى  امللق���اة  اجلس���ام  للمس���ؤوليات 
عاتقه، ف���إن مصرف ليبي���ا املركزي 
يطل���ب من اجلمي���ع تفّه���م متطلبات 
ه���ذه املرحل���ة والوع���ي خبصوصي���ة 
املص���رف املرك���زي، و ع���دم الضغط 
عليه، أو الزج ب���ه أو تميله إخفاقات 
اجله���از التنفي���ذي، األم���ر ال���ذي ق���د 
يس���بب يف زعزعت���ة، ع���وض إبقائ���ه 

بعيداً عن أية جتاذبات سياسية.
املطالب���ة تؤكده���ا أيضًا  4-إن ه���ذه 
الدروس التارخيية وجتارب الشعوب، 
ومن النم���اذج املعاصرة مصرف لبنان 
املركزي، ال���ذي ظل خطًا أمحر لدى 
لس���نني  املتنازع���ة  األط���راف  مجي���ع 
طويل���ة، حت���ى متك���ن يف النهاي���ة من 
م���ن  بلبن���ان  اخل���روج  يف  املس���اهمة 
خضم أزم���ة طاحنة، وهذا ه���و الدور 
الذي نس���عى ألن يؤديه مصرف ليبيا 
املرك���زي يف ه���ذه املرحل���ة احلرجة 
اليت متر به���ا ليبيا، وحيدونا األمل يف 
أن تتعاف���ى بالدنا من آثار هذه األزمة 

يف أقرب وقت ممكن.

اس���تمرار  أن  عل���ى  هن���ا  5-ننب���ه 
الضغ���وط عل���ى املص���رف املرك���زي، 
يف  باس���تقراره  املس���اس  حماول���ة  أو 
ظل ه���ذه الظ���روف الصعبة س���يكون 
مربراً للجه���ات الدولية لوضع أصول 
املص���رف املرك���زي ت���ت التجميد، 
مم���ا يع���ي أن ت���دار أص���ول الدول���ة 
الليبي���ة من قبل أط���راف دولية كما 
كان احل���ال علي���ه س���نة 2011، مع 
صعوبة إج���راءات رف���ع التجميد عما 
كان عليه يف ذلك الوقت، وهذا األمر 
الذي يطال الس���يادة الليبية لن يكون 
يف مصلح���ة الوط���ن وال حيق���ق أمنه 
اجلمي���ع  م���ن  نرج���و  اس���تقراره.  وال 
تفّه���م خط���ورة املرحل���ة ومتطلباتها، 
والعم���ل مع���ًا للحف���اظ عل���ى أم���وال 
الدولة الليبية، و املساهمة يف أن يكون 
مص���رف ليبيا املركزي عاماًل موحداً 
لليبيا، حيافظ على أمنها واستقرارها 
وازدهاره���ا. حف���ظ اهلل ليبي���ا عزي���زًة 

موحدًة.

مصرف ليبيا املركزي: منثل خط الدفاع األخري ملؤسسات الدولة
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املواف���ق  اخلمي���س  ي���وم  أقي�����م 
1091/11/ 2014م باسراحة املقر 
الرئيسي بالشركة احتفال لتكريم 
املس���تخدمني مبق���ر موق���ع الراحلة 
الوض�����ع  أثن���اء  باملوق���ع  لتواجده���م 
األمي الصعب واملواجهات اليت جرت 
باملنطقة بتاريخ 6/2/ 2014م حيث 
تواج���د ه���ؤالء املس���تخدمني باملوقع 
حلمايته واحلفاظ عليه رغم الوضع 
األمي اخلطري الذي يهدد سالمتهم 
وقد جرى ه���ذا االحتفال تقديرا من 
الش���ركة هلذا املوقف الشجاع ، وقد 
القي الس���يد حممد بالقاس���م شتوان 
رئيس جلنة اإلدارة كلمة باملناسبة 
أث���ي فيها عل���ى هؤالء املس���تخدمني 
الش���ركة  أن  بكلمت���ه  وردت  كم���ا 
تس���عى دائمًا على راحة مستخدميها 
وهو ما ينعكس على انتماء الكثري من 
املستخدمني للش���ركة يف الظروف 
الصعب���ة وهو ما متثل يف موقف هذه 

اجملموعة مبوقع الراحلة . 
كم���ا الق���ي الس���يد/ س���امي العب���ار 
عضو جلن���ة اإلدارة للمالي���ة واملوارد 
البشرية واإلمداد والنقل واخلدمات 
كلمته باملناس���بة أث���ي فيها على ما 
قام ب���ه ه���ؤالء املس���تخدمني باملوقع 
يق���وم  ب���أن  ل���ه  بأن���ه ش���رف  وأف���اد 

املس���تخدمني مبوق���ع الراحل���ة بهذا 
املوق���ف املش���رف وال���ذي ي���دل عل���ى 

الوطنية واالنتماء للشركة .
كم���ا الق���ي الس���يد/ ص���الح املنفي 
للعملي���ات  اإلدارة  جلن���ة  عض���و   –
والصيان���ة واملصايف بكلم���ة جاء فيها 
ش���كر للمس���تخدمني عل���ى موقفهم 
وأث���ي عل���ى دور اإلدارات املس���اعدة 
وعلى رأس���ها أدارة النقل للدور الذي 
تقوم به يف س���ري العملي���ة اإلنتاجية 
بالشركة ، كما أفاد بأن مستخدمي 
الش���ركة مبواقع الشركة يقومون 
بدورهم وواجباتهم يف س���بيل الرفع 

م���ن آدا الش���ركة واس���تمرار اإلنتاج 
بها .

كما القي الس���يد/ ونيس العيساوى 
للهندس���ة  اإلدارة  جلن���ة  عض���و 
واإلنش���اءات واالتصاالت ش���كر فيها 
ه���ؤالء املس���تخدمني عل���ى موقفه���م 

الوطي الشجاع .
تكري���م  مت  االحتف���ال  خت���ام  يف 
الذين  الراحل���ة  مس���تخدمي موق���ع 
الظ���رف  أثن���اء  متواجدي���ن  كان���وا 
األم���ي الصع���ب بتس���ليمهم ش���هادة 
تقدير ودرع باملناسبة تقديراً ملوقفهم

شركة اخلليج تكرم مستخدميها عن دورهم 
الوطين حلماية مقرها

متابعه وتصوير أمحد العريي/مكتب االعالم بالشركة

  التقي بقاع����ة االجتماعات الرئيسية 
بش���ركة اخللي���ج العرب���ي للنف���ط 
األسبوع املاضي رئيس وأعضاء جلنة 
اإلدارة  بالش���رك����ة  وبع���ض م��دراء 
اإلدارات  واملختصني بالشرك����ة  مع 
بعض أعضاء اجمللس احمللي  بنغازي 
، وحبض���ور هيئة الس���المة الوطنية 
وأعضاء من هيئة السالمة  الوطنية  

، وذلك الستالم سيارات  اإلطفاء من 
اجلديدة  اليت مت استجالبها  لبلدية 
بنغازي  مبس���اعدة  ش���ركة  اخلليج 
العرب���ي للنف���ط  حي���ث قام���ت بفتح 

االعتمادات املالية الالزمة .
 وقد افتتح السيد/ حممد بالقاسم بن 
ش���توان رئيس جلن��������ة اإلدارة  اللقاء 
بكلم���ة  ترحيب للحض������ور وعرض 

م���ا قامت به الش���ركة من مس���اعدة 
يف اس���تجالب سيارات  اإلطفاء ،كما  
القي الس���يد/ مصطفى  الش���يخي – 
عضو اجمللس احمللي بنغازي  كلمة  
باملناس���بة أش���اد فيها  بدور ش���ركة 
اخللي���ج العربي للنفط  يف مس���اندة  

ومساعدة  بلدية بنغازي  .
 والقي السيد/ رئيس هيئة السالمة 
الوطني���ة بنغازي كلمة ش���كر  فيها 
اجملل���س احملل���ي بنغ���ازي وش���ركة 
اخللي���ج العربي للنف���ط على دورهم 

يف توفري سيارات اإلطفاء ملدينة .
  ولقد مت خالل املدة املاضية اس���تالم 
عدد ) 2 ( س���يارة إطفاء جمهزة ومت 
تس���ليمها  للمجل���س احمللي بنغازي ، 
وخالل هذا اللقاء مت تس���ليم اجمللس 
احملل���ي بنغازي  باقي هذه الس���يارات 
إطف���اء  س���يارات   )  5  ( وعدده���ا 
كامل���ة  التجهيز مع قطع غيار  ملدة 
س���نتني اس���تلمتها الش���ركة  خالل 
األي���ام  الس���ابقة وأنه���ت اإلج���راءات  

اجلمركية  املتعلقة بها  . 

 تسليم سيارات إطفاء هليئة السالمة الوطنية

06
إسبانيا تستضيف 
مؤمتًرا دولًيا حول 

»االستقرار والتنمية 
يف ليبيا«

تس���تضيف إس���بانيا، غ���دا األربع���اء ، مؤمت���ًرا دولًي���ا ح���ول 
»االس���تقرار والتنمية يف ليبيا«، مبش���اركة بلدان املنطقة 
وممثل���ي املنظم���ات الدولية.وذكر بيان ص���ادر عن وزارة 
اخلارجية اإلس���بانية، أن وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 
اإلس���باني خوس���ي مانويل 
غارس���يا مارغايو، اس���تقبل 
يف مدري���د نظ���ريه اللي���ي 
العزي���ز  عب���د  حمم���د 
للمؤمتر.وأضاف  لإلع���داد 
للمش���اركة  الدع���وة  أن 
وجه���ت إىل ممثلي البلدان 
يف  ليبي���ا  إل���ي  األق���رب 
ال���دول  جمموع���ة  إط���ار 
مي���د7،  األورومتوس���طية 
ومنتدى 5 5+، وجمموعة 
من البل���دان اجملاورة لليبيا 
للم���رة  اجتمع���ت  ال���يت 
الرابع���ة يف القاهرة يف 25 
أغس���طس املاض���ي، إىل جانب ع���دد من املنظم���ات الدولية 
كاالت���اد األوروبي واالتاد من أجل املتوس���ط وجامعة 
الدول العربية واألمم املتحدة.ولفت البيان إىل أن إس���بانيا 
تعت���رب أن الوق���ت ق���د ح���ان لتقاس���م املواق���ع ملا في���ه صاحل 
استقرار ليبيا ودعم ريادة األمم املتحدة يف جهود الوساطة 

الدولية إلجياد حل تفاوضي لألزمة يف ليبيا.

رغم الفوضى.. ليبيا 
تأمل يف اإلستفتاء على 

الدستور يف ديسمرب
 وكاالت: قال���ت جلن���ة صياغة مش���روع الدس���تور الليي، أمس 
اخلمي���س: إن ليبي���ا تأمل أن جتري اس���تفتاء على دس���تور جديد 
يف ديس���مرب دون أن يعوقه���ا احندار الب���الد إىل الفوضى والعنف، 
اللذي���ن أجربا الربملان املنتخب على االنعقاد على بعد مئات الكيلو 
م���رات م���ن العاصم���ة. ولك���ن يف تذك���ري حبالة الفوض���ى اليت 
جتتاح البالد هاجم متش���ددون إس���الميون مق���ر الدفاع املدني يف 
بنغ���ازي يف حني اندل���ع قتال غرب���ي العاصمة طرابل���س. وتأمل 
القوى الغربية أن يس���اعد الدس���تور على رأب بعض الصدع الذي 
يقس���م البالد على أس���اس قبل���ي بعد أكثر من ثالث���ة أعوام من 
اإلطاح���ة بالزعي���م معم���ر القذايف. وتق���ف احلكوم���ة املركزية 
عاج���زة ع���ن الس���يطرة عل���ى مقاتلي املعارض���ة الس���ابقني الذي 
س���اعدوا يف اإلطاح���ة بالق���ذايف لكن يقتتل���ون اآلن فيم���ا بينهم 
للس���يطرة على البلد املنتج للنفط. وسيطرت جمموعة مسلحة 
م���ن مدين���ة مصراتة عل���ى العاصم���ة طرابل���س يف غ���رب ليبيا 
وشكلت حكومة وبرملانا هلا الشهر املاضي مما دفع جملس النواب 
املنتخ���ب لالنتق���ال ملدين���ة طربق الش���رقية. لكن جلن���ة صياغة 
مشروع الدستور واصلت العملية يف بلدة البيضاء ، وقال املتحدث 
بامسها الصديق الدرس���ي: إنها تأمل أن تطرح املس���ودة للتصويت 
املقب���ل. وق���ال الدرس���ي: إن إج���راء  يف ديس���مرب كان���ون األول 
التصويت س���يكون تدي���ا بالنظر إىل العنف املس���تمر، لكن ليبيا 
فاج���أت العامل بإج���راء انتخابات عامة ناجح���ة يف يونيو حزيران 
رغم احتدام القتال بني امليليش���يات املس���لحة يف أجزاء من البالد. 
وقاطع األمازيع واملتش���ددون اإلسالميون جلنة صياغة الدستور 
لكن فيما عدا ذلك شارك كل الليبيون من مجيع أحناء البالد يف 

التصويت النتخاب اللجنة يف فرباير.

السبسي: »هيبة 
الدولة« وراء ترشحي 

لرئاسة تونس
وكاالت : ميادين

أكد املرش���ح الرئاس���ي احملتم���ل يف تونس الباج���ي قايد 
السبس���ي أن تصاع���د التهدي���دات األمني���ة واالقتصادي���ة 
واالجتماعية دفعته خلوص صراع االنتخابات الرئاسية.

وأرجع السبس���ي، يف كلمة ألنصاره  يوم الس���بت املاضي 

أسباب ترشحه لالنتخابات الرئاسية أيًضا، إىل ما وصفه 
ب�»تراج���ع هيبة الدولة وتدهور عم���ل املنظومة اإلداري«، 
منتقًدا أداء حكومة االئتالف الثالثي اليت قادتها حركة 
النهض���ة بع���د انتخابات اجملل���س التأسيس���ي يف أكتوبر 

.2011
وأش���ار رئي���س احلكومة التونس���ية األس���بق إىل أنه غادر 
احلكم وهو يظن أن البالد بعد االنتخابات ستجد طريقها 
حنو اخلروج من عنق الزجاجة، لكن األطراف اليت حازت 
على أغلبية األصوات يف تلك االنتخابات حادت عن طريق 

احلق والكفاءة.
وقّدم السبسي، الثالثاء، أوراق ترشحه رمسًيا لالنتخابات 
الرئاسية املقرر إجراؤها يف نوفمرب املقبل، فيما يتوقع أن 
تعلن اللجنة املس���تقلة لالنتخابات األمساء املؤهلة قانوًنا 

خلوض تلك االنتخابات قبيل نهاية الشهر اجلاري.

اجمللس األعلى لقبائل 
الطوارق يرفض أي 
تدخل عسكري 

أكد رئيس اجمللس األعلى لقبائل الطوارق يف ليبيا، 
م���والي قديدي، رف���ض الطوارق أي تدخل عس���كري 
مباشر يف ليبيا سواء كان هذا التدخل من قبل فرنسا 
أو غريها. وق���ال قديدي يف تصرحيات صحفية اليوم 
الس���بت، "إنه ميكن هلذه الدول اليت ت���رى أن التدخل 
العسكري هو الذي سيحل املشكلة، البحث عن وسائل 
أخرى غري التدخل العس���كري املباش���ر واليت جيب أن 
يلج���أ إليها اجملتم���ع الدولي". وأض���اف "حنن مع أي 
وس���يلة توق���ف احل���رب بعيدا ع���ن التدخ���ل األجني 
املباش���ر عل���ى األرض، واجملتم���ع الدول���ي ال تنقص���ه 
الوس���ائل اليت ميكن من خالهلا إيق���اف هذه احلرب"، 
داعي���ا الليبي���ني إىل احلوار من أجل جت���اوز الظروف 

الصعبة اليت يعيشها الليبيون.

قام االخ عميد اجمللس البلدى بنغازى 
طارق العرفى واألس���تاذة ناجية بالة 
عضو اجمللس البل���دى بنغازى بزيارة 
االوض���اع  اجربته���م  الت���ى  النازح���ني 
االمني���ة التى متر به���ا مدينة بنغازى 
ان���واع  مبختل���ف  عليه���ا  والقص���ف 
االس���لحة اخلفيفة والثقيلة ونتيجة 
فق���دان ه���ؤالء العائ���الت ملس���اكنهم 
ج���راء القص���ف العش���وائى فل���م تع���د 
مس���كنهم فيه���ا امن���ا وال ام���ن  لبق���اء 
فيها غ���ري ذلك فق���دان ه���ذه  املناطق 
للمي���اه والكهرب���اء لذا مت ن���زوح هذه 
مناط���ق  خمتل���ف  م���ن  العائ���الت 
ببنغازى اجلرحية )بنينا �سيدى فرج 
�بوعطنى � الليثى القوا رشة  � اهلواري 
( وغريه���ا فما كان هلذه العائالت إال 
الن���زوح فى بعض املدارس مبس���اعدة 
الت���ى  هله���ا  حن���ن  بنغ���ازى  محل���ة 
يس���عى اعضاءها وب���كل الطرق توفري 
ولنتع���رف  االس���ر  ه���ذه  احتياج���ات 
اكث���ر حول هذا املوض���وع توجهنا اىل 
احدى امكان النازحني مبدرسة صاحل 
بو بص���ري فكان���ت لنا بع���ض من هذه 

اللقاءات :� 
االس���تاذ عم���ر امس���يب رئي���س جلنة 
بنغ���ازى حنن هله���ا : اللجن���ة تكونت 
م���ن فرة مبعنى برمض���ان وذلك من 
خالل مساعدة االس���ر احملتاجة ومن 
ثم ش���كل فريق كامل مع مؤسس���ات 
اجملتمع املدنى لتغطية االزمة بكامل 
الت���ى متر به���ا هذه املدين���ة وذلك من 
خالل عق���د العديد م���ن االجتماعات 
لإلغاث���ة  جل���ان  اع���داد  بفع���ل  وث���م 
وجلنة اعالمية وجلنة مالية وإدارية 
ووح���دة طبي���ة ,, وبع���د ه���ا انطالق���ا 
وكان���ت بدايتن���ا باجتماع م���ع وزير 
وكال���ة التعلي���م حت���ى نتف���ق عل���ى 
عملي���ة تقدي���م اخلدم���ات وصيانتها 
ومراع���اة الفصل الدارس���ى اىل جانب 
االتصال ايضا مبنس���ق ديوان رئاس���ة 
ال���وزارة مبنطقة الش���رقية وكذلك 

ب���ا االس���تاذة وف���اء النع���اس منس���قة 
ال���وزارة  برئاس���ة  النازح���ني  جلن���ة 
والدع���م  الع���ون  ي���د  منه���م  وطلبن���ا 
ف���ى املخيم���ات وتوفري م���ا حيتاجونه 
ولك���ن ولألس���ف اىل االن مل تصلن���ا 
اى معون���ات م���ن الدول���ة حتى جمرد 
الزي���ارة ثم اهم���ال املوضوع اىل جانب 
خماطبة العديد ايضا من املس���ئولني  
الس���يد  إال  بزيارتن���ا  يق���م  مل  ولك���ن 
الدكت���ور ع���وض القوي���رى رئي���س 
جلنة االزمة وعميد البلدية االس���تاذ 
االس���تاذة  واألخ���ت  العرف���ى  ط���ارق 
ناجي���ة بال���ة عض���و جمل���س البلدى 
بنغازى كما تش���اهدين االن وحبمد 
اهلل ثم من خالل مساعدات االنسانية 
االحتياج���ات  م���ن  العدي���د  توف���ري 
لنازح���ني ومازالت���ا نس���عى اىل املزيد 
من املس���اعدات حتى نستطيع تغطية 
كافة احتياجات النازحني اىل ان يتم 

رجعوهم اىل منازهلم امينني 
املهندس خالد الكاديكى متابعة محلة 
االغاث���ة بلجن���ة بنغازى حن���ن هلها :� 
حن���ن نق���وم مبتابعة الوض���ع اليومى 
للجنة من خ���الل الزي���ارات امليدانية 
وتوف���ري االحتياجات ووض���ع التقرير 
لوضع امام اجلهات ذات االختصاص 

االستاذة  ساملة الربكى منظمة  نساء 
حرائ���ر ليبي���ا ومس���اهمة ف���ى محلة 
ومنس���قة احلمل���ة :� ج���راء االح���داث 
الت���ى حدث ف���ى مدين���ة بنغ���ازى ثم 
نزوح االهلى من عدة مناطق ببنغازى 
لذا ثم تأس���يس هذه احلملة ملساعدة 
ه���ؤالء النازحني وبتنس���يق مع وزارة 
التعلي���م بنغ���ازى فتح���ت العديد من 
امل���دارس التى ال يوجد به���ا امتحانات 
الش���هادة االعدادي���ة والثانوية فكانت 
م���ن  العدي���د  تنقصن���ا  البداي���ة  ف���ى 
االمكاني���ات ولك���ن بتعاون مؤسس���ات 
اجملتمع املدن���ى معنا ثم توفري العديد 
من املواد الكهربائي���ة وكذلك تعاون 
معن���ا اجملل���س البلدى االس���تاذ انيس 

اجملربى واألس���تاذة ناجية بالة بفتح 
بعض املؤسس���ات التعليمي���ة واملتابعة 
ولكن م���ن اى جهة مس���ؤلة اخرى مل 
تقدم لنا يد املساعدة فكان املوقف على 
املؤسسات اجملتمع املدنى ان تقوم بهذا 
العمل مبفردها ومبساعدة من بعض 
اجلهات لتقديم املواد الغذائية وحليب 
املس���تلزمات  م���ن  وغريه���ا  االطف���ال 
االخرى وهذا االمر مازال اىل االن مبا 
ه���و علية برغم من توجيه العديد من 
الن���داءات واخلطابات فنحن فى حالة 
ازمة فالبد من وجود حل هلذه االزمة 
وان يك���ون احل���ل عملى وس���ريع الن 
اوضاع النازح���ني ال تتحمل إال اختاذ 
احللول السريعة وحنن من هذا املنرب 
االعالم���ى والصحف���ى احل���ر نتوجه 
ألهل اخلري التعاون معنا ألننا ال نعلم 

متى سيقدر اهلل ويتم حلها 
االخ���ت ثري���ا اهلون���ى عض���و اللجن���ة 
االعالمي���ة :� ثم االع���الن عن احلملة 
عن طريق الصفحة اخلاصة حبملة 
بنغ���ازى حنن هله���ا وم���ن مت تغطية 
االجتماع���ات واىل جان���ب توصلنا مع 
العديد من اجلهات االعالمية املرئية 
عل���ى  املهم���ة  لتس���هيل  واملس���موعة 
النازح���ني وذلك من خالل فتح اربعة 
م���دارس )اجملاه���د  � صاحل ب���و بصري � 
جيل املس���تقبل � سكينة ( ونعمل بقدر 
االمكان ومبس���اعدة اهلى اخلري على 
توفري كافة احتياجات النازح نتيجة 

الوضع االمنى التى متر به البالد 
عل���ى ال���رب عص���ى متط���وع :� ب���دورى 
به���ذه احلمل���ة توزي���ع االغاث���ة التى 
تأتى الينا اىل جانب حماولة خلق جو 
لألطفال النازحني ومن خالل تقديم 
هلم االلعاب وكرة القدم وغريها اىل 
جانب حصص الرسم ايضا نعمل على 
مس���اعدة املري���ض من خ���الل نقلهم 
للمستشفيات ومساعدتهم فى كافة 

اجلوانب الصحية االخرى  

زيارة عميد بلدية بنغازى ملقر النازحني ببنغازى  
ريم العبدلي

عميد البلدية طارق العريف مع عضو اجمللس البلدي جنية بالة وجلنة النازحني
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تنش��ر "ميادي��ن" احللق��ة الثالث��ة من 
حتقيق "بيزنيس ويك" بعنوان: "كيف 
بّددت ليبيا امللياردات والدميقراطّية" 
أن  علم��ا  صمويل��س".  "ديقي��د  بقل��م 
العب��ارات ب��ني مزدوج��ني ))...(( هي 

شروحات من املرجم لبعض األمساء.

