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االفتتاحية يكتبها 
: أحمد الفيتوري

1. إجتمعت ليبيا والشركاء الدوليني يف روما يف 
2014 من أجل التأكي���د على الدعم  6 م���ارس 
الدول���ي الق���وي لليبي���ا موحدة وذات س���يادة وهي 
تس���عى لبن���اء دول���ة حديث���ة وفعال���ة يف مواجهة 
حتدي���ات كب���رة أم���ام التح���ول الدميقراط���ي، 
بالتواف���ق م���ع مؤمت���ر باريس ال���ذي انعقد يف 12 
فرباي���ر 2013. وق���د مت���ت املش���اركه يف املؤمت���ر 
من قبل وف���د لييب كبر وممثلني ع���ن اجلزائر، 
بلغاري���ا، كندا، تش���اد، الصني، الدمن���ارك، مصر، 
فنلن���دا، فرنس���ا، أملانيا، اليون���ان، إيطالي���ا، اليابان، 
األردن، مال���ي، مالطا، موريتاني���ا، املغرب، النيجر، 
النرويج، قطر، الربتغال، روسيا، سلوفينيا، كوريا 
اجلنوبية، إس���بانيا، الس���ودان، سويس���را، الس���ويد، 
هولندا، تونس، تركيا، اإلمارات العربية املتحدة، 
واململك���ة املتح���دة، والواليات املتح���دة األمريكية، 
واالحتاد األفريقي، احتاد املغرب العربي، واالحتاد 
األوروب���ي وجمل���س التعاون اخلليج���ي، وجامعة 
الدول العربية، وممثلي دول الس���احل والصحراء، 

ومنظمة حلف مشال األطلسي واألمم املتحدة.
2. ركز املؤمتر على التزام الوفد اللييب،وبش���كل 
الالزم���ة  السياس���ية  الظ���روف  لوض���ع  عاج���ل 
لتحقيق التح���ول الدميقراط���ي إىل دولة فعالة، 
واحلك���م  واخلدم���ات  األم���ن  لتوف���ر  وكذل���ك 
الرشيد جلميع املواطنني مبنيا على أساس سيادة 
القان���ون. حتقيق���ا هلذه الغاي���ة قامت دول���ة ليبيا 
والش���ركاء الدولي���ني بااللت���زام املتب���ادل بالعمل 
على حتقيق ذلك ، كما هو مفصل مبلحق األمن 

والعدالة وسيادة القانون، و ميثاق احلكم .
3. وافقت ليبيا والشركاء الدوليني على احلاجة 
امللح���ة لليبي���ني إلقامة توافق واس���ع ح���ول إدارة 
الفرتة االنتقالية لضمان تس���ليم منظم للس���لطة 
هليئ���ة منتخب���ة جدي���دة واملس���اهمة يف حتقي���ق 
االستقرار يف الوضع الراهن يف ليبيا، وذلك بدعم 
العملي���ه الدميقراطي���ة واالمتن���اع عن اس���تخدام 

العنف يف العملية السياسية.
املش���اركون أن عملية ش���املة وجامعة  4. أكد 
للح���وار الوط���ي واملصاحلة الوطنية ه���ي املفتاح 
لتحقي���ق االس���تقرار، وال���ي يس���تعد الش���ركاء 
الكام���ل  الدولي���ني لدع���م م���ا يف ظ���ل االح���رتام 
للس���لطة الس���يادية الليبية من خالل مس���اهمات 
منس���قة يف ميث���اق احلوكم���ة املرف���ق م���ع هذه 
االس���تنتاجات. وأك���د الش���ركاء الدولي���ني على 
إلت���زم الوفد اللي���يب بزياده تواصل���ه لدعم احلوار 
الوط���ي. وق���د أك���د املش���اركون باملؤمت���ر عل���ى 
أهمي���ه الدع���م الذي تقدم���ه بعثة االم���م املتحدة 
للدع���م يف ليبي���ا يف توطي���د ح���وار وط���ي ش���امل 
جلمي���ع األط���راف الليبي���ة ذات الصل���ة وإعرتافا 
بأهمي���ة العمل الذي تقوم به بعث���ه االمم املتحده 

للدعم يف ليبيا
5. إدراكا لل���دور احلي���وي الذي قام���ت به املرأة 
يف ثورة الس���ابع عش���ر م���ن فرباير، أك���دت ليبيا 
الكامل���ة  املش���اركة  أهمي���ة  عل���ى  واملش���اركون 
للمرأة يف عملية صنع القرار يف ليبيا واملؤسس���ات 

على مجيع املستويات.
6. رحب املشاركون بإتنتخاب اهليئة التأسيسية 
لصياغة مش���روع الدس���تور يف 20 فرباير 2014، 
وال���ي أظه���رت اس���تمرار الت���زام ليبي���ا باملب���ادئ 
للش���عب  األساس���ية  واحلري���ات  الدميقراطي���ة 
اللي���يب ال���ذي ضحى كث���را خالل ثورة الس���ابع 
عش���ر م���ن فرباير. و دعوا إلش���راك مجي���ع القوى 

واملكون���ات السياس���ية للمجتمع اللي���يب يف عملية 
صياغة الدستور إعرتافا بدور بعثة االمم املتحده 
للدعم يف ليبي���ا الي فوضها جملس االمن يف هذا 
الصدد. أكد الشركاء الدولني ألتزامهم بتقديم 

املساعدات الفنيه الي حيتاجها هذا العمل.
-7 أخ���ذ املش���اركون يف عني اإلعتب���ار اخلطوات 
مجي���ع  ب���ني  البن���اء  التع���اون  لضم���ان  املتخ���دة 
املؤسس���ات الليبي���ة م���ن أج���ل متابع���ة األولويات 
األكث���ر  لإلحتياج���ات  واالس���تجابة  الوطني���ة 

إحلاحا للشعب اللييب. 
8 - ش���دد املش���اركون عل���ى احلاج���ة امللحة إىل 
ح���ل االضطراب���ات اجلاري���ة يف ص���ادرات الطاقة 
والنف���ط. مع مالحظة الدور اهلام للحوار الوطي 
والعملية الدس���تورية يف معاجلة املسائل املتعلقة 
باهلي���كل املس���تقبلي لليبي���ا احلديثة مب���ا يف ذلك 
توزي���ع امل���وارد ، وأكد املش���اركون عل���ى احلاجة 
إىل اخت���اذ خط���وات ملموس���ة يف الف���رتة احلالية 
لتحس���ني قدرة احلكومة املركزي���ة واحلكومات 
احمللي���ة، ال س���يما يف توف���ر اخلدمات األساس���ية 
جلمي���ع الليبي���ني لضمان األم���ن واحملافظة على 
الدع���م الش���عيب لعملي���ة التح���ول الدميقراط���ي. 
إلت���زم الوفد اللي���يب بوضع إج���راءات حكم أكثر 
فعالية وش���فافية، وال س���يما يف قطاعات امليزانية 
واإلنف���اق ، أيض���ا يف ض���وء ضم���ان ق���درة أك���رب 
على اس���تيعاب املس���اعدات املقدمة من الش���ركاء 
الدولي���ني. ويف املقاب���ل، تعهد الش���ركاء الدوليني 
بتقدي���م املس���اعدة الفنية لتعزيز وحتس���ني قدرة 
اإلدارة على مجيع املس���تويات، املنصوص عليها يف 

ميثاق احلكم.
9 - أشار الوفد اللييب إىل اإلجراءات الي اختذت 
بالفع���ل يف اجمل���االت ذات األولوي���ة لقط���اع األمن 
ال���ي مت حتديدها يف مؤمت���ر باريس وقمة الدول 
الثم���ان ، مب���ا يف ذلك التدري���ب ، إص���الح القطاع 
األمي ومجع الس���الح والتس���ريح وإعادة اإلدماج 
وأم���ن   ، والذخ���رة  األس���لحة  عل���ى  والس���يطرة 
احلدود. تعهد الوفد اللييب بتنفيذ برنامج متجدد 
وأكث���ر تركي���زا م���ن اإلصالح���ات، م���ع إس���ناد 
واضح للمس���ؤوليات ونتائج يتم تنفيذها مبراحل 
حمددة ، تهدف أيضا إىل إدماج العناصر اجلديدة 
مبا يف ذلك الثوار الس���ابقني يف القطاع األمي. مت 
اإلع���الن عن عدد من املب���ادرات اجلديدة يف قطاع 
األم���ن من قب���ل الش���ركاء الدولي���ني )التفاصيل 

ميكن العث���ور عليها يف امليثاق األم���ي يف امللحق(. 
راجع الشركاء الدوليني االلتزامات احملدثة الي 
تتطلب تنفيذاً س���ريعًا لربام���ج التدريب واملعدات 
لق���وات األم���ن وق���وة األغ���راض العام���ة والقوات 

اخلاصة والشرطة. 
-10 كم���ا ش���جع املش���اركون عل���ى تب���ي نهج 
وط���ي ش���امل جلهود مج���ع الس���الح والتس���ريح 
وإع���ادة اإلدم���اج ، عل���ى أس���اس اتف���اق سياس���ي 
واضح، وش���دد على ضرورة اختاذ تدابر ملموسة 
للس���يطرة على األس���لحة وخمزون���ات الذخرة، 
ورح���ب الش���ركاء بإع���الن احلكوم���ة الليبية أن 
يتم إنشاء جلنة مشرتكة بني الوزارات مع وزارة 
الدف���اع الليبي���ة لتتخ���ذ دور الري���ادة يف معاجل���ة 
مس���ألة الس���يطرة على األس���لحة والذخرة على 
وجه الس���رعة ، على املستوى االس���رتاتيجي. اتفق 
املش���اركون عل���ى أن األم���م املتح���دة ينبغ���ي أن 
تستمر يف دعم اجلمع اإلدارة السليمة والتخزين 
والتخلص الفعال من األسلحة غر اآلمنة واملواد 
ذات الصل���ة من قبل ق���وات األمن الوط���ي. وأثنوا 
عل���ى العم���ل املنجز حت���ى اآلن من قب���ل اجملتمع 
الدولي ورحب���وا بإطالق مب���ادرات جديدة يف هذا 

الصدد.
11 - أك���د املش���اركون أيضا عل���ى أولوية ليبيا 
امللح���ة لتأم���ني حدودها، مب���ا يف ذل���ك من خالل 
تنفي���ذ توصيات خطة عم���ل طرابلس عام 2012 
ال���ي وقع���ت عليها ليبي���ا وجرانها. ورحب���وا أيضا 
يف هذا الص���دد بالتزامات مؤمت���ر الرباط نوفمرب 
ع���ام 2013، كم���ا انعك���س يف إع���الن الرب���اط ، 
مبا يف ذلك إنش���اء أمان���ة دائمة ومرك���ز تدريب 
إقليم���ي لضباط احل���دود. ألن تعزيز أمن احلدود 
اجلوية والبحرية والربية لليبيا، يف غاية األهمية 
لتحسني األمن اإلقليمي. حتقيقا هلذه الغاية دعا 
اإلس���راع يف  الليبي���ة إىل  الس���لطات  املش���اركون 
االنته���اء من وضع نظ���ام متكام���ل إلدارة مراقبة 
احلدود اإللكرتونية وتطوير اس���رتاتيجية شاملة 
إلدارة حدود فعالة ، بالتنس���يق الفعال واملس���اعدة 
من كل من دول املنطقة وبعثة اإلحتاد األوروبي 

للمساعدة احلدودية.
عناي���ة  ختصي���ص  مت  اإلط���ار  ه���ذا  يف   -  12
خاص���ة للتهدي���د اإلرهاب���ي املتنام���ي يف املنطقة. 
فالشراكة الدولية املس���تمرة الحتواء التهديدات 
اإلرهابي���ة وتعزي���ز ق���درة الدول���ة الي تع���د امرا 

ضروريا لضم���ان االس���تقرار اإلقليم���ي والعاملي. 
رح���ب املش���اركون باجلهود املبذول���ة من االحتاد 
االفريق���ي وآلي���ة نواقش���وط لدع���م التع���اون مع 
ال���دول اجمل���اورة لليبي���ا يف كافة اجمل���االت وامن 

احلدود بشكل خاص .
13 - أعرب املش���اركون عن قلقهم إزاء استمرار 
العن���ف يف ش���رق ليبي���ا، وخاص���ة محل���ة القت���ل 
واالغتي���االت املمنهج���ة يف بنغ���ازي وضواحيه���ا، 
ودع���وا إىل خطوات س���ريعة وملموس���ة من جانب 
السلطات لتحسني األمن ولتقديم اجلناة للعدالة.

14 - ش���دد املش���اركون عل���ى ض���رورة االحرتام 
وتناول���وا  ليبي���ا.  يف  اإلنس���ان  حلق���وق  الكام���ل 
باخلص���وص التحدي���ات املس���تمرة عل���ى صعي���د 
إرس���اء س���يادة القان���ون يف مجي���ع أحن���اء الب���الد. 
وأعربوا ع���ن قلقهم حلاالت االعتقال التعس���في، 
مب���ا يف ذل���ك يف احل���االت ال���ي ال تتواف���ر فيه���ا 
املعاي���ر القانوني���ة يف االحتج���از، حي���ث حيتج���ز 
األشخاص خارج سلطة الدولة، وكذلك حلاالت 
س���وء املعامل���ة والتعذيب والوفي���ات حتت احلجز. 
ودع���وا إىل تنفي���ذ القان���ون الص���ادر يف التعذي���ب 
واالختط���اف القس���ري والتميي���ز وش���ددوا عل���ى 
أهمي���ة قان���ون العدال���ة االنتقالية، ال���ذي ُأعتمد 
مؤخ���راً ، كأس���اس لعملي���ة مصاحل���ة وطني���ة 
تقوم على احلوار والش���مولية والعدالة واملساءلة. 
الش���ركاء الدوليني على أهبة االستعداد لتقديم 
أي دع���م ممك���ن يف قط���اع س���يادة القان���ون، ع���رب 

تنسيق مع بعثة األمم املتحدة يف ليبيا.
15 - م���ع التأكي���د عل���ى الدور القي���ادي لبعثة 
املس���اعدات  تنس���يق  ليبي���ا يف  املتح���دة يف  األم���م 
الدولية، اتفق املشاركون على احلاجة إىل تقييم 
مجي���ع االحتياج���ات واألنش���طة وبن���اء الق���درات 
واملؤسس���ات، والتدريب واملعدات واملشرتيات بشكل 
دوري منتظ���م بالتعاون مع الش���ركاء الدوليني. 
اتفق املش���اركون عل���ى إقامة ش���راكة دولية يف 

ليبيا لرصد التقدم احملرز ولتنفيذ املواثيق.
إنعق���اد  بإمكاني���ة  املش���اركون  يرح���ب   -  16

اإلجتماع الوزاري املقبل يف تركيا.
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  وثيقة

البيان اخلتامي ملؤمتر روما حول ليبيا
كن���ا يف بنغ���ازي يف االس���بوع االول من مارس ق���د كوّنا جتمع���ًا صحفيًا ليبي���ًا مسيناه احتاد 
الصحفيني الليبيني ، يف مواجهِة احتاِد الصحفيني التابع للقذايف امُلس���تمر يف العمل حتى اآلن 
، وكان م���ن ُمقتض���ى ذلك التكوين أيض���ا تنظيم صفوفنا والصحفي���ني االجانب الذين وصل 
عدده���م ذات م���رة 339 صحفيا من احناء العامل ، وكنت قد ُرش���حت كرئيس لذلك االحتاد 

امُلؤقت ما انتهى بأداء مهمته فور اعالِن حترير ليبيا .
قابل���ُت الكثَر من الصحفيني غَب الثورة خاصة الغربيني منهم ، ما الحظته أن كثراً من جاء 
بنغ���ازي باحث���ا عن " القاعدة " ،وليس عن الثورة وما حيدث للمدنيني الليبيني ، و ال عن حقوق 

االنسان الي كانت حينها ُتنتهك من قبل النظام باالغتصاب والقتل والقمع ...اخل .
صحفي بلجيكي يف صحيفٍة غر معروفة كتَب مقالة عن إمارِة درنة والقاعدة يف ليبيا نهاية 
ش���هر فرباير 2011م  ، حينها كان القذايف يعلن عرب أبواقه أن ما حيدث ش���رق ليبيا من فعل 

" القاعدة " .
هك���ذا كان الغربيون ُمصرين أن ليبي���ا قاعدة القاعدة من حلظة اخلروج عن القذايف ونظامه 
القمعي ، القذايف من جاء بانقالٍب عسكري بدعٍم أمريكي وهذا ردده امللك عبد اهلل ملك السعودية 
على املأل ، ويف مؤمتر قمٍة عربي منقول مباش���رة عرب االقمار االصطناعية و حبضور  القذايف 
ذات���ه ، وذكر حممد هيكل الصحفي املص���ري ،يف مقابلة مع القذايف ،أن بقاء القذايف هذه املدة 

الطويلة من معجزات القرن العشرين ،وأن الفضل يرجع اىل االرادة االمريكية وخمابراتها.
هك���ذا كنت من حلظتها مأخوذا عن الس���ياق العام لألحداث به���ذا االصرار الغربي واألمريكي 
خاصة بدعم الثورة الليبية ، ثم شدني االمجاع املطلق لدعم قرار األمم املتحدة 1973 اخلاص 
حبماي���ة املدني���ني الليبيني ، ما أيدت���ُه وفرحُت به كأغلب الليبيني ،وم���ن جهة أخرى ما كان 
ي���رددُه االعالم الغربي م���ن أن ليبيا قاعدة القاعدة الي كأنها نبٌت ش���يطاني انبثق فجاءة مع 
ليل���ة 17 فرباير 2011 م ،أذهلي هذا التناقض الب���ني بني الدعم واالتهام ،لكن ما محى عقلي 
أني كنت ُمعتادا على الكيل مبكيالني من قبل الغرب واإلدارة االمريكية يف الكثر من القضايا 

العربية. 
2

ش���دني ان ما كتبتُه أكثر من مرة حول التدخل اخلارجي يف الش���ئون الليبية ، قد أش���ار اليه 
الس���يد حممود جربيل يف مقابلته مع حمطة العربية االس���بوع املاضي ، وقد أسهَب يف موضوع 
االرهاب والتس���ليح يف ليبيا ، وأش���ار إىل أن ليبيا كانت ومازالت  مس���تودع س���الح ما قد يكون 

مربرا للتدخل األجنيب .
واحل���ق أن ال���دور اخلارجي يف حالة التس���لح احلالية بينة ، وأن مس���اهمة التحالف الدولي يف 
االطاح���ة بالق���ذايف بدورها مس���اهمة يف حالة التس���لح ، غر ذلك فإن احل���دود كأنها تركت 
للتدخل يف الشأن اللييب على االرض لكل أعداء هذا التحالف التقليديني ،ثم هذا االمجاع على 
ال���دور القطري ال���ي هي قناع يعرفه اخلاص والداني للتدخ���ل االمريكي يف املنطقة ، وخاصة 
التدخل امُلخابراتي الذي بات هو التواجد االمريكي منذ ما بعد س���بتمرب نيويورك ،حيث ُمنذها 
ص���ارت اإلدارة االمريكي���ة يف املنطق���ة تتكلم العربية وهو اس���لوب بريطاني مع���روف من أيام 

فيلييب.
وه���ذه األي���ام يوك���د لنا البعض م���ن امُلطلع���ني أن االجنليز على صل���ة بالفيدرالي���ني ، وأنهم 
يتصل���ون بأف���راد منهم وُيبدون رغبتهم يف تقديم الدعم إلقليم برقة ، وفرنس���ا تقوم بذلك يف 
اجلنوب وليس ضربة ماىل اال دفعًا غر مباشر ملن مت طردهم من هناك للذهاب إىل الصحراء 

الليبية املفتوحة كمالذ لكل الفارين .
ان���ي ازع���م أن ما حي���دث يف ليبيا من تقاتل وعصي���ان وفوضى ، كما أنه نتيج���ة ألزمة ليبية 
داخلية ، فإن التدخل اخلارجي وخاصة الغربي له الدور الرئيس فيه ،واس���تبعاد ذلك لن يعنى 

إال أن طاولة احلوار الوطي املستديرة ستدور فارغة على رؤوسنا.
أما ماذا يريدون من ليبيا ؟ فيمكن االستعانة لإلجابة على هذا السؤال مبا حيدث حيث تدخلوا 

من افغانستان اىل العراق فالصومال... وغرهم .   
هكذا يكون مؤمتر روما ألصدقاء ليبيا ذراً للرماِد يف عيون أصاًل عمياء.

ليبيا حتت وابٍل من النريان الصديقة !
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*عمل اخلري ومساعدة الناس واجب ديين وأنساني .
يقول الشيخ اكيو عبد الصمد : كانسان مسلم 
فان اإلسالم يأمرنا بعمل اخلر ومساعدة الناس 
ولذل���ك فقد أنش���ئت مجعي���ة خرية نق���وم من 
خالهلا بالكث���ر من األعمال ال���ي تفيد اجملتمع 
يف مدينتن���ا دي موي���ن وينظ���م ألين���ا الكثر من 
املتطوع���ني فق���د قمنا مث���ال بالتع���اون مع رجال 
األعمال باالجتماع مع بعض مروجي ومتعاطي  
ع���ن  معه���م  ح���وارا  أطلقن���ا  حي���ث  املخ���درات 
مش���اكلهم وعن األذى الذي يلحقونه بالش���باب 
ويف النهاية توصلن���ا إىل نتائج رائعة حيث ترك 
ه���ؤالء الش���باب طري���ق االحن���راف ع���رب رج���ال 
األعمال الذي���ن تكفلو بتوفر العم���ل وإدماجهم 
يف النش���اطات املختلف���ة وأصب���ح هؤالء الش���باب 

مواطنني صاحلني .
*ألن الرسول حممد قدوتي فقد أعفيت عن قاتل ابين 

الوحيد
يس���تذكر الش���يخ عب���د الصم���د قائاًل :يف س���نة 
1996م جاءن���ي اتصال هاتف���ي من احد أعضاء 
إىل  الذه���اب  عل���ي  بأن���ه  خيربن���ي  اجلمعي���ة 
املستشفى الن ابي الوحيد والذي يبلغ من العمر 
16 عام���اً مت نقل���ه إىل هن���اك وعندم���ا وصلت 
إىل املستش���فى اخربون���ي بأنه ف���ارق احلياة بعد 
تعرض���ه العت���داء م���ن قبل ش���اب  ابي���ض ورغم 
حزني العميق على اب���ي إال أن اتصاال من والدة 
القات���ل ال���ي كانت منه���ارة وحزينة ج���دا على 
مقت���ل ابي وت���ورط ابنها وبع���د أن دعوت اهلل أن 
يلهم���ي الصرب ويتقبل ابي بواس���ع رمحته فقد 
اخت���ذت ق���رارا مهما وصعب���ًا فق���د أعلنت خالل 
جن���ازة اب���ي العفو ع���ن القاتل واس���تقبلت والدة 
القات���ل يف بي���ي  وقدم���ت ق���رار اإلعف���اء رمسيًا 
للس���لطات ألن الرس���ول حممد صل���ى اهلل علية 
وسلم  قدوتي فقد أعفيت عن قاتل ابي الوحيد .

*القات��ل يتخ��رج م��ن  اجلامع��ة ويصب��ح أب��ا ألربعة 
أطفال 

تلفزيوني  ب��رن��ام��ج  يستضيف  س���ن���وات  ب��ع��د 

ال���ش���ي���خ أك��ي��و 
ع����ب����د ال���ص���م���د 
وي�������ت�������ح�������دث 
ال���ربن���ام���ج ع��ن 
اجل�����م�����ع�����ي�����ة 
اخل����ري����ة ال���ي 
الشيخ  يرئسها 
ع����ب����د ال���ص���م���د 
وي���س���ت���ض���ي���ف 
إحدى  الربنامج 
ال���ف���ت���ي���ات ال���ي 

وختلصت  اجلمعية  م��س��اع��دات  م��ن  اس��ت��ف��ادات 
حياتها  ت��غ��رت  وك��ي��ف  امل��خ��درات  تعاطي  م��ن 
من  واإلرش��اد  والنصح  هلا  املساعدة  تقديم  بعد 
قبل الشيخ عبد الصمد ويف أثناء احلوار يفاجئ 
مقدم الربنامج الشيخ عبد الصمد بضيف يريد 
هو  الضيف  هذا  أن  اجلميع  وليكتشف  مقابلته 
الصمد وعندما توجه حنو  الشيخ عبد  ابن  قاتل 
الشيخ عبد الصمد قام وعانقه يف مشهد أنساني 
ق��ل مثيله وأث���ار ده��ش��ة اجل��م��ه��ور احل��اض��ر يف 
يف  ش��يء  بكل  مدين  ان��ه  القاتل  وق��ال  االستديو 
الذي  العفو  الصمد حيث  الشيخ عبد  حياته إىل 
منحه له الشيخ عبد الصمد جعل منه أنسانا أخر 
احلياة  لقيمة  واعيا  وأصبح  اخلر  حيب  إنسان 
وفعل اخلر ومساعدة الناس وقد واصل دراسته 
أبناء  أرب��ع��ة  ول��ه  وت���زوج  م��ن اجلامعة  وخت��رج 
أبناءه  أطلق اسم الشيخ عبد الصمد على اكرب 

ويعترب الشيخ عبد الصمد مبثابة والده .
*امازيغي أول مسلم يصل إىل أمريكا 

احلدي���ث م���ن الناحي���ة التارخيي���ة  ع���ن دخول 
اإلس���الم للواليات املتحدة األمريكية انه دخل يف 
القرن السادس عشر امليالدية و كان أول مسلم 
هو ايس���تفانكو أوف اذامورا وهو مس���لم أمازيغي 
من مش���ال إفريقي���ا جاء كمستكش���ف ملنطقي 
أريزون���ا وني���و مكس���يكو لص���احل االمرباطوري���ه 
اإلس���بانية حت���ت رأي���ه املستكش���ف الفري���ز دي 

ف���اكا 1539م ويف نهاي���ة الق���رن الثامن عش���ر 
امليالدي استوطن جمموعه من املغاربة يف جنوب 
كاليفورني���ا ويف ع���ام 1778 م أعل���ن س���لطان 
املتح���دة  بالوالي���ات  الكام���ل  االع���رتاف  املغ���رب 
األمريكي���ة واملغ���رب ه���ي أول دول���ة يف الع���امل 

تعرتف باستقالل الواليات املتحدة األمريكية.  
وب���دأ اس���تراد العبي���د يف القرن الس���ادس عش���ر 
املي���الدي وان اغلبهم جاءوا م���ن مناطق بها علي 
األق���ل اقلي���ه مس���لمه ومتأث���رة ب���اآلالف العبيد 
املس���لمون حيث يش���كلون حوالي 20% من عدد 
العبيد الذي مت نقله يف عهد األسبان والربتغالني 
واإلجنليز والفرنس���يني واهلولنديني ومن أشهر 
أمثل���ه العبي���د املس���لمني أي���وب س���ليمان ديال���و 
وهن���اك أيضا عمر بن س���عيد ال���ذي مت إحضاره 
م���ن الس���نغال يف القرن التاس���ع عش���ر وهو يعرب 
ع���ن مرحله هام���ه لرتمجته لع���دة أش���ياء هامه 
ع���ن اإلس���الم  وهناك ب���الل بن حمم���د بن علي 
ال���ذي وصل جلزيرة لس���بيلو خ���الل عام 1803 
م أصب���ح القائ���د واإلمام جملتمع املس���لمني الذي 
يق���در يف ذال���ك الوق���ت بثمانني ش���خص وله ما 
يس���مي مبس���تند بن علي تتكون من 13 صفحه 

عن الرسالة اإلسالمية.
*اهلجرة املنظمة للمسلمني 

حي���ث أن ع���دد صغ���ر م���ن املس���لمني ب���داء يف 
اهلج���رة للوالي���ات املتح���دة االمريكي���ه منذ عام 
حلك���م  ختض���ع  بلدانه���م  وكان���ت  م   1840

اخلالفة العثمانية يف عام 1906 م قام املسلمني 
البوس���نيني يف ش���يكاغو بإنش���اء مجاع���ه اهلجرة 
يف  للمس���لمني  تعاون���ي  جمتم���ع  أق���دم  وه���ي 
الواليات املتحدة االمريكيه وأقاموا مدرسه تقام 
ليوم األحد حتت إش���راف الشيخ كمال ادفينش 
وهو متخرج من األزهر الش���ريف يف عام 1907 
م ق���ام املهاجري���ن من روس���يا وبولن���دا وليتوانيا 
بتأس���يس أول منظم���ه إس���المية يف نيوي���ورك 
ويف ع���ام 1920 م مت البدء يف أول محله للدعوة 
األمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات  يف  اإلس���المية 
بواس���طة مس���لم هن���دي وتبعه���ا إنش���اء مصل���ى 
الصدي���ق يف عام 1921 م وانتش���رت العديد من 
أماك���ن ختصص للصالة  ومل ترقى إىل ش���كل 
اجلام���ع أو املس���جد إال يف ع���ام 1934م حيث مت 
بن���اء أول مس���جد وذلك مبدينة  بي���دار رابيدس 
يف والية »أيوا« املعروفة باس���م »قلب أمريكا«وهو 
املس���جد األك���رب الذي يقب���ل عليه املس���لمون يف 
ش���هر رمض���ان  الكري���م ويس���مى »املس���جد األم 
يعق���د  وحالي���ًا،   »The Mother Mosque
إمام املس���جد، الش���يخ ط���ه عطا، إفط���اراً مجاعيا 
كل أس���بوع يعقب���ه حماضرة عن أه���م األحداث 
التارخيي���ة الي عاصرها ش���هر رمضان على مر 

التاريخ.
*شهر رمضان بني الشيخ ياسني والقس ماغرودر

 تعب���راً ع���ن روح التضامن ب���ني فصائل اجملتمع 
األمريكي، أصر قس الكنيسة يف مدينة »داالس« 

ميادين يف أمريكا

الشيخ : أكيو عبد الصمد
العفو عند املقدرة قيمة عظيمة أهداها الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم للبشرية

يف مدين��ة دي موي��ن بوالية ايوا بالوالي��ات املتحدة األمريكية التقيت الش��يخ أكي��و عبد الصمد 
وه��و أمام املس��جد باملدينة باإلضافة إىل ان��ه عضو جملس النواب بالوالية وهو ش��خص حيضى 
باالحرتام والتقدير من قبل س��كان املدينة واليت يش��كل املس��لمني فيها أقلية حيث ال تتعدى 
نس��بتهم حوالي %1 من س��كانها والن الرجل يعكس صورة رائعة بسلوكه ومعاملته فانه يفوز 

األمريكية على صيام ش���هر رمضان كاماًل مشاركة بقلوب وأصوات الناخبني بشكل عام يف مدينة دي موين .
لصديق���ه وج���اره املس���لم إم���ام اجلمعي���ة اإلس���المية 
مبقاطع���ة كولني »الش���يخ ياس���ني«، حيث دع���ا القس 
»فيس ماغرودر« مجيع املس���يحيني إىل جتربة الصيام، 
أن���ه يري���د تعمي���ق اجلان���ب الروحان���ى يف  الفت���ا إىل 

شخصيته بعد أن الحظ أثر الصيام على املسلمني.
وع���رب القس عن س���عادته وه���و جييب ع���رب موقعه عن 
أس���ئلة اآلالف الذي���ن اجتذبته���م التجرب���ة، مبين���ا أنه 
حض���ر صالة اجلماعة مع املس���لمني وش���ارك يف قراءة 
القرآن، وأنهم يعاملونه كأنه فرد من اجملتمع املس���لم، 

ودعوه لعدة إفطار خالل الشهر الكريم.
ولتعريف املواطنني األمريكيني عن الدين اإلس���المي، 
أنت���ج جملس العالق���ات اإلس���المية األمريكية »كر« 
فيدي���و اسرتش���اديًا جلميع قي���ادات املس���اجد واملراكز 
اإلس���المية يف الوالي���ات املتحدة، باإلضاف���ة إىل توزيع 
كتي���ب بعنوان »مرحبا بكم يف إفط���ار رمضان« والذي 
جيي���ب عن أس���ئلة كث���رة واستفس���ارات عن الش���هر 

الكريم.

*ثل��ث املس��لمني يف أمري��كا دخله��م 75 أل��ف دوالر والع��رب 
يشكلون 25% فقط 

واعت���اد مس���لمو أمري���كا، الذي���ن يبل���غ عدده���م حنو ١٠ 
مالي���ني يف س���ائر الواليات املتح���دة، عل���ى الذهاب إىل 
مس���اجد جالياتهم ، فالباكس���تانيون هلم مس���اجدهم، 
وللهنود مساجدهم، وكذلك األمر بالنسبة للمصريني 
واألتراك، واإليرانيني، وهى املس���اجد الي يتجمع فيها 

مسلمون من خمتلف األجناس والثقافات.
اهلن���د  م���ن  والقادم���ون  أس���يويون  اجلن���وب  ويش���كل 
م���ن   %33 وبنغالدي���ش  وأفغانس���تان  وباكس���تان 
تعداد مس���لمي الواليات املتح���دة واإلمريكني األفارقة 
30% والع���رب 25% اإلفارقة و 3.4 % لألوربيني و 

2.1% للبي���ض و 1.6% للكاربيني و 1.2% لألتراك 
رب���ع  وأن حوال���ي  و.6% لألتني���ني  و.7%لإليراني���ني 
املسلمني هم من حتولوا لإلسالم و 67% من املتحولون 
لإلس���الم برتستنت و 10% رومان كاثوليك و 15 % 
للملحدي���ن وأن أك���رب مناط���ق املس���لمني يف الواليات 
املتحدة هي واش���نطن وبوس���طن وهيوس���ن ثم جنوب 
كاليفورني���ا أم���ا م���ن ناحية الدخ���ل املادي ف���ان واحد 
م���ن كل ثالث���ة مس���لمني لدي���ه دخل أكث���ر من 75 
أل���ف دوالر أمريكي وهناك حاليا عضوان مس���لمان يف 
الكونغ���رس األمركي. األول، كيث إليس���ون، انتخب 
عام 2006ليصبح أول مس���لم ينتخ���ب إىل الكونغرس 
عن والية مينيس���وتا أما الثاني، فهو أندريه كارس���ون، 
ال���ذي انتخ���ب ع���ام 2008 عن والي���ة إنديان���ا جمللس 
النواب وينتمي كل من إليسون وكارسون إىل احلزب 

الدميوقراطي.
*السجون األمريكية واإلسالم

تتح���رك اجلمعي���ات واملراكز اإلس���المية يف الواليات 
املتحدة داخل السجون األمريكية حيث تسمح هلا وزارة 
العدل بااللتقاء باملس���اجني وإلقاء احملاضرات وإطالق 
احل���وارات معه���م حي���ث أن 80 % من املس���اجني الذين 
يبحثون عن مالذ حلياتهم واألميان يتحولون لإلسالم 
وتوجد املراكز اإلس���المية يف خمتلف أحناء الواليات 
املتح���دة فتجده���ا يف  واش���نطن، ونيوي���ورك ،ول���وس 
وفولزج���رس  أي���وا(،  )والي���ة  ،وهاميلت���ون  اجنل���وس 
)فرجيني���ا(، ويف والي���ة جورجيا ،وديرتوي���ت ،وتوليدو 

)أوهايو(، وألبوكركي )نيو مكسيكو( ، و فلوريدا.
*املدارس واجلامعات اإلسالمية 

مدارس العطلة األسبوعية :عددها حوالي 400 مدرسة 
تدرس أبناء املسلمني يف أثناء العطلة األسبوعية.

م���دارس املعس���كرات الصيفي���ة :عدده���ا حوال���ي 200 
مرك���ز، ي���درب األطف���ال عل���ى الس���لوك اإلس���المي 

وممارسة شعائر دينهم بأسلوب عملي.
األكادميي���ة اإلس���المية يف واش���نطن : تأسس���ت ع���ام 
)1404 ه� - 1984 م( هدفها تعليم أبناء املس���لمني إىل 

جانب املنهج العام يف الواليات املتحدة.
امل���دارس الديني���ة اإلس���المية :ت���درس الطال���ب منهج 
إس���المي إىل جان���ب مناه���ج التعليم الع���ام يف الواليات 

املتحدة.
اجلامع���ة اإلس���المية مبدين���ة ش���يكاغو: تأسس���ت عام 
الدراس���ات  يف  ليس���انس   - درج���ة  ومتن���ح  1984م 
و  العربي���ة  الدراس���ات  يف  ليس���انس  و  اإلس���المية 

بكالوريوس يف الرتبية والتعليم االبتدائي .  
معهد الدراسات اإلس���المية يف لوس اجنلوس : تأسس 
يف س���نة 1975 م لتزوي���د املس���لمني بربام���ج مكثف���ة 

للدراسات اإلسالمية.
م���دارس األخ���ت كالرا :أنش���أت ه���ذه امل���دارس اهليئة 
الدراس���ات  مناهجه���ا  ،تض���م  األمريكي���ة  اإلس���المية 

اإلسالمية واللغة العربية.

احلسني املسوري و أكيو عبد الصمد

أكد الدكتور حمم���ود جربيل، رئيس املكتب التنفيذي خالل الثورة ، يف حوار 
خاص مع قناة العربية احلدث، اخلميس املاضي ، حول املسألة األمنية أن الدول 
الك���ربى كانت تراقب عن قرب تداول الس���الح وتدفقه اىل ليبيا لياًل نهار حتى 
اليوم وغضت البصر عنه ،هناك سالح يدخل والزال يدخل اىل االن ،وهذا حدث 
حتى يتخذ الحقًا هذا الس���الح والعناصر املتطرفة ذريعًة للتدخل على األرض 

يف ليبيا ال مسح اهلل ..
ولق���د وجهنا ن���داًء ح���اراً مل���ن يصفونه���م باجلماع���ات اإلس���المية املتطرفة أن 
يرجح���وا العق���ل ،وقلن���ا ح���ذاري أن تس���تعملوا كذريعة يف املس���تقبل للتدخل 

والسماح بتدنيس الرتاب اللييب .
هناك صور موثق���ة لعناصر من تنظيم القاعدة يف ليبيا قدمتها اإلس���تخبارات 
األمريكية حلكومة الكيب يف يناير 2012 .ولكن الس���ؤال ليبيا ال يوجد فيها اي 

اجهزة امنية ملاذا تركوا هذه اجلماعات تدخل ..
وم���ن جهتن���ا نوكد أن مس���ألة الدي���ن هي أمر ال خ���الف عليه فكلنا مس���لمون 
،والقضي���ة احلقيقي���ة يف ليبي���ا ه���ي قضي���ة تنموي���ة بامتي���از ، وأك���د أن هذه 
اجلماع���ات مت اقصاءها اي���ام القذايف وهم اليوم ميارس���ون االقصاء على غرهم  

،وقال كل التيارات االسالمية اخوة هلذا البد من احلوار .
وق���ال أن األم���ر ي���زداد صعوب���ة كل ي���وم وأنه كل م���ا عجز املؤمت���ر وعجزت 
احلكوم���ة يف تأدي���ة عملهم وعن حل مش���اكل اإلغتيال والتفج���رات اليومية 
بدرن���ة وبنغازي تزداد املش���كلة وتتصلب .وأش���ار اىل أنه هن���اك حتالف وتوافق 
غ���ر معلن وغ���ر واع بني املؤمت���ر واحلكوم���ة واجلماعات املتطرف���ة الذين يتم 
دعمه���م باملال مقابل بقاء اعض���اء املؤمتر واحلكومة يف احلكم .وذكر أن املؤمتر 
واحلكوم���ة أخ���ذوا يف اختي���ار بع���ض الكتائب حلمايته���م ،وه���ذه الكتائب بدأت 
ترس���خ وضعها املادي واالقتصادي واملسلح . وقال أريد ان أنبه الليبيني أن وجود 
اكث���ر من 300 ألف مس���لح يف ليبيا هو أمر مدم���ر للتعليم والنهوض بالدولة 
،فأغلب الش���باب اليوم أصبحوا يرحبون بالتسلح واالنضمام للكتائب ،وذالك من 
أجل املقابل املادي والعمل ،عوضًا عن اس���تكمال الدراس���ة وطلب العلم للعمل يف 

البناء والتنمية .
وذكر أن الكثر من أعضاء املؤمتر واحلكومة قاموا بإخراج عائالتهم من البالد 
ألنه���م غر أمن���ني ، وق���ال :إذا مل تكونوا غ���ر قادرين على حل املش���كلة األمنية 
اتركوا املس���ؤولية وال تس���اهموا يف ترس���يخ حالة انعدام األمن . وقال انى أدعوا 
النتخاب جس���م أخر بديل قد حيل هذه األمور ،وأكد أن حل املش���اكل يف ليبيا 
ه���و احل���وار أوال وثانيًا وثالثًا ،وجيب أن ال يس���تبعد احد م���ن احلوار ألن البديل 

مفزع وبكل املقاييس .
ومن جهة اخرى أش���ار أن تس���ليم الس���اعدي القذايف من النيج���ر إىل ليبيا، يعد 
إجنازا يقلل فرص اس���تهداف الثورة الليبية.وأضاف أن أي صفقة حول تسليم 
جن���ل الق���ذايف كانت جيب أن تكون بالتش���اور مع املؤمتر الوط���ي اللييب.وحث 
جربيل، الس���لطات احلاكمة يف ليبيا على البدء يف مباش���رة احملاكمات ألتباع 
نظام القذايف إلنهاء حاالت االعتقال بدون حماكمة، وتش���جيع الدول األخرى 

على التجاوب مع طلبات تسليم املطلوبني.
وطالب جربيل  برعاية دولية وعربية ملؤمتر حوار وطي جيمع كافة الفرقاء 
يف الوط���ن على طاول���ة واحدة.وحذر من وج���ود مئ���ات اآلالف الذين يعتربون 
أنفس���هم من ثوار ليبيا، ويتقاضون مرتبات من ميزانية الدولة.وقال إن تعديل 
اإلعالن الدس���توري الصادر هو مطلب ش���عيب حقيقي من الشعب اللييب.وأكد 
جربيل  أن الثورة الليبية مس���تمرة، وهي تس���تمد نبضها من الشارع.وشدد على 

أن القضية ذات األولوية حاليا هي التنمية بكافة أبعادها.

حممود جربيل :
السالح قميص عثمان 
للتدخل يف الشأن اللييب
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التحالف  وحضر  االخوان  غاب  •حني 
كان مدع���و اىل لق���اءت احل���وار الوط���ي  بعض 
االخوة من الطرف اإلس���المي ولكنه���م اعتذروا 
يف  أخ���ر اللحظات، قبلها بأس���بوع أحدهم قال انا 
ال أس���تطيع ، واألخر ألغى السفر بعد ان حجزنا 
له التذك���رة وه���و د. عبد الرمح���ن الذيقن من 
االخ���وان ، كانت اللقاءات بعم���ان . أعلمنا حزب 
العدالة والبناء ، واالخوان ، وبعض الش���خصيات 
الوطني���ة ،وه���ذا اللقاء مل نكن نه���دف به اجتماع 
ب���ني طرف���ني فق���ط ه���م االخ���وان والتحال���ف . 
يف الب���دء اللق���اء مت ب���ني الوس���طاء املتمثل���ني يّف 
أن���ا والس���يد عثمان الريش���ي مع الس���يد حممود 
جربي���ل والس���يد عب���د اجملي���د مليقط���ة وبعض 

قيادات التحالف األخرى.
•أيضا كان شلقم حاضرا

كان يف دائرة اللقاء الس���يد عبد الرمحن ش���لقم  
لكن���ه مل حيضر االجتماعات ، بل جلس���نا معه يف 
بعض اللق���اءات على جوانب االجتماع وتناقش���نا 
حول أمور عامة وثقافية ،وكان نعم امُلستجيب 
والداع���م لكل وف���اق ولكل ح���وار ،وق���ال بانه لن 
يك���ون طرف���ا يف العملية السياس���ية وأن���ه يرجو 
أن ي���رى بلده يف اخر أيامه – وأقول ذلك أس���تاذ 
امح���د لألمانة – وقد تعافت وانصلح حاهلا ،وانه 

مستعد للعمل يف أي اجتاه.
•اللقاءات الثالث كانت يف عمان

لق���د جرت ث���الث اجتماعات يف عم���ان االجتماع 
األول اس���تمر مل���دة س���ت س���اعات بني الوس���طاء 
والس���يد حممود جربيل وبعض قيادات التحالف 
، وكان حمم���ود جربيل منفتحا وهمُه مصلحة 
البل���د ،ويتح���دث بلهجة وطني���ة ،والرجل كان 
حيك���ي يف اجلوان���ب االس���رتاتيجية م���ن واق���ع 
ختصصه : خطط اس���رتاتيجية الستيعاب الثوار 
الوطني���ة  املصاحل���ة  إىل  الوص���ول  ،وكيفي���ة 

،وكان���ت لديه بعض األفكار حول رس���ائل البناء 
الي مت اعدده���ا من قبلنا ولديه علم مس���بق بها 
حبك���م التواص���ل بينن���ا ،و ق���د ع���رب جربي���ل عن 
خماوفه ملا آل إليه البلد ،واستعرض وجهة نظره 
يف املوق���ف الدولي ،وعن تصوره للدور األمريكي 
يف املنطقة ،وكانت لدي���ه رؤى متعددة ملا ميكن 
تس���ميته بن���اء ليبيا من جدي���د ،كان منفتحا يف 
ارائ���ه اىل أبع���د ح���د ،حد تقدي���م تن���ازالت اذا ما 
تطل���ب االمر ذلك وق���ال :أى اجتم���اع تقرتحونه 
ويف أي نقط���ة يف ليبي���ا ان���ا ُمس���تعد للحض���ور 

واملشاركة .
•قانون العزل صاغه عبد القادر قدورة  

حن���ن نع���رف ان قان���ون الع���زل السياس���ي مث���ل 
مش���كلة كب���رة ،تصورنا أننا نريد حل مش���كلة 
به فأصبح كقانون هو املش���كلة ،وللعلم فإن اول 
مؤسسة أنشأت هذا القانون وسوقت له بكل اسف 
ه���ي مؤسس���تنا )احتاد ث���وار ليبي���ا ( وكان ذلك 
قب���ل التحرير ،وكنا ق���د اجتمعنا بفن���دق أوزو 
م���ع القانوني د.عب���د القادر اق���دورة وتباحثنا يف 
ه���ذا املوض���وع وباعتباره متخصص���ا اقرتح وضع 
صياغة له ،وبالفع���ل قدم لنا صياغة مت عرضها 
على قانوني اخر ،مل يرد ان ُيذكر امسه ،ش���ارك 
استكماال لصياغة الدكتور اقدوره  ،وقدمنا هذا 

القانون أثناء الثورة.
بقناع���ي أن الثورة مس���ئولة عن الثوار وليس���ت 
الدول���ة  االن  ،و  الليبي���ني  كل  ع���ن  مس���ؤولة 
أصبح���ت مس���ؤولة ع���ن كل الليبي���ني وجي���ب 
ان حت���ل مش���اكل كل الليبي���ني ،ان يفل���ت من 
العقاب مئة شخص أفضل من ان نعاقب شخصا 
بريئ���ا واح���دا ،وعلي���ه فإنن���ا ن���رى أن نرجع اىل 
قان���ون النزاه���ة وذهبنا يف هذا االجت���اه ،حممود 
جربي���ل – ولألمانة – عندم���ا طرحت عليه هذا 
املوضوع قال : لن أش���ارك يف هذا املوضوع فقد مت 

اقصائ���ي مبوجب هذا القانون ،واحلديث عن هذا 
القانون من طريف يعي اني اصر على ان أكون 
جزاء أساس���ي من اتفاقاتكم .واألمر ليس خيص 
حمم���ود جربي���ل بل خي���ص اخرين م���ن الكتاب 
العام���ني الليبيني ومنهم ال���وزراء ،لنخذ مثاال د. 
علي العيس���اوي هو رجل فاضل ،وهو كان جزاء 
م���ن النظ���ام لكنه كان خي���دم الن���اس ومل يكن 
وجه���ا من وج���وه الق���ذايف أصال ، صحي���ح انهم 
كان���وا وزراء صحيح انهم كان���وا ُكتابا عامني 
لكننا حنتاج اليوم لالس���تفادة م���ن هذه القدرات 
،لقد ثبت االن انه ليس لدينا خربات وليس لدينا 
قدرات ، وأن���ا ال أقول انهم بأمجعهم ذوي قدرات 
، لك���ن علينا ان نفتح هامش���ا وان ال نظلم الناس 
،يكفين���ا ظلم الق���ذايف لن���اس ،وبالتالي جيب أن  
تك���ون هذه الثورة العظيم���ة تاج كرامة وحرية 

لكل الناس.
•يف البداية حممد صوان رحب وأعرب على انه سيكون 

إجيابي
اجتماعاتنا املتتالية الث���الث ولثالثة أيام وكان 
هناك تفاؤل بالنتائج ومت ابالغ األطراف بنتائج 
تل���ك االجتماع���ات بالكام���ل جلماع���ة االخ���وان 
املسلمني املتمثلة يف املراقب العام ومت ابالغ أيضا 
ح���زب العدال���ة والبن���اء ، وحنن كوس���طاء البد 
أن نص���ل بال���كالم اإلجياب���ي اىل كل األط���راف 
اىل أصح���اب الق���رار والداعم���ني أيض���ا ، وقد مت 
االجتم���اع م���ع املراقب الع���ام لإلخوان املس���لمني 
مرت���ني متتاليت���ني ، ومت االجتم���اع م���ع الس���يد 
حممد ص���وان مرت���ني متتاليتني أيض���ا، ورحب 
وأع���رب عل���ى ان���ه س���يكون إجياب���ي جت���اه هذه 

اللقاءات . 
•ان الداء يف املؤمتر الوطين العام 

التجرب���ة احلزبي���ة ومبا خلصُت إلي���ه  ليس هي 
مكم���ن ال���داء يف ليبي���ا ، مكم���ن الداء ه���و املؤمتر 

يف ح���د ذاته ،ألن اول ش���يء أق���ره املؤمتر وكان 
كارثي���ًا بالنس���بة للحي���اة احلزبية هو الس���ماح 
اىل  االنتق���ال  اىل  احلزبي���ة  القوائ���م  ألعض���اء 
االس���تقالل ، ان يس���تقل عن احلزب الذي يتبعه 
وبالتالي احلزب أصبح يتحمل مس���ؤوليات امام 
اجملتم���ع ، ولي���س لديه اف���راد داخل املؤمت���ر ، ما 
حص���ل لبع���ض اعضاء ه���ذه الكت���ل احلزبية أنه 
مت ش���رائهم م���ن قب���ل احلكوم���ة أو مبعن���ى آخر 
مت اس���تقطابهم من جهات أخرى ، فانش���قوا عن 
أحزابه���م ، وأصبح���ت األح���زاب أم���ام ُمس���ائلة 
مجاهري���ة ، وامام عدم القدرة على الفعل داخل 
امُلؤمتر ، ألنه كان جيب على املؤمتر ان يقر مبدأ 
ان الثمان���ني ه���م قائمة حزبية ، إذا أي ش���خص 
خي���رج عن حزبه من ح���ق حزبه اس���تبداله مبن 

يليه يف القائمة. 
•أحزابنا رايات دون جيوش 

خفاق���ة  راي���ات  ه���ي  األح���زاب  ه���ذه  ان  اتض���ح 
الري���اح وال  راي���ات حتركه���ا   ، ب���دون جي���وش 
حتركه���ا قوة اجلي���وش ، خضنا ه���ذه احلوارات 
املاراثوني���ة ، نقاش وخالف ، كنا نعتقد اننا امام 
كتلتني كبرتني ،وأن بعض املس���تقلني ميكن 

استقطابهم للحوار الوطي .
مت كتاب���ة بيان ،ث���م أحد االخ���وة كتب وثيقة 
ومت اج���راء تعدي���الت عليه���ا ث���م خ���رج الس���يد 
حمم���ود جربيل يف التلفزيون وحتدث يف حديثه 
الشهر ملدة ساعتني او ثالث ساعات ومل يتنفس 
احد امامه ،حتدث عن أش���ياء اعتقد أنه يطرحها 
من عن���ده ،لك���ن احلقيقة أنها كان���ت جزاء من 

املبادرة الي قدمناها كفريق عمل وطي.
امله���م أن الوثيقة الي كتبناه���ا عدلت فيما بعد 
وأجري���ت عليه���ا تغ���رات  ت���كاد تك���ون مفصلية 
،أخذن���ا الوثيقة وس���عينا به���ا اىل كل األطراف 
: جمموع���ة م���ن الش���خصيات الوطني���ة القبلية 

ميادين تنفرد بهذا احلوار حول خلفيات احلوار الوطي الذي دار يف اخلارج والداخل ،وأنتج خارطة الطريق الي 
مت الرتاجع عنها والي نشرناها كوثيقة يف العدد املاضى

عبد اهلادي مشاطة أحد مؤسسي أثال ) احتاد ثوار ليبيا  ( :
املشكلة ليست بني علمانيني وإسالميني املشكلة بني ُمتطرفني وُمعتدلني بكل االجتاهات ،ألن املتطرف هو من 

يعطي  صورة سيئة عن الدين احللقة 
الثالثة 
واألخرة

               اللقاء مت بني الوس��طاء املتمثلني يّف أنا والس��يد عثمان الريش��ي مع الس��يد حممود 
جربي��ل والس��يد عبد اجملي��د مليقط��ة ،وكان حممود جربي��ل منفتحا وهم��ُه مصلحة البلد 

،ويتحدث بلهجة وطنية
              للعلم فإن أول مؤسسة أنشأت هذا القانون وسوقت له بكل اسف هي مؤسستنا )احتاد 

ثوار ليبيا ( وكان ذلك قبل التحرير ،وكنا قد اجتمعنا بفندق أوزو مع القانوني د.عبد 
القادر اقدورة

            عل��ي العيس��اوي ه��و رج��ل فاضل ،وهو كان ج��زاء من النظام لكن��ه كان خيدم 
الناس ومل يكن وجها من وجوه القذايف أصال

واالجتماعي���ة واألحزاب والكتل السياس���ية 
،واألمم املتحدة دخلت على اخلط .

•انهم ضد حتى املفيت
دخ���ل أيضا س���يادة املفي الص���ادق الغرياني 
باعتباره ميث���ل مرجعية ل���كل الليبيني وان 
كان البع���ض اعتقد انه ميثلهم لوحدهم ،و 
انا اعرفه بش���كل شخصي ، و قد قلت لبعض 
االخ���وة : جي���ب إحاط���ة املف���ي مبستش���ار 
سياس���ي ليس من رجال الدين حتى يوضح 
ل���ه حقيق���ة الوض���ع السياس���ي ك���ي تكون 
الفت���وى الي ُيصدرها مطابقة للواقع ،حنن 
طبع���ا ال نش���كك يف القوة واملق���درة العلمية 
للمف���ي ،فهو أح���د علماء املالكي���ة يف القرن 
العش���رين والواح���د والعش���رين ، وقد اطلع 
سيادة املفي على املنش���ور بالكامل ،واجتمع 
مع���ه يف طرابلس األخ عثمان الريش���ي وهو 
عضو يف املبادرة ،و الرغم من ان املفي كان 
مريض���ا ويعاجل يف لندن عل���ى عينيه إال انه 
اخذ املش���روع وق���رأ ،وق���ام بتعدي���الت فيما 
خي���ص قان���ون العزل السياس���ي ،كان يرى 
ان تل���ك التعديالت ترف���ع الظلم عن بعض 
الناس ، وأقر كل ما يف الوثيقة بالكامل مع 
بعض التعديالت اللفظية يف بعض النقاط 
، هك���ذا اعتقدن���ا أن كل األطراف منصاعة 
لتعدي���الت املف���ي ،خاصة بع���ض األطراف 
املتشددة داخل املؤمتر ،لكن اتضح ان البعض 
يرفع رايات الفتوى فقط عندما توافق هواه 
، وعندم���ا ال توافق ه���واه فاملفي ليس حمل 

احرتام لديه ، بكل أسف .
•النائ��ب األول للمؤمت��ر الوط��ين د. عزالدي��ن 

العوامي مل يهتم
حني أجرينا هذه احلوارات والنقاشات اتضح 
لنا امر أن حزب العدالة والبناء وأن التحالف 

لديهم أفراد ولكن ليس لديهم قوة حزب. 
اجتمعت مع النائ���ب األول للمؤمتر الوطي 
د. عزالدي���ن العوام���ي وأوضحت ل���ه الرؤية 
الي نعتمدها وان السبيل الوحيد هو احلوار 
،حقيقة كان الرجل إجيابيا مع ما طرحت 
ولك���ن وب���كل اس���ف بعدها مل يعد ي���رد على 
تليفوناتن���ا ! ،ومل يع���د يهتم وق���د وجهت له 
رس���الة ) زعل مي إثرها ( ،كانت الرس���الة 
تقول :د. عزالدين السالم عليكم انا ُمتأسف 

جدا ألنن���ا اضعن���ا وقتكم الثم���ني مبقابلتنا 
،ألن اهتماماتنا واهتماماتكم ليس���ت واحدة 

عذرا جمددا فالوطن له اهلل .
 حن���ن كن���ا حمتجني له كي يك���ون طرفا 
أساس���يا وفاعال باعتباره مؤثر كنائب أول 
لرئي���س املؤمتر الوطي الع���ام  ،ولكنه كان 
بعي���دا كل البعد عنا ،وقتها انش���غل بزيارة 
أثيوبي���ا ،ولديه بعض القضاي���ا االجتماعية 
فل���م يعطي لنا الوقت الكايف ملهمتنا من أجل 

احلوار الوطي .
•ماراتون احلوار الوطين 

بدأت احل���وارات املاراتونية بني بنغازي وبني 
طرابل���س بش���كل أس���بوعي ،نذهب الس���بت 
او االح���د إىل طرابل���س ونرج���ع األربعاء أو 
اخلمي���س إىل بنغ���ازي ،ُجلن���ا ُج���ل مناط���ق 
يف  االخ���وة  بع���ض  م���ع  ،وحتدثن���ا  الغ���رب 
املنطقة الش���رقية من الشخصيات الوطنية 
ه���ذا  وق���ال  اثن���ى  القبائ���ل اجلمي���ع  وم���ن 
املش���روع هو مش���روع ناجح حيدد كل زوايا 
املشكلة ، يف هذا املشروع نتكلم عن احلكومة 
الوطني���ة الوفاقي���ة وعن أس���س بناءها وعن 
واجباته���ا و ألية عملها ،ع���ن املؤمتر الوطي 
املصاحل���ة  ،ع���ن  ل���ه  التمدي���د  وكيفي���ة 
الوطني���ة واإلج���راءات الي جي���ب ان ُتتخذ 
،عن الس���يادة الوطنية وكيف حنميها ،عن 
واجب���ات األحزاب ،عن االعالم ،هذه الوثيقة 
كان���ت وثيق���ة كامل���ة متكامل���ة ، تتبن���ى 
أيضا تقسيم الدولة اىل حمافظات ،وقسمنا 
الدول���ة اىل 22 حمافظة اس���تنادا اىل إجراء 
قدي���م ،وحددن���ا الي���ات اختي���ار احملافظ���ني 
،حددنا ميزاني���ة 2014 وأنه جيب أن تكون 
مب���ا ال يقل ع���ن 60 اىل 70 % هي ميزانية 
احملافظ���ات ، الدول���ة املركزي���ة تأخذ منها 

30% فقط .
•التحال��ف مندفع والوفاء متش��ددون و االخوان 

مرتددون
حقيق���ة وجدن���ا ان هناك : كتلة متش���ددة 
وكتلة مرتددة ، والتحالف كانوا ُمندفعني 
اىل احلل���ول وه���م أيض���ا لديهم مش���كلة يف 
داخل املؤمتر ،ألن التحالف أصابه التش���ظي 
ومت اس���تقطاب بعض اعضائه لألس���ف من 
خ���ارج املؤمت���ر ،وأصبحوا ي���دوروا يف افالك 

أخرى ،وبالتالي أصبحت س���يطرتهم ش���به 
حمدودة على أعضاء التحالف داخل املؤمتر 
،أم���ا الكتل���ة امل���رتددة فه���ي كتل���ة العدالة 
والبناء فهي مع الوفاق من الناحية النظرية 
وم���ن الناحي���ة العملي���ة غر ذل���ك ،الحظنا 
أن هل���ا ع���ني علين���ا وعني عل���ى املتش���ددين 
،أما الكتلة املتش���ددة ج���دا فهي كتلة الوفاء 
للشهداء الي تبنى موقفها على ان التحالف 
لي���س لدي���ه اح���د يف الداخل ،مبعن���ى ليس 
لدي���ه الق���وة داخ���ل املؤمتر والب���د للتحالف 
أن يذع���ن لقراره���م ،ومش���كلة ه���ذه الكتلة 
انه ال حيكمها جانب أيديولوجي فهم شتات 
م���ن املس���تقلني ، هارب���ني م���ن التزاماته���م 
احلزبي���ة وكون���وا حزم���ة أمسوه���ا الوف���اء 
للش���هداء ،وحاولوا الظهور مبظهر السيد يف 
املؤمت���ر ،ولديهم اكثر من أربعني عضو هم 
جمموعة من املتش���ددين من كل األطراف 
،لديهم نغمة واحدة جييزون الكالم يف كل 
شيء إال العزل السياسي فهو مقدس قداسة 
الكتب السماوية.وأش���ر اىل ان كتلة الوفاء 
للش���هداء يف امل���رة األوىل ذهب���ت اىل إق���رار 

اخلارطة بدون تعديل.
•خارطة الطريق اليت مل تقر

اخلارطة كانت حقيبة متكاملة وباحللول 
، وقلن���ا أن التصوي���ت س���يتم عليه���ا كله���ا 
بصوت واحد : حبيث يقر به قانون املصاحلة 
الوطني���ة وإنش���اء هيئة املصاحل���ة الوطنية 
، ويق���ر ب���ه برنام���ج احلكومة ، وُتس���قط به 
احلكومة ،ونبي حكومة جديدة ، وكل تلك 
األشياء تقر بتصويت واحد حتى نعزز الثقة 
بني االف���راد ، لك���ن كتل���ة الوفاء للش���هداء 
أرادت املغالب���ة وكتل���ة العدال���ة والبن���اء اذا 
اق���رت الوفاء للش���هداء امر تق���ره أي كتلة 
تابع���ة ،اذا اق���رت الوف���اء للش���هداء بزعمائها 
املتش���ددين ام���را فليس هل���ا إال ان تقول نعم 
. عندم���ا حصل ه���ذا االمر حزم���ت حقائيب 
ورجع���ت س���املا اىل دي���اري ، ه���ؤالء أناس ال 
،وحصل���ت مش���كلة  الوف���اق  ع���ن  يبحث���ون 
اغضبت التحالف ،وكنت يف البداية متنعت 
ع���ن التصريح بصدى م���ا أراه عل���ى امل أن 
يك���ون هن���اك تواُص���الت ،بعدها بأس���بوع مت 
اتصال ب���ي جعلي اتصل بأحد االخوة وقلت 

مت االجتم��اع مع املراقب العام لإلخوان املس��لمني مرتني متتاليتني 
، ومت االجتم��اع مع الس��يد حممد ص��وان مرت��ني متتاليتني أيضا، 

ورحب وأعرب على انه سيكون إجيابي جتاه هذه اللقاءات

مشروع مشرتك 
لتأمني األسلحة 
 املخزنة يف ليبيا

ق���ام وزي���ر اخلارجي���ة األملانية ش���تاينماير 
،يف  فابي���وس  ل���وران  الفرنس���ي  ونظ���ره 
املؤمت���ر الدول���ي لدع���م ليبيا ال���ذي عقد يف 
،بإعط���اء إش���ارة االنط���الق ملش���روع  روم���ا 
أملان���ي فرنس���ي مش���رتك خبص���وص تأمني 
خمزون���ات األس���لحة غ���ر املتحف���ظ عليها 
وخمزون���ات الذخ���رة من نظ���ام القذايف يف 

ليبيا وذلك بالتنسيق مع األمم املتحدة .
وكان ق���د ص���رح وزير اخلارجي���ة األملانية 
ش���تاينماير ي���وم 6 م���ارس/ آذار 4102 يف 

بداية املؤمتر الدولي لدعم ليبيا مبا يلي: 
لقد أظهر الش���عب اللييب شجاعة مبهرة يف 
معركته م���ن أجل حياة ح���رة ،إال أن ليبيا 
ال يزال بلداً غر مس���تقر يقف أمام حتديات 
جس���ام. وم���ن أصع���ب امله���ام ال���ي تواجه���ه 
التعامل مع امل���راث القاتل من نظام القذايف 

املتمث���ل يف خمزون���ات األس���لحة والذخائر 
،ال���ي ال ختض���ع لرقاب���ة وتُع���د بالتال���ي يف 
معظم األحي���ان مصدر خطرعل���ى املنطقة 
بأس���رها. لذا ق���ررت ، أملانيا وفرنس���ا العمل 
على ح���ل تلك املش���كلة عن طريق مش���روع 
مش���رتك. ومن املقرر أن تقوم أملانيا يف العام 
اجل���اري بتوف���ر ع���دة مالي���ني م���ن اليورو 

ملشاريع تأمني الذخائر واألسلحة يف ليبيا. 
وان���ه يف نف���س ال ميك���ن لليبي���ا أن حتق���ق 
االس���تقرار واألم���ن عل���ى امل���دى الطويل إال 
م���ن خالل بن���اء هياكل حكومية مس���تقرة 
م���ن  العريض���ة  القاع���دة  م���ن  ،ومقبول���ة 
الش���عب ،وإننا ندعو مجيع القوى السياسية 
املش���اركة بصورة بن���اءة يف عملية صياغة 
الدس���تور والعمل على إجراء انتخابات حرة 

ونزيهة هذا العام." 

