
جينتاوفالدميير بوتني

أنفسهم  ع��ن  اإلع���ان  ليبيون يف  ب��دأ مرشحون 
وبرامجهم وتعليق صورهم يف شوارع لم تشهد طوال 
42 سنة سوى صورة شخص واحد مع انطاق حملة 
انتخابات املؤمتر الوطني يوم االثنني املاضي إيذانًا 
بفتح الطريق أمام أول استحقاق دميقراطي يف الباد.

أمام  أن��ه  لانتخابات  العليا  املفوضية  وأعلنت   
املرشحني 18 يومًا للقيام بحملتهم )من 18 يونيو 

وحتى 5 يوليو(. 
وقالت املفوضية إنها أبقت على 2501 مرشح 
سياسية.  مجموعات  م��ن  مرشحًا  و120  مستقل 
وسيخوض االنتخابات مرشحون من 142 مجموعة 

سياسية. 
)حوالي  الليبيني  بتوجه  احلملة  ه��ذه  وستتوج 
2.7 مليون ناخب تقدموا للتسجيل من أصل 3.4 
مليون يحق لهم التصويت( يوم 7 يوليو إلى صناديق 

اإلقتراع يف عموم الباد النتخاب األعضاء ال� 200 يف 
املؤمتر الوطني والذين سيعينون جلنة خبراء تكلف 
بصياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك يف 

استفتاء على الشعب.
 وسيقدم املجلس الوطني االنتقالي الذي تولى 
تسيير الباد بعد سقوط النظام السابق استقالته 

إثر أول اجتماع للمؤمتر الوطني. 

يتفتفت  ملعمر  ن��ق��ول  »أن���ا 
كيف هالزرع، ويخطانا، يطلع 
هو وعويلته وعيلته بس، يطلع 

ما عاش نبوه « .
القذايف  لو استوعب   ترى 
ه����ذه ال��ن��ص��ي��ح��ة احل��ك��م��ة من 
الطفل »سراج سالم املغربي« ابن 
اجدابيا الذي شاهده العالم عبر 
قناة »اجلزيرة« يف بداية الثورة 
يف ليبيا وهو  يدعو الدكتاتور 
إلى الرحيل هو وعائلته بعد أن 
بدأت كتائبه املدججة بكل صنوف 
األسلحة شن احل��رب على كل 
عليهم  املوت  وتوزيع  الليبيني، 
أجمعني، وهو الذي وعدهم كذبا 
بتوزيع الثروة عليهم أجمعني! 
ترى لو حزم الطاغية حقائبه 
ورحل وترك الليبيني لشأنهم  كم 
من الدماء كانت ستحقن، وكم 
من اخلراب ما كان ليحدث وملا 
كان هو انتهى تلك النهاية التي 
اختارها لنفسه عندما اختار ما 

طلبه سراج أيضا أن »يتفتفت 
كيف هالزرع«، وفعا تفتت النظام 
شخوصا وكيانا وتناثرت بقاياه 
خارج الباد، سراج غاب عن هذه 
الدنيا بعد صراع غير متكايفء 
م��ع م��رض ع��ض��ال داه��م��ه وهو 
ارادة اهلل- لكنه  طفل – وتلك 
سيبقى يف ذاكرة الليبيني طاملا 
تذكروا ثورتهم، ثورة 17 فبراير 

التي صار طفل اجدابيا أيقونتها 
التي هزت وجدانهم وتفاءلوا بها 
وزادتهم قوة واميانًا بالنصر الذي 
حتقق، وكتب لسراج أن يعيش 
زمنا منه قبل أن يرحل وترجع 
ال�����روح إل���ى ال���ب���اريء ع���ز وج��ل 
عائلة  تعزي  »امل��س��ار«  صحيفة 
سراج وتعزي الليبيني فيه وتدعو 

اهلل أن يسكنه فسيح جناته.

عواصم – مواقع 
قال وزير اخلارجية املصري »محمد 
إن��ه يثق يف عبور مصر املرحلة  ع��م��رو«  
االنتقالية الراهنة بنجاح وعودتها إلى 
بناء االقتصاد الوطني خاصة مع تقدم 
العملية السياسية والوفاء باستحقاقاتها. 
جاء ذلك خال لقاء الوزير محمد عمرو 
يوم االربعاء مع وزير اخلارجية املجري 
يانوس مارتوني الذي يزور القاهرة حاليا .
ال��ى ذل��ك وص��ف مراقبون يقيمون 
االح���وال  ال��ق��اه��رة  امل��ص��ري��ة  بالعاصمة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ى ال��ب��اد ب��أن��ه��ا  يكتنفها 
املحكمة  ق���رار  بعد  واحل��ي��رة،  الغموض 

الشعب  مجلس  حل  العليا  الدستورية 
واص������دار امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��رى م��رس��وم��ا 
بتكملة التعديات الدستورية السابقة 
مبواد حتد من صاحيات رئيس اجلمهورية 
وجتعل السلطة التشريعية فى يد املجلس 
العسكرى حلني اصدار دستور جديد واجراء 
انتخابات جديدة ملجلس الشعب األمر 
الذي دعا بعض فصائل العمل السياسي 
فى مصر للخروج مليدان التحرير مطالبني 

بإلغاء االعان الدستورى املكمل ..
 وزاد م��ن ت��وت��ر امل��وق��ف ح��س��ب ه��ذا 
املراقب تضارب املعلومات حول الرئيس 
القادم ملصر بعد انتهاء عملية االنتخابات 

خاصة وان املرشحني املتنافسني الدكتور 
محمد مرسى مرشح االخوان املسلمني 
والفريق احمد شفيق قد اقاما مراسم 
احتفالية بفوز يدعيه كل منهما مبقعد 
الرئاسة الذي لم يعلن رسميا بعد من 
الفائز به ، األمر الذي احدث بلبلة كبيرة 

بالشارع السياسى املصرى .. 
فى اثناء ذلك أعلن خبر وفاة الرئيس 
املخلوع حسنى مبارك اكلينيكيا ومت نقله 
ملستشفى املعادى العسكرى واتضح بعد 

ذلك انه فى غيبوبة فقط ..   
إل����ى ذل����ك وص����ف وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
البريطانى وليام هيغ املوقف السياسى 

فى مصر بأنه حلظة فارقة فى العملية 
التى تستهدف الوصول إلى حكم مدني 
دميوقراطي. .وأعرب هيغ فى كلمة أمام 
البرملان القاها الثاثاء عن قلق احلكومة 
البريطانية من قرار حل مجلس الشعب 
املصرى وإعادة سلطة االعتقال واالحتجاز 
لقوات اجليش داعيا إلى صياغة الدستور 
اجلديد وإجراء االنتخابات التشريعية فى 
أسرع وقت ممكن.  وأكد هيغ أن بريطانيا 
ستواصل تقدمي الدعم للشعب املصري 
وستتعاون مع القيادة اجلديدة املنتخبة 
مشيرا يف الوقت ذاته إلى أن اخلارجية 
املصريني  املسؤولني  أبلغت  البريطانية 

ب��ج��وان��ب ال��ق��ل��ق اخل���اص���ة ب��ال��ت��ط��ورات 
األخيرة.

إل��ى نقل  م��ن جانبها دع��ت فرنسا 
»سريع ومنظم« للسلطة  إلى سلطات 
ما  على  دميقراطيا«،  منتخبة  مدنية 
أعلنت اخلارجية الفرنسية. وقال املتحدث 
باسم اخلارجية الفرنسية برنار فاليرو يف 
لقاء صحايف »إننا نعبر عن قلقنا حيال 
القرارات التي اتخذت وتؤثر يف استمرار 
االنتقال الدميوقراطي« مشيرا إلى أن 
ومنظما  سريعا  »انتقاال  تريد  فرنسا 
ل��ل��س��ل��ط��ة ك��ام��ل��ة إل���ى س��ل��ط��ات مدنية 

منتخبة دميقراطيا«.

تواصل جلنة من احلكماء 
يعتبره  ما  لتطويق  جهودها 
فتنة  بشبح  الليبيني  معظم 
والعمل من أجل حقن الدماء 
األشقاء  القتتال  حد  ووض��ع 
م��زدة  منطقتا  شهدته  ال���ذي 
والشقيقة طوال أكثر من أسبوع.

وأثمرت هذه اجلهود على 
اتفاق هدنة ملدة ثاثة أيام اعتبارًا 
من اليوم األربعاء يقضي بوقف 
النار ووضع مستشفى  إطاق 

مزدة  حتت جلنة إشراف محايدة 
ودعوة اجليش الوطني للدخول 
إلى مدينة مزدة لإلشراف على 
آلية وقف إطاق النار والتعامل 
مع مصادر النيران التي ال تلتزم 

باإلتفاق.
وتشير األنباء الواردة من 
الشقيقة ومزدة إلى أن هدوءًا 
مشوب باحلذر ساد البلدتني.
وتأتي هذه التطورات بعد 
صدور بيان ثاثي من املجلس 
الوطني االنتقالي واحلكومة 

االنتقالية ودار اإلفتاء دعا إلى 
النار  الفوري إلط��اق  الوقف 
واعتبر مناطق اإلقتتال منطقة 
عسكرية وهّدد باستخدام القوة 
ض���د م���ص���ادر ال���ن���ي���ران ال��ت��ي 

تستهدف املدنيني.
ي��ذك��ر أن إش��ت��ب��اك��ات بني 
م����ج����م����وع����ات م���س���ل���ح���ة م��ن 
وامل��ش��اش��ي��ة  ال��زن��ت��ان  قبيلتي 
أدت إلى سقوط أكثر من 60 
قتياً وعشرات اجلرحى حسب 

مصادر طبية موثوقة.  
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اإلنفالت واإلنقالب
في المسار

ثمة إن��ف��ات يف ال��ب��اد، ه��ذه حقيقة ال حتتاج ألن ن��درج 
ترديدًا  أشبع  ال��ذي  الشفافية  مصطلح  ضمن  بها  اإلعتراف 
خطر  التي  اللحظة  تلك  يلعن  بعضنا  بات  حتى  واستهاكًا 
فيها للرئيس السوفييتي سابقًا »ميخائيل غورباتشوف« قبل ربع 
قرن أن يعيد إلى احلياة السياسية مصطلح ال� ) غاسنوست( 
الذي عرفه املجتمع السياسي السوفييتي يف اخلمسينيات، وما 

بات يعرف عند العرب ب� )الشفافية(.
 ثمة إنفات ال يحتاج إلى التمحيص والتحليل واإلستنتاج 
الكثير ممن )غنموا!(  ، وإال ما مسمى إص��رار  ب��وج��وده  لنقر 
الساح خفيفًا ومتوسطًا وثقياً على البقاء هم وما غنموا 
خارج مؤسسات الدولة وخططها ومسارها ؟!، ما معنى التمترس 
يف ممتلكات عامة كان يفترض أن تسّلم للدولة ؟!، ما معنى 
كانت بحوزة  وع��ق��ارات خاصة  اليد على مقار  استمرار وض��ع 
رموز النظام السابق بينما كان يفترض أن تؤول جميعها إلى 

يد الدولة وحدها ؟! 
ما معنى التعدي على املخططات العامة والبناء العشوائي، 
وجرف األشجار ، واحتال األرصفة بنصب األكشاك عليها وحتويل 
بعضها إلى معارض لبيع السيارات ؟!، ما معنى أن يحّول البعض 
نفسه إلى بديل للدولة ويسرق دورها فيعتقل ويحقق ويسجن، 
بينما ياحق آخرون  الناس يف الطرق واألماكن العامة ليطعنوا 
يف أخاقهم وليحاولوا بالّنهر والزجر أن يعيدوا تربيتهم؟! ثم 
قبل ذلك وأهم منه هو إستسهال الركون إلى الساح للمطالبة 
مبا يعتقد أنه حق وأداة للتعامل بني املختلفني أو املتخاصمني 
ووسيلة لتصفية حسابات قدمية، وكأننا يف حاجة إلى مزيد 
من الدم ومن اخلراب الذي خلفه النظام الزائل ! وما ذا ميكن 
أن نسمي إستسهال القتل ؟! ماذا ميكن أن نسمي اإلستخفاف 

بالدولة وبهيبتها والسلوك املعرقل لبناء الدولة؟!
الليبيون ثورة فبراير؟! أمن أجل هذا سالت  ألهذا فّجر 

دماء الشهداء واجلرحى وفقد من فقد ؟!
ثمة إنفات الشك، وهذا ما يعقب الثورات غالبًا، وهو إنفات 
متوقع ولم تنفك منه ثورة يف التاريخ، ورمبا يرى املتفائلون 
أنه يحدث بخسائر أقل مقارنة بتجارب أخرى يف التاريخ، لكن 
اخلوف أن تطول احلالة وينفلت اإلنفات نفسه لنجد أنفسنا 
أمام هاجس مشروع للخشية من أن يتحول اإلنفات إلى انقاب! 
ولن يكون إنقابا ناعما كما هي احلالة يف مصر أو كما كاد أن 
يتخل من  لم  بالساح طاملا  إنقاب  لكنه  تونس،  يحصل يف 
بيده الساح خارج الدولة عن ساحه ويعتقد أنه فوق الدولة 
بشرعية الثورة! وطاملا ظل من يعتقد أن قوته ستبقى ما بقيت 
الفوضى وتنتهي عندما تقوم الدولة ! لذا ثمة من ال يستسيغ 
إستحقاق االنتخاب بإعتباره أول اجلسر املؤدي إلى الدولة، ولن 
نركن إلى املصادفة وحدها حني نرى التفجير يحدث ويتمدد 

كلما قرب أوان االستحقاق ! وها نحن يف قلب املشهد .

■ رئيس التحرير                   

13 - 1215 - 14 21 - 20 رياضـــةاقتصادتحقيق
 املركزية وراء تدهور

 اخلدمات بامليناء..
االقتصاد الليبي يتعافى واألعمال 

تعود إلى طبيعتها
هل يلعب الزوي

 ألوكسير الفرنسي ؟

لوس كابوس - ا ف ب : 
فرضت األزمة السورية نفسها 
على جدول أعمال قمة مجموعة 
العشرين يف لوس كابوس باملكسيك، 
إال أن روس��ي��ا وال��ص��ني ال ت��زاالن 
ترفضان االل��ت��زام مب��وق��ف دول��ي 

لاطاحة بنظام بشار االسد.
ووجد الرئيس االمريكي باراك 
اوباما نفسه مضطرًا الثاثاء، غداة 
لقائه االول على هامش القمة مع 
بوتني،  الروسي فادميير  نظيره 
لاقرار بانه »ال اعتقد أن بوسعنا 
روسيا  ان  املرحلة  ه��ذه  القول يف 

والصني انضمتا إلى صفنا«. 
واوضح اوباما انه قال لبوتني 
ولنظيره الصيني هو جينتاو الذي 

التقاه ايضا على هامش القمة، ان 
االسد ال ميكن ان يظل يف احلكم 
بعدما اتهم نظامه بقتل عدد كبير 

من املدنيني.
واض�����اف ان م��وس��ك��و وب��ك��ني 
»تقران بان الوضع احلالي خطير 
)...( وبانه ال يخدم مصاحلهما«، اال 
ان العاقات التاريخية بني روسيا 
وسوريا وحتّفظ الصني ازاء التدخل 
يف الشؤون الداخلية لدول اخرى 
يعيق التوصل إلى تسوية لألزمة 
السورية..لكن بوتني رد بالقول »ان 
ال احد يحق له ان يقرر بالنيابة 
عن دول اخرى من يجب ان يتولى 
احلكم فيها«. وتابع بوتني ان »تغيير 
النظام ليس املهم بل املهم هو انه 

وبعد تغيير النظام بشكل دستوري 
يجب وض��ع ح��د الع��م��ال العنف 

واحال السام يف الباد«.
وكانت روسيا والصني وجهتا 
ن����داء يف م��ط��ل��ع ش��ه��ر ي��ون��ي��و من 
اج����ل ع��ق��د م��ؤمت��ر دول����ي ج��دي��د 
ح��ول س��وري��ا يضم »ال����دول التي 
ل��ه��ا ت��أث��ي��ر ف��ع��ل��ي ع��ل��ى مختلف 
ف��ئ��ات امل���ع���ارض���ة« ال��س��وري��ة مثل 
تركيا والعراق واجلامعة العربية 
واالحتاد االوروبي والدول االعضاء 
يف مجلس االمن الدولي.. وتعتبر 
ال����دول ال��غ��رب��ي��ة االس����د امل��س��ؤول 
العنف على  أع��م��ال  ع��ن  الوحيد 
األرض بينما تتهم روسيا والصني 

املعارضة ايضا. 
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دخان الفتنة

أوباما للرئيسين الروسي والصيني :

سراج سالم املغربي

صناديق االقتراع

باراك اوباما



 خالد جنم
الوطني  املجلس  ضد  مواطن  من  شكوى  »امل��وض��وع 

االنتقالي:
االخ النائب العام.....

بعد التحية...
الشكوى  بهذه  إليكم  اتقدم  جنم  خالد  امل��واط��ن  ان��ا 
أعضاء  مع  للتحقيق  أمامنا  املسؤولة  اجلهة  بصفتكم 
املجلس االنتقالي املؤقت ملعرفة مالبسات ومن وراء التغيير 
والتحوير وتعديل يف بعض القرارت املصيرية والتي هي 
مصير كل مواطن ليبي والتي كثر اجلدل فيها بني حتى 

أعضاء املجلس نفسهم واعترفات البعض منهم بتغيير 
مامت االتفاق عليه....

اإلعالن الدستوري عدل، قانون االنتخابات عدل ومت 
تغييره. قانون األحزاب عدل، وبيان املجلس الوطني مت 
حتويره .. وما خفي كان أعظم .. وأصابع االتهام متوجهة 

نحو أشخاص بعينهم ...
عليه اطلبكم باتخاذ اإلجراءات الالزمة باخلصوص 

واضعكم امام مسئولياتكم امام اهلل والشعب الليبي ....
عاشت ليبيا حرة ابيه

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ق����ال ع��ض��و امل��ج��ل��س 
ال��وط��ن��ي االن��ت��ق��ال��ي عن 
السيد  ط��راب��ل��س  مدينة 
ميالد العود أنه يف حالة 
تثبت التحقيقات أن السيد 
سالم اجلويلي وزير الدفاع 
قد انحاز الى طرف معني 
يف األحداث التي شهدتها 

الليبية األسبع املاضي فان االج��راءات الالزمة  بعض املاطق 
ستتخذ يف هذا اخلصوص 

العود يف حديث مع قناة  وم��ن جانب آخ��ر أض��اف السيد 
)ليبيا احلرة( ان لقاء جمع املجلس الوطني االنتقالي والثوار 
»احلقيقيني« مت خالله مناقشة األوضاع التي تدهورت يف أكثر 

من مكان من البالد .
وأعلن السيد العود أن الثوار تعهدوا بأنهم سيكونون الذراع 
احلديدية ضد كل من يحاول املساس بوحدة التراب الليبي , 
مشيرا الى أن املجلس الوطني ينظر بقلق شديد  الى وجود 
األسلحة الثقيلة خارج معسكرات الدولة وان املطلوب ارجاع 

تلك األسلحة الى هذه املعسكرات حتت سلطة الدولة

Fathi Msallati
* من قال أن وجود وزارة لإلعالم يناقض الدميقراطية 

أو حرية الصحافة ؟
ومن قال أن وجود مجلس لإلعالم مستقل عن الدولة 
يصنعه جميع اإلعالميني يف مهرجان كالذي أقيم يف جادو؟

متثيل اإلعالميني )أفرادًا( هو مسألة حتققها النقابات 
اإلعالمية املتنوعة .. أما مجلس اإلعالم ففكرته األولى 
التي مت عجنها هي أنه مكون من املؤسسات اإلعالمية .. 
لقد كان يجب أن ينتظم اإلعالميون يف مؤسساتهم 
ثم يشكلوا نقابات حسب االختصاص )الصحفي غير 
الفنان .. غير الكاتب غير غير..( .. ثم يشكلون نقابات 
عامة على مستوى الدولة .. وقد يشكلون احتادًا يجمع 

جهد نقاباتهم إذا شاؤوا..
أما املجلس: فكان يجب أن يضم مسؤولي املؤسسات 
اإلعالمية عامة كانت أم خاصة )مدير إذاعة .. مدير وكالة 

.. مدير صحيفة.. مدير مطبعة .. الخ(

Salah Agina
هل يعقل و احلديث إلى املسهمني يف الثقافة الليبية - أوالً- أن 
متر الذكرى السنوية ل���:علي فهمي خشيم – العالمة والرائد- وال 
»الفيس بوك«  إبراهيم حميدان عبر صفتحه يف  الكاتب  إال  أجد 
إنه علي فهمي خشيم مبواسمه وكتبه وتراتبيته؟  ُيذكر برحيله؟ 
هل هناك شيء ما مي��ارس االغتيال ضد ليبيا من خالل رجالها 
الفكريني االستثنائيني ؟ هل هناك ق��راءات على مشجب التهمة 
السياسية تطاله ؟ وإن كانت هناك - مثالً- أليس من واجبنا - مرارًا 
أن  أم  ؟  ارتعشت  أو  اهتزت  وإن  ال��رم��وز حتى  - احلفاظ على  قلنا 
هناك من يحقد من املثقفني أنفسهم إلخفاء كل اسم وكل معني 
وكل تراتبية ؟ سؤال ح���ااااااااارق ومؤلم !! فاملؤلم لو كان الفقيد 
أحد السايكوباتيني من بهوميي الثقافة لكانت الدنيا انقلبت ولم 

تقعد: اللعنة على عدم الوفاء

بشير السويحلي
ليبيا على مفترق طرق..ليبيا متر بأيام حساسة وحلظات حرجة..

نحن على بعد أسابيع من قيام أول برملان منتخب يف ليبيا اجلديدة.. 
ولألسف الشديد نرى هذه االشتباكات هنا وهناك.. مسلسل لم ينتِه 
بعد.. وضحايا يسقطون كل يوم...ملاذا؟؟..ألسباب كثيرة وعديدة..

أهمها..لم نستطع أن نتفق.. لم نستطع أن نتعلم كيف نتنازل من أجل 
ليبيا مثل ما فعل أجدادنا..املسؤولية مشتركة بني مجلس انتقالي 
ضعيف.. وحكومة مغتربني.. وثوار مشتتون..ونخب سياسية تتطاحن 
من أجل املقاعد.. احلل.. اجللوس إلى طاولة ح��وار.. وقيام جبهة 
وطنية تتكون من الثوار احلقيقيني والساسة الوطنيني..واالتفاق 
على صيغة توافقية تشمل اجلميع..ألننا يجب أن نستوعب احلقيقة 

التي تقول.. إما أن ننجح جميعًا.. أو نخسر جميعًا.

Ahmed Fagih
انتظرنا أمام أجهزة التلفزة عندما قرأنا إعالنًا يف القناة الوطنية 
يقول إن الشيخ مصطفى عبد اجلليل سيوجه كلمة إلى الشعب وبعد 
طول انتظار ظهر الرجل يتحدث عن فضل شهر رمضان بني الشهور 
وعن وصايا الرسول التي قالها يف حجة الوداع عن جترمي االقتتال 
يف األشهر احلر م واكتفي بذلك وهو كالم طيب لكنه لم يكن كافيًا 
لتهدئة اخلواطر وتقدمي صورة للشعب ما يحدث يف نقاط متفجرة 
من البالد ، نعرف جميعًا خطورتها، ما حدث يف مطار طرابلس الدولي 
، وما حدث يف منفذ راس جدير ، ثم االقتتال وسقوط الضحايا، الذي 
جتدد قبل القائه للخطاب واالحتراب الذي تسبب يف سقوط عدد 
من الضحايا يف مزده وكان الشعب ينتظر ممن يقوم مبهمة رئيس 
الدولة مؤقتًا أن يشرح ما يحدث ويقدم االنذار ملن اخطأ ويعد املظلوم 
باالنصاف ويسأل الناس جميعًا الوقوف أمام أجهزة الدولة الرسمية 
وهي تؤسس لدولة القانون وتفرضة بالقوة وإذا لزم بالسالح على من 
يريد اخلروج عليه كما يحدث يف كل دول العالم التي حتترم نفسها 
وحتترم مواطنها، ولكننا يف الوقت الذي نقول له هذا الكالم كنا نود 
ولهم احلنكة واخلبرة  والسياسة  أهل اخلبرة  يكون بجواره من  أن 
افهامه مبا تقضي به واجبات رئيس الدولة واعرافها ونواميسها بل 
ويكتبون له ما يجب أن يقوله كما يفعل أركان احلكم لرئيس الدولة 
يف كل بالد العالم، ولكن الشيخ خرج ولم يقل شيئًا مفيدًا غير شىء 

اشبه بخطبة اجلمعة يف غير يوم اجلمعة.

● »القانون مثل شبكة العنكبوت ، ميسك بالفراشات، وتطيح به الطيور اجلارحة«
● »من أراد أن يسير باستقامة يف طريق مّعوج كان عليه أن يهدم بيوتًا كثيرة «

مثلني من أملانيا
● يبدو أن العنكبوت لن ينتظر كثيرًا ليتم اإلطاحة به!!إن لم ُيطاح به..يف ظل تأجج 
حوار حول املحاكم التي ستقام..فإذا أصدر املجلس الوطني  االنتقالي قانونًا تستند عليه 
املحاكم الليبية اآلن فستقوم قائمة منظمات املجتمع املدني محتجة على قانون يصدره 
غير صاحب احلق التشريعي كما تذكر بعض مواقع التواصل االجتماعي..فما هو احلل يف 
نظرهم؟؟أن تقام محاكم سياسية تستند إلى قانون سابق؟؟هذا هو الذي سيحدث إذا كان 
الفراغ سيكون سائدًا يف املرجعيات القانونية؟؟وإال ما معنى عقد محاكمات لن جتد أمامها 
غير قانون اإلدعاء الشعبي لتحكم به..ولن يجد املحامون أي مخرج للقيام مبهامهم يف ظل 
هذا الوضع ألن اغلب مواد القانون تخضع املحاكم للظروف املُشددة يف أدنى حاالتها وبذلك 

يكون شعار »املتهم بريء حتى تثبت إدانته« شعارًا مفرغًا من مضمونه والقيم التي قام عليها 
دوليًا وإنسانيًا..وإذا لم يصدر قانون يأخذ يف اعتباره حقوق اإلنسان فإن كل ما سيحدث عبارة 

عن مفارقة مضحكة إذ سيحاكم نظام سابق بالقانون نفسه الذي أصدره النظام ذاته !!. 
● ال افهم يف القانون كثيرًا كمهنة.. لكن ثقافتي قريبة له ألني عشت يف جو أسري له 
عالقة بالقانون…فهل ميكن بقراءة بسيطة ان نسأل بأي قانون ومرجعية ميكن أن حتكم 
وإجراءاته  وقوانينه  السابق  الشعبي  اإلدع��اء  مرجعيات  غير  املتهمني  على  اآلن  املحاكم 
االستثنائية؟؟سؤال تبادر إلى ذهني وأنا اقرأ خبرًا يف أحد املواقع  الليبية اختزل بعضًا 
منه بني قوسني )بدأت ليبيا يوم الثالثاء أول محاكمة مدنية ألشخاص يشتبه بأنهم من 
مؤيدي بدعم نظام القذايف مع مثول خمسة رجال متهمني بالتخطيط لزعزعة االستقرار 
يف قفص االتهام بحسب ما أعلنه مسؤولون.. والقاضي أرجأ املحاكمة -التي تعقد يف الزاوية 
أسبوعًا بطلب من محاميي الدفاع. وقد نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن رئيس املحكمة 

قائالً: خارج القاعة »قضية اليوم… تتعلق مبجموعة من املوالني للنظام السابق.. هم كانوا 
يخططون للقيام بأعمال إرهابية وخلق حالة عدم استقرار يف البالد وأيضا حمل أسلحة. 

كما أفاد أن بعض املتهمني اعترفوا بأنهم شاركوا يف القتال مبعارك يف بعض املناطق«
● تقول اللجنة العربية حلقوق اإلنسان عن قانون اإلدعاء الشعبي الليبي يف مدونة 
طويلة أصدرتها عام 2002م. ..])أعطت املادة 22 من القانون)قانون محكمة الشعب( لعضو 
مكتب اإلدعاء الشعبي)وهو ليس بقاضي حتقيق( حق حبس املتهم على ذمة التحقيق »45 
يومًا«. ولرئيس مكتب اإلدعاء )هو أيضا ليس بقاٍض( حق حبسه »90 يومًا« أخرى مقارنة 
بحق النيابة العامة املؤقت يف قانون اإلجراءات ب� »6 أيام فقط«. مبا يحمله ذلك من معاني 
اإلمعان يف مكتب اإلدعاء حق احلبس على ذمة التحقيق إلى ما مجموعه »135 يومًا«.
كما أن املتهم كما تذكر الوثيقة ليس من حقه االستئناف إال يف دائرة استئنافية استثنائية 

أيضا وال يسمح له أيضا باللجوء إلى املحكمة العليا إال يف حاالت اإلعدام.. 

كان يجب أن ينتظم 
اإلعالميون

اللعنة على عدم الوفاء

 سيكون »برائحة«
شكوى ضد المجلس الوطني االنتقالي

إلى رجل القانون سيادة المستشار مصطفى عبد الجليل

يجب أن نستوعب الحقيقة خرج  الشيخ ولم يقل شيئًا

يومية سياسية شاملة  almasar2012@gmail.comوسائط متعددة02

تدوين

بالحبر السري
أبو مجاهد 

يف مطلع الثمانينات من القرن املاضي 
دعاني أخ كرمي وزميل دراسة من دولة شقيقة 

إلى حفل زفافه.
ومل��ا ك��ان صديقي يعرف م��دى عشقي 
»للتسكع« يف أزقة املدن القدمية التي تروي 
لَك يف صمت مهيب تاريخًا يزخر باإلبداع 
يف مختلف الفنون من العمارة إلى املوسيقا 
واحلديث  ال��ق��رآن  وع��ل��وم  والشعر  واألدب 
والصنائع واحلرف، اصطحبني وهو يتابع 
مع مختلف املتعهدين التجهيزات اخلاصة 
بالزفاف من حلويات ومالبس تقليدية يف 
جولة يف »املدينة العتيقة« التي تستيقظ 
مع اخليوط األولى للفجر وال تهدأ إال يف 

ساعة متأخرة من الليل.
نزلنا إلى مركز املدينة بسيارة األجرة 
)تاكسي( ودخلنا من »باب اجلبلي« حيث 
ترميمه  أعيد  ال��ذي  احل��وت  بسوق  مررنا 
حديثًا وقتذاك ومن ورائه سوق اجلزارين 

املنظم جدًا.. وهنا مربط الفرس.
سألُت رفيقي يف دهشة واستغراب عن 
الكمية الهائلة من اللحوم املعروضة يف سوق 
اجلزارين وخلو السوق من املشترين على 
غير العادة فقال: ال تعجب هذه اللحوم هنا 
منذ ما ال يقل عن ثالثة أسابيع.. وقد قّررنا 
جميعا مقاطعتها ألنها ليست من اإلنتاج 

املحلي. فال جتد من يشتريها.
كاملة  امل��ش��ه��د.. مدينة  ذل��ك  أروع  م��ا 
تقاطع ببساطة سوق اجلزارين رغم حبنا 

نحن العرب للحوم .
وب��ه��دوء أس���أل هنا م���اذا ل��و تضامنت 
طرابلس وقّررت مقاطعة اللحوم املعروضة 
يف سوق »احلي اإلسالمي«؟ إن ذلك السوق 
يعود بنا إلى القرون الوسطى .. صورة بائسة 
عادت بنا إلى أزمنة التخلف الغابرة وهي 
صورة اختفت أكاد أجزم حتى من دول العالم 
األكثر فقرًا بحسب تصنيف األمم املتحدة.
ويف هذا السياق حدثني صديق يعمل 
مع شركة إيطالية يف مجال البناء أنه رافق 
أحد مديري الشركة حديثي العهد بالبالد 

)قبل ثالثة أو أربعة أعوام( يف جولة للتعّرف 
املدينة وضواحيها.. وعند مرورهما  على 
جدًا«  »املتخلف  وسوقه  اإلسالمي  باحلي 
قال له الطلياني: »سنيور سليمان أنا لم 
البالد، األحذية  أعرف فلسفتكم يف هذه 
التي تلبسونها يف أقدامكم ومتشون بها على 
األرض تعرضونها للبيع يف »فيترينات« من 
الزجاج، واللحوم التي تأكلونها يف بطونكم 
تنشرونها يف الشمس والغبار لتنفخ عليها 
عوادم السيارات ناهيك عن الذباب واجلراثيم 

املرئية وغير املرئية«.
وبهدوء أقول أيضًا: هل ميكن أن يستمر 
منظر »تشويط الرؤوس وتقطيعها بالفؤوس« 
على قارعة الطريق يف »احلي اإلسالمي« 
السكني. ألم يأن لنا أن نغير تلك الصورة 
البائسة جدًا بأخرى فيها أحواض الزهور 

واملسطحات اخلضراء وألعاب األطفال.
 وأسأل كذلك كيف سيصبح حالنا لو 
قاطعنا املحال التي مت بناؤها بقوة الفوضى 
والتخّلف يف احلدائق العامة وعلى األرصفة 
.. وكيف ستصبح شوارع مدينتنا لو قاطعنا 
الباعة »الفراشة« على األرصفة يف شوارع 
الرشيد و املأمون واملعري وأمام »الريجية« 
التي  املحال  مع  التعامل  ورفضنا  سابقًا 
ألغت الرصيف لتعرض عليه بضائع منتهية 
الصالحية منذ أمد بعيد بل غير صاحلة 
لإلستهالك البشري، حتت أشعة الشمس 
أن تكون بال  احلارقة.. كيف ميكن ملدينة 

أرصفة.
 لقد ام��ت��د ه��ذا األذى م��ن »ال��رش��ي��د« 
و»امل����أم����ون« إل���ى »ع��م��ر امل��خ��ت��ار« وم��ي��دان 
الشهداء، وهو امتداد تاريخي يف التخلف 
لألسف الشديد رغم الفارق الزمني الكبير 
بني »الرشيد« و»عمر املختار«. موسيقا صاخبة 
متداخلة على األرصفة ومعروضات فوق 
ط��اوالت خشبية يف ميدان الشهداء تسد 
الباب الرئيس ملصرف اجلمهورية )األمة 
سابقا( تؤذي العني وتخنق األرصفة وجزءًا 

كبيرًا من الطريق العام.

ب������ث������ت ق������ن������ا ة 
)ب��ي ب��ي س��ي( قبل 
ف�����ت�����رة ب���رن���ام���ج���ًا 
وثائقيًا  عن بعض 
ال���ت���داع���ي���ات ال��ت��ي 
أع���ق���ب���ت ان���ت���ص���ار 
ف��ب��راي��ر  ث�����ورة 17 
وإع�����الن ال��ت��ح��ري��ر 
وم����ن ال����واض����ح أن 
اجلهات ذات العالقة 

يف البالد قدمت تسهيالت عديدة ومهمة لطاقم إعداد البرنامج  
ومن بني هذه التسهيالت متكني املراسل الذي  ظهر يف البرنامج 
من الوصول إلىعدة مواقع مهمة ومقابلة عديد الشخصيات 

املهمة أيضًا التي كان لها دور يف جناح البرنامج .
ومن بني تلك املواقع والشخصيات املكان الذي شهد جرمية 
حرق حوالي خمسني شخصًا على أيدي كتائب القذايف يف منطقة 
الرئيس  املتهم  املراسل من االلتقاء مع  الدين ومتكن  صالح 
بالقتل يف هذه اجلرمية واجراء حديث معه. والسؤال ملاذا ال 
كان  لو  ؟، وهل  الليبي  التسهيالت للصحفي  تقدم مثل هذه 
مراسل ال�)ب بي سي( ميثل وسيلة إعالم محلية كان ميكن أن 

يقدم له ما قدم ملراسل ال�)بي بي سي( ؟؟

ما يقدم من تسهيالت للصحفي األ جنبي 
لوثبت انحياز وزير الدفاع في األحداث ال تقدم لنظيره الليبي

فان اجراءات ستتخذ بالخصوص لقطة من برنامج الـ)بي بي سي(
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ب��ال��ض��رورة ع��ن وج��ه��ة نظر 

الصحيفة.

ميالد العود

Hisham Mabkhot 
من املعروف أن لليبيني خلية يتكون عليها املجتمع هي 
» الشلة « يلتف حولها الناس وحتتويهم حتى أصبح » البني 
آدم « دون » شلة « كاملحشي دون » حلة « وأسوأ و ما حصل يف 
الثورة بأننا شكلنا» أسرة « ولم نشكل » شلة« ولم نفرق بني 
الشروط املطلوبة لتشكيل » حزب « على أساس » ديني « أو 
» شلة « على أساس » قبلي فئوي مناطقي« فكل تنظيم يف 
البالد يتحّول من » يرقة « إلى » شلة « تترقب موسم اجلوائز 
ومبا أن أصبح » املرتب « يتجه إلى » اتعاب « كان من الواجب 
أن تتحّول » الشلة « إلى » حاشية « مؤمترنا الوطني بتلك 
السني  « مسكورة  ِشلل   « فيه  املجحفة ستكون  التقسيمة 
شلة  وسنرى  السني  بفتح  »َشلل«  حلالة  بالوطن  ستؤدي 
» شلش « حتى وأن كثر » شاللها « وشلة » ُقصر « جالسني 
على » قصريات « وليس » مقاعد « لذلك أصدقائي املؤمتر 

الوطني ال» لون « له أو »طعم« ولكنه سيكون »برائحة«  

عضو المجلس الوطني عن مدينة طرابلس ميالد العود :

ك���ش���ف ال���س���ي���د م��ص��ط��ف��ى 
الليبي  العمل  وزي���ر  ال��رج��ب��ان��ي 
عن وجود 30.000 موظف يف 
الدولة الليبية محالون  إلى القوى 
العاملة ويتقاضون مرتباتهم وهم 

يف بيوتهم دون عمل.
وأعلن يف ح��وار أجرته معه 
قناة ) ليبيا( احلكومية أن قيمة 
املرتبات التي ُتصرف لهؤالء شهريًا 

تبلغ ال� 200 مليون دينار .
وأوضح الوزير أن وزارته تعمل 
الواقع الذي  على معاجلة هذا 
ورثته عن النظام السابق من خالل 
عدة توجهات من بينها إعادة هؤالء 
إلى أعمالهم أو تقدميهم للتقاعد 
االختياري أو تقدمي استقاالت 

من يرغب منهم . 

وزير العمل: 30 ألف موظف يتقاضون 200 مليون دينار وهم في بيوتهم !!

● محمد السنوسي الغزالي

لندن – صحف :
 اعترف رئيس الوزراء البريطاني »ديفيد 
كاميرون« بأن سياسيني بريطانيني اقاما عالقات 

مقربة جدًا من صحف ميردوخ. 
 ونفى كاميرون يف جلسة استماع طويلة 
أمام جلنة حتقيق حول أخالقيات الصحافة 
اخلميس املاضي أن يكون حزبه عقد أية 
صفقة م��ع أم��ب��رط��وري��ة »روب���رت م��ي��ردوخ« 

اإلعالمية.
التحقيقات  كاميرون  يواجه  أن  ويتوقع 

بشأن عالقاته مع »ميردوخ« واثنني من كبار 
مساعديه يف مجال اإلعالم اللذين اعتقال بسبب 
فضيحة التنصت على الهواتف يف صحيفة 
»نيوز اوف ذا وورلد« التي توقفت عن الصدور.

ومع تصاعد الفضيحة، سلطت األضواء 
على ع��الق��ات احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا حزب 
املحافظني بأمبرطورية »ميردوخ«، خاصة ألنها 
كانت مسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن محاولة 
»نيوز كورب« االستحواذ على تلفزيون »بي سكاي 

بي« العمالق.

أخالقيات الصحافة أمام القضاء
مصطفى الرجباني

امبراطور اإلعالم ميردوخ

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية
■  املوافق 20 يونيو  2012 م    
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 يعلن عن خطط لتطوير السالح الجوي، وينذر 
الرافضين تسليم االسلحة الثقيلة للجيش الوطني

رئيس أركان السالح اجلوي الليبي :

طرابلس )وال(
 أعلن العميد طيار ركن » صقر 
اجلروشي » رئيس أركان السالح 
اجلوي عن خطط لتطوير السالح 
بأحدث  بتزويده  الليبي  اجل��وي 
والقتالية  العسكرية  الطائرات 
امل���ت���ط���ورة ب��ح��ي��ث ي��ك��ون س��الح��ا 
امل��دى، مشيرا  بعيد  قويا سريعا 
الى ان هذه اخلطط تراعي إعطاء 
األولوية للدول التي كان لها دور يف 
دعم ثورة 17 فبراير ، مثل فرنسا 

وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا . 
وأوضح اجلروشي يف تصريح 
أن هناك  الليبية  االنباء  لوكالة 
عقودا مقترحة من رئاسة أركان 
اجل��وي معروضة حاليا  السالح 
على القيادة السياسية والعسكرية 
تتعلق بشراء سربني من الطائرات 
الفرنسية نوع » رافال »، مشيرا الى 
البدء يف تفعيل العقود اخلاصة 
ب��ط��ائ��رات امل���ي���راج م��ن ن���وع » اف 
1« وامليغ 23 وامليغ 21 والنقل 
وال��ي��وش��ن ، وك��ذل��ك اب���رام عقود 
ج��دي��دة ب��ش��راء ط��ائ��رات جديدة 
وحديثة . واوضح أن خطة رئاسة 
أرك�����ان ال���س���الح اجل�����وي ل��ت��وزي��ع 
الطائرات العسكرية على القواعد 
الليبية تقضي بتغطية الساحل 
بالكامل بالطيران من خالل وضع 
الطائرات بريطانية الصنع من نوع 
» تايفون » يف قاعدتي طبرق وبنينه 
، والطائرات الفرنسية يف قاعدتي 
القرضابية والوطية ، أما تغطية 
اجلنوب الليبي فستكون عبر قواعد 
. وأك��د  اجل��ف��رة وسبها وال��ك��ف��رة 
رئيس أركان السالح اجلوي على 
أهمية الطيران العمودي وطيران 
النقل والذي سيكون حسب قوله 
من أمريكا ، وخاصة طائرة سي 
130 ، وكذلك طائرات الشينوك 
التي نستخدمها ملكافحة الهجرة 
غير الشرعية  . وبني العميد طيار 
ركن » صقر اجلروشي » عن اتخاذ 
إج����راءات م��ن قبل رئ��اس��ة أرك��ان 

السالح اجلوي بالتعاون مع الدفاع 
املدني واجليش الوطني يف هذا 
الشأن . وقال إن الطيران الليبي 
يقوم مبهام استطالعية يف ناحية 
غدامس والنيجر حلماية احلدود 
ومنع تسلل االرهابيني من أزالم 
النظام السابق ومكافحة الهجرة 
العميد  وأوض���ح  الشرعية.  غير 
طيار ركن » صقر اجلروشي » أن 
السابق  يف  املبرمة  العقود  كافة 
الطائرات  وصيانة  ش���راء  ب��ش��أن 
قد مت مراجعتها ، وسيتم الغاء 
بعضها ألنها مرتفعة األسعار ، أما 
بخصوص عقود الصيانة واإلصالح 
وقطع الغيار فستبقى صاحلة ألن 
سيبقى  الليبي  اجل���وي  ال��س��الح 
خ����الل األرب�����ع س���ن���وات ال��ق��ادم��ة 
الطائرات  على  معتمدا  سيبقى 

العمودية وطائرات النقل . 
  وأك��د يف نفس السياق أكد 
رئيس االركان اجلوية أن سالح اجلو 
الليبي يقوم حاليا مبهمة تأمني 
األجواء الليبية من خالل تكثيف 
الطلعات االستطالعية يف سماء 

ليبيا ، وكذلك مراقبة احلدود ... 
وقال » إن طائراتنا تقوم ويف أوقات 
سماء  على  بالتحليق  مختلفة 
ليبيا ألن مهمتنا كقوات جوية هي 
مراقبة احلدود ومراقبة أي أرتال قد 
تدخل األراضي الليبية » ,, مبينا 
أن هذه الطائرات مجهزة بكافة 
وباألسلحة   ، أجهزة االستطالع 
لضرب أي محاولة الختراق احلدود 
واألراض��ي الليبية ... وأش��ار إلى 
جميع  اتخذ  الطيران  س��الح  أن 
االحتياطات واالستعدادات الالزمة 
ألية احتماالت ملواجهة وضرب أية 
أرتال قد تأتي من خارج احلدود 
، مشيرا يف ه��ذا ال��ص��دد إل��ى أن 
مسؤولي النظام السابق وأزالمه 
ميتلكون  ليبيا  خ����ارج  ال��ف��اري��ن 
األموال الكثيرة ولهم مشاريع يف 
اخلارج مبليارات الدوالرات ، وميكن 
أن يستغلوها إلحداث مشاكل وفنت 
وتهديد األمن واالستقرار يف ليبيا 
... وأوض��ح أن ه��ؤالء األزالم قد 
يستغلون بعض املشاكل املوجودة 
املدن  بني  أو  القبائل  بني  حاليا 

الليبية ويقوموا بتأجيجها ، مؤكدا 
إستعداد سالح اجلو الليبي لردع 
أي فئة تستهدف املدن و املدنيني 
واملستشفيات أو إشعال حرب أهلية 
... وق��ال » نحن م��وج��ودون رهن 
األوام����ر ال��ت��ي ت��ص��در م��ن رئاسة 
 ، أو وزارة الدفاع  األرك��ان العامة 
وق��د نبهنا ب��أن هناك ق��وة رادع��ة 
ستتصدى وبسرعة ألية محاولة 
ووحدتها  ليبيا  باستقرار  متس 
وحدودها ، مشددا يف الوقت نفسه 
على أن هذه القوة لن توجه ضد 
وأض��اف   ... الليبيني  امل��واط��ن��ني 
ادم اجل��روش��ي  » ص��ق��ر  ال��ع��م��ي��د 
»ن��ح��ن ل��م ن��ط��ل��ق ال��ن��ار ع��ل��ى أي 
أحد ، ولم نغلب أحد على أحد ، 
وكان دورنا منصبا على االستطالع 
أن  املستقبل ميكن  أن��ه ويف  إال   ،
نواجه الذين لم يقوموا بتسليم 
األس��ل��ح��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة ك��ال��دب��اب��ات 
والراجمات التي يف حوزتهم إلى 
الدولة ، ألن هذه األسلحة البد أن 
تكون حتت سيطرة الدولة وحدها 

، وهي ملك للجيش الليبي..

المجلس الوطني االنتقالي يدعو الشعب الليبي للتمسك بالوحدة 
الوطنية وتجسيد روح الوئام والتعاضد والوطنية العالية

) وال ( - دعا املجلس الوطني االنتقالي 
الشعب الليبي إلى التمسك بالوحدة الوطنية 
وجتسيد روح الوئام والتعاضد والوطنية العالية 
التي ملسها العالم فيه من خالل ُنصرته لثورة 
17 فبراير... كما دعا املجلس يف بيان مساء 
اليوم الثالثاء ، الشعب اليبي إلى نبذ الفرقة 
واخلالف يف مرحلة دقيقة وحاسمة من تاريخ 
بالدنا احلبيبة والتي من شأنها تعطيل مسيرة 
هذا الشعب نحو بناء ليبيا اجلديدة... واعتبر 
املجلس يف بيانه أن استكمال االستعدادات خلوض 
أول انتخابات حرة ونزيهة يف ليبيا هو أول تتويج 
جلهاد واستشهاد اآلباء واألجداد وتضحيات 
األبناء من أجيال هذا الزمان التي أذهلت العالم 
، وهي أول بشائر انتصار الشعب الليبي على 
الظلم والطغيان... وحث املجلس يف البيان ، الذي 

تاله املتحدث باسم املجلس الوطني االنتقالي 
السيد »صالح درهوب« الشعب الليبي إلى حشد 
التي وصفها  الهمم إلجناح هذه االنتخابات 
بالعرس الوطني الذي ترقبه عيون العالم ، معربا 
عن ثقته يف يقظة الليبيني ومتسكهم بقيمهم 
وحرصهم على تعظيم دماء الشهداء ، والعمل 
على جعل هذه االنتخابات منوذجية رغم ما 
يحيط بالوطن من حتديات... ونبه املجلس إلى 
تآمر املتكالبني الكارهني ألمن الوطن واستقراره 
بإثارة املواجهات الدموية بني أبناء املناطق ، 
والتحريض على االعتداء على مؤسسات الدولة 
العامة واإلساءة لهيبتها ، واملمولني للعصيان 
املدني مبرافق الدولة ومناصبها احلكومية ، 
باملال  والفوضى  الفتنة  نشر  على  والعاملني 
وال��س��الح لهز س��ي��ادة ال��دول��ة ، وك��ذل��ك الذين 

القانونية  الشرعية  خ���ارج  ال��س��الح  يحملون 
لتعطيل قيام اجليش الوطني واألمن الوطني 
والقضاء... ودعا املجلس يف ختام بيانه رئيس 
احلكومة االنتقالية ووزيري الدفاع والداخلية 
ورئيس األركان واملجاهدين األبطال الشرفاء 
إلى بذل ما بوسعهم واستغالل كل ما يتوفر 
بني أيديهم من ق��درات ألج��ل تأمني وحماية 
احلملة االنتخابية واإلعالمية للمترشحني ، 
وتتويج جهودهم بتأمني سالمة يوم االنتخاب 
، اليوم السابع من شهر يوليو القادم... وتقدم 
وموظفي  وأع��ض��اء  لرئيس  بالشكر  املجلس 
على  وفروعها  لالنتخابات  العليا  املفوضية 
حرة  انتخابات  أول  لتنظيم  املبذولة  اجلهود 
يف تاريخ البالد ، وكذلك الهيئة العليا للنزاهة 

والوطنية ..

شورى الجفرة ينضم الى جهود المصالحة في مزدة والشقيقة استراليا تطلب من الجنائية 
الدولية االعتذار لليبيا

هون ) وال ( - 
ناقش مجلس الشورى باجلفرة يف االجتماع الذي عقده صباح 
التهدئة  حتقيق  جهود  تطورات   ، املحلي  املجلس  مبقر  الثالثاء 
واملصاحلة التي يبذلها مجلس حكماء ليبيا بني الزنتان والشقيقة 
ومزدة . وقرر املجلس تشكيل جلنة من حكماء اجلفرة لاللتحاق 
بحكماء ليبيا يف منطقة غريان واملشاركة يف هذه اجلهود التي تبذل 
إلى مناقشة  . وتطرق االجتماع  نهائية  األوض��اع بصورة  لتهدئة 
بعض الظواهر السلبية يف منطقة اجلفرة والعمل على تشكيل 
جلان للتوعية والترشيد لتحقيق األمن واآلمان لسكان وآهالي 
مدن اجلفرة . واتفق املشاركون فيه على عقد اجتماع مشترك يضم 
اجلهات األمنية والعسكرية والثوار لتشكيل مفارز مشتركة من مدن 
اجلفرة جميعا لتولي تسيير وتأمني البوابات اخلارجية للمنطقة . 
  وكان أعضاء مجلس حكماء ليبيا عقد األحد املاضي مبدينة 
من  وفد  أجراها  التي  املفاوضات  نتائج  ملناقشة  اجتماعا  غريان 
مجلس احلكماء مع األطراف املتنازعة حلقن دماء الليبيني وتهدئة 
األوضاع يف تلك املناطق.. وأكد عدد من احلكماء أنهم مصممون 
على إنهاء هذا النزاع والوصول إلى نتائج مرضية إلعادة اللحمة 
الوطنية بني أبناء البلد الواحد مهما كلفهم ذلك من وقت وجهد 
... كما أكدوا بأنهم على اتصال دائم مع رئيس وأعضاء املجلس 
االنتقالي واحلكومة االنتقالية واطالعهم على نتائج هذه املفاوضات .

سيدني )وال( 
قالت استراليا الثالثاء انه ميكن ان يتم االفراج عن وفد املحكمة 
اجلنائية الدولية مبن فيهم املحامية االسترالية ميليندا تايلور 
املتهمني بتهريب وثائق لسيف القذايف املعتقل يف قضايا جنائية من 
أحد مساعديه الفارين خارج ليبيا، وذلك يف حال قدمت املحكمة 
يف  املناسبة  االج����راءات  )املحكمة(  اتباعها  لعدم  لليبيا  اع��ت��ذارا 

تعاملها مع السلطات الليبية. وقال 
وزي��ر اخلارجية االس��ت��رال��ي ب��وب كار 
لهذا  طرابلس  ال��ى  وص��ول��ه  املنتظر 
الغرض يف بيان ان القضية قد حتل 
اذا نشرت املحكمة اجلنائية الدولية 
»بيانا يأخذ يف االعتبار قلق السلطات 
الليبية وقدمت اعتذارات على تصرفات 
غير مالئمة يف البروتوكول واالجراءات 
سيف  م��ع  مبعوثيها  ت��واص��ل  خ���الل 
ال��ق��ذايف« ول��م يذكر ك��ارل م��ا إذا كان 
قد تلقى إش��ارات من طرابلس تؤيد 
ما صرح به ... واضاف بوب كار الذاعة 

الليبية ترغب يف  »انا واثق ان احلكومة  »ايه بي سي« االسترالية 
بكلمات مناسبة  انه  واعتقد  االربعة  الوفد  اعضاء  س��راح  اط��الق 
من جانب املحكمة اجلنائية الدولية، ستتجاوب السلطات الليبية 
بدون تأخير«... واشار بوب كار الى ان استراليا »مستعدة للعب دور 
الوسيط بني املحكمة اجلنائية الدولية والليبيني«... واوضح الوزير 
االسترالي ان مسؤولني قضائيني ليبيني يحققون يف حتركات الوفد 
انهوا مهمتهم تقريبا.. يشار الى أن وفد املحكمة كان قد وضع حتت 
التحفظ القضائي بعد تورطه يف أخطاء مثبة باالدلة حسب السلطات 
الليبية خالل تواصلهم إبن الطاغية سيف املعتقل بتهم التورط 
يف قضايا جنائية ارتكبت إبان ثورة 17 فبراير من العام املاضي . 

سالح اجلو الليبي

) وال ( - 
للتأهيل  امل��ح��ارب��ني  ش��ؤون  هيئة  أعلنت 
والتنمية مساء الثالثاء ببنغازي عن انطالق 
إلدم��اج  عملها  برنامج  م��ن  الثالثة  املرحلة 
واستيعاب الثوار واالنتقال من مرحلة الثورة 
إلى بناء الدولة . وتهدف هذه املرحلة تدريب » 
300 » ثالثمائة مدرب من ضمن الثوار املحاربني 
املسجلني بالهيئة من ذوي املؤهالت العلمية 
الليبية  امل��دن  مختلف  من  واخل��ب��رة  العالية 

إلكسابهم مهارات العرض واإللقاء والتقدمي . 
وأوضحت مديرة إدارة بناء القدرات بالهيئة 
ملراسل وكالة األنباء الليبية ، أن هذه املرحلة 
هي مرحلة توعوية تثقيفية نظمت بالتعاون 
للتطوير  الدولي  بيت اخلبرة  مع مجموعة 
اإلداري ، مشيرة إلى أن هذه الدورة تتضمن 
مجاالت التوعية الدينية ، والتنمية البشرية 
، والتوعية السياسية ، باإلضافة إلى مجال 

الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد . 

وحضر احلفل الذي أقيم باملناسبة ممثل 
عن املجلس املحلي للمدينة ومدير عام هيئة 
 « السيد  والتنمية  املحاربني للتأهيل  شؤون 
مصطفى الساقزلي » ونائبه وعدد من مدراء 
اإلدارات بالهيئة ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة 
بيت اخلبرة الدولي للتطوير اإلداري باململكة 
العربية السعودية ، وعدد من ممثلي مؤسسات 
التنمية  ب��ش��ؤون  ومهتمني  امل��دن��ي  املجتمع 

والتطوير ببنغازي . 

انطالق المرحلة الثالثة من برنامج عملها إلدماج واستيعاب الثوار

خطة أمنية لتفعيل المنافذ والمعابر
طرابلس )وال( 

عقد االثنني بطرابلس اجتماع موسع للتنسيق 
بني األجهزة األمنية املختلفة ولتحديد املسؤوليات 
واالختصاصات املتعلقة بتأمني املنافذ البرية واجلوية 

والبحرية.
»عمر  الداخلية  وزارة  وكيل  االج��ت��م��اع  وض��م 
اخلدراوي« ، ومدير اإلدارة العامة للمنافذ ، ورئيسا 
مصلحة اجلوازات واجلنسية وشؤون األجانب ، وهيئة 

 ، اجلمارك  مصلحة  ومديرا   ، الوطنية  السالمة 
وعمليات الشرطة ، ومندوبون عن رئاسة األركان 
وأمن  املخابرات  وجهاز  الوطني  باجليش  العامة 
التأكيد  وق��د مت  املعلومات ومباحث اجل���وازات... 
على تفعيل عمل الغرف األمنية املشتركة لضمان 
التنسيق والتكامل بني األجهزة األمنية املكلفة ، من 
أجل تقدمي اخلدمات للمواطن بكل يسر وسهولة 

ووضع ضوابط ملنع التهريب بكافة أنواعه. 

.. وهدنة بين الزوية والتبو

طرابلس )وال( 
 أعلن املتحدث العسكري باسم رئاسة األركان العامة للجيش  
الوطني الليبي عقيد »علي الشيخي« االثنني بأنه مت االتفاق على 
هدنة بني قبيلتي الزوية والتبو يف مدينة الكفرة يقضي بوقف 

اطالق النار إعتبارا من ظهر االثنني.
وأبلغ عقيد الشيخي وكالة االنباء الليبية أن هذا االتفاق مت 
حتت إشراف مندوب عن رئاسة األركان العامة ومجلس حكماء 
إجدابيا .. وكانت الكفرة شهدت اشتباكات مؤسفة بني أفراد من 
القبيلتني قبل أكثر من أسبوع أدت إلى سقوط ضحايا إثر خالفات 
حول اقتسام حصص يف مشاريع تنموية ال زالت يف طور التخطيط، 
إضافة إلى ما يعتقد أنه توطني غير شرعي ألسر غير ليبية تربطها 

وشائج قبلية بقبائل ليبية موجودة يف املنطقة.

صور من االرشيف لثوار ليبيا

تعاون أمني بين ليبيا وكل من أمريكا واالمارات
طرابلس)وال( 

 وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ب��احل��ك��وم��ة 
االن��ت��ق��ال��ي��ة »ف�����وزي ع��ب��د ال��ع��ال��ي« 
اج��ت��م��ع ال��ث��الث��اء م��ع سفير دول��ة 
اإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��دى 
وقد  الكعبي..  عبيد  »سعيد  ليبيا 
االمارتي  السفير  العال  عبد  ابلغ 
ليبيا  تقدير  االجتماع  هذا  خالل 
العالي ملوقف دولة اإلمارات املساند 
والداعم للشعب الليبي خالل حرب 
التحرير... وقال » إن اإلمارات تعتبر 
حليفا لليبيا ومنوذجا يحتذى به 
ال��دول  م��ع  املستقبلي  ال��ت��ع��اون  يف 
العربية... من جهته أبدى السفير 
اإلم��ارات��ي اس��ت��ع��داد ب��الده لتعزيز 
أواص��ر األخ��وة والتعاون مع ليبيا 
يف املجاالت كافة ... وتركز االجتماع 
العامة  اإلدارة  ال��ذي حضره مدير 
للعالقات والتعاون بوزارة الداخلية 
على بحث سبل تعزيز التعاون األمني 
بني البلدين حيث مت االتفاق على 
وضع أسس لتوقيع اتفاقية مشتركة 
للتعاون االمني بني ليبيا واإلمارات .
الداخلية  وزي���ر  اجتمع  كما    
باحلكومة االنتقالية » فوزي عبد 

العالي« مساء الثالثاء يف طرابلس 
مع سفير الواليات املتحدة األمريكية 
املعتمد لدى ليبيا »جون كريستوفر 
الوزير  السيد  وجدد  ستيفنس«... 
خالل االجتماع التعبير عن الشكر 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ح��ك��وم��ة األم��ري��ك��ي��ة 
ملوقفها الداعم لثورة السابع عشر 
 ، من فبراير خالل حرب التحرير 
والتطلع لتقدمي اجلانب االمريكي 
بناء  الع����ادة  لليبيا  ال��ف��ن��ي  دع��م��ه 
االمني  املجال  يف  خاصة  قدراتها 
وق��دم وزي��ر الداخلية يف االجتماع 
شرحا حول اجلهود التي تقوم بها 
احلكومة االنتقالية من خالل وزارة 
الداخلية واألجهزة التابعة لها لبسط 
األمن واالستقرار يف كافة املناطق 
للتسريع باالنتقال من مرحلة الثورة 

إلى بناء دولة املؤسسات والقانون... 
من جانبه أثنى السفير األمريكي 
على اجلهود التي تقوم بها ليبيا من 
أجل بناء مؤسسات الدولة خاصة 
الشكر  موجها   ، األمني  املجال  يف 
لوزارة الداخلية للحماية التي وفرتها 
للعاملني يف القنصلية األمريكية يف 
بنغازي وسفارتها مبدينة طرابلس ، 
مجددا استعداد بالده التام للتعاون 
مع اجلانب الليبي من خالل تقدمي 
وامل��س��اه��م��ة يف  الفنية  امل��س��اع��دات 
تدريب الكوادر املتخصصة يف املجال 
األمني... وأفاد مدير اإلدارة العامة 
للعالقات والتعاون بوزارة الداخلية 
وكالة االنباء الليبية بأن السيد الوزير 
أكد للسفير »جون كريستوفر« انشغال 
ليبيا لعدم إيفاء االحتاد األوروبي 
بتعهداته يف توفير الدعم اللوجستي 
ب��ش��أن مكافحة  ال��ف��ن��ي  وال���ت���ع���اون 
وف��دا  وأن   ، الشرعية  غير  الهجرة 
من األجهزة األمنية بوزارة الداخلية 
ملناقشة  أمريكا  إلى  بزيارة  سيقوم 
عدد من املواضيع خاصة االستفادة 
من اخلبرات االمريكية يف مكافحة 

الهجرة غير الشرعية ..

فوزي عبد العالي

بوب كار



يتساءل آخرون عن تخلف وسائل اإلعالم عن 
مواكبة التجربة من خالل التعريف باملرشحني 
ويف توعية الناس بأهمية إجناز هذا املشروع 
تأجيله على مستقبلهم ومستقبل  وخطورة 
الدميقراطية يف ليبيا.. يف هذا اإلستطالع يعقد 
الكثيرون آماالً كبيرة على هذه التجربة يف إرساء 
اللبنة القوية لدميقراطية ناشئة يف ليبيا التي 
خرجت لتوها من عقود الظالم ومعارك دامية 
لم جتف دماؤها بعد، فهل يستمع املتالعبون 
مبستقبل هذا الوطن من ضيقي األفق واملوتورين 
بوهم القوة وامللوثة عقولهم بجرثومة القبلية 
واجلهوية املقيتة إلى هذه النداءات واألحالم 

الواعدة باخلير للجميع ..
يف املقابل؛ ماذا أعدت احلكومة واملجلس 
وتشريعات  آل��ي��ات  م��ن  االنتقاليني  ال��وط��ن��ي 
وإحباط كل  التجربة  وضوابط إلجناح هذه 
املحاوالت املفتعلة إلفشالها، سواء ظاهرة العنف 
بكل أشكاله، أو ظاهرة فرض أمر واق��ع على 
األرض يحول دون مشاركة كل مناطق ليبيا 
يف هذه التجربة التي دفعنا من أجل إجنازها 
ثمنًا باهظًا من أرواح ودماء أبنائنا وبناتنا؟؟  
هذا ما سوف نقف عليه يف هذا التقرير 
الذي يحاول استقراء واقع واستشراف نتائج 
بعد  لليبيا  حقيقية  دميقراطية  جتربة  أول 

ثورة 17 فبراير..  
 مهندس بشير فطيس رجل أعمال 
وعضو باملكتب السياسي للتجمع الوطني 

الدميقراطي املعارض للنظام السابق.
من حيث املبدأ االنتخابات النزيهة والتداول 
السلمي على السلطة والدميقراطية النيابية 
مبادئ رفيعة ناضلت وكثير من الليبيني من 
أجلها منذ تبلور وعينا السياسي عندما كنا 
طلبة يف جامعة القاهرة يف سبعينيات القرن 
املاضي بعد أن كشر رأس النظام السابق عن 
أنيابه وأعلن عن هويته احلقيقية كدكتاتور 
وطاغية ال يضع اعتبارًا للمواطن أو الوطن.. 
ولكن ما نراه اليوم من تداعيات ال يبشر  بإمكانية 
إجراء إنتخابات من أي نوع .. ال سلطة فعالة 
وال حكومة قادرة على فرض هيبتها يف الشارع، 
نصف البالد تقريبًا تعيش حالة فلتان أمني 
مريع، مجلس انتقالي ضعيف وغامض لم يعلن 
حتى الساعة عن كل أعضائه ألسباب ال نعرفها، 
وحكومة انتقالية تعتمد أسلوب الرشوة لشراء 
رضاء اخلارجني عن القانون، ومعظم وزاراتها 
تدار مبرجعيات قبلية وجهوية.. هكذا مشهد 
ال أعتقد أنه ميكن أن يوفر الظروف املناسبة 

إلجراء أي نوع من االنتخابات..
ثم أنا اتساءل: ملاذا انتخابات جمعية وطنية 
مهمتها انتخاب حكومة مؤقتة واإلشراف على 
انتخابات برملانية.. ملاذا كل هذا التأجيل الذي 
قد يشي بالغموض ؟؟ كان يجب على املجلس 
الوطني االنتقالي أن يشكل جلنة لوضع دستور 
رسمي للبالد يتم اإلقتراع عليه وانتخاب برملان 
رسمي بدل هذه األجسام املؤقتة واالنتقالية 
للمتآمرين  فرصًا  وتعطي  الوقت  تبدد  التي 

على املشروع الوطني لليبيا اجلديدة؟
أمت���ن���ى م���ن أع���م���اق ق��ل��ب��ي أن ت��ت��م ه��ذه 
االنتخابات يف أسرع وقت وأن يتم اإلسراع بوضع 
دستور قوي وانتخاب برملان ميثل أطياف املكون 
الليبي كافة، وأن نتفرغ إلعادة البناء وحتقيق 
االستقرار وجتاوز كل األزمات التي خلفها زلزال 

إجتثاث الطاغية .
 أحمد رحومة أحميد  ضابط بقطاع 

األمن
هذا املنجز )االنتخابات( الذي سيتحقق بعد 
أيام قليلة على األرض الليبية، هو أول ثمرات 
تضحيات جمة قدمها الليبيون على مدى سبعة 
أشهر من ثورة شعبية بكل ما تعنيه الكلمة ضد 
اإلستبداد والطغيان الذي ظل جاثما على قلوبنا 
على مدى أربعة عقود.. وهذا اليوم يستحق منا 
الصبر وجتاوز اخلالفات والترفع عن األغراض 
احلديثة  ليبيا  لبناء  اإلل��ت��ف��ات  و  الرخيصة 
التي تتوفر فيها الفرص لكل الليبيني إلبداء 
رأيهم وقول كلمتهم والعيش يف أمن وسالم.. 
أنا أدعو الليبيني إلى جتاوز خالفاتهم وتركيز 
جهدهم ووقتهم لبناء ليبيا املستقبل لضمان 
والتكافل  التعاون  على  قائمة  مستقرة  حياة 
ألبنائهم.. يكفينا تناحرًا ودماًء .. نحن اليوم 

يف أشد حاجة لكل قطرة دم ولكل حبة عرق ولكل 
ثانية من وقتنا الستثمارها يف إعادة البناء التي 
تتطلب تضحيات كبرى .. وأدعو كافة رجال األمن 
يف مختلف األجهزة إلى اإللتحاق بأعمالهم 
واملساهمة يف إجناز هذا اإلستحقاق التاريخي من 
خالل املحافظة على األمن وضمان سير العملية 
االنتخابية بسالسة وأمان وهدوء.. أمتنى من 
أعماق قلبي أن يعم األمن والرخاء واالستقرار 
والعدل يف ربوع ليبيا التي ظلت لعقود رهينة 
زلنا  وال��ذي ال  املفتعل  للفوضى واإلضطراب 

نعيش تبعاته حتى اليوم..
أحمد السالمي / عمل حر

أراه��ن بقوة على جناح هذه االنتخابات 
الدكتاتورية  من  عقود  أربعة  بعد  تأتي  التي 
واحلكم الفردي، وآمل أن نحقق من خالل هذه 
التجربة نقلة نوعية يف احلياة السياسية يف 
ليبيا اجلديدة.. لكن عندي إستفسار عن أسباب 
حرمان بعض املناطق مثل منطقة طرابلس 
املدينة التي متتد من املنصورة غربا إلى زاوية 
الدهماني شرقا وجنوبا حتى باب العزيزية وبن 
عاشور وعكاره من فرص ترشح أفراد مستقلني 
لشغل املقاعد املخصصة وهي منطقة ذات ثقل 
سكاني كبير ؟ ملاذا يتم التصويت يف هذه املنطقة 
الواسعة لكيانات سياسية فقط؟؟ أعتقد أن 
بعض األحزاب املتنافسة على مقاعد املؤمتر 
تخشى وصول أفراد متعلمني ومن ذوي الوعي 
املتقدم الذين تتوفر عليهم هذه املنطقة إلى 
عضوية املؤمتر وعرقلة مشاريعهم، وإذا ثبت 
هذ األمر فإنه يدل على وجود مؤشرات خطيرة 
إلجهاض العملية الدميقراطية وتفريغها من 
محتواها وحتويلها إلى أداة لفرض رؤية محددة 
وبأساليب غير دميقراطية.. كان يفترض السماح 
لألفراد املستقلني بالترشح لإلنتخابات يف كل 
ال��ذي يثير  امل��دن واملناطق بدل هذا التمييز 

الريبة يف النفوس..
  )*( سالم محمد عثمان / موظف

االنتخابات بالنسبة لليبيني مرحلة مهمة 
على إعتبار أنهم حرموا من ممارستها على مدى 
أربعة عقود من حكم الفر د الذي كان جاثما 
على قلوبهم.. وأعتقد أن هذه التجربة ستكون 
فرصة لنا لنثبت للعالم إننا قادرون على خوض 
هذه التجربة اإلنسانية التي حرمنا منها، وإننا 
شعب متحّضر .. لكن لدي بعض املآخذ على 
مرحلة ما قبل االنتخابات تتعلق بتخلف بعض 
املؤسسات مثل وزارة الثقافة والهيئات اإلعالمية 
ووزارة األوقاف واملساجد عن مواكبة هذا احلدث 
من خالل توعية الناس بأهميته وضرورته  لبناء 
ليبيا اجلديدة، اخلطاب اإلعالمي واخلطاب 
الديني يف املساجد طيلة األشهر املاضية لم 
يتناول هذه املسألة بالشكل املستفيض الذي 
واض��ح��ة يف  وص��ور  يرسخ مفاهيم صحيحة 
ال��ن��اس ع��ن ه���ذه اخل��ط��وة التأسيسية  وع���ي 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، وه���ذا م��ن ش��أن��ه أن ي��ؤث��ر يف 
نتائج االنتخابات سواء يف إختيار العضو القادر 
على أداء دوره، أو يف القاعدة التي ينطلق منها 
الناخبون يف إختيار ممثليهم، قاعدة وطنية 
بناءة أو قاعدة قبلية و جهوية هدامة.. هناك 
عامل آخر ميكن أن يكون له تأثير سلبي على 
هذه االنتخابات وهو قرار تأجيلها إلى يوم 7 
يوليو املقبل خالفا ملا كان مقررا ، وهو قرار لم 

تدرس آثاره 
ال���ن���ف���س���ي���ة 
ع����������������ل����������������ى 
ال������ن������اخ������ب 
امل��ت��ح��م��س 
خلوض هذه 
ال����ت����ج����رب����ة 
ليفاجأ قبل 
م�����وع�����ده�����ا 
بقرار  بأيام 

البعض  ل��دى  إحباطا  قد يشكل  ما  تأجيلها 
يدفعهم للتخلي عن القيام بهذا الواجب املهم.. 
إضافة إلى هذه الثغرات يف اإلعداد للعملية 
اإلنتخابية هناك إجحاف يف حق املرشحني 
املستبعدين من قبل جلنة النزاهة، حيث لم 
تعط املدة الكافية لدراسة ملفاتهم وتقييمها 
بصورة صحيحة، كما لم يعط  املعنيون املدة 
حيث  املحاكم  إلى  طعونهم  لتقدمي  الكافية 

مدة 20 يومًا أعتقد أنها ال تكفي للحصول 
على حكم منصف يف هذا اخلصوص..

  ولكن بكل املقاييس الشعب الليبي سينجح 
يف إجناز هذا اإلستحقاق الدميقراطي ألنه 
متعطش ملمارسة الدميقراطية احلقيقية التي 
حرم منها على مدى العقود األربعة املاضية، 
وألن حتقيق الدميقراطية والتداول السلمي 
على السلطة كانت على رأس أجندة ثورة 17  
فبراير التي ضحينا من أجلها بآالف الشهداء.. 
كشالف/  احلميد  عبد  األس��ت��اذ    
الوطنية  باملفوضية  تدريب  إسشاري 

العليا لالنتخابات
يوم 7 يوليو سيكون عرسا ليبيا بامتياز 

ت���ت���ح���ق���ق ف��ي��ه 
خطوات  أول���ى 
ب����ن����اء ال����دول����ة 
ال�������ل�������ي�������ب�������ي�������ة 
احل���������دي���������ث���������ة 
ال��ق��ائ��م��ة على 
الدميقراطية 
احل����ق����ي����ق����ي����ة 
ضحينا  ال��ت��ي 
يف سبيل نيلها 

باألرواح والدماء.. الليبيون مشتاقون لهذا  اليوم 
العقود األربعة  م��دى  ال��ذي ح��رم��وا منه على 
املاضية، وحان الوقت لينالوا حقهم الذي سلب 
منهم حتت شعارات جوفاء .. ليبيا من أقصى 
الشمال إلى أقصى اجلنوب ومن أقصى الشرق 
إلى الغرب ستشهد هذا العرس االنتخابي، وال 
توجد منطقة واحدة يف ليبيا رافضة خلوض 
االن��ت��خ��اب��ات ، ح��ت��ى اجل��م��اع��ات ال��ن��ازح��ة من 
مناطقها أقيمت لهم مراكز إنتخابية يف مناطق 
نزوحهم، وبالنسبة لليبيني املوجودين يف اخلارج 
حددت لهم املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
ست دول هي أمريكا وكندا وبريطانيا وأملانيا 
واإلمارات واألردن لتوجه لها للتسجيل واإلدالء 
باصواتهم يف يوم واحد مراعاة لظروفهم ، ولن 
يكون هناك ليبي واحد محروم من اإلدالء بصوته 
ملن يراه يصلح لعضوية هذا املؤمتر الوطني الذي 
يجسد وألول مرة إختيارا دميقراطيا حرا لليبيني 
بعد عقود الدجل والفوضى التي فرضت علينا..

 أما ما يقال عن أجندات ودوافع وراء تأجيل 
اإلنتخابات إلى يوم 7/7 بدال من موعدها األول 
فهذه مجرد تخمينات ليس لها أي وجود على 
األرض ذلك أن أسباب التأجيل – وإن كان البعض 
يعترض على هذا املصطلح )التأجيل( بإعتبار 
أن املوعد السابق كان واردا يف إعالن إستكمال 
التحرير أي لم يكن إعالنا عن حتديد موعد- 
التأجيل يعود ألسباب فنية ولوجستية صرفة 
تتعلق باستكمال طباعة البطاقات االنتخابية 

ذات املواصفات العالية غير القابلة للتزوير والتي 
لم نتمكن من إجنازها يف الوقت املناسب لتأخر 
صدور قوائم النهائية للمرشحني، وال توجد 
أية أجندات أخرى كما يدعي البعض، أما فيما 
يخص حرمان بعض الدوائر االنتخابية من 
فرصة ترشح أفراد مستقلني واإلكتفاء بكيانات 
سياسية، فهذا يرجع إلى القانون رقم 14 الصادر 
عن املجلس الوطني االنتقالي وليس للمفوضية 
أي دور فيه، ألنها جهاز تنفيذي وليس تشريعيًا..

 نورالدين محمد الكوت طالب بكلية 
الفنون واإلعالم جامعة طرابلس

االنتخابات ظاهرة جديدة على املجتمع 
الليبي وهي جميلة ومفيدة، لكن واحدة من أركان 
العملية االنتخابية لم تنجز حتى اآلن وهي 
تعريف الناخبني باملتقدمني لإلنتخاب، لم نعرف 
حتى من هم املتقدمون لالنتخابات، ال توجد 
دعاية ال يف القنوات الفضائية وال يف الصحف 
وال على احلوائط!! كيف سيعرف املواطن املرشح 
اجليد من الردئ من قائمة املتقدمني لشغل 
مقاعد املؤمتر الوطني ويدلي بصوته للصالح 
منهم .. نتمنى على وسائل اإلعالم املختلفة أن 
تفسح مساحة من صفحاتها ووقتها للمرشحني 
للناس حتى  اإلنتخابية  لتقدمي مشاريعهم 
يتمكنوا من اإلدالء بأصواتهم للمرشح الكفؤ 
والقادر على خدمة الشعب ..  جتربة جديدة على 
الليبيني، نتمنى لها النجاح ، سنختار األشخاص 
املناسبني لشغل مقاعد املؤمتر الوطني إلقامة ليبيا 
اجلديدة .. يجب التدقيق يف سيرة املرشحني ما 

إذا كانوا من أزالم 
النظام السابق.. 
نتمنى أن تنتهي 
هذه اإلنتخابات 
ع���������ل���������ى خ�����ي�����ر 
وحتقق لليبيني 
اإلن���ت���ق���ال إل���ى 
مرحلة جديدة ..

 عبداهلل 
ي  ر ا لقنطر ا
دراسات عليا 

لغة فرنسية جامعة طرابلس
منذ فتح مكاتب تسجيل الناخبني بادرت 
الستخراج بطاقة االنتخاب رقم بطاقتي يف 
العشرينيات .. االنتخابات خطوة أولى على 
طريق تغيير األوضاع املتردية يف ليبيا وتصفية 
الفكر الوهمي وإقامة دميقراطية حقيقية ، 
هناك ثغرة يف العملية االنتخابية تتعلق بتحديد 
اإلقتراع يف نطاق ضيق أي يف املركز املسجل 
به فقط وهذا يحرم الناخب من إعطاء صوته 
لناخب يف دائرة أخرى يراه مناسبا .. عموما 
التجربة جديدة ومن املهم جناحها لضمان 

اإلنطالق نحو الدميقراطية احلقيقية التي 
ال تزييف فيها ..

قسم  رئيس  الشرقاوي  أحمد  د.   
بكلية  والتطبيقية  اجلميلة  الفنون 

الفنون طرابلس
بادرة جيدة تعطي الشرعية للدولة احلديثة 
لتنفيذ التنمية وحتقق اإلنتقال من مرحلة 
الثورة إلى مرحلة بناء الدولة ، يجب أن يتعاون كل 
الليبيني من أجل أن تتم اإلنتخابات يف موعدها 
املحدد لضمان جناح اإلنتقال إلى شرعية الدولة 
وجتاوز الواقع الراهن.. هذه اإلنتخابات نأمل 
ال��دول��ة احلديثة  إجن��از  لتحقيق  منها خيرا 

ال����ت����ي ت��ل��ب��ي 
ط�����م�����وح�����ات 
ال�����������ن�����������اس.. 
ه����������������ن����������������اك 
ت��ق��ص��ي��ر من 
ق��ب��ل وس��ائ��ل 
اإلع������������������������الم 
ت������زوي������د  يف 
امل������������واط������������ن 
ب��امل��ع��ل��وم��ات 

العملية  سير  وع��ن  املرشحني  عن  الضرورية 
لنجاح  ضرورية  معلومات  وهي  اإلنتخابية، 
اإلنتخابات والسير بها نحو األفضل، خاصة وإننا 
كليبيني لم نخض من قبل مثل هذه التجربة 
.. البوادر املسجلة حتى اآلن إن على صعيد 
اإلقبال على التسجيل يف مراكز اإلنتخاب أو 
قوائم املرشحني تدل على إصرار الليبيني على 
إجناز اخلطوة األولى نحو إقامة الدميقراطية 
والدولة احلديثة، وهذا احلماس  احلقيقية 
يجب أن يواكب بتغطية وتوعية إعالمية مكثفة 
تصحح املفاهيم اخلاطئة لدى البعض للعملية 
اإلنتخابية وتوضح لهم االهداف احلقيقية 

واملفيدة لإلنتخابات وطريقة إجنازها..
 سالم سعيد الغالي / موظف متقاعد
من  إلخراجنا  نتمناه  حلم  االنتخابات 
األمني،  والفلتان  الفوضى  من  احلالة  ه��ذه 
أنها  أعتقد  الضعيفة ال  ه��ذه احلكومة  لكن 
قادرة على تنظيم إنتخابات .. هل تستطيع 
احلكومة توفير األمن للناخبني؟ هل تستطيع 
تأمني املرشحني؟ ما نراه من حالة فلتان أمني 
ووجود خاليا نائمة من أتباع النظام السابق 
تهدد األمن يجعل املواطن مترددًا ، أضف إلى 
ذلك أنه ال توجد حتى اآلن برامج يف قنوات 
التلفزيون والراديو تعّرف الناس باملرشحني 
لهذه االنتخابات وتوعيهم بأهميتها .. ولكن 
رغم ذلك سنذهب إلى صناديق اإلقتراع إلختيار 
األشخاص املناسبني لتمثيلنا يف املؤمتر الوطني، 
وندعو كل الليبيني إلى ترك السالح واإلبتعاد 

عن الفتنة من أجل إعادة االستقرار واألمن 
وإرساء العدل يف ربوع بالدنا والتفرغ للبناء 

والتنمية..
نوري خليفة كردي / موظف يف قطاع 

النفط
باخلير  واع��دة  الوطني  املؤمتر  انتخابات 
للبالد، ورغ��م م��ا ن��راه م��ن م��ح��اوالت تشويش 
وترهيب.. الليبيون األحرار سيذهبون يف املوعد 
املحدد إلى مراكز اإلقتراع لإلدالء بأصواتهم 
وألول مرة يف تاريخ ليبيا احلديث حيث يتم إجراء 
انتخابات ستكون بإذن اهلل حرة ونزيهة رغم أنف 
املشككني الذين يضخمون حوادث معزولة تتم 
هنا أو هناك الستخدامها كفزاعة إلرهاب الناس 
ومنعهم من القيام بواجبهم الوطني .. ولنا فيما 
يجري من حولنا يف تونس ومصر خير مثال، يف 
هذين البلدين جتري حوادث عنيفة كل يوم قبل 
االنتخابات وأثنائها وبعدها ورغم ذلك جرت 
العملية االنتخابية فيهما بسالسة، والليبيون 
ليسوا أقل من جيرانهم يف مصر أو تونس، بل هم 
متعطشون خلوض هذه التجربة التي حرمهم 
منها الطاغية طيلة 40 سنة من الفوضى.. 
أنا متفائل جدًا بهذه اإلنتخابات وأمتنى على 
كل ليبي وليبية أن يبادر خلوض هذه التجربة 
ونثبت للعالم أننا قادرون على جتاوز كل األزمات 
واإلندماج يف هذه التجربة اإلنسانية. عندي 
مالحظة حول تخلف وسائل اإلعالم الليبية 
عن مواكبة هذه التجربة، وتقاعسها عن إعطاء 
مساحة من وقتها وصفحاتها لتعريف الناس 
بواجبهم اإلنتخابي، كما يجب أن تبدأ احلمالت 
الدعائية للمرشحني للتعريف بأنفسهم ورؤيتهم 
ملستقبل البالد حتى يتمكن الناخبون من إختيار 
العضو املناسب القادر على الوفاء بإلتزاماته 

نحو ليبيا اجلديدة..
ممثل   / الرقيعي  مسعود  بشير   
املجتمع  منظمات  يف  وناشط  مسرحي 

املدني.
جترى  أن  القدير  العلي  اهلل  م��ن  أمت��ن��ى 
ه����ذه االن��ت��خ��اب��ات ب��س��الس��ة ويف أج�����واء من 
واع  شعب  الليبي  والشعب  وال��ت��ع��اون  األم���ان 
وي��درك مخاطر مرحلة االنتقال من سلطة 
دكتاتورية مطلقة إلى دميقراطية حقيقية، التي 
ال سمح اهلل إن تعثرت أو فشلت ستدخل البالد 
يف دوامة من الفوضى.. ما نالحظه من حني 
آلخر من فلتان أمني أو توترات هي يف الواقع 
ناجتة عن تصرفات فردية ألشخاص ال يدركون 
عواقب تصرفاتهم، ولكن بصورة عامة ، الليبيون 
بوعيهم خلطورة املرحلة قادرون على إستيعاب 
هذه التجاوزات واحليلولة دون تفاقمها، وهي 
قد تؤثر على العملية االنتخابية املقبلة، لكن 
ال يجب أن نقف عندها ، بل يجب أن نسير إلى 
األمام ونتجاوز خالفاتنا وننجز انتخاب مؤمترنا 
الوطني يف موعده لننتقل إلى املراحل األخرى 
التي يفرضها التحوَّل الدميقراطي املستجد 
على الساحة الليبية.. أمتنى أن يبدأ املرشحون 

يف أق����رب وق��ت 
ح������م������الت������ه������م 
اإلن���ت���خ���اب���ي���ة 
ل�������ت�������ع�������ري�������ف 
ال���ن���اخ���ب ب��ه��م 
ومت�������ك�������ي�������ن�������ه 
م�������ن اخ����ت����ي����ار 
األش��������خ��������اص 
املناسبني حيث 
كلما مت التبكير 
ب�������احل�������م�������الت 
االن���ت���خ���اب���ي���ة 
الفرص  ك��ان��ت 
أك��ب��ر إلخ��ت��ي��ار 
نواب صاحلني 

ال��ع��ط��اء، وأمت��ن��ى على وسائل  وق��ادري��ن على 
اإلع��الم أن تعطي وقتًا أكثر لتوعية املواطن 
مبسؤوليته يف اختيار النواب اجليدين وأهمية 
مشاركته يف العملة االنتخابية.. آمل من اهلل 
العلي القدير أن يوفق الليبيني يف جتاوز كل 
خالفاتهم واإللتفات إلى وطنهم وإعادة بنائه 
من جديد على أسس سليمة ويف أج��واء من 

احلرية .

 أحمد رحومة:
هذا اليوم يستحق 
منا الصبر وجتاوز 

اخلالفات 

سالم محمد :
 الشعب الليبي متعطش 

ملمارسة الدميقراطية 
احلقيقية

بشير الرقيعي :
 آمل من اهلل أن 

يوفق الليبيني يف 
جتاوز كل خالفاتهم 

واإللتفات الى 
وطنهم وإعادة بنائه

د. أحمد الشرقاوي : 
يجب أن يتعاون كل 

الليبيني من أجل أن تتم 
االنتخابات يف موعدها

 أحمد السالمي:
أراهن بقوة 

على جناح هذه 
اإلنتخابات
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انتخابات المؤتمر الوطني استحقاق واجب..
تعطش الشعب الليبي للديمقراطية رهاننا على النجاح..

الليبي  الشعب  عهد  حلداثة  إدراكهم  رغم 
إلدارة  سياسية  كآلية  االنتخابية  بالعملية 
ليبيا اجلديدة، ورغم الفلتان األمني والعنف 
القبلي واجلهوي الذي تتوسع دائرته كل يوم.. 
تعبر شريحة واسعة ومن مختلف أطياف املجتمع 
الليبي استطلعت »املسار« آراءهم عن تفاؤل كبير 
بجدوى التجربة اجلديدة يف بناء الدولة الليبية 
احلديثة ويتطلعون إلى مستقبل أفضل يرسي 
قواعد جديدة للنظام املستقر والتداول السلمي 
أعضاء  انتخاب  يف  النجاح  بعد  السلطة  على 
املؤمتر الوطني الذين سيضعون اللبنة األولى 
ملؤسسة الدميقراطية احلقيقية يف البالد، ويعّبر 
بعضهم عن مخاوف من إجهاض التجربة بفعل 
ما تشهده بعض املناطق من توترات وصدامات 
حترمها من خوض التجربة وتبقيها يف دائرة 
إلى  إال  يؤدي  ال  الذي  املضاد  والعنف  العنف 
الدمار والتخلف.. وهناك من يتساءل: ملاذا ال 
جترى انتخابات برملانية أساسية بدل مؤمتر 
وطني انتقالي واملراوحة يف خانة االنتقالية؟؟ .. 

سالم الغالي

عبد احلميد كشالفأحمد السالمي

نوري كردي بشير الرقيعي

أحمد رحومة بشير فطيس

سالم عثمان

  طرابلس )و ا ل( 
أع������ل������ن������ت جل������ن������ة ت�����أم�����ني 
االنتخابات بوزارة الداخلية عن 
إجراء مترينات عملية الختبار 
القوة األمنية التي ستقوم بتأمني 
انتخابات املؤمتر الوطني العام 
التطوير  جلنة  عضو  وأوض���ح   .
بوزارة  والتنسيق  االستراتيجي 
ال��داخ��ل��ي��ة أن ه���ذه ال��ت��م��ري��ن��ات 
التي جرت الثالثاء تأتي تنفيذًا 
ال��ع��ام��ة لتأمني  ل��ب��ن��ود اخل��ط��ة 
انتخابات املؤمتر الوطني العام 
التي ستشهدها ليبيا يف السابع 
من شهر يوليو املقبل.. وأكد عضو 
اللجنة عقيد »علي عبد الكرمي« 
يف تصريح لوكالة األنباء الليبية 
بأن وزارة الداخلية ستنشر أكثر 
من 40 ألف عنصر من الشرطة 
واللجان األمنية حلماية الناخبني 
والدوليني  املحليني  وامل��راق��ب��ني 
عملية  وتأمني  االقتراع  ومراكز 
نقل صناديق االقتراع. مضيفًا 
أنه ستتم االستعانة بعناصر من 
اجليش الوطني، وبهيئة السالمة 
ال��وط��ن��ي��ة، وب��ج��ه��از اإلس���ع���اف، 
وش���رك���ت���ي ال���ك���ه���رب���اء، وال��ب��ري��د 
امل��واص��الت  ووزارة  واالت��ص��االت، 
إلج�������راء ه�����ذه االن���ت���خ���اب���ات يف 
أج������واء آم���ن���ة ي���س���وده���ا ال���ه���دوء 
والنظام وتقدمي كافة التسهيالت 
إدارة  على  والقائمني  للناخبني 

العملية االنتخابية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية 
مشتركة  عمليات  غرفة  شكلت 

ع���ل���ى م���س���ت���وى ل��ي��ب��ي��ا وم��ق��ره��ا 
مطار امعيتيقة الدولي للقيادة 
والسيطرة على جميع العمليات 
األم�����ن�����ي�����ة اخل������اص������ة ب���ت���أم���ني 
عليها.  والقائمني  االنتخابات 
ول���ف���ت ع���ض���و جل���ن���ة ال��ت��ط��وي��ر 
بوزارة  والتنسيق  االستراتيجي 
الداخلية إل��ى أن��ه مت رب��ط مقر 
مطار  الرئيسة  العمليات  غرفة 
»امعتيقه« والغرف الفرعية التابعة 
الدوائر االنتخابية  لها بجميع 
مبنظومة اتصاالت يديرها ضباط 
عمليات تلقوا دورات متخصصة 

خالل الفترة املاضية. 
وأوضح بأن هؤالء الضباط 
سيلتحقون ابتداًء من يوم السبت 
القادم بدورة تخصصية يف القيادة 
والسيطرة بغرف العمليات األمنية 
مل��دة خمسة أي��ام و حتت إش��راف 

خ��ب��راء دول��ي��ني.. وأك���د أن وزارة 
الداخلية ستكثف جهودها لتأمني 
ترتيبات  وات��خ��ذت  االن��ت��خ��اب��ات 
واجراءات أمنية محكمة لذلك 
وبناء  وإحداثيات  خرائط  وف��ق 
ع��ل��ى زي������ارات م��ي��دان��ي��ة ل��دوائ��ر 

ومراكز االقتراع. 
ت����أم����ني  جل�����ن�����ة  أن  ي������ش������ار 
االنتخابات يترأسها وكيل وزارة 
الداخلية السيد »عمر اخلضراوي« 
وتضم عددًا من األجهزة التابعة 
للوزارة متمثلة يف جلنة التطوير 
االس���ت���رات���ي���ج���ي وال���ت���ن���س���ي���ق ، 
وال��ل��ج��ن��ة   ، ال���ع���ام���ة  واإلدارات 
املؤقتة وفروعها  العليا  األمنية 
من  خبراء  مع  بالتعاون  باملدن 
األمم أكثر من ثمانية آالف متدرب 
الدوائر  بكامل  االقتراع  مبراكز 

االنتخابية يف ليبيا

05يومية سياسية شاملة  محلي
رأي بقلم رصاص

علي الداللي

 بدأت االثنني حملة انتخابات املؤمتر الوطني يف كافة 
أنحاء ليبيا رسميًا، كما أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات 
لتفتح بذلك الطريق أمام أول اقتراع دميوقراطي يف 

البالد بعد أربعة عقود من احلكم الفردي املطلق.
وأعلنت املفوضية ليل السبت انه أمام املرشحني 
18 يومًا للقيام بحملتهم من 18 يونيو وحتى 5 يوليو 
يعقبها يوم للصمت االنتخابي، وبعد درس الترشيحات، 
اعلنت املفوضية انها ابقت على 2501 مرشح مستقل 
و1206 مرشح من مجموعات سياسية. ويف االجمال 
االنتخابات مرشحون من 142 مجموعة  سيخوض 
سياسية. ودعا رئيس املفوضية »نوري العبار« املرشحني 
إلى القيام بحملة شريفة وأن يكونوا على قدر املسؤولية. 
ونشرت املفوضية تعليمات دعت فيها املرشحني الى عدم 
التصّرف بطريقة ميكن أن تؤدي إلى اندالع النزاعات 
بني الناخبني أو تضر بالوحدة الوطنية أو تزرع الفرقة 
أو الكراهية. ويتوجب على املرشحني الكشف عن مصادر 
ينتخب  املقبل  يوليو  من   7 ويف    ٫ حمالتهم.  متويل 
الليبيون األعضاء ال�200 يف املؤمتر الوطني العام األول 
يف ليبيا )مجلس تأسيسي( الذين سيعينون جلنة خبراء 
تكلف بصياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك 
يف استفتاء عام. وعند عقد املجلس اجلديد أول جلسة 
له، يقدم املجلس الوطني االنتقالي الليبي الذي تولى 
أكتوبر  القذايف يف  احلكم يف ليبيا منذ سقوط نظام 
2011 استقالته. ٫ وكانت االنتخابات املقررة أساسًا يف 
19 يونيو اجلاري مبوجب جدول زمني حدده املجلس 
الوطني االنتقالي، ارجئت السباب تقنية ولوجستية.

وصرح »ايان مارتن« مبعوث األمم املتحدة لليبيا 
لوكالة فرانس برس أن اجلدول الزمني اجلديد ممكن 
التحقيق، ووصف التأخير بانه خطوة »حكيمة« النه 
مينح الناخبني وقتًا اطول للتعرف على املرشحني. وقال 
»رغم أن الوقت ال يزال ضيقًا، إال ان فريقنا يعتقد ان 
اجلدول الزمني ممكن .. وال ينتظر ان تكون االنتخابات 

مثالية، ولكنها انتخابات حتتاج إليها البالد بشدة«.
واكد »مارتن« ان مستشاري االمم املتحدة يقدمون 

النصح لوزارة الداخلية بشأن التخطيط االمني الول 
انتخابات وطنية منذ االنتفاضة الشعبية التي ادت إلى 

االطاحة بنظام القذايف.
وقال: انه »يف مرحلة ما بعد النزاع، فانه من غير 
الواقعي االعتقاد انه لن تطرأ اية مشاكل امنية مطلقا، 
ولكن ما يشجعني هو انه لم تقع اية حوادث امنية خطيرة 
عند تسجيل الناخبني«. وسجل اكثر من 2.7 مليون 

التصويت،  لهم  الذين يحق  % من  نحو 80  او  ليبي، 
أسماءهم للتصويت يف االنتخابات. 

واضاف مارتن انه »نظرًا لوجود مرشحني متنافسني، 
فان اجلو سيصبح متوترًا، ولكنني اعتقد انه توجد قدرات 
ملواجه املشاكل االمنية اذا ما ظهرت«..وقال إن السلطات 
اجلديدة »اظهرت قدرة كبيرة على فض االشتباكات بالطرق 
السلمية، رغم ان اجليش الليبي اجلديد ال يزال ضعيفا 

ويعتمد على كتائب الثوار السابقني ملساعدته يف تسوية 
النزاعات«..وتركزت اغلب االشتباكات هذا الشهر يف مدينة 
الليبية  العاصمة  غرب  نفوسة  جبل  ومنطقة  الكفرة 
طرابلس. كما شهدت ليبيا سلسلة هجمات على اهداف 
بنغازي  املاضية خاصة يف مدينة  االسابيع  غربية يف 

الشرقية التي انطلقت منها االنتفاضة .
من دومينيك سوغيل/ ا ف ب
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ق��رأُت قبل سنوات أنه مت العثور يف إحدى 
ياباني  جندي  على  اليابان  جبال  يف  الغابات 
ُيدعى »هيرو أونادا« انهزمت كتيبته يف معركة 
مع وحدات من اجليش األمريكي ففر فيمن فروا 
إلى األدغ��ال وكتب له أن يعيش هناك أعوامًا 
طويلة متخفيًا يف الغابة ويف كهوف اجلبال يف 
عزلة كاملة عن العالم اخلارجي يتحني يف عقله 
املتجّمد الفرصة لإلنقضاض على العدو اليانكي.
الرجل عند العثور عليه بعد أكثر من ربع 
بعقلية  يعيش  الزال  ال��ه��زمي��ة  ت��ل��ك  م��ن  ق���رن 
»ال��س��ام��وراي« ال��ي��اب��ان��ي، رف��ض إل��ق��اء السالح 
واإلستسالم ويسعى لتدمير أمريكا وهزميتها 
يف حني أن اليابان ُضرِبت بالقنبلة الذرية يف 
»هوريشيما، وناجازاكي« ورفعت الرايات البيضاء 

واستسلمت بالكامل للقوات األمريكية. 
ويف ليبيا، الرجل الذي ُعنّي أو مت تعيينه 
رئيسًا للمجلس الوطني االنتقالي إلقليم برقة 
»أحمد الزبير الشريف السنوسي« البالغ من العمر 
ثمانني عامًا عرف فيها النفي وأمضى أكثر من 
ثلثها يف السجن، أعتقد مع احترامي الشديد 
ي��زال يعيش بعقلية ذل��ك العسكري  أن��ه ال  له 

الياباني.
يف أدب السجون قرأنا كيف أفرزت الزنازين 
وتعلموا  املعاناة  وكّتابًا مرموقني عاشوا  أدب��اء 
بصبرهم كيف يقهرونها غير أنه يبدو أن سجون 
الطاغية كانت من نوع آخر، كانت جتمد العقول 
وتؤخرها سنوات ضوئية إلى الوراء إذ كيف ميكن 
لهذا الشيخ الثمانيني أن ينزلق يف هذه املغامرة 
بعد تلك املعاناة الطويلة. هل وقف تفكيره عند 
اليوم ال��ذي قذف به أع��وان النظام السابق يف 
الزنزانة؟، ألم يقرأ أن الدول األوروبية توحدت 
وجدار برلني تصدع وهوى؟ أنسي أن امللك »إدريس 
السنوسي« رحمه اهلل أعلن اململكة الليبية دولة 
واحدة موحدة يف الستينيات من القرن املاضي، 
وألغى دستوريًا نظام األقاليم؟، ألم  يتابع ما رَوج 
له رأس النظام السابق من أن ليبيا من بعده لن 
تكون دولة موحدة وسيتم تقسيمها؟، ألم يستطع 
أن يستوعب أن الذين يدفعون به وقد بلغ من 
العمر عتيًا إمنا يستخدمونه واجهة ويستغلون 
اسمه لفترة انتقالية رغم أن األعمار بيد اهلل.

هذا  م��ن  نفزع  أال  علينا  يجب  أن��ه  أعتقد 
املخطط رغم خطورته على ليبيا أرضًا وشعبًا 
الليبيني األح���رار  ب��س��ي��ط  وه���و خ���روج  لسبب 
م��دن شرق  كافة  ال��ث��ورة ويف  بنغازي مدينة  يف 
بالدنا العظيم دون استثناء رافضني هذا العبث 
االنفصالي البغيض لتقسيم ليبيا على حساب 

دماء الشهداء.
إن الليبيني الذين خرجوا يف شرقنا العظيم 
ضد هذه »اجلمرة اخلبيثة« كانوا مدركني واحلمد 
هلل حلجم املؤامرة ومن يقف وراءها ويغذيها من 
اخلارج مستغلني لألسف بعض العقول الليبية 
التي نامت قبل عقود، وغابت عن املشهد السياسي 
الوطني واإلقليمي والدولي بل وتأخرت عن اليوم 
الذي نامت فيه نوم أهل الكهف الذين ظنوا أنهم 

لبثوا يومًا أو بعض يوم.
ال ش��ك أن حت���رك ال��س��ي��د رئ��ي��س املجلس 
عبد  »مصطفى  املستشار  االنتقالي  الوطني 
أو تباطؤ ليدين بشدة هذا  اجلليل« دون تردد 
القوة  باستخدام  ويهدد  االنفصالي  املخطط 
وليحذر  الليبي  ال��ت��راب  وح��دة  على  للحفاظ 
الداعمني له يف الداخل واخل��ارج يترجم دون 
أي تأويل تصميم الليبيني على املحافظة على 
وحدتهم الوطنية وصونها  باحلوار العقالني 
واإلحتكام لصناديق االقتراع يف دولة املؤسسات 
والقانون املنشودة غير غافلني بالطبع عن خيار 

استخدام القوة املشروعة.  

 )1202 مرشح على قائمة الكيانات السياسية بينهم 540 سيدة(
 المصادقة على القوائم النهائية للمرشحين في الدوائر االنتخابية

طرابلس ) وال ( 
ص�����ادق رئ���ي���س م��ج��ل��س امل��ف��وض��ي��ة 
الوطنية العليا لالنتخابات السيد »نوري 
العبار« على القوائم النهائية للمرشحني 
بكامل  االنتخابية 13  للدوائر  األف��راد 

أنحاء ليبيا.
وأفاد املهندس »رشيد علي امليهوب« 
رئ���ي���س ق���س���م امل���ت���رش���ح���ني وال���ك���ي���ان���ات 
القوائم  ك��ل  ب��أن  باملفوضية  السياسية 
النهائية مت نشرها عبر املوقع اإللكتروني 
للمفوضية مع بدء اطالق احلملة الدعائية 
للمرشحني، موضحًا أن قوائم الكيانات 
السياسية ضمت 1202 مترشح بينهم 
) 540( سيدة والبقية من الرجال، يف 

حني ضمت القوائم النهائية )2500( 
ال��رج��ال،  م��ن   )2415( منهم  مترشح 

و)85( سيدة .
 وقال رئيس قسم املترشحني يف تصريح 
لوكالة األنباء الليبية االثنني إن القائمة 
سجلت انسحاب 90 مترشحًا من الرجال 
و13 من النساء، وهي انسحابات فردية 
ومتت حسب الرغبة، وإن عدد املرشحني 
الذين رجعوا بقرار من املحكمة بلغ 76 من 
الرجال و6 من النساء، وإن عدد املرشحني 
الذين رجعوا بقرار من هيئة النزاهة كان 

10 رجال.
 وأضاف املهندس » امليهوب « أن عدد 
املترشحني الذين مت استبعادهم بقرار من 

هيئة النزاهة بلغ 139رجالً 15 سيدة، ومت 
تسجيل حالة وفاة واحدة من املترشحني، 
كما مت استبعاد مرشحني بقرار من املحكمة 
وهم ستة مترشحني من الرجال، واستبعاد 
يف  املشاركة  من  سياسيًا  كيانًا   12 عدد 
العملية االنتخابية لعدم تقدميها قوائم 

مرشحيها.
 وأوض������ح رئ���ي���س ق��س��م امل��ت��رش��ح��ني 
املهندس » امليهوب « أنه مت منح الكيانات 
السياسية املشاركة يف االنتخابات أرقامًا 
ترتيبية يف االقتراع ، وأن هذه األرقام منحت 
حسب التاريخ وساعة التقدم باملشاركة ، 
مؤكدًا أن عملية منح األرقام متت حسب 

األولية يف التقدم للمشاركة.

أكثر من أربعين ألف رجل أمن لتأمين االنتخابات التنسيق بين المفوضية الوطنية العليا 
لالنتخابات ووزارتي المواصالت والطاقة

طرابلس )وال( –
 عقد مبقر املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
الثالثاء اجتماع ضم السادة وكيل وزارة املواصالت 
وال��ن��ق��ل السيد »ف���وزي ب��ال��ت��م��ر«، ورئ��ي��س مجلس 
املفوضية »نوري العبار«، وعضو مجلس املفوضية 
»جنيب الرابطي« خصص ملناقشة عدد من املواضيع 
بعض  ومساهمة  االنتخابية  بالعملية  املتعلقة 
القطاعات التابعة للوزارة يف إجناز بعض األعمال 

قبل وأثناء االنتخابات.
ومت خالل االجتماع مناقشة آلية نقل وتوزيع 
عبر  للدوائر  االنتخابية  بالعملية  املتعلقة  امل��واد 
املطارات لضمان وصولها يف املوعد املحدد إلى كل 
املدن الليبية،٫  وقد مت االتفاق خالل هذا االجتماع 
على سرعة عقد اجتماع مشترك بني وزارة املواصالت 
وشركات الطيران وممثل عن املفوضية لوضع اخلطة 
للمواد  نقل  م��ن  األع��م��ال  ه��ذه  إلجن���از  املتكاملة 

االنتخابية خالل الفترة الزمنية املحددة من املفوضية 
...  يف السياق ذاته اجتمع وزير الكهرباء والطاقات 
مع  الثالثاء  البرعصي«  »ع��وض  السيد  املتجددة 
رئيس وأعضاء مجلس املفوضية العليا لالنتخابات 
بحضور املدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء 
ومدير إدارة التوزيع بالشركة مت خالله االجتماع 
مناقشة االستعدادات التي اتخذتها الوزارة من خالل 
الشركة العامة للكهرباء بخصوص تأمني الطاقة 
الكهربائية ملراكز االقتراع التابعة للمفوضية قبل 
انطالق العملية االنتخابية للمؤمتر الوطني العام 
يف السابع من شهر يوليو القادم .. ومت يف االجتماع 
التأكيد على ضمان تزويد مركز إدخال البيانات 
الذي مت جتهيزه مؤخرًا مبقر املفوضية بالطاقة 
الكهربائية املنتظمة، وأن تقوم املفوضية بتقدمي 
كافة البيانات واملعلومات املتعلقة مبراكز االقتراع 

املنتشرة يف كامل املناطق الليبية.

االنتخابات الليبية في وسائل اإلعالم الدولية

انطالق حملة انتخابات المؤتمر الوطني في ليبيا

 8189 متدربًا بمراكز االقتراع 
النجاز االنتخابات

طرابلس ) وال ( 
يتواصل بالدوائر االنتخابية بكامل أنحاء ليبيا هذه األيام 
تدريب ) 8189 ( ثمانية آالف ومائة وتسعة وثمانني موظف مبراكز 
اإلقتراع، استعدادًا النطالق انتخابات املؤمتر الوطني العام املزمعة 
يف السابع من يوليو املقبل.. وأفاد رئيس قسم التدريب واإلجراءات 
بإدارة العمليات االنتخابية باملفوضية األستاذ »الصديق أبوجريدة« 
وكالة األنباء الليبية، أن الدورة التدريبية اشتملت على الفرز والعد 
واالغالق استعدادًا ليوم االقتراع يف السابع من يوليو القادم .. وأضاف 
أن هذه الدورة هي ضمن البرنامج التدريبي )الهرمي( الذي وضعه 
القسم ملرحلة اإلقتراع الذي يستهدف تدريب )8189( متدريبًا 
ميثلون يف مجموعهم املوظفني العاملني مبراكز االقتراع بكامل 

الدوائر االنتخابية ال�) 13( يف ليبيا ..

اعالنات  انتخابية

نوري العبار

قوات أمن ليبية

لقطة جتسد فرحة التسجيل يف االنتخابات

أوباري ) وال (  
بدأت عملية تسجيل قوائم الناخبني للمجلس املحلي أوباري 
خالل اليومني املاضيني يف ست عشرة دائرة انتخابية موزعه على 
مناطق )األبيض وأوباري املدينة(.. وأفاد مراسل وكالة األنباء الليبية 
باملدينة، أن عملية التسجيل ستستمر إلى يوم انتخاب املجلس 

املحلي يف اخلامس والعشرين من شهر يونيو اجلاري.

طرابلس )املسار(
 يف إطار احلملة التثقيفية للناخبني أعلنت 
املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات عن انتهاء 
اجلزء األول من طباعة مواد تثقيف الناخبني، والتي 
سيتم توزيعها على املكاتب الفرعية الثالث عشرة من 
أجل توضيح مرحلة االقتراع للمواطنني الليبيني.. 
وتشمل املواد املطبوعة ملصقات توضيحية حول 
يوم االنتخاب، وعن ساعة افتتاح محطات االقتراع، 
واملستندات املتعلقة بأهلية الناخب للتصويت، وعن 

النظام االنتخابي. وأيضًا هناك ملصق يوّضح 
خريطة توزيع الدوائر االنتخابية يف كل منطقة، 
كما يحتوي هذا امللصق على عدد املرشحني وعدد 
املقاعد املتعلقة بنظام األغلبية لكل دائرة فرعية. 
وهناك ملصق آخر يوضح مراحل االقتراع، وكيفية 
التعامل مع املرشحني منذ حلظة دخولهم من 
بوابة محطة االقتراع وحتى اإلدالء بأصواتهم. 
وتعد مجموعة األوراق التوضيحية، األداة الرئيسة 
التي يستخدمها املدربون أثناء شرحهم، حيث 

يحاولون تبسيط املعلومة ألبعد حٍد ممكن.
البالغ  التوضيحية،  األوراق  هذه  وحتتوي 
عددها 12 ورقة، على رسومات بيانية توّضح املهام 
واملسؤوليات املنوطة باملؤمتر الوطني العام الذي 
سيتم انتخابه يف السابع من يوليو، إن شاء اهلل، 
باإلضافة إلى توضيح النظام االنتخابي ومراحل 
االقتراع مبا فيها مرحلة العد. وقد مّتت طباعة 
عشرات اآلالف من النسخ من جميع املواد، املوضحة 

يف املوقع اإللكتروني للمفوضية.

بدء تسجيل قوائم الناخبين 
بمنطقة أوباري

انتهاء الحملة التثقيفية للناخبين
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 حول مستقبل النظام!!

وهذا أول اجتماع يجمع مختلف 
منذ   السورية  املعارضة  مكونات 
صيف عام 2011 عندما أخفقت 

محاولة سابقة يف هذا االجتاه.
،املتحدث  صبرا  ج��ورج  ويتولى 
باسم املجلس الوطني السوري، متثيل 
املجلس يف مؤمتر بروكسل إلى جانب 
فاروق تيفور عن اإلخوان املسلمني  
و بدون مشاركة عبد الباسط سيدا 
الرئيس اجلديد للمجلس الوطني   
املنتخب مؤخرا خلفا إلبراهيم غليون.

ويحضر فعاليات مؤمتر بروكسل  
هيثم املانع  املنافس األول للمجلس 
العزيز   وعبد  السوري    الوطني 
و  الشيوعي   التنظيم  اخليار  عن 
رجاء الناصر عن القوميني العرب  
إلى جانب تنظيمات كردية و املنتدى 
يرأسه ميشيل  الذي  الدميقراطي 

كيلو.
ويتوقع مشاركة خمسني شخصية 
من املعارضة السورية يف لقاء بروكسل 
إلى جانب بيار فيمون الرجل الثاني 
يف الدبلوماسية األوروبية ومساعد 
كاثرين اشتون  والفلسطيني ناصر 

القدوة  مساعد كويف عنان. 
ولم يتم توجيه دعوة ملسئولي اجليش 
العسكري  اجلناح  احل��ر  السوري 

للمعارضة.
وقال املعارض جورج صبرا- للمسار 
-يف بروكسل  إن الهدف هو وضع 

تصور ملرحلة ما بعد األسد وبلورة 
توافق بني أطياف املعارضة.

ويهدف املجتمعون إلى تكوين جبهة 
موحدة قبل اجتماعات باريس ليوم 
30 يونيو  ملجموعة االتصال الدولية 

حول سوريا..
كما يخطط املنظمون إلى عقد  
مؤمتر جديد للمعارضة السورية  

يف القاهرة منتصف شهر يوليو.
 وتأتي محاوالت تقريب صفوف 
املعارضة السورية يف وقت  تستمر 
الغربية  الدول  فيه اخلالفات بني 
هذه املَرة حول عينة مستقبل إدارة 

األزمة السورية.
أوروبي  دبلوماسي  مصدر  وقال 
يف بروكسل –للمسار- ان من بني 

نقاط اجلدل التي تتناولها االتصاالت 
الدولية حاليا مسالة إشراك إيران 
يف أي مجموعة لالتصال حول سوريا 
بعد دعوة املبعوث الدولي كويف عنان 
إلى تشكيل مثل هذه اإلطار على 
غرار ما مت فعله إبان حرب البلقان 
نتصف التسعينيات،  أو خالل احلرب 

األخيرة يف ليبيا.
  ويقُر الدبلوماسيون إن الهدف 
من وراء أي حترك يحب ان يتمثل 
يف وقف العنف أوال ،واإلعداد لرحيل 
يجب  وانه  ثانيا  السوري  الرئيس 
املتاحة لتحقيق  انتهج كل اآلليات 

الهدفني)...(.
وهنك توافق متنام حاليا انه بدون 
اإلعداد ملرحلة ما بعد بشار األسد 
فانه سيصعب اقناع غالبية األطراف 
بضرورة إقصاء بشار عن السلطة 
بسبب املخاوف من تكرر  التجربة 
الدولة  هياكل  وانسالخ  العراقية 
العراقية بعد رحيل صدام حسني.
أوروب��ي��ة  أط����راف  ت��دع��و   وفيا 
ومن هذا املنطلق بضرورة إشراك  
إيران يف محاوالت حلحلة وحتريك  
األزمة السورية فان الواليات املتحدة 
وإسرائيل ترفضان ذلك وتعتبران  
املشكلة  ه��ي ج��زء من   إي���ران  ان 
ألنها  للحل  طرفا  وليس  السورية 

تقوم بتزويد النظام احلالي مبساعدة 
هامة وحيوية.

 ولكن اخلبراء األوروبيون يعتبرون 
ان التصاق إيران باألجهزة األمنية 
السورية  قد يساعد على التحكم 
يف هذه األجهزة  يف حالة إسقاط 

النظام!
كما إن إيران تريد  حسب اخلبراء 
جتنب تسجيل مواجهة شيعية- سنية 
مفتوحة يف املنطقة  ال تبدو طهرن 

مستعدة لها حاليا!
مطلعة   م��ص��ادر  ووف���ق  ول��ك��ن 
مبعوثون  ق��ام  فقد   بروكسل  يف 
من  أوروب���ا  بتحذير  إسرائيليون 
مغبة الدخول يف دوامة مساومات 

مع إيران حول سوريا .
العمل  قسم  يف  مصدرا  إن  كما 
اخلارجي األوروبي الذي تديره كاثرين 
اشتون أوضح للصحفيني انه يستبعد 
موافقة أمريكية على منح إيران دورا 
يف حتديد مستقبل سوريا  لكنه شدد 
على ان األزمة السورية ويف حالة 
أدرك األوروبيون أهمية إدارتها ميكنها 
ان متثل مناسبة خلروج الدبلوماسية 
األوروبية من النفق الذي متر به ومن 

حالة الشلل املزمنة.
  وأضاف« ان ميزة االحتاد انه قادر 
على التحدث لكل األطراف حاليا«.

ولكن خبراء أوروبيني يشكون يف 
القدرة األوربية على جتاوز اخلالفات 
القائمة بني الدول األعضاء، وخاصة  
إن أملانيا ال تزال تصر  بشكل تلقائي 
على رفض أي تدخل مهما كان نوعه 
يف سوريا وحتظى بذلك بدعم  عدة 
دول ومنها السويد واليونان وقبرص 
ومن هنا حرص اشتون على جتنب 

انشقاق أوروبي مفتوح.
ب��روك��س��ل  اح��ت��ض��ان     ويعتبر 
األحد املقل  الجتماعات املعارضة  
السورية  اتفاق احلد األدنى الذي 
ميكن لألوروبيني  القيام به يف هذه 

املرحلة.
أما الناتو  فانه ميكنه نظريا القيام  
بأعمال غير مباشرة لعرقلة املجهود 
العسكري للنظام السوري والتشويش 
على قدراته العسكرية وحتريك قطع 
بحرية  قبالة سوريا وتنفيذ مناورات 
مع  مشتركة  عضالت   استعراض 

تركيا  .. 
وه��ن��ك ق��ن��اع��ة يف ب��روك��س��ل إن 
السورية لن تكون قادرة  املعارضة 
على إنهاك النظام أو إسقاطه دون 
دعم خارجي ولكن توجد مخاوف يف 
نفس الوقت من إن اخليار الوحيد  
هو تسليح املعارضة أي نقل سوريا 
احلالية  الرهيبة   القمع  خالة  من 
إلى خانة احلرب األهلية الشاملة

وتقول التقارير االستخباراتية إن 
النظام السوري يتمتع بإخالص القادة 
العسكريني  وبتحالفات قوية ال تزال 
قائمة مع روسيا وإيران والشيعة يف 
املسحيني يف  مع  و  ولبنان  العراق 

سوريا ويف لبنان...
احلل  إن  أيضا  املراقبون  وي��رى 
رمبا الوحيد  بالنسبة للخلص من 
النظام السوري هو تضييق اخلناق 
عليه من اجلبهة التركية  مع العمل 
على  تقدمي ضمانات لروسيا بشان 
مستقبل مصاحلها يف شرق املتوسط 

بشكل خاص..

 بروكسل- املسار :
عاما  مؤمترا   السورية   املعارضة  أطياف  مختلف  تعقد   
لها يومي األحد 24 واالثنني 25 يونيو يف بروكسلK  وللمرة 
بلورة  بهدف  مكوناتها،  كافة  وبحضور  موحد،   بشكل  األول��ى 

تصور ملستقبل سوريا بعد رحيل النظام احلالي.
ويسارية  ومستقلة  وإسالمية  ليبرالية  فعاليات  وتشارك 
يف ه����ذا امل���ؤمت���ر ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه م��ن��ظ��م��ات حل���ق���وق اإلن���س���ان 
،أوروبية وعربية، و يرعاه االحتاد األوروبي ويف مبادرة أوروبية  
غير عادية بهدف توحيد املعارضة السورية املتهمة بالتشرذم 

واالنقسام..

 القاهرة -وكاالت -
 أصدر املجلس األعلى للقوات املسلحة احلاكم يف 
فبراير  بنظام حسني مبارك يف  مصر منذ اإلطاحة 
دستوريا مكمال  إعالنا  املاضي  األح��د  2011 مساء 
نص على تعديالت وإض��اف��ات شملت أربعة م��واد من 
اإلعالن الدستوري الصادر يف مارس 2011 هي املواد 

30 و53 و56 و60. 
 وأصبح املجلس العسكري مبقتضى ذلك يتولى سلطة 
التشريع يف غياب البرملان كما عزز سلطته يف مجاالت 
أخرى. وارتسمت من خالل هذا اإلعالن مالمح مرحلة 
إنتقالية ثانية يرتبط إنتهاؤها بالتوافق بني األطراف 

السياسية واملجتمعية يف مصر. 
 ومت تعديل املادة 30 بحيث نصت على أنه يف حال 
كان مجلس الشعب منحال، وهو واقع احلال يف مصر، 
»يؤدي الرئيس اليمني أمام اجلمعية العامة للمحكمة 

الدستورية العليا«، بدال من مجلس الشعب. 
للقوات  األع��ل��ى  املجلس  م��ك��رر  امل���ادة 53   ومنحت 
املسلحة »حتى إقرار الدستور اجلديد« تقرير كل ما 
يتعلق بالقوات املسلحة وجميع السلطات املقررة لوزير 
الدفاع يف حني مت مبوجب املادة 53 مكرر1 تقييد سلطة 
رئيس اجلمهورية يف إعالن احلرب بإضافة »مبوافقة 

املجلس األعلى للقوات املسلحة«. 
م��ك��رر2 لرئيس اجلمهورية  امل���ادة 53  أج���ازت   كما 
ومبوافقة املجلس األعلى »إصدار قرار بإشتراك القوات 
املسلحة يف مهام حفظ األمن وحماية املنشآت احليوية 

للدولة« يف حال حدوث إضطرابات داخل البالد. 
 وكان إعالن وزير العدل قبل أيام منح ضباط املخابرات 
احلربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية العدلية 

للمدنيني، أثار إحتجاجات قوى سياسية وحقوقية. 
 ومن أبرز ما جاء يف اإلعالن املكمل منح سلطة التشريع 
للمجلس العسكري األعلى »حلني إنتخاب مجلس شعب 

جديد ومباشرته ملهامه« بحسب املادة 56 مكرر. 
 وعارض اإلخوان املسلمون األحد املاضي منح سلطة 

التشريع للمجلس العسكري. 
 كما منحت املادة 60 مكرر املجلس األعلى، »إذا قام 
مانع يحول دون إستكمال اجلمعية التأسيسية لعملها«، 

أطياف  تأسيسية جديدة »متثل  حق تشكيل جمعية 
املجتمع« خالل أسبوع »إلعداد مشروع الدستور اجلديد 
خالل ثالثة أشهر من تشكيلها ويعرض الدستور اجلديد 
الشعب إلستفتائه يف شأنه خالل خمسة عشر  على 

يوما من تاريخ اإلنتهاء من إعداده«. 
 وكان اإلخوان املسلمون اعتبروا أن اجلمعية التأسيسية 

التي يسيطرون عليها »ال تزال قائمة«. 
 كما نصت هذه املادة على أن »تبدأ إجراءات اإلنتخابات 
التشريعية خالل شهر من تاريخ إعالن موافقة الشعب 

على الدستور اجلديد«. 
 ومنحت املادة 60 مكرر1 من اإلعالن املكمل رئيس 
اجلمهورية أو رئيس املجلس العسكري أو رئيس الوزراء 
أو املجلس األعلى للهيئات القضائية أو خمس أعضاء 
اجلمعية التأسيسية طلب إعادة النظر يف أي نص يف 
مشروع الدستور اجلديد »يتعارض مع أهداف الثورة 
العليا  التي تتحقق بها املصالح  ومبادئها األساسية 

للبالد أو مع ما تواتر من مبادئ يف الدساتير املصرية 
السابقة« وذلك خالل مدة ال تتجاوز 15 يوما. 

 ويف حال إصرار اجلمعية التأسيسية على موقفها 
ميكن إحالة األمر إلى املحكمة الدستورية العليا و«رأيها 

ملزم«. 
 ورغ��م أن اإلع��الن األصلي واملكمل أش��ارا إلى آجال 
واضحة إلعداد الدستور وعرضه لإلستفتاء فان الفقرة 
األخيرة من هذه املادة تفتح املجال أمام تغير هذه اآلجال 
التي كانت أساسا تنص على أن تعد اجلمعية التأسيسية 
الدستور يف أجل أقصاه ستة أشهر من تشكيلها وعرضه 

على اإلستفتاء خالل 15 يوما من إعداده. 
 وجاء يف املادة 60 مكرر 1 »ويف جميع األحوال يوقف 
الشعب  على  الدستور  مشروع  لعرض  املحدد  امليعاد 
إلستفتائه يف شأنه واملنصوص عليه يف املادة 60 من 
هذا اإلعالن الدستوري حتى اإلنتهاء من إعداد مشروع 

الدستور يف صياغته النهائية«. 

اإلعالن الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري في مصر 

 
 لوس كابوس )ا ف ب( - 

بعد اإلطمئنان الذي أشاعه 
ف����وز ال��ي��م��ني يف اإلن��ت��خ��اب��ات 
التشريعية اليونانية، يأمل قادة 
مجموعة العشرين ويف طليعتهم 
األوروبيون أن يتمكنوا من إعادة 
بعض الثقة يف اإلقتصاد العاملي 
خالل قمتهم التي عقدت اإلثنني 

يف لوس كابوس باملكسيك. 
 وأعرب رئيسا اإلحتاد األوروبي 
هيرمان فان رومبوي واملفوضية 
األوروبية جوزيه مانويل باروزو 
ع��ن إرت��ي��اح��ه��م��ا ل��ف��وز اليمني 
اليوناني الذي يتوقع أن يتمكن 
من تشكيل إئتالف حكومي مؤيد 
لليورو، متحدثني من منتجع 
ل���وس ك��اب��وس ال��س��اح��ل��ي على 
املحيط الهادئ يف أقصى جنوب 

كاليفورنيا السفلى. 
 وأع���ل���ن امل���س���ؤوالن يف ب��ي��ان 
م��ش��ت��رك »س��ن��س��ت��م��ر يف دع��م 
أعضاء  أحد  اليونان بصفتها 
عائلة اإلحتاد األوروبي ومنطقة 
ال���ي���ورو. وإن��ن��ا ع��ل��ى إس��ت��ع��داد 

ملواصلة مساعدتنا لها«. 
 وأعلن رئيس الوزراء اإلسباني 
ال���ق���ادة  أن  راخ�������وي  م���اري���ان���و 
األوروب��ي��ني أع��ض��اء مجموعة 
عبر  مؤمترا  عقدوا  العشرين 
نتائج  لبحث  األح���د  ال��ه��ات��ف 
ه�����ذه اإلن���ت���خ���اب���ات وت��ن��س��ي��ق 
القمة،  األوروبية قبل  املواقف 
ع��ل��م��ا أن إس��ب��ان��ي��ا ل��ي��س��ت من 
أع���ض���اء م��ج��م��وع��ة ال��ع��ش��ري��ن 
رسميا غير أنها تدعى حلضور 

جميع قممها. 

 م���ن ج��ه��ت��ه أع�����رب ص��ن��دوق 
ال�����ذي يلعب  ال����دول����ي  ال��ن��ق��د 
دورا كبيرا يف خطط مساعدة 
اليونان، عن إستعداده للدخول 
يف محادثات مع حكومة أثينا 
اجلديدة. ومتثل خطة الصندوق 
ملساعدة اليونان ربع القروض 

املمنوحة لهذا البلد. 
 وبعدما كانت املديرة العامة 
ل��ل��ص��ن��دوق ك��ري��س��ت��ني الغ���ارد 
هيئتها،  م��وارد  بزيادة  طالبت 
على  احلصول  يف  اليوم  تأمل 
إلتزامات جديدة بهذا الصدد 

يف لوس كابوس. 
 وت����ع����ه����دت ال���������دول ال��غ��ن��ي��ة 
نهاية  يف  العشرين  والناشئة 
ابريل يف واشنطن بزيادة املوارد 
املالية للصندوق بأكثر من 430 

مليار دوالر. 
 ووعد عدد من الدول الناشئة 
مبا فيها الصني باملساهمة يف 
هذه الزيادة بدون إعالن مبالغ 
محددة. وستعقد الدول الناشئة 
من مجموعة بريكس )جنوب 
إفريقيا والهند والصني وروسيا 
والبرازيل( إجتماعا قبل ظهر 
اإلث��ن��ني يف ل��وس ك��اب��وس قبل 
إفتتاح القمة السابعة ملجموعة 

العشرين رسميا. 
 وأع���ل���ن ن���ائ���ب وزي�����ر امل��ال��ي��ة 
الصيني تشو غواجنياو خالل 
مؤمتر صحايف األحد أنه »سيتم 
إعالن مبلغ محدد مبناسبة هذه 

القمة يف لوس كابوس«. 
 وترددت الدول الناشئة طويال 
قبل أن تقرر تقدمي مساعدات 
مالية مشددة على ض��رورة أن 

يعطي األوروبيون املثل ويعملوا 
على تسوية أزمة ديون تعصف 
دي��س��م��ب��ر 2009  م���ن���ذ  ب���ه���م 
بوسائلهم اخلاصة، وقد أعربت 
هذه الدول مجددا عن إستيائها 
قبل اإلفتتاح الرسمي للقمة. 
 واعتبرت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة السبت أن دول منطقة 
اليورو »ينبغي أن تدرك أنها يف 
مركب واحد« وانه »لن يخرج احد 
السفينة  غرقت  ما  إذا  سليما 
وس�����ط ع����واص����ف إق���ت���ص���ادي���ة 

خطيرة«. 
 كما ضم قادة البنك الدولي 
والتنمية  ال��ت��ع��اون  وم��ن��ظ��م��ة 
اإلق���ت���ص���ادي���ة أص���وات���ه���م إل��ى 
اإلن��ت��ق��ادات وأع��رب��وا يف لوس 

كابوس عن إستيائهم. 
 وق���ال انخيل غ��وري��ا األم��ني 
العام ملنظمة التعاون والتنمية 
اإلقتصادية إن الوقت حان ليزيل 
األوروبيون العقبات التي ال تزال 
ت��ع��ت��رض ن���ظ���ام »ح��وك��م��ت��ه��م« 
ويقرروا أخيرا إستخدام الوسائل 
متناولهم  يف  ال��ت��ي  »ال��ه��ائ��ل��ة« 

لتبديد قلق األسواق. 
زول��ي��ك رئيس  روب����رت  ورأى   
ال��دول��ي أن األوروب��ي��ني  البنك 
ف�����وت�����وا ه������ذه ال����ف����رص����ة ل���دى 
إقرارهم خطة مساعدة املصارف 
اإلسبانية رغم أن قيمتها وصلت 

إلى مئة مليار يورو. 
 وأوضح متحدثا أمام مجموعة 
م���ن رج����ال األع���م���ال »أن ه��ذه 
اخلطة لم تنفذ بطريقة جيدة 
وال��ن��ت��ي��ج��ة أن��ه��م اس��ت��خ��دم��وا 

الذخائر الثقيلة وبددوها«. 

جهود لتوحيد المعارضة السورية وخالفات دولية مستمرة

مجموعة العشرين تأمل في إعادة الثقة بعد 
االنتخابات اليونانية 

ابدت رغبتها يف شراء 600 الى 800 دبابة املانية 
من طراز )لبارد(، اي ضعف العدد الذي كانت على 

وشك التعاقد بشأنه.
وقالت صحيفة بيلد آم سونتاغ االملانية ان العقد 
يحظى بدعم وزارة املالية االملانية رغم معارضة من 
جانب وزارتي اخلارجية والدفاع - عالوة على رئاسة 

احلكومة - ببرلني.
وقالت الصحيفة “إن من شأن العقد السعودي تأمني 
مستقبل شركتي كراوس مافاي ويغمان وراينميتال 
للدبابات خصوصا عقب اعادة هيكلة اجليش االملاني.«
املاضي  العام  نفت  قد  االملانية  احلكومة  وكانت 

تقارير حتدثت عن بيع 270 من هذه الدبابات الى 
السعودية.

يذكر ان تفاصيل عقود التسليح ال ميكن تأكيدها 
رسميا يف املانيا ألنها تعتبر من اسرار الدولة يعاقب 

على البوح بها بالسجن او بغرامة.
وكانت املعارضة االملانية قد سلطت ضغوطا قوية 
على حكومة املستشارة اجنيال ميركل بعد ان سربت 
لتزويد  سريا  عقدا  وقعت  انها  مفادها  معلومات 
السعوديني بهذه الدبابات باعتبار ان العقد يخالف 

شروط تصدير االسلحة.
يذكر ان موضوع مبيعات االسلحة يعتبر حساسا 

جدا بالنسبة لالملان يف ضوء ماضي البالد النازي 
والدور الذي لعبته شركات صنع االسلحة - كشركة 
كروب - يف اذكاء احلروب يف القرنني التاسع عشر 
والعشرين ببيعها االسلحة للجانبني املتصارعني يف 

احلروب.
وكانت املانيا متتنع عن بيع االسلحة لدول اخلليج 

نظرا للعالقة احلميمة التي تربطها باسرائيل.
وقالت الصحيفة االملانية نقال عن مصادر يف قطاع 
صناعة االسلحة االملانية قولها إن السعودية تريد 
ابرام العقد قبل العشرين من يوليو/متوز املقبل اي 

قبل حلول شهر رمضان.

السعودية 
ترغب 

في شراء 
600 إلى 

800 دبابة 
ألمانية

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية
■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

 موسكو )ا ف ب( - 
بدأت القوى العظمى وإيران اإلثنني املاضي يف 
موسكو جولة جديدة من املحادثات حول البرنامج 
النووي اإليراني املثير للجدل، تعتبر الفرصة 

األخيرة حلل األزمة بالسبل الدبلوماسية. 
 وب���دأ رئ��ي��س ال��وف��د اإلي���ران���ي سعيد جليلي 
م��ش��اورات��ه م��ع ك��اث��ري��ن أش��ت��ون وزي���رة خارجية 
اإلحتاد األوروبي وموفدة مجموعة 5+1 )الواليات 
املتحدة وروسيا والثني وفرنسا وبريطانيا وأملانيا( 
للمفاوضات مع إيران، حسبما أفاد مراسل لوكالة 

فرانس برس. 
التي  إي���ران  يف  اليورانيوم  تخصيب  ويشكل   
بأنها تسعى  وإسرائيل  العظمى  ال��دول  تشتبه 
التي  املحادثات  النووي، صلب  السالح  حليازة 
ستستمر حتى الثالثاء يف أحد الفنادق الكبرى 

من العاصمة الروسية. 
 وتطلب مجموعة 5+1 من إيران وقف تخصيب 
اليورانيوم بنسبة %20 ومبادلة مخزونها من 

ن��ووي هي  ب��وق��ود  ال��ي��وران��ي��وم املخصب ب20% 
بحاجة إليه. يف املقابل، تقترح مجموعة 1+5 
تخفيف العقوبات الدولية وتعاونا يف مختلف 

املجاالت النووية. 
 وأعلن عضو يف الوفد اإليراني قبل بدء اإلجتماع 
القوى  تعترف  لم  إذا  »ستفشل«  املفاوضات  أن 

العظمى بحق إيران يف تخصيب اليورانيوم. 
 وخالل جولتني سابقتني من املفاوضات، يف 
افترق  أبريل ويف بغداد يف مايو،  إسطنبول يف 
األط��راف على خالف خصوصا حول موضوع 
عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % والتي 
تقرب إيران من مستوى التخصيب الضروري 

لتصنيع قنبلة ذرية )90 %(. 
 وميكن أن ينطوي فشل املحادثات يف موسكو 
على عواقب كبيرة فقد عادت الواليات املتحدة 
وإسرائيل إلى التلويح بإمكان اللجوء إلى خيار 
عسكري لوقف البرنامج النووي اإليراني يف حال 

فشل املساعي الدبلوماسية. 

المحادثات بين القوى العظمى وإيران في موسكو

 ومثلما ينطبق هذا الوضع على البالد فانه 
ينطبق على الثكنات. وعلى مدى األشهر الستة 
املاضية قال أكثر من عشرة ضباط يف اخلدمة 
أو تقاعدوا حديثا من أصحاب الرتب املنخفضة 
واملتوسطة إنهم وزمالء لهم يعتبرون الثورة 
املصرية فرصتهم للحصول على معاملة أفضل 
وحتسني مرتباتهم وظروف العمل والتدريب. 
ويقولون إنهم ضاقوا ذرعا الزدياد ثراء عدد 
قليل من كبار الضباط بينما تكافح األغلبية 

العظمى من الضباط واجلنود.
 وقال رائد »الصفوف يف اجليش يعانون مثل 
باقي املصريني خصوصا يف جزئية رفع مستوى 
املعيشة .. مثل باقي املجتمع املصري. تتركز 
ثروة اجليش يف يد أقلية ...الضابط الزم يوصل 
لرتبة معينة حتى يبقى له نصيب يف الثروة«.
واقعة  التعليق على  وأحجم اجليش عن   
اإلسكندرية أو أي مزاعم أخرى يف هذا التقرير.
 وقال قادة باجليش وضباط من أصحاب 
إن  املتوسطة ح��ض��روا االج��ت��م��اع��ات  ال��رت��ب 
طنطاوي ورئيس األركان سامي عنان حتركا 
الحتواء إحباط الضباط فعقدا اجتماعات 
منتظمة مع وحدات عسكرية يف محاولة لرفع 
الروح املعنوية وطمأنة اجلنود بأنه سيتم رفع 

مرتباتهم ومعاجلة مشاكلهم.
 ويبدو أن هذا هدأ الضباط الغاضبني الذين 
قالوا إنهم سيتوقفون عن ممارسة مزيد من 
يسلم  أن  إل��ى  مطالبهم  لتحقيق  الضغط 
املجلس األعلى للقوات املسلحة الذي يدير 
البالد السلطة حلكومة مدنية منتخبة. لكنهم 

يؤكدون أنهم بحاجة إلى تغيير حقيقي.
 وقال عقيد »لدينا التزام أدبي بأن نبقى على 
قلب رجل واحد وندعم العملية االنتقالية« 
مرددا وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع.

 واستطرد قائال :« لكن عندما نعود إلى ثكناتنا 
على القادة أن يلتفتوا ملطالبنا«.

 ويبلغ عدد اجليش املصري بأسلحته املختلفة 
من قوات بحرية وجوية وبرية 468 ألف فرد 
على األقل ما يجعله اكبر قوة عسكرية يف العالم 
العربي. ويرفض املسؤولون اإلفصاح عن العدد 
الدقيق قائلني إن هذا ميكن أن يضر باألمن 
القومي. وأكثر من نصف أفراد اجليش من 

املجندين.
 وهيمن كبار ضباط اجليش على الساحة 
السياسية املصرية وقطاعات من اقتصادها 
منذ تولوا احلكم بعد ثورة عام 1952 . وعلى 
غرار مبارك يصور طنطاوي القوات املسلحة 

انتشار  أنها حائط الصد ملنع  املصرية على 
التشدد اإلسالمي والفوضى املحتملة.

 وقال لواء إن اجليش هو » املؤسسة الوحيدة 
التي تتمتع بالكفاءة والثابتة منذ فترة طويلة« 
والتي تستطيع احلفاظ على العالقات الثنائية 

مع الدول األخرى. 
ويتفق دبلوماسيون غربيون مع هذا التقييم. 
ومن بني أدوات نفوذ اجليش تلك السيطرة التي 
يتمتع بها على عالم األعمال والتي تعززت بعد 
عقد معاهدة السالم مع إسرائيل عام 1979 .

 ومبوجب املعاهدة كان على اجليش أن يقلص 
قواته. وبدال من تسريح مئات اآلالف من الرجال 
أقام اجليش مصانع لتوظيفهم. وتنتج هذه 
املصانع اآلن كل شيء بدءا من الذخيرة وانتهاء 
بقدور الطهي وطفايات احلريق وأدوات املائدة.

 ويدير اجليش املصري أيضا بنوكا وعمليات 
سياحية ومزارع ومحطات ملعاجلة املياه وسلسلة 
من محطات البنزين وشركات مقاوالت وشركات 

استيراد.
منفردا  اجليش  ميلكها  التي  وال��ش��رك��ات   
املجندون  بها  ويعمل  ال��ض��رائ��ب  م��ن  معفاة 
ال��ذي��ن يتقاضى ال��واح��د منهم م��ا ب��ني 17 
و28 دوالرا يف الشهر غير أن اجليش يتولى 
إطعامهم ويقدم لهم الرعاية الطبية. وقال 
احمد النجار املحلل االقتصادي مبركز األهرام 
للدراسات السياسية واالستراتيجية :» املجند 
من  ليس  جتنيده  يتم  امل��ص��ري  اجل��ي��ش  يف 
أجل أن يتم تدريبه ولكن لكي يعمل يف أحد 
املصانع العسكرية أو مشاريع القوات املسلحة 

االقتصادية«.
 وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات 
املعدنية إن القوات املسلحة املصرية تتمتع مبيزة 
أخرى كبيرة. وقال :» من الذي يطلب من املصانع 
العسكرية أن تعيد مكاسب استثماراتها وتدفع 
ضرائب وتكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء.. 

ميكن أن تظل تخسر لسنوات«.
 ويريد ساسة معارضون والكثير من املصريني 
أن تكون ميزانية اجليش وأصوله االقتصادية 
وما ميلكه من أراض معلنة. لكن ضباطا كبارا 
انه يجب  يريدون حماية موقفهم ويقولون 
أن يحمي دستور مصر اجلديد اجليش من 
تزعزع االستقرار الناجم عن التغيير السياسي.
اجليش  ارت��ب��اط  ف��ك  إن  محللون  وي��ق��ول 
باالقتصاد واملؤسسات املصرية ميكن أن يستغرق 
سنوات. وتقدر زينب أبو املجد أستاذ االقتصاد 
بكلية أوبرلني يف الواليات املتحدة أن اجليش 

يسيطر على نحو ثلث االقتصاد. 
وت���ق���ول ه��ي��ئ��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��م��ران��ي��ة إن 
القوات املسلحة تسيطر على كل األراضي غير 
املستخدمة يف مصر أو نحو 87 يف املائة من 
البالد. وحتتاج املشاريع املدنية دائما تقريبا 
إلى احلصول على موافقة اجليش يف حالة 
وجود خطر على األمن القومي. ويتولى كبار 
الضباط املتقاعدين عادة مناصب رفيعة يف 
أن  مؤسسات مدنية ويقول مسؤول مصري 

هذه املمارسة ستستمر.
 وتوجد شركة أوبترونيكس الدولية العربية 
على مشارف القاهرة ولها حديقة جميلة يف 
مدخلها. وأقيم املصنع وهو مشروع مشترك بني 
اجليش الذي ميلك 51 يف املائة منه وتاليس 
الفرنسية عام 1987 ويصنع ويحدث العتاد 
العسكري مثل الكاميرات احلرارية والدبابات.

وأملانيا وليبيا   ويصدر لبريطانيا وفرنسا 
والسعودية واإلمارات ويجني من املال ما يكفي 
لتمويله ويعمل به 400 موظف أغلبهم تدربوا 
يف اخلارج. ومن املزايا التي تقدم للعاملني 
حج  ورح��الت  املجانية  والوجبات  التنقالت 

وعمرة سنوية بنصف التكلفة.
أوبترونيكس  بشركة  كبير  م��س��ؤول  وق���ال   
يف ديسمبر » تأسست الشركة عندما وجدنا 
أنه من الصعب احلصول على التكنولوجيا 
احلساسة من اخلارج لدواع وأسباب سياسية 
على  القيود  إلى  مشيرا  مصر«.  على  وقيود 
الواردات والتكنولوجيا التي فرضت مبوجب 

معاهدة السالم 
املوقعة عام 1979 .

 وأضاف أن أغلب أرباح الشركة تنفق على 
البحوث العسكرية وإدارة التطوير.

 ويشير قادة اجليش إلى مشاريع مثل هذا 
املشروع كدليل على أن املساعدات العسكرية 
البالغ حجمها 3ر1 مليار دوالر التي تتلقاها 
تكفي  املتحدة ال  الواليات  مصر سنويا من 
ل��ت��ج��اري م��ص��ر م��ن��اف��س��ي��ه��ا م��ث��ل إس��رائ��ي��ل 
بأن  اجلنود  من  الكثير  ويشعر  والسعودية. 

أموال واشنطن تفيد صانعي 
األمريكية  والقوات  األمريكيني  األسلحة 
أسلحة عفا عليها  ش��راء  وجتبر مصر على 
الزمن. ويقولون إن مصر بحاجة إلى أن تكون 
قادرة على أن جتني أموالها بنفسها لتتقدم.

 وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع 
للشؤون املالية إن اجليش أعطى الدولة 12 
مليار جنيه مصري /99ر1 مليار دوالر/ منذ 

أوائل العام املاضي.
 وأضاف »القوات املسلحة لن تسمح ألحد 
بأن يقترب من هذه املشروعات ومن يتعرض 

لها يتعرض لألمن القومي«.
 واآلن ويف ظل سيطرة حزب احلرية والعدالة 
املنبثق عن جماعة اإلخوان املسلمني وأحزاب 
إسالمية أخرى على البرملان الذي يضع مسودة 
الدستور اجلديد فان اجليش عقد العزم على 

حماية دوره.
 وق��ال اللواء مم��دوح شاهني مساعد وزير 
الدفاع للشؤون القانونية »يف الفترة املاضية 
كانت امليزانية العسكرية تخضع لقوانني معينة 

ليست مذكورة يف الدستور«.
 وأضاف :» لكن اآلن نريد أن تدرج هذه القوانني 
يف الدستور اجلديد لضمان استقرار املؤسسة 
وهذا بكل بساطة تأكيد واقع كان قائما لفترة 

طويلة. ما هي املشكلة يف ذلك..«
 وت����ؤرق امل��ع��ون��ة ال��زع��م��اء امل��دن��ي��ني أي��ض��ا. 
األمريكية  للسفارة  برقية  يف  جاء  ملا  ووفقا 
حصل عليها موقع ويكيليكس التقى رئيس 
الوزراء املصري آنذاك احمد نظيف مبسؤولني 
أمريكيني ليطلب متويال للتنمية قيمته 50 
مليون دوالر. لكنه كان يعلم أن احلكومة تطلب 

أيضا متويال عسكريا.
 وقال نظيف الذي أصدرت محكمة مصرية 
حكما عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة 
الفساد بعد سقوط مبارك ملسؤولي السفارة 
/ حسني  املشير  أنافس  إنني  أشعر  »أحيانا 

طنطاوي/ وهو يفوز«.
 وكانت الشرارة النطالق احتجاج اجلنود يف 
اإلسكندرية أحداث عنف وقعت يف التاسع من 
أكتوبر العام املاضي يف القاهرة حني احتشدت 
أم���ام مبنى اإلذاع���ة  مجموعة م��ن األق��ب��اط 
والتلفزيون لالحتجاج على إحراق كنيسة. 
ووقعت إشتباكات يف منطقة ماسبيرو التي 

يوجد بها املبنى قتل فيها نحو 25 مدنيا.
 ويقول اجليش إن جنودا قتلوا أيضا يف أعمال 
املطلع على االحتجاج  املقدم  وقال  العنف. 
مبعهد الدفاع اجلوي إن ضابطا و22 جنديا 
قتلوا. وقال مصدر يف القضاء العسكري إن 
من جنوا عانوا من جروح بالغة بينما أصيب 

البعض بإعاقات.
 وكان لضباط معهد الدفاع اجلوي عدد من 
املطالب منها تعويضات مالية ألسر القتلى.

 وكان املال منذ وقت طويل سببا لإلحباط بني 
أصحاب الرتب الصغيرة يف صفوف اجليش.

القاهرة  ل��واء متقاعد باجليش يف  وق��ال   
أغنى  وتعد  جدا  غنية  العسكرية  »املؤسسة 
مؤسسة يف الدولة ومع ذلك عدد كبير من 
الضباط ال يحظون بفرص وهم يف اخلدمة«.
:» نعم يوجد إحساس ع��ام لدى   وأض��اف 
مجموعة كبيرة من الضباط باحلرمان. الثروة 
متمركزة يف نحو 15 يف املائة ومنهم الرتب 
العليا الذين يبقون على نظام الرعاية القائم«.
ك��ب��ار الضباط   وي��ق��ول ض��ب��اط ص��غ��ار إن 
ميكن أن يجنوا ماليني الدوالرات وتتسنى 
لهم عضوية نواد خاصة والتملك يف منتجعات 
البحر ويتقاعدون يف وظائف مريحة  على 

بشركات أو مناصب سياسية.
أو متوسط  منخفض  الضابط  ويحصل   
الرتبة على نحو 2500 جنيه /414 دوالرا/ 
شهريا قبل احلوافز أي قرابة ما يجنيه سائق 
سيارة أجرة بالقاهرة. كما توجد مشاكل يف 
التدريب التي قال أربعة من كبار الضباط إنها 
بدت واضحة يف سوء التعامل مع الدبابات 
ون��اق��الت اجل��ن��د امل��درع��ة يف ال��ش��وارع خالل 
االحتجاجات التي جرت العام املاضي. وقال 
التدريبية  البرامج  وضع  عن  مسؤول  ل��واء 
للجيش إن جنودا يفتقرون للخبرة يقودون 
اخلطأ  بطريق  محتجني  أصابوا  مدرعات 

يف ماسبيرو.
املحتجني يف  الضباط  وكان من مطالب   
اإلسكندرية أيضا إلغاء مركزية تسلسل القيادة 
حتى يتمكنوا من االستجابة لالزمات على 
ال��ف��ور. وي��ق��ول ض��ب��اط م��ن رت��ب منخفضة 
هذه  كل  بتفاقم  سمحت  العليا  القيادة  إن 

املشكالت.
 ويقول املقدم إن هناك قاعدة غير معلنة 
االبتعاد عن  أفراد اجليش  أن على  مفادها 
السياسة أو التنظيمات الدينية وأال يفكروا 

يف حتسني النظام.
 وبعد حضور عملية يف 17 يناير جمعت 
وحدات من األفرع الثالثة الرئيسية للجيش 
الثاني امليداني وهي الدفاع اجلوي والقوات 
اجلوية وقوات املشاة دافع طنطاوي عن أساليب 

تدريب اجليش ووعد بزيادة الرواتب.
من  التدريب  عملية  شهدته  ما  إن  وق��ال   
دقة يف التصويب والكفاءة يف األداء يظهر 
القدرات العالية التي حققتها القوات املسلحة.
 وس��ي��ح��ت��اج اجل��ي��ش إل���ى االع��ت��م��اد على 
األحزاب اإلسالمية مثل حزب احلرية والعدالة 
الذراع السياسية جلماعة اإلخوان املسلمني 

الذي يسيطر على البرملان حاليا ليشق طريقه 
يف مصر اجلديدة. ويقول ضباط متوسطو 
الرتب إن »لدى اجليش جهاز مخابرات قوي 
ليضمن أال تخترق جماعة اإلخوان صفوفه. 
ويف حني أن أغلبية الضباط واجلنود متدينني 
فان اجليش ال يسمح بإنشاء تنظيمات دينية 
داخله..  وأكد زعماء جماعة اإلخوان ضرورة 
التعاون مع اجليش. لكن قرار اجلماعة خوض 
القيادة  قلق  أث��ار  الرئاسة  انتخابات  سباق 
العسكرية. وكانت شخصيات كبيرة بجماعة 
اإلخوان قد قالت إنها ستعدل الدستور اجلديد 

قبل نهاية الدورة البرملانية احلالية.
 يف املركز الطبي العاملي التابع للجيش حيث 
كان يحتجز مبارك على ذمة محاكمته يدق 
هاتف رائد باجليش بنغمة أغنية شهيرة متجد 
من القوا حتفهم يف االحتجاجات الشعبية 
التي اندلعت العام املاضي وتقول الكلمات :« 

بالدي يا بالدي أنا بحبك يا بالدي«.
 وقال الرائد :« حني تكون يف كرسي احلكم 
لفترة طويلة تتوقف عن أن تكون لك رؤية 
مطلعون  ضباط  ويقول  األم��ور«.  لتحسني 
على شؤون املجلس العسكري إنه من املمكن 
تعديل تشكيلته بعد االنتخابات. لكنهم ال 
يتوقعون ثورة. وقال اللواء »هذا يشبه تغييرات 
إدارة  داخل مجلس  ما يحدث  داخلية مثل 

يعرض على رئيسه مكافأة تقاعد«.
 وتشك مصادر مطلعة يف أن يحاول ضباط 
واملنخفضة  املتوسطة  ال��رت��ب  أص��ح��اب  م��ن 

القيام بانقالب.
 وقال املقدم »يف النهاية اجليش وطني وكثير 
من الضباط يسيطرون على أنفسهم ألنهم 
يشعرون أن البلد تعتمد عليهم. هم يريدون 
تغييرا ولكنهم مقتنعون أنه ال بد أن يحصل 

ذلك بعد تسليم الدولة حلكومة مدنية«.
 ويف العام املاضي وفيما اكتسبت االحتجاجات 
الرائد أحمد شومان سالحه  قوة دفع سلم 
وانضم للحشود املطالبة بإنهاء حكم مبارك. 
وحوكم شومان ملغادرته وحدته بدون إذن وأدين 

ثم صدر عفو عنه.
 وعاد إلى ميدان التحرير يف نوفمبر املاضي 
وانتقد املجلس العسكري ثم أعيد القبض 
عليه م��ن��ذ ش��ه��ري��ن إلق��دام��ه ع��ل��ى م��ا يضر 
بالقوات املسلحة مبا يف ذلك التحدث إلي 

وسائل اإلعالم وانتقاده للجيش.
 وأصدرت محكمة عسكرية األسبوع املاضي 

حكما عليه بالسجن لست سنوات.

يومية سياسية شاملة 
07محليات دولي almasar2012@gmail.com

    القاهرة - رويترز - يف صباح يوم دافئ من أكتوبر املاضي قام نحو 500 من 
اإلسكندرية  مشارف  على  اجلوي  الدفاع  معهد  مقرهم  املصري  اجليش  ضباط 

باحتجاج محدود.
    وقال ضابط برتبة مقدم على علم مباشر باالحتجاج إن الضباط كانوا غاضبني 
بسبب عقوبة أنزلها قادة بأحد زمالئهم. وبعد أن رفضوا التدريب طلب الضباط 
مقابلة املشير محمد حسني طنطاوي القائد العام للقوات  املسلحة والقائم بأعمال 
الرئيس أو رئيس أركان اجليش. وقالوا إنهم يريدون مقابلة القادة للمطالبة مبعاملة 

أفضل.
    وأضاف املقدم » األسباب التي جعلت ضباط بالقوات املسلحة يعصون أوامر 

كثيرة ... هي مصر متر مبرحلة ثورية وهم أيضا لديهم مطالب«.
الذي لم ترد تقارير عنه من قبل وأكده ثالثة ضباط      واستمر االحتجاج 

آخرون بالوحدة لعدة أيام.
    وكان من أسباب االحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 
مبارك العام املاضي تلك الهوة الكبيرة بني األغنياء والفقراء والرغبة يف التخلص 

من زعيم يوشك على بدء رابع عقد له يف حكم البالد.
    وتسيطر على الثروة يف مصر نخبة صغيرة ميثل كبار ضباط اجليش قطاعا 
مهما منها. ويرى معظم املصريني أن مبارك الذي كان قائدا  للقوات اجلوية كان 

رمزا وسببا لهذه التفاوتات.

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية

■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

محاوالت للتغيير داخل الجيش المصري

 الجيش هو 

» المؤسسة 

الوحيدة التي 

تتمتع بالكفاءة 

والثابتة 

منذ فترة 

طويلة«

أفادت املفوضية العليا لشؤون الالجئني يوم الثالثاء 
أن أكثر من 800 ألف شخص اضطروا ملغادرة ديارهم 
والفرار عبر احلدود يف العام املاضي، وهو العدد األكبر 
منذ عام 2000.. وأشارت إلى أن الالجئني اجلدد هم من 
بني 4.3 مليون شخص اضطروا للنزوح يف العام املاضي، 
بسبب عدد من األزمات اإلنسانية التي بدأت يف نهاية عام 

2010 يف »كوت ديفوار والصومال والسودان« وغيرها.
وقال املفوض السامي لشؤون الالجئني، أنطونيو جوتيرس، 
يف تصريح نقله مركز أنباء االمم املتحدة »لقد شهد عام 

2011 معاناة هائلة، فوقوع هذا العدد من األشخاص يف 
هذه الفوضى وخالل وقت قصير يعني ثمنًا باهظًا لكل 
املتأثرين«، مضيًفا »نحن ممتنون ألن نظام احلماية العاملي 
قد صمد، وبقيت احلدود مفتوحة«.. وبحسب التقرير، 
فقد انتهى عام 2011 بوجود 42.5 مليون شخص، إما 
الجئني أو مشردين داخليًا، أو يف صدد تقدمي اللجوء 
السياسي، كما شهد عام 2011 أيضًا عودة 3.2 مليون 
مشرد داخلي إلى ديارهم، وهي أعلى معدل لعودة املشردين 
داخليًا منذ أكثر من عشر سنوات.. من بني االجتاهات 

املزيد  التقرير، اضطرار  إليها  أش��ار  التي  املثيرة للقلق 
من األشخاص إلى النزوح يف أنحاء العالم، مع وصول 
املستويات السنوية إلى 42 مليون شخص يف كل سنة 

من السنوات اخلمس املاضية.
أما األمر اآلخر املثير للقلق فهو إذا ما أصبح شخص 
الجئًا فإنه يف الغالب سيظل كذلك لسنوات عديدة، وغالبًا 
ما يعلق يف أحد املخيمات، ومن بني 10.4 مليون يقعون 
حتت تفويض املفوضية، ثالثة أرباعهم يعيش يف مخيمات 

منذ أكثر من خمس سنوات بانتظار احلل.

وذكر التقرير أن أفغانستان ما زالت أكبر دولة مصدرة 
لالجئني، تليها العراق والصومال والسودان وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية. ومن بني الدول الصناعية تعّد أملانيا 
أكبر دولة مضيفة لالجئني، بينما تعد جنوب أفريقيا أكبر 

دولة مستقبلة لطلبات اللجوء السياسي من األفراد.
وبينما تتمثل مهمة مفوضية الالجئني األساسية يف 
مساعدة الالجئني، إال أن عملها قد توسع خالل العقود 
الستة املاضية، ليشمل النازحني والبدون، أي من ليست 
لديهم جنسية.. ويشير التقرير إلى 64 دولة قدمت بيانات 

عن وضع األشخاص، الذين ليست لديهم جنسية معترف 
بها، مما يعني أن املفوضية لم تستطع التحقق من األرقام 
احلقيقية لهؤالء األشخاص، الذين يقدر عددهم بنحو 

12 مليون شخص يف أنحاء العالم.
ويتم االحتفال باليوم العاملي لالجئني يف العشرين من 
يونيو من كل عام، وشعار هذا العام »الالجئون ليس لديهم 
خيار أنَت لديَك«، للتركيز على اخليارات الصعبة التي 
يواجهها الالجئون، وليتمكن الرأي العام من التعاطف 

معهم وتفهم مشاكلهم.

في اليوم العالمي لالجئين
عام 2011 انتهى بـ 5. 42 مليون الجئين أو مشردين
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ث����م����ة أم����������ور ت�����دع�����و إل����ى 
االستغراب، وال أعتقد أنها من 
ال��س��ذاج��ة وح��س��ن النية،  ب���اب 
املجلس  خ��ب��رة  ق��ل��ة  ب��س��ب��ب  أو 
االنتقالي واحلكومة املؤقتة يف 
الشؤون السياسية، ومعظمهم 
ليس لديه أي خبرة يف هذا الشأن، 
إال أن ما حدث مؤخرا يجعلني 
أعتقد أن هناك مؤامرة حتاك 
يف اخلفاء، وستفضي عاجال أم 
آجال النفصال برقة عن بقية 

الوطن.
ف��ف��ي ال���وق���ت رف���ض���ت فيه 
احلكومة منح مطار بنينا مبلغ 
لتجديد  دينار،  مليون ونصف 
م����ع����دات وأن���ظ���م���ة ال���س���الم���ة، 
ال��ك��ي��ب عشرة  ح��ك��وم��ة  منحت 
ماليني دوالر إلى معهد العالم 
العربي يف باريس، وجتري هذه 
األيام يف بنغازي حملة تبرعات 
لتوفير املليون ونصف دينار، بعد 
أن ه���ددت ع���دة ش��رك��ات دول��ي��ة 
مب��ق��اط��ع��ة امل���ط���ار، مم���ا ي���ؤدي 
إل���ى حت��وي��ل��ه م��ن م��ط��ار دول��ي 

إلى مطار محلي.
لم يحضر أحد من املجلس 
املؤقتة  احلكومة  أو  االنتقالي 
القبائل  وأع��ي��ان  شيوخ  مؤمتر 
وال��ذي  ال��ذي عقد يف بنغازي، 
ح���ض���ره مم���ث���ل���ون ع����ن ج��م��ي��ع 
ال���ق���ب���ائ���ل ال���ل���ي���ب���ي���ة، وأص������در 
املؤمتر بيانا يف منتهى االتزان 
واحلكمة، شدد فيه بقوة على 
الوحدة الوطنية، كما أن القناة 
الوطنية جتاهلت املؤمتر وكأنه 
مؤمتر لقبائل دارفور، ولم يحضر 
إال مراسل قناة ليبيا لكل األحرار، 
مما يؤكد أن للمجلس واحلكومة 
أجندة خفية، قد تؤدي بنا إلى 
كارثة، أو إلى إعادة النظام السابق 

كما يحدث اليوم يف مصر.
علي  اجلليل  عبد  تكليف 
الصالبي بفتح حوار مع أحمد 
قذاف الدم وبقية األزالم يصب يف 
تقديري يف نفس السياق، خاصة 
وأن مجلس برقة بكتائبه املرابطة 

سينتهز  األح���م���ر  ال�������وادي  يف 
غرب  يف  واالشتباكات  املشاكل 
ال��ب��الد وج��ن��وب��ه��ا، ل��ي��س فقط 
الفيدرالية،  أجندته  ليفرض 

وإمنا اجندته االنفصالية.
ليس مجلس برقة وحده من 
يريد االنفصال، بل مجموعات 
أن احلل  ت��رى  أخ���رى أصبحت 
وعلى  األن��س��ب،  هو  الفيدرالي 
ع��ك��س م���ا ح����دث ع����ام 1949 
ع��ن��دم��ا اس��ت��ق��ل أق��ل��ي��م ب��رق��ة، 
وطرحت القبائل البدوية احلل 
الفيدرالي، فتصد لها احلضر 
ممثلني يف جمعية عمر املختار. 
أق��رب إلى  ال��ي��وم يبدو احلضر 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ألخ��ط��اء 
املجلس واحلكومة، وهي أخطاء 

يف مجملها غير بريئة.
حتى اآلن يبدو أقليم برقة 
أك��ث��ر األق��ال��ي��م أم��ن��ا وس��الم��ا، 
تنظيم  تفجيرات  م��ن  بالرغم 
القاعدة، ومهاجمته للقنصليتني 
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة واألم����ري����ك����ي����ة، 
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى االش���ت���ب���اك���ات 
ال��س��الح،  جت���ار  يفتعلها  ال��ت��ي 
إال أن ما يحدث يثير اشمئزاز 
ال���س���ك���ان ورف���ض���ه���م ل��ت��ن��ظ��ي��م 
اجلهادية  والسلفية  القاعدة، 
التي جاء أفرادها من البوادي 

يف تظاهرة أمام محكمة شمال 
بنغازي، فتصدى لهم أهل املدينة 
وطردوهم منها، ويف نهاية األمر 
يستطيع اهالي برقة وضع حد 
لهذين التنظيمني، بالرغم من 
تصريحات عبد اجلليل يف حوار 
مع قناة ليبيا لكل األحرار، التي 
قال فيها »نحن والسلفيني نقف 
يف خ��ن��دق واح����د«. أل��ي��س ه��ذا 
التصريح حتديدا يؤكد أن رئيس 
املجلس يخطط سواء بحسن 
نية أو بسوء نية من أجل فصل 

إقليمه عن ليبيا؟
م��ا ي��ح��دث يف غ��رب البالد 
وجنوبها يف تقديري أكبر خطر 
على الوحدة الوطنية، وليس ما 
يحدث شرق البالد من اختراقات 
بني  املحتدمة  امل��ع��ارك  أمنية. 
ذلك،  تؤكد  واملشاشية  الزنتان 
وخاصة بعد استخدام الزنتان 
ل��ل��دب��اب��ات، وه��ن��اك أخ��ب��ار غير 
م��ؤك��دة ع��ن اس��ت��خ��دام السالح 
الكيماوي، بعد وصول عدد من 
جرحى املشاشية إلى مستشفى 
غريان وهم يعانون من مشاكل 
اخنت اق، وتقيؤ، وتبول ال أرادي، 
كما أن االشتباكات بني العرب 
والتبو يف جنوب البالد ستعجل 

باخليار االنفصالي.
س��ي��ق��ول أه���ال���ي ب���رق���ة كم 
س��ن��ن��ت��ظ��ر إخ���وان���ن���ا يف ال��غ��رب 
ثمانية  انتظرناهم  واجلنوب؟ 
طرابلس،  حت��ررت  حتى  أشهر 
وها نحن ننتظر استتباب األمن 
هناك دون جدوى، يف الوقت الذي 
الكيب  فيه حكومة  لم حت��اول 
ترجمة الالمركزية إلى أعمال 

ملموسة يف الشرق واجلنوب.
ي��ب��ق إال االن��ت��خ��اب��ات  ل���م 
الشهر القادم النتشال البالد من 
مصيرها املجهول، فإذا جنحت 
وليس  ليبيا،  أنحاء  معظم  يف 
بالضرورة كلها، فستكون خطوة 
الوحدة  استعادة  نحو  موفقة 
تأجلت مرة  اما غذا  الوطنية، 
اخرى فقل على ليبيا السالم.  

انقالب مالي وإشكالية تسليح المعارضة العربية

يعكف خبراء الشؤون األمنية يف االحتاد األوروبي 
على دراسة اآلثار الفعلية املباشرة على تطورات الوضع 
الداخلي يف ليبيا خالل االشهر املاضية على املستجدات 
املسجلة يف دولة مالي واالنقالب العسكري الذي أطاح 

بحكم الرئيس امادو توماني  توري ...
على  مؤشر  أول  مالي  يف  املسجل  التطور  وميثل 
منطقة  ع��ل��ى  ل��ي��ب��ي��ا  يف  امل��س��ج��ل  تفاعالت  التغيير 

اإلفريقي  التي  الساحل 
تعد حيوية امنيا ويف مجال 
احلسابات واملعادلة اجليو-
إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األوروب���ي���ة 

حاليا.
وي����رى خ���ب���راء األم���ن 
االنقالبيني  ان  األوروب���ي 
س���������ارع���������وا  م���������ال���������ي  يف 
الوضع  بانهيار  بالتلويح 
يف ش���م���ال م���ال���ي ل��ت��ب��ري��ر 
وان  االنقالبية  حركتهم 
االوروب������ي������ة  ال����ف����ع����ل  ردة 
يعة  لسر ا يكية   مر ال ا و
ضد االنقالبيني يف باماكو 
تهدف الى جتنب ان يبرر 
ليبيا  الغربي يف  التدخل 
مالي  يف  ليس  يجري  م��ا 
ف��ح��س��ب ب����ل يف م��ن��ط��ق��ة 
ليبيا  ويف  حيث  الساحل 

نفسها   يكمن مناخ انعدام االستقرار األمني ،،
وانتشرت كميات كبيرة من السالح بعد انهيار نظام 
القذايف يف ليبيا وهي كميات وصلت الى مقاتلني من 
مختلف االجتاهات واألعراق يف منطقة الساحل والى 
الطوارق  يف شمال مالي حيث توجد حركة مترد  معروفة 

منذ عدة سنوات
ليبيا نفسها يقومون  )التبو( يف  السكان  ان  كما 
حاليا بحركة مترد مفتوحة ضد سلطة املجلس الوطني 
االنتقالي يف عدة مناطق وخاصة يف منطقة الكفرة   و 

مرزق واخيرا يف سبها اجلنوبية.
وكل هذه املؤشرات هي نتيجة  مباشرة واعتراضية 
لإلطاحة بحكم القذايف الذي كان يتمتع بقنوات اتصال 
مع مجمل هذه القوى املتمردة ولكنه يقيم أيضا عالقات 
تعاقدية متينة مع أنظمة املنطقة على الصعيد األمني 

يف  الساحل اإلفريقي
استقاللية  وه��ي حركة  )االزاوي����د(  وت��ق��ود حركة 

متمردي شمال مالي من الطوارق حاليا.
ويقوم وزير الداخلية الليبي  فوزي عبد العال بزيارة 
الى اجلزائر حاليا يف مسعى لتعبئة اجلزائر ملواجهة 
املوقف املتردي  يف منطقة الساحل خاصة بعد انقالب 
مالي والذي قد يزيد من تفاقم األوضاع األمنية يف ليبيا.

وقال خبير امني أوروبي  ان عددا كبيرا من املقاتلني 
الطوارق  عملوا كمرتزقة إبان حكم القذايف يف ليبيا مقابل 
مبالغ مالية وحتصلوا على سيارات ذاتية الدفع وأسلحة 
متعددة  عند انهيار النظام الليبي السابق وحتصلوا 
على أسلحة من الثوار الليبيني أنفسهم وهي أسلحة 

مصدرها دول مثل فرنسا وقطر.
ويقول االنقالبيون يف باماكو عاصمة مالي حاليا 
انهم سيسلمون احلكم الى سلطة مدنية  عندما يتم 

التأكد من ضبط األمن يف شمال مالي.
وتلقى زعيم االنقالبيني النقيب امادو سانغي تأهيال 
عسكريا  من قبل البنتاغون وسالح البحرية األمريكية .
اإلفريقية  يف  ال���ش���ؤون  خ��ب��ي��ر  ي��اب��ي  وقال  جيل 
مركز  إدارة األزمات الدولية ومقره بروكسل  انه توجد 
عالقة مباشرة بني سقوط القذايف وما حدث يف مالي 

وان املشكلة تعود  النعدام مراقبة احلدود الليبية.
وقل ان العسكريني يف مالي غير راضني على إدارة 
الرئيس  توري للصراع مع تنظيم القاعدة يف املغرب 

اإلس���الم���ي  وك���ذل���ك عن 
سياسته بوجه عام.

إدارة  ويقول  مركز 
األزمات الدولية يف بروكسل 
انه توجد شكوك فعلية من 
توجه  تنظيم القاعدة يف 
إلقامة  اإلسالمي  املغرب 
دولة  يف منطقة الساحل 

اإلفريقي
ووصف جل ديكرشوف 
لشؤون  األوروب����ي  املنسق 
القاعدة  تنظيم  اإلره��اب 
يف املغرب اإلسالمي بأنه 
مباشر  لألمن  ت���ه���دي���د 
األوروب��������������������������ي وه�������������و م����ا 
األوروب����ي  يفسر  السعي 
ت��ط��ورات  حاليا الح��ت��واء 

املوقف يف مالي بشكل سريع .
وقال مصدر أوروبي يف بروكسل ان الدبلوماسيني 
األوروبيني العاملني يف ليبيا  باتوا يترددون يف اخلروج من 

دائرة حترك محددة يف طرابلس وبنغازي بسبب  انعدام 
األمن ..

اخلارجية  ال��ع��الق��ات  قسم  ب��اس��م  متحدث  وق���ال 
يستعملون  األوروب��ي��ني  الدبلوماسيني  األوروبية  ان 
الطائرات للتنقل بني طرابلس وبنغازي وذلك لكسب 

الوقت)...(
ع��ام��ا لدى  لتعزز  شعورا  امل��ض��ارب��ات  ه��ذه  وت��أت��ي 
املسؤولني األوروبيني بضرورة التزام احلذر يف التعامل 
مع مسألة تسليح املعارضة العربية و حتديدا عند إدارة 
األزمة السورية وآفاق حتول منطقة الشرق األوسط 
بدورها إلى منطقة شبيهة مبنطقة الساحل بعد انهيار 

نظام القذايف
وتدفع املعارضة السورية الى احلصول على السالح 
من الدول الغربية  ملواجهة الترسانة العسكرية للنظام  .
وتقول املصادر ان بعض اجلهات بدأت بالفعل يف 
متكني املعارضة السورية من السالح وذلك قبل لقاء 

يوم أول ابريل ملؤمتر أصدقاء سوريا يف اسطنبول
وقال اليستر كروك وهو  عضو سابق يف جهاز) ام 
16( البريطاني ملوقع )أي -يو ابوسرفر( يف بروكسل

والذي عمل يف بيروت إن دول اخلليج بدأت يف تزويد 
املعارضة السورية مبعدات اتصاالت غربية وان مقاتلني 
ليبيني بدؤوا أيضا يف الوصول إلى سوريا عبر العراق 

ولبنان وتركيا..
وأضاف انه مت حيازة معدات اتصاالت  لدى املتمردين 
السوريني يف حمص مؤخرا تسمح بإجراء اتصاالت 

غير قابلة لالختراق.
ودحض نفس العميل السابق إمكانية قيام الناتو 
حاليا بعمليات الثارة متاعب او تشويش  على اجليش 

السوري
وقال ان سوريا ليست ليبيا وسيصعب على عمالء 
املخابرات املركزية األمريكية التحرك داخلها بسهولة 
ألنهم يف ليبيا بدؤها يف االنتشار يف وقت مبكر يف بنغازي 
التي كات خارج سيطرة القذايف وكنت متتلك ميناء 

ومطارا مستقلني
وق��ال ان ال��ق��اع��دة دائ��م��ا ه��ي ان تكون ق���ادرا على 
ما  منطقة  يف  بها  يتم  الزج  ال��ت��ي  إجالء   العناصر 

عند الضرورة..
ويرى املراقبون ان مجمل هذه املعطيات  يف منطقة 
الساحل اإلفريقي ويف ليبيا ما بعد القذايف تفٌسر  جانبا 
التعامل مع املستجدات السورية  الغرب يف  من حذر 

بسبب تداعياتها األمنية غير املعروفة مستقبال.