ولك���ن املذن���ب البارز واملف���رد كان 
بنك جولدمان ساكس، الذي ُغّرم 
بدفع 350 مليون دوالر كرس���وم 
على سلس���لة م���ن الصفق���ات اليت 
أفق���دت الليبي���ني 98 يف املائ���ة من 
إس���تثمار قيمته 1.3 ملي���ار دوالر. 
وكم���ا قد يك���ون معروف���ا، فإن ما 
س���اكس  جولدم���ان  م���ن  يتأت���ى 
كان العق���ل املدب���ر هلا هو يوس���ف 
القباج، وكان مسؤوال تنفيذيا عن 
قطاع مشال أفريقي���ا، وإدريس بن 
إبراهي���م رئيس األس���واق الناش���ئة 
للش���ركة. بن إبراهيم، وهو تاجر 
جّيد لطي���ف وتّصل على تعليمه 
يف فرنس���ا، قد تصّدر إمسه عناوين 
الصحف يف إجنلرا يف عام 2004، 
عندم���ا منحت���ه جولدم���ان مكافأة 
قدرها 30 مليون جنيه اس���رليي. 
ويف ع���ام 2006، ذكرت الصحف 
الربيطانية انه تلقى مكافأة قيمتها 
وقد  اس���رليي.  جنيه  ملي���ون   50
قال الحقا لصحيفة  وول س���ريت 
جورن���ال مس���ؤول تنفيذي س���ابق 
 LIA يف هيئ���ة اإلس���تثمار الليبّية
: "كن���ا نرهب إدري���س، فقد كان 

مثل جنوم موسيقى الروك". 
رفعته���ا  قضّي���ة  لوثائ���ق  ووفق���ا 
LIA )هيئ���ة اإلس���تثمار الليبّي���ة( 
إىل احملكم���ة يف لن���دن، ق���ام القباج 
وب���ن إبراهيم، وكالهم���ا يتحّدث 
بالعربية لغتهما األصلّية، مبغازلة 
الليبي���ني وحّقق���ا معه���م "ضرب���ة 
إىل  رحل���ة  يف  بأخذه���م  معّل���م" 
املغ���رب، حيث ولد أب ب���ن إبراهيم، 
وقّدم���ا إليه���م اهلدايا مث���ل )عطر 
ما بع���د احلالقة( والش���وكوالتة.. 
 ،2008 يوني���و  إىل  يناي���ر  ومن���ذ 
وضع���ت جمموعة جولدمان مبالغ 
)أي  دوالر  ملي���ار   1.3 اإىل  تص���ل 
ألف���ا وثالمثائ���ة ملي���ون( يف عقود 

  options contracts اخلي���ارات
حلس���اب )س���ييت ج���روب( و )يوني 
س���انتاندر(  )بانك���و  و  كريدي���ت( 
 ) فرنس���ا  )كهرب���اء  و  )أليان���ز(  و 
و )أي���ي(، ويف س���ّلة م���ن العمالت، 
إس���تنادا إىل فرضي���ة أن األص���ول 
س���وف ترتف���ع يف القيم���ة. إاّل أنها 

وحبل���ول  األدن���ى.  إىل  إخنفض���ت 
قيم���ة  كان���ت   ،2010 فرباي���ر 
ملي���ون   25,1 اللي���ي  اإلس���تثمار 
دوالر )مخس���ة وعش���رين مليون���ا 
فاصل���ة واح���د(. ث���م س���افر القباج 
وموظ���ف آخر م���ن جولدم���ان إىل 
طرابلس لشرح اخلسائر ملصطفى 
وهّددهم���ا  لعنهم���ا  ال���ذي  زرت���ي 
ارتع���ب  ول���ذا  جس���دّيا.  بإيذائهم���ا 
املس���ؤولون يف جولدمان س���اكس 
محاي���ة  طلب���وا  أنه���م  درج���ة  إىل 
حراسة خاصة هلما حتى متّكنا من 

الفرار من البالد. 
إلص���الح  واضح���ة  حماول���ة  ويف 
عالقاته���ا م���ع ليبي���ا، وال���يت ثبت، 
أعط���ت  أنه���ا  ش���يء،  كل  بع���د 
أعل���ى درج���ة م���ن الرب���ح، عرضت 
-جولدم���ان س���اكس أن تدفع 50 
مليون دوالر كرس���وم يف صندوق 
 Palladyne ُيدع���ى  هولن���دي 
إلدارة األصول الدولّي���ة، علما بأن 
 300 LIA استثمرت فيها بالفعل 
ملي���ون دوالر، وم���ع أن جولدم���ان 
كان���ت بالكاد مهتّم���ة ب)باالدين( 

بس���بب )الفطنة( املالية للصندوق: 
ووفق���ا لعملي���ة تدقيق احلس���ابات 
ال���يت مّتت نيابة عن LIA، فإن 45 
يف املائة م���ن األموال، وكّلها فعلّيا 
من ليبي���ا، اس���تثمرت يف )باالدين( 
نقدا، يف حني أن بقية اإلستثمارات 
مل ُت���دار جّي���دا. وق���د الح���ظ أح���د 

اإلس���تثمار  هيئ���ة  م���ن  احملّقق���ني 
الليبّي���ة يف تقري���ر ل���ه: "حتى اآلن 
دفعنا ما يزيد على 18مليون دوالر 
كرسوم، لنخسر 30 مليون دوالر 
)باالدي���ن(  جع���ل  وم���ا  أمريك���ي".. 
ب���ارزة أنه���ا كان���ت مملوكة من 
قب���ل إمساعيل أبو ظه���ري زوج إبنة 
ش���كري غ���امن، ال���ذي كان لف���رة 
طويل���ة رئي���س املؤّسس���ة الوطنية 
الليبّي���ة للنفط وعض���وا موثوقا به 
يف الدائ���رة الداخلي���ة للقذايف. ويف 
أبري���ل 2012، بعد وقت قصري من 
وف���اة الق���ذايف، مت العثور على جثة 
غ���امن طافي���ة ومقلوب���ة الوجه يف 
نه���ر الدانوب بفيينا. ومل تس���تجب 
)باالدين( إلب���داء تعليق على الفور 

.
ووفق���ا لدع���وى قضائي���ة مفصلة 
احملكم���ة  إىل  م���ارس  يف  رفعه���ا 
والي���ة  يف  االمريكي���ة  اجلزئي���ة 
دان  يدع���ى  تاج���ر  كونيتيك���ت 
التعاق���د مع���ه م���ن  فريدم���ان، مت 
 ،2011 ع���ام  يف  )باالدي���ن(  قب���ل 
أن الش���ركة "تفتق���ر إىل الكف���اءة 

امل���ال."  اإلداري���ة واهليكلّي���ة إلدارة 
وزع���م فريدمان، الذي يقاضي من 
جّن���ده واصطاده إىل الش���ركة يف 
ش���كواه : "أن )باالدين( كش���ركة 
إلدارة األص���ول ه���ي مبثاب���ة قرية 
بوتيمك���ني ))قص���ة قرية روس���ّية 
اإلمرباط���ورة  لتضلي���ل  ُش���ّيدت 

كاثرين الثانية يف القرن الس���ابع 
خمّطط���ا  تواج���ه  ال���يت  عش���ر(( 
للرشوة وغسل األموال."وقد قّدمت 
الش���كوى حس���ابا داخليا بشكل غري 
عادي ملرآة من شركات العامل اليت 
استخدمت يف اجتماعات التوظيف 
واس���راتيجيات الت���داول، وأدعي���اء 
وآل���ة"  "رج���ل  يس���مى  م���ا  من���وذج 
كنموذج جتاري للش���ركة، بينما 
ه���ي كان���ت دعائم لعملّي���ة إخفاء 
جيدة للس���رقة من الطراز القديم. 
وأض���اف فريدم���ان إىل مزاعمه أن 
غ���رض )باالدي���ن( احلقيقي هو أن 
تستخدم كنس���خة لبنك إستثمار 
وهم���ي على غرار الرهان املش���رك 
القرص���ة"  أو  "اللس���عة  فيل���م  يف 
))وه���و فيل���م أنت���ج يف الس���بعينات 
عن عملّي���ات اإلحتي���ال وقت أزمة 
اإلنكم���اش((، يف ح���ني أنها كانت 
تقوم بغس���ل "األموال املختلسة من 
عائ���دات النفط للحكوم���ة الليبية 
م���ن قب���ل عائل���ة وأصدق���اء معمر 
املتلقي  الق���ذايف وتعم���ل بوصفه���ا 
والوص���ي على الرش���ى والعموالت 

م���ن الش���ركات ال���يت تتعام���ل مع 
نظ���ام الق���ذايف )أو تأم���ل يف القيام 
بأعمال جتارية معهم( أو ش���ركة 
النفط احلكومية اليت يديرها والد 
زوج���ة أبوظه���ري". ووفق���ا لتقارير 
نش���رت يف الصحاف���ة املالي���ة، فإن 
س���لطة اخلزان���ة األمريكّية تّقق 
فيم���ا إذا كان���ت دفع���ات غولدمان 
قان���ون  انتهك���ت  ق���د  لباالدي���ن، 

ممارسات الفساد األجنبية 
))وه���و  رش���يد  حمم���د  ويق���ول 
نّصاب ك���ردي عراقي فلس���طيي 
املاض���ي عض���وا باحل���زب  كان يف 
خال���د  باس���م  العراق���ي  الش���يوعي 
س���الم، ثم انض���م إىل حركة فتح 
الفلس���طينية وترّق���ى حت���ى ص���ار 
مستش���ارا لعرف���ات ومهيمن���ا على 
الفلسطيي وأموال منظمة  القرار 
عرف���ات  وف���اة  وبع���د  التحري���ر. 
مس���موما ظهر رشيد ليذيع أسرارا 
حوكم بس���ببها بالس���جن من قبل 
فتح. وهو من أصقاء سيف القّذايف 
توري���د  ويف  مالي���ا  مع���ه  وتع���اون 
الس���الح، وما ي���زال هارب���ا وتطالب 
س���لطة أبي مازن بالقب���ض عليه(( 
مبال���غ  الن���اس   بع���ض  "يكس���ب   :
جمنون���ة من امل���ال ح���ني ُيقّدمون 
إىل الليبيني". وكان حممد رشيد 
املقيم يف لن���دن، قد رّتب اجتماعات 
بني بلري وسيف. القّذايف. وهو اآلن 
مستش���ار مالي لألف���راد والكيانات 
من األثرياء من الش���رق األوس���ط 
واألمريكي���ني  واألوروبي���ني 
الذي���ن يرغب���ون يف القي���ام بأعمال 
جتاري���ة معه���م. ووفقا ل���ه ولغريه 
ممن لديهم معرفة مباش���رة بتلك 
الصفق���ات، ف���إن دفع امل���ال ألولئك 
الذين يرّتبون التهّرب من القوانني 
املش���ورة،  واملستش���ارين وأصح���اب 
كان ممارس���ة ش���ائعة. ومثل هذه 
اإلتصاالت ه���ي مرغوب���ة  بإحلاح. 
ويق���ول أح���د املصرفي���ني يف لندن 
إن أتع���اب اإلستش���ارات ملث���ل ه���ذه 
الصفق���ات ميك���ن أن ت���راوح م���ن 
2 إىل 5 يف املائ���ة م���ن اإلس���تثمار 
األّولي. وال يهم كثريا إذا ما كان 
أداء اإلستثمارات ليس سيئا للغاية 
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  م��ا عالق��ة ش��كري 
غامن بشركة القدايف 
للرشوة وغسل األموال؟

 النّصاب العراقي الفلس��طيين حممد رش��يد يرّتب للعالقة بني سيف القذايف 
وبلري، ويصف ليبيا بأنها "صندوق من القرود" !

: "فلي���س لديهم أية فكرة  عما ميلكونه، وما ميلكونه هم 
يسرقونه".

وإذا كان الغ���رب كان ق���د أعف���ى ليبيا م���ن حجم الئق 
من حصتها يف ثروتها الوطنية يف الس���نوات مباشرة قبل 
إطاحة حلف مشال االطلسي بالديكتاتور، فالوضع اليوم 
هو أس���وأ م���ن ذلك. ويف أبريل 2012، مت تعيني حمس���ن 
درجي���ه، وهو زمي���ل أحباث يف مدرس���ة األعمال جبامعة 
نوتنغه���ام، رئي���س جمل���س اإلدارة والرئي���س التنفيذي 
هليئ���ة االس���تثمار الليبي���ة يف أعق���اب ما وصف���ه هو بأنه 
"حادث غريب متاما". وهو حادث - جعل منه مسؤوال على 
م���ا يقّدر ب 66 مليار دوالر، كان���ت وال تزال واحدة من 
احملافظ اإلس���تثمارية األكثر قيمة على هذا الكوكب. 
)وكون ه���ذه احلافظة ال تزال حمتفظة مبا يقارب من 
قيمته���ا األصلي���ة، فهو ال ُيعّد إنتصارا يف س���وق تضاعف 
ثالث م���رات تقريب���ا عن نس���بته املنخفض���ة منذ مخس 
س���نوات(. وجم���ال درجي���ه يف التخّص���ص األكادمي���ي 
كان احملاس���بة، وهو ال يعرف ش���يئا عن التمويل. ولكنه 
م���ن ناحية أخ���رى كان صادق���ا. وحاملا أج���رب على ترك 
ه���ذا املنصب، وحّل حمّله علي حممد س���امل هربي، نائب 
حمافظ مصرف ليبيا املركزي، الذي سيطر فعلّيا على 

2013 ابريل عام  LIA يف 
ويقول رشيد عندما سئل عما اذا كانت احلكومة الليبية 
ق���ادرة عل���ى إدارة ما تبقى من ثرواته���ا : "ليبيا عبارة عن 
صندوق من القرود... فأنت ترى رئيس اجمللس الوطي، 
أو مهما كان يطلق عليه، يظهر على التلفزيون مرتديا 
النع���ال ))الشبش���ب(( وماس���كا بالكالش���نيكوف. فليس���ت 
لديهم أية فكرة عما ميلكون، وما ميلكونه يسرقونه". إنها 
لعبة املبالغة املتناهية بالثروة الشخصية للديكتاتوريني 
يف الش���رق األوس���ط، ومن ثم س���رقة األص���ول الوطنية 
تت غطاء احلرب األهلية والفوضى اإلجتماعية، كما 
يشري رشيد. إنها اللعبة اليت متارسها احلكومات الغربية 
واملؤسسات املالية واملتآمرين معها يف الدول العربية جنبا 
إىل جنب البس���ني القّفازات . ويضيف رش���يد : "لقد قالوا 
كانت ثروة حس���ي مبارك وأس���رته تبلغ قيمتها أكثر 
م���ن 20 ملي���ار دوالر"، بينما تب���ني أن الرقم احلقيقي يف 
حدود بضع عشرات من املاليني. ويف الوقت نفسه، عندما 
مت إزال���ة مبارك من منصبه، كان���ت احتياطيات العملة 
األجنبي���ة واإلس���تثمارات الوطني���ة يف مص���ر 54 ملي���ار 
دوالر. وه���ي اآلن ت���ت الصف���ر. ولك أن تق���ول لي أين 

ذهبت تلك األموال ؟". 
وميك���ن القول بطريقة م���ا، قد يكون من ح���ظ الليبيني 
أن 95 يف املائة م���ن أصول البالد مت جتميدها يف الغرب، 
مبا يف ذلك األموال اليت تديرها بعض نفس الش���ركات 
ذات األمساء الكبرية اليت خسرت كثريا يف املرة السابقة. 
وق���د أعلن مؤّخ���را عبد اجمليد بريش، آخ���ر رئيس هليئة 
اإلستثمار الليبية، عن خطط الستئجار شركات إلدارة 
ملي���ارات الدوالرات من األصول، وال���يت ،من وجهة نظر 
واحدة، قد تس���اعد الليبيني على التعامل مع الرسوم - أو 

فتح مزيد من الفرص خلسائر كارثية. 
أما بالنس���بة إىل التاريخ، فقد ت���رك الكثريون اآلن هيئة 
اإلستثمار، حبيث سيكون من املستحيل على أي شخص، 

معرفة ما هي تلك األصول وأين ذهبت. 
)يتبع احللقة الرابعة واألخرية(

لطامل���ا ح���ذر الباحث���ون والكت���اب العرب 
ط���وال الس���نوات والعق���ود املاضي���ة م���ن 
خط���ورة االنتماءات الطائفي���ة والقبلية 
والعش���ائرية كهويات فرعي���ة صاعدة 
ال���والءات  وتراج���ع  ضع���ف  مقاب���ل 
الوطني���ة، كونه���ا أح���د أب���رز معوق���ات 
التح���ول حنو الدميقراطي���ة، وباإلمكان 
مراجعة عش���رات الكتب ومئات البحوث 
اليت فصل���ت يف املوضوع وأش���بعته حبثا 

وكتابة
بالطبع مل تنل هذه الدراسات القيمة يف 
جممله���ا الكث���ري من االهتم���ام يف وقتها 
ألن مسألة املمارسة الدميقراطية آنذاك 
مل تك���ن واردة، إذ تعص���ف ري���اح التغيري 
ب���كل أصق���اع الع���امل، وتته���اوي أنظمة 
وأح���زاب هيمن���ت طوي���ال علي ش���عوبها 
ماعدا املنطقة العربية، اليت ضلت بعيدة  
جبمودها وتكلس أنظمتها البائس���ة عما 
جيري يف الع���امل من ت���والت. وعندما 
حانت حلظة التغيري وتدفقت الش���عوب 
إلي امليادين والشوارع والساحات مطالبة 
الش���مولي،  احلك���م  أنظم���ة  بس���قوط 
رافع���ة ش���عارات الدميقراطية واحلرية 
والكرامة والعدالة االجتماعية انفجرت 
أمامها وحوهل���ا كل العراقيل واملعوقات 
ال���يت ت���ول دون االنتقال حن���و عصور 
الدميقراطي���ة واحلداثة، وب���دا جليا أن 
تكلف���ة ه���ذا التح���ول عالي���ة وال مناص 
من دف���ع فات���ورة التأخر كامل���ة. ومن 
بني أبرز العراقيل ما أشار إليه الباحثون 
اهلوي���ات  مض���ت،  أزمن���ة  يف  والكت���اب 
وال���والءات القبلية والطائفي���ة واالثنية 

واجلهوية، فما أن أزيح القمع وتنفس���ت 
الش���عوب احلرية ومضت س���كرة الثورة 
ونش���وة انتصارها حيت ظه���رت تأثريات 
احلك���م الدكتات���وري الطوي���ل بتح���ول 
العصبيات القبلية واجلهوية والطائفية 
إل���ي بدي���ل لالنتم���اء الوط���ي، وتعززت 
عوامل تف���كك الش���عوب وفق���ا خلرائط 
جديد عمادها حدود الوالءات األدنى من 

الوالء لألوطان.
فف���ي زم���ن االس���تبداد يت���وارى الوط���ن 
خل���ف صن���م الزعي���م األب���دي وتتغ���ول 
اجهزة القمع فيلجأ املواطن مضطرا إلي 
االحتماء بالقبيلة والعش���رية والطائفة، 
ويس���تغل الزعيم اخلالفات والصراعات 
القبلي���ة والطائفية يف تكريس س���لطته 
بتعمي���ق ه���ذه الصراع���ات م���ن دون أن 

إل���ي ح���د تهدي���د  باس���تفحاهلا  يس���مح 
س���لطته، مبقي���ا عل���ي كاف���ة خيوطه���ا 
ب���ني يدي���ه، ويس���تدعيها م���يت احتاج هلا 
ببعضه���ا  والطوائ���ف  القبائ���ل  بض���رب 
وتغليب من يظه���ر والء أكرب له. كما 
يعمل احلاكم املستبد علي تعطيل سبل 
االندماج الوطي، فالقذايف كمثال فكك 
اجلامعات الكبرية ونش���رها يف كل املدن 
فمنع بذلك الش���باب اللي���ي من التالقي 
والتعارف، ومل يؤس���س لبنية مواصالت 
حديثة تقرب املس���افات بني قري ومدن 
الوط���ن الشاس���ع وتق���وم عليها س���ياحة 
الليبي���ني  تق���ارب  يف  تس���اهم  داخلي���ة 
وتعارفه���م وتصاهره���م. ح���يت منتخب 
كرة القدم ال���ذي كان جيمع الليبيني 

مومسيا مل يظهر القذايف أي ود جتاهه.
ال ميك���ن اجن���از التح���ول الدميقراط���ي 
عم���اد  ألن  ال���والءات،  تع���دد  ض���ل  يف 
الدميقراطية مب���دأ املواطنة الذي يقوم 
علي عدم التمييز بني أبناء الش���عب وفق 
معاي���ري قبلي���ة أو طائفي���ة او عنصرية، 
وهذا املبدأ يبدو بعيدا عن الدول املتعثرة 
الث���ورة،  بع���د  االنتقالي���ة  مرحلته���ا  يف 
فإذا وقفن���ا وفصلنا يف حالتن���ا بليبيا لن 
جن���د تنوع طائف���ي ميكن أن يس���اهم يف 
متزيق نس���يج اجملتمع ،بل سوف يذهلنا 
االنس���جام والتناغم بني الليبيني العرب 
األصيل���ة  الليبي���ة  الثقافي���ة  واملكون���ات 
، أمازي���غ الس���احل واجلب���ل والصح���راء 
بق���وة  أن نع���رف  والتب���و، ولك���ن الب���د 
ال���والءات القبلي���ة واجلهوي���ة اليت تلقي 
بظالهلا الكثيفة علي املش���هد السياس���ي 

س���ريعة  اطالل���ة  وتكف���ي  واإلعالم���ي، 
علي برامج الفضائيات ومواقع التواصل 
االجتماع���ي للتأكد م���ن تراجع اهلوية 
الوطني���ة ل���دى غالبي���ة أبن���اء الش���عب، 
أو  املدين���ة  أو  القبيل���ة  م���ن  واإلع���الء 
اإلقلي���م. وبدال م���ن تعزيز ه���ذه اهلوية 
ودعمها ونبذ التعصب اجلهوي والقبلي، 
يتب���ي بع���ض اخلط���اب اإلعالم���ي م���ا 
يك���رس اهلوي���ات الفرعية ب���ل ويعمقها 
حيت ت���كاد تصبح العم���ود الفقري الذي 
تق���وم علي���ه بع���ض الفضائي���ات واملنابر 
تمي���ل  ميك���ن  ال  ولك���ن  اإلعالمي���ة، 
وس���ائل اإلع���الم الرمسي���ة أو الش���عبية 
مس���ؤولية تغليب االنتماءات الدنيا علي 
االنتماء الوطي بش���كل كام���ل، إذ لوال 
وج���ود الرب���ة املناس���بة م���ا كان ملط���ر 

الفضائي���ات اجله���وى والقبل���ي أن ينمو 
وميد س���يقانه ويؤتي مث���اره، باملزيد من 
التمزي���ق يف النس���يج االجتماعي الليي، 
إلي حد تفش���ي حاالت اخلط���ف والقتل 
عل���ي اهلوية، وهي أخطر مراحل الردي 
يف بئر االنقس���ام القبلي واجلهوي، حيت 
ص���ار املواط���ن يرتع���د خوف���ا إذا أوقفته 
بواب���ة خش���ية م���ن الس���ؤال ع���ن هويته 

القبلية.
الصراع���ات  مح���ي  يف  حق���ا  الغري���ب 
املتداخل���ة واملعقدة يف ليبي���ا ما بعد ثورة 
فرباير وعلي رأسها الصراعات اجلهوية 
القبلية هو سقوط بعض احملسوبني علي 
النخ���ب الثقافي���ة والقانوني���ة يف ظالم 
التميي���ز العرقي واجلهوي بني الليبيني، 
فق���د دع���ت ش���خصية  قانوني���ة تقلدت 
منصبا رفيعا بعد الثورة، من علي شاشة 
التلفزي���ون، س���كان مدين���ة ليبي���ة � من 
دون أي اس���تثناء � إلي سرعة العودة إلي  
تركيا الب���الد اليت جاء أس���الفهم منها، 
فيم���ا كت���ب إعالمي خمض���رم تلميحا 
تف���وح من���ه العنصري���ة عن ف���رز األزمة 
الليبي���ة ب���ني الليبي���ني حق���ا وغريه���م! 
فكي���ف ميكن تعزي���ز هوية مات���زال قيد 
التش���كل إذا مل تق���م النخ���ب السياس���ية 
والقانوني���ة والثقافية بدورها التارخيي 
يف ه���ذه املرحل���ة الدقيقة بقي���ادة عموم 
الش���عب واخل���روج به من ضي���ق القبيلة 
إلي ب���راح الوطن؟ وم���ن دون متييز بني 
أبن���اء الوطن وفقا ألصوهل���م وأعراقهم؟ 
وعلي أن أش���يد هنا بالبحوث والدراسات 
القيمة لتأصيل اهلوية الليبية اجلامعة 
اليت أجنزها عدد م���ن املفكرين والكتاب 
الليبي���ني مثل األس���تاذ الراح���ل عبداهلل 
القوي���ري يف مؤلف���ه املهم مع���ي الكيان 
املف���يت  حمم���د  الدكت���ور  وكتاب���ات 
التاري���خ  بتدوي���ن  القي���م  مش���روعه  يف 
اهلوي���ة  االجتماع���ي ومج���ع فسيفس���اء 

الليبية املتناثرة.
م���ن الطبيعي أن مرحلة التحول س���وف 
تط���ول مع كثري م���ن األمل والصعوبات 
يف ض���ل االنقس���امات البنيوية الس���ائدة 
يف ليبي���ا، إلي جان���ب املعوق���ات األخرى، 
ولكن لي���س مثة مفر من املضي قدما يف 
ه���ذا الطري���ق، إذ ال ميكن بع���د ما قدمه 
الش���عب م���ن تضحي���ات النك���وص إل���ي 
حقب االس���تبداد والطغيان، البد خوض  
حبر املرحلة االنتقالي���ة اهلائج بأمواجه 
العاتية حيت الرسو علي مرفأ االستقرار، 
ويف الطري���ق حنو اهلدف املنش���ود يتعني 
العم���ل جبدي���ة عل���ي ترس���يخ التجربة 
احلزبي���ة وتش���جيع مبادرات مؤسس���ات 
اجملتم���ع املدني، لدورها املهم يف تش���كيل 
الوعي الوطي وبث قيم التسامح وقبول 
اآلخر واحرام االختالف، باإلضافة إلي 
اهلدف األمسى وهو التأسيس النتماءات 
أعلي تص���ب يف خدمة االنتم���اء الوطي 
ليخرج الش���عب من االنتم���اءات القبلية 
متام���ا  ختتف���ي  ل���ن  ال���يت  واجلهوي���ة، 
بالتأكي���د وس���تصارع  من أج���ل بقائها 
مثل أي س���لطة تتع���رض لتهديد، ولكن 
من املؤكد أنها س���وف تنحسر ويراجع 

تأثريها يف الشأن العام.

صعود اهلويات الفرعية
                               عبداهلل الكبري

شكري غامن حممد رشيد حممد هربي
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   بعد أن مات معمر القذايف أختلف 
الليبي���ون على حب���ه وكرهه كما 
مل خيتلفوا من قبل ،ليكون هو سبب 
الب���الء لليبي���ا حيا وميت���ا ، فالزالت 
البالد ترق كم���ا وعد ، وغادرت 
االبتس���امة الش���فاه ،وتهتك النسيج 
االجتماعي ،بعد أن كان الليبييون 
ولس���نني خلت يتصفون بعالقاتهم 
ضمن���ت  ال���يت  املتين���ة  اإلنس���انية 
بش���كل  وانتج���ت  بينه���م  الت���وازن 
طبيع���ي اح���رام متبادل ب���ني أبناء 
الوط���ن الواحد ، ونس���يج اجتماعي 
متماسك قوي ،فاشتهروا بطيبتهم 
وتس���ابقهم  ،وحبه���م  وتس���احمهم 
 ، املتخاصم���ني  ب���ني  للمصاحل���ة 
وإغات���ه املله���وف ، وحرصه���م على 
فعل اخلري بش���كل عام .وبقى االمر 
هك���ذا حت���ى م���ات معم���ر الق���ذايف 
خيط���ط  كان  أن���ه  بي���دو  ،ال���ذي 
حل���دوث عكس ذلك بع���د أن ميوت 
،فكي���ف كانت أح���وال الليبيني مع 
القذايف وم���اذا فع���ل لبعضهم حتى 
حيبونه لدرج���ة أن ميوتوا فداء له؟ 
ويسمونه بعد موته بالقائد الشهيد 
، وم���اذا فعل بالبعض االخر منهم ؟ 
حتى مل يرددوا يف ج���ره والتمتيل 
جبتته وعرضها عاري���ة امام العامل 
كله ويس���مونه بعد موت���ه باملقبور 
أن  رغ���م   ،   !!! وامل���ردوم  واملصه���ور 
كارهي القذايف وحمبيه يعيش���ون 
يف نف���س امل���كان، واحيان���ا ه���م م���ن 
عائلة واحدة .، فلماذا حيبه البعض 
رغ���م موته ، و يكرهه البعض االخر 
حيا وميت؟  هذه السلس���ة من عشر 
اهلل  بع���ون  ستس���تعرض   حلق���ات 
كيف مااتفق بعض أحوال القذايف 
مع البالد والعباد طيلة فرة حكمه 
لليبيا، ولك بعده���ا عزيزي القاري 
أن تكره���ه بالق���در ال���ذي تري���د ،أو 

تبه كيف ماتشاء !!!!.
املفاع���ل  الرابط���ة   : رابع���ة  حلق���ة 

النووي
  وانا اس���تحضر النقاط الرئيس���ية 
هلذا املقال ، تذك���رت تلك الطرفة 
س���ائق  ع���ن  تك���ي  كان���ت  ال���يت 
يوم���ه  امض���ي  ال���ذي  التاكس���ي 
الب���اب اجلدي���د  كل���ه يف حمط���ة 
يف طرابل���س دون ان حيص���ل عل���ى 
ركاب قاصدين غريان فقرر تغيري 
خ���ط س���ريه اىل م���كان اخ���ر ، فتح 
أبواب س���يارته وفتح فمه يعلن عن 
خط س���ريه البدي���ل مناديا بالصوت 
العالي: " الرابطة املفاعل النووي"..." 

الرابطة املفاع���ل النووي!!!"، كانت 
هذه نكتة س���وداء تداولوها الليبيون 
فيم���ا بينهم بداي���ة متانينات القرن 
املاضي ، يف ذل���ك الوقت الذي كان 
جم���رد التصريح او حت���ى التلميح 
بوج���ود مصن���ع يف منطق���ة امسها 
القان���ون،  يعاق���ب عليه���ا  الرابط���ة 
وذل���ك يف حماول���ة طفولي���ة م���ن 
الق���ذايف وإعالم���ه اهلزي���ل يف ذلك 
مصن���ع  ان  الع���امل  اليه���ام  الوق���ت 
الرابط���ة يق���وم بتصني���ع االدوي���ة 

فقط 
فرغم حم���اوالت القذايف الفاش���لة 
القنبل���ة  المتالك���ة  واملتك���ررة 

بداي���ة  م���ع  ب���دأت  ،ال���يت  الذري���ة 
هل���ا  وحكم���ه  الب���الد،  اس���تالمه 
وب���دخ  باصرارغري���ب  وتواصل���ت 
مبال���غ في���ه ليصنع جم���ده املزيف 
كرجل قوي على اكتاف الليبيني 
الذي���ن خس���روا راحته���م وضاع���ت 
أمواهل���م ه���درا ، حني قرر وبش���كل 
ف���ردي  انه���اء حلمه ال���وردي الذي 
كان  كاب���وس بالنس���بة لليبي���ني 
عل���ى  صرف���وه  دره���م  كل  الن 
ه���ذا املش���روع ذهب جلي���وب الغرب 
واالمري���كان الذي���ن ش���نوا حربه���م  
عل���ى العراق لذات الس���بب ، وجبرة 
قلم س���لم كل شىئ اسرضاء هلم 

وخوف منهم . 
م���ع بداية عق���د س���يعينيات القرن 
العش���رين املاض���ي ، كان الداهي���ة 
السياس���ة احملن���ك ذوالفقار  ورجل 
عل���ى بوتو أول من تفطن وأس���تغل 
ه���وس الق���ذايف مبجده الش���خصي 

ال���ذي كان دائ���م احلل���م بتحقيقه 
بامتالك���ه القنبل���ة الذري���ه، ول���ن 
ينسى الش���عب الباكستاني رئيسه   
ال���ذي بنى ترس���انة ب���الده النووية 
)بفل���وس الليبي���ني( ، ول���ن ينس���وا 
خطاب���ه الذي وجهه هل���م وجلريانه 
ق���ال  ح���ني  الع���امل  ول���كل  للهن���ود 
بثق���ة   " حن���ن س���نمتلك القنبل���ة 
الذرية ولو أكل شعب الباكستان 
ذل���ك"  العش���ب يف س���بيل تقي���ق 
االم���ر  س���هل  ق���د  الق���ذايف  ولك���ن 
على الش���عب الباكس���تاني الطيب 
مبكرا وبدون ش���روط بع���د ان وقع 
معه���م اتفاق تعاون ن���ووي يف ختام 

قمة مؤمت���ر العامل اإلس���المي عام  
1974 ، وكان مضم���ون االتف���اق 
الس���ري حينه���ا ان تس���اعد اخلزانة 
القذافي���ة اليت اليراقبه���ا احد دولة 
الباكس���تان مادي���ا وب���دون ح���دود 
بع���د  األخ���رية  تلت���زم  ان  مقاب���ل 
امتالكها القنبلة الذرية مبساعدة 

ليبيا تقنيا لبناء ترسانتها النووية.
و بش���كل أو بآخ���ر بع���د أن انته���ت 
بن���اء  م���ن  الش���قيقة  الباكس���تان 
ترس���انتها وصرح���ت للع���امل ب���كل 
الذرية  فخ���ر امتالكه���ا للقنبل���ة 
وملالي���ني  لعلمائه���ا  والفض���ل 
الدوالرات من خزينة الشعب الليي 
وه���و م���ا كش���فت عن���ه تفاصيل���ه 
يف  الغربي���ة  املخاب���رات  الدقيق���ة 
مايع���رف  بقضية عبدالق���ادر خان 
،وبذل���ك  أصبح���ت الباكس���تان يف 
ح���ل من تنفي���ذ باقي بن���وذ االتفاق 
،وحلفظ ماء وجه القذايف الصفيق 

،أو رغب���ة من ساس���ة وصناع القرار 
أوض���اع  بتحس���ني  الباكس���تان  يف 
ش���عبهم املادي���ة ،ابق���وا عل���ى بعض 
فني���ة  مبس���اعدات  االتف���اق  بن���وذ 
واستش���ارية فقرية ج���دا وحمدودة 
، الميكنها ان توفر حتى االساس���ات 
الصحيح���ة لبن���اء قاع���دة نووي���ة، 
خاصة إذا ماقورنت هذه املساعدات 
الباكس���تانية مبا يتم  مقابلها من 
العملة  م���ن  اس���تالمهم للمالي���ني 
الصعب���ة املس���تقطعة م���ن ث���روات 
الشعب الليي احلزين واليت  كانت 
تص���ل ملط���ار كراتش���ي يف حقائب 
و  الق���ذايف  وباش���راف  دبلوماس���ية 

أي  حيق���ق  ان  دون   ، خمابرات���ه 
خطوات حقيقة ليصل جملده  الذي 
حلم به وفرط فيه يف حلظة خوف 
ورعب بعد سقوط صدام حسني  !!!

بداي���ة متانين���ات القرن العش���رين 
كان االت���اد الس���وفياتي الس���ابق 
أكث���ر طمعا وأكث���ر ذكاء وخبتا 
يف استغالله الصرار وتعلق القذايف 
الن���ووي واس���تعداده  ببن���اء جم���ده 
للدفع بال حس���اب يف سبيل تقيق 
الس���وفييت  من���ه   فاأخ���د   ، ذل���ك 
كل مايري���دون مقابل مس���اعدات 
حمدودة ج���دا عبارة عن املس���اعدة 
يف بن���اء مفاعل متواضع يف تاجوراء 
الضاحية القريبة جدا من طرابلس 
وجنون���ه  الق���ذايف  ه���وس  أس���تمر 
بع���د  الن���ووي،  الس���الح  المت���الك 
أن تب���ني ع���دم جدية  الباكس���تان 
يف مس���اعدتة ، اس���تقدم ش���ركات 
معه���م  وتعاق���د  واملاني���ة  فرنس���ية 

الرابط���ة  لبن���اء وتاس���يس مصن���ع 
يبع���د متان���ني  ال���ذي  للكيماوي���ات 
العاصم���ة  غرب���ي  م���ر  كيل���و 
طرابل���س وكذلك خمازن ودش���م  
يف منطق���ة ابومع���اد القريب���ة م���ن 
مدينة غريان لتخزين ماس���ينتجه  
ه���ذا املصن���ع ، والحيت���اج التأكيد 
عل���ى أن عق���ود البن���اء والتأس���يس 
كان���ت تنف���ذ وتت���م مقاب���ل أرقام 
وعقود خيالي���ة ، الميكن تديدها 
بدق���ة أو الميكن جتديده���ا مطلقا 
، النه���ا تت���م خ���ارج اط���ار الدول���ة 
وع���رب املعامالت والعموالت بش���كل 
خمابرات���ي .لورغ���م ذل���ك وصل���ت 
إىل  والرابط���ة  ابومع���اد  خرائ���ط 
االمريكي���ة  املخاب���رات  أروق���ة 
ب���وش االب يف  ، ويق���رر  ومكاتبه���ا 
بداي���ة التس���عينات قص���ف املصنع ، 
وه���ذا كلف ان يتم نق���ل مابداخل 
،وتول���ت  ترهون���ة  اىل  الرابط���ة 
الرابط���ة م���ن مفاع���ل ن���ووي على 
الورق فق���ط ، إىل مصنع للالدوية 
ولتغليفه���ا  حلفضه���ا  خم���زن  أو 

وإعادة تسميتها من جديد
املقام اليتس���ع هنا لس���رد ماصرفه 
نظ���ام الق���ذايف من أم���وال ، وحجم 
ماحل���ق ليبي���ا من أضرار يف س���بيل 
ختليد  امسه يف التاريخ  وحماوالته 
م���ع الص���ني وم���ع الكوريت���ني ومع 
 ، االرجنت���ني  م���ع  وحت���ى  فرنس���ا 
م���ن  صفق���ة  كل  ومايصاح���ب 
الصفقات الوهمية أو الفاش���لة من 
ترتيب���ات وعم���والت قب���ل التمهيد 
لكل صفقة عرب ش���ركات ومكاتب 
وحت���ى عصاب���ات مافي���ا ، اليهمه���ا 
سوى املاليني والدفع مقدما ..وبعد 
ه���ذا الطريق الطويل م���ن مواصلة 
اهدار الثروة بغباء واستهار منقطع 
النظ���ري يقرر معمر القذايف ويتخد 
القرار عش���ية يوم التاسع عشر من 
ديس���مرب ع���ام 2003 بالتخلي عن 
مجي���ع برام���ج الس���الح الكيميائي 
التقليدي���ة  غ���ري  األس���لحة  وكل 
بطريق���ة وس���يناريو تركت العامل 
ووس���ائل اعالمه يبحث عن أس���باب 
اخت���اد الدول���ة الليبية ه���ذا القرار 
املفاج���ئ غ���ري الصائ���ب ، دومن���ا أن 
ينتب���ه أح���د أنه لي���س هن���اك دولة 
باألس���اس لتقرر وامنا القرار كان 

له وحده .. وحده فقط !!!
�������������������������������������������������������������������

يتبع .... العدد القادم 

 أحوال اللليبني مع القذايف ...!!!
 سامل أبوظهري

الرابطة املفاعل النووي
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غوية.  صيَدَتها باألخطاء اللُّ
ُث ق "ال�ُحلوُة ُتؤثِّ

ُّ فرحا غامرا وَخَدًرا يس���ري بطيًئا  فأح���س
كن���ا، تب���ثُّ فينا 

كان���ت املالئك���ُة تبار
 . يفَّ

���ُق فوَق  صفِّ
كنُت أ

ني. و
ش���يًئا من الكاَفي���

ك���م أنِت باذخة، عزيزتي.. 
" : غيمة وأقوُل

كتور 
ي وبينَك يا د

ك���م أنِت زهرة". وبي���
كلَّ هذا 

ي 
حيتم���ل قل���

كن���ُت أبك���ي. مل 
ِضئال أمام ثورتها 

حنن 
كم 

البهاِء والنور! 
َّة األخطاء". لقد  األنثى: إنها رائدة "ِش���عري
َس عاملنا 

ًّا وقلبْت نامو صرا ُخرافي
���نْت ع َدشَّ
ضحك.

امل
صد إرب���اك ذائقتك: لكن 

كت���ور، أنا ال أق
د

ِّ���ي  حلس
ىل الوج���ه ا

علين���ا إع���ادة النظ���ر إ
صيب ش���جرة 

خت
ي إع���ادَة 

جلمال���ي. أع���
ا

صدق أعمق. 
َُّور داخلنا وفهَم التفاعل ب الص

ضل���ك - ُأدِرُك أن 
ِّنه جي���ًدا من ف نع���م - دو

س 
صفة )ذوو َمَلكة اإلحس���ا

م���ن احتكروا 
ف 

ضا ش���ر
خلط���إ األرفع( قد احتكروا أي

با

َّلوه على  ص���ّور اإلبداع���ي وفص
صي���ل الت

تف
حلق. يرون أنفس���هم 

مقاس���هم. هذا وجه ا
هلل!

أقالَم ا
وجوارَبه���م 

فلينزع���وا اآلن أحذيَته���م 
ط بأرجلهم فق���د هدمْت 

حلائ���
ويرطموا ا

ت  ه���ذه األنث���ى غروَرهم. نع���م... لق���د هزَّ
ٍّ فامتألت  صٍن منس���ي

صور من غ
ش���جرَة ال

صفيًقا. مازالت حالوُة 
صاف���ري وت

القاعُة ع
ني أس���ناني ومازل���ُت 

أخطاِئه���ا اللغوي���ِة ب���
يت انس���ابت م���ع َدف���ق 

ُّ النش���وَة ال��� أح���س
أخطائه���ا يف دمي. حينها فقدُت الس���يطرة 
ضيع 

ُّ به. بدوُت مثَل ر ف ما أحس
ص

على و
يتذّوق الليمون أول مّرة! أوه... ال... ال يبدو 

ف أبًدا!
ص

ذلك الشعور قابال للو
َصَلها 

ِّن ُخ َس ُتل���و
كنُت أتأمل الش���م

فيم���ا 
وجهه���ا املالئك���ي رأي���ُت 

م���ن 
وجانب���ا 

كان 
ُّ إليها طواعي���ًة من أر ِتج

ف 
حل���رو

ا
كان���ت حروف���ا طازج���ة ونظيفة 

الك���ون. 

ف وحرفّية 
كانت هي تع���ضُّ عليها بلط

و
ٍف 

كومِة حرو
جمرَد 

اس���تثنائية. مل تكن 
كانت أبعَد 

ُمطف���أٍة معجونٍة َخط���ًأ... ال... 
مبا هي عالمات 

كت���ور. ر
من هذا بكثري، د

َّة! ىل مدلوالت حي
أخطأت الطريق إ

جلمال ألس���يطر على 
كلَّ آي���ات ا

دع���وُت 
ط 

مجَعْتن���ا على خ
ني 

ح���دود اللحظ���ة ح���
ا ننتظر  كنَّ

َّدن���ا.  أفق���ي تأملي واحد فَتوح
صفري 

س ويعلو ال
حلم���ا

كل خطا ليزداد ا
ني 

بعده���ا. انس���اب الزم���ن بطيئ���ا م���ن ب���
َّ���ًة واحدة  صابعي ث���م اندل���ق َدفعًة دّوامي

أ
صيدتها... 

ض فأنه���ت ق
حن���و َثق���ب يف األر

مساِع األخطاء مرسال 
ظ أحُدهم نشوَة 

أيق
صوَته من آخر القاعة:

"مرحى مرحى... أعيديها!""
...........

بنغازي ليبيا.
 2013

شعرية األخطاء اللغوية

ي
                                         حسام الدين الث

كّف���ك، 
ي 

س قلي���ال، واعط���
اجل���

جت���زع 
ال 

س���أقرأ ل���ك الطال���ع.. 
حلقيق���ة مرة، م���رارة 

ق���د تك���ون ا
البعد عن���ك حينا، وح���الوة القرب 
ض���ب إن فتحُت 

إلي���ك أحيانا. ال تغ
ضيك، وفتشت يف أدراج 

صناديق ما
كّف���ك ثرثارة 

ط 
أمس���ك.. فخطو

كية بش���كل عجيب، تقول 
جداً، وذ

ختجل من 
وال تق���ول، تريد البوح و

خلطايا، خطايا!!! الت عجب، 
ثقل ا

ضر 
حلا

ف تلوذ با
كي

ف 
فأن���ت تعر

خلطاي���ا الس���الفات.. 
م���ن وج���ع ا

خيك 
كّفك ش���اهد عدل عل���ى تار

الطويل مذ ولدتك أمك!؟
حلكايا، وتروي 

َّ ا كّفك ستتلو علي
عنك مامل تقله الشفاه..

صر 
ك���م خ

صافح���ت.. 
ك���م ي���د 

كم 
كم ش���فة داعب���ت.. 

لفف���ت.. 
 ٍّ كم خد

كتب���ت.. و
رس���الة عش���ق 

صفعت؟؟
ف رأسك 

كم مرة َس���َنَدت هذه الك
كّف���ك الثرثارة س���تقول، 

ندمًا؟.. 
ٍس 

ك���م م���رًة مس���حَت عل���ى رأ
حزي���ن، ومّش���طت ش���عر حبيب���ة، 
كم مرة 

كفكفت دموَع يتيمٍة، و
و

حلق 
صاب���ع ب���اب ا

فتح���ت تل���ك األ
س يف أعماق 

ك���ي تتغلغ���ل الش���م
الظلمة السرمدية؟؟

مما مل تقله 
كّفك ستقول الكثري، 

ف 
كالعادة، تتجمل بأل

أنت، ألنك 
ضاء، 

كذب���ة، واح���دة بي
كذب���ة و

صفراء، وأخرى زرقاء!
وواحدة 

ني اإلبهام 
مي���ر ب���

طري���ق طوي���ل، 
ش أو 

ص���ر، طول���ه بط���ول املان
والبن

ص 
ص

أطول، تسكن حوله مئات الق
يت تف���وح منه���ا 

حلكاي���ا ال���
ف ا

وآال
حلّن���اء والزع���ر 

روائ���ح البخ���ور وا
الربي!

ي أق���رأ ل���ك 
س قلي���ال، ودع���

اجل���
ضحك، لس���ُت عرافًة، 

كّف���ك.. ال ت
ومل أرث ِعل���َم التنجي���م عن جدتي 
الغجرّي���ة، ومل أتتلم���ذ عل���ى ي���د 
س( أو )ماغي فرح(.. 

مشا
كارمن 

(
ي مل 

ي غجرّي���ة.. لكن
صحي���ح إن���

ط 
أتعّلم فنَّ التنجيم، إال من خطو

صابع���ك 
صم���ات أ

يدي���ك، وم���ن ب
صيلها 

ف���وق م���دارج يومياتن���ا وتفا
صغرية!

ال
تعّلم���ُت ف���نَّ التنجي���م م���ن خالل 
ف���كِّ رم���وز أس���رارك العتيق���ة، 
كتب���ك ودفات���رك، وم���ن 

وخفاي���ا 
يت 

خ���الل ق���راءة تعابري وجه���ك ال
كيم���ا 

مسه���ا بإرادت���ك، 
ت���اول ر

ف مت���ى تعّلمت 
ي!؟ه���ل تعر

ل ضلِّ
ت

ف���نَّ التنجي���م، وق���راءة الطال���ع؟ 
كتش���ايف أن الطيبة 

تعلمتها، يوم ا
قب���ٌح.. وأن الثقة املطلقة غباٌء.. وأن 

العطاء داٌء. وأن األنانية شعاٌر!؟
حلرية 

كّف���ك، واترك ل���ي ا
ه���ات 

وطالس���م 
مس���ك، 

طال
ف���ك 

يف 
كّفك، 

ش���ياطينك الش���قية.. هات 
ِّ���ر هسهس���ات خط���اك  ي أفس

ودع���
ط خيباتك وانكساراتك.

فوق بال
كّف���ك، 

ي 
س قلي���ال واعط���

اجل���
خت���رج من 

ك���ي 
هلل، 

وق���ل باس���م ا
كلُّ 

جيه���ا، 
ني خطوطه���ا وتعار

ب���
يت أّرقت���ك 

س ال���
ني األم���

ش���ياط
ض عيني���ك، وهات 

ي.. أغم
وأّرقت���

كون 
ف قلبك: سأ

كّفك، ورّدد خل
كون..