وزير اخلارجية
 األملانية شتاينماير

وزير اخلارجية الفرنسي 
لوران فابيوس

عبدالقادر قدورة عبداهلادي مشاطة  علي العيساوي
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ل���ه ان املفي جاء من رحلته العالجية وارجوك ان 
تتصل به وتعلمه باألمر.

 ي���وم 20 – 1 - 2014 مجع املف���ي كتلة الوفاء 
للش���هداء ) املتش���ددة ( ،ومجع بعض الشخصيات 
األخ���رى وق���ال هلم إن م���ا قام ب���ه فري���ق الوفاق 
الوط���ي ه���و امر كن���ت عل���ى دراية ب���ه ،وكانوا 
ب���كل حتركاته���م ،وأن���ي  ب���أول  يعلمون���ي اول 
أحدثت بعض التعديالت على مش���روعهم ، هكذا 
بدا ل���ي أن هناك بصيص أمل وق���د أوهموا املفي 
وأوهمون���ا بانهم ذاهب���ون اىل التوافق ،خاصة وان 
التجربة التونس���ية كانت أثارها ُمزلزلة يف تلك 
الف���رتة فقلنا إن اهلل قد اضاء بصرة هؤالء الناس 
وس���يذهبون اىل ه���ذا التواف���ق ، ش���خصيا تفاءلت 
مب���ا رأينا من بصيص امل ،وكنا ان رأينا س���راب 
أم���ل نس���عى خلف���ه ،فُس���بل اإلص���الح جتعل من 
الضروري عندما يشعر املرء بأمل يف شيء يذهب 
اليه مباش���رة ألنه ليس خاس���را ،وعندي ان األمم 
تبن���ى أحيان���ا م���ن مواق���ف مفاجأة،م���ن حلظات 
حامس���ة تتخذ فيها ق���رارات عظيم���ة ،تتخذ من 
اف���راد قد يكونون عاديني يدفع���ون باجتاه الوفاق. 
اتص���ل بي حممد املف���ي ،اثر حدي���ث اعالمي لي 
بإح���دى اإلذاعات دعيت في���ه إىل العمل والتفاؤل 
بليبيا ،قال لي : يا راجل إقس���م علينا من ها االمل 
،وين���ه ؟ ما فيش مربرات هلذا االم���ل ،رددت عليه 
: ي���ا دكت���ور عندم���ا خناط���ب الن���اس ينبغ���ي ان 
نبشرهم وخناطبهم باألمل ،التشاؤم ال يبي شيئا 

،وهم باألصل متشائمني.
حينه���ا كن���ت قد اتصل���ت باألمم املتح���دة الذين 
قال���وا هذا هو املش���روع الوحي���د املع���روض امامنا 
،وكانوا يف حرة م���ن امرهم يف كيفية التعامل 

مع الليبيني ، ويش���تكون من أوض���اع املؤمتر ،قالوا 
ل���ي انهم دع���وا جلنة الدف���اع و االم���ن القومي يف 
املؤمت���ر الوط���ي الع���ام الجتم���اع ،مت ترتيبه من 
األم���م املتح���دة مع مدي���ر ع���ام من هيئ���ة األمم 
املتح���دة - أي بدرج���ة رئي���س دول���ة - حضر من 
أمري���كا ،ومل حيضر م���ن 12 املدعوين من املؤمتر 

سوى أثنني فقط !ووصال متأخرين.  
املؤمت���ر كان يعاني من مش���اكل يف تكوينه فكل 
عضو فيه يفهم يف كل ش���يء ،كنت قد جلس���ت 
مع جلنة االمن القومي ،ومع احرتامي لش���ركة 

النظاف���ة يف بنغازي فه���م يدركون ابع���اد االمن 
القومي أكثر من جلنة االمن يف املؤمتر الوطي 
الع���ام ،وه���م ال يستش���رون احدا ،ولي���س لديهم 
جلن���ة استش���ارية م���ن ضب���اط االمن أو أس���اتذة 
اقتصاد أو أساتذة امن اجتماعي ،وشخصيا مررت 
معه���م بتجرب���ة يف قص���ة القنصلي���ة االمريكية 
،وقد اتضح انها ليست قنصلية رمسية ومُحلنا ما 

ال جيب ان نتحمله امام اجملتمع الدولي .
•كتلة الوفاء تريد املغالبة ال التوافق

كتل���ة الوف���اء للش���هداء بع���د ان حضرن���ا للق���اء 
التوقيع تراجعت ،أم���ا العدالة والبناء فقد جاءني 

اتصال تليفوني - ساعتها كان منتخبنا قد حقق 
ف���وزا وتفاءلن���ا - من طرف الس���يد خالد املش���ري 
وهو عضو يف الكتل���ة ليقول لي حنن لدينا بعض 
التعديالت عل���ى الوثيقة ،و التقي���ت بهم فاتضح 
ان التعدي���الت ه���ي تعدي���الت لفظي���ة باإلم���كان 
جتاوزه���ا و ابلغته���م مبوافقتن���ا كوس���طاء ، وإذا 
ب���ي أتفاجأ بأنه���م كانوا مرتددي���ن وليس لديهم 

القدرة على اختاذ القرار و خيشون النتائج .
ان النخ���ب واألح���زاب السياس���ية هي ال���ي تقود 
الشارع وليس العكس ،املطلوب ممن يتخذ القرار 

السياس���ي ش���يء واح���د أن يك���ون لدي���ه التربي���ر 
امُلقن���ع لإلجراء الذي اختذه واس���تطاع ان يتحمل 
مسؤوليته ،س���واء جللب مصلحة أو لدرء مفسدة 
برتاجعه���م  أبلغون���ي  والبن���اء  العدال���ة  ،لألس���ف 
فاعت���ربت ان مس���اعي املصاحلة واحل���وار الوطي 
ذهب���ت أدراج الري���ح  ،ونبه���ت ان ع���دم التواف���ق 
س���تكون له نتائ���ج كارثية ،كانوا دون مس���توى 
املس���ؤولية واالدراك والفهم ،البعض ممن يستند 
الرمح���ة  ملعان���ي  وم���درك  الدي���ي  اجلان���ب  اىل 
والتسامح والعفو وتأليف القلوب ترك كل ذلك 
وذهب اىل املغالبة ،اىل انه ال بد ان ينتصر ، اىل أن 

خيلق عدو يف اجملتم���ع ،اىل ان حُيدث معارك مع 
عدوه يف اجملتمع ،م���ن يعتقد انهم خصومه. وهم 
وال يعرف���ون ان حج���م تنازالت اليوم هو مكاس���ب 
غدا  ،اليوم راش���د الغنوش���ي ينظر ل���ه باحرتام يف 
العامل ألنه جتاوز املش���كلة الرئيس���ة ،وهناك قول 
ألحد ش���يوخ تونس : املشكلة ليست بني علمانيني 
وإسالميني املشكلة بني ُمتطرفني وُمعتدلني بكل 
االجتاه���ات ،ألن املتط���رف هو م���ن يعطي  صورة 

سيئة عن الدين .    
•احلرية اليت ضاعت يف ظل عدم وجود االمن

كان لدين���ا امل ان نكون دول���ة دميقراطية فيها 
االنس���ان حر ،وقد حتصلنا على اكرب مكسب هو 
احلري���ة ال���ي ضاعت يف ظ���ل عدم وج���ود االمن 
،وه���ذه الفوضى لن يس���تفيد منها غر اخلارجني 
ع���ن القان���ون والغر عاقل���ني من احدث���وا فوضى 
يف اجملتم���ع.  وعموم���ا وبالرغ���م م���ن ذل���ك حنن 
بذلنا  جهدا كس���بنا منه خربة ،وعرفنا أن شعبنا 
طي���ب لو وجد أن���اس صاحلني يقودون���ه إىل بناء 
ليبيا ،تواصلنا مع اخ���وة يف البيضاء واملرج االبيار 
بنغ���ازي ،يف الزنت���ان ،ج���ادو ،مصرات���ه ،الزاوي���ة 
،زليط���ن ،ترهونه ، ...ومازال���ت أرى ان هناك امال 

وإن دخل املؤمتر يف امُلغالبة.
كان  األوىل  املرحل���ة  يف  اختياره���م  الليبي���ون   
اختي���ارا عاطفي���ا ،وكان���ت اول انتخاب���ات عل���ى 
مس���توى ليبيا ورغبوا يف اجناحها بعاطفة الثورة 
،علينا مس���تقبال املزيد من الرتيث ،ظروفنا اليوم 
ظ���روف صعبة ،ورمبا اجملتمع الدولي س���يضطر 
اىل التدخ���ل يف ليبي���ا ،وهن���اك أطم���اع  م���ن دول 
جم���اورة علين���ا ان نضعه���ا بع���ني االعتب���ار ،البد 
م���ن ان نتماس���ك وان ن���رتاص ،ان تك���ون لدين���ا 
حكومة وطنية تتخذ إجراءات صحيحة وسليمة 
قضي���ة  الكارث���ة  للتقاع���س  مث���ال  ،وس���أضرب 
تاورغاء ،احلكومة مل تشكل جلنة واحدة لتقصي 
احلقائ���ق يف هذه القضية و ال قضي���ة القتل امام 
مديرية بنغ���ازي ،من يتحمل ه���ذه القضايا الي 
جيب ان تقفل ،قد نعف���و عن اجلميع ولكن جيب 

ان نعلم احلقيقة .
أن���ا صرحت تصري���ح ُم���دوي بانته���اء دور جلنة 
احلوار واملصاحلة ، باعتب���ار ان املفاوضات انهارت 
ب���ني الكتل ما كن���ا نتحدث به ه���ي الوثيقة الي 
بني يدي���ك ، ومن أس���بوعني خرج الش���ارع اللييب 

ضد املؤمتر الذي فقد احرتامه عند الناس .
ومع ذل���ك بواع���ث االم���ل وأدوات البن���اء متوفرة 
ع���رب هؤالء الن���اس الذين قابلناهم ، احد الش���يوخ 
بالبيضاء قال لي : اذهبوا راش���دين أي ش���يء حيل 
مش���كلة ليبيا حن���ن موافق���ون عليه���ا مقدما ،يف 
جادو اس���تضافي ش���يوخ االمازيغ انفعلوا لقضية 
ليبيا اكثر من قضيتهم االمازيغية كانوا عقالء 
ومل يكون���وا متطرف���ني ، لدين���ا االم���ل يف الن���اس 
الصادقني ،شيوخ قبائل يتصلون ولديهم إحساس 
أفض���ل من أعض���اء املؤمتر الوطي الش���يخ صاحل 
الطيوش ،الس���يد نوري العبار ومناذجهم كثرة 
هم مع الوفاق ، اإلشكالية ليس لدينا العدد الكايف 

من القيادات لتقود املرحلة .
 أخ���را اعتق���د ان هن���اك ثالث أس���س موجودة يف 
الوثيق���ة من واجب���ات احلكومة  أهمه���ا -1- بناء 
ودعم مؤسسة قضائية قوية -2- ديوان احملاسبة 
العام والرقابة اإلدارية مكمن الداء يف الدولة هي 
الي تتاب���ع االنفاق وميزانيات الدولة -3- انش���اء 
جملس اعل���ى للرتبية والتعلي���م ، وكنت اعتقد 
ان اجلان���ب اإلعالم���ي ه���و من س���يدعم املش���روع 
مع متابعة امُلفي كش���خصية مرجعية وكانت 
هن���اك ش���خصيات وطني���ة متابع���ة لن���ا ، واألمم 
املتح���دة وعندن���ا قناع���ة ان هلا اح���رتام خاص يف 

تارخينا وعند الناس. 
من���ذ البداية كان ن���رى أن احل���وار يف االزمات و 
ب���ني األط���راف يتم بعي���دا عن االع���الم خوفا من 
الربوباغن���دا ،واىل أن نق���ف عل���ى ارجلنا مع كل 
األط���راف ، ولعل اول من نش���ر ورق���ة تنتمي اىل 

املشروع هو ما قامت به صحيفة  ميادين . 

دخل أيضا سيادة املفيت الصادق الغرياني باعتباره ميثل مرجعية لكل الليبيني وان 
كان البعض اعتقد انه ميثلهم لوحدهم

حممد صوانبشر الكبيالصادق الغرياني

كانت هناك بع��ض اللحظات عندما تثري الرياح الغبار يف 
الفضاء الصحراوي املنبسط الذي تغطيه بعض الشجريات 
املتناثرة هنا وهناك، ث��م تصنع حبيبات الرمل العالقة 
باهل��واء حجاب��ا برتقال��ي اللون حيجب أش��عة الش��مس. 
وب��ني احل��ني واآلخ��ر، يس��مع دوي صف��ق األبواب بس��بب 
الرياح ال��يت تعصف باملنازل بني الفين��ة واألخرى، ويف 
ه��ذه األثن��اء، يبدو األم��ر وكأنه ال تزال هن��اك حياة يف 
مدين��ة تاورغ��اء )تتب��ع حمافظ��ة مصرات��ة وتبع��د عن 
مدينة مصراتة 40 كيلوم��رتا إىل الغرب(، ويتخيل املرء 
أنه يف أي حلظة سيعود الناس لبيوتهم ليزيلوا الكتابات 
م��ن على ج��دران املنازل، ويصلح��وا النوافذ، ثم يلبس��وا 
أحذيته��م ال��يت تركوه��ا متناث��رة عل��ى درجات الس��لم 
ليس��تأنفوا م��ا كانوا يفعلون��ه قبل مغادرته��م منازهلم. 
لكن فجأة، هدأت العواصف الرملية بنفس الس��رعة اليت 
هبت بها. وعندما انقش��ع الغبار، ظهرت املدينة يف حالة 
مزري��ة: أفق ممتد تغطيه أش��جار النخيل الصريعة على 

األرض.. بيوت حمرتقة وهياكل سيارات يعلوها الصدأ.

الليبية الثورة  على  •عار 
يص���ف البع���ض تل���ك الص���ورة، الي ظه���رت عليها 
مدين���ة تاورغ���اء، بأنه���ا ع���ار عل���ى الث���ورة الليبية. 
كان���ت تاورغ���اء ه���ي الضحي���ة الي ش���هدت قدوم 
متم���ردي مصراتة لألخ���ذ بثأرهم بس���بب احلصار 
الدموي الذي اس���تمر ثالثة أش���هر ض���د مدينتهم. 
دفع���ت تاورغ���اء مث���ن والئه���ا للق���ذايف، حي���ث إنها 
اس���تضافت - على مدى س���تة أش���هر - قوات النظام 
ال���ي كان���ت تطل���ق القذائ���ف وصواري���خ »غ���راد« 
باجت���اه مدين���ة مصراتة. غ���ر أنه بعد أن اس���تطاع 
الثوار كس���ر احلص���ار والتقدم باجت���اه تاورغاء يف 
أغسطس  من عام 2011، تراجع جيش القذايف من 
دون قت���ال وت���رك أهل املدينة عزال من دون س���الح. 
وعندما وصل املتم���ردون إىل تاورغاء، طاردوا أهلها 
وأخرجوه���م منه���ا، ثم أش���علوا الن���ران يف منازهلم 
للتأك���د من أنهم لن يع���ودوا إليها م���رة أخرى. يف 
املاض���ي كان يعي���ش 40 أل���ف نس���مة يف تاورغ���اء، 
أم���ا اآلن فالبل���دة خالي���ة متام���ا من احلي���اة. قدرت 
املفوضية العليا لألمم املتحدة لش���ؤون الالجئني أن 
حنو 170 ألف نس���مة تشردوا خالل النزاع يف ليبيا، 
لك���ن الب���الد ش���هدت عملية إع���ادة توطني س���ريعة 
إىل ح���د كبر. وقد عاد أكثر م���ن ثلثي هذا العدد 
بالفعل إىل ديارهم أو جرى تس���كني بعضهم بش���كل 
دائ���م يف أماكن أخرى. لكن مجي���ع الذين فروا من 
بل���دة تاورغاء ما زالوا يعيش���ون يف خميمات بائس���ة 

مؤقتة يف طرابلس وبي وليد وبنغازي.
• كفى إراقة للدماء

ويف رقع���ة أرض خالي���ة م���ن امل���اء جبان���ب الطريق 
السريع املزدحم على مشارف طرابلس، يقود طريق 
وع���ر زل���ق إىل جمموعة م���ن الثكن���ات - املبنية من 
كتل خرس���انية - والي يعيش بها ثالمثائة أس���رة 
من بلدة تاورغ���اء على مدى العام���ني ونصف العام 
املاضي���ة. مل جير بن���اء تل���ك الثكنات لتك���ون منازل 
دائم���ة، حي���ث كان���ت قد ج���رى بناؤه���ا كوحدات 
إلقام���ة العمال املؤقت���ني من قبل ش���ركة تركية 
غادرت ليبيا على عج���ل عندما اندلع القتال يف عام 

2011. داخ���ل تلك البنايات، تش���عر حبرارة مشس 
فرباي���ر خانق���ة بالفع���ل. مل تك���ن هن���اك محام���ات 
خاص���ة أو أي نظام للتخلص م���ن النفايات يف ذلك 
املخي���م، ال���ذي تص���ل إليه رائح���ة كريهة بس���بب 
ح���رق القمامة عرب مدخل املخي���م. وقد توفر أخرا 
صهري���ج ينقل مياه الش���رب للمخي���م، حيث كان 

الناس يشربون املياه املاحلة من نهر قريب.
•زهرة : ال أمل لنا

تب���دو النس���اء ه���ن الالئ���ي حيافظ���ن على متاس���ك 
عائالته���ن اآلن���ي. وعن���د البناية تلو األخ���رى، ترى 
الزوج���ات يقف���ن وق���د تش���بث األطف���ال بأرجلهن. 
وحتك���ي كل واح���دة منه���ن كيف ج���رى اعتقال 
أزواجه���ن وأبنائه���ن الكب���ار م���ن قب���ل ميليش���يات 
مصراتة. تقول إحداهن: »كفى إراقة للدماء، نريد 
فقط أن يعود إلينا أبناؤنا الذين يقبعون يف السجون 
يف الوقت احلالي«، ثم انهارت باكية. األمر الصادم 
حق���ا ه���و الس���رعة ال���ي ذرفت به���ا دموعه���ا؛ فقبل 
تلك الدم���وع بدقيقة واحدة، كان���ت تغطي وجهها 
ابتس���امة عريضة وهي ترحب بن���ا يف منزهلا. لكنها 
عندما انفجرت باكي���ة بصوت عال، أصبح واضحا 

أن دموعها مل تكن بعيدة جدا عن السطح.
أما »زهرة«، فلم يكن لديها أدنى أمل تتشبث به يف ما 
خيص عودة زوجها املعتقل. كان زوج »زهرة« يقود 
سيارته يف طرابلس خالل أيام الفوضى الي أعقبت 
س���قوط تاورغ���اء يف يد ق���وات الث���وار، عندما جرى 
إيقاف���ه عند نقطة تفتيش ميليش���يا م���ن مصراتة. 
ألق���ي القبض عليه واقتيد إىل أح���د األماكن، ومل 
تس���مع عن���ه عائلت���ه أي أخبار مل���ا يقرب من ش���هر. 
وأخرا تلقت »زهرة« مكاملة ختربها أن زوجها يرقد 
ميتا يف أحد مستشفيات مصراتة. وعندما أحضرت 
جثت���ه إىل املخي���م، الحظت »زهرة« وج���ود عالمات 
التعذي���ب على جس���د زوجه���ا. أصرت »زه���رة« على 
أن جرمية زوجه���ا الوحيدة هي أنه كان من أهالي 
بلدة تاورغاء. تق���ول »زهرة« عن زوجها إنه »مل يكن 
عض���وا يف اجليش النظامي ومل يش���رتك يف احلرب. 
لق���د اعتقلوه عش���وائيا من الش���ارع بس���بب بش���رته 

السوداء«.
سالم يف  يعيشون  ال  و  اإلسالم  •يدينون 

ومث���ل »زهرة«، هناك العديد م���ن أبناء بلدة تاورغاء 
يؤمنون بأن العنصرية تعد أحد األس���باب الرئيس���ة 
س���كان  ويتح���در  يواجهونه���ا.  ال���ي  احملن���ة  وراء 
تاورغ���اء م���ن عبيد غ���رب أفريقيا الذي���ن يتميزون 
ببش���رة داكنة أكثر م���ن غالبية الليبي���ني. وعلى 
الرغ���م م���ن أنهم عاش���وا يف الب���الد على م���دى عدة 
ق���رون ويتحدثون اللغة العربية ويدينون اإلس���الم 
ويعيش���ون يف سالم جنبا إىل جنب مع باقي الليبيني 
قب���ل الث���ورة، فإنه���م يعتق���دون أنه���م ق���د وضع���وا 
بالتبعي���ة يف خانة املرتزق���ة األفارقة الس���ود الذين 
جّنده���م الق���ذايف للقت���ال إىل جان���ب جيش���ه خالل 

الصراع.
لك���ن املس���ألة تبدو أكث���ر تعقي���دا. يق���ول مربوك 
ميدويس���ي، وه���و زعيم حملي م���ن تاورغ���اء: »لقد 
هت���ف مجي���ع أبن���اء تاورغ���اء )يعي���ش الق���ذايف!(«. 
وأض���اف ميدويس���ي، ال���ذي كان جالس���ا يف مكتبه 
الصغر على مش���ارف املخيم: »مجي���ع أبناء تاورغاء 
م���ن الفقراء، ولكن عندما س���أل القذايف عما نريده، 

قلنا )نريد أن نراك بصحة جيدة فقط(«.
كان الق���ذايف ي���رى أه���ل تاورغاء كحلف���اء. وقبل 

بض���ع س���نوات من الث���ورة، بن���ت احلكوم���ة 1.500 
من���زل جدي���د ألهال���ي البلدة، وق���ام القذايف نفس���ه 
بزي���ارة رمسي���ة إىل البلدة يف ع���ام 2010. وعندما 
اندلعت شرارة الثورة، كان أهل تاورغاء سعداء إىل 
حد كبر باس���تضافة ق���وات النظ���ام، حيث كانت 
النس���اء يقمن بطهي الطعام هلم، كما انضم الكثر 
من رجاهل���ا للقتال ض���د متمردي مصرات���ة. يقول 
م���ربوك ميدويس���ي »ع���ّد رج���ال تاورغاء أنفس���هم 
حيمون البالد ضد املتمردين وامليليش���يات املسلحة. 
غ���ر أن ذلك يبدو مش���كلة كبرة يف الوقت احلالي 
ألنه بس���بب انضمام البعض للقذايف، جيري معاقبة 

أهل تاورغاء بشكل مجاعي اآلن«.
•رواية أخرى رواية مصراته

لك���ن الكث���ر م���ن أه���ل مصرات���ة يص���رون على أن 
العنصري���ة ليس���ت ه���ي القضي���ة األساس���ية. ويف 
غرف���ة معيش���ة أنيق���ة يف من���زل يق���ع يف إح���دى 
ضواح���ي مصراتة، جلس���ت مس���رة وزوجها صاحل 
على أريكة تعلوها صور البنهم »فؤاد«. كان س���الح 
ال�»آر بي جي« اخلاص بفؤاد يستند إىل أحد أركان 
الغرف���ة. تق���ول مس���رة »يف أح���د األيام، ع���اد ومعه 
السالح وقام بإخفائه وراء الباب، وقد وجدته عندما 
كنت أقوم بالتنظيف يف صباح اليوم التالي. كنت 
سأشعر بدهش���ة كبرة إذا علمت أن فؤاد يستطيع 
حتى اس���تخدام مس���دس صغ���ر قبل الث���ورة، لكنه 
أصبح مش���هورا مبهاراته يف اس���تخدام سالح )آر بي 
ج���ي( بعده���ا. كان الناس يدعون���ه عندما يريدون 

التخلص من إحدى دبابات النظام«.
عندما بدأت الثورة، ترك فؤاد عمله يف مدينة سرت 
ليعود إىل مسقط رأسه يف مصراتة لالنضمام للواء 
الش���هداء. وخالل حصار املدينة عندما كانت قوات 
الق���ذايف تقصف املدني���ني احملاصري���ن وتعمل على 
جتويعه���م، اخنرط فؤاد للقتال إىل جانب أصدقائه 
القت���ال،  اش���تد  وعندم���ا  األمامي���ة.  اخلط���وط  يف 
أصبحت زياراته للمنزل أقصر، وزاد قلق أبويه عليه. 
وخالل األيام الي اش���تد فيها وطيس القتال، كان 
صاحل يذهب إىل املستش���فى ملراجعة قوائم الضحايا 

الذين س���قطوا خالل املعارك.ويظهر فؤاد مع رفاقه 
الث���وار يف إح���دى الصور املعلقة ف���وق األريكة. يبدو 
ف���ؤاد وهو يعتم���ر قبعة صحراوية وق���د تدّلت على 
وجه���ه، لكنه���ا مل خت���ف االبتس���امة العريضة الي 
ارتسمت على مالحمه، كما مل ختف حقيقة أنه - 
مثل كل أهل تاورغاء - ميتلك بشرة داكنة. يقول 
والده صاحل »أهالي بلدة تاورغاء ال ميلكون من أمر 
بش���رتهم الداكنة ش���يئا. هن���اك الكثر م���ن الناس 
ذوو بش���رة داكنة يف مصراتة. ويب���دو من الصعب 
تقب���ل أولئ���ك الذي���ن يتحملون مس���ؤولية ما حدث 
هن���ا. وحاليا، ال نس���تطيع العيش يف نف���س املنطقة 
حتت اسم أبناء منطقة تاورغاء. إذا عاد أهل تاورغاء 
إىل بلدتهم، فس���وف ينتهي األمر بقتال ش���ديد بني 

تاورغاء ومصراتة«.
• صورة فؤاد 

كان���ت هن���اك ص���ورة أخ���رى لف���ؤاد معروضة يف 
مصراتة. فقد ظهرت اإلصابة الي تلقاها يف الرأس 
جبان���ب مئات آخري���ن يف صور علقت عل���ى جدران 
متح���ف الث���ورة يف املدينة، وهو مبنى يقع يف ش���ارع 
طرابل���س ميتل���ئ باألس���لحة املس���تخدمة من قبل 
املتمردي���ن خالل الث���ورة، باإلضاف���ة إىل جمموعة 
م���ن الت���ذكارات م���ن ب���اب العزيزية )مق���ر إقامة 
القذايف( مبا يف ذلك القبضة الش���هرة الي متس���ك 
بطائ���رة أمركي���ة، وكذل���ك نص���ب تذكاري���ة 
للرجال والنس���اء الذين فقدوا حياتهم أثناء الصراع. 
ويف الثان���ي عش���ر م���ن يونيو ،تلقى ص���احل ومسرة 
اخلرب ال���ذي كانوا خيافون دوما م���ن مساعه: قتل 
فؤاد يف إحدى املعارك وذلك قبل ش���هرين فقط من 
نهاي���ة حصار مصراتة. كان���ت صورته هناك، جنبا 
إىل جن���ب م���ع كل اآلخري���ن.وكان هن���اك ركن 
م���ن أركان املتحف خصص لعدد من أبناء تاورغاء. 
ولكن ه���ذا مل يك���ن مكانا لنصب ت���ذكاري - كان 
الئحة اته���ام. كانت الصور هنا ص���ورا للمطلوبني 
للعدال���ة، معلق���ة جبان���ب قوائ���م مكتوب���ة خب���ط 
اليد ألمساء أش���خاص م���ن تاورغ���اء، والذين يزعم 
املصراتي���ون أنه���م ارتكبوا أعم���ال االغتصاب املنظم 

تاورغاء مدينة األشباح  بقعة سوداء يف 
ليبيا اجلديدة

سكانها املشردون يؤكدون أن العنصرية وراء حمنتهم.. 
     تاورغاء: هانا لوسيندا مسيث

مدينة عمان االردنية 
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•بداية من هو مايكل كاكامو..؟ 
- إنس���ان ع���ادي م���ن ج���ذور متواضع���ة . والداي 
كان���ا م���ن املزارع���ني البس���طاء , يعرف���ون جيدا 

رائحة األرض والثروة والطبيعة .
رمبا كانت تلك النش���أة ه���ي الي جعلتي قريبا 
جدا من البس���طاء , هؤالء الذين ميضون حياتهم 
أس���فل يف الرتاب .وهذا ما جعل���ي أقاتل وأناضل 
ض���د االس���تغالل والظل���م واضطه���اد اإلنس���ان 
ألخيه اإلنس���ان أو السلطة واإلستبداد  ضد كل 

البشرية . 
•كيف ينظر ش���اعرنا للع���امل وهو يعيش هذه 

احملنة..؟
-برعاي���ة اهلل وعون���ه والص���الة  بالتأكيد ليس 
بالثق���ة برجال يثبت���ون اآلن أن هلم قلوب مليئة 
باحلق���د والبغ���ض والغض���ب ، حن���ن نعي���ش يف 
منطقة للش���ياطني واألوغاد , فاألخ حيارب أخاه 

من أجل البقاء . حقيقة أنا فقدت األمل .
• ه���ل تلخ���ص لنا ما تعرض له ش���خصكم من 

انتهاك للحرية واحلقوق الشخصية..؟
مشكلي هي أني أعيش على أرٍض ال تعرف وال 
تعرتف حبقوق العدال���ة وال احلضارة  , أرض ال 

تعرف الشعور بالطيبة وال احلب . 
س���نحت ل���ي الفرص���ة ألك���ون ح���راً , ألني مل 
ارتك���ب جرمًا لكن ألن  البع���ض ارتكب اعتداء يف 
مس���تودع للس���لع متتلك���ه  ش���ركة جتارية  مت 

توريطي  , حتى ولو أن  الوديعة مت منحها لرجٍل  
متعهد ويف نوبة عمله . فالقانون اإليطالي يقول 
بأنك ال تس���تطيع أن تع���رف . بالرغم من أني قد 
أوضحت بأني كاتب وش���اعر ومل أكن حاضراً 
يف مس���تودع البضائ���ع . هلذا مل أك���ن ألعرف أو 

أرى شيئا.
• ما مستقبل الشعر يف ظل ما يعيشه عاملنا من 

دموية وانتهاكات صارخة يف حق اإلنسان..؟
-القصي���دة هل���ا مهم���ة وأهمي���ة خاص���ة ,ومعها 
فلس���فية  قيم���ة  فالقصي���دة   . الس���رد  معظ���م 
وجي���ب أن تس���تمر لك���ي تفت���ح قل���وب الرج���ال 
للفضيل���ة واألخ���وة . فللقصيدة مهمة ورس���الة 
يف أي جمتم���ع مدني ،جيب أال خترب وتصّرح بل 
جي���ب أن ُتلهم لطرق جديدة ووس���ائل حنو بناء 

مستقبل أفضل جملتمعاتنا .
• م���ا موق���ف الش���عراء واألدب���اء واملثقف���ني مما 

تعرضتم له، وهل ملستم مساندة حقيقية..؟ 
-الش���عراء م���ن كل أحن���اء الع���امل تفاعل���وا مع 
س���جي وكان هل���م ردود وتفاعالت إجيابية مبا 
كتبوه يف الصحف وما أرسلوه كتابًة ألسرتي . 
حقيقًة أنا سعيد جدا لكي أحظى بكل هذا احلب 

.
وخبصوص املساندة، شعرت بذلك يف قليب . 