عمر الكدي :

هل يخطط المجلس والحكومة لفصل برقة عن بقية البالد؟

ليس مجلس برقة 
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األنسب، وعلى عكس 
ما حدث عام 1949 
عندما استقل أقليم 

برقة
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كبيرة من السالح 

بعد انهيار نظام 
القذايف يف ليبيا 

وهي كميات وصلت 
إلى مقاتلني من 

مختلف االجتاهات 
واألعراق يف 

منطقة الساحل 
وإلى الطوارق  يف 

شمال مالي
تلقى زعيم 
االنقالبيني 

النقيب امادو 
سانغي تأهيال 

عسكريا  من 
قبل البنتاغون 
وسالح البحرية 

األمريكية 

 علي أوحيدة 

مبدعو الًندرة

وعندما  املاضي،  القرن  ثالثينات  إب��ان 
تبدلت أوجه الرجال إلى قاسية وباردة، وكأني 
بهم ينظرون إلى الهاوية وكلهم وجل، ظهر 
رجل وهو يحذر من عالمات اليأس املعمم 
الذي كان يدركه منذ حداثة سنه. رأى كيف 
يشاهدون  وه��م  الطيبون  الرجال  يتحطم 
مفهومهم حلياة رغيدة ينحدر نحو الهاوية، 
رآهم وهم يسيرون مطأطئي الرأس بالشوارع 
واحلدائق، فارغي النظرات وكأنهم محكوم 
عليهم يف طريقهم إلى املقصلة أو لشحذ 
اخلبز الذي يعيدهم إلى شحذ اخلبز ثانية. 
وهممهم  يسيرون  كانوا  أشخاصًا  رأى  كما 
اآلخرين،  وحقد  حسد  محط  وه��م  عالية 
ورغم ذلك كانوا ضعاف األمان يف حياتهم، 

ذلك األمان الذي كان يتمتع به هو.  
لنا جون  القامتة وص��ف  الصورة  بهذه 
ويليامز روح سنوات » الهبوط الكبير« )1929( 
يف روايته الرائعة »ستونر«، وليس من الصعب 
تشبيه ما سطره يف تلك الرواية مبا يحدث 
اآلن يف عواصم وقرى بعض البلدان التي مت 
انتشالها اقتصاديًا، أو هي على وشك، من 
بلدان جنوب أوروبا. فمهما كانت االختالفات، 
فإن الركود الهائل الذي بدأ صيف 2007 
لم يعد ركودًا شموليًا ألنه اكتسب مواصفات 
أخرى: فقد انتقل من الواليات املتحدة إلى 
القارة العجوز، ومن أزمة مالية خاصة إلى أزمة 
ديون عامة، ثم ان جذوره غاصت يف فضائح 
االختالس واالبتزاز للنظام املالي يف الظل، 
ثم ان مساعدات الدول للبنوك كان الغرض 
وليس  البنوك  املواطن عبر  منها مساعدة 
مساندة البنوك ذاتها، مبعنى حماية الشارع 
)ستريت( وليس حماية ال� » وول ستريت«، 
وكان ذلك مركز الزلزال الذي تسبب يف اجلزء 
األعظم من مشاكل العجز املالي والديون 

السيادية يف العديد من البلدان.  
وقد أطلق على تلك الظاهرة مسمى » 
نيوليبرالية الدولة« أو الليبرالية اجلديدة 
للدول، والتي تقوم على مفارقة إن أرباح البعض 
ال زالت فردية، أما مجازفات )خسائر( البعض 
الغالب فهي معممة على بقية أفراد املجتمع. 
ويف هذه الليبرالية اجلديدة لم يعد يقتصر 
دور الدولة على حتديد السلطة االقتصادية، 
وإمنا تعزيز غلبتها. فالدولة يجب أن تعمل 

على التشغيل احلر للمنافسة )باستثناء ما 
ذكرناه من فقدان املجتمع ألرباحه(، وفض 
النزاعات االجتماعية واإلبقاء على النظام 

العام.    
التي  االقتصادية  املشاكل  م��ن  الكثير 
أحدثت الركود لم تنته بعد، إذ توجد احتماالت 
بالعودة إلى اخللف يف األماكن التي غادرت 
القادمة  املرحلة  وانه يف  الهاوية،  قاع  فيها 
ستتعدد العدوى يف اجتاه معاكس، وبالرغم من 
ذلك فإن بعض الوسائل اإلعالمية األمريكية 
بالغت يف اعتبار أن إعادة انتخاب الرئيس 
باراك أوباما مشترط، يف جانب، بحل املشاكل 
االقتصادية املالية لبلدان بعيدة جغرافيًا عن 
الواليات املتحدة كاسبانيا وإيطاليا، وهو ما 

يعني العوملة. 
انقضى عامان على أول عملية انتشال 
لدولة أوروبية، اليونان، من قبل » ترويكا« القوى 
الفعلية املعاصرة واخلارجة عن سيادة بلدان 
املنطقة، كاملفوضية األوروبية والبنك املركزي 
األوروبي وصندوق النقد الدولي ....، ثم حلقها 
وخالل  والبرتغال.  إيرلندة  آخ��ران:  بلدان 
السنوية  الذكرى  ستحل  اجل��اري  األسبوع 

ال�������ث�������ان�������ي�������ة 
ل��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي 
س���ج���ل ف��ي��ه��ا 
وزراء اقتصاد 
منطقة اليورو 
ال�����س�����ي�����اس�����ة 
االقتصادية 
حل�������ك�������وم�������ة 
ث������ب������ات������ي������رو 
األس����ب����ان����ي����ة 
ال������س������اب������ق������ة 

وقاموا بتغيير وجهتها يف رمشة عني، مبا 
سبب لتلك احلكومة خرابا انتخابيا أبعدها 

عن سدة احلكم. 
ومنذ تلك الليلة، التي تبعها أكثر من 
سبعمائة يوم، تخلى االحتاد األوروب��ي عن 
سياسة التفعيل االقتصادي املشتركة التي 
كانت مجموعة ال� 20 قد صادقت عليها يف 
واشنطن ولندن وبتسبورغ، ورسم مسارًا يقوم 
على تشديد الضرائب واملغاالة يف التقشف، 
بينما بقية مناطق العالم )الواليات املتحدة 

والصني وأمريكا الالتينية( تعتبر أن املشكل 
الرئيسي لالقتصاد يكمن يف عدم منوه. فأوروبا 
التوازن  أولوياتها العودة إلى  تدرك أن من 
يف االقتصاديات الكبرى للبدء يف النمو يف 
املستقبل القريب، ولكن يبدو إلى حد اآلن 
أن السبب احلقيقي هو الوقوف إلى صف 
النمو كمسألة  القائم على  الرأي  أصحاب 
أولوية حلل املشاكل األكثر عجالة، فإما النمو 

وإما الفوضى.     
وتقييمًا ملا حدث يف أوروبا منذ تلك الفترة، 
فإننا جند األمر مزريًا: فأزمة الديون السيادية 
وازدياد أس املجازفة )املحدد من قبل أملانيا 
التي  ل��م تتحسن، وه��ي  ب��� 500 نقطة( – 
ُوِضَع حللها انتهاج سياسة اقتصادية قائمة 
على التقشف احلاد والشديد، املطبقة على 
بلدان لها مشاكل مختلفة جدًا. ثم مشاكل 
السيولة لكثير من البنوك األوروبية العاملة 
على مستوى دولي ال زالت تنتصب فوق املائدة، 
وعلى تلك البنوك جميعها احلضور بشكل 
منتظم ملزادات املصرف املركزي األوروبي )آلية 
إدارية على هامش السوق(، حتى تتمكن من 
البقاء على قيد احلياة ودفع مستحقاتها 
وديونها. ثم اجلمود االقتصادي أو الركود يف 
غالب البلدان، مبا يعني تعدد غير محدود 
ووف��اة  الوسطى  الطبقات  وإف��ق��ار  للبطالة 
مئات اآلالف من الشركات وتقلص النشاط 

االجتماعي. 
وح���س���ب ب��ي��ان��ات ص�����درت ع���ن م��ق��ي��اس 
ال��ض��غ��ط األوروب������ي، ف���إن ج����زءًا ك��ب��ي��رًا من 
أن  باتوا يخشون من  األوروبيني  املواطنني 
التي  م��ن تلك  أس��وأ  أب��ن��اؤه��م حياة  يعيش 
عاشوها هم. مبا يعني أن التقدم احلضاري 
الذي كان قائمًا قد توقف. ونتيجة لكل ذلك، 
كلما جرت انتخابات يف بلد ما فإن حكومته 
تسقط أيا كان طابعها اإليديولوجي، وهي التي 
تولت معاجلة األزمة بسياسات تقشفية قوبلت 
بالرفض من أغلبية املواطنني. وتظهر قوى 
شعوبية طابعها سذاجة ودمياغوجية احللول 
التي تقترحها. وقد متثلت تلك الشعوبية 
حتى اآلن يف اليمني املتطرف، لكن هذا ال 
مينع من ظهور حزب من التطرف اآلخر. 

ف��إن تلك األم���ور جميعها تخلف  ل��ذا، 
أثرًا عميقًا يف جودة الدميقراطية األوروبية، 

فجميع استقراءات الرأي تشير إلى أن جزءًا 
متناميًا من املواطنني أصبح يشك يف فكرة 
أوروبا موحدة )والتي كان بناؤها مطروحًا 
أساسًا لتفادي شعوبية ومواجهات املاضي(، 
كما أخذ يزداد عدد املوطنني الذين بدؤوا 
حل  يف  السياسيني  ممثليهم  ع��ج��ز  ي���رون 
امل��ش��اك��ل ال��ع��ام��ة وامل��ش��ت��رك��ة ال��ت��ي أصبحت 
تعالج يف أماكن بعيدة عن البرملانات ومقار 

الدميقراطية النيابية. 
ثم ان تعبير » االقتصاد احلر« لم يعد يعني 
فرص التحسن وإثارة التعاطف، وإمنا العكس. 
فاالقتصاد احلر أصبح يثير يف اخلاسرين 
لسياسة التقشف رعبًا وحساسية متصاعدة 
م��ن ف��ق��دان األم���ان، إض��اف��ة إل��ى أن مفهوم 
احلرية، ومبثل ما صرح به املفكر الفرنسي 
من أصل بلغاري، تزيفان تودوروف، حتول إلى 
اسم جتاري ألحزاب اليمني املتطرف واملعادي 
لإلسالم واألجانب: كحزب » احلرية« يف هولندا 
الذي يتزعمه جيرت فيلدرز، والذي حصل 
على ظهور واسع يف السنوات األخيرة أدى 
إلى سقوط حكومة بالده، ثم حزب » احلرية« 
كان يتزعمه هايدر حتى  ال��ذي  النمساوي 
مصرعه يف حادث سيارة، ثم رابطة الشمال 
اإليطالية بزعامة اومبرتو بوسي، الذي قدم 
مرشحيه لالنتخابات اإليطالية حتت اسم 
» رابطة الشعب للحرية« وانضم بذلك إلى 

حزب » شعب احلرية« بزعامة برلسكوني. 
وخالصة ملا قلناه، فإن املشهد الذي أعقب 
املعركة، عقب سنتني، مهول جدًا، فسياسة 
التقشف املتشددة واخلانقة لدرجة املوت، التي 
تنتهجها حكومات أوروبا ويف مقدمتها اسبانيا، 
ميكن وصفها ب� » مبدعة للندرة«، إذا سلكنا 
افتراضية دانييل أنيسي، أخصائي االقتصاد 
الذي رحل مبكرًا، فاملعارضة لتلك السياسة 
والتي بدأت تظهر يف األوساط الرسمية ببعض 
البلدان التي تأثرت باألزمة – وكذا بعض 
الدولي  النقد  كصندوق  املالية  املؤسسات 
املركزي  البنك  ورمب��ا  األوروبية  واملفوضية 
ومن  االقتصاد،  خبراء  أجبرت  األوروب���ي-، 
بينهم عدد من احلاصلني على جائزة نوبل 
يف االقتصاد، على تقدمي احتجاجاتهم على 
التالعب يف األلفاظ اللغوية الذي يسلكه 

أنصار اإلصالحات االقتصادية املتشددة. 

ففي أسبانيا ظهرت حركة » اقتصاديون 
ضد األزمة« وتهدف احلركة للحيلولة دون 
التالعب لغويًا لتبرير سياسة احلكومة يف 
مواجهة األزمة والفشل الذي منيت به، أو 
النطق بها كما  التستر على األزم��ة وع��دم 
دأب����ت ع��ل��ي��ه ح��ك��وم��ة ث��ب��ات��ي��رو )األس��ب��ان��ي��ة 
السابقة( خالل السنتني األوليني لألزمة، 
أو  النفقات  تخفيض  يعني  ال  ف��اإلص��الح 
رفض الناس حقوقها، وأن حترير وتنظيم 
االقتصاد مفهومان مكمالن لبعضهما البعض 

ومتالزمان. 
ويف امل��رح��ل��ة األول����ى م��ن األزم����ة أدرك 
السياسيون مدى خطورة الوضع واستعجلوا 
مكافحته بكل السبل آخذين يف اعتبارهم عدم 
تكرار دروس املاضي: 1( تفادي تكرار األخطاء 
القدمية التي أدت إلى حدوث وتوسع الهبوط 
الكبير )أو ما عرف يف أمريكا بال� »كراك« عام 
1929( وانتهى بحرب كونية. 2( التمييز 
أوالً  الكبير،  وال��رك��ود  الكبير  الهبوط  ب��ني 

من حيث ردة 
فعل اجلمهور 
ال�������ع�������ري�������ض 
وم�����س�����اع�����دة 
امل�����������ص�����������ارف 
وخطط دعم 
االس��ت��ه��الك، 
سببت  ال���ت���ي 
حدوث العجز 
ال��������ض��������خ��������م 
وال�����������دي�����������ون 
ال���������ع���������ام���������ة، 
وثانيًا العامل 

اإليديولوجي، إذ ال يوجد يف زمننا احلالي 
بديل للرأسمالية ]بعكس عقد الثالثينات: 
أنظمة شمولية مختلفة من شيوعية وفاشية[، 
رغم ظهور حركات وقوى شعبوية كحركة لوبني 
يف فرنسا او حركة » الرافضون« الشبابية التي 
تعم العالم. وثالثًا الرد الواقي من الهبوط 
الكبير عبر سياسة » إفقار اجلار« بواسطة إقامة 
حدود جمركية وفرض رسوم وضرائب على 
الواردات... الخ. وهنا جند باسكال المي، مدير 
املنظمة العاملية للتجارة )املنظمة املتعددة 

األطراف التي اختفت حرفيًا من خط النار 
يف مواجهة األزمة لفشلها يف تطوير اتفاقات 
ال��دوح��ة(، وه��و يتحدث عن »حماية  جولة 
اليوم،  التوتر« لتقيم ما يحدث  منخفضة 
ويدلل على ذلك بقيام األرجنتني بتأميم 
شركة ريبصول األسبانية العاملة هناك، مبا 
يشكل جزءًا من تدخل الدولة حتت غطاء 
التباين بني  ورابعًا  البالد.  حماية مصالح 
العقد الثالث من القرن املاضي والثاني من 
القرن احلالي ومتركزهما بشكل رئيسي يف 
أوروبا، وكالهما يعنيان وجود دولة رفاهية قوية 
حلماية املواطن » من املهد إلى اللحد«، لكونه 
مواطنًا. كما يعنيان توفير التربية والعلم 
والصحة واملعاشات )التي تدفع عبر ضرائب 
تصاعدية( وتأمني فرص العمل ومساعدة 
املعاقني واحلقوق العمالية التي يتم مبوجبها 
حتديد األجور التي تتم مناقشتها مبفاوضات 
جماعية وليس بشروط فردية بني صاحب 

العمل واألجير كما كان يف السابق.  
وهذا الفارق الرابع هو الذي أصبح يذوب 
بشكل سريع نتيجة التهجمات على شمولية 
دول��ة الرفاهية يف غياب نقاش عام نتيجة 
محاوالت لتوزيع مركزية املفاوضات اجلماعية، 
وهي املحاوالت التي أخذت تترسخ يف بعض 
البلدان التي مت التدخل فيها، كاليونان مثالً.  
وعليه، كما يقول البروفسور تودوروف، فإن » 
أعداء الدميقراطية يخرجون من ثناياها«، 
وأن التهديد الذي يتوعد الدميقراطية ال 
يأتي من اخلارج أو من أولئك الذين يصرحون 
داخلها، من  لها، بل من  علنًا مبعارضتهم 
اإليديولوجيات واحلركات واألنشطة التي 
ي��زع��م��ون أن��ه��ا ت��داف��ع ع��ن قيمها، وه���ي يف 
الواقع تضعفها، واألمثلة على ذلك تتمثل 
وأدعياء  املتطرفة  والثنائية  الشعبوية  يف 

التقشف احلاد. 
إليه كينز  أش��ار  النهاية، أختم مبا  ويف 
يف كتابه » النظرية الكبرى« بتركيز النقاش 
الرئيسي يف أمرين: » أن العيبني اللذين مييزان 
العالم الذي نعيشه، هما أن العمل الكامل 
غير مضمون وأن توزيع الفوائد واألرباح أمر 

تعسفي وغير متساٍو«. 
فهل هذا ما تعلمته أوروبا يف ثالثة أرباع 

قرن؟. 
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العربي ابوبكر / فرنسا 

ادريس املسماري حتى ال يصبح أمننا الوطنى في مهب الريح ؟؟؟
هل يضمد المال جراح الروح والجسد ؟!

ال يخفى علينا اليوم جميعا ان بلدنا ليبيا متر 
مبرحلة حساسة ودقيقة من تاريخها هذه املرحلة التى 
كانت نتيجة طبيعية النهيار نظام أمنى كان يدير الدولة 
بعقلية امنية رهيبة اساسها هو احلفاظ على امن النظام 
وتأمني استمراره دون النظر الى أمن الوطن الوطنى 

وامن املواطن .
ولعل مفهوم االمن يتسع ليشمل تأمني الوطن من 
الكثير من االخطار اخلارجية املحدقة وهو يقصد به 
هنا العمل على اتخاذ جملة من االج��راءات الكفيلة 
باملحافظة على االمن الوطنى وهو بهذا املفهوم يعتبر 
من الركائز اجلوهرية بل واحلساسة التى توليها الدول 
اليوم عناية خاصة للمحافظة على استقاللها السياسي 
واالقتصادى . لدرجة انه اليوم نرى مدارس فكرية عريقة 
تقوم برسم برامج وإعداد خطط من اجل صيانة االمن 
الوطنى للدولة ولعل مفهوم االمن الوطنى قد تشعب 
من  عامال  اضحى  حتى  اتساعا  اكثر  وأصبح  وتطور 
عوامل جناح الدولة احلديثة وصار يطلق عليه االمن 
القومى فصرنا نسمع عن االمن القومى املصرى , االمن 

القومى االمريكى .......الخ
بل ان السياسات اخلارجية  للدول اصبحت تبنى 
على مجموعة معطيات امنية مدروسة  بعناية تهدف 
جميعها لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية 
اذا قلنا ان هاجس االمن لدى  ولعلنا ال نبالغ اليوم 
الدول لم يعد منحصرا فى عوامل التهديد العسكرى 
واالحتالل بل ان الهاجس االمنى يتخذ اشكاال اخرى 
اق��ل وض��وح��ا وأك��ث��ر ده���اء ي��رك��ز على ض��رب اجل��وان��ب 
الثقافية والفكرية ومحاولة ارتهان القرار السياسي 
واملقدرات االقتصادية وفرض سياسية التبعية خاصة 
ونحن نشهد انفتاحا كبيرا فى وسائل االتصال وتقنية 
وصول املعلومات ولقد وصل احلال ببعض الدول ومن 
اجل حماية أمنها الوطنى ان عملت على تأسيس اجهزة 
مختلفة لتحقيق هذه الغاية فنجد مثال جهاز  االمن 
الغدائي وجهاز اخر لألمن الثقافى وجهاز اخر ملا بات 

يعرف اليوم االمن الفكرى  وهكذا ....
واألمن من حيث انه نظرية متكاملة يستمد مبرر 
وجوده من عامل اخر مهم وهو سيادة الدولة التى تعنى 
هنا ممارسة الدولة لسلطتها على كامل اقليمها فالهدف 
من االمن  هو املحافظة على سيادة الدولة  وصيانتها 

من اية انتهاكات واختراقات تضر مبصلحة الوطن 
ومما ال شك فيه ان بلدنا ليبيا متر مبرحلة تأسيسية 
فى مختلف املجاالت وهذه املرحلة سوف تكون االخطر 
واألصعب خاصة وان الفراغ االمنى مبفهومه الواسع قد 
اصبح ظاهرا للعيان فنحن نرى اليوم حدودا مفتوحة 
ومن جهات متعددة تنقصها الرقابة وأجهزة متخصصة 
تراقب كل شاردة وواردة .وال ينبغى هنا اغفال مخاطر 
الهجرة غير الشرعية من دول اجلنوب والتى اصبحت 
تشكل خطرا علينا وعلى مجتمعنا والتى قد تؤدى على 
املدى البعيد خللخلة النسيج االجتماعى  والثقافى 
ان  .كما  الليبية  للدولة 
الدولة الليبية اصبحت 
للكثير  مفتوحة  ساحة 
الدولية  املنظمات  م��ن 
وبعض  احلكومية  غير 
والتى تدخل  املؤسسات 
الينا حتت غطاء العمل 
االن��س��ان��ى  ف��ه��ذا االم��ر 
ب��ح��اج��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م اك��ث��ر 
وف��ح��ص وت��دق��ي��ق حتى 
ساحة  ب��ل��دن��ا  تصبح  ال 
صراع بني اجهزة دولية 
لتحقيق  تسعى  اخ���رى 
فى  لها  حيوية  مصالح 
ليبيا على حساب مصالح 
الليبيى .خاصة وان ليبيا دولة استراتيجية  الشعب 
ودولة نفطية تعتبر مجاال حيويا  واقتصاديا للكثير من 
الدول وبتالى علينا التعامل مع هذا الوضع مبا يحقق 
مصلحة الوطن واملواطن وان ننتبه لكافة االخطار التى 
تهدد أمننا الوطنى حتى ال تكون ليبيا فريسة سهلة 
ملن يريد تنفيذ اجندات خاصة ومآرب سياسية ال تصب 
فى مصلحة الوطن . والغريب فى االمر ونحن نطرق 
هذا املوضوع الهام فاننا نشاهد اليوم حراكا سياسيا 
واقتصاديا يقوده بعض االطراف يسعى لتحقيق اهداف 
سياسية بعيدة عن صالح الوطن واملواطن الليبي الذى 
عانى من االقصاء ونحن هنا ال نعمم هذا على اجلميع 
ولكن كل من اراد حتقيق غايات ترتبط فى مضمونها 
وأهدافها مع غايات واهداف خارجية يعتبر هذا خرقا 

أمنيا خطيرا ينبغى التصدى له وكشفه الن هذا يعتبر 
تهديد صارخا للوطن وحريته.

حق  وم��ن  م��ش��روع  عمل  ه��و  السياسي  العمل  ان 
سياسية  كيانات  وتكوين  السياسية  املشاركة  اجلميع 
, منظمات مجتمع مدنى  , جمعيات,نقابات  احزاب 
للمساهمة فى بناء هذا الوطن ولكن رمبا غير اجلائز 
هنا هو االرتباط مع جهات اخرى خارجية وحتت اى 
مسمى لنيل دعمها السياسيى واالقتصادى فى مقابل 
حتقيق مصالح تخدم اهدافها فهدا يعتبر من االمور 
اخلطيرة والتى تعرض مصالح ليبيا احليوية ومستقبلها 
السياسيى واالقتصادى للخطر ومن هنا علينا جميعا 
السعى حلماية امننا الوطنى ومعاجلة كافة امللفات 
العالقة واالنطالق نحو تأسيس عالقات خارجية متوازنة 
تأتى على راس اولوياتها مصلحة الوطن وعدم السماح 
بحصول اختراقات امنية تضر بالسيادة الوطنية وترهن 
القرار السياسيى واالقتصادى . وال ينبغى هنا ان ننسى 
بان هناك االن من يراهن على ان يرى ليبيا دولة فاشلة 
خدمة إلغراض خاصة ومصالح ضيقة وليكن بعلم 
اجلميع ان الفشل اذا حصل سوف يطال اجلميع ولن 
ينجو منه احد ومن اجل منع هذا االمر علينا املساهمة 
جميعا فى احلفاظ على االمن الوطنى وتشكيل جهاز 
تكون مهمته االساسية السهر على حماية ليبيا من 
االخطار املحيطة واملحدقة فهذه االخطار تهدد كيان 
الدولة الوليدة .وتهدد مستقبل االجيال املقبلة فمن 
واجب االجهزة املختصة اعداد اخلطط والبرامج وتأهيل 
العنصر البشرى للقيام بهذه املهمة الوطنية وعلينا 
ليبيا فوق اجلميع  وان نضع  الوطنية  بروح  التحلى 
من اجل احلفاظ على وحدة اراضيها وأمنها من عبث 
العابثني والذين ال يقيمون للوطن وزنا همهم الوحيد 
هو جنى االرباح السياسية واالقتصادية على حساب 
امننا واستقرارنا فحتى ال يصبح امننا فى مهب الريح 
وجند انفسنا امام مشاكل امنية وصراعات سياسية يجب 
ب��روح املسؤولية واحل��س الوطنى حتى نعبر  التحلى 
ببلدنا بر االمان ان االمن الوطنى الليبي مسألة تهم 
اجلميع ألنها تتعلق بحالة وطن يسير نحو النهوض 
وان  والظلم   القهر  بعد ط��ول معاناة من  من جديد 
ليبيا سوف تنهض ونراها بفضل سواعد ابنائها دولة 

عصرية مدنية مثلها فى ذلك مثل بقية الدول 

على طريقة احلواة ، الذين يخرجون من 
جرابهم كل مرة ما يدهش مشاهديهم. يفاجئنا 
مجلسنا الوطني املؤقت واإلنتقالي بقرارات 
وقوانني وتصريحات ومقابالت وإيعازات تصيب 
الرأي العام الليبي بالدهشة واإلستغراب. وما 
تسوية  بشأن   )50( رق��م  القانون  إال  آخرها 
أوضاع املساجني يف عهد الطاغية.فما أن فوت 
اإلعالميون الذين التقوا يف )جادو( بالرغم 
 ، املحاوالت لعرقلة وتخريب لقائهم  من كل 
الوطني  املجلس  احل���رة  ب��إرادت��ه��م  واخ���ت���اروا 
لإلعالم، حتى خرج علينا املجلس بالقانون 
املذكور ليدخلنا يف لغط ومماحكات وسجالت  
يلهي بها الليبيني عن املعركة الرئيسة التي 
ينتظروها ، وهي إنتخابات املؤمتر الوطني ، 
والعجيب يف قرارات وقوانني هذا املجلس أنها 
جاءت يف الوقت البدل الضائع من عمره وهو 
األمر الذي يشير الى أن  فريق املجلس الوطني 
التوافقي ، يريد أن يضع ومنذ اآلن العراقيل 
والصعوبات أمام املؤمتر الوطني املنتخب وذلك 

ألمر يف نفس يعقوب!!
ف��ق��رار مبثل ه��ذا احل��ج��م واأله��م��ي��ة من 
املفترض يف أبسط أبجديات اإلدارة والقانون 
والسياسة أن تشكل له جلنة لتقصي »احلقائق 
واإلنصاف« للبحث يف أوضاع اآلالف  من الليبيني 
الذين مت حجز حريتهم وتعذيبهم يف سجون 
الطاغية. ثم تقدم اللجنة إقتراحاتها يف معاجلة 
الضرر الذي أصابهم ، وكيفية حتسني أوضاعهم.

وستكشف أعمال مثل هذه اللجنة ، احلقيقة 
التي يجب أن يعيها الشعب الليبي ، وهي أن 
جل ه��ؤالء املساجني كانوا يف زه��رة عطائهم 
للحياة والوطن ، وأن حكم الطاغية قام بشل 
قدراتهم عن العطاء والفعل، بإعتقالهم وسجنهم 
وتعذيبهم لكسر إرادتهم وإضعاف مقاومتهم 

حلكمه اجلائر.
املنهار  لنظامه  املقاوم  الوقود  كانوا  لقد 
الذي لم يهنأ حلظة واحدة، يف كرسيه . هذا 
هو الوجه الذي يجب أن نتعرف عليه وهو  ما 
ستلمسه جلنة تقصي احلقائق، وهو أيضا األمر 
الذي سيعرفنا على قوة املقاومة التي أبداها 
الوحشي  النظام  لذلك  الليبيون  املناضلون 

والهمجي.
 وكواحد من الذين أصابهم الضرر وقضى 
سنوات من عمره يف غياهب سجون القذايف 
املرعبة ، أدرك أن  عددا من الليبيني  كانوا ال 
يرون إال الصورة الزائفة التي يروج لها نظام 
الكذب والتضليل، بإعتباره قمة الدميقراطية 
يف العالم وأن معارضيه هم مجرد خونة وكالب 
ضالة، وأنهم وأهاليهم ليسوا من الليبيني وال 
جتري يف عروقهم دماء الوطنية، ولم يكن يهم 
أولئك املناضلون األفذاد وهم يف غياهب سجونه 
»بورتو بنيتو ، وبو سليم..وغيرها«- بالرغم من 
اجلوع والبرد واملرض والضرب- ما يتفوه به 
وزبانيته وإعالمه من ترهات. ولكن مأساتهم 
نالت من آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم 
وأبنائهم وأصدقائهم ومعارفهم الذين تعرضوا 
ألقسى   ضروب اإلقصاء والنبذ اإلجتماعي حني 
مارس عليهم املوالون للنظام  سياسة التهميش 
بإحتقارهم  وق��ام��وا  واإلجتماعي  السياسي 
والتقليل من قيمتهم وحرموهم من الكثير 
من حقوق املواطنة بإعتبارهم أهالي »ملحبسة«، 

قصص وحكاية آلالف من األسر التي حرمت 
لسنوات من العيش الكرمي والتعليم والسفر، 
وعاشت كأنها الجئة يف بالدها ، عذابات أشد 
، حتى  وانكى عاشها أهالي ه��ؤالء السجناء 
أن البعض كان ينكر أن لديه إبن مسجون أو 
معتقل. تلك بعض احلقيقة التي على الليبيني 
أن يعوها ويفهموها جيدا. ومن ثمة يقرروا هل 
يستحق هؤالء املساجني أن جنبر ضرر بعض ما 
أصابهم ونعتذر لهم عن غفلتنا عنهم وتركنا 
لهم. إنها قضية ضمير وليست قضية مال يف 
زمن الغنائم. فبدل أن يكون الغضب واإلستهجان 
واملطالبة ضد  من استولوا على املال العام ، و 
أقاموا القصور واملزارع وهربوا األموال للخارج 
وركبوا أفخم السيارات أصبح احلديث عن عدم 
إستحقاق  سجناء احلق والضمير لتعويض 
يطيب اخلاطر يجبر الضرر الذي حلق بهم 
وبأسرهم أن أموال الدنيا ال تكفي لتضميد 
جراح الروح واجلسد 
ل������ي������وم م��������ن أي��������ام 
ال���س���ج���ن. وه����ؤالء 
املساجني املناضلون 
لم  ليبيا  أبناء  من 
يفكروا يوما يف أن 
ينالوا هبة أو منحة  
عن نضالهم، تلك 
م����س����أل����ة م���ت���روك���ة 
ل���ل���ق���ي���م وامل�����ب�����ادئ 
والضمير اجلمعي 
ل���ل���ش���ع���ب ال��ل��ي��ب��ي 
لكي يبدع الوسيلة 
التعبير  يف  امل��ث��ل��ى 
عن الشكر والعرفان 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ه��ؤالء 
املناضلني األبطال، 
الذين لم يدر يف خلدهم أن ينالوا جزاء وال 
شكورا وال أن يضروا بإقتصادهم الوطني، وال 
أن يتكالبوا على املال أو اجل��اه. ولذلك فهم 
ال يستحقون أن يخرج عليهم وزي��ر امل��ال، أو 
مرابي قضايا التعويضات يف عهد سيء الذكر، 
ليستنكروا أو ليحرضوا عليهم الشعب الليبي 
للخروج يف مظاهرات، ملثل هذا القانون األعوج،  
وال يسوقون الكالم عنهم وكأنهم مشروع »سراق« 

ألموال هذا الشعب العظيم والويف. 
لقد حتدث وزير املال الذي لم يعرف يف 
باملال،  التنعم  أالء  واملهنية  العلمية  حياته 
بأسلوب فج ومهني جتاه هؤالء املساجني، وحتدث 
آخرون ممن ولغوا يف أموال تعويضات املساجني 
السياسيني، بلغة وضعت الضحايا من املساجني 
وكأنهم نهاب، ولم يعترفوا – أوال وأخيرا - بقيمة 
السوداء  املرحلة  تلك  يف  ونضالهم  عطائهم 
»وريني  الليبي  املثل  تاريخ وطننا. يقول  من 
قرعتي يف القصعة وكولها«. وذلك ما أنادي 
به وهو اإلعتراف واإلنصاف أوال مبشروعية 
نضالنا ضد معمر القذايف الذي كان البعض 
ممن نراهم اآلن يقبلون يديه علنا وسرية... 
أما املال الذي تتباكون عليه سيادة الوزير أو 
محامي نسبة 30 % من قضايا التعويضات 
فسنتركه لكم لتنعموا به عبر حسابات سنوات 
»الوخيدة » ألنه لم يكن ضمن حسابات أجندة 
نضالنا الوطني وللموضوع صلة إذا  ما أردمت .

ما أنادي به وهو 
االعتراف واإلنصاف 

أوال مبشروعية 
نضالنا ضد معمر 
القذايف الذي كان 

البعض ممن نراهم 
اآلن يقبلون يديه 

علنا وسرية

هل من الحكمة  التخلي عن األمانة العامة لتجمع الساحل والصحراء ؟

ال أع��ت��ق��د أن����ه م���ن احل��ك��م��ة ال��ت��ل��وي��ح 
بإستعداد ليبيا للتخلي عن األمانة العامة 
لتجمع دول الساحل والصحراء قبل دراسة 
بحيادية  اإلقليمية  املؤسسة  ه��ذه  م���ردود 
القومي  األم��ن  مبشروع  يتعلق  ما  خاصة 
اإلفريقي  بعمقه  الوثيق  وارتباطه  الليبي 
وبخاصة احلزام الصحراوي املشتعل رغم 

بقائنا كعضو فيه.
للمجلس  االس��ت��ث��ن��ائ��ي  االج��ت��م��اع  يف 
األس��ب��وع  عقد  ال���ذي  للتجمع  التنفيذي 
املاضي يف العاصمة املغربية الرباط أعلن 
رئيس الوفد الليبي للمجتمعني »عدم حرص 
ليبيا على استضافة األمانة العامة للتجمع 
وإستعدادها للتخلي عنها ألية دولة ترغب 
يف إستضافتها«، وهو قرار ال ندري ما إذا كان 
قد اتخذ بعد دراسة ومتحيص ملا ميكن أن 
نفقده بانتقال هذه األمانة من طرابلس إلى 
الرباط التي أبدت حكومتها ترحيبا حارا 
بالقرار الليبي املتسرع وأعلنت استعدادها 
الستضافة هذه األمانة غير املرحب بها يف 
بالدنا أم هي مناورة سياسية من رئيس الوفد. 
 نعترف بأن التجمع يف األصل لم يكن يف 
عهد الطاغية الذي أسسه ألسباب شخصية 
سوى مؤسسة للدعاية لشخصه وضمان أمنه 
، وتنظيم تلك االحتفاالت الكرنفالية إلرضاء 
أناه املتكبرة التي جتاوزت يف تضخمها امللوك 

لينصب من نفسه ملكا للملوك مبذرا يف سبيل 
هذه األوهام املاليني من خزينة الشعب الليبي 
الذي يعاني الفاقة واحلرمان.. ولكن ها قد 
رحل الطاغية بغير رجعة وال زال التجمع 
من  حقيقيا  توجها  هناك  وأصبح  قائما، 
الدول األعضاء فيه إلعادة هيكلته  طرف 
وتفعيلة خلدمة الشعوب اإلفريقية ، فلماذا 
تتخلى حكومتنا عن أمانته العامة التي لن 
تكلفها استضافتها شيئا يذكر خاصة وأن 
مقرها موجود ومؤثث ولديها كل اإلمكانات 
التي متكنها من استئناف دورها وعملها دون 
أية تكاليف إضافية.. ثم هل يعقل أن يكون 
القدرة على  ولديه  ليبيا  أغنى من  املغرب 
إستضافة هذه األمانة وهو بلد يعاني من 
أزمة اقتصادية خانقة تكاد تطيح بحكومته 

اجلديدة؟!!!
أمانة  إستضافة  ع��ن  اإلستغناء  ق��رار   
جتمع الساحل والصحراء حسب إعتقادي 
فيه ارجتالية وقصر نظر واضح وعدم فهم 
وج���ود هذه  م��ن  ليبيا  أن حتققه  مل��ا ميكن 
األمانة يف  أراضيها.. فوجود  األمانة على 
طرابلس حتما سيجعلها يف مجال تأثير 
السياسة الليبية ، كما أنه سيحقق لليبيا 
حضورا سياسيا يف عواصم الدول األعضاء 
يف التجمع، فضال عن ما توفره هذه األمانة 
من فوائد اقتصادية وثقافية للليبيني إلى 

جانب  إثراء الساحة السياسية بقدرات لغوية 
وسياسية يتطلبها وجودها بالعاصمة.

ال��ط��اغ��ي��ة ع��ن��دم��ا أن��ش��ا ه���ذا التجمع 
وأنفق عليه األموال الطائلة لم يكن يلعب، 
فقد كان هاجس امن نظامه وشخصه هو 
دافعه الرئيسي، حيث أدرك أن حدود ليبيا 
املفتوحة على صحاري واسعة واملطلة على 
بلدان ذات حكومات ضعيفة ال تكاد تفرض 
سيطرتها على عواصمها ميكن أن تكون مصدر 
تهديد لنظامه ، فبادر إلقامة هذا التجمع 
حلماية  مؤسسة  إل��ى  يحوله  أن  واستطاع 
نظامه والدعاية لشخصه لكسب املؤيدين 
يف الفضاء اإلفريقي الستعمالهم يف قمع 

أية تهديدات داخلية تظهر ضده. 
 واليوم ميكننا كدولة ليبية حقيقية أن 
نستفيد من هذا التجمع على كافة األصعدة 
من خالل إعادة تفعيل دور ليبيا فيه مبا يخدم 
أمنها وأمن دول اجلوار باملفهوم الواسع لألمن 
خاصة وان منطقة احلزام الصحراوي قد 
أصبحت تشكل مصدر تهديد حقيقي لألمن 
يف الدول املطلة عليه ومنها ليبيا.. فليبيا 
اليوم مطالبة بأن تعمل مع دول التجمع 
من أجل الضغط على دول االحتاد األوروبي 
– املتأثر األول بعد الدول اإلفريقية بأية 
الساحل  منطقة  يف  تقع  أمنية  تهديدات 
والصحراء- من أجل دعم االستقرار يف هذا 

احلزام املشتعل واملساعدة يف تنمية موارده مبا 
يحقق االستقرار لسكانه ووقف سيل الهجرة 
نحو الشمال، خاصة وأن هناك الكثير من 
األوراق القوية 
يف ي��د ال���دول 
اإلف����ري����ق����ي����ة 
متكنها  ال��ت��ي 
م���������ن إق������ن������اع 
أوروبا باتخاذ 
ق�������رار ش���ج���اع 
وحت��������������م��������������ل 
امل�����س�����ؤول�����ي�����ة 
ب����رن����ام����ج  يف 
إع���ادة توطني 
األف������ارق������ة يف 
بدل  بلدانهم 
اس��ت��ع��م��ال��ه��م 
كأوراق ضغط 
بلدانهم  ضد 
ل���ل���دع���اي���ة  أو 
وجود  ال  ألوروب���ا  إنسانية  لصورة  املجانية 

لها على أرض الواقع..
يف  للتجمع  العامة  األم��ان��ة  وج���ود  إن 
طرابلس سيعطي الفرصة لليبيا لقيادة دور 
إفريقي فاعل للضغط على أوروبا والغرب 
من أجل الوفاء بالتزاماته األخالقية جتاه 

قارة طاملا استنزف خيراتها وانتهك حريتها 
وتسبب يف تأخرها، وحان الوقت لتعويضها 
عن تلك اخلسائر من خالل متويل مشاريع 
تنمية مستدامة إقتصاديا وبشريا توقف نزيف 
الهجرة الذي يشكل قلقا حقيقيا ألوروبا 
مواردها  فادحة يف  إفريقيا خسائر  ويكبد 
البشرية التي إما تلتهمها حيتان البحر غرقا 
أو ترسانة االقتصاد  األوربي الذي يستنزف 
قدراتهم اإلنتاجية ويدفع بهم بعد ذلك إلى 
بلدانهم كحمل إضايف يزيد من معاناتهم.. 
 إن إفريقيا تشكل ورقة ضغط قوية يف 
يد ليبيا إذا ما أحسنت استخدامها ، كما 
أنها تشكل خطرا عليها أيضا إذا ما أساءت 
تقدير مخاطرها، فوجود نفوذ ليبي فاعل 
وعلى الغرض يف منطقة احلزام الصحراوي 
سيوفر لنا حزاما أمنيا متقدما وأقل تكلفة 
ميكننا من إجهاض أية محاوالت إلختراق 
أمننا وحدودنا، خاصة وأننا نطل على هذا 
احلزام بحدود يقدر طولها ب� 5 آالف كيلومتر 
يصعب حمايتها ومراقبتها عسكريا، وميكننا 
ضمان أمنها بالتنسيق مع قيادات القبائل 
والتجمعات الصحراوية التي تتقاسم سلطة 
فعلية على الصحراء وتراقب كل مسالكها.. 
 وأم��ام هذه احلقائق كان حريا بليبيا 
العامة  ب��األم��ان��ة  تتمسك  أن  ف��ب��راي��ر   17
للتجمع دول الساحل والصحراء حتى تكون 

رافدا لها يف إدارتها للورقة اإلفريقية أمام 
اإلحتاد األوروبي الذي يعمل على حتويل دول 
الشمال اإلفريقي إلى شرطي مجاني يحرس 
حدوده اجلنوبية ويحميها من سيل الهجرة 
القادم من اجلنوب، ويتهرب من مسؤوليته 
التاريخية واألخالقية عما أصاب إفريقيا من 
فقر وتخلف ومرض نتيجة حقبة اإلستعمار 
املباشر وغير املباشر التي ال زالت متواصلة 

حتى الساعة.
 ومن العبث التعويل على احللول األمنية 
لوقف سيل الهجرة اإلفريقية نحو أوروبا 
التي بدأت تظهر يف أفقها بوادر أزمة خانقة 
طالت حتى اآلن أطرافها اجلنوبية زاحفة 
نحو الشمال.. ولنا يف التجربة األمريكية 
الفاشلة - رغم ما متتلكه من إمكانات تقنية 
وأمنية- يف وقف هجرة مواطني دول أمريكا 
اجلنوبية إلى أراضها خير مثال على عبثية 
احللول األمنية وعدم جدواها، وال بد لنا من 
العمل ضمن لوبي إفريقي موحد إلقناع أوربا 
وأمريكا بتمويل مشاريع تنمية مستدامة 
حتقق للمواطن اإلفريقي إمكانات االستقرار 
يف أرضه وتثنيه عن فكرة الهجرة التي تهدد 
التركيبة السكانية يف طريف الهجرة، املصدر 
لها الذي تستنزف موارده البشرية، واملستقبل 
لها الذي يتهدد أمنه االقتصادي وتركيبته 

السكانية.

إن السياسات 
اخلارجية  للدول 

أصبحت تبنى على 
مجموعة معطيات 

أمنية مدروسة  بعناية 
تهدف جميعها 

لتحقيق مصالح 
سياسية واقتصادية 

وعسكرية

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية

■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

ال بد لنا من العمل 
ضمن لوبي إفريقي 
موحد إلقناع أوروبا 

وأمريكا بتمويل 
مشاريع تنمية 

مستدامة حتقق 
للمواطن اإلفريقي 
إمكانات االستقرار 

يف أرضه وتثنيه عن 
فكرة الهجرة
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السؤال المهممحاولة في بلورة المفهوم
أدت جملة من املالبسات واملصادفات التاريخية إلى 
أن جتعل حركتنا الثقافية الوطنية الليبية، احلديثة 
واملعاصرة، تنشأ وتسير يف ظروف غير مالئمة متاما. 

األمر الذي جعلها تعاني دائما من خلل بنيوي.
فمن الناحية التاريخية ظلت ليبيا إيالة تابعة 
لسلطة اإلمبراطورية العثمانية حتى بداية العشرية 
الثانية من القرن العشرين، يسري على حراكها املدني 
والثقايف ما يسري على بقية أمالك اإلمبراطورية 

من جمود وتقييد . 
وبصدور الدستور العثماني) املعروف باملشروطية( 
سنة 1908 اتيح نوع من احلرية أمام حركة الثقافة، 
فصدرت بعض الصحف وظهرت الكتابات املتلمسة 

للحداثة الثقافية واألدبية.
إال أن غزو إيطاليا لليبيا سنة 1911 ) أي بعد 
اإليالة من  وافتكاكها  حوالي ثالث سنوات فقط( 
أوقف هذه احلركة. ولم  العثمانية،  اإلمبراطورية 
يكن ممكنا نشوء حركة ثقافية ليبية حتت االستعمار 
اإليطالي، كونه استعمارا استيطانيا يستهدف إفراغ 
البالد من سكانها. وبذلك لم يكن معنيا باملسألة 
الثقافية مبا يف ذلك نشر الثقافة اإليطالية نفسها.

كان على احلراك الثقايف أن ينتظر حوالي خمس 
وثالثني سنة)أي النصف الثاني من عقد األربعينيات 
حتت اإلدارة البريطانية( ليستأنف مسيرته ويبدأ 
يف التفاعل وال��ت��ب��ل��ور. ومي��ك��ن اع��ت��ب��ار ال��ف��ت��رة من 
نهايات األربعينيات إلى نهاية سنة 1969)تاريخ 
االنقالب العسكري الذي أتى مبعمر القذايف إلى 
سدة احلكم( فترة واحدة متميزة يف تاريخ احلركة 
الثقافية الوطنية الليبية تبلورت فيها هذه احلركة 

وأخذت سماتها املتميزة.
أما الفترة من سنة 1969 وحتى 2011 فقد 
عانت فيها احلركة الثقافية الوطنية الليبية ضروبا 
شتى من التضييق والتهميش واحلصار واالضطهاد 

بطرق مختلفة. 
ورغ��م ذل��ك متكن املثقفون وال��ك��ت��اب واألدب���اء 
بحيث  والتحايل  وامل��ن��اورة  الصمود  م��ن  الليبيون 
متت املحافظة على قدر من النشاط والفاعلية يف 
حركتهم، بل واستطاعوا حتقيق بعض اإلجنازات 

غير املنكورة.
وإذن تعتبر الفترة من نهاية احلرب العاملية الثانية 
وحتى 1969 أكثر فترات احلركة الثقافية الوطنية 

الليبية راحة واستقالال.
 ومن جانب آخر يعتبر املسار العام لهذه احلركة، 
محكوما  اآلن،  وحتى  العشرين  القرن  بداية  منذ 
حركتنا  تعتبر  املعنى  وب��ه��ذا  املعاكسة.  بالظروف 
حققته  ما  وأن  مقاومة  ثقافة  الوطنية  الثقافية 
من إجنازات إمنا مت حتقيقه رغم الظروف، وليس 

بفضلها.
والسؤال املهم اآلن:

أي��ة ظ��روف ستشق حركتنا الثقافية  ت��رى يف   
الوطنية الليبية مسارها من اآلن فصاعدا.

ستكون اإلجابة أن هذا مرتبط بالدميوقراطية. 
فهل سنبني دولة دميوقراطية، أم دولة استبداد من نوع 
آخر، قد يكون أشد وباال على الثقافة من االستبداد 

السابق؟؟!!
نرجو أن يكون هناك ما يبعث على التفاؤل.

املحرر

المستهل

هناك أيضا مصطلح« أدبيات السجن« أو« أدبيات 
السجون« وهو أكثر عمومية، إذ تعني كلمة أدبيات 
الكتابات غير املتعلقة بالعلوم الطبيعية والعلوم 
البحتة، يف حني يقتصر مصطلح« أدب السجن« 
ل��أدب. وهناك من يطلق  على املفهوم املتداول 

عليه«األدب االعتقالي«
لكن هذه الورقة ال تبحث يف مظاهر أدب السجن 
وخصائصه، بل حتاول أن تناقش طبيعة املفهوم. 
ذلك أنه ال يوجد، يف الثقافة العربية، حتى اآلن، 

تعريف محدد لهذا املصطلح.
فماذا نقصد حينما نقول«أدب السجن« وماذا 

نفهم حني نسمعه؟
أعتقد أن قصدنا، حني نتلفظ بهذا املصطلح، 
أو فهمنا حني نتلقاه، ينصرفان إلى األدب املتعلق 
مبسألة ما يسمى بسجناء الرأي، أو سجناء الضمير، 
أو سجناء الوعي، وجميعها ترجمة للمصطلح 
إال   .Prisoners of conscious اإلنغليزي 
العربية  املنطقة  يف  ت��داوال  األكثر  املصطلح  أن 
هو مصطلح »السجناء السياسيون« أو»السجن 

السياسي«.
وهذا يعني أن أدب السجن ال »يزدهر« إال حيثما 
وجد القمع واالستبداد السياسي الذي يطأ على 
أرواح وضمائر املثقفني واملعنيني بالشأن العام من 
أصحاب املواقف الفكرية والسياسية واالجتماعية 
املختلفة أو املتعارضة مع ما يتبناه نظام سياسي 
املجاالت، فيمعن هذا  استبدادي معني يف هذه 
النظام يف مصادرة حرية الرأي وجترميها ويتم 
التضييق على أصحاب الرأي املختلف واملعارض 

ومطاردتهم وإيداعهم السجن. وأدب السجن، من 
جانب آخر، هو فعل من أفعال املقاومة ألنه، من 
جهة، يندد بالقمع والتسلط ويفضحه، ومن جهة 
مقابلة ويف مواجهة ذلك،يكشف عن نأمات روح 
املقاومة وصالبتها وعنادها ويحتفي بها ويعلي 
من شأنها. فهو شهادة على فعل القمع والنضال 
ضد هذا القمع. إنه احلصيلة اجلدلية للصراع 
القمع  وه��م��ا  مت��ام��ا،  متناقضني  عنصرين  ب��ني 

واملقاومة. إنه، باختصار، فرع من أدب املقاومة.
وعلى هذا األساس يستبعد املصطلح من مجاله 
ما يكتبه سجناء احلق العام )2( داخل السجن أو 
ما يكتب عنهم من قبل آخرين. كما أنه باستعماله 
كلمة »أدب« بدل أدبيات، يستبعد، مثلما أسلفنا، 
الكتابات غير األدبية)3(. وهو يستبعد أيضا ما 
يكتبه العسكريون الواقعون يف األس��ر. إال أنني 
أرى أنه ينبغي أن يضم ما يكتبه سجناء حروب 
املحلية  األنظمة  وضد  املستعمر  ضد  التحرير 
االستبدادية، ذلك أنهم يناضلون من أجل التحرر 
واحلرية والدميوقراطية، أي انطالقا من موقف 
ورأي سياسيني، وما كانوا ليفعلوا ذلك لو لم يتم 

التعدي على حقوقهم الوطنية واإلنسانية.
لكن تبقى هناك حاجة إلى تعريف أدب السجن 

من زاوية منتجيه.
فهل هو األدب املكتوب من قبل سجناء الرأي 
أثناء وجودهم يف السجن ويكون السجن موضوعه؟ 

وما يكتبونه عن السجن بعد خروجهم منه؟
هل يدخل فيه أيضا األدب املكتوب عن معاناة 
سجناء الرأي حتى ولو لم يكن كاتبوه قد مروا 

بتجربة السجن؟
 وحتى بالنسبة لأدب الذي يكتبه سجناء الرأي، 
األدب  أي  السجن«  »كتابة  بني  يفرق  من  هناك 
الذي يكتب داخل السجن عن السجن، و»الكتابة 
عن السجن«)4(، أي األدب الذي يكتبه سجناء 
الرأي السابقون ويكون السجن موضوعه. لكن 
هذا التفريق تدقيقي قد يكون مهما يف استجالء 
املتعلقة  ال��دق��ي��ق��ة  التفصيلية  ال���ف���وارق  ب��ع��ض 
مثال،  الكتابة،  فعل  ب��زم��ن  املحيطة  ب��ال��ظ��روف 
ولكن كال الكتابتني تدخالن يف ما اصطلح على 
تسميته يف أمريكا الالتينية »أدب الشهادة«)5( 
 testimony و  ب��األس��ب��ان��ي��ة   Testimonio
باإلنغليزية. لكن مشكلة هذا املصطلح أنه يقصر 
أدب السجن على تلك الكتابات التي تسجل خبرة 
شخصية بتجربة السجن. أي تشهد على املعاناة 

والواقع، مستبعدة الكتابة التخييلية.
إال أن هذه املساهمة متيل إلى تعريف أدب السجن 
من  يتخذ  أدب  كل  يكون:  بحيث  واسعا  تعريفا 
حياة السجن موضوعا له سواء كان كتابة شعرية 
أو سردية، تخييلية Fictional أو غير تخييلية 
None-fictional ينتجه السجناء السياسيون 
داخل السجن أو بعد خروجهم منه، وكذلك كل 
كتابة شعرية أو سردية تخييلية يكتبها أدباء لم 

ميروا بتجربة السجن.
* ورقة أعدت لندوة »أدب السجن« التي أقيمت يف 
طرابلس بفندق باب البحر يومي 4و 2012/6/5 
الثقافة  وزارة  تنظمها  التي  النشاطات  ضمن 

واملجتمع املدني.

Sheila Roberts. South African 
Prison Literature 1- 
األمريكي  القصاص  امل��ث��ال،  سبيل  على   -  2
أو هنري O›henry بدأ كتابة القصة  الشهير 
أثناء قضاء محكوميته عن جرمية  يف السجن 

اختالس حني كان موظفا يف أحد املصارف.
كتب  الشهير  اإليطالي  املاركسي  املفكر   -  3
أهم نتاجه الفكري يف السجن، وعرف مجموع 
ب�»دفاتر السجن«. وكذلك  الفكرية هذه  أعماله 
املفكر اإلسالمي املصري سيد قطب الذي كتب 

كتابه املهم »يف ظالل القرآن« داخل السجن.
4 - محمد الفقيه صالح. سجنيات أو سوانح 
أبوالقاسم  عمر  يف:  واملابني.  املابعد  يف  الكتابة 

الككلي. سجنيات )قيد الصدور(
5 - Patrick Dove. The spoken 

animal: Politics، language and 
history in Carlos Liscanos›s 
Truck of fools. http://www.ncsu.
edu/acontracorriente/fall_07/
Dove%20Liscano.pdf

صار من الشائع يف العقود الثالثة األخيرة، على األقل، تداول مصطلح »أدب السجون« باجلمع. لكنني أفضل 
عليه مصطلح »أدب السجن« باملفرد. مثلما نقول»أدب احلرب« و»أدب الصحراء« و»أدب البحر« مثالً. ذلك أنه 
مثلما ميكن إيجاد مظاهر وخصائص فارقة)كي ال أقول جامعة( ألدب احلرب والصحراء والبحر، توجد مظاهر 
وخصائص ألدب السجن كحالة، رغم تعدد السجون وتنوعها وتفاوت حدة »سجنيتها« إذا جاز التعبير. بل إن 
هناك من يرى أن أدب السجن يحوز جتانسًا أكثر مما حتوزه أنواع األدب األخرى. ويف هذا الصدد تقول »شييال 
احلقب  و]تفاوت[  واألسلوب  الشكل  تغايرات  »]رغم[  أفريقيا«:  جنوب  يف  السجن  »أدب  كتاب  صاحبة  روبرتس« 
و]تنوع[ املوقع اجلغرايف. . . فإننا، أعتقد، ندرك]يف أدب السجن[ جتانسًا أكثر مما حتوزه أنواع األدب األخرى«)1(
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أدب السجن

إلى »ليال« ابنة أختي .......

يف غبش النهار تخرج كاخلنافس من ثقوب 
األرض مئات من الفتيات يرتدين »اجلرمبيول« 
األسود و«الرقبة« البيضاء و«الناسترو« األبيض 

املعقود على شكل »فيونكة«.
حتى  الرصيف  على  يتدحرجن  من  منهن 
يصلن إلى باب املدرسة احلديدي، وأخريات يأتني 
يف سيارات تتزاحم أمام ذاك الباب، تفتح أبوابها 

وتخرج منها أجساد صغيرة ملتحفة بالسواد. 
هكذا كنا نتشابه، إال من فروق بسيطة تكاد 
أحيانا.  اللون  أو  احلجم  أو  الطول  يف  تنحصر 
كلنا خنافس تتجمع يف ذات املكان يوميا، تقف 
يف طابور الصباح، تنشد النشيد الوطني، حتيي 

العلم بصوت جهوري واحد.
تطل أبلة منيرة مديرة املدرسة من حني آلخر 
على الطوابير املنتظمة، يف عينيها بريق بالفخر.