كما ينبغي أن أ

ِّيح وتطري َكُب دراجتها بسرعِة الر
تر

صيدًة تطِلُق ابتس���امَة فرٍح على 
صدف���ة تقرُأ ق

بال
شفتيها

ىل حفلٍة ما
يف اليوم نفِسه تذهُب إ

ف نفِسها
َّ بتعري حنَوُه مباشرًة دون أن تهتم

تتوجُه 
يتدفُق الكالُم بسرعٍة

جلمال الذي يكتُبه
صرُخ ابتهاجًا بهذا ا

ت
ص

خلا
صيل اختالفه ا

ُثُه عن تفا تدِّ
مسها

َف ا
ُص معها دون أن يعر

يرق
َِّعها ويذهُب ُِّلها قبل أن يود يقب

صديقتها
تذيرات 

تثُق يف عودته وتنتظُره رغم 
ُّها حيب

عِر و تيد هيوز ُيغويها بالشِّ
لقد أغواني رجًل ما بِشعِره فذهبُت

ي مل أتزوْجُه يا سيلفيا
لكن

صرب
ِّنا ب يت تتسلُق جدران ُحب

رأيُت تعاس
مل أتزوج الشاعر العظيم

ط
كتَب فق

اخرُت أن أ
ِّ مل أترك نفسي للحب

تت سيطرتي
ضعُته 

بل و
ي أبتهج

جيعَل
كي 

لويُت ذراِعه 
كان يبكي دائمًا

ُه  لكنَّ
َّ حلب

قِت ا صدَّ
أِن 

أقنعِك الشعُر بالتخلي عن قلبك بالكامِل
قبلِت أن تكوني أمًا أبدية

مبشهٍد ما
 َّ صرِك مثل الربتقال الذي مر

مت ع
لقد 

سيلفيا بعد زواجها من تيد هيوز
تاوُل الكتابَة فال تطاوعها الكلمات

حملاولة دون أية نتيجة
تستمر با

ط زوجة الش���اعر 
بعد فرة تقتنع أنها س���تكون فق

العظيم
اختارت أن تعمَل وتعوَل أسرتها

تقوُم بأعمال املنزل
كي تدعَم زوَجها

حلفالت 
ضُر ا

ت
و

بعد سنوات
صلت سيلفيا بالث عن تيد هيوز

انف
وبدأ الشعر يتدفُق إليها مرة أخري

صبح املنفذ الوحيد للحياة
بعدما أ

جيد مساحةًً لينمو
الشعُر مل يطاوعِك ألنه مل 

يت
كك بالكامل يا حبيب

مت إنها
لقد 

مع ذلك أتت موهبُتك طائعًة إليِك
مسها

صرخِت با
حينما 

مل أتزوج الشاعر العظيم
...وال أي شاعٍر آخر

مل أتزوج يا سيلفيا
س لدى أطفال

ولي
لسُت منهكًة بأعمال املنزل

جمربة على العمِل
وال 

مع ذلك أفكر يف االنتحار

متامًا
مثلك 

ي يا سيلفيا
ُم ال أحد يكلِّ

ال أحد يرغب بالكالم معي
كتُب ألتكلَم مع نفسي

أ
ني؟

صدق
هل ت

ي
مج

الشعُر يها
ُص روحي

يقتن
ضيقة

يكثُفها يف مساحٍة 
ي فارغًة

ك
وير

مسحِت له أن ينهَشِك هكذا؟
ف 

كي

حلياة
كسَر قارورة ا

أريُد أن أ
لسُت شجاعًة مثلِك

َِّرة جمربُة على الَعْدِو فوق تاريخ حياتي املتكس
أنا 

قدماي ال تتناسبان معي
ني

ضيقت
ني 

أمشي بقدم
وأعيُد اخراع األمل

حمكمًة للموت
سيلفيا ترسم خطًة 

حماولٍة فاشلٍة السرجاع زوجها
بعد 

جياد حبيٍب آخر
حماولٍة أخرى إل

و
كثريٍة للنوم

حماوالٍت 
بعد 

وبكاٍء طويل
صب���اٍح قدي���ٍم مثقٍل 

ُف مثل م
جت���

ترى نفس���ها تر
بالنور

طء
ختبو بب

ضيُء و
ت

تطمئُن على أطفاهلا
ط املطبخ

وتنام فوق بال
تفتُح أنبوبة الغاز

متوت
و

َش يا سيلفيا
أريُد أن أعي

خليانة
لن أغفَر ا

حل اي شيء
صا

ختلى عن نفسي بالكامل ل
ولن أ

ال أجرؤ على نزول البحر
حيتمُل عناقي

والبحر ال 

يت
ُف السماء يف بي

ضي
سأفتح نافذًة وأست

س
تت الشم

ف 
سأق

وأقبُل نفسي

كاد أختنق.. أش���عر بأن أنفاسي تنقطع.. ثقل 
أ

متنيته 
كما 

متن املوت 
صدري.. مل أ

جيثم فوق 
صوت 

ه���ذه اللحظ���ة.. ال ش���يء.. س���وى ه���ذا ال
ني 

ي بعين
ي م���ن الداخل.. يراقب���

ال���ذي يطحن
حييله 

كياني و
حييا يف 

ني.. 
ني.. ساخرت

صت
شاخ

ف.. 
ختم���د.. ينهرن���ي بعن

ىل مرج���ل.. ن���اره ال 
إ

ف 
ط مذعور.. االبتس���امة ال تعر

ي مثل ق
جيعل

ف قواعدي 
ص

ىل ش���فتيه.. دأب على ق
الطريق إ

ض مبدأ اهلدنة رغم مس���اوماتي 
ضراوة.. يرف

ب
ي بقوة 

صرع
ني آلخر.. ي

يت أتقدم بها من ح���
ال

ي من 
جيذب

صرام���ة أوام���ره القاس���ية.. 
أم���ام 

ي بالتواطؤ.. 
ي.. يتهم

جيرني من تالبي
يت و

ياق

س.. ينظم حزمة من الس���باب.. 
خلر

ي با
يرمي���

ي 
صائحه اململ���ة.. يتبع

ي بن
ي.. يؤرق���

كل���
ير

صال مثل ظلي.. 
بات

ضع رأسي املثقل باهلزائم على وسادتي 
عندما أ

ض.. 
حلام���

يت تف���وح منه���ا رائح���ة عرق���ي ا
ال���

مجر ش���تائمه.. 
يهجرن���ي الن���وم.. أتقل���ب على 

متلمل.. 
تس���يل مرارة العذاب من زاوية فمي.. أ

س جسدي 
تس

س الطاعة.. أ
ش عن إحس���ا

أفت
الذي يش���به بالونه مثقوبة.. أجد نفس���ي مكبال 
صوته 

صدى 
ص���دري 

بأغالل���ه.. فيم���ا يقبع يف 
صوت عال 

صرخ يف أذني ب
كي نار الندم.. وي

يذ
دون انقطاع.. يقول: ال تفعل!! 

تقاُطع مع سيلفيا
غادة خليفة

ك الطالع
ني الرفاعيتعال.. سأقرأ ل

ماجدول

حلربيجلد...!! 
                                   الناجي ا
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 ش���هدت ليبيا احداث���ًا دامية طيلة 3 
أش���هر املاضية وراح ضحيتها الكثري 
م���ن الليبيني والليبي���ات بعدة حجج 
وأع���ذار رمسه���ا م���ن يق���ودون هذه 
احلرب داخل ليبيا. هنالك من يقول 
إنه���ا ح���رب عل���ى اإلره���اب واألخر 
النظ���ام  ازالم  عل���ى  ح���رب  يق���ول 
وراء  يس���ريون  واخ���رون  الس���ابق 
أح���د الطرفني وبقناع���ة تامة ، فكل 
ُمؤيدوها.  املتصارعة هل���ا  األط���راف 
أم���ا األكث���ر ش���يوعًا لتس���مية هذه 

احلرب فهو ُمسمى الثورة املضادة.  
 11 ذك���رى  يواف���ق  الي���وم  ه���ذا 
س���بتمرب وتفجري الربج���ني بأمريكا 
وبداي���ة مقولة احلرب على اإلرهاب 
وكذل���ك املقول���ة الش���هرية جلورج 
ب���وش االب���ن  )من لي���س معن���ا فهو 
ضدنا(. هذه األيام الكثري يس���تعملها 
كل  تط���ال  وأصبح���ت  ليبي���ا  يف 
م���كان وإذا مل تك���ن م���ع ه���ذا أو ذاك 
فمص���ريك هو االعتق���ال بدون وجه 
حق ورمبا ُتغتال أو ُتقتل. أكثر من 
13 س���نة و أمريكا والعامل حياربان 
اإلره���اب اجلدي���د وال���ذي يتزعم���ه 
التيار اإلس���المي املتش���دد واإلسالم 
ب���راءة من هؤالء. ه���ذه األيام ازدادت 
وترية احل���رب عل���ى اإلره���اب وقام 
جملس النواب اللي���ي بإصدار قرار 
حول اإلرهاب وحماربته. تزامن هذا 
مع خطاب الرئيس األمريكي أوباما 
واعالنه احل���رب عل���ى جمموعة ما 
يسمي بالدولة اإلسالمية يف الشام ) 
داعش ( مل ُيشر اىل ليبيا حيث خطر 
ه���ذه اجملموعة كب���ري وليبيا ارض 
مهي���أة هل���م م���ن حي���ث ع���دم وجود 
جي���ش وكذلك امل���ال الكثري ووجود 
ج���ذور هل���م يف بعض امل���دن الليبية.  
ليبيا أصبحت بؤرة اس���تقطاب هلذه 
العناص���ر وكذلك ل���كل جمرم فار 
من العدالة يف وطنه. الس���الح س���هل 
احلص���ول علي���ه وامل���ال أس���هل ويف 
غي���اب كام���ل للش���رطة واجليش. 
أي ال وج���ود ألي مقومات دولة األن 
وهذا ما جع���ل اجلميع يتوهم بأنهم 
يقوم���ون بث���ورة مض���ادة ولكن على 

من هذه الثورة؟.
الثورة املض���ادة هو مصطلح يعي به 
أن األفراد واحل���ركات اليت تاول 
ال���يت  اس���تعادة األوض���اع أو املب���ادئ 
س���ادت يف ف���رة "ما قبل الث���ورة". أن 
وه���م الث���ورة املض���ادة ادخلته بعض 
م���ن  املدعوم���ة  الديني���ة  التي���ارات 
دول عربي���ة خوفًا م���ن أن متتد هذه 
ال���دول  ه���ذه  بلدانه���م.  اىل  الث���ورة 
س���اندت حفر وايدته كثرياً حبجة 
أنه س���يقضي على أنصار الش���ريعة 
والقاع���دة بربقة وينتق���ل بعدها اىل 
غ���رب ليبي���ا ويق���وم بنفس الش���يء 

بالقضاء على اجلماعات اإلس���المية 
املتش���ددة. ال أح���د يع���رف م���ا ه���ي 
النهاي���ة لعملي���ة حفر ول���و ان هذه 
العملي���ة يق���وم به���ا اجلي���ش الليي 
بدون اس���م حفر، كانت س���يتقبلها 
ويدعمه���ا  اللي���ي  الش���عب  معظ���م 
ولك���ن ارتباطه���ا باس���م حف���ر جعل 
الكثريين يس���ريون ضده ويفضلون 
م���ا تق���وم به ق���وات ال���دروع يف غرب 
ليبيا. تطاولت ه���ذه الدول وقصفت 
بعض املدن الليبي���ة بالطائرات وهو 
يعترب جتاوزاً ال ميكن السكوت عليه. 
حرمة األراض���ي الليبية انتهكت من 
قب���ل ه���ذه ال���دول لنصرة تي���ار ضد 
االخر حت���ى ال تنتقل إليه���م ثورات 

الربي���ع العرب���ي. يتبجح���ون بأنه���م 
حريص���ون عل���ى ليبي���ا وه���ذه ثورة 
مض���ادة ولكنه���م ليس���وا حريص���ني 
عل���ى ليبي���ا بق���در م���ا ه���م يريدون 
ليبي���ا أن تس���تمر يف الفوضى وعدم 
االس���تقرار واحل���رب االهلي���ة حتى 
يقول���وا لش���عوبهم " ه���ذا حالك���م إذا 

قمتم بثورة". 
وبالعودة اىل عملية فجر ليبيا واليت 
مازال يش���وُبها الغموض ومل تتضح 
بعد خيوط اللعبة. هنالك رأي ش���اع 
اعالميا يقول ب���أن هذه العملية هي 
للقض���اء عل���ى ازالم النظام الس���ابق 
والذي���ن حياول���ون القي���ام بانقالب 
والتعاون م���ع حفر بربق���ة. يتزعم 
ه���ذا الرأي االخ���وان املس���لمني وهم 
اجلناح السياس���ي لفجر ليبيا. قوات 
فج���ر ليبي���ا معظمه���ا م���ن مصراته 
حي���ث مجي���ع م���ا متل���ك مصرات���ه 
من قوات س���اهمت يف ه���ذه العملية 
لنص���رة درع الوس���طي وه���و ال���ذي 
خوله املؤمتر الوط���ي العام حبماية 

طرابل���س. لك���ن محايته���ا م���ن م���ن 
امل���دن  بع���ض  التحم���ت  ؟. كذل���ك 
م���ع ق���وات مصراته ومع مس���اعدات 
لوجس���تية من قبل مجاع���ة املقاتلة 
ت���ت  يص���ب  ه���ذا  كل  الليبي���ة. 
مفه���وم الث���ورة املض���ادة وال���يت هي 
أصبحت لعبة سياس���ية ق���درة يراد 
به���ا اس���تمرارية الفوض���ى يف ليبي���ا 

وعدم استقرارها.
مليش���يات  حيارب���ون  ليبي���ا  فج���ر 
الزنت���ان وم���ن معهم من مليش���يات 
وورش���فانه.  والصواع���ق  القعق���اع 
تدع���م ه���ؤالء دول عربي���ة وقام���ت 
بقصف قوات فج���ر ليبيا بالطائرات 
ه���ذه ال���دول. هذا اعت���داء جبان على 

األراض���ي الليبي���ة وه���و خيانة ممن 
طل���ب منه���م وس���اعدهم عل���ى هذا 
العم���ل. األن ه���ذه الق���وات خرج���ت 
من طرابلس وتس���تعد للدخول مرة 
أخ���رى هل���ا وه���ي تش���د يف قواتها 
عليه���م  تتدف���ق  واألس���لحة  يومي���ا 
من هذه ال���دول. هؤالء ه���م عناصر 
م���ن يقومون بالثورة املضادة حس���ب 
رأي الكثريي���ن م���ن امل���دن الغربي���ة 
وه���م فل���ول وجن���ود الق���ذايف. هكذا 
ه���ي بع���ض األس���باب هل���ذه املعارك 
ودخ���ول دول عربي���ة وغ���ري عربية 
عل���ى اخلط لعدة أس���باب وأكثرها 
هو عدم امتداد ثورات الربيع العربي 
هلم وحجم التيار اإلسالمي املتشدد 
م���ن الوص���ول للس���لطة يف أي دولة 
عربي���ة حيث ه���ذا س���يغضب الغرب 
واالخرين. هنالك جوانب اقتصادية 
حبث���ه وه���ي األكث���ر أهمي���ة هلذه 
الدول من الش���عب اللي���ي وأن تبقي 
ليبيا يف فوضي ملدة أكثر ألن بوادر 
االنفت���اح واالزده���ار يف ليبيا س���هلة 

أذا كان هنال���ك  املن���ال والتحقي���ق 
استقرار سياسي وأمنى بها.

الث���ورة  مصطل���ح  حل���م  يع���د  مل 
املض���ادة وأمن���ا أصبح حقيق���ة تدعو 
هل���ا األط���راف املتناح���رة يوم���ًا بعد 
ي���وم. اللعبة السياس���ية هل���ذا الطرح 
واضحة وجلية وال تتاج اىل حبث 
وش���قاء. أنها اخلوف من امتداد هذه 
الث���ورات اىل باق���ي ال���دول العربي���ة 
واجه���اض ث���ورة مص���ر خ���ري دليل 
عل���ى ذل���ك حبج���ة أن األخ���وان هم 
مجاعة إرهابية. هذا حيدث يف ليبيا 
حي���ث جتد الغرب وأمري���كا يؤيدون 
االخوان ومجاعة اإلس���الم السياسي 
املعتدل ويعتربونهم ش���ريك أساسي 

يف السلطة يف حني أن الدول العربية 
لإلخ���وان  م���كان  يك���ون  أال  تري���د 
وش���ركائهم أي م���كان يف الس���لطة 
حبج���ة  الع���دوة  تصله���م  ال  حت���ى 
أن الش���ريعة ه���ي مص���در قوانينهم 
وتش���ريعاتهم. الص���راع يف ليبيا من 
اجل كسب الس���لطة واملال ليس اال 
وبدعم كبري م���ن مجيع األطراف. 
الغرب س���ينحاز اىل من ه���و األقوى 
على األرض وسوف يعطي مهلة ملن 
يقول���ون إن لديهم الش���رعية ولكن 
يف النهاي���ة س���يدعمون األقوى على 
األرض واملنتصر حسب رأيهم وهذا 
ما ب���دأ يهدد ب���ه أخريا وم���ن كالم 
ديبورا جونز، س���فري أمريكا يف ليبيا. 
كذل���ك االح���داث الس���ابقة بالعامل 
وجلوس���هم مع طالبان وإيران واالن 
تالفه���م م���ع أي مجاع���ة للقضاء 
اإلس���المية  الدول���ة  مجاع���ة  عل���ى 

بالعراق وسوريا. 
الليبيون والليبيات هم من يستطيع 
إيقاف ه���ذا كله ومن خ���الل حوار 

شامل ويضم اجلميع بدون استثناء. 
ه���ذا طبعًا حيت���اج اىل ط���رف ثالث 
ه���ي  املتح���دة  األم���م  تك���ون  وهن���ا 
الراعي ل���ه وبدعم وتبي أحد الدول 
الدائم���ة العضوي���ة مبجل���س االمن 
هل���ذا احلوار.كما أن هن���اك أطرافًا 

ُمستهدفة ينبغي أن جيري :
ببع���ض  واالس���تعانة  1-التواص���ل 
اعي���ان القبائ���ل وامل���دن ألقن���اع قادة 
باجلل���وس  املس���لحة  اجلماع���ات 
للحوار مع األط���راف األخرى حيث 

مازال هنالك بعض االحرام هلم.
الديني���ة  بالقي���ادات  2-االس���تعانة 
املعتدلة والوسطية لتقريب وجهات 
النظ���ر ب���ني اجلمي���ع وحته���ا عل���ى 
اجلماع���ات  قي���ادات  م���ع  التواص���ل 

املسلحة الدينية واللربالية
3-دعوة رؤوس األموال من الليبيني 
للمش���اركة والضغ���ط عل���ى ق���ادة 
ه���ذه اجلماع���ات للجل���وس واحلوار 
م���ع االخرين حيث جزء منهم يدعم 

هذه املليشيات
التيار  جمموع���ات  مع  4-التواص���ل 

املدني واشراكهم يف هذا احلوار.
املتحدة  األم���م  ُيطلب من  5-كم���ا 
وتك���ون  العملي���ة  ه���ذه  تق���ود  ب���أن 
احل���وار  هل���ذا  الرئيس���ي  الراع���ي 
وتت مظلة األم���م املتحدة وبدعم 
م���ن مجي���ع األط���راف وخاصة من 
يس���اعدون بعض املليشيات املسلحة 

داخل ليبيا.
6-التواص���ل مع مؤسس���ات اجملتمع 
املدني النش���طة يف ليبيا وحثهم علي 
دع���م وقيادة هذا احل���وار مع الراعي 

الرئيسي
7-الت���زام مجي���ع األطراف مس���بقًا 
مب���ا يتوص���ل الي���ه املتح���اورون من 
توصيات بهذا احل���وار وتنفيذها من 

قبل األمم املتحدة 
ال ميكن أن خنرج من هذه الفوضى 
السياس���ية اال بوج���ود ط���رف ثال���ث 
وق���وى، العملي���ة تت���اج اىل وق���ت 
وترتي���ب وام���وال. لك���ن وج���ود قوى 
وطني���ة ليبية س���يعزز ه���ذا احلوار. 
مس���اهمة اجملتم���ع الدول���ي مهم���ة 
جداً يف ه���ذا املوضوع وكذلك تفهم 
مجيع افراد الش���عب اللي���ي هلذا هو 
األهم حيث لن تل مش���اكل ليبيا 
أنفس���هم ومبس���اعدة  بالليبي���ني  اال 
االخرين. كما جيب أن تكف بعض 
الدول يف التدخل املباشر ومساعدتها 
لبعض املليش���يات املتناح���رة األن يف 
ش���رق وغ���رب ليبي���ا. و ليبي���ا قادمة 

وحرة بعون اهلل.
���������������������������������������������������������

سلس���لة خواط���ر اليوم 11 س���بتمرب 
2014م

الثورة املضادة يف ليبيا...... هل هي حلم أم حقيقة؟
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مدرسة م�سة االبتدائية
احللقة الثامنة

مزارعها يف  البقر  رعيت  •وطاملا 
كان م���ن نصي���ي ونصي���ب زميلي 
املرح���وم ) مصطفى ابراهيم(  النقل 
اىل مدرس���ة م�س���ة االبتدائي���ة اليت 
أمتم���ت فيها العام الدراس���ي 1964 
لس���ت غريبًا على بلدة  مس���ة ، فقد 
تعرفت عليها منذ أوائل اخلمسينات 
وأنا طفل صغري ، فقد كنت أمضي 
به���ا العط���الت الصيفي���ة أرعى بقر 
أح���د أقاربن���ا كان يقي���م مبس���ة و 
يقود سيارة اإلس���عاف مبستشفاها ، 
وطاملا رعيت البقر يف مزارعها عقب 
موس���م احلص���اد وس���قيته من عني 
مائه���ا ، كن���ت أع���رف كل دروبها 
ومسالكها وأعرف ناسها ويعرفوني 
، كما كانت م�س���ة متثل بالنس���بة 
لنا نقطة االنط���الق يف الطريق من 
واىل مدرسة احلنية زمن عملي بها 
، حي���ث اس���تقبلنا من قب���ل  الزمالء 
اس���تقباال طيبًا واحتفوا بنا ، وسلمنا 
باملدرس���ة  حج���رة  املدرس���ة  مدي���ر 
الستعماهلا سكنًا لنا ، كما خصص 
ل���كل من���ا الفص���ل الدراس���ي ال���ذي 
س���يقوم بتعليمه ، ف���كان من نصيي 
االبتدائي���ة  األوىل  الس���نة  تدري���س 
، وكان ع���دد التالمي���ذ به���ا  كبري 
وكان���وا صغ���ارا بالقي���اس لتالميذ 
املدارس اليت س���بق لي التدريس بها 
؛ رمب���ا ألن الن���اس يف ه���ذه املنطقة 
يعلم���ون أبناءهم يف الوقت املناس���ب 
لقدم وج���ود املدرس���ة أواًل ، وحلالة 
ثاني���ًا  يعيش���ونها  ال���يت  االس���تقرار 
ال���ذي كان  وكان معل���م الفص���ل 
يعلمهم يف الس���ابق ق���د قطع معهم 
ش���وطًا ال بأس به فق���د كان رمحه 
اهلل  معلم���ًا كف���ؤاً وخملص���ًا ، فل���م 
أجد صعوبة يف استكمال تلك السنة 

معهم .
كانت املدرس���ة تطل على الس���احة 
الرئيسة أمام املستشفى من الناحية 
م���ن  الكنيس���ة  جب���وار  الش���مالية 

الناحي���ة الغربي���ة ، وكان لفصل���ي 
ناف���ذة تفت���ح عل���ى تل���ك الس���احة ، 
ميكن من خالهلا مشاهدة القادمني 
 ... العم���ل  دوام  أثن���اء  للمستش���فى 
كم���ا كان أولي���اء أم���ور التالمي���ذ 
يس���ألون عن أبنائهم ويتابعون سري 
دراس���تهم من تلك النافذة مفضلني 
ذلك على  الدخول من باب املدرس���ة 

من الناحية اخللفية . 
 •القريه واحواهلا

م���ع  عالق���ات  كونَّ���ا  م���ا  س���رعان 
ش���باب املنطق���ة واندجمن���ا معه���م ، 
وحددن���ا املتاجر ال���يت نتعامل معها ، 
وس���اعدني يف ذلك أقاميت الس���ابقة 
الن���اس  ان  عل���ى  زي���ادة   باملنطق���ة 
م���ا  اجتماعي���ون س���رعان  يف مس���ة 
يألف���ون القادم أليه���م ويدخلونه يف 
حميطه���م ويتع���ودون عل���ى وجوده 
وه���ذه ميزة رائع���ة متيزهم يف ذلك 
الوقت ؛ رمبا لوجودهم على الطريق 
العام وقربهم م���ن مدينة )البيضاء( 
واستقرارهم يف املنطقة دون ترحال 

.