أجل���ي  م���ن  بذلوه���ا  ال���ي  اجله���ود  تل���ك  كل 
وملس���اعدتي لكي أبقى صلبا وقوي���ا كانت دعمًا 

لعزمي���ي وص���ربي . م���ا كن���ت أعرف عم���ا إذا 
كنت سأس���تطيع حتمل تلك اإلهانة واحلرمان 
من حريي , ش���ريف ومكاني , بدون تلك املواساة 
ومش���اعر العامل أمجع ومثقفيه .فالقصيدة هي 

جوازالسفر الذي ال يعرتف باحلدود وال القيود 
• مادام الشعر جواز سفر ال يعرتف حبدود ..ما 

لذي تود قوله لقرائك وحمبيك من العرب..؟ 
-ساس���تمر يف الكتابة  من أجل رابطة األخوة يف 

العامل . 
أمتن���ى مع بقية ش���عراء الع���امل أن أبي منظمة 
للسالم . أخاطب القوة الكامنة يف عقوهلم فقط 
ه���ي الث���روة والق���وة اإلقتصادية ، حن���ن مجيعا 
حباجة لقراءة كلم���ة  اهلل يف اإلجتاه الصحيح 
من أجل حياتنا . ال أحد , حتى الس���جن , سيوقف 
رغبي ورسالي . على أن أكون شاهدا على جور 
ه���ذا العامل مبعية إخوتي واخواتي من كل بقاع 

األرض, دون متييز يف الدين وال لون اجللد .
العامل وأدبائه؟ •ما رسالتكم لشعراء 

قل���ب  خماطب���ة  يس���تطيع  ال  ال���ذي  -الش���اعر 
اإلنس���ان ,كي جيعله س���ليما وصحيحا , جيعله 
مليئ���ا باحلب , عليه أاّل يكتب ، حن���ن ُمِنحنا من 
اهلل سبحانه وتعاىل هبة الكتابة ونعمتها ,فعلينا 
أن نس���تخدمها لتهذيب الن���اس والرقي بهم , ال 
لنجعل أنفسنا سعداء . فاإلبداع ُيولد من املعاناة . 
•اإلب���داع وليد املعان���اة.. هاّل أخربتنا عن أهم ما 

أجنزته خالل فرتة اإلعتقال..؟
-كتبت يومي���ات وقصائد ، عنوان الكتاب  "دليل 
الع���زل /املنف���ى " ال���ذي أمتن���ى نش���ره يف العامل 
العرب���ي ليعل���م إخوان���ي يف الع���امل العرب���ي بان 

الدكتاتورية تشق طريقها حتى يف إيطاليا .
يعامل���ون  ال���ي  الوحش���ية  أتن���اول  الكت���اب  يف 
به���ا البش���ر الذي���ن حيط���ون م���ن كرامته���م . 
يف الس���جون اإليطالي���ة يت���م معامل���ة الرج���ال 
كالبهائم , يعيش���ون تس���عة يف مساحة ضيقة . 
يف إيطاليا ال توجد عدالة , هناك إدانة ودائما يف 
الغالب بدون أي دليل للمتهم  أو امُلدان .فإيطاليا 
دائم���ا يتم إدانتها يف حمكمة حقوق اإلنس���ان يف 
س���رتازبورج النتهاك حقوق اإلنسان .يف إيطاليا 
, يت���م وضع الرجل يف املعتق���ل يف انتظار إحضار 
دليل ضده , ويف الغالب دائما الذي ميضي الكثر 
من الس���نوات يف الس���جن يك���ون بريئ���ا . فالعامل 

أمجع جيب عليه ان يدرك هذا .

•ختاما هل من إضافة..؟
الن���اس  أن  يف  األم���ل  وعن���دي  أس���تمر  أن  -أود 
يعرفون كيف يس���تجيبون للتحق���ر واإلذالل 
. لدينا س���الح أقوى وأش���د فاعلية وهذا الس���الح 
ال���ذي وهبنا اهلل هو : احلب ، جيب على اإلنس���ان 
أن يرد على القبح جتاه املس���تبدين , حبب كبر 
للمعتدي���ن , موضح���ني بأننا حنن رجال البش���ر 
ال نهت���م بالقيم���ة املادي���ة للش���يء ولك���ن لدين���ا 
ثرواتن���ا يف املش���اعر والعواط���ف , يف القلب ألننا 
ن���ود أن منوت أنقياء وغر ملوثني بالدم من أجل 
العامة الس���ائدة ، نقول هذا هلؤالء الذين بيدهم 

مستقبلنا , حياتنا , كرامتنا , شرفنا وعزتنا .
أود ان اش���كركم وأشكر رفاقي املسلمني , ألنهم 
دائما متيقظ���ني , ودائما هم جبانب هؤالء الذين 
حباج���ة إليه���م ،وألنه���م حيمل���ون حكم���ة اهلل 

وينشرون رسالة اهلل وحيملون مشعله .

الشاعر اإليطالي مايكل كاكامو..من داخل سجنه :
 ال أحد ..حتى السجن , سيوقف رغبيت ورساليت يف أن أكون شاهدا على جور هذا العامل 

بني ظلٍم وظلَمة...ظلمُة الس���جن وظلم السّجان يقضي الّشاعر 
اإليطالي الش���هر مايكل كاكامو أيام���ه ولياليه يف ظل صمت 
مري���ب للّس���لطات اإليطالي���ة املس���ؤولة ويف غياب ت���ام للضمر 

العادل والنزيه ..
م���ن داخل س���جنه باجلنوب اإليطال���ي ..ننقل لكم صوت ش���اعرنا 

املل���يء ب���األمل واألم���ل ليحدثنا ع���ن ه���ذه التجرب���ة املريرة 
والصعبة لشاعر يفيض باحلس اإلنساني ومثقف ما فتئ 

ينتص���ر لقضايا املعّذبني واملقهوري���ن وامُلتعبني يف هذه 
األرض الي باتت تضيق على إنسانها املعاصر...

حاوره: الفيتوري الّصادق/ليبيا- ترمجة: حسن حجازي/مصر

امللحق الثقايف بالسفارة 
الليبية مبانيال الشاعر 

ادريس الطيب يصدر 
كتابا جديدا 

اص���در الش���اعر ادري���س الطي���ب ديوانا ش���عريا يف ماني���ال العاصمة 
الفلبني���ة واقام حف���ل توقيع الكت���اب ،وقد القى يف ه���ذا احلفل هذه 

الكلمة :
الربوفيس���ور  احمل���رتم  الس���يد 
قيص���ر س���الوما املستش���ار الع���ام 
up -dil - الفلب���ني  )اامع���ة 

man(/السيد الدكتور ادواردو 
مرك���ز  عمي���د  جونزالي���س 
جبامع���ة  اآلس���يوية  الدراس���ات 
/)up –diliman الفلب���ني) 

فخامة السادة الس���فراء وأعضاء 
الس���لك الديبلوماس���ى /السيدات 

والسادة
احتفلن���ا  مض���ت  أي���ام   9 من���ذ 
بالذكرى الثالثة لثورة الش���عب 
الليب���ى ض���د الدكتاتوري���ة، فى 
الس���ابع عش���ر من فرباير 2011 
احتفلن���ا  بال���ذات  أم���س  ،وي���وم 
بالذك���رى الثامن���ة والعش���رين 
الفلبين���ى)  الش���عب  لث���ورة 
ض���د  الش���عب(   ق���وة  ايدس���ا- 
الدكتاتوري���ة ف���ى اخلامس والعش���رين من فرباي���ر 1986 ،هاتان 
الثورتان اش���تعلتا ضد الدكتاتورية والطغيان رافعتني س���الح )قوة 
الش���عب( ف���ى مواجهتها،وصوال اىل حتقيق ه���دف احلرية والعدالة 
والتقدم،لك���ن كال من الثورتني تطوّرتا بش���كل خمتلف،ففى حني 
وصلت الثورة الفلبيينية اىل النصربش���كل سلمى –نسبيا- ،اعتمادا 
عل���ى ق���رار اجلن���رال فردينان���د مارك���وس التخلى عن الس���لطة، 
انصياعا جلموع املواطنني املس���املني الذين احتلوا الش���ارع الرئيس���ى 
فى مانيال)ش���ارع ايدس���ا(، لكى يفصلوا بني قوات اجليش والشرطة 
ومينع���ون اش���تعال املواجه���ة بينهما،فق���د واجه���ت الث���ورة الليبي���ة 
ديكتات���ورا اعترب أن تصفية ش���عبه بالكامل هو خي���ار أمامه بدال من 
التنّحى،وانته���ت احل���رب التى فرضه���ا عليهم ملدة 8 أش���هر، بأن مّت 
تصفيته –ش���خصيا- بأيدى أولئك الشباب، الذين حّوهلم- جبنونه- 
من متظاهرين س���لميني اىل مقاتلني،وذلك فى احدى أشرس صور 
القتل فى التاريخ البشرى.)قوة الشعب( البد أن تنتصر دائما،بالثمن 

املناسب،سواء بشكل سلمى ،أو فوق جبل من الدماء واملعاناة.
الس���يدات والس���ادة : حن���ن هن���ا الش���هار كتاب ف���ى الش���عر،وكما 
نعل���م مجيعا فان الش���عر هو اع���ادة خلق العامل،من خالل اس���تبطان 
حقائ���ق الواق���ع، وخلطه���ا مبعج���ون احللم،وذل���ك النت���اج حقيق���ة 
أخرى،حقيق���ة متمّن���اة  لعامل أفضل،مبن���ّى على العدالة والس���الم 
واالزدهار،ع���امل يلي���ق مبمّثلى مس���تقبلنا : االطفال،اجل���زء االنقى 
واالصف���ى ف���ى حياتنا،وكذل���ك اجل���زء االكث���ر هشاش���ة،ضحايا 
جنوننا،وحروبنا،وضحايا الفقر الذى صنعناه باس���تغاللنا،باختصار 

ضحايا  الكبار.
الس���يدات والس���ادة :الكتاب���ة مس���ؤولية عظيمة،وليس���ت ترفا على 
االطالق،انه���ا )مهّم���ة( اق���رب اىل املهم���ة املس���تحيلة،وهلذا الس���بب 
أهدي���ت ه���ذا الكت���اب اىل:البط���ل الوطن���ى  خوس���يه .ب. ريزال،ذلك 
الروائ���ى الفلبين���ى الذى أعدم���ه احملتلون االس���بان ،ال الن���ه روائى 
فقط ، بل النه قرر أن يدافع عن ش���عبه بقلمه، وبدمه.وهلذا الس���بب 
أيض���ا ق���ررت أن اس���تخدم رمس���ني  لطفلت���ّى خدجية)4 س���نوات( 
وعزيزة)3 س���نوات( كغالف هل���ذا الكتاب،كهدّية من أطفال ليبيا 
اىل أطف���ال الفلبني،وأع���رتف أننى  – كتعبر منى عن االحس���اس 
بالذن���ب جتاه كل أطفال العامل- قررت أن أت���ربع بريع هذا الكتاب 
اىل املؤسسات اخلرية الراعية لالطفال فى الفلبني،االطفال الذين 
هم ضحايا جنون واجرام الكبار،الس���يدات والس���ادة :فى الوقت الذى 
أدع���و في���ه كل كّتاب الع���امل اىل أن خيصصوا –ولو جزءا بس���يطا 
م���ن- كتاباتهم لالطفال،ع���ن قلقهم، عن أحالمه���م، عن أمانيهم، 
ع���ن آماهلم،ألعابه���م، وأغانيهم،ورس���ومات أجنحته���م امللّونة،فاننى 
أدعوك���م اىل املش���اركة ف���ى محل���ة االحس���اس بالذن���ب هذه،بأن 
تشرتوا نس���خا من هذا الكتاب،فقط ،من أجل متعة اعادة احلياة اىل 
ابتسامة منطفئة على وجه طفل تعيس ،فى حّيكم، حيث تسكنون.

شكرا لكم.

ضد املدنيني. ويق���ول املصراتيون أيضا إن 
اس���تخدام الط���وارق لالغتصاب كس���الح 
يف احلرب مييزهم عن س���كان أي من املدن 
األخرى دعمت واس���تضافت قوات القذايف 
خ���الل الثورة، وإن ه���ذه االتهامات عّمقت 
م���ن س���وء العالق���ات ب���ني اجملتمع���ني هنا 
إىل درج���ة أن أي مصاحلة تب���دو، يف هذه 

املرحلة، مستحيلة.
•بلدة أخرى عانت من نفس مصري تاورغاء

تاورغ���اء، عل���ى طري���ق  م���ن  الغ���رب  إىل 
الع���ودة إىل مصرات���ة، هناك بل���دة أخرى 
عانت من نفس املص���ر خالل الثورة. فقد 
اس���تضاف أبن���اء تل���ك البل���دة أيض���ا قوات 
الق���ذايف أثن���اء احلص���ار، وأحرق���ت البلدة 
أيضا م���ع تقدم الثوار. ولكن األهالي عادوا 
إىل الع���امل، وجرى توطينه���م مرة أخرى 
يف نف���س املنطق���ة ال���ي كان���وا يعيش���ون 
فيه���ا يف الس���ابق، يف صف���وف مرتب���ة من 
املتطابق���ة  اجلدي���دة  اجلاه���زة  املن���ازل 
إىل ح���د كب���ر م���ع املس���اكن الواقعة يف 
تاورغ���اء املقفرة.ويوضح أمين، وهو ش���اب 
مصراتي قات���ل مع كتائب الش���هداء، ملاذا 
ج���رى التعامل مع اثنني م���ن هذه البلدات 
اجمل���اورة بش���كل خمتل���ف. وق���ال »هن���اك 
أن���اس اتهم���وا بارت���كاب جرائ���م اغتص���اب 
منهم«، لكن هؤالء الناس جرى تس���ليمهم 
وه���م يف الس���جن اآلن. هن���اك الكث���ر من 
الن���اس من أبناء هذه البلدة الذين يعملون 
يف مصرات���ة، ومل تكن هناك أي مش���اكل 
عل���ى اإلطالق - وال���ي هي أيضا س���كانها 
مسر. املش���كلة م���ع أبناء منطق���ة تاورغاء، 
الذين رفضوا تس���ليم أي شخص.وأس���فل 
ه���ذه القش���رة اخلارجي���ة م���ن الس���يارات 
الس���ريعة وموسيقى اهليب هوب واملقاهي، 
ال ت���زال ليبي���ا دول���ة حمافظ���ة إىل ح���د 
بعي���د. فجرمية االغتص���اب قضية يفضل 
يف كث���ر م���ن األحيان الس���كوت بدال من 
الالت���ي ج���رى  فالنس���اء  احلدي���ث عنه���ا، 
االعت���داء عليهن ق���د يعاملن يف كثر من 
األحي���ان كمنبوذات ال ضحايا. فأي امرأة 
تعرضت لالغتصاب ق���د جتد صعوبة، إن 
مل يك���ن اس���تحالة، يف العث���ور عل���ى رجل 
مس���تعد أن يتزوجها، فهذه مبثابة وصمة 
اجتماعي���ة تع���ي أن ضحاي���ا االغتص���اب 
يؤث���رن يف كث���ر م���ن األحي���ان الصمت 
بدال من تقدي���م مهامجيه���م إىل العدالة. 
وقد س���عى احملققون بش���دة للعث���ور على 
نس���اء يف مصراتة يش���هدن بأنهن تعرضن 
لالغتص���اب على أي���دي رجال م���ن أهالي 
البل���دة أثن���اء الن���زاع، لكن ه���ذه االتهامات 
لن تكتمل، حتى وإن جرى تس���ليم اجلناة 
يص���ر  حي���ث  للمحاكم���ة،  املزعوم���ني 

املصراتي���ون عل���ى أن ش���عب تاورغ���اء ل���ن 
يسمح هلم بالعودة إىل مدينتهم.

•لن نرحل إىل أي مكان آخر
ويف الوق���ت ذات���ه، يصر أبن���اء تاورغاء على 
أنه���م لن يرحل���وا إىل أي مكان آخر، وأنهم 
إذا أعي���د توطينه���م م���رة أخرى، فس���وف 
يك���ون يف م���كان واح���د فقط ه���و تاورغاء. 
يقول مربوك ميدويسي: »تقول احلكومة: 
ال تع���ودوا م���رة أخ���رى، إذا عدت فس���وف 
تهامج���ك ق���وات مصراتة. ال���كل هنا يقول 
إنه س���يكون علينا االنتقال إىل مكان آخر. 
ولك���ن كل ما أري���د القيام به ه���و العودة. 
كي���ف ميك���ن أن أوم���ن به���ذه الث���ورة إذا 
قضي���ة  بيي؟!«.وحتول���ت  خ���ارج  بقي���ت 
تاورغاء إىل إحدى أكثر القضايا الشائكة 
ال���ي تواج���ه وزي���ر الع���دل اللي���يب صالح 
املرغ���ي. عل���ى الرغ���م م���ن أن الصراع يف 
ليبيا كان قصرا نس���بيا، فإن االنقسامات 
بني أبناء ليبيا ينبغي أن تلتئم حتى تتمكن 
البالد من املضي قدما وتصبح دميقراطية 
موحدة وفاعل���ة. وقال املرغ���ي: »ضحايا 
االغتص���اب ه���م مص���در الكراهي���ة يف هذا 
اجملتم���ع. فاألم���ور متض���ي على م���ا يرام 
إىل أن جي���ري التط���رق إىل هذه القضية، 
وحينها تشعر أنك قد اصطدمت حبائط«.

ويع���رتف املرغ���ي ب���أن حكوم���ة املؤمت���ر 
الوطي الع���ام االنتقالية كانت بطيئة يف 
معاجلة هذه املس���ألة، عل���ى الرغم من أنه 
م���ن املع���روف أن االغتصاب كان س���الحا 
أج���از النظ���ام اس���تخدامه خ���الل الث���ورة. 
وح���دد الق���رار الص���ادر ع���ن وزارة العدل 
األس���بوع املاضي اخلطوط العريضة لعدد 
من اخليارات يف مس���اعدة الضحايا يف هذا 
اجملتمع اإلسالمي احملافظ لالعرتاف بهن 
واخلروج م���ن حمنتهن. أح���د االقرتاحات 
ه���و تقدي���م امل���ال آلب���اء الضحاي���ا للحج، 
وبالتال���ي حتس���ني وضعه���م االجتماع���ي 
وزيادة ف���رص بناتهم الضحاي���ا يف العثور 
عل���ى أزواج. وق���ال املرغ���ي: »ينبغي علينا 
معاجل���ة هات���ني القضيت���ني يف آن واح���د 
وأال نتح���دث عن أبناء تاورغ���اء فقط ألن 
مصراتة عانت أيض���ا الكثر خالل الثورة. 
لي���س لدينا خ���ربة يف التعام���ل مع حاالت 
االغتصاب اجلماع���ي، حتى خالل احلقبة 
م���دى  ت���رى  أن  وميكن���ك  االس���تعمارية، 
صعوب���ة التعام���ل معه���ا. ولك���ن الضحايا 
يتعرض���ن لإلهمال وهو م���ا يغذي الرغبة 

يف االنتقام«.
•إن هؤالء املعتدين من أهالي تاورغاء

مصرات���ة  ميليش���يات  أن  يب���دو  ورمب���ا 
تقدم���ت يف نهاية األمر مل���لء الفراغ الذي 
ترك���ه نظ���ام العدال���ة املتعث���ر يف ليبي���ا. 

وق���د ج���رى القب���ض عل���ى مئ���ات الرجال 
م���ن أهال���ي تاورغ���اء وزج بهم يف س���جون 
يديره���ا املتم���ردون م���ن دون خضوعه���م 
الس���ماح هل���م  أو حت���ى  ألي حماكم���ات 
بتوكي���ل حمامني للدفاع عنه���م. ويزعم 
»حمم���د«، وهو رج���ل يف منتص���ف العمر، 
أنه ليس لديه فكرة عن س���بب احتجازه يف 
أحد مراكز االعتق���ال يف مصراتة، كما 
ال يع���رف متى س���يجري إطالق س���راحه. 
وكان حمم���د قد جنا م���ن الفوضى الي 
اجتاح���ت تاورغ���اء وكان يعم���ل يف أح���د 
البن���وك يف طرابلس عندم���ا ألقى القبض 
علي���ه اثن���ان من اجلن���ود م���ن مصراتة يف 
س���بتمرب )أيل���ول( 2011. يق���ول حمم���د: 
»جاءوا إىل مكتيب وس���ألوني عما إذا كنت 
من أهالي تاورغاء، فأجبت بنعم، فقالوا لي 
إن���ه علّي الذهاب معهم لإلجابة عن بعض 
األس���ئلة، وبعد ذلك س���يطلقون س���راحي. 
لكني ما زلت أقبع هنا«. ويشر حممد إىل 
أن���ه مل يش���ارك يف القتال، مضيف���ا: »أنا ال 
أعرف ما هي التهمة املوجهة لي بالضبط. 
الش���يء الوحيد الذي أعرف���ه أني من أهل 

تاورغاء«.
وبالع���ودة م���رة أخ���رى إىل املخي���م، الذي 
يقي���م فيه نازحو تاورغ���اء، يؤكد مربوك 
عل���ى وجه���ة نظ���ره أن »املش���كلة ه���ي أن 
أه���ل مصراتة لديهم العديد من أش���رطة 
الفيديو الي تظه���ر أن مجيع من جاء إىل 
مصرات���ة من جيش القذايف ميتلك بش���رة 
داكنة. لذلك عندما تقول نس���اء مصراتة 
اعت���دوا  داكن���ة  بش���رة  ذوي  رج���اال  إن 
عليه���ن، ف���إن اجلمي���ع يقول ببس���اطة إن 
هؤالء املعتدين من أهالي تاورغاء«. غر أنه 
بدأت تظهر يف األفق عالمات - وإن كانت 
قليلة - على ق���رب التوصل إىل مصاحلة. 
يق���ول املرغ���ي إن هن���اك قضاي���ا جيري 
ش���خصية   38 ض���د  لتحريكه���ا  اإلع���داد 
رفيعة املس���توى من نظام القذايف متهمني 
اعت���داء  عملي���ات  وتنظي���م  بالتحري���ض 
مجاعية ض���د املدنيني خ���الل الثورة. غر 
أنه س���يكون من الصعب رف���ع دعاوى ضد 
األفراد الذين نفذوا عمليات االعتداء تلك، 
ولك���ن حتى حي���دث ذلك س���تبقى تاورغاء 

بقعة سوداء يف ليبيا اجلديدة.
������������������������������������������������������������������������������������������

•هانا لوس���يندا مسيث مراس���لة حربية و 
مص���ورة  تعم���ل يف صحيفة امليدل اس���ت 
الربيطاني���ة ،كتب���ت تقاري���ر م���ن ع���دة 
أمكان س���اخنة يف العامل منه���ا تقارير من 
س���ورية يف رح���الت متك���ررة ع���ربت فيها 

احلدود من  تركيا. 

مربوك وابنه ينتظران العودة إىل منزهلم يف مدينة تاورغاء
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ككومة حمطمة جلس صاحب املقربة 
، خيلل أسنانه مفكرا يف مصر أصحاب 
تلك البيوت املكومة من الرتاب واألخرى 
اجملصص���ة ؛ ق���ال يف نفس���ه "هن���ا تكمن 
املفارقات وهنا خيتلفون رغم تش���ابههم 

مجيعا يف الرقدة والكيفية" 
حن���و  بوجه���ه  وأش���اح  واس���تغفر  ت���أوه 
اجلهة األخرى من احلياة ،حيث الناس 
ينتش���رون يف بق���اع األرض وم���ن حوله 
: قال يف نفس���ه ما ال���ذي جيعلي أتكوم 
قرب هذا السجن؟  فأنا هنا أحرس قبور 
أن���اس ميت���ني . ومنذ متى تتم حراس���ة 
املوتى، كل ما أعرفه أن األحياء هم من 
حُيرس���ون ؟؟ كان ه���ذا احلديث جيول 

يف قلبه وعقله ..
ت���رك املكان عائدا إىل داره الي خر فيها 
السقف جراء األمطار املتقاطرة،نظر يف 
جوانبها الباهتة ،أحس بربودتها وش���عر 

بوحدة حقيقية تنتابه .
إىل  اجلل���وس   : هازئ���ا  نفس���ه  يف  ق���ال 
األم���وات أه���ون من ه���ذا اخل���الء الذي 
.؟؟  اآلن  س���أفعل  م���اذا  ؟؟؟  حييط���ي 
الشيء ؛ س���أبقى وحيدا يف هذه الظلمة 
وه���ذا الربود الالمتناهي. اس���تلقى على 
حص���رة بهتت وكلحت وتيبس���ت من 
أثر الشمس والرطوبة ،وجالت يف نفسه 
أفكار ش���يطانية ،فدعاه اهلوى ملمارس���ة 
لعب���ة تقطع عليه وحدته وتنعش���ه ؛ فر 
كث���را من تل���ك املمارس���ة؛ فه���و رجل 
عاش بني القبور حي���ث المكان حلرارة 
يف قلبه أو جسده اخلاوي البالي الكاحل ، 
ككلوحة الغروب وهواء املقربة وهموم 
املوت���ى، فكثرا م���اكان يراهم يف منامه 
، وكث���را م���ا كان خي���رب أه���ل املوتى 
مبنام���ات خت���ص أحواهل���م فمنهم من 
ُيس���رّ حبديثه ومنهم م���ن يْعبُس وجُهه 
؛ ليعيد يف نفس���ه كي���ف كانت حياته 

قبل مماته وسط ذويه .
كل ذلك ش���ّط بالرجل عن أن يعبث به 

اهلوى أو جيد مرتعا يف نفسه ..
إال أن تل���ك الليل���ة كان���ت منفردة عن 
باق���ي الليالي ؛ فجارته اجلديدة الي مل 
تتعرف على طباع أهل احلي أو أشغاهلم 
داره منادي���ة  بع���د، طرق���ت  وأحواهل���م 
عل���ى أهل ال���دار كان���ت ام���رأة مجيلة 
،طويل���ة  واجلس���د  الوج���ه  مس���تديرة 
كعنق���اء تعانق الس���حاب .عل���ى وجهها 
آثار م���ن زينة وكحل ،تلوك ما يش���به 
العلك���ة ب���ني ش���فتيها املمتلئت���ني _بني 
يديها_ حتم���ل صحنا كبرا تفوح منه 

رائحة اللحم والطبيخ ...
أما هذا الرجل املتهالك من فرتة طويلة 
مل يتذوق حلما أو مرقا لذيذا ومل ينظر 
وجها مليحا ، فكل ما رآه : س���تائر سوداء 
حتول بينه وبني النظر يف وجوه النس���اء 

..
تل���ك الليل���ة كان���ت متمي���زة وفاصلة 
يف حيات���ه ب���ل فاصل���ة ك���ربى ؛ فت���ح 
الباب فبانت الش���مس وانطلقت العطور 
لتختل���ط بطبي���خ القدور ، ألق���ت املرأة 

)امُلطّلق���ة( التحية كاملعت���اد خملوطة 
بضحكة مش���بوبة بارتياب ، مدعية أنها 
تري���د امرأة ال���دار أو فالنة م���ن احلارة 
؛ فق���ال هل���ا متلعثم���ا : أنا رج���ل "عّزاب" 
أعي���ش وح���دي مع قطة صغ���رة ترقد 

عند قدمْي ..
ضحك���ت املرأة بدالل وه���ي تردد " قطة 
صغرة " ، قالت وهي تشيح بوجهها حنو 

الدار: وترقد عند قدمْيك !
م���دت يديه���ا اللت���ني بانت���ا ع���ن عكن���ة 
حلم وبياض وظهر س���وار يربق خلسة  
:”   ه���اك خ���ذ عائلتن���ا مدايرين صدقة 
وطلب���وا م���ي إنوزعه���ا على اجل���ران ؛ 
حنن س���كان جدد على الشارع وإنت أول 

بيت جيته " ..
وول���ت ضاحكة وبني ي���دي ذلك الرجل 
الصح���ن الذي ف���اح يف أنفه ، أم���ا عيناه 
فقد حلقت���ا مؤخرة املرأة وهي ترتاقص 
ب���ني الش���وارع مقبلة ومدب���رة ضاحكة 

وناهرة .
ع���اد إىل زاويته جي���ر قدمي���ه بصعوبة 
بالغة ؛ حيث حترك ركن ما يف جسده 
وأرس���ل إش���ارات "كهرومغناطيس���ية" 
متنوعة جعل لسانه يلصق حبنكه بينما 
الذي اش���تغل واشتعل يف جسده وظيفة 
أخرى عطلت العقل واللس���ان وكل ما 
من ش���أنه احلرك���ة والبي���ان ، وأفصح 
اجلس���د الب���ارد عن ن���ار تش���تعل كانت 
خمبوءة حتت ركام مرت عليه س���نون 

وشهور وليال مثلجة وزمهرير .
 ، والتقبي���ل  ..والض���م  العن���اق  ختي���ل 
واستنش���ق روائ���ح عديدة ومس���ع آهات 
وحترك���ت  ف���ؤاده  فخف���ق  وتأوه���ات 
الش���هوة امليتة القابعة يف ركن جس���ده 

الذي تبلد وبُرد. 
ج���اء ميعاد يوم على غ���ر حمله تهيأ له  
مرتدي���ا خر م���ا عن���ده ؛ وانتظرها عند 
أول مف���رق  ، بينم���ا يف رك���ن آخر من 
الش���ارع املقابل لسور املقربة اجتمع أهل 
مأمت����،  كانوا يبحثون عن���ه يف الفجاج 
متس���ائلني أين صاحب املق���ربة ؟ حبثوا 
عنه  استفقدوا غيبته ، كان املكان خاليا 
م���ن وجهه ال���ذي تظهر علي���ه عالمات 

التحسر كلما استقبل أقواما يسرعون 
بنعش مي���ت ، فَيِهمُّ مس���تال الفأس من 
حتت كومة  فرش وأدوات يس���تعملها 

ل��َِلْحد األموات ،  وتهيئة القرب .
أما صباح ذلك الي���وم كان هناك بوجه 
يربد ش���يئا فشيئا وتس���رع فيه قوة الدم 
كلما دق قلب���ه بذكراها ، يضع كلتا 
يدي���ه يف ركن جيب تت���دىل منه بعض 
األش���ياء املهرتئة ، يرقب حركة املارين 
كل  ُتص���رُف  وجوهه���م   " والعابري���ن 
ش���هوة ترق���ص يف النف���س ، وتنقب���ض 
معامل اللهفة حينما يطالعهم يقرتبون 
���رب !! انتظرها  ، واليراه���ا بني ذلك السِّ
م���رت الس���اعات ، جاؤوه مس���رعني فهو 
ضالته���م ال���ي يبحث���ون عنه���ا حينم���ا 
تْكفه���ر الوج���وه وحتلق فوقه���ا الغيوم ، 
ويندب���ون ميتهم ويضج���ون . ليخربوه 
أن ميت���ا بالقري���ة ينتظ���ر تهيئ���ة بيته 
اجلدي���د ، إال أنه  زجره���م قائال: أنا  يف 
ش���غل من أمري ، بينما الشهوة القابعة 
املتحرك���ة الثائرة يف ركن���ه األقصى 
من جسده الكاحل من أثر الرتاب واملقابر 

تلح عليه وجِتدُّ يف الطلب ...
وفجأة وقف جبانبه أح���د الذين كانوا 
ي���رتددون عليه كثرا هناك يف املقربة : 
ليخربه أن الذي مات امرأة مجيلة ، ذات 
ليلة كانت توزع الصدقات على البيوت 
،ووصفه���ا بوصفها ال���ذي رآها فيه تلك 

الليلة ! 
متدافع���ة  متقهق���رة  الش���هوة  انفلت���ت 
، دفن���ت يف مثواه���ا األخ���ر ، جتم���دت 
احلرك���ة فيه ، أبط���أت ، ثقلت، فرتت ، 
تاه���ت ،  وقبع���ت ميتة يف ذل���ك الركن 
،وش���عر بربودة القرب تس���ري يف عروقه 
وتنغص���ت ش���هواته وتك���درت صوالت���ه 

وآهاته ..
انطل���ق للمق���ربة فوجده���م ق���د واروها 
الرتاب ؛ فهو مل يستمتع حتى بتلحيدها 
يف القرب بينما انتظرها طيلة يوم بليلته 
عند مف���رق املدينة حي���ث كان الفراق 

الفعلي داخل مقربته !