أبلة زكية وأبلة لولو وأبلة بدرية وأبلة آسيا وأبلة 
لطفية وأبلة فريدة وأبلة رضوى، يقدن طوابير 
أطرافها  باكر وقد جتمدت  اخلنافس يف صباح 
واحدودبت ظهورها بفعل احلقائب الثقيلة التي 

حتملها.
»مدرسة الظهرة االبتدائية للبنات« تقع يف 
قلب حي الظهرة على الطريق الرئيسي املؤدي إلى 
سوقها الشهير، يدور حول سورها سياج حديدي 
قصير مثبت على الرصيف. بها مسرح يقدم عروضا 
سنوية ومهرجانات موسيقية، تقف على ركحه 
فتيات » املدينة« يحملن آالت العزف املوسيقية 
يطربن بها أولياء األمور واملعازمي، ترجت لها جدران 
البيوت القريبة وتتحرك على وقع إيقاعها أقدام 

احلاضرين وأياديهم يف خجل.
» ما تشوفوش ألهاليكم حتت«!

رغم األوامر املشددة إال أننا كنا نختلس النظر 
إليهم، نبحث عنهم وسط جموع اجلالسني، لتزدهر 
ابتسامات على وجوهنا وحتمر وجناتنا خجال 
ويهجم علينا ذاك الشعور بأننا ارتكبنا خطأ ال 

مناص من ارتكابه .
● ● ●

يف  بانتظام  يوميا  تتحرك  طويلة  طوابير 
الساحة، تتجه نحو باب واحد، تصعد الساللم 
وتتجه نحو الفصول املشرعة أبوابها على طول 

املمر الطويل.
يقرع اجلرس وتبدأ احلصة وتنتهي به. ثالثة 
صفوف طويلة ذات مقاعد خشبية مستطيلة تتسع 
الثنتني أو أكثر، محفورة أسطحها بكلمات وحروف 
ورسومات لفتيات جلسن يف ذات املقاعد لسنوات 
أجسادهن،  وتالمست  أذرع��ه��ن  التصقت  خلت، 
حتادثن وضحكن وتعاركن وبكني معا.... خفن، 
وتشاكسن وامتعضن وتنابزن و قلقن وحتمسن 

وانكسرن ونهضن معا.
 يف كل فصل جتلس الفتيات املجتهدات يف 
الصفوف األمامية و تتنافس الواثقات منهن على 
املقعد األول يف الصف األوسط، وتفضل األخريات 
الكراسي اخللفية حيث تقضي بعضهن الوقت يف 
»الهدرزة« أو النوم أو األكل أو مشاكسة األخريات.

قلما تتحرك األبلة يف الفصل، وتدور حركتها 
ما بني طاولتها والسبورة، تركز اهتمامها على 
الفتيات املجتهدات، ويخف اهتمامها باجلالسات 

يف اخللف شيئا فشيئا حتى تنسى وجودهن متاما.
كنا نرتعد يف أغلب األحيان... إما من البرد 
أو من دخول األبلة إلى الفصل... تدخل بخطى 
النخيل اجلافة  الفتيات كفسائل  واثقة.. تقف 
وال يجلسن إال إذا أشارت إليهن باجللوس. تضع 
الفصل  تتوسط  التي  الطاولة  على  حاجياتها 
واملالصقة للمقعد األوسط. احلصة األولى تكون 
األشد وطأة على عقولنا وأصابعنا الطرية... لغة 
األرقام تتطاير يف هواء الفصل كالعصافير التي 
تظهر يف أحالم اليقظة، وتزوغ عيوننا وتتجمد 
إلى  االنتقال  األبلة  منا  أطرافنا عندما تطلب 
السبورة وحل املسائل احلسابية... تتعرقل األرقام 
البيضاء على صدر السبورة الواسع وتتبعثر بني 
اإلشارات و اخلطوط و غبار الطباشير البيضاء...

أما حصة املحفوظات 
فكانت تقتضي مهارة خاصة يف اإللقاء السريع 
الذي قد يتعثر فنتصبب عرقا وتنساب احلروف 

من فتحة شفتينا وتنكسر على األرض.... 
»مدي ايدك...«

ب��ت��ردد، نسحبها حني  اليد  نستجيب ومن��د 
نرى العصا تهوي نحوها... جتلد العصا الهواء 

وتسقط ذراع األبلة، فتصرخ...
»مديها باهي!« 

اليسرى  ثم  اليمنى  باليد  العصا  تصطدم 
وتتراوح عادة ما بني أربع إلى ست ضربات، ومع 
تكرارها تعتاد اليدان على العصا و يخف األلم 
قليال، منهن من تفضل اإلسراع يف مد يديها حتى 
تنتهي من الضربات سريعا وأخريات يترددن فتزداد 

العقوبة...
تنتفخ اليدان وحتمران ويسري فيهما حرقة و 
تنميل، نغلقهما وننفخ فيهما ونحن نشهق بالبكاء.
إذا لم تكن األبلة مسلحة بعصاها اخلشبية...

إلى  النزول  أو غيرها  املعاقبة  الفتاة  تطلب من 
الساحة والبحث عن عصا »مناسبة« لُنضرب بها، 
أيهما تختار الصغيرة من بني العصي املختلفة 
األحجام التي ستهوي إحداها وتضرب يديها أو 

يدي زميلتها.... 
● ● ●

»استراحة« !

ننتظر االستراحة بفارغ الصبر، شعورنا أنها 
متضي سريعا... كاملياه التي تنساب من بني أصابعنا 
من صنابير مثبتة يف الساحة فوق حوض أبيض 

كبير ومستطيل. 
 نحمل إفطارنا وننزل إلى الساحة، بعضنا 
وه��و ميد  يتزاحم  امل��درس��ة،  إل��ى مقصف  يتجه 
ذراعه من الشباك احلديدي....يصرخن » نص 
بالطن.... نص بالدحي« كانت السندوتشات لذيذة 

رغم شح فحواها.
»اخلليطة« لم نسمع بها إال يف املدرسة، تعلمنا 
التشارك يف كل شي، وبدأنا ننسج حكاياتنا معا.. 
نحكي و ال نتأمل إال يف مزيد من احلكايا... نشاطنا 
يف ألسنتنا... تتحرك بسرعة ... كان كالمنا صراخا 

متداخال تقطعه قهقهات من حني آلخر. 
»ُخّليطة« ! ننزوي يف ركن قصي يف الساحة 
غالبا على إحدى العتبات، تفتح كل منا كيسها 
وتقدمه  إفطارها  وتخرج  الصغيرة  أو حقيبتها 
كل  ونتقاسم  أيادينا  مند  ود...  بكل  لأخريات 
شئ معا، إال أن »اخلبزة » األطعم هي تلك التي 
تكون قد امتصت أكبر قدر من »هريسة احلوش« 
ذات املربعات احلمراء... نتقاسمها ونحن منسح 
أنوفنا بأكمام »القرمبيول«... نأكل بنهم وصخب... 
نلم فتافيت خبزنا وأكياسنا وحقائبنا ونعود إلى 

الفصل ونحن نتقافز فرحا كاألرانب.
نلعب يف االستراحة »النقيزة«، نخطط مربعاتها 
بأصابع الطباشير على أرضية االسمنت أو نرسمها 
على التراب ونتقافز بني أضلعها بعد أن نرمي 
باحلجر. نلعب »الياستيك« نضعه بني أقدامنا 
ومنطه لتقفز واحدة أو أكثر داخله وتتنطط بني 
خيوطه كالكنغر الصغير. ونلعب »السبيتا« نختبئ 
وراء األعمدة أو وراء ظهور الفتيات، نصرخ وجنري 
إلى »السبيتا« نلمسها لنتحصن بها و نفلت من 

اإلمساك بنا.
ما إن يحل الربيع... حتى تقرر املدرسة رحلة 
للفصول كال حسب مستواه الدراسي... »رحلة.... 
رحلة«... تنقسم الفتيات إلى مجموعات.. يعددن 
فيما  ويقتسمنها  واملشروبات،  باألطعمة  قائمة 

بينهن.
تتولى  »الرحلة«.  يوم  السنة  أيام  كان أحلى 

أمهاتنا إعداد صنوف األكل وجتهيزها يف »ساكوات«، 
نحملها هذه املرة بفرح غامر وال نشعر بثقلها، 
نركب األتوبيسات ونتزاحم على الصف األخير 
حيث جنلس معا ومنسك بعنق »الدربوكة« و بني 
أيادينا »البندير« نتغنى طوال الطريق بأعلى صوت 
، نهجر كراسينا وننحشر وسط املمر الضيق ونحن 
نصفق ومنيل على بعضنا البعض نكاد نسقط...

»سواقنا ما قنينته يبي حلوة مينته«.. متيل مع 
األغنية يدا السائق على املقود ونشعر باألتوبيس 
يتراقص على األسفلت..نرفع أصواتنا و نصرخ » 
ياسواق اجري يف املية ... ما تخافش ع البطارية«..«يا 
سواق اجري يف ميتني... ما تخافش ع العجلتني«.

ُخّليطة الرحلة ذات مذاق خاص... نتفق على 
طريقة األكل تلقائيا.. نبدأ بالشاي واحللويات 
أو السندوتشات اخلفيفة، ثم يكون الغداء عادة 
دجاجا أو »امبطن« أو كفتة مع املشروبات. نلعب 
احلبل والكرة والسبعة رشادات واملضارب ونتحلق 
يف مجموعات تكبر فتكبر حتى تنصهر يف مجموعة 

واحدة كبيرة... ونغني ونرقص...
ويجلسن  بالفتيات،  امل��درس��ات  تختلط  ال 
معا... على مبعدة ... ال يقتربن و يهبننا حرية 

ال نستطعمها على مدار السنة...
ة«... نتعانق فرحات  ا فوق احصنَّ »أهو وِصنَّ

ونعود إلى بيوتنا..
● ● ●

كانت الصحائف وردية اللون.. ننتظر استالمها 
يف يوم مشهود كأنه يوم احلساب.. تنادي األبلة 
على أسماء العشرة األوائل، ثم تسمى األخريات 
»بدون ترتيب«... يوم مشهود يختلط فيه الفخر 
بالفرح بالدموع واإلحباط... يتساوى فيه بكاء 
الراسبة وبكاء الناجحة التي لم تتحصل على 

مبتغاها وتنتظر تقريعا بالبيت... 
كانت الصحيفة من صفحتني من الورق املقوى ، 
األولى بها خانات تكتب فيها املواد وأمامها الدرجات، 
بينما الصفحة األخرى بها مالحظات املدرسة 
دوائر  الدرجات  ترسم يف خانة  وقد  التقدير.  و 
حمراء تشبه اقراص الكعك وتعرف به.. »راسبة« 

بقدر الكعك الذي يزين خاناتها..
● ● ●

ال��س��وداء...  املريلة  وخلعن  اخلنافس  كبرت 
أصبحن أمهات ...ارتدت بعضهن البالطو األبيض، أو 
رداء املحاماة األسود، أو قبعة الهندسة البالستيكية، 
أو تأبطن احلواسيب أو وقفن يف قاعات املحاضرات 
... بعضهن عدن إلى ذات املدرسة مدرسات.. اختفت 
العصا وحل محلها استدعاء ولي األمر أو الطرد 

من احلصة...
حني أقف اليوم على مقربة من سور »مدرسة 
أذن��ي من  إلى  للبنات« تصل  االبتدائية  الظهرة 
بعيد أصواتنا الصاخبة دون موسيقى وهي تنشد:

يا إلهي يا إلهي يامجيب الدعوات
اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات

وأعني يف دروسي وأداء الواجبات
وأنر عقلي وقلبي بالعلوم النافعات

يا إلهي يا إلهي....... 
2012 .6 .16

يطــــة
ّ
ل
ُ
خ

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية
■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

1
يف اخليال

املُترع برؤوسنا
نفعُل أّي شيء .

يف اخليال
املُخبأ برؤوسنا

نقبض على مفاتيح 
الترف.

2
أيامنا حزينة األظافر
قلوبنا كثيرة احلّك!! 

3
ما نّدخره 
من أحالم 

ال يعدو سوى
كيس ضحك 

يتخّفى بأسفله
ثقب ضليع 

4
نستطيع االستغناء 

عن الفجر
إذا استطعنا 

االستغناء عن املاء. 
5

كان لنا 
حصان عملي.

و كان 
يف مقدورنا 

قفز الّسياج. 
اآلن

صاروا احلصان 
وصرنا الّسياج .

6
ثّمة مؤامرة 

يحيكها التقدم 

ال نعيها اآلن 
لكن

حينما يتقدم
بنا العمر 

ونطلب من 
أبنائنا البّر

فال يفعلون.
7

أوراٌق ُمبللةٌ 
بندى العطايا 

كلما ننقّض
على واحدة 
تباغتنا يٌد .

أوراق ُمبللة

عزة كامل املقهور
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أنا أنتخب 

أنا وفي لدم الشهيد



املراقب العادي مليناء طرابلس من بعيد وهو يشهد تلك التجهيزات 
والشاحنات و الروافع العمالقة والسفن املتراصة على األرصفة واألخرى 
التي تنتظر خارج امليناء ، يعتقد أنه أمام مؤسسة حيوية تعمل ليل نهار 
وبفاعلية كاملة لتحقيق إنسياب سلس للبضائع واخلدمات للمستهلك.. 
ولكن ما إن تلج بوابة امليناء حتى تصدمك تلك املشاهد املؤذية لسائقي 
الشاحنات وهم يتقون حر الشمس بني احلاويات وكأنهم مهاجرون غير 

شرعيني قذفت بهم األمواج على الرصيف بعد أن غرق مركبهم املتهالك، 
وتأخذَك الدهشة من الطريقة البدائية التي يدير بها أصحاب الشاحنات 
الذين يتجاوز عددهم 4000 سائق شؤون خدماتهم من خالل لوحة بدائية 
اقتلعوها من إحدى الصناديق غصت بأرقام السيارات التي  تنتظر دورها 
يف الشحن ، وهو ما كان ميكن إدارته بجهاز حاسوب وموظف يختارونه 

من بينهم يجلس يف مكتب محترم..
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 كما تصدمَك مشاهد أعمال 
من  والسيئة  البطيئة  املناولة 
الشاحنات  ظهور  إلى  البواخر 
البضائع  أصحاب  يتابع  حيث 
ب��ح��س��رة وأل�����م ف���س���اد وف���ق���دان 
جزء من بضائعهم نتيجة سوء 
آالت  م��س��ت��وى  وت������ردي  اإلدارة 
العمال،  مباالة  وع��دم  التفريغ 
لتلك  أن حت��ت��ار  إال  وال مت��ل��َك 
الروافع واآلالت احلديثة املتهالكة 
املكدسة يف ورشة الصيانة والتي 
تساوي قيمتها مئات اآلالف من 
تكاليف  ت��ف��وق  وال  ال���دي���ن���ارات 
ص��ي��ان��ت��ه��ا ق��ي��م��ة ع����الوة مبيت 
الشركة يف  كبار موظفي  ألحد 

سفراته للخارج .
إال  حيثما ذهبت ال تسمع 
الشكوى والتذمر واحلسرة على 
ما آلت إليه اخلدمات بهكذا مرفق 
حيوي لليبيا.. ولكن ما يبعث 
فيَك البعض من األمل والتفاؤل 
هو ذلك اإلص��رار والتوحد من 
قبل شريحة واسعة من العاملني 
بامليناء حول ضرورة اإلصالح يف 
أسرع وقت واالستعداد للتضحية 
باجلهد والوقت ألن هذا املرفق 
مي��ث��ل ف��ض��الً ع��ن ك��ون��ه ش��ري��ان 
ح��ي��اة ل��ل��ب��الد، م��ص��در رزق لهم 

وألسرهم ..

»املسار« كانت لها جولة يف 
هذا امليناء لتستطلع آراء اجلميع 
وتتحسس مواضع األلم لتقدم 
احلقيقية  الصورة  قرائها  إل��ى 
التي ال لبس فيها حلال واحد 
من مرافقنا االستراتيجية حتى 
يعوا واقعهم ويعملوا على إصالح 
م���ا أف��س��دت��ه س���ن���وات ال��ف��وض��ى 
وت��ره��ل ال��وض��ع ال��ع��ام للبالد.. 
التي  التالية  اللقاءات  فكانت 
ترسم لنا صورة الوضع يف امليناء 
كما يرويها بعض كوادره وزبائنه .

عضو  الرجباني  عمر 
جل����ن����ة ت���س���ي���ي���ر ال���ع���م���ل 
امليناء عن سائقي  داخل 

الشاحنات: 
ي��ق��ول : امل��ي��ن��اء ي��ع��ان��ي من 
مشاكل متعددة تتعلق بانعدام 
م���راف���ق اخل���دم���ات ال��ض��روري��ة 
للعاملني بامليناء وتدني خدمة 
املناولة إلى مستوى الصفر تقريبًا 
بسبب تهالك املعدات وإفتقارها 
للصيانة الدورية الضرورية التي 
جتعلها جاهزة للعمل يف أي وقت.
 ويشير يف هذا اخلصوص 
ممنهجًا  تدميرًا  هناك  أن  إلى 
يقوم به بعض ضعاف النفوس 
ملعدات  امليناء  العاملني يف  من 
امليناء من روافع وأرصفة وغيرها 

لعرقلة العمل حلساب 
أجندات مخربة ال تريد للبالد 
اخلروج من أزمتها بعد حتررها 

من براثن الطغيان.
أن���اس���ًا   وي���ت���اب���ع أن ه���ن���اك 
تقدمي  يريدون  بامليناء  شرفاء 
ك����ل اخل�����دم�����ات وال��ت��س��ه��ي��الت 
ت��وف��ر  ع�����دم  أن  إال  ل���ل���زب���ائ���ن، 
بالتضافر  واالمكانات،  املعدات 
مع التخريب املمنهج للموجود 
منها، يعرقلهم عن أداء عملهم، 
األمر الذي يؤدي إلى تأخر السفن 
يف امليناء ألسابيع يف الوقت الذي 
كان ميكن إجناز تفريغها يف أيام، 

ك��م��ا أدى ت���ردي اخل��دم��ات إل��ى 
يضطرون  الذين  الزبائن  ملل 
رواف��ع من خارج  إل��ى إستئجار 
التي  بضائعهم  لتفريغ  امليناء 

سددوا تكاليف نقلها كافة . 
ويؤكد الرجباني أن املركزية 
لشركة  البيروقراطية  واإلدارة 
التي توجد يف مصراته  املوانئ 
تعد العامل الرئيس لكل املشاكل 

التي يعاني منها امليناء.
إدارة  استقالل  أن   مضيفًا 
ميناء طرابلس وإقامة إدارة ذاتية 
مستقلة عن اإلدارة املركزية يف 
م��ص��رات��ه ه��ي اخل��ط��وة األول���ى 
الواجب إتخاذها يف أسرع وقت 
ممكن حلل هذا الوضع املتردي.

يضيف عضو جلنة تسيير 
العمل مبيناء طرابلس أن إلغاء 
املركزية يف إدارة شركة املوانئ ال 
تعني إحتكار اخلدمة، بل تسهيل 
إنسياب اخلدمات يف كل املوانئ 
للرجوع  احل��اج��ة  دون  الليبية 
إلدارة الشركة يف كل اإلجراءات. 
يتم  أن  قائالً: ال يهمنا  ويتابع 
تفريغ البضائع يف ميناء مصراته 
أو طرابلس أو اخلمس أو غيرها 
م��ن امل���وان���ئ ال��ل��ي��ب��ي��ة، امل��ه��م هو 
إنسياب اخلدمات يف كل املوانئ 
الليبية، مستبعدا أن يكون وراء 
إعتصام نفذه سائقو الشاحنات 
وامل����س����ّرح����ون ق���ب���ل أرب����ع����ة أي����ام 
للمطالبة بتحسني اخلدمات يف 

امليناء أية عالقة بأجندات جهوية 
كما يروج البعض، متهمًا بعض 
األطراف دون أن يسميها بعرقلة 
م��ي��ن��اء طرابلس  اخل��دم��ات يف 
ل��ت��ح��وي��ل ال��ب��واخ��ر إل���ى م��وان��ئ 

أخرى.
 وأوضح أن إتفاقًا قد مت بني 
وكيل وزارة املواصالت الذي حضر 
إلى امليناء عشية االعتصام وجلنة 
إلصالح  بامليناء  العمل  تسيير 
يف  األخطاء  وتصحيح  الوضع 
أن  م��ن  م��ح��ذرًا  أسابيع  غضون 
السائقني وعمال امليناء وكوادره 

سينظمون اعتصامًا جديدًا يف 
حالة تبني لهم عدم وجود جدية 
يف العمل على حل املشاكل وتفعيل 

اخلدمات بامليناء..
وأضاف الر جباني أن امليناء 
يقدم خدمات مهمة لكل الليبيني 
ب��اع��ت��ب��اره امل��ن��ف��ذ ال��رئ��ي��س ذي 
الستقبال  العاملية  امل��واص��ف��ات 
ال��س��ف��ن ال��ت��ي ت����زود ال��ب��الد مبا 
أن��ه يشكل  حتتاجه، فضالً عن 
مصدر دخل آلالف األسر التي 
يعمل أربابها يف امليناء من فنيني 
وسائقي شاحنات وعمال مناولة 
ومسرحني وإداريني ورجال أمن 

وجمارك وغيرهم .
 

 وأكد الرجباني على ضرورة 
السير بخطوات متوازية لإلصالح 
يف كافة قطاعات امليناء للخروج 
من هذه األزم��ة وإع��ادة تشغيل 
هذا الشريان احليوي املهم للبالد 
وذلك بتظافر جهود كل العاملني 
فيه وبعيدًا عن املركزية املقيتة 
التي أصابت حركة املوانئ يف ليبيا 

بالشلل التام .
 

رئيس  بودية  *جمال 
البحرية  ال���ش���ؤون  ق��س��م 
مبصلحة املوانئ واملنارات:

يقول : إن  الوضع العام يف 
ميناء طرابلس يعاني من تدهور 

almasar2012@gmail.com

محمد عبعوب ■ إستطالع:

رئيس قسم الشؤون البحرية 
مبصلحة املوانئ:

 املركزية 
وراء تدهور 

اخلدمات 
بامليناء..

النظام السابق، 
وعدم إلتحاق كوادر 

امليناء بوظائفهم 
سبب رئيس يف 

إنهيار اخلدمات..

مينــاء طـــرابلس: 
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عضو جلنة تسيير 
اخلدمات:

من شريان للحياة.. إلى الموت البطئ..
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وتدٍن يف مستوى اخلدمات وإن 
النظام السابق مسؤول على جزء 

كبير من هذه املشاكل.
السابق  النظام  أن  وأوض��ح 
امل��ي��ن��اء  وب��ش��ك��ل متعمد  أه��م��ل 
حيث سواتر األمواج شبه منهارة 
يعاني من  واألرصفة معظمها 
اخلراب إضافة لتدهور املرافق 

الفنية األخرى.
 واستطرد أن عدم التحاق 
ج��زء مهم م��ن موظفي وك��وادر 
حتت  ب��أع��م��ال��ه��م  امل��ي��ن��اء  إدارة 
ت��ردي  م��ن  زاد  مختلفة  ذرائ����ع 

اخلدمات فيه.
وب��نّي أن ع��ددًا من موظفي 
امليناء سواء التابعني للمصلحة 
ي��ل��ت��ح��ق��وا بعد  ل���م  ل��ل��ش��رك��ة  أو 
انخراطهم  بحجة  بوظائفهم 
ت��اب��ع��ة للثوار  يف ك��ت��ائ��ب أم��ن��ي��ة 
األم�����ر ال�����ذي ي��ص��ي��ب خ��دم��ات 

امليناء بالشلل .
وحل��ل ه��ذه املشكلة يقترح 
وضع آلية تنظم تناوب موظفي 
وكوادر امليناء يف عملهم واملهام 
ال��ث��وار  ك��ت��ائ��ب  ب��ه��ا يف  املكلفني 

األمنية.
وش���دد ج��م��ال على ض��رورة 
التعاون والتكاتف بني كل كوادر 
به  للنهوض  امل��ي��ن��اء  م��ؤس��س��ات 
األه���داف  يحقق  مب��ا  وتفعيله 

التي أنشئ من أجلها. 

* خ��ال��د ع��ب��دال��س��الم 
ب����ل����وط م�����س�����ؤول األم�����ن 
مب��ي��ن��اء ط���راب���ل���س ت��اب��ع 
ل��ل��ج��ن��ة األم��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 

بوزارة الداخلية..

أكد أن  ميناء طرابلس شبه 
متوقف عن العمل بسبب مشاكل 
املناولة وترهل خدمات الشركة 
االشتراكية للموانئ التي تعاني 

من خلل يف جهازه�����ا اإلداري ما 
يؤثر بشكل مباشر على خدمات 

امليناء.
ويضيف بأن البيروقراطية 
واملركزية يف إدارة الشركة تشكالن 
تشغيل  وج��ه  يف  أساسيًا  عائقًا 
ميناء طرابلس بكامل طاقته، 
املثال  سبيل  على  ان��ه  وي��وض��ح 
راف��ع��ة متوقفة  إط����ار  إلص����الح 
عن العمل يتطلب األمر إجراءات 
قد تستغرق أسبوعًا أو أكثر يف 
الوقت الذي ميكن فيه إصالحها 
يف ساعات، ما يؤدي إلى تعطل 

التي  للبواخر  س��واء  اخلدمات 
ت��ظ��ل راس���ي���ة يف احل�����وض مل��دة 
قد تصل إلى الشهر، كما يؤثر 
عطل هذه الرافعة على أصحاب 
البضائع أو أصحاب الشاحنات 

أو املناولني ..
ي���ت���اب���ع ب����ل����وط ق�����ائ�����الً: إن 
ت��������ردي اخل������دم������ات يف م���ي���ن���اء 
سلبي  بشكل  أّث��ر  ق��د  طرابلس 
حيث  ال��ع��ال��م  يف  سمعته  ع��ل��ى 
نقل  السفن يف  يتردد أصحاب 
البضائع إلى هذا امليناء بسبب 
تردي اخلدمات فيه ويطالبون 
بأسعار مضاعفة مقابل النقل 
لتعويض خسائرهم الناجتة عن 
تعطلهم يف امليناء. ويشير إلى 
أن عدم وجود سوق داخل امليناء 
يحرم بحارة السفن من فرص 
باحتياجاتهم  والتزود  التسوق 
م����ا ي���ض���ط���ره���م ل���ل���خ���روج إل���ى 
املدينة بعد حصولهم على إذن 
مسبق.. ويستطرد مسؤول األمن 
أن التردي يشمل كافة قطاعات 
ومؤسسات امليناء وال يقتصر على 
خدمات الشحن، بل يتعداها إلى 
املرافق الضرورية للخدمة مثل 
الورش التي تفتقر للكوارد املدربة 
وللتجهيزات الضرورية للصيانة، 
ك��م��ا ت��ن��ع��دم م���راف���ق اخل��دم��ات 

الضرورية للعاملني مثل املكاتب 
املجهزة ومرافق خدمات النظافة 
والتموين واالستراحات الضرورية 
للسائقني الذين ميضون وقتهم 
الصيف  الشمس يف  ح��ر  حت��ت 
واملطر والبرد شتاء، والحظ أن 
امليناء ال يتوفر حتى على مصل 

للعبادة.
 يشير بلوط إلى أن السبب 
يعاني  التي  للمشاكل  الرئيس 
م��ن��ه��ا م���ي���ن���اء ط���راب���ل���س ي��ع��ود 
للمركزية يف إدارة الشركة التي 
ان  مضيفا  مصراتة،  يف  توجد 
احلل الناجع لهذه املشاكل يبدأ 
للميناء  تنفيذية  إدارة  بإقامة 
ت��ت��ول��ى ك���ل ش�����ؤون إدارت������ه دون 
املركزية يف  إلى اإلدارة  الرجوع 
مصراتة، مؤكدًا أن املوارد التي 
يحققها امليناء كفيلة بتغطية 
ك��اف��ة االح��ت��ي��اج��ات وال��ن��ف��ق��ات 
وتشغيله  لتفعيله  ال��ض��روري��ة 
أن  وي��ت��اب��ع  ال��ك��ام��ل��ة..  بطاقته 
موقع ميناء طرابلس ومواصفاته 

العاملية لو مت استثمارها بشكل 
صحيح ستجعله منافسًا كبيرًا  
ل��ل��م��وان��ئ امل��ط��ل��ة ع��ل��ى ح��وض 
املتوسط .. ويحّمل بلوط إدارة 
للموانئ  االش��ت��راك��ي��ة  ال��ش��رك��ة 
املسؤولية يف تردي أوضاع امليناء 
م��ش��ي��رًا إل���ى أن م��دي��ر ال��ش��رك��ة 
وم��س��اع��دي��ه ي���دي���رون ال��ش��رك��ة 
بطريقة بيروقراطية وال ينزلون 
إل����ى امل���ي���دان مل��ت��اب��ع��ة األع��م��ال 

واإلطالع على سير العمل ومعرفة 
ظروف العاملني األمر الذي أدى 
إلى تراكم املشاكل التي أوصلت 
امليناء إلى هذا املستوى املتردي. 
وأوضح أن نزول املسؤولني يف إدارة 
الشركة إلى امليدان ووقوفهم إلى 
ج��ان��ب ال��ع��ام��ل��ني وم��ش��ارك��ت��ه��م 
يف وض���ع احل��ل��ول ه��و الطريق 
الصحيح حلل كل االختناقات 

التي يعاني منها امليناء .

* خالد دعوب موظف 
ب���ش���رك���ة م��ت��خ��ص��ص��ة يف 

استيراد مواد البناء:
أشار إلى أن خدمات املناولة 
ب��امل��ي��ن��اء ت��ل��ح��ق أض������رارًا كبيرة 
بشركات االستيراد على صعيد 
التسبب يف فاقد كبير يف بعض 
التأخير  صعيد  على  أو  امل���واد 
يف إجن����از اخل���دم���ات. ويضيف 
أن استشراء ظاهرة الرشوة يف 

قطاعات امليناء يسبب قلقا بني 
املستوردين. وقال إن هذه الظاهرة 
التي يجّرمها القانون أصبحت 
اليوم عرفًا يف كل قطاعات امليناء.. 
اخلسائر  أن  دع���وب  واس��ت��ط��رد 
الناجمة عن عملية املناولة عادة 
ما يتحملها مورد البضاعة  الذي 
يقتص من املستهلك مباشرة يف 
الوقت الذي يفترض فيه أن تقوم 

الشركة بالتعويض.

almasar2012@gmail.com

مسؤول األمن : 

موظف بشركة 
إستيراد مواد البناء:

.نعمل بكل 
جهد لتفعيل 

امليناء وتسهيل 
اخلدمات رغم 

عدم توفر 
اإلمكانات..

 تردي اخلدمات 
وتفشي 

الرشوة ونقص 
اخلدمات 

الفنية يلحق 
بنا أضرارًا 

كبيرة 

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية

■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

عــــدم التحاق جزء مهم من موظفي وكـــوادر إدارة الميناء 
بأعمالهم زاد من تردي الخدمات فيه ..

 السبب الرئيس للمشاكل التي يعاني منها ميناء طرابلس 
يعود للمركزية في إدارة الشركة

عمر الرجباني خالد دعوبخالد بلوط جمال بودية



طرابلس – موقع سي ان ان- أكد عدد من رجال 
األعمال على عودة احلياة االقتصادية إلى طبيعتها 
يف طرابلس، من خالل مزاولة األعمال بصورة طبيعية 
ومسؤولة لدفع عجلة التعايف االقتصادي يف إحدى 

الدول التي تتمتع مبوارد اقتصادية زاخرة.
وقال مدير فندق راديسون بلو يف طرابلس، كوستا 
كوروتسيدس : »أنا واثق من أن األوضاع ستتحسن 
خالل العام احلالي والعام القادم، حيث وقعنا العديد 
من العقود مع مجموعة من الشركات التي تعددت 
عمليات التواصل املتبادلة بيننا وبينها، وهو ما يشير 

إلى بدء عودة األعمال إلى ما كانت عليه.«
وأضاف كوروتسيدس »أن حجم األعمال انخفض 
مبا بني 10 و15 يف املائة، باملقارنة مع نفس الفترة 
بالتفاؤل  تبعث  املؤشرات  أن  إال  املاضي،  العام  من 
العام  الثاني من  بتحسن األوض��اع خالل النصف 

».2012
وقال رجل األعمال من أصول جزائرية، محمد 
دواس : »أنا أؤمن أن ليبيا اجلديدة مفتوحة ملشاركة 
جميع الليبيني، ومع ارتفاع درجة الشفافية، تعالت 
الفاعلة  ب��امل��ش��ارك��ة  ال��ف��رد  ال��ت��ي تطالب  األص����وات 
واستغالل اخليرات الكثيرة التي تقدمها لهم بالدهم.«

ويرى سكان طرابلس من عودة احلياة إلى الشوارع 
واملمرات التي كانت مهجورة خالل األشهر املاضية، 
مؤشرات لعودة احلياة االقتصادية إلى طبيعتها، يف 
الوقت الذي تتباطأ فيه عملية التعايف االقتصادي 
بالرغم من عودة بعض األعمال إلى السوق ورجوع 

عدد من الشركات ملزاولة أعمالها االعتيادية.

   لكن البعض خارج اإلحتاد يقول إن 
ومتأخرا  للغاية  ضعيفا  يأتي  إج���راء  ك��ل 
للغاية. ويشكو املسؤولون األمريكيون على 
وجه اخلصوص من أن الزعماء األوروبيني 
أنهم  أو  املشكلة  إم��ا فشلوا يف فهم حجم 
غير مستعدين لقبول القرارات السياسية 

الصعبة الضرورية إلصالح األوضاع.
 ويقولون انه نتيجة لذلك فان ما كان 
من املفترض أن يكون أحد أكثر أنحاء العالم 

استقرارا أصبح أكثرها اضطرابا.
 فمن ناحية قد تكون منطقة اليورو يف 
طريقها ملزيد من الوحدة السياسية واملالية 
لتصبح أشبه بدولة واحدة كبيرة يف إحتاد 
تام تقريبا. لكنها على اجلانب اآلخر قد 
تنهار وتتفكك مخلفة دوال متنافسة غير 

مستقرة.
 وقالت فيونا هيل املسؤولة السابقة يف 
األمريكي  القومي  االستخبارات  مجلس 
واملديرة احلالية لبرنامج أوروبا يف معهد 
بروكينجز يف واشنطن »يف كل حوار لي تقريبا 
خالل العام املاضي - مع الصينيني أو الهنود 
ومع اجلميع تقريبا - كنت دائما أتلقى نفس 
الرسالة .. لم يعد باإلمكان الوثوق يف أوروبا. 
يبدو أنها تتحول من مصدر لالستقرار إلى 

مصدر لعدم االستقرار.«
 وقالت إن كل الثوابت القدمية أصبحت 
موضع شك. حتى بريطانيا التي ليست عضوا 
يف منطقة اليورو بدا فجأة أنها تواجه خطر 
التفكك حيث من املقرر أن جتري اسكتلندا 
استفتاء على اإلستقالل يقول خبراء إنه ال 
ميكن التنبؤ بنتيجته أزمة الديون والبنوك 
يف منطقة اليورو التي تعمل ببطء آخذة 
يف التفاقم. وقد قرر الزعماء السياسيون 
ملنطقة اليورو األسبوع املاضي إنقاذ البنوك 
اإلسبانية. وجتري اليونان اليوم إنتخابات 
برملانية يخشى كثير من املحللني أن تسفر 

عن انسحابها من منطقة اليورو.
 ويقول البعض إنه من املبكر جدا شطب 
أوروبا - أو مؤسسات االحتاد األوروبي - كلية. 
وحتت قيادة كاثرين أشتون مسؤولة السياسة 
اخلارجية لإلحتاد األوروبي يرجع البعض 
الفضل ألوروب��ا يف حتقيق تقدم حقيقي 
يف امل��ح��ادث��ات م��ع إي���ران وال��ق��وى األخ��رى 
ال��ن��ووي  ب��رن��ام��ج ط��ه��ران  ب��ش��أن مستقبل 
املثير للخالف. لكن قدرتهم على أي شيء 
يتجاوز مشاكلهم املباشرة تعتبر محدودة 

إلى حد كبير.
 وقال أيان برمير رئيس مجموعة يوراشيا 
االستشارية »األوروبيون مستغرقون متاما 
يف معركة إنقاذ منطقة اليورو.«إنها أزمة 
عميقة ومستمرة وأكبر من أي شيء مروا 
به يف عقود ... إنها بيئة ليس من املمكن 
فيها أن نتوقع أن يكون للزعماء األوروبيني

أولوية أخرى.«
 وقد يؤدي ذلك لتهميش القارة بشكل 
متزايد مع بزوغ جنم القوى الناشئة - ليس 
فقط دول بريك التي تضم البرازيل وروسيا 

والهند والصني لكن دوال أخرى أيضا مثل 
تركيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا.

 ويف نهاية املطاف قد يقوض ذلك قدرة 
بأن  العالم  بقية  إقناع  القارة على  زعماء 
يأخذونهم على محمل اجلد يف مجموعة 
م��ن امل��وض��وع��ات م��ن ال��ت��ج��ارة إل��ى أهمية 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
 وقال نيكوالس جفوسديف أستاذ دراسات 
البحرية  ال��ق��وم��ي يف كلية احل���رب  األم���ن 
األمريكية »رمبا لن تتوقف أوروبا عن وعظ 
باقي العالم. لكن اآلخرين لن تكون لديهم 

الرغبة يف االستماع على األرجح.«
 يف قمة كوبنهاجن بشأن املناخ يف 2009 
شعرت أوروبا مبهانة االستبعاد خارج القاعة 
الواليات  بني  النهائي  االتفاق  إب��رام  عند 
املتحدة والقوى الناشئة. ويف أعقاب أزمة 
منطقة اليورو فقد يكون هذا مكان يتعني 

على الزعماء األوروبيني االعتياد عليه.
ليست  ال��ع��ال��م  لبقية  بالنسبة  ل��ك��ن   
القارة نفسها فحسب هي التي يخبو بريقها 
سريعا. فلم يعد النموذج السياسي األوروبي 
برمته – نظام الرعاية االجتماعية السخي 
القرار والتكامل  والدميقراطية يف اتخاذ 
اإلقليمي الوثيق وفكرة إحتاد العملة كعنصر 
استقرار - جذابا للمناطق األخ��رى التي 

مازالت تنمو.
 وقال براهما شيالني أستاذ الدراسات 
االستراتيجية يف مركز البحوث السياسية 
بنيودلهي »أوروبا عند مفترق طرق ومستقبل 
االحتاد األوروبي نفسه على املحك. »لو انهار 
اليورو فستكون نهاية التجربة األوروبية يف 
ق��وي. لكن  تكامل سياسي ومالي  حتقيق 
سيكون لذلك أيضا تداعيات دولية أوسع.«

 لكن ال يوجد اتفاق عام على ماهية تلك 
التداعيات. ويقول شيالني إن إنهيار اليورو 
رمبا يساهم يف ضمان تفوق الدوالر – ورمبا 

الواليات املتحدة نفسها - لسنوات.
 لكن آخرين يعتقدون أن انهيار أوروبا 

سيكون مؤشرا على ما سيحدث للواليات 
املتحدة أيضا. ويقول بهارات كارناد زميل 
شيالني يف مركز البحوث السياسية انه أيا 
كان ما سيحدث فان قوى مثل الصني يف 
صعود وسيواجه الغرب حتديات متزايدة 

بغض النظر عن مصير اليورو.
 وق���ال إن »س��الم��ة ال���ي���ورو أو االحت���اد 
األوروب��ي يف هذا الشأن سيكون لها تأثير 
ضعيف على الذهب وميزان القوة الذي مييل 
على أي حال باجتاه آسيا وبخاصة الصني.«

 وتأخذ واشنطن احتمال انهيار أوروبا 
على محمل اجلد. فعلى املدى القصير من 
الواضح أن إدارة الرئيس األمريكي باراك 
أوب���ام���ا ق��ل��ق��ة ب��ش��أن ت��داع��ي��ات ذل���ك على 
االنتخابات يف حالة انتقال األزمة األوروبية 
الرئاسية  االنتخابات  قبل  األطلسي  عبر 

األمريكية يف نوفمبر تشرين الثاني.
 ل��ك��ن ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د س����واء جنا 
األمريكيني  املخططني  ف��ان  ال  أو  ال��ي��ورو 
بدأوا يستوعبون حقيقة أن من املرجح أن 
تصبح القارة أفقر وأكثر تركيزا على الداخل 

مما كانت واشنطن تأمل.
 وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة القوى 
األوروبية على االهتمام بدرجة أكبر مبحيطها 
وفرنسا  بريطانيا  أخ��ذت  وبينما  املباشر. 
املبادرة السياسية يف ليبيا العام املاضي شكا 

روبرت جيتس وزير الدفاع األمريكي من أن 
القوات األوروبية يف حلف شمال األطلسي 
تعتمد كلية .يف واقع األمر على الواليات 
املتحدة فيما يتعلق بالذخيرة واللوجستيات 
وأشكال الدعم األخرى..  لكن تغير التفكير 
األوروبي واالنفاق الدفاعي اإلضايف الذي 
طالبت به واشنطن يبدو اآلن مستحيال يف 

ظل التقشف احلالي.
 وق����ال ج��ف��وس��دي��ف م��ن ك��ل��ي��ة احل��رب 
البحرية األمريكية »أشك يف أن يهتم أي 
وزير دفاع أمريكي يف املستقبل مبثل هذا 
الطلب. »كنا نأمل أن تأخذ أوروبا املبادرة 
يف بعض أنحاء شمال إفريقيا إضافة إلى 
البلقان وشرق أوروبا. يبدو هذا مستبعدا 

اآلن.«
 وأضاف أن املخططني األمريكيني بدأوا 
ينتبهون أيضا حلقيقة أن الدول األوروبية لم 
يعد من املتوقع أن تضاهي تعهدات الواليات 
املتحدة فيما يتعلق باملساعدات اإلنسانية 
واملالية ملناطق احلروب والصراع. ثم أن هناك 

مخاوف إستراتيجية طويلة األمد.
 وقال إن »التمركز« العسكري لواشنطن 
جتاه آسيا كان يستند جزئيا إلى افتراض أن 
أوروبا ستظل مستقرة وغنية وأنه ال يوجد 
ما يقلق الواليات املتحدة بشأن حلف شمال 
األطلسي. وقد يجعل ضعف أوروبا املخططني 

األمريكيني أقل ثقة يف ذلك خاصة لو عززت 
الصني نفوذها.

 وعززت الصني إستثماراتها يف أوروبا 
ذلك  يف  مبا  املاضية  القليلة  السنوات  يف 
يف مشروعات موانئ يف اليونان وإيطاليا.

وي��رى بعض املحللني السياسيني أن   
نقاط الضعف واألسباب وراء أزمة منطقة 
اليورو أوسع نطاقا بكثير وميكن مالحظتها 

يف معظم االقتصادات الغربية مبا يف ذلك 
االقتصاد األمريكي نفسه.

 وق������ال ج����ني ل���ي���ك���ون رئ���ي���س م��ج��ل��س 
الرقابة على مؤسسة االستثمار الصينية 
وهي صندوق الثروة السيادية يف البالد يف 
مقال نشرته صحيفة الشعب الصينية يوم 
21 مايو املاضي »ما يلزمهم التخلص منه 
إلنقاذ السفينة يشمل باألساس مركز الثقل 
نفسه الذي كان يوفر االستقرار للمجتمع 

بعد احلرب.«
 وي��ق��ول خ��ب��راء إن م��ن امل��رج��ح دائ��م��ا 
انحسار النفوذ الدولي ألوروبا بعض الشيء 
مع استهالك سكانها الذين ترتفع بينهم 
نسبة املسنني ملزيد من املوارد يف حني حتقق 
االقتصادات الناشئة بالتأكيد معدالت منو 
أكبر. لكن هل يدرك قادة القارة ذلك.. هذا 
شأن آخر..  وقال جاك جولدستون أستاذ 
الشؤون الدولية يف جامعة جورج ميسون قرب 
واشنطن العاصمة »مصدر النفوذ الرئيسي 
ألوروبا /يفترض أن يكون/ جناح منوذجها 
السياسي واالقتصادي يف توفير مستويات 
معيشة مرتفعة وحريات دميقراطية. »لو 
قوضت األزمة احلالية هذين أيضا فستبدو 
أوروبا مثل نظام ضعيف سيء اإلدارة من 
الدول العجائز الراكدة اقتصاديا. فقدان 

النفوذ ينتظرها.«
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تقرير

لندن - رويترز – 
قال محلل اقتصادي يف رويترز إنه »سواء جنا اليورو أو انهار فقد تقوض 
الطريقة العشوائية التي تتعامل بها أوروبا مع األزمة ، النفوذ السياسي 
للمنطقة لسنوات وتكسبها نقطة ضعف خطيرة يف عالم سريع التغي«.
 وعن طريق سلسلة تبدو بال نهاية من اجتماعات القمة واملكاملات 
الهاتفية يف اللحظات األخيرة أبقى زعماء أوروبا ووزراء ماليتها على تكتل 
العملة قائما يف مواجهة توترات متزايدة بني الدول وتداعيات سياسية 

متفاقمة وقلق يف السوق.

أوروبا عند مفترق 
طرق ومستقبل 

االتحاد األوروبي 
نفسه على المحك

الدول األوروبية لم يعد 
من المتوقع أن تضاهي 

تعهدات الواليات 
المتحدة فيما يتعلق 

بالمساعدات اإلنسانية 
والمالية لمناطق الحروب 

والصراع

طرابلس ) وال ( - 
ان�������ض�������م�������ت ش�����رك�����ت�����ا 
االستثمار الوطني واالحتاد 
ال����وط����ن����ي ل����الس����ت����ش����ارات 
امل��ال  س��وق  إل��ى  الهندسية 
ستدعم  خطوة  يف  الليبي 
النشاط  املختصني  ب���رأي 
االقتصادي الليبي وحتفيز 
املستثمر للمساهمة يف تعزيز 

االقتصاد الوطني .
وأعلن مدير عام سوق 
املال الليبي الدكتور أحمد 
ك����رود ع���ن ان��ض��م��ام ه��ات��ني 
الشركتني وأعرب عن رغبة 
ش��رك��ات  إدراج  يف  ال���س���وق 
أخ�������رى ع���ام���ل���ة يف ق���ط���اع 
العقاري  والقطاع  النفط 

قبل نهاية العام اجلاري.
م���ن ج��ه��ت��ه أك���د رئ��ي��س 
ش����رك����ة  إدارة  م�����ج�����ل�����س 
االستشارات الهندسية ومدير 
عام شركة املتحدة للتأمني 
علي محمد السوري أن هذه 
اخلطوة حتقق نتائج شفافة 
وأرباحا للشركة من خالل 

للمساهم  وت���ق���دم  ال���س���وق 
ال��راح��ة واالط��م��ئ��ن��ان على 
أسهمه كما متنع وق��وع أي 
إختراقات أو انحرافات تعرقل 

االستثمار.
الشركات  جميع  ودع���ا 
املساهمة  وغ��ي��ر  املساهمة 
املال  لسوق  االنضمام  إل��ى 
ال��ل��ي��ب��ي إلع��ط��اء م��ؤش��رات 
صحيحة على وضع الشركة .
شركة  ع��ام  مدير  ورأى 
االستثمار الوطني الدكتور 
بشير محمد عاشور أن عملية 
انضمام هذه الشركات حدث 
امل��ال  ل��س��وق  بالنسبة  مهم 
واالق���ت���ص���اد ال��ل��ي��ب��ي وأك���د 
خ���ط���وات  ع������دة  ه����ن����اك  أن 
س��ت��س��ت��ن��د ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��رك��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع س����وق امل���ال 
الوساطة  وش��رك��ات  الليبي 
لترتيب هذه اخلطوة حتى 
تظهر بشكل متقن ومدروس 
وتفًعل املساهمة يف استقرار 

االقتصاد الوطني . 

تعافي االقتصاد الليبي وعودة 
األعمال إلى طبيعتها

انضمام شركتي االستثمار الوطني 
واالتحاد الوطني لالستشارات 

الهندسية إلى سوق المال الليبي هون ) وال (- 
طرحت مراقبة الصناعة مبنطقة 
اجل����ف����رة م����ش����روع����ات ص��ن��اع��ي��ة أم����ام 
املستثمرين الليبيني واألجانب تشمل 
صناعة التمور ، وبناء مصنع لإلسمنت 
بسوكنة ومصنع للطوب الرملي اجليري.

وأفادت املراقبة عبر مطوية دعائية 
أن صناعة التمور التي تقوم على عدة 
وح��دات إنتاج منها رب التمور، وإنتاج 
الكحول الطبي ، واألع��الف ، واخل��ل ، 
واخلميرة هي من املشروعات املعروضة 
لالستثمار بتكلفة قدرت بحوالي ثمانية 

ماليني دينار ليبي .
املطوية بخصوص مشروع  وبينت 
مصنع اإلسمنت بسوكنة أن احتياطي 
املواد الداخلة يف صناعة اإلسمنت تقدر 
ب�« 110 » ماليني طن من احلجر اجليري 
و30 مليون طن من الطينات ، وبناء على 
ذلك فإن الطاقة اإلنتاجية للمصنع قد 
تبلغ مليون طن بورتلندي عادي وفق 
املواصفات الليبية رقم 21 ولفترة زمنية 

قد تصل إلى أكثر من 50 عاما .
 وقدرت التكلفة االستثمارية لهذا 
املشروع بحوالي 200 مليون دينار ليبي 
االستثمارية  التكاليف  تبلغ  حني  يف 
ملشروع مصنع الطوب الرملي اجليري 
أربعة ماليني دينار ليبي يف ظل توفر 

املواد األساسية . 

عرض مشروعات 
لالستثمار في الجفرة

■ السنة: األولى    
■  اإلربعاء  30 رجب 1433 هجرية  
■ املوافق 20 يونيو  2012 م    

رئيس  برمير  أي��ان 
م��ج��م��وع��ة ي��وراش��ي��ا 

االستشارية :

أيا كان مصير اليورو فقد انهارت سمعة أوروبا

يومية سياسية شاملة 
15محليات االقتصادي

تقرير 

  واشنطن )ا ف ب( –
 أك����د ت��ق��ري��ر ل���وك���ال���ة ال��ص��ح��اف��ة 
الفرنسية نشر قبل نتائج االنتخابات 
اليونانية أنه مهما كانت نتيجة هذه 
اإلنتخابات فإنه سيترتب حتما إعادة 
التفاوض حول برنامج املساعدات بقيمة 
130 مليار يورو التي مينحها صندوق 
النقد الدولي واالحتاد األوروبي لهذا 
البلد، وسيتعني على اجلميع تقدمي 

تنازالت. 
ي��زال صندوق النقد الدولي   وال 
وأملانيا التي تلعب دورا كبيرا يف السياسة 
األوروبية حيال اليونان، يصران حتى 
اآلن على وجوب أن تلتزم أي حكومة 
يف  قطعت  ال��ت��ي  بالتعهدات  ج��دي��دة 

مارس املاضي. 
 غير أن اخليار لن يكون بيد اجلهات 
الدائنة التي سيترتب عليها التفاوض 
مجددا مع أثينا وقد باتت متأخرة على 

استحقاقاتها. 

 ويرى املحللون أن تعديل برنامج 
ف��از حزب  إذا  أسهل  املساعدة سيكون 
يف  املحافظ  اجل��دي��دة  الدميقراطية 
االنتخابات، وقد تعهد زعيمه انطونيس 
ساماراس منذ اآلن بااللتزام بالبرنامج 

املقرر بشرط إدخال تعديالت إليه. 
 غير أن املنافسة شديدة بني حزب 
الدميقراطي اجلديدة وحزب اليسار 
الراديكالي سيريزا بزعامة الكسيس 
تسيبراس الذي انتقل للتو إلى املطالبة 
بإعادة التفاوض يف املعاهدة بعدما دعا 
التخلي عنها  إلى  أسابيع  على مدى 

بكل بساطة.
  وستضطر أوروبا أيا كانت التسوية 
إلى املوازنة ما بني مخاطر خروج اليونان 

من اليورو وعواقب التساهل. 
 وقال اخلبير االقتصادي السابق يف 
صندوق النقد الدولي ساميون جونسون 
: »املسالة تكمن يف معرفة ما إذا كانت 

احلكومة اجلديدة سترغب يف التفاوض 
بحسن نية، وإن كان االحتاد األوروبي 
امل��س��اع��دة« مضيفا  ي��رغ��ب يف  سيظل 
»أن صندوق النقد الدولي سيقوم مبا 
يستطيع، لكن اخليارات بدأت تنفد«. 
 ويرجح ياكوب كيركيغارد من معهد 
بيترسون لالقتصاد الدولي يف واشنطن 
التوصل إلى إتفاق مبعزل عن نتائج 
االنتخابات وقال »حتى إنتصار سيريزي 
لن يقود اليونان على حد اعتقادي إلى 
اخلروج من اليورو، وهو احتمال يبقى 

بنظري ضئيال جدا«. 
 وأب���ل���غ ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي 
وشركاء أملانيا األوروبيني على السواء 

أنهم يؤيدون تعديال يف الشروط. 
 ويف مطلق األحوال فان التسويات 
يجب أن تأتي من الطرف األوروبي بنظر 
كيركيغارد، الن صندوق النقد الدولي 
أبلغ بوضوح يف مارس أن شروطه لم 

تعد قابلة للتفاوض. 
الصعب جدا  »سيكون من  وق��ال   
على األرجح لصندوق النقد الدولي أن 
يقبل بإعادة التفاوض أيا كانت نتائج 
االن��ت��خ��اب��ات« يف ح��ني أن األوروب��ي��ني 
»مي��ك��ن��ه��م ال��ق��ي��ام ب��ك��ل م���ا ه���و ممكن 

سياسيا«. 
 وتابع »هذا يعني بنظري أنه ميكنهم 
إعطاء الفائز يف االنتخابات اليونانية 
أيا كان هامش حترك معني يف ما يتعلق 
على  ميكننا  أن��ه  يعني  ما  بالتقشف، 

األرجح تقليص أهداف العجز«. 
 وتكمن الصعوبة بنظر كيركيغارد 
يف إعادة التفاوض بشان اإلصالحات 

البنيوية التي انتقدها تسيبراس. 
 وقال اخلبير االقتصادي أدام ليريك 
من معهد املبادرة األمريكية الليبرالي 
لألبحاث يف واشنطن »أن التسوية تكون 
أمام  تركع  ن��رى حكومة جديدة  حني 

املفوضية األوروبية وتقول »نعم، سوف 
ننفذ اإلصالحات التي تطلبونها«.

»ب��ع��ده��ا سيقولون لهم  وي��ت��اب��ع    
ممتاز، إننا ندرك أن االقتصاد يف وضع 
سيء جدا، وبالتالي سنمنحكم سنة 

أو سنتني إضافيتني لبلوغ هدفكم«. 
 لكن كل شيء سيتوقف على الثقة 
التي ستمنحها أوروبا حلكومة فشلت 
مرتني على التوالي يف تنفيذ التزاماتها.

 وقال ليريك بهذا الصدد »إن كانت 
أوروبا عاجزة عن فرض قواعدها، عندها 
لن يكون من املمكن أن يعمل النظام 

املالي بشكل مجد«.
 ومبا أن تسيبراس تعهد بإرغام أوروبا 
على التنازل، »اعتقد أننا سنشهد شهرا 
أو شهرين على األقل من املفاوضات« 
االنتخابات،  ف��وز سيريزا يف  ح��ال  يف 
ما سيضاعف بنظر ليريك صعوبات 

اليونان. 

إعادة التفاوض حول المساعدات لليونان حتما بعد االنتخابات 

almasar2012@gmail.com

استئناف إنتاج األلبان بمصنع 
القرضابية بسرت إلنتاج الحليب 

ومشتقاته

ر من 
ّ
رئيس البنك الدولي يحذ

أن أوروبا قد تواجه أزمة شبيهة 
بانهيار » ليمان براذرز«

 سرت ) وال ( -
 استأنف مصنع القرضابية لتصنيع األلبان ومشتقاتها 
بسرت إنتاجه اليومي من احلليب بقدرة إنتاجية تصل إلى 

)7000( لتر .
 ووصل اإلنتاج إلى 7000 لتر يوميا من احلليب الطازج 

وهو ما يغطى احتياجات سكان املدينة من مادة احلليب .
ويجرى العمل على زيادة القدرة اإلنتاجية لتبلغ  )10000( 

لتر من احلليب يوميا .
وتخطط ادارة املصنع الفتتاح خط لتصنيع اللنب  واألجبان 

بأنواعها .