املق���ر   - مباس���ة   – يوج���د  كان 
الصيفي للمل���ك ادريس رمحه اهلل ، 
وهذا أكس���بها ميزة على غريها من 
البلدات ، ففي موس���م الصيف يقِدم 
أليها ملك البالد حبرس���ه وحاشيته 
ال���زوار  اليه���ا  يق���ِدم  كان  كم���ا   ،
والوف���ود الرمسي���ة والش���عبية اليت 
تأت���ي ملقابل���ة املل���ك ، وكان أهال���ي 
املنطقة من قبيلة الرباعصة وغريها 
يعتزون بوجود امللك بني ظهرانيهم 
، وق���د كانت اخلدم���ات أفضل نوعًا 
م���ا من غريه���ا هلذا الس���بب ، كانت 
بها حمطة توليد كهرباء وحمطة 
تزوده���ا باملي���اه من عني ماس���ة وبها 

شبكة توصيالت مياه للمنازل .
املستش���فى  مباس���ة  يوج���د  كان   
الوحي���د مبنطق���ة اجلب���ل األخضر 
، ب���ه ع���دد قليل م���ن االس���رة ، يقوم 
البس���يطة  احل���االت  مبعاجل���ة 
وحي���ول احل���االت املس���تعصية ال���ي  
مستش���فى )درن���ة( ، وكان لوج���ود 
ذلك املستش���فى اثر هام يف تنش���يط 
كان  كم���ا   ، املنطق���ة  حرك���ة 
باملنطقة مدرسة للبنات وبها شوارع 
معب���دة وبي���وت حديث���ة يف منطقة 
املرك���ز ، كم���ا يوج���د به���ا مركز 
بولي���س ومديري���ة للناحي���ة وإدارة 
للزراع���ة وق���د كان أكث���ر مامييز 
)ماس���ة( يف ذلك الوقت وجود مزارع 
مس���تصلحة من���ذ زم���ن األيطاليني 
يستغلها املزارعون يف زراعة احلبوب 
واخلض���روات البعلية ، كما كانت 
تنتج العنب اخلاص بصناعة النبيذ 
, ولذلك كان موسم جي حمصول 
العنب مناس���بة احتفالية حيث يورد 
املزارع���ون حمصوهلم ملصنع اخلمر 
بالبيض���اء ، وكان���وا حيصل���ون منه 
على دخ���ل وفري .. وكان���ت صناعة 

اخلم���ر مبدين���ة )البيض���اء( تش���كل 
مفارقة كب���رية فرغم ان )البيضاء( 
املدينة املركز للحركة السنوسية 
احملافظ���ة ومصن���ع اخلم���ر يقاب���ل 
للجامع���ة  تابع���ة  مبان���ي  مباش���رة 
األس���المية إال أن ذلك مل يشكل اية 

قضية زمن امللك رمحه اهلل عليه . 
بالقرية س���وق جتاري ال ب���أس به ، 
كان عب���ارة عن ش���وطني متقابلني 
من الدكاكني بينهما س���احة يقام 
فيها سوق اسبوعي يأتي إليه التجار 
ي���وم  كل  ببضائعه���م  اجلوال���ون 
مخي���س كما جيل���ب ل���ه املزارعون 
م���ن احلب���وب  والرع���اة منتجاته���م 
واخلض���ر والفواكه وخاصة الدالع 
والبطيخ ) املساوي ( املميز وكذلك 
العس���ل واحليوان���ات ، وكان الناس 
خمتل���ف  م���ن  للتس���وق  يأت���ون 
األماكن اجملاورة ، فكثري من سكان 
املنطق���ة كانوا يقيمون يف جتمعات 
س���كنية اقيم���ت بالعه���د األيطال���ي 
تس���مى ) القروبوات ( ش���رق ومشال 

وجنوب البلدة ولكل بيت من بيوت ) 
القروبو( مزرعة يف املنطقة القريبة 
اإلش���ارة  وجت���در   ، التجم���ع  م���ن 
اىل ح���ي بي���وت الصفي���ح  يف اجلزء 
الش���مالي الغرب���ي من البل���دة حيث 
كان ع���دد م���ن األهال���ي يقيمونه���ا 
هناك لتعذر وجود مساكن يف ذلك 
الوقت ، وكان معظمهم من العمال 
واملوظفني الصغار الذين يعملون يف 
الدولة ، كما كان عدد منهم خالي 
عم���ل نظ���راً لع���دم وج���ود وظائ���ف 
تشغيل آنذاك قبل مرحلة البرول .

كم���ا م���ر بنا س���ابقًا توج���د بالبلدة 
كنيسة مقامة منذ العهد األيطالي 
، وكان���ت ال تزال تس���تقبل املصلني 
عمل���ي  تاري���خ  حت���ى  املس���يحيني 
باملنطق���ة به���ا ق���س مقي���م ، ويؤمها 
املس���يحيون العامل���ون باملستش���فى ؛ 
وخاصة األخ���وات املمرضات الالئي 
التمري���ض  بأعم���ال  يقم���ن  ك���ن 
خ���اص  ن���زل  وهل���ن  باملستش���فى 
باملستش���فى ويتمتعن بسمعة طيبة 
بني األهالي وكان ناقوس الكنيسة 
ي���دق عن���د الس���اعة الثانية عش���رة 
الن���اس  وكان   ، النه���ار  منتص���ف 
يتعرف���ون عل���ى الوق���ت م���ن خالله 

لندرة الساعات يف ذلك الوقت .
كان باملستش���فى قس���م لألم���راض 
في���ه  العناي���ة  تك���ن  ومل   ، العقلي���ة 
باملستوى املطلوب كما كان ظاهراً 
حينه���ا ، اذ كان���وا يثريون الش���فقة 
ال���يت  الرث���ة واالوس���اخ  ملظاهره���م 
الب���كاء والصياح  تعلوه���م ومش���اهد 
والعويل ، ومتزي���ق الثياب والضرب 
والتقريع من قبل املش���رفني عليهم 
.... كن���ا كلم���ا مررن���ا بالقرب من 
قس���مهم ومسعنا أصواته���م أو رأينا 
بعضهم م���ن خالل الب���اب ندعو اهلل 
ان يلطف بهم ويش���فيهم ,وان يبقى 

علينا عقولنا.

) مع  بعض معلمي مدرسة ماسة 1964م(

)مدخل القصر امللكي – على حاله على الطريق العام ()مدرسة مسة القدمية (

ال��ب��داي��ة  ت��ك��ون  ق��د  ’القاعدة‘  م��ن 
املشهد،  على  نظرة  إللقاء  املناسبة 
وإن كانت اجلذور الفكرية تذهب 
القاعدة  نشوء  من  أبعد  هو  ما  إىل 
ب��ك��ث��ري. ل��ق��د ت��أس��س��ت ال��ق��اع��دة يف 
نهاية الثمانينيات من القرن املاضي 
الروسي  االحتالل  حماربة  بهدف 

ألف��غ��ان��س��ت��ان. وج����اء ذل��ك 
مببادرٍة أمريكية كما هو 
معروف وموّثق، وبتمويٍل 
ع��رب��ي، وت��س��ه��ي��الٍت من 
العربية  ال���دول  ع��دي��د 
واإلس��الم��ي��ة. وع���الوًة 
ع��ل��ى امل����ال وال��رج��ال 
كان  والتسهيالت، 
صياغة  م��ن  ُب����ّد  ال 
ح�����اف�����ٍز م���ع���ن���ويٍّ 
أخ�����الق�����ّي ي��دف��ع 
ال����ق����وَم ل��ل��ح��رب 
وال����ت����ض����ح����ي����ة 
ب���������������������األرواح 
واألم���������وال يف 
ت����ال����ف����ه����م 
م������ع ق���ط���ٍب 
ع���امل���ي ض��ّد 
األمر  آخ��ر؛ 
الذي كان 

أق�����وى م���ا ي��ك��ون 
وتنظري  اجل��ه��اد  إىل  ال��دع��وة  يف 

ُتواِجه  ومل  ل��ه.  اجلهادية  السلفية 
امل��ش��روَع م��ق��اوم��ًة ُت��ذك��ر يف ظل 

مجود الفكر وهيمنة السلطة.
وأن��ت��ج ال��ع��راق وس��وري��ا مج��اع��اٍت 
م��ت��ط��رف��ًة ج���دي���دة، ان��ش��ق��ت عن 
ال��ق��اع��دة وف��اق��ت��ه��ا ت��ط��رف��ًا. نشأت 
مواجهاٍت  إطار  يف  التنظيمات  هذه 
وت����ّدي����اٍت إق��ل��ي��م��ي��ٍة ب���ني ع���رٍب 
ونظاٍم  وشيعة،  سّنٍة  وبني  وفرس، 
التنظيماُت  ه��ذه  تنشأ  مل  ون��ظ��ام. 
ف��راغ،  من  عودها  ويشتّد  اجلديدة 
قبلها  القاعدة  مثل   ��� أي��ض��ًا  فهذه 
وترضها،  متّوهلا  دواًل  وج��دت   ���
يرّبر  وَم��ن  أمامها،  احل��دود  وتفتح 
احلالة  هذه  يف  النجاح  وك��ان  هلا. 
سريعًا وأكرب مما ميكن للغرب أن 
’الدولة  حيتمله خاصة بعد إعالن 
ذب��ح  مسلسل  وب����دء  اإلسالمية‘ 

رعايا أمريكيني.
أع���ل���ن ال���غ���رب ب��ق��ي��ادة ال���والي���ات 
املتحدة عن إنشاء تالف عسكري 
اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  حملاربة 
ومن  قدراته  ’تقليص  املعَلن  هدُفه 
َثم دحره‘، وأدواته ’القوة العسكرية 
القانون  فرض  وأجهزة  واملخابرات 
والعمل الدبلوماسي‘. وانضّمت إىل 
هذا التحالف دوٌل عربية، من بينها 
م��ن م���ّول وس��ان��د وس��ّه��ل تأسيس 
ن��ف��س ه����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م ومج���اع���اٍت 
مماثلٍة له يف التطرف والسلوك، يف 

كال املشرق واملغرب العربيني.     
هذه  ي��د  على  املسلمون  عانى  لقد 
التنظيمات أكثر مما عاناه الغرب 
قتال ًمبختلف  مضاعفة،  أضعافًا 
القتل، وتعطياًل للمؤسسات  أشكال 
وامل����ص����احل، وت����دم����رياً ل��الق��ت��ص��اد، 
��رة. وك��ان  وإش��ع��ااًل حل��روب م��دمِّ
التنظيمات  هلذه  بالتصدي  األْوىل 
األم������ُة اإلس���الم���ي���ُة 

ن����ف����ُس����ه����ا، 
ال��دع��وة  ان��ت��ظ��ار  دون  م���ن 

ل��الل��ت��ح��اق ب��ت��ح��ال��ٍف م���ع أح���د، 
من  حكمٌة،  هناك  كانت  إن  ذل��ك 
تلك  إط���الق  يف  مصاحلها،  زاوي���ة 

التنظيمات أساسًا.
تقع على علماء الدين ورجال الفكر 
مسؤوليٌة كربى يف أن جيّددوا وأن 
وال��رمح��ة  ال��ع��دِل  ملفاهيم  ُي��ع��ي��دوا 
جديرٌة  هي  اليت  مكانَتها  واحلرية 
يف  للحق  وأي��ض��ًا  اإلس����الم؛  يف  بها 
خنطئ؛  أن  يف  واحل��قِّ  خنتلف؛  أن 
وللعقل والتفكري؛ وليخّلصوا الدين 
مّما شابه من غلوٍّ وتطرٍف، وتقليٍد 
املغَلَق  وليفتحوا  ت��دّب��ر؛  دون  م��ن 
العصر  ح��ض��ارِة  على  األب���واب  م��ن 
فكِر  وعلى  واستكشافاتها  بعلومها 
األم����ِة ن��ف��ِس��ه��ا مب���دارس���ه وأل��وان��ه 
وم��س��اه��م��ات��ه ع��ل��ى م���دى ال��ت��اري��خ، 
مواجهة  على  األم���ِة  ق���درُة  ل��ت��زداَد 
األرض  وع��م��ارة  العصر  ت��دي��ات 
ال��ك��ون وعظمة  واس��ت��ج��الِء أس���راِر 
اخلالق؛ ولتتحول الدعوة إىل الدين 
ال��ق��وي��م، ك��م��ا أراده����ا اهلل، دع���وًة 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، وليس 
وكراهيٍة  وفظاظٍة  ِغلظٍة  دع��وَة 
حباجة  السائد  الفكر  دماء.  وسفِك 
ومناهج  فاجتهادات  التجديد،  إىل 
أئمة وعلماء السلف وليدُة معارف 
وث��ق��اف��ات أزم��ن��ت��ه��م؛ هل��م اإلج��الل 

والتكريم وليس التقديس وجتميد 
وال  هم  اجتهاداتهم  يف  الدين  علوم 
أح���د ب��ع��ده��م. ف���رٌض ع��ل��ى علماء 
األمة أن جيتهدوا وجيّددوا يف كل 
بعلمائها  األم��ر  ك��ان  كما  زم��ان 
وقرنني  بقرن  البعثة  بعد  وأئمتها 

وأكثر من الزمان. 
ل��ق��د غ����ّض أغ���ل���ب ع��ل��م��اء ال��دي��ن 
ال���ط���ْرَف ع��ن االس��ت��ب��داد وال��ظ��ل��م 
الطقوس،  قيمة  وأع��ل��وا  وال��ف��س��اد، 
وجعلوا من طاعة السلطان 
ف������رض������ًا، 
وص��������ّوروا 
قدراً  الواقع 
منه،  فرار  ال 
وس��ك��ت��وا عن 
والقتل  القمع 
وال����ت����ع����ذي����ب 
وإه��دار كرامة 
ومنهم  اإلن��س��ان، 
وأّول  ب��ّرره��ا  م��ن 
علماء  ودخ���ل  هل��ا. 
ومؤسساته،  الدين 
م�����ن دي��������ار ف���ت���وى 
ومجعيات  وات���اداٍت 
تالفاٍت  يف  وغ��رِيه��ا، 
مع السلطة والسياسة، 
ووض������ع������وا ِع���ْل���م���ه���م 
وكّيفوه واصطنعوا منه 
للقمع  وم���ربراٍت  ُحججًا 
أحلقت  أغ��راٍض  وخلدمة 
ال����ض����رَر مب���ص���احل األم����ة 

واألوطان. 
األم����ة حب��اج��ة إلص����الح اخل��ط��اب 
ليكون  وموضوعه  شكله  يف  الديي 
قادرين  راش��دي��ن  ملسلمني  هًا  موجَّ
على التقكري، بل مكّلفني به؛ ُيطِلق 
ع��ق��َل امل��س��ل��م م��ن ع��ق��ال��ه، وي��دي��ن 
انفراد  وي��رف��ض  وال��ت��ط��رف،  الغلوَّ 
باحلكم  مؤسسٍة  أو  البشر  من  أحٍد 
والنوايا،  السرائر  على  الدين  باسم 
وُي��ع��ل��ي ِق��َي��������م ال��ت��ف��ك��ري وال��ت��دّب��ر 
االع��ت��ب��ار لقيم  وي��ع��ي��د  وال��ن��ظ��ر، 
احل��ري��ة وال��ع��دل وال���رمح���ة. تلك 
ستكون ثورٌة من أجل وضع منوذٍج 
األمة من  )بارادايم( جديٍد خيّلص 
أم��راض��ه��ا وي��دف��ع ب��ه��ا، م��ن جديد، 
املساهمة  احلية  األم��م  مصاف  إىل 
ستكون  وت��ل��ك  األرض.  ع��م��ارة  يف 
بدايَة احلرب على التطّرف، خدمًة 
لألمة نفسها وليس خدمًة لغريها. 
تلك ستكون ثورًة، أما غرُي ذلك مّما 
نراه فانقالباٌت وصراعاٌت على املال 
والسلطة، وإن كان منها ما يرفع 

شعارات اإلسالم ظلمًا وبهتانا.

nstulti@gmail.com

التجديد أّواًل ال التحالفات العسكرية
نور الدين السيد الثلثي

السفري جريالد فايرستاين 
:أن الصراع اللييب يف املقام 

األول صراع على املوارد 
والسلطة وبدرجة ثانية 

صراعا أيديولوجيا.
ق���ال النائ���ب األول ملس���اعد وزير اخلارجية األمريكي لش���ؤون 
مالي���ني  إنَّ  فايرس���تاين،  جريال���د  الس���فري  األدن���ى،  الش���رق 
الليبي���ني علق���وا آمااًل كبرية عل���ى أن البالد س���تغتنم الفرصة 
ال���يت يوفره���ا س���قوط نظام الق���ذايف لبن���اء دولة جدي���دة تقوم 
عل���ى مؤسس���ات دميقراطية قوي���ة وتوفري غطاء عمل مس���تقر 

وآم���ن من ش���أنه أن يس���تغل موارد 
الطاق���ة يف توف���ري حي���اة كرمية 
جريال���د  الليبيني.وأوض���ح  ل���كل 
فايرس���تاين ال���ذي كان يتح���ّدث 
اخلارجي���ة  الش���ؤون  جلن���ة  أم���ام 
يف  األمريك���ي  الن���واب  مبجل���س 
»تده���ور  بعن���وان  اس���تماع  جلس���ة 
الوض���ع اللي���ي« أنه ب���داًل من ذلك 
فشلت املؤسسات السياسية والقادة 
اجلدد يف مواجه���ة التحديات اليت 
تواجه البالد، على الرغم من جهود 
العدي���د م���ن الليبي���ني الش���جعان، 
وكذل���ك املش���اركة الفعال���ة من 
وش���ركائها  املتح���دة  الوالي���ات 
الدوليني.وأض���اف أن م���ن مساهم 
وق���ادة  الس���لطة  »مساس���رة 
امليليش���يات يف ليبيا« رفضوا مبادئ 
احل���وار وبن���اء التوافق والتس���وية، 

لصاحل السعي ضيق األفق للمصاحل والتدافع من أجل السيطرة 
على موارد ليبيا.وأشار إىل أن احلكومة املركزية الضعيفة اليت 
دمرها 42 س���نة من حكم القذايف الس���يئ، ثب���ت أنها عاجزة عن 
احلكم وتوفري األمن أو استغالل الفرص االقتصادية.وتابع: "يف 
غي���اب حكومة غري قادرة على الس���يطرة عل���ى األوضاع األمنية 
وسط انتشار اجملرمني وامليليش���يات واجلماعات اإلرهابية اليت 
تقاتل من أجل الس���يطرة واالش���تباكات الض���روس اليت غّذتها 
واس���تفادت م���ن خمزونات األس���لحة احمللية، وتدف���ق املقاتلني 
واألس���لحة نتيج���ة لع���دم قدرة احلكوم���ة على تأم���ني احلدود 
الطويل���ة اليت يس���هل اخراقها، يف األش���هر األخ���رية قتل مئات 
الليبي���ني م���ن املدنيني نتيجة للص���راع، وتقاري���ر األمم املتحدة 
تش���ري إىل أّن ربع مليون ش���خص داخل ليبيا شردوا أو فروا منذ 
بدء االش���تباكات األخرية. والبنية التحتية اليت مت تدمريها يف 
البالد مبا يف ذلك املطارات الرئيس���ية يف طرابلس وبنغازي اليت 
مت استهدافها من قبل امليليشيات املتنافسة فإنه يف الواقع أفضل 
فه���م للصراع يف أجزاء م���ن البالد يف املق���ام األول يعترب صراًعا 
على املوارد والس���لطة، وبشكل ثانوي فقط صراعا أيديولوجيا".

وق���ال: "م���ن الواض���ح أن ليبيا ل���ن متض���ي قدم���ا دون معاجلة 
انع���دام القانون والعن���ف، ال ميكن معاجل���ة العنف دون تقيق 
اإلطار السياس���ي األساس���ي ملس���ار التق���دم إىل األم���ام".وأردف: 
"ولكن التحول السياس���ي يف ليبيا توقف، ويف األس���ابيع األخرية 
احلكوم���ة نفس���ها بات���ت منقس���مة إىل حكومت���ني متنافس���تني 
إحداها يف طرابلس واألخرى يف طربق، واضطر معظم اجملتمع 
الدولي بس���بب العنف إىل مغ���ادرة البالد. ومع تصاعد القتال يف 
مدينة طرابلس يف احلي الذي يقع فيها س���فارتنا، قّررنا تعليق 
العمليات بشكل موّقت وس���حب اجلنود األمريكيني من البالد. 
ونقل الس���فرية جونز وفريق صغري لس���فارتنا إىل مالطا، حيث 
ميكن االستمرار يف القيام بواجباتها الدبلوماسية ومساعدتهم".

وقال النائب األول ملس���اعد وزي���ر اخلارجية األمريكي إّنه على 
قادة التش���كيالت املس���لحة أن يدركوا أن هناك عواقب ألعمال 
العن���ف واألعم���ال ال���يت ته���ّدد التح���ول الدميقراط���ي يف ليبيا. 
مضيًف���ا: "بدأن���ا العم���ل مع أعضاء جمل���س األم���ن الدولي قبل 
أس���بوعني لتأم���ني موافقة باإلمج���اع على ق���رار جملس األمن 
رق���م 2174، الذي ينص على فرض عقوبات األمم املّتحدة ضد 
أولئك الذين يعملون على تقويض عملية االنتقال السياسي يف 

ليبيا".
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بالس��ؤال  ..فلنبدأ  ميادين  يف  ب��ك  •مرحب��ا 
عن اصل احلكاية ...كيف بدأِت مشوارك ؟

ب���دأت عالق���يت باإلذاع���ة من���ذ ان كان 
فتحول���ت  ك���ربت  س���نة   11 عم���ري 
كن���ت   ، ووظيف���ة  عم���ل  اىل  اهلواي���ة 
أحب م���ادة التعب���ري واالنش���اء ومتفوقة 
أن  أتذك���ر  املوضوع���ات  كتاب���ة  يف 
املعل���م كان مينحنا كطالب س���اعتني 
ونص���ف لكتاب���ة املوض���وع ، كن���ت أخذ 
مخ���س س���اعات م���ن الثامن���ة والنصف 
أكت���ب عل���ى راحيت وم���ا أح���ب أيضا ، 
كن���ت احب ف���ن االلقاء وأق���رأ املوضوع 
وأن���ا أعمل إيقاع )وت���ون( واقلد املذيعني 
وأغ���ري صوتي ، وبعده���ا اخذت تدريبات 
مع أس���اتذة صوتيات ألحسن أدائي عند 
الق���راءة لألطف���ال .بالنس���بة لدخول���ي 
اىل اإلذاع���ة طفل���ة ج���اءت ع���ن طريق 
الصدف���ة فق���د ج���اءت إلينا يف املدرس���ة 
مقدم���ة برامج ه���ي لطيفة غ���راد )عام 
برناجما لألطفال  تقدم  1989 كانت 
، يف 2001 كن���ت ناش���طة م���ع مجعية 
 ،  ) الطف���ل  احب���اء  مجعي���ة   ( أطف���ال 
فحض���رت هي احلف���ل وكن���ت مذيعة 
احلف���ل وقرات قصة أيض���ا فانتبهت اىل 
صوت���ي والقائي وطلبتي اىل برناجمها 
) كلم���ة لألطفال ( ص���رت اقدم فقرة 
مت  طف���ل(  كت���اب  يف  )رحل���ة  امسه���ا 
امللتقي���ات  يف  املش���اركة  اىل  انتقل���ت 
جبرب���ة   2003 أوهل���ا  كان  اجلهوي���ة 
وكان اس���م اللقاء )الطف���ل املبدع ( وقد 
)س���حابة  كتبته���ا  بقص���ة  ش���اركت 
اللجن���ة  وأعجب���ت  قرأته���ا   ) االمان���ي 
وعندم���ا ف���زت باجلائ���زة األوىل مت���ت 
اس���تضافيت يف عدد من القن���وات بعدها 
كان عل���ي أن أع���دد قراءت���ي وانوعه���ا 
أتذك���ر أن���ي ب���دأت أتوج���ه اىل كتاب 
أمري���كا الالتينية ) ماركي���ز – ايزابيل 
اللين���دي ...( ق���رأت مكس���يم جوركي ، 
و مي���الن كوندي���را  ، وق���رأت للكت���اب 
التوانس���ة أغلبهم وكنت أحضر لقاءات 
أدبي���ة وتعرفت على بعضه���م وبعضهم 
 ، ل���ي  تش���جيعا  نتاج���ه  يهدي���ي  كان 
اهتمم���ت بالقصة القص���رية وبالرواية 
واستمرت مشاركاتي يف عدة ملتقيات 
تقيمه���ا دور الثقافة يف تونس وتديدا 
مس���ابقات القصة القص���رية وتصلت 

50 جائ���زة أوىل يف  عل���ى أكث���ر م���ن 
مسابقات القصة القصرية بتونس .

