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عوامل الزحام وال�صخب وال�ضجيج.
( عابر �سبيل )
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اإلفتتاحية

مجلة رأس النوف تباشر صدورها من جديد
(بمبادرة طيبة من رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط)

بقلم رئي�س التحرير
كانت فر�صة طيبة تلك التي جمعتنا
بال�سيد /م�صطفى �صنع اهلل ..رئي�س
جمل�س الإدارة بامل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط..
على هام�ش االجتماع املو�سع الذي عقد
ب�شركة ر�أ�س النوف يوم الإثنني املوافق:
 ..17/10/2016ب�ش�أن مناق�شة جمال
عمل �شركة تقنية ليبيا للأعمال الهند�سية
و�شركة ديت�سمان ليبيا ..بح�ضور جمل�س
الإدارة بامل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط وجمال�س
الإدارات بال�شركات التالية� :شركة ر�أ�س
النوف لت�صنيع النفط والغاز ..و�شركة
اخلليج العربي للنفط ..و�شركة الهروج
للعمليات النفطية ..و�شركة الواحة للنفط
و�شركة �سرت لإنتاج وت�صنيع النفط
والغاز.
وكان رئي�س ق�سم الإعالم والثقافة
مبكتب العالقات العامة ..قد رتب لهذا
اللقاء الذي �أثمر عن موافقة ال�سيد رئي�س
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ..على ا�ستئناف
�إ�صدار جملة ر�أ�س النوف ..التي توقفت
منذ مدة نتيجة الظروف املالية التي متر
بها ال�شركة.
وقد �أ�شاد ال�سيد� /صنع اهلل مبجلة
ر�أ�س النوف ..وبامل�ستوى املتقدم الذي
و�صلت �إليه ..و�أ�شاد �أي�ضا مبجلة
(�أ�ضواء) التي ت�صدرها �شركة �سرت..
وجملة �شركة اخلليج ..وقال نحن ن�شجع
هذه املجالت ونبارك اجلهود التي تبذل من
�أجل �إخراجها ..ملا للإعالم من �أهمية كربى
ودور مهم يف هذا املجال.
وقال ب�أننا ن�سعى �إىل �إ�صدار جملة
نفطية متخ�ص�صة� ..ست�صدر عن م�ؤ�س�سة
النفط ..و�ستكون هذه املجالت رافدا مهما

لها ..و�ست�ستفيد من اخلربات الإعالمية
املتخ�ص�صة يف �شركات النفط.
وكان لقا�ؤنا بال�سيد� /صنع اهلل ..لقا ًء
�أخويا رائعا ..تطرق خالله �إىل ذكرياته
ب�شركة ر�أ�س النوف ..وو�صفها ب�أنها مدر�سة
خرجت العديد من الكوادر النفطية..
ورابطة اجتماعية ..وملتقى رائعا جمع
كل الطيف الليبي على اخلري والود واملحبة
وخدمة الوطن قبل كل �شيء ..وحتدث بكل
ود عن م�ستخدميها.
وردا على �س�ؤال وجهه �إليه �أحد
احلا�ضرين ..قال ال�سيد� /صنع اهلل ..نعم..
ا�شعر ب�سعادة كبرية ..عندما �أزور مدينة
ر�أ�س النوف التي ق�ضيت فيها �أجمل �أيام
حياتي ..حيث بد�أت العمل فيها �شابا يافعا
�صغريا ..وتدرجت خالل عملي بها ال�سلم
الوظيفي من �أ�صغر وظيفة فيه ..وهي
وظيفة م�شغل �صغري ..مب�صنع الإيثيلني..
ثم �إىل وظائف �أخرى �أهم و�أكرب ..متنقال من

�إدارة �إىل �أخرى ومن عمل �إىل �آخر ..وقد
اكت�سبت خاللها خربتي يف جمال النفط.
وب�أ�سلوب فكاهي اختتم حديثه عن
ر�أ�س النوف بقوله ..حبي لر�أ�س النوف
وم�ستخدميها..هو الذي يحفزين �إىل ح�ضور
مثل هذه االجتماعات ..التي �أعتربها �سببا
وفر�صة لزيارة ر�أ�س النوف� ..أو كما يقول
املثل( :داير حو�ش خواله �سبلى).
ويف ختام اللقاء نقل �إليه ال�سيد/
م�شرف �صفحة ال�شركة الر�سمية� ..س�ؤال
بع�ض م�ستخدمي ال�شركة عن بطاقة الت�أمني
ال�صحي ..ف�أجاب بقوله :نعدكم بعودة
التعاقد ب�ش�أن الت�أمني ال�صحي ..حاملا
تتح�سن الظروف ..ويخرج قطاع النفط من
هذه ال�ضائقة املالية التي مير بها ..وتزداد
معدالت ت�صدير النفط ..وننتهي من مرحلة
ال�صيانة للحقول وامل�صانع ..ونتوقع �أن
يكون ذلك قريبا ب�إذن اهلل تعاىل.
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مؤتمر صحفي
للناطقين باسم
مؤسسات الدولة
الليبية
بتنظيم من هيئة الإعالم اخلارجي باحلكومة امل�ؤقتة ..عقد يوم
الأربعاء املوافق  11 :يناير  2017مبدينة ر�أ�س النوف ..م�ؤمتر
�صحفي م�شرتك للناطقني با�سم م�ؤ�س�سات الدولة الليبية وهم :
ــ الناطق الع�سكري با�سم القوات امل�سلحة العربية الليبية العقيد
احمد امل�سماري.

ــ الناطق با�سم احلكومة امل�ؤقتة ..ال�سيد  /عبد احلكيم معتوق.
ــ الناطق با�سم جمل�س النواب ال�سيد  /عبد اهلل بليحق.
نقلت �أخبار هذا امل�ؤمتر ..العديد من وكاالت الأنباء الليبية..
والقنوات الف�ضائية ..واملواقع الإخبارية الليبية والعربية والعاملية .

مقترح استعمال كرت للتزود بالوقود

نقال عن �صفحة �ش�ؤون النفط والغاز
يف ليبيا  :جلنة �أزمة الوقود و�ألغاز تعقد
اجتماعات مكتفه مع �شركة ليبيا للنفط ب�ش�أن
طرح هذه البطاقة  ( :كرت الوقود )  .لرفع
املعاناة على املواطن يف ظل نق�ص ال�سيولة
النقدية بامل�صارف.
هذه البطاقة خ�ص�صت للمواطنني الذين
ال ميتلكون بطاقة م�صرفية ..والبديل �إ�صدار
بطاقه ممغنطة ( كرت الوقود ) من قبل �شركة
ليبيا للنفط.
هذه البطاقة ميكنك �شحنها بقيمة  50دينار

فما فوق حتى  1000دينار ب�صك م�صدق..
وميكنك التزود بالوقود حلظة متريرها على
اجلهاز املال�صق مل�ضخة الوقود ..وت�أذن هذه
البطاقة بت�شغيل م�ضخة الوقود.
وعند �أالنتهاء تخ�صم القيمة من البطاقة
دون �أي ر�سوم �إ�ضافية ..وتعلمك عرب �شا�شه
اجلهاز الر�صيد املتبقي والقيمة التي مت
خ�صمها.
مع العلم هذه البطاقة موجودة منذ 4
�أ�شهر ..وقد اقت�صر ا�ستعمالها على موظفي
�شركة ليبيا للنفط.

وطلب من ال�شركة تفعيل هذا النظام
لي�صل لكل مواطن وي�ستفيد منه ..يف ظل نق�ص
ال�سيولة النقدية بامل�صارف.
تالحظون يف ال�صورة املرفقة ..جزء
مغطى بق�صا�صه من البطاقات ..وهو مكان
ا�سم املوظف و �سوف يكتب ا�سم املواطن ورقم
هاتفه ..يف هذا املكان.
و�سيقوم خمت�صون بالتو�ضيح للمواطن
طريقه ا�ستعمال البطاقة �أمام كل م�ضخة
جمهزة بهذا النظام..يف حالة اعتماده وتعميمه.
جلنة �أزمة الوقود و�ألغاز
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تكريم شركة رأس النوف في مؤتمر دولي

لكل مبدع اجناز ولكل �شكر ق�صيدة ولكل مقام مقال ..تلوح يف �سمائنا
جنوم تزداد بريقا رغم ما �أمل بنا من حوادث وخطوب ..وهكذا ازدان
بريقها يف حمافل من يقدرون الإبداع واملبدعني.
عقد خالل الأيام القليلة املا�ضية امل�ؤمتر الدويل الأول يف جماالت
الهند�سة الكيميائية و النفطية و الغاز مبدينة اخلم�س ..بجامعة املرقب و
برعاية امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ..وح�ضر �أعمال امل�ؤمتر ممثلني عن �أغلب
اجلامعات الليبية ..و�شركات قطاع النفط ..ونخبة بارزة من املخت�صني
يف هذا املجال من قطاعات �أخرى.
�شاركت �شركة ر�أ�س لأنوف لت�صنيع النفط و الغاز يف هذا امل�ؤمتر

الذكرى السنوية
األليمة لحريق
خزانات النفط
بف�ضل اهلل وب�سواعد رجال الإطفاء ..الذين وقفوا
بب�سالة منقطعة النظري ميل�ؤهم احلما�س واالنحياز
بالكامل للوطن ..متت ال�سيطرة على حرائق خزانات
الهروج هنيئا لهم جميعا الأجر والثواب..

بورقة علمية قدمها املهند�س فرج حماد امل�ست�شار الهند�سي بالإدارة
العامة لل�شئون الفنية عنوانها :
Improvment of oil & gas processing by
corrosion managment system
و�شارك �أي�ضا يف �إدارة بع�ض جل�سات امل�ؤمتر.
وقد كرمت �شركة ر�أ�س لأنوف لت�صنيع النفط و الغاز بدرع امل�ؤمتر
الدويل نظري م�شاركتها بهذه الورقة ..كما كرم مقدم الورقة املهند�س فرج
حماد الو رفلي ..نظري جهوده الطيبة ..التي نالت �إعجاب احلا�ضرين.
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الشروع في حفر بئر
استكشافي جديد
بالمنطقة البحرية
قامت �شركة �أيني �شمال �إفريقيا يوم الأربعاء املوافق 04 :يناير
2017م مببا�شرة عمليات حفر البئر اال�ستك�شايف رقم ب1-16/3
( )B1-16/3باملنطقة البحرية (د -م ن  ) 41املمنوحة لل�شركة
مبوجب اتفاقية مقا�سمة اال�ستك�شاف والإنتاج النمط الرابع واملوقعة
يف 12/6/2008 :م بني �شركة ايني �شمال �أفريقيا وامل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط.
يقع هذا البئر على بعد  140كم �شمال غرب مدينة طرابل�س وعلى والطبقة امل�ستهدفة هي خزان (جمموعة املتالوي) ..واملدة املتوقعة
بعد  5كم �شمال بحر ال�سالم الغازي ويف عمق مياه تبلغ حوايل  518ال�ستكمال احلفر حوايل  64 :يوما.
قدم ( 156مرت) ..والعمق النهائي املتوقع لهذا البئر ( 9865قدم)..
موقع امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط

دورة اللغة االنجليزية بمكتب
العالقات العامة

مع بداية هذا العام ..وبالتن�سيق
مع �إدارة التدريب ..بد�أت مبقر مكتب
العالقات العامة ..مببنى امل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط ..دورة اللغة االجنليزية
امل�ستوى الأول لعدد �ستة ع�شر م�ستخدما
من م�ستخدمي مكتب العالقات العامة..

وفق خطة التدريب الذاتي للمكتب..
وت�ستمر ملدة ثالثة �أ�سابيع ..مدرب
الدورة هو ال�سيد /عبد املح�سن من�صور
ال�صغري � /أخ�صائي عالقات عامة.
نتقدم بخال�ص �شكرنا ..لل�سيد املدرب..
ونتمنى التوفيق جلميع املتدربني.

مشروع مكتبة
الكترونية على الشبكة
الداخلية للشركة

يعتزم مكتب العالقات العامة بالتعاون مع �إدارة
املعلومات القيام بان�شاء مكتبة الكرتونية على ال�شبكة
الداخلية لل�شركة ..خدمة من مكتب العالقات العامة
لتوفري املعارف واملعلومات للعاملني بالوظائف الفنية
واالدارية بالوحدات واالق�سام واالدارات ..ن�س�أل اهلل
تعاىل التوفيق للعاملني بهذا امل�شروع ..الذي ال يزال يف
طور االعداد.

صيانة قاعة الشهداء بجهود المخلصين
بجهود خمل�صة من م�ستخدمي مكتب
العالقات العامة خ�صو�صا فريق عمل
�إ�صدار جوازات ال�سفر بق�سم ال�ش�ؤون
االجتماعية� ..أجريت �صيانة بجهود
ذاتية ملقر مكتب العالقات العامة بقاعة
ال�شهداء ..بالتعاون مع �إدارتي اخلدمات
وخدمات ال�صيانة.
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المؤسسة الوطنية للنفط

مشروع إنشاء مباني
المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف
ليبيا المركزي بمدينة بنغازي
تهدف امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط �إىل تنفيذ م�شروع مباين امل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط على �أعلى م�ستوى من الت�صاميم املعمارية احل�ضارية احلديثة ووفق
اف�ضل املعايري الهند�سية والفنية العاملية على م�ساحة  6هكتار مبنطقة جليانة
مبدينة بنغازي .ويت�ضمن هذا امل�شروع ان�شاء :
مباين متكاملة للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط
وفرع وزارة النفط والغاز بكافة ملحقاتها
االدارية واخلدمية .
مبنى م�صرف ليبيا املركزي.
مبنى اداري ا�ستثماري لل�شركات النفطية
العاملية التي ترغب يف فتح فروع لها بالقرب من
امل�ؤ�س�سة .
مركز م�ؤمترات متكامل .
مركز �صحي متطور وجمهز ب�أحدث
املعدات الطبية .
فندق ا�ستثماري راقي وي�ستغل ل�ضيافة
امل�ؤ�س�سة والوزارة .
م�ساحات خ�ضراء وحدائق ت�ضفي نواحي
جمالية للم�شروع .

التوجه با�ستخدام الطاقة البديلة ما امكن.
مهبط طريان عمودي ()VIP
مت اختيار واعتماد ا�ست�شاري امل�شروع
والذي من اهم م�س�ؤلياته:
اعداد املوا�صفات الفنية واالفكار العامة
للت�صاميم الهند�سية املبدئية .
مراجعة واعتماد الت�صاميم والوثائق
الفنية والهند�سية التف�صيلية.
حتديد القيمة التقديرية للم�شروع يف
�ضوء الت�صاميم املبدئية .
اعداد كرا�سات العطاء للهند�سة والتفيذ
مت�ضمنة كافة التفا�صيل الفنية والهند�سية
واملالية والقانونية .
تقييم العرو�ض من النواحي الفنية والهند�سية .

بقلم املهند�س  /يو�سف علي عبد الهادي
رئي�س فريق متابعة �إن�شاء مباين امل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط ببنغازي

اعداد ومراجعة م�سودة عقود التنفيذ .
عقد االجتماعات الدورية ومتابعة �سري
تنفيذ العمل وحتديد االنحرافات ومعاجلتها .
مراجعة واعتماد امل�ستخل�صات املالية
املقدمة من املقاول يف كافة مراحل التنفيذ .
اعداد التقارير املالية الفنية واملالية عن
�سري العمل .
اعداد التقرير النهائي ت�سليم الوثائق
املطابقة لواقع التنفيذ .
متابعة تنفيذ قائمة النواق�ص .
�سيتم متويل امل�شروع من قبل امل�صارف
التجارية املحلية ،و�ستكون مدة تنفيذ امل�شروع
� 3سنوات مت�ضمنة الأعمال الهند�سية واختيار
مقاول التنفيذ.
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زيارة إدارة الصناعات والتسويق
بالمؤسسة الوطنية للنفط
لمجمع رأس النوف الصناعي

ال�سيد  :د /عادل احمد الطويل مدير �إدارة
الت�صنيع بامل�ؤ�س�سة
ال�سيد  :د /حمبوب دريدر مراقب الكيماويات
والغاز بامل�ؤ�س�سة
ال�سيد  :م  /عبدالعزيز يو�سف قادربوه
م�ست�شار فني بامل�ؤ�س�سة
ال�سيد  :م  /علي الطاهر من�سق م�شاريع
الربتروكيماويات
ال�سيد  :م  /عادل مفتاح بوزقية اخ�صائي
هند�سة برتوكيماويات
ال�سيد  :م� /أ�سامة حممد ال�صويبغ اخ�صائي
هند�سة غاز
ومن جانب �شركة را�س النوف كال من
ال�سيد :م /احمد عبداهلل الزوي ع�ضو جمل�س
االدارة مدير عام ال�ش�ؤون الفنية
ال�سيد :م  /احمد بكوري ع�ضو جمل�س
االدارة مدير عام امل�شروعات والهند�سة
ال�سيد  :م /حممد احمد العقيلي مدير عام
ال�سالمة والبيئة واالمن ال�صناعي

وبع�ض من مدراء االدرات من ال�سالمة واملواد
وامليناء واملرافق والبويل ايثيلني وااليثيلني
وخدمات ال�صيانة واحل�سابات والتكاليف .
وقد افتتح االجتماع ال�سيد م /ناجي حممد
احفاف بكلمة رحب فيها باحل�ضور واثنى على
جهود ادارة الت�صنيع والت�سويق بامل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط و�صرح بان هذا االجتماع
على م�ستوى االدارات الو�سطى ملناق�شة اخر
امل�ستجدات للميزانيات وامل�شاريع للرفع من
م�ستوى جاهزية امل�صانع ونوه اىل انه يف الفرتة
ال�سابقة مل تتوقف اعمال ال�صيانة والتي �شملت
بع�ض االبراج والوحدات وال زاالت اعمال
ال�صيانة م�ستمرة رغم �شح امليزانيات مع تقديرنا
للو�ضع احلايل للم�ؤ�س�سة والدولة ب�شكل عام ،، ،
و�أن هذا االجتماع جاء للرتكيز على اهم االعمال
وامل�شاريع واعطاء �صورة وا�ضحة لالخوة
بامل�ؤ�س�سة الوطنية على ال�صعوبات التي تواجهها
ال�شركة مع بداية الت�شغيل  ،واعطاء االولوية لها
يف توزيع امليزانية على �شركات القطاع .