املكسيك )ا ف ب( - 
أعرب الرئيس الصيني هو جينتاو 
يوم األحد املاضي عن قلقه من أزمة 
ديون أوروبا، وقال إن الدول األعضاء 
يف مجموعة العشرين يجب أن تعمل 
معا لطمأنة األسواق املتزعزعة. .  وقال 
هو إن أزم��ة دي��ون أوروب���ا هي »قضية 
تسبب قلقا عاما« وان الدول األخرى 
األعضاء يف مجموعة العشرين يجب 
عليها »تشجيع ودعم جهود أوروبا حلل 
ه��ذه األزم���ة وإط���الق رس��ال��ة تطمئن 

األسواق«. 
 وح����ذر م��ن أن »ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي 
والنمو  ضعيفا.  ي��زال  ال  اإلج��م��ال��ي 
يف ال�����دول االق��ت��ص��ادي��ة ال��ك��ب��ي��رة ال 

يزال بطيئا«. 
 وج������اءت ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س 
صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  جينتاو  ه��و 

»ريفورما« املكسيكية نشرت عشية قمة 
مجموعة الدول الثماني التي تضم 
القوى االقتصادية الكبرى يف العالم.
امل��ق��رر أن ينضم الرئيس    وم��ن 
الصيني إلى رؤساء مجموعة العشرين 
يف منتجع لوس كابوس املكسيكي قبل 

القمة التي تستمر يومني ويتوقع أن 
تهيمن عليها أزمة ديون منطقة اليورو. 
وق��ال هو بحسب تقرير لوكالة   
أنباء الصني : »يف البيئة االقتصادية 
العاملية احلالية، يجب على أعضاء 
يف  معا  الوقوف  العشرين  مجموعة 
ملصلحة  والتعاون  الصعبة  األوق���ات 

اجلانبني.
 وأضافت الوكالة قوله »يف لوس 
كابوس، أتطلع إلى البحث مع زعماء 
تعزيز  سبل  يف  العشرين  مجموعة 
اس��ت��ق��رار وإن���ع���اش ومن���و االق��ت��ص��اد 

العاملي«. 
 ويتوقع أن يعقد هو العديد من 
اللقاءات الثنائية مع كبار قادة العالم 
باراك  الرئيس األمريكي  مبن فيهم 
أوباما، على هامش القمة التي تبدأ 

اإلثنني وتستمر يومني.

 الرئيس الصيني يقول : إن أزمة ديون أوروبا مصدر »قلق عام«

روبرت زوليك

الرئيس الصيني هو جينتاو

■ السنة: األولى    
■  اإلربعاء  30 رجب 1433 هجرية  

■ املوافق 20 يونيو  2012 م    

 لندن – مواقع-
 حّذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من أن أوروبا قد 
تواجه وضعا يشبه الوضع الذي جنم عن انهيار مصرف » ليمان 
ب���راذرز » يف ع��ام 2008 ، ما سيؤدي إل��ى ح��دوث أزم��ة عاملية 

بسبب انهيار اليورو .
وأوضح زوليك يف مقابلة نشرتها املجلة البريطانية » ذي 
أوبسرفر« بأنه سيحذر خالل اجتماع مجموعة العشرين من 
خطر إنهيار مالي يف أوروبا ما سيؤدي بحسب قوله إلى نتائج 

كارثة للدول املتطورة . 
وأضاف أن » أوروبا ميكان تكون قادرة على النجاة لكن اخلطر 
يتزايد وأن وضعا مشابها لليمان براذرز ميكن ان ينجم إذا لم 

تعالج األمور بالشكل املناسب«.
وكان زوليك حّذر الشهر املاضي من أن آثار مغادرة اليونان 
منطقة اليورو ستكون مضرة جدا ، وستثير أسئلة كبيرة بشأن 
تداعياتها على أسبانيا وإيطاليا ودول أخرى يف منطقة العملة 
دي��ون ثقيلة رغم تنفيذها  ت��رزح حتت أعباء  األوروبية والتي 

إصالحات هيكلية. 
 

 شتوجتارت )د ب أ(- 
تعتزم شركة أودي األملانية إجراء حتديث رئيسي لسيارتها 
»إيه4« لعام 2014 يف مسعى للتفوق على منافسيها الرئيسيني 
أوتو  ملجلة  لتقارير  وفقا  احلجم،  متوسط  السيارات  قطاع  يف 

موتور سبورت األملانية.
وعلى الرغم من التحديث الذي أدخل على السيارة يف وقت 
سابق هذا العام، إال أنه لم يبع منها سوى 13243 وحدة يف 
سوقها املحلية السوق األملانية، حتى نهاية ابريل املاضي مقارنة 
بعدد 20622 وحدة من الفئة الثالثة من سيارة »بي إم دبليو« 

و23076 وحدة من فئة »سي-كالس« من سيارات مرسيدس.
وذكر التقرير أن السيارة »إيه 4« ستأتي بخط تصميم »خط 
تورنادو« القوي بطول اجلوانب . ونقلت املجلة عن فولفجاجن 
إيجر، مسؤول عن التصميم يف أودي، قوله إن اجلزء األمامي 

سيمنح وضعا أكثر استقامة لكن » اإلطار الفردي سيظل عالمة 
تصميم قوية ولن يغير«.

وعلى غرار إيه 3، تزود السيارة إيه 4 بتكنولوجيا السيارة 
ميسح  ما  ع��ادي،  كهرباء  مقبس  بواسط  تشحن  التي  الهجني 
مبدى يصل خلمسني كيلومترا على األقل يف السير داخل املدينة. 
كما أنه من املقرر طرح نسخة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إلى 

جانب النسخ التي تعمل بالبنزين وبالديزل.
وستعطي قاعدة إطارات أطول للتصميم الداخلي مساحة 
أرحب بتصميم رائع به شاشة عرض مثبتة بوسط السيارة، ما 
يسمح برؤية منفصلة للسائق والراكب. وال يعتزم طرح شاشة 
عرض شفافة أمامية كما هو احلال يف الفئة الثالثة من سيارات 
السائق ستأتي  أنظمة مساعدة  أن  التقرير  وذك��ر  دبليو.  إم  بي 

بصورة أساسية من السيارة »إيه6« .

أودي تعتزم إجراء تحديث كبير لسيارتها إيه 4 لعام 2014

طرابلس )وال(
 قررمصرف ليبيا املركزي تخفيض 
لالعتمادات  النقذي  الغطاء  نسبة 
املصرفية إل��ى %15 ب��دالً من 25% . 
وأوض��ح املصرف يف بيان له الثالثاء 
تلقت وكالة األنباء الليبية نسخة منه 
أن هذا اإلجراء يأتى يف إطار تبسيط 
اإلجراءات وتسهيلها لتحريك عجلة 

اإلقتصاد وتعزيز قدراته . 

 هامبش، فرنسا )د ب أ(- 
إنتاج  بدء  عن  السيارات  لتصنيع  األملانية  داميلر  شركة  أعلنت 
»هامبش«  الكهربائية من سيارة »سمارت فورتو« يف مدينة  النسخة 
أواخر  األوروبيني  للعمالء  السيارة  املقرر طرح  الفرنسية حيث من 
موسم الصيف اجلاري.. وقالت داميلر إنها استثمرت نحو مئتي مليون 
يورو يف حتديث وتوسيع املصنع..  وتزود السيارة »سمارت إي-درايف« 
مبحرك كهربائي بقدرة 55 كيلووات والتي يبلغ تسارعها من السكون 

حتى 60 كيلومترا/ساعة يف 8ر4 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوى125 
كيلومترا/ساعة ويبلغ مدى البطارية لنحو 145 كيلومترا يف السير 
أو تأجير السيارة  امل���دن..  وميكن للمشترين ش��راء أو متويل  داخ��ل 
واستئجار البطارية مقابل رسوم شهرية. ويبلغ السعر األساسي للسيارة 
18910 يورو)23620 دوالر( باإلضافة إلى 65 يورو)81 دوالرا( 

شهريا مقابل رسوم استئجار البطارية. 
ويشمل سعر النسخة بالبطارية 23680 يورو)29578 دوالرا(. 

المركزي يخفض نسبة الغطاء النقذي لالعتمادات المصرفية

بدء إنتاج السيارة سمارت الكهربائية



مرعي التليسي.... 

المضني في العملية اإلبداعية ترجمة األحاسيس إلى لوحة

» فانتازيا « الفكرة ، حتملني لسبر أغوارها ، واقعية تصويره ومتكنه 
من أدواته الفنية حاضرة  يف جميع أعماله بتميز . خبرة تتجاوز الثالثني 

عامًا ، جتعلني أصغي إلى ما تخبرني به اللوحة بإجالل وتقدير. 
كانت أول مصافحة لّي مع لوحته التي فاجأني حضورها يف أحد 
املعارض أثناء دراستي املبكرة للفنون والتي حتمل اسم » مفاجأة « كان 
البياض يف اللوحة يعد بألوان قوس قزح وتفاصيل الفضاء كانت أفق 
رحب بعني املشاهد ، أجدها من أكثر أعماله حتٍد لألدوات رغم بساطة 
و» عفوية « الفكرة كانت رسالة عميقة وبسيطة ، ال ميكن جتاهلها ، ففي 
داخلنا دائمًا توق ملغامرة الطفولة وشقاوتها التي كانت جلية التعبير 

يف عيني الطفلة.
ويف هذه اللوحة أبتعد عن النمطية واملركزية مما أعطت املشاهد بعدًا 
أخر .. ماذا يوجد بعد كل هذا البياض .. إال بياض بعمق األلوان السبعة؟

للحزن قصة أخرى تخبرنا بها لوحة » األجنحة «...ذلك الفضاء 
« الذي اصطدم به الطائر ُمعلنا إن للحرية ثمنًا  » الزجاجي  املزجج 
أحمر!!... يحملنا هنا الشرخ املوجود على الزجاج إلى مجموعة من 

تساؤالت وأبعاد أخرى ملضمون اللوحة ؟
سطوع الضوء مغٍر جدًا للتحليق يف ذالك الفضاء األزرق ، ولون 
البساتني شهية تعد بيوم ربيعي.. هنا تبقى إرادة العصفور فوق كل ..زجاج!!

....التي تضج باحلياة  البحرية  ....ال��ع��روس  يف لوحة »طرابلس« 
كل صباح تعدنا بحب وعمل ودفء .. سمراء البشرة ..باذخة العطاء.

وعند كل مساء تنزع عنها ثوب عناء يومها... زرقة الفيروز يف عينيها...

ذهبية اخُلصالت ...تغرقنا يف حمرة خجلها ...وتغرينا بكحلها األسود...
أجد نفسي مشدودة لها ولسحرها العبق منذ القدم ....وهمساتها التي 
تخبرنا عن أشياء رمبا نحن جزء منها ....يف ركن ما فيها ..هي مشهد 
»بانورامي« بكل متيز ...توزيعه لرموز فيها قدر من اخلبرة والذكاء .. 
جتعلنا كمشاهدين ...نتجول يف كافة أطرافها وأبعادها ..كعشاق ...وتنقلنا 

من حالة إلي حالة .
األسلوب املتبع يف تنفيذها يوحي لنا بقصة املكان....

مرعي التليسي ...يرسم لنا بعني قلبه ...الفكرة الثاقبة ...العشق 
األزلي.. وبعض من أحزاننا..

العملية  بها  متر  التي  واملراحل  تقنيته  عن  »املسار«  ل�  حديث  ويف 
اإلبداعية وآرائه يقول » التليسي«: تقنيًا أنا أرسم حاالتي وهمي وآرائي 
يف احلياة والكون والوجود .. أتعامل مع كل اخلامات املتوفرة لدي وما 
أحس بأنه األقوى واألج��دى يف نقل فكرة الشاعرية يف اللوحة .. فانا 

أتعامل مع أكثر تقنيات الرسم املعروفة وأساليبها.
بالضرورة  ليس  أف��ك��اري،  نقل  إليها يف  أجل��أ  « ض���رورة  التكنيك   «
..كل فنان واختياراته وما يعتقد ويؤمن  االنحياز لتقنية دون سواها 
والتقنية األقرب  أنحاز للوحتي باألساس  له واألق��رب..  بأنه األفضل 

إلجناز هذه اللوحة ..
أنا شخصيا أميل إلى الزيت و» االكريلك« واملائيات اخلفيفة والرسم 
باألقالم والفحم، وكأسلوب أفضل الواقعية التصويرية أو )السوبر رياليزم 

أو الهيبو ريا ليزم( ومعناها شديدة الواقعية  أو الواقعية الفائقة .
وعند استخدامي لهذا األسلوب كان القصد قيادة عني املتلقي وإبهارها..

أرسم األشكال واملفردات كما هي يف الطبيعة ..لكني أعيد صياغتها من 
جديد خللق » واقع مغاير « يف هذا محاولة مني إلثارة املتلقي على خلق 
أسئلة لديه والبحث عن إجابات عن هذه األسئلة ليس بالضرورة أسئلة 
فكرية وإمنا أسئلة جمالية ..لوحاتي ال تقدم إجابات جاهزة ..هي تثير 
التساؤالت الكثيرة، وجتبر املشاهد على الدخول معها يف هذا السياق 
بحيث أنه ينتج أسئلته ويبحث عن إجاباتها داخل اللوحة..عمل تفاعلي 

يشد العني ويدفع العقل إليجاد إجاباته. . 
املسار : متى تكتمل عندك اللوحة ؟ .

* اللوحة تكتمل يف كياني وأراها شديدة الوضوح ..وعندما أجلس 
أمام احلامل أقوم فقط بتفريغ ونقل هذا العمل من عقلي إلى املساحة 
البيضاء .. ما من مشكلة عندي يف ترجمته إلى خطوط وألوان أحاول 
دائما أن ارسم معاني األشياء...استخدام األشكال املوجودة يف احلياة ... 
تعبير عن قيم أخرى ....كيف ترسمني األمل؟..احلب..الفقد...اإلحساس 
بالوحشة ..األلم، كل احلاالت التي أعيشها وأتفاعل معها بشدة أحاول 
رسمها وكثيرًا ما أفشل يف ذلك وأكثرها حاالت أبدأ يف رسمها ثم أخرج 
منها فتنتهي صلتي بها وال تكتمل الفكرة ألنني أكون مشغوال بغيرها، 

تلك  التي تلح على أكثر.

املسار :- ما هي الفكرة التي تلح عليَك حاليًا ؟
* أحاول رسم االنتظار .. وآخر عمل أعمل عليه اآلن الفقد . من 
زفرة  نرسم  كيف  العني  تدركها  بأشكال  األحاسيس  نرسم  أن  الصعب 
أو آهة أو وجعًا بداخلنا وعلينا مسؤولية أن جنعل اآلخرين يدركونها 
ويحسونها بإبصارهم . كيف نترجم ما هو معنوي بحت مبا هو بصري 

عن طريق حاسة تدرك املاديات فقط وهذا ما أطمح إليه.
أجمل ما يف الفن ترجمة هذه األشياء... وأصعب ما فيه أن تترجم 

إحساسًا إلى صورة ..

 ) بعد 17 فبراير ( ..
»ن��داء احلرية« ذلك الفضاء  ، تنقلنا لوحته   أما عن آخر لوحاته 
الضبابي إلى عدة تساؤالت وبعد مضي عام على ثورة الكرامة واحلرية 
التي عانقت السماء كما يحلو لي وصف ذلك الطائر يف صراخه اللوني 

يشبه عناق األمل... األلم..احللم 
 هناك يف عمق اللوحة تبدو ألوان قوس قزح قوية ومعّبرة وصارمة  
تعد ببهائها وجمالها بتعدد يف الفكر واللون وتناغم رغم االختالف وجود 
اللوحة كعنصر أساس رمزية متقنة صرخة  النورس يف مقدمة  طائر 
ترمز لكسر القيد ... نداء ألرواح  الشهداء ... امتزاج الغضب بالنصر ... 
كي تنجلي ويستمر ....... هذه حالة فنان عاصر األلم والقهر واخلوف 

واملوت.... حتى النصر .. ويستمر .

) قبل 17 فبراير (
عراقة   .... احللم  سريالية 
.... اللون  ....صفاء  املكان 

املعني  حلول  على  والقدرة 
.. هذا ما تفصح عنه لوحات 
بنا  تبحر  التليسي«،  »مرعي 
يف تفاصيل املكان، وتقصينا 

عن زمن الوقوع..

التقته / جنالء الشفتري 

عندما أقف أمام لوحاته، تعتريني غبطة تدهشني

الفنان »أحمد السيفاو« الزال يرتب رفوف القلق .. 
ويصنع منه وجوهًا خلف السطح بعد صناعة القلق.. 
و القلق أيضا، ثم القلق ينثر الفنان أحمد السيفاو 
معزوفته اجلديدة )قلق القلق( ليعود بها عبر محاكاة 
أحمد  الفنان  باشرها  التي  القلق  ملنظومة  جديدة 
السيفاو ...منذ أول معرض له وهو )القلق ( ناثراً بها 
عاملا مختلفا غير مسبوق حتت كلمات الصور ودعابة 
الفرشاة ..موزعا من خاللها موسيقا اجلدران الصامتة..

راحال بها لعوالم وامضة .. سرد الفكرة يصحبها مغازلة 
فنية يختفي خلفها منطق املباشرة البصرية وفكرة 
األبعاد الزمانية واملكانية مواجها بذلك أثقل اللحظات 

غموضا وأكثرها تساؤال. ليضعنا أمام أول سؤال مهم أال 
وهو ملاذا القلق ..؟! حيث اعتمد الفنان احمد السيفاو 
يف طرح هذه اللوحات على عامل يعتبر األكثر أهمية 
وأكثر اخلطوط خطورة. اعتمد كثيرا على االختزال 

، االختزال الزمني والبصري .
عشرون لوحة عرضت بتاريخ 17 /6/ 2012 الذي 
كان ذاته تاريخ افتتاح املعرض بدار الفقيه حسن حيث ، 
ومنذ اخلطوة األولى لهذا االقتراب واالجتذاب لكمية 
الغموض الذي لف كل اللوحات كما هي عادة الفنان 
احمد السيفاو الذي ينجح يف كل مرة أن يرحل بنا بعيدا 
عبر تفاصيل مستوية أو غير مستوية ، يطرق أبواب 

األسئلة وميزج العبارات والدالالت الفكرية والفنية على 
صعيد واحد ..اللوحة لدى الفنان تصل بَك إلى نقطة 
البداية .. أال وهي ) الفكرة ( ..مخاطبا بها )الفكر ( 
ليحكي لنا السيفاو ويثبت أن الفنان الذي ال ميلك روح 
مبدعة ال ميكن أن يكون موجودا ً..مضيفا أن املتلقي 
البسيط هو ما يبحث عنه ..ذلك املتلقي الذي يتميز 
بالصالبة والشدة .. ال��ذي ال ميكن أن يجاملك وال 
ميكن أن يخضع حتت جتربة رمبا اتسمت بنوع من 
الزيف واخلداع .. محاوال بكل سبل الفن أن يبتعد عن 
تشتت الفكرة مقتربا من االختزال .. وبهذه األدوات 
اقتربت كل اللوحات من املكان والزمان..عشرون لوحة 

للفنان عرضت كان معظمها كما بدا )هي وجوه( يف 
حالة ظهور جبري أو اختياري أحيانا أخرى .. ومما 
لفت االنتباه أيضا أن هناك عدد لوحات مت عرضها 
بالشكل املائل وذلك عن قصد من قبل الفنان احمد 
السيفاو ..الذي أجاب عندما سألناه أنها اللوحات التي 
مت إجنازها مؤخرا يف الشهر األخير، ارتكزت كل الفكرة 
لهذا املعرض على إبراز الوجوه ..الوجوه التي تعبر عنا 
وعن هذه األشياء حتى اجلامدة منها كما أضاف فكرة 
السكون الذي ظهرت على وجوه السيفاو مخالفا بذلك 
وبشيء من الغرابة فاصل القلق ..ولو انه بدأ عليها 

ومن أول لوحة تكاد تشاهدها.

نصر الدين عليوجوه تختزل القلق

استطالع : مصطفى حمودة إنطباعات الشباب العربي حول الدراما التركية
يقلدون  ص���اروا  العربي  الشباب  بعض   •
املمثلني واملمثالت األتراك يف الكثير من أسلوب 
حياتهم ومعامالتهم ويف عالقاتهم االجتماعية 

والعاطفية..
• لم جنن فائدة من الدراما التركية سوى 

املشكالت االجتماعية والعادات السيئة
• امل��س��ل��س��ات ال��ت��رك��ي��ة تشجع ال��ع��اق��ات 

العاطفية خارج مؤسسة الزواج..
• أحداث الدراما التركية محبوكة دراميًا 

وال وجود لها على أرض الواقع..
• للدراما التركية تأثير خطير حيث يصبح 
كل شيء جائزاً من شرب اخلمر وعقد عالقات 

خارج مفهومها الشرعي..
سؤال طرحناه عبر شبكة املعلومات الدولية 
»اإلنترنيت« حول الدراما التركية وما يتم عرضه من 
مسلسالت اجتماعية، من خالل قنوات تستهدف 
األسرة العربية يف الوطن العربي ويف خارجه.. 

كان السؤال على النحو التالي:
• هل للدراما التركية تأثير على منط حياة 
وسلوك الفرد يف املجتمع العربي؟ وكيف تالحظ 
هذا التأثير من منطلق متابعتك لهذه الدراما؟

ويف هذا املوضوع نستعرض على قرائنا األعزاء 
آراء لشريحة واسعة من الشباب  ما وردن��ا من 
والشابات الذين ميثلون مجمل الدول العربية..

• وكانت على النحو التالي:
• بعض الشباب من مختلف الدول العربية 
يرون بأن الدراما التركية لها تأثير سلبي بكل أنواع 
املقاييس، نظراً ألن معظم الشباب صاروا يحلمون 
بفتاة مثل نور، والشابات يحلمن بشاب مثل مهند، 

ومن هنا نلحظ التأثير السلبي للدراما التركية، 
على خلفية دراسة علمية أثبتت بأن املسلسالت 
التركية تسببت يف انفصال عديد األزواج ألسباب 
تافهة وغير عاقلة.. ومنهم من يرى بأن لها تأثيرات 
خطيرة على العقل الباطن للمشاهد، وال ميكن 
التفطن لعيوبها وسلبياتها إال بعد مرور وقت يطول 
أو يقصر، والتأثير يظهر على املجتمع بشكل واضح 
من خالل شخصية الشاب والفتاة اللذين تأثرا 
بالطابع االجتماعي التركي وبالعادات والتقاليد 
التي تختلف عن واقعنا يف أمور تتعلق بعلمانية 
الدولة، وخالصة قول البعض منهم بأن بعضًا 
من شبابنا وبناتنا تغيرت شخصياتهم وأساليب 

ومنط عيشهم واجلميع أظنه تفطن لذلك..
• إياد من ليبيا يرى بأن موجة املسلسات 
التركية التي أخذت تشق طريقها عبر األقمار 
الصناعية لكل بيت، أثرت على شبابنا وبناتنا بحيث 
صاروا يقلدون ويحتدون باملمثلني واملمثالت األتراك 
يف الكثير من أسلوب حياتهم ومعامالتهم ويف 

عالقاتهم االجتماعية والعاطفية..
• عبد العزيز من القاهرة قال: لم جنن فائدة 
من الدراما التركية سوى املشاكل االجتماعية 
والعادات السيئة، التي تسربت ملجتمعنا عبر اإلعالم 
الذي نعرف مدى خطورته، وأغراضه التخريبية..

• عبد احلق وهو مواطن من مراكش املغرب 

يرى بأن الدراما التركية ال تختلف يف أغراضها عن 
املسلسالت املكسيكية، التي كانت سببًا يف عديد 
العربية،  مجتمعاتنا  يف  حدثت  التي  املشاكل 
االبتدائية  التعليمية  امل��ؤس��س��ات  بأبناء  ب���دءاً 
م��روراً بالثانوية إلى اجلامعات ومواقع العمل 
اإلع��الم  وسائل  توثقها  مشبوهة  عالقات  عبر 
سبقتها  وق��د  التركية  فاملسلسالت  املختلفة، 
املكسيكية واألمريكية -كما يقول هذا املواطن- 
حتاول تشجيع العالقات العاطفية خارج مؤسسة 
الزواج وتشريعها، بحيث صار الشباب والشابات 
يرون يف اتخاذهم لعشيق أمراً عاٍد جدا ال جتاوز 
فيه للقيم وللمبادئ ولألعراف التي حثنا عليها 

ديننا.. ويف ختام رسالته قال: أمتنى أن يوضع 
لهذه الظاهرة قبل أن تصير معضلة تسيطر علينا 
وتزرع يف أذهاننا أفكار مجتمعات ال تشبهنا البتة.. 
وعقد املتابع مقارنة بني السينما األمريكية 
التي يرى بأنها تقدم لنا األسوأ وبني ما هو تركي، 
ولكن االختالف كبير ما بني ما يعرض لهذين 
البلدين، فاألولى تقدم لنا ثقافتها على أنها ثقافة 
غربية أمريكية، أما التركية عبر الترجمة ارتدت 
حلة عربية ونقلت ثقافات غربية على أنها عربية.. 

وتلك هي الكارثة.. 
• م���رام وه���ي م��ن م��واط��ن��ي إح���دى ال���دول 
اخلليجية ترى بأن املسلسالت التركية أثرت سلبا 

على عقولنا وعلى العادات التي نحاول ترسيخها 
يف أذهان أبنائنا مبا ال يحده مجاال للشكل، وذلك 
ألنها تراها من املثيرات للشباب من اجلنسني، 
كما ترى بأن أحداثها على حد معرفتها محبوكة 

دراميًا وال وجود لها على أرض الواقع..
• شاب تونسي يدعى صابر يصف تأثير الدراما 
التركية على أنه تأثير مخرب لعقول الشباب، 
فالدراما التركية تستعمل اللغة الدارجة العامّية، 
وهذا بحد ذاته تخريب، كما أنها تسببت يف عقد 
نفسانية لعديد أفراد املجتمع حيث فجرت يف 
املراهقني منهم  داخلهم رغبات ليس يف وس��ع 
كبحها، وإذا كنا نحن الراشدين ننظر لها كنافذة 
لإلطالع على مجتمع آخر جنهل طريقة حياته 
وعاداته وتقاليده رغم ما نسمعه من أنه مجتمع 
إسالمي، فإن الكثير من املراهقني ال يتعاملون 
معها إال كجانب ترفيهي لكن سرعان ما تتغلغل 
القيم املستوردة يف أذهانهم وتترسخ فيصبح ال 

فرق حينئذ بني الشاب التركي والعربي. 
• سمير من اجلزائر يظن بأن للدراما التركية 
تأثيراً كبيراً وخطيراً جداً، يكمن يف التأثير السلبي 
يف الترجمة بالعربية حيث يصبح كل شيء جائزًا 
من شرب اخلمر وعقد عالقات خارج مفهومها 
الشرعي.. وهذا عني اخلطأ، ونحن ال نلوم إال 
القنوات التي تخضع لرقابة املجتمع والتي تخدم 
هذه الدراما وتدعمها بلعبها لدور الوسيط وتعرض 
املسلسالت ونحن نتابعها بارتياح شديد ألننا ال 
نشك يف قنواتنا.. لذا وجدنا أنفسنا نتابع ما 

يعرض دون حسابات.

يومية سياسية شاملة  فن16
almasar2012@gmail.com
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أكثر عشرة رجال تأثيرًا في القرن العشرين

وليام فوكنر:
 هذا الرمز هو كاتب أمريكي حائز على 
جائزة نوبل لآلداب قد أنتج أهم مؤلفاته 
يف القرن العشرين. من أعظم أعماله رواية 
)الصخب والعنف( وهي ملحمة غنائية نابعة 
من القلب يعتبرها العديد إحدى أعظم 
الروايات يف القرن العشرين. بالرغم من انه 
لم يكسب اهتمام النقاد حتى وقت متأخر 
من مسيرته إال أن )فوكنر( يعتبر مشعالً 
أنار أدب أمريكا اجلنوبية بعد )مارك توين(.

تشارليز ليندبيرغ:
 أح����د م��ع��ج��زات ع��ش��ري��ن��ي��ات ال��ق��رن 
العاملي الشهير  العشرين هو هذا الطيار 
الذي عبر املحيط األطلنطي عام 1927 
بطائرة )سانت لويس( التي تعمل مبحرك 
واحد وال تتسع إال لشخص واحد، مما حقق 

الشهرة العاملية لهذا الطيار املغمور وخوله 
لنيل ميدالية الشرف التي تعد أهم اجلوائز 
العسكرية األمريكية. إلى يومنا هذا يعتبر 
نظر  وجهة  تغيير  يف  ال��رائ��د  )ليندبيرغ( 

املشككني بالطيران.

بايب روث:
عندما باع فريق )بوسنت ريد سوكس( 
)بايب روث( إلى فريق )نيويورك يانكيز( عام 
1919 كان )سولتان أوف سوات( يستحوذ 
اشتهر  ولكنه  اللعبة  ه��ذه  اللقب يف  على 
بالرمي أكثر من إصابة األهداف. وقد برز 
كأحد أقوى الهدافني يف )برونكس( جاعالً 
من كل هدف أعجوبة يف البيسبول ولكن 
تهوره هو ما قربه من املعجبني وجعل رياضة 

البيسبول معروفة أكثر من السابق.

جيمس جويس:
عام  ملحمة  أرعبتك  إن  نلومك  ل��ن   
1922 ذات األلف صفحة، ألننا وبصراحة 
قد أصابنا الذعر أيضًا، إنها رواية )أوليسيز( 
ولكن بالرغم من طبيعتها املعقدة كون حتى 
أهم املختصني يجدون صعوبة يف فهم نثرها 
فمن املستحيل أن نتجاهل أهمية هذه الرواية 
التاريخية التي تعتبر حتى يومنا هذا رمزًا 

لثورة األدب الروائي يف القرن العشرين.

أليكساندر فليمينغ:
بالرغم من أنه كان العام 1928 عندما 
اكتشف عالم األحياء اإلسكوتلندي مادة 
املحال جتاهل هذا  أن��ه من  إال  البنسلني 
االكتشاف الذي غير تاريخ البشرية. فلقد 
أنقذ مضاد اجلراثيم هذا حياة الكثيرين 
خ����الل ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن ب��ع��د أن أن��ت��ج��ه 

)فليمينغ( من فطريات الحظ منوها يف 
زاوي��ة مخبره ويف عام 1945 نال جائزة 

نوبل على اكتشافه هذا.

آل كابون:
تختص عصابة )أتش بي أو بوردووك 
إم��ب��اي��ر( يف أك��ث��ر األع���م���ال إج���رام���ًا على 
اإلطالق، لقد بدأ )آل كابون( عمله كمهرب 
خالل سريان قانون التحرمي ليصبح أشهر 
يوجد مال  ملوك عصابات شيكاغو، فال 
من عمل غير قانوني يف ع��ام 1928 إال 
وكان ليديه امللطختني بالدماء حصة فيه 
بطريقة أو بأخرى. لقد كان )كابون( شغل 

القانون الشاغل.

تشارلي تشابلن:
 حتى لو لم تشاهد فيلمًا صامتًا يف 
حياتك فمن املحال أن ال تعرف من يكون 
)تشارلي تشابلن( رمز الشاشة البريطاني 
األصل الذي بلغ أوج شهرته يف العشرينيات، 
بفضل أعماله مثل )غولد راش( الذي كتبه 
وأنتجه وأخرجه وأدى دور البطولة فيه غريب 
األطوار سيء السمعة )تشارلي تشابلن( 

بشخصية املتشرد الصغير الشهيرة واألبله 
صاحب السروال الفضفاض وقبعة البولينغ 
والشارب الصغير سحر )تشارلي تشابلن( 
اجلمهور وكان لديه الكثير من املعجبات 

وأصبح أشهر جنوم السينما يف عصره.

جوناثان لوغي بيرد:
املبدع  املهندس  ع��ام 1925 جنح  يف 
تلفزيونية  صورة  أول  ببث  اإلسكوتلندي 
متحركة: األخرس املتكلم من بطنه امللقب 
ب )ستوكي بيل( ملمع األحذية السابق قد 
أسس شركة )بيرد تيليفيجن ديفيلومبانت( 
ويف غضون عامني قام ببث تلفزيوني طويل 
عبر املحيطات من )لندن( إلى )نيويورك( 
إنه أحد أعظم احلاملني وهو سبب رؤيتنا 
لعائلة )كارديشيان( لذا أال يستحق الشكر؟

هنري فورد:
شركة  ومؤسس  األمريكي  الصناعي 
محركات )فورد( و)موديل تي( إنه )هنري 
ف���ورد( ال��رائ��د يف ث��ورة عالم ال��س��ي��ارات يف 
)أمريكا( ففي عام 1918 بعد عشر سنوات 
من اختراع السيارة كان نصف السيارات يف 

)أمريكا( من شركة )موديل تي( وعندما 
انخفضت مبيعات هذه الشركة عام 1926 
قامت الشركة بإنتاج تصميم ناجح آخر وهو 
)فورد موديل أي( الذي لم ينجح يف تغيير 
البنية األساسية لالختراعات ذات األربع 
عجالت فحسب ولكنه طور خط التركيب 
كذلك عندما قام )فورد( بإنتاج هذا العمل 
املبتكر الذي جعله أهم رجال األعمال يف 
)فوربيس( وأكثرهم تأثيرًا على اإلطالق.

ألبرت أنشتاين:
النسبية  يف  نظريته  أن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
التي قلبت املوازين قد نشرت عام 1905 
ف��ق��د واص����ل ال��ف��ي��زي��ائ��ي األمل���ان���ي األص��ل 
بشرح وتفسير ما ال ميكن تفسيره خالل 
العشرينيات. لقد نال جائزة نوبل للفيزياء 
عام 1921 وأمضى ما بقي من العقد يف 
بناء النظرية املوحدة ونظرية وحدة الطاقة 
تقنيات اإلحصاء يف  مساهمًا من خ��الل 
ت��ط��وي��ر ن��ظ��ري��ة ال��ط��اق��ة م���ن خ����الل غ��از 
)موتونوميك(. لقد اختارته مجلة )تامي( 
ليكون الرجل األكثر تأثيرًا يف القرن العشرين 

وليس فقط العقد الثاني من القرن.
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■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية
■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

أحدث العقد الثاني من القرن العشرين تغيرات كبيرة لم يشهد العالم مثلها طوال تلك احلقبة، فقد تطورت 
التكنولوجيا بشكل مفاجئ بفضل مجموعة نخبوية من اخلّلقني، وازدهرت الثقافة مبجهود الكتاب وصّناع السينما 
الذين  تخطوا حدود فنهم الشخصي إلزكاء شعلة احلضارة. وقد ُغرست بذور احلرب التي ستقلب وجه العالم. ندرج 

لكم فيما يلي عشرة رجال جهدوا جلعل العقد الثاني من القرن العشرين محوريًا يف تاريخ البشرية.

قال باحثون يف مجال مكافحة الفيروسات 
ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت إن ال���ف���رق امل��س��ؤول��ة عن 
الهجمات اإللكترونية من خالل فيروسي 
امل��راح��ل  يف  م��ع��ا  ع��م��ل��وا  وستكسنت  فليم 
ال��ف��ي��روس��ني.وق��د  ه��ذي��ن  األول���ى لتطوير 
وال��ذي ُكشف عنه  الفيروس فليم،  هاجم 
الشهر املاضي، أجهزة كمبيوتر يف إيران كما 
حدث من فيروس ستكسنت الذي اكُتشف عام 
2010.وقالت شركة كاسبرسكي الب التي 
تنتج البرامج املضادة للفيروسات إن مطوري 
الفيروسني تعاونوا معا »مرة واحدة على 
األقل« يف مشاركة مصدر الشفرة اخلاصة 
بتطويرهما.. وقالت الشركة يف بيان لها »ما 
وجدناه هو دليل قوي جدا على أن سالحي 
الهجوم اإللكتروني ستكسنت وفليم مرتبطان 
معا.«. وأضاف أليكسندر جوستيف الرئيس 
التنفيذي بشركة كاسبرسكاي التي تتخذ 

من روسيا مقرا لها »إن النتائج التي تظهر 
كيفية تبادل مصدر الشفرة لنموذج واحد 
على األقل يف املراحل األولى من تطويرهما، 
تثبت أن هذه املجموعات تعاونت فيما بينها 
ملرة واحدة على األقل.«وقال اخلبير األمني 
بالشركة فيتالي كاملوك »هناك عالقة مت 
إثباتها، وليس مجرد تقليد، ونحن نعتقد 
أن هذه املجموعات مختلفة، وتتكون من 
فريقني مختلفني يعمالن معًا ويساعدان 

بعضهما البعض يف مراحل مختلفة.«
ومؤخرا، قالت صحيفة نيو يورك تاميز 
األمريكية يف حتقيق لها والذي سيظهر يف 
كتاب جديد إن الواليات املتحدة مسؤولة 
عن فيروس ستكسنت وذلك بأوامر مباشرة 

من الرئيس باراك أوباما.
ويقول التقرير إن التهديد تطور بالتعاون 
مع إسرائيل، وذلك يف الوقت الذي لم تعلن 

فيه أية دولة مسؤوليتها عن الهجوم بشكل 
علني.. ويف تعليق بشأن فيروس فليم، نفى 
متحدث باسم احلكومة اإلسرائيلية ضلوع 
بالده يف األمر، وذلك يف أعقاب مقابلة بدا 
ال��وزراء باحلكومة اإلسرائيلية  فيها أحد 
باسم  املتحدث  وق��ال  للهجمات..  م��ؤي��دا 
يف  هناك  يكن  »ل��م  اإلسرائيلية  احلكومة 
أي جزء من املقابلة ما يشير إلى أن الوزير 
إسرائيل مسؤولة  أن  قال شيء يدل على 
عن هذا الفيروس.«. ويف األسبوع املاضي، 
قال األمني العام إلحتاد اإلتصاالت الدولي 
التابع لألمم املتحدة حمدون توري إنه ال 
يعتقد أن الواليات املتحدة تقف وراء فيروس 
فليم، وأن التقارير بشأن ضلوع الدولة يف 
»تكهنات«. تعد  ستكسنت  فيروس  تطوير 

ووصف آالن ودوارد، اخلبير األمني بجامعة 
سوراي، النتائج بأنها مثيرة لإلهتمام.

ك���ش���ف ت���ق���ري���ر ح��دي��ث 
ع���ن اح��ت��ف��اظ ح��اس��ب »آي 
باد« اللوحي بصدارة حركة 
م�����رور ب���ي���ان���ات ال���وي���ب عبر 
اللوحية  احلاسبات  أجهزة 
من  األول  األس���ب���وع  خ���الل 
مع  اجلاري,  ي��ون��ي��و  ش��ه��ر 
تفوق حاسب »نوك« اللوحي 
الذي تنتجه شركة »بارنيز آند 
نوبل« األمريكية على منافسه 
تنتجه  الذي  فاير«  »كيندل 

شركة »أمازون« األمريكية.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر ال��ص��ادر 

عن شبكة “تشيتيكا” األمريكية إلعالنات 
األجهزة املحمولة أن أجهزة “آي باد” اللوحية 
متكنت من حتقيق أكثر من 90 يف املائة 
م��رات ظهور اإلعالنات  من مئات ماليني 

خ��الل  اإلع��الن��ي��ة  “تشيتيكا”  شبكة  ع��ب��ر 
الفترة من 4 إلى 10 يونيو, وعلى الرغم 
من انخفاض تلك النسبة بنحو 5,3 يف املائة 
من شهر مايو املاضي, فإنها ال تزال حصة 

قيمة, وفقا للشبكة اإلعالنية 
, وجاء حاسب »جاالكسي تاب« 
اللوحي من شركة »سامسوجن« 
املركز  يف  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة 
الثاني بحصة بلغت 77,1 يف 
»أيكونيكا  املائة, تاله حاسب 
تاب« من شركة »إيسر« وحاسب 
»توشيبا«  شركة  من  »ثرايف« 
و«ترانسفورمر برامي« من شركة 
»أسوس« والتي حققت حصة 
سوقية تراوحت ما بني 1و5,1 
يف املائة , أما املركز اخلامس 
فكان من نصيب حاسب »نوك« 
اللوحي من شركة »بارنيز آند نوبل« بحصة 
0 ,85 يف املائة, ليتفوق بذلك على منافسه 
»كيندل فاير« من شركة »أمازون« واليت بلغت 

حصته السوقية 71,0 يف املائة فقط.

مطورو فيروسي “فليم” و”ستكسنت” على اإلنترنت تعاونوا معا في عمل شفرة مشتركة “آي باد” يهيمن على حركة مرور بيانات الويب عبر الحاسبات اللوحية

تناول احتفال »مجتمع اإلنترنت« مبرور 20 
عاما على قيام هذه املؤسسة ذات الباع الكبير 
يف مجال قوانني إدارة اإلنترنت، موضوع حتديد 
معالم شبكة الغد يف ظل ما يواجهه العالم من 
حتديات تقنية وثقافية وسياسية يف هذا املجال.

ويف الوقت الذي يحاول فيه البعض إستشراف 
معالم الشبكة االفتراضية املستقبلية ومناقشة 
كيفية تنظيمها وتأطيرها لإليفاء مبتطلبات 
مجتمع الغد، يتساءل اخلبراء عن وضع القارة 
السمراء اليوم فيما يتعلق بردم الهوة الرقمية؟ 
وهو تساؤل يفرض نفسه بالنظر إلى ما يتسم 
به وضع إفريقيا اليوم التي تعتبر إحدى البؤر 

املتخلفة عن الركب العاملي يف هذا املجال..
تصور إنترنت املستقبل

ت��أس��ي��س مجموعة  م���رت ع��ش��ري��ت��ان ع��ل��ى 
“مجتمع املعلومات” Internet Society التي 
تتشكل من متطوعني يعملون من أجل الترويج 
لشبكة اإلنترنت. وقد التحق بها السيد أدييل 

أكبلوغان يف عام 1995 كمتطوع.
 واليوم ترغب هذه املجموعة يف “مراجعة 
وتقييم ما مت إجنازه، وتصور ما يجب التركيز عليه 
إذا ما أردنا مواصلة الترويج لشبكة اإلنترنت”، 

مثلما يقول أدييل أكبلوغان.
 ومن بني التساؤالت التي حاول اإلجتماع 
الذي انعقد يف جنيف من 22 إلى 24 أبريل 
2012 اإلجابة عنها: ما هو تصور شبكة إنترنت 
الغد؟ وما هي التحديات التي علينا مواجهتها؟ 
وما  املتنقل؟  اإلن��ت��رن��ت  إجت���اه  ه��ل سنتجه يف 
هي التحديات السياسية للحفاظ على حرية 
إلى  التفكك  تفادي  االستخدام؟ وكيف ميكن 

شبكات متعددة عوضا عن شبكة واحدة؟
 وما من شك يف أن أكبر التحديات احلالية 
“تأمني  يف  أكبلوغان،  أدييل  رأي  حسب  تكُمن، 
إستخدام آمن لشبكة اإلنترنت، وكوسيلة للنمو 
االجتماعي واالقتصادي بالنسبة للجميع وليس 
فقط مجرد وسيلة نقل معلومات، أي إخراجها 
من احليز التقني لكي تصبح يف متناول عامة 

الناس ومبا يخدم احتياجاتهم«.
التحدي اآلخ��ر يتمثل يف مسألة توحيد   
نظرة جميع الشركاء من حكوميني ومنظمات 
مجتمع مدني وشركات تكنولوجية لشبكة اإلنترنت 
ولوظيفتها يف املجتمع . ويف هذا الصدد، يقول 
أدييل أكبلوغان: “إن شبكة اإلنترنت ليست مجرد 
إنفتاح  ثقافة  إلى  ذلك  تتعدى  بل  تكنولوجيا 
غير  أفكار  وه��ذه  وشفافية،  للجميع  ومشاركة 
متداولة يف كل مكان بل يجب التأقلم معها مع 
التكيف مع الثقافات والتقاليد واخلصوصيات 

املحلية«.
يف إفريقيا: رُبَّ ضارة نافعة!

بالعودة إلى األرقام واالحصائيات تبدو القارة 
السمراء من أفقر املناطق اجلغرافية يف العالم 
من حيث كثافة استخدام اإلنترنت وهذا رغم ما 
تبذله بعض الدول من جهود فردية. إذ يقول أدييل 
 :AfriNic أكبلوغان، املدير التنفيذي ملؤسسة
“ال تتعدى نسبة اإلتصال بشبكة اإلنترنت 10% 
يف املتوسط رغم متيز بعض الدول مثل جنوب 

إفريقيا، وجزيرة موريس، واملغرب، ومصر”.
 رغم هذا التأخر، يعتبر أدييل أكبلوغان أنه 
“قد يسير يف صالح القارة اإلفريقية”، ويشرح 
تقييمه باإلشارة إلى أن هذه الوضعية “قد تسمح 
لها بتطوير شبكة اإلنترنت بنفقات أقل”. بل 
قد نستفيد من  “كأفارقة  ال��ق��ول:  يتردد يف  ال 
تخطي بعض املراحل التي مر بها غيرنا والتي 
كانت ُمكلفة مثل تفادي شبكات الكابل والتوجه 
نحو شبكة اإلنترنت النقال أو املوبايل أو الواي 

.”Wifi فاي
ومن املشاكل التي تعاني منها القارة اإلفريقية 
شأنها يف ذلك شأن الدول العربية ضعف املحتوى 
املدون باللغات املحلية مقارنة مع اإلجنليزية أو 
الفرنسية. لكن هذه املشكلة كثيرا ما تصطدم 
باجلدل املزمن حول ما إذا يجب حتضير املحتوى 
قبل توفير الوسائل التقنية أم أن توفر الوسائل 
ال��ذي سيشجع تاليا على اإلب��داع  التقنية هو 

املحلي؟

العالم يفكر في مستقبل اإلنترنت.. والُهّوة 
الرقمية في إفريقيا تتفاقم! سيول - قالت مجموعة سامسونغ، 

أك��ب��ر ش��رك��ة ع��م��الق��ة ك��وري��ة جنوبية 
إنها  ال��ث��الث��اء  أم��س  لإللكترونيات، 
ت���خ���ط���ط إلن����ف����اق رق������م ق���ي���اس���ي يف 
االستثمار خالل العام 2012 احلالي 
تنامي  يبلغ 41.6 مليار دوالر رغم 
الغموض االقتصادي. ونقلت وكالة 
عن  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  أنباء 
سامسونغ أن حجم إستثماراتها لعام 
2012 ينتظر أن يزيد بنسبة 12‹ 
عن العام السابق، ليحقق رقمًا قياسيًا، 
وهو 47.8 ترليون وون )41.6 مليار 
دوالر( على الرغم من تنامي الغموض 

اإلقتصادي.
وق����ال����ت امل���ج���م���وع���ة إن���ه���ا ق����ررت 
تنفيذ حجم قياسي من االستثمارات 
والتوظيف هذا العام يف محاولة لتأمني 

يف  واملساهمة  جديدة  منو  محركات 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��ب��الد على 
الرغم من التباطؤ اإلقتصادي العاملي 
والغموض. وأضافت أنها ستوظف أكبر 
حجم على اإلطالق من القوى البشرية 
يبلغ 26 ألف موظف جديد يف العام 
احلالي بزيادة 4‹ عن العام السابق. 
وقالت إنها ستضخ 31 ترليون وون 
يف إستثمار املنشآت هذا العام بزيادة 
11‹ عن عام 2011، وإن إنفاقها على 
البحث والتطوير سينمو بنسبة سنوية 
تبلغ 13‹ ليصل إلى 13.6 تريليون 
العام  يف  دوالر(  مليار   11.8( وون 
2012. وجاءت اخلطة االستثمارية 
بعد أن تعهد رئيس الشركة لي كون هي 
يف وقت سابق بتوسيع اإلستثمارات 
وفرص العمل ومحاولة زيادة الصادرات.

سامسونغ تخطط إلنفاق 41.6 مليار دوالر في االستثمار عام 2012

تيليكوم 2011: تطوير تكنولوجيات النطاق العريض يخدم أهداف األلفية
ال ُيظهر اإلقبال على املعلومات اجلديدة 
وعلى تكنولوجيات اإلتصال أي مؤشرات 
لتباطؤ يف النمو مدفوعا بحركية األسواق 
الناشئة، ومع ذلك ما زالت الفجوة الرقمية 

واسعة بني الشمال واجلنوب.
يف  وال��ق��ادة  السياسيني  ك��ب��ار  يجتمع 
قطاع اإلتصاالت هذا األسبوع يف جنيف 
يف إطار مؤمتر«تيليكوم االحتاد الدولي 
مسالة  مل��ن��اق��ش��ة   »2011 ل��إلت��ص��االت 
والتي  العريض،  النطاق  تكنولوجيات 
ينظر إليها على أنها العامل األساسي 
األلفية  أه���داف  حتقيق  على  امل��س��اع��د 

اإلمنائية بحلول عام 2015.
 وق��ال ح��م��دون ت���وري، رئيس اإلحت��اد 
الدولي لإلتصاالت خالل مؤمتر بقاعة 
بالكسبو، حيث ينّظم معرض جنيف يوم 
اإلثننينْ 24 أكتوبر 2011: “أن مقتنع 
العريض  النطاق  تكنولوجيا  أن  متاما 
ستكون تكنولوجيا التحدي يف بدايات 
هذا القرن اجلديد”.. وال يخامر مدير 
اإلحت��اد الدولي لإلتصاالت أي ريب أو 
شك يف أن تكنولوجيا النطاق العريض 
السريعة، ودائمة اإلتصال بشبكة اإلنترنت 
سوف “حتدث ثورة يف حياة كل إنسان، 
ويف أي مكان وجد هذا اإلنسان”. وسوف 
تساعد على إحداث حتسينات جذرية يف 
مجاالت الصحة، والتعليم، والنقل، وقطاع 
اخلدمات. وخاطب املشاركني يف قمة القادة 
قائال: “واألكثر أهمية يف كل ذلك، أنها 
سوف تساعدنا على تسريع اخلطى للتقدم 
نحو حتقيق أهداف األلفية يف املجال 

اإلمنائي”. وواصلت تكنولوجيا املعلومات 
واإلتصال من خالل تطورها وإنتشارها 
خالل العقد املاضي دفع النمّو، خاصة 
يف األسواق الناشئة بعد ركود اإليرادات 

يف األسواق التقليدية الكبرى.
يف نهاية عام 2010، بلغت نسبة إنتشار 
الهاتف املحمول أكثر من 100 %يف 97 
بلدا )يف سويسرا مثال، يفوق عدد الهواتف 
املحمولة عدد السكان وتصل هذه النسبة 
إلى120 %(، أما إنتشار اإلنترنت يف جميع 

أنحاء العالم فقد ارتفع إلى 30 %.
 ووفقا لإلحتاد الدولي لإلتصاالت، يف 
الوقت الذي ال يزال أكثر من 2.6 مليار 
بشر يفتقرون إلى املراحيض وخدمات 
الصرف الصحي، جند أن هناك 4 مليار 
إشتراك يف الهواتف املحمولة يف البلدان 
النامية. وقد بلغت نسبة إنتشار الهاتف 
املحمول 70 %. كما بلغت نسبة إنتشار 

اإلنترنت 21 %.
األثرياء مقابل الفقراء

ي��ت��ي��ح اإلن���ت���ش���ار ال��س��ري��ع ل��الق��ت��ص��اد 
الرقمي فرصا واسعة جدا. لكن توري، 
يحّذر من مخاطر خلق عالم منقسم إلى 
“أثرياء النطاق العريض، وفقراء النطاق 
العريض”. وال زال هناك الكثير مما يتعنّي 
القيام به بالنسبة ألفقر الفقراء، وهم 
حوالي 830 مليون نسمة يعيشون يف 
أقل البلدان منوا، وتشمل هذه املجموعة 

49 بلدا بحسب األمم املتحدة.
ويف ح��ني أن ع��دد إش��ت��راك��ات الهاتف 
املحمول يف البلدان األقل منوا قد ارتفع 

وع��دد  مليون،   280 إل��ى  مليوننينْ  م��ن 
مليون   38 إل��ى  اإلنترنت  مستخدمي 
انتشار  إزدي���اد  ف��إن نسبة  سنة 2010، 
اإلنترنت لم تتجاوز %4.6 خالل نفس 
العام. ورسمت جلنة النطاق العريض، 
والتي يوجد يف عضويتها ممثلون عن 
القطاع الصناعي، واألوساط األكادميية، 
وبعثات حكومية، يوم الثالثاء مجموعة من 
األهداف سيكون على احلكومات حتقيقها، 
ومن بني تلك األهداف ربط نصف السكان 
الفقراء على املستوى العاملي، و 15% من 
سكان البلدان األقل منوا، بتقنية النطاق 

العريض، مبوفى 2015.
 وأوضح توري أن هذه األهداف “طموحة، 
ت��ع��اون��ت  إذا  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق”،  ق��اب��ل��ة  لكنها 

احلكومة يف ذلك مع القطاع اخلاص.

متوّفر بشكل أكبر
ان��خ��ف��ض��ت أس���ع���ار خ���دم���ات ال��ن��ط��اق 
العريض بشكل كبير على مدى العقد 
املاضي، ومع ذلك ظلت اإلنترنت عالية 
السرعة غير متوفرة يف العديد من البلدان 
ذات الدخل املنخفض. يف إفريقيا يبلغ 
متوسط تكلفة خدمات النطاق العريض 
الثابتة ما يوازي29 % من الدخل الشهري.

 وأوضح بول كاغامي، رئيس دولة رواندا، 
يف خطاب وجه للمؤمترين عبر الفيديو: 
“لفترة طويلة جدا لم تتمكن البلدان 
يف  ف��ع��ال  بشكل  املساهمة  م��ن  النامية 
اإلقتصاد العاملي وذلك ببساطة بسبب 
محدودية فرص وصولهم إلى خدمات 

ال��ن��ط��اق ال���ع���ري���ض”. وب��ف��ض��ل خطط 
إفريقيا  ش��رق  ب��ل��دان  أصبحت  وطنية، 
رائدة يف مجال خدمات النطاق العريض، 

واستخدام الهواتف النقالة«.
ويف حديث إلى swissinfo ، أوضح 
فالتر فوست، السويسري وأحد أعضاء 
جلنة تكنولوجيا النطاق العريض، والبالغ 
عددهم 60 فردا: “باإلمكان أن تصبح 
تكلفة هذه اخلدمات أرخص بكثير لو 
استثمرت احلكومات يف البنيات التحتية 
لتكلفة  املستخدمون  ودف��ع  األساسية، 

اخلدمات التي استفادوها«.
منوذج األعمال

اخل��اص، أصبح  القطاع  إل��ى  بالنظر 
يتم يف  ال��دول��ي  تيليكوم االحت���اد  عمل 
بيئة صعبة جدا، مع مزيد من املنافسني، 
وضيق  التنظيمية،  للقواعد  وتشديد 
بأن  هنا  شعور  ويسود  احل��ري��ة.  هامش 
هناك حاجة ماسة لكي تعيد الشركات 
األعمال  من��اذج  يف  التفكير  التقليدية 

املتبع لديها.
 وقال ستيف ك��والّر، املدير التنفيذي 
لشركة اإلتصاالت الساتلية: »لم نفلح 
إلى حد اآلن يف التوّصل إلى حل صحيح 
لتوفير اخلدمة بأسعار معقولة يف األسواق 
الناشئة، حيث تتحقق حاليا نسب النمو 
املهمة«. وأضاف: »إلى حني نقوم بذلك، 
سوف يتعّقد الوضع أكثر«. كذلك إيجاد 
ما يكفي من تغطية اخلدمات الالسلكية 
ذات النطاق العريض أمر يحظى بانشغال 

كبير.
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■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية

■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

كشفت شركة غوغل، عمالق البحث على 
اإلن��ت��رن��ت، ع��ن تقنيات ج��دي��دة خلدمات 
إط��ار جهودها  التي تقدمها يف  اخلرائط 
للتأكيد على مكانتها كشركة رائدة يف هذا 
السوق.ويف حني تتباهى الشركة بوجود مليار 
مستخدم خلدمتها املعروفة باسم خرائط 
غوغل، شهدت هذه اخلدمة مؤخرا خروج 
بعض املطورين والشركاء الرئيسيني منها.

وتشير التقارير إلى أن شركة أبل قد تتخلى 
عن خدمة خرائط غوغل األسبوع املقبل 

يف مؤمترها السنوي اخلاص باملطورين.
ومن املتوقع أن تعلن أبل عن تطبيق جديد 
لها للخرائط الرقمية ليحل محل خرائط 
غوغل على الهواتف الذكية وأجهزة احلاسب 

اللوحية.ولتجنب أية دعاية سلبية، عقدت 
شركة غوغل مؤمترا إعالميا األربعاء يف سان 
فرانسيسكو إلستعراض خصائص جديدة 
تضاف خلدمة اخلرائط الرقمية ولتعلن 
عن إنتهاء عقد من الزمن من اإلجنازات 

يف مجال اخلرائط الرقمية.
وم��ن اخلصائص اجل��دي��دة دع��م خدمة 
ال��ث��الث��ي��ة، ب��ت��ق��ن��ي��ة األب����ع����اد   غ���وغ���ل إرث 
 وأجهزة محمولة اللتقاط »صور الشارع« 
وإمكانية الدخول إلي خدمة خرائط غوغل 
بدون اإلتصال باإلنترنت من خالل أجهزة 
الهاتف املحمول التي تستخدم نظام التشغيل 

أندرويد.
وتستخدم شركة غوغل من خالل قسم 

التصوير الذي يضم وحدة تقنية األبعاد 
الثالثية عددا من العمليات اآللية للحصول 
على مناذج مفصلة للغاية من خالل عدة 
صور جوية مأخوذة من زوايا 45 درجة.

وقد كلفت غوغل أسطوال من الطائرات 
للقيام بهذه املهمة، 

وكانت النتيجة هي احلصول على صور 
وص��ور  تكبيرها،  درج��ة  يف  التحكم  ميكن 
أفقية  مستويات  ت��ع��رض  األب��ع��اد  ثالثية 
ورأسية لرؤية املباني والشوارع من مختلف 
خلدمة  منوذجا  املؤمتر  اجلوانب.وعرض 
خرائط غوغل ثالثية األبعاد فوق مدينة 
سان فرانسيسكو ومركز املدينة والواجهة 

البحرية لها، وقاعة سيتي هول.

اتجاه أبل لعرض أيباد ميني بـ 150 جنيه استرليني فقط

األعباء المنزلية قد تسبب اإلجهاد النفسي

العقاقير المعالجة للذهان تزيد وزن المرضى من األطفال والمراهقين

هل يتعافى الجسم من سموم التدخين ؟!