ك��ون  أخ��رى  بلغ��ة  القص��ة  كتب��ِت  •وه��ل 
ختصصك لغات ؟

كتب���ت لف���رة ش���عرا بالفرنس���ية  ثم 
قص���رية  قصص���ا  كتب���ت    ، توقف���ت 
ختصص���ي  أنه���ا  حبك���م  باالجنليزي���ة 
الرئي���س يف اجلامع���ة لكن تظ���ل اللغة 

العربية هي األمجل لدي ألكتب بها .
•ب��ني املوهب��ة املبكرة والدراس��ة ه��ل حصل 

تعارض ؟
اهتمم���ت بدراس���يت طبع���ا وكن���ت من 
املتفوق���ات وأحصل على الراتيب األوىل 
، وقد ختصصت يف ش���عبة أدبية أحببت 
الفلس���فة واللغات العربي���ة اإلجنليزية 
والفرنس���ية واتق���ن االس���بانية أيض���ا ، 
وكان���ت أس���رتي من املش���جعني وحتى 
إذ  حبال���ي  ت���رأف  كان���ت  والدت���ي  أن 
تراني أش���قي نفسي بدراس���يت وهواييت 

يف القراءة .
باألطف��ال  اخل��اص  نش��اطك  ع��ن  •ق��رأت 

الصحفيني حدثينا عن هذه التجربة ؟
املغ���رب   نظم���ت كس���فرية ألعالم���ي 
العرب���ي دورات تدريبي���ة ، ث���م فتح���ت 
 ( اس���م  ت���ت  اخل���اص  مش���روعي 
الصحفي الصغري ( وقد متثلت جتربيت 
حني كنت طفلة وس���ألي معلمي ماذا 
س���تصحبني عندما تكربين ؟ كنت أرد 
بأن���ي س���أكون صحفي���ة ،ول���ن أنس���ى 
ان���ه اتيح���ت ل���ي الفرص���ة م���ن خ���الل 
عمل���ي الصحف���ي واالذاع���ي والتواصل 
م���ع الن���اس ، وهي م���ا جعلت���ي أفكر يف 
تنمي���ة مواه���ي وتطويره���ا ، وقلت من 
خالل ما تلقيته من دورات أعكسها على 
األطف���ال وكنت قد كتبت مس���رحية 
لألطفال فتش���جعت خل���وض التجربة 
معهم بصقل مواهبه���م وهم يف مرحلة 
تضي���ع  أن  قب���ل  وتوظيفه���ا  الطفول���ة 
.وبدأت مشروعي معهم عندما كنت يف 
اإلذاعة عملت اعالن���ا على الفيس بوك 
ودعوة وطلب���ت من زمالئي الصحفيني 
نش���ر ذل���ك اإلع���الن ث���م أخ���رت م���ن 
املتقدم���ني م���ن اخلامس���ة اىل اخلمس 
عش���رة س���نة وعمل���ت معه���م دورة لكل 
مرحل���ة عمري���ة م���ن 5:8، م���ن 8: 11، 
م���ن 12: 15 تدريبه���م كان يف مدين���ة 

العلوم حاول���ت ان أتركهم قريبني من 
مرك���ز املعلوم���ات كان كل فريق به 
مخس���ة يقدم���ون تقاريره���م يف ش���كل 
فيدي���و منهم املق���دم الرئيس واالخرون 
وكان  فق���رات  اىل  العم���ل  يقس���مون 
الكام���ريا  حيمل���ون  متطوع���ون  معه���م 
يس���اعدونهم وبعضه���م الي���وم يش���ارك 
ويقدم الربامج وص���ل عمرهم 15-16 
س���نة كان���ت جترب���ة رأئع���ة وكان���ت 
هل���م صفح���ة عل���ى الفيس بوك باس���م 
الصحف���ي الصغ���ري ، مل اس���تطع عم���ل 
موق���ع ألن عملي كان جهدا خاصا ومل 
أحصل فيه على أي متويل فقط أحببت 
العم���ل وخضته معه���م وبعده���ا عملت 
ش���راكة مع املركز العرب���ي للطفولة 
بب���ريوت 2012 وحبك���م عمل���ي الي���وم 
كمراس���لة ومع���دة ومقدم���ة تقاري���ر 
توقفت ولكن س���أرجع اىل املشروع قريبا 
منحوني فرصة وكنت طفلة س���أمنح 

لألطفال فرصتهم .
•ملن تديين بالدفع بك يف هذا املشوار املُثابر 

وانت الشابة العشرينية ؟
انتبه���وا اىل  احلم���د هلل أغل���ب معلم���ي 
موهبيت ودفعوا بي ومبوهبيت منذ بدأت 
أحب كتابة القصة وأعطوني الفرصة 
لتنمي���ة ذلك كما عائليت اليت منحتي 
الثق���ة الكبرية ، ش���جعي والدي وكان 
كان���وا  حميط���ي  كل   ، الداف���ع  نع���م 
يشجعوني على املشاركة يف املسابقات 
يف تونس أو يف واليات أخرى ويسألوني 
ع���ن ماذا فعلت ؟ وكي���ف كان يومي ؟ 
وأع���رف أن بعض���ا م���ن صديقاتي كن 
الصعوب���ات ومن���ه  يعان���ني بعض���ا م���ن 
هاجس اخلوف من األهل عليهن ، ورمبا 
بالنس���بة ل���ي أرضي���ت أهل���ي بتفوق���ي 
وجناحي يف الدراس���ة وكانت دراس���يت 
ممت���ازة .أتذك���ر هنا اس���تاذي ش���كري 
معلم���يت  غدي���ره  وحبيب���ة   ، امله���دواي 
الفرنس���ية  اللغ���ة  يف  الثان���وي  باملعه���د 
،دكتور شكري أدين له بتلك املناقشات 
اليت كان يفتحها معي يف احدى املرات 
اخذني من ش���عري ) مداعبا ( وانا اصعد 
الس���لم وق���ال لي ملاذا قدم���ت موضوعك 
به���ذا الش���كل ؟ كان املوض���وع املطل���وب 
يكت���ب  وه���و   ، احلدي���ث  الش���عر  ح���ول 
الش���عر احلر وقد طرح موضوع الش���عر 

يف حص���ة االنش���اء فاحنزت اىل الش���عر 
اجلاهل���ي رغم اني كنت مهتمة بش���عر 
دروي���ش مث���ال واح���ب الش���عر احلديث 
لك���ي احنزت اىل عمق الش���عر اجلاهلي 
واللغ���ة الرصينة وم���ا بعده وقل���ت له : 
لس���ت أع���زو ذلك عل���ى طفولة ش���عرنا 
احلديث بل اىل ع���دم داللته، بعد مازلنا 
نش���هد خماض���ا صعب���ا ال نضم���ن اب���دا 
ب���أن يأتينا مبولد صحيح ق���ال لي : هذا 
الش���عر املوجود يف يومنا هذا ال يعجبك ) 
ويقصد مذهبه الشعري أيضا( واحتمل 
نقاش���ي احل���اد ، كنا نتناق���ش باحلجة 
مما عرفت ودرست ، ويف اخلتام قال لي 
: كان معدلك عش���رة على عشرين وانا 
منحاز للش���عر احلديث ولكن سأمنحك 
، وكانت من افضل  15 على عش���رين 

الدرجات يف الفصل 
•ه��ل هن��اك مفاتي��ح ملش��اركتك الدولي��ة 

وفوزك مؤخرا ؟
رمب���ا يف اخللفية م���ا فتح األب���واب لي ، 
ح���ني انتقل���ت اىل املش���اركات الدولية 
للم���ران والتعلم ، س���افرت لع���دة دول : 
أمريكا ، املانيا ،وغريها  تقريبا زرت بلدانا 
من كل قارات العامل ، كما سافرت اىل 
دول عربي���ة : اجلزائ���ر واملغ���رب ومنها 
ليبيا س���افرت إليها 2007 كانت زيارة 
بدع���وة م���ن مرك���ز املدينة للوس���ائط 
املتع���ددة ، انتقلت اىل الكتابة الصحفية 
وكنت مراسلة ملوقع املرأة اليوم يف دبي 
اعمل لقاءات مع الس���يدات البارزات هنا 
،وعملت أيضا مع منظمة العفو الدولية 
عدي���د  يف  ش���اركت  الدمن���ارك  ف���رع 
التظاهرات كم���ا انضممت  اىل ملتقى 
وكن���ت  الع���رب  الش���باب  اإلعالمي���ني 
سفريته يف املغرب العربي له وقد نظمنا 
لق���اءات يف األردن ،ويف البحرين 2012 
حض���ره كب���ار اإلعالميني واملؤسس���ات 
اإلعالميني كانت حماوره متعددة وقد 
قدم���ت احدى جلس���اته كان موضوعها 
االع���الم الش���بابي بني الواق���ع والطموح 
) دامت س���اعة ونصف ( رأيت اجللسات 
اليت س���بقتي تاب���ي مدراء املؤسس���ات 
الش���هرية وت���رك الش���باب اإلعالمي���ني 
أخر املتحدثني فقررت أن أتيح الفرصة 
للش���باب القادمني م���ن ال���دول العربية 
وأخذت هلم بثأرهم ) تضحك ( وكانت 

جلس���ة حامية ثم منحت االخرين حق 
الرد وكانت أول جتربة لي يف التقديم 

املباشر واستمتعت بها .
•م��ا قص��ة ف��وزك باجلائ��زة األوىل ملكت��ب 

التنمية والسكان باألمم املُتحدة ؟
كانت فرصة لدخولي عامل التلفزيون 
، اخذت جائ���زة صندوق األم���م املتحدة 
للس���كان والتنمية مس���ابقة مبشاركة 
العدي���د م���ن صحف���ي البل���دان العربية 
وحمل���اور متع���ددة أيض���ا منه���ا متك���ني 
امل���رأة ، الش���باب ، التنمية ، بالنس���بة لي 
اخ���رت موض���وع متك���ني املرأة أرس���لت 
العم���ل عرب االميي���ل ومل أتوق���ع اختيار 
عملي وبالنس���بة لي العربة باملش���اركة 
لعلي اس���تفدت من جترب���يت مع تدريب 
ميديا أكش���ن وه���و ما فتح ل���ي اجملال 
لألنتق���ال م���ن الصحاف���ة املكتوب���ة اىل 
الريبورت���اج التلفزيون���ي ، فق���د كانت 
التقاري���ر التدريبي���ة ال���يت قدمتها للي 
بي س���ي أوهلا حول ص���ورة تونس كما 
تروج هلا وس���ائل االع���الم ، الثاني حول 
متكني املرأة ، والثالث حول املنتوج الفي 
بعد عام من ثورة  14 جانفي ، الشريط 
الثاني هو الذي قدمته للمسابقة حينها 
كنت يف تدريب على القيادة يف شيكاغو 
، وارس���لته للمنظمة عرب االمييل السنة 
املاضي���ة ، وكن���ت ش���اهدت ام���رأة من 
بنزرت تصنع الفخار هذه املرأة ساعدتها 
مجعي���ة بش���راء منتوجه���ا ومتكنت من 
مساعدة أبنائها ، وكان الفيديو حيتوي 
على لقاء مع السفارة الداعمة للمشروع 
، وم���ع رئيس اجلمعية ومع املرأة وابنها 
، كتب���ت الس���يناريو وق���رأت التعلي���ق ، 
التقرير مدت���ه ثالث دقائ���ق ، وفوجئت 
حني جاءني اتصال الس���اعة 11 صباحا  
يوم 4 أغس���طس من منس���قة املشروع ) 
اجلائ���زة األوىل لصندوق األمم املتحدة 
للس���كان والتنمي���ة ( حلض���ور تكرميي 
وفائزي���ن أخرين يف ملتق���ى الربملانيني 
اجملل���س  اس���تضافه  ال���ذي  الع���رب 
التأسيس���ي )الربملان التونسي ( حبضور 
ممثل���ني م���ن ال���دول العربي���ة ، ومكتب 
األم���م املتحدة واحلمد هلل س���يظل ذلك 

حافز لي للمزيد من العمل .

نورا جمذوب : ستظل اجلائزة حافزا ومشجعا لي للمزيد من العمل

 ،)TNN ( ن���ورا جم���ذوب صحفية ومراس���لة بالقن���اة اإلخبارية التونس���ية
بدأت عملها منذ تسعة أشهر ، كتبت القصة القصرية وحصدت العديد من 
اجلوائز عن قصصها ، هي اليوم طالبة ماجستري اتصال اعالمي ، نلتقي معها 
بعد حصوهلا على اجلائزة األوىل لصندوق التنمية والس���كان باألمم امُلتحدة 
إلنتاجه���ا ) اعدادا وتقدميا ( لش���ريط تلفزي يتتبع س���رية صانعة فخار من 

بنزرت.
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كث���ري ما أج���د نفس���ي حمرج���ًا ويف 
وض���ع ال أحس���د علي���ه عندم���ا تنهمر 
عل���ي ابن���يت من���ذ صغره���ا بواب���ل من 
األس���ئلة اليت، أعرف لكم، إما ال أجد 
هلا جوابًا أو إني أحاول إجابتها بشكل 
في���ه كث���ري م���ن التناق���ض والتهرب 
من الواقع ورمب���ا قليل من املصداقية، 
مما جيعله���ا ترمقي بنظ���رات كلها 
استفس���ار وتعج���ب مما أقوله ولس���ان 
حاهلا يقول لي: " ملاذا يا أبي ال تس���طع 
باحلقيق���ة وختلصنا؟ ". أعتقد أن هذا 
حال الكثري من اآلباء ممن يعيشون يف 

املهجر.
تع���ودت ابن���يت من���ذ الصغ���ر، متابع���ة 
كلم���ا  اإلع���الم  وس���ائل  تقول���ه  م���ا 
اس���تطاعت، حبث���ًا ع���ن أخب���ار تع���ي 
بشؤون العرب وبلدانهم، وما أكثرها. 
كي���ف ال ووالدها عربي األصل، يعتز 
أمامه���ا بذلك ويس���عى إلقناعه���ا بأنها 
ه���ي ذاتها تنتمي ألولئ���ك احلفنة من 
البش���ر، حفاظ���ًا عل���ى هويته���ا، وطاملا 
حدثه���ا ع���ن مفاهي���م، رمبا ب���دت هلا 
غريب���ة، يعتربها من صف���ات العربي، 
والوطني���ة  والنخ���وة  كالش���هامة 
والشجاعة والعزم والشورى واالنتماء 
وحب األهل واألصل والعفة والعروبة، 
وهي ال���يت ولدت ونش���أت خارج أرض 
الع���رب، ومل ت���زر بل���د والده���ا مطلقًا 
لعراقي���ل وضعها أن���اس يف ذلك البلد 
الب���الد  عن���ق  عل���ى  قابض���ني  كان���وا 
ويتحكم���ون يف مصائر البش���ر، فخرج 
والدها فاّراً جبل���ده تاركًا هلم اجلمل 
وم���ا محل، مفض���اّل الغرب���ة واهلجرة 
وس���ط أناس غرب���اء عليه، رمح���اء به، 

أكثر من ناس بلده .  
أزف هذه املقدمة وأن���ا أدرك متامًا إن 
ما جيري منذ زم���ن وإىل توِّنا احلالي 
بالكثريي���ن  يبع���ث  الع���رب،  ع���امل  يف 
م���ن خارج���ه عل���ى ط���رح العدي���د من 
ح���ول  والتس���اؤالت  االستفس���ارات 
حقيقة ما جيري، نظراً ألن املعلومات 
واألخب���ار تتدف���ق عليه���م م���ن طرف 
واح���د ال ينتمي للع���رق العربي، جلها 
أو ال مي���ت  ب���ه  أو ُمتالع���ب  خمتل���ق 
للحقيق���ة بصل���ة، إضاف���ة إىل أولئك 
يومي���ًا  األح���داث  يتابع���ون  ال  الذي���ن 
النهماكهم يف مشاغل دنيوية أخرى، 
أو أن تل���ك األح���داث واملآس���ي جت���ري 
بعيداً عن بالده���م وبالتالي ال تعنيهم 

مباشرة.
فمع تزاي���د احلروب يف بل���دان العرب 
ال���يت  واألرواح  تس���يل  ال���يت  والدم���اء 
تزهق واألبري���اء الذين ُيطحنون كل 
يوم بال ذن���ب، يف غزة وليبي���ا والعراق 
قادم���ة،  والبقي���ة  واليم���ن،  وس���وريا 
أصبحت ابنيت، وعلى شاكلتها الكثري 
ممن نعرفهم عن قرب، تطرح أسئلتها 
تل���ك  اس���تمرار  س���بب  ع���ن  بإس���هاب 

احل���روب واملآس���ي، وأنا أح���اول جاهداً 
حذف الكرة خارج ميدان العرب وأبني 
هل���ا إن األس���باب آتية من اخل���ارج، ِمن 
َمن نس���ميهم أعداء األمة والدين، من 
املس���تعمر واحملتل والغاصب والدخيل 
واملس���توطن،... مع نوع من التواطؤ من 
بعض ح���كام الع���رب، فتجيبي: ولكن 
م���ا مينع العرب م���ن توحيد صفوفهم 
األع���داء  أولئ���ك  وج���ه  يف  والوق���وف 
واحل���كام طاملا توجد يف أيديهم معاول 
مواجهة الق���وى األجنبية الطامعة يف 
خريات بلدانهم؟، ثم ملاذا تعدد بلدانهم 
وهم الذي���ن جتمعه���م األرض واللغة 
والدي���ن والتاري���خ والع���ادات....؟. مل���اذا 
ال ينهج���وا اخل���ط ال���ذي س���ارت عليه 
أوروب���ا املتحدة رغم اخت���الف لغاتها؟. 
أال يّدع���ي الع���رب أن اإلس���الم ظه���ر 
فنقل���وه  كلمته���م  ووّح���د  بأرضه���م 
إىل أصق���اع الدني���ا ونش���روا تعاليم���ه 
دون عن���اء يذك���ر، من ش���رق األرض 
فلم���اذا  مغربه���ا؟.....؟.....؟.....؟،  إىل 
يتحارب���ون الي���وم فيم���ا بينهم باس���م 

اإلسالم؟. 
كث���ري م���ا تصدمن���ا وس���ائل اإلعالم 
الغربية، ال���يت نصفها باملعادية لديننا، 

بأن اهلجمات اليت ينفذها إس���الميون، 
من متطرف���ني ومتزمتني، هي " حرب 
مقدس���ة"، أي ديني���ة، وبالتال���ي تنب���ع 
م���ن اإلس���الم، ولو تس���اءلنا عن س���بب 
ه���ذه احل���رب، اخلالية م���ن اجليوش 
العصري���ة،  واألس���لحة  النظامي���ة 
ال  عن���ف  أعم���ال  جم���رد  لوجدناه���ا 
طائل من ورائها سوى تشويه اإلسالم 
واملس���لمني، ويعتقد من يق���ف وراءها 
إنهم جياه���دون يف س���بيل اهلل وإعالء 
لش���أو اإلس���الم، وإال فكي���ف يري���دون 
مواجه���ة ق���وى ك���ربى جمتمع���ة يف 
تالف���ات ومتل���ك جيوش���ها أحدث ما 
أنتج���ه التصني���ع احلرب���ي احلديث؟. 

الفيلس���وف  ق���ول  حيضرن���ي  وهن���ا 
"عندم���ا  هولب���اخ:  ب���ارون  الفرنس���ي 
يعتقد بعض األن���اس إنهم الوحيدون 
الذي���ن خيافون اهلل،  – دون غريه���م- 
فلن يصدهم أحداً عن مبتغاهم". أنهم 
بأعماهلم تل���ك، اليت ال يرضى عنها – 
ال أق���ول اهلل ألني ال أعلم إن كان اهلل 
راضي���ًا عما حي���دث-، ب���ل ويعارضها، 
غالب املس���لمني األبرياء الذين يعانون 
أنفسهم من ويالت العنف، بل إن هذه 
األعم���ال كان���ت حجة لدخ���ول قوات 
الع���رب ت���ت دعاي���ة  أجنبي���ة أرض 

حماربة اإلرهاب. 
أعود إىل ما يدور من حديث بيي وبني 
ابن���يت ليصل إىل وض���ع بلدنا احلبيب 
ليبيا. تس���ألي إذا كان نظ���ام القذايف 
قد وق���ف زمن���ًا طوياًل جلم���ود صخر 
س���د طريق الليبيني حن���و التقدم، ثم 
أزاح���وه وارتاحوا م���ن عنائه قبل ثالث 
س���نوات، فلم���اذا احلرب مش���تعلة إىل 
يومن���ا ه���ذا؟. أمل خيلو اجل���و لليبيني 
ك���ي يتنش���قوا عب���ق بلده���م يف ت���وادٍّ 
وتراحم بعد أن رحل الطاغية املس���بب 
للتلوث، ودار اهلواء النقي مبسام البالد 
وزالت العتمة بسطوع مشس احلرية؟ 

ذن���ب  وم���ا  والقت���ل؟  املواجه���ة  فِلم���ا 
األبري���اء؟. ملاذا اختل���ط احلابل بالنابل 
وخ���ان الثائر ثورته على الظلم ليظلم 
اآلخرين، وأصبح الزمل ثائراً ليستغل 
الفوض���ى ويقف���ز على خ���ريات البالد 

بعد أن كان حيارب الثوار؟.
كثري م���ا أجدن���ي واقفًا مبه���وراً أمام 
س���يل األس���ئلة ال���يت ال أج���د هل���ا رداً 
مقنع���اًً، لواقعية األس���ئلة وعدم وجود 
اجلواب الشايف، وأجدني أختبئ وراء أن 
األطراف املتنازعة ال متثل إال شرحية 
بسيطة من اجملتمع الرافض هلا، تتبع 
ألوامر قوًى خارجية ال تضمر لش���عب 
ليبيا إال الشر واحلقد. وعندما يسقط 

يف ي���دي أم���ام اس���تحالة ال���رد بش���كل 
مقن���ع، أجدني مضط���راً لاللتجاء إىل 
ت���رك األمر بي���د اهلل وأنا أق���ول هلا أنه 
سبحانه وتعاىل يقف يف صف األبرياء 
والوطنيني الش���رفاء واألوفياء لبلدهم 
وإن ليبيا سبق هلا وأن عانت الكثري من 
الويالت والكوارث، وأنا ٌاِس���رٌّ يف داخلي 
أن كوارثه���ا احلالي���ة تأتيه���ا على يد 
أبنائه���ا، وإنه���ا س���تخرج م���ن حمنتها 

قريبًا بإذن واحٍد أحد.
يول���د  عندم���ا  اللي���ي  ش���عبنا  اعت���اد 
ألحدهم مولوداً جديداً تقديم التهنئة 
له والتمي بأن جيعل اهلل مولوده من " 
أبن���اء الوطن الصاحلني". كان الوطن 
أع���ز م���ن الوالدي���ن واأله���ل واألقارب 
والقبيل���ة والناحي���ة واجلهة، فالوطن 
أغل���ى م���ن كل ش���يء ويه���ون دون���ه 
كل مثني، بل ويأتي يف مرتبة تس���بق 
الدي���ن. واليوم، بتصرف���ات الكثري من 
أولئك الذين متن���ى الناس آلبائهم أن 
يكون���وا " من أبن���اء الوطن الصاحلني"، 
أصبح الوطن يباع ويش���رى يف س���وق 
النخاسة بثمن خبس، يداس باألقدام 
تس���تباح  ب���ل  العس���كرية،  واخل���وذات 
وتنته���ك أرضه من كل دخيل. وهكذا 

أبنائه���ا  أق���دام  ت���ت  الب���الد  دم���رت 
املتنازعني على السلطة واملال والثروة، 
وب���ني الزع���م بأنه���م يقاتل���ون باس���م 
الدين أو باسم احلرية والدميقراطية 

ضاع الوطن.
الطوائ���ف  بع���ض  اخت���ذت  لق���د 
وم���ن  الدي���ن  م���ن  والتحالف���ات 
الدميقراطي���ة مطي���ة لتبل���غ غايته���ا 
املنش���ودة وتق���ق مآربه���ا املش���بوهة، 
وأص���ول  امل���آرب  تل���ك  تتناف���ى  إذ 
ناحي���ة،  م���ن  احلق���ة  الدميقراطي���ة 
وتعالي���م الدي���ن يف الكثري م���ن املواقع 
تهمه���ا  أن  دون  ثاني���ة،  ناحي���ة  م���ن 
يف ذل���ك لوم���ة الئ���م، ب���ل إنه���ا تلقى 

الش���فاعة والتأييد من كبار ش���يوخنا 
ن���ار  الذي���ن مل يتورع���و ع���ن تأجي���ج 
الفتن���ة وتريض طائفة على أخرى، 
وكأنهم يرس���لون شبابنا إىل حماربة 
معتدي���ن على الوطن أو غرباء أتوا من 
اخل���ارج. أو أولئ���ك العس���اكر الذي���ن 
اصطف���وا جباهزي���ة تام���ة ال حملاربة 
عدو خارجي، وإمنا للقضاء على شباب 
صدق���وا م���ا عاه���دوا اهلل عليه حس���ب 
رأيه���م، ومل يت���وان كال الطرفني عن 
ض���رب املدني���ني األبري���اء اآلمن���ني يف 

عقر ديارهم يف سبيل بلوغ غايتهما.   
إن الدميقراطية اليت تأتي على أس���نة 
الثقيل���ة  واألس���لحة  البن���ادق  ح���راب 
والذخائر احلي���ة، ليس مرغوب���ًا فيها 
املقب���ور  فالطاغي���ة  اإلط���الق،  عل���ى 
كان ق���د وصل إىل احلك���م على منت 
دباب���ة حام���اًل رشاش���ًا وم���ات ويف يده 
رش���اش، ورح���ل بع���د أن قت���ل اآلالف 
م���ن أبناء الش���عب، جلهم م���ن األبرياء 
واملعارض���ني. ال نري���د أن يعيد التاريخ 
اللي���ي  فالش���عب  ليبي���ا،  يف  نفس���ه 
كطائ���ر العنقاء، نه���ض من حمرقته 
م���دركًا أن االس���تيالء عل���ى احلك���م 
بقوة الس���الح أمر ينتم���ي إىل املاضي، 
العس���كرية  االنقالب���ات  عص���ر  وإن 
أصبح يدّرس يف كتب التاريخ فقط، 
ويرف���ض رفض���ًا قاطع���ًا أن ُيعاد نظام 

املقبور يف حلة ثانية وبوجوه جديدة.
إن م���ا تش���هده ليبي���ا اليوم ال تفس���ري 
له س���وى أن���ه ن���زاع عل���ى إرث تركه 
الطاغي���ة وأوالده، مب���ا في���ه من أرض 
احل���رب  وأن  وبش���ر،  وغ���از  ونف���ط 
الدائ���رة بني األش���قاء ال معنى هلا غري 
أنها صراع على من يتوىل الس���لطة يف 
البالد ليتحول بعدئذ إىل " قذايف" ثاٍن 
ألربعني س���نة قادمة، أم���ا الوطن فلم 

يعد له معنى أو قيمة.
احل���ل الوحي���د لالنتش���ال الب���الد من 
أزمته���ا احلالية، ه���و جلوس األطراف 
املتحارب���ة إىل مائدة املفاوضات، ودون 
تدخل من أحد، إلجياد خمرج س���لمي 
حيفظ للبالد أمنها وسالمها وخرياتها 
وللعباد أرواحهم وممتلكاتهم، وليست 
أوروبا س���وى خري دليل على ما نقول، 
ألنها بع���د قرون من احل���رب والقتال 
أن  لقي���ت  وإماراته���ا،  ممالكه���ا  ب���ني 
احلل الوحيد يكمن يف عقد جلس���ة، أو 
جلس���ات، للتفاوض أنهت بها حروبها 
يف زم���ن قص���ري، ونرى بع���ض بلدانها 
اليوم متنع ذل���ك عن املتحاربني عندنا 
حفاظ���ًا عل���ى مصاحله���ا واس���تمراراً 
لسياسة التخريب والتدمري والتفريق 
ال���يت كانت س���ائدة، وال زال���ت. وآخر 
الق���ول )َربََّن���ا اْفَت���ْح َبْيَنَنا َوَب���نْيَ َقْوِمَنا 

نَي(. قِّ َوَأنَت َخرْيُ اْلَفاِتِ ِباحْلَ
������������������������������������������������������������������������������������

صحفي مقيم باملهجر    

كيف نفسر لصغارنا ما جيري يف بالدنا؟
حممد مجعة البلعزي
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وحيد بو قعيقيص

ق���ال مصدر إعالمي من املؤسس���ة 
الوطني���ة للنف���ط، إن إنت���اج ليبيا 
م���ن النف���ط س���يصل يف أكتوبر 
القادم إل���ي مليون برمي���ل يوميا.