عقد �صباح يوم 07/11/2016
اجتماعا فنيا تخ�ص�صيا العادة ت�أهيل
الوحدات االنتاجية تر�أ�سه ال�سيد
م /ناجي حممد احفاف ع�ضو جمل�س
االدارة مدير عام العمليات وبح�ضور
ادارة الت�صنيع والت�سويق بامل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط  ،وقد ح�ضر االجتماع
من جانب امل�ؤ�س�سة كل من:

والقى ال�سيد  :د  /عادل الطويل مدير ادارة
الت�صنيع بامل�ؤ�س�سة كلمة ن�صها :
(( باال�صالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي
اود ان اتقدم اليكم بال�شكر على ح�سن ال�ضيافة
واال�ستقبال  ،ونحن �سعداء بوجودنا بهذا املجمع
ال�صناعي العريق الذي يزخر باخلربات والكفاءات
التي نعتز بها يف قطاع النفط  ،ونحن على املام
تام بالظروف اال�ستثنائية ال�صهبة التي مرت
بها ال�شركة على مدى ال�سنوات ال�سابقة مما اثر
�سلبا على ايرادات ال�شركة بتوقف امل�صانع وعلى
الرغم من كل ذلك ف�إن جمل�س االدارة والوطنيني
املخل�صني من العاملني بال�شركة بقوا متواجدين
بها وحاولوا قدر امل�ستطاع احلفاظ على البنى
التحتية وتامني احتياجات املنطقة من الكهرباء
واملاء وغريها من املرافق واخلدمات واجراء
بع�ض اعمال ال�صيانة الوقائية والت�صحيحية على
الرغم من قلة ال�سيولة وعدم توفري قطع الغيار
وال�شروط املجحفة من قبل املقاولني ب�ضرورة
الدفع امل�سبق للح�صول على قطع الغيار وعدم
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تواجد املقاولني نتيجة للو�ضع االمني  ،،،ونحن
كم�ؤ�س�سة ن�ؤكد على تقديرنا للظروف التي متر بها
البالد وان امل�ؤ�س�سة ت�سعى جاهدة مع اجلهات
امل�س�ؤلة للح�صول على ميزانيات لدعم �شركات
القطاع متمثلة يف ميزانيات عاجلة العمال ال�صيانة
وقطع الغيار  ،،ونحيي جهود املخل�صني يف
ال�شركة وجلنةة االزمة ورجال االطفاء بال�شركة
وال�شركات املجاورة وهيئة الدفاع املدين اجدابيا
الذين �ساهموا بكل �شجاعة وخربة وحنكة يف
اطفاء خزانات ال�سدرة والهروج وكانت �شركة
را�س النوف هي الداعم الرئي�سي العمال االطفاء
وقد اتاحت جميع االمكانيات التي ادت اىل

نتائج م�شرفة وهذا يح�سب ل�شركة را�س النوف
وللعاملني بها .
واجتماع اليوم �سوف يتم الرتكيز على �أهم
املتطلبات الرئي�سية فيما يخ�ص ا�ستمرار املرافق
وتامني ما حتتاجه املنطقة من كهرباء ومياه
وخدمات اخرى وو�ضع خطط لت�شغيل م�صنع
البويل ايثيلني ور�صد امليزانيات لذلك  ،،ونحن هنا
ب�صدد و�ضع خطط وا�ضحة املعامل واي�صالها اىل
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط العطاء االلوية لها ،،،
واجتماعاتنا �سوف تكون متكررة طاملا ان الو�ضع
االمني ا�صبح م�ستتبا ونوجه ال�شكر للجي�ش
الليبي الذي ا�ستطاع ان يوفر االمن واالمان

مبنطقة الهالل النفطي )) ،،
هذا وقد تخلل االجتماع زيارة ميدانية
للوحدات االنتاجية داخل املجمع ال�صناعي �شملت
كال من البويل ايثيلني وااليثيلني واملرافق وامليناء
ومت اللقاء مع بع�ض امل�ستخدمني للوقوف عن كثب
على امل�شاكل وال�صعوبات التي تواجهها اغلب
الوحدات .
ومن اهم النقاط التي انتهى اليها االجتماع
�ضرورة ت�شغيل م�صنع البويل ايثيلني كمرحلة اوىل
بجلب مادة االيثيلني من اخلارج يف حال احل�صول
على �ضمانات امنية من اجلهات املخت�صة .
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المؤسسة الوطنية للنفط

مشروع انشاء مركز
نفطي للصيانة
والخدمات الفنية
ملحة عن املركزون�شاطه :
�شبكة الطرق الداخلية :
ملخ�ص عن ن�شاط املركز النفطي الذي �سيقام
�ستكون القطع امل�شار اليها يف الفقرة ال�سابقة
باملنطقة احلرة.
حماطة ب�شبكة من الطرق الداخلية قد ي�صل عر�ض
البع�ض منها اىل  20مرتا �أو �أكرث لت�سهيل حركة
امل�ساحة:
ال�شاحنات للو�صول بي�سر اىل مقار امل�ستثمرين.
امل�ساحة الإجمالية للأر�ض املقرتحة للم�شروع بحيث تتمكن ال�شاحنات الكبرية (العمالقة) من
هي  100هكتار قابلة للزيادة م�ستقبال .هذه الدخول واخلروج او الدوران ب�سهولة .معظم
الأر�ض مق�سمة داخليا اىل قطع متفاوتة امل�ساحات القطع �ستكون مطلة على طريقني او اكرث الن
ح�سب حاجة كل م�ستثمر ,و�سيتم التن�سيق ب�ش�أنها املداخل واملخارج ملثل هذه الور�ش واملراكز عادة
مع ا�ست�شاري امل�شروع بحيث يتم حتديد امل�ساحة ما تكون منف�صلة.
املنا�سبة لكل ن�شاط.ولكن من حق �أي م�ستتمر
�أن ينتفع ب�أي عدد من القطع املتجاورة �أو الغري
اخلدمات واملرافق العامة :
متجاورة ح�سب حاجته.
دون الدخول يف تفا�صيل ،فبالإ�ضافة �إىل ما

بقلم املهند�س  /فتحي مفتاح �سعيد
رئي�س فريق عمل مركز بنغازي النفطي
�ستوفره �إدارة املنطقة احلرة من خدمات ومرافق
تخدم املنطقة احلرة والعاملني حتت مظلتها
ب�صفة عامة ،ف�إن املركز �سيكون له مبنى �إداري
و�أخر خدمي وجمموعة من املرافق اخلا�صة
باملركز والتي ال توفرها �إدارة املنطقة احلرة ( �أو
املكملة ملا توفره املنطقة احلرة) والتي �ستحتاجها
�إدارة املركز وامل�ستثمرين لت�سيري �أعمالهم ب�شكل
خا�ص .فعلى �سبيل املثال ال احل�صر �سيكون
هناك مكتب ت�صاريح الدخول واخلروج للمعدات
واالجهزة (البوابات الربية والبحرية»امليناء»)
و�سيكون هناك �شبكات طرق ومياه �إلخ . ...ومبا
ال يتعار�ض مع ما توفره ادارة املنطقة احلرة
ولوائحها.
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�صورة للمنطقة احلرة باملري�سة التي �سيقام عليها امل�شروع( رقم )5

�أنواع الور�ش ونقاط اخلدمات :
ب�سبب طبيعة العمل يف قطاع النفط وما له
من خ�صو�صية �سيكون هناك العديد من الور�ش
ونقاط اخلدمات وب�أنواع وتخ�ص�صات خمتلفة
ومتباينة جدا ،غري �أننا ن�ستطيع �أن نلخ�صها يف
ور�ش ونقاط �صيانة ميكانيكية وكهربائية دقيقة
التخ�ص�ص� ،إ�ضافة �إىل ور�ش ونقاط فح�ص
ومعايرة ومنح �شهادات دولية بذلك .علما ب�أن
املركز �سيكون الوحيد من نوعه يف �شمال �أفريقيا
وبني دول حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط.
�سيكون املركز متخ�ص�ص وحمرتف ويخ�ضع
لأ�سلوب علمي متطور يف عملياته و�سيكون على
توا�صل مع مراكز دولية متخ�ص�صه تعمل مع
جميع ال�شركات العاملية يف ذات املجال .و�سيتم
ا�ستخدام احدث الطرق ح�سب موا�صفات
اجلودةاملعتمدة عامليا ،و�سيقوم ب�أعمال ال�صيانة
ح�سب موا�صفات امل�صنعني من خالل امل�ستثمرين
املعتمدين من امل�صنعني �أو وكالئهم.
الغر�ض من امل�شروع
تقدمي خدمات �إ�صالح و�صيانة للمعدات
امليكانيكية والكهربائية الدوارة والثابتة الرئي�سية
واملهمة لعمليات الإنتاج والت�صنيع__ .توطني
جهات تعمل كجهة حمايدة لإجراء االختبارات
ومنح �شهادات ال�صالحية للآالت واملعدات.

امل�ساهمة يف معاجلة الو�ضع القائم واملتمثل
يف الت�صدير امل�ؤقت للمعدات بهدف �إجراء �أعمال
ال�صيانة واملعايرة باخلارج.
توفري كبري للتكلفة وتقليل للفاقد يف االنتاج
وك�سب الوقت ب�إجراء �أعمال ال�صيانة حمليا من
خالل ال�شركات امل�ستثمرة.
�أهداف وفوائد امل�شروع
خيار ا�سرتاتيجي يعزز من قدرة القطاع على
خف�ض التكاليف وتوفري الوقت واجلهد.
ا�ستجالب وتوطني التقنيات املتطورة وفتح
�آفاق للتدريب والتطوير العملي.
جذب اال�ستثمارات الأجنبية وتوطني ر�أ�س
املال الوطني.
تن�شيط قطاعات النقل وال�سياحة والن�شاط
امل�صريف.
الإ�سهام يف م�شاريع التنمية امل�ستدامة.
ا�ستقطاب الأعمال من القطاعات امل�شابهة يف
الدول املجاورة.
خلق فر�ص عمل لآالف الليبيني.
املخطط العام للم�شروع
املرافق:
مبنى الإدارة واخلدمات.
ور�ش ال�صيانة وخمازن قطع الغيار.
�شبكة طرق.

مكاتب اجلوازات واجلمارك.
مراكز الأمن وال�سالمة.
حمطة وقود.
�صاالت طعام.
مركز طبي للإ�سعافات الأولية.
قاعات اجتماعات وتدريب.
مكاتب وكاالت امل�صارف واالت�صاالت
وال�سياحة.
املنظومات:
منظومات الكهرباء والإنارة.
منظومات الإنذار واملراقبة.
منظومات االت�صاالت والإنرتنت.
منظومات مقاومة احلريق.
اخلدمات والأن�شطة امل�ستهدفة
املعدات الدوارة الرئي�سية (التوربينات –
املولدات – ال�ضواغط – املحركات .)...
املعدات الثابتة الرئي�سية (�صمامات –
املبادالت احلرارية – ر�أ�س ال�شعلة وملحقاتها
– املحوالت الكهربائية – اخلزانات – الأوعية
– الغاليات – الأفران .)...
خدمات و�أن�شطة مكملة (خدمات الفح�ص
و�إ�صدار �شهادات ال�صالحية و�شهادات الأمان
ومعايرة �أجهزة القيا�س وخدمات التدريب
الفني).
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حوار العدد
مع المستشار بالمؤسسة الوطنية للنفط
وأحد رؤساء مجلس إدارة شركة رأس النوف السابقين

المهندس بالقاسم الزواري
 27عاما في رأس النوف لم
يشعر خاللها بالملل
ــ ن�شكركم �سيد بالقا�سم على تكرمكم بتخ�صي�ص جزء من وقتكم للتحدث من خالل
جملة ر�أ�س النوف �إىل �أ�صدقائك ومعارفك من م�ستخدمي �شركة ر�أ�س النوف ب�صفة خا�صة
و�إىل كل من يعرفك من م�ستخدمي قطاع النفط ب�صفة عامة ..نكرر لكم �شكرنا وتقديرنا..
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ــ وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.
�س  1ــ ال�سيد بالقا�سم الزواري غني عن
التعريف ملن عا�صروه وعملوا معه عن قرب ..فهل
لكم التعريف ب�شخ�صكم الكرمي ..لبقية م�ستخدمي
ال�شركة ..من خالل تقدمي بطاقة تعريف خمت�صرة
عن �شخ�صكم الكرمي من حيث تاريخ ومكان امليالد
و اخلربة والتخ�ص�ص ..؟
ج  1ــ اال�سم� :أبو القا�سم حممد عبد
اهلل الزواري من مواليد مدينة املرج فى
� .27/12/1951أحمل �شهادة البكالوريو�س يف
الهند�سة الكيميائية من جامعة كاروالينا اجلنوبية
بالواليات املتحدة ( .)1979ويف نف�س ال�سنة ..
بد�أت العمل مبجمع ر�أ�س النوف البرتوكيماوى.
�س  2ــ متى بد�أت العمل ب�شركة ر�أ�س
النوف ..ومتى غادرتها وملاذا ..و�إىل �أين ..؟
ج  2ــ بد�أت العمل ب�شركة ر�أ�س النوف يف �شهر
دي�سمرب  ..1979وانتقلت منها يف 6/9/2006
وذلك عقب تكليفي ع�ضو ًا بلجنة �إدارة امل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط ..حتى .13/7/2010
�س  3ــ هل لك �إعطاء القارئ نبذة تف�صيلية
عن حياتك الوطيفية ..من حيث الإدارات التي
ا�شتغلت بها ..واملهام التي كلفت بها ..؟
ج  3ــ بد�أت العمل يف 1979/12/15

مب�شروعات ر�أ�س النوف حيث كان حينها يتبع
�إدارياً �شركة الزاوية لتكرير النفط ..وا�شتمل
على �إن�شاء امليناء واملرافق وم�صفاة تكرير
النفط وم�صنع الإثيلني ومنظومات ال�سالمة
واملطافئ وخزانات النفط اخلام ومنتجات كل من
امل�صفاة وم�صنع الإثيلني� ..إ�ضافة �إىل م�ستودعات
تخزين منتجات املرافق لت�سيري عمليات املجمع
واحتياجات املدينة ال�سكنية من املياه وخمازن
املواد والعيادة ال�صناعية � ......إلخ .
وقد با�شرت عملي يف �شهر يناير 1980وحتى
�صيف  1983مب�شروع تنفيذ م�صنع الإثيلني
الذي قامت بت�صميمه والإ�شراف على تنفيذه
�شركة « �أ�ستون �آند وب�سرت» الأمريكية من خالل
مكاتبها يف بريطانيا.

وكنت حتت الإ�شراف املبا�شر للمراقب
التنفيذي على املقاولني التنفيذيني بداية بالأعمال
اخلرا�سانية التي نفذتها �شركة «تكنواك�سبورت
ا�سرتوى» البلغارية مرورا بالرتكيبات امليكانيكية
التي نفذتها �شركة «بيالىل» الإيطالية وانتها ًء
بالأعمال الكهربائية والتحكم التي نفذتها �شركة
«هيدرومونتازا» اليوغو�سالفية.
يف � 1/7/1982أُن�ش�أت �شركة ر�أ�س النوف
لت�صنيع النفط والغاز وا�ستقرت بكامل �إداراتها
يف ر�أ�س النوف ومن �ضمن هذه الإدارات كانت
�إدارة اخلدمات الفنية التي انتقلت �إليها للعمل
من خاللها كمهند�س عمليات وفى تلك الفرتة
كانت �أعمال بدء الت�شغيل باملرافق قائمة وبرفقة
بع�ض املهند�سني قمنا مبتابعة هذه العمليات بد ًء
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مب�ضخات م�أخذ مياه البحر وحتى حمطات توليد
الطاقة الكهربائية.
يف �شهر �سبتمرب  1985بد�أت �أعمال بدء
ت�شغيل م�صنع الإثيلني ..وعلى �إثرها انتقلت
ملتابعة هذا العمل عن كثب ووا�صلت العمل به
حتى بداية ت�شغيله ودخوله مرحلة الت�شغيل
الطبيعي امل�ستمر يف �شهر ابريل .1987
يف �شهر يوليو  1988مت تكليفي مبهام
مدير ت�شغيل م�صنع الإثيلني ..الذي كان يدار
بالكامل (ت�شغيل و�صيانة وحتاليل خمتربية)....
مبوجب عقد ت�شغيل و�صيانة مع �شركة “هيب”
اليوغ�سالفية ..وكانت املهمة الرئي�سية هي
املحافظة على ا�ستمرارية و�سالمة عمليات الإنتاج
مع �ضرورة �إقحام امل�شغلني وفنيي ال�صيانة
والتحاليل املختربية وفق برنامج تدريبي وت�أهيلي
منظم لإحالل �أكرب عدد من الوظائف بالهيكل
التنظيمي بعنا�صر ليبية بجدارة وا�ستحقاق.
وبجدية امل�شغلني والفنيني الذين كان يل عظيم
ال�شرف بالتعرف عليهم والعمل معهم وب�إدخال
تعديالت على بع�ض املواد بالعقد ال�سالف الذكر
عند �إعادة التفاو�ض لتجديده يف نهاية �سنة
� 1988أ�صبح من املمكن وب�شكل تدريجي وفعال
وعال من
راق
ٍ
حتقيق هذا الهدف على م�ستوى ٍ
املهنية ..وخري دليل على ذلك ال�سرية احل�سنة
والأداء اجليد الذي متيز به امل�شغلون والفنيون
عند ا�ستالم م�سئولياتهم بامل�صنع عقب �إمتامهم
للربامج التدريبية والت�أهيلية ..وكذلك الذين
يعملون الآن يف مواقع �صناعية �أخرى داخل
وخارج ليبيا.
يف �شهر يوليو  1990مت تكليفي مبهام مدير
املرافق وامليناء وكانت تلك مهمة �صعبة كون �أن
املرافق هي الركيزة الرئي�سية للمجمع واملدينة
ال�سكنية ..وللحقيقة ..كانت املرافق حينها
تعانى من م�صاعب عدة ..منها على �سبيل املثال
االهتزازات مب�ضخات م�أخذ مياه البحر ..وم�شكلة

الت�آكل ب�أنابيب الغاليات ..ومنظومة التحكم الآيل
اخلا�صة بها� ..إ�ضافة �إىل م�شاكل وحدات التحلية
ومعاجلة مياه الغاليات.
هذه الأمور جمتمعة جعلت مهمة ت�سيري
عمليات املرافق �أمرا �صعبا لأن �أي ا�ضطراب
ت�شغيلي بها قد ينتج عنه على الفور فقدان الإنتاج
بامل�صانع الأخرى وخا�صة م�صنع الإثيلني.
وقد و�ضع املخت�صون بالت�شغيل وال�صيانة..
برامج عمل ملعاجلة بع�ض امل�شاكل ب�شكل نهائي..
كم�شكلة االهتزازات مب�ضخات م�أخذ مياه البحر..
مع ا�ستمرار العمل على �أخرى كتغليف حجرات
التبخري بوحدات التحلية وكذلك �أنظمة التحكم
للغاليات ..وا�ستبدال الأجزاء املت�ضررة ب�أنابيب
التبخري بالغاليات ..وقد كانت الأولوية للغالية
رقم (.)9
يف �شهر يناير  1992مت تكلفي مبهام مدير
عام العمليات ..التي وا�صلت العمل بها حتى �شهر
مايو  ..1999وكان يف مقدمة مهامها م�سئولية
ت�شغيل املجمع لتحقيق م�ستهدفاته ال�سنوية من
الإنتاج ..وفق قيود امليزانيات املعتمدة له ب�أق�صى
قدر ممكن من الكفاءة والفعالية ..حتت ظروف
قا�سية كانت قد فر�ضت على بالدنا �آن ذاك.
وا�ستمرت تلك الظروف طيلة فرتة
الت�سعينات ..وقد و�ضعت على عاتق كل من
له عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بت�شغيل هذه
امل�صانع ..عبئا �إ�ضافياً من امل�سئولية يف التعامل
مع امل�صانع بحذر واهتمام فاقا كل املقايي�س
عال من
املعتادة ..وكانوا جميعا على قدر ٍ
اال�ستعداد لأداء مهام عملهم بانتظام وكفاءة
عاليني.
يف �شهر مايو  1999مت تكليفي مبهام رئي�س
جلنة الإدارة ل�شركة ر�أ�س النوف لت�صنيع النفط
والغاز ..وقد وا�صلت العمل يف هذا املوقع حتى
�شهر �سبتمرب .2006
�س  4ــ ما هي �أهم �أحداث هذه الفرتة� ..أعني

فرتة عملكم كرئي�س للجنة �إدارة �شركة ر�أ�س
النوف ..؟
ج  4ــ �أهمها هي حادثة �إ�شتعال �أحد
خزانات منتوج الإثيلني ظهر يوم الثالثاء
 ..19/03/2002تلك احلادثة �أثبتت قدرة
العاملني بهذا املجمع ..على مواجهة امل�صاعب
وتوظيف الإمكانيات من خالل فرق عمل منظمة
ومت�ضامنة من خمتلف االخت�صا�صات ..والتي
بدورها ي�سرت اال�ستفادة من امل�ساندة التي قدمتها
جهات �أخرى والتي كان �أولها من �شركات الهروج
والواحة و�سرت لإنتاج وت�صنيع النفط والغاز
.......الخ.
وقد ا�ستغرقت عملية ال�سيطرة و�إطفاء اللهب
مدة �ستني �ساعة ..ووقائعها موثقة مب�ستندات
امل�صنع واملطافئ ..وكذلك يف �شريط مرئي مدته
ع�شرون دقيقة لدى مكتب التخطيط واملتابعة.
�س  5ــ ما هي يف ر�أيك �أف�ضل ال�سنوات التي
مرت بها �شركة ر�أ�س النوف ..؟
ج  5ــ لكل فرتة من م�سرية ال�شركة
خ�صو�صياتها ولذلك قد ت�صعب املقارنة ما مل تكن
الأ�س�س واحدة ..ورغم ذلك ف�إنني اعتقد ب�أن فرتة
بناء املجمع كانت الأف�ضل وذلك لأ�سباب منها
 :الكم الهائل من الأعمال التي كانت تنفذ يوميا
وبانتظام ..وحميط العمل الذي �أتاح فر�ص ثمينة
لال�ستفادة من خربات عاملية متنوعة ..وال�شعور
بالتغيري واحلركة �إىل الأمام.
وكلما مرت الأيام وظهرت على �سطح
مبان
الأر�ض هذه امل�صانع ..وما �صاحبها من ٍ
نوعية وطرقات منظمة ..وفوق كل هذا موقف
الإدارة العليا لل�شركة �آنذاك ..التي كانت دائما
تدفع بالعنا�صر الوطنية لإقحامهم يف العمل مع
ال�شركات اال�ست�شارية امل�شرفة على التنفيذ مثل:
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( براون �آند روت – �أ�ستون �آند وب�سرت –
�سنام بروجيتى) ..وكذلك ال�شركات املقاولة
املنفذة والتي جتاوز عدد تواجدها الع�شرات يف
�آن واحد.
تلك بحق كانت فر�صة ثمينة الكت�ساب اخلربة
العملية ..يف خمتلف التخ�ص�صات ..ويف زمن
قيا�سي ..كونها اجتمعت يف نف�س الزمان واملكان.
�س  8ــ ما هي �أهم امل�شاريع التي خططتم
�س  6ــ لو عر�ض عليك العودة �إىل ر�أ�س
النوف ..لتويل من�صب رئي�س جلنة الإدارة لتنفيذها �إبان فرتة توليكم ملن�صب رئي�س جمل�س
الإدارة بال�شركة ..وما هي امل�شاريع التي مل
بال�شركة ..هل �ستوافق على هذا العر�ض ..؟
تنفذ ..وملاذا ..؟
ج  6ــ لقد �أم�ضيت �سبعة وع�شرون عاما
من عمري يف ر�أ�س النوف ومل �أتذكر يوما �أبد ًا �أنني
ج  8ــ امل�شاريع التي مت تنفيذها ..كانت كلها
�شعرت فيه بامللل ..واىل الآن مل مير يوم دون �أن نتيجة مبادرات من العاملني بالإدارات املختلفة..
جتول بخاطري ذكرياتها ..احللوة منها واملرة ..وهذه امل�شاريع كانت ذات عالقة بزيادة القدرة
ولو كانت ظرويف اليوم ..كما كانت �أثناء تواجدي الإنتاجية �أو تقلي�ص الفاقد كم�شروع �إ�ضافة مكثف
�إ�ضايف لقمة برج امل�صفاة �أو ال�سالمة وحماية
برا�س النوف ..لأجبتك بــ ( نعم ).
البيئة ك�إ�ستبدال مادة الفريون يف وحدة تكثيف
�س  7ــ ما هي يف ر�أيك� ..أهم ال�صعوبات التي الإثيلني مبادة الربوبلني �......إلخ.
تواجهها �شركة ر�أ�س النوف ..وكيف ميكن التغلب
وامل�شروع الذي حظي باهتمام خا�ص..
عليها ..؟
هو النظافة وت�شغيل وحدة املخلفات باملدينة
ال�سكنية ..وفق الت�صاميم لال�ستفادة من �إعادة
ج  7ــ �أهم تلك ال�صعوبات هو العمل على ا�ستعمال املياه ..بعد معاجلتها يف الب�ستنة
�إعادة املجمع �إىل و�ضعه الت�شغيلي الطبيعي والت�شجري.
امل�ستمر ..ولكي يتحقق هذا الهدف ..ال بد من توفر
الأمن والأمان قبل كل �شيء ..وعندما تتح�سن
�س  9ــ كثريا ما يردد الزمالء ..ب�أن ر�أ�س

الظروف الأمنية ..فبالإمكان التعامل مع كل النوف مدر�سة ..؟ فهل هي كذلك ..وملاذا ..؟
ال�صعوبات ..وحتديدها بدقة وفهمها جيد ًا ..ومن
ثم و�ضع اخلطط لعالجها والتغلب عليها ..وهذا
ج  9ــ �أ�ضم �صوتي �إىل من يرددون �أن را�س
بالطبع يتطلب عدة عوامل من �أهمها ..توفر �إدارة النوف مدر�سة ..وخري دليل هو ال�سرية احل�سنة
ذات كفاءة عالية ..ولها �صالحيات لها ترقى �إىل ملن انتقل منها للعمل يف مواقع �أخرى حملياً
م�ستوى م�سئولية �إعادة املجمع �إىل ما كان عليه .وخارجياً .
�س  10ــ كلمة �أخرية تود توجيهها
مل�ستخدمي �شركة ر�أ�س النوف ..ب�صفة خا�صة
و�سكان مدينة ر�أ�س النوف ب�صفة عامة.
ج  10ــ كل التقدير واالحرتام للعاملني بهذا
املجمع ..و�أمتنى لهم التوفيق يف �إعادة ت�شغيله
قريبا ب�إذن اهلل تعاىل.
ــ لكم منا – �سيد بالقا�سم  -خال�ص ال�شكر
والتقدير ..على تكرمكم بالتحدث �إىل م�ستخدمي
ال�شركة ..من خالل هذا احلوار ال�صريح ..وعرب
جملتهم ( ..جملة را�س النوف ) ..التي
نتمنى لها ولل�شركة كل تطور وازدهار ..ولك
دوام ال�صحة والعافية..
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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راس النوف
ب إ�ختصار
�سليمان حممد العقيبي
ادارة التخطيط واملتابعة

البرتول � ،أو النفط �شاغل الدنيا ومالئ �أ�سماع
النا�س  ،عبارة عن خليط من مواد هيدروكربونية
� ،أي مواد مكونة من عن�صري الهيدروجني
والكربون  ،ولأن ذرات هذه العنا�صر تـتحد
ب�أ�شكال خمتلفة وتراكيب خمتلفة  ،ف�إن النفط
يف احلقيقة عبارة عن مزيج من مركبات خمتلفة
بخ�صائ�ص خمتلفة  ،وللإ�ستفادة من هذه املركبات
يتم ف�صلها يف م�صايف التكرير مثل امل�صفاة التي يف
جممع ر�أ�س النوف .
من �ضمن هذه املنتجات يف هذه امل�صفاة،
مركب �إ�سمه النافثا  ،و هي لي�ست الديزل �أو ـ
النافـتا ـ الأ�سم ال�شعبي الذي يطلقه الليبيون على

وقود �سيارات ال�شحن  ،وت�سمى يف بع�ض الدول م�صنع البويل �إثيلني كمادة خام لإنتاج نوعني
ال�سوالر  ،النافثا املنتجة يف را�س النوف هي من مادة البويل �إثيلني �إحداهما عالية الكثافة
النافثا ـ البكر ـ التي ميكن من خاللها �إنتاج مركبات  ،والأخرى منخف�ضة الكثافة ،وكل من هاتني
�أخرى .
املادتني لها درجات عديدة من املوا�صفات بح�سب
جزء من املنتج يف را�س النوف من هذه النافثا الإ�ستعمال املراد لهما .
يباع يف الأ�سواق العاملية  ،كمادة �أولية ل�صناعات
مادة البويل �إثيلني � ،أو مايطلق عليه عامة
�أخرى ،وجزء �آخر يتم ّ
�ضخه �إىل م�صنع الإثيلني النا�س �أ�سم ـ البال�ستيك ـ ي�ستعمل يف �أغرا�ض
بر�أ�س النوف  ،حيث تتم عملية ما ُيـعرف بالتك�سري كثرية مثل الأوعية و ال�صناديق و مواد التغليف
احلراري  ،لإنتاج عنا�صر �أخرى مثل الإثيلني  ،والأثاث والكثري من الإ�ستعماالت التي يق�صر
والربوبيلني وغريها .
املجال هنا على ذكرها  ،فقد دخل البويل �إثيلني
يتم �شحن وبيع جزء من منتج الإثيلني يف يف جميع جماالت حياتنا  ،و�أن�شطتنا ال�صناعية و
الأ�سواق العاملية  ،بينما يحول جزء منه �إىل الزراعية والطبية ....الخ .

مجموعة من زمالء العمل ..مع الصديق الشهيد المهندس الشهيد  /فرج الشيخي ..عند وضع حجر األساس
لمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة بنغازي ..اللهم اغفر له وارحمه وعافه من جميع ذنوبه واعف عنه.
فتحي مفتاح سعيد
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اتفاقية الشراكة في
ميزان الوطن

�سعيد العريبي
al_oribi@yahoo.co

من املالحظ �أن هذه االتفاقية تت�ضمن العديد من الثغرات ..وهذا دليل على �أنها قد �صيغت بطريقة غري
مهنية ومريبة وقد تكون متعمدة ..وعلى الوطنيني �أن يتعاملوا مع هذه الق�ضية وغريها من الق�ضايا امل�شابهة
بطريقة قانونية مدرو�سة للدفاع عن م�صاحلنا ..ولتقليل خ�سائرنا ولقطع الطريق �أمام امل�ستثمر الأجنبي لكي ال
يبتزنا ول�ضمان انطباق �أحكامنا القانونية على الوقائع التي حتدث يف بالدنا  ..كلما �أ�سعفتنا القواعد القانونية
للو�صول �إىل هذه الغاية ..لذا يجب �إجراء درا�سة معمقة مل�ستندات هذه ال�شراكة من قبل جلنة قانونية للو�صول
�إىل �أف�ضل احللول املمكنة ..والقانون الليبي يت�ضمن الكثري من الأجوبة على بع�ض الأ�سئلة واملع�ضالت
املطروحة.
بنود لي�ست يف �صالح الوطن :

مكان �إن�شاء ال�شركة الليبية الإماراتية
لتكرير النفط هو الإمارات ،وجن�سيتها �إماراتية،
وخا�ضعة للقانون الإماراتي ،بينما ال متتلك يف
الإمارات �شيء غري ملف يف �أدراج منطقة دبي
لل�سلع املتعددة.
تعترب امل�صفاة ماال عقاريا خا�ضعا لأحكام
القانون الليبي طاملا �أنها على الأر�ض الليبية..
ومن هنا ف�إن �إمكانية رهنها ال ميكن �أن يقرره
جمل�س الإدارة �إال مبوافقة اجلمعية العمومية..
و�إذا كانت امل�ؤ�س�سة متلك ن�صف ر�أ�س املال
فهذا يعني �أن ال�شركة خا�ضعة لرقابة و�إدارة
ال�شريكني ..ومن هنا ال ميكن لل�شريك الأجنبي
جتميد ن�شاط امل�صفاة ..ويجوز للطرف الليبي
تعيني مدير ق�ضائي م�ؤقت �إىل حني تعيني �إدارة

جديدة.
تخ�ضع االتفاقية للقانون االجنليزي وتف�سر
طبقا له ..وال تخ�ضع للقانون الليبي ويكون
التحكيم عليها يف غرفة التجارة بباري�س ولي�س يف
ليبيا.
تنزع بنود االتفاقية عن امل�ؤ�س�سة حق
االحتجاج ..ب�أنها �أو �أي من �أ�صولها ال يتمتع ب�أية
ح�صانة �أو �سيادة كونها مملوكة للدولة الليبية..
�ضد �أي �إجراء حجز بحكم ق�ضائي على ممتلكاتها
يف الداخل الليبي �أو يف اخلارج ل�صالح الطرف
الآخر (ال�شريك) ..يق�صد ب�أ�صول امل�ؤ�س�سة كافة
املن�ش�آت النفطية الليبية (مبا فيها حقول النفط).
قد يقول قائل �أن هذا البند �إمنا مل�ساواة
ال�شركاء يف احلقوق القانونية ..ونقوله :وهل
كانت امل�ؤ�س�سة م�ضطرة للقبول مبثل هذا التنازل

عن ال�سيادة..؟ ويف مقابل ماذا..؟ ومن �أجل
ماذا..؟.
ال جترب االتفاقية ال�شريك الأجنبي على
اال�ستثمار يف م�شروع تطوير امل�صفاة ..بل �إن
ال�شركة (لريكو) لها �أن تقرت�ض �أمواال من البنوك
لتنفيذ م�شروع تطوير امل�صفاة ..ب�ضمان رهن
وحدات امل�صفاة الإنتاجية ..واملتوقع �أن تزيد
التكلفة على  2مليار دوالر ..لذا فامل�ستثمر لن
يحتاج لأن ي�ستثمر فل�سا واحدا من �أمواله� ..أي
�أنه لي�س م�ستثمرا حقيقيا بل �شريكا فقط.
�إذا تع�سرت لريكو عن �سداد القرو�ض ..فال
ميكن �أن يرجع البنك الدائن على املالكني (ال�شريك
الأجنبي وامل�ؤ�س�سة) لتعوي�ضه ..بل ميكنه
فقط اال�ستيالء على امل�صفاة و�أمالك لريكو ..لذا
فال�شريك حم�صن �ضد �أي خ�سارة تنجم عن ف�شل
ال�شراكة ..واخلا�سر الوحيد هم الآخرون (هم
الليبيون للأ�سف ال�شديد).
ال يوجد جدول زمني ُيل ِزم ال�شريك بتطوير
امل�صفاة خالله ..وال يوجد ن�ص يحدد متى يبد أ�
�أو يتم اجناز التطوير ..لذا فب�إمكان ال�شريك �أن
ي�س ِّوف ومياطل �أيل الآبد بال عقاب وال غرامة.
حتدد االتفاقية ن�سبة امل�شاركة لكل من
امل�ؤ�س�سة وال�شريك بالت�ساوي  50%لكل منهما..
وكذلك عدد �أع�ضاء جلنة الإدارة مت�ساو ويتم
احت�ساب �صوت لكل ع�ضو وال ترجيح ل�صوت
رئي�س اللجنة (وهذا يتعار�ض مع القانون
الليبي) ..وغالبا ما تن� أش� �أزمة ت�ساوي الأ�صوات
عند كل ت�صويت ..ب�سبب ا�ستقطاب كل فريق �إىل
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ر�أي واحد   .
كما و�أثبتت التجربة ب�أن االتفاقية ت�سمح
لل�شريك الأجنبي� ..أنه ي�ستطيع منع ت�شغيل
امل�صفاة بدون �أن ي�ضطر لإثبات �صحة موقفه
الراف�ض للت�شغيل� ..أو �أن يتحمل تبعات ذلك حتى
ولو ت�سبب ذلك يف خ�سارة للجانب الليبي معنوية
كانت �أو مادية ..لذا ف�أن امل�صفاة لي�ست فقط خارج
ال�سيطرة الكاملة للطرف الليبي ..بل هي بالفعل
حتت �سيطرة تامة من قبل ال�شريك الأجنبي.

عيوب وقيود ال�شراكة :

 تلتزم امل�ؤ�س�سة ببيع ن�سبة ا ُ
خل ْم�س ( )20%من
�إنتاج ليبيا من النفط �إىل ال�شركة �أو ال�شراكة ..كل
يوم وملدة � 25سنة قابلة للتمديد.
من املتعارف عليه يف مثل هذه ال�شراكات
�أن يتم ت�سجيل ال�شركة يف بلد حمايد (غري ليبيا
والإمارات يف هذه احلالة� ،أي قرب�ص على �سبيل
املثال)� ..إال �أنه مت ت�سجيلها يف دبي و�أ�صبحت
جن�سيتها �إماراتية وتخ�ضع لقوانني دولة
الإمارات مع العلم �أن ال�شركة ال متتلك يف دولة
الإمارات �سوى �أوراق الرتخي�ص القابعة يف �إدراج
حكومة دبي ..فال مكاتب وال موظفني.
ال ُتلزم االتفاقية ال�شريك الأجنبي بجلب
�أمواله �إىل ليبيا ال�ستثمارها يف تطوير امل�صفاة.
ال�شريك حممي من �أي �ضرر حمتمل حتى ولو
كان مت�سبب فيه كونه �شريك باملنا�صفة.
ال�شريك الأجنبي غري ُم ْل َزم بدفع تكاليف
الت�شغيل و�شراء النفط اخلام بل على ال�شركة �أن
تقرت�ض من البنوك ب�ضمان الإنتاج ..فهو غري قابل
للم�سا�س به ومعفي متاما.
ال جتيز االتفاقية لليبيا االن�سحاب من طرف
واحد مهما كانت الأ�سباب ..رغم �أن القوانني
الليبية جتيز �إمكانية �إلغاء االتفاقيات وتن�ص
عليه.
ال ت�ستطيع ليبيا �أن تقوم بت�أميم امل�صفاة

ب�سبب قانون اال�ستثمار رقم (.)5
مبوجب هذه االتفاقية وافق اجلانب الليبي
على بع�ض التنازالت ..التي تتعلق بال�سيادة
واحل�صانة التي تتمتع بها ممتلكات الدولة التابعة
للم�ؤ�س�سة ..فهل كان من حق املفاو�ضني �أو
امل�ؤ�س�سة �أن يتنازلوا عن ح�صانة مقدرات الوطن
االقت�صادية وحقوقه ال�سيادية ..حتى ولو �شكليا
�أو لفظيا ب�أي قدر ولو كان �ضئيال ..يف الوقت الذي
يعلمون فيه �أن الدولة مل تكن جمربة على قبولها
والتوقيع عليها ..ومل ن�سمع عن دول تقبل هكذا
�شروط ما مل تكن حتت االحتالل.
تنفيذا لبنود االتفاقية تبيع ليبيا الغاز
لل�شركة بقيمة �أقل من �سعر ال�سوق العاملي� ..أي
�أن الغاز مدعوم من امل�ؤ�س�سة ل�صالح ال�شركة
مباليني الدوالرات �سنويا� ..صحيح �أن ن�صف
ال�شركة مملوكة لليبيا ولكن ن�صف الدعم يذهب
لل�شريك ..الذي يجادل وبكل عنجهية ب�أنه مظلوم
ويطالب بتخفي�ضات وت�سهيالت �إ�ضافية كبرية.
تتمتع م�صفاة ر�أ�س النوف مبيزة ال تتوفر
لدى كثري من م�صايف حو�ض البحر املتو�سط (يف
�إيطاليا �أو تركيا �أو اليونان وغريها) ..حيث
ت�ضطر تلك امل�صايف لدفع ما بني ن�صف دوالر �إىل
دوالر واحد عن كل برميل نظري نقل النفط اخلام
�إليها من م�صادره يف ليبيا �أو غريها بحرا ..ومبا �أن
امل�صفاة ت�ستهلك قرابة ( )80مليون برميل �سنويا
فهي �إذن مدعومة وبطريق غري مبا�شر مباليني
الدوالرات.
�أمل يكن من الأف�ضل للم�ؤ�س�سة �أن تبيع النفط
يف ال�سوق العاملي بال�سعر الكامل دون احلاجة
خل�صم �أو دعم لهذا امل�ستثمر �أو ذاك� ..أولي�س ذلك
�أكرث ربحا من �شراكة مل جتن منها امل�ؤ�س�سة �سوى
اخل�سارة تلو اخل�سارة.

التدريب والتطوير للعنا�صر الوطنية ..وتطوير
نظم العمل والإدارة و�إدخال التقنيات احلديثة
وتوطني التكنولوجيا ..و�إعداد اللوائح
واملوا�صفات الهند�سية والفنية والنظم املحا�سبية
واملالية  ..وامليكنة ونظم اجلودة وال�سالمة
والبيئة وال�صحة املهنية ..وتنمية املجتمع
املحيط بامل�صفاة وامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة
مبا يف ذلك جتهيز عيادة طبية.

ولأن وا�ضعي االتفاقية من اجلانب الليبي قد
غفلوا عن ت�ضمينها جداول زمنية ..وغفلوا عن
و�ضع �آلية ملراقبة تنفيذ بنودها  ..وغفلوا كذلك عن
و�ضع �آلية �أخرى لت�صحيح احليود عن تلك البنود
واجلداول الزمنية ..فقد كانت النتيجة �أنه وعلى
�أر�ض الواقع مل يتم تنفيذ �أي من هذه البنود ..رغم
مرور �أربع �سنوات من بداية ال�شراكة ومنها على
�سبيل املثال :
عدم تطوير امل�صفاة بالوحدات الالحقة..
رغم �أن هذا هو �أهم جوانب االتفاقية.
عدم �إجراء ال�صيانة الالزمة للخزانني
املحرتقني.
عدم تطوير العمالة الوطنية (�أربع �سنوات
بدون تدريب وتطوير).
عدم امل�ساهمة يف تنمية املجتمع املحيط
بال�شركة (ح�سب االتفاقية).
�إ�ساءة املعاملة والتعامل بفوقية مع
العمالة الليبية وعدم اال�ستماع �أو االهتمام
مبطالبات امل�ستخدمني �أو �إن�صافهم ..بل والتهديد
املتكرر مبحاكمة كل من ال يظهر منهم الوالء
والطاعة لل�شريك الأجنبي.
عدم م�ساواة اجلانب الليبي بال�شريك
الأجنبي يف املرتبات والإعفاء ال�ضريبي( :مرتب
الأجنبي على �أقل تقدير يعادل خم�سة �أ�ضعاف
نظريه الليبي والأجنبي معفي من ال�ضرائب)..
خمالفة ال�شريك لبنود ال�شراكة :
مع العلم ب�أن جميع العمالة الأجنبية من �شرق
مل تغفل االتفاقيات عن �إدراج متطلبات �أ�سيا و�أفريقيا ولي�س بينهم خبري غربي �أو ياباين.
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املخرج من هذه ال�شراكة :
يف مرا�سلة لأحد الوطنيني العاملني يف جمال
النفط يعمل حاليا خارج البالد قال يل ب�أنه ح�ضر
يف طرابل�س – بعد التحرير مبا�شرة  -ور�شة
عمل برعاية الأمم املتحدة ومنظمات �أخرى مثل
ال�شفافية الدولية وحماربة الف�ساد وبح�ضور
رجال قانون دوليني ..ويف ردهم على �س�ؤال
�أثري حول االتفاقيات والعقود التي �أبرمت يف
عهد النظام ال�سابق �أفادوا ب�أن القانون الدويل
وجميع الت�شريعات الدولية جتيز للدولة الليبية
واحلكومة اجلديدة يف ليبيا �أن تراجع جميع
االتفاقيات والعقود ..ويف حال �إثبات �أية �شبه
ف�ساد �أو خمالفة قانونية �أو حتايل �أو �ضرر فادح
مل�صلحة الدولة الليبية ..فمن حق الدولة الليبية
�أن تطالب ب�إلغاء تلك االتفاقيات.
من هنا ..يتوجب على املخل�صني من �أبناء هذا
الوطن ..التفكري جديا يف وقف هذه املهازل و�إنهاء
ال�شراكات التي مت�س ال�سيادة الوطنية ..بخ�سائر
مبدئية ومهما تكن التكاليف والتقديرات وذلك  -يف
اعتقادي � -أف�ضل من حتولها وعلى املدى البعيد
�إىل كوارث اقت�صادية تقدر باملليارات.
لكن كيف اخلروج من هذا امل�أزق وما هي
ال�سبل القانونية التي ميكن اتباعها لف�ض مثل
هذه ال�شراكة ..ذلك ال يت�أتى �إال ب�إ�سناد الق�ضية
�إىل خرباء يف جمال القانون من خارج م�ؤ�س�سة
النفط ..و�سيالحظون بطبيعة احلال �أن ال�شريك
الأجنبي مل يلتزم ببنود االتفاقية التي تن�ص على
التدريب والتطوير و�إعداد لوائح العمل وتطوير
الإدارة وال�سالمة والبيئة وتوطني التقنية ..
ومل ينجز خالل الأربع �سنوات املا�ضية من عمر
ال�شراكة �شيء مما ذكر ..كما �أن ال�شراكة مل حتقق
امل�صلحة الوطنية بل هي عبء اقت�صادي وقانوين
ومعنوي على الدولة الليبية.