    ميّرر الشيخ جربيل حبات سبحته بني أصابعه 
حبرك���ة عفوية، جبانبه جيل���س حفيده غارقًا 
يف تأم���ل اجلدار املقابل، ج���دار أبيض عار متامًا 
"غداً الس���اعة الثامنة. ك���ن يف املوعد، ال تتأخر" 
ق���ال ل���ه أخ���وه، وها ه���و ينتظر من���ذ أكثر من 
نص���ف س���اعة، أصبحت حبات الس���بحة مترُّ يف 

يده بسرعة أكثر. 
مقابالت! ولكن من يظن نفس���ه؟ الشيخ جربيل 
مراب���ط أمام ب���اب أخيه الصغر! ما يدهش���ه أنه 
بقي ثائراً! كان���وا دائمًا حيمون عثمان وكانوا 
دائمًا يش���جعونه، أما بالنسبة جلربيل يكفيه أن 
يك���ون معلمًا، وبعد ذلك افتك الس���لطة وأصبح 
مطاع���ًا، ه���و ال يطيع���ه، مس���كون خوف���ًا، عندما 
يتكل���م جربيل يس���معونه وخيفظ���ون نظراتهم 
يرتقب���ون النهاي���ة بف���ارغ الصرب كم���ا يفعلون 
م���ع اجملان���ني أو املخرف���ني متحم���اًل النظ���رات 
اهلازئ���ة والغمز بعيون تنظ���ر إىل األرض، كل 
ه���ذا ليس���ت له أهمي���ة م���ا دام مي���ارس حريته 
ويس���تطيع أن يؤثث كما يريد م���ا يطلق عليه 
من���ذ م���دة طويل���ة من���ذ أن كان ش���ابًا "حياته 
الصغ���رة". لق���د ضيق���وا علي���ه األف���ق كثراً. 
كان جربي���ل دائ���م التفك���ر يف حياته الصغرة 
ويف إمكانيات���ه البس���يطة )آه... إنها هكذا( وهو ال 
يطم���ح إال يف حتقيق أه���داف عادية وال يهم أن 
تكون عادية ما دامت باختي���اره، ومنذ أن تقاعد 
ساءت أحواله، فدعاه عثمان حبجة أنه يف حاجة 
إىل املس���اعدة، أسكنه يف بيت يش���به البيوت الي 
ين���ام فيها الصغار-بيت صبي���ة!- جبانبه وقلياًل 
قلي���اًل حرمه م���ن تأثي���ث حياته الصغ���رة. أمل 

حين الوقت ليطلب  
من���ه اإلذن للذهاب اىل باريس ؟ فتح الباب، مثل 
نس���مة هواء، عباءة زرقاء يف لون السماء مرت يف 
الش���رفة؟. يصل���ح عثمان بإح���دى يديه نظارته 

ووض���ع الي���د األخ���رى يف ي���د حفي���ده الواق���ف 
جبانب���ه بع���د أن انقطع فجأة ع���ن تأمل جداره، 
خاط���ب جربي���ل "أراه أواًل أيه���ا الش���يخ... بض���ع 

دقائق... هام جدًا". 
ترك نظارته وضغط عل���ى كلمة "هام" عندما 
نطقه���ا، امتألت العب���اءة الزرقاء ه���واء وقطعت 
الش���رفة يتبعها احلفيد النحي���ف وانغلق الباب 

عليهما. 
لق���د تع���رض قبل ذل���ك لإلهانات ولك���ن هذه... 
وض���ع جربي���ل مس���بحته جبانبه عل���ى األريكة 
حتى ال يقحم اهلل يف مثل هذه األعمال القذرة... 
ال... أك���رب إهان���ة تعرض هل���ا ه���ي عندما قرر 
عثم���ان أن يزوجه بع���د أن ترمل منذ س���نوات... 
لق���د ذهب يف املوعد مرتقبًا األس���وأ. من هي هذه 

املرأة الي وجدها أخوه  
مناس���بة ل���ه ؟ حت���ت ضفائره���ا ظه���ر وجهه���ا 
اجلمي���ل وفج���أة رأى ذراعه���ا ورجله���ا... إنهما 
ضام���ران... ه���ذه إذن فك���رة عثم���ان... يزوج���ه 

معوقة... معوقة مسكينة لن يتزوجها أحد. 
وه���ؤالء األطف���ال الذين ما إن يش���عروا أنهم مل 
يع���ودوا يف حاجة إلي���ه حتى يغ���روا معاملتهم 
ل���ه، يعاملونه كغريب يثر الس���خرية، ميّرون 
يري���دون  وال  يعرفون���ه  ال  كأنه���م  جبانب���ه 
معرفت���ه... رغ���م أنه أن���ار عقواًل مظلم���ة... بدءاً 
بعق���ل ه���ذا املتغطرس ال���ذي مّر أمام���ه، عندما 
أعل���ن عثمان أن���ه يف حاجة إىل املس���اعدة كان 
يعي بكل بس���اطة أنه وجد م���ن يعتي بأطفاله 
يف البيت. انتش���ر اخلرب يف العائل���ة كلها ثم يف 
قسم من احلي... أصبح جلربيل فصول مكتظة 
مل يعرف مثلها من قبل، ما كان ليشتكي لو مل 
يف���رض عليه أخوه س���لطته "واألطفال؟" يقول 
ل���ه كلما فكر يف الس���فر أو اخلروج أو يف املرات 
القليل���ة الي دع���ي فيه���ا أو يف القيام بفس���حة 

صغرة. 
لك���ن عثمان لن مينعه من الذه���اب إىل باريس، 
هو ال يرتق���ب أن يأذن له ولك���ن أن يعلن ذهابه. 
لق���د كان���ت دائم���ًا باري���س املغام���رة الك���ربى 
حلياته الصغرة لقد اقرتنت باس���م "س���وزان"... 
الس���فر إىل العاصم���ة الفرنس���ية بع���د احلرب 
مباشرة كان شيئًا عظيمًا... له أهمية كبرة... 
يذك���ره بُش���بابه وعندم���ا يرج���ع أحده���م من 
فرنسة إىل احلي يهرع عثمان لزيارته يف الواقع 
يذه���ب ملالق���اة باريس���ية س���نة 1946، ال يهمه 
أن ي���رى االبتس���امات والغمزات عندم���ا يتكلم، 
ش���يء واحد حيزنه هن���ا أيض���ًا، ذكرياته بدأت 
تتالش���ى، كلما أوغل يف الس���نني نس���ي أكثر 
ولكن م���ازال له ش���يء يقوله... عندم���ا يفكر يف 
باري���س تضمحل الصور أو ت���كاد وأصبح عاجزاً 
عن تذكر األمكنة الي كان يتفّس���ح فيها مع 
"س���وزان" كانت معلمة مثله، يس���كنان الش���ارع 
نفس���ه "س���وزان" من جزر اإلنتيل. اس���م الشارع 
ي���دور يف رأس���ه كورق���ة خري���ف تتالع���ب بها 
الري���اح، مل يع���د يرى منه ش���يئًا غر مدخل ويف 

أعلى املدرج ساقي "س���وزان" وهي تدخل بيتها... 
ولك���ن بقية ما أحبه وم���ا خالطه؟ يظهر أن جّل 
املع���امل وبع���ض العم���ارات ق���د غس���لت ومل تعد 

باريس رمادية كما حيتفظ بصورتها. 
رأى جربي���ل ابن أخيه خيرج ويتجه حنوه فأراد 

أن ينهض ببطء. 
-عمّي عثمان ال يستطيع مقابلتك هذا الصباح... 

يطلب منك أن ترجئ سفرك ويعتذر لك. 
-ولكن ملاذا أرجئ سفري؟ 

-جي���ب علي���ه أن يس���افر غ���داً.... م���ن س���يعتي 
باألطفال؟ 

أطبق الصمت ومل يعد يس���مع غر أصوات آنية 
س���قطت على األرض يف أحد املطابخ. ال صوت... 
ال قهقه���ة... ذه���ب كل األطف���ال إىل املدرس���ة 
من���ذ مدة طويلة... أخذ جربيل مس���بحته وبقي 

يرتقُب ابتعاد ابن أخيه لينهض. 
 + كاتري���ن ن���داي: قاص���ة وروائي���ة م���ن أصل 
س���ينغالي مولودة بفرنس���ا س���نة 1952. نشرت 
روايت���ني: ن���اس م���ن رم���ل 1984، ودالل س���نة 

1987.

داكار - باريس
 كاترين نداي � السينغال  

                                                                                                                                                 ترمجة : ساسي محام 

الركن اآلخر
سعاد  الصيد  الورفلي

12

يرتب اجلثث الضائعة بعد العثور عليها بأشكال عشوائية 
كم���ا حيلو له , يضع االكرب ثم االصغر وهكذا دواليك, 
حتى توصل من الرتاتيب العشوائية هذه اىل رسم ساعة 

من اجلثث حيسب بها الزمن الضائع .
•ضياع

تق���رب منها  اكث���ر وهو حياول قطعه���ا ..حدثته قائلة : 
ملاذا تريد قطعي؟.

قال هلا )متعجبا (  : من اجل حبيبي .
قال���ت له :  وحياتي واجلم���ال الذي ابثه يف الطبيعة كل 

يوم ..فانا الوردة .
ترك يديه متر لتقطعها قائال: هو يومك.

•ناي 

أق���رتب الفالح وابنه من الش���جرة , قطع غصنها االمجل 
وص���ر فيه جوف���ا وصنع من���ه نايا مجيال البن���ه وعلمه 

العزف عليه.
ح���ني اج���اد الع���زف ..كان���ت دم���وع الناي  جت���ري على 

الشجرة امليتة.
وفاء

      ع���ذب كلب���ه تعذيب���ا جمحف���ا غريب���ا , لس���بب واحد 
وحق���ر يف  نظر االخرين ألنه خس���ر مال���ه على طاولة 
القمار , تعب لش���دة ما ضرب الكلب ثم اخذه وسار بعيدا 
حت���ى انتهى اىل م���كان فارغ من مجي���ع اجلهات ال يوجد 
س���وى الرتاب ولون الس���ماء , نظر اىل كلبه وجده ش���به 
مي���ت , ث���م س���ار قليال وس���قط على االرض عطش���ا جاء 

الكلب وتبول يف فمه .  

اميال الساعة

صفاء سامل اسكندر
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مثة كت���ب ترهق���ي بش���دة ألني أحبه���ا أكثر 
مم���ا جي���ب وبالتال���ي ال أعقله���ا ،ه���ذه الكتب يف 
العادة تتدفق يف عروقي كالدم وأشغف بها حد 
النس���يان ؛حتيط ب���ي و ال أحوطها ،تقتلع عيوني 
من حماجرها ،ثم يصل وصلي بها حتى أحب أن 
يطالعه���ا الناس كافة ؛أحب���ي علي اخلصوص 
،هل���ذا أحيانا أخطي فأس���لمها ملن يؤده���ا ،تضيع 
مي وأصاب برشح احلس���رة الذي خيثر غيضي 
،اصدر لنفس���ي أمرا صارما بأن ال أمنح ألحد أي 
كت���اب ،هذا األم���ر القاطع يقطع���ه أول كتاب 
يرهق���ي بش���دة ألن���ي أحب���ه أكث���ر مم���ا جيب 

وبالتالي ال أعقله.
مثة كت���ب كث���رة أرهقت���ي كأنه���ا اجلمال 
؛اجلم���ال ح���اد الطاب���ع يأس���رك وأنت يف ش���غف 
،وبالتالي لن تنفك منه ألنك مش���غوف بأس���رك 
هذا ،فإن س���لبت حريتك منه س���لبت عقلك ،هلذا 
لن تراه ألنه فيك ،واملرء ال يري نفسه جيدا حتى 
يف مرآة ؛اس���واء أن���واع النقد .. النق���د الذاتي ،فإنه 
نقد حمابي ال يري ش���ائنة في���ك ،مدعي متملق 

هذا النقد الذاتي.
كم���ا لو كان���ت مرقون���ة علي صفح���ات قلبك 
مثل هاتيك الكتب ،الي كتبها من كتبها مبداد 
الروح ؛روح ملهوفة عاش���قة تكد و تنهك ،وتغلب 
ذلك بتؤدة وتأني املودة الي ليست علي عجل من 
أمرها ،كما لو كانت تكتب إلي روحك رس���الة 
حم���ب ،تش���كلها نأم���ة نأمة وتنس���ج بن���ول جاد 
ومثابر وبنف���س خصبة ،ويف طزاجة فالح مقبل 

علي حقله يف صبح ندي .
هذه كتب ترهقي بشدة ألني أحبها أكثر مما 

جيب وبالتالي ال أعقلها.
ال���روح  مس���اء  يف  حتل���ق  طليق���ة  كعصاف���ر 
،كالنح���ل ترش���ف عس���ل ال���روح ،ك���دود القز 

تسلك وتغزل حرير الروح .
كما أنثي ناضجة يتفتق س���كر خوخها وينساب 
يف النف���س كم���ا النف���س .. كم���ا أنث���ي تتغن���ج 
أنوثته���ا دون دراي���ة منه���ا و ال قص���د .. الكت���اب 
يأخذك بقوة ،هذا الكتاب خذه بقوة هكذا كتاب 

مكتوب ألجلك. 
هو كما الش���عر وإن كتب يف غ���ر ذلك ،منثور 
،متفكر ،متفلسف ، مسرود ،منشغل مبوضوع ،يف 

كل هو كتابك و يأخذك إليه.
أي ام���رأة تك���ون لك غصب���ا عنك وعنه���ا وبإرادة 
أنوثته���ا ال���ال مرئية ،كذا كت���اب خصيب يبدو 
كنه���ه عص���ي رغ���م متكنك من���ه ومتكن���ه : ابدأ 

القراءة قلقا متوترا .
م���ا يبدو لي أن ما أطالعه مرهق وس���وف أتركه 
،أنغمس بإحس���اس يتوكد مع كل صفحة أني 
تاركه ،مع كل صفحة ينتابي هذا اإلحس���اس 
لك���ن رغ���م ذلك مت���ورط وهن���اك م���ا يتواطأ يّف 
،لس���ت مسلوب اإلرادة فاحملب مريد بإرادة احلب 
،أو كم���ا احل���دس املبي عل���ي إرادة وعقل ولكن 
غر مكش���وفني ،أو كما العقل الباطن فهو عقل 

يف األخر.
كت���ب كه���ذه متت���ع العق���ل وتأج���ج النف���س 
وتوق���ظ الرغب���ة يف احلي���اة ،ألنه���ا وإن كان���ت 
حبث���ا يف جمال عقلي مكتوبة ب���روح الفن ،الفن 
الذي جيعل للنص حفاف عدة ،يبعث الش���فافية 
والرقة يف املوض���وع احلاد الصرامة ،كأنه يؤنثه 
؛يب���ث فيه روح السالس���ة وعذوبة ال���روح احلية 

النشطة.
تغ���دو كاتب���ه وتنس���اب في���ه يف حم���اورة يتكلم 
صمتها وينطق مس���كوتها ،اإلثارة فيه تتجلي يف 
ال���روح القلقة الي يبثها في���ك ،ثم يبدو كحلم 
أوله صعب املراس وأخره اسرتخاء اللذة ،أو كما 

النبيذ املعتق املّر املذاق املسكر حتى الثمالة.
مث���ل ه���ذا الكت���اب كمعش���وقتك وج���ودك فيها 

،كما وجودها فيك ،ال تكتمل إال به.
ليس بدعي و ال متملق فحكمته يف غر احلكمة 
،بس���اطة حت���ى حاف���ة الس���ذاجة حتى تق���ول أن 
مبكنتك كتابته علي حافة كرسي وطاولة ويف 
مقهى صخب ،مكار كثعل���ب يأخذك بعيدا عن 
قريبه ثم يسلمك نفس���ه ،كامرأة عاشقة تكون 
طري���دة لتؤجج الرغب���ة فيها ،وتنفك وتس���لمك 
زمامه���ا من كان���ت كما الفرس احل���رون ،هذا 
الكتاب مينحك الشكيمة لتشكم هلفتك ولتأخذه 

بقوة ولكن يف تأني املمارس اخلبر.

يقول : أنا كتبت ألجلك
خ���ذ الكتاب بق���وة ،وإن ت���رددت س���يأخذك بقوة 
،فال���رتدد ال يلي���ق به و ال بك ،وكما يف التس���رع 
الندام���ة يف تأني املرتدد اهلالك. التهلكة أن تدفن 

هذا احلي يف جبانة النفس الكسول.
يقول : اقرأ

تقول : لست بقارئ
يقول اقرأ ،أنت القارئ ولكل قارئ قراءة.

مثة كتب ترهقي بش���دة ألني أحبها أكثر مما 
جيب وبالتالي ال أعقلها.

م���ا أحبه أطالع���ه بالروح ويس���ري يّف حتى يغدو 
كدم���ي ،حين���ا أجده لس���اني وحينا ش���غفة من 
شغايف ،حينا أنا وإن كان آخر فأنا هو اآلخر،فهذا 
الكتاب جس���د م���ن أح���ب أطالعه كم���ا لو كان 
يطالعي ،أن���زف فيه عطر جس���دي ومن عطره 
أس���تمد عطري ،كل جهد ه���و باعثه وكل لذة 
أغمره بها تغمرني ،يف حبره أطلق نفسي فتعوم 

دون كلل و ال تعب فهذا الكتاب يبادلي احلب.
ه���و املانح جمس���د ال���روح ؛كما جس���د من حتب 

ينسل منك تاركا فيك الروح.
ه���و الوصل ما تبحث عنه كث���را وبعيدا فتجده 

يف الوريد.
هو الكتاب ما كت���ب كي تكون وما تقرءاه كي 

يكون.
هو املنثور يف البياض ،النفيس يف النفس ،الش���عر 

الذي علي قارعة الطريق.
هو علة ملعلول هو أنت.

ه���و ما ميُل وما ميلي عليك الش���غف فيكون امللل 
زب���د ال���روح ،ال يش���بع من ج���وع و ال ي���روي من 
عط���ش .. كم���ا الن���ار :هل م���ن مزي���د ،يرهقك 
فتع���اوده ال ميكن���ك مفارقت���ه ،تري���ده وان تعبت 
وتتلهف إليه وهو يف س���ريرتك يقامسك السرير 
،بني يديك لس���ت مالكه ولست مملوكه ؛أنت به 

الطليق.
الكتاب الذي ال يؤن���ث ال يعول عليه أو كما قال 
الشيخ ابن عربي ،مفتتح الكتاب كما نهد طالع 

من حديقة جس���ده يباغتك :لست طائله إال بكد 
وك���د ،ثم يس���لمك زمام نفس���ه ولكن كفرس 
حرون ال يروضها إال املراس احلثيث ،فأش���كمها 
من عروة الرغبة وش���دها إليك هي املريدة وأنت 

املراد. 
كن علة الوجود كل أنثي من خفاء فخذها من 
اخلفاء لتتجلي ،أمسك بزمام الكتاب وال ترتاجع 
؛الش���اطئ مس���تهل  ،يف كت���اب كم���ا يف حب���ر 
والبح���رال تس���اهل فيه وال عاصم منه ،الش���اطئ 
م���وج جي���رف كل حتوطاتك فال تتح���وط منه  
،وأغمره من كل فج غمق بروح الرغبة العارمة.

كن سيفا مسلوال يكن طوع أمرك.
أن���ت حمك���ه كم���ا كل كت���اب  كل كت���اب 

حمكك.
مثة كتب ترهقي بش���دة ألني أحبها أكثر مما 

جيب وبالتالي ال أعقلها. 
ادخ���ل فيها حتى التيه ؛الكتاب متاهة ليس عليك 
ف���ك لغزه���ا و ال ف���ك أس���رك ،أعجن���ه وأجعل���ه 
عجينك ،ستأكل الرغيف الطازج بلهفة الطالع 
م���ن متاهة م���ن به مس من جن���ون ؛اجلنون الي 
أحييته���ا مبائ���ك فال جتعل اجلن يش���ل الركب 
كن كما الطود ،اجعل من الكتاب / املتاهة طود 

جناتك.
زب���د ال���كاكاو يدع���ي الش���وكالت ولونه���ا بي 
مذه���ب ،ل���ذا الكتاب ما ميكث في���ك أما ما يذهب 

جفاء فليس لك ،دعك منه ما ينفع مكث.
الكتب ه���ذه كما النس���اء يركضن م���ع الذئاب 
،لكنه���ا تركض إليك ،أو كما الق���راءة جهرا أو 
س���را هي ق���راءة حمصوهلا جتنيه بت���ؤدة ،تأتيك 
خفاف���ا وتس���كن حمفت���ك ،أو كما م���رة كتبت 
ليف اومل���ن يف مذكراتها – أتغر- : إن أفضل ما 
ميكن أن يرافق النجاح هو معرفة أنه ليس شيئا 

يتاق إليه. أو كما قالت..

كتاب مكتوب ألجلك خذه بقوة
أمحد الفيتوري

هناك ض���رورة لألمن الوط���ي ورمبا ليس 
النموذج الذي اعتمدناه يف الواليات املتحدة 
أج���رت الصحفي���ة ه���دى الس���راري ح���وارا 
مع الس���فرة االمريكية ديب���ورا جونز ومن 
داخل مكتبها مبدينة طرابلس ولعله اللقاء 
التلفزيوني األول منذ تس���لمها ملهمتها -24
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اللق���اءات  يف  مش���اركتها  اثن���اء  القن���وات 
السياس���ية ، واألنش���طة املدني���ة والي تكثر 
كم���ا جوالته���ا يف طرابلس و م���دن الغرب 
اللي���يب عموم���ا .وكان بع���ض م���ن مجل���ة 
احل���وار التلفزيون���ي ال���ذي دار يف برنامج ) 
لق���اء خ���اص( وبتصرف م���ن ميادي���ن دون 

املساس مبن اللقاء ما يلي : 
املسار الدميقراطي يف ليبيا اىل أين ؟

يف هك���ذا مرحل���ة انتقالي���ة وبعد 42 س���نة 
م���ن الطغيان ، تصبح الدميقراطية ليس���ت 
مقص���دا ب���ل ه���ي مس���ار، ومس���ار صع���ب ، 
وبالنظ���ر اىل جتربتنا يف أمري���كا بعد ثورة 
مض���ى عليها 239 س���نة م���ازال لدينا جدل 
بني اجلهات احلكومي���ة والي ُصممت لكي 
تتج���ادل وتتص���ارع ومازلن���ا نطرح أس���ئلة 
ح���ول الس���لطات الفيدرالية وح���ول حقوق 
الفرد ، حقوق الوالية ، دور الدين ، ... وعليه 
فإن���ه ليس ُمس���تغربا أن���ه ويف ليبي���ا نقاش 
حمت���وم وتنافس يف األفكار حول : أين تريد 
ليبي���ا ان تكون ، ومعنى ان تكون ليبيًا؟  واىل 

أين تنتهي هذه األشياء. 
ما األسس األوىل لبناء الدولة الليبية ؟

وجهت الس���فرة نصيح���ة لليبي���ني وقالت 
إن االم���ر احلي���وي هو بناء مؤسس���ات مرنة 
التغي���ر  تس���توعب  مؤسس���ات   ، وقوي���ة 
والصدمات وبعض التنافس الداخلي ، ولكن 
حتافظ عل���ى الدول���ة ، واحلوار باس���تمرار 
وهي الي أمثلها باملباني الي تقاوم الزالزل 
يف الياب���ان ! ومن���وذج أمريكا يف الس���تينيات 
االغتي���االت  ش���هدت  ال���ي  والس���بعينييات 
السياسية واالضطرابات العنصرية امُللتهبة 
واالقتحام���ات و..، ومقت���ل ط���الب عل���ى يد 
احل���رس الوطي ، والتضخ���م املالي ، عندها 
املراقب���ون قالوا : أن أمري���كا تنهار ، ولكن يف 
الواقع كان لدينا مؤسس���ات وحكم القانون 
، ومسؤليات حمددة بوضوح ضمن الدستور 
اس���تطاعت ه���ذه املؤسس���ات داخ���ل اجملتمع 

امتصاص الصدمات  .
كيفية معاجلة مشكلة انتشار السالح ؟.

أظن أن احلوار مهم للغاية وبش���كل أساسي 
، حيت���اج الليبي���ون الكتش���اف م���ن ه���م ؟ 
املباديء الي جتمعه���م والي يتفقون عليها 

، حي���ددون الطريقة الي يراه���ا بهم العامل 
كوطن ، واحلقوق واحلريات الي يريدون 
التمتع بها .مبجرد أن يتحقق ذلك األساس 
، ويتحق���ق بتكون���ه يف الدس���تور س���نتمكن 
م���ن وضع خارط���ة طريق كمس���ار وليس 
كمقص���د ، وبالطبع لن يأت���ي الليبيون يف 
يوم وس���يقولون ها قد وصلن���ا وليس لدينا 
عمل إضايف س���نفعله ، فما م���ن طفل وولد 
ميش���ي ! االنس���ان يتط���ور ويتعل���م ، كيف 
نتجادل بش���كل حض���اري ؟ كيف نس���تمع 
اىل االخري���ن ؟ ال أحد ُيهيمن على النقاش ، 
وأنا ُمعجبة بش���عار احلوار الوطي : نتحاور 
نتواف���ق لنبي ، بتلك التوليف���ة من املباديء 
والتن���ازالت يف السياس���ات هن���اك يف املمكن 

وليست يف املكتمل .
بل���د  ف���كل  مس���ارها  جت���د  ان  ليبي���ا  عل���ى 
خيتل���ف على االخر مثاليت���ه وقيمه، وليبيا 
بل���د ُمتجان���س بش���كل كبر ،وبل���د صغر 
مقارنة بأمريكا 23 مليون نسمة وبعاداتهم 
املختلف���ة ، مؤسس���ات ال ش���خصانية هناك 
هناك ض���رورة لألمن الوط���ي ورمبا ليس 
الوالي���ات  يف  اعتمدناه���ا  ال���ذي  النم���وذج 

املتحدة االمريكي���ة  نظام امي يعتمد عليه 
،حكم القانون أمر مهم  جدا إلش���عار الناس 
باألم���ان ، هن���اك ط���رق لتطبي���ق القوانني 
السلطة القضائية والتشريعية لتوفر حكم 
فعال ضرورة ملس���اندة الليب���ني ودعمهم يف 
قراراتهم ، نق���وم بذلك مع احللفاء بتدريب 
الش���رطة والقض���اء نعم���ل على مس���تويات 
خمتلف���ة والعم���ل م���ع مؤسس���ات اجملتمع 
املدن���ي ، ان���ه عم���ل ش���اق ، حنن هن���ا للعمل 
على األشياء الصعبة واحملبطة والفوضوية 

والبطيئة باجتاه الدميقراطية .

اىل أي م��دى تنظري��ن للوض��ع األم��ين يف ليبيا 
وان��ت تتحركني بكل تلك االرحيي��ة يف مقاهيها 

وشوارعها ؟
حنن نتخ���ذ العديد م���ن االحتياطات حنن 
أزور  ال  وأن���ا  وننظ���م  خنط���ط  ح���ذرون 
امل���كان لعدة م���رات وأيضا ل���دي فريق امي 
حمرتف وان���ا أمتنى ان يأت���ي اليوم الذي ال 
حنت���اج فيه اىل ذل���ك النوع م���ن التحوطات 
والتدابراألمنية و أنا ُمتفائلة وحنن نعمل 
، فأغل���ب الليبي���ني ُمرحبني ولي���س لديهم 
نوايا س���يئة ، هناك خماطر ولكننا جيب ان 

نعمل وأن نعيش وفق تلك الظروف .
التعاون األمريكي اللييب جتاه مكافحة التطرف 
وم��ا تاث��ري مقت��ل الس��فري عل��ى العالق��ة ب��ني 

البلدين ؟ 
الب���د م���ن التفري���ق ب���ني احلادث���ة واملوقف 
منه���ا فقد كانت صدمة للجميع ،وصدمة 
وب���ني   ، فكري���س كان صديق���ا   لليبي���ني 
العالق���ة ب���ني البلدين هناك اتف���اق تعاوني 
عل���ى تدابر أمنية ش���املة ، وامري���كا لديها 
التط���رف واإلره���اب  موق���ف واح���د جت���اه 
،جتربتن���ا يف ليبي���ا كانت ش���خصية حنن 
خس���رنا س���فرنا وثالثة م���ن زمالئه متكنا 
م���ن ان جنل���ب اىل العدال���ة اح���د املتهم���ني 
أو الش���خص ال���ذي نعتقد أنه املس���ؤول عن 
اهلج���وم يف غيني���ا ودار الس���الم وتنزاني���ا ، 
هدفنا مس���اندة احلكوم���ة يف مجيع مراحل 
تطورها للقبض على األش���خاص املطلوبني 
دوليا ، حنن نهدف اىل حماكمة الشخص 
ولي���س قتل���ه ، الس���لطات الليبي���ة تش���ارك 
يف مراقب���ة قضيت���ه، وليس ل���ي صالحيات 
التح���دث ح���ول كيف مت���ت عملي���ة إلقاء 
القبض عليه وسأقول ما قاله السيد كري 
أن العملي���ة متت ضم���ن املعاي���ر القانونية 
االمريكي���ة ، ولن أدخ���ل يف تفاصيل أكثر 
، واملث���ر للدهش���ة ان ردود أفع���ال الليبيني 
كان���ت إجيابية ومؤي���دة للعملي���ة ، كان 

هناك قلق خبصوص السيادة وحنن نتفهم 
ذلك ونتقبله .

ه��ل س��تكون املعاملة باملث��ل إذا ما ق��ررمت القاء 
الس��فري  مقت��ل  يف  املتورط��ني  عل��ى  القب��ض 

األمريكي؟ 
تعلمن���ا أال جني���ب عل���ى أس���ئلة افرتاضي���ة 
،حنن نبذل جهودنا ملقاضة أولئك املسؤولني 
ودائم���ا بالتنس���يق م���ع احلكوم���ة الليبي���ة 
ونعمل مع وزارة العدل بش���كل متواصل وال� 

. التحريات  FBI  تشارك أيضا يف 

ديبورا جونز يف حوار  ) لقاء خاص( مع ليبيا لكل االحرار :

ليبيا ليست لوس اجنلوس وعلى ليبيا أن حتدد مسارها ...
عضو بـ"املؤمتر": الباخرة 

الكورية اليت دخلت 
ميناء السدرة مملوكة 

لرجل أعمال سعودي
كش���ف مس���عود عبدالس���الم عبي���د عض���و جلن���ة 
الدفاع باملؤمت���ر الوطي العام ل�"بوابة الوس���ط"، أن 
ناقل���ة النفط الي قامت بتعبئة ش���حنة نفطية يف 
مين���اء الس���درة، مملوك���ة لرجل أعمال س���عودي 
رفض ذكر امسه، وقد أجرها لشركة من لكوريا 

الشمالية.
وأوض���ح عبيد أن الناقلة صغرة احلجم ومحولتها 
350 أل���ف برمي���ل، مش���را إىل أنها تقوم بش���حن 

النفط بطريقة غر شرعية.
النهائ���ي  احل���ل  س���يكون  الق���وة  خي���ار  أن  وأك���د 
للمحافظة على الس���يادة الليبية، وأن املوضوع بيد 

احلكومة املؤقتة.
وأف���ادت األنب���اء أن الناقل���ة حتمل اس���م "مورنينج 

جلوري".
تقارير تسجيل السفن

بالبح���ث يف مواق���ع تس���جيل الس���فن ع���رب الع���امل، 
تب���ني ل�"بواب���ة الوس���ط" وج���ود عدة س���فن حتمل 

اس���م "مورنينج جلوري" إحداه���ا حتمل الرقم )1(، 
وتشر أحدث معلومات تسجيل هلا بتاريخ 1 مارس 
2014، إىل أنها تبحر حتت على كوريا الشمالية، 
وأنه���ا متجه���ة إىل مين���اء الس���درة ال���ذي يفرتض 
حبس���ب معلوم���ات التس���جيل أن تكون ق���د وصلته 
يوم 4 مارس 2014. ويش���ر تقرير س���ابق بتاريخ 
2013، إىل أن السفينة كانت تبحر  22 سبتمرب 

يف رحالت سابقة رافعة علم ليبريا.
وترفع الناقلة "مورنينج جلوري" الي دخلت ميناء 
الس���درة صباح ه���ذا اليوم عل���م كوريا الش���مالية، 
لتعبئة النفط بطريقة غر شرعية من امليناء الذي 
تسيطر علية ميلشيات إبراهيم اجلضران، الرئيس 
التنفيذ ملا يسمى "جملس برقة". وتسعى ميليشيات 
اجلضران منذ فرتة إىل بيع النفط بش���كل مستقل 
ع���ن الدولة ما مل حتص���ل منطقتهم عل���ى النظام 
الفدرالي.أما الس���فن األخرى فجميعها مسجلة يف 
العاصم���ة الليبري���ة مونروفيا وتبح���ر رافعة علم 
ليبريا.ويقع ميناء الس���درة التابع لشركة الواحة 
للنفط على الساحل اللييب حوالي 180 كيلو مرت 
م���ن مدينة غ���رب س���رت، ومنه يص���در النفط إىل 
اخلارج. وبهذا امليناء أربعة مراس���ي جمهزة لس���فن 
الش���حن وبه 19 خزان���ا للنفط اخل���ام، ويعترب من 

أكرب املوانيء النفطية يف ليبيا.
املصدر : ليبيا املستقبل
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يف احلقيقة يا س���يدي أنا ول���دُت وتربيُت يف 
أسرة ال حتب معمر القذايف، مذ كنُت طفاًل 
صغ���راً يف بيت طيي مس���قوف باجلريد ال 
أحب���ه، حتى األطف���ال كان���وا يعرفون عي 
ه���ذا، ولي���س الذنب ذن���يب بل ذنب اب���ي أواًل 
وأم���ي ثاني���ًا، كان حني يظهر على شاش���ة 
التلفزي���ون يف  األبي���ض واألس���ود يقفل���ون 
وجه���ه، فص���رُت أقف���ل التلفزي���ون معه���م، 
وبع���د أن تل���ون التلفزي���ون وص���ار ال َهم له 
س���وى الظهور بأزياء ملونة صاروا يس���مونه 
بوس���عدية، وص���رُت معه���م أمسي���ه نف���س 
الش���يء، ومل حيدث أن رأيته وجهًا لوجه إال 
مرت���ني يف حياتي، واملرتني كان بيي وبينه 
مس���افة وبش���ر، فدعي احكي لك يا س���يدي 
املرة األوىل، ويف مناس���بة ثانية سأحكي لك 

املرة الثانية.   
يومه���ا كن���ت فت���ى حت���ت العش���رين، حني 
ج���اء َمن يدعو الناس الس���تقبال بوس���عدية 
على أط���راف القري���ة، قال هل���م الداعي إنه 
بعد صالة العصر س���يمر رتل س���ياراته على 
الطري���ق الع���ام، وأن���ه ل���ن يدخ���ل قريتك���م 
أيها الن���اس ما مل يكون احلش���د كافيًا، وأن 
دخوله يعي دخول اخل���ر للقرية، ومروره 
عنه���ا يعي مرور اخلر عنه���ا، وقال كالمًا 
كث���راً حني تركته وتس���للُت م���ن بني َمن 
كانوا يس���معون ملكرب صوت���ه، وذهبُت عنهم 
البي���ت، وهن���اك ويف رك���ن مل يران���ي  إىل 
أحد بقيُت لقرابة مخس دقائق أصنع ش���يئًا 
رمبا ُيس���عد أبي وأمي، ث���م خرجُت وركبُت 
بس���رعة إىل الطري���ق الع���ام، عس���اي ألتقي 

الرتل قبل اجلميع. 
مل حين الوقت بعد، ومل يصلّوا الناس صالة 
العص���ر، لكني أردُت أن أس���بقهم وأس���تفرد 
ب���ه، فأخربُت ابن عم���ي الذي يقود الس���يارة 
أن ُيسرع أكثر قبل صالة الناس ووصوهلم 
املكان، ويف الطريق تصورُت نفس���ي لوحدي 
يف مواجهت���ه، وتصورُت ولد عمي خلفي، وال 

أحد آخر سوى نفراً من احلراس.
كان���ت س���يارتنا تس���رع أكث���ر إىل خ���ارج 
القري���ة عرب الطرق الرتابية، ومثة س���يارات 
أخرى مس���رعة لكنها لغاي���ات أخرى، وعرب 
دروب ملتوي���ة اختص���ر اب���ن عم���ي املس���افة 
ليصل يف أق���ل زمن، ويف تل���ك الدروب كنا 

نرسم معًا السيناريو احملتمل للقاء.
أم���ي ال���ي أطلعته���ا عل���ى العم���ل بارك���ت 
لي ذل���ك، لكنه���ا غ���ر متفائلة، ق���رأُت ذلك 
يف عينيه���ا، كان���ت تعتق���د أن م���ا يف جي���ب 
أصغر أوالدها لن يطلق س���راح بقية أوالدها 
عل���ى  الق���ادر  وح���ده  اهلل  وأن  املس���جونني، 
ذلك، لكنها باركت ل���ي عملي، وربتت على 
كتفي عند الباب داعية اهلل لي أن حيفظي 

من كل سوء.   
كان َهمن���ا الوحيد هو الوص���ول مبكراً، ألن 
ما أطويه يف جي���يب حيتاج إىل دعم كلمات 
ش���فهية م���ي، وهذا ل���ن يتأتى م���ا مل أكن 
أنا وح���دي يف حضرة هذا ال���ذي وصفه أبي 

مراراً ب� بوسعدية ووصفه الداعي عرب مكرب 
صوت يف ش���وارع وأزقة قريتن���ا بالقائد الفذ 
وخُمِلص البشرية وأكرب مفكر يف التاريخ 
العبق���ري  واملهن���دس  اخلط���ر  والزعي���م 
واجملاهد والقديس والرسول، ناهيك عن أنه 
األوح���د والثائر واألم���ني واملعلم وقس على 

ذلك إىل ما ال نهاية. 
هذه األلق���اب مسعها أبي ال���ذي ال يرى فيه 
سوى بوس���عدية وحس���ب، كان يف الطريق 
لصالة العصر ومكرب الصوت جيوب القرية 
ويطل���ق صوت���ه ميين���ًا ومشااًل، ح���ني مرت 
السيارة قريبًا منه وهو خيلع نعليه عند باب 
اجلامع، وكان رج���ل آخر خيلع أيضًا ويهم 

بالدخول ساعة بصق أبي خلف السيارة. 
حينه���ا كان���ت س���يارتنا ه���ي األس���رع إىل 
الطري���ق الع���ام، وكان الغبار ال���ذي ختلفه 
وراءها هو أعلى غبار ش���هدته قريتنا منذ أن 
دخلتها السيارات، وكنُت أحل على ولد عمي 
أن ُيس���رع قب���ل اجلميع، ولكن م���ا إن وصلنا 
وصعدنا بس���يارتنا الربوة الي ُتش���رف على 
امل���كان حتى ظه���رت علينا م���ن بعيد زمحة 
س���يارات وأن���اس وصلوا قبلن���ا، مل نكن حنن 
األول���ني كم���ا تصورن���ا ط���ول الطري���ق بل 
رمب���ا حنن األخري���ن، كان بعضهم يهتف، 
وآخ���رون يرقب���ون ظهور بوس���عدية عليهم، 

وغرهم كان يف يده أشياء ملفوفة بعناية، 
لك���ن واحداً منه���م كان حيمل قفة كبرة 
مليئ���ة خببز التنور الس���اخن، نعم الس���اخن 
ي���ا س���يدي ألن رائحت���ه كانت مت���أل املكان، 
وغره���م حيملون أش���ياء مغط���اة والبد انها 
خبز أو ش���يء آخر، املهم أن معظم َمن وصل 
هناء ه���م من أولئك البش���ر الذين ال حيبهم 
أب���ي وال حتبه���م أم���ي وال أحبه���م أن���ا، كنا 
ي���ا س���يدي نعتقد أن تل���ك األش���كال وجدت 
من���ذ األزل وإىل األبد لتحم���ل قفاف اخلبز 
الساخن وحسب، وليس هذا املهم فما شغلي 
ه���و كي���ف الس���بيل الخ���رتاق ه���ذه الكتلة 
البش���رية والوصول ل� بوسعدية حال ظهوره 

من خمبئه.
كان اس���م امل���كان ال���ذي يقع في���ه خمبئه يا 

سيدي "املضلولة".
نع���م املضلول���ة وأعرف أنك ق���د ال تصدقي 
ل� غرابة االس���م، لكنه موجود إىل اليوم وإىل 
غ���د، وبإمكان���ك أن تذه���ب وت���راه، فهو على 
بع���د 10ك���م م���ن قري���ي "مسن���و" الواقعة 
يف اجلن���وب، وبالضب���ط ه���و مشال س���بها ب� 
80كم على طريق سبها مصراتة، وُيعرف 
م���ن األزل وإىل األب���د ب���� املضلول���ة، حت���ى 
س���ائقي الش���احنات الذي���ن دأب���وا على قطع 
ه���ذا الطريق بني مصرات���ه واجلنوب كانوا 

أنا يف  مركز الضجيج
إبراهيم عثمونه

يعرفون���ه ب� املضلولة، وحت���ى بعد أن صار 
يرتدد عليه بوس���عدية يف كل مرة تقوده 
ح���وروا  أن  وبع���د  اجلن���وب  إىل  طريق���ه 
تس���ميته م���ن املضلول���ة إىل "أم الضالل"، 
ظل���ت املضلولة مضلول���ة يف الواقع وعلى 

أللسنة الناس وعند سائقي الشاحنات.
يومها يا سيدي كان يوجد فيها ثالثة أو 
اربعة خصاص مصنوعة من زرب النخيل 
ومطوق���ة حبرس على مدار العام، ويوجد 
ش���جرات طلح قدي���م ِقدم امل���كان، وكان 
بوس���عدية ح���ني يضيق علمه يف الش���مال 
يس���رع هل���ذه اخِلص���اص وخيتل���ي فيه���ا، 
كان���ت جزء من ماضي���ه، هذه اخلصاص 
يا سيدي بظالهلا وبضالهلا كلها كانت 
جزء من ماضيه، لذلك اختارها لتكون له، 

ليعيد فيها ذكريات طفولته البائسة.
أنت ال تع���رف أن املضلولة كانت حمطة 
مهمة من حمطات حياته، ورمبا يا سيدي 
ه���ي َمن أوح���ت له بالضالل���ة، حتى حنن 
أهل الق���رى الثالثة اجمل���اورة للمضلولة 
)مسن���و والزيغ���ن ومتنهنت( كن���ا نتطر 
منه���ا وم���ن ذكره���ا يف جمامعن���ا، بل ان 
كل رع���اة اإلبل الذين أجربتهم الظروف 
يوم���ًا وناموا فيها ليلة واحدة، كان لذلك 
أثراً س���يئًا يف مقبل حياته���م، ويف موروث 
قريتنا قيل أن هن���اك َمن صار أمحقًا يوم 
ن���ام فيها أكث���ر من ليلة، ث���م ورث أبناءه 
من���ه احلماق���ة، وصار احُلم���ق يتنقل عرب 
س���اللته إىل أن عافت���ه الن���اس وم���ا عادت 

تصاهره وانقرضت ساللته.
يف ذل���ك املكان يا س���يدي وقف���ُت يومها أنا 
وول���د عم���ي نفك���ر ونبحث ع���ن طريقة 
الخرتاق هؤالء الق���وم فور ظهور قائدهم، 
ومل يكن هناك متس���ع من الوقت للتفكر، 
إذ ومازلنا نرس���م وخنط���ط على األرض 
م���ن  خ���رج  حت���ى  ممكن���ة  ط���رق  لع���دة 
اخل���ص الكبر نفر من احل���رس، وانطلق 
من وس���طنا هتاف قوي ويف م���رة واحدة، 
يتس���ابقون  حولن���ا  كان���وا  َم���ن  وتداف���ع 
حنو اخل���ص الكبر، فرتك���ُت التخطيط 
عل���ي  خلفه���م  وأس���رعُت  األرض  عل���ى 
أص���ل قبلهم أو حت���ى أصل معه���م، ولكن 
هيه���ات هيهات، فما أس���رع ه���ؤالء عي يا 
س���يدي، إذ قب���ل ان أقط���ع أن���ا وولد عمي 
نصف املس���افة كانوا هم ق���د ألتفوا حول 
قائدهم يهتفون، وشعرُت بصعوبة املهمة، 
خاصة أن احلرس وق���ف بينهم وبني هذا 
األمح���ق ال���ذي أراه عن ق���رب ألول مرة، 
لكن���ي مل أيأس حني س���حبُت م���ا طويته 
يف جي���يب، وأحكم���ُت عليه ي���دي وتقدمُت 
مس���رعًا، حت���ى إذا وصلتهم ورأي���ُت ان ال 
سبيل سوى بالقفز فوقهم، وقفت حلظات 
وتراجعُت عنهم خطوات وتقدمُت بسرعة 
وهووووب وجدُت نفسي فوقهم ماداً يديَّ 

االثنني لألمام.
ألول مرة أخوض مثل هذه التجربة.

كان���ت جترب���ة رائع���ة ي���ا س���يدي ح���ني 
شعرُت بنفسي كأني أسبح فوقهم، بقيُت 

حلظات ساكنًا قبل أن أبدأ أجدف لألمام 
فوق الطواقي والعمائ���م والصلع، وبهدوء 
بدأُت أثبت مش���طي قدميَّ عل���ى جباههم 
العريض���ة وأدفعه���ا ألتقدم قلي���اًل قلياًل، 
حت���ى ح���ني مل يكن بي���ي وب���ني احلرس 
س���وى رأس���ني فق���ط، تق���دم ول���د عم���ي 
ودفع���ي م���ن قدم���يَّ لآلم���ام، فتج���اوزُت 
رأس���ًا وبقي رأس آخر، ومتنيُت لو أحصل 
من���ه على دفع���ة أخرى قوي���ة، وما هي إال 
حلظ���ات حت���ى ش���عرُت بيدي���ه تدفعان���ي 
هذه املرة أقوى من قبل، وحس���يُت بطاقية 
ال���رأس ال���ي كانت أمامي ص���ارت حتت 
صدري، وش���عرُت حبماس ه���ذه الطاقية 
أكثر م���ن كل الطواقي الي عربتها قبل 
قليل، ومسعُت صوت صاحبها يهتف )علم 
يا قائ���د علمنا بي���ش إحنقق مس���تقبلن(، 
واآلخرون يرددون خلفه )علم يا قائد....(، 
ويف تل���ك ثواني قد ال تصدق يا س���يدي لو 
قلُت لك أني شعرُت فجأة برغبة قوية يف 

التبول، وشعرُت باإلحراج أيضًا.
فج���أة ي���ا س���يدي ودون ني���ة أو ختطيط 
مس���بق انطلقت كل األماكن املس���ؤولة 
عل���ى صناع���ة الب���ول م���ن جس���دي تعمل 
بكل طاقتها، وشعرُت بكيس املتانة ميتلئ 
دفع���ة واح���دة وي���كاد ينفجر، وم���ا كنُت 
ألفع���ل، أبداً ما كنُت ألفع���ل مثل هذا، لو 
ال هتافهم الذي كان منشطًا لكل الدوائر 
البولية يف داخلي وحمفزاً هلا على التبول، 
وم���ا كان مبق���دوري رد ش���يء عنهم، بل 
أن ي���د احدهم وهي تهت���ف صارت كأنها 
تنك���ع كيس���ي وتس���تدرر بوله، متام���ًا يا 
س���يدي كما كان���ت تفعل ي���د أمي على 
ض���رع ش���اتها، تذك���رُت يف تل���ك التواني 
الس���تدرار  أم���ي  حرك���ة  ج���داً  القليل���ة 
حلي���ب ش���اتها، واستس���لمُت للب���ول الذي 
وص���ل احلالب ن���زواًل وانطلق ي���رتع على 

وجوهه���م وخش���ومهم، وه���ؤالء يهتف���ون 
بأعلى ص���وت )علم يا قائ���د....(، واملدهش 
يا سيدي أن هتافاتهم زادت ثم زادت حتى 
بلغت مس���افات أبع���د، ومل تقتص���ر زيادة 
اهلت���اف فقط على َم���ن طاله الس���ائل بل 
حتى أولئك الذي���ن طاهلم رذاذه ورائحته 
عن ُبعد، أما أولئ���ك الذين مل يصلهم منه 
ش���يء حافظ هتافهم على نفس املستوى، 
ورس���م البول ورذاذه ورائحته دائرة عالية 
م���ن الضجي���ج وكن���ُت أن���ا يف مركزها، 
وحني افرغ���ُت ما معي من ب���ول، وَهممُت 
بالزحف لألمام والقيام باملهمة، ملح واحد 
من احلرس يدي، وشك يف أمرها، فقبض 
عليه���ا ظن���ًا من���ه أن حبوزته���ا متفجرات، 
أخربته بص���وت عال أن م���ا معي هو طلب 
عادي مكت���وب على ورقة، لك���ن هتافاتهم 
فرفع���ُت  يس���معي،  ومل  عالي���ة  كان���ت 
صوتي أكثر ألوقس���م له أن ما يف الورقة 
طلب إف���راج ع���ن أخوتي املس���جونني، وال 
فائدة إذ بس���رعة الربق وجدُت نفس���ي يف 
صندوق س���يارة مس���رعة إىل م���كان آخر، 
وهناك وج���دُت أبي الذي بصق خلف تلك 

السيارة.
واحل���ق واحل���ق يقال ي���ا س���يدي، أني ما 
كن���ُت ألجن���و ال أن���ا وال أبي من س���نوات 
س���جن مؤك���د، ل���وال وقوعن���ا ب���ني يدي 
ضاب���ط حتقي���ق حم���رتف، ح���ني ع���رف 
وج���ودي يومها يف املضلول���ة هو الذي رفع 
مس���وى اهلت���اف عن قب���ل، وأهلب مش���اعر 
كان���ت يف الس���ابق أق���ل التهاب���ًا، فأف���رج 
عنا واعت���ذر منا، وطلب مي ش���حصيًا أن 
أكون حاض���راً يف احتفاليات املضلولة يف 

املستقبل وباستمرار.
������������������������������������
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ــم زادت حتى بلغت  ــم زادت ث ــيدي أن هتافاته ــا س ــش ي املده
ــافات أبعد، ومل تقتصر زيادة اهلتاف فقط على َمن طاله  مس

السائل بل حتى أولئك الذين طاهلم رذاذه ورائحته عن ُبعد

لنع���رتف ب���أن م���ا حي���دث يف روم���ا حيدث يف 
طرابل���س ،وأن م���ا حي���دث يف طرابل���س ه���و 
تعبر صارخ عن بالد مقس���مة ،املصراتي فيها 
مصرات���ي ،والدرناوي درن���اوي ،يف صبح كل 
درناوي مثة قاع���دة ،ويف صبح كل مصراتي 
مث���ة قنصلي���ة جدي���دة ،وأن من ه���م اصدقاء 
ليبي���ا هم م���ن يفتح���ون القنصلي���ات دون اي 
اعتب���ار لدول���ة او حكوم���ة ،وأن اجتماع���ا يف 
قاعة مغلق���ة يف درنة حول احلوار الوطي هو 
اجن���از ،يف مدينة مل تتمكن من وضع ورقة يف 
صن���دوق ،ويف البالد من يقط���ع الطرق كل 
على اآلخر صباح مس���اء ،وم���ن يقطع الرقاب 
كل صباح مس���اء ،ليتحول املش���هد اىل اخلرب 
الوطني���ة  التلفزيوني���ة  احملط���ات  يف  األول 
،الي ش���عارها تفرج يا سالم الشعب على وئام 
واحلكوم���ة املؤقتة مارقة فيما املؤمتر الوطي 

العام منتهى الصالحية .

لنعرتف بأن 42 س���نة من اخلنوع مل يطهرها 
الدم الذي س���فح ،وأن الس���نوات ال���ي خلفتها 
س���نوات عجاف ،س���ال ويس���يل فيه���ا الدم بني 
االخ���وة االع���داء ،وعليه ما يتمش���هد الس���اعة 
يف احملط���ات التلفزيوني���ة الدولية ،يتمش���هد 
صبح مس���اء دما مسفوحا ويتم اطفال  وتشرد 
عواجيز ،انه الش���عب الوط���ي االنتقالي الذي 
فعل ويفعل ه���ذا بدعم اقليم���ي ودولي ،ومن 
ليبيا يأتي اجلديد  يف س���فر امل���وت وليس من 
روم���ا ،وما ت���ل جع���ودة اال صناع���ة حملية ب� 
اكث���ر م���ن 40 الف صوت حرك���ت جماري 
،فخرج���ت هذه العفونة ال���ي مل يطهرها هذا 

الدم الذي يسفح .
مؤمت���ر روما مت  ذحبه يف بنغ���ازي ودرنة ويف 

كل مكان يقتل فيه الليبيون. 
ميادين

تعليق على مؤمتر روما : 

تفرج يا سالم 
الشعب على وئام

حسن األمني: حتية 
للمرأة الليبية يف 

يومها العاملي

حتية للمرأة الليبية يف يومها العاملي... حتية 
على ما قدمته من تضحيات... حتية علي ما 
اجنبته من أبطال... حتية علي ما بذلته من 
جهد يف اجن���اح ثورتنا املباركة.. حتية علي 
تاري���خ مش���رف ومواق���ف وطنية ش���جاعة. 
مش���روع الوط���ن ل���ن يكتمل اال ب���دور فاعل 
للم���رأة الليبية من خالل حقوق دس���تورية 
واس���تحقاقات قانوني���ة متكن امل���رأة الليبية 
م���ن املس���اهمة الفعلي���ة يف تنمي���ة الوط���ن 

وشراكة حقيقة بينها وبني الرجل...

محيدة العنيزي

ناشطون يف سبها 
يطالبون بدعم 
جهازي اجليش 

والشرطة
وكاالت 

طالب ناش���طون يف منظمات اجملتمع املدني 
بس���بها بدع���م جه���ازي اجليش والش���رطة 
وتنفيذ قرار احلكومة بفرض ومحاية أمن 
اجلن���وب. كما طالب الناش���طون، يف وقفة 
هلم أم���س اجلمعة مبي���دان القلع���ة، بدعم 
الق���وة الثالث���ة الي كلفت بتأم���ني مدينة 
س���بها.وقال حممد املنصوري، رئيس احتاد 
مؤسس���ات اجملتمع املدن���ي بس���بها، ل�"بوابة 
الوس���ط": إن وف���ًدا م���ن أعض���اء املؤسس���ات 
املدني���ة قام بتس���ليم ه���ذه املطال���ب إىل آمر 
غرف���ة عمليات اجلنوب، ال���ذي وعد برفعها 

إىل جهات االختصاص.
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املستسلمة وليبيا  اجملاهدة  •ليبيا 
وعيوبه���ا  مس���اويها  للش���يخوخة  إّن 
ومزاياه���ا. كان ظ���ّي أن لي���س معها 
سوى املساوي وسلبّياتها ، إىل أن زرت 
ليبي���ا خالل ش���هر نوفمرب من الس���نة 
املاضي���ة ، مبناس���بة املع���رض الدولي 
للكتاب دعيت إليه ، من طرف اللجنة 
الثقافي���ة باملعرض ، فش���كرت لفتتها 
الكرمي���ة ال���ي س���نحت ل���ي بفرصة 
حمّبب���ة ، فلبي���ت نداءه���ا بع���د غي���اب 
طوي���ل. فتح���ت ه���ذه الزي���ارة عيّي ، 
ففهمت أو اكتش���فت أن للشيخوخة 
مزاياها ، خاّصة إذا احتفظت الّذاكرة 

بقّوتها أو ببعضها على األقل.
عرفت ليبيا اجملاهدة جهادها األصغر 
ض���ّد املس���تعمر البغي���ض ، وتش���رفت 
بالتع���ّرف عل���ى بع���ض ابط���ال ذل���ك 
اجملاه���دة  ليبي���ا  وعرف���ت   . اجله���اد 
جهاده���ا األك���رب، جه���اد البح���ث عن 
القوت ، وبناء الّدولة ، وتهيئة املستقبل 
للخل���ف. وعرف���ت ليبي���ا املستس���لمة 
املستهلكة ولو كانت معرفة عن بعد. 
عرفت ليبي���ا الفق���رة ، وعرفت ليبيا 
الغنّية ، وعرفت ليبي���ا املبّذرة. عرفت 
ليبيا األّمّي���ة ، وعرفت ليبيا املتعّلمة ، 
وعرفت ليبيا املتباهية بالشهادات مثل 
"الّدك���رتة". عرف���ت ليبي���ا باحثة عن 
طريقه���ا ، وعرفته���ا رمسته وس���ارت 
يف ال���ّدرب بثبات ، كما عرفتها ضاّلة 
هائمة بال وجه���ة وال هدف. كّل هذا 
يع���ود فضل���ه للش���يخوخة ، ويس���مح 
باملقارنة واملعادلة ، ث���ّم احلكم وإبداء 
الّرأي ، بكّل عدل وإنصاف. حكم نزيه 
جم���ّرد ، ألّنه خ���ال من أّي���ة مصلحة 
أو فائ���دة ش���خصّية ، ع���الوة على أّنه 
صادر عن لي���يّب أجنيّب أو أجنيّب لييّب 
، ال ناق���ة ل���ه يف ما جي���ري وال مجل ، 
س���وى ش���ديد رغبت���ه ، وكب���ر أمل���ه 
، يف أن تع���ود ليبي���ا مل���ا كان���ت عليه ، 
ليبيا اهلادئة املس���املة ، ليبيا الّطموحة 
املتواضع���ة بكرام���ة  ليبي���ا   ، العامل���ة 
وأنف���ة ، ليبيا املس���تفيدة م���ن جتارب 
الغ���ر ، ليبيا البّن���اءة يف صمت وهدوء 
، بال جعجع���ة وال ضوض���اء ، فأخذت 
حُمرَتَم���ة  ال���ّدول  ب���ني  مركزه���ا 
حمرِتمة ، حّتى اصابتها عني احلسود 
، فُبلي���ت ب���داء عّكر الّطب���اع واألخالق 
، وأفس���د الّس���لوك واملعامل���ة ، ونش���ر 
ثقاف���ة املاّدة والّرش���وة واحملس���وبّية ، 
ضارب���ا ع���رض احلائ���ط ب���كل القيم 
واملفاهي���م الّنبيلة ، ال���ي ورثتها ليبيا 
املتع���ّددة  الّس���الفة  حضاراته���ا  م���ن 
األص���ول واملص���ادر ، متّوج���ة مبب���ائ 
الّدي���ن اإلس���المّي احلني���ف ، مفهوما 
فهم���ا اقعّي���ا صحيحا ، ال ش���طط فيه 
وال تطّرف ، بل هو كما أراد اهلل بقوله 

سبحانه: وجعلناكم أّمة وسطا. 
•ثقافة  نفس��ي نفس��ي واهلل ال يرحم من 

مات
أثناءه���ا  انتقل���ت    ! زيارت���ي  طال���ت 
، مل���ا مسح���ت ل���ي ب���ه فوض���ى النق���ل 
واملرورم���ن امل���دن ،  باحث���ا ع���ن ليبي���ا 
ال���ي عرفتها ، وع���ن الليبّي���ني الذين 
واحلكم���ة  الّص���رب  منه���م  تعلم���ت 
والتش���اور، فحّل املش���اكل باحلسنى 
واملس���املة. فل���م أجد ، ويا لألس���ف ، ما 
حبث���ت عنه باس���تثناء أصدق���اء أطال 
اهلل أعماره���م ال يتع���ّدون عدد أصابع 
اليد. غرهم من الذين ال يزالون على 
قيد احلياة ، غّرتهم الثقافة اجلديدة 
، ثقافة  نفس���ي نفس���ي واهلل ال يرحم 
م���ن م���ات ، فبكيت عل���ى ما آل���ت إليه 
الب���الد ، لكّي مل أي���أس. مل أيأس رغم 
أملي ملا ملس���ته من تغير يف س���لوك من 
عرفت م���ن قبل ، لكّي وج���دت العذر 
فألقيته على كاهل الثقافة اجلديدة 
وضعف اإلنس���ان أو حاجته . لكن ، هل 
متوت فيه املش���اعر األصيلة املوروثة، 
مش���اعر الش���هامة ، والعّزة ، والكرامة 
، والوطنبي���ة الي حّركت األس���الف 
؟ األس���الف الذين مل حيملوا شهادات 
الدكت���وراه املتباه���ى بها الي���وم ، ومل 
يكن لديهم امل���ال وال الث���روة املبعثرة 
الي���وم ، لكن كان لديه���م إميان باهلل 
وكان���ت   ، وبوطنه���م  وبأنفس���هم 
هل���م اإلرادة الّصادق���ة حّت���ى أّنه���م يف 
 **  21-11-1949( واح���دة  س���نة 
25–1950-11 -( أّسس���وا وكّون���وا 
اهلي���اكل الّضرورّي���ة ، عل���ى رأس���ها 
اجلمعّي���ة الوطنّي���ة ال���ي أعلنت قيام 
، ويف س���نتني )-7 الّدول���ة ونظامه���ا 

جاهزا  دس���تورهم  كان   )10-1951
فن���ال املوافقة ، فأعلن اإلس���تقالل يف 
24 ديسمرب من نفس الّسنة. أجنزت 
كّل تل���ك اخلطوات ، عل���ى صعوبتها 
واستحالة ختّطيها ، يف بعض األحيان 
، لكن استطاع الش���عب املتكّتل املتوثب 
عل���ى  يتغّل���ب  أن  املصّم���م  الطام���ح 
العراقي���ل فحّقق مبتغاه ، بال دماء وال 

ضحايا. 
•من هم الّليبّيون حّقا ؟

ثالث س���نوات مضت اآلن على اندالع 

ثورة 17 فرباير، وحتى اآلن مل يشرع 
يف كتاب���ة بن���د واح���د من الّدس���تور، 
بينم���ا الّضحاي���ا تتس���اقط يف أكث���ر 
أركان الوط���ن ، واألص���وات تتع���اىل 
اخل���الف  معلن���ة  األج���واء  كّل  يف 
املؤّي���د ، ال باحلج���ج والرباه���ني ، ب���ل 
بطلق���ات الّرصاص والعنف الش���نيع. 
اّدع���ى بعضهم أّن ذلك مرجعه اتش���ار 
األس���لحة املس���توىل عليها من ثكنات 
العهد األليم ، فاجلواب هو أّن األسلحة 
كانت أكثر انتشارا عند قيام الّدولة 
الليبّي���ة املعاص���رة. فجي���وش احمل���ور 
واحللف���اء ، تركت ما اهلل به عليم من 
األسلحة والذخائر، لكن مل يستعملها 
مواطنيه���م  ص���دور  ض���ّد  الّليبّي���ون 
الّليبي���ني ، ب���ل ج���اء وقت تكّرم���وا بها 
ألخوانه���م التونس���ّيني واجلزائرّيني ، 
يف كفاحهم ضّد املستعمر الفرنسي. 
م���ن  واملتتّب���ع  للمالح���ظ  الب���ّد  هن���ا 
أن ي���وازن ويق���ارن ، فيط���رح الّس���ؤال 
ال���ذي يف���رض نفس���ه ،  بل األس���ئلة 
املس���اعدة على الفهم ، عس���اه جيد من 
جييب���ه عنه���ا. من ه���م الّليبّي���ون حّقا 
؟ الّس���ابقون أم الاّلحق���ون ؟  م���ن هم 
أم  الّس���لف  ؟  الّصادق���ون  املخلص���ون 
اخللف ؟ م���ن هم الق���ادرون ومن هم 
العاج���زون ؟ فاق���دو الش���هادات العليا 
وحّت���ى املتوّس���طة ، أم رافع���و أع���الم 
الدكتوراهات واملاجستارات ؟ من هم 
البن���اة ، ومن ه���م اهلّدام���ون ؟ واضعو 
أس���س وقواعد الّدول���ة ، أم معّرضوها 
للفن���اء وال���ّزوال ؟ لي���س احلك���م من 
الّصعوب���ة يف ش���يء ! فالف���رق واضح 
جل���ّي ، والّتباي���ن أوض���ح وأجلى. فال 
يبقى س���وى س���ؤال أخر وهو: كيف 
ال تفعل اجلين���ات الوراثّية مفعوهلا ؟ 
هل مفعول ثقافة املاّدة أقوى ؟ سأعود 
هل���ذا حب���ول اهلل ، إذا مس���ح بعودت���ي 
صاحب الق���ول والفصل يف الّصحيفة 

، وله الشكر سلفا.
����������������������������������������������
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ليبيا بني األمس واليوم
 حممد جنيب عبد الكايف

التخريب هو س���لوك عدواني إلحلاق الضرر 
بقص���د  الش���خصية  أو  العام���ة  باملمتل���كات 
 ، االنتب���اه  لف���ت  أو  االنتق���ام  أو  االحتج���اج 
وق���د برزت ه���ذه الظاهرة خ���الل املظاهرات 
نظ���ام  س���قوط  تل���ت  ال���ي  واالحتجاج���ات 
الدكتاتور القذايف, فهل هي بالفعل  ظاهرة 
جديدة يف املش���هد السياس���ي اللييب ؟  أم هي 
نت���اج طبيعي لعقود اربعة م���ن حكم القذايف 
حيث جرت تغذية العقول وزرع النفوس بها 
ومارستها السلطة وعناصرها يف تلك الفرتة 
وبعد أن انتهت تلك احلقبة وجدت األرضية 
اخلصبة يف أجواء احلرية املنفلتة والفوضى 
ش���به العارمة الي تعم الب���الد من أدناها إىل 