ونقل���ت وكال���ة »األنب���اء الليبية« 
ع���ن املص���در اأن قط���اع النفط يف 
حال���ة جي���دة وأنه تت س���يطرة 
كل  أن  إل���ي  مش���ريا  احلكوم���ة، 
املراف���ق النفطي���ة وغ���ري النفطية 
تعم���ل حاليا بش���كل جيد.ويذكر 
أن إنت���اج ليبي���ا من النف���ط اخلام 
وص���ل اليوم إلي أكث���ر من 750 
برميال وكان اإلنتاج خالل بداية 
هذا العام حتى ش���هر يونيو املاضي 
ق���د وصل إل���ي 150 أل���ف برميل 
يومي���ا ج���راء س���يطرة حمتج���ني 
على املوانئ النفطية بشرق البالد، 

ولك���ن مت اإلتف���اق ب���ني احلكومة 
يولي���و  ش���هر  خ���الل  واحملتج���ني 
املاضي وبدأ عودة اإلنتاج تدرجييا.

وكان س���قف خ النف���ط يف ليبي���ا 

قب���ل فرباي���ر 2011م مل يتج���اوز 
املليون ونصف برميل يوميا .

إنتاج ليبيا من النفط جيتاز خط النار يف أكتوبر

تون���س  ان  الورفل���ي  نض���ال  ق���ال 
عرضت عل���ى مس���تثمرين أجانب 
مشاريع يف جمالي البنية التحتية 
والتنمي���ة بقيم���ة 6.82 ملي���ارات 
دوالر إلنع���اش االقتص���اد العلي���ل 
الناش���ئة  الدميقراطي���ة  ودع���م 
يف مه���د ث���ورات الربي���ع العرب���ي. 
االنتق���ال  مرحل���ة  اق���راب  وم���ع 
الدميقراطي م���ن نهايتها رّكزت 
إنع���اش  عل���ى  اهتمامه���ا  تون���س 

النم���و  عجل���ة  ودف���ع  االقتص���اد 
لتوف���ري مزي���د م���ن ف���رص العمل 
ملئات اآلالف من الشبان العاطلني.

وقال نضال الورفلي الوزير املكّلف 
بالش���ؤون االقتصادي���ة: "لدينا 22 
مش���روًعا جاهًزا للب���دء بقيمة 12 
ملي���ار دينار )حوال���ي 6.8 مليارات 
دوالر( عرض���ت على مس���تثمرين 
أجان���ب يف عدة قطاع���ات من بينها 
الس���ياحة والنقل والطاقة والبنية 
ب���ني  م���ن  أن  التحتي���ة". وأض���اف 
املش���اريع س���دوًدا ومين���اًء يف املي���اه 
رئي���س  حكوم���ة  العميقة.وتأم���ل 

الوزراء مهدي مجعة أن تستقطب 
اس���تثمارات لدف���ع النمو وختفيف 
التوت���ر االجتماع���ي خصوًص���ا مع 
اس���تمرار ارتفاع األس���عار وتفش���ي 
البطال���ة. وق���ال مجع���ة يف كلمة 
"اس���تثمر  خ���الل مؤمت���ر:  ألقاه���ا 
يف تون���س الدميقراطية الناش���ئة، 
إن جن���اح االنتق���ال الدميقراط���ي 
باالس���تقرار  مره���ون  ب���الده  يف 
الع���ام وتع���ايف االقتص���اد وإج���راء 

أج���ل  م���ن  الالزم���ة  اإلصالح���ات 
التط���ور  م���ن  جدي���دة  مرحل���ة 
هن���اك  "اآلن  وأض���اف:  والرخ���اء". 
لإلصالحات  واضحة  اسراتيجية 
البنك���ي  القط���اع  يف  االقتصادي���ة 
واجلباي���ة ومناخ االس���تثمار" دون 
أن خيض يف تفاصيل. ويشارك يف 
املؤمتر 30 دولة إىل جانب 20 من 
املاحنني من الصناديق واملؤسس���ات 
م���ن  و27  واالقتصادي���ة  املالي���ة 
االس���تثمار. وصنادي���ق  البن���وك 

ومن جهته تعّه���د رئيس احلكومة 
الفرنس���ي مانوي���ل فال���س أنَّ بلده 

س���تكون م���ع تون���س ال���يت ميكنها 
أن تع���ول على أصدقائها وفرنس���ا 
الص���ف  يف  تك���ون  ب���أن  فخ���ورة 
ُته���ّدد  ح���ني  "يف  وأض���اف:  األول. 
الفوضى ليبيا وتس���ود اهلمجية يف 
س���ورية والعراق فإنَّ تونس تتاج 
مساعدتنا لكي تواصل التقدم على 

طريق الدميوقراطية".
ودع���ا عبداإلله بن ك���ريان رئيس 
احلكوم���ة املغربية إىل االس���تثمار 
يف تون���س، مضيًف���ا أنه���ا جتاوزت 
املراح���ل الصعب���ة وحافظ���ت على 
اس���تقرارها. آن األوان ل���رأس املال 
أن يكون ش���جاًعا. أي جناح لتونس 
هو فش���ل لإلرهاب. وتسعى تونس 
لالس���تفادة من نظرة الغرب إليها 
على أنه���ا النم���وذج الوحي���د الذي 
يف  الدميقراطي���ة  باجت���اه  يس���ري 
املنطق���ة املضطرب���ة؛ لك���ن بع���ض 
املس���لحة  اإلس���المية  اجملموع���ات 
تشكل خطًرا حقيقًيا على االنتقال 
أخ���رى  جه���ة  الدميقراطي.وم���ن 
امليزاني���ة  يبل���غ عج���ز  أن  املتوق���ع 
بنهاي���ة الع���ام حوالي 8 % بس���بب 
الزي���ادات يف الرواتب ودعم الدولة 
لعدة قطاع���ات، وهي من خملفات 
النظ���ام الس���ابق ال���ذي أطي���ح ب���ه 
يف انتفاض���ة ش���عبية ع���ام 2011. 
وكانت احلكومة راجعت األسبوع 
املاض���ي توقعاتها للنمو االقتصادي 
للم���رة الثالث���ة خ���الل ه���ذا العام 
لتص���ل إىل م���ا ب���ني 2.3 و2.5 % 
نزواًل من 3 % يف 2014 بأكمله 
بس���بب تباطؤ منو االقتصاد خالل 

النصف األول من هذا العام.

نضال الورفلي : نعرض مشاريع ب�6.8 
مليارات على املستثمرين
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 يف إطار السياسة العامة للحكومة الليبية املؤقتة وضعت وزارة اإلقتصاد 
تنفيذاً هلذه السياس���ة دراسة حول اس���تبدال الدع��م السلع��ي بدعم نقدي 
حي�ث قام معالي الس���يد / وزير اإلقتصاد بإص�دار القرار رقم )15( لسنة 
2013 م بتشكي��ل جلنة وتديد مهامها من ذوي اخلربات واإلختصاص 
تضم يف عضويته�ا ))) مندوبًا عن وزارة املالية - مندوبا عن مصرف ليبيا 
املرك���زي - عضوين من معهد التخطي���ط - وعضوين من إدارة التجارة 
الداخلي���ة بالوزارة من بينه���م رئيس اللجنة وبع���ض املختصني بالوزارة 
((( ، حيث س���تختص هذه اللجنة بدراس���ة ومراجعة وتطوير الدراس���ات 
والبحوث والورقات املعدة بش���أن الدعم الس���لعي واس���تبداله بدعم نقدي 

وبيان أثره على املواطنني .
ولتنفيذ هذه املهمة قامت اللجنة بإعداد هذا اإلس���تبيان الستطالع الرأي 
العام لعين���ة خمتلفة من ش���رائح اجملتمع الليي وذل���ك ملعرفة توجهات 
وموقف اجملتمع بعد قيام ثورة الس���ابع عشر من فرباير املباركة من هذا 
الدع���م والوصول إىل األثار الس���لبية واإلجيابية اليت س���تنجم على رفع 

الدعم وإستبداله بالدعم النقدي.
 إن الغرض من القيام بهذه الدراس���ة هي حماولة س���رب غور نظام الدعم 
الس���لعي واليت نس���تهدف من خالهلا إىل تقيق جمموع���ة من األهداف 

أهمها:- 
الدع���م  ال���يت يعان�������ي منه���ا نظ������ام  العي��������وب  أه���م  الوق���وف عل���ى   .1

السلع������������������ي .
2.إس���تبدال الدع���م الس���لعي بدع���م نقدي م���ن خالل تصميم أس���اليب 
وأنظم���ة بديلة تس���اهم فى ترشيداألس���تهالك وتقلص اهل���در يف أموال 

الدولة .
استبيان حول استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي

  ضع إشارة )      (أمام اإلجابة وإمالء الفراغات

)إختي���ارى(.....................................  : االس���م 
املدينه:......................

............................................: العم���ل  م���كان 
العمر:.....................

_مت���زوج  )أع���زب  االجتم������������������������اعي���ة    احلال���ة 
_مطلق ويعول(

املس���توى التعليم�������������������������ي )أق���ل م���ن متوس���ط _ 
متوسط_ عالي (

ع���دد أف���راد األس���������������������������������ره )        ( ال���ذي تعوهلم 
)        (

ألس���رتي  الش���ه�����������������������������ري  الدخ���ل  متوس���ط 
هو)...............(

 )أقل من 500 د.ل( , )من500إىل 1000 د.ل(
 2000 إىل   1501  )من1001إىل1500د.ل(,م���ن) 

د.ل( أكثرمن)2000 د.ل(
  متوس���ط الدخل الشهري لرب األس���ره ).................

..........د.ل( 
 س : هل الدخل يغطى احتياجاتك األساس���ية ؟)نعم  

,   ال   , إىل حد ما(
 س : م���ا ه���و مع���دل إنفاق���ك الش���هري على الس���لع 

التموينية املدعومة من اجلمعية؟
 ) سكر- زيت- طماطم - حليب جمفف - أرز - شاهي - دقيق - مكرونة -

  رغيف اخلبز( مبلغ وقدرها )من..................إىل ..............د.ل( تقريبا.
س: م���ن أين تصل على الس���لع التموينية ؟)م���ن اجلمعيات التعاونية - 

من احملالت  واألسواق التجارية  – من االثنني معا (.
س: هل الس���لع التموينية املدعومة توزع بش���كل عادل؟ ) نعم -ال - اىل حد 

ما(.
س: هل هذه الس���لع متوفرة باس���تمرار ف���ى اجلمعية ؟)نع���م _ال معظم 

األحيان(
معلومة : إذا علمت ان املخصصات الش���هرية للفرد من الس���لع التموينية 
أس���عار  س: هل تكفيك الكميات اليت تصل عليها من اجلمعيات وتغطى 

احتياجاتك واحتياجات أسرتك ؟)نعم-ال-اىل حد ما(
س: هل األسعار البيع املعتمدة للسلع التموينية املدعومة تناسب دخل رب 

األسرة ؟)نعم – ال – اىل حد ما (
معلومة:

- إدا علمت ان قيمة الدعم السلعي الذي تنفقه الدوله سنويا يفوق تقريبا                
)2.5 مليار د.ل(  وسينفق نفس املبلغ إذا استمر الدعم خالل سنة 2013 
م وس���يكون نصيب الفرد تقريبا )400 د.ل سنويا ونصيب األسرة 2400 

د.ل سنوي(
س: هل تؤيد  استمرار الدعم السلعي ؟ )نعم – ال – إجابة أخرى(............

................................................................
س: ه���ل توافق على إس���تمرار اجلمعي���ات التعاوينية األس���تهالكية فى 

توزيع السلع التموينية )نعم _ ال (
س: م���ا رأي���ك يف اجلمعي���ات التعاونية  األس���تهالكية م���ن حيث توزيع 

السلع ؟ )جيده- متوسطة - رديئة(
معلوم���ة: إذا علمت إن نس���بة األنفاق عل���ى توفريمادة الدقي���ق للمخابز 
واجلمعيات متثل 70% من إمجاىل الدعم السلعى وفى حالة رفع الدعم 
على مادة الدقيق للمخابز بعد2013/6/30 مبدائيا بنس���بة 50% حتى 

 2013/12/31
سيكون سعر رغيف اخلبز العادى )مبعدل مخسة أرغفة للكيلو جرام من 
الدقي���ق حس���ب املواصفة ( مبلغ من 100 دره���م اىل 150 درهم للرغيف 

الواحد.
وفى حالة رفع الدعم بالكامل سيكون سعر رغيف اخلبز العادى مبلغ من 

250 درهم للرغيف . 200 درهم اىل 
أما باقى الس���لع املدعومة سيكون أسعارها تنافسية تكمها اجلودة وذوق 

املستهلك والنوعية ودخل الفرد .
وف���ى احل���االت الثالثة )عدم رف���ع الدعم عل���ى  الدقي���ق ) 50% مبدائيا 

أو%100(
س���يكون ل���ة تأثري كبري على قيم���ة الدعم النقدى الذى سيس���تفيد منة 

األسرة واملواطن وذلك على النحو التاىل :
النقدى صفر الدعم  السلعى  سيكون  الدعم  عدم رفع  	-1

رفع الدعم بالكامل وجلميع الس���لع مب���ا فيها مادة الدقيق  	-2
للمخابزتكون قيمة الدعم النقدى س���تكون 2400 د.ل س���نوى لكل أسرة 

أو 400 د.ل سنوى لكل مواطن تقريبًا.
س: هل تؤيد سياس���ة احلكومة املؤقتة فى رفع الدعم الس���لعي واستبداله 
بالدعم النقدي إعتبار من 2013/6/30 ) نعم - ال- يس���تمرالدعم حتى 

نهاية السنة(
س: هل املخابز فى منطقتكم ؟

)1( مقفلة بأستمرار )    (
)2( بعض املخابز مقفلة والبعض مفتوح )     (

)3(معظم األحيان مفتوحة )   (
)4( معظم األحيان مقفلة )     (
)5( الفرة الصباحية فقط )   (

س: هل سعر رغيف اخلبز؟ )مناسب _ رخيص جدا(.
س: املخاب���ز املقفل���ة أو معظم األحي���ان مقفلة ويقوم أصحابها بس���حب 
خمصصاتهم من الدقيق وبأسعارزهيدة حيث يباع هلم كيس 50 كجم 

تقريبا 1.850 د.ل حسب رأيك
م���اذا يفعل���ون بكمية الدقيق املس���حوبة ؟ ) يتم ختزينه���ا إىل حني ارتفاع 
أس���عارها _ إعادة بيعها _ بيعها ملصانع احللويات ومصانع طحن احلبوب 

_   كل ما ذكر (   واألعالف 
س: ه���ل املخابز املقفل���ة أومعظم األحي���ان مقفلة يس���تحق أصحابها أن 

تصرف هلم مادة الدقيق )نعم - ال- ختفض الكمية(
س: مارأي���ك يف أس���عار الس���لع التمويني���ة ال���يت تب���اع يف اجلمعي���ات إىل 

املساهمني ؟ )مناسبة – غري مناسبة – رخيصة جدا (
س: ه���ل ت���رى أن القائم���ني عل���ى اجلمعي���ات االس���تهالكية ملتزم���ني 

بتسعرية االقتصاد ؟ )نعم _ال_ إىل حد ما(
س: هل ترى إن تكلفة توريد هذه الس���لع من طرف الصندوق وفقًا ماهو 

مبني باجلدول )ص3(؟ ) مناسبة – غري مناسبة  _مبالغ فيها (.
س: يف املناس���بات العائلية هل تصل على احتياجاتك من سلع التموينية 

من اجلمعية  ؟ ) نعم , ال, جزء منها فقط(
س: ه���ل ترى ان كل الليبيني مس���تفدين من هذا الدعم الس���لعى؟ )نعم 

-ال- إىل حد ما (
س: ماهي نسبة املس���تفيدين حسب رأيك أقل من) 50%(من)50 % إىل 

)%100 %( من )90%أىل   90 70% إىل  70%( من) 
س: يف حال���ة عدم س���حبك للمخصص���ات هل جتدها موج���ودة بعد فره 

؟)نعم- ال- بعض األحيان(
س: حس���ب رأيك كي���ف يتم التصرف من قبل رؤس���اء اللج���ان اإلدارية 
للجمعي���ات  ف���ى خمصصات الس���لع التمويني���ة اليت ال يقوم املس���اهمني 

بسحبها من اجلمعية ؟                  
- )تب���اع للمحال التجارية وجتار اجلملة - يعاد توزيعها على املس���اهمني 
احملتاج���ني - تب���اع لغ���ري املس���اهمني  لألجان���ب - تبقى يف املخ���ازن اىل ان 

يطلبها أصحابها - كل ما ذكر(
س: حس���ب رأيك أين يذه���ب هامش الربح يف اجلمعيات بعد س���داد كل 

املصاريف  مبا فيهم مكافأة اللجنة األدارية ؟
) ي���وزع على أمن���اء وأعضاء اللجان األدارية باجلمعي���ة- تطوير اجلمعية 
- ي���وزع على املس���اهمني - ختفض بها األس���عار - حيتفظ بها يف حس���اب 

اجلمعية - غري ذلك (
معلومة:

- إذا علم���ت ان نس���بة 60% م���ن الس���لع املدعومة توزع على مس���تحقيها  
ونسبة 40%  تتسرب إىل غري مستحقينها حسب الدراسة املبدئية 

س: إذا مت رفع الدعم الس���لعي واس���تبداله بالدعم النقدي حسب رأيك ما 
هي الش���رحية اليت جيب أن تستفيد من هذا الدعم 

النقدي ؟
) كل الليبيني - حمدودي الدخل - األسر الفقرية 

فقط (.
الس���لعي  الدع���م  ب���دل  النق���دي  الدع���م  ه���ل  س: 
حيقق ولو جزئي���ا العدالة االجتماعي���ة والرفاهية 

االقتصادية لليبيني ؟ )نعم -ال- إىل حد ما(.
س: ماهي األلية حس���ب رأيك ال���يت يتم بها صرف 
الدع���م النقدي ,للمواطنني ؟ )م���ن خالل منظومة 
مصلحة األحوال املدانية ومصرف ليبيا املركزي (
 أي مقرحات أخرى تذك���ر.....................................
......................................................................................
......................................................................................

 .................................................................
س: هل ترغب فى صرف الدعم النقدى كل)شهر- 

ربع سنوى- نصف سنوى - سنوي(
س: ه���ل تؤي���د سياس���ة احلكوم���ة املؤقتة ب���أن يتم 
اس���تبدال الدعم للمحروقات والكهرب���اء واملنتجات 
النفطي���ة بدع���م نقدى وال���ذى قد يتج���اوز1200 
دينار تقريبا سنويا للفرد وذلك على غرار إستبدال 
الدعم الس���لعى بدعم نقدى ؟ )موافق - غري موافق 

- يتم بشكل تدرجيي  (
س / أال تعتقد أن النظام السابق كان جيربالليبني 
وجيوعه���م باحل���د األدن���ى م���ن الغ���ذاء )) الس���لع 
التمويني���ة املدعوم���ة (( ورغ���م ذل���ك كان يتحكم 
يف مصدرها وس���عرها ونوعها وكميته���ا وجودتها 
وأس���تخدمها كوس���يله ل���ردع الليبني مثله���ا مثل احملروق���ات واملنتجات 
النفطي���ة كما حدث يف أغلب املدن الليبي���ة عندما وقفوا ضده يف العديد 

من املواقف واألوقات أثناء فرة أستبداده .
هل توفقنا الرأي؟ ) نعم  ،  ال ، إىل حد ما ( 

س / أال توافقنا الراى بأنه من حق الليبني بعد ثورة 17 فرباير املباركة 
وبع���د فرة طويل���ه جداً من حك���م الطاغي���ة والذين عانوا فيها من س���وء 
التغذيه وإنتشار األمراض واألنيميا  واألوبئة وغريها كثري بأن حيصلوا 
على غذاء صحي ومتنوع وأفضل وأجود الس���لع العاملية وبأس���عار مناسبة 
، وهل���م احلري���ه يف ش���راء األنواع ال���يت يفضلونها ويريدونها وأن يلمس���وا 
الرفاهيه اإلقتصادية ويتمتعوا خبريات بالدهم اليت حباهم اهلل بها وبدل 
من تكم احلكومة يف السلع ونوعها وسعرها وكميتها وجودتها  ؟) نعم 

، ال ، إىل حد ما (  .
أى مقرحات ترونها تذكر...