من حق حكومتنا تغيري بنود االتفاقية لدرء
التع�سف احلا�صل �ضدها ..ولو �أثبتت التحقيقات
وجود �أي ر�شوة قام بها ال�شركاء الأجانب
للح�صول على هذه الدجاجة ..ف�أن ملكية امل�صفاة
�ستعود بالكامل لليبيا ولو مل ُي َتمكّن من الطعن يف
عقد ال�شراكة لأي �سبب ف�إن الدولة الليبية يجب
�أن تعمل على ت�أميم امل�صفاة وتعوي�ض اجلانب
الإماراتي بعد احت�ساب اخل�سائر اللي ت�سبب فيها.
ي�شكك اجلانب الإماراتي يف قدرة احلكومة
الليبية على اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن هذه االتفاقية..
وي�ستغل عدم اال�ستقرار والو�ضع احلايل للدولة
الليبية ليملي �شروطه بكل �صلف وتعايل وعدم
احرتام ل�سيادة الليبيني على �أر�ضهم ..ولأن هذه
ال�شراكة مت�س الأمن القومي ومقدرات البالد..
ف�إنها�ؤها يجب �أن يكون بقرار وطني متاما كما
حدث يف اجلزائر التي �أنهت ال�شراكة مع �شركة

جنيب �سوير�س.
وعلى هيئة اال�ستثمار �أن تقوم بواجباتها
الوطنية مبتابعة هذه ال�شراكة وغريها من
ال�شراكات ..والت�أكد من مطابقتها لل�شروط التي
ن�ص عليها قانون اال�ستثمار.
كما �أن على امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط �أن تعيد
النظر يف تعيني جلان الإدارة لل�شركات امل�شرتكة..
لأن ال�شراكة ال تعني تقلد وظائف فقط بل هي عمل
دءوب ومتابعة يومية لتنفيذ امل�شاريع والوقوف
عليها �أوال ب�أول لتحقيق الأهداف التي مبوجبها مت
اال�ستثمار ووقعت عقود امل�شاركة.
من املالحظ على هذه االتفاقية �أن كل الق�ضايا
القانونية لي�ست يف �صالح ليبيا ..وهذا طبعاً راجع
�إىل �ضعف اجلانب الليبي �إبان مفاو�ضات التعاقد..
حيث تنازل اجلانب الليبي عن حقوق ب ّينة وما
خفي �أعظم.
لقد َو َق َع اجلانب الليبي دون �شك �ضحية ج�شع
و” �شطارة « ال�شريك الأجنبي ..وهو �أي�ضا كان
وال يزال �ضحية لعدم متابعة امل�سئولني الليبيني
و�إهمالهم مل�س�ؤولياتهم �أمام اهلل والوطن ..عندما
وقعوا على بنود اتفاقيات ال�شراكات الأجنبية يف
العديد من امل�شاريع رغم ما ي�شوبها من �إجحاف
و�ضياع للحقوق وكانت هذه االتفاقية دون �شك
نتاج طبيعي لذلك العبث الذي كان ميار�سه النظام
املنهار مبقدرات ال�شعب الليبي .
وعلى احلكومة الليبية ت�شكيل فريق من
خرباء القانون واالقت�صاد وممثلني عن امل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط وعدد من امل�س�ؤولني الوطنيني
العاملني بالقطاع لدرا�سة جميع االتفاقيات..
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وحتديد جوانب قوة التفاو�ض للجانب الليبي
واال�ستعانة باملكاتب اال�ست�شارية العاملية لي�صلوا
يف نهاية املطاف �إىل قرار بخ�صو�ص تلك ال�شراكات
يحقق م�صلحة الطرفني دون �ضرر وال �ضرار..
واحلل يف اعتقادي يكمن �أحد �أمرين:
�إما �أن تطالب احلكومة الليبية ب�إلغاء ال�شراكة
ب�أ�سرع ما ميكن مهما كان الثمن الآن ..الأمر الذي
�سيجنب الدولة خ�سارة املليارات يف امل�ستقبل �إذا
ما ا�ستمر هذا ال�شريك غري امل�ستثمر حتى ي�ستفحل
ويت�ضخم ن�صيبه ويت�ضاعف ثمن خروجه.
�أو �أن تطالب بتعديل االتفاقية وحت�سني
ال�شروط وتقليل ال�ضرر وحتقيق امل�صلحة
الوطنية.

دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف التخل�ص
من هذه ال�شراكة :

من نافلة القول �أن نقرر هنا ون�ؤكد ..على �أن
كل العقود التي �أبرمت يف ظل النظام ال�سابق كانت
عقودا م�شبوهة �أبرمت ووقعت بتدخل زبانية
املقبور لتحقيق مكا�سب �شخ�صية وغري م�شروعة..
ومل تراعى فيها م�صلحة الوطن �أو املواطن..
كما هو احلال فى بيع �أ�سهم م�صرف ال�صحاري
بحجة التطوير ..وبيع جزء من م�صرف الوحدة
وامل�صرف العربي ..وبيع م�صنع اليوريا ل�شركة
يارا الرنويجية ..وبيع �شركة اال�سمنت ببنغازي
ودرنة ..وكانت يف جمملها عقود ت�شوبها �صفقات
مريبة ..وعموالت وف�ساد وب�ضغوط كبرية من
قبل �أبناء القذايف.
ومن هنا يجب منا�شدة نقابات النفط

بال�شركات النفطية وكل املخل�صني بامل�ؤ�س�سة
الوطنية للنفط وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لتكوين
قوة �ضغط على احلكومة من �أجل �إلغاء كل
االتفاقيات امل�شبوهة �أو على �أقل تقدير مراجعتها
وتعديل بنودها مبا يخدم م�صالح البالد مع
الرتكيز يف مطالباتهم على النقاط التالية:
مطالبة جمل�س النواب ب�إ�صدار قانون
يق�ضي مبراجعة كل االتفاقيات املربمة مع جميع
ال�شركات وو�ضعها �أمام ال�شعب فى �شفافية تامة
حتى تك�سب الدعم ال�شعبي.
املطالبة ب�أن يكون قطاعي النفط وامل�صارف
خطا احمر ..ال يجوز لأحد عبوره لأنهما ركيزتني
من ركائز االقت�صاد الوطني وال�شعب الليبي
وحده هو من ميلك القرار ..وعلى احلكومة الليبية
�إلغاء االتفاقيات املربمة مع �أية جهة �سواء متعلقة
بقطاع النفط �أو امل�صارف �إذا ثبت عدم حتقيقها
للم�صلحة الوطنية فال�شباب الليبي قادر على
ت�سيري هذين القطاعني.
التنبيه على �أن ظاهرة الف�ساد والإف�ساد
�أخذت بعدا �أكرث خطورة ..مع اكت�شاف ما
ي�سمى بال�شريك اال�سرتاتيجي يف جمال اال�ستثمار
الأجنبي يف ليبيا  ..والذي مبقت�ضاه يتم �إدخال
�شريك �أجنبي يف ملكية وحدات اقت�صادية قائمة
كما حدث يف �صناعة الأ�سمنت والزجاج والن�شاط
امل�صريف ..والآن يف القطاع النفطي ويف غريها من
القطاعات الأخرى.

ويف اخلتام :

كتبت عن هذه االتفاقية – �أيها ال�سادة -

لأن الكتابة عنها واجب وطني ..ال منا�ص من
خو�ض غماره وجتنيد كل الأقالم الوطنية له..
والعزوف عنها وعن مناق�شة بنودها وعر�ضها
على القراء ..من وجهة نظر وطنية �صادقة يعترب
دون �شك عزوفا عن الواجب وتفريطا يف حقوق
الوطن وتهاونا يف �سيادته على موارده ومقدراته
الطبيعية.
�أ�شكر املخل�صني الوطنيني العاملني بال�شركة
الليبية الإماراتية الذين �أمدوين مبا �أحتاجه من
معلومات �ساعدتني يف الكتابة عن هذه االتفاقية..
ال�شكر كل ال�شكر له�ؤالء الوطنيني املخل�صني
الذين كانوا وال يزالون يحرتقون من اجل الوطن
يدافعون عنه ..ويحاولون جاهدين ا�سرتداد ما
ميكن ا�سرتداده من حقوق و�أموال.
علينا �أن ن�صرب قليال – �أيها الأعزاء  -فثمة
�أمل يلوح يف الأفق ..فقد �سعدت عندما قر�أت قبيل
كتابة هذه املقالة الت�صريح الذي �أدىل به وكيل
وزارة النفط والغاز ال�سيد عمر ال�شكماك لـوكالة
�أنباء الت�ضامن الذي قال فيه“ :م�صفاة ر�أ�س
النوف ا�ستثمار ليبي �إماراتي م�شرتك  ..وهناك
م�شكلة تتعلق بعدم تفعيل االتفاقية بني الطرفني..
فال�شركة الإماراتية مل تلتزم بعقد ال�شراكة..
واملو�ضوع حمل اهتمام ومتابعة من قبل
الوزارة ..وهناك بامل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط فريق
خمت�ص �سوف يقدم التو�صيات التي �ستناق�ش مع
امل�ستثمر للو�صول ل�صيغة �أف�ضل للجانب الليبي».
فهل حقا �ستتحرك احلكومة الليبية بكل قوة
من �أجل تعديل بنود هذه االتفاقية ..مبا يخدم
م�صاحلنا الوطنية �أو �إنهاء ال�شراكة بالطرق
القانونية التي تعطي كل ذي حق حقه  ..؟

هام�ش :
كتبت عن هذه االتفاقية ثالثة مقاالت مطولة..
وكانت كالتايل :
املقال الأول :اتفاقية ال�شراكة الليبية
الإماراتية  :انتهاك �صريح ل�سيادة الوطن.
املقال الثاين  :اتفاقية ال�شراكة الليبية
الإماراتية  :نقاط اخلالف ال�ست من وجهتي نظر.
املقال الثالث  :اتفاقية ال�شراكة الليبية
الإماراتية  :يف ميزان الوطن.
وقد ن�شرت بعدة �صحف الكرتونية..
منها �صحيفة ( :ليبيا امل�ستقبل) التي ت�صدر
من لندن ..و�صحيفة( :وطني) الورقية التي
ت�صدر من طرابل�س ..التي ن�شرتها على ثمانية
�أعداد متتالية ..و�أثارتا وقتها كما �أخربين رئي�س
حتريرها العديد من االهتمام والت�سا�ؤالت.

20
شؤ

ون
النفط والغاز

أبرز حقول الغاز
في البحر المتوسط

�إعداد و�إ�شراف :طارق ال�شلماين

جيولوجيا تغطي البحر الأبي�ض املتو�سط م�ساحة تقارب  2،5مليون كيلو مرت مربع ،ويقدر معدل عمق البحر بحوايل 1500مرت
و�أعمق نقطة م�سجلة فيه هي 5267مرت ،لونة ازرق داكن ،يبلغ طول �ساحله حوايل  46000كيلومرت  ،ويحتوي على حوايل 23
جزيرة ،ومن ابرزها جزيرة ( قرب�ص  ،كريت ،رودو�س ،اندرو�س � ،صقلية  ،مالطا  ،مايوريكا و غريها من اجلزر).
�سمى بالبحر املتو�سط لكونه موجود بني ثالثة قارات ( �أ�سيا  ،اوربا و�إفريقيا ) و�شبه حماط متام آ� بالرب -الياب�سة�،أال �أنه من
الناحية الفنية هو جزء من املحيط الأطل�سي ويربط به عن طريق م�ضيق جبل طارق الذي ال يتعدى عر�ضه  14كم .
 - 1م�صر
حقل �شروق :
هو �أحدث حقول الغاز املكت�شفة على م�ستوى
العامل ..وقد �أعلنت �شركة الطاقة الإيطالية
“�إيني” يف �أواخر �شهر �أغ�سط�س املا�ضي عن
اكت�شاف �أحد �أكرب حقول الغاز الطبيعي يف العامل
وذلك قبالة ال�سواحل امل�صرية املطلة على البحر
املتو�سط.
من املتوقع �أن تبلغ �إنتاجية احلقل حوايل 30
تريليون قدم مكعب من الغاز وهو ما يكافئ 5,5
مليار برميل من املكافئ النفطي.
�ستذهب ن�سبة  40%من احلقل اجلديد
لل�شركة الإيطالية من �أجل ا�سرتداد تكاليف
البحث والتنقيب ،فيما �سيتم تق�سيم الن�سبة
الباقية بني ال�شركة الإيطالية بن�سبة  35%مقابل
 25%ل�شركة “�إيجا�س” احلكومية امل�صرية.
وبعد ا�سرتداد �إيني للتكاليف �ستتحول ن�سبة

“�إيجا�س” �إىل  40%من �إجمايل احلقل.
منه عام 2015م ..ويبلغ �إجمايل االحتياطي من
حقول دلتا النيل:
الغاز الطبيعي به حوايل  7تريليون قدم مكعب...
منطقة دلتا النيل تقع �أق�صى �شمال م�صر ويبلغ معدل االنتاج اليومي له  300مليون قدم
على �سواحل البحر املتو�سط ..وتبلغ كمية الغاز مكعب يوميًا.
الطبيعي املنتجة منها حوايل  50تريليون قدم
مكعب.
� .3إيطاليا
وقد اكت�شفت كميات جديدة من الغاز يف هذه
حقل �إجنيال �إجنلينا :
املنطقة بلغت حوايل  223تريليون قدم مكعب.
يقع يف البحر الأدرياتيكي املتفرع من البحر
املتو�سط ..واكت�شف عام 1972 :م بوا�سطة
�شركة �إيني وبدء �ضخ الغاز منه عام 1973م..
 .2قرب�ص
ويبلغ االحتياطي امل�ؤكد لهذا احلقل يبلغ 460
حقل �أفروديت:
مليار قدم مكعب.
يقع قرابة ال�ساحل اجلنوبي جلزيرة قرب�ص..
حقل �سريفيا :
يقع � ً
ويحتوي على حوايل  7تريليون قدم مكعب من
أي�ضا يف البحر الأدرياتيكي ..وقد اكت�شف
الغاز  ..وقد اكت�شف احلقل عام 2008م.
عام 1972 :م ومت �ضخ الغاز منه عام 1973م..
ويبلغ �إجمايل احتياطي الغاز به  354مليار قدم
حقل غاز قرب�ص :
مكعب.
اكت�شف عام 2011 :م ..وبد أ� �إنتاج الغاز
حقل باربارا :
يقع يف البحر الأدرياتيكي ..واكت�شف عام
1971 :م وبد أ� �ضخ الغاز منه عام 1975م..
ويبلغ �إجمايل احتياطي الغاز به  1,4مليار قدم
مكعب.
حقل لونا :
يقع يف منطقة بحر �أيونيان بني الأدرياتيكي
والبحر املتو�سط ..واكت�شف عام 1971 :م..
وبد أ� �ضخ الغاز منه عام 1975م ..ويبلغ �إجمايل
احتياطي الغاز به  1,3تريليون قدم مكعب.
حقل بورتو كور�سيني ماري :
يقع يف البحر الأدرياتيكي� ..أكت�شف عام
1971م وبد أ� �ضخ الغاز منه عام .1975
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ويبلغ �إجمايل احتياطي الغاز به 1,75
تريليون قدم مكعب.
حقل بورتو جاريبالدي �أغو�ستينو :
يقع يف البحر الأدرياتيكي ..مت اكت�شافه عام
1951م وبد�أ �ضخ الغاز منه عام 1955م..
ويبلغ �إجمايل احتياطي الغاز به  3,5تريليون
قدم مكعب.
 .4فل�سطني
حقل مارين :
يقع على بعد  36كيلومرت من �سواحل قطاع
غزة ..مت اكت�شافه عام 2000م ..ويحتوي على
حوايل  1,4تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ويكفي الغاز املوجود بهذا احلقل لت�شغيل
كافة الأرا�ضي الفل�سطينية ويتبقى لها فائ�ض
للت�صدير � ً
أي�ضا.
لكن هذا احلقل يواجه عقبات عديدة نتيجة
اخلالفات بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي
ومل يتم ا�ستغالله حتى الآن.
 .5تون�س
حقل غاز مي�سكار :
يقع حتديدًا يف خليج قاب�س ..مت اكت�شافه عام

1975م لكن االنتاج الفعلي منه ت�أخر كثريًا
وهناك مداوالت مع كل من قرب�ص وكوريا
حتى عام 2006م ..واالحتياطي امل�ؤكد للحقل اجلنوبية لت�صدير الغاز م�ساال لهما من هذا احلقل.
يبلغ  1,5تريليون قدم مكعب بينما يبلغ حجم
حقل ليفياثان:
االنتاج اليومي  200مليون قدم مكعب يوميًا.
هو حقل غاز �إ�سرائيلي يقع �شرق البحر
 .6فل�سطني املحتلة
املتو�سط على بعد  130كيلومرت من مدينة
حقل نوح :
حيفا ..وكانت هناك بع�ض الأقاويل عنه ،و�أنه
يقع احلقل قبالة �سواحل قطاع غزة ..وقد يتبع املنطقة االقت�صادية اخلا�صة مب�صر ولي�س
مت �إنتاج الغاز منه يف �شهر يونيو 2012م ..ويقع �إ�سرائيل ..وتقدر احتياطاته بحوايل  18تريليون
هذا احلقل على عمق  779مرت �أ�سفل �سطح قدم مكعب من الغاز.
البحر.
ومتتلك �شركة نوبل �إيرنجي ح�صة
حقل ماري :
 39.66%يف حقل ليفياثان ،بينما متلك
يقع قبالة �سواحل قطاع غزة وحتديدًا جنوب �شركتا ديليك دريلينج و�إفرن �أويل �إك�سبلوري�شني
�شرق حقل نوح ..وتبلغ �إنتاجيته الإجمالية حوايل ن�سبة  22.67%لكل منهما ،ومتتلك �شركة راتيو
 1,1تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
�أويل �إك�سبلوري�شن ن�سبة الـ 15%املتبقية.
حقل متر :
حقل داليت :
يبعد حوايل  80كيلومرتا من مدينة حيفا
يبعد م�سافة  60كيلومرتا تقريبًا عن منطقة
على عمق  1700مرت حتت �سطح البحر.
احل�ضرة الإ�سرائيلية ..ويبعد م�سافة 40
مت اكت�شافه عام 2009م وبد�أت عملية كيلومرت جنوب حقل متر ..ويبلغ �إجمايل احتياطي
�إنتاج الغاز منه عام 2013م ..وتبلغ �إنتاجيته الغاز به حوايل  0,53تريليون قدم مكعب.
الإجمالية حوايل  8,4تريليون قدم مكعب من
حقلي �سارة ومريا :
الغاز الطبيعي.
يقعا غرب منطقة ناتانيا الإ�سرائيلية ..ويبلغ
حجم احتياطي الغاز املوجود باحلقلني يبلغ
حوايل  6,5مليار قدم مكعب.
حقل تانني:
يبعد حوايل  120كيلومرت عن ال�سواحل
الإ�سرائيلية ..الذي اكت�شف عام 2012 :م.
ويبلغ �إجمايل احتياطي الغاز به حوايل 1,1
تريليون قدم مكعب.
حقل دولفن:
يبعد حوايل  110كيلومرت عن �سواحل مدينة
حيفا  ..ويبلغ �إجمايل احتياطي الغاز به حوايل
 550مليار قدم مكعب.
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النفط وأهمية الالمركزية
في توزيع العائدات

الكاتبة تريا الو�سون رمير

ذكرت الكاتبة تريا الو�سون رمير ،يف مقال
�صدر بتاريخ  9يوليو  2016على موقع «فورن
بولي�سي» -جملة �أمريكية ،تعنى بال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية ،ت�أ�س�ست �سنة ،1981-
�أن الرثوة النفطية الكبرية لليبيا تبدو للوهلة
الأوىل على �أنها نقطة ال�ضعف الكربى للبالد ،فقد
ت�سبب ال�صراع و�أي�ضا الف�ساد يف الإطاحة ب�إحدى
احلكومات ،وهو يهدد حاليا بتق�سيم البالد ،ولكن
يبقى النفط املفتاح مل�ستقبل ليبيا ،فهو ي�ساهم يف
االقت�صاد ،عرب امل�ساهمة بحوايل  25باملائة يف
الناجت املحلي الإجمايل و 95باملائة يف العائدات
احلكومية ،و�إذا متكنت ليبيا من �إعادة تنظيم
قطاعها النفطي ،ميكن �أن ي�ساهم ذلك يف توحيد
البالد ،و�إذا ف�شلت يف ذلك� ،ستقع يف دوامة ال�صراع
والإقليمية لعبت دورا رئي�سيا يف امل�شهد ال�سيا�سي توزيع العائدات ،قد ي�ساهم يف التعامل مع هذه
العرقي واجلمود االقت�صادي والعنف.
وت�شمل �سيا�سة نفطية ناجحة يف ليبيا تقا�سم الليبي ،وتنتج اجلهة ال�شرقية للبالد �أغلبية النفط النزعات االنق�سامية ،وتقريب احلكومة من
الأرباح والق�ضاء على جذور النزعات االنق�سامية الليبي وحتتوي على  80باملائة من االحتياطات ال�شعب ،ودعم قدرات امل�ؤ�س�سات املحلية من
ومتتيع الليبيني بالعائدات النفطية من �أجل النفطية للبالد ،ولكنها هم�شت من قبل نظام �أجل �صياغة �سيا�سات تلبي املطالب املحلية ،وبني
�إبراز قدرة احلكومة اجلديدة على اال�ستجابة القذايف ،ويرى القادة يف ال�شرق �أن ذلك توا�صل �أن العائدات الليبية حتول حاليا عرب �صندوق
للتوقعات االجتماعية واالقت�صادية ملواطنيها ،يف فرتة ما بعد القذايف ،ويف جنوب البالد ،واجهت مركزي هو امل�ؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار ،ولكن
ودعم ال�شفافية يف مواجهة الف�ساد الذي ا�ست�شرى الأقليات ،قبائل التبو والطوارق ،التمييز العرقي النظام املركزي له �أي�ضا تكلفة �سيا�سية ،وي�ساهم
يف ت�أجيج االحتجاجات وتعميق البريوقراطية
والثقايف من قبل الأغلبية العربية.
يف نظام القذايف.
واعتربت الكاتبة �أن اعتماد الالمركزية يف و�إ�ضعاف �إجراءات امل�ساءلة.
وبينت الكاتبة �أن االنق�سامات العرقية
وميكن حتقيق �أرباح من الالمركزية دون
تكلفة اقت�صادية كبرية ،كما ميكن حتويل
الأرباح ال�سنوية �إىل ال�سلطات املحلية لتت�صرف
فيها ،وميثل متكني هذه ال�سلطات �إحدى النقاط
الإيجابية يف عهد القذايف ،فرغم �أنه كان ي�سيطر
بقب�ضة من حديد على احلكم� ،إال �أن ال�سلطات
املحلية كانت تدير ال�ش�ؤون اليومية ،وخالل ثورة
فرباير � ،2011شكلت الكتائب الثورية هياكلها
التن�سيقية اخلا�صة بها ،ما �ساعد على الإطاحة
بنظام القذايف.
وغداة الثورة ،لعبت الكتائب واملجال�س
الع�سكرية دورا رئي�سيا يف تنظيم االنتخابات
املحلية ،واكت�سبت القوة يف خ�ضم الفو�ضى التي
عرفتها ليبيا.
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االقتصاد الليبي
يدخل منطقة الخطر

للكاتب� :ساموال بن�شيمون

ذكر ال�صحفي مبوقع �ساحل انتيليجن�س -الناطق بالفرن�سية واملهتم ب�ش�ؤون منطقة ال�ساحل وال�صحراء-
�ساموال بن�شيمون يف تقرير ن�شر يوم  1نوفمرب اجلاري بعنوان« :االقت�صاد الليبي يف طريقه �إىل الإفال�س» �أن
االقت�صاد الليبي يعاين �صعوبات جمة ،ب�سبب تعطل ت�صدير النفط ،يف ظل امل�شاكل ال�سيا�سية والأمنية التي
تتخبط فيها البالد.
وذكر الكاتب �أن هذا الو�ضع يهدد بجر جزء
كبري من الليبيني �إىل الفقر� ،إذا مل يتم �إيجاد حلول
لإعادة الأمن.
هذا وقد عجزت ليبيا ،بعد مرور خم�س
�سنوات من مقتل القذايف ،عن ا�ستعادة توازنها،
خا�صة ب�سبب الرتاجع احلاد لعائدات النفط
احليوي لالقت�صاد الليبي �إىل م�ستويات غري
م�سبوقة ،حيث و�صلت اخل�سائر �إىل ع�شرات
املليارات من اليوروهات.
وت�ؤكد �أرقام مدير امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط

م�صطفى �صنع اهلل �أن خ�سائر النفط الليبي منذ
�سنة  ،2013بلغت  91مليار يورو ،وهو رقم
كبري يعود بالت�أثري بكثري من امل�صاعب على
الليبيني.
و�أطلق البنك الدويل �صيحة فزع حيال
تداعيات تدهور املقدرة ال�شرائية على الليبيني،
كما تقول م�ؤ�س�سة بريتون وودز �أن �أ�سعار املواد
الغذائية يف ليبيا عرفت ارتفاعا جنونيا.
و�شهدت �أ�سعار املواد الأ�سا�سية ارتفاعا مع
اندالع الأزمة الليبية ،لكنها عرفت يف الن�صف

الأول من ال�سنة اجلارية لوحدها ارتفاعا بـ31
باملائة ،وت�ؤكد توقعات الفرتة املقبلة �أن الو�ضع
�سيكون �أ�صعب ،يف ظل توا�صل التجاذبات
ال�سيا�سية والع�سكرية بالبالد.
وي�ؤكد الكاتب �أن ال�سلطات الليبية تعمل
باالحتياطات املالية للبالد ،يف حماولة للحد من
ارتفاع الأ�سعار ،لكن هذه االحتياطات يف طريقها
�إىل النفاذ ،م�سجلة تراجعا من  143مليار دوالر
�سنة � 2013إىل  43مليار حاليا ،ما يهدد بنفاد
ال�سيولة يف البالد.
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فنزويال:
عائم على البترول
بل ٌد ٌ
وشعب يبحث عن الغذاء
ٌ

عرب ما يقدر بنحو � 35ألف فنزويلي ج�سر «�سيمون بوليفار» بحثا عن الطعام
والدواء ،بعد �ساعات من التعب والأمل يف طرق �سريعة تعاين من قطاع طرق .وال�شيء
الذي يثري الده�شة �أن فنزويال تعد من �إحدى �أغنى البلدان النفطية يف العامل الحت�ضانها
�أكرب احتياطي للنفط يف العامل؛ ورغم كل هذا الرثاء ،تعي�ش البالد �أزمة خانقة على �إيقاع
مواجهات و�أعمال نهب ب�سبب نق�ص املواد الغذائية.
و�سجلت فنزويال عام  2015معدل ت�ضخم
بلغ  ،180.9%هو من بني الأعلى عاملياً ،وتراجع
الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  5.7%للعام الثاين
على التوايل .ومن املتوقع �أن تتفاقم الأزمة يف
فنزويال هذا العام ،ورفع �صندوق النقد الدويل
توقعاته بانكما�ش االقت�صاد الفنزويلي بن�سبة
 10%هذا العام من توقعات �سابقة بانكما�ش ن�سبته
 ،8%كما يتوقع ارتفاع الت�ضخم �إىل  700%من
تقدير �سابق عند .480%
طوارئ اقت�صادية :
ونظرا لو�ضع البالد ،مدد الرئي�س الفنزويلي
نيكوال�س مادورو حالة “الطوارئ االقت�صادية”،
التي دخلت حيز التنفيذ ملدة �شهرين .ون�ص

املر�سوم الرئا�سي ،على �أن “حالة اال�ستثناء
والطوارئ االقت�صادية �ستمدد �ستني يوما ب�سبب
ظروف ا�ستثنائية ت�ؤثر على االقت�صاد الوطني”.
وبرر الرئي�س الفنزويلي هذا الإجراء بوجود
“حرب اقت�صادية” ت�شنها �ضد فنزويال �شركات
ومعار�ضون �سيا�سيون.
ومتنح “الطوارئ االقت�صادية” احلكومة
�إمكانية م�صادرة ممتلكات القطاع اخلا�ص ل�ضمان
احل�صول على ال�سلع الأولية ،وهو ما تعتربه
املعار�ضة �أنه ميهد الطريق لعمليات م�صادرة
جديدة .وت�شهد فنزويال ،التي كانت يف ال�سابق
�إحدى بلدان �أمريكا اجلنوبية الغنية املنتجة للنفط،
نظرا المتالكها �أحد �أكرب االحتياطيات يف العامل،
�أزمة خطرية مع انخفا�ض �أ�سعار النفط اخلام التي

ت�ؤمن  96%من عائداتها بالعملة الأجنبية.
ملاذا انهارت فنزويال ..؟
هناك �أ�سباب كثرية ر�صدها املحللون
ال�سيا�سيون واالقت�صاديون� ،ساعدت على و�صول
فنزويال للو�ضع االقت�صادي الراهن الذي يعاين منه
ال�شعب.
�أوال :ارتفاع م�ستوى �أ�سعار امل�ستهلك
(الت�ضخم) اىل . 750%
ثانيا :حتتاج لدفع ثالثة �صناديق مليئة
بـ»البوليفار» وهي عملة فنزويال ل�شراء �سندوي�ش
نقانق.
ثالثا :هبوط يف قيمة العملة اىل احلد الذي
باتت فيه احلكومة يف �سباق مع الزمن لطبع مزيد
من النقود ملجاراة ارتفاع الأ�سعار لت�سحب معها
اقت�صاد البالد اىل دوامة كبرية من الت�ضخم اجلامح.
رابعا :حاليا ال متلك احلكومة الأموال الكافية
لتغطية تكاليف طبع االموال!
خام�سا� :شركة ديالرو �أكرب �شركة طباعة نقود
يف العامل �أوقفت طبع العمالت الفنزويلية الن البنك
املركزي الفنزويلي ف�شل يف �سداد  81مليون دوالر
م�ستحقات لها.
كيف يعي�ش ال�شعب :
مع ان فنزويال بلدًا نفطيًا متلك �أكرب احتياطي
نفطي يف العامل؛ �إال انها ال توفر الطاقة الكهربائية
ل�شعبها ،و�أقرت احلكومة مطلع العام املا�ضي قانونا
خف�ضت مبوجبه �أيام الدوام يف القطاع العام .وبعد
 14عاما كانت املح�صلة يف هذا البلد الذي يبلغ
تعداد �سكانه  31مليوناً .
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وحتى االن تبيع احلكومة البنزين ب�سعر جماين
تقريبا (لرت 0.1 /بوليفار) و�سعر �صرف العملة
يف ال�سوق ال�سوداء حاليا هو الدوالر = 1000
بوليفار!
كما انه قرابة  ٪ 40من طالب املدار�س
منقطعون عن الدرا�سة ب�سبب �سوء �أو�ضاع ا�سرهم،
والن املعلمني والأ�ساتذة ال يح�ضرون اىل املدار�س
الن�شغالهم بالوقوف يف الطوابري للح�صول على
الطعام.
اما النظام ال�صحي فقد انهار متاما اذ يكفي
ان ي�صاب ال�شخ�ص ب�أب�سط التهاب ليفقد حياته
ب�سبب عدم توافر امل�ضادات احليوية.ورغم كل ذلك
يرف�ض الرئي�س الي�ساري نيكوال�س مادورو الدعوات
بالتنحي ويعتزم �إكمال فرتته الرئا�سية لغاية
 ،2019ال بل وي�ص ّر على �أنّ بالده تتعر�ض مل�ؤامرة
غربية واىل “ح�صار مايل”.
بلد النفط ترتنح :
تعترب فنزويال واحدة من الدول ال�ست
التي مبقدورها تزويد العامل مبا يقرب من ن�صف
احتياجاته من البرتول بحلول العام .2020
وحتتل فنزويال منزلة متميزة داخل �أوبك ،فهي
متتلك من احتياطيات الزيت امل�ؤكدة يف نهاية
 2001نحو  78مليار برميل� ،أو ما يعادل 7.4%
من االحتياطيات العاملية .وهي بذلك حتتل املرتبة
ال�ساد�سة بعد اململكة العربية ال�سعودية والعراق
والإمارات والكويت و�إيران .وبالإ�ضافة لذلك متتلك
فنزويال احتياطيات هائلة من الزيت الفائق الكثافة
وتقدر احتياطاته بنحو  270مليار برميل و�إن كانت
اقت�صادياته حاليا ال ت�سمح با�ستخال�ص �أكرث من

 7%منها وبتكلفة مرتفعة.
ويبلغ اال�ستهالك املحلي يف فنزويال عام 2001
نحو � 490ألف ب/ي ،و�إن كانت متتلك من امل�صايف
داخل وخارج فنزويال ما يفي�ض كثريا عن حاجتها
املحلية حيث يوجه فائ�ض املنتجات املكررة �إىل
�أ�سواق الت�صدير.
وعلى مدى ال�سنوات اخلم�س 1996-2000
بلغت �صادرات فنزويال البرتولية نحو 3.35
مليون ب/ي يف املتو�سط موزعة بني  2.07مليون
ب/ي زيت خام و 1.27مليون ب/ي منتجات
مكررة بن�سبة  38%من �إجمايل ال�صادرات.و�إذ
يت�صف �أغلب الزيت الفنزويلى بالكثافة العالية ،ف�إن
معظمه يكرر يف امل�صايف الأمريكية الواقعة يف اخلليج
الأمريكي الذي يبعد عن موانئ فنزويال مب�سافة
تقطعها الناقالت يف خم�سة �أيام ،بينما متتد تلك
املدة �إىل خم�سة �أ�سابيع بالن�سبة للناقالت القادمة
من ال�شرق الأو�سط.ومن هنا ا�ستطاعت فنزويال مع
املك�سيك االحتفاظ مبركز �شبه احتكاري يف تزويد
منطقة اخلليج الأمريكي بالزيت الثقيل الذي ميثل
اجلانب الأكرب مما يكرر يف م�صافيها.
كذلك تقدر احتياطيات فنزويال من الغاز
الطبيعي بنحو  148تريليون قدم مكعبة وهو
ما يعادل  2.7%من االحتياطيات العاملية للغاز
�أو  30%من احتياطيات الن�صف الغربي للكرة
الأر�ضية.
ويبلغ �إنتاجها من الغاز يف الوقت احلا�ضر نحو
 3.6مليار قدم مكعبة ،وي�ستخل�ص من الباقي نحو
�ألف ب/ي من �سوائل الغاز الطبيعي  NGLيجري
ت�صديرها ،وي�ستهلك الباقي.
ومع �أهمية العائدات البرتولية يف اقت�صاد

فنزويال �إال �أنها جنحت يف تنويع م�صادر الدخل
بحيث �صارت تلك العوائد ال متثل �أكرث من 43%
من �إيرادات احلكومة خالل الفرتة .1998-2000
توريق وتهريب :
كما دفعت الأزمة االقت�صادية يف فنزويال �شركة
النفط الوطنية للتوريق ،و قال �إيلجيو ديل بينو،
رئي�س �شركة النفط الوطنية الفنزويلية� ،إن ال�شركة
تتفاو�ض مع �شركات اخلدمات النفطية لتحويل
الفواتري غري املدفوعة �إىل �أدوات نقدية ،وهو العملية
التى تعرف بالتوريق ،دون الإف�صاح عن حجم
الطرح املحتمل.ومعنى التوريق حتويل الأق�ساط
الطويلة �إىل �سندات ،ويتم احل�صول على قيمتها
فور �إ�صدارها مما ميكن ال�شركات من م�ضاعفة حجم
�أعمالها دون انتظار مواعيد �سداد الأق�ساط.
وحول الو�ضع الراهن يف فنزويال الأطباء
واملعلمني �إىل مهربني ،مع انخفا�ض رواتبهم يوما
بعد يوم ،اجته الفنزويليون �إىل تهريب ال�سلع
النادرة كورق التواليت والقهوة واحلليب والبي�ض،
وبيعها ب�أ�سعار مرتفعة بال�سوق ال�سوداء.
وتكلف كرتونة البي�ض حوايل  150دوالرا� ،أي
�ألف مرة �أكرث من غالون النفط ،الذي يباع بب�ضعة
�سنتات للواليات املتحدة ب�سبب �ضوابط الأ�سعار
احلكومية .
وبالرغم �أن فنزويال ا�صطالحً ا تعد �ساد�س �أغنى
دولة نفط يف العامل؛ �إال �أنها ف�شلت يف مناف�سة الدول
التي ت�سبقها يف الرتتيب (دول اخلليج و�إيران)
لتح�سني �أو�ضاعها االقت�صادية ،فانهار اقت�صادها
جمرد ترنح �أ�سعار النفط الذي جعل �شعبها يالم�س
خطر الفقر ،وذلك �ألزمهم لعبور احلدود بح ًثا عن
الطعام والغذاء.
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موقع مميز ورافد مهم
لإلقتصاد الوطني

يقع جممع را�س النوف على بعد  360كم معظم اخلدمــات للمدينة ال�سكنية وتزويدات
غرب مدينة بنغازي و  650كم �شرق العا�صمة املياه والكهرباء لل�شركــات املجاورة وخميمات
طرابل�س على ال�ساحل ال�شمايل خلليج �سرت ،وهو املقاولني .
جممع �أن�ش�أته �شركة ر�أ�س النوف لت�صنيع النفط
وت�سعى ال�شركة ب�شكل دائم لتطوير اداء
والغاز مبوجب قرار اللجنة ال�شعبية العامــــة املجمع من حيث زيادة ن�سبة املنتجــات ذات
رقم  137/1982ال�صــــادر بتـــاريخ  /4 /10القيمة والطلب العــاليني من وقود الديزل
 1982م.
وكريو�سني الطريان و من ثم ت�سهيل الت�سويق
وتدير �شركة ر�أ�س النوف لت�صنيع النفط ورفع االقت�صاديات  .وكذلك الت�أكد من مطابقة
والغاز املجـمع ال�صناعي بوحـداته الإنتـاجية موا�صفات الأ�سواق املحلية والعاملية اجلديدة
النفطية و البرتوكيماوية و وحدات �إنتاج املرافق للمنتجات البرتوكميائية .وامل�ساهمة يف نقل
و توزيعها و املرافق امل�ســاعدة .
التقنية احلديثة لليبيا.
حيث يت�ضمن ن�شاط ال�شركة الت�شغيل و
ال�صيـانة و ت�سويق البويل �إثيلني و�أي�ضا ت�أمني
ويعترب امليناء من اهم املرافق اخلا�صة

باملجمع حيث مت ت�أ�سي�سيه يف الفتــرة ما بني
 1984 - 1979م .وبد�أت جتارب ت�شغيله
يف �سبتمرب  ،1984وبداية الت�شغيل الر�سمي يف
يناير  1985م.
اما بالن�سبة للتكلفة التعـــــاقدية فقد
كانت  115,449,839دينار ليبي .والتكلفة
النهــــــائية هي  115,474,839دينار ليبي.
يتكون ميناء را�س النوف من ثالثة �أر�صفة
�أ�صبعية ال�شكل ور�صيف جتارى .ترتاوح �أعماق
امليناء بني  11.5و  15مرت ًا  ،مب�ساحة كلية تبلغ
 672هكتار ًا � .أما نظام �شحن ال�سوائل فيتكون من
نظام لل�شحن الآىل و�آخر لل�شحن اليدوى .

27

غرفة التحكم بامليناء
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من أ

خبار المالعب

حت
بنغازي �تضن همرجان
الوحدة الوطنية
�إعداد  /املرا�سل واملعلق الريا�ضي �صالح جنم

�شهدت مدينة بنغازي خالل الفرتة املا�ضية مهرجان ريا�ضي كبري يف �أكرث من  15لعبة ريا�ضية و �شارك فيه عدد
كبري من الالعبني والريا�ضيني من خمتلف مدن ليبيا حمل ا�سم “ مهرجان الوحدة الوطنية “ كما �شهد املهرجان ندوة
حول �صناعة بطل اوملبي...االفتتاح مباراة �ضمت جنوم كرة القدم � :ضمت مباراة االفتتاح نخبة من ابرز العبي كرة
القدم الليبيني القدامي يف عر�س كروي احت�ضنة ملعب �شهداء بنينا
الكرة ال�شاطئية
مناف�سات كرة الطائرة ال�شاطئية اختتمت
مب�صيف ا�شبيليا  .وحت�صل الالعبان االمني
بولبابة واحمد بولبابة على ك�أ�س الرتتيب الأول
فيما جاء فريق الالعبان حممد بولبابة وحممد
جمعة يف املرتبة الثانية .
م�سابقة كرة الطائرة ال�شاطئية :
يف اليوم الأربعاء املوافق ..2016. 10. 18
و�ضمن مهرجان الوحدة الوطنية� ..أقيم يف الفرتة
ال�صباحية وامل�سائية فعاليات م�سابقة كرة
الطائرة ال�شاطئية ..على �شواطئ فندق ا�شبيليا
ببنغازي ..مب�شاركة عدة العبني من مناطق
بنغازي وطرابل�س وم�صراتة و�سبها ..مبجموع 6
مباريات ق�سمت الفرق كالتايل :
عبدالعزيز �سامل  +حممد خليفة
نبيل بركة  +حممد بن دردف
احمد بولبابة  +االمني بولبابة
حممد بولبابة  +حممد جمعة
نتائج الفرق :
 - 1املباراة الأوىل  :عبدالعزيز �سامل +
حممد خليفة × حممد بولبابة  +حممد جمعة
= نتيجة املباراة �شوطني مقابل �صفر الفريق
الفائز  :حممد بولبابة  +حممد جمعة
 - 2املباراة الثانية  :نبيل بركة  +حممد بن
دردف × احمد بولبابة  +االمني بولبابة
= نتيجة املباراة �شوطني مقابل �صفر الفريق
الفائز احمد بولبابة  +االمني بولبابة
 – 3املباراة الثالثة  :احمد بولبابة  +االمني
بولبابة × حممد بولبابة  +حممد جمعة
= نتيجة املباراة �شوطني مقابل �شوط واحد
الفريق الفائز احمد بولبابة  +االمني بولبابة.