أقصاها .
يف احلقيق���ة أن التخري���ب قد ب���دأ بطريقة 
منهجي���ة يف عهد القذايف م���ن خالل التأثر 
ش���خص  ملصلح���ة  والنف���وس  العق���ول  يف 
القذايف وس���لطته وباس���تخدام كل وس���ائل 
الرتغي���ب والرتهي���ب وم���ن خ���الل تصنيف 
وأف���كاره  انقالب���ه  إىل  ملنحازي���ن  اجملتم���ع 
الغريبة والشاذة وبني شرائح وفئات اجملتمع 
اللي���يب املختلفة الي مل تتفق معه أو ترضى 
مبس���لكه وتصرفات���ه وقرارات���ه أو حتى تلك 
الفئ���ات والش���رائح ال���ي كان���ت حمايدة أو 
س���لبية إىل اقص���ى احل���دود، وأصب���ح كل 
م���ن احن���از الي���ه س���واء عس���كريا أو مدنيا أو 
م���ن أطلق عليهم فيما بع���د أعضاء وعناصر 
اللجان الثورية ميلكون قوة وسلطات واسعة 
تتج���اوز أي قوان���ني وقي���م ديني���ة ومعاي���ر 
أخالقية, هذه املرحلة دش���نت ومسحت لكل 
اش���كال التخريب وتغلغله يف كل شئ بداية 
م���ن تزوير وتش���ويه التاريخ اللي���يب ومروراً 
واإلدارة يف  الرمسي���ة  املؤسس���ات  بتخري���ب 
الدول���ة وتفريغه���ا م���ن الكف���اءات واملؤهلني 
ويف املؤسس���ة العس���كرية ويف التعليم بصفة 
عامة )املدارس واجلامعات و املعاهد واملناهج 

( وانتهاء بكل مناحي وجماالت احلياة .
لألس���ف الش���ديد  حن���ن مزلنا نعان���ي حتى 
اليوم بس���بب تلك العقول الي نشأت وتربت 
وترعرع���ت مع فك���رة التخري���ب  وأصبحت 
مع الس���نوات سلوكا لكل ما ميكن أن تطاله 
ايديهم وقد رأينا كيف ش���جع القذايف على 
حرق  الكتب و اآلالت املوس���يقية وس���جالت 
التس���جيل العقاري وحتطيم املباني واملعامل 
التارخيية واالستيالء على املمتلكات العامة 
واخلاصة وعدم احملافظة عليها أو صيانتها 
س���لوكا  ليس���ت  التخري���ب  وظاه���رة    
طبيعيا بل هي ممارس���ة س���لوكية صادمة 
ومرفوضة فطرة وعقال ودينا وأخالقا وهي 
أبع���د ما تكون ع���ن مفهوم احلري���ة مبعناها 
كم���ا  الدميقراطي���ة  واملمارس���ة  املأم���ول 
عرفته���ا ومارس���تها ش���عوب الدميقراطيات 
املمارس���ة  ع���ن  خروج���ا  تع���د  و  األخ���رى, 
الس���لمية لالحتج���اج  فعندم���ا يق���وم بعض 
احملتجني بانتهاج اسلوب التخريب والتدمر 
ملنشآت الدولة ومرافقها ومؤسساتها املدنية 
والعس���كرية واألمني���ة أو القي���ام بتحطي���م 
حمتويات املرافق العامة والرمسية وإشعال 

احلرائق فيها أو قيام البعض بسرقة الكوابل 
وإيقاف تش���غيل أو اعطاب حمطات الكهرباء 
املستش���فيات  واس���تهداف  والض���خ  واملي���اه 
الط���وارئ  وغ���رف  الصحي���ة  واملراك���ز 
والوص���ول بالتخريب والتدمر إىل  حمالت 
ومتاج���ر املواطنني وممتلكاتهم ب���ل والقيام 
أحيان���ا بأعم���ال احلراب���ة م���ن نهب وس���لب  
لألم���وال وإش���عال النار يف الس���يارات العامة 

واخلاصة وتفجرها. 
املمارس���ات  ه���ذه  كل  الش���ديد  لألس���ف 
املمارس���ة  إط���ار  يف  تع���د  التخريبي���ة 
الدميقراطي���ة الفعلية جرائ���م يعاقب عليها 
القانون يف أي دولة سواء متت هذه املمارسات 
حتت أسم احلراك الش���عيب واملدني أو كرد 
فع���ل لعم���ل ما غ���ر مقبول لس���وء األداء من 

قب���ل الرمسي���ني أو املنتخب���ني ، ويف اآلون���ة 
االخ���رة ازدادت حدة ه���ذه الظاهرة وأخذت 
ابعاد خطرة وغر مس���بوقة يف ظل احلرية 
املنفلت���ة وحال���ة الفوضى العارم���ة الي تعم 
ارج���اء الب���الد بع���د أن اتس���عت دائ���رة حرية 
التعب���ر واالحتجاج واختفت سياس���ة القمع 
واخل���وف والكبت ال���ي كانت مت���ارس من 
قبل س���لطة الق���ذايف وأعوانه مما يثر بعض 

التساؤالت على النحو التالي :
ما هي أه���داف هؤالء احملتجني واملتظاهرين 
ال���ي يرم���ون إل���ي حتقيقه���ا بهذا الس���لوك 
اهلمجي املشني وغر احلضاري الذي ال يعرب 
س���وى عن م���دى التخل���ف واجله���ل باملعنى 

احلقيقي ملمارسة احلرية ؟
والثقافي���ة   الفكري���ة  اخللفي���ة  ه���ي  وم���ا 
و  احملتج���ني  ه���ؤالء  ل���دى  والرتبوي���ة  

املتظاهرين الي يتحركون يف إطارها ؟ 
وه���ل ميك���ن اعتب���ار ظاه���رة التخري���ب هي 
نتيجة منطقية لتبي النموذج الدميقراطي 
دون اس���تيعاب مفهوم احلرية  املس���ؤولة  أو 

املسؤولية الي ترتبها احلرية ؟
أن  تؤك���د  االس���ئلة   ه���ذه  عل���ى  اإلجاب���ة 
هن���اك تداخ���ل بينها ففي م���ا يتعلق بأهداف 
احملتجني واملتظاهرين ال يوجد ما يؤكد أن 
هناك اهداف تآمرية سياس���ية ميكن التيقن 
منها وما يرتدد على الس���نة البعض من أنهم 
مدفوع���ني من جه���ة او جهات معين���ة لديها 
اجن���دة خاصة ال دليل علي���ه وبالتالي ميكن 
الق���ول أن االعمال التخريبي���ة و التدمرية 
من احملتج���ني أو املتظاهرين جاءت كردود 
فع���ل وبس���بب ع���دم االس���تجابة للمطال���ب 
ال���ي قي���ل أنها ش���عبية مما اس���تدعى القيام 
بعمل يتج���اوز التعبر الس���لمي وهذا بدوره 
يرتبط باخللفي���ة التارخيية والثقافية الي 
تش���بعت بالتنش���ئة التخريبية ال���ي فرضها 

القذايف يف ش���كل ممارس���ات متعددة كانت 
ق���د اختفت يف بداية انطالق���ة الثورة ولكنها 
ما لبثت وأن عادت وعكست نفسها من جديد 
يف الس���نة الثاني���ة للث���ورة واس���تمرت حتى 
اليوم وكان مما ساعد على هذه التصرفات 
والس���لوك التخرييب أن االج���واء الي خلقها 
تبي النم���وذج الدميقراطي ومن���اخ احلرية 
غ���ر املس���ؤولة وغي���اب أي ن���وع م���ن ان���واع 
الردع  و احملاس���بة أو املقاض���اة القانونية قد 
اس���هم  فيما نراه اليوم م���ن اعمال ختريبية 
وتس���يب دون النظر إىل النتائج املرتتبة هلذا 
السلوك على املستوى الداخلي من االحساس 
باإلرب���اك والفوض���ى ومسع���ة الب���الد عل���ى 

املستوى اخلارجي .
 يف الع���امل املتحض���ر االحتج���اج والتظاه���ر 
أو ردود الفع���ل جت���اه أي قضايا سياس���ية أو 
اقتصادي���ة أو اجتماعي���ة أو مهني���ة  وغرها 
تت���م م���ن خ���الل  وس���ائل س���لمية وقواع���د 
أخالقي���ة وس���لوكية تضبط���ه حتى حيقق 
اهل���دف أو االه���داف املنتظ���رة م���ن ورائه أو 

املرجوة، واالحتجاج والتظاهر يعد  حالة من 
ح���االت التعبر عن موق���ف او مجلة املواقف  
الغ���ر  مقبول���ة أو غر املرضي عنه���ا غايتها 
إعالم الط���رف احملاجج ببعض مس���ؤولياته 
وإقام���ة احلج���ة علي���ه وتبص���ره بأخطائه 
بإصالحه���ا  التعجي���ل  لض���رورة  وتنبيه���ه 
بنفس���ه ومبحض أرادته وهناك خلط واضح 
ب���ني التعب���ر عن موق���ف فكري أو سياس���ي 
او مه���ي مع���ارض مس���تند إىل أدل���ة معينة 
أو قناع���ات فكرية وسياس���ية راس���خة وبني 

استعمال االساليب التخريبية والتدمرية 
 إن ه���ذا املنح���ى التخري���يب ال���ذي نش���هده 
كل ي���وم خاص���ة يف املستش���فيات واملراكز 
الطبي���ة يف كل ارج���اء مدن ومناط���ق ليبيا  
يبتعد متام عن أي صورة حضارية إنس���انية 

اخالقي���ة  وقانوني���ة تعتم���د عل���ى التنبي���ه 
باحملاس���بة  واملطالب���ة  والتوجي���ه  والنص���ح 
عل���ى األخط���اء أو املمارس���ات الظامل���ة أو عن 
وتس���ير  اإلدارة  يف  والتجاه���ل  التهمي���ش 
االعمال والعمل السياس���ي ، والتخريب بهذا 
املعن���ى ال يرتق���ي إىل املس���توى ال���ذي يؤدي 
إىل فت���ح ب���اب التواصل واحل���وار بني مجيع 

االطراف .
هذه املرحلة وما بعدها تتطلب مّنا مجيعا من 
اجل التخلص م���ن ثقافة التخريب ضرورة 
اإلسراع بدمج قيم جديدة  تقوم على احلوار 
واالحتج���اج  والنق���د  والتداف���ع  واملناظ���رة 
الس���لمي  والتأكيد عليها بصورة مكثفة يف 
اغلب وس���ائل إعالمنا املرئي الذي يقوم على 
التهييج وليس التثقيف ويف كافة مناهجنا 
الرتبوي���ة والتعليمي���ة ال���ي ختل���و من كل 
صور وأساليب ووس���ائل احملاججة السلمية 
مع تعزيز وتفعيل القوان���ني الرادعة املعززة 

بقوة التطبيق لبناء ليبيا الدميقراطية .

ثقافة التخريب يف الوطن
 عبد املنصف البوري

رسالة األمني العام 
لألمم املتحدة مبناسبة 

اليوم العاملي للمرأة
8 آذار/م���ارس 2014 - من���ذ ثالثة أس���ابيع فقط، احتفلت 
ليبي���ا بالذك���رى الثالث���ة لثورته���ا الي مل تك���ن ممكنة إال 
بنض���ال الليبيني رجااًل ونس���اًء وتعاونهم لنيل حريتهم بعد 
عقود من النظام املس���تبد. وعامليًا، يعترب اليوم العاملي للمرأة 
وقتًا لالحتفال بش���جاعة وتصميم نساء عاديات لعنب أدواراً 
غر عادية يف الثورات وال تزال هلن إسهامات يف بناء بالدهن 
عن طريق إمساع أصواتهن للعامل. وحنن يف هذا اليوم نكرم 
مجي���ع الليبي���ات اللواتي ش���اركن يف الثورة ال���ي جعلتهن 
أكثر قوة وإصراراً على دفع ليبيا يف طريق الرخاء واألمن 

والسلم األهلي.
ونس���اًء  رج���ااًل  الليبي���ون  اجتم���ع  ش���باط/فرباير   20 ويف 
النتخ���اب مرش���حني هليئة صياغ���ة الدس���تور. وكان ذلك 
يومًا تارخييًا منتظرًا أهلم فيه املواطنون املشاركون التغير 
اإلجياب���ي. وقد بلغت نس���بة النس���اء %40.8 م���ن الناخبني 
املس���جلني وترش���حت 65 س���يدة ونف���ذن محالته���ن بثقة 
وإمي���ان. وال يكمن جناح املرش���حات يف الف���وز باالنتخابات، 
بل يف ش���جاعتهن للمنافس���ة عل���ى املقاعد العام���ة يف هيئة 
صياغة الدس���تور مع الرجال. وهذه رس���الة إىل أن النس���اء 
قادرات على املطالبة حبقوقهن السياسية وممارستها. ونود 
أن نرس���ل حتياتنا جلميع املرش���حات الليبي���ات على املقاعد 

العامة وكذلك على املقاعد املخصصة للنساء. 
وقد ش���هدنا إصرار الس���يدات املرش���حات والناخبات. وكما 
قال���ت إح���دى الناخبات ال���ي التقين���ا بها: "لقد جئ���ت اليوم 
ألنتخب مرش���حني يف هيئة صياغة الدس���تور ألن الدستور 
سيس���اعدنا على تش���كيل ليبيا اجلديدة وسيحمل لنا األمن 
والس���الم". ويعت���رب األمن أساس���يًا يف حياة امل���رأة، إنه أمنها 
وأمن أس���رتها. حيث تريد النس���اء العي���ش يف جمتمع خال 
م���ن أي ش���كل من أش���كال العنف، س���واء يف البي���ت أو العمل 
أو الش���ارع. وه���ذا مطلب مش���روع وحق أساس���ي من حقوق 
اإلنس���ان ال���ي ينبغي أن تتوف���ر للجميع ألن أم���ن املرأة هو 

أمن اجلميع. 
وق���د حظينا بفرصة مميزة لاللتق���اء والتواصل مع قيادات 
نس���ائية ليبي���ة م���ن مناط���ق ومه���ن خمتلف���ة، وخلفي���ات 
أكادميية وأوضاع اجتماعية متباينة. وقد ناقش���ن بصورة 
فعال���ة القضاي���ا السياس���ية واالجتماعي���ة واالقتصادية يف 
بالده���ن واقرتحن حلواًل هل���ا. ولكي تزده���ر الدميقراطية، 
انتهزت النس���اء الفرصة ليكن جزءاً من العملية السياس���ية 
االنتقالي���ة ويقدن الطريق إىل التغ���رات اإلجيابية، وذلك 
م���ن خ���الل مب���ادرات التوعي���ة ملش���اركة امل���رأة يف كافة 

اجملاالت يف مجيع مناطق ليبيا. 
وعاملي���ًا ف���أن اليوم العامل���ي للمرأة هو يوم تعزيز املش���اركة 
السياس���ية للمرأة ومتثيلها على كافة املستويات، وتفعيل 

القوانني والسياسات الي تتجاوب مع احتياجات املرأة. 
وحنن عل���ى ثقة بأن املرأة الليبية س���تكون طرف���ًا فعااًل يف 
صياغ���ة دس���تور ليبيا ألنها لعب���ت دوراً أساس���يًا يف عمليات 
املصاحل���ة يف اجملتم���ع احملل���ي، وكان���ت حلق���ة وصل بني 
مطال���ب الناس وصناع القرار. ولك���ي حتقق عملية صياغة 
الدس���تور جناحًا فيما يتعل���ق باملرأة، ينبغ���ي تفعيل حقوق 
املواطنة وتس���اوي الفرص يف مفردات الدستور ويف وسائل 
اإلع���الم. وأود هن���ا أن أس���تعر ش���عار األمم املتح���دة لليوم 
العاملي للمرأة )املساواة للمرأة تقدم للجميع(. إذ يعترب هذا 
الش���عار تغراً يف مفهوم حقوق املواطنة، وتعزيز الش���راكة 
واملسؤوليات بني الرجال والنس���اء يف بناء بالدهم. ورسالتنا 
لكافة النس���اء الليبيات الناش���طات هي االس���تمرار يف العمل 
معًا وتوحيد أصواتهن وبراجمهن. فالعمل بصورة مجاعية 

وبصوت واحد سيمكنهن من حتقيق التغير املنشود. 
وستس���تمر بعث���ة األمم املتح���دة للدعم يف ليبي���ا، يف نطاق 
واليتها، ومن خالل قسم متكني املرأة وغره من األقسام، يف 
دعم امل���رأة الليبية لتحقيق تطلعاتها خالل مراحل صياغة 

الدستور واحلوار الوطي. 
نتمنى جلميع الليبيات يومًا عامليًا سعيداً 
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أمن بنغازي 

مسؤولية سكانها
السكوت  مواصلة  ميكن  ال  حداً  األم��ور  بلغت  لقد 
م��ع��ه  ال���ت���ع���ام���ل  أو  ع��ل��ي��ه 
إدراك  وع�����دم  ب��اس��ت��ه��ان��ة 
غياب  ظ��ل  ويف  ل��ل��ع��واق��ب. 
وعجزها  الدولة،  مؤسسات 
ال�����ف�����اض�����ح ع�������ن حت���م���ل 
أبناء  محاية  يف  مسؤولياتها 
الوطن عامة، وأبناء بنغازي 
فقد  اخلصوص،  وجه  على 
أن  املدينة  سكان  على  ب��ات 
ي��ت��ح��م��ل��وا ه���م امل��س��ؤول��ي��ة، 
ال���وس���ائ���ل  ي�����وج�����دوا  وأن 
لتوفر  املناسبة  واآلل��ي��ات 
األمن ألبناء املدينة، وتعقب 
الي ترتكب  األي��ادي اآلمثة 
والسرقة  واالخ��ت��ط��اف  والتفجر  القتل  ج��رائ��م 
ملمارساتهم،  حد  ووض��ع  ال��ع��دوان،  أشكال  وسائر 
عليهم،  للتحفظ  إج��راءات  من  يلزم  ما  اختاذ  ثم 
حتى تقدميهم للمحاكمة، وتوقيع اجلزاء الذي 

يستحقونه.
وإني أرى أن علينا لفعل ذلك أن نقوم مبا يلي:

1(عقد مؤمتر شامل ملمثلني عن خمتلف طوائف 
اخلطرة  األوض���اع  ي��ت��دارس  بنغازي،  يف  السكان 

الي انتهت إليها املدينة، ويقرتح احللول.
2(النظر يف تكوين جملس أمن ودفاع عن املدينة، 
مبا  يكلف  وأمنية،  عسكرية  ق��ي��ادات  من  يتكون 

يلي:
-تنسيق اجلهود، وحشد القوات واإلمكانات املتاحة 
يف  املواطنني  ومح��اي��ة  األم���ن،  لتوفر  وال��الزم��ة، 

أرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم.
مبا  وتزويدها  واملخابرات،  األمن  أجهزة  -تفعيل 
يلزم من معدات وجتهيزات، لتتبع خيوط الشبكات 
الي تعبث باألمن وتنفذ عمليات القتل والتفجر.

وفرض  البلدي،  واحلرس  املرور  شرطة  -تفعيل 
القانون على املخالفني.

السالح  م��ن  امل��دي��ن��ة  إخ���الء  م��ش��روع��ات  -تفعيل 
واملسلحني خارج نطاق املؤسسات الشرعية.

لتنمية  احمل��ل��ي  احل��ك��م  أج��ه��زة  م��ع  3(التنسيق 
لصاحل  منها  امل��ت��وف��ر  واس��ت��غ��الل  امل��دي��ن��ة  م����وارد 
إي����رادات حملية إىل  أي��ة  امل��دي��ن��ة، وع��دم حتويل 

جهات أخرى.

يونس فنوش

النضال  طال  وان  •تونس 
حقق���ت تون���س أه���م إجن���از يف املرحل���ة 
اإلنتقالي���ة وه���و الدس���تور ال���ذي ص���در 
الق���وي  تواف���ق  بع���د  املاض���ي،  يناي���ر  يف 
السياس���ية الي قدم���ت "تن���ازالت مؤملة" 
م���ن أج���ل حتقي���ق ه���ذا اإلجناز،فع���دم 
األزم���ة  اس���تمرار  يع���ي  كان  التواف���ق 
ودخ���ول الب���الد يف حالة الضي���اع. انتصر 
ساس���ة تونس للوط���ن ورب���ح اجلميع أو 
كما ق���ال زعيم حركة النهضة راش���د 
الغنوش���ي:" إن حركة النهضة مع كل 
ماقدمت���ه م���ن تن���ازالت ه���ي يف الطريق 
فنح���ن  مهزوم���ة،  وليس���ت  الصحي���ح 
إذا خس���رنا الس���لطة فإنن���ا س���نعود إليها 
ولك���ن إذا خس���رنا أمن واس���تقرار تونس 
فس���تكون خس���ارة للجميع "ولعل مرونة 
النهض���ة غ���ر العادي���ة، وغ���ر املتوقع���ة 
أيض���ا، هي الس���بب الرئي���س يف الوصول 
إلي حال���ة التوافق ومن ثم الدس���تور، إذ 
وافق���ت عل���ي إقال���ة احلكومة وتش���كيل 
حكومة من املس���تقلني رغ���م أن رصيدها 
يف االنتخاب���ات يؤهله���ا لقيادة وتش���كيل 
احلكوم���ة، ووافق���ت عل���ي رؤي���ة القوى 
السياس���ية األخ���ري يف م���واد الدس���تور، 
أي غلب���ت الواقعي���ة عل���ي اإليديولوجيا، 
واحلزب السياس���ي املؤهل للحياة يف هذا 
العصر هو من ينتصر للحياة وحركتها 
وتطوره���ا ولي���س لإليديولوجيا. بالطبع 
الميكن جتاهل س���بب آخر ال يقل أهمية 
وه���و الوع���ي املتق���دم للش���ارع التونس���ي 
واحلض���ور الالف���ت للمرأة في���ه، وإدراك 
هذا الشارع ألهداف الثورة وتوحد رؤيته 
بش���أن مس���تقبل الب���الد ال���ذي أصر علي 
أن يك���ون مدني���ا ال عس���كريا وال ديني���ا، 
أي ال حتكمه س���لطة باس���م الدي���ن، هذا 
الوعي ش���كل حاجزا متينا أمام حماوالت 
لدع���م  اس���تغالله  السياس���ية  الكيان���ات 
أجدنته���ا وض���رب خصومها. لق���د كان 
التنازل والتوافق وعدم التشبت بالسلطة 
للحف���اظ عل���ي الوطن م���ن التم���زق هو 

العامل احلاسم يف التجربة التونسية. 
املسدود االفق  •مصر 

بينم���ا مض���ت يف طري���ق خمتل���ف ليس 
فحس���ب  اإلقليم���ي  الواق���ع  الخت���الف 
وإمنا بس���بب أخط���اء اإلخوان ملا تس���لموا 
متطلب���ات  ب���ني  ميي���زوا  ومل  الس���لطة، 
التنظي���م واملعارض���ة وهو ما برع���وا فيه 
خ���الل م���ا يق���رب م���ن الق���رن يف العمل 
السياس���ي النضالي، وب���ني متطلبات بناء 
الدولة علي أس���س الدميقراطية بالعمل 
املش���رتك مع كافة الفرقاء السياس���يني، 
الس���لطة  أخط���اء  اخلص���وم  اس���تغل 
وتدخل���ت  املش���هد،  إلرب���اك  اإلخواني���ة 
إطراف إقليمي���ة مؤثرة وتآمرت عليهم، 
ونشطت وس���ائل اإلعالم املمولة من مال 
فاس���د لتأليب الشارع املصري وحتريضه 
الث���ورة،  مس���ار  وتصحي���ح  للخ���روج 
ومل يتح���رك اإلخ���وان احنن���اءا لتف���ادي 
العاصفة بتقديم كل التنازالت مبا فيها 
مغ���ادرة الس���لطة م���ن أبوابها الرئيس���ية 
ع���رب انتخابات جديدة تفاديا ملا هو أس���وأ.

وكان متوقع���ا تدخل اجلي���ش للضغط 

عل���ي كل األط���راف للوص���ول إلي حل 
توافقي خي���رج البالد م���ن أزمتها، وتبني 
من خالل التطورات الالحقة أن اجليش 
إمنا يرغب يف اإلمس���اك بزمام الس���لطة 
وه���ذا يفتح اجمل���ال للتس���اؤل. هل كان 

مثة دور للجيش فى صناعة األزمة؟ .
الليربالي العمى  •ليبيا 

املش���هد يف ليبي���ا خمتل���ف متام���ا بس���بب 
اختالف���ات بنيوية يف تركيب���ة وطبيعة 
اجملتم���ع اللييب عن اجملتمعني التونس���ي 
واملصري، وأيضا بس���بب اختالف طبيعة 
األنظمة السياس���ية الس���ابقة يف البلدان 
الثالثة رغم تشابهها يف الطغيان والفساد 
والظلم، فضال عن اختالف مس���ار الثورة 

الي حتولت ف���ى أول مراحلها إلي ش���به 
حرب أهلية بني النظام وأنصاره من جهة 
وقوى الثورة من جهة أخري. أبرز مالمح 
املش���هد اللي���يب هو غي���اب رؤي���ة واضحة 
للنخب السياسية بش���أن اهلوية ومالمح 
النظام السياسي للبالد يف املستقبل، إذ مل 
تقدم الكيانات السياس���ية ،بس���بب حداثة 
جتربتها وانشغاهلا باملكاسب ، أي مشروع 
جيم���ع الليبي���ني ح���ول اهلوي���ة الوطنية 
وحي���دد الطري���ق الذي ميك���ن أن يقودنا 
العلي���ا للوط���ن  حن���و تغلي���ب املصلح���ة 
عن املص���احل القبلي���ة واملناطقية،وحيدد 
النظام السياسي األنسب فى هذه املرحلة 
بواقعي���ة ولي���س بعاطفية، متام���ا مثلما 
فع���ل جيل اخلمس���ينات باعتم���اد النظام 
الفيدرال���ي، كم���ا أن النخ���ب مل تتف���ق 
علي قواع���د اللعبة السياس���ية وجتاهلت 
انع���دام وج���ود مؤسس���ات حقيقي���ة م���ن 
خملفات النظام الس���ابق ميكن تطويرها 
أو البن���اء عليه���ا، فب���دل أن تلتف���ت إل���ي 
أوض���اع الب���الد األمني���ة وتبادر بتش���كيل 
حكوم���ة أزم���ة وبن���اء مؤسس���ة اجلي���ش 
أو أي ق���وات وطني���ة فاعل���ة ميك���ن هل���ا 
الس���بطرة واحلماي���ة ولو بش���كل جزئي، 
سارعت إلي كعكة السلطة لنهب أكرب 
نصي���ب ممكن منه���ا، ومض���ت يف طريق 
اهليمنة واإلس���تحواذ واإلقص���اء املتبادل، 
ما أدي إلي اإلنقسام يف املستويات األدنى، 
االنقس���ام واإلس���تقطاب  ه���ذا  ويتجل���ي 
احل���اد بش���كل واض���ح يف وس���ائل اإلعالم 
خاص���ة القن���وات الفضائي���ة، الي ختلت 
ع���ن املهني���ة واحلي���اد وأصبح���ت ناطقة 
املتصارع���ة  السياس���ية  الكيان���ات  باس���م 
علي الس���لطة، إلي حد اإلنزالق إلي لغة 
التحري���ض وبث الش���ائعات وإثارة الفن 
بني املناط���ق والقبائ���ل، وال أبالغ إذا قلت 

أن اإلع���الم اللييب هو أخط���ر عامل يهدد 
اإلس���تقرار اهل���ش اآلن. ولعل ما وقع من 
حتريض علي املؤمتر الوطي يف مس���ألة 
انتهاء واليته، رغم أنها قضية دس���تورية 
وقانونية غر حمس���ومة ملصلحة إنهائه، 
هو املثال البارز والقريب علي التحريض 
والتهيي���ج الذي مارس���ته، جبه���ل وليس 
حبرفي���ة، القنوات احملس���وبة عل���ي تيار 
التحال���ف، م���ن دون التفك���ر يف عواق���ب 
هذا التوجه، إذ يبدو أن الش���هوة للسلطة 
أصاب���ت ق���ادة التي���ار الليربال���ي بالعمي 
الس���لطة  ف���راغ  فل���م يبص���روا خط���ورة 
مهما كان���ت ضعيفة وحمدودة التأثر، 
وقد ش���جع غياب رؤي���ة وطنية لإلعالم 

بقايا نظام القذايف عل���ي إطالق القنوات 
الفوض���ي،  عل���ي  احملرض���ة  الفضائي���ة 
واملش���ككة يف الث���ورة . وإذا كان اجلميع 
يتحمل املس���ؤولية فيما آل���ت إليه أوضاع 
الب���الد بس���بب غي���اب احل���د األدن���ى من 
التوافق، والصراع الس���افر علي السلطة، 
ف���إن النصي���ب األك���رب م���ن املس���ؤولية 
الوطني���ة،  الق���وى  حتال���ف  عل���ي  يق���ع 
فنوابه يوافقون علي قرارات وتش���ريعات 
املؤمت���ر، ويف الي���وم التال���ي خيرجون يف 
مؤمتر صحف���ي وينقض���ون موافقاتهم، 
ويب���دو أنهم حتول���وا من حال���ة التنافس 
م���ع الكيانات األخ���رى إلي حال���ة العداء، 
بع���ض  واس���تقاالت  حتريضه���م  ألن 
أعضائه���م "التلفزيونية"أوصل���ت األمور 
إل���ي ح���د االعت���داء عل���ي أعض���اء املؤمتر 
والتدم���ر واحلرق وه���و مل حيصل بهذه 
الدرجة والعنف يف اإلقتحامات السابقة. 
وبع���د كل ه���ذا العب���ث مبص���ر الوطن 
ومس���تقبله، ع���دل اإلع���الن الدس���توري 
وس���نمضي إل���ي انتخاب���ات جدي���د تفرز 
رئيسا وبرملانا مؤقتا يقودا البالد بدال من 
املؤمت���ر الوطي، بالتوازي مع عمل جلنة 
صياغة الدس���تور، ويب���دو أن هذا خمرج 
مناس���ب لألزمة السياس���ية والدستورية 
بش���أن الس���لطة التش���ريعية، إل���ي ح���ني 
يف  والش���روع  الدائ���م  الدس���تور  ص���دور 
تداول السلطة عرب االنتخابات الدورية، 
فهل جتنح القوي السياس���ية إلي التوافق 
الس���لطة  عل���ي  التكال���ب  ع���ن  وتتوق���ف 
وع���ن اإلقص���اء املتبادل،مهم���ا كلف من 
تنازالت، مسرتش���دة ومهتدية بالتجربة 
التونس���ية، أم متض���ي يف نف���س الطريق 

حي نصل إلي احلرب األهلية ؟.

اجلنوح إلي التوافق أم احلرب ؟ 
      عبد اهلل الكبر

العرب���ي  اعلن���ت  ش���ركة اخللي���ج 
للنف���ط يف مؤمت���ر صح���ايف دع���ت 
إلية وس���ائل اإلعالم صب���اح الثالثاء 
3مارس اجلاري عن اكتش���اف بئر 
وق���ال     G1-NC4 جدي���د  نفط���ي 
مدي���ر أدارة االستكش���اف  بش���ركة 
اخللي���ج الس���يد عادل املرمي���ي اليوم 
 G1- نعلن عن االكتش���اف النفطي
NC1  مبنطقة NC4  والذي يقع 
حب���وض غدامس مبنطق���ة االمتياز 
الوط���ي NC4  والتاب���ع لش���ركة 

اخللي���ج ويبع���د حوال���ي 250 ك���م 
جن���وب غ���رب مدين���ة طرابلس وهو 
اكتش���اف جي���د وجاء االكتش���اف 
اجلدي���د  مث���رة جه���ود فري���ق عمل 
اجليوفيزي���اء  ادارة  م���ن  متكام���ل 
وكل���ل  بالنجاح ايضا ننتظر الفرتة 
القريبة القادمة  اكتش���افات اخرى 
،  وتق���در  س���نعلن عنه���ا يف حينه���ا 
ب����  للبئ���ر  االنتاجي���ة هل���ذا  الطاق���ة 
1266 برمي���ل يف الي���وم من النفط 
اخلام اخلفيف عال���ي اجلودة و 2.9 

ملي���ون قدم مكعب م���ن الغاز و 129 
برمي���ل من املكثف���ات ,وهذه ليس���ت 
بأرق���ام نهائي���ة ولكنه���ا ت���كاد تك���ون 
قريبة من االرق���ام النهائية وعندما 
نق���ول اكتش���اف ه���ذا يع���ي زي���ادة 
وخم���زون  الش���ركة  خم���زون  يف  
املؤسس���ة الوطنية للنف���ط  بالكامل 
مصلح���ة  ويدع���م   يس���اعد  وه���ذا 
اقتص���اد الدول���ة ويزيد م���ن الطاقة 

االنتاجية للنفط اللييب.

21 وحيد بوقعيقيص

شركة اخلليج العربي للنفط 
G1-NC4 واكشاف نفطي جديد   

كيف يتحدد سعر 
برميل البرتول.... 