واص�����ل�����ت ش�����رك�����ة ن���ي���س���ان 
ابداعاتها يف كل ما تقدمه من 
العالم،  ح��ول  لزبائنها  جديد 
بعدما أفادت تقارير صحافية 
م���ع مجموعة  ت��ع��اون��ت  ب��أن��ه��ا 
ترفيهية شبابية تعمل يف مجال 
الليلية  وال���ن���وادي  امل��وس��ي��ق��ى 
واحل����ان����ات واحل���ف���الت احل��ي��ة 
 Ministry“ ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق 
أحدث  لتطوير   ”of Sound
نظام صوتي محمول يف العالم 
اسمه “Juke Box”.تبني، وفقًا 
للتقارير، أن هذا النظام الصوتي 
اجلديد من نيسان يفوق يف قوته 
صوت طائرة جامبو عند إقالعها، 
ال��ن��اح��ي��ة  ت��ص��م��ي��م��ه م����ن  ومت 
التقنية من جانب خبراء يعملون 
يف شركة “مارتن أوديو”، الذين 

سبق لهم تصميم وتطوير النظام 
املنظومة الصوتية  احلالي يف 
 ”box“ ب���اس���م  ت���ع���رف  ال���ت���ي 
 Ministry“ مجموعة  مبقر 
ومت��ت  of Sound”ب����ل����ن����دن. 
االستعانة بخبراء شركة مارتن 
أودي������و ل��ت��ط��وي��ر ه����ذا ال��ن��ظ��ام 
اجلديد الذي تبلغ قوته 150 
ديسبل، و 18900 واط، وهو 
ذات��ي��ًا متامًا من  نظام مكتفي 
ح��ي��ث ال��ق��وة واإلن���ت���اج.  وض��م 
نظام Juke Box اجلديد هذا 
استوديو إذاع��ي كامل، وهو ما 
يتيح ألي شيء يتم تشغيله على 
النظام أن يتم حتديده ليبث من 
الرقمي  الراديو  خالل تطبيق 
 Ministry« اخلاص مبجموعة
of Sound”.ويف هذا الصدد، 

ق��ال غ��اري��ث دان��زم��ور، مسؤول 
إت����ص����االت ال���ت���س���وي���ق ل��ش��رك��ة 
نيسان يف أوروبا :« لقد طورنا 
منتجًا رائعًا نعتقد أنه يخلق 
حالة من اإلثارة عبر طريقتنا 
املبتكرة لسوق السيارات الصغير؛ 
 Ministry of وتعتبر مجموعة
Sound هي الرائدة بالصناعة 
يف خلق اللحظات التي يعيش 
الناس من خ��الل نظمهم  لها 
قسم  وم��ع  املفصلة.  الصوتية 
ن���ي���س���ان يف أوروب��������ا  ت���ص���م���ي���م 
 Ministry of وم��ج��م��وع��ة 
ثمة  نطور  أن  أردن���ا   ،Sound
شيء مميز بالفعل”. هذا وقد 
مت طرح النظام الصوتي اجلديد 
يف لومان يوم ال� 15 من الشهر 

اجلاري.

إن كنت من محبي اإلستماع إلى املوسيقى ومشاهدة 
األف������الم ف��م��ا ع��ل��ي��ك إال ال��ت��وق��ف ق��ل��ي��ال ع��ن��د ج��ه��از 

.”MovieNite Plus«
 إن كنت من محبي اإلسترخاء بعد عناء يوم عمل 
طويل، فإما إنك متيل للقيام بهواية تتطلب مشاركة 
إيجابية كالرسم أو النحت، أو تفضل ما يعرف بالترفيه 
السلبي كاإلستماع إلى املوسيقى أو مشاهدة األفالم. وإن 
كنت من الفريق الثاني، فالبد أن تنتبه لذلك اجلهاز 
إسم  أطلقته شركة »D-Link” حتت  ال��ذي  اجلديد 
»MovieNite Plus”، وذلك ألنه يتيح لألشخاص 
مزيد من خيارات الترفيه مباشرًة على جهاز التلفزيون، 

ويحول غرفة املعيشة اخلاصة بك إلى أمسية سينمائية.
 ويتيح لك هذا اجلهاز القوي اجلديد إمكانية تشغيل 
عدد ال حصر له من أحدث األفالم والبرامج التلفزيونية، 
دون أن تصاب بأرق وملل، نظرًا جلودة وضوح الصورة 
التي يعرضها بقوة 1080 بيكسل، وكذلك اإلستمتاع 
أيضًا. وباإلضافة لذلك،  التلفزيون  باملوسيقى على 
يتيح اجلهاز لألشخاص إمكانية اإلطالع على املحتوى 
املوجود على مواقع إلكترونية منها موقع Vudu لألفالم 

ونتفليكس ويوتيوب وفايسبوك وهولو بالس.
 وبعيدًا عن ذلك، يتميز اجلهاز بقدرته على حتويل 
أل��ب��وم ص��ور رقمي م��ن خ��الل برنامج  إل��ى  التلفزيون 

بيكاسا، وهو برنامج لتنظيم وحترير الصور الرقمية، ما 
يسمح لألشخاص تقاسم أجمل الذكريات بجودة عالية 
الوضوح. وقال كني لويد، مدير منتجات املستهلك يف 
الشركة :” سواء كنت تبحث عن أحدث ما يعرضه موقع 
Vudu أو مشاهدة أفضل البرامج التلفزيونية املتاحة 
على نتفليكس أو مجرد اإلستماع إلى موسيقى من 
باندورا، فإن جهازنا اجلديد يقدم حالً سهل اإلستخدام 
الترفيه مباشرًة  عالم  األس��م��اء يف  وأكبر  أب��رز  جللب 
يتم  أن  ويتوقع  ب��ك«.  اخل��اص  التلفزيون  جهاز  إل��ى 
 طرح اجلهاز اجلديد ب� 79.99 دوالر بدًء من الشهر

 املقبل فصاعدًا.

أكمل كوكب الزهرة مروره بني الشمس وكوكب 
األرض، وذلك يف حدث فلكي لن يتكرر قبل عام 
ألفني ومائة وسبعة عشر.. ويساعد هذا احلدث 
علماء الفلك يف أبحاثهم يف شأن الكواكب التي 
تدور حول شموس أخرى يف املجرة.. يحدث هذا 
العبور عندما مير كوكب الزهرة مباشرة بني األرض 
وقرص الشمس، وكان مرئيا للعني املجردة من كل 
القارات، حيث بدا كنقطة سوداء تسبح ببطء عبر 
اخللفية الشمسية لنحو سبع ساعات.. كما قامت 
مركبة كيبلر الفضائية اآللية، التي تبعد نحو 
148 مليون كيلومتر يف الفضاء، بتسجيل هذا 
العرض الفلكي، وكذلك تلسكوب هابل الفضائي 
التابع لوكالة ناسا الذي يحلق على إرتفاع 563 
كيلومترا.. وهناك أيضا مركبة الفضاء فينوس 
إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء األوروبية التي 
تدور حول الزهرة يف رحلتها الشمسية التاريخية.

ومرور الزهرة بني الشمس واألرض هو الثامن 
منذ اختراع التلسكوب ، وكان أيضا املرور األول 
الذي يحدث يف وجود مركبة فضائية على الزهرة.
ق���ارة أس��ت��رال��ي��ا ه��ي أول م��ن ح��ظ��ي مبتعة 
مشاهدة أحد عجائب الكون الذي يزدحم باألسرار 
والظواهر املذهلة.. وكانت فرصة ال تفوت ملن يعشق 
الطبيعة من جمال  به  تفيض  اإلستمتاع مبا 

بشرط أن يستخدم النظارات اخلاصة بذلك.

ومتكن املشاهدون يف أمريكا الشمالية، ودول 
أمريكا الوسطى واملناطق الشمالية من أمريكا 
الالتينية من رؤية الظاهرة يف بدايتها قبل غروب 

الشمس يف هذه األماكن.
أما سكان شمال غربي أمريكا وغربي املحيط 
الهادئ وشرقي آسيا والقطب الشمالي فكانوا 

أكثر حظا وشاهدوا الظاهرة بأكملها.
ومتكن املراقبون يف أوروبا والشرق األوسط 
وشرقي إفريقيا من رؤية نهاية هذا احلدث بعد 

شروق الشمس يف هذه املناطق.
الرصد  وأقيمت فعاليات خاصة يف مراكز 
واجلامعات الكبرى ملتابعة هذه الظاهرة بأحد 
أجهزة التلسكوب.. ومير كوكب الزهرة بني األرض 
والشمس أربع مرات كل 243 عاما تقريبا، وحتدث 
ظاهرتان يفصل بني كل منها نحو ثمان سنوات، 
وبعد مابني 105 سنوات 120 سنة تقع ظاهرتان 
أخريان.. ويقول العلماء إن السبب يف هذه الفترة 
الطويلة هو اختالف مدارات كوكبي األرض والزهرة 
والشمس، وحتدث ظاهرة املرور عندما يتصادف 
وقوع الكوكبني والنجم على خط مداري واحد.
إختراع  م��رات منذ  الظاهرة سبع  وحدثت 
التليسكوب يف أعوام ) 1631و 1639(و )1761 
و1769( ثم ) 1874 و1882( و)2004 و 

.)2012

مرور نادر لكوكب الزهرة أمام الشمس

غوغل تكشف النقاب عن تقنيات جديدة لخدمة الخرائط الرقمية

نظام صوتي جديد تنفرد به شركة نيسان

جهاز يحول الغرفة إلى مركز ترفيهي

املتحدة  الواليات  أتالنتا، 
األم���ري���ك���ي���ة - وج�����دت دراس����ة 
ال��ق��ي��ام  س���وي���دي���ة ح��دي��ث��ة أن 
واملشاحنات  املنزلية  باألعباء 
حول تقاسمها مع شريك احلياة 
قد تؤدي إلصابة املرأة باإلجهاد 

النفسي.
وك��ش��ف��ت ال����دراس����ة، ال��ت��ي 
أجريت على أكثر من 700 زوج 
وزوجة، أن األعباء املنزلية، التي 
تؤدي املرأة، نصيب األسد منها، 
ال تتطلب جهدًا بدنيًا فحسب، 
أبعاد نفسية قد تؤدي  لها  بل 
ل��إلص��اب��ة ب����األرق وال��ع��ص��ب��ي��ة، 
وال��ق��ل��ق وغ��ي��ره��ا م��ن أع���راض 

اإلضطراب النفسي.
ك��م��ا وج�����دت ال����دراس����ة أن 
النفسي  اإلج��ه��اد  ب��ني  الصلة 
واألعمال املنزلية غير املتكافئة 
تعتمد كذلك على عوامل أخرى 
يف العالقة بني الشريكني، مثل 
وجهات النظر حول املساواة بني 
اجل��ن��س��ني، وم��ك��ان��ة ال��زوج��ني 

اإلجتماعية.
والح��������ظ ال����ب����اح����ث����ون أن 
املشاركات من قمن بأداء أكثر من 
نصف األعمال املنزلية، ووصفن 

عالقتهن الزوجية بأنها ال تقوم 
على املساواة بني اجلنسني، كن 
أكثر عرضة لإلصابة باإلجهاد 

النفسي.
وتقول الدراسة، التي نشرت 
إن   ،”PLoS ONE“ دوري���ة  يف 
واملساواة  بالتكافؤ  اإلحساس 
للمرأة  واق  ك��ط��وق  يعمل  ق��د 
من اإلصابة باإلجهاد النفسي 
ال��ن��اج��م ع��ن ض��غ��وط األع��ب��اء 

املنزلية املجهدة.
وأوض�������������ح ب�����اح�����ث�����ون م���ن 
امل��رأة”،  “مركز أبحاث دراس��ات 
ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ب��ران��دي��س يف 
ال��ب��ح��ث  أن  م���اس���اش���وس���ت���س، 
ال��دراس��ة،  م��ن  للمزيد  يحتاج 
خاصة وأنه اعتمد على مقابالت 
أحد الشركاء وليس الزوجني.
ن��ت��ائ��ج  أن  آخ�������رون  وي������رى 
الدراسة، التي أجريت يف السويد، 
قد تنطبق على دول أخرى، لكن 
عند األخذ بعني االعتبار عدة 
ع��وام��ل رمب���ا س��اه��م��ت يف ه��ذه 
النتيجة، وهي األعداد املهولة 
للنساء العامالت، وثقافة تكافؤ 
اجل��ن��س��ني ال��ق��وي��ة يف ال��دول��ة 

األسكندينافية.

 أكد دراس��ة ص��درت مؤخرا على أن الوقت لم يفت بالنسبة 
سنوات  مر  على  السلبية  العادة  هذه  مارسوا  الذين  للمدخنني 
عديدة، حيث أن اجلسم ال زال ق��ادرا على التعايف من األض��رار 
بالنسبة  وخصوصا  للسجائر،  املكونة  السامة  للمواد  العديدة 
لألشخاص الذين جت��اوزا العقد السادس من العمر.. وجاء يف 
ممن  املدخنني  أن  األمريكية  تامي  مجلة  نشرتها  التي  الدراسة 
جتاوزا عمر ال� 60 عاما، ترتفع عندهم إحتمالية »املوت املفاجئ« 
والتوقف مباشرة يقلل من هذه اإلحتمالية بنسبة 28 يف املائة.

وجاء يف الدراسة التي خلصت 17 دراسة سابقة شملت فحوصا 
وبحوثا وإحصائيات ألكثر من 877 ألف شخص يف دول مثل 

الصني وأستراليا واليابان وأسبانيا باإلضافة إلى فرنسا واململكة 
املتحدة، أن املدخنني، وخصوصا ممن هم فوق ال� 60 عاما معرضني 
ل� »املوت املفاجئ« بنسبة 83 يف املائة، مقارنة باألشخاص الذين 

هم يف نفس العمر ولم يسبق أن دخنوا يف السابق.
إي��ق��اف التدخني م��ن قبل أش��خ��اص يف  وأض���اف التقرير أن 
السبعينات من عمرهم يقلل إحتمالية املوت املفاجئ بنسبة 27 
يف املائة، وبنسبة 24 يف املائة لألشخاص يف الثمانينات من أعمارهم.

وأكد الباحثون على أن األرقام واإلحصاءات يف الدراسة أشارت 
إلى أن إحتمالية هذا النوع من الوفاة يقل مع إزدياد طول املدة 

منذ التوقف عن التدخني.

تعتزم أبل شّن هجوم مضاّد 
ع��ل��ى س����وق أن����دروي����د امل��زده��ر 
لناحية األل��واح اللمسية، من 
خالل إطالق “أيباد ميني” يف 
 150 بحوالي  خاسرة،  قيمة 
جنيه إسترليني، بحسب آخر 

املزاعم.
ويتضّمن العرض “ريتينا” 
التي تظهر يف الهاتف األكبر، 
بحيث يوضع 3.1 مليون بكسلز 

بجهاز -7.8 8 إنش.
صفحة  أن  امل��ص��ادر  تقول 
الهواة يف أبل )أميور( أعلنت أنه 
سيتّم إطالق اللوحة اللمسية 
يف أكتوبر من هذه السنة، وأّن 

أب����ل س��ت��ع��رض��ه��ا ل��ل��ب��ي��ع ب��ه��ذا 
حّد  لوضع  املنخفض  السعر 

ألّي منافسة محتملة.
م��ع م��ا مت��ل��ك��ه م��ن رصيد 
م��ال��ي ض��خ��م، ي���ق���ّدر ب���� 100 
مليار دوالر نقدًا، ستتمّكن أبل 
من هضم هكذا خطوة لناحية 
املالي. وبحسب آميور،  العبء 
تتحّدث الشائعات اليوم أّن أبل 
ستعمد إلى ممارسة الضغط 
أن��دروي��د  أل���واح  مصّنعي  على 
عرضها  خ���الل  م��ن  اللمسية 
يف األس��واق أيباد ميني بسعر 
200-250 جنيه إسترليني، 
وهو أمر من الصعوبة تقّبله على 

ضوء اإلشاعات القائلة أّن أبل 
ستبقي على دقة شاشة أيباد، 

أي 2048*1563.
الشاشة  على  التركيز  مع 
كميزة رئيسية، سيكون هناك 
ع���ل���ى األرج�������ح ت��ض��ح��ي��ات يف 
ج���وان���ب أخ�����رى م���ن اجل���ه���از، 
ك��م��س��اح��ة أص���غ���ر ل��ل��ت��خ��زي��ن، 
بحيث قد يكون األخير بسعة 
قصوى 8 غيغابايت للتطبيقات 
والفيديو واملوسيقى، ما ال يالئم 
املستخدمني، آخذين باإلعتبار 
أّن هكذا سعة تستهلك بسرعة 
مبا يجعل مبيعات اللوح مقترنة 

فقط بضآلة سعره.

ح����ذرت دراس�����ة ط��ب��ي��ة م���ن أن 
غالبية العقاقير الطبية املعاجلة 
حلاالت الذهان تعمل على زيادة 
الوزن بصورة ملموسة بني املرضى 
من األطفال واملراهقني باإلضافة 
إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول 
الضار يف اجلسم املصحوب بعدد 
بآلية  اخلاصة  االضطرابات  من 

التمثيل الغذائي يف اجلسم .
وأوض����ح ال��ب��اح��ث��ون أن ع��الج 
النفسية  احل�����االت  م���ن  ال��ع��دي��د 
بواسطة  تتم  م��ا  غالبا  وال��ذه��ان 
اجليل الثاني من العقاقير الطبية 
املعاجلة ملثل هذه احلاالت كما هو 
احلال يف اإلضطراب ثنائي القطب 
النفسية  اإلضطرابات  من  وعدد 
وهو ما يدفع بالكثير من األطباء 
إلى إعادة تقييم مدى سالمة هذه 
العقاقير التي قد تدفع باملرضى إلى 

الوقوع فريسة للبدانة التي تعمل 
بدورها على زيادة مخاطر اإلصابة 
بعدد من األمراض املزمنة األخرى 
كالسكر النوع الثاني وأمراض القلب 
وضغط الدم املرتفع.. كانت األبحاث 
قد أجريت على ما يقرب من 272 
مابني  أعمارهم  تراوحت  مريضا 
4 و19 عاما عانوا من ع��دد من 
م��اب��ني ذه��ان  النفسية  األم����راض 
واض���ط���راب ث��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ب ليتم 

تتبعهم لنحو 12 أسبوعا.
إكتساب  إلى  املتابعة  وأش��ارت 
هؤالء املرضى كيلوجرامات زائدة 
تراوحت مابني 3  بقيم مختلفة 
إلى 8 كيلوجرامات مع تزايد تراكم 
الدهون يف منطقة اخلصر واألرداف 
وهو ما شكل خطرا على صحتهم 
وزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب .

باعت  أن  الشهيرة  األملانية  فاغن  فولكس  لشركة  سبق  بعدما   
أكثر من 1.8 مليون سيارة ماركة غولف GTI، ها هي اآلن تطلق 
أول سيارة كابورليه من هذا املوديل.. تتميز سيارة غولف كابورليه 
اجلديدة مبحركها القوي الذي تبلغ قوته 155 كيلوواط  ) 210 
حصان (. وحتوي عدة مميزات منها سقف كهربائي وتكييف ونوافذ 
زجاجية ونظام سمعي ونظام حماية من االنقالب. ويتوقع أن يصل 
هذا املوديل إلى التجار منتصف الشهر القادم. وسيتم عرض تلك 
السيارة اجلديدة بسعر قدره 31350 يورو يف أملانيا. وعلى الرغم من 
تفوقها الواضح يف األداء على نظرائها املباشرين، إال أن سيارة غولف 

GTI كابورليه اجلديدة هي األكثر اقتصادية يف فئتها. وهي مزودة 
محرك تيربو بسعة 2.0 لتر، وميكنها االنطالق من 0 إلى 100 
كلم يف الساعة خالل 7.3 ثانية فحسب..  وتبلغ سرعتها القصوى 
237 كلم يف الساعة. وهو ما يتناقض مع استهالك الوقود مبقدار 
7.6 لتر لكل 100 ألف كلم وإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون مبقدار 
177 غرام لكل كلم. .  وتتميز السيارة بعدة أمور خارجية تخص 
 GTI مثل مدرأة املبرد حمراء اإلطار وممتص صدمات GTI ماركة
األمامي وناشر خلفي جديد وعوادم كروم وإضاءة خلفية بلمبات “ليد” 
وملحقات للعتبة على اجلانبني وعجالت أشابه مقاس 17 بوصة.

فولكس فاغن تطلق 
 GTI قريبًا سيارة غولف

كابورليه



القدم  ك��رة  يكن الع��ب  لم  لو 
لقلُت على الفور إنه من خيرة عدائي 
ألعاب القوى ومن أعنيه هو مهاجم 
الوطني  واملنتخب  األوملبى  ن��ادي 
»خليفة قريرة«  الذى ضّمه املدرب 
»عبداحلفيظ اربيش« الرتداء غاللة 
املنتخب األول وقد أحسن »اربيش« 
العب  قريرة«  ف�»خليفة  االختيار، 
سريع جداً، وصاحب مجهود سخى  
وهداف بارع  متى احسن استغالل 
الفرص.. لياقة بدنية  عالية  ورغبة 
كبيرة يف التألق واحرز األهداف وقد 
أبان عن امكاناته يف بطولة الربيع 
العربي التى جرت مبلعب طرابلس 
الدولي  واحرازه  لهدفني مهمني يف 
املباراتني الوديتني مع فريق املقاولون 
املصرى واملنتخب الرواندي بتونس
»خليفة قريرة«  سرعة فائقة 
يف امللعب.. حتركاته تتسم باخلطورة 
وتنذر بقرب تصيده ألحد األهداف 
اجلميلة  وحينما يكون يف اوج عطائه 
املنتخب  هجوم  يكون  واستعداده 
الوطني  يف قوته ما يتيح له حتقيق 

الفوز وضمان التألق الدائم.

خبـر وصـورة

قريرة اختيار 
مناسب للمنتخب

يومية سياسية شاملة 
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حكم ضعيف الشخصية ..  قليل الخبرة .. تنقصه الجرأة والكفاءة

ليبيا تتباهى باحتضانها ألمهر عدائي العالم

هدف غير شرعى للكاميرون .. وركلة جزاء صحيحة  للزوي
هل كان لعيسى حياتو تأثير على حكم المباراة؟!

خليفة قريرة

 ما بعد الكاميرون..!!
املنتخب  على  بالفوز  كثيرًا  ُسعدنا    
ال��ك��ام��ي��رون��ى ال�����ذى ج����اء يف وق���ت���ه مثل 
البلسم الشايف ليداوي جراحنا ويخفف 
التصفيات  يف  املتتالية  االخ��ف��اق��ات  عنا 
املؤهلة إلى املونديال العاملي عبر السنني 
عمن  املتفائلني  أشد  سألنا  فلو  املاضية، 
سيفوز مبباراة ملعب »الطيب املهيري« بني 
املنتخبني الليبى والكاميروني ملا توقع فوز 
منتخبنا على منتخب األسود ولو بهدف 
يتيم أو وحيد..قد يقول قائل وملا أنَت متشائم  
هكذا؟.. ال ال لسُت متشائمًا فكرة القدم 
حبلى باملفأجات والميكن البتة الرضوخ 
أو الركون لنتائجها وتوقعاتها وإال من كان 
يتوقع مغادرة هولندا لنهائيات  بطولة أمم  
أوروبا وخسارتها ملبارياتها الثالث ..التاريخ 
مليء مبفأجات الكرة وتقلب طقس نتائجها 
فهو ليس ربيعًا دائما أو خريفًا متواصالً 
أو شتاء قارسًا وليس مفرحًا يف الغالب أو 

محزنًا على األكثر .
باالصرار  الكاميرون  على  فزنا  نحن 
واحلماس  والرغبة يف اثبات الذات  وببركة 
املخلصني له .. فزنا على الكاميرون ألن ودعاء الليبيني الطيبيني املحبني لوطنهم 

اهلل ارد لنا أن نفرح ونسعد بهذا االنتصار 
التاريخي الذى يسجل ألول مرة بعد مضى 
مواجهة  أول  على  عامًا  ثالثني  من  أكثر 
إلى  النتيجة  فيها  آلت  كاميرونية  ليبية 

التعادل وكدنا نخسر يف آخر الدقائق !!
اآلن علينا طي صفحة مباراة الكاميرون 
وال��ن��ظ��ر  إل���ى م��ا ه��و آٍت  ف��ه��و األه���م ألن 
املحافظة على تصدر املجموعة ليس باألمر 
الهني لكنة يف احلني ذاته ليس باملستحيل بل 
يتعني وضع برنامج منظم ومعد إعدادًا جيدًا  
يفي مبتطلبات واستحقاقات املراحل املقبلة 
واملباريات املرتقبة، سيما التى سنواجه فيها 
الذى  امليراس  الكونغولي صعب  املنتخب 

سيالقينا على أرضه وبني جماهيره.
آمل أال نفرط فما وصل إليه منتخبنا 
من مكانة ورفعة، وما حتقق له من اجناز 
مستحق وألن الوصول  إلى القمة قد يكون 
امرًاسهالً  غير أن املحافظة على البقاء فيها 
يعد االصعب، ومادمنا قد اعتلينا القمة 
فال مناص من  التشبت بها والعض عليها 
وواجهتنا  أمر  من  كلفنا  مهما  بالنواجد 

من مصاعب.

وكي تكون كلمتنا منصفة  وموضوعية  
لتحليل أداء احلكم »منصور معروف«

اتصلت »املسار« بأحد خبراء التحكيم 
املحلى  واألفريقى الذى فّضل عدم ذكر 
اس��م��ه الع��ت��ب��ارات خ��اص��ة، ح��ي��ث أش��ار  
اخلبير الفنى  إلى أن احلكم االريتري  كان 
ضحية ملن اقحمه يف قيادتها من قبل جلنة 
التحكيم باالحتاد االفريقى لكرة القدم  
رغم أن من يترأسها هو رجل ذو كفاءة 
من دولة شقيقة غير أن االختيار لم يكن 
صائبًا بعد اصرار عضو جلنة التحكيم 
االفريقى االريترى »تسفاي« على اللجنة 
بأن ترشح  حكمًا من بالده وتستوصى 
به لدى جلنة »الفيفا« للموافقة عليه 
اجلزائرى  التحكيمى  العضو  قبل  من 
»بلعيد الكارن« ملكاسب شخصية بحثة 
دون النظر أو االلتفات الهمية وقيمة 
املباراة ومصير املنتخبني املشاركني فيها 
حيث أوضح اخلبير التحكيمى الليبى أن 
مكآفات »الفيفا« تختلف عن املكآفات التى 

مينحها االحتاد االفريقى لكرة القدم 
حلكام الوسط فعند »الفيفا« ينال حكم 
املباراة يف كل يوم ملدة خمسة أيام 500 
مائة  مبلغ  »الكاف«  مينح  بينما  دوالر 
دوالر عن كل مباراة ، وهنا يكمن الفرق  
ويتضح السبب الذى من أجله اصر عضو 
جلنة التحكيم بالكاف على الدفع باسم 
حكم مغمور  ملباراة من العيار الثقيل..!.
واض������اف خ��ب��ي��رن��ا ال��ت��ح��ك��ي��م��ى ان 
االريتري »معروف« ذهب ضحية   التخاذ 
القرارات اخلاطئة غير املدروسة حيث 
كانوا يعتقدون  أن املباراة سهلة لكنها 
كانت صعبة،  فاحلكم يف تقديري وحسب 
امل��ب��اراة ألن منتخب  املتابعة خ��اف من 
الكاميرون طرف فيها،  والكاميرون منها 
»عيسى حياتو«  رئيس االحتاد االفريقى 
العهد  حديث  حكم  وألن��ه  القدم  لكرة 
بالتحكيم ظهر بهذا املستوى الضعيف  
وبنّي بأنه لو  أدار املباراة حكم من احلكام 
الكبار القدامى ملا خشي منها  ألن احلكم 

صاحب اخلبرة واملكانة تهمه مصلحته 
وسمعته،  اسمه  على  املحافظة  ويريد 
ويسعى للوصول للنهائيات االفريقية  
وكأس العالم ايضا  وهنا يكمن الفرق. 
وأكد اخلبير التحكيمى  الليبي  فى  
حديثه الهاتفى مع »املسار« .. أنا ألول مرة  
اشاهد حكمًا بهذا املستوى  وقد  سبق 
وأن راقبُت  بعض احلكام األفارقة  من 
بينهم حكم من أريتريا  كان مستواه جيدًا 
»منصور  احل��ك��م  خبيرنا  ووص���ف   
م��ع��روف« ب��إف��ت��ق��اده ل��ل��ج��رأة وال��ك��ف��اءة 
ونقص اخلبرة الكافية حتى يستطيع 
واحلاسمة   املنصفة   ال��ق��رارات   اتخاذ 
وهنا  عّلق بالقول لو كان احلكم شجاعًا 
وجريئًا ملنح الفريق الليبي ركلة جزاء 
الشمس يف  صحيحة  واضحة وض��وح 
رابعة النهار بعد عرقلة الالعب »أحمد 
الكاميرونى  ال��زوي« من قبل احل��ارس 
»كاميني« الذى يستحق اخلروج بالبطاقة 

احلمراء..!! 

وعّدد اخلبير التحكيمى  األخطاء 
التى وقع فيها احلكم وكانت مؤثرة يف 
مسار اللعب بتغاضيه عن عدة أخطاء 
للفريق الليبى  من بينها اخلطأ الذى 
احتسبه على احلارس »محمد نشنوش« 
الذي جاء منه هدف التعادل للمنتخب 
احلارس  قدمي  أن  فرغم  الكاميرونى، 
كانا خارج املنطقة إال أن الكرة واليدين  
داخل املنطقة، وقد اعدنا شريط املباراة  

ووجدنا أن الكرة الزالت بالداخل« .
واختتم بالقول .. احلمد هلل أن 
املباراة انتهت لصالح منتخبنا وحقق 
املراد لكن مع ذلك ينبغي احلذر واالنتباه  
ملستوى بعض احلكام االفارقة والتركيز 
كفؤة  ليبية  عناصر  تبنى  ضرورة  على 
التحكيم  ول���وج جل��ن��ة  ع��ل��ى  وم��ق��ت��دره 
لليبيا  يكون  حتى  االفريقى  باالحتاد 
صوت فاعل ومؤثر فى دائرة اتخاذ القرار 
عند أهل الكاف  لنتجنب مستقبالً ظلم 
الفرق واملنتخبات الليبية على حد سواء .

عندما تكون الرياضة  وعندما تندرج حتت هده الكلمة كلمات 
اخر كاإلصرار والعزمية واإلرادة وعندما تتحول هده الكلمات الى 
اوثار موسيقية حتما لن جتد من يتغنى بهده السمفونية اجلميلة  
اال  سوى من حالفهم وسعفتهم معايير خاصة وتابثة ال تتأتى 
بجهد مضني وعطاء منقطع النظير هم من ينشدون حلنا عذبا 
عميقا تتصاعد فيه أنفاسهم بصمت تام  ال ينسجم معهم سوى 
من يقدر قيمة النتائج الكبيرة لذلك املردود الفريد من نوعه يف 
مثل هكذا انسجام  لتكون الكلمة االولى وهي الرياضة ملن كان لها 
وبها وحتول مع حتول السنني  يف وتيرة تصاعدية  ورمبا طويلة  
األجل بصورة خطفت  االنظار بسرعة فاقت هؤالء املمارسني الذين 
حتولوا بفضل طموحاتهم الى عدائيني مميزين  بل الى  اسماء 
المعة وأرقام ذهبية  ملعوا من خاللها يف ميادين امليدان واملضمار 
وهي اللعبة اجلامعة لكل الرياضات واأللعاب بل دون مبالغة هي 
)ام الرياضات واأللعاب (  ليختار القدر بعد غياب وغياب  غيبت 
فيه بالدي احلبيبة ليبيا عن املحافل واملناسبات الرياضية لعديد 
السنني بسبب واح��د ال غير وهو ان من كان يحكم ه��ذه  االرض 
الطيبة بقبضة من ظلم واستبداده كان اكبر أعدائه هي الرياضة 
يف حد ذاتها  وال��ذي انتهى من قاموس الليبيني الى غير رجعة 
ليكون البديل االول له هو الرياضة التي متثل يف العالم اجمع 
سفيرا ال يختلف عليه أثنان  وتكون منصة الطاغية املقبور السابقة 
هي حقيقة دامغة حلدث رياضي عاملي كبير  يختار فيه املنظمون 
ميدان الشهداء بطرابلس كموعد القامة  سباق الطريق الدولي 

بليبيا تكون فيه البداية والنهاية ومراسم التتويج  ورقعة وسط 
لبلد يعشق الرياضة ويتنفسها ليتوافق احلدث مع يوم مبارك هو 

اجلمعة  اخلامس عشر من الشهر احلالى  
بعد ان تواصلت اللجنة املنظمة مع املستهدفني من املشاركني 

األبطال الذين  وطأت أقدامهم ارض ليبيا يف رسالة تقطع الشك 
باليقني على امن  واستقرار ليبيا وتتأكد لكل املراقبني وخصوصا 
الزائرين عودة احلياة من ابواب عدة فتحت على مصرعيها متثلث 

عديد املواعيد الرياضية  

حيث مت  استقبال ضيوف  ليبيا الكرام من العدائيني والعداءات 
الذين مثلوا كل من املغرب وكينيا  واثيوبيا  واجلزائر  وبيالروسيا  
واكرانيا  واملجر  واليونان  وقطر  والبحرين وفرنسا  وليبيا البلد 
املنظم  وقد  أعربوا عن سعادتهم باملجىء الى ليبيا بعد ثورتها 

املباركة  فى السابع عشر من فبراير
 ولينطلق السباق من امام الفندق الكبير بطرابلس باجتاه الشرق 
حيت خط سير  السباق الذي امتدت  مسافته لعشر كيلوا مترات 
صوب مقر شركة ليبيانا بابي ستة الراعي الرسمي للسباق 

الذى  تنافست فيه اثنى عشر دولة مبا فيها ليبيا 
كبلد منظم لتدخل هده الدول يف حوار ساخن من خالل عدائيها 
األبطال ومبتابعة ومراقبة دقيقة ومدروسة من ابرز احلاضرين  
السيد  باكو بوراو رئيس االحتاد الدولي للماراثون وسباقات 

الطريق  ،  وبإشراف السيد رشيد بن مزيان املنظم الدولي 
املعروف  الى جانب حضور مميز للسيد  جون ماري قرال محلف 
االحتاد الدولي لقياس املدارات يف العالم للسباقات   وبتواجد بطل 

العرب االسبق املتميز السيد / ابراهيم بوطيب 
االول  الترتيب  للرجال جاء يف  بالنسبة  السباق  نتائج  وفى 
العداء الكيني فيلمون رونو بزمن 28.55 دقيقة  فيما حل ثانيا  
ك��ان يف  بينما  امل��غ��رب بزمن 28.59 دقيقة   م��ن  العريس  ج��واد 
الترتيب الثالث شيروت سيمون بزمن   2  املرتبة الثانية بزمن   
37.40دقيقة  فيما عرفت اجلزائرية إميان العلماني كيف تنتزع 

املرتبة الثالثة بزمن 37.44

تشابك المصالح وراء اختيار االريتري »معروف« لمباراة ليبيا والكاميرون!!

في أول سباق دولي على أرضها الحرة

 اتفقت كثير من اآلراء ووجهات النظر املتداولة يف الوسط الرياضي عن ضعف مستوى 
أداء احلكم االريتري »منصور معروف« الذى أدار مباراة املنتخبني الليبي والكاميروني ضمن 
تصفيات التأهل إلى كأس العالم بالبرازيل  وقد اجمعت تلك اآلراء وإن لم جنر ِسبرًا لها 
على أن  االريتري معروف لم يكن  معروفًا فى عالم صافرة كبار القارة  فهو حكم مستجد  

ُزج به  إلدارتها دون أن يكون متسلحًا بأقل مواصفات احلكم اجليد !!.

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية

■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

كتب:  املحرر الرياضي

 متابعة: أفلح على 
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رؤية
علي العزابي

من المسؤول عن تهميش المدرب الوطني ؟!
لو وجهت سؤاالً ألي متتبع للكرة الليبية وقلت له  
هل تعرف اسم مدرب ليبي يقود  أحد الفرق العربية 
يف أي بلد ألجاب على الفور )بال( والسؤال االكثر 
غرابة  وهو ملاذا ؟ واألجابة  ألن املدرب الوطني غير 
محظوظ يف عالم التدريب املحلي فكيف سيكون له 

موطىء قدم يف تدريب الفرق الرياضية العربية!
األندية الليبية على كثرتها مع استثناءات قليلة 
ال تفضل املدرب الوطني خاصة يف الدوري املحلس 
الطائلة   األم����وال  ل��ه  وت��دف��ع  فهي تفضل األجنبي 
وبالعملة الصعبة التي لم تعد صعبة على أنديتنا 
مقابل دفعها للمدرب األجنبي، باملقابل تدفع القليل 
للمدرب الوطني إن جنحت وتعاقدت مع القلة منهم 
وقد ال يزيد املرتب عن عشرة آالف دينار ليبي وهذا 
املبلغ ال يساوي ربع التعاقد مع العب محلي  وال 
ميثل نقطة يف بحر يف عقد العب أجنبي ال اسم وال 

وصيت له املهم أن يكون أجنبيًا ..!!
مالذي ينقص املدرب الوطني حتى يدرب باخلارج؟

وملاذا ال يكون لليبيا مدربون خارج نطاق حدودهم 
ولو كان يف أندية وفرق مغمورة ؟ 

ه��ل امل����درب ال��وط��ن��ي غ��ي��ر م��ؤه��ل لتحمل ه��ذه 
املهمة؟.. هل املدرب الليبي غير مطلع على اجلديد 
يف عالم التدريب ..؟ هل عامل اللغة مؤثر يف هذه 
الناحية ..؟ هل األعالم الرياضي الليبي مقصر يف 
حق املدرب الوطني ولم يسوق له خارجيًا ولم يدفع 
به إعالميًا؟ هل غياب االجنازات واأللقاب والبطوالت 
العربية واإلفريقية أضعفت من قيمة املدرب الوطني 

عن التدريب املحلي والعربي ؟!
أسئلة محيرة ومحرجة تؤكد أن عدة عوامل وأطراف 
ساهمت يف ركون امل��درب الوطني وبقائه مبعداً عن 
دائرة التواجد عربيًا ويف األساس محليًا وهي مجتمعة 
قللت من عطائه واسهاماته وهو الذي ال يقل كفاءة 
ومقدرة عن زمالئه املدربني العرب خاصة من تونس 
املوجودون دائما و بكثافة يف ال��دوري الليبي خالل 
املواسم املاضية  ودفعت به إلى ترقب املنافسات عن 
بعد دون أن يكون له تأثير مباشر يف قيادة أحد الفرق 
املحلية التي غّضت الطرف عنه وجعلته بعيداً عن 
األضواء ما غيبه عن هذا املجال الذي يتسع ألسماء 
ليبية فاعلة اثبتت قدرتها وإمكاناتها يف قيادة فرق 
محلية كثيرة للتويج باأللقاب والبطوالت و التي عجز 
املدربون الوافدون واألجانب عن حتقيقها على الرغم 
من كثرتهم وتعدد  تواجدهم يف مالعبنا مع استثناءات 

قليلة لبعض الفرق .
املدرب الوطني يف حاجة ماسة لالهتمام به ورعايته 
ودعمه والتعريف به والدعاية له يف املالعب املحلية 
والعربية واألفريقية حتى يأخذ حقه مثلما يناله 
غيره من باقي املدربني اآلخرين وكي ال يبقى مهمشًا 

ومنزويًا وبعيداً عن األنظار.

ezaabi05@yahoo.com
أسند االحتاد العربي للكرة الطائرة 
تنظيم البطولة العربية لألندية رقم 32 
على كأس األمير »فيصل بن فهد« إلى ليبيا 
يف شهر فبراير 2014 ، جاء ذلك خالل 
اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد العربي 
يونيو يف  السبت 16  يوم  الطائرة  للكرة 
العاصمة البحرينية املنامة ملناقشة تنظيم 
األندية  العربية على مستوى  البطوالت 
واملنتخبات )رجال ونساء( للكرة الطائرة 
داخل الصاالت والكرة الطائرة الشاطئية.

كما مت خ��الل ه��ذا االج��ت��م��اع إسناد 
تنظيم بطولة املنتخبات إلى تونس بعد 
اعتذار املغرب والتي ستقام يف النصف الثاني 
من شهر نوفمبر من العام اجلاري 2012

كما قررت اجلمعية العمومية إجراء 
تعديل يف بعض لوائح املسابقات التابعة 
االحتاد العربي للكرة الطائرة، ومن هذه 
التعديالت زيادة رسوم املشاركة يف البطوالت 
إلى 80 دوالر ًا بدالً من 60 دوالرًا باإلضافة 

إلى تخصيص جوائز مالية ملسابقات كرة 
الطائرة الشاطئية مبجموع 2200 دوالر، 
مقسمة على 1000 و 700 و 500 دوالر 
للفرق الفائزة.. وقررت اجلمعية العمومية 
أيضا إلزام املنتخبات واألندية بارسال قوائم 
العبيها قبل املشاركة يف البطوالت مبدة ال 
تقل عن 30 يومًا، كما تدرس خفض عدد 
الالعبني األجانب »غير العرب« املشاركني 
يف البطوالت بعد انتشار هذه الظاهرة. 

وفيما يلي أبرز القرارات التي خلصت 
إليها اجلمعية العمومية لالحتاد العربي 

يف اجتماعها يف املنامة:
*إسناد بطولة املنتخبات العربية والتي 
ستقام يف النصف الثاني من نوفمبر العام 
اجلاري )2012( إلى تونس بعد اعتذار 

املغرب عن استضافة البطولة.
*إقامة بطولة األندية العربية لعام 
2013 يف لبنان، وستكون مصر مرشحة 

الستضافتها يف حال اعتذار لبنان.

*إقامة بطولة األندية العربية )سيدات( 
لعام 2013 يف مصر.

ال��ع��رب��ي��ة للرجال  ال��ب��ط��ول��ة  *إق��ام��ة 
وس��ي��دات )ش��واط��ئ( يف قطر خ��الل شهر 

أكتوبر 2013.
العربية  املنتخبات  ب��ط��ول��ة  *إق��ام��ة 
للناشئني )مواليد 1995( لعام 2013 

يف تونس.
العربية  املنتخبات  ب��ط��ول��ة  *إق��ام��ة 

)سيدات( لعام 2013 يف األردن.
*إقامة البطولة العربية لألندية رقم 
32 على كأس األمير فيصل بن فهد ستكون 

يف ليبيا خالل شهر فبراير 2014.
*إق���ام���ة ب��ط��ول��ة ال��س��ي��دات ل��ألن��دي��ة 

السادسة عشرة يف سوريا.
*إقامة بطولة الشواطئ سيدات لعام 

2014 يف تونس.
يف  رج���ال  املنتخبات  بطولة  *إق��ام��ة 

لبنان 2014..

ويف تقرير كتبه »أحمد التيمومي« يف موقع كورة 
قال فيه : بعد أن استقر على املشاركة باملنتخب 
األول يف نهائيات النسخة التاسعة لكأس العرب، 
يأمل املنتخب الليبي يف ترك بصمته عربيًا بعد أن 
تألق إفريقيًا يف اآلونة األخيرة وقدم مستوى أكثر 
من رائع خالل مشاركته الثالثة يف نهائيات كأس 
األمم اإلفريقية التي أقيمت يف غينيا االستوائية 
واجلابون بداية العام اجلاري ثم حقق ما كان يراه 
البعض مستحيالً وتغلب على »أسود الكاميرون« 
بهدفني لهدف على ملعب الطيب املهيري مبدينة 
صفاقس واعتلى صدارة املجموعة التاسعة يف 
كأس  لنهائيات  املؤهلة  اإلفريقية  التصفيات 
العالم بالبرازيل 2014 تأسس االحتاد الليبي 
لكرة القدم عام 1962 وانضم لالحتاد الدولي 
بعدها بعامني وحتمل هذه املشاركة الرقم 4 يف 
تاريخ الكرة الليبية يف النهائيات العربية خالل 

النسخ ال 8 السابقة.
خالل مشاركته األول��ى يف النسخة الثانية 
الليبي يف  املنتخب  عام 1964 جنح  بالكويت 
الظفر باملركز الثاني بفارق نقطة عن املنتخب 
العراقي بعد انتصارين على لبنان )2 - 1( واألردن 
)5 - 2( و تعادلني )1 - 1( مع الكويت والعراق.
الثالثة  النسخة  خالل  الثانية  املشاركة  يف 
بالعراق عام 1966 واصل »أبناء املختار« تألقهم 
وعادوا باملركز الثالث بعد فوز كبير على لبنان 
املجموعة  ت��ص��در  أن جن��ح��وا يف  ب��ع��د   )1 -  6(

عمان  سلطنة  على  ساحقني  ب��ف��وزي��ن  الثانية 
)21 - 0   وعلى اليمن )13 - 0( وتعادلني مع 
سوريا وفلسطني دون أهداف، قبل أن يقف »أسود 
الرافدين« مجددًا أمام طموح زمالء الهداف »علي 
بثالثية مقابل هدف يف  ويتخطوهم  البسكي« 

الدور قبل النهائي.. 
يف النسخة السابعة التي نظمتها العاصمة 
القطرية الدوحة لم يقدم املنتخب الليبي املستوى 
الذي يرضي طموح أنصاره وودع البطولة منذ 
الدور األول بعد خسارتني أمام قطر واألردن يف 
املجموعة األولى.. خالل مشاركاته السابقة لعب 
املنتخب الليبي 12 مباراة فاز يف 5 منها وتعادل 
يف 4 وخسر 3 و سجل جنومه 52 هدفًا وتلقت 
شباكهم 13 هدفًا فقط، وكان أكبر فوز له على 
سلطنة عمان )21 – 0( يف نسخة العراق 1966 
أما أكبر خسارة فكانت أمام العراق )1 - 3( يف 

لقاء قبل نهائي النسخة نفسها.
املدرب الوطني عبداحلفيظ أربيش الذي تولي 
مهمة قيادة املنتخب الليبي خلفًا للبرازيلي ماركوس 
باكيتا يف الثامن من مارس املاضي،أعلن عن قائمة 

من 24 العبًا خلوض النهائيات العربية .
ورغم ابتعاد بعض النجوم الذين ينشطون يف 
أندية خارج ليبيا كالهداف أحمد الزوي وزكريا الاليف 
و إيهاب البوسيفي وحسني اإلدريسي و محمد منير 
وندمي ثابت إال أنه ميلك بعض النجوم القادرين 
على صنع الفارق كحارس فريق االحتاد محمد 

نشنوش الذي عّوض غياب احلارس الكبير سمير 
عبود يف لقاء الكاميرون األخير يف تصفيات املونديال 
ومعه زمالؤه يونس الشيباني ومحمد املغربي وحمد 
السنوسي مدافع أهلي بنغازي وصاحب الهدف 
التاريخي يف مرمي الكاميرون و أحمد سعد باإلضافة 
لنجم اخلط األمامي أمين زايد.. املنتخب الليبي 
الذي يحتل املركز رقم 42 عامليًا و الثاني عربيًا 
برصيد 608 نقاط يبدأ مسيرته يف البطولة بلقاء 
املنتخب اليمني على ملعب جدة يف23 من يونيو 
ثم يواجه نظيره املغربي بعدها بثالثة أيام على 
امللعب نفسه يف اجلولة الثانية قبل أن يختتم الدور 

األول مبواجهة املنتخب البحريني مبلعب فهد 
بالطائف يف29من الشهر نفسه.

فيما يلي قائمة املنتخب الليبي التي ستشارك 
يف البطولة العربية : محمد نشنوش – أحمد عزاقة 
– أحمد العماري – عبدالعزيز بالريش – يونس 
الشيباني – وليد السباعي – علي سالمة - محمد 
قناو – معتز املهدي - محمد الغويل - مروان املبروك 
– فيصل البدري – ربيع الاليف - محمد الصناني 
- ادريس القطعاني – سالم عبلو – محمد املغربي 
– حمد السنوسي - أمين زايد – أحمد الصغير – 
محمود بحير – أحمد سعد – محمد الغنودي .

بطولة األندية العربية للكرة الطائرة في ليبيا العام القادم

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية

■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

انتعاشة رياضية نشطة يف لعبة  األي��ام  تشهد ليبيا هذه 
كرة الرقبي التي دخلت البالد عام 1989التي كانت فيه وتيرة 
األداء والعطاء قد ارتفعت إلى مستويات عالية بالرغم من قلة 
اخلبرة  وحداثة اللعبة بليبيا لتقف بعض ضعاف النفوس يف 
تلك السنوات باملرصاد بعد أن سجلوا جناحًا جديدًا ألبناء 
اللعبة من املميزين الذين كان  لهم الفضل يف التعريف وتأكيد 
ممارسة لعبة الرقبي بعد أن متكنوا من تكوين منتخب مغمور 
استطاع أن يجاري بعض فرق اخلبرة يف مالطا وبعض الفرق 
االجنبية االخرى التي تزور ليبيا كفرنسا واجنلترا بالتنسيق 
السري وتنظيم مباريات خفية يف مالعب تتوارى  عن االنظار 
الى احلياة  اللعبة  والعود أحمد كما يقولون هذه  وتعود 
الرياضية يف ليبيا وتشهد اهتمامًا متواضعًا من محبيها الذين 
ساهموايف إثراء احلركة التنافسية بفرق تكونت حديثًا وهي االهلي 
بطرابلس والترسانة والشرطة ونظمت مباريات ودية يف خطوة 
نحو الرقي بهذه اللعبة اجلديدة القدمية وذلك مبالعب قرية 
املغرب العربي بطرابلس وستتواصل عملية انتساب املمارسني 
لهذه اللعبة بعد ان ارتفع العدد الى اكثر من 60  العبا من 
طرابلس فقط الى جانب اثنني من الالعبني األجانب  فيما 
يضيف السيد جمال عابد الذي كان له الفضل يف تأسيس فرق 
لعبة الرقبي بليبيا احلبيبة الذي يعول صحبة من معه من 
محبي هذه اللعبة الى مراتب متقدمة واعتمادها وتعزيزها 
باحتاد ينضوي حتت لوائه  كل مزاولي ومحبي لعبة الرقبي.

يبدو أن الدولي »يونس الشيباني« مدافع منتخبنا الوطني 
لكرة القدم يف طريقه خلوض جتربة احتراف جديدة تختلف 
متام االختالف عن مغامرته األخيرة يف ال��دوري املغربي مع 
فريق »أوملبيك خريبكة« الذي عّبر ل�)ملسار( عن عدم رضاه عنها 

لتواضع مستوى وحتى طموحات ذاك الفريق املغربي .
الوجهة هذه املرة ستكون شرقًا وحتديدًا يف الدوري املصري 
حيث بات »الشيباني« على أعتاب التوقيع للنادي اإلسماعيلي 
املنياوي«  »صبري  وبني  بينه  جرى  اتصال  على  بناًء  املصري 

املدير الفني لإلسماعيلي .
وطلب املنياوى من الالعب سرعة احلضور إلى اإلسماعيلى 
لالنضمام إلى فترة اإلعداد بعد أن اتفق معه علي كافة تفاصيل 

عقده  بحسب األخبار التي ظهرت مؤخرًا.
وكانت عيون نادي اإلسماعيلية قد تابعت »الشيباني« يف 
أغلب املباريات التي خاضها مع »خريبكة« املغربي وكذلك مع 
تعزيز صفوفه مبدافع يف  الفريق يف  ويأمل  الليبي  املنتخب 

قيمة وحجم »يونس الشيباني«.
ومن املعلوم أن يونس الشيباني مواليد 27  يونيو 1981 
من أفضل املُدافعني على املستويني العربي واإلفريقي ساهم 
ب�ِشكل كبير يف وصول فريقه االحتاد ل�ِنصف نهائي دوري أبطال 
وتفوق على عديد  أه��داف   5 2007، عندما سجل  إفريقيا 
ُمدافعًا،  يلعب  أن��ُه  رغم  السمراء  القارة  يف  الكبار  املُهاجمني 
وميلك تسديدات قوية جدًا وحقق يونس عدة ُبطوالت مع ناديه 
استدعاؤه يف عام  2003  الليبي ومت  املُنتخب  االحتاد ومع 
أحد  وه��و  املُنتخب  مُيثل  اآلن  إل��ى  والزال  املُنتخب،  ل�ِتمثيل 

األعمدة الرئيسة التي ال مُيكن االستغناء عنها.

 عودة لعبة غابت  طوياًل

األسماعيلي المصري يتودد 
ليونس الشيباني

»أحفاد المختار« في مهمة خاصة الستعادة أمجاد 
الستينيات بكأس العرب

آثر اجلهاز الفني للمنتخب الليبي األول لكرة القدم الذي يقوده »عبداحلفيظ 
اربيش« املشاركة بالعبي املنتخب املحليني أي غير املحترفني يف نهائيات كأس 
العرب التي ستستضيفها جدة السعودية بداية من يوم اجلمعة القادم ويعول 
اربيش على االستفادة من هذه البطولة لتهيئة الفريق وإتاحة الفرصة أمامه 
خلوض أكبر قدر ممكن من املباريات القوية السيما وأنه سيركن للراحة ولن 
يلعب أية مباراة رسمية حتى شهر أكتوبر القادم يف التصفيات األفريقية ثم 
سيخوض يف شهر مارس من العام املقبل مباراته مع الكونغو يف تصفيات 
مونديال البرازيل وهي فترة طويلة يحتاجها خاللها أي فريق للعب عدة 

من مباريات للحفاظ جتانسه واستعداده .

اختارت جلنة التحكيم باالحتاد العربى  
لكرة القدم املساعد الدولي  الليبي »فؤاد 
املغربي« للمشاركة يف إدارة منافسات بطولة 
كأس العرب  التى تستضيفها اململكة العربية 
السعودية يف الفترة من 22 من شهر يونيو 

احلالى الى 7 من شهر يوليو املقبل. 
وكانت آخر  مشاركة  للمساعد الدولي 
إدارة  يف  مساهمته  املغربي«  »ف��ؤاد  الليبي 

مباراتني يف الدورة العربية احلادية عشرة 
التى أقيمت بقطر حيث كان حكمًا للراية يف 
مباراتي الكويت والسعودية والكويت وعمان.  
 ويعد اختيار املغربي لهذه املهمة تأكيدًا  
آخر على قدرته  يف إدارة أقوى وابرز املنافسات 
العربية  نظرًا ملستواه املتطور ورغبته يف 
التظاهرات  هذه  مثل  يف  النجاح  حتقيق 

الدولية. 

على إثر تألقه مع املنتخب الوطني 
يف تصفيات كأس العالم املؤهلة للبرازيل 
وإحرازه لهدفني يف مرمى منتخب التوغو 
والكاميرون وترجيحه لكفة نادي البنزرتي 
التونسي باحرازه ألكثر من خمسة أهداف.

أب�����دت ع����دة أن���دي���ة أوروب����ي����ة ضمها 
ل��ل��م��ه��اج��م أح��م��د ال����زوي وه���ي أوك��س��ي��ر 

الفرنسي وإندرخلت البلجيكي وبشكتاش 
التركي .. وقد تلقت إدارة النادي البنزرتي 
هذه العروض وهي بصدد دراستها بعد أن 
حتيل املوضوع برمته إلدارة نادي االحتاد 
ال��ت��ف��اوض يف موضوع  ال��ت��ي متلك ح��ق 
إنتقال ال��زوي من عدمه إل��ى أح��د هذه 

الفرق األوروبية.

فؤاد المغربي
في بطولة كأس 

العرب  

هل يلعب
 الزوي ألوكسير 

الفرنسي ؟

 فاحت حبلوص
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 من وحى المسار
فيصل فخري

ت����ع����ددت وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر و اخ���ت���اف 
مضامينها يف إطار تقومي نشاط الشباب 
والرياضة يف ليبيا تؤكد حقيقة إيجابية وهي 
التقاء جميع اآلراء واملقترحات يف بوتقة 
غاية واحدة ومهمة جدًا وهي محاولة تفعيل 
مسار النشاط الشبابي الرياضي من أجل 
والصحيح  السليم  الهيكل  إل��ى  ال��وص��ول 
لقطاع الشباب والرياضة واالرتقاء بأساليب 
األداء ليتناسب مع املبادئ واملفاهيم السامية 
والصحيحة للرياضة بطابعها اإلنساني ثم 
االجتماعي وعندما أعلن عن تأسيس وزارة 
استبشر اجلميع خيرًا  والرياضة  الشباب 
أف���راد األس��رة  ل��دى جميع  وس��اد االعتقاد 
ال��ري��اض��ي��ة ب���أن إن��ش��اء ه���ذه ال�����وزارة دليل 
قطاع  بأهمية  املسؤولني  وعي  على  قاطع 
الشباب والرياضة ودوره الفعال واإليجابي 
لبناء  القوية  واألس��س  القواعد  إرس��اء  يف 
املجتمع اإلنساني فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا 
الشباب  أن  باعتبار  وحضاريًا  واقتصاديًا 
من أهم شرائح املجتمع وأكثرها تأثيرًا يف 
تسيير جميع املجاالت مبختلف مضامينها 
إلى درجات الرقي والتطور املعنوي واملادي 
لذلك وعقب تأسيس وزارة الشباب والرياضة 
خضع  املهمة،  الزمنية  الفترة  هذه  خال 
اآلراء ووجهات  التأسيس جلملة من  هذا 
النظر بشأن الهيكل اإلداري وما يتبعه من 
العاقة  وطبيعة  وفنية،  تنظيمية  أجهزة 
املباشرة وغير املباشرة بني هذه الوزارة وبني 
املؤسسات والتنظيمات الشبابية والرياضية 
والثقافية واالجتماعية، ومحاولة التعرف 
على القوانني واللوائح التي حتدد نوعية 
حجم هذه العاقات املتعددة، ولعل من أهم 
هذه التساؤالت، ما يتعلق بشرعية العاقة 
بني وزارة الشباب والرياضة واللجنة األوملبية 
الوطنية وما يتبع ذلك من تساؤالت الحقة 
والعاقة بني هذه  بشأن طبيعة االرتباط 
الوزارة )األمل( وبني املؤسسات أو األندية 

الرياضية الثقافية االجتماعية.
والشك أن هذه التساؤالت ووجهات النظر 
املختلفة تعتبر ظاهرة صحية تهدف إلى 
حتقيق األفضل ومتكني الشريحة املهمة من 
املجتمع االستفادة من مخططات ورعاية 
أهم  اس��م  التي حتمل  ال���وزارة  واهتمامات 
شرائح املجتمع اإلنساني فاعلية وواقعية 
وه���ي ش���رائ���ح ال��ش��ب��اب  واع��ت��ق��د أن وزارة 
مرة  ألول  أنشئت  التي  والرياضة  الشباب 
يف عام 1968 قد جسدت على أرض الواقع 
يف تلك الفترة األسس الثابتة لدورها يف 
خدمة قطاع الشباب والرياضة وبناء الهيكل 
التنظيمي لهذا القطاع املهم وعقب اإلعان 
على تأسيس اللجنة األوملبية الليبية يف عام 
1962 اتضحت معالم النشاط الرياضي 
الداخلي  فنيًا وتنظيميًا على الصعيدين 
واخلارجي، ثم حتددت طبيعة العاقة اإلدارية 
بني وزارة الشباب والرياضة عندما مت تكوينها 
وبني اللجنة االوملبية الوطنية التي تضطلع 
مبسؤولية اإلدارة الفنية واإلشراف التنظيمي 
على النشاط الرياضي يف ليبيا من خال 
الرياضية وفق  األلعاب  احتاداتها جلميع 
تخضع  ال��ت��ي  الفنية  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ني 
لها جميع اللجان الوطنية املكّونة للجنة 
األوملبية الدولية و لذلك فإن التعاون الفكري 
والتنظيمي بني وزارة الشباب والرياضة وبني 
اللجنة األوملبية وما يتبعها من احتادات هو 
السبيل األمثل إلى ايجاد املسار الصحيح 
واملتني لنشاط الشباب والرياضة يف ليبيا

بعد تجربة المغرب ولبنان ..