 - 4املباراة الرابعة  :عبدالعزيز �سامل +
حممد خليفة × نبيل بركة  +حممد بن دردف.
= نتيجة املباراة �شوطني مقابل �شوط واحد
الفريق الفائز نبيل بركة  +حممد بن دردف
اللجنة امل�شرفة على مهرجان الكرة
 – 5املباراة اخلام�سة  :نبيل بركة  +حممد
الطائرة ال�شاطئية:
بن دردف × حممد بولبابة  +حممد جمعة.
أ� �صبحي القطعاين – وني�س زكة – مفتاح
= نتيجة املباراة �شوطني مقابل �صفر الفريق الربناوي – في�صل ال�شريف – عرابي العنيزى.
الفائز حممد بولبابة  +حممد جمعة
ندوة كيف ن�صنع بط ًال اوملبيا ً:
 - 6املباراة ال�ساد�سة  :عبدالعزيز �سامل +
حممد خليفة × احمد بولبابة  +االمني بولبابة.
نظمت اللجنة العليا ملهرجان الوحدة بقاعة
= نتيجة املباراة �شوطني مقابل �صفر الفريق مركز بنغازي الطبي ندوة حملت عنوان “ كيف
الفائز احمد بولبابة  +االمني بولبابة
يتم العمل على بناء بط ًال اوملبياً “ وقدم الندوة
وبهذا توج الفريق �أحمد بولبابة  +االمني الإعالمي املخ�ضرم عبد الرحيم جنم و�شهدت
بولبابة بك�أ�س كرة الطائرة ال�شاطئية واملركز الندوة ح�ضور كبري تقدمهم رئي�س اللجنة
الثاين كان من ن�صيب الفريق حممد بولبابة  +االوملبية الليبي دكتور جمال الزروق وعدد من
حممد جمعة .
�أع�ضاء اللجنة بالإ�ضافة �إىل املخ�ضرم �أحمد ب�شون
�أدار املباريات كل من احلكام  :وائل بو�شعالة و عدد من ر�ؤ�ساء الأندية ور�ؤ�ساء االحتادات
– ع�صام الف�سي – ناجي الفزاين – م�ؤمن
ال�صاحلني.
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الفرعية ونخبة من الإعالميني .
كرة الطائرة
كان لكرة الطائرة يف مهرجان الوحدة الوطنية
ن�صيب فعلي ار�ضية جممع �سليمان ال�ضراط التقي
فريقا �أ و ب
حيث �ضمت ت�شكيلة الفريقني �أبرز الأ�سماء
البارزة يف �سماء كرة الطائرة الليبية
من مدن بنغازي طرابل�س و الزاوية و املرج
وم�صراته
و جاءت املباراة مثرية منذ ال�شوط الأول لها
حيث تقا�سم الفريقني �أ�شواط املباراة فتفوق فريق
�أ يف ال�شوط الأول بنتيجة  25-19و يف ال�شوط
فريق أ� جمدي عبدو  /ب�شري بن غزالة  /حازم زكه/حممد بن يو�سف � /سعد الع�شيبي/عبدالعزيز
الثاين عاد فريق ب للمباراة بتحقيق نتيجة ال�شوط
اجلازوي  /ح�سام عياد/علي الكوايف  /حممد �سالمة �سامل /عادل الفيتوري /ح�سام اجلنيدي  /االمني
الثاين ليفوز به بنتيجة 26-24
نقطة و يف ال�شوط الثالث عاد فريق �أ و حت�صل /حممد خليفة /حممد بولبابة /احمد بولبابة
بولبابة/فرا�س عاطف  /حممد مو�سى
مدرب � /صالح العريف م�ساعد �/إ�سماعيل
مدرب  /عو�ض عي�سي
علي نتيجة ال�شوط الثالث بنتيجة 25-21
لتنتهي املباراة بتفوق فريق أ� علي فريق ب اجلهاين
م�ساعد مدرب /فرحات العبار
حكم �أول /وائل بو�شعالة حكم ثاين /ع�صام
اداري  /ابراهيم
بنتيجة �شوطني ل�شوط واحد.
الف�سي
مرافق طبي علي العريف
فريق ب نبيل بركه � /سامل ح�سن � /صالح
�أ�سماء الالعبني وطاقم التدريب :

غرائب امل�ستديرة
دائما ما حتمل لعبة كرة القدم الإثارة واملتعة والكثري من
الغرائب واملفارقات ون�ضع يف هذه الأ�سطر عديد املفارقات التي
�شهدتها هذه اللعبة التي �أحبها املاليني حول العامل .
حلق �شاربه فاهدى كا�س العامل لبالده :
هذا ما فعله الأرجنتيني ال�شهري وهداف كا�س
العامل عام  78ماريو كيمب�س ..فخالل البطولة مل
ي�سجل الالعب �أي هدف يف الدور الأول من البطولة
التي احت�ضنتها الأرجنتني ..فكانت ن�صيحة مدربه
بحلق �شاربه ليبعد النح�س وبالفعل ا�ستطاع
كيمب�س �أن ي�سجل � 6أهداف ..منها هدفني يف
النهائي كانت كفيله بتتويجه هدافا للبطولة..
و�إهداء الأرجنتني �أول بطوله لكا�س العامل يف
تاريخها.
فريق يحتفل رغم الهزمية :
قد ال ت�صدق �أن فريقا يحتفل باخل�سارة..
ولكن هذا ما حدث لفريق قرية بالنبك وهو فريق
من الدرجة الرابعة الفرن�سية الذي �أوقعته القرعة
�ضد نادي بوردو ال�شهري خالل م�سابقة ك�أ�س فرن�سا
عام 1990م .
ومبنا�سبة املباراة ت�سابق �أهايل القرية على
�شراء النبيذ ل�شربه نخبا للخ�سارة املتوقعة..
وقبل املباراة �صرح مدرب الفريق بقوله  :لن نقبل

�أكرث من � 10أهداف يف مرمانا ..وبالفعل حدث ريفلينو يف احدى املباريات كذلك ك�سر يد حار �س
هذا وانتهت املباراة بنتيجة  ..5-0 :وهى نتيجة باهيا بنف�س الطريقة.
ومل ي�سلم حتى حرا�سنا العرب من رجل
�أ�سعدت كل �أهايل القرية ..الذين �صنعوا كعكه
ريفيلينو حيث ك�سر ذراع احلار�س التون�سى
كبرية كتب عليها الرقم . 5
ال�شهري عتوقه ..بعد مباراه جمعت منتخبي
الربازيل وتون�س وديا عام  1973وانتهت ل�صالح
حار�س مرمى ي�سجل هدف بيده :
حتى عام  1912كان م�سموحا للحار�س الربازيل .4-1
با�ستعمال يده داخل �أي نقطه من منت�صف
مارادونا دائم ًا يك�سب الرهان :
ملعبه ..و�ضمن مناف�سات الدوري اال�سكتلندي
ك�شف مارادونا يف كتابه �أ�سرار الذي ن�شر عام
عام  ..1910 :متكن حار�س مرمى نادي برتد ال
نارك جيمى برونلى وحار�س مرمى مذرويل كليم  2004انه كان واثق�أ من نف�سه �أكرث مما يلزم..
هامبتون من احرتاز هدفني بقذف الكرة باليد من و�أكرث مما يت�صور البع�ض لدرجة انه �أثناء بطولة
منت�صف ..وانتهت املباراة بالتعادل بهدف لهدف . .ك�أ�س العامل  1986قام مبراهنة زميله فلدانو
مببلغ من املال على �أن يراوغ �أول العب �أملاين
العب متخ�ص�ص يف ك�سر ايدي حرا�س املرمى  :يقابله فئ نهائي كا�س العامل من خالل مترير الكره
العب كرة القدم الربازيلى ال�شهري ريفيلينو ..من بني قدميه.
ميتاز بقدم ي�سرى قويه ..وقد ت�سببت هذه القدم يف
و�أ�ضاف مارادونا يف كتابه انه راهن زميله
م�شاكل كثرية لعدد كبري من احلرا�س الذين لعبوا بورت�شاغا يف نف�س البطولة قبل مباراة بلجبكا
�ضد هذا الالعب حيث ك�سر ريفيلينو يد حار�س انه �سي�سقط بفاف حار�س بلجيكا ثالث مرات على
مرمى فالمنجو فالدير حني حاول �إبعاد ت�سديده الأر�ض وبالفعل ك�سب الرهان.
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مشلك�ة
مسمل بورما
ي
( ال ب�أ�س �أن ُتعطي من وقتك  90ثانية لتعرف ما هي م�شكلة بورما وامل�سلمني فيها)
�أن كانوا يف دوله م�ستقلة �أ�صبحوا �أقل ّية ــ ثالثة �أو ال�شر�سني حافلة ُت ِق ُّل ع�شر ًة مِ ن الدعاة من
الق�صه باخت�صار :
�أربعة ماليني ــ والأغلبية بوذية وعددهم خم�سون حفظة القر�آن الذين كانوا يطوفون على القرى
دول ٌة م�ستقلة ا�سمها اراكان بها ثالثة ماليني مليون.
امل�سلمة يحفظونهم القر�آن ويدعونهم �إىل اهلل تعاىل
َك َّونَ امل�سلمون قرى م�ستقل ًة لهم يعي�شون ويزوجوهم ويعلموهم �ش�ؤون دينهم.
م�سلم ..بد أ� من خاللهم ينت�شر الإ�سالم يف دولة
فيها ويتاجرون و فيها جمعيات تكفل دعا َتهم
اعرت�ضت هذه املجموعة البائ�سة حافل َة
مجُ اورة ا�سمها بورما ذات الأغلبية البوذية.
يف عام � 1784أي قبل مائتني وثالثني �سنة وم�ساجدَهم.
الدعاة  ،واخذوا يخرجونهم وي�ضربونهم �ضربا
و�صار ه�ؤالء البورميون البوذيون يهجمون مربحا ثم جعلوا يعبثون يف �أج�سادهم بال�سكاكني
ح َق َد البوذيون على امل�سلمني يف اراكان فحاربوها
وقتلوا امل�سلمني فيها وفعلوا بهم الأفاعيل و�ضموا على قرى امل�سلمني ليخرجوهم من ديارهم.
 ،ويربطون ل�سان الواحد منهم وينزعونه من حلقه
فرتة لي�ست بالبعيدة َو َقعت مذبح ٌة من بال �شفقة �أو رحمة  ،كل ذلك فقط حلقدهم
و قبل ٍ
اراكان لبورما وغريوا ا�سمها �إىل (ميـنمار)
مروعة  ،حيث اعرت�ضت جمموع ٌة من البوذيني الدفني ..لأنهم كانوا يدعون �إىل اهلل ويعلمون
ِّ
و�أ�صبحت جز ًء من بورما ..و�أ�صبح امل�سلمون بعد
النا�س الدين والقر�آن.
ثم جعلوا يطعنون الدعاة بال�سكاكني..
ويقطعون �أيديهم و�أرجلهم حتى ماتوا واحدا تلو
الآخر ..فثار امل�سلمون دفاعا عن دعاتهم وعن �أئمة
م�ساجدهم وخطبائهم.
فهجم البوذيون عليهم وبدءوا ُيح ِ ّرقون
القري َة تلو الأخرى ..حتى و�صل عدد البيوت
املحروقة �إىل  2600بيتاً  ،مات فيها من مات
وفر من فر  ،ونزح من هذه القرى � 90ألفا عن
طريق الرب والبحر ..وال يزال الذبح والقتل يف
امل�سلمني م�ستمر ًا .
ويف اخلتام  :وملن ي�س�أل نف�سه ماذا يفعل لهم..
نقول  :واجبك نحوهم الآن �شيئان:
اوال � :أن تدعوا لهم.
ثانيا � :أن تعرف النا�س بق�ضيتهم وتن�شرها
بني النا�س بكافة الطرق.
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املشا�خ
ي
واالستعمار
�صورة ال يكاد يخلو منها «فيلم» م�صري �أو م�سرحية �أو جملة على مدى التاريخ
ال�سينمائي امل�صري وهي �صورة رجل « �شرعي الهيئة « له عمامة على ر�أ�سه وحلية يف
وجهه �إال �أنها خمت�صرة يف غالب الأحيان .
وجبة على ج�سمه  ،ومن ال�ضروري �أن يكون
امل�أذون املق�صود مميز بعيب ما ف�إما ق�صري مكري
�أو �ضخم اجلثة وتافه �أو رفيع جدا وي�شرب اخلمر
�أو غبي �أو ...وال ميكن �أن تراه حمرتم الهيئة �أبدا
يف �أفالمهم
تراهم ي�ضعون يف �إحدى يديه كتابا � -إ�شارة
للعلم  -ويف الأخرى �سبحة �إ�شارة للذكر -
وهو ميثل يف الفيلم �أو امل�سرحية دور « ال�شرع
الإ�سالمي «  -كتابة �أو ت�صريحا .
فرتى يف الأفالم ما �أن يتفق فا�سد وفا�سدة

على الزواج وهما على « بار كباريه « �أو يف ما
هو �أ�سو أ� � ......إال ويح�ضر امل�أذون يف العجل ،
وال يبقى عليهم يف هذه الدعايات �إال �أن يجعلوا
املمثل العاهر ي�صفق بيديه ليقول للجر�سون....
هات واحد م�أذون.
�أما العاهر الآخر الذي ميثل دور امل�أذون ،
فتجده يتقعر بالعربية حماوال �أن «يغلط» باجلملة
الواحدة عدة غلطات كا�سرا موازينها « راف�سا «
قواعدها برطانة ال ت�سمعها �إال من مهرج م�صري ثم
يتمتم لهم مبا ي�سمونه « الفاحتة « يف نهاية العقد

وهي « ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال ال�ضالني �آمني
« ويقوم ببع�ض الإجراءات امل�ضحكة ب�أ�سلوب
�ساخر من الذين « ي�ؤمنون « بالزواج وهو يطقطق
ب�سبحته  ،وال ين�سى العاهر  -دور امل�أذون � -أن
يب�صب�ص بعينيه على العرو�س �أثناء عقد القران ،
وغالبا ما يغمزها ب�إحدى عينيه من وراء نظارته
املهدلة غمزة خليعة لها معنى � ...أي معنى !!!
وطبعا ال تخلوا كل تلك امل�شاهد من خلفيات
مو�سيقية خليعة وغالبا مو�سيقى غربية ماجنة
مع جمموعات كومبار�س عرايا يف �أو�ضاع خملة
�إباحية ويتمايلون ويف �أيديهم ك�ؤو�س اخلمر
وتخرج منهم �ضحكات خليعة وطبعا يتجاوب
معهم التافه الذي ميثل دور امل�أذون ال�شرعي .
وي�ستطيع ه�ؤالء اخلبثاء زرع �صورة تافهة
لرجل الدين �أو الأزهري بلبا�سه ال�شهري فتخرج
الأجيال ال حترتم العلم ال�شرعي وال من يحمله
بل وي�صبح لديهم نفور من تلقي العلم ال�شرعي يف
الأزهر �أو خارجه مع �أنه يف وقت ما كان ال�شرف كل
ال�شرف والفخر كل الفخر �أن يكون يف �أحد العائالت
خريج �أزهر يحمل العلم ال�شرعي ويحفظ كتاب اهلل
ويعلمه لغريه يف مدينته �أو قريته وكان الأب والأم
يتفاخران بابنهم خريج الأزهر وحافظ كتاب اهلل
حتى �إن م�شاكل و�أمور القرية او البلدة ال يتم حلها
وال احلديث فيها �إال بح�ضور ال�شيخ الوقور الذي
يحمل يف �صدره كتاب اهلل .
فانتبهوا يرحمكم اهلل وتفاخروا ب�أن يكون
�أبناءكم من حاملي العلم ال�شرعي ومن احلافظني
لكتاب اهلل يف �صدورهم وهو �شرف و�أي �شرف �أن
يكون من �أوالدنا من يو�صف بحافظ كتاب اهلل .
اللهم اجعلنا من �أهل القر�آن وخا�صته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ من كتاب  :امل�شايخ واال�ستعمار..
اال�ستاذ /ح�سني �شيخ عثمان.
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الفجر
ر�أفت اخلراز**
rr.alkaraz@gmail.com

انبهر خالد بجمالها ..اخلال يحت�ضنه اخلد..
 هل تريدها حقاً ..؟واخلجل يتناغم مع االطراق ..والقوام ر�شيق
 الزلت �أجربها.مفعم بال�صبا�..صديقه فرج �أي�ضاً كان هو الآخر
 و�إذا �أخربتك �أنني جربت وقررت..؟مبهور ًا ..ومبجرد �أن حيتهما مغادر ًة املدرج ..قال
�أخذ ال�صمت يدب بينهما كال�سلحفاة لربهة..
خالد له:
ثم �أجابه:
 جميلة. ال تكن �أنانياً ..الزال كالنا يحاول. وكذلك حديثها جميل ..مل نعرف �أ�سمها. �أنت تناور ..قلت لك قد قررت� ..أحبها يا �أعدك �أين �س�أعرف عنها كل �شيء متى ت�سنى �أخي وهي حتبني!� ..أنا جاد هذه املرة فــ «ليلى»لنا اللقاء القادم.
تختلف عن كل الالتي عرفت من قبل� ..أظنك
 وكيف �ست�ستطيع..؟!�ستت�سامى ب�صداقتنا عن نزاع خمجل حول فتاة
 هذه �أمور ال جتدها يف ق�صائد الزهد التي يا �صديقي فرج.تقر�أ.
 بالطبع..مادام الأمر كذلك فم�ؤكد�س�أن�سحب.«ليلى» ..هكذا ُتدعى ..يح�ضرها �سائق �أبيها
ثم ا�ستطرد بعد ان �أ�شعل لفافة تبغ بيد
كل �صباح من «طابلينو» �إىل جامعة «قاريون�س» انتابتها رع�شة ي�سرية:
كعالمة ثراء ..ولكنها �أخربت خالدا �أن ا�سمها
 الذي خلق ..خلق �سواها.احلقيقي هو «�أم اخلري»� ..صارحته ب�أمور
اطمئن بال خالد ..و�أ�ضحى يلتقي بها منفردة
كثرية ..باحت له ب�أ�سرارها ..اعترب ذلك امتياز ًا يف ركن ق�صي اعتاد جمعهما ..حر�ص على �إمداد
منحته �إياه دون �صديقه ..راقته جد ًا و�سيطرت «فرج» بكافة التفا�صيل وك�أنه بذلك يدفع عن نف�سه
ب�أنوثتها على تفكريه� ..أ�شار بذلك لفرج عله يكف تهمة الأنانية التي رماه بها ..وذات ليلة فوجئ به
ال�سكر..يطرق بابه �آخر الليل..
عن حماوالت التودد اليها ..ولكن عبثاً..قال خالد ثم ًال ..بينّ ُ
يف نف�سه ( �سخافة يجب �إيقافها) ثم واجهه
� -أه ًال!