 "أن النفط يهبط مع احنسار الربودة."
وآخ���رون يقول���ون أن���ه يتح���دد بفع���ل قوان���ي العرض 

والطلب الذى عمليا ال يعي شيء.
وآخرون يتحدثون عن اتفاق املنتجني مثال فى منظمة 
أوبيك هم الذين حيددون الس���عر، وفى الظاهر يبدو أن 

هذا أقرب إلي الواقع.
ولكي يبقي السؤال على أى أساس حيددون هذا السعر: 
أهو استنادا لالس���عار السائدة وقتها فى السوق؟ وهذا ال 

حيل اللغز، إذن كيف تتحدد هذه األسعار؟
أم أن املنافس���ة واملضارب���ة ب���ني الش���ركات البرتولي���ة 

الكربى هي التى حتدد األسعار؟
ف���ى الواقع ف���إن املضاربة هي الي كان���ت املربر إلجياد 
قاع���دة تتح���دد مبوجبه���ا اس���عار الب���رتول بعي���دا ع���ن 
اخلس���ائر التى كانت تتعرض هلا الشركات البرتولية 
من جراء املنافس���ة فيما بينها على االس���واق مس���تندين 
فى ذلك على املضاربة باالس���عار وما ينجم من ذلك من 
خس���ائر يتكبدونه���ا من جراء عدم احلص���ول على أعلى 
األس���عار وعدم اس���تقرار اس���واقهم على الس���عر األمثل 

)األعلى فى نظرهم( لربميل البرتول.
ف���ى الواق���ع هن���اك قاع���دة يتح���دد على اساس���ها س���عر 
النف���ط. ه���ذه القاع���دة أجتمع���ت م���ن أجله���ا حينذاك 
كربيات الشركات البرتولية العاملية من أجل الوصول 
إىل ح���ل يضم���ن ل���كل منها س���عرا ع���اداًل دون اخلوض 
ف���ى حرب أس���عار منهكة فيم���ا بينهم. وارت���أوا للخروج 
م���ن هذه احل���روب حتديد قاعدة للتس���عر تضمن لكل 
شركة سعرا مناسبا وغر خاضع للمضاربات السابقة  

واملنافسة بينهم.
واجتمع���وا م���ن اج���ل ذلك ي���وم 28 اغس���طس فى قصر 
اكن���اكارى Achnacarry  ف���ى اس���كتلندا وتوصلوا 

إىل القاعدة األتية والسارية حتى اليوم.
فى هذا اليوم قررت الش���ركات البرتولي���ة اإلحتكارية 
الكربى وضع حد حلروب األسعار فيما بينهم وتقرر أن 
الب���رتول مهما كا نوعه ومص���در انتاجه جيب ان تكون 
ل���ه "فرض���ة مماثلة" للخام���ات األخرى للمنافس���ة فى 
مجيع األسواق . ومبدأ الفرصة املماثلة ألّي برتول لكى 
يتحقق تقرر ان يس���تند على س���عر الب���رتول فى خليج 
املكسيك ويضاف إليه كلفة النقل إىل أي سوق يتجهه 
إليه حي إذا كان هذا البرتول ينتج فى العراق وس���وقه 

اهلند.
وبقى س���عر البرتول ثابتا فيما بني دوالر وتسعون سنتا 
إىل دوالرين وعش���رة س���نتات )أي حواىل أربعة ش���لنات 
ذه���ب أجنليزية( وحت���ى عندما ارتفعت اس���عار الذهب 
)خ���روج أمريكا عن قاعدة 35 دوالر ألوقية الذهب عام 
1972( والب���رتول فى نفس الفرتة بق���ت املعادلة التى 
حددتها الش���ركات )أربعة ش���لنات ذه���ب( قائمة وهى 
تع���ادل جرام���ني وثالث���ة من عش���رة ) 2.3 ج���رام( من 

أوقية الذهب.
وإذا طبقن���ا ه���ذه املعادل���ة )الت���ى وضعت ع���ام 1928( 
ي���وم 4 م���ارس 2014 حيث كان س���عر الذهب 1،340 
 28.3495 امريك���ى لألوقي���ة )األوقي���ة تع���ادل  دوالر 
جرام( يعادل اجلرام 47.26 دوالر ويكون س���عر برميل 
الب���رتول والذى حددناه ب�� 2.3 ج���رام ذهب يعادل 108 
دوالر للربمي���ل )x 2.3 47.26 ج���رام( وهو س���عر خام 
الربن���ت لبح���ر الش���مال ال���ذى تتح���دد مبوجبه اس���عار 

البرتول اللييب.
* وحيد عمر بوقعيقيص

����������������������������������������������������������������������
almahaoil@gmail.com

واخلس���ائر  األرب���اح  حس���اب  أظه���ر 
ملصرف اجلمهورية  عن الس���نة املالية 
املنتهية يف 2013/12/31 صايف ربح 

بل���غ 185,609,303.678 د.ل , كما 
أظه���رت امليزاني���ة العمومي���ة لنف���س 
الف���رتة إمجال���ي أصول بلغ���ت قيمتها 

. 31,373,266,795.736 د.ل 
م���ع العلم بان ه���ذه القوائم املالية غر 

معتمدة من املراجع اخلارجي 

نتيجة النشاط املبدئية ملصرف اجلمهورية
 عن العام 2013

ليبي���ا  مص���رف  إدارة  جمل���س  عق���د 
املرك���زي - وعلى مدى يومني متتالني - 
اجتماع���ني تضمنا عدة بن���ود ، كان على 

رأسها:
الس���حب  بش���أن  اجملل���س  ق���رار  اعتم���اد 
التدرجيي لإلصدارين الس���ادس والسابع 
م���ن فئ���ة الدين���ار الواح���د من الت���داول . 
كما اس���تمع اجملل���س يف اجتماعه األول 
، لتقري���ر اإلدارة ح���ول تط���ورات واقع���ة 
الس���طو املس���لح على أموال مصرف ليبيا 
املرك���زي بس���رت بتاري���خ 28 أكتوب���ر 

الع���ام املاض���ي ، وتداعياته���ا عل���ى أعمال 
املصرف . واستعرض اجمللس ، املذكرات 
املقدم���ة من إدارة الرقاب���ة على املصارف 
والنقد بش���أن خمالفات بع���ض املصارف 
التجارية ، وقرر توقي���ع غرامات جزائية 
جتاه تلك املخالفات ، كما ناقش اجمللس 
، الرس���م املق���رر عل���ى اخلص���م اإليداعي 

لصاحل صندوق ضمان أموال املودعني .
وضم���ن اجتماعه الثان���ي ، ناقش جملس 
إدارة مصرف ليبيا املركزي ، العديد من 
البنود وعلى رأس���ها : ما يتعلق بالصرفة 

اإلسالمية ، واخر ما توصلت اليه اللجنة 
املكلفة باخلصوص ، إضافة إىل مناقش���ة 
الالئحة الداخلية لعمل اهليئة املركزية 

للرقابة الشرعية .
، س���ر عملي���ة  تاب���ع اجملتمع���ون  كم���ا 
التحضر لعقد املؤمتر الدولي للصرفة 
اإلس���المية ، وال���ذي توق���ع املص���رف أن 
يس���هم يف صياغ���ة اس���رتاتيجية ورؤي���ة 
متكامل���ة للتح���ول حنو نظ���ام الصرفة 

اإلسالمية .

 جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي يستعرض 
العديد من املوضوعات املتعلقة بطبيعة عمله
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    فتحي علي الساحلي

 فنان من بالدي
    يوسف بن صريي

           تنطل���ق فعالي���ات الش���ارقة عاصمة 
الثقافة اإلس���المية لعام 2014، بعرض 
يس���تضيفه  ال���ذي  الضي���اء«  »عناقي���د 
مس���رح »جزي���رة اجمل���از« بالش���ارقة يوم 

.2014/3/26
أمح���د  ب���ن  س���لطان  الش���يخ  وحبس���ب 
القامسي،حاكم الش���ارقة رئيس اللجنة 
التنفيذي���ة لالحتفالية، فإن ه���ذا العمل 
ه���و أضخ���م ع���رض ف���ي مس���رحي عن 
ص���ورة  تقدي���م  إىل  ويس���عى  اإلس���الم، 
حقيقية عن اإلس���الم، بقيمه اإلنس���انية 
عل���ى  التش���جيع  يف  الس���امية  ورس���الته 

السالم واحملبة.
وج���اء اإلعالن عن ه���ذا العمل الفي على 
هامش احلفل اخلتامي للمنتدى الدولي 
لالتصال احلكومي، الذي أقيم يف مركز 

إكسبو الشارقة.
وق���ال القامس���ي، إن ه���ذا الع���رض الفي 
امللحم���ي ال���ذي كت���ب كلماته الش���اعر 
الس���عودي د.عب���د الرمح���ن العش���ماوي، 
وحّلن���ه الفن���ان البحري���ي خالد الش���يخ، 
يروي س���رة النيب حممد صلى اهلل عليه 
وس���لم منذ والدته حتى وفاته، ويش���ارك 
في���ه أكث���ر م���ن 200 ممثل م���ن أحناء 
الع���امل، يتقدمهم أربع���ة جنوم عرب هم: 
حسني اجلس���مي، ولطفي بوشناق، وعلي 

احلجار، وحممد عساف.
وأضاف القامس���ي: »من خالل هذا العمل 
الذي س���يتم تقدميه يف مخس���ة عروض 
مس���رحية ملحمية على مس���رح جزيرة 
اجملاز، خالل الفرتة 26 آذارمارسوحي5 
نيس���ان ابريل 2014، سيس���افر اجلمهور 
يف رحل���ة تع���ود به���م إىل أزمن���ة الظالم 
إىل  قادتن���ا  ال���ي  والتحدي���ات  والكف���اح 
بداي���ات اإلس���الم احلافل���ة باالنتصارات، 
وسيكون رس���الة من الش���ارقة إىل العامل 
اإلس���المي  بالدي���ن  للتعري���ف  بأس���ره، 
وتارخي���ه، وحنن على ثق���ة بأن اجلمهور 
سيشاهد عرضًا مبهراً سيبقى حمفوراً يف 

ذاكرته إىل األبد«.
وكان ُع���رض خالل احلفل ال���ذي أقيم 

عل���ى هام���ش منت���دى الدول���ي لالتصال 
احلكومي، مقاطع من العمل الذي شارك 
يف إع���داده ك���وادر فني���ة وتقني���ة عالية 
املس���توى، ومت���ت االس���تعانة يف مراح���ل 
التاري���خ  التصوي���ر واإلنت���اج خب���رباء يف 
اإلس���المي، ومتخصصني بإع���ادة متثيل 
املش���اهد التارخيي���ة وف���ق تقني���ات غ���ر 

مسبوقة يف العامل العربي.
األوركس���رتا  ب���دأت  متص���ل،  س���ياق  يف 
األملانية العاملية يف التسجيالت املوسيقية 
ل���� »عناقي���د الضياء«. وحبس���ب القامسي، 
فإن اختيار هذه األوركسرتا جاء انطالقًا 
مم���ا تتمت���ع ب���ه م���ن خ���ربات عريقة يف 
املوس���يقى وحتدي���داً يف ه���ذا الن���وع م���ن 

األعمال الفنية.
ويش���ارك يف التس���جيالت أكثر من 70 
عازف���ًا. ويف هذه املناس���بة قال املوس���يقار 
األملاني كريستيان ش���تينهاوزر: »عندما 
ُطلب مي أن أش���ارك يف العم���ل امللحمي 
ال���ذي يتحدث عن اإلس���الم وقصة النيب 
حمم���د، وفق ما رويت ل���ي، كان علي أن 
أس���توحي من القص���ة والتاري���خ والدين، 
والوجداني���ة  الروحي���ة  املوس���يقى  تل���ك 
ال���ي تتناغ���م م���ع األح���داث، فاملوس���يقى 
لغة تعب���ر عاملية تتج���اوز احلدود، كما 

أنه���ا عاب���رة للزم���ان وامل���كان، وبالتال���ي 
فقد ركزت كل جه���دي يف أن ختاطب 
املوس���يقى اخلاصة به���ذا العمل، الوجدان 

والشعور الديي«.
وُيعّد ش���تينهاوزر واحداً من أشهر املواهب 
املوس���يقية يف أوروبا، ويتميز مبوس���يقاه 
الفري���دة ال���ي متثل حالة م���ن االنصهار 
األوركس���رتا  ب���ني  الفري���د  واالنس���جام 
التكنولوجي���ة  والتقني���ات  الكالس���يكية 

الراقية الي يستخدمها.
ومس���رح جزيرة اجمل���از هو مبثاب���ة املقر 
الش���ارقة عاصمة  الرمس���ي الحتف���االت 
الثقاف���ة اإلس���المية، حيث سيس���تضيف 
معظ���م الفعالي���ات، وه���و األول من نوعه 
املنطق���ة، ومت تصميم���ه  عل���ى مس���توى 
بش���كل يضاهي املس���ارح الروماني���ة، فهو 
مس���رح نصف دائري، مقام على مس���احة 
تبل���غ 7238 م���رتاً مربعًا، وتبل���غ كلفة 
دوالر.  ملي���ون   30 م���ن  أكث���ر  إجن���ازه 
ويض���م املس���رح مدرج���ات مقس���مة على 
جمموعات تتس���ع لنح���و 4500 متفرج، 
وتتوس���طه منصة عرض كبرة يعتليها 
الفنان���ون ألداء عروضهم، كما أنه مزود 
اجل���ودة  عال���ي  بنظ���ام صوت���ي متط���ور 

والدقة.

مسرحية عناقيد الضياء

 تفتتح فعاليات الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية
 املوسيقار

 صربي الشريف
 

•ولد صربي منصور الش���ريف يف مدين���ة طرابلس العام 
.  1933

•الفن���ان الراحل صربي منصور الش���ريف هو أحد أعمدة 
املوس���يقي لدين���ا ب���دأ حيات���ه الفني���ة م���ن خ���الل إلتحاقه 
مبدرس���ة الفن���ون والصنائع مبدين���ة طرابلس وختصصه 

يف املوس���يقي ومن خالل هذا اجملال إستطاع الفنان صربي 
الشريف تعلم وإتقان بعض اآلالت املوسيقية املتوفرة بهذه 

املدرسة وخترج منها العام 1953 .
•إلتح���ق بعده���ا بالق���وات املس���لحة يف جم���ال املوس���يقي 
العس���كرية وش���ارك بالع���زف به���ذه الفرق���ة عل���ي مجيع 
اآلالت النحاس���ية ال���ي خت���ص الفرقة وأصب���ح من خرة 

عازفيها ثم أصبح قائدا هلذه الفرقة.
بالقوات  العسكرية  املوس���يقي  •تولي منصب رئيس قطاع 
تأس���يس  اململك���ة وس���اهم يف  الليبي���ة يف عه���د  املس���لحة 
فرقة املوس���يقي العس���كرية يف بنغازي علي أس���س حديثة 

ومتطورة.
•كان���ت له عالق���ة بالفنان حس���ن عرييب أثن���اء تواجده 
مبدينة بنغ���ازي يف بداية إفتتاح اإلذاعة الليبية الذي دعاه 
لإلنضمام لإلذاعة وس���اهم مع زمالئه الفنانني أمثال علي 
الشعالية والس���يد بومدين وعلي قدوره وسليمان بن زبلح 
وفرج مخي���س ومصطفي املس���تري وحمم���ود الزردومي 
وغره���م يف تكوي���ن اول فرقة موس���يقية باإلذاعة الليبية 

فرع بنغازي .
امللحن���ني واملطرب���ني  •كم���ا ش���ارك يف جل���ان تصني���ف 
باإلذاع���ة ونظرا خلربته الواس���عة يف املوس���يقي س���اهم يف 
تطوي���ر الفرق���ة املوس���يقية وق���دم العدي���د م���ن األصوات 

اجلديدة هلذا اجملال .
•حل���ن لكث���ر من املطرب���ني مثل حمم���د صدقي وامحد 
كام���ل وابراهيم حفظي وعطيه حمس���ن وحممد خمتار 

وخالد سعيد وحممد السليي واملطربة املصرية احالم .
•ومن أعماله املوسيقية اخلالدة موسيقي ) دموع الفرح ( 

والطريق الي القدس ورقصة الشاطي وموسيقي هدي.
املوس���يقي  بفرق���ة  عاملي���ة  مهرجان���ات  ع���دة  يف  •ش���ارك 
 )  1976  –  1975 بيوغس���الفيا  س���راييفو   ( العس���كرية 

وحتصل علي الرتتيب األول يف دورتني متتاليتني .
•كل���ف رئيس���ا ألول مهرج���ان لألغني���ة الليبي���ة الع���ام 

. الذي أقيم بطرابلس   1975
العربية كما شارك  •أختر كعضو يف جممع املوسيقي 
يف عضوي���ة العديد م���ن املهرجانات وحتصل عل���ي العديد 

من األومسة وشهادات التقدير .

  أصدرت مش���يخة األزهر الش���ريف بيانا 
تطال���ب في���ه الس���لطات املصري���ة مبن���ع 
عرض فيلم "نوح" للنجم راس���ل كرو يف 

مصر..
      وق���ال األزه���ر يف بيان���ه ال���ذي نش���ره 
ع���رب موقع���ه اإللكرتون���ي "ه���ذه األعمال 
س���ل،  تتناَف���ى م���ع َمقام���ات األنبي���اء والرُّ
ومتسُّ اجلانب العقديَّ وثوابَت الشريعة 

اإلسالميَّة، وتستفزُّ مشاعر املؤمنني".
ٌم ش���رًعا، وميثِّل  وتاب���ع البي���ان "أمٌر حمرَّ
الش���ريعة  ملب���ادئ  صرحًي���ا  انته���اًكا 
اإلس���الميَّة ال���ي ن���صَّ عليها الدس���تور، 
واألزهر الش���ريف باعتب���اره املرجعيَّة يف 

الشئون اإلسالمية."
وكان م���ن املقرر عرض الفيلم يف مصر 
يف الثامن والعشرين من مارس اجلاري. 

ويأتي هذا بع���د تصرحيات من الدكتور 
عباس ش���ومان، وكيل األزهر الش���ريف، 
العلم���اء،  كب���ار  هليئ���ة  الع���ام  واألم���ني 

لصحيف���ة الي���وم الس���ابع ق���ال فيه���ا إن 
جتس���يد األنبياء فى األعمال السينمائية، 
هو أمر حمرم ش���رعا، مؤكدا أنه سيكون 
لألزه���ر موق���ف ح���ازم حال ع���رض هذا 

الفيلم فى دور السينمات مبصر.
وأش���ار ش���ومان إىل أن هن���اك كثرا من 

الفت���اوى ف���ى الع���امل اإلس���المى ترفض 
جتس���يد الصحابة واألنبياء، وأن احلكمة 
م���ن من���ع جتس���يد األنبي���اء والصحاب���ة 
والعش���رة املبشرين باجلنة وآل البيت هى 
أن املمث���ل مهم���ا أتق���ن دوره ومهما كان 
العم���ل الفن���ى يتمي���ز بأعل���ى درجة من 
اجلودة واإلتقان، فال يس���تطيع أن يظهر 
هذا املمث���ل بالص���ورة نفس���ها التى كان 
عليه���ا أحد األنبياء أو العش���رة املبش���رين 

باجلنة أو أى شخصية من آل البيت.
ح���رام  األنبي���اء  جتس���يد  أن  وأض���اف 
ش���رعا, وقد ح���رم العلم���اء من قب���ل هذا 
العم���ل التش���خيصى, س���واء م���ن املمثلني 
أو املنتج���ني للفيل���م أو املصوري���ن, وكل 
ه���ؤالء آمث���ني ش���رعا, باإلضاف���ة إىل أن 
الرتوي���ج والدعاية هل���ذه األفالم معصية 
ال يرض���ى اهلل عنه���ا, وأيض���ا س���يقع هذا 
اإلث���م عل���ى كل م���ن يش���اهد مث���ل هذه 

األفالم, ومن سيقوم بعرضها.

  األزهر مينع عرض فيلم عن النيب نوح

ه���و اب���ن األس���تاذ رمض���ان األس���ود أح���د 
الرياضيني الذين قدموا للرياضة خدمات 
جليل���ة إب���ان ف���رتة االس���تعمار اإليطالي 
للب���الد ، وإن أراد أحد أن ي���ؤرخ للرياضة 
الليبية يف عهد االس���تعمار اإليطالي البد 
ل���ه أن يذك���ر رمضان األس���ود يف مدينة 
امله���دي املط���ردي  طرابل���س والدكت���ور 
يف مدين���ة بنغ���ازي ، مل���ا قدم���وه مع���ًا من 
جه���د وتضحية م���ن أجل نش���ر الرياضة 
يف مدينتهم���ا . . . ويش���هد اجلمي���ع الذين 
عاصروه���م أنهما قدما لنا تارخيًا رياضيًا 
مش���رفًا ، نق���ش مب���اء الذهب ف���وق جدار 
املس���رة الرياضي���ة يف بالدن���ا ، فقد كان 
هلم���ا الفض���ل يف تأس���يس ف���رق ) القال ( 
أو ش���بيبة العرب الرياضية الي أش���رفت 
على النشاط الرياضي يف ليبيا ، وكذلك 
عل���ى اللقاءات الودية ب���ني فرق طرابلس 
وبنغ���ازي ، والص���ورة ال���ي ألتقط���ت عام 
والي يظهر  1938 يف مدين���ة طرابلس 
فيه���ا احمم���د الفيتوري رئي���س منتخب 
رئي���س  الزنتوت���ي  ومس���عود   ، بنغ���ازي 
منتخ���ب طرابل���س ، والدكت���ور امله���دي 
املطردي ورمضان األس���ود خر دليل على 

ما نقول . 
    ول���د عل���ي االب���ن األصغ���ر لرمض���ان 
األس���ود مبدين���ة طرابل���س ع���م 1950 ، 
ويف ع���ام 1961 اخت���ر ليمث���ل منتخ���ب 
مدرس���ة الظهرة االبتدائية حتت إشراف 
األستاذين حممد إحس���ان وخري سعد ، 
ولربوزه يف تلك البطولة املدرس���ية اختر 
لكي ينضم إىل أشبال فريق العهد اجلديد 
، وتعهده مدرب األش���بال اجلناح األيس���ر 

الرائ���ع امله���دي الس���وكي ، ال���ذي كان 
يف ي���وم من األي���ام جن���اح أيس���ر املنتخب 
اللي���يب يف زمن األحول والبس���كي ونوري 
الرتهون���ي ، وبعدم���ا برز يف أش���بال العهد 
اجلديد دفعه حبه لألهلي وبتش���جيع من 
حمم���ود الش���اوش إىل االنتق���ال للقلع���ة 
الضخ���راء ليصبح فيما بعد العبًا مرموقًا 
بها ويفوز مع هذا الفريق العريق ببطولة 
ال���دوري وال���كأس . . حي���ث ف���از ببطول���ة 
73 و   / 72 71 و   /70 ال���دوري ألع���وام 
73 / 74 و 1978/77، وكذلك ببطولة 

الكأس للموسم الرياضي 1976 . 

    

وم���ن ممي���زات الالع���ب علي األس���ود أنه 
هداف من الطراز األول وس���ريع ، وقدمه 
تعرف طريقه���ا للمرمى ، ولو لعب خلفه 
يف ذل���ك الوقت صانع لع���ب جيد لقدم لنا 
كرة أفضل ولس���جل لنا أه���داف أكثر . 
. ولس���ت أدري مل���اذا تأخذن���ي املقارنة مع 
الالع���ب ع���ز الدي���ن يعقوب قل���ب هجوم 
فري���ق األومليب املصري وال���ذي صنع منه 
صان���ع اللع���ب اجلي���د ب���دوي عبدالفتاح 
هدافًا كب���راً بالرغم من قل���ة إمكانياته 
الفني���ة ، وكل م���ا كان ميلك���ه س���رعته 
اخلارقة ، فقد كان بطاًل يف س���باق املائة 
م���رت ، أما علي األس���ود كان العب���ًا جيداً 
وموهوبًا وحمظوظًا أيض���ًا وحمبوبًا عند 
مجاه���ر األهل���ي ، فقد س���جل الكثر من 
األه���داف ، ورمب���ا يعترب هدف���ه يف مرمى 

تصفي���ات  يف  الس���وداني  اهل���الل  فري���ق 
كأس أندي���ة أفريقي���ا أبط���ال ال���دوري 
ع���ام 1974 وكذل���ك هدف���ه يف مرم���ى 
فري���ق اإلمساعيلي املص���ري يف تصفيات 
البطول���ة نفس���ها ع���ام 1972 م���ن أفضل 
أهدافه ، وهي بالتأكيد تعي أنه ش���ارك 
مع فريق���ه األهلي يف تصفي���ات البطولة 
القاري���ة ، كم���ا أن���ه ش���ارك أيض���ًا م���ع 
املنتخ���ب اللي���يب يف كأس فلس���طني عام 
 1976 ع���ام  منرتيال  وتصفي���ات   1973
، وتصفي���ات كأس الع���امل يف األرجنتني 
ع���ام 1978 ، وبطول���ة اجلالء عام 1971 

، وس���جل للمنتخ���ب 9 أه���داف ، ويعت���ز 
بهدفه يف مرمى منتخب اإلمارات . 

ويف دورة اجلالء الثانية عام 1971 لعبنا 
مع���ًا يف منتخ���ب ليبيا ) ب ( وعس���كرنا يف 
املدين���ة الرياضي���ة ، وعق���ب مباراتن���ا مع 
الفري���ق الفلس���طيي وال���ي فزن���ا بها 3 � 
1 ، وه���ي بتاري���خ 9 يولي���و 1971 والي 
ج���رت مبلع���ب مدين���ة طرابل���س طل���ب 
م���ي أن خن���رج مع���ًا يف جول���ة يف مدينة 
طرابلس وقال لي س���رتى كيف يعاملنا 
مجه���ور األهل���ي ، وذهبن���ا مع���ًا إىل حمل 
لبي���ع التلفيزيونات وطل���ب منه تلفزيون 
حبج���م كبر وس���أله عن س���عره ، ولكن 
الرجل كان مش���جعًا لفريق األهلي قال 
هذا التلفزي���ون هدية مي إليك ملا قدمته 

يف مباراة ليبيا وفلسطني . 
والالعب علي األس���ود إضافة إىل تارخيه 
الكروي وموهبته الرائعة فهو أيضًا العب 
يتمت���ع بأخالق رياضية عالية ، وجمامل 
، وجييد احلديث والتواصل مع األصدقاء 
واجلمه���ور ، وحيم���ل حبًا خالص���ًا ملدينة 
بنغازي ، وأنا أعترب نفس���ي أحد أصدقائه 
يف ه���ذه املدين���ة ال���ي وس���ع قلبه���ا حلب 
اجلمي���ع وخاص���ة الرياضي���ني املوهوبني 
والذين قدموا هلذه اللعبة اإلبداع والعطاء 
، ويف كل م���رة  يزور فيها مدينة بنغازي 
كان يسأل عي ويزرورني يف منزلي مع 
صديق���ه بك���ره ، وكن���ا نتس���امر وجنرت 
الذكريات عن زمن العمالقة الرياضيني 

الذين قدموا لنا تارخيًا كرويًا مشرفًا. 
حتي���ة ح���ب واح���رتام إىل ذل���ك الالع���ب 
املوهوب وابن أح���د الذين قدموا للرياضة 
م���ن  الكث���ر  وأعطوه���ا   . حياته���م  كل 
اجله���د والعم���ل ومل ينتظ���روا م���ن أح���د 
أن يذكره���م أو أن يكرمه���م ألن عملهم 
كان خالص���ًا هلل وللوط���ن الذي عش���قوه 

دائمًا 
الصورة املرفقة:

 ،  1976 ع��ام  الطرابلس��ي  األهل��ي  فري��ق  ص��ورة   �  1
ويظه��ر فيه��ا : أبوغالي��ة وحمم��ود ع��وض ، واهلامشي 
البهل��ول ، وعبدالب��اري الشركس��ي ، واحل��ارس خليف��ة 

بونوارة والنابولي . 
الثاني  الرتتيب  بكأس  والفوز   ) ب   ( ليبيا  منتخب   �  2
 ، الرابط��ي  اليم��ني : بان��ي ، نوريت��ا ،  �وقوف��ًا م��ن   :
عل��ي حمم��د ، بوك��ر ، الس��وكين ، فتح��ي الس��احلي ، 
التكماك . و� جلوسًا : يوسف إبراهيم ، نافع ، اخلراز ، 

حسني الشريف ، علي األسود . 

علي رمضان األسود
قلب هجوم منتخب ليبيا ) ب (

يف دورة اجلالء الثانية عام 1971 م

األنديــة الرياضيـة
واهلاجس املادي ... !!!

نع���ود مرة أخ���رى للحديث ع���ن األندي���ة الرياضية والي 
س���بق أن حتدثنا عنها عدة م���رات والي كانت يف مرحلة 
قدمي���ة أهم وأبرز العناصر الي أس���همت  يف دعم وتطوير 
احلركة الرياضية وقدمت مئات الرياضيني اللذين رفعوا 
راي���ة الوطن عالي���ة كما قدم���ت أيضًا عش���رات القيادات 
الرياضي���ة والي وصل���ت إىل قي���ادة ، عدد من املؤسس���ات 
الرياضي���ة واإلعالمي���ة واإلداري���ة ثم مرت به���ا فرتة من 
الرتاج���ع والتدني حتى وص���ل إىل قيادته���ا بعض ممن ال 
يس���تحقون هذا الش���رف ... حبكم نظام متسلط حتكم يف 
رقاب العباد ... ومع بداية انطالق ثورتنا اجمليدة يف السابع 
عشر من فرباير بدأت تلوح يف األفق بوادر مشجعة ولكنها 
غر مبنية على دراسة أو قواعد سليمة وحتى أن الالئحة 
املوح���دة لألندية الرياضية الي ش���كلت هلا جلنة من قبل 
وزارة الش���باب والرياض���ة . وبذل���ت ه���ذه اللجن���ة جه���وداً 
كب���رة ومن خ���الل أجتماعات عديدة ولك���ن الالئحة مل 
تص���در حتى اآلن وجرت انتخاب���ات األندية الرياضية من 
خالل قرار قاصر به كثر من الثغرات وبعد أن قرر احتاد 
كرة القدم أن ينظم مس���ابقة كرة القدم لفرق الدرجة 
األوىل بدأت األندية الرياضية تطالب بضرورة أن حتصل 
عل���ى الدعم املادي .. وجتاوب وزير الرياضة املس���تقيل مع 
طلب���ات األندية ومنحه���ا املاليني والي ذهب���ت إىل جيوب 
الالعبني وم���ن بينهم كثر اليس���تحقونها ومدربني من 
بينه���م م���ن ال يق���دم ش���يئًا وس���وف ال يس���تطيع أن يقدم 
شيئًا وس���ارت املسابقة والي مل نكن نتوقع جناحها ولكنها 
س���ارت رغم أنها مس���ابقة بدون حضور اجلماهر وقاعدة 
اهلب���وط فيه���ا معطلة وأنته���ت مرحلة الذه���اب ثم جاءت 
بداي���ة مرحلت اإلياب ولكن األندية الرياضية الي أغرتها 
املاليني الي دفعت هلا من قبل الوزير املس���تقيل بدأت تلوح 
وتطال���ب بالدع���م من جدي���د حتى إن األمر ق���د يؤدي إىل 
ع���دم اس���تمرار املس���ابقة وتوقفها مما س���يكون ل���ه التأثر 

السليب على تنظيم االستحقاق األفريقي 2017 . 
ترى كيف ميكن أن يكون احلل ؟؟؟ !!

أهمية التدريب 
والتأهيل

التدريب والتطوير والتأهيل عوامل هامه واساس���ية 
ت���ؤدى اىل رفع مس���توى املنظوم���ة الرياضية والتى 
تتك���ون من جمموعة م���ن العناصر حي���ث الالعبني 
واملدرب���ني واإلداريي���ني كله���ا حتت���اج اىل التدريب 
واالهتم���ام املس���تمر ب���ل حتى اجلماه���ر حتتاج اىل 
التوعي���ة والتوجي���ه .. وق���د افرحن���ا أن نق���وم بعض 
االحتادات الرياضية بارس���ال عدد م���ن املدربني اىل 
دورات خ���ارج أرض الوط���ن ولك���ن ما دعان���ا لكتابة 
هذه الكلمة ، ه���و ان ننبه اىل ضرورة أن يكون االمر 
مدروس���ًا ومنظمًا حت���ى يعود بالفائ���ده املرجوه وال 
ينحصر يف س���فر ال يفيد .. الب���د أن تدرس الدورات 
ومستوياتها أن يوجه لكل منها املناسب هلا االن هناك 
فرق بني مشارك مل حيصل على دورات سابقه وآخر 
توفرت له الفرص���ة يف احلصول على دورات وجييد 
لغ���ة اجنبي���ه عل���ى ان يرافق املس���افرين عض���واُ من 
االحتاد أو من يكلف بذلك ويقوم بأعداد تقرير يعد 
ذلك يتضمن وضع املش���اركني م���ن مجيع النواحي 

الفنية والسلوكية . 
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