س: األ تفضل بان تس���تفيد من الدعم الذى تنفقة عليك الدولة وبأمسك 
وبالكامل القيمة وعلى هيئة نقود بدل من أن تس���تفيد منه فقط بنس���بة 
50% على األكثروينفق على هيئة سلع والباقى يذهب إىل الغري من 

خالل تسرب هذة السلع )نعم ,ال(
س: ه���ل ترغب يف احلص���ول على الدعم النقدي بدل من الدعم الس���لعي 

؟ )نعم –ال(
أى مقرح���ات أو إضاف���ات أخ���رى ف���ى صل���ب املوض���وع ترونه���ا تذك���ر 
))املعلومات والبيانات الواردة بنس���ب وأرقام ومؤش���رات فى هذا اإلستبيان 

مأخوده من خالل دراسات مبدائية وليست نهائية((

مصرف ليبيا املركزي: منثل  وزارة االقتصاد : تدرس استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي
خط الدفاع األخري ملؤسسات 

الدولة
ليبي���ا املس���تقبل: أصدر مص���رف ليبيا املرك���زي بياًنا ح���ول تطورات 
األوض���اع يف ليبيا يف ظ���ل املرحلة احلّساس���ة والدقيقة ال���يت متر بها 
الب���الد، وما نتج عنها م���ن تديات وصعاب تس���توجب تظافر اجلهود 
ملواجهته���ا والتعامل معه���ا. وقال البي���ان »من خالل املتابع���ة الدقيقة 
ألعمال املصرف املركزي، وجب التنبيه على عدد من النقاط اهلامة، 

املؤثرة على الصعيدين الداخلي واخلارجي، ومنها:
1- التأكي���د عل���ى أن مص���رف ليبي���ا املركزي ميثل خ���ط الدفاع 
األخ���ري ملؤسس���ات الدول���ة، وأّن بق���اءه متماس���كا صلب���ا بعي���دا ع���ن 
التجاذبات السياس���ية، أمٌر يف غاية األهمية، ميثل جسرا لعبور البالد 

إىل بر األمان موحدًة آمنة بإذن اهلل تعاىل.
2- يف ظ���ل االتص���االت املتكررة وم���ن أطراف عّدة، وم���ا رافقها من 
طلب���ات احلصول على ُس���لف ومتويالت مباش���رة ألغ���راض متعددة، 
ف���إن مص���رف ليبي���ا املرك���زي بوصف���ه امُلؤمتٌن عل���ى أموال الش���عب 
اللي���ي، يؤكد بأنه يف كل هذا س���يلتزم مبعايري املهني���ة، مع التقيد 
الت���ام بالقوان���ني والتش���ريعات الناف���ذة مب���ا خي���دم مصلح���ة الوطن 
واملواطن���ني، مع احلف���اظ على ما اكتس���به من مصداقي���ة يف الداخل 

ولدى املؤسسات الدولية.
3-بناء على ما س���بق، واستش���عاراً منه للمس���ؤوليات اجلس���ام امللقاة 
عل���ى عاتقه، فإن مص���رف ليبيا املرك���زي يطلب م���ن اجلميع تفّهم 
متطلب���ات هذه املرحلة والوعي خبصوصية املصرف املركزي، و عدم 
الضغ���ط عليه، أو الزج به أو تميله إخفاقات اجلهاز التنفيذي، األمر 
ال���ذي قد يس���بب يف زعزعت���ة، عوض إبقائ���ه بعيداً عن أي���ة جتاذبات 

سياسية.
4-إن ه���ذه املطالب���ة تؤكده���ا أيضًا ال���دروس التارخيي���ة وجتارب 
الش���عوب، ومن النم���اذج املعاصرة مصرف لبن���ان املركزي، الذي ظل 
خطًا أمحر لدى مجيع األطراف املتنازعة لس���نني طويلة، حتى متكن 
يف النهاي���ة من املس���اهمة يف اخلروج بلبنان من خض���م أزمة طاحنة، 
وهذا هو الدور الذي نس���عى ألن يؤديه مصرف ليبيا املركزي يف هذه 
املرحل���ة احلرج���ة اليت مت���ر بها ليبي���ا، وحيدونا األم���ل يف أن تتعافى 

بالدنا من آثار هذه األزمة يف أقرب وقت ممكن.
5-ننب���ه هنا على أن اس���تمرار الضغوط على املص���رف املركزي، أو 
حماولة املس���اس باس���تقراره يف ظل ه���ذه الظروف الصعبة س���يكون 
م���ربراً للجه���ات الدولي���ة لوض���ع أص���ول املص���رف املرك���زي ت���ت 
التجمي���د، مما يع���ي أن تدار أص���ول الدولة الليبية م���ن قبل أطراف 
دولي���ة كم���ا كان احل���ال علي���ه س���نة 2011، مع صعوب���ة إجراءات 
رف���ع التجمي���د عم���ا كان علي���ه يف ذل���ك الوق���ت، وهذا األم���ر الذي 
يط���ال الس���يادة الليبية لن يك���ون يف مصلحة الوط���ن وال حيقق أمنه 
وال اس���تقراره. نرجو من اجلميع تفّهم خط���ورة املرحلة ومتطلباتها، 
والعم���ل مع���ًا للحفاظ عل���ى أموال الدول���ة الليبية، و املس���اهمة يف أن 
يك���ون مصرف ليبيا املركزي عاماًل موحداً لليبيا، حيافظ على أمنها 

واستقرارها وازدهارها. حفظ اهلل ليبيا عزيزًة موحدًة.
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   فنان من بالدي

فتحي الساحلي

يف  دوم��ة  م�ص�ط�ف�ى  الالعب  ولد 
العهد  أواخر  يف  بنغازي  مدينة 
شقيق  وهو   1903 الثاني  العثماني 
لرائد حراس املرمى يف ليبيا املرحوم 
كالهما  لعبا  وقد   ، دومه  حممد 
يؤسس  قدم  كرة  فريق  أول  يف 
كان  والذي  بنغازي  مدينة  يف 
  SEMPRE  ( فريق  عليه  يطلق 
 ، دائمًا  املستعد   )  BRONTO
الذي أسس عام 1920 وكان يضم 
 ( الرقيق  فرج  الروقاب   .. الالعبني 
والد األخوين دميس ( حممد دومه 
 ،  ) يهودي   ( دوسا  دومه  ، مصطفى 
 ( دميستيي   ، إيطالي   ، لوس  نيكو 
 ) يوناني   ( كريداكس   ) يوناني 
لعب  من  أول  هم  الالعبني  وهؤالء 
كرة القدم يف مدينة بنغازي ، وقد 
أقيمت  اليت  البطولة  يف  شاركوا 
اللوح  ملعب  يف  الفرة  تلك  يف 
مكان  يف  النديي  مبلعب  واملعروف 
الكنيسة   ( الكاثوليكية  الكاتدرائيه 
كرة  ملعب  أول  ليس  وهو   ،  )
فقد  بنغازي  مدينة  يف  يقام  القدم 
كان هناك ملعب الصابري         يف 
األبيض  امللعب  عليه  منطقة يطلق 
مسمى                          تت  اإليطاليني  ويعرفه 

 . ) CAMPO – BIANCO (
يف  دومة  مصطفى  الالعب  برز 
مباريات األحياء وف مباريات الدورة 
وقد  اللوح  ملعب  يف  أقيمت  اليت 
البدنية  لياقته  الربوز  على  ساعده 
العالية وطوله الفاره وإجادته للعب 
كان   ، ورأسه  قدميه  بكلتا  الكرة 
دفاع  متوسط  اللعب  يف  مركزه 
وعرفه عنه اجلدية والسرعة وقوة 

 ، بعيدة  مسافات  من  التسديدات 
وهلذا أختاره اإليطاليون لكي يلعب 
يف إيطاليا كالعب حمرف ويقول 
الالعب  سفر  عن  املطردي  املهدي 
 ... إيطاليا  للعب يف  دومه  مصطفى 
) نتيجة ملا أظهره الالعبان يف هذه 
البطولة من قدرات فنية فقد رشح 
وأرميله  دومة  مصطفى  الالعب 
الالعب اإليطالي نيكولوسي للسفر 
إىل إيطاليا واللعب يف إحدى فرقها 
وإعدادها  الرحلة  بتمويل  قام  وقد 
والد الالعب نيكولوسي الذي كان 
يف  العقود  لتحرير  مكتب  يدير 
إىل  اإلثنان  وسافر  بنغازي  مدية 
بفريق  معًا  ولعب  صقليه  مدينة 
ومن   ) الثانية  للدرجة  كاتانيا 
دومة  مصطفى  الالعب  أصبح  ثم 
يلعب  ليي  قدم  كرة  العب  أول 
يف  اإليطالية  الفرق  صفوف  ضمن 
املاضي  القرن  عشرينيات  منتصف 
دومة  مصطفى  أمضى  أن  وبعد   .
رجع  كاتانيا  فريق  مع  عامني 
بنغازي  مدينة  رأسه  مسقط  إىل 
إىل  برجوعه  أصدقائه  واحتفل 
فريق  إىل  وأنضم  الوطن  أرض 
الالعب  برفقة  بنغازي  منتخب 
واحممد   ) الفونشه   ( عوض  الكبري 
 ( املغربي  وعمران  الفيتوري 
لفريق  أيضًا  ولعب   ) اعمريينة 
الذي  كويري  ولفريق  الصابري 
كويري  الصادق  املرحوم  أسسه 
احلارس  والد  وهو   1931 عام 
يعترب  الذي  كويري  املهدي  الرائع 
يف  الليي  للمنتخب  حارس  أول 
جرت  اليت  األوىل  العربية  الدورة 

باألسكندرية عام 1953م ثم أسس 
 ( فريق  شارلوت  محد  زميله  مع 
والذي  السطوع  مبعنى   ) الفولقر 
فريق  إىل  بعد  فيما  امسه  تغري 
الالعبني  برفقة  ذلك  وكان  ليبيا 
.. احلارس عبداهلل فجرية ، واملدافع 
 ) كسيكسو   ( الطرشاني  عوض 
العبود  وبوبكر  الغرياني  وبوعجيلة 
دريزه  وعياد   ، الفيتوري  واحممد 
واألثرم  والسالك  والقطوس   ،

وغريهم .
احلرب  يف  ايطاليا  هزمية  وبعد 
العاملية الثانية ودخول قوات احللفا 
عام  أواخر  يف  بنغازي  مدينة  إىل 
بدراجته  ماراً  كان  وبينما   1942
 ) القامباردي   ( ببدلته  متانقًا 
وفوق   ) والبي  األبيض   ( وحذائه 
 ) الطاقية   ( احلمراء  القبعة  رأسه 
اليت أشتهر بها سكان مدينة بنغازي 
أمام  األمريكني  اجلنود  أحد  رماه   ،
السفارة األمريكية برصاصة قاتلة 
هارب  إيطالي  جندي  بأنه  معتقداً 
مدينة  يف  مقتله  خرب  وانتشر   ،
وأحياء  منازل  كل  فبكته  بنغازي 
موكب  يف  أهلها  وشيعوه  املدينة 
مقربة  إىل  ودامي  حزين  جنائزي 
أطلق امسه على  اعبيد وقد  سيدي 
املرحلة  تلك  يف  أسس  فريق  أول 

وهو فريق ) دومه ( . 
ملحوظة : الصورة اليت برفقة هذا 
فيها  ويظهر  الفولقر  لفريق  القال 
الالعب مصطفى دومه الثالث على 
أما  بالسهم  إليه  القارئ نشري  يسار 
مدرب  إل  يشري  فهو  اآلخر  السهم 

الفريق حممد السنوسي البيجو . 

أول العب لييب حيرتف يف إيطاليا
عام 1928

•الفن���ان واملطرب حممد رش���يد وإمس���ه احلقيقي حممد 
سعد الدوكالي من مواليد مدينة طرابلس العام 1946 .

•نش���أ وترع���رع يف املدين���ة القدمية ودرس به���ا املرحلتني 
اإلبتدائية واإلعدادية .

•عشق الفن منذ صغره وكان حيب تقليد الفنانني العرب 
يف تلك الفرة .

الفنان كاظم نديم من خالل برناجمه ركن  •إكتشفه 
اهل���واة وأعج���ب بصوت���ه الدافئ احلن���ون اهلادي وإحساس���ه 

الرقيق .
الفنان���ني حمم���د حقي���ق وحممد مرش���ان  تبن���اه  •كم���ا 

وقدموه لإلذاعة يف تلك الفرة .
•أول عم���ل غنائي له أغنية ) عذبتي ( من كلمات صاحل 

بن دردف وأحلان كاظم نديم .
•متيز الفنان حممد رشيد بطيبته وحسن أخالقه وهدوئه 

وتواضعه وعالقته احلميمة مع زمالئه .
•أث���ري املكتبة اإلذاعية بأكثر من مائة أغنية مس���موعة 
العاطفي���ة واإلجتماعي���ة  اجمل���االت  ومرئي���ة يف خمتل���ف 

والوطنية .
: •من أشهر أغانيه 

-ضحكت مشس نهارنا  
  - يا زنقة األحباب

-مشييت وين ما وصلك خربنا  
 - تهجري وتعدي

-قداش الموا الناس       
 - يا غاليه القلب ما ينساكم

-بان اجلفا منك وحريتيي  
 - خسارة راح تواري

-داريت وما قدرتش وليش انداري
  - ال الروح ترضي

-غزاالت كانو يطلوا   
- ياالميني يف احلب ما تلوموني

-سالمي قله شيل يا تيار  
- جاني جوابك

-مسح الصوره   
 - النوم بعته والسهر شريته

-إبتسمت وبان الكالم   
 - من نظرتك كل القلوب تتار

اخلمي���س ي���وم  رش���يد  حمم���د  الفن���ان  "•ت���ويف 
 املوافق 30/ 11/ 2012

  املطرب حممد رشيد

يف  املس���رحية  احلرك���ة  فق���دت 
ومثقف���ا  مس���رحيا  كاتب���ا  بالدن���ا 
ت���ويف   ، جريئ���ا  وصحفي���ا  متمي���زا 
الكات���ب عبدالكري���م خليف���ه الدن���اع 
بعد معاناة مع امل���رض ، والدناع من 
مواليد مدينة مصراته س���نة 1942 
نش���أ وترعرع بها وواصل دراسته بها 
، أح���ب املس���رح منذ صغره وس���اهم 
يف تأس���يس فرقة مس���رحية بنادي 
األهل���ي املصراتي يف الس���تينيات من 
القرن املاضي إلي أن تأسس���ت فرقة 
املس���رح الوطي مبصرات���ه يف بداية 
السبعينيات فإلتحق  بها وكتب هلا 
عدة مس���رحيات وش���اركت يف عدة 

مهرجانت حملية وعربية .

كتب عبدالكريم الدناع العديد من 
األعمال املسرحية مثل :

  - دوائر الرفض والسقوط
- سعدون

  - باطل األباطيل   
- احملنة

  - العاشق    
- سنوات القهر

  - قاضي اشبيلية
كما ش���ارك يف العديد م���ن اللجان 
املس���رحية  واللج���ان  الثقافي���ه 
واملهرجانات املسرحية واألدبية وهو 
من مؤسس���ي إتاد الكت���اب واألدباء 
أدبي���ة  مس���اهمات  ول���ه  الليبي���ني 
وصحفي���ة يف العديد م���ن الصحف 

واجملالت .

يف وداع عبدالكريم الدناع

 أس���دل الس���تار علي فعالي���ات مهرجان 
فينيس���يا الس���ينمائي الدول���ي يف دورته 
الواحدة والس���بعني والذي يقام بش���كل 
اإليطالي���ة  البندقي���ة  مبدين���ة  س���نوي 
وكان���ت حصيل���ة اجلوائ���ز ال���يت أعلن 
عنه���ا يف احلف���ل اخلتام���ي ج���اءت علي 

النحو التالي :
•اجلائزة الكربي ) جائزة األسد الذهي 
( وتص���ل عليه���ا الفيل���م الس���ويدي ) 
محامة تقف عل���ي غصن تتأمل الوجود 

( للمخرج روي أندرسون .

الفضي  األس���د   ( •جائزة أفضل إخراج 
املتمي���ز  الروس���ي  للمخ���رج  منح���ت   )
أندري���ه كونتشالفس���كي ع���ن فيلمه ) 

ليالي ساعي الربيد البيضاء ( .
منح���ت  التحكي���م  جلن���ة  •جائ���زة 
للمخرج جوش���و أوبنهامير ع���ن فيلمه 

) نظرة صمت ( .
أفضل ممثل وتص���ل عليها  •جائ���زة 
املمثل األمريك���ي آدم درايفر عن ) فيلم 

قلوب جائعة ( .
عليها  وتصلت  ممثلة  أفضل  •جائزة 

املمثلة اإليطالية آلبا رورو آكش���ر عن 
فيلم ) قلوب جائعة ( .

ومنح���ت  س���يناريو  أفض���ل  •جائ���زة 
ب���ي  راخش���ان  اإليراني���ة  للمخرج���ة 

إعتماد عن فيلمها ) حكايات ( .
•وتص���ل الفيل���م العرب���ي ) الذي���ب ( 
ملخرج���ه األردن���ي ناج���ي أبون���وار علي 

جائزة تظاهرة آفاق جديدة .
•وتص���ل الفيلم اهلن���دي ) حمكمة ( 
عل���ي اجلائ���زة الك���ربي لتظاه���رة آفاق 

جديدة .

 جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي

طال���ب املمث���ل الكومي���دي الربيطان���ي 
إس���رائيل  مبقاطع���ة  بران���د  راس���ل 
باجلرائ���م  للتندي���د  من���ه  كخط���وة 
اإلنس���انية اليت تقوم بها إس���رائيل ضد 
األبرياء واملدنيني يف غزة ، وكان براند 
قد وج���ه إنتقادات إلي وس���ائل اإلعالم 
ع���ن طريقته���ا املنح���ازة يف تغطية هذا 

العدوان .
الربيطاني���ة  البن���وك  بران���د  وح���ث 
وصناديق التقاعد والش���ركات الكربي 
عل���ي إيقاف تعاملها مع إس���رائيل ألنه 
يش���عر أن هذا التعامل من شأنه تسهيل 

ظلم الناس يف غزة ، حمددا بعض هذه 
الش���ركات مثل شركة باركليز بنك 
اليت تقدم تسهيالت لصناعة الطائرات 

بدون طيار اليت تقصف غزة .
توقي���ع  عل���ي  مش���اهديه  بران���د  ودع���ا 
مذك���رة علي موقع ف���از للضغط علي 
ش���ركات مث���ل باركلي���ز وإت���ش ب���ي 
للكمبيوتر وشركة كاتربيالر إلنتاج 
املع���دات الثقيلة كي تعي���د التفكري يف 
إس���تثماراتها يف إس���رائيل ، ولق���د وقع 
علي هذه املذكرة حيت اآلن أكثر من 

مليوني شخص حول العامل .

املمثل الربيطاني راسل براند يطالب مبقاطعة اسرائيل

وكاالت : ميادين
ترتيب اجملموعات السبعة بعد مباريات اجلولة الثانية من 
تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2015 باملغرب اليت جرت 
أول أم���س األربعاء. * اجملموع���ة األوىل : الكونغو برصيد 
6 نق���اط يف املركز األول ، جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 
4 نق���اط ، جن���وب أفريقيا ثالثا برصي���د نقطة واحدة ، 
الس���ودان رابع���ا ب���دون رصيد م���ن النق���اط . * اجملموعة 
الثانية : اجلزائر يف املركز األول برصيد 6 نقاط ، مالي 
ثاني���ا برصيد 3 نقاط ، م���االوي ثالثا برصي���د 3 نقاط ، 
أثيوبي���ا رابعا بدون نقاط . * اجملموعة الثالثة : بوركينا 
فاسو أوال برصيد 6 نقاط ، الغابون ثانيا برصيد 4 نقاط 
، ليس���وتو ثالثا برصيد نقطة واح���دة ، أنغوال رابعا بدون 
نق���اط. * اجملموعة الرابعة : الكام���رون يف املركز األول 
برصي���د 6 نق���اط ، ج الكونغ���و الدميقراطي���ة يف املركز 
الثان���ي برصيد 3 نقاط ، س���احل الع���اج يف املركز الثالث 
برصي���د 3 نق���اط ، س���رياليون رابع���ا برصي���د صف���ر من 
النق���اط . * اجملموع���ة اخلامس���ة : غان���ا يف املركز األول 
برصي���د 4 نق���اط ، أوغن���دا ثانيا برصيد 4 نق���اط ، غينيا 
ثالث���ا برصي���د 3 نقاط ، الطوغ���و رابعا ب���دون رصيد من 
النقاط. * اجملموعة السادس���ة : ج���زر الرأس األخضر يف 
املرك���ز األول برصي���د 6 نقاط ، موزمبي���ق ثانيا برصيد 
نقطتني ، زامبيا ثالثا برصيد نقطة واحدة ، النيجر رابعا 
برصيد نقطة واحدة. * اجملموعة السابعة : السنغال أوال 
برصيد 6 نقاط ، تونس ثانيا برصيد 6 نقاط ، بوتس���وانا 
ثالث���ا برصي���د 6 نق���اط ، مص���ر رابعا برصي���د صفر من 

النقاط .

ترتيب اجملموعات 
السبعة بعد اجلولة 
الثانية من تصفيات 
كأس إفريقيا لألمم 

2015 باملغرب
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  فعلى كل الشركات املتخصصة واليت لديها خربة وكفاءة والراغبة 
يف املش���اركة بالعطاء تسلم كراسة املواصفات الفنية واملالية بطريقة 
التس���ليم املباش���ر ملندوبيها الذين جيب عليهم ملء منوذج التس���ليم بعد 
 )www.agoco.com.ly( س���حبه من املوق���ع االلكرون���ي للش���ركة
www.noclibya.( او املوقع االلكروني للمؤسس���ة الوطنية للنف���ط

com.ly( حس���ب املش���روع إلحضاره جاهزا الحقا عندما حيني موعد 
التس���ليم . . لتس���هيل وتس���ريع اإلجراءات . على اجلميع االلتزام مبا هو 
وارد يف النموذج املستلم مع العلم ان   تسحب مستندات العطاء من مكتب 
رقم ) 327 ( مبقر الش���ركة الرئيسي بالكيش – بنغازي،  وذلك مقابل 
مبل���غ مالي وق���دره فقط  مئتان دين���ار ليي  الغ���رب )200 د.ل( و الذي 
يدفع بصك مصدق غري قابل للرجيع  صادر عن أحد املصارف العاملة 

يف ليبيا  لصاحل شركة اخلليج العربي للنفط .
شروط ومتطلبات املشاركة

1-أن يك���ون املندوب عن الش���ركة خمول بس���حب مس���تندات العطاء 
مبوج���ب مس���تند رمسي صادر عن اجله���ة اليت ميثله���ا مصحوبا خبتم 

الشركة.
2-عل���ى الش���ركات تقديم املس���تندات املؤيدة هلا )غ���ري مقتصرةعلى( 

االتي:
•دليل الش���ركة ويش���مل امسها وعنوانها وارقام الربيد املصور وارقام 
اهلاتف وعنوانها على الش���بكة الدولية مع بيان جنسيتها وقرار تأسيسها 

وفقا لنظام بلد التأسيس.
النظام االساسي. •صورة من 

التأسيس. •صورة من عقد 
 .) املفعول  التجاري ) ساري  •صورة من مستخرج السجل 

 .) املفعول  التجارية ) سارية  •صورة من شهادة قيد بالغرفة 
 .) املفعول  العمل ) سارية  •صورة من رخصة مزاولة 

.) املفعول  •شهادة إثبات سداد الضريبة ) سارية 
•إذن مزاولة النشاط من الوزير املختص بالنسبة للشركات االجنبية.

•عل���ى املتق���دم للعطاء إحض���ار مايفيد ختصصه وخربته الس���ابقة يف 
املش���اريع ذات العالق���ة مدعم���ة باملس���تندات الدال���ة على ذل���ك مبا ذلك 

صور من حماضر تسليم املشاريع املنفذة للجهات املستفيدة. 
•يقبل املش���ارك يف العطاء وعليه تس���هيل  إجراء الزيارة امليدانية ملقر 
ش���ركته م���ن قب���ل مندوبي ش���ركة اخللي���ج املخولني لالط���الع على 

كافة اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة لديه.
3-جي���ب تقدي���م الع���رض يف ث���الث )3( مظاريف منفصل���ة ، مغلقة 
بالش���مع األمح���ر وخمتوم���ة خبت���م مق���دم الع���رض ، م���ع بيان إس���م 

املشروع وإسم اجلهة املشاركة على كل مظروف خبط واضح.  
•املظروف األول حيتوي على عرض مالي  مسعر م��ن  أصل + صورة .

الثاني حيتوي على عرض في من  أصل + صورة. •املظروف 
•املظ���روف الثال���ث حيت���وي عرضًا ماليًا غري مس���عر )دون س���عر وإال 

س���ريفض إذا احت���وى س���عرا( وب���ه الش���روط املالي���ة و طريق���ة الدف���ع 
املطلوب���ة مع ض���رورة املوافق���ة التامة على الش���روط العامة لش���ركة 
اخلليج العربي للنفط كش���رط أساسي للمشاركة يف العطاء. ويكون 

هذا العرض من أصل + صورة .
•جي���ب أن تك���ون صالحية العرض ثالثة )3( أش���هر عل���ى األقل من 

تاريخ اإلقفال املبني يف هذا اإلعالن.
التأمني اإلبتدائي قدره) 0.5% ( من إمجالي قيمة العرض  	-4
املق���دم، واليلتفت اىل العط���اء الغري مصحوب بكام���ل التأمني االبتدائي 
وجي���ب تقدمي���ه كصك مصدق ص���ادر عن أح���د املص���ارف العاملة يف 

ليبيا ، لصاحل شركة اخلليج العربي للنفط .
يس���لم الصك املصدق يف مظروف منفصل ومغلق بالش���مع   •
األمحروس���وف يت���م ترجي���ع صك���وك التأم���ني اإلبتدائي ملن ال يرس���ى 

عليهم العطاء.
•املش���ارك يف العطاء ملزم بتقديم ضمان حس���ن االداء يف حالة رس���و 
العط���اء عليه على أن يكون س���اري املفعول ملدة س���نة من صدور ش���هادة 

إمتام العمل النهائية.
5-عل���ى املق���اول زيارة املوق���ع )حقل احلمادة( ويس���تبعد اي مقاول مل 

يقوم بزيارة املوقع.
6-سوف لن يقبل إي عرض ال يلتزم مقدمه باإلجراءات الواردة أعاله. 
وإن أقل األس���عار لن يكون املعيار الوحيد لإلرس���اء ، ولش���ركة اخلليج 
احل���ق يف إلغ���اء العط���اء دون ذك���ر األس���باب  كما ال تتحمل ش���ركة 

اخلليج أية مصاريف تكبدها املشارك جراء إلغاء العطاء 
7-للجن���ة العط���اءات الفرعي���ة احل���ق يف اس���تبعاد الش���ركات اليت ال 
يتطاب���ق نش���اطها مع موضوع املناقص���ة او اليت ال تك���ون مؤهلة بصورة 

مرضية للمشاركة يف هذه املناقصة.
8- اخر موعد الستالم مستندات العطاء هو يوم   الثالثاء  املوافق   30 

/2014/09 الساعة 12:00 ظهراً.
 2014/10/26 9-اخر موعد لتقديم العروض يوم    االحد   املوافق  

الساعة 12:00 ظهراً.
ألي استفس���ارات ميك���ن االتصال بلجنة العط���اءات الفرعية على النحو 

التالي : 
شركة اخلليج العربي للنفط – صندوق بريد 263

رئيس جلنة العط���اءات الفرعية – الدور الثالث – مكتب 327  ، العضو 
القانونى – مكتب 447.

هاتف:  +218 61 2228931-40 داخلي:  4404 داخلي : 3720
 والسالم عليكم،،،،،

احالم االطرش
رئيس جلنة العطاءات الفرعية 

شركة اخلليج العربي للنفط تعلن

متديد عن استالم الكراسه

 اخر موعد الستالم مستندات العطاء هو يوم   الثالثاء  املوافق   30 /2014/09
 تعلن جلنة العطاءات الفرعية – بشركة اخلليج العربي للنفط  بنغازي ليبيا  ، طرح العطاء التالي : 

)8-NC( صيانة مبنى النادى القديم حبقل احلمادة مشروع