 ا�سمع..ارمتى على مقعد وهو يلهث ..ثم تابع:
 ليلى ال حتبك..حتبني �أنا..مل تخربينولكني �أدرك ذلك جيد ًا من نظراتها� ،أدركه من
ف�ؤادي.
وك�أمنا �ألقى على خالد دلو ماء مثلج فج�أة..
جتمد ب�سماع ما مل يخطر بباله ..ح�سب الأمر
قد انتهى منذ يوم املواجهة ..ولكن هاهو القناع
مياط ..قال له:
 �أنت �سكران.هز ر�أ�سه بالنفي مرار ًا ..ثم قال ونثار اللعاب
يتطاير من فيه:
ً
 كال..ل�ستُ �سكرانا�..أعي كل كلمة �أقولها...ثم جت�ش�أ فانكم�ش وجهه بتقزز� ..أردف م�شدد ًا
على احلروف اجلاحمة وم�شري ًا �إىل �صدره:
انها حتبني �أنا�..أنا ال �أنت. من ليلتك هنا ويف ال�صباح نتحادث. بل ال�ساعة ُيف�صل الأمر.نفد احلِ لم ف�صاح به:
 ليلى حتبك..فهمنا ..ماذا تريد الآن؟!عادت ال�سلحفاة تدب بينهما..انتاب ذهن فرج
�شرود يتخبط ..بينما بقى ال�س�ؤال معلقاً يت�أرجح
كالبندول� ...أخري ًا ربت خالد على كتفه ومتتم:
 نمَ الآن..الفجر قريب.�سرعان ما غط على املقعد دون حتى �أن يخلع
حذائه� ..أما خالد ..ف�أيقن �أن النوم هذه الليلة
ولليال كثرية تالية لن يحظى به �إال ملاماً ..حدق
ٍ
يف الظالم كالأعمى ..وتفكّر �( :صديق الطفولة
ورفيق الدرب ي�سفر عن نذل� ..أيعلم ما تعني يل
ليلى ويبيح لنف�سه حبها طيلة هذه املدة؟! ..من
يدري؟..رمبا كان ي�سعى بيني وبينها ..ليوقد نار
الفتنة حتى تخل�ص له وحده ..ال�سكران فا�سق
ولكنه مع ذلك ال يتكلم �إال ال�صدق ..ح�سبتُ
�صداقتنا رباط من فوالذ ..فكيف اندثر يف الهواء
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�شظايا ب�ضربة واحدة..؟).
ا�ستيقظ فرج باكر ًا ..وما لبث �أن �شعر ب�صداع
وظم�أ �شديدين� ..شرب ..ومع كل جرعة �أقبل ٌ
طيف
باهت مما حدث ..عقله الزال م�شو�شاً متداخل
ال�صور ..ولكن �إجماال ت�شكل معنى مفهوم..
الرغبة التي ظنها مدفونة يف �أعماق احل�شا..
انفلتت �إثر ب�ضع ك�ؤو�س زائدة ..م�سح وجهه
مباء على عجل� ..أ�شعل �سيجارة .ثم خرج دون
�أن يعرف �إىل �أين� ..أن�صت خالد امل�سهد �إىل �صوت
الباب ُيغلق ..ففتح عينيه �إذ كان يدعي النوم..
زفر ثم متتم:
 خ�سارة.جتنب كالهما الأماكن التي ميكن �أن يتواجد
فيها الآخر� ..أ�صبح اللقاء بالن�سبة �إليهما عبئاً
�شديد الإحراج لن ي�ستطيعا احتماله ..حكى خالد
لرفيقته عما حدث ..فرفعت هذه كتفها با�ستهانة
وقالت مرق�ص ًة اخلال:
 هو من �أخط�أ ..وعليه وحده حتملم�س�ؤولية خط�أه.
ً
بينما �أخذ «فرج» يعاين �شعورا بالندم

والوح�شة ..هجر الك�أ�س متاماً وخل�ص بكليته �إىل
 وما �أخبار �صديقك خالد؟..هواية ق�صائد الزهد ..يحفظها ويتتبعها من كتاب
 خالد؟!�..أجل..يف الواقع� ..أننا منذ مدة..نلتق بعده.
�إىل كتاب ..انفتحت له عوامل من خارج الأر�ض ..حـ..ح�صل �سوء تفاهم مل ِ
ع�شق حياة الت�سامي عن نزوات الب�شر والنظر �إىل
 ال �أ�صدق�..أنت وخالد !ّ!!..من كانمعان عجب يتوقع؟!!..
الدنيا من عل� ..أ�صبح لألفاظ الآذان ٍ
كيف غفل عنها ل�سنني طوال ..تبخرت ليلى من
 م�شيئة اهلل..فكره ..مبقية �أثر ًا قامتاً مبهم املعنى ..ت�ألقت عيناه
انهالت ال�صور على ذهنه تباعاً حتى و�صل
وازدان وجهه بطم�أنينة منرية.
�إىل �آخر ليلة� ..ض ّيق عينيه يتذكر ..ووجد نف�سه
م�ضى نحو �سنتني بهت خاللهما لون يقول مبت�سماً:
الأحداث ..وتولدت عن املا�ضي عرب ..اختلف
 �أتدري؟!�..آخر كلمة �سمعتها منه كانت :من«خالد» مع «ليلى» ..ب�سبب �شك غمر �إح�سا�سه الآن..الفجر قريب.
حول وفائها فافرتقا �إثر �شجار عنيف ..تنامي
ذلك �إىل �سمع فرج يف حينه فلم يجد له يف ف�ؤاده
 11ــ  1995بنغازي
�إال �أوتار ًا ما عادت تهتز �إال عند ال�سجود� ..أجل..
يزوره �أحيانا �شوق �إىل �أيام ال�صداقة القدمية..
ولكن خوفه من �ص ٍد مهني كان دوماً يثنيه.
* �إحدى ق�ص�ص املجموعة الق�ص�صية التي
وذات يوم..التقى م�صادفة ب�أحد معارفه مل تن�شر بعد  ( :املر�أة ال تخدع مرتني ).
القدماء� ..أجاب
بكلمات مقت�ضبة حيية على �أ�سئلة
** يعمل بالإدارة القانونية ب�شركة ر�أ�س
ٍ
الرجل املتعجبة من تغري �أحواله� ..إىل �أن تلعثم النوف.
عندما ُ�سئل:
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الحكاية
األولى:

كن أنت
ُ
المبادر دائماً..

يحكى �أن �أحد حكام ال�صني و�ضع �صخرة
كبرية على طريق رئي�سي ف�أغلقه تقريباً ..
وو�ضع حار�ساً لرياقبها من خلف �شجرة
ويخربه بردة فعل النا�س عندما يرون هذه
ال�صخرة !!
ً
ً
مر �أول رجل وكان تاجرا كبريا يف البلدة ،فنظر
�إىل ال�صخرة با�شمئزاز منتقد ًا من و�ضعها دون
�أن يعرف �أنه احلاكم ،ودار هذا التاجر من حول
ال�صخرة رافعاً �صوته قائ ًال�« :سوف �أذهب لأ�شكو
هذا الأمر� ،سوف نعاقب من و�ضعها».
ثم مر �شخ�ص �أخر وكان يعمل يف البناء ،فقام
مبا فعله التاجر لكن �صوته كان �أقل علو ًا لأنه �أقل
�ش�أناً يف البالد.
ً
ثم مر ثالثة �أ�صدقاء معا من ال�شباب ،فوقفوا

�إىل جانب ال�صخرة و�سخروا من و�ضع بالدهم
وو�صفوا من و�ضعها باجلاهل والأحمق
والفو�ضوي ،ثم ان�صرفوا.
وبعدهم جاء فالح ب�سيط من الطبقة الفقرية
ور�آها فلم يتكلم وبادر �إليها م�شمر ًا عن
�ساعديه حماو ًال دفعها طالباً امل�ساعدة ممن
مير فت�شجع �أخرون و�ساعدوه فدفعوا ال�صخرة
حتى �أبعدوها عن الطريق.
وبعد �أن �أزاح ال�صخرة وجد �صندوقاً حفر له
م�ساحة حتت الأر�ض ،ويف هذا ال�صندوق كانت
هناك قطع من ذهب ور�سالة مكتوب فيها« :من
احلاكم �إىل من يزيل هذه ال�صخرة،هذه مكاف�أة
للإن�سان الإيجابي املبادر حلل امل�شكلة بد ًال من
ال�شكوى منها».

العبرة من الحكاية:
هناك الكثري من امل�شاكل وامل�صاعب التي تواجهنا يف احلياة ن�ستطيع حلها بكل �سهولة وي�سر لو
توقفنا عن ال�شكوى والتذمر ،وبادرنا باحلل من تلقاء �أنف�سنا حتى و�إن لزم الأمر طلب امل�ساعدة من
الأخرين ،فقد يكون الأخرين �أنف�سهم يواجهون نف�س امل�شاكل ولكنهم يحتاجون ملن يبد�أ باحلل ،فدعونا
بقوم حتى ُيغريوا ما
نغري من �أنف�سنا ونكون �إيجابيني ومبادرين ،كما قال تعاىل�“ :إن اهلل ال ُيغري ما ٍ
ب�أنف�سهم”.

الحكاية
الثانية:

الفتاة والمتسول..

بعدما تركته رجعت اليه مره �أخرى وو�ضعت يداها يف حقيبتها لتعطيه بع�ض املال
ولكنها مل جتد فيها �أي نقود،فقد ن�سيت نقودها يف البيت.
فقالت له�“ :ساحمني يا �أبى لقد ن�سيت نقودي ولكنى �أعدك �أنني غد ًا �إن �شاء اهلل تعاىل
�س�أعطى لك ما ق�سمه اهلل»،و�إ�ستدارت لتذهب يف طريقها.
فنادى عليها قائ ًال”:يا بنيتي لقد �أعطيتني ما هو �أكرث من النقود».
فا�ستغربت وقالت»:كيف؟؟”
فقال»:لقد ناديتيني بـ �أبى».

العبرة من الحكاية:
يف احيان كثريةتكون الكلمة الطيبة�أف�ضل من �أي نقود،
ف�إن مل جتد ما تت�صدق به على الفقراء فقل لهم كلمات طيبة
ف�إنها ال تكلف �شيئاً ،ويف الوقت نف�سه ترتك يف نفو�س املحتاجني
�أثر ًا �إيجابياً وانطباعاً جمي ًال،عم ًال بقوله تعاىل« :و�أما ال�سائل
فال تنهر» ،وقول ر�سولنا الكرمي �صل اهلل عليه و�سلم« :الكلمة
الطيبة �صدقة».
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الحكاية
الثالثة:
انتقل �أحد ال�شباب امل�سلمني لل�سكن يف مدينة
لندن ليدر�س فيها وكان يركب نف�س احلافلة تقريباً
من منزله �إىل الكلية التي يدر�سها فيها.
وذات مرة ركب احلافلة ودفع �أجرة
وجل�س،ف�إكت�شف �أن ال�سائق �أعاد له ()20
بن�ساً زيادة عن املفرت�ض من الأجرة.
فكر امل�سلم وقال لنف�سه �أن عليه �إرجاع املبلغ الزائد
لأنه لي�س من حقه ،ثم فكر مرة �أخرى وقال يف
إن�س الأمر فاملبلغ زهيد و�ضئيل ،ولن يهتم
نف�سهَ �“ :
به �أحد كما �أن �شركة احلافالت حت�صل على الكثري
من املال ولن ينق�ص عليهم �شيئاً ب�سبب هذا املبلغ،
�س�أحتفظ باملال و�أعتربه هدية من اهلل و�أ�سكت».
توقفتاحلافلة عند املحطة التي يريدها هذا ال�شاب

نح ُن مرآة
اإلسالم( ..ق�صة واقعية)

امل�سلم ،ولكنه قبل �أن ينزل توقف حلظة ومد يده
و�أعطى ال�سائق الع�شرين بن�ساً وقال له« :تف�ضل،
لقد �أعطيتني �أكرث مما �أ�ستحق من املال»..
ف�أخذها ال�سائق و�إبت�سم و�س�أله�“ :أل�ست امل�سلم
اجلديد الذي ي�سكن يف هذه املنطقة؟»
ف�أجابه ال�شاب“ :نعم” ،فقال له ال�سائق:
“كنت �أفكر منذ مدة يف الذهاب �إىل م�سجدكم
للتعرف على الإ�سالم ،ولقد �أعطيتك هذا املبلغ
الزائد عمد ًا لأرى كيف �سيكون ت�صرفك»!!.
وعندما نزل امل�سلم من احلافلة �شعر ب�ضعف يف
�ساقيه وكاد �أن يقع �أر�ضاً من رهبة املوقف ،ونظر
�إىل ال�سماء ورفع يديه باكياً“ :يا اهلل كنت �س�أبيع
الإ�سالم بع�شرين بن�ساً».

الحكاية
الرابعة:

العبرة من الحكاية:
يف �أحيان كثريه نكون نحن النافذة التي يري
منها الآخرون الإ�سالم ،لذلك يجب �أن يكون ك ٌل
مِ َّنا م َث ًال وقدوة للآخرين ،لأن النا�س �إمنا يقبلون
على الإ�سالم مبا يرون من �أخالق امل�سلمني،
وحني نتعامل مع الأخرين التعامل احل�سن ف�إننا
نعطي �صورة طيبه عن الإ�سالم وجنذب النا�س
�إليه،فلنكن دائماً �صادقني �أمناء لأننا جميعاً مر�آة
للإ�سالم.

الطبيب والميكانيكي..

بينما كان طبيب جراحة القلب ي�صلح �سيارته عند امليكانيكي..
العبرة من الحكاية:
كان امليكانيكي يفتح حمرك �سيارة الطبيب ويخرج منها بع�ض الأ�شياء
بع�ض الأمور تت�شابه قوالبها لكن تفا�صيلهاال�صغرية ت�صنع الفارق،
وي�صلح البع�ض الآخر،
فار�ضى مبا ق�سمه اهلل لك وال تنظر اىل رزق غريك،و�إعترب بقوله تعاىل« :ومن
ثم �إقرتب امليكانيكي من الطبيب وقال له�« :أت�سمح يل ب�أن �أ�س�ألك �س�ؤال».
يتق اهلل يجعل له خمرجاً ( )2ويرزقه من حيث ال يحت�سب ومن يتوكل على اهلل
ِ
فا�ستغرب الطبيب للطلب وقال له« :بكل �سرور تف�ضل �إ�س�أل».
�شي قدرا”.
فهو ح�سبه�إن اهلل بالغ �أمره ،قد جعل اهلل لكل ٍ
ُ
فقال امليكانيكي�« :أنت جتري العمليات على قلوب النا�س و�أنا �أي�ضاً �أجري
ال�صيانة والت�صليحات
والعمليات على قلوب ال�سيارات مثلك متاماً  ..فلماذا تك�سب �أنت الكثري من
الأموال بينما �أنا
مك�سبي �أقل منك بكثري؟؟
فهم�س الطبيب يف اذن امليكانيكي بكل هدوء وقال له“ :لأنك ال ت�ستطيع �أن
ُت�صلح ال�سيارة
دون ان تطفئ املحرك».
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ورث الأخوة الثالثة ثروة �أبيهم الطائلة ..وورثوا عنه �أي�ضا والدتهم..
التي توزعـت �أدوارهم ب�شـ�أن �إقامتها عند �أي منهم �شهرا بالت�ساوي..
ال ي�ستقدمون يوما – ح�سبما اتفقوا عليه – وال ي�ست�أخرون.
}{1
قبـل �أن يوقف االبن �سيارته الفارهة �أمام
منزل �أخيه  ،التفت �إىل �أمه – التي كانت جتل�س
بجواره ب�صمت وبال حراك – قائال � :أمي ..ها قد
و�صلنا �إىل منزل �أخي.
مل تقل الأم �شيئا ..ف�ضلت �أن تلوذ بال�صمت
كعادتها دائماً.
ومل ينتظر االبن �إجابتها ..نزل من �سيارته
م�سرعا ..كانت �أمه تتابعه بنظراتها ،وهو يرك�ض
حتت رذاذ املطر املت�ساقط بال انقطاع ،مت�سلقا
درجات ال�سلم الرخامي امل�ؤدي �إىل مدخل «الفيال».
وقف الهثاً عند الباب� ..ضغط اجلر�س
ملرات ..ومرات ..ومل يكتف بذلك فقط ..بل �إنه
�شرع يطرق الباب بكل قوته.
توالت الطرقات على الباب ..لأكرث من ع�شر
دقائق ..ا�ست�شاط االبن عندها غ�ضباً� ..شد �شعر
ر�أ�سه من �شدة الغيظ ..و�ضرب ر�أ�سه بقوة..
ولطم خديه ..وب�سق على الأر�ض العناً �أخيه
وزوجته ال�شريرة.
كانت الأم ال تزال جتل�س يف مقعدها ..تراقب
حركات ابنها اله�ستريية ..ب�صمت وبال حراك..
كعادتها دائماً.
توجه �إليها مبا�شرة ..فتح لها الباب ..و�أوم�أ
لها بالنزول ..نظرت �إليه م�ستغربة ..همت ب�أن
تقول له �شيئا يعتمل بداخلها ..لكنها �أحجمت عن
ذلك ..بعدما بادرها بقوله:
لن يت�أخروا كثريا ..نعم ..لن يت�أخروا ..لقد
ات�صلت بهم قبل خروجنا ..و�أخربتهم بقدومنا.
كانت نظراتها تتو�سل �إليه ب�أن يعيدها �إىل
بيته� ..أو �أن ينقلها �إىل بيت ابنها الآخر ..لكن

التزامه مبا مت االتفاق عليه ..حال دون حتقيق
رغبتها تلك.
نزلت الأم مكرهة ..ت�شبثت بذراع ابنها
الأكرب ..وهى حتاول جاهدة ارتقاء درجات
ال�سلـم الرخامي ..خطوة ..اثر خطوة ..حتى
�أو�صلها �إىل الباب ..ومن ثم �أوقفها هناك ..وعاد
م�سرعاً �إىل �سيارته.

}{4
يف �أحد امل�ست�شفيات القريبة ..كان ثمة �شخ�ص
هناك ..ي�ستجوب من قبل املحققني..
ــ قال لهم � :أنا جمرد فاعل خري ..وجدتهـا
هناك فاقدة الوعي� ..أمام منزل جاري ..حملتها
�إىل �سيارتي ..وتوجهت بها �إىل امل�ست�شفى حماوال
�إنقاذها ..لكنها توفيت قبل �أن ت�صل �إليه ..نعم..
حاولت �إنقاذها ..هذا كل ما يف الأمر.

}{2
بقيـت الأم هناك قبالة الباب الكبري ..املو�صد
}{5
ب�إحكام ..كانت �أ�سنانها ت�صطك من �شدة الربد..
رن جر�س الهاتـف يف منـزل االبن الأ�صغر..
وكان رذاذ املطر املت�ساقط بال انقطاع يزيد من وكان على الطرف الآخر ،زوجة االبن الأكرب:
حالتها �سوء ًا.
طال بها االنتظار هناك ..ومل تعد تقوى على
ـــ �ألــو ..كيف حالك يا فتحية..
الوقوف �أكرث من ذلك ..فتهالكت على درجات
ـــ احلمد هلل.
ال�سلم املبتل ..وانخرطت يف بكاء مرير.
نبي انقولك ..احلاجـة ن�سيت كي�س
ـــ
الدواء.
}{3
– احلاجة مو�ش عندنا.
هـب البواب م�سرعا ..ليفتح الباب الكبري..
– كيف مو�ش عندكم!!!! ....
ل�سيده الذي كان يطلق العنان ملنبه �سيارته –
– نحنا كنا برا ..رين عليها عند ولدها
الفارهة – بال توقف.
خالد.
كان البواب يعرف �ساعة غ�ضب �سيده
ـــ ...................
و�ساعة ر�ضاه ..مل يحيه يف تلك اللحظة ..ترجل
ـــ ...................
من �سيارته دون �أن يلتفت �إليه.
ا�ستقبلته زوجته عند الباب ..تدعوه �إىل
ر�أ�س النوف 2004 /
تناول الع�شاء معاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ الق�صة الأوىل من جمموعة ق�ص�ص واقعية..
لكنه مل يجبها �إىل ذلك ..كانت عالمات الغ�ضب
حتمل نف�س العنوان.
بادية على وجهه ..اجته �إىل حجرة نومه مبا�شرة..
ـــ ن�شرت مبوقع الق�صة العربية بتاريخ  :اجلمعة
مف�ضال �أن يخلد للراحة.
 23ابريل .2004
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ملكات
متقاطعة
نزهة �صالح
العالقات العامة

ال ليس أالن
مل ا�ستطع فهم ما تريد �أن تقوله جدتي من
خالل ابت�سامتها ..ودون �أن تتفوه به ..جل�ست
على الكر�سي القريب مني ..وقد �شعرت بامللل  ,لأن
كلماتها كانت كالألغاز بالن�سبة يل ..ولذا فلم �أتعب
نف�سي يف حماولة حلها.
عادت جدتي بظهرها �إيل اخللف ،كما كانت قبل
ن�صف �ساعة ..و�سحبت من الهواء ما ا�ستطاعت,
و�أر�سلت نظرها �إيل ال�سطح ،ومل حتاول �إنزاله مرة
�أخرى� ..أعني �أنها ا�ستمرت على ذلك طويال.

لقاء

مل �أر منها �أو �أتخيل �أي حركة ..خلت �أنها قد
عادت بذاكرتها �إيل الوراء ..ومل يكن ذلك جديدا
عليها ..فقد ات�سمت ذاكرتها باخلذالن.
�أحيانا تق�ص علينا من حلظات �أيامها ال�سابقة..
التي تظن �أنها من �أحداث الأم�س ..لقد عا�شت عمرا
طويال لرتي من خالله جيال يولد ويبلغ ..وي�أتي
من بعده جيل �آخر ..بد�أت هي ن�ش�أته ثم رحلت عن
دنيانا ب�سكون و�سالم.

