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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة أسبوعية شاملة تصدر كل  أحد عن هيئة دعم وتشجيع الصحافة

حديث األحد...

   المصرف التجاري الوطني فرع سبها 
هو مثال صارخ وحي للعبث بالمواطن ونموذج 
اإلدارة  وس��وء  والسلبية  لإلهمال  متكامل 
واالستهتار بالظروف المأساوية التي يعيشها 

المواطنون في هذه األيام . 
أزمة نقص السيولة، هي واقع مفروض 
يشكو  ب��ات  والجميع  البالد  أنحاء  كل  على 
منها في ظل عجز الحكومات المنتشرة على 
لها  الحلول  إيجاد  الليبي عن  التراب  امتداد 
ولذلك تلجأ إدارات المصارف إلى التخفيف 
من حدة هذه األزمة بتحديد سقف السحب 
وتضمن  العمل  تنظم  وط��رق  آليات  وابتكار 

سالسة الخدمة للعميل في ذات الوقت . 
أم���ا ف���ي ال��م��ص��رف ال��م��ذك��ور س��ال��ف��اً 
 - إدارة  له  ك��ان  إن   - المصرف  إدارة  ف��إن 
لمعاناة  الرئيسية  األس��ب��اب  أح��د  أصبحت 
المواطن بل هي السبب األول لها ألنها تعمل 
العاملين  أن  تؤكد  وفوضوية  غوغائية  بطرق 
شيئاً  يسمعوا  لم  يديرهم  وم��ن  بالمصرف 
من قبل عن أصول وقواعد العمل المصرفي 
وأن وصولهم إلى العمل في المصارف مجرد 
بهذا  تربطهم  أي عالقة  دون   " عيش  أكل   "

المجال إال ما رحم ربي من موظفين . 
المشاهد المحزنة للناس وهم يفترشون 
أب���واب  ال��س��م��اء خ���ارج  وي��ل��ت��ح��ف��ون  األرض 
سبب  وب����دون  ب��س��ب��ب  المقفلة  ال��م��ص��رف 
المصرف  صالة  داخ��ل  الرهيب  واالزدح���ام 
لكبار  إغماء  حاالت  لدرجة حصول  الضيقة 
السن هي أبرز مالمح االستهتار الكثيرة في 
هروب  إل��ى  باإلضافة  التجاري.  المصرف 
الموظفين من الجلوس في مكاتب الصرافة 
ثالثة فقط  الصرافين  يتجاوز عدد  حيث ال 
المصرف  داخ���ل  المواطنين  أن  حين  ف��ي 

يعدون باآلالف . 
فيض  من  غيض  هو  سابقاً  ذك��رن��اه  ما 
أكبر  يعتبر  الذي  التجاري  المصرف  مأساة 
عمالء،  وأكثرها  وأقدمها  المدينة  مصارف 
وفي نفس الوقت أكثرها سوءاً وفساداً وجهالً 

في العمل المصرفي .

المركز التخصصي للنساء والوالدة واألطفال بتبرعات أهل الخير

2واق����������ع ال�����ج�����ن�����وب ف������ي ظ������ل ال�����ت�����ج�����اذب�����ات ال����ج����ه����وي����ة !
احتفال فوج القرضة للكشافة والمرشدات بسبها 

والمرشدات  للكشافة  القرضة  فوج  احتفل 
بسبها بالذكرى الثانية لتأسيس الفوج، بمشاركة 
منتسبي الفوج وعدد من قيادات الحركة الكشفية 

في سبها والجنوب.
 وشاركت في فرقة بحور المادحين للمألوف 
والمشحات الدينية في إحياء جانب من فعاليات 
أندلسية  وتواشيح  بقصائد  فيها  تغنت  الحفل، 
وسط حضور مكثف ألهالي الحي وأولياء األمور.
كشاف  بفوج  الزهرات  فرقة  قائدة  وقالت   
نظم  الفوج  إن  لفسانيا،  إعويدات  منى  القرضة 
العامين  العديد من المناشط والمبادرات خالل 

مساعدة  م��ن  خ��الل��ه��ا  م��ن  تمكن  ال��م��اض��ي��ي��ن، 
في  االندماج  على  الحي  من شباب  كبيرة  نسبة 
والنشاط  التطوعي  العمل  وممارسة  المجتمع 
بصدد  الفوج  أن  إع��وي��دات  وتضيف  الكشفي. 
التجهيز لبرنامج سلة رمضان إلعانة مائتي أسرة 
رمضان  تسبق شهر  التي  الفترة  محتاجة خالل 

الكريم وحتى عيد الفطر المبارك .
في  الكشفية  الحركة  أهمية  على  وأك��دت 
واألطفال،  الشباب  ل��دى  الخّير  الجانب  تنمية 
المجتمع  على  إيجابي  بشكل  ذل��ك  وان��ع��ك��اس 

بحسب وصفها .

■ ارتباطاً باألهداف والحقوق وااللتزامات السامية 
لرسالة الصحافة التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى 
وجه الخصوص المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان.. واعترافا بحق القارئ  في صحافة موضوعية 
األح��داث   وحركة  ال��واق��ع   نبض  وص��دق  بأمانة  تعكس 
وتعدد اآلراء وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما 

ينشره الصحفي وعدم استغالله في التشهير أو االبتزاز 
أو االفتراء أو اإلساءة الشخصية ، وإدراكا منا لواجبات 
الزمالة وما تحتمه من عالقات مهنية نزيهة تحفظ لكل 
صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح 
بين أفراد األسرة الواحدة ورؤساء كانوا أم مرؤوسين.. 
في  الليبيين  والصحافيين  اإلعالميين  من  لفيف  اختتم 

العاصمة عمان باألردن تحت شعار " نحو إعالم مهني" 
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  برعاية 
أيام   9 م��دى  على  استمرت  عمل  ورش��ات  "اليونسكو" 
حيث توجت في نهايتها بوضع ميثاق شرف الصحفيين 

واإلعالميين الليبيين لوقت األزمات..

اختتام ورشة »نحو إعالم مهني«  الخاصة بميثاق ش�رف الصحافيين الليبيين في األردن

التفاصيل ص 9-8

المصرف التجاري .. وجه آخر للمعاناة 

فسانيا حتتفي باليوم العاملي حلرية الصحافة
■ فسانيا / زهرة موسى 

من  ع��دد  وبحضور  الماضي  االرب��ع��اء  صباح  فسانيا  بصحيفة  جلسة  نظمت 
اإلعالمين والمثقفين واعضاء مؤسسات المجتمع المدني بمدينة سبها منهم السيد 
والسيد  الشاطئ  بمنطقة  المدني  المجتمع  مؤسسات  تجمع  رئيس  سعد  محمود 
حمزة أحمد مدير مقهى جواد الثقافي وذلك احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة 
ورق��ات عمل من كل  الجلسة  مايو من كل عام قدمت في  الثالث من  الذي يصادف 
الحوارية  الجلسة  وادار  الوافي   اسامة  واالعالمي  ابوعذبه  الله  عبد  االعالمي  من 
 " عذبة   أبو  الله  عبد  االعالمي  لفسانيا  وصرح   . الجهيمي  المنعم  عبد  االعالمي 
مدير مكتب شؤون اإلعالم بمكتب الثقافة سبها " أتمنى أن تستمر إقامة مثل هذه 
الجلسات الحوارية التي نناقش من خاللها قضايا تمس اإلعالمين ، فمن خالل هذه 
الجلسات تتقرب وجهات النظر ويصبح هناك نوع من تبادل الثقافات وكذلك أتمنى 

أن يكون عدد الحضور في المرات القادمة أكثر حتى تكون هناك استفادة أكثر. ونوه " 
بمناسبة يوم العالمي لحرية الصحافة أحب أن أوجه كلمة لإلعالمين تذكر دائما بأن 
حريتك تنتهي عندما تمس األخر، فالصحافة باتت اآلن تقود أو تتحكم في اتجاهات 
. وأفادنا :  اتجاه ما يكتب  المسؤولة  بالحرية  العام فعلى الصحفي أن يشعر  الرأي 
االعالمي عبدالمنعم الجهيمي القائم بإدارة الجلسة بأن جلسة اليوم رغم أنها كانت 
أكثر  قادمة ستكون  أن جلسات  واعتقد  كانت مثمرة جدا  أنها  إال  عفوية ومتواضعة 
حضور وأكثر عمق خالل االيام القادمة وسنعمل على ذلك بكل جهد . وأضاف : في 
اليوم العالمي لحرية الصحافة أعتقد أن واقع االعالم الليبي بشكل عام صعب للغاية 
في ظل التدخالت االجنبية والفوضى العارمة وأصبح العمل الميداني صعب للغاية .

يذكر بأن " صحيفة فسانيا ستستمر في إقامة جلسات حوارية لمناقشة التحديات 
التي تواجه العمل الصحفي في المنطقة الجنوبية .



أسبوعية شاملة تصدر كل يوم أحد 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

   مدير التحرير 
سالم أبوظهير 
  منسق التحرير 

مصطفى المغربي
إخراج وتنفيذ 

حسن جليل -  اللة السويدي
 تدقيق لغوي 

إبراهيم عقيلة - ارحومة أبوخزام
رئيس القسم الفني 

عمر عبدالتواب التمتام 
العنوان : سبها مبنى الثقافة واإلعالم 

سابقًا 
ودع��م  تشجيع  هيئة  مطابع   : ف��رز   

الصحافة 
للورق  العامة  الشركة  مطبعة   : طباعة 

والطباعة 

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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 1 - أعلن أنا سارة محمد إبراهيم  
وليس  الصحيح  أسمي  هو  هذا  بأن 

كما جاء بالسجل المدني أم أرانب.
 1 - أعلن أنا خديجة محمد صالح  
بأن مواليدي  الصحيح  1926وليس 

كما جاء بالسجل المدني سبها.      
2 - أعلن أنا مادي مسعود عبدالله 
الصحيح  أسمي  هو  هذا  بأن  عامر 
المدني  بالسجل  جـــاء  كــمــا  ولــيــس 

الشاطي.

إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

الملحق  الرضا  العابد  على  السيد  صرح    
الجمهورية  ــي  ف ليبيا  بــســفــارة  ــجــاري  ــت ال
التجارية  الملحقية  بــأن  لفسانيا  التونسية 
بتونس تعمل على فتح عدة خطوط لحركات 

الطيران المدني بين ليبيا والشقيقة تونس.
 وقد أقدمت على فتح خطوط حركة الطيران 
مع مطاري امعيتيقة الدولي ومطار مصراتة 

الدولي .
السلطات  مــع  الــتــواصــل  تــم  بأنه  وأضـــاف: 
الخطوط  لشركة  جوي  خط  بفتح  التونسية 
الــدولــي  تمنهت  مــطــار  مــع  الليبية  الــجــويــة 
الــجــوازات  مكاتب  توفير  مــن  االنتهاء  بعد 

والجمارك للمطار .
وأكد :  بأنه على تواصل مستمر مع السيد 

الخطوط  عام شركة  مدير  المنصوري  محمد 
مطار  و  الجنوبية  بالمنطقة  الليبية  الجوية 
حركة  أمــام  الصعاب  لتذليل  الــدولــي  تمنهت 

المالحة الجوية .
الطيران  حركة  خطوط  فتح  إلــى  وسنسعى 
والمطارات  الدولي  سبها  مطار  بين  المدني 
التونسية بعد تأمين محيط مطار سبها الدولي 
وفق القوانين وأنظمة السالمة الدولية لحركة 
دوليا  بها  والمعمول  النافذة  المدني  الطيران 

وتوفير الحماية األمنية له. 
الدولي مغلق منذ حرب  أن مطار سبها  يذكر 
تسعى  مجموعات  قادتها  التي   2014 يناير 
ــعــودة الــنــظــام الــســابــق وبــقــيــادة الــســاعــدي  ل

القذافي .

خط مباشر من تمنهت لتونس

  

  عقدت هيئة المعارض بسبها اجتماعها التحضيري األول لمعرض سبها 
تجارة  غرفة  أعضاء  من  وعــدد  الهيئة  وأعضاء  رئيس  بمشاركة  الدولي، 

وصناعة وزراعة سبها. 
وتداول االجتماع العراقيل التي قد تواجه إقامة المعرض في الوقت والزمان 
والشركات  العامة  الجهات  دعوة  كيفية  المجتمعون  تداول  كما  المحددين، 
للمشاركة في المعرض وتشجيعها على التواصل والتفاعل في مدينة سبها. 
وقال عبدالحميد السايح، عضو غرفة تجارة وصناعة وزراعة سبها لفسانيا، 
كما  فيه،  المعرض  تنظيم  المزمع  الموقع  في  عراقيل  يواجه  المعرض  إن 

يواجه صعوبات في الجانب األمني الذي تعانيه المدينة بشكل دائم.
 موضحا أن القائمين على المعرض يدركون أهمية إقامة مثل هذا المعرض 

ودوره في تغيير النمط العام واالنطباع المعروف عن سبها.
المقبلة  األيام  لندوة علمية خالل  ينظم  األكاديميين  أن منتدى  إلى  مشيرا 
حول دور المعارض في معالجة األوضاع التي تمر بها المدينة، ويعّول منظمو 
على  القائمين  لمساعدة  أكثر  تأييد  حشد  في  الندوة  هذه  على  المعرض 

المعرض بحسب السايح.

قريبا معرض سبها الدولي

جلسة  بسبها  األكاديميين  منتدى  نظم    
ظل  في  الجنوب  واقــع  بعنوان"  حــواريــة 

التجاذبات الجهوية".
 بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس 
األكاديميين ضمن  وتقّدم  بجامعة سبها. 
الجلسة بأوراق بحثية تحدثت حول أهمية 
المنطقة الجنوبية من الناحية االقتصادية 
والجغرافية،.ومدى مساهمتها في عجلة 

التنمية في البالد.
 وقـــال صــالــح الــبــغــدادي رئــيــس منتدى 
تشهد  البالد  إن  لفسانيا،  األكاديميين 
مختلف  على  سياسية  تجاذبات  حاليا 
وراء  من  األكاديميون  ويحاول  األصعدة 
ــدور  ــصــّور كــامــل ل هـــذه الــنــدوة وضـــع ت
التجاذبات،  هــذه  فــي  ومكانته  الجنوب 

وكيفية المضي دون التأثر بها. 

ستخرج  الــنــدوة  أن  البغدادي  وأضـــاف: 
في  الــجــنــوب  لممثلي  تــقــّدم  بتوصيات 
المجلس الرئاسي ومجلس النواب وغيرها 
من المؤسسات الحكومية في البالد مبينا 
أن المنتدى يتواصل بشكل دائم مع جميع 
الجنوب  وضع  لضمان  المؤسسات  هذه 
حسب  بإمكانياته،  يليق  ــذي  ال بالشكل 

البغدادي.

واقع الجنوب في ظل التجاذبات الجهوية

األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  بـــدأت    
لتنفيذ  األولــــى  بــالــخــطــوات  بسبها 
ضد  للتحصين  الــصــحــيــة  حملتها 
عمر  من  وذلك  األطفال  شلل  مرض 
سنوات  الست  عمر  إلــى  واحــد  يــوم 
وسوف يستمر التحصين طيلة الفترة 
القادمة حسب إفادة الجهات القائمة 

على الحملة   
ومن جانبه أوضح عبد الحميد حبيب 
األولــيــة:"  الصحية  الرعاية  مشرف 
األطــفــال  شــلــل  حملة  بتنفيذ  قمنا 
وذلك خالل األيام الماضية لكل طفل 
ليبي من عمر يوم إلى ما قبل دخوله 
بأخذ  التحصين  ويــكــون  للمدرسة 

قطرة واحدة تعطى عن طريق الفم"
وأضاف:" فقد أعلنت دولتنا ليبيا عن 

في  األطفال  شلل  مرض  من  خلوها 
باجتماعها  العالمية  الصحة  منظمة 
الماضي في تونس وستدعم موقفها 

بإعطاء كل طفل ليبي هذا اللقاح"
لــيــبــيــا  ــقــل  ــت ــن ســت اآلن  وأشــــــــــار:" 
ثالثية  لــقــاحــات  مــن  بالتطعيمات 

التكافؤ إلى لقاحات ثنائية التكافؤ".
 و أوضح: الفرق بين اللقاح الثالثي 
من  نوعان  والثنائي  أنــواع  ثالث  من 
البراز  مع  يخرج  األول  فالنوع  اللقاح 
وال  الجسم  داخـــل  يختفي  والــثــانــي 

يضر الطفل"
األولية  الصحية  الرعاية  أن:"  يذكر 
التطعيمات  كــثــيــر  تنقصها  ســبــهــا 
أقرب  في  توفيرها  وتحاول  الثالثية 

وقت ."

حملة تحصين ضد شلل األطفال

 جالو: حملة لنتعلم حقوقنا 
  انطلقت خالل األيام الماضية حملة لنتعلم حقوقنا بمدرسة عبدالله بن 
واكتشافها  المواهب  إلبراز  تفعيالً  جالو  بمدينة  األساسي  للتعليم  مسعود 
بما  التالميذ  ومتطلبات  احتياجات  مع  تتوافق  متوازنة  تعليمية  بيئة  وخلق 

يخدم األهداف المرجوة .
 ومن جانبه قال محمد القبوزي مسؤول المكتب اإلعالمي بالمجلس البلدي 
فاعليات  األساسي  للتعليم  مسعود  بن  عبدالله  بمدرسة  :"انطلقت  جالو 
الحملة لتالميذ الصف الثالث والتي تنظمها وتشرف عليها منظمة حقوقيين 

بال قيود لمدينة بنغازي".
 وأشار :" حيث تهدف الحملة إلى نشر وتعليم ثقافة حقوق اإلنسان والطفل 
بالمدارس ووضع مبادئ توجيهية للتثقيف بحقوق اإلنسان لطلبة المدارس 
المنظومة  في  اإلنسان  حقوق  إدمــاج  تشجيع  يتم  بذلك  أنه   ": وأضــاف   "
التعليمية وتنمية القدرات الطالبية وإبراز المواهب و المساهمة في تعزيز 

المفاهيم التربوية البناءة والهادفة".
والعام  الصيفية  الفترة  خالل  الحملة  فاعليات  تستمر  :"ســوف  أنه  يذكر   

الدراسي القادم .
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إشراف / اسمهان رجب - راضية موسى

المؤتمر الطبي الثاني لمكافحة عدوى المستشفيات 

المركز الليبي لحرية الصحافة  »أنا صحفي .. أنا مسؤول« اليوم العالمي لحرية الصحافة

وزير خارجية هولندا: ليبيا هي الخطر األكبر على أوروبا
الهولندي،  الخارجية  وزي��ر  ق��ال 
ب���ارت ك��ون��درس، ف��ي أم��س��ت��ردام، إن 
أكبر خطر يهدد أوروبا هو ليبيا وليس 
سوريا أو العراق.وأضاف الوزير: "ليبيا 
من  أكثر  هناك  ويتفكك،  يتحلل  بلد 
ألف ميليشيات قتال، وبرلمانان، وبنك 
المتقاتلين". على  أمواله  يوزع  مركزي 
من   % أن 70  إل���ى  ك���ون���درز  وأش����ار 
من  تنطلق  أوروب��ا  إلى  الموت  مراكب 
تساهم  "ليبيا  وأضاف:  ليبيا،  شواطئ 
وحتى  ال��س��اح��ل،  منطقة  زع��زع��ة  ف��ي 
االستهانة  يجب  ال  خطر  "وهو  مالي"، 

تشهد  ليبيا  ف��إن  ال��وزي��ر  ب��ه".وح��س��ب 
وقال:  التطرف،  ميليشيات  توالد  اآلن 
"عند التدخل في ليبيا لم يتم التفكير 
به  القيام  يجب  م��ا  ح��ول  واف  بشكل 
بلدا  القذافي ترك  المرحلة،  بعد هذه 
الذي  الدولة  مفهوم  وفق  دول��ة،  ب��دون 
نعرفه". وأضاف الوزير قائال: "التدخل 
العسكري ضروري أحيانا، لكن البد من 
ربط ذلك باستراتيجية سياسية كاملة 
الوزير  وكان  اإلعمار".  وإع��ادة  للتنمية 
قد سلم، في الهاي، منظمة ميد إيست 
بحرينية  حقوقية  منظمة  وه��ي  ي��وث، 

موجهة للشباب، جائزة التوليب لحقوق 
حضره  ح��ف��ل  ف��ي   ،2014 االن��س��ان 
ومنظمات  المدني،  المجتمع  ممثلو 
ح��ق��وق��ي��ة وس��ف��ي��ر ح���ق���وق اإلن���س���ان 
الناشطة  الجائزة  واستلمت  الهولندي، 
الشافعي،  إس���راء  الشابة  البحرينية 
م��ؤٍس��س��ة ال��ش��ب��ك��ة. وذك���ر ال��وزي��ر أن 
االهتمام  م��ن  م��زي��دا  ستولي  هولندا 
المنطقة  في  اإلنسان  حقوق  لموضوع 

العربية.
)ينشر في إطار الشراكة مع إذاعة 

هولندا العالمية(

■ فسانيا / كوثر 
بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أٌقيم  صباح 
الحالي،  يونيو  شهر  من  للثالث  الموافق  الثالثاء 
تحت  الصحافة،  لحرية  العالمي  اليوم  فعاليات 
نظمها  التي  مسؤول(،  أنا   .. )أنا صحفي  شعار 
العاصمة  في  الصحافة  لحرية  الليبي  المركز 
وأكاديميين  خبراء  فيها  شارك  والتي   ، طرابلس 
متخصصين في مجال اإلعالم والصحافة بورقات 
كبير  عدد  وبحضور  علمية،  جلسة  خالل  علمية 
وسائل  مختلف  من  واإلعالميين  الصحفيين  من 
لالحتفالية  العام  البرنامج  وكان  الليبية،  اإلعالم 
غنيا، واشتمل على عدد من الفعاليات التي واكبت 
مختلف جوانب الوضع الراهن للصحافة الليبية، 
بين الواقع والمأمول، وتم طرح العديد من الرؤى 

المستقبلية والطموحات .
بتسجيل  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ه����ذه  واس��ت��ه��ل��ت 

المهتمين  من  بالحضور  والترحيب  المشاركين، 
الصحفي  وال��وس��ط  بالواقع  االختصاص  وذوو 
الليبي، وكانت البداية ، بوقفة دقيقة صمت على 
لشهداء  مرئي  وع��رض  المهنة،  ضحايا  أرواح 
الكلمة والقلم ،  متابعة مفصلة  في أحد أعداد 

صحيفة فسانيا القادمة بعون الله .
 هذا ويحتفل العالم في الثالث من مايو من 
حيث  الصحافة  لحرية  ال��دول��ي  باليوم  ع��ام  كل 
يخدم هذا اليوم كمناسبة للتعريف  بانتهاكات حق 
لتذكيرهم  كمناسبة  وكذلك  التعبير  في  الحرية 
أثروا  الذين  الشجعان  الصحافيين  من  بالعديد 
باألخبار  تزويدهم  سبيل  في  السجن  أو  الموت 
أحد  ه��ي  ال��ح��رة  الصحافة  واع��ت��ب��ار   ، اليومية 
ب���دوره  ال���ذي  ال��دي��م��ق��راط��ي  المجتمع  ع��ن��اص��ر 
اجتماعية  مستدامة  لتنمية  أساسياً  مطلباً  يعتبر 

واقتصادية.

■ فسانيا / كوثر الفرجاني
■ تصوير / مصطفى محمد 

الموافق  الخميس  ص��ب��اح  عقد 
المؤتمر  م��اي��و  ش��ه��ر  م��ن  ل��ل��خ��ام��س 
ال��ط��ب��ي ال��ث��ان��ي ل��م��ك��اف��ح��ة ع���دوى 
المستشفيات ، وذلك تزامنا مع اليوم 
برعاية   ، اليدين  إلص��ح��اح  العالمي 
ك��ري��م��ة م��ن ش��رك��ة ردي��ن��ة ال��دول��ي��ة 
ومصحة   ، العدوى  ومكافحة  للتعقيم 
الفردوس ، وبمشاركة منظمة الصحة 
العالمية في ليبيا ، وبشراكة  ذكية مع 
االم��راض  لمكافحة  الوطني  المركز 
المعدية ، وعدد من مؤسسات الدولة 
، وذل���ك ف��ي اط���ار خلق ش��راك��ة بين 
م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وال��ق��ط��اع 

الخاص في المجال الطبي والصحي 
الذي  العلمي  المؤتمر  ه��ذا  ويأتي   ،
شارك فيه نخبة من الخبراء واألطباء 
التطعيمات  مجال  في  المتخصصين 
والوقاية الصحية من اجل تقديم اجود 
المؤسسات  ق��ي  الطبية  ال��خ��دم��ات 
العام  بالقطاع  ليبيا سواء  الطبية في 
او الخاص ، كما شارك فيه عدد من 
باستيراد  المعنية  المحلية  الشركات 
الوقائية  واألدوية  التعقيم  معدات  كل 
،  وسبق افتتاح المؤتمر جولة من قبل 
المشاركين فيه والضيوف جولة داخل 
مصحة الفردوس التي أعدت  برنامج 
داخل المصحة وبمبادرة تطوعية من 
للتوعية  بالمصحة  الطبية  االط��ق��م 

الوقاية  وأساليب  المعدية  باإلمراض 
من خالل توضيح طرق انتقال العدوى 
وهو ما يجعل من هذا البرنامج الطبي 
للوقاية مواكبا لحملة  يوما تحسيسيا 
لنظافة  العالمية  ال��ص��ح��ة  منظمة 
العالمي  اليوم  ويعتبر  هذا   . اليدين 
سنوية   ت��ه��دف  حملة  ال��ي��دي��ن  لغسل 
لحث ماليين األفراد في العالم اجمع 
على غسل أيديهم بالصابون. وتهدف 
الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل 
عامال  باعتبارها  بالصابون  اليدين 
األم��راض.  من  الوقاية  في  أساسيا 
إلى  الحملة  ان��ط��الق  ت��اري��خ  وي��رج��ع 
السنوي  االحتفال  أثناء   2008 عام 
باألسبوع العالمي للمياه والذي انعقد 

الشراكة  إقامة  وشهد  ستوكهولم  في 
العالمية بين القطاعين العام والخاص 
باليوم  العالم  ، واحتفل  اليدين  لغسل 
األولى  للمرة  اليدين  لغسل  العالمي 
في الخامس عشر من أكتوبر 2008 
وه��و ال��ي��وم ال��ذي اخ��ت��ارت��ه الجمعية 
مع  ت��زام��ن��ا  المتحدة  ل��أم��م  ال��ع��ام��ة 
ع��ام 2008  المتحدة  األم��م  إع��الن 
عاما دوليا للصرف الصحي ، وجرى 
ال��ت��رك��ي��ز ف��ي ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي األول 
المدارس.  أطفال  على  اليدين  لغسل 
بتوعية  المشاركة  األط��راف  وتعهدت 
أكبر عدد ممكن من أطفال المدارس 
أكثر من  بالصابون في  أيديهم  لغسل 

70 دولة .

حريق في ثالجات دار الموتى
 بمستشفى براك العام

افتتاح المقر الجديد مؤسسة الحياة 
لرعاية الكائنات البرية والبحرية 

نقص مخازن االمداد الطبي جالو 

بمستشفى  الموتى  دار  ثالجات  في  حريق  شب 
المغسلة  تلف  مع   ، إتالفها  في  تسبب  العام،  ب��راك 
وحجرة التشريح ومكاتب الموظفين. وقال عضو هيئة 
التمريض بمستشفى براك العام محمد التومي لفسانيا، 
إن دار الموتى لم تعد قادرة على استقبال الجثث بسبب 
تلفها بشكل كامل ونهائي على حد وصفه، موضحا أنه 
لم تعرف حتى وقت تصريحه األسباب الحقيقية التي 
وقوع  ع��دم  التومي  وأّك��د  الحريق.  ان��دالع  وراء  تقف 
أضرار بشرية نتيجة الحريق، مشيرا إلى أن الثالجات 
كانت خالية من الجثث ساعة وقوعه، وإن المستشفى 
بمركز  الرحمة  دار  إل��ى  مستقبال  الجثث  سيحول 
تتجه  األولية  التحقيقات  إن  ويضيف  الطبي.  سبها 
الكهربائية،  التوصيالت  وقوع خطأ في  إحتمالية  إلى 
التحقيقات مستمرة  اندالع الحريق، والتزال  إلى  أدى 
للكشف عن مالبسات الحادث. يذكر أن ثالجة الموتى 
كافة  من  الجثث  تحفظ  كانت  العام  براك  بمستشفى 
مناطق وادي الشاطئ خاصة بعد عطب ثالجة الموتى 

بمنطقة برقن .

فسانيا / صباح الشاعري 
البرية  الكائنات  لرعاية  الحياة  مؤسسة  افتتحت 

وال�����ب�����ح�����ري�����ة 
ب�����درن�����ة خ���الل 
الماضية  االي���ام 
الجديد  مقرها 
وح����ض����ر ح��ف��ل 
االف���ت���ت���اح ع��دد 
الناشطين  م��ن  
ب����م����ؤس����س����ات 
المجتمع المدني 
و المهتمين بهذا 
أن  يذكر  الشأن 
الحياة  مؤسسة 
الكائنات  لرعاية 

البرية والبحرية هي مؤسسة متهمة بالكائنات المهددة 
باالنقراض وكان من اهم ابرز اعمالها اطالق عدد من 

الطيور الجارحة إلعادتها للحياة البرية . 

جالو  بمدينة  ال��ط��ب��ي  االم����داد  م��خ��ازن  ت��ع��ان��ي 
والواحات ككل من عدم توفر االدوية وخصوصا االدوية 

النفسية مما يؤثر على المرضى سلبا . 
ومن جانبه قال مفتاح سالم مدير ادارة الخدمات 
الصحية جالو :" اننا نعاني من عدم توفر االدويه منذ 
للتوجه  المواطنين  مما اضطر  بالقصيرة  ليست  فترة 
بالرغم  ال���دواء  على  للحصول  الخاصه  للصيدليات 
كال  ناشدنا  :"لقد  سالم  واش��ار   " االسعار  غ��الء  من 
النوع  وه��ذا  ج��دوى  دون  العام  بداية  منذ  الحكومتين 
المرضى  على  سلبية  نتائج  ل��ه  نقصانه  ال���دواء  م��ن 
والزلنا في تواصل مع الجميع للحصول على اي شي 
في  متواصلة  وهي  أزمة  معاناته  المواطن  على  يوفر 
ويبقى  والسياسيه  واالقتصاديه  االمنيه  االوضاع  ظل 

المواطن الضحية" .
يذكر ان :-االمداد الطبي في مناطق ليبيا يعاني 
وذلك  كامل  بشكل  توفرها  وع��دم  االدوي���ة  نقص  من 

بسبب ظروف الوضع الراهن .

مهرجان للتراث والفنون الشعبية 
ببلدة محروقة بوادي الشاطئ
للتراث  مهرجان  أول  فعاليات  اختتام   
من  ع���دد  ب��م��ش��ارك��ة   ، الشعبية  وال��ف��ن��ون 
وادي  ف��ي  ب��ال��ت��راث  المهتمة  ال��ج��م��ع��ي��ات 
الشاطئ والبوانيس وسبها والجفرة ومرزق. 
وعرضت خالل المهرجان لوحات تراثية 
وأث��اث  أوان��ي  من  السابق،  في  الحياة  عن 
منزلي وألبسة تراثية، كما قدمت عدة فرق 

شعبية فقرات من الرقص الشعبي. 
وقال عضو جمعية مرزق للتراث الشعبي 
الجمعيات  إن عدد  لفسانيا،  الفزاني  ماجد 
من  جمعية  وعشرين  ث��الث  بلغ  المشاركة 
أن  م��وض��ح��ا  ب��ال��ج��ن��وب،  مختلفة  م��ن��اط��ق 
سكان  من  واسعا  ترحيبا  الق��ى  المهرجان 
األم���ر شّجع  ه���ذا  وأن  وال������وادي،  ال��ب��ل��دة 

القائمين على المهرجان لتنظيمه سنويا. 
من جهتها أوضحت رئيسة جمعية فزان 
حّمان  سليمة  وال��ت��راث  وال��ب��خ��ور  للعطور 
التراثية  الجمعيات  أغ��ل��ب  إن   ، لفسانيا 
بضاعتها  لعرض  المهرجانات  هذه  تستثمر 
تشجع  كما  التراثية،  لمنتجاتها  والترويج 
في  بالتراث  لالهتمام  اإلقبال  على  الناس 

جميع صوره.
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محمد أحمد 

أبوبكر عبد الرحمن

دور المؤسسات المدنية في تطوير الصحة
   من الجلّي أن تحرك المجتمع المدني 
يشغل هذا الفراغ الذي حدث بانسحاب 
الوظائف  و  األدوار  عديد  من  الــدولــة 

التي كانت تؤديها .
ذلـــــك أن أحـــــد أهـــــم أعــــمــــال هـــذه 
والتقييم،  الــرقــابــة  هــو  الــمــؤســســات 
والضغط، والمتابعة والتطوير ، واألهم 
المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع 
الحياة  وتنميته من خالل نشر مفاهيم 

المدنية. 
لالنهيار  عندها  المجتمع  تعرض  إال  و 
خاصة عند الفئات التي كانت تستفيد 
من الدور السابق للدولة و تعتمد عليها 
حــاالت  هــنــاك  و  احتياجاتها  لتغطية 
أخـــرى مــثــل: حـــدوث غـــزو و احــتــالل 
أجنبي أو حرب أهلية أو تفّشي أمراض 

قاتلة ومعدية .
الليبي  ـــســـان  اإلن بــصــحــة  االهـــتـــمـــام 
التقدم  لتحقيق  ـــي  األول الخطوة  لهو 
ووضــع   ، معاً  والصناعي  االقــتــصــادي 
أقدام ليبيا على طريق التحضر لألمام 

المفتوح.
المستوى  أن  أحـــد  عــلــى  يخفي  وال   
المؤسسات  إليه  الذي وصلت  المتدني 
نتيجة   ، بلدنا  في  والعالجية  التعليمية 
مدى  على  المتراكم  والفساد  اإلهمال 
الدولة  التزام  وأن  الماضية،  السنوات 
يؤكد مبادئ  بتوفير نظام صحي عادل 
ــوفــر أيــضــاً  اإلنــصــاف االجــتــمــاعــي وي
المواطنين  لجميع  جودة  ذات  خدمات 

دون تمييز.
 وتخصص له نسبة كافية من موازنتها 
العامة، ويحظر فيه االمتناع عن تقديم 
العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في 

حاالت الطوارئ واإلصابات الخطرة.
الصحية  المنشآت  جميع  تخضع  وأن   
تصبح  أن  و"  ورقابتها  الدولة  إلشراف 
صحة المواطن على قائمة أولوياتنا في 

الدستور الجديد ". 
للمشاركة  الحاجة  على  تأكيد  وهــنــا 
المتبادلة  وللمنفعة  للمواطنين  الفاعلة 
فمشاركة  والــمــجــتــمــع  الــطــبــيــب  بــيــن 
المفاهيم  لتغيير  تعني فرصة  المجتمع 
أو  الــمــادي  الــعــبء  لتخفيف  نــظــام  أو 
االجتماعي  الوضع  مع  للتعامل  فرصة 
لمشاركة  الــحــاجــة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
األفراد واألسر كضرورة لتطبيق الرعاية 
مساواتها  يمكن  فال  األولية  الصحية 
بمشاركة المجتمع فاألخيرة تعني عمالً 
جماعياً مميزاً لألكثرية لذلك يجب أن 
المجتمع  تطوير  عملية  بتحقيق  نعمل 
والتي يمثل التطوير الصحي جزءاً منها 

هي باشتراك المجتمع وتحقيق اكتفائه 
الــذاتــي مــن خــالل مــبــادراتــه وطاقاته 
توجد  خارجية  مساعدة  وبأقل  الذاتية 
األنشطة  في  ومشاركة  إيجابية  عالقة 
والمؤسسات  المستشفيات  إدارة  بين 

المدنية بوجه عام .
 لكنها لم ترتِق إلى االستفادة الملحوظة 
البشري وظهر دور  العنصر  من تطوير 
المجال  هذا  في  متواضعا  المنظمات 
غير  اآلن  الصحي  النظام  أن  خاصة 

متماٍش مع النظم الصحية .
لـــذا تــوجــب ضــــرورة جــمــع الــخــبــرات 
العلمية  إلعادة الخدمات وتأهيلها من 
المواطنين،  لمتطلبات  االستجابة  أجل 
وتحليل  ومعرفة  بيانات  قاعدة  وإيجاد 
صحي  نــظــام  بــنــاء  بموجبها  يتم  لكي 

جديد. 
البد من مسح شامل لجميع المؤسسات 
الصحية، وتقييم ورصد الباحثين وجمع 
المعطيات عن كل المؤسسات الصحية، 
والتنسيق بين الخبراء الليبيين والخبراء 
الصحي،  النظام  لتقييم   - العالميين 
وفق  صحي  مستوى  إلــى  يصل  حتى 
ليبيا  تستطيع  حتى  أساسية،  معطيات 
أن تضع الخطط المستقبلية باعتبار أن 

التغييرات تحتاج إلى وقت . 
القطاع  فــي  المدنية  المؤسسة  ودور 

الصحي - األكثر تضرراً جراء الحروب 
واستهداف المليشيات لها – ال يتعدى 
التطبيقية  التدريبية  الحلول  تقديم 
ــي بيئة  وتــطــويــر الــطــاقــة الــبــشــريــة ف
وذلك  عامة  ليبيا  في  الصحي  العمل 
باالستثمار في تطوير الحلول والبرامج 
التفاعلي  التعليم  مناهج  تعتمد  التي 
العمل  مجال  في  التطبيقي  والتدريب 

الصحي . 
سيدي القارئ إن المشاركة تعني غرس 
المسؤوليات  خالل  من  بالنفس  الثقة 
وتشجيع  للمجتمع  المحددة  العملية 
بتقبل  ـــألفـــراد  ل الــصــحــيــة  الــمــراكــز 
ورفاهيتهم  صحتهم  تجاه  مسؤولياتهم 
والمؤسسات  المجتمع  يقوم  أن  على 
ــك  ــل وت األدوار  ـــادل  ـــب ـــت ب الــصــحــيــة 
األولــى  بالدرجة  األهلية  المؤسسات 
دور المراكز يكمن في تحديد المشاكل 
الصحية المحلية و اقتراح الحلول لهذه 

المشاكل . 
المتخصص  الضروري  بالعمل  والقيام 
لتطبيق مرئيات المجتمع وتقييم النتائج 

والرجوع للمجتمع بالتقرير عنها . 
أما المؤسسات المدنية عليها بمساندة 
واإلدارة  .والتخطيط  أومعنوية  مادية 
ــضــاً في  الــمــشــاركــة أي والــتــقــيــيــم . و 
الخدمات الصحية المقدمة واستغاللها 
ولنا في الحوادث عبرة كالنقص في 

المواد المخدرة أو جرعات الدم . 
القاعدة  لهو  الصحي  الــقــطــاع  إن 
كما  مدنية  دولة  أي  لتأسيس  األولى 

هو األول في انهيارها .
 القطاع الخيري ومؤسسات المجتمع 
االرتــقــاء  فــي  مهم  دور  لها  المدني 
بمستوى الخدمات الصحية، التوعية 
والتثقيف الصحي، والتأمين الصحي 

وتخصيص الخدمات الصحية 
المؤسسات  بين  التعاون  مستوى   *
والمستشفيات  "األهــلــيــة"  المدنية 
  60% نسبة  بلغ  حيث  جــدا  عالية 

تقريبياً، 
ــمــؤســســات الــمــدنــيــة  ــحــرص ال * ت
والمرافق  المستشفيات  دعــوة  على 
الصحية ألنشطتها بشكل كبير، وهذا 
يعكس نشاط إدارة المستشفيات في 

التفاعل والمشاركة وليس العكس. 
* تقدم مشاريع ممولة لتنمية وتطوير 
الكادر اإلداري والكادر الطبي بنسبة 

متوسطة، لم تتجاوز النسبة %69 وهذا 
قياسا  الواضح  القصور  يعكس  بــدوره 
بأهمية القطاع الصحي والعاملين فيه.

 * تحرص بنسبة متوسطة على تقديم 
أعضاء  مشاركة  لتطوير  ممولة  برامج 

الجمعيات وعقد لقاءات متخصصة. 
مساهمة  في  شديد  ضعف  وجــود    *
دعم  فــي  المدني  المجتمع  منظمات 
فترات  فــي  ومعنويا  نفسيا  العاملين 
ووجود  البلد  لها  يتعرض  التي  الحرب 
نسبة متوسطة في مساهمة المؤسسات 
ــة فـــي تـــبـــادل الـــخـــبـــرات مع  ــي ــمــدن ال

المؤسسات الصحية.
 * ووجد أيضا اهتمام متواضع من قبل 
القطاع الصحي كليا في تعزيز العالقة 
مع المؤسسة المدنية األهلية وفق رؤية 

استراتيجية. 
المشاركة  التراجع عن  * ضرورة عدم 
ــــام، وعــلــى  ــشــاطــات بــوجــه ع ــن فـــي ال
األنشطة ذات العالقة بالقطاع الصحي 
ــه أثـــر فــي تطوير  بــوجــه خـــاص لــمــا ل

العنصر البشري. 
العنصر في  اعتبار تطوير  *  ضــرورة 
المؤسسات الصحية على رأس أولويات 
الجهاز اإلداري واالستشاري الذي يقود 
تلك المؤسسة، لما له من أثر كبير في 
تحقيق رسالتها التي وجدت من أجلها. 
استثمار  الباحثان بضرورة  أوصى  وقد 
هـــذه الــعــالقــة اإليــجــابــيــة إلـــى بــرامــج 
العنصر  تطوير  إلــى  تــهــدف  حقيقية 
البشري في المستشفيات وإنشاء عدد 
مــن الــمــشــروعــات الــتــي تضمن إعــادة 
هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية 
وتنمية  الــمــوارد  استثمار  على  والعمل 

الموارد البشرية. 
المستورد،  الغذاء  على  الرقابة  وأيضاً 
الصحي  التأمين   ، المختبرات  وإنشاء 
وضرورة النظر إلى العمل الخيري في 
القطاع الصحي ألن الكثير من المرضى 
ــة  األدوي على  الحصول  يستطيعون  ال 
الــعــالج  إمــكــانــيــة  بسبب ضــعــف وقــلــة 
أثمانه  يحتمل  ال  زماننا  فــي  الطبي، 

المرتقبة إال األثرياء.
الـــدخـــول  ذوي  مـــن  ـــاس  ـــن ال ـــب  وغـــال
والحرفيين  الموظفين  من  المحدودة 
أو ما نسميهم المتسببين هؤالء حينما 
يصابون بالمرض يصيبهم الرعب، فإذا 
مستشفيات  إلــى  منهم  الــواحــد  توجه 

تعاني  وحدها  يجدها  الصحة،  وزارة 
الطبية  األدوات  فـــي  حـــــاًدا  نــقــًصــا 
الــكــوادر  وكــذلــك  الحديثة  والتقنيات 
البشرية مثل األطباء وطواقم التمريض 

والفنيين. 
بأقسام  والعاملين  الموظفين  غياب  إن 
بالمستشفى  والـــدكـــاتـــرة  الــتــمــريــض 
جانب  إلى  العيادات  ومجمع  الرئيسي 
اإلنهاكات التي طالت المواطن جسدياً 
كالقلب  أمـــراضـــاً  أو  ــات  بــإصــاب كـــان 
أو  الكلي  وغسيل  والضغط  والسكري 
نفسياً لهو يشكل أزمة قد تكون األكبر 
سياسياً  المنهك  للمواطن  نوعها  من 
ومواردياً إضافة إلى أن قائمة النواقص 
أدوية  تضم  الضرورية  لألدوية  العامة 

الحكة وحساسية األطفال.
واحد  صنف  منها  يوجد  يكاد  ال  التي 
ـــي األســـــــواق مــثــل ريــكــتــوبــلــكــســيــل  ف
شـــراب، فــاركــولــيــن، وغــيــرهــا، إضافة 
المضادات  من  كبيرة  مجموعات  إلــى 
يوناسين  تتضمن  وبــدائــلــهــا  الحيوية 
وسيفوتاكس  أقراص  ويوناسين  شراب 
بحموضة  الخاصة  ــفــوارات  ال وجميع 

المعدة، .
فــوار،  ــوس  ــن وزي الفاكهة  فـــوار  ومنها 
وجميع األصناف التي تحتوى على مادة 
لها  بدائل  ال  وأصناف  الباراسيتامول، 
خافض  أقــراص  بيتالوك  مثل  وناقصة 
خافض  أمــبــول  ونوفالجين  للضغط، 
للحرارة، باإلضافة إلى أدوية العمليات 

الجراحية والتخدير الموضعي . 
تقول نظرية فريد ريك )) حيث يؤكد أنه 
للوصول ألفضل خدمة وأقل تكلفة البد 
األداء  ترشيد  إلى  العاملين  توجيه  من 
فنستطيع  والــزمــن  الحركة  خــالل  مــن 
قصير  وقــت  فــي  جيدة  خدمة  تقديم 
جدا  هام  الوقت  أن  معروف  أنه  حيث 
ال  الوقت  نفس  وفى  المستشفيات  في 
نهدر أّيا من الوقت وال المجهود فنقدم 
خدمات أكثر بكفاءة كبيرة فيعظم الربح 

والنتائج في آن واحد(( .
يجب  نقاط  المدنية  المؤسسات  ولدى 
والعاملين  الطالب  تدريب  لها،  التنويه 
التعامل  بالمؤسسة المدنية على كيفية 
إخالء  وطريقة  وإخمادها  الحرائق  مع 
وقت  في  المصابين  وإســعــاف  المبنى 
من  وبــعــض  منظمة،  وبطريقة  ســريــع 

اإللزامات والنقاط 
*المفاهيم األساسية للرعاية الصحية 

،واإلدارة الصحية. 
* فهم وتحليل العملية اإلدارية والنموذج 

اإلداري في المستشفيات.
المنظمة  مــحــيــط  ودراســـــة  *تــحــلــيــل 

الصحية.
بكفاءة  ـــــة  اإلداري ــارات  ــمــه ال *تنمية 
دورك  المواطن  أيها  تنسى  ال  وفاعلية 
البناء في هذا البلد الهش الرقيع ..على 
مرأى ومسمع منك وللمؤسسات الفاعلة 

المدنية ..
أن  ينتظر  وهــو  يموت  مريض  من  وكــم 
أحد  وال  عليه،  يعالج  سرير  لــه  يفرغ 
واألدوية هي األخرى  أبًدا،  بهذا  يحفل 
جلّها  والــمــبــانــي  دوًمــــا،  النقص  فيها 
متهالكة وبناء مستشفى جديدة يستمر 
الطبية  األخــطــاء  عــن  ناهيك  ســنــوات 
وعن أعدادها وهي في ارتفاع مستمر.. 

وأنت استثناء من ذلك.
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تقرير : أبوبكر مصطفى خليفة

تبادل اتهامات ومعارك قانونية
إجراء  إلى  الثني  دعت حكومة  ثانيا، 
تغيير في إدارة المؤسسة الليبية لالستثمار 
عضو  وعينت  نــوفــمــبــر2014،   27 يــوم 
مجلس اإلدارة حسن بوهادي ليحل محل 
الطرفين،  بين  صراعا  ــار  أث ما  ــزة،  ي بن 
إلى  المؤسسة  عمليات  ــوهــادي  ب ونــقــل 
طرابلس  في  الحكومة  واعتبرت  مالطا، 
ذلك غير قانوني، وأكدت على أن بن يزة 

هو الرئيس الشرعي للمؤسسة.
واندلع صراع مواٍز خالل سنة 2015 
حول المؤسسة الليبية لالستثمار، أدى إلى 
تبادل االتهامات وإلى معركة قانونية بين 
المملكة  من  وكل  المتناحرتين  اإلدارتين 

المتحدة ومالطا وإيطاليا.
ثالثا، حكمت المحكمة العليا الليبية، 
دستورية  بعدم   ،2014 نوفمبر   6 فــي 
انتخابات يونيو 2014 ، ما دفع المؤتمر 
الوطني العام إلى القول إن مجلس النواب 
لم يعد له الحق القانوني، وبدأ مطالباته 
بالسيطرة الشرعية على القطاع النفطي.

عجز مالي بنسبة 68 بالمائة
أن  التقرير  ــرز  أب أخـــرى،  ناحية  مــن 
ففي  بالخطر،  تــنــذر  المالية  التوقعات 
عام 2014، كان العجز المالي في ليبيا 
 16.4( ليبي  دينار  مليار   22.8 حوالي 
مليار دوالر، 44 بالمائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي(، ووفقا لمسؤول بصندوق النقد 
 2015 لسنة  المالي  العجز  بلغ  الدولي، 
إلى ما بين 20 و30 مليار دينار ليبي )14 
إلى   42 يقابل  ما  دوالر(،  مليار  و21.6 
68 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، 
وتابع المسؤول قائال: "لم أسمع أبدا عن 
بنسبة 68  مالي  له عجز  العالم  في  بلد 
حتى  هكذا،  المتابعة  يمكنهم  ال  بالمائة، 

عجز بنسبة 42 بالمائة ليس مقبوال".
ليبيا  ــض مــصــرف  مـــن جــهــتــه، خــَف
وميزانية  العام  القطاع  أجــور  المركزي 
الدعم وجَمد معظم نفقات التنمية والبنية 
التحتية، ولكن لم يوقف هذا األمر استنزاف 
احتياطات العملة األجنبية، التي تستخدم 
أيضا للحفاظ على استقرار الدينار الليبي 
التسعة  الــواردات، ففي األشهر  وصندوق 
األولى من 2015، انخفضت االحتياطات 
هو  ما  لكن  دوالر،  مليار   15،4 بحوالي 
أكثر مدعاة للقلق هو كيف ستتعامل ليبيا 
العملة  احتياطي  وانخفاض  العجز  مــع 
النفط  أســعــار  انخفاض  ومــع  األجنبية، 

العالمية إلى أقل من 50 دوالرا للبرميل 
وانخفاض اإلنتاج، من المحتمل أن يزداد 
الضغط على االحتياطي، وحتى مع ارتفاع 
اإلنتاج، من المرجح أن يستمر العجز لعدة 

سنوات أخرى.
الوضع مثير للقلق

اتصال  ليبيين على  لمسؤولين  ووفقا 
احتياطيات  تنفذ  أن  يمكن  بــالــكــبــيــر، 
يكون  وقـــد   ،2016 ــة  ــداي ب مــع  العملة 
الوضع  ولكن  فيه،  مبالغا  االستنتاج  هذا 
قَدم  حيث  التقرير،  حسب  للقلق،  مثير 
ليبيا  مــصــرف  إدارة  مجلس  فــي  عضو 
الــمــركــزي ومــســؤول فــي صــنــدوق النقد 
الدولي تقديرات أقل تشاؤما، معتبرين أن 
االحتياطي سينفذ خالل سنتين أو ثالث.

استنزاف  أن  ــى  إل التقرير  وأشـــار   
على  مــدمــر  ــر  أث لــه  سيكون  االحتياطي 
متوسط الليبيين : عدم دفع األجور، انهيار 
الغذائية  الــمــوارد  ونـــدرة  الــديــنــار،  قيمة 
واألدوية والوقود، وهناك احتمال حقيقي 
الليبيين  الالجئين  من  جديدة  لتدفقات 

إلى أوروبا أو مصر وتونس.
كما سيؤدي الصراع على الموارد إلى 
المزيد من االنقسامات، وقد يكون الحل 
االستقرار  لتحقيق  القصير  المدى  على 
ــن الــطــرفــيــن  ــي الـــمـــالـــي فـــي االتــــفــــاق ب
أساسيتين:  مسألتين  على  المتنافسين 
والغاز  النفط  إنتاج  لرفع  تدابير  اتخاذ 
لتجديد الموارد المالية للدولة، والتوصل 
إلى طريقة للحفاظ على نظام مالي مَوحد 
يتحقق  أن  لهذا  يمكن  مثاليا،  ومتماسك 
في ظل  ولكن  وطنية،  وحدة  عبر حكومة 
غيابها، هناك بعض الخطوات التي يمكن 

اَتباعها، حسب التقرير.
اتفاق  فــي  الــخــطــوات  هــذه  وتتمثل 
ــن الــحــكــومــات الــمــتــنــافــســة  ــي مـــؤقـــت ب
عمل  استقاللية  لــدعــم  و"ميليشياتها" 
مــصــرف لــيــبــيــا الــمــركــزي والــمــؤســســة 
الليبية  ــمــؤســســة  وال لــلــنــفــط  الــوطــنــيــة 
إنشاء  مساعي  إيقاف  ويجب  لالستثمار، 
مؤسسات موازية للمؤسسات الرسمية في 
طرابلس، وقد يؤدي ذلك إلى توفير فرصة 
أخرى، لمسؤولي مصرف ليبيا المركزي، 
على سبيل المثال، للدخول في مفاوضات 
الموارد  لتقييم  الدولي  النقد  مع صندوق 
الــمــالــيــة الــوطــنــيــة، وفــتــح الــطــريــق نحو 
إلــى  والـــدعـــوة  وحــــدة،  حــكــومــة  تشكيل 
الستشارة  الرابعة  للمادة  وفقا  مشاورات 

تجنب  على  تركز  الدولي،  النقد  صندوق 
أزمـــة اقــتــصــاديــة وتــضــع األولـــويـــات في 

االستراتيجية المقبلة.
       صراعات جديدة

في  أكــبــر  بجهود  القيام  يمكن  كما 
توقف  ولكن  تتضرر،  لــم  التي  المناطق 
الليبية  األطــــراف  وعــلــى  فيها،  ــاج  ــت اإلن
للتوسط  تسعى  أن  والدولية  واإلقليمية 
ــار بــيــن األطـــراف  ــن فــي وقـــف إطـــالق ال
النفط  حــقــول  فتح  وإعــــادة  المتناحرة، 
ــذا أن  ــه وخـــطـــوط األنـــابـــيـــب، ويــمــكــن ل
يساعد على رفع عائدات التصدير، ففي 
كبيرة،  أضــــرارا  شــهــدت  الــتــي  المناطق 
السدرة، حيث تم تدمير ثالثة  مثل ميناء 
صهاريج نفط رئيسية خالل سنة 2014، 
األمنية  الضمانات  حول  التفاوض  ينبغي 
للسماح بإصالحها واستعادة قدرتها على 
المنشآت  حرس  على  ويجب  التصدير،  
النفطية وغيرها من الجماعات المسلحة 
في  األمــنــي  للمسار  ــة  ــوي األول تعطي  أن 

محادثات األمم المتحدة.
لحكومة  يمكن  الطويل،  المدى  وعلى 
وحدة وطنية أن تعالج القضايا األساسية، 
التي يمكن أن تؤَدي إلى صراعات جديدة، 
تشمل التحقيق في قضايا الفساد وإرساء 
ممارسات إدارية أفضل ومؤسسات مالية 
قطاع  تسييس  عدم  عن  وتعديلية، فضال 
 ، الشفافية  مــن  للمزيد  ــغــاز  وال النفط 
تقييم  إعــادة  المهم  من  أن  التقرير  وبين 
النفطية  ــروة  ــث ال تــوزيــع  فــي  اإلخــــالالت 
البدائل  فــي  النظر  وإعـــادة  والــخــدمــات 
القتصاد مرتكز على النفط، ويمكن لليبيا 
و  النرويج  نماذج  من  ذلــك  تستوحي  أن 

أالسكا.
ليبيا بلد الموارد الذاتية المهمة

اإلماراتية  الخليج  صحيفة  وذكــرت 
أن    2014 نـــوفـــمـــبـــر   2 بــــتــــاريــــخ 
األجنبي   الــنــقــد  ليبيا   من  احــتــيــاطــات 
دوالر  مليار   120. والذهب:بلغت  9 
صــافــي  قــيــمــة  بــلــغــت  فــيــمــا   )2013(
اإليرادات النفطية: 34 مليار دوالر إنتاج 
النفط: 92 .0 مليون برميل يوميا سعر 
 :2013 ميزانية  لموازنة  ــالزم  ال الخام 

111 دوالرا
االقتصاد  بعنوان  تقرير  أوضح  فيما 
وتحديد  التعافي  عــام   2012 الليبي: 
الخيارات صدر عن مركز كارنيجي للشرق 
مايو  شــهــر  مــن  األول  بــتــاريــخ  األوســــط 

أنه  عاشي  الحسن  بــإعــداده  2012قـــام 
خالفاً لحالَتي مصر وتونس اللتين تبحثان 
عن مصادر تمويل خارجية من أجل تنفيذ 
برامجهما االقتصادية، ما قد يضطّرهما 
مشروطة،  أو  مكلفة  قــروض  قبول  إلــى 
ُتمِكّنها  مهمة  ذاتــيــة  مـــوارد  ليبيا  تملك 
سياساتها  واختيار  أولوياتها  تحديد  من 
االقتصادية من دون أي ضغوط خارجية. 
ليبيا ال تحمل أي ديون خارجية

فــبــاإلضــافــة إلـــى احــتــيــاط األصـــول 
بليون   174 ــى  إل يصل  الـــذي  األجنبية 
ــون  دي أي  تحمل  ال  ليبيا  تــكــاد  دوالر، 
خارجية. وفي المقابل، قد تشِكّل َمواِطن 
القوة التي تحظى بها ليبيا َمواِطن ضعف 
في حال فشل السلطات في استعادة األمن 
واالستقرار في مختلف ربوع البالد، وفي 
وفق  الديموقراطي  االنتقال  عملية  إدارة 
د، وبناء مؤسسات وطنية  جدول زمني ُمحَدّ
والمحاسبة،  المراقبة  إلــى  تخضع  قوية 
لمواجهة  الــكــافــيــة  بــالــفــاعــلــيــة  وتــتــمــّتــع 
التحديات األساسية التي تواجه االقتصاد 
اآلتي:  في  إيجازها  يمكن  والتي  الليبي، 
أوالً- اعتماد إدارة رشيدة إليرادات النفط 
تقوم على الوضوح والشفافية والمصلحة 
نزاعات  قيام  تفادي  أجــل  من  الوطنية، 

قبلية أو إقليمية حول موارد البالد. 
النفط  عــائــدات  اســتــغــالل  وينبغي 
كأداة  الحكومية  الموازنة  في  المرصودة 
التنمية  أهــــداف  لتحقيق  اســتــراتــجــيــة 

االقتصادية.
التي  الُمنِتجة  النشاطات  دعم  ثانياً- 
تساهم في تحقيق التنويع القطاعي وفّك 
التبعية الُمفَرطة لقطاع واحد يخضع إلى 

تقلّبات األسعار في األسواق العالمية. 
    مؤّهالت كبيرة لتطوير

ويجب هنا إيجاد بيئة قانونية وإدارية 
المبادرة  على  ع  تشِجّ  ، لألعمال  صديقة 
الفردية ، وعلى انتهاز الفرص االستثمارية 
الُمتاحة لالنتقال من اقتصاد بدائي يقوم 
عــلــى اســتــخــراج الــنــفــط وتــوزيــع الــريــع، 
اإلنتاج  على  يعتمد  ر  متطِوّ اقتصاد  إلــى 

والمنافسة. 
لتطوير  كبيرة  بمؤّهالت  تزخر  فليبيا 
متعّددة،  ميادين  فــي  القطاعات  عديد 

خصوصاً السياحة.
العاملة  اليد  مــهــارات  تأهيل  ثالثاً- 
المناسبة  الــحــوافــز  وإيــجــاد  المحلية، 
اإلنتاجية  الــقــطــاعــات  فــي  الستيعابها 

األجــور  سياسة  أن  خصوصاً  المختلفة، 
تكون  قد  الحكومي  القطاع  في  المرتفعة 
عائقاً أمام قدرة القطاع الخاص الخاضع 
العاملة  الــيــد  لتوظيف  المنافسة  إلـــى 

المحلية. 
األرقــام  حسب  البطالة  نسبة  ر  وُتقَدّ
الرسمية بـ 25 في المئة، بينما تفوق 30 
في المئة في صفوف الشباب دون الـ 30 
نمواً  ليبيا  تشهد  ذاته،  الوقت  وفي  سنة. 
سكانياً مرتفعاً يصل إلى ثالثة في المئة 
سنوياً، ويتوّقع دخول أفواج كبيرة إلى سوق 

العمل خالل السنوات القليلة المقبلة.
ــر الــقــطــاع الــمــالــي  ــطــوي رابــــعــــاً- ت
لــدعــم االســتــثــمــار الخاص  والــمــصــرفــي 

وإيجاد الوظائف. 
إلى  هة  الُموَجّ المصرفية  فالقروض 
وال  مــحــدودة،  تـــزال  ال  الــخــاص  القطاع 
تتجاوز وفق أحدث األرقام 20 في المئة 
أن  كما  اإلجــمــالــي،  المحلي  الــنــاتــج  مــن 
األسواق المالية بمختلف مكّوناتها ال تزال 

في طور اإلنشاء.
تحديات كبرى ستواجه حكومة الوفاق 

الوطني
فرص  تعبئة  ــى  إل السعي  خــامــســاً- 
التجاري  واالنـــدمـــاج  اإلقليمي  الــتــعــاون 
والمالي، خصوصاً مع مصر ودول المغرب 

العربي. 
شمال  في  اإلقليمي  االنــدمــاج  وُيــَعــّد 
ـــات الــمــهــمــة على  أفــريــقــيــا مـــن اإلجـــاب
سواء  المنطقة،  تواجه  التي  التحديات 
أو لجهة تحقيق  إيجاد فرص عمل  لجهة 

تنمية متوازنة داخل األقطار.
أن  إلى  هنا  فسانيا   وتشير صحيفة 
حكومة  ستواجه  كــبــرى  تحديات  هــنــاك 
جديدة  منظومة  بناء  في  الوطني  الوفاق 
لالقتصاد الليبي  والذي سيحتاج بطبيعة 
الحال إلى تظافر جهود كافة أبناء الوطن 
للقيام بواجباتهم على أكمل وجه وضرورة 
تمتّد  اقتصادية  استراتيجية  رؤية  وضع 
وتنتقل   ، أولـــى  كمرحلة  ســنــوات  لــــ10 
الُمفَرط  االعتماد  الليبي  من  باالقتصاد 
على النفط، ومنطق توزيع الريع بين كافة 
المناطق في الدولة الليبية  ورعاية قطاع 
إلى  الحكومية،  العقود  يعيش على  خاص 
خاص  قطاع  على  يقوم  متنّوع  اقتصاد 
مستقل ومبادر وتنافسي يواكب التطورات 
االقتصادية اإلقليمية والدولية بما يساهم 

وبفاعلية في بناء االقتصاد الليبي.

االقتصاد الليبي بين الواقع والتحديات  

     تحدثنا في العدد السابق عن التقرير 
ال���ذي يشير إل���ىأن ه��ن��اك ث��اث��ة عوامل 
السيطرة  تصعيد  في  ساهمت  مترابطة 
ال��ث��اث، ه��ذه  الليبية  ال��م��ؤس��س��ات  ع��ل��ى 
العوامل وغيرها سنتعرف عليها في هذا 

العدد  .
ال���م���رك���زي  ل��ي��ب��ي��ا  م���ص���رف  رف�����ض  أوال، 
باستثناء  المطلوبة،  التمويات  ص��رف 
إل��ى الحكومة  وال��دع��م مباشرة  ال��روات��ب 

في الشرق.
البحث عن  إل��ى  الثني  دف��ع حكومة  م��ا   
جديدة  إدارة  إنشاء  شملت  بديلة،  ط��رق 
عن  مستقلة  ال��م��رك��زي  ليبيا  ل��م��ص��رف 

طرابلس
 ل��ك��ن��ه��ا ل���م ت��ن��ج��ح ف���ي ال��س��ي��ط��رة على 
أرصدة المصرف، في غضون ذلك  بدأت 
ح��ك��وم��ة ال��ث��ن��ي خ���ال ن��وف��م��ب��ر 2014 
االقتراض من البنوك التجارية الواقعة 

شرق ليبيا.
 

الجزء الثالث
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إشراف: / المهدي جاتو

الباحث في مركز  المقاوشي  الله  يقول عبد 
بحوث األحياء البحرية والخبير في  حركة سمك 
التي  "إّن األسماك  المتوسط،  البحر  القرش في 
فعالً  هــي  الفيسبوك  على  الــصــور  فــي  ظــهــرت 
سميناها  مــا  إذا  الــقــرش  أســمــاك  مــن  فصائل 
محلياً  ُتــعــرف  لكنها  العالمي،  العلمي  باسمها 
أيضاً باسم "كلب البحر" وهذا االسُم ربّما يخفف 
قليالً من الذعر المرتبط به" وأضاف المقاوشي 
بعض  في  التي ظهرت  القرش  من  الفصيلة  بأّن 
الصور على صفحات الفيسبوك وهي تقترب من 
محلياً  فُيعرف  الوسطى  المنطقة  في  الشواطئ 

باسم )بودريوة(
 ال ُيحسب من األصناف الخطرة على البشر وهو 

من األنواع التي تواجه خطر  االنقراض".
رصُد  له  سبق  باحث  وهــو  المقاوشي  ويضيف 
أثناء  الليبية  المياه  في  القرش  فصائل  ومتابعة 

إنه من  الزعنفة؛   زرقاء  التونة  دراسته ألسماك 
المحلية  واألوســـاِط  الصيادين  بين  المتعارف  
المتعاملِة مع صيد الحيتان والسمك بأن ُيطلقوا 
لها  التي  البحر  كلب  أصناف  على  القرش  اسم 
وأما  األخــرى،  األسماك  وتفترُس  ُمذببة  أسنان 
مذببة  أسنان  لها  ليس  التي  البحر  كــالب  بقية 
مخيفة فال يعتبرها الصيادون أسماك قرش رغم 

أنها من ذات الفصيلة.
في مياه البحر األبيض المتوسط تعيُش 

بـ  ُتــعــرف  الــقــرش  أســمــاك  ــن   م كثيرة  فصائل 
"كالب البحر"، وليس جميعها خِطرا على البشر 
سوى  يقترب  وال  الشاطئ  عن  بعيداً  يسبح  فهو 
السباحة،  مواسم  ليست  وهي  معينة  مواسم  في 

إضافةً إلى أن بعض أصنافه غير الحمة .
وبالتالي فإن جسم اإلنسان حياً  كان أو جثة 
ليس فريسةً لها؛ فمنها ما يتغذى على  القشريات 
أو الهوائم الحيوانية أو األسماك السطحية رغم 
وبعض  للذعر،  المثير  وشكلها  جسدها  ضخامة 
البحر  أسماك  لكّن  اللحم  على  يتغذى  أصنافها 
حديثة  ليست  ــهــا  األول.إن غــذاؤه  هي  الضخمة 
بعض  اعــتــقــاد  بعكس  الــمــتــوســط  فــي  الــوجــود 

السكان.
السواحل  من  األسماك  هــذه  اقتراب  عــدَم  لكن 
-سوى في مواسم التزاوج ومواسِم وفرة غذائه- 
بعيدة  والصيد جعالها  للسباحة  تهديدها  وعدَم 
العالمية  الخارطة  تسجل  ولم  الناس.  ذاكرة  عن 
لهجوم أسماك القرش على السواحل أي إصابة 
الجنوبية  الـــدول  أو  ليبيا  شــواطــئ  فــي  بشرية 

لحوض المتوسط أي هجمات تذكر منُذ عقود.
تأكيده بشكل  يمكن  أمر ال  لكّن عدم خطورتها   
تكثُر  عندما  الربيع  موسم  أثناء  خاصة  قاطع 

أعدادها قرب الساحل والمياه السطحية.
وغياب  اإلحصائيات  غياب  إّن  المقاوشي  يقول 
المستشفيات  فــي  ــحــاالت  ال هــذه  عــن  اإلبـــالغ 
وغيرها يحول دون تأكيد أو عدم تأكيد خطورة 

كالب البحر على السواحل.
وسبق وأن ُسجلت حاالت نادرة القتراب القرش 
الضخم من الشاطئ بشكل قد يكون خطراً  في 
الشاطئ   مــن  الوسطى  المنطقة  مناطق  بعض 
الليبي –قرب سرت-  حيث يكثر تواجد  فصائل 
معينة من القرش ويكثر استهدافه ، كما ُسجلت 
 GREAT األبيض  القرش  لظهور  نـــادرة   حالة 
WHITE SHARK  الذي ُيعد من أخطر أنواع 
بشكل  اصطياده  تم  عندما  العالم  في  القروش 
عرضي بعيداً من الشاطئ  قبالة مدينة صبراتة 

عام 1984ـ 

وفي عام 2003 تمكن الصيادون من العثور على 
قرش يبلغ  طوله نحو 8 أمتار ويعد من أضخم 
المفترسة  غير  الفصائل  من  لكنه  البحر  كالب 
 . Basking shark ويعرف بالقرش المتشمس

وبين الصيادين المحليين ُيعرف بــ"الدودة".
ــى  ُتــعــد كــالب البحر مــن األهـــداف األول ال 
للصيادين في ليبيا لكونها ليست في أول قائمة 
إلى   ً السكان، إضافة  يتغذى عليه  الذي  السمك 
بطول  مقارنة  الطلب  وقــلــة  السكان  عــدد  قلة 

الساحل.
لكّن صيده يحدث إما ضمن الصيد الجانبي أثناء 
رحالت صيد سمك التونة حيث يتم اصطياد هذا 
السمك بشكل هامشي دون أن يكون هو الهدف 
الصيادون  يستهدُفه  عندما  أو  للرحلة،  األول 
وتجارته ومطاردته سواء  بمتابعته  المتخصصون 
يالحقون  أجــانــب  أو  محليين  صــيــاديــن  كــانــوا 
القرش عبر البحار، حيث يتم استهداف القرش 
ُمكسبة  تجارة  التي أضحت  زعانفه  تجارة  ألجل 
وجود  تهدد  لدرجة  آسيا  لدول شرق  بتصديرها 

هذا المفترس البحري.
قرش واحد وآالف البشر

الطبيعة  لصون  الدولي  االتحاد  قوائم  ُتفيد 
IUCN  بأن أغلب أصناف سمك القرش "كالب 
هي  المتوسط  البحر  ُقــروش  فيها  بما  البحر" 
إما "مهددة باالنقراض"  أو  في "وضع حرج" أو 
"قريبة من التهديد" أو أنها ال ُتوجد بيانات كافية 

عليها، وهو ما يعني أّن استهداف هذه األسماك 
تحت  عنها  الكثير  معرفة  ودون  عشوائي  بشكل 
قد  البشر  على  وخطير  ُمفزع  سمُك  أنها  ذريعة 

يحمل تهديدا على التوازن الطبيعي للبحر..
ــحــاث ســابــقــة كــان  وقـــد أفــــادت تــقــاريــر وأب
 DAILY مــوقــع  عــلــى  ــشــر  ُن تــقــريــر  بينها  ــن  م
الباحثين حول  من  وأعده مجموعة   SCIENCE
العالم، أفاد بأن تناقص عدد سمك كالب البحر 
البحرية   لألحياء  الغذائي  الهرم  قمة  ُتعد  والتي 
في العالم يهدد النظام البيئي للمحيطات جميعاُ، 
إذ أنه يؤدي دوراً أشبه بتنظيف المحيط من بقايا 
الجثث واألسماك الميتة وغيرها وبالتالي اختالالً 
عليها  يعيُش  التي  السمك  مصائد  مناطق  في 
التوازن  في  االختالالت  من  ذلك  وغير   ، البشر 

البيئي للمحيطات.
كلب  صيد  عمليات  ترصد  التي  األرقــام   ُ ُتثبت 
الذي  البحر  كلب  أعــداد   أّن  العالم  البحر حول 
يتزايد،  وتجاريةً  ربحية  ألغــراض  سنويا  ُيقتل 
التي  الــقــروش  عــدد  التقارير  بعض  قــدرت  وقــد 
ُتقتل سنوياً بمليون قرش سنوياً رغم ابتعاد هذه 
السمكة عن الشواطئ وندرة هجماتها على البشر 
المسالمين. بينما لم ُتسجل سوى حاالٌت قليلة ال 
تتجاوز المئات حول العالم وفي مناطق محدودة 
القرش  أو أصيبوا بسبب  ماتوا  لبشر  العالم  من 
وخاصة إن كانوا على الشاطئ ولم يدخلوا ضمن 

منطقته.

زوارُ الربيع
   في بالِد ساحلها طويل ومتعرج وخالب، أغلُب سكانها إما يعيشون على الساحل 
أو يتحركون ن��ح��وه صيفًا ف���راراٍ م��ن ال��ح��ر والملل وال��ح��رب ال��ت��ي ت���دور ه��ن��اك  منذ 
بضع سنوات، ينتشُر في هذه البالد صيد السمك هوايةً ومهنة، إلى جانب السباحة 
والغوص والرحالت البحرية، وحديثًا تسري هناك  أحاديث وصور عن انتشار سمك 

القرش المخيف في بحرها، يقال إنه اقترب من مياه الشاطئ، ويقال أيضًا إنه بدأ 
ينتشُر بسبب كثرة جثث الموتى الذين يغرُقون أثناء عبورهم إلى الشمال في رحالت 
اتجار البشر التي ُتغادر شواطئ تلك البالد نفسها.. في ازدحام كل هذه األحداث على 

جنوب المتوسط هل يمكن أن يكون هذا سمك قرش حقًا؟

صورة صيد لقرش ماكو قصير الزعنفة يعرف محليًا بالزرقاية وهو من األنواع المفترسة لكنه 
)Facebook ال يقترب من الشواطئ )الصورة من

منتشرة  أبريل)صور  شهر  خالل  البحر  كالب  أسماك  طالت  كبيرة  صيد  لعمليات  انتشرت  صور 
على فيسبوك(

كلب  سمك  ضحايا  أح��د  تونة  سمكة  رأس 
البحر  أثناء رحالت صيد التونة ويبلغ طول هذه 
نصف  من  أكثر  ووزنها  مترين  من  أكثر  السمكة 
البحرية  األحياء  بحوث  مركز  )المصدر:  طن 

تاجوراء(

وغير  خطر  غير  ولكنه  أمتار   8 نحو  طوله   2003 في  اصطياده  تم  الذي  المتشمس  القرش 
مفترس ويتغذى على الهوائم الحيوانية )صور مركز بحوث األحياء البحرية -تاجوراء(

تقرير : نجوى وهيبة 
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 خليل العريبي

  
    ستطل عليكم الصفحة الفنية 
وستتابع   . المساحة  هــذه  عبر 
بالدنا  فــي  الفن  أخــبــار  وتــواكــب 
فسانيا  من صحيفة  دعوة  ،وهذه 
في  والمبدعين  الفنانين  لكافة 
مع  يتواصلوا  أن  الجبيبة  ليبيا 
الــصــحــيــفــة لــنــنــشــر إبــداعــاتــهــم 
الفنية  ــارهــم  وأخــب ومــنــاشــطــهــم 
اإلبـــداع  يــتــواصــل  ومعكم  ،فبكم 
لدرجات  الفن  بمستوى  ونرتقي 
في  الفنية  الحركة  بمستوى  تليق 

ليبيا.. فأهالً وسهالً بكم 
مشرف الصفحة 

الغربية كأمريكا  الدول  بأكثر من خمسة وثالثين فيلما وبمشاركة عدد من 
وسوريا  والمغرب  ومصر  كالعراق  العربية   والـــدول  وكردستان  وإسبانيا 
في  ستنطلق  ليبية  بمشاركة  المضيفة  الدولة  ليبيا  جانب  ،إلــى  والبحرين 
العاشر من شهر مايو الجاري  التظاهرة الدولية للفيلم  تحت عنوان "أيام 
فرع  والمسرح  السينما  هيئة  بإشراف  وذلك  الدولية  القصير"  للفيلم  سبها 
، وبتنسيق مع  للعام 2016م  للمهرجانات واألنشطة  سبها ضمن خارطته  

عدد من الجهات الحكومية والخاصة. الراعية للمهرجان .

مهرجان للفيلم القصير في سبها   مصافحة 

  تم بأحد الفنادق القريبة من مدينة 
اإلنتاج اإلعالمى بالقاهرة .

الفنانين  من  كبير  جانب  وبحضور 
الفضائية  والقنوات  واإلعالميين 
واإلعالميات  الفنانات  تكريم  حفل 
ملكة  مــســابــقــة  ـــك  فـــى إطـــار  وذل
مهرجان  فــي  والــثــقــافــة  الــحــجــاب 
الـــجـــمـــال واألنـــاقـــه..فـــقـــد قــامــت 
مروة البغدادي  ــــاء  األزي مصممة 
سفيرة  لــقــب  عــلــى  التي تحصلت 
الحجاب وأفضل مصممة أزياء لعام 

2016
الفنانات واإلعال من  عدد  بتكريم   
شارك  ضخمة  ميات فى احتفالية 
مختلفة،  أجــيــال  مــن  فيها نجمات 
خــدوجــة  الليبية  الــفــنــانــة  ــت  ــان وك
صبري  ضمن الفنانات المكرمات.  

للشاعر  كــان  عاما،  من 40  أكثر  امــتــداد  على     
النهوض  فــي  ورائـــد  كبير  دور  الــقــبــالوي  مسعود 
مع  تعامله  خــالل  مــن  الليبية  العربية  باألغنية 
وتطّرقه  والمطربات،  والمطربين  الملحنين  كبار 
ووطنية  واجتماعية  عاطفية  ومضامين  لمواضيع 
في  الليبي. والشك  للغناء  اإلضافة  وقومية حققت 
أن المضامين االجتماعية كانت حاضرة في تجربة 
الشاعر الكبير مسعود القبالوي وخاصة من خالل 
الفنان  مع  التليفزيونية  واحد«  زائد  »واحد  سلسلة 
الكبير فتحي كحلول سنة 1977.. ولد عام 1937 
الزهــــــــراء  بمدينة  االبتدائية  .ودرس  العزيزية  في 
الشهادة  ــال  ن حيث   ، بطرابلس  واإلعــــــــــــــداديــة   ،
اإلعدادية عام 1956 ثم توقف عن الدراسة .عمل 
في قطاع البريد ثم انتقل إلى قطاع التأمين ليعمل 
و  للنشر  الوطنية  بالدار  ثم عمل   ، به  خبير معاين 
الليبية  بــاإلذاعــة  النصوص  إجــازة  لجنة  إلــى  منها 
.ألف عدداً كبيراً من األغاني ، التي تغنى بها كبار 
المطربين الليبيين و العرب ، من بينهم سالم قدري   
و خالد سعيد ، و محمد حسن ، و محمد السيليني  
و محمد رشيد ، و محمد الجزيري ، و نوشي خليل   
و فتحي أحمد ، و ميادة الحناوي ، و وديع الصافي 

، و فهد بالن ، و علية و شريفة فاضل و هيام يونس 
، وسعاد محمد .أعد و أنتج مجموعة من البرامج 
بينها  من  و  سوريا  و  ليبيا  بين  المشتركة  المنوعة 
أغانينا و أعراسنا .ازدهرت األغنية الليبية من حيث 
الكلمات بإبداعات جيلنا، ولي شرف المساهمة في 
األستاذ  كان  قبلي   ، الستينيات  بداية  في  طرابلس 
وكذلك "السيد محمود" وجاء  "علي السني" مبدعاً 
مقدمتهم  وفــي  الكلمة  فرسان  من  العديد  بعدي 
بنغازي  في  جيلنا  القبالوي".ومن  "مسعود  األستاذ 
أمثال  الغنائي  الشعر  كتابة  في  عمالقة  هناك  كان 
مخلوف  ومحمد   ، قادربوه  عبدالسالم   : األساتذة 
وفرج   ، ــوزري  ال عثمان  ثم   ، زقــالم  وعبدالسالم   ،
 ، التومي  وعبدالعزيز   ، بشون  ومسعود   ، المذبل 
وغيرهم.وأستطيع القول أن مرحلة الستينات كانت 
العديد  كتب  واالزدهــار  والجمال  للإلبداع  منطلقاً 
والعرب  الليبيين  الفنانين  من  للعديد  األغاني  من 
منها أغنية )معيدين و ديما عيد( من ألحان محمد 
طوالي(  مروح  .و)طوالي  سامي  أحمد  غناء  حسن 
من ألحان علي ماهر غناء خالد سعيد عام 1967 
.)طويت األمل( من ألحان و غناء سالم قدري .)ال 
تغيبك عالعين (من ألحان و غناء سالم قدري .)يا 

سيد الحلوين( من ألحان و غناء سالم قدري .)يا 
عيون ما صبركم (من ألحان و غناء سالم قدري .)و 
الله مشوا و نسوك (من ألحان و غناء سالم قدري 
.)النسمة الحلوة( من ألحان محمد الجزيري غناء 
عبداللطيف  ألحان  (من  راحلة  .)يــا  القبرون  علي 
حويل غناء علي القبرون عام 1967 . )يا عريسنا( 
الشريف  محمود  غناء  الكعبازي  محمد  ألحان  من 
و غناء  ألحان عطية محمد  القافلة( من  .)أوبريت 
محمد  نادية   - الجفيلي  محمد   - فخري  راســم   (
- خالد الــزواوي - محمد الفقي - علي الشول - 
( لحن شعبي  غناء  الغوالي  (.)ويــن  طــارق محمد 
عليا التونسية) .الوطن( من ألحان علي ماهر غناء 
وديع الصافي .)إيش قيمتك يا حب( من ألحان علي 
ماهر غناء ميادة الحناوي عام 1982 .)فكر يوم (

من ألحان عبدالباسط البدري غناء نعمة .)ياغالي 
نبيك( من ألحان إبراهيم أشرف غناء هيام يونس 
منى  غناء  قدري  ألحان سالم  من  للغائب(  .)قولوا 
فريد  )يا شوق يا جايبني على اجناحه (من ألحان 
إبراهيم أشرف. أداء المطرب السوري الراحل  فهد 
القبالوي  مسعود  الكبير  الشاعر  الله  .رحــم  بالن 

..فارس األغنية الليبية..

فنان يف الذاكرة :

الشاعر الكبير مسعود القبالوي..فارس األغنية الليبية 

يعتبر مهرجان المسرح العربي بإدارة الفنان الدكتور عمر دوارة وبرعاية 
وزارة الثقافة المصرية والذي يقام سنويا بمدينة القاهرة من المهرجانات 
المعروفة عربيا حيث تتسابق الفرق العربية للمشاركة في فعاليات هذا 
المهرجان. وفي دورته الرابعة عشر هذا العام يشهد المهرجان مشاركة 
في  كعضو  كحلول  فتحي  الكبير  الفنان  وجود  في  متمثلة  متميزة  ليبية 
لجنة تحكيم المهرجان وكذلك مشاركة فرقتين مسرحيتين هما مسرحية 
تراثية استعراضية  ببنغازي وهي مسرحية  القومي  المسرح  لفرقة  شوق 

ومواعظ  النبيلة  والقيم  الحميدة  والتقاليد  العادات  من  العديد  تجسد 
وحكم تعبر عن الكرم والشهامة والحب العفيف النقي والرجولة وحرمة 
سعد  وإخــراج  إعــداد  من  والمسرحية   ، والكبير  الجار  واحترام  المرأة 
من  ونخبة  المغربي  ادريس  الشعبي  والمطرب  ياسمين  وتمثيل  المغربي 
شباب المسرح القومي ، أما المشاركة الثانية فهي لفرقة المسرح الحر 
الزني  مساء تاليف عبدالعزيز  ذات  بمسرحية  زيارة  البيضاء  مدينة  من 

واخراج اكرم عبدالسميع. 

تكريم الفنانة خدوجة صبري في مهرجان الجمال واألناقة

بالقاهرة  األيـــام  هــذه  كحلول  فتحي  الفنان  يتواجد    
وذلك للمشاركة في لجنة التحكيم في المهرجان العربي 
للمسرح مع مجموعة من كبار الفنانين العرب كعضو لجنه 

التحكيم في المهرجان. 

كحلول عضوا في المهرجان 
العربي للمسرح بالقاهرة..

 مشاركة ليبية في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة
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متابعة / نيفين الهوني 

اختتام ورشة »نحو إعالم مهني«  اخلاصة مبيثــــــــــــــاق شـرف الصحافيني الليبيني يف األردن
برعاية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" 

ع��زال��دي��ن  األخ   : م��ن  ك��ل  ب��ح��ض��ور 
المنتجين  اتحاد  رئيس  نائب  عبدالكريم 
ال��ع��رب ل��إذاع��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون واألس��ت��اذ 
محمود البوسيفي رئيس اتحاد الصحفيين 
واألستاذ  الخارج  في  المستقلين  الليبيين 
إم  إف  ليبيا  قناة  مدير  الشاعري  ف��ؤاد 
نقابة  رئيسة  الشعاب  سالمة  واألس��ت��اذة 
ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن واإلع��ام��ي��ي��ن ط��راب��ل��س 
واألس���ت���اذ م��اي��ك��ل ك��ورف��ت م��دي��ر مكتب 
ابللي  استيف  واألستاذ  ليبيا.  اليونسكو 
السفارة  في  الليبي  الشأن  في  مستشار 
حالياً  والمتواجدة  ليبيا  ف��ي  األمريكية 
العباسي  رج����اء  واألس���ت���اذة  ت��ون��س  ف��ي 
مكتب  اليونسكو  ف��ي  اإلع���ام  م��س��ؤول��ة 
أبو فاضل خبيرة  الدكتورة : ماجدة  ليبيا 
التنمية اإلعامية وحشد من الصحافيين 
واإلعاميين الليبيين العاملين في القنوات 
والصحف واإلذاعات الليبية . حيث ضمت 
ث��اث ورش،  إل��ى  التي قسمت  ال��ورش��ات 
وكل ورشة أستمرت ثاثة أيام على عديد 
كتابة  مشروع  تحت  الصحافية  العناوين 
وقد  األزم���ات  وق��ت  ف��ي  التقارير  وعمل 
بالصحافة  للتعريف  محاضرات  تضمنت 
والمعايير  واالنحياز  للنزاعات  الحساسة 
والتغطية  الصحافة  ألخاقيات  الدولية 
والتغطية  األزم�����ات  خ���ال  اإلع��ام��ي��ة 
الكراهية  وخطاب  للبروباغندا  اإلعامية 

في اإلعام وماهي اإلشاعات ؟
الفيديو  ومقاطع  وال��رس��وم  وال��ص��ور 
والتقارير  األخ��ب��ار  ال��ح��واري��ة  وال��ب��رام��ج 
الديني  التحريض  وم��اه��و  وال��م��راس��ل��ون 
واإلع����ام  ؟  ال��دي��ن��ي��ة  األم����ور  تغطية  ؟ 
ال وال��م��ص��ادر  واالجتماعي  اإللكتروني 

واقتراحات  السام  وصحافة  fbنموذجا 
الصحافيين لميثاق شرف المهنة وهدفت 
الورشات باإلضافة إلى المحاضرات إلى 
التحريرية  الضوابط  مقترحات  مناقشة 
خال فترات األزمات، وبحث األخاقيات 
إض��اف��ة  ت��ح��دي��ده��ا،  وكيفية  اإلع��ام��ي��ة 
المهني  االل��ت��زام  وثيقة  اس��ت��ع��راض  إل��ى 

واألخ���اق���ي ل��م��دراء 
كانت  والتي  مدريد  في  اإلع��ام  وسائل 
بميثاق  الخروج  األولى في سبيل  الخطوة 
والذي  األزم��ات  لوقت  الصحفي  الشرف 

جاء فيه :
الليبيون  واإلع��ام��ي��ون  الصحفيون 
وهم يدركون حساسية المرحلة التي تمر 
وطنهم  تجاه  دوره��م  ويعون  بادهم،  بها 
االح��ت��راب  ح��ال��ة  م��ن  ل��ل��خ��روج  وشعبهم، 
واالنقسام الذي ينذر بعواقب وخيمة على 
حاضر ليبيا ومستقبلها إذا استمر الوضع 
على ما هو عليه، واستكماال لكل الجهود 
بالقطاع  المهتمين  ك��اف��ة  م��ن  المبذولة 
ميثاق شرف  إلن��ج��از  س��ن��وات  م��دى  على 
التأكيد  وم��ع  والصحافة،  اإلع��ام  لمهنة 
على أن اإلعام والصحافة أمانة وضمير 
اإلعامي والصحفي هو ميثاقه الحقيقي،

فإنهم يتعاهدون على:
المهني  االل���ت���زام  وث��ي��ق��ة  ت��ب��ن��ي   .1
اإلعام  وسائل  أنجزتها  التي  واألخاقي 
المتحدة  األم��م  منظمة  برعاية  الليبية 
للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بتاريخ 

29 أكتوبر 2015م والتي تنص على:
مدريد"  "إع��ان  أن  على  التأكيد   أ. 
يوليو   30 بتاريخ  عليه  التوقيع  تم  ال��ذي 
الوثيقة  هذه  من  يتجزأ  ال  جزء  2015م 
أو  أي مدونة سلوك  وكذلك  لها،  وأساس 
ميثاق أو أي سياسة تحريرية يتم االتفاق 

على تبنيها مستقبا.
بما ورد في "خطة عمل  االلتزام   ب. 
الرباط" بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية 
والعنف  والعداء  والتمييز  أشكالها  بكافة 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وكذلك 
ما  على  التأكيد  مع  والسياسية  المدنية 

جاء في المادتين 19 و20 منه.
ال��ح��وار  ث��ق��اف��ة  ب��م��ب��دأ  التمسك   ج. 
االختاف،  حق  واح��ت��رام  التعبير  وحرية 
القيام  عند  المهني  بالتجرد  واالل��ت��زام 
بين  الخلط  وتجنب  الصحفي  بالعمل 
المؤسسة  وسياسة  الشخصية  المواقف 
اإلعامية خصوصا عبر شبكات التواصل 

االجتماعي.
 د. عدم تحويل المؤسسات اإلعامية 
إلى منابر لبث الكراهية والتحريض على 

أو  فيها  العاملين  قبل  م��ن  س��واء  العنف 
على  كا  أو  مجتمعين  ونلتزم  الضيوف، 
غير  للمصطلحات  معجم  ب��وض��ع  ح��دة 

المسموح بتداولها يتم تحديثه دوريا.
وثيقة  عليه  نصت  م��ا  تضمين   ه���. 
بنود  ف��ي  واألخ���اق���ي  المهني  االل���ت���زام 

التعاقد مع العاملين في مؤسساتنا.
دون  المهنية  الكفاءة  بمبدأ  العمل   و. 
تمييز بين النساء والرجال في التوظيف، 
مع األخذ في االعتبار المكونات الثقافية 
ولغاتها فيما تقدمه مؤسساتنا اإلعامية 

من برامج.
على  والتأكيد  بالحياد  االل��ت��زام   ز. 
المهنية وإعمال مبدأ التوازن خال طرح 
القضايا المختلفة، مع بذل الجهد لتوفير 
المعلومات الصحيحة للمتلقي ونقل الواقع 
مع ضمان  تزوير،  أو  تشويه  دون  هو  كما 
حق الرد وتصحيح الخطأ واالعتذار عنه 

عانية.
ال���خ���اص���ة  ال���ح���ي���اة  اح�����ت�����رام   ح. 
وع��دم  وال��ج��م��ه��ور  ال��ع��ام��ة  للشخصيات 
شخصنة القضايا ما لم تؤثر على أدائهم 

الوظيفي.
المصالحة  إلى  بالدعوة  التمسك   .2
الوطنية ورفض اإلقصاء واالبتعاد عن كل 
ما من شأنه تمزيق النسيج االجتماعي أو 
والعمل على  إلى صراعات جديدة،  يؤدي 
تعزيزا  المجتمع  مكونات  بين  الثقة  بناء 

للوحدة الوطنية،
ال���م���واط���ن  ح����ق  ع����ن  ال����دف����اع   .3
ف���ي ال���ح���ص���ول ع��ل��ى ال��م��ع��ل��وم��ات من 
األمن  تمس  ال  التي  الموثوقة  مصادرها 
وسائط  عبر  تعميمها  وح��ري��ة  ال��وط��ن��ي، 
والمسموعة  والمرئية  المكتوبة  اإلع��ام 
تشريع  إلص���دار  والسعي  واإللكترونية، 

يضمن هذا الحق.
4. احترام حقوق الملكية الفكرية.

العامة  الحريات  لتحرير  الدعوة   .5
اإلجبار  حاالت  وإنهاء  القيود،  جميع  من 
واإلك������راه وق��وان��ي��ن ال���ط���وارئ وق��وان��ي��ن 
السجون  وإغ��اق  االستثنائية،  المحاكم 
والمعتقات خارج سلطة الدولة، وتحرير 
من  كل  وماحقة  والمعتقلين،  السجناء 
وإع��ادة  األبرياء،  ضد  إجرامي  بفعل  قام 
وإرساء  وتعويضهم،  والنازحين  المهجرين 
للمصالحة  مقدمة  ال��ع��ام  العفو  ق��ان��ون 
شامل  وإص��اح  بتعديل  والقيام  الوطنية، 
والتشريعات،  القوانين  كافة  على  وجذري 
في  المشاركة  قاعدة  توسيع  يضمن  بما 
التعددية  بمبدأ  واالل��ت��زام  ال��ق��رار  صنع 
وكفالة  الشعبي  االختيار  عمليات  ونزاهة 
التشريعية  السلطات  بين  الكامل  الفصل 
عمل  وضمانة  والقضائية،  والتنفيذية 
)أح����زاب،  ال��م��دن��ي  المجتمع  ف��ع��ال��ي��ات 
يكفلها  بحرية  ال���خ(  م��ج��ال��س،  ن��ق��اب��ات، 
ال��دس��ت��ور وال��ق��ان��ون، وم��راق��ب��ة م��ص��ادر 

التمويل وشفافيته.
لحرية  الكاملة  ال��ح��ري��ة  تأمين   .6
ال��ص��ح��اف��ة، ودع����م اإلب�����داع ف��ي العمل 
وتوفير  الموهوبين  وتشجيع  الصحفي 
في  وإسهامهم  عطائهم  فرص  مساحات 
تعزيز حرية التعبير والرأي، والدعوة إلى 

ارتباطًا باألهداف والحقوق وااللتزامات 
السامية لرسالة الصحافة التي تضمنتها المواثيق 
الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.. واعترافا بحق 
القارئ  في صحافة موضوعية تعكس بأمانة 
وصدق نبض الواقع  وحركة األحداث  وتعدد اآلراء 
وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره 
الصحفي وعدم استغالله في التشهير أو االبتزاز 
أو االفتراء أو اإلساءة الشخصية ، وإدراكا منا 
لواجبات الزمالة وما تحتمه من عالقات مهنية 
نزيهة تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو 
إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد األسرة الواحدة 
ورؤساء كانوا أم مرؤوسين.. اختتم لفيف من 
اإلعالميين والصحافيين الليبيين في العاصمة 
عمان باألردن تحت شعار " نحو إعالم مهني" 
برعاية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة "اليونسكو" ورشات عمل استمرت على 
مدى 9 أيام حيث توجت في نهايتها بوضع ميثاق 
شرف الصحفيين واإلعالميين الليبيين لوقت 
األزمات..



إطالق حرية إصدار الصحف والمطبوعات 
والمسموعة  والنصية  المرئية  والمحطات 
والمواقع اإللكترونية، وفك قبضة الهيمنة 
الحكومية على الوسائل اإلعالمية، وضمان 
واإلع��الم��ي  الصحفي  العمل  استقاللية 
تحت مظلة القانون العادل والقضاء النزيه 

المستقل، وااللتزام برقي األداء المهني.
التشريعات  غربلة  إل��ى  ال��دع��وة   .7
من  وتخليصها  ال��ق��وان��ي��ن  وم��ن��ظ��وم��ات 
والعقوبات  للحرية،  السالبة  العقوبات 
ال��رأي  حرية  على  تحجر  التي  المغلظة 
والتعبير، والعمل على تشجيع حركة النقد 

الهادف بما ُيؤمن المكاشفة والشفافية.
كسلطة  ال��ص��ح��اف��ة  دور  تفعيل   .8
رقابية غير حكومية بما تمتلكه من قدرات 
المسؤولين  مساءلة  على  ق��ادرة  تنويرية 
ومتابعة أدائهم ألعمالهم مع تجنب الخوض 

في الحياة الخاصة والقذف والتشهير.
عن  وال��دف��اع  المرأة  مكانة  إب��راز   .9
دورها  أداء  من  وتمكينها  المشروع  حقها 
كافة  في  المجتمع  وتنمية  الدولة  بناء  في 
ال��م��ج��االت، م��ع رف��ض م��ح��اوالت تنميط 
دورها بشكل يحط من كرامتها أو يقلل من 

شأنها أو يحجر عليها.
والزمالء  الزميالت  عن  الدفاع   .10
واإلع��الم��ي��ات  والصحفيين  الصحفيات 
للمضايقة  تعرضهم  واإلعالميين في حال 
تأدية  بسبب  االع��ت��ق��ال  أو  االع��ت��داء  أو 
الوسائل،  بكل  معهم  والتضامن  مهنتهم 
شأن  من  تحط  ممارسات  أية  ويرفضون 
بأي  واإلعالميات  الصحافيات  الزميالت 

شكل من األشكال.
المؤسسة  بالفصل في  التمسك   .11
وحماية  والتحرير  اإلدارة  بين  اإلعالمية 
حق الصحفي واإلعالمي في االمتناع عن 
كتابة أو قراءة أو تقديم أي عمل صحفي أو 
إعالمي )مكتوبا، أو مسموعا، أو مرئيا( إذا 

تعرض إلى رقابة تؤدي إلى تغيير فحواه.
الهدايا  من  ن��وع  أي  قبول  ع��دم   .12
وال��م��ك��اف��آت م��ن قبل ال��ج��ه��ات ال��ت��ي يتم 

العمل  محور  تكون  أو  مناشطها  تغطية 
عدم  على  ويؤكدون  واإلعالمي،  الصحفي 
أداة  إلى  واإلع��الم  الصحافة  مهنة  تحويل 

لالبتزاز المادي والمعنوي.
13. االلتزام بعدم نشر أسماء وصور 
المتهمين أو المحتجزين على ذمة التحقيق 
أن  إل��ى  واالنتباه  والقضايا  الجرائم  في 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
14. عدم اإلفصاح عن هوية ضحايا 
االعتداء الجنسي أو نشر مواد من شأنها 

أن تساعد على تحديد هوياتهم.
وفي  الضحايا،  نشر صور  15. عدم 
للمعايير  وفقا  النشر  يكون  األح���وال  كل 
األخ���الق���ي���ة ال��م��رع��ي��ة أث���ن���اء ال���ح���روب 

واألزمات.
ختاما ..

إن ال��م��وق��ع��ي��ن ع��ل��ى ه���ذا ال��م��ي��ث��اق 
أدائهم  في  بنوده  يطبقوا  ب��أن  يتعاهدون 
المهني أو من خالل صفحاتهم الشخصية 
أثناء  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
اإلعالم  وسائل  على  كضيوف  مشاركتهم 
المعنوي  بالدور  يعترفون  كما  المختلفة، 
فيتقبلون  األخ���الق  مستوى  على  للمهنة 
الجسم  عليهم  يوقعها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات 
الذي ينتمون إليه في حال خرق أحد بنود 
الميثاق، ويشددون على أهمية ودور العمل 
الصحافة  مهنة  وحماية  لتطوير  النقابي 

واإلعالم.
هي  هذه  كانت  الندوة  ختام  وفي 
ووالدة  ال��ورش��ات  ع��ن  الحضور  آراء 

الميثاق : 
■ األستاذ عزالدين عبدالكريم / نائب 
لإلذاعة  ال��ع��رب  المنتجين  ات��ح��اد  رئيس 

والتلفزيون
الحاصل  اإلعالمي  العبث  حالة  أمام 
ف��ي ب��ع��ض ال��م��ؤس��س��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة بسبب 
المنابر  واستغالل  للحرية،  الخاطئ  الفهم 
وتوجيه  الحسابات  لتصفية  اإلع��الم��ي��ة 
ال  ضيقة  مستهدفات  إل��ى  ال��ع��ام  ال���رأي 
تصب في مصلحة الوطن بما عليه الوطن 
من وضع مأساوي ساهم فيه اإلعالم، فإنه 
كان لزاماً تصحيح األوضاع ورأب الصدع 
المهنية لمخرجات وسائل اإلعالم  وإعادة 

واإلنتاج اإلعالمي عموماً.
من هنا فإن أي بادرة في هذا االتجاه 
خاصة  دعمها،  ويجب  مشكورة  ستكون 
من  منطلقة  ال��ج��ه��ود  ه��ذه  ت��ك��ون  عندما 

مؤسسات أممية معنية بهكذا أمور.
منظمة  دع���وة  م��ع  تفاعلت  هنا  م��ن 
بالزمالء  بااللتقاء  وتشرفت  اليونيسكو، 
الهادف  الملتقى  وح��ض��رت  وال��زم��ي��الت، 

أتوجه  وهنا  ش��رف  ميثاق  ح��ول  لالتفاق 
أداره��ا  بمن  للمبادرة  والتقدير  بالشكر 

ونظمها وساهم فيها.
واضحاً  والحرص  مفيداً  اللقاء  ك��ان 
نفوس  ف��ي  س��اك��ن��اً  ل��إلص��الح  والتحمس 
الجميع، وهذا ما أثلج الصدر، وبالطبع فإن 
ردود الفعل كانت متوقعة من البعض القليل 
وأحياناً  الحاضرة  الشخصنة  من  انطالقاً 
حتى بعنف، لتواجه أي محاوالت للتصحيح 
هذه  الميثاق،  نشر  عقب  لوحظ  ما  وه��و 
االعتراضات القليلة، أرادت أن تأخذ صبغة 
العمق  أنها ال تعبر في  المبدئية في حين 
إال عن خوالج شخصية، وأمامها ال نملك 
فهمي  مؤكداً  للجميع  بالهداية  الدعاء  إال 
للموضوع من أن الباب مفتوح للجميع من 
أجل اإلضافة مستقبالً، وبهذا ال يعني عدم 
تواجدهم  ألهمية  نكران  البعض  حضور 
متعلقة  المسألة  ب��ل  لحقوقهم  هضم  أو 
وشخصيا  للمنظمة،  المتاحة  باإلمكانيات 
كنت سأدعم الجهد حضرت أم ال أحضر، 
بل كنت داعماً لكثير من اإلنجازات رغم كل 
ما قيل عنها، واتهم بعضها بالخيانة للوطن 

ومع ذلك دعمتها... 
نهاية  ال��م��ي��ث��اق  ه���ذا  أن  أع��ت��ب��ر  ال 
المطاف أو بلوغ سدرة المنتهى، بل هومن 
يأخذ  حتى  طويل  لجهاد  البدايات  ضمن 
متعاٍط  كل  عقلية  في  مكانه  الميثاق  هذا 

مع الشأن اإلعالمي.
/رئيس  البوسيفي  األستاذ محمود   ■
المستقلين  الليبيين  الصحفيين  ات��ح��اد 
ف��ي ال��خ��ارج ش��ك��ل ال��ل��ق��اء ال���ذي نظمته 
في  األم��م��ي��ة  البعثة  اليونيسكو)مكتب 
ليبيا( في العاصمة األردنية لمجموعة من 
األعمار  مختلف  من  الليبيين  الصحفيين 
والرؤى للتدارس الحر بشأن اقتراح مدونة 
األزمات..خطوة  وقت  لميثاق شرف  عامة 
اطمئن لتقديرها في مقام الجدوى.. كانت 
بين شرائح  للمجايلة  العمل مدخال  ورشة 
طيبا  مناخا  ووف��رت  الليبيين  الصحفيين 
لاللتقاء حول مضامين تتوخى بناء الثقة. 

حاضنة  لتكون  بالصحافة  وال��دف��ع 
للسلم االجتماعي ورافعة وطنية للمصالحة 

الوطنية
عبرت  الشًراد  آم��ال   / الصحافية   ■
ع���ن رأي���ه���ا ف���ي أه��م��ي��ة ق��ي��ام م��ث��ل ه��ذه 
التدريبات في هذا الوقت "الذي أصبح فيه 
الصحفي الليبي في مفترق طريق" ويواجه 
في  وحياديا  مهنيا  يكون  أن  كيف  تحدي 
التدريب  رأي��ي، هذا  "في  األزم��ات".  وقت 
ويرشدنا  الصحيح  الطريق  على  سيضعنا 
العمل في  لهما  مدربيتين سبق  من خالل 

ظروف مشابهة لما نعيشه في بلدنا. ومن 
الذي  الطريق  لنا  وض��ح  تجاربهن  خ��الل 
إلى  البالد  نقود  ال  حتى  نسلكه  أن  يجب 

كارثة".
■ الصحافي /عبدالله الزايدي مبادرة 
ملحة  الحاجة  باتت  وقت  في  تأتي  مهمة 
المرتفع  الكراهية  منسوب  لتحجيم  فيه 
في اإلعالم الليبي، ربما الحاجة اكثر إلى 
عددا  لتشمل  المبادرة  هذه  دائ��رة  توسيع 
أكثر بحاجة إلى سماع صوت العقل وتغليب 
المعيار المهني الدقيق والموضوعي الذي 
ينأى عن التجاذبات وينحاز إلى اإلنسانية 
اآلخر،  تقبل  وثقافة  والحوار  السالم  وبث 
ال����دورة ك��ان��ت ف��ك��رة ب��ن��اءة وف��ي االت��ج��اه 
الصحيح نحن بحاجة لمثل هذه المبادرات 
التي تشكل بوصلة لتصحيح مسار اإلعالم 
بالخطاب  ويرتقي  المجتمع  ي��خ��دم  بما 

اإلعالمي
أك��دت  سالم  سمية   / الصحافية   ■
على أن التدريب رفع لديها "الوعي بأهمية 
وتضمينه  للصحفيين  شرف  ميثاق  وجود 
الصحة  مثل  الصحفي  العمل  أساسيات 
"اكتشاف  كذلك  والموضوعية".  وال��دق��ة 
ترتكبها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  المهنية"  األخ��ط��اء 
و"ضرورة محاورة اآلخر ومحاولة تصحيح 

األخبار المغلوطة من الجانبين"
■ الصحافية سالمة الشعاب/ رئيسة 

نقابة الصحفيين بطرابلس
قالت إن "ما تم االتفاق والتوقيع عليه 
واإلعالميين  الصحفيين  بين  عهدا  يمثل 
ي��ن��ظ��م عملهم  ب��م��ي��ث��اق ش���رف  ل��الل��ت��زام 
بمسؤولياتهم  بالقيام  ويذكرهم  الصحفي، 
وأض��اف��ت:  العصيبة."  األوق���ات  ه��ذه  ف��ي 
ب��دور اإلع���الم الحقيقي في  ي��ذًك��ر  "وه��و 
تعزيز السالم في دعم المصالحة الوطنية 
في  الليبيين  المواطنين  مصالح  ووض��ع 

المقدمة".
أم���ا م��س��ك ال��خ��ت��ام ال��س��ي��دة رج���اء 
اليونسكو  في  اإلع��الم  مسؤولة  العباسي 
مكتب ليبيا حيث أجابت عن جميع األسئلة 

التي طرحناها عليها :
وقت  الصحفي  ال��ش��رف  ميثاق 
انبثقت  أين  ومن  جاء  كيف  األزم��ات 

الفكرة ؟
والتي  اليونسكو  عمل  خطة  نتيجة 

تستهدف: 
!: االلتزام المهني واألخالقي 

2: خطاب الكراهية 
الهدفين  هذين  في  العمل  أجل  ومن 
عملنا على ثالثة محاور األول مع أصحاب 
ومدراء وسائل اإلعالم في ليبيا الثاني مع 

الصحافيين والخطوة القادمة وهي الثالثة 
تحقق  التي  البرامج  إنتاج  لدعم  ستكون 

الهدفين السابقين .
هذا الميثاق بالنسبة للعمل مع مدراء 
إع��الن  على  التوقيع  ت��م  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
عن  عبارة  وكان  األولى  مدريد  في  مبادئ 
خطاب  وتقليل  المهني  ل��الل��ت��زام  ات��ف��اق 
المدراء  قام  الثاني  مدريد  وفي  الكراهية 
المهني  االلتزام  عن  تفصيلية  وثيقة  بعمل 
واألخالقي وقد الحظنا بعد أن قمنا بعمل 
الكراهية  خطاب  لمراقبة  داخلي  تقرير 
اإللكترونية  والصحف  القنوات  بعض  في 
وسائل  م��ن  حتى  التغيير  بعض  الحظنا 
اإلعالم التي لم تحضر اجتماعات مدريد 
نجاح  على  للحكم  مبكرا  ال��وق��ت  والزال 

الوثيقة الكامل 
الصحافيين  دورات  يخص  فيما 
وهل  ؟  االخ��ت��ي��ار  ت��م  كيف  ب���األردن 

سيكون هناك دورات أخرى ؟
وسائل  م��دراء  مع  التواصل  تم  بداية 
لترشيح  مدريد  في  المشاركين  اإلع��الم 
أسماء الصحافيين العاملين لديهم –حتى 
_ الوسائل  لتلك  كاملة  االستفادة  تكون 

وكذلك تم استهداف الصحافيين العاملين 
وكان  الحالية  اإلع��الم  وسائل  في  بالفعل 
الفرصة  إتاحة  به  مقصودا  عمان  اختيار 
القنوات  في  العاملين  الصحافيين  لجميع 

هناك للمشاركة والحضور 
بعد صدور ميثاق شرف األزمة صار 
القيام  الليبيين  الصحافيين  على  لزاما 
بالتحاور مع زمالئهم لاللتحاق بالميثاق به 
والتوقيع عليه حيث ستقوم اليونسكو بعمل 
ورشتين عمل كبيرتين األولى في منتصف 
الشهر واألخرى بعد شهر رمضان إلعطاء 
الفرصة لجميع الصحافيين الموقعين ممن 
حضروا سابقا وممن لم يحضر ولكنه وقع 

للمزيد من النقاشات.
به  تقومون  ما  تأثير  ت��رون  كيف 
مدى  وما  الواقع  أرض  على  برامج  من 
والصحف  الليبية  القنوات  استجابة 
والمواقع التي كانت تحريضية وتروج 
في  مشاركتها  بعد  الكراهية  لخطاب 

هذه الورش واالجتماعات ؟
اتفق مدراء اإلعالم في مدريد الثانية 
على وضع شعار ليبيا تجمعنا وهو رسالة 
للجميع لنبذ الكراهية حيث حرص الجميع 
على مراقبة خطاب الكراهية في الوسائل 
األخ����رى وك���ان ال��ب��ع��ض ي��ق��وم ب��االت��ص��ال 
في  ال��ت��ج��اوزات  بعض  على  لتنبيهي  ب��ي 
رأي��ي أن هذه  تلك وف��ي  أو  المحطة  ه��ذه 
الخطوة هي إيجابية حيث يحرص الجميع 
على عدم تسجيل تجاوزاتهم وقد الحظت 
انخفاضا في خطابات بعض ممن وصفوا 
الكراهية  خطابات  بتأجيج  اتهامهم  وت��م 

واستخدام اإلعالم وسيلة لذلك.
بمحاباة  ليبيا  اليونسكو  يتهم 
بعض الصحافيين على حساب آخرين 
دعوتهم  تتم  وال  المهنة  ي��زاول��ون 
حسب  والورش  التدريبات  هذه  لمثل 

تعبيرهم فكيف ترين األمر ؟
ضمت كل أنشطتنا منذ البداية معظم 
الصحافيين الليبيين إال من تعثرت ظروف 
وال  والمشاركة  للحضور  سفره  ترتيبات 
توجد لدينا أي أفضليات أو قوائم سوداء 
األخيرة  أنشطة  ال3  بأن  للغاية  وسعدت 
ف��ي ع��م��ان غ��ط��ت ك��ام��ل ال��ت��راب الليبي 
النساء  من  والتوجهات  األعمار  بمختلف 
التأكيد  معنا  حديثها  واختتمت  والرجال. 
ندعم  سنظل  اليونسكو  في  نحن  بقولها 
وذل��ك  ليبيا  ف��ي  الصحافيين  م��ع  ونعمل 
بتوفير كل السبل لجمعهم وإعطاء الفرصة 

لهم في مناقشة هموم مهنتهم .

متابعةفسانيا
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

  كان يتحدث عن الصف الرابع االبتدائي وُيشعرني 
كما لو أننا نجلس داخل الفصل ، وكان ُيقلب طرفه 

في أرجاء صالوني ويتحدث ويتصور أنه ُيقلب طرفه 
في أرجاء الفصل ، وكنُت أُقلب طرفي معه وأهيم 
معه في أرجاء الفصل . والحقيقة أن هذا الهيام 

والتفاعل مني مع الماضي ما كان ليحدث بهذه القوة 
لو لم يعده هو بتلقائية الصف الرابع ، وكان تفاعلي 
يزداد طرداً كلما تقدم عبد الرحمن في حكاية من 

حكايات الصفوف االبتدائية ، والشك أن مالمح 
وجهي كانت تزيد من مالمحها كلما زاد هو من 

حنينه لذلك الماضي.
امتدت هذه الفترة ألكثر من سنة ، وكان الرجل فيها 
يتردد على أطباء ومصحات خارج وداخل البالد ، لكنه 
لم ُيطِلع زوجته على حقيقة الورم الذي أخبرها بأنه 

حميد ! 
بل إنه في مرات عدة حال بينها وبين األطباء حتى ال 
ُيطلعوها على خبث هذا الورم . وأخبرني هو في هذه 
الفترة عن حياته وعن خصوصيات ما كان لُيخبرني 
لــم تعده  لــو  بــاألحــرى  لــم تسوقه األقـــدار أو  لــو  بها 

األقدار لي فيعود معه الماضي.
الطفولة غير كل  ما كنُت أحسب قبلها أن صداقات 
بين  بالفرق  شــعــرُت  كيف  أعــرف  وال   ، الــصــداقــات 
صديق عرفته طفالً ال يحسب وال ُيقدر األشياء وغير 
مبال وصديق آخر عرفته كبيراً ويحسب في كل شيء 
جلبْت لي ذاكرتي في حضوره صداقات كونتها بعده 
الطفل  زمــن  في  لوحدها  تكونت  أخــرى  وصــداقــات 
عبدالرحمن، وعرفُت يومها أن الصديق الذي تصنعه 
أنت غير الصديق يصنع نفسه فيك ، وفكرُت لو أعود 
وأعيد التواصل مع كل أولئك األطفال الذين من غير 
شك غزاهم اليوم الشيب ، وقلُت في نفسي ما أسوأ 

الشيب. 
ـــــام الـــمـــرآة  ــــف أم كـــنـــُت أق
تقود  التي  الــروح  تلك  وأُكِبر 
ويشتروا  ليذهبوا  أصحابها 

صبغات الشعر .
 كان الشيب بالنسبة لي دالة 
ُتذِكر صاحبها كل صباح بأنه 
وأن   ، الثاني  النصف  دخــل 

عليه أن يحترم هذا النصف ويقيم له طقوسه   وكانت 
أولى تلك الطقوس هي الصالة في الجامع ، ولم أكن 
في  الصالة  على  المواظبة  عن  عاجزاً  الحقيقة  في 
يراودني  دائماً  كان  أن شعوراً  أنكر  ال  لكنني  أوقاتها 
لذلك   . بسرعة  فــات  العمر  من  األول  النصف  بــأن 
ورغم المسافة القريبة التي تفصلني عن باب الجامع 

إال أنني أجلُت موضوع المواظبة إلى وقت الحق .
لي مرضه شعرُت  ليشكو  الرحمن  زارني عبد  ويوم   
به كما لو أنه يشكو النصف الثاني ، ولعنُت النصف 
الثاني وكم تمنيُت يومها لو لم يكن في العمر إال نصف 
، لكنني سرعان ما أفقت  أول يمتد إلى أرذل العمر 
الثاني  والنصف   ، خيال  من  درب  ذلــك  أن  وشعرُت 
والبرستاتا  والغضاريف  واألورام  الشيب  فيه  الــذي 
هناك  يقف  كعدو  تنتظرنا  حقيقة  هو  أخرى  وأشياء 
وينتظر كل َمن يتعدى منتصف الدرب ، وكنُت أخفف 

عنه .
صار  وقريبة  حتمية  باتت  نهايته  أن  تأكد  وحين   
يزورني أحياناً مرتين في اليوم الواحد ، وشعرُت به 
وهو يأتي ويعود كما لو أنه يعود بي إلى البدايات حيُث 
ذلك المكان القريب من الفطرة ، وحيُث أبعد مكان 

عن النصف الثاني.
 )في العدد القادم جزء آخر(

نيفين الهوني 

عيدك  ف��ي 
يا أمي 
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  صدرت مطلع األسبوع الماضي 
الطبعة الثانية من رواية أزاتسي للكاتب 

الليبي عمر مجاهد البوسيفي ، حيث 
صدرت  في نفس الوقت و عن ثالث 
دور نشر من دول  مختلفة وهي دار 

االختالف" في الجزائر، ودار ضفاف" 
في  لبنان ، و "دار نشر  "كلمة" في مصر، 

" يذكر أن الطبعة األولى من أزاتسي 
صدرت قبل سنتين والقت استحسانا  
واهتماما من النقاد وقبوال من القارئ 

الليبي والعربي على وجه العموم.

إبراهيم عثمونةطريق آخر إلى الجنة ) 11( أزاتسي البوسيفي  
في طبعة ثانية 

  العموري نصر

ار 
صد

إ

أصُل  أمي  إنها 
كـــــل األشــــيــــاء 
 ... ومــنــتــهــاهــا 
ــون ال  ــك وكـــل ال

يساوي أن أقول أمي ... فتسمعني ... 
أغلى  أجد  لم  الحبيبة..  أمي    . أمي 
من حبر دمي الذي هو امتداد لدمك 
الزكي، كي أخط به هديتي البسيطة 
إليك، حبا، وعرفانا واعترافا بفضلك 

يا أعز الناس.
في عيد أمي والعمر بك يحتفل أهيم 
الواسعة  المدينة  طرقات  في  وحيدة 
أفــكــر كــيــف بــــات كـــل شــــيء يــغــُص 
بالغياب والفرح والنجاح واألعياد ولما 
لم يعد لألشياء واألشخاص في أيامنا 
معنى  كيف ألغيت تواريخ السعادة من 
حياتنا فجأة .. فبات عيدك كالفراغ 
عنه  فصلتني  التي  األشهر  وجــه  في 
المدينة  طرقات  في  هائمة  والزالــت 
الــصــوت  ذاك   يــذكــر  قلبي  والزال 
متدثرا  الصدق   أعماق  من  المنبعث 
دائما  مستعدا  واإليثار  التفاني  بلون 
والنهار  الليل  طـــوال  الــعــون  لتقديم 
معلنا  السموات  أعالي  إلى  ومنطلقا 
أقدامها  تحت  الخالق  جنة  انبساط 
حليب  أرضعتني  التي  القديسة  تلك 
على  أنتبه  جهدها،   وعــصــارة  قلبها 
التي  الــعــربــات  إحـــدى  منبه  صـــوت 
في  أبــحــث  وأنـــا  تدهسني  أن  كـــادت 
الوجوه عن وجه أمي تلك التي  تفرح 
القلب وتنعش الروح المتعبة من شقاء 
السنين ..أمى التي ما إن تتواجد في 
مكان  حتى ينتشر الحب والسالم .. 
النفوس  وتعم الطمأنينة على هامات 

البائسة واليائسة .
 أتــذكــر وأعـــود ألتــذكــر ومــالــي سوى 
ازدحامها  يبتلعك  مدينة  في  الذكرى 
وصعوبة  إيقاعها  بسرعة  وتطحنك 
الحياة فيها أتذكر تلك القوية بضعفها 
األمومي الضعيفة بقوة إصرارها على 
محتملة  تجاهي  رسالتها  استكمال 
بدعاء  خوفي  لحظات  مــؤازرة  بعدي 
يلهج به قلبها لي مكللة بالفرح والدمع 
كل  وهبتني  الــتــي  ..تــلــك  نجاحاتي 
ـــه مني هــو أن  شــيء ، وكــل مــا أرادت
الطريق  تبقى  حتى   ، الشعلة  أحمل 
مضاءة ، ونسير دون أن نتعثر   وأبقى 
شامخة رغم المحن ، أستمد عزيمتي 
ومن  وكفاحها وجهادها   من صبرها 

عطاءاتها التي ال تنضب
وحين أعود للبيت وقبل النوم أهمس 
تلتقي  مــعــي  حيث  هنا  بــأنــك  أعــلــم 
..حيث  أرواحــنــا  وتتعانق  خفقاتنا 
وتتسلل  بــاألمــل  الــفــرح  حقول  تزهر 
أيامنا كحبات رمل بين أصابع الزمن 
حنانا  يفيض  الــحــب  نــهــر  ويــتــدفــق 
ومحبة وعطاء من عيونك يا أمي. هنا 
أنت معي تربتين بيدك الطاهرة على 
وأتبرك  لمستك  أعشق  كم  آه  ظهري 
طيفك  مــن  سنا  على  ...وأغــفــو  بها 
يــحــوم حــولــي ويــحــوطــنــي فــي عتمة 
الذي   - قلبك  نبض  فيضيء  العمر 
صرختي  قبل  أشهر  تسعة  رافقني 

األولى-أيامى 
 وأصــحــو على عــيــدك يــا أمــي وهو 
تسامحيني  أن  فــأرجــو   ، أيــامــي  كــل 
لقصر عبارتي ألنني مهما انتقيت من 
مفردات لن أستطيع أن أعّبر لك عما 

في داخلي من حب
تهدهد صغيرتها  أم  ولكل   ..   ألمي 
وترجو لها مستقبال زاهرا ...أمنيتي 
يمأل  مديد   وعمر  سعيد  بعام  لكن 

أعمارنا جنائن من رياحين  .

التربية  كلية  ورعــايــة  إشـــراف  تحت      
ــازي انــطــلــقــت فــاعــلــيــات  ــغ ــن بــجــامــعــة ب
بمسرح  وذلك  الفني  الثقافي  المهرجان 
كبير  عــدد  وبــحــضــور  بالمدينة  الطفل 
وعــدد  بالكلية  والــطــالــبــات  الطلبة  مــن 
 ، بالمدينة  والمهتمين  المسؤولين  مــن 
ومسؤول  الحقوق  كلية  عميد  وبحضور 
التعليم  مكتب  مــديــر  المكلف،  التعليم 
األســــاســــي بـــنـــغـــازي الــســيــد)أ.ســعــد 
والتعليم  التربية  قسم  ورئيس  ماضي( 
المغربي(ومدير  )أحمد  السيد  بنغازي 
الــســيــد)أ. المقدسة  مدرسة الرسالة 

إدريـــس أجــويــلــي( وعــضــو عــن المجلس 
البلدي بنغازي.

مكائيل  )د  التربية  كلية  عميد  وقام  هذا 
السيد    الحقوق  كلية  وعميد  الــرفــادي( 
الكلية  شــوايــل(ومــســجــل  )د.عــــاشــــور 
االفتتاح  شريط  بقص  الجيار(  )المهدي 
ومن ثم قام الحضور بجولة استمعوا فيها 
لشروح حول األعمال الفنية لطلبة القسم 

والتي نالت إعجاب الحضور.
ليست  "هذه  المغربي  مريم جبريل  تقول 
المرة األولى التي تقام فيها أنشطة لكلية 
التربية جامعة بنغازي ففي العام الماضي 
استقبل مسرح الطفل احتفاليات مماثلة 
النشاط  أقيم  الطفل  مسرح  داخــل  ففي 
اللغة  قــســم  بطلبة  الــخــاص  الــثــقــافــي 
اإلنجليزية وبحضور لجنة لتقييم إلقائهم"

مجهودات ذاتية

تضيف بقولها "لقد شارك في االحتفالية 
بعض من طلبة قسم التربية الفنية والذين 
لها  صفق  جميلة  فنية  بلوحات  شاركوا 
الجمهور وذلك بمجهودات ذاتية وهم من 
في  ساهمت  التي  المواد  تكاليف  تحمل 
إنجاز أغلب األعمال الفنية وهناك بعض 
الكلية  ولألمانة  الكلية  من  قــدم  الدعم 
من  هــي  الماضية  الــســنــوات  فــي  كــانــت 
يتكفل بجميع المعدات والتجهيزات ولكن 
نحن نقدر الوضع والظرف الذي تمر به 
يتواصل  أن  هو  لدينا  العام،فالمهم  هذا 
االحتفاليات  وتــلــك  الــنــشــاط  هــذا  مثل 

والمعارض الفنية".
إبداعٌ أبهر الحضور

تستطرد قائلة "وفي هذه المناسبة أحّيي 
اإلبــداع  على  الفنية  التربية  قسم  طلبة 
التوفيق  لهم  وأتمنى  الحضور  أبهر  الذي 
العطاء  من  ومــزيــدا  التألق  من  والكثير 
وأشكر كل من أبدع وشارك بلوحات فنية 
عمران  بن  عبدالحميد  )إســـراء  جميلة 
الكبير(السنةالثالثة. فتحي  وسليمة 
)سنة  المغربي  حمد  إبراهيم  والطالب 
الدرسي( فــرج  )يونس  والطالب  رابعة( 
الفصل الدراسي الثالث.الذين أكدوا بأن 
أن تحصد  يمكن  بمواهب  غنية  الجامعة 
مستوى  على  متقدمة  وتــراتــيــب  جــوائــز 

الجامعات الليبية." 
منارة الثقافة واإلبداع واآلداب والفن 

والتراث
طالبة  الـــدرســـي  لــمــيــا  ــقــول  ت
بجامعة بنغازي "كان المهرجان 
جد رائع وجميل والحضور في 
التألق واالنسجام فجميل  قمة 
ــة الــثــقــافــة  ــن ــقــدمــه مــدي مـــا ت
ـــل مـــن ذلــــك إصــــرار  واألجـــم
يعملون  الذين  األوفياء  أبنائها 
ليال ونهارا لتكون هذه المدينة 
العصية منارة الثقافة واإلبداع 
فكيف  والتراث  والفن  واآلداب 
تتحدى  وهــي  عصية  تكون  ال 
ـــدأ  ـــت ـــافـــة الـــصـــعـــوبـــات واب ك
المهرجان بكلمة ترحيبية ومن 
الكلية الشريط  ثم قّص عميد 

ومن ثم تجول الحضور داخل الصالة التي 
تحتوي على عديد اللوحات الفنية ".

نبذة عن الكلية
كلية  أســســت  بــقــولــهــا"  الــدرســي  تشير 
 )200( لــلــقــرار  وفــقــاً  بــنــغــازي  التربية 
تعليمية  بصفتها مؤسسة  لسنة 2004م 
ُتعنى بإعداد المعلمين وتأهيلهم  تدريبية 
للمجاالت  وإعـــدادهـــم  كــفــاءتــهــم  ـــع  ورف
المجتمع  التي يحتاجها  والمهنية  العلمية 
رؤيتها  من خالل  المؤسسة  هذه  وتسعى 
بــإعــداد  والـــريـــادة  التميز  تحقيق  إلـــى 
فاعلين،  تربويين  وقادة  مؤهلين  معلمين 
جوهر  إن  حيث  ـــدة،  رائ علمية  وبــحــوث 
رســالــتــهــا هــو إعــــداد وتـــدريـــب معلمي 
التعليم قبل الجامعي المؤمنين برسالتهم، 
والقادرين على اإلبداع والمنافسة لتحقيق 
لنفسها  الكلية  صــاغــت  الــغــايــات  هـــذه 
ومعلنةً، وصممت  محددًة  واقعيةً  أهدافاً 
هــذه  لتحقيق  واضـــحـــةً  اســتــراتــيــجــيــة 
جوهرها  االستراتيجية  وهــذه  األهــداف 
مصلحة  وتغليب  الــفــريــق  بـــروح  العمل 
المؤسسة على المصالح الشخصية سعياً 
لتحقيق ما صيغ من أهداف لتصبح هذه 
بجميع  المنافسة  على  قــادرًة  المؤسسة 
إقامة  في  التميز  إلى  وصوالً  مستوياتها 
المهرجانات الثقافية الفنية والمسابقات 

العلمية وغيرها من األنشطة ".
المهرجان  "إن هذا  إبراهيم  تقول أسماء 
إطــار  فــي  يــأتــي  الكبير  الفني  الثقافي 
باألنشطة  واهتمامها  حــرص  الجامعة 
األساتذة  أنشطة  أهمها  والتي  الطالبية، 
المختلفة  بكليات  الجامعة  الموجودين 
شخصية  صقل  في  فعال  دور  لهم  ممن 
المطلوب  على  المستوى  وجعله  الطالب 

من تحمل المسؤولية والمهارة ."
إلى  المهرجان  "ويهدف  بقولها  وتضيف 
الطلبة  فيها  إتاحة مساحة عامة يختلط 
كافة،  والــفــكــريــة  العلمية  بمستوياتهم 
ويقّدم المهرجان سياسة معاكسة لمنطق 
الفن التجاري المرّوج له في السوق فهذه 
جوهرها  االستراتيجية  وهــذه  األهــداف 

العمل بروح الفريق الواحد"
أخيرا..

احتضن  المهرجان  هــذا  أن  ــى  إل يــشــار 
فنية  أعــمــال  و  لــلــوحــات  فنيا  مــعــرضــا 
أساتذة  جهد  نتاج  كانت  رائعة  وزخرفية 
وطالب هذا القسم بكلية التربية جامعة 

بنغازي.  
ــضــمــن الــمــهــرجــان أيـــضـــا عــروضــا  وت
قدمها  اإلنجليزية  اللغة  في  ومسابقات 

طلبة قسم اللغة اإلنجليزية بالكلية. 

انطالق المهرجان الثقافي الفني لكلية التربية جامعة بنغازي

متابعة :علي خميس :إيمان حسين
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إشراف : خديجة الجداوي  

    

أ . علي أحمد بن يحمد

                     
عيسى المنوني 

خطبة  أن  يعلم  كلنا   
أهمية  لــهــا  الــجــمــعــة 
كبرى، ودور فاعل في 

التأثير على المجتمع، وتوجيهه  والنهوض 
به إلى ما يعود عليه بالنفع العاجل واآلجل، 
األمثل،  االستخدام  استخدمها  بشرط  

وإعطائها حقها في اإلعداد واإللقاء.  
ــالحــظ،  ُي ــد  ــشــدي  إال أنـــه ولـــأســـف ال
علي  تأثيرها  في  واضح  قصور  وُيشاهد 
المصلين في عدد من األماكن في دولتنا 
بعض  وقوع  إلى  ذلك  يعود  وربما  الليبية، 
الخطباء في عدد من السلبيات واألخطاء 
التي منها على سبيل المثال: عدم توظيف 
خطبة الجمعة التوظيف المطلوب لخدمة 
إدراك  عــدم  بسبب  والمسلمين  اإلســالم 
أولئك الخطباء لمعنى الخطابة، وأهميتها 
كوسيلة دعوية فاعلة أو أّن الخطيب جاء 
من تيار ركب  قطار التغيير واستغله باسم 
أن  الخطيب  على  يجب  ذلك  ومع  الدين 
يبث في الناس عبر خطبة الجمعة أخالق 
في  الوسطية  أهمية  ومنها  كلها  اإلســالم 
في  ينفعهم  ما  على  التركيز  مع  اإلســالم 
دنياهم وأخراهم وما يحتاجون إليه دائما، 
فيها  األخـــالق  هــذه  ــأن  ب يقنعهم  بحيث 
األخالق  بهذه  أخذ  فقد  لهم،  كثير  خير 
الــمــســلــمــون األوائـــــل فــأصــبــحــوا ســـادة 
– المسلمين  غير  يسبقنا  الدنيا،واليوم 
بها- بسبب  بالتمسك  أولى منهم  أننا  مع 
التزامهم بهذه األخالق الكريمة فلم يبقي 

لنا إال اسم الديانة
) مسلم( في البطاقة الشخصية.

خطبة الجمعة 
و الوسطية

  تشير الدراسات التاريخية إلى أنه خالل الفتح 
مدينة  في  العتيق  المسجد  بُني  لليبيا  اإلسالمي 
أهم  من  واحـــداً  ،ليكون  الليبي  بالجنوب  أوجلة 
المساجد في ليبيا والشمال األفريقي كله ويتميز 
هذا المسجد كما تبين بعض الدراسات ، بأن بناءه 
تم على شكل عشرين قبة  وهذه القباب مسقوفة 
الِقباب  وهـــذه  ومميز  جميل  مــخــروطــي  بشكل 
العشرون المدبّبة تساعد في تلطيف الجو وتجميع 
الوصول  من  وتمكينه  البارد  الهواء  من  قدر  أكبر 
لكل جزء في  باحة المسجد ومكان الصالة  كما 
من  أقـــواس  على  المحمولة  القباب  هــذه  تقلل 
على  المنعكسة  أشعتها  بتشتيت  الشمس  حــرارة 
المهتمة  الدراسات  نفس  ،وتفيد  المسجد  سطح 
شكل  على  البناء  هــذا  أن  اإلســالمــي  بالمعمار 
في  المباني  معظم  يميز  يكاد  مخروطية  أسقف 

واحة أوجلة الجميلة ليجعلها تتميز عن غيرها .
يذكر أن هذا المسجد المرفق صورته قد تم بناؤه 
تبلغ  حيث  المستطيل  من شكل  قريبة  هيئة  على 
إجمالي مساحته 456 مترا بطول أربعة وعشرين 
المسجد  فناء   ، مترا  عشر  تسعة  وعــرض  مترا 
مساحة  بسور،  األربعة  جهاته  من  مسيج  العتيق 

الفناء الكلية  أربعة أمتار وبه تسعة أبواب .
ويكيبيديا  موسوعة  من  بتصرف  منقول  المصدر 

العربية.

مسجد أوجلة العتيق

  لقد تعلمنا حب الوطن من سيرة المصطفى 
مخاطبا  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  الترمذي  روى  فقد   ، ملسو هيلع هللا ىلص 
وطنه مكة عندما أخرج منها : )ما أطيبِك من 
! ولوال أن قومي أخرجوني منِك  ِك إلَيّ بلد وأحَبّ
إلى  الغفاري  أصيل  وقدم   ) غيرِك  ما سكنُت 

المدينة فسأله النبي ملسو هيلع هللا ىلص
والله  قــال:  مكة؟(  عهدت  كيف  أصيل!  )يــا   
عهدتها قد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها 
وأغدق أذخرها وأسلت ثمامها فقال: )حسبك 
يا أصيل ال تحزنا( وفي رواية )ويها يا أصيل! 

دع القلوب تقر قرارها( .
ال   ، قلبه  أقطار  عليه  ملك  الــذي  الحب  هذا 
يتعارض مع حبه لله ، وهكذا ربَّى عليه السالم 
على  أبناءنا  نربي  أن  واجبنا  ومن   ، أصحابه 
ومن  عليهم من سيرته،  يقرر  بما  الوطن  حب 
واألناشيد  النصوص  ومــن   ، التاريخ  دروس 
ينتقون  المدرسية  للكتب  المؤلفون  كان  وقد 

تضرب  الفتوى  هذه  ولكنَّ  المناسبة،  النصوص 
التعليم  وزارة  مصداقية  في  وتطعن  ذلــك  بكل 
ومؤلف   ، التربوي  والتفتيش  المناهج  وإدارة 
الــكــتــاب وصــاحــب الــنــص وســاعــدهــم فــي ذلك 
حكومة  وجود  وعدم  البلد  في  العارمة  الفوضى 
تعاقب المخطئ إذا تبين خطؤه ، وهو ما تجلى 
بوضوح في الفتوى رقم ) 2872 ( بتاريخ 28 
بكتاب  أبيات شعرية  بخصوص  مارس 2016  
للشاعر  االبتدائي  الثاني  للصف  العربية  اللغة 
إنَّ  لبيِك  أال  فيها   يقول  البغدادي  المولى  عبد 
وإنَّ  ُمَحّياِك  في  َد  تجسَّ أّولـــُه**وآخـــرُه  الحبَّ 
عطاياِك  ومْبعثُه  منبُعُه    **ِ الخير  ُكــّل  الخيَر 
وأوصت دار اإلفتاء بحذف القصيدة من الكتاب 
من  الخالية  القصائد  من  بغيرها  واستبدالها 

المخالفات والمشتبهات. 
وأقول أين المخالفات وأين الشبهات؟! فالمعروف 
أّن لغة الشعر تختلف عن اللغة العادية ، إذ هي 

لغة إيحاءات تقف على النقيض من اللغة العادية 
فالشاعر   ، والــوضــوح  التحديد  لغة  هــي  التي 
في  ويوظفها  مظانها  من  كلمة  يستدعي  عندما 
سياقاته الشعرية، يكسبها معنى جديدا تستمده 
يكشف  ال  الشعرية  فالكلمة  وهكذا  السياق،  من 
عن داللتها في المعاجم اللغوية  فالشاعر يخرج  
باللغة إلى غير ما وضعت له في األصل ، وهو ما 
الشعرية، ويحولها  العبارة  الجمالية على  يضفي 
إلى إشارات وتعابير انزياحية فيها من والمجاز 
والرمزية ما يحقق اإلثارة ويدفع إلى التفاعل مع 
النص  ولكم أن تسألوا اإلمام الشافعي عن قوله: 
ما  األيــام  تفعل  فكيف  تشاُء  ما  تفعْل  ــاَم  األي دِع 

تشاء 
 نترك اإلمام الشافعي ونرجع إلى كعب بن زهير 

وقصيدته المعروفة في مدح المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
لم  إثرها  متبول*ُمتيم  اليوم  فقلبي  سعاد  بانت 
ُيفد مكبول واستمر في وصف صاحبته سعاد في 

وفي  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  المصطفى  حضرة 
بالخمر  ريقها  ويشبه  النبوي  المسجد 

وهي محرمة إذ ذاك ويقول : 
ابتسمت**  إذا  تجلو عوارض ذي ظلم 

كأنه منهــــل بالـــــراح معلول. 
ـــي جــوامــع الــكــلــم لــم يسكته،  ومـــن أوت
ــى تــشــبــيــهــاتــه حتى  ــعــتــرض عــل ولــــم ي
بردته  ومنحه  وكرمه  القصيدة،   أنهى 
في  قالها  كعب  يكن  لم  ــو  ،ول الشريفة 
حضرة النبيملسو هيلع هللا ىلص لعارضتم في تدريسها 
البعيد عن  النقدي  منهجكم  ولطبقّتم   ،

معايير نقد الشعر . 
األمة،   شعراء  دواويــن  عن  تقولون  ماذا 

لنحرق ديوان من قال : 
تراني إذا صليُت يممُت نحوها**بوجهي 

وإْن كان الُمَصـــلَّى ورائيا.
ونكفر شوقي حين قال  : 

إليِه  نازعتني   ** عنه  بالخلِد  ُشِغلُت  لو  وطني 
بالخلد نفسي

وشيخ شعراء ليبيا أحمد الشارف الذي قال في 
الحرب: 

خمرة  بها  شربنا  كــأنــا**  عليها  نشاوى  ترانا 
األندرينا

إلغاء  إلــى  المنهج  لهذا  تطبيقا   – نضطر  قــد 
 ، الثانوية  ومدارسنا  جامعاتنا  من  البالغة  مادة 
بل نحرقها كما أحرق القذافي ما أسماه بالكتب 
الصفراء ، ونرمي بكتابي عبد القاهر الجرجاني 
)أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز(  وكتب السكاكي 
التتار  ونلعن  البحر  في  والزمخشري  والقزويني 
ألنهم لم يفعلوا ذلك منذ زمن .والموضوع خطير 

يحتاج إلى كتاب يتولى التوسع فيه. 

دار الإفتاء الليبية:

الفتوى رقم 2872 في محاكمة الشعر والشعراء

العقل  غيب  ما   كل  : هي  المخدرات    
والحواس .

الله عز وجل اإلنسان وميزه   ولقد كرم 
فإن  لــذا  المخلوقات  سائر  عن  بالعقل 
معطل  أي  حرمت  اإلسالمية  الشريعة 
حقنا  أو  شربا  أو  أكال  كان  سواء  للعقل 
أو استنشاقا . فالمخدرات من الخبائث 

المحرمة قال عز وجل  ...
َعلَْيِهُم  ُم  ــرِّ ــَح َوُي َباِت  الطَّيِّ َلُهُم  َوُيــِحــلُّ   (
اْلَخَباِئث(  األعراف : 15 وَعْن ابِْن ُعَمَر
� َقاَل: رَُسوُل اللَِّهملسو هيلع هللا ىلص» ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر 

َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم  « أخرجه مسلم. 
الخمر  حرمت  كما  المخدرات  فحرمت 
ألنها تؤدي إلى نفس النتيجة وهي غياب 

العقل 
أضرار المخدرات : 

للمخدرات أضرار   : دينية  1 – أضــرار 
ذلك  جوانب  عدة  من  الدين  على  بالغة 
مذهبة  لأوقات  مضيعة  المخدرات  أن 
للعقول ومتى ضيع اإلنسان أوقاته وأذهب 
ركن  أعظم  لتضييع  ذلك  فسيجره  عقله 
ــــان اإلســــالم أال وهـــو الــصــالة  ــن أرك م
أَْن  ْيَطاُن  الشَّ ُيرِيُد  )ِإنََّما  تعالى:  قال    ،
ُيوِقَع بَْيَنكُْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمرِ 
َوَعــْن  اللَِّه  ــرِ  ِذْك َعــْن  ُكْم  َوَيُصدَّ َواْلَمْيِسرِ 
الِة َفَهْل أَْنُتْم ُمنَتُهوَن( المائدة:91.  الصَّ

الخبائث  أم  والخمور  المخدرات  أن  كما 
اجتنبوا  عـــفـــان�:"  ــن  ب عــثــمــان  قـــال 
رجل  كان  إنه  الخبائث  أم  فإنها  الخمر 
امـــرأة  فعلقته  تعبد  قبلكم  خــال  مــمــن 
له:  فقالت  جاريتها  إليه  فأرسلت  غوية 
إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها 
فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى 
غالم  عندها  وضيئة  امــرأة  إلــى  أفضى 

وباطية خمر فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة ولكن دعوتك لتقع علّي أو تشرب 
من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغالم 
كأسا  الخمر  هــذا  مــن  فاسقيني  قــال: 
يرم حتى  فسقته كأسا قال زيدوني فلم 
وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر 
ــان  وإدم اإليــمــان  يجتمع  ال  والــلــه  فإنها 
أحدهما  يخرج  أن  ليوشك  إال  الخمر 

صاحبه"أخرجه النسائي.
عباس  ابــن  قطني حديث  الـــّدار  وخــّرج 
وأكبر  الخبائث،  أّم  )الخمر  مــرفــوًعــا: 
الكبائر، من شربها وقع على أّمه وعّمته 

وخالته( )أخرجه الدار قطني(.
بعض  لخص    : صحية  أضـــرار   -  2  
للمخدرات  الصحية  األضــرار  الباحثين 

فيما يأتي:
1ـ انكماش الجلد وضموره.

2ـ  قصور كلوي.
إلى  ــؤدي  ي الشرايين  في  التهاب    -  3

اختفاء النبض.
4 -  النقص المكتسب من مناعة الجسم 

ـ اإليدز. 
 5ـ عجز الرجل جنسياً.

6 -  قصور وضعف القلب. 
7 -  االلتهاب الرئوي.

:  وهي أخطر   3 - أضــرار اجتماعية 
تمس  ألنها  وأوضحها  وأكثرها  األضــرار 
الفرد واألسرة والمجتمع ويتضح ذلك من 

خالل ما يأتي:
الجريمة  عليهم  تسهل  المدمنون    -  1
كل  وتحطم  بل  شــيء  لكل  يدهم  وتمتد 
والسطو  القتل  جرائم  من  فكثير  شــيء  
وطأة  تحت  المدمنين  من  وقعت  اليوم 

وتأثير المخدرات .

والخصام  والنزاع  العداوة  تنتشر    -  2
وجل  عز  قال  المخدرات.  متعاطي  بين 
بَْيَنكُْم  ُيوِقَع  أَْن  ْيَطاُن  الشَّ ُيرِيُد  ــَمــا  :)ِإنَّ
 ) َواْلَمْيِسرِ  َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمرِ  اْلَعَداَوَة 

المائدة 91 .
والدة  إلى  يؤدي  المخدرات  تناول    -  3
مشوهي  وأحياناً  البنية  ضعاف  أطفال 

الخلقة.  
4 - كــثــرة حـــدوث الــطــالق فــي األســر 
التي يتناول األبوان فيها المخدرات ذلك 
بالسجن  عائلها  يعيش  التي  األســرة  أن 
السنوات الطويلة ستكتوي بنار الحرمان 

والتشرد  .
على  ــــاٌل  َوب الــمــخــدرات  متعاطي  5ـ   
العالج سواء  إلى  المجتمع ألنه سيحتاج 
من اإلدمان أو من مرض يصيبه أو نتيجة 

حادث يقع له. 
4 - أضرار اقتصادية  :

1 -  إن عالج الذين يدمنون المخدرات 
نفسية  ومستشفيات  عيادات  إلى  يحتاج 

وصحية كثيرة وهذا يتطلب وجود أطباء 
وهــذا  الــمــجــال  هــذا  فــي  ومتخصصين 

يؤدي إلى زيادة اإلنفاق للدولة.
  2 - تنتشر البطالة في المجتمع الذي 
ألن  وذلــك  المخدرات  تعاطي  فيه  يكثر 
مما  ســواه  دون  بالمخدر  مشغول  الكل 

يؤدي إلى قلة إنتاج هذا المجتمع.
 3 -  إن االتجار في المخدرات وتعاطيها 
وترويجها يعد كسباً غير شرعي ومحرم 
لحوادث  مباشر  المخدرات سبب    -  4
بسببها  يــتــلــف  ــتــي  ال الــكــثــيــرة  الـــمـــرور 

سيارات كثيرة.   
الناتجة عن  اآلثــار واألضــرار  من خالل 
كان  والمجتمع   الفرد  على  المخدرات 
بالعقل  يخرج  ما  لكل  الشرعي  التحريم 
الكليات  ومـــن  الــطــبــيــعــي،  وضــعــه  عــن 
ــي جــــاءت بــهــا الــشــريــعــة  ــت الــخــمــســة ال

اإلسالمية قاعدة حفظ العقل . 

المخدرات وآثارها على المجتمعات 

د/ الخطاب الماي المزداوي  بتصرف
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12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

فسانيا :  مبروكة فتحي 

  المشروع مبني على التبرعات 
محلة  مختار  القايدي  علي  السيد   : لفسانيا  وصرح 
المهدية:" أن هذا المركز الصحي سيتم إنشاؤه داخل 
بشكل  يعنيني  فاألمر  المهدية  لمحلة  اإلداري  النطاق 
خاص و المشروع خيري ويعتمد بشكل كامل وأساسي 
على تبرعات أهل الخير واإلحسان في ظل الظروف 

التي تمر بها بالدنا .
وأضاف : الهدف من إنشاء المركز هو أن يكون 
والــوالدة واألطفال في  للنساء  هناك مركز تخصصي 
على  التخصص  لهذا  تفتقر  التي  الجنوبية  المنطقة 
الطبي  للنساء في مركز سبها  الرغم من وجود قسم 

ولكن بسبب قلة اإلمكانيات فهو شبه معدوم "
للنساء  قسم  فتح  عندما  الفكرة  بدأت   ": وأشــار 
والوالدة في محلة القرضة وهو كشك صغير بحسب 
والعمل  التحرك  في  بدأنا  عندها  الخيرية  التبرعات 
لعالج  الجنوب  مستوى  على  متكامل  مركز  إلنــشــاء 
أن نعطي حيز فضاء داخل  السكر و حاولنا  أمراض 
محلة المهدية لتنفيذ العمل ولكن عندما تحاورنا معاً 
من  نعاني  أننا  وجدنا  الشباب  مع  وتناقشنا  كلجنة 
والــوالدة  للنساء  متخصص  مركز  وجود  عدم  مشكلة 
بدأنا  ثم  ومن  المعاناة  حجم  اكتشفنا  النقاش  وبعد 
وتحاورنا  عمل  لجنة  وشكلنا  العمل  في  جدَي  بشكل 
مع الجهات المعنية كالمجلس البلدي ووزارة الصحة 
باب  وأي  للمشروع  التام  االستعداد  وأبــدوا  والبلدية 
نطرقه نجد استجابة وترحيب ألن المشروع مبني على 

التبرعات الخيرية" 
222 سريرا

أكبر  لتعريف  اإلعالنات  بنشر  بدأنا  اآلن  وأكد:" 
األرض  بمسح  قمنا  كما  بالمشروع  الناس  من  عــدد 
وجدنا  وقــد  األرضــي  ــدور  ال حفر  وتجهيز   وحفرها 
مساحته  ستكون  فالمركز  وحللناها  العقبات  بعض 
كبيرة وسيحمل 222 سريرا من هنا جاء اسم "المركز 
التخصصي ألمراض النساء والوالدة 222 " على عدد 

األسرة الموجودة داخل المركز "
عن  يتساءلون  الناس  من  كثير   ": تأكيده  وجــدد 
أسعار خدمات المركز ولكننا نطمئن جميع المتسائلين 
عام  المركز  ألن  مجاني  بشكل  ستقدم  الخدمات  إن 
إنشاء  مهمتنا  نحن  الصحة  لـــوزارة  تبعيته  وستكون 
المركز وتجهيزه بشكل كامل وجميل من الخارج ومن 
ثم يسلم بشكل رسمي لوزارة الصحة ليكلف له طاقم 

طبي وفق المعايير الطبية والعلمية "

الوعود كثيرة 
ــاك كثير  :"هــن وقـــال 
الــدعــم  لتقديم  الــوعــود 
ــكــل شــفــافــيــة في  لــنــا وب
المصداقية  انعدام  زمن 
أصبحت األعمال الخيرية 
منها  لالستفادة  شماعة 
مــــاديــــاً ولـــكـــن الــشــبــاب 
المشروع  على  القائمين 
وملتزمون  شباب وطنيون 
واأليدي الخيرة و الخفية 

التي قامت بمساعدتنا 
وتواصلت معنا بشكل فعلي وانطلقنا لوضع حجر 
المشككين  لنثبت لألشخاص  ملموس  بشكل  األساس 

أن عملنا رأى النور أخيرا"
مواقع  على  اإلعــالنــات  نشر  بمجرد   ": ووضــح 
للمشروع  قبولهم  الناس  أبــدى  االجتماعي  التواصل 
وسعادتهم به وخصوصاً السيدات ومدت لنا يد العون 
من داخل وخارج مدينة سبها والحقيقة أتمنى إكمال 
بسبب  ولــكــن  سنة  تتجاوز  ال  مــدة  خــالل  الــمــشــروع 
المالية  السيولة  قلة  منها  والتي  المتراكمة  الظروف 
وإخالصهم  الرجال  بعزم  إلكماله  سنتين  نحتاج  قد 
وتفانيهم في       العمل"                                                                          

تخوف المجتمع
التي  المشاكل   كثير  هنالك   ": القايدي  وأضاف 
بعض  تخوف  وكذلك  المادية  النواحي  من  واجهتنا 
الناس النعدام المصداقية من وراء األعمال الخيرية 
وهي حقيقة مؤسفة فكثير من األعمال الخيرية كانت 
واجهة لعمليات النصب واالحتيال وحتى السرقة ولكن 
والحماس  الجدية  ورأوا  الناس  مع  تواصلنا  عندما 
لدى الشباب القائمين على المشروع وبشكل ملموس 
المشروع   على  القائمين  األشــخــاص  على  وتــعــرفــوا 
الناس  أطمئن  الذاتية  وسيرتهم  تاريخهم  وعــرفــوا 

وتشجعوا    للتبرع 
ونوه : أرجو حقيقة  أن تستلم المركز بعد تجهيزه 
كوادر طبية ليبية ألن وزارة الصحة تمتلك أطقما طبية 
ممتازة والكثير منهم ال يملكون وظيفة وهذه فرصتهم 

للعمل .
دور اإلعالم

معنا  الــتــواصــل  اإلعالميين  مــن  نتمنى  وذكـــر:" 
من  أكبر  لعدد  يصل  حتى  المشروع  مــراحــل  لنشر 

الخيرية  الــتــبــرعــات  جــمــع  فــي  لمساعدتنا  ــنــاس  ال
للمشروع ضعيفة و هنالك فقط  فالتغطية اإلعالمية 
وهــذه  الصحفيين  بعض  مــن  عــابــرة  إعــالمــيــة  لفتة 
وحث  المشروع  تبني  منهم  نتمنى  لإلعالميين  رسالة 
المواطنين وتشجيعهم على التبرع بقدر اإلمكان وهي 

حسنة جارية قد تدفع البالء عن المواطن "
اللجنة  لرئيس  بالشكر  أتوجه   ": القائدي  وأثنى 
مصطفى  منهم  أعضائها  وأشكر  النبي  عبد  سامي 
الصغير وعمر عبدالسالم والمهندس الفاضل صالح 
بمكتب  الحجب  أبو  وعماد  الحجب  أبو  وعالء  مادي 
الدليل الهندسي والشكر موصول للسيد ناجي مسعود 
للجميع  والشكر  الضب  السالم  ووحيد مصباح وعبد 

وأتأسف إن نسيت أحد األسماء "
لجنة العمل 

والتقينا  سامي عبد النبي رئيس اللجنة المشرفة 
على إنشاء المركز الصحي الذي قال :" إن الظروف 
بعض  فــي  للغاية  صعبة  سبها  مدينة  بها  تمر  التي 
األحيان  يتم إقفال مركز سبها الطبي وهناك عديد 
عليهن  ويتعذر  أحيانا  وضــع  حالة  فــي  يكن  النساء 
الذهاب لمركز سبها الطبي بسبب المشاكل الموجودة 
لعيادات خاصة  للتوجه  مما يضطرهن  الطرقات  في 
القيام  على  قادرة  غير  العيادات  هذه  بأن  والمعروف 
الطبي  سبها  لمركز  تحويلها  فيتم  العمليات  بعديد 

وتستمر المعاناة "
مكتب  وتقبلها  الفكرة  أتــت  هنا  من   ": وأوضــح  
والتصاميم  الخطط  بإعداد  فقاموا  الهندسي  الدليل 
دعمنا  من  أول  وكــان  ساعدنا  القايدى  علي  والسيد 
وشباب  البلدي  للمجلس  إحالتها  وتم  بالفكرة  ورحب 
المعروفين  الشباب  الهندسي من خيرة  الدليل  مكتب 
منشورا  فأنشئوا  الفكرة  عليهم  فاقترحنا  بالوطنية 
مصورا يتكون من أكثر من 30 صفحة فيها التصاميم 
وقدمه  المركز  يخص  ما  وكــل  والتسليح  والخرائط 
بإحالته  وقمنا  مجاني  بشكل  الهندسي  الدليل  مكتب 
بالفكرة  ورحبوا  طرابلس  بمدينة  المشروعات  لمركز 
بشرعية  وبــدأنــا  الصحة  وزارة  المالك  عليه  وكتب 

المجلس البلدي "
بين  العمل  فــي  بــدأنــا  أشــهــر  ومــنــذ ستة  وأكـــد: 
إعداد الخرائط والتنقل بين  مدينتي سبها و طرابلس 
لوجود وزارة الصحة هناك واللجنة متكونة من دكاترة 
وبرعاية  عليا  شــهــادات  ذوو  وأشــخــاص  ومهندسين 
المهدية وتم استكمال جميع اإلجراءات  مختار محلة 

لكي يتم إحالتها للمجلس البلدي واجتمعنا ألكثر من 3 
أشهر إلعداد الخرائط فقط ومكتب الدليل الهندسي 

أوقفوا عملهم لتجهيز هذه الخرائط "
قصص مشابهة

التواصل  نرى صفحات  عندما  حاليا   ": وأضاف 
مصداقية  في  مشككين  أشخاصا  نجد  االجتماعي 
المشروع ولكن ال ألومهم بسبب الظروف التي مروا بها 
ولكن نجد أيضا نسبة اإلقبال الكبير من كثير الناس 
والتصوير  بالفحص  متكامال  المركز  هــذا  وسيكون 
والعناية بالمرأة من بداية حملها إلى حين وضع جنينها 
الرعاية  من  قربه  المكان  وميزة  لألطفال  وحضانات 
وتطعيمه  الطفل  تسجيل  يتم  بحيث  األولية  الصحية 
به  ينتشر  ال  وأن  أفضل  الرقابة  به  تكون  أن  ونتمنى 

الفساد والعشوائية هذه هي أهدافنا "
وخلص بقوله :" أنا أعتبره بداية مشروع وهنالك 
عديد النماذج في بالدنا فأحد المواطنين من مدينة 
المدارس  أفضل  من  كاملة  مدرسة  استكمل  ترهونة 
العامة وسلمها لوزارة التعليم وكذلك حدث في منطقة 
أهل  به  تبرع  حطاما  كان  مبنى  استكمال  تم  جنزور 
لوزارة الصحة فهذه هي بالدنا علينا  المنطقة وسلم 
أن ال نعتمد على الحكومات الماضية أو اآلتية ولكن 
نحاول أن نبني ليبيا يدا بيد وحتى اآلن ولله الحمد 
القوة  من  المقدمة  الخيرية  التبرعات  خالل  ومن   ":
الثالثة وأحد المواطنين تم إكمال عملية الحفر للدور 
والحديد  باإلسمنت  التجار  أحد  تبرع  واآلن  األرضي 
التبرع  بــهــذا  للمشروع  األســاســيــة  بالقواعد  للبدء 
ليبي  دينار  ألف  حوالي 30  اللجنة  وفرت  والمجهود 

ثمنا لهذا الحديد واإلسمنت "
يذكر أن :" اللجنة ستبدأ في توزيع صناديق التبرع 
التردد  عليها  يكثر  التي  والصيدليات  المساجد  على 
ظل  في  سبها  مدينة  داخل  الخيرية  التبرعات  لجمع 
وتعدد  المالية  السيولة  في  قلة  من  الراهنة  الظروف 

المشاكل . 
أخيرا:                                            

يعد هذا المشروع الذي بدأ يرى النور فعال في 
تمثيل  السياسية  والصراعات  التراكمات  وسط ظالم 
حقيقي لإلنسان الليبي الوطني الذي يبني وطنه في 
السياسية  والخالفات  التجاذبات  عن  وبعيدا  صمت 
ويثبت للوطن وللعالم أن ليبيا الزالت بألف خير فهل 
التخصصي  المركز  لبناء  حقيقيا  دعما  سنشاهد 

للنساء والوالدة واألطفال 222 ؟

هل يتج�سد احللم حقيقة :

المركز التخصصي للنساء والوالدة واألطفال 222 
إطالق  سبها  بمدينة  المهدية  حي  سكان  من  مجموعة  قررت 
حملة تبرعات لبناء مركز تخصصي للنساء والوالدة واألطفال 
في منطقتهم خطوة جبارة في اتجاه الوطن ، اللجنة المشرفة 
على العمل مكونة من دكاترة ومهندسين وأشخاص ذو وخبرات 

عالية وحتى مواطنين وإعالميين ومؤسسات المجتمع المدني  
عن  مفصلة  خطة  لوضع  اجتمعت  المنطقة  وخ��ارج  داخل  من 
العمل "الحلم الضخم" الذي لن يكون مستحيال بفضل الجهود 

الخيرة والنوايا الطيبة

علي القايدي
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متابعة :علي خميس : إيمان حسين 

وقد  ممتازا  االفتتاح  كان حفل  التواتي"  األستاذ  يقول   
العام  والمسجل  الكليات  عمداء  من  كبير  عدد  حضره 
أعضاء  من  ولفيف  األقسام  ورؤســاء  اإلدارات  ومــدراء 
هيئة التدريس والموظفين والطلبة وأولياء األمور ونحن 
اإلنجاز  وهــذا  المجهود  بهذا  جــدا  وفــخــورون  سعداء  
الماضية  األيـــام  خــالل  متواصل  بعمل  تحقق  والـــذي 
الليل،  من  متأخرة  ساعات  إلى  الصباحية  الفترة  من 
بنغازي  مدينة  ضواحي  في  يسكن  بعضهم  فالعاملون 
والذين كان لسان حالهم يقول ألجل جامعة بنغازي كل 
شيء يهون عطاء معطر بانتماء ووفاء لمؤسسة عريقة 
تتواصل  بل  العمل  بهذا  يكتفوا  ولــم  بنغازي  كجامعة 
التجهيزات الفتتاح المكتبة الورقية خالل األيام القادمة 
منها  يستفيد  للمطالعة  قــاعــات  على  تحتوي  والــتــي 

الطالب"
يشير التواتى بقوله" المكتبة اإلكترونية التي افتتحت بها 
عددها)60( حاسوب  أجهزة  عن  عبارة  وهي  منظومة 

أبسط  فالمكتبة في  الكلية  الطلبة في  جهازا لمصلحة 
تعريف لها هي مرفق من مرافق المعلومات يعمل على 
اختيار وانتقاء مصادر المعلومات والعمل على تنظيمها 

وتقديم خدمات المعلومات من خاللها.
كل  حياة  في  ــارزا  ب دورا  المكتبة  تلعب  الحقيقة  في   
األساسية  الدعائم  من  اآلن  أصبحت  أنها  كما  مواطن 
بالنسبة ألي مواطن هي  المعلومات فأهميتها  لمجتمع 
موضوع  أي  فــي  يحتاجها  التي  بالمعلومات  اإلمـــداد 
فالمعلومات  ينفذ  ال  الذي  المعرفة  كنز  هي  فالمكتبة 
تأليف  هناك  مـــادام  باستمرار  متجددة  المكتبة  فــي 
وترجمة مساندة المقررات الدراسية سواء في المدراس 

التزود  لمجرد  القراءة  أي  العام  التثقيف  الجامعات  أو 
حيث  المستقبل  في  إليها  الحاجة  لحين  بالمعلومات 
تفيده في مواقف تتطلب تلك المعلومات التي قرأها من 
قبل مشاركة المجتمع مشكالته سواء الكوارث الطبيعية 
العنصرية  أو  الــحــروب  مثل  البشرية  المشكالت  أو 
تناسب  التي  المعلومات  مصادر  عن  تنوه  المكتبة  فهنا 
الجارية  بــاإلحــاطــة  يسمي  مــا  وهــذا  المشكالت  تلك 
مصادر  بأهم  منها  المستفيدين  المكتبة  تحيط  حيث 
في  تحدث  جارية  موضوعات  تناسب  التي  المعلومات 
األمية  بمشكلة محو  المكتبة  تهتم  كما  الحاضر  الوقت 
سواء بتعليم القراءة والكتابة أو تعليم المستفيدين منها 

مهارات الحاسب اآللي واإلنترنت "
مقترحْين لرئيس الجامعة

المركزية  المكتبة  مدير  الكزه"  /حكيم  األستاذ  يقول 
بالجامعة: في البداية قدمنا مقترحْين لرئيس الجامعة 
والحمد لله الظروف ساعدتنا على إنجاز خطة طويلة 
األمد بفضل تكاثف جهود العاملين بالمكتبة. ونرجو أن 
يقدر طالبنا الجهد الذي بذل ألجل إنجاز هذا المشروع 
دراستهم  مــشــوار  خــالل  منه  واالســتــفــادة  اإلكــتــرونــي 

الجامعية والدراسات العليا."
افتتاح المكتبة بأقل اإلمكانيات

المكتبات  عــام  مدير  القطراني"  علي  األســتــاذ  يقول 
المكتبة  افتتاح  تــم  بالجامعة:  والنشر  والمطبوعات 
وبفضل  أوال  الله  بفضل  اإلمكانيات  بأقل  اإللكترونية 
بالمكتبة  العاملين  المجهولين  الجنود  جهود  تظافر 
)الــحــاســوب  مكتب  منهم  ــر  ــذك ون ثــانــيــا،  وأقــســامــهــا 
بودبوس،  وســارة  الشبلي،  مقبولة  الزمالء  والبرمجة( 

الزليتني،  الــورفــلــي،ومــخــتــار  ومفتاح  جــعــوان  وصــالــح 
مكتبة  بتجهيز  مبدئيا  قاموا  .والذين  المنصوري  وأنس 
العاجل  القريب  وفــي  1000عــنــوان  تحوي  إلكترونية 
ستوفر  والــتــي  عــنــوان   100.000 الــعــدد  سيتجاوز 
للطالب الجامعي مراجع وكذلك لطلبة الدراسات العليا 
والتي سيحتاجونها في البحوث وأوراق العمل المطلوبة 

منهم ".
المشاكل والصعوبات

نقدم  أن  المشروع  هذا  خالل  من  بقوله"أردنا  يضيف 
شيئا لمدينة بنغازي نعبر فيه عن انتمائنا لهذه المدينة 
فريقا  فجهزنا  الــجــامــعــات(  )أم  العريقة  وللجامعة 
متوفرة.ونحتاج  اإلكترونية  الكتب  لله  والحمد  لإلدخال 
بالكليات  الخاصة  الكتب  تصنيف  في  للمساعدة  فقط 

الطبية"
وعن سؤاله عن أهم المشاكل والصعوبات التي يواجهونها 
توفر خط  تواجهنا حاليا عدم  التي  المشاكل  "من  قال 
رئيس  ونناشد  بالمكتبة  اتصاالت)إنترنت(خاص  شبكة 
هذه  لتوفير  المختصة  الجهات  بمخاطبة  الجامعة 
الخدمة التي تساعدنا على التواصل مع الطلبة بمنازلهم 
على  العنوان  وبتحويل  يحتاجونه  مرجع  بأي  بتزويدهم 
هو  فالهدف  المطلوب  العنوان  حسب  )إيميل(الطالب 

خدمة الطالب إلكترونيا داخل بيته وفي خدمة اإلعارة 
مستقبال."

توفير طابق كامل للجامعة
المريمي  األستاذ/ربيع  "أشكر  بقوله  القطراني  يشير 
على توفير طابق كامل لجامعة بنغازي فمبدئيا مواعيد 
الساعة  إلى  صباحا  الثامنة  الساعة  من  المكتبة  عمل 
عاملين  اإلقبال سنكلف  تزايد  حالة  وفي  الثانية ظهرا 
المسائية، طموحاتنا تسير في خطين متوازين  بالفترة 

اإللكتروني والورقي ألجل توفير خدمة مناسبة للطلبة"
تزودنا بكتب قيمة

بالمقر  الــمــوجــودة  الكتب  "أن  بقوله  القطراني  ــد  وأك
الرئيسي )قار يونس( سليمة وبعون الله ستفيد مكتبتنا 
كما نشكر جامعة عمر المختار التي زودتنا بكتب قيمة 
وجامعة الزاوية والمجلس الثقافي وخالل األيام القادمة 

سيتم توريدها"
أخيرا

من  الجامعة  تستفيد  أن  "أتمنى  بالقول  حديثه  اختتم 
المركزية  المكتبة  صيانة  في  بنغازي  إعمار  صندوق 
والمخازن  الهندسية  اإلدارة  وأشكر  وكلياتها  الرئيسية 
العامة وقسم الحركة ورجال قسم الصيانة على تعاونهم 
والتحية  التقدير  وللجميع  المصاعب  كافة  لتذليل  معنا 

افتتاح املكتبة اإللكترونية بجامعة بنغازي
العاملون  بذله  جبار  جهد  بعد  اإللكترونية  المكتبة  بنغازي  بجامعة  افتتحت    
بالمكتبة بإشراف مدير عام المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة بنغازي السيد 
الكزه( الله  عبد  السيد)حكيم  المركزية  المكتبة  ومدير  القطراني(  إدريس  )علي 

والمهندسين بمكتب الحاسوب، هذا وانطلق العمل بالمشروع اإلكتروني بعد موافقة 
السيد رئيس الجامعة )د.مرعي المغربي(على مقترح إدارة المكتبات و بمجهودات 
العاملين حطموا حواجز المستحيل ألجل أن تكتسي  ذاتية وإرادة قوية من جميع 
المكتبة ثوبا إلكترونيا يقدم خدمة كبيرة لجميع طلبة كليات الجامعة والدراسات 

العليا بجميع التخصصات العلمية.

بين  منهجية  مسابقة  اجخرة  بمدينة  أقيمت    
احتفالية  أجــواء  في  األســاســي  التعليم  مــدارس 
تتسم بالمنافسة وبرعاية المجلس البلدي للبلدية 
رويفع  مــدرســة  وهــي  مــــدارس،  أربـــع  بمشاركة 
األنصاري - ومدