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بيـــــان

ظهـر عـلى إحـدى وسـائـل االعـالم الـليبي عـضو لـجنة الـدسـتور، الـسيد الـصديـق الـدرسـي، يـرفـض ويسـتنكر أن يـمنح الـدسـتور الـليبي حـق 
الـــجنسية واملـــواطـــنة لـــليهود الـــليبيني وغـــيرهـــم مـــن املـــكونـــات الـــثقافـــية األخـــرى. ونـــحن كـــيهود لـــيبيني، إذ نـــعتبر أن هـــذا الـــرفـــض هـــو أمـــر 
مســتهجن ومــرفــوض، نــرى أن مــا صــرح بــه الــسيد الــدرســي هــو نــتيجة طــبيعة ملجــريــات حــوار مــشوه ونــاقــص ومــبتور أشــرفــت عــليه األمــم 

املتحدة من خالل بعثتها إلى ليبيا، التي يرأسها السيد مارتن كوبلر ومن قبله السيد برناردينيو ليون. 

ونـتوجـه بـالـلوم بـشكل مـباشـر إلـى مـنظمة األمـم املتحـدة الـتي أهـملت الـوجـود الـواضـح لـلمكون الـيهودي الـليبي، وهـو يـعتبر الـفئة املهجـرة 
فـعال وبـالـقوة. ومـع ذلـك تسـتمر هـذه الـفئة، الـتي أرأس أنـا إحـدى مـنظماتـها املـهمة، فـي إعـالن انـتمائـها إلـى وطـنها لـيبيا. فـنحن لـيبيون 
بـالـوثـائـق واألدلـة والـتاريـخ والـجغرافـيا، ولـنا حـضور مـهم فـي مـحافـل ومـناشـط ثـقافـية وغـيرهـا، كـما أنـنا نـصر عـلى تـواصـلنا املسـتمر مـع 
بـلدنـا األم لـيبيا، الـتي نـسعى دائـما وبـكل الـوسـائـل السـلمية واملـمكنة إلـى أن نـعود إلـيها لـنشارك فـي نـهضتها وبـنائـها وازدهـارهـا. وفـي 
بـيان سـابـق، رفـضنا أن نـحاور أهـلنا وإخـوتـنا فـي لـيبيا مـن خـالل األجـنبي، حـتى ولـو كـان مـكلفا مـن األمـم املتحـدة، ولـكن هـذا ال يـعني 
أن يســتغل هــذا األمــر بــعض االســتئصالــيني واملــتطرفــني مــن أطــراف لــيبية مــختلفة لــكي يــعلنوا بــال حــق أنــنا لــسنا لــيبيني وال نســتحق أن 

نأخذ حقنا كليبيني. 

فــيا أهــلنا فــي لــيبيا، حــكومــات وشــعبا، ويــا أيــها الــعالــم الــذي تــراقــب الــظلم الــواقــع عــلينا وال تحــرك ســاكــنا، نــعلن لــكم أنــنا لــن تــنازل عــن 
لـيبيتنا مـهما كـان األمـر، وال يـوجـد قـانـون فـي الـعالـم يـمنع مـواطـنا مـن انـتمائـه إلـى بـلده. وإن مـا قـام بـه الـدرسـي مـا هـو إال نـتيجة لهـذا 
اإلهــمال وهــذا الــظلم الــذي وقــع عــلينا ومــازال يــقع عــلينا ويــزداد كــل يــوم. ونــعلن للجــميع أن حــقنا فــي املــواطــنة تــكفله لــنا املــواثــيق الــدولــية، 
وبــالــتالــي فــنحن ســنعمل مــن خــالل املــؤســسات الــدولــية عــلى تــطبيقه فــي بــلدنــا لــيبيا. ونــعلن نــحن كــيهود لــيبيني بــأنــنا مــواطــنون ومــن حــقنا 
الـحصول عـلى األوراق الـرسـمية كـحق طـبيعي ولـيس مـنة مـن أحـد، وذلـك بسـبب انـتمائـنا إلـى وطـننا لـيبيا، الـتي أقـمنا فـيها مـنذ مـا يـزيـد 
عـلى ألـفي سـنة. كـما أنـنا شـاركـنا أهـلنا فـي لـيبيا الـحياة بحـلوهـا ومـرهـا عـبر الـعصور وسـاهـمنا فـي الـدفـاع عـن لـيبيا ضـد األجـنبي جـنبا 
إلـى جـنب مـع أهـلنا فـي لـيبيا. هـذا بـاإلضـافـة إلـى مـشاركـتنا ألهـلنا فـي ثـورة الـسابـع عشـر مـن فـبرايـر، مـن خـالل االغـاثـة واملـشورة والـدعـم 

املعنوي واملادي، ليس منة منا بل من باب القيام بما رأيناه واجبنا في الوقوف إلى جانب أهلنا وبلدنا.

كـما نـعلن أنـنا سنسـتمر فـي الـتواصـل مـع أهـلنا فـي لـيبيا مـن أجـل املـشاركـة فـي بـنائـها لـتصير كـما يـتمناهـا كـل لـيبي دولـة قـويـة حـرة لـها 
سـيادتـها ويـحكمها الـقانـون. ونـكرر بـأنـنا لـن نـشارك فـي أي تـصعيد إعـالمـي محـليا أو دولـيا، ولـن نـنحاز إلـى أي جـهة ضـد جـهة أخـرى 
لـيبية، ولـن نتحـدث عـن مـصالـحنا إال مـن خـالل الـسياق الـليبي الـعام وسـنغلب دائـما الـتعامـل بـود وحـوار وسـالم مـن أجـل الـوصـول بـليبيا 
إلـى بـر األمـان. ونـؤكـد تـوجـيه احـتجاجـنا إلـى بـعثة األمـم املتحـدة بسـبب مـا تـمارسـه ضـدنـا مـن تـجاهـل مـمنهج لـحقوقـنا كـليبيني وكـان مـن 

حقنا أن نشارك في جلسات الحوار، وهو ما نتج عنه تجاهلنا في انتخابات األجسام املختلفة.
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