يونس الشيباني : خريبكة ال يرقى لمستوى االتحاد و أدرس عدة عروض
وليد السباعي : تلقيت عديد العروض وأنا على ذمة األهلي بطرابلس

الاعبان خاضا هذا املوسم جتربتي احتراف جديدة تتباين كل 
منهما عن األخرى يف الدوريني املغربي بالنسبة للشيباني، واللبناني 
بالنسبة للسباعي ، فمن جهته يقول يونس الشيباني أن جتربته مع 
فريق اوملبيك خريبكة املغربي لم تكن كما كان يتمنى نظراً لوضعية 
الفريق ومستواه املتواضع وهو غير راٍض عنها بقطع النظر عن 
كونه استفاد منها الكثير، بينما عّبر وليد السباعي عن رضاه عن 
التجربة التي قضاها يف الدوري اللبناني يف صفوف فريق النجمة 

السيما وأنه بحسب قوله من أبرز الفرق اللبنانية .
الشيباني : تلقيت عدة عروض احترافية

اعتبر املدافع يونس الشيباني أن جتربته األخيرة يف الدوري 
املغربي رغم أنها لم ترتق إلى مستواه ولم تكن يف مستوى طموحاته 
إال أنها باملقابل أفادته كثيراً وتعلم منها بعض األمور املهمة التي 

ستفيده يف مسيرته الرياضية املقبلة.
 وأكد الشيباني أن نادي أوملبيك خريبكة رغم مكانته يف املغرب 
غير أنه الميكن البتة أن يرتقي ملستوى وامكانات ناديه االحتاد ألن 
الفرق بني الناديني بحسب كامه بنينَ وكبير ، وكشف الشيباني أنه 
تلقى عدة عروض احترافية وصفها باملهمة واملغرية خاصة من بعض 
الفرق اخلليجية املعروفة وهو عاكف حاليًا على دراستها الختيار 
املناسب واألفضل منها وسيعلن عن وجهته املقبلة متى يستقر على 

الرأي السديد الذي يناسبه ويرى أنه األجدى واألنسب له .
ولم يترك الشيباني الفرصة متضي دون أن ينحى باحلديث عن 
مشاركة املنتخب األخيرة يف كأس أفريقيا والتي وصفها بالرائعة 
واملتميزة رغم كل الظروف التي صاحبتها واعتبر أن أداء ومستوى 
املنتخب خالها كان بطوليًا بشهادة اجلميع ووجه الشكر للجهاز 
الفني يف تلك النهائيات بقيادة البرازيلي »باكيتا« ومساعده آنذاك 
»عبداحلفيظ اربيش« ، ووصف الشيباني أداء املنتخب يف مباراتيه 
األخيرتني يف لومي وصفاقس أمام منتخب التوجو ومنتخب الكاميرون 
ضمن تصفيات إفريقيا املؤهلة ملونديال البرازيل 2014 بالبطولي 
والكبير وقال: إن التعادل مع التوجو وقهر أسود الكاميرون كان بتوفيق 
من اهلل عز وجل وبفضل إصرار وعزمية الاعبني واجلهاز الفني 

وكل الظروف التي تهيأت أمامهم ودعوات 
ومساندة الليبيني ملنتخبهم الوطني .

التشبيب البد منه !!
املدافع يونس الشيباني الذي انطلق من حتدي طمينة وملع يف 
أوملبي الزاوية وتألق يف االحتاد عّبر عن أمله يف أن يلقى الاعبني 
الناشئني مزيد الدعم ودعا إلى ض��رورة إعارتهم االهتمام األبرز 
ألنهم ميثلون املعني الذي ال ينضب والقاعدة األساسية جلميع 
منتخباتنا الوطنية يف جميع األلعاب الرياضية وعبر عن  سعادته 
بالدفع بعدد من الاعبني اجلدد والصغار يف صفوف املنتخب األول 
ليكتسبوا اخلبرة ويكونوا الرافد لزمائهم من أصحاب التجربة 
الكبيرة متمنيا يف الوقت ذات��ه أن يجدوا فرصتهم يف االحتراف 
ألنهم ميتلكون اإلمكانيات الفنية التي تؤهلهم للبروز يف أي مكانا 

يتواجدون فيه.
مصراته يف قلبي

قلُت له: بعيداً عن الرياضة وكرة القدم ماذا تود أن تضيف فقال 
دون تردد اسمح لي أن أعبر عن اعتزازي بأني مواطن ليبي يجيش 
قلبه بحب بلده واعتزازه مبدينته الصامدة مصراته فهي روحه كما 

أن ليبيا يف سويداء وجدانه 
ذمة  على  وأنا  العروض  عديد  تلقيت  السباعي: 

فريقي األول
كشف مدافع منتخبنا الوطني وليد السباعي أنه باق 
على ذمة فريقه األهلي بطرابلس رغم العروض العربية 
التي أملح إليها وأكد أنه دائما رهن إشارة ناديه األهلي 
بطرابلس متى عادت احلياة للدوري الليبي ، 
وأشار السباعي بأنه راض عن جتربته 
م�����ع ف����ري����ق ال��ن��ج��م��ة 
اللبناني 

الذي انتهى ارتباطه معه مع نهاية شهر مايو املاضي وقال أن اجلهاز 
الفني للفريق اللبناني متمسك به ويرغب يف جتديد ومتديد التعاقد 
معه وذلك بعد املستوى الذي قدمه معه حيث لم يتغب عن أية مباراة 
يف الدوري .. وقال السباعي إن مستوى الدوري اللبناني قريب إلى 
حد كبير من الدوري الليبي ودعا بأن يحذو القائمون على الكرة 
الليبية حذو نظرائهم يف لبنان من حيث التنظيم والدقة يف املواعيد 

وااللتزام بها.
مدربنا يلعب معنا !!  

قد تكون من النوادر أن يكون مدرب أي فريق هو أحد العبيه 
وهو مايحدث يف فريق النجمة اللبناني حيث يتولى اإلشراف على 
تدريبه املدرب »موسى حجيج« وهو يف الوقت ذاته أحد العبي الفريق 
يلعب ويدرب يف آن واحد ، ويصف السباعي مدرب وزميله يف الفريق 
موسى حجيج بأنه مدرب متميز والعب يقف على إمكانات ومهارات 

ممتازة وهو من أفضل الاعبني يف تاريخ الكرة اللبنانية .
املهارة واالمكانات متيز الالعب الليبي 

وليد السباعي الذي يعد من بني أبرز األسماء يف تاريخ النادي 
األهلي بطرابلس يرى أن الاعب الليبي يتفوق على نظرائه بأنه 
يتميز باملهارة واملوهبة واإلمكانات الفنية العالية التي جتعله يبرز 
يف أي مكان يتواجد مع التركيز على أهمية العقلية االحترافية 
والواعية التي تأتي يف املقام األول لنجاح أي العب ، وقال أن الفرص 
االحترافية األخيرة التي تهيأت لعدد من الاعبني الليبيني من شأنها 
أن تسهم يف النهوض بالكرة الليبية التي تنتظرها عديد االلتزامات 
الدولية املقبلة ، ودعا السباعي إلى ضرورة الدفع بالاعبني اجلدد 
والصغار يف السن خاصة يف صفوف املنتخب األول وأن تتح لهم 
الفرص املشاركة بالبطولة العربية بجدة السعودية لكي يستفيدوا من 
اخلبرة والتجربة واالحتكاك مبنتخبات تفوقنا استعداداً ومشاركات 

يف هكذا بطوالت عربية.
 مالبس احلكام تضيع يف املطار .. !!

تفاجأ القائمون على اللجنة التسييرية 
لاحتاد الليبي لكرة القدم بتعرض الشحنة 
اخلاصة ببدل احلكام التي وصلت من 
االحتاد الدولي» الفيفا« قد تعرضت 
للعبث واختفت منها عدد من 
األطقم التي كان من املفترض 
أن  يكون عددها 17 بدلة 
وأل����ق����ى رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ت��س��ي��ي��ري��ة ب��ال��ائ��م��ة 
على املوظف الذي استلم 
الشحنة ولم يقم بتوثيق 
وصولها  أثناء  الواقعة 
إل����ى امل���ط���ار وك��ش��ف أن 
احتاد الكرة شكل جلنة 
ملتابعة األمر مع اجلهات 

ذات العاقة !! 

 فاحت حبلوص

مدافعان صلبان خلوقان ملتزمان، ووجودهما يف 
امليدان يبعث االرتياح واالطمئنان ومع اختاف جنسيات 
وثقافات املدربني الذين تناوبوا على منتخبنا الوطني 
يف السنني األخيرة إال أن اجلميع وحتى املحليني منهم 
اجمعوا على اختيار الشيباني والسباعي يف صفوف 
املنتخب كونهما ميثان قيمة ثابتة وكبيرة كتلك التي 
كان ميثلها احلارس سمير عبود الذي آثر الركون إلى 

الراحة ليتجه إلى مجال تدريب احلراس يف ناديه.

من بني الطرائف التي عاشها منتخبنا الوطني لكرة القدم 
يف العاصمة التوجولية »لومي« هو أن طهاة وعاملي مطعم 
الفندق الذي أقام فيه منتخبنا هناك يف لومي وهم جميعا 
من بنني كانوا يشجعون فريقنا الوطني ويتمنون له التوفيق 
يف مباراته مع نظيره التوجولي وكان ُيسُرون ويهمسون بذلك 
موظفو  بأمرهم  ويعلم  يسمعهم  أن  خشية  لاعبينا  خفية 
الفندق وهو ماجعل إداريي منتخبنا الوطني مينحوهم عددًا 
للملعب وشجعوا  توجهوا  للمباراة وفعاً  الدخول  تذاكر  من 
منتخبنا وفرحوا بالنتيجة الطيبة التي حققها هناك ومتنوا 

له التوفيق يف بقية مشواره التصفوي!! 

ب��ادئ األم��ر احلكم  اختار االحت��اد العربي لكرة القدم يف 
الدولي الليبي مساعد »فؤاد املغربي« للمشاركة يف إدارة مباريات 
كأس العرب بجدة التي ستستضيفها السعودية حتى اخلامس 
من شهر يوليو القادم ثم عاد ليضيف احلكم الدولي »وحيد 
صالح« لقائمة حكام الوسط يف البطولة بطلب من احتاد الكرة 
الليبي الذي امتعض يف رسالة لاحتاد العربي عن عدم وجود 
حكم وسط ليبي يف هذه البطولة وهو مادفع باالحتاد العربي 

لاستجابة للطلب.
والسؤال املطروح هو ملاذا هذا التجاهل للحكام الليبيني 
الذي كنا نحسبه إفريقيا فقط؟ وإلى متى سيستمر ؟ وهل 
األمر مرتبط بعاقاتنا مع االحتادين العربي واإلفريقي ؟ أم 
أن مستويات حكامنا هي التي تضعهم يف هذه اخلانة الضيقة 

وجتعلهم يف الغالب حكام من الدرجة الثانية !!
األم��ر يحتاج إل��ى إع���ادة نظر ودراس���ة سريعة ألن��ه جدير 

باالهتمام واليحتمل االنتظار !!!! 

اصطدام مدافع منتخبنا الوطني لكرة القدم علي سامة بأحد 
العبي الكاميرون يف مباراة ملعب صفاقس عن إصابة سامة على 

مستوى الذقن 
ما اضطر طبيب املنتخب إلجراء عملية خياطة له بني شوطي 
اللقاء وصلت إلى » 4 غرز « وتخيلوا حجم األلم الذي الشك أنه 
سيتضاعف مع بذل اجلهد والعرق واالحتكاك باآلخرين يف مباراة 

مهمة .
سامة دخل الشوط الثاني ولعب بكل بسالة وحتمل بل حتامل 
على أمله ونفسه وأدى بشكل طيب واستمات صحبة زمائه يف إيقاف 
خطورة الكاميرونيني إلى أن جاء الهدف القاتل الذي منح فريقنا 
الوطني النقاط الثاث التي أكد اجلميع أنها مبثابة هدية وباقة 

ورد لزميلهم املقاتل سامة  .. نقول لسامة سامات يابطل. 

 احتضن ملعب نسيم البحر للعبة الغولف بتاجوراء  على مدى 
يومني متتاليني  منافسات بطولة الناشئني واالواسط للغولف الى 
اشرف عليها ونظمها االحتاد العام الليبى للعبة مبشاركة  اكثر 

من عشرين العبا مثلوا عددًا من االحتادات الفرعية  باملناطق
 وقد حتصل  الاعب محمد عبد احلليم املبروك من االحتاد 
الفرعى ببنغازى على الترتيب االول فى فئة الناشئني وجاء فى 
الترتيب الثانى  احمد البهلول الشكشوكى من االحتاد الفرعى 
من طرابلس ونال الترتيب الثالث عبد املالك العمارى من االحتاد 

الفرعى  بطرابلس .
امل���ودي من  اهلل  االواس���ط حتصل أحمد عبد  وف��ى منافسات 
املرتبة االولى وجاء نبيل حبارات   االحتاد الفرعى بالزاوية على 
من االحتاد الفرعى بطرابلس فى الترتيب الثانى و  نال طه ادريس 

الترتيب الثالث.
 وفى الفتيات حتصلت هنيدة حبارات على املركز االول ونالت 
الترتيب الثانى  عائشة ادريس وجاءت ثالثة تسنيم عبداهلل حبارات

  وفى ختام البطولة كّرم االحتاد العام للغولف عددًا من الرعيل 
االول من الاعبني واملدربني الذين كان لهم اسهام مباشر فى تواصل 
مسابقات اللعبة وممن كان لهم السبق فى التعريف برياضة الغولف 

واقامة نشاطاتها وبرامجها املختلفة. 

كل من تابع مباراة منتخبنا الوطني 
مع نظيره الكاميروني التي جرت مبلعب 
الطيب املهيري بصفاقس البد وأنه شاهد 
تلك اللقطة البطولية التي استمات خالها 

الاعب »عبدالعزيز بالريش« بالدفاع عن 
مرماه من خطر محدق عندما تعرض لشد 
عضلي شديد وهو يستعد إليقاف مهاجم 
كاميروني يحاول االقتراب من مرمانا ورغم 

اإلصابة إال أنه حتامل على نفسه وجتاسر 
ول��م يقف حتى أزال اخلطر وح��ال دون 
اختراق ذاك الكاميروني يف لقطة بطولية 

جتلت فيها الوطنية الكبيرة والعالية .

طهاة بنين في التوجو شجعوا منتخبنا

 وحيد في جدة..!

اختتام بطولة الناشئين  سالمات ياسالمة
واألواسط للغولف

المقاتل بالريش 

يومية سياسية شاملة 
محليات

عـيـن الـحـقـيـقـة 

حترص اجلماهير الرياضية على متابعة كرة 
القدم التي عشقتها حتى النخاع، فأصبحت بالنسبة 
لهم مثل رغيف اخلبز !! وتعتبر اجلماهير فاكهة 

الكرة ألن لها تأثيراً كبير اً يف نتيجة أية مباراة...
دائما ما حترص اجلماهير على حضور املباريات 
لكي تؤازر فرقها ومنتخباتها، ويف أحيان كثيرة تكون 
هذه اجلماهير العامل السلبي لفرقها ألن هناك 
عديد الغوغائيني واملتعصبني واملتشدقني أساءوا 
إلى جمال كرة القدم ولم يلتزموا بالتشجيع املهذب، 
فجعلوها وسيلة لغرس احلقد والكراهية يف نفوس 
اآلخرين وذلك بتصرفاتهم املشينة وبألفاظهم البذيئة 
وبأعمالهم الفاسدة التي يستحي منها الشيطان ! 
وهذا يدل على االنحطاط واإلسفاف والتخلف لدى 
هذه اجلماهير املريضة نفسيًا وتربويًا وأخالقيًا ! 
فهذه اجلماهير ال هم لها سوى اجللوس يف املقاهي 
وعلى مدرجات املالعب لشتم آباء وأمهات الالعبني 
وهتك أعراضهم ومس كرامتهم يف صورة تبكي العيون 
وتدمي القلوب.. واألسباب التي جعلت اجلماهير 
تنساق وراء هذه األشياء السلبية عديدة إال أن السبب 
الرئيس يكمن يف عدم تلقيها للتربية السليمة التي 
تبني اإلنسان السوي الذي تعتمد عليه املجتمعات 
يف بناء الدول، والتربية التي نتحدث عنها تبدأ يف 

البيت مروراً باملدارس وانتهاًء باألندية.
ولكي نعالج هذا الداء الذي انتشر يف الوسط 
كبير يجب على جميع اجلهات  الرياضي بشكل 
املسؤولة كاحتاد الكرة واألندية الرياضية واللجنة 
األوملبية ووزارة الشباب والرياضة أن تتعاون مع بعضها 
البعض حتى جتد الدواء لهذا املرض الذي سيخلق 
الصداع املزمن وسيجلب املشاكل إن لم نقض عليه 

يف أسرع وقت ممكن.
يجب علينا أن نقوم بتوعية وإرشاد اجلماهير من 
خالل الندوات واملحاضرات ووسائل اإلعالم املختلفة، 
كما يجب علينا أن نغرس أخالقيات الرياضة الشريفة 
يف نفوسهم ونحثهم على التشجيع الراقي الذي يدل 
على الوعي والتقدم والنهي عن التشجيع السلبي 
الذي يدل على التخلف الذي يخلق احلساسية بني 
اجلماهير ويشعل فتيل الفتنة، فكل ما أمتناه من 
جمهورنا احلبيب أن يبتعد عن كل األقوال واألفعال 
التي ال متت لديننا احلنيف بأية صلة، وأن ننسى 
كل اخلالفات التي زرعها أعداء الرياضة لتفريق 
الشباب عن بعضهم البعض، كما أمتنى أن تنسى 
املاضي األليم وتفتح صفحة جديدة عنوانها املحبة 
والصداقة من أجل التقدم بالرياضة الليبية التي 
يجب أن نضحي من أجلها بالغالي والنفيس، ويجب 
أن جنعل شعارنا يف كل وقت )معا ً من أجل ليبيا 

احلبيبة .. ليبيا املستقبل(.. 
ودمتم يف رعاية اهلل وحفظه
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 كالت الصحف البرتغالية املديح لنجم املنتخب »كريستيانو 
رونالدو« ملساهمته الفعالة يف بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من كأس 
اوروبا 2012 بتسجيله الهدفني يف مرمى هولندا خالل املباراة التي 

انتهت بفوز البرتغال 1-2.
وقالت: »ابوال« »برتغال كبير، رونالدو عمالق«. واضافت »بوجود 
رونالدو بهذه الطينة ال أحد يستطيع ايقاف البرتغال« واصفة جنم 

ريال مدريد بأنه »رائع وساحر«.
وتابعت: »رد رونالدو كبطل وكان حاسمًا«، مشيرة الى انه اول العب 
برتغالي يسجل يف خمس بطوالت كبرى مختلفة مؤكدة بان جنم 

الكرة البرتغالية حتدى بذلك جميع جنوم الكرة يف تاريخ البالد.
املجرة ومنتخب  »ري��ك��ورد« »جنمة  قالت صحيفة  من جهتها، 
ال��ذي قلب تخلفه  والفريق عموما  رونالدو  اداء  عمالقة« واصفة 

صفر- 1 إلى 1-2.
واضافت حتت عنوان عريض »إليكم الرد تفضلوا« الى جانب 
صورة لرونالدو وكأنها ترد من قبله على االنتقادات التي تعرض لها 
يف املباراة الثانية يف دور املجموعات ضد الدمنارك عندما قدم اداء 

مخيبا واضاع فرصتني سهلتني للتسجيل.
واعتبرت صحيفة »كوريو دا مانيا« الشعبية بان »سحر رونالدو 

عصر البرتقال«.
اما »بوليكو« فاعتبرت بان »رونالدو دخل اجواء كأس اوروبا وجنحت 
البرتغال يف تخطي مجموعة املوت ببراعة«، ووصفت رونالدو »باالعصار«، 
معتبرة بانه »اسكت جميع منتقديه بتسجيله هدفني وتقدميه اداء 

رائعا يتسحق على اثره احراز الكرة الذهبية«.

كأس اوروبا:

سحر رونالدو عصر البرتقال

قلق في »الفيفا« من عدم استكمال مالعب كأس العالم بالبرازيل 2014
أع��رب االحت���اد ال��دول��ي لكرة 
ومخاوفه  قلقه  عن  )فيفا(،  القدم 
اإلنشاءات  أعمال  يف  التأخير  من 
باالستادات  اجلارية  والتجديدات 
املقرر أن تستضيف فعاليات بطولة 
كأس العالم 2014 بالبرازيل، حسب 
ما أفادت صحيفة »فوليا دي ساو 
باولو« البرازيلية.. وأشارت الصحيفة 

إلى أن الفيفا أصدر تقريًرا من 83 
صفحة يوضح التأخير يف العمل يف 
خمس من 12 استاًدا ستستضيف 
فعاليات البطولة، وأن هذا التأخير 
ينبئ عن »مجازفة ذات درجة عالية«؛ 
أن أحد هذه االستادات يف مدينة ناتال 
قد ال يكون بالفعل جاهًزا الستضافة 

مباريات البطولة.

إلى  تقريره  يف  الفيفا  وأش��ار 
»متوسطة  واملجازفة  املخاطرة  أن 
املستوى« فيما يتعلق بباقي االستادات؛ 

وذلك يف مدن أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير 
ته جلنة استشارية خاصة بالفيفا؛  أعدَّ
وذلك عن سير العمل باالستادات، 
وأن التقرير بُني على معلومات من 

الشركات املكلفة ببناء هذه االستادات 
وجتهيزها وعلى مالحظات جوالت 

التفتيش على هذه االستادات.
 % أن 34.4  التقرير  وأوض��ح 
هذه  يف  انتهت  األعمال  من  فقط 
االستادات حتى اآلن، وأن أسوأ نسبة 
عمل يف هذه االستادات كانت من 
نصيب استاد مدينة بورتو أليجري 
الذي بلغت نسبة العمل الذي مت فيه 
حتى اآلن 4 % فقط مقارنةً بـ12 
% باستاد مدينة كوريتيبا، و%15 يف 

استاد مدينة ناتال.
كما أشار التقرير إلى أن املخاطرة 
الكبرى تكمن يف استاد مدينة ناتال؛ 
نه من حتديات تقنية عالية  ملا يتضمَّ
منه  االنتهاء  بسببها  يتسنى  ال  قد 
تسليم  موعد  قبل  فيه  التجديدات 
هذا االستاد املقرر يف ديسمبر املقبل.
هناك  أن  ال��ت��ق��ري��ر  وأض����اف 
مخاوف  حتيط ببطولة كأس العالم 
للقارات 2013 أيًضا، التي لم يعد 
متبقًيا عليها سوى عام واحد؛ إذ رصد 
الفيفا تأخًرا يف العمل بثالٍث من املدن 
التي تستضيف هذه البطولة؛ وذلك 
يف ريو دي جانيرو، وبرازيليا، وبيلو 
أوريزونتي، فيما تسير االستعدادات 

جيًدا  يف مدينة فورتاليزا فقط..

القيصر يحث على اللعب النظيف
حث القيصر األملاني »فرانز 
التفكير  على  الالعبني  بكنباور« 
النظيف  اللعب  يف  أكبر  بشكل 
واقترح أن يصطف الالعبون يف 
منطقة منتصف امللعب ليتصافحا 

كما  املباراة  عقب 
كان يفعل يف أيام 

الدراسة.
وق�����ال ق��ائ��د 
منتخب  وم����درب 
أمل��ان��ي��ا ال��غ��رب��ي��ة 
السابق »ميكن أن 
يجتمع الالعبون يف 
منطقة وسط امللعب 
ليخرجوا من امللعب 
معا. هذا ما اعتدنا 
القيام عندما كنُت 
يف املدرسة.«. وقال 
بكنباور الذي يقود 
تابعة  م��ه��ام  ق���وة 

لالحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
أن  التي ميكن  الطرق  تبحث يف 
أكثر  العالم 2014  كأس  جتعل 
إمتاعاً عن البطوالت السابقة أن 
اللعب النظيف ميثل أحد أولويات 

مجموعته.. وأضاف »شاهدنا الكثير 
من الصور لالعبني يتصرفون بشكل 
الن  مهم  النظيف  اللعب  س��يء. 
الالعبني واملدربني ميثلون القدوة 

ويجب أن يتصرفوا كقدوة.«
وقال بكنباور 
ف��ك��رة  ه��ن��اك  أن 
أخرى يتم مناقشتها 
من قبل مجموعته 
وهو ضرورة نزول 
ال���الع���ب���ني م��ع��ا 
خل����وض ال��ش��وط 

الثاني.
وأضاف »هذه 
أمور صغيرة ميكن 
صورة  حتّسن  أن 

كرة القدم.«
وقال بكنباور 
ال���الع���ب���ني  إن 
عن  ع��ادة  يغيبون 
املصافحات التي تعقب املباريات 
مع  لالحتفال  ينصرفون  »ألنهم 
أو مع أسرهم وهذا  جماهيرهم 
أمر ال نحبذ رؤيته وسنعمل على 

مكافحته نعمل على مكافحته«.

أكد النجم البرازيلي املعتزل »رونالدو« أن 
األرجنتيني »ليونيل ميسي« جنم برشلونة »لن 
يصبح أسطورة« دون التتويج مع منتخب بالده 
أفضل  أحد  بأنه  اعترافه  رغم  العالم،  بكأس 

الالعبني يف العالم.
وقال »الظاهرة« يف تصريحات صحفية: 

»ميسي العب رائع ولكنه لن يصبح أسطورة 
فاز  إذا  إال  مارادونا  و  كزيدان  القدم  كرة  يف 

باملونديال«.
ومدهش،  »ميسي العب ممتاز  وأض��اف: 
لكنه سيصبح أسطورة فقط عندما يقدم أداء 
أفضل مع منتخب األرجنتني ويفوز باملونديال.«

وتأتي تصريحات العب ريال مدريد وبرشلونة 
السابق يف خضم سيل اإلطراءات التي تنهال على 
ميسي بعد أدائه العبقري مع فريقه برشلونة.

يورو 2012: الصحافة األلمانية مرتاحة لتأهل منتخب بالدها
ابدت الصحف االملانية ارتياحها لتأهل 
منتخب بالدها الى الدور  ربع النهائي لبطولة 
كأس اوروبا 2012 لكرة القدم بعد فوزه على 
الدمنارك 2-1 االحد. . وعنونت صحيفة 
»س��ودي��ت��ش��ي��ه ت��س��اي��ت��ون��غ« ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 
االلكتروني: »املانيا حترز النهائي االول«. ورغم 
ان الالعبني رفعوا سواعدهم يف نهاية املباراة 
احتفاالَ، اال انهم خرجوا سريعَا من ارض 
امللعب الى غرف تبديل املالبس. واضافت 
الصحيفة البافارية: »يعرفون انهم لم يبدعوا 
يف فوزهم الذي نالوه بعد منافسة قوية ضد 
الدمنارك«. . من جهتها، كتبت جريدة »كيكر« 
الرياضية: »وضع بندر حداً للرقصة الصعبة«، 
يف اشارة الى هدف الظهير االمين الذي منح 
»املانشافت« تقدما حاسما قبل 10 دقائق 

من نهاية املباراة. 
وكتبت »بيليد«: »اللعنة، كم ارتعدنا، يوغي«، 

يف اشارة الى مدرب املنتخب يواكيم لوف. 
واشارت »سوديتشه تسايتونغ« الى انه 
ك���ان يف ام��ك��ان املنتخب ال��دمن��ارك��ي ال��ذي 
عادل النتيجة بعد دقائق من افتتاح االملان 

التسجيل، ان يعيد االخير الى بالده رغم 
فوزه يف املبارتني االوليني اللتني خاضهما، 

يف ما لو جنح يف التقدم. 
واضافت الصحيفة: »لكن املانيا جنحت 
يف االختبار« الذي واجهته االحد، وذكرت بان 
املنتخب جمع يف الدور االول 9 نقاط من تسع 
ممكنة يف املجموعة االصعب يف البطولة. 

ولم تخف »بيلد« فرحتها بخروج املنتخب 

واملنافس  العالم  بطل  وصيف  الهولندي، 
التاريخي لالملان، من املجموعة نفسها يف 
الدور االول من دون احراز اي نقطة، علما 
»املانشافت« ثالث  امل��رة االول��ى يحقق  انها 
انتصارات يف الدور االول خالل 11 مشاركة 
متتالية يف بطولة اوروب��ا. وستواجه املانيا 
اليونان اجلمعة املقبل يف غاندسك )بولندا( 

يف الدور ربع النهائي

  المنتخب )البرتقالي( يودع البطولة وروبن يلمح الى مشاكل داخلية
  * ملح جناح منتخب هولندا »اريني روبن« 
ال��ى وج���ود مشاكل داخ���ل صفوف املنتخب 
الهولندي الذي ودع كأس اوروبا 2012 يف 
الدور االول بعد تعرضه لثالث هزائم متتالية 
امام الدمنارك صفر- 1، وامام املانيا 2-1 

وامام البرتغال بالنتيجة ذاتها.
وكان املنتخب الهولندي احد ابرز املرشحني 
الحراز  اللقب الى جانب اسبانيا حاملة اللقب 
وبطلة العالم واملانيا خصوصا بعد ان سجل 
37 هدفا يف التصفيات، بيد انه قدم عروضا 

مخيبة ومني بثالث هزائم.

ولدى سؤال »روبن« عن اسباب ظهور فريقه 
بشكل سيء يف النهائيات القارية قال: »لقد 
خسرنا ثالث مرات، وهو امر  من الصعب تقبله. 
نكاد ال جنرؤ على النظر الى انفسنا يف املرآة. 
لقد فشلنا جميعا. من الصعب ايجاد تفسيرات 
ملا حصل«.. وتابع »يف املباراة ضد البرتغال بدأنا 
بشكل جيد لكن سرعان ما نسينا يف تطوير 
مستوانا. حصلت ام��ور كثيرة بني مختلف 
افراد الفريق وراء الكواليس وسنبقيها بيننا«.

وال شك بان الهزائم الثالث رسمت عالمة 
استفهام حول مصير املدرب »بيرت فان مارفييك« 

الذي مدد عقده حتى عام 2016، حتى ان 
قائد الفريق »مارك فان بومل« وهو صهر املدرب، 
اعتبر بان خيارات املدرب اثارت عالمات استفهام، 
لكن ويسلي سنايدر يعتبر بان فان مارفييك هو 
الرجل املناسب لقيادة املنتخب »البرتقالي« يف 
الفترة القادمة وقال يف هذا الصدد »هل يتعني 
علينا االستمرار مع فان مارفيك؟ ملا ال؟ انا 

اقول نعم يجب االستمرار معه«.
واوضح »قبل سنتني سارت االمور بشكل 
جيد وبلغنا املباراة النهائية. لكن هذه املرة لم 
تسر االمور كما نشتهي. لقد اثبت انه ميلك 
القدرة على حل املشاكل الداخلية بالطريقة 

الصحيحة«.
واملنتخب الهولندي ليس غريبا عن 
االزمات التي تعصف بصفوفه يف البطوالت 
الكبرى فقد حصل االمر يف كأس اوروبا 
ان��ذاك  امل���درب  ابعد  ع��ام 1996 عندما 
داف��ي��دز السباب  ادغ���ارد  غ��وس هيدينك 
ال��ود مفقودا بني  مسلكية، ثم حني كان 
رود خوليت واملدرب ديك ادفوكات يف كأس 

العالم 1994.

البرازيلي رونالدو: 
ميسي لن يصبح 

أسطورة دون التتويج 
بالمونديال !!

إبراهيم علي الطويل



إدارة احلوار  قّدم للندوة وأش��رف على 
رئيس امللتقى الثقايف العربي يف بريطانيا 
ال��دك��ت��ور رم���ض���ان ب���ن زي����ر، ال����ذي أش����ار يف 
املقدمة للدور السلبي لعدد غير قليل من 
كتاب األعمدة مبا ُيسمى بالصحف القومية 
الذين يتحاملون على  أولئك  والتقدمية، 
عبارات  ويجترون  ليبيا،  يف  والثوار  الثورة 
م��ك��رورة بقصد اإلس����اءة مل��ا أجن���زه الشعب 
ال��ل��ي��ب��ي، ف��ت��ج��ده��م ت�����ارة  ي��ن��س��ب��ون ال��ث��ورة 
لتنظيم القاعدة أو ينعتون طالئع الشعب 
الليبي ب�»ثوار الناتو« بغية التقليل من دورهم 
وتشويه الثورة الناجزة. كما أشاع بعضهم 
أكاذيب من قبيل أن أكثر من 12000 جندي 
أمريكي يستعدون لدخول البالد للسيطرة 
على آبار البترول دون أن يقدموا أي دليل 
على صدق ما يدعون. تناسى هؤالء طبيعة 
الشعب الليبي النضالية، الذي ضحى بأكثر 
من نصف سكانه يف حرب التحرير ضد املحتل 
اإليطالي ولم يبخل بسكب دمائه الطاهرة يف 
17 فبراير. كما فند الدكتور بن زير أسباب 
اعتبار الثورة الليبية أنها مثاالً يحتذى به 
على الصعيد العاملي وليس العربي فحسب، 
ملا فيها من دروس وعبر، ثورة خالصة ضد 
الطغيان فجرها عشاق احلرية وشهد لهم 
البعيد قبل القريب. وقال إن الثورة الليبية 
تتخذ موقعها يف صدارة الثورات التي شهدها 
التاريخ احلديث، ولن يتم التفريط بالثورة 
أو أن تسرق أو تختطف، كما يسوق بعض 
املغرضني وال ميكن حتويل ليبيا من حكم 
شمولي أسروي بدائي إلى نظام ثيوقراطي 
يعود بها إلى ربقة استبداد جديد بثوب جديد.
أش����اد ال��ك��ات��ب ال��ص��ح��ف��ي م��ش��ارق��ة يف 
مستهل محاضرته بالشعب والثورة وقال: 
»إن احلراك الدميقراطي الذي يجري بليبيا 
الشقيقة يدل على ثقافة ليبية راقية تسعى 
بكل ثقة وسرعة  نحو بناء دولة دميقراطية 
ومؤسسات يحكمها القانون، رغم أنها لم ترث 

من النظام السابق أية مؤسسات، حيث كان 
الرئيس يختصر الدولة واملجتمع يف شخصه 
املفرد حيث متاهى الوطن بشخص الدكتاتور 
ولم يكن للمواطن الليبي أي دور يف الدولة.
واع��ت��ب��ر ال��ك��ات��ب م��ش��ارق��ة أن س��ق��وط 
بأياد  ليبيا  تتويجًا لتحرير  كان  طرابلس، 
ليبية، ولم تتحقق نبوءة بعض األجهزة األمنية 
التي أدعت معرفتها بالشأن العسكري، وقالت 
أن طرابلس حصينة وسيطول حصارها، وأن 
مستنقعًا دمويًا مروعًا سيغرق ليبيا. وأكد 
مشارقة أن حترير طرابلس لم يتوافق مع 
توقعات املراقبني ومت بأيد ليبية صرفة، وبأقل 
تكلفة من اخلسائر البشرية مما كان متوقعًا.
أثنى الكاتب –وهو العلماني التوجه– 
بلحاج  ل��دور  منوِّها  اإلسالميني،  دور  على 
املنضبط، منوهًا أن ذلك دليل على أنه ال خوف 
على مستقبل ليبيا من تغول اإلسالميني 
كما يحلو للبعض القول. ويبرهن الليبيون 
أنهم جديرون بالتعددية. أما وهي بلد املليون 
ح��اف��ظ، وامل��ذه��ب ال��واح��د، الب��د وأن يكون 
للون اإلسالمي فيها حضورًا مميزًا، لكنه 
ال ينفي اآلخر، وطبيعة الشعب الليبي لن 
جتعل السفينة الليبية تنحو نحو التطرف 
والغلو، وتباشير الدولة املدنية بدأت تلوح 

يف األفق.
وأش������ار ل��ت��ق��ص��ي��ر ال���ت���ي���ارات ال��ق��وم��ي��ة 
اإلس��الم��ي��ني، حيث  م��ح��اورة  واليسارية يف 
ابتعد خطاب اإلسالميني عن الغيبيات وصار 
يطرق باب احلكم بجدارة، معتبرًا أن ثورة 
ليبيا أفرزت بوضوح مالمح اإلسالم املعتدل 
الوسط، سيما وأن الثورة الليبية بدأت يف 
بناء ليبيا من الصفر، خالفًا ملا هو قائم يف 
دول أخرى ترمم وتعيد بناء مؤسسات وال 
تخلقها للتو. إن االقتصاد الليبي وحامله 
األساسي الريع النفطي سيساهم مساهمة 
فعالة يف عالج مشاكل الدولة احلديثة، وأشار 
للدخل النفطي الذي حققته ليبيا يف الربع 

العام احلالي وال��ذي قدر باثني  األول من 
عشر مليار دوالر، كمؤشر لنجاح باهر للثورة 
الليبية التي استطاعت أن حتقق هذا املردود 
االقتصادي بفترة قياسية وجيزة أعقبت شهور 

القتال وكنس فلول وذيول النظام البائد.
واب�����دى اس��ت��غ��راب��ه م���ن م��وق��ف بعض 
اليساريني والقوميني العرب من الثورة الليبية، 
حني استعجلوا ربطها بنظرية املؤامرة دون 
تدقيق، كما لو كانت ضد التوجهات القومية 
للشعوب العربية، ومؤمتر اليساريني  العرب 

األخير يف اليونان خير مثال على ذلك.
ب��أن العالم حتكمه  وذّك���ر احل��اض��ري��ن 
املصالح، وأن هناك تغيرات حتصل يف املنطقة 
ساعدت على جناح هذه الثورات. لم يتردد 
يف اجلزم أن الوضع اجلديد لن يقبل العودة 
للوراء، كما ال يسمح بصنع دكتاتور جديد، 
وهذا مرد التفاؤل .. مبستقبل الثورات العربية 

عمومًا والليبية خصوصًا.
● ● ●

لفتت املواضيع املطروحة انتباه عديد 
املثقفني واألكادمييني العرب وساهم كتاب 
وب��ل��ورت��ه��ا م��ن خ��الل  إغ��ن��ائ��ه��ا  بعضهم يف 
األستاذ  ك��ان  والتعقيب، كذلك  امل��داخ��الت 
امللتقى  عضو  امل��وس��وي  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور 
الثقايف العربي، الذي رأى أن زيادة التفاؤل 
مبا جرى ويجري يف ليبيا هو من قبيل الطفو 
أن��ه ال ميكن  على سطح األح���داث، مشيرًا 
جتاهل حقائق حتدث على الساحة الليبية 
املتمثلة بصراعات وخالفات بدأت تظهر للتو 

كاالنتقادات املوجهة للحكومة وللمجلس، 
م��ؤش��رًا  تعتبر  ال��ت��ي  للفيدرالية  وال��دع��وة 
لبداية تقسيم ليبيا. ويف رده رأى مشارقة 
أن التفاعالت التي تظهر على الساحة الليبية 
اليوم هو ما كان ينقصها باألمس، وهو ظاهرة 
صحية، مثمنا نقد أداء مؤسسات الدولة، وال 
تقلل من مستوى التفاؤل يف مسار الثورة 
الليبية، واعتبر أن القلة التي حتدثت عن 
الفيدرالية هم مواطنون لهم حق الرأي ومت 

الرد عليهم باحلوار وهذا هو األهم. 
ب������دوره أش�����اد اإلع����الم����ي ع��ل��ي احل���اج 
ال  التي  ونتائجها  الليبية،  بالثورة  حسني 
تقبل التقهقر، والتي هي مبثابة كناية عن 
ثورات الربيع العربي التي البد وأن تزهر يف 
صالح الشعوب ضد االستبداد، وأن الشعب 
الليبي العظيم أعاد كتابة تاريخه بأنصع 
األشكال وأوضحها، معتبرًا أن وصول الثورة 
لغاياتها يتماشى مع النواميس الطبيعية 
والسيرورة التاريخية احلتمية. ثم تساءل 
عن دور احلكومات يف صبغ الثورات بالدم يف 
الدول العربية، رغم أنها نسخ كربونية رديئة 
عن األنظمة الشمولية يف الكتلة االشتراكية 
يف أوروبا الشرقية، والتي جرى فيها تغيير  
مماثل، إال انه لم يكن دمويًا كالذي يحصل 
يف منطقتنا، بل وساهم الشيوعيون أنفسهم 
بقيادة وإدارة عملية االنتقال من الشمولية 
للتعددية. ورجح مشارقة سبب دموية التغيير 
يف الدول العربية لطبيعة احلكم الذي متيزه 
ال��والءات  أو  القبلية،  األس��روي��ة،  الطبيعة 
الطائفية.وهذا ال وج��ود له يف دول أوروب��ا 

الشيوعية آنذاك.
أما الدكتور محمد عبود عضو املجلس 
االستشاري جلمعية اجلالية، شاطر املحاضر  
الرأي مبا يخص التفاؤل املبني على دقة يف 
املتابعة والقراءة للشأن الليبي، وصحح ما 
رأه مختلفًا بشأن دور اإلسالميني بتحرير 
لقوات  البحري  باإلنزال  طرابلس. مذكرًا 
مصراته يف منطقة تاجوراء يوم 19 أغسطس، 
أي قبل يوم من دخول الثوار ملدينة طرابلس، 
وكذلك التحضيرات واالستعدادات التي متت 
قوات  مع  وااللتحام  التي  نفوسة  جبل  يف 
ال��زاوي��ة وص��والً ملحاصرة مدينة طرابلس 
من الشرق ومن الغرب ومن ثم اقتحامها 

وحتريرها.

تساؤالت

رغم مرحلة التوتر والصراعات املتداخلة 
التى فرضت صورة ضبابية للمشهد السياسي 
واالجتماعى يف بني وليد، إال أن إرادة التغيير 
تشهد حراكًا يف اجتاه إيجابي لتمنح الصورة 
مبادىء  مع  وانسجامًا  إتساقًا  أكثر  أب��ع��ادًا 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ص��احل��ة 
للمساهمة يف التحّول الدميقراطي ومرحلة 

بناء الدولة .
تتبلور معالم ذلك التحوَّل يف إسهامات 
أخذت على عاتقها  التى  الفاعلة  الشرائح 
مسؤولية إزالة التراكمات الثقافية البائدة 
التى خلفتها عصور من اجلهل والتهميش 

واالستبداد .
وف���ى إص����رار م��ق��ت��رن ب��ال��ع��ط��اء وإمي���ان 
ب���وج���وب ط��م��س امل���ف���ردات امل��ج��ح��ف��ة ال��ت��ى 
اقترنت باسم املدينة مبا يف ذلك من إلغاء 
للمعالم الثقافية واحلضارية والتاريخية، 
ل��ت��رس��م  اإلي���ج���اب���ى  ال��ت��غ��ي��ي��ر  إرادة  ت��ن��ام��ت 
ص����ورة امل��س��ت��ق��ب��ل ب��أي��دى ت��الم��ي��ذ امل����دارس 
من خالل تطلعاتهم وإبداعاتهم وحتديهم 
للمرحلة، فطالعتنا التجربة بعديد األعمال 
اإلبداعية يقدمها أطفال املدينة يف ظروف 
استثنائية، يفتقدون فيها ألبسط املقومات 
املادية والنفسانية لإلجناز . فى ظل مظاهر 
الدمار إبان معارك التحرير التى طالت البنى 
التحتية )املتواضعة( للمدارس، وفى حتّد ٍ 
لكل تلك املعوقات إضطلعت مدرسة عبدالنبى 
بلخير بدور خالق يف تنمية إبداعات طالبها 
يف املجاالت الفنية مبا تيسر من امكانات بيئية 
ومحلية من خالل معرض فنى متميز. وحذت 
فى  املدني  حافظ  الشهيد  مدرسة  حذوها 
تشجيع ونشر تلك اإلبداعات لدى التالميذ.

فتيات  لتتقلده  التغيير  ح��ل��م  وام��ت��د 
يتصدرن التجربة األولى ملؤسسات املجتمع 
املدنى فى بني وليد، تلك التجربة الرائدة 
النسائية(  ال��ق��واري��ر  )جمعية  تبنتها  التى 
م��ن أج���ل ال��ن��ه��وض ب��امل��رأة روح��ي��ًا وثقافيًا 
تنفيذ  عاتقها  ع��ل��ى  ف��أخ��ذت  واج��ت��م��اع��ي��ا، 
األنشطة الثقافية والتوعوية من خالل باقة 
من اللجان املتخصصة التى تعمل على تنمية 

والتنمية  واملهارات اجلمالية  الفنى  ال��ذوق 
البيئية، وقدمت محاضرات تثقيفية حول 
املصاحلة الوطنية يف ضوء تشريعات املرحلة 
االنتقالية، كما نظمت اجلمعية بالتعاون مع 
مكتب النشاط بقطاع التعليم أول مسابقة 
وقامت  الشباب  فئة  بني  املواهب  الكتشاف 

بتكرمي الفائزين .
وكالعادة تتفرد كلية التقنية اإللكترونية 
بالفعالية املتجّددة بعد مرحلة من اجلهد 
يف ترميم اخلراب والدمار الذى طال مبنى 
الكلية أثناء فترة احلرب، وبجهود مضنية 
من أبناء املدينة، متت صيانة املرافق املتضررة 
وتعويض الفاقد من األجهزة واألثاث اخلدمى 
والتعليمى، وبعد انتهاء مرحلة الصيانة تابعت 
الكلية برامجها التقنية والتخصصية التى 
إمتدت لتتجاوز حدود اخلارطة الليبية، وتتألق 
بإسهاماتها العلمية، يف املؤمتر الذى نظمته 
احلكومة  ح���ول   Datamatix مجموعة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال���ذى أق��ي��م يف دب���ي 22-18 
التميز  الكلية جائزة  مايو- 2012 ونالت 

عن مشاركاتها .
وأسوة بكل املدن الليبية تشهد بني وليد 
مرحلة احلراك السياسي املبنى على املنافسة 
املشروعة لتقدمي أفضل الكفاءات العلمية 
والقيادية للترشح النتخابات املؤمتر الوطنى 
العام .. واستقبلت مراكز تسجيل الناخبني 
الفعالة  املشاركة  40000 ناخب من أجل 
يف مرحلة التحّول الدميقراطي نحو دولة 

الدستور واملؤسسات .
وقام مكتب الدائرة الفرعية باملدينة التابع 
للدائرة التاسعة بإقامة دورات تدريبية ملوظفي 
م��راك��ز اإلق��ت��راع متيزت بالزخم األك��ادمي��ي 

والوعي بأهداف مرحلة بناء الدولة .
ومبقارنة الظروف الراهنة من دمار يف 
املادية  للمقومات  وخسارة  التحتية  البنية 
وحديثا،  ق��دمي��ًا  التنمية  مشاريع  وان��ع��دام 
جند أن حجم اإلجناز قياسًا بتلك الظروف 
املتوترة هو مؤشر إيجابى يتفرد بدالالت التميز 
ويستنهض الهمم من أجل دعم ومساندة املدينة 

والرقى بها. .

كشف عن دراسة جديدة أن ملعقتني من زيت 
الوفاة بأمراض  الزيتون يوميًا تقلالن من خطر 
القلب.. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن 
الدراسة التي اعتمدت على النظام الغذائي لقرابة 41 
ألف راشد شملهم التحقيق يف االستشراف األوروبي 
للسرطان والتغذية، الذي بدأ قبل 20 عامًا، وجدت 
أن ملعقتي طعام فقط من زيت الزيتون تخفض 

خطر املوت بأمراض القلب إلى النصف تقريبًا.
وتخفض قرابة ملعقة طعام واحدة من الزيت 
اخلطر بنسبة 28 %. ولم جتد الدراسة أن لزيت 
الزيتون أي أثر يف تقليص خطر الوفاة بالسرطان.

ونقل عن الطبيب »شارلو نايت« إن »هذه النتائج 
مهّمة جدًا«، »هذا تأكيد على أن زيت الزيتون جّيد 
للقلب«.. وزيت الزيتون غني بالدهون األحادية غير 
املشّبعة الصحّية ومركبات »البوليفينول« التي ميكن 
أن تكافح االلتهابات يف اجلسم ورمّبا تخفض خطر 

اإلصابة باجللطات.
وتّبني يف الدراسة التي تابعت املشاركني فيها 
ألكثر من 13 عامًا أن 2000 شخص فقط توفوا، 
بينهم 956 من السرطان، و416 من أمراض القلب  
وأن الذين توفوا بأمراض القلب هم األقل استهالكًا 

لزيت الزيتون.

»مدغشقر 3« يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أمريكا 

ملعقتا زيت زيتون يوميًا تقيَك أمراض القلب

  بكني )د ب ا(
أول  ال����ص����ني  أك���م���ل���ت   
الفضاء  يف  التحام  عملية 
ب��ه��ا م��رك��ب��ة فضائية  ت��ق��وم 
مأهولة لتصبح بذلك ثالث 
دولة حتقق هذا اإلجناز بعد 
الواليات املتحدة األمريكية 

وروسيا.
مركبة  التحمت  وق���د   
ال��ف��ض��ائ��ي��ة   9  - ش��ي��ن��ج��و 
وعلى متنها ثالثة أشخاص 
بينهم أول رائدة فضاء بنجاح 
مبختبر الفضاء تياجنوجن 

1- الساعة الثانية ظهرًا 

مركبة الفضاء الصينية تلتحم بمختبر فضائي

عائشة ابراهيم

بني وليد وتحديات المرحلة الراهنة

األخيرة
24 يومية سياسية شاملة 

Al-Masar

للتواصل مع                     راسلونا على العنوان التالي :
info @almasar.ly     or     almasar2012@gmail.comّّ

كم .. من الدم يلزم حتى نتعّلم، ونتعّود كيف نحل 
مشاكلنا باحلوار والتوافق مهما كانت تبدو هذه املشاكل 

قدمية ومعقدة؟ 

أين .. اختفى وزيرا الدفاع والداخلية بينما كان 
االقتتال باألسلحة الثقيلة بني األشقاء يجري يف مزدة 

والشقيقة؟.

ما الذي  .. أجنزته احلكومة الليبية حتى اآلن 
يف استرجاع أموال الشعب الليبي املجّمدة واملهّربة؟.

متى .. يدرك املتقاتلون أن ُدخان الفتنة البد 
ليبيا  أن  الثابته  احلقيقة  عن  ويكشف  ينقشع  أن 

واحدة وللجميع ؟ .

70 درجة مئوية حتت أشعة 
الشمس املباشرة وف��وق ال���50 يف 
فلكي  خلبير  توقعات  ه��ذه  الظل 
سعودي لدرجات احلرارة املتوقع 
أن يتم تسجيلها يف بعض مناطق 
اململكة احلارّة خالل الستني يومًا 

املقبلة. 
اخل��ب��ي��ر ال��ف��ل��ك��ي ال��س��ع��ودي 
-ع���ض���و االحت������اد ال��ع��رب��ي ل��ع��ل��وم 
الزعاق-  خالد  الدكتور  الفضاء 
يقول: »بدأ موسم »التويبع« وفيه 

تتربع الشمس يف أعلى نقطة لها 
وت��ب��دأ تنفث احل���رارة م��ن جوفها 

وتشعشع األرض بخارها«.
الزعاق يعتبر هذا العام من 
ال��س��ن��وات احل���ارة وال��ت��ي ستشهد 
صيفًا مرهقًا خالل ال� 60 يومًا 
فيه  »تتجاوز  أن  متوقعًا  املقبلة، 
احلرارة 50 درجة مئوية يف الظل، 
وتتجاوز 70 درجة مئوية حتت أشعة 
األسطح  على  امل��ب��اش��رة  الشمس 
البيضاء ورمال الصحراء وتصل 

أكثر من ذلك على األسطح  إلى 
السوداء واجلبال الصلداء، بينما 
ستكون درج��ات احل���رارة بني 50 
إل��ى 60 درج��ة على وج��ه األرض 
-بحسب طبيعتها- بحسب صحيفة 
»الوطن«..اخلبير السعودي يلفت 
إلى أنه »دخل أمس السبت ثاني 
ويسمى  القيظ  مربعانية  جن��وم 
يومًا،   13 أيامه  وعدد  »التويبع« 
وعند دخوله يشتد عصف الرياح 

املثيرة للغبار واألتربة«.

مناطق في السعودية ستتجاوز الحرارة فيها الـ70 الدرجة

استبيان
هل ترى أن مايحدث من تفجير للوضع يف بعض مناطق 
البالد له عالقة بقرب موعد انتخابات املؤمتر الوطني العام ؟

حافظ فيلم »مدغشقر -3 على صدارة شباك 
التذاكر يف أمريكا يف األسبوع الثاني من عرضه 
ال��ص��ادرة عن شركة  بالصاالت، بحسب األرق��ام 

»اكزيبيتور ريليشنز«.
وحصد اجلزء الثالث من فيلم الرسوم املتحركة 
»مدغشقر« 35.5 مليون دوالر )أكثر من 120 
مليون منذ ب��دء ع��رض��ه( يف ص���االت ال��والي��ات 

املتحدة وكندا.
ويف هذا الفيلم الذي شارك فيه بالصوت كل 
من بن ستايلر وكريس روك، حتط احليوانات 
الفارة من حديقة حيوانات يف نيويورك، يف سيرك 

متجول يف أوروبا.
وحافظ فيلم اخليال العلمي اجلديد للمخرج 
ريدلي سكوت واسمه “بروميثيوس” على املرتبة 
الثانية، جامعا ايرادات بقيمة 20.2 مليون دوالر 
)88.8 مليونا منذ بدء عرضه(. وتدور أحداث 
الفيلم الذي يؤدي دور البطولة فيه تشارليز ثيرون 
ومايكل فاسبندر حول رحلة فريق من املستكشفني 
يعثرون على دليل على نشأة البشرية على األرض.

وحل يف املرتبة الثالثة فيلم »روك فوريفر« الغنائي 
الذي يؤدي توك كروز فيه دور جنم روك. وجمع 15 
مليون دوالر فقط يف األسبوع األول من عرضه.

هانتسمان«  ذي  أنذ  »سنووايت  فيلم  وتراجع 

إلى املرتبة الرابعة، حاصدا 13.8 مليون دوالر 
)122 مليونا منذ بدء عرضه(. وتبعه يف املرتبة 
اخلامسة الفيلم الكوميدي »كريزي داد« من بطولة 

آدم ساندلر، مع 13 مليون دوالر.
info @almasar.ly     or     
almasar2012@gmail.comّّ

لألجابة  راسلونا على :

الثورة الليبية بعيون عربية

الحياة األمريكية في بداية الثالثينيات

almasar2012@gmail.com

الكبرى لندن  مبدينة  الليبية  اجلالية  جلمعية  الثقايف  النشاط   ضمن 
وذلك ثقافية  ألمسية  الدعوة  متت  البريطاني،  العربي  الثقايف   وامللتقى 
للكاتب محاضرة  وتضمنت  2012م.  أبريل  من  والعشرين  السابع   يف 
 الصحفي محمد مشارقة، بعنوان »الثورة الليبية بعيون عربية« تالها حوار

  حول مضمون الندوة مبشاركة نخبة من املثقفني العرب يف بريطانيا

■ السنة: األولى    
■  األربعاء 30 رجب 1433 هجرية

■  املوافق 20 يونيو  2012 م    

محمد مشارقة – رمضان بن زير :

الركود  بسنوات  عرف  ما  إبان  الثالثينيات  بداية  يف  األمريكية  للحياة  صور 
االقتصادي أو الكساد الكبير .. جمعت هذه الصور يف مكتبة الكونغرس ونشرت على 

شبكة املعلومات الدولية )االنترنت(، شبح الركود يرعب األوربيني هذه السنوات