نزلت املدينة يف �صباح اليوم الأول من �أغ�سط�س البقاء يف ال�شقة.
عام  ..2019هناك طمع يف داخلي يعطيني �أمال
تركت �صديقتي تتكفل به� ..سلمت لها حاجياته
ب�أنني �س�أ�صبح بخري ..وك�أين مل �أكن كذلك حينها.
و�صعدت الدرج م�سرعة.
تركت خلفي بع�ض الأوراق التي ال احتاجها
مل �أر ثوبا مثله من قبل ــ ذلك الذي ا�شرتته
و�أخذت ورقة �أخري ال احتاجها ..يف احلقيقة ..لي�س �إميان  -كان طويال جدا تتمايل �أطرافه ك�أمواج
لدي �أوراقا احتاجها .
هادئة ..كانت تتبخرت به وت�سري ب�سرعة ك�أنها تطفو
ذهبنا معا لن�شرتي بع�ض الأ�شياء التي يف الهواء ..تب�سمت ب�شكل جميل  ،ثم حملت نف�سها
نريدها ..وابتعنا بع�ض احلاجيات التي يحتاج اليها باالجتاه الآخر.
مالك ال�شقة التي �أقمنا فيها ..والتي تبدو �أكرث �أهمية
عدت �إيل �إميان ..و�س�ألتها �إن كانت ر�أت �شبحا
من �أ�شيائنا.
من قبل..؟
كنت �أقلب املالب�س املعرو�ضة للبيع ..ومل �أكن
تعالت �ضحكاتها مع نظرة �سخرية ارت�سمت
�أرغب يف ال�شراء ..بينما كانت �إميان ترغب يف �شراء علي وجهها ..و�صعدنا الدرج معا� ..أعادت �إىل نظرها
كل �شيء ي�صادفها.
ت�س�ألني هل �أنا بخري..؟
عدنا �إيل ال�شقة عند املغيب ..كان مالك املنزل
ابت�سمت لها ..ك�أنني مل �أكن �أحتدث بجدية..
ي�ضع كر�سيا �أمام البناية ..وك�أنه ير�سم حلما عجز وظهرت �أمامي �صورتها تلك ..التي ت�شبه ال�شبح..
عن التخل�ص منه ..ر�آنا قادمتني نحمل �أغرا�ضنا وال �أظنها كانت كذلك.
الثقيلة ..فلم يكلف نف�سه عناء
وما لبثت �أن غادرت ب�سرعة ..وقد �شككت يف �أمر
امل�ساعدة ..بل �صرخ يف وجوهنا مت�سائال عن وقوفها �أمامي للحظات.
�سبب ت�أخرنا ..ونبهنا ايل �ضرورة العودة مره
�أخري قبل املغيب ب�ساعة �أو �ساعتني� ..إن �أردنا
 11.08ليال
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مجأ�ل ما قرأت
تنظ� الوقت
عن مي

الدكتور �إبراهيم الفقي

 - 1خ�ص�ص من وقتك � 10إىل  30دقيقه للم�شــي  . .و �أنت مبت�سم.
 - 19احلياة ق�صرية جــــدا  ..فـــال تق�ضـــها يف كـــــره الآخرين
 - 2اجل�س �صامتاُ لــمدة  10دقائـــق يـــومياُ.
 - 20ال ت�أخذ (( جـمـيـع )) الأمور بجــديــة } ..كــن �سـلـ�سـا و عـقـالنـيـا { .
 - 3خ�ص�ص لنومك � 7ساعات يوميًا.
 - 21ليــ�س من ال�ضروري الفوز بجميع املناق�شات واملجادالت.
 - 4ع�ش حياتك بــثالث �أ�شياء  ( :الطاقة  +التفا�ؤل  +العاطفة ).
 - 22ان�س املا�ضي ب�سلبياته  ,,حتى ال يف�سد مـــ�ســـتــقــبــلك.
 - 5العب �ألعاب م�سلية يوميًا.
 - 23ال تقارن حيــاتك بغـــريك  ..وال �شريكة حياتك بالأخريـــــات.
 - 6اقر أ� كتب �أكرث من التي قر�أتها ال�سنة املا�ضية.
 - 24الوحيـــــد امل�ســـ�ؤول عن �سعـــادتك ..هو �أنــــــت !!
 - 7خ�ص�ص وق ًتا للغذاء الروحي � (( :صـــالة  ,,ت�سبيــح  , ,تالوة )) , ,
� - 25سامح اجلميع بدون ا�ستثناء.
 - 8اق�ض بع�ض الوقت مع �أ�شخا�ص �أعمارهم جتاوزت الـ � 70سبعني عام  - 26 ,,ما يعتقده الآخرون عنـــك  ..ال عــــالقة لك بـــه.
و �آخرين �أعمارهم �أقل من � 6أعوام.
� - 27أحــ�ســن الــظــن باهلل.
 - 9احلم �أكرث خــالل يقظتك.
 - 28مهما كانت الأحوال ( ..جيــدة �أو �سـيـئـة ) ثق ب�أنها �ستتغـــــري
� - 10أكــــرث من تناول الأغذية الطبيعية  ,,و اقت�صد من الأغذية املعلبة
 - 29عملك لن يعتني بك يف وقت مر�ضك ..بل �أ�صدقا�ؤك ..لذلك اعتـــن بــهــم.
 - 11ا�شرب كميات كبرية من املاء.
 - 30تخل�ص من جميع الأ�شياء التي لي�س لها متعة �أو منفعة �أو جمـــال
 - 12حاول �أن جتعل � 3أ�شخا�ص يبت�سمون يوميا.
 - 31احل�ســد هو م�ضيعة للوقت� ( ..أنت متلك جميــــع احتياجاتك ).
 - 13ال ت�ضيع وقتك الثمني يف الرثثرة.
 - 32الأفـــ�ضــــل قادم ال حمالــــة ب�إذن اهلل.
 - 14ان�س املوا�ضيع  ,,وال تذكر �شريكة حياتك ب�أخطاء قد م�ضت لأنها �سوف  - 33مهما كان �شعورك  ..فال ت�ضعف  ..بل ا�ستيقظ  ..و انطلق.
ت�سيء للحظات احلالية.
 - 34حاول �أن تعمل ال�شيء الــ�صحيح دائماٌ.
 - 15ال جتعل الأفكار ال�سلبية ت�سيـــطر عليك ..ووفر طاقتك للأمور
 - 35ات�صل بوالديك  ...وعائلتك دائـــماُ.
الإيجابية.
 - 36كن متفائــــ ٌال  ..و�ســـعـــيدا .
 - 16اعلم ب�أن احلياة مدر�ســـة  ..و �أنت طالب فيــها ..وامل�شاكل عبارة عن � - 37أعط كل يوم � ..شيئا مميز ٌا و جيـــدًا للآخرين.
م�سائل ريا�ضية ميكن حــلـــها.
� - 38أحفظ حــــــدودك.
 - 17كل �إفطارك كــالـملـك  ..و غداءك كـالأميـــــر ..و ع�شـــاءك كـالفقيــــــر  - 39 .عندمـــا ت�ستيــــقظ يف ال�صبــــاح ..و �أنت على قــيد احلياة ..فاحمد اهلل
 - 18ابت�سم  ..وا�ضحك �أكــــثــــر.
على ذلك.

نادي أصدقاء الكتاب في دائرة الضوء

جم ةل رأس النوف ق
تلت�
ي
الدكتورة أامسء حممد ب ن� عامر
اال�سم  :د� .أ�سماء حممد بن عامر
ال�صفة  :رئي�س اجلمعية العمومية
لنادي �أ�صدقاء الكتاب

كيف ت�أ�س�س النادي -:
كانت فكرة ب�سيطة بذره �صغريه,وحلم
عظيم,احت�ضنها �أفراد قالئل ب�أمل كبري �أن يت�سع
,فرقي الأمم ال يكون �إال برقي �أفرادها و�إحدى تلك
الو�سائل املعرفة ومن هنا كانت البداية .
�س :متى ت�أ�س�س النادي ؟
بد�أنا بت�أ�سي�سه يف �شهر يونيو  2011ومت
�أ�شهاره يف 20/08/2011
�س :فرته حرجه وظروف �صعبه هل هذا
وقت منا�سب للت�أ�سي�س ؟
�أم ّنا ان على كل مواطن واجب خالل هذه
الفرتة  ,مل نحمل ال�سالح بل املعرفة� ,أردنا �أن
تنطلق للم�ساهمة يف بناء الإن�سان الواعي القادر
على �صنع التغيري وامل�ستقبل الواعد .
�س :ماهي ر�ؤية النادي و�أهدافه؟
الر�ؤيا ..جمتمع قارئ ب�شكل فعال ي�ساهم يف
ت�سريع عجلة بناء وتطوير البالد لتواكب غريها
من الأمم والبلدان.
الأهداف..
 - 1الأ�ستفاده الآنية من الكتب التي تخدم املرحلة
وت�ساعد على �إيجاد بيئة �أف�ضل للم�ستقبل الواعد.

 - 2زيادة فاعلية العمل اجلماعي.
 - 3تغري ال�صورة النمطية للمطالعة
وزيادة فاعليتها باال�ستفادة من الوقت واجلهد.
 4ـ رفع كفاءة �أع�ضاء النادي وتزويدهم
باملهارات التي تخدم القراءة و�إدارة م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
� - 5إتباع الطرق العلمية والعملية لزيادة
عدد القراء يف املجتمع.
�س:من هم �أع�ضاء النادي ؟ وكيفية
االن�ضمام �إليه؟
النادي ي�ضم كل حمبي القراءة من خمتلف
�شرائح املجتمع عمريا وثقافيا وال توجد قيود
�أو �شروط لالنظمام للنادي كل من يحب املطالعة
واملعرفة هو مدعوا لالن�ضمام و�سيجديف النادي
البيئة املنا�سبة للمعرفة والتطوير.
�س :كيفية عمل النادي؟
يتكون النادي �إداريا من :
اجلمعية العمومية ت�شريعيا
جمل�س االداره تنفيذيا ويعمل جمل�س االداره
حتت �إ�شراف اجلمعية العمومية للنادي كما عمل
جمل�س االداره على تكوين فرق عمل خمتلفة ,
وفرق �إداريه وماليه و�إعالميه فعلى �سبيل
املثال ال احل�صر :
 - 1ف��ري��ق ق����راءة وت��ل��خ��ي�����ص ال��ك��ت��ب.
 - 2فريق الندوات  - 3 .فريق لالم�سيات

الثقافية.
 - 4فريق التدريب والدورات - 5 .فريق
املكتبات.
كما �أن النادي لديه بع�ض امل�شاريع التي مت
الإعداد لها و�سيتم البدء بها يف القريب العاجل
ومنها -:
م�شروع �أبجد ملحو الأمية .
م�شروع الكاتب ال�صغري ويهتم باكت�شاف
املواهب يف كتابة الق�صة الق�صرية و�صقلها كما �أن
هناك م�شاريع م�ستفبليه منها ,
�إن�شاء جملة ثقافيه ت�شمل املعلومة واملعرفة
ب�شكل مب�سط مع الأهتمام باجلانب الرتفيهي
�س :ما هي �أعمالكم خالل الفرتة املا�ضية؟
�أعمالنا كثرية ي�صعب احلديث عنها يف لقاء
واحد لدينا مطوية حتكي بع�ض �أعمال النادي
ومنها :ـ
الندوات :ندوة بعنوان (املواطنة الفعالة)
ندوة بعنوان (الطريق �إىل امل�ستقبل ) ندوة
بعنوان (كيف �أفكر وماذا �أريد) ندوة واحتفاليه
خا�صة باليوم العاملي ملحو الأمية ندوة من كتاب
دع القلق وابد�أا حلياه .
الــدورات . :دورة بعنوان القراءة ال�سريعة
 .دورة فن الإلقاء واخلطابة  .دورة بعنوان لغة
اجل�سد  .دورة بعنوان التخطيط ال�شخ�صي .
دورة بعنوان كتابة التقارير  .دوره بعنوان ثقافة
العمل امل�ؤ�س�سي
�س  :مالذي مييز النادي عن غريه؟
نحن بالنادي نعمل كعائله واحده من غاب
منا ن�س�أل عنه ونهتم المره �أع�ضاء  ,نكت�سب
املعرفة ونطور مهاراتنا ونرتقي معا .
�س  :توقفت الكثري من م�ؤ�ســ�سات املجتمع
املدين و�أ�ستمر يتم �أنتم كيف ذلك ؟ وهل من داعم ؟
داعم خــــــارجي ال يوجد والداعم احلقيقي
لنا هوثقتنا ب�أنف�سنا وب�أهدافنا ورغبتنا ال�صادقة
يف امل�شاركة لبناء م�ستقبل باهر ملدينتنا وبلدنا
الغايل.
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هذه الزاوية تعتني بطلبات امل�ستخدمني ومالحظاتهم ومقرتحاتهم املتعلقة بالعمل مما ينعك�س �إيجاباً على الأداء
العام وينمي العالقة بني امل�ستخدم والإدارة ب�شكل �شفاف ومثمر ،لهذا نحن يف انتظار ما ي�صلنا منكم بغية ن�شره ومناق�شته
على هذه الزاوية دورياً �إن �شاء اهلل تعاىل.
من املعروف �أن العالقة بني امل�ستخدم وجهة من م�ستخدميها امل�صحوبني ب�أ�سرهم دون �إلزام
العمل عالقة تعاقدية ترتب التزامات على طرفيها� ،صريح من القانون الذي يقت�صر �إلتزامه امل�ؤكد يف
ورغم �أن جل حقوق امل�ستخدمني الدورية عادة ما هذه احلاالت على توفري الإقامة والغذاء للعامل
تكون م�ستوفاة مثل املرتب وتر�صيد الإجازات وحده ،هذا الو�ضع اال�ستثنائي �أثار جد ًال قانونياً
والتكرمي ونحوها� ،...إال �أن هناك مطالبات فوق و�إدارياً ..وانعك�س على الفقه القانوين ب�آراء عدة،
ذلك لدى امل�ستخدمني ي�ستخل�صونها من خالل وذلك من ناحية ا�ستمرارية التزام جهة العمل يف
الت�شريعات التي يرون �أنها تلزم رب العمل تقدمي الوجبات الثالث مل�ستخدميها مبا يف ذلك
بواجبات �إدارية ومالية مل توف �إليهم ،وذلك املقيمني مبنازل وظيفية رفقة �أ�سرهم من عدمه،
ما يطلق عليه عاد ًة بــ (الت�سويات) ،ونظر ًا ويف حالة �صحة ذلك هل يجوز �إجراء ت�سوية
حلجم اخللط يف هذا املو�ضوع وكرثة �سوء الفهم ببدل نقدي رغم وجود ن�ص قانوين يحظر التنازل
نعر�ض فيما يلي �أهم هذه املطالبات من الناحية عن الوجبات مقابل �أي بدل� ..أم �أن الأمر يعترب
القانونية والعملية ،كل مطالبة على حدة ،ب�شكل تعوي�ضاً وح�سب..؟
مب�سط ومبا�شر ،ثم نوجز يف اخلتام خال�صة هذه
وهل هذا االلتزام ي�ستغرق الوجبات الثالث �أم
املطالبات وفقاً للخلفيات املعرو�ضة:
يقت�صر على الوجبة التي يكون امل�ستخدم �أثناءها
يف العمل؟ ،وما دور ن�صو�ص عقد اال�ستخدام هنا
�أو ًال بدل الأكل:
وهي التي حتتوي على عبارات ف�ضفا�ضة مثل
تنظر الت�شريعات �إىل بع�ض العمال نظرة (ح�سب الإمكانيات املتاحة)؟ ،ماذا عن عقود
خا�صة مبنية على الظرف اال�ستثنائي الذي يو�ضع التموين والإعا�شة التي تربم �سنوياً باملاليني
فيه امل�ستخدم �أثناء العمل ،من ذلك العاملون يف ال�ستيفاء هذا االلتزام بالذات؟..وغري هذا من
احلقول واملوانئ النفطية واملناجم...ونحوها ،الت�سا�ؤالت التي ظلت حمل اختالف واجتهاد مما
حيث �ألزم امل�شرع �أ�صحاب العمل يف هذه الأماكن دفع البع�ض �إىل اللجوء للق�ضاء ،وعلى حد علمي
ف� ً
ضال عن توفري الإقامة الالئقة توفري الوجبات مل يف�صل يف الأمر بحكم ق�ضائي نهائي وبات حل�سم
الثالث لعمالهم ..ب�صرف النظر عن �أو�ضاعهم امل�س�ألة ميكن الركون �إليه.
االجتماعية� ..سواء كانوا م�صحوبني ب�أ�سرهم
�أو فرادى ،وذلك تقدير ًا من امل�شرع لظرف البعد
ثانيا  :بدل النقل:
عن العمران وتعذر توفري الغذاء اليومي الالزم،
وهذا املو�ضوع متعلق ب�سابقه من الناحية
وهو ما نراه مطبقاً بو�ضوح يف احلقول النفطية املكانية ،فمن �ضمن اعتناء امل�شرع بالعامل يف
مث ًال ..حيث جند امل�ستخدمني يف تلك الأماكن املناطق البعيدة عن العمران� ..ألزم رب العمل
النائية يحظون ب�إقامة و�إعا�شة يومية على نفقة بتوفري و�سائل موا�صالت الئقة لعماله.
رب العمل بالكامل .من جهة �أخرى ظهر و�ضع
ولكن من خالل تتبع الن�صو�ص القانونية
خمتلف يبدو �أن امل�شرع مل يراعه ب�أحكام خا�صة ،املنظمة لهذا املو�ضوع تاريخياً ..جند �أن امل�شرع
كالو�ضع يف بع�ض امل�صانع واملوانئ النفطية ،راوح بني تو�سيع هذا االلتزام بحيث ي�شمل توفري
حيث وفرت جهة العمل �إقامة عائلية لعدد كبري املوا�صالت من مكان العمل والإقامة ..وكذلك من

و�إىل املناطق التي ا�ستقدم منها رب العمل عماله.
وبني متييع هذا االلتزام عن طريق الن�ص
على توفري �سبل الو�صول �إىل العمال وح�سب،
وهذه املراوحة ناجمة عن تغري الأو�ضاع من حيث
�أماكن العمل و�أماكن �إقامة العمال الأ�صلية ومدى
توفر املوا�صالت العاملة والطرق املمهدة من
عدمه ..وغري ذلك من الظروف املكانية التي جتعل
ن�ص عا ًم على كافة جهات العمل الواقعة يف
تطبيق ً
الأماكن النائية �أمر ًا �صعباً ومثري ًا للجدل.
و�إذا �أخذنا ال�شركات النفطية كمثال فهي توفر
لعامليها ب�شكل م�ستمر و�سائل موا�صالت فردية و
�أخرى جماعية من و�إىل مدينتي طرابل�س وبنغازي
حيث تتاح و�سائل موا�صالت عامة ،ف� ً
ضال عن
النقل من مقر العمل �إىل الإقامة والعك�س ،وهي
خدمة يراها البع�ض م�ستوفية لاللتزام بينما يراها
�آخرون قا�صرة عن تلبية احتياجات امل�ستخدمني
الذين يقطنون مناطق ال ت�صلها و�سائل موا�صالت
جمانية تابعة جلهة العمل ،مما يتطلب توفريها �أو
�صرف بدل نقل عنها.
ويف الواقع ف�إن الت�شريعات التي تطرقت
لواجبات النقل �سواء قوانني عمل �أو لوائح
وقرارات على م�ستوى القطاعات �أو قرارات
داخلية اتخذتها كل جهة وفق احتياجاتها
اجلغرافية وتطورات ذلك التي تراوحت بني املنح
والإيقاف جتعل معاجلة هذا املو�ضوع ب�أثر رجعي
م�س�ألة معقدة ،ونرى ان يكتفى يف الوقت احلايل
باال�ستمرار يف �آلية ثابتة وعادلة تطبقها جهات
العمل على كافة تابعيها تكفل احلد الأدنى من
متطلبات انتقالهم �إىل مقر العمل ومناطق �سكناهم
بي�سر و�سهولة �أو تعوي�ضهم مادياً ،ومعاجلة �أي
ق�صور يف ذلك من خالل عمل اال�ستبيانات بني
امل�ستخدمني ودرا�سة احتياجات انتقالهم وال�سبل
الأن�سب لتلبيتها.

كان متواضعا..
سمحا ..ورجال نبيال
كان ال�سيــد  /خليفـة عبد الرازق..
وب�شهادة اجلميع ..متوا�ضعا� ..سمحــا..
ورجـال نبيال ..وكان �سببا بعد اهلل تعاىل..
يف ت�شغيل العديد من ال�شباب ..املعوزين
العاطلني عن العمل ..وكانت كل �أعماله
اخلرية  -يف �آخر �أيامه  -بتوفيق من اهلل
تعاىل ..ليالقي بها وجهه الكرمي.
ومما ي�سجل له �أي�ضا� ..أن ابنه (مراد)..
مل يكن من �ضمن من طالتهم �أياديه البي�ضاء..
لقد ف�ضل مغــادرة دنيانـا ..على متكني ابنه
من العمـل ..وللأ�سف ال�شديد ال يزال مراد..
من �ضمن املدرجني بقوائم الباحثني عن
العمل بال�شركة.
فهنيئا له على ما قدم ..وجزاء اهلل عن كل
ذلك ..خري اجلزاء.
نقال عن ال�صفحة الر�سمية ).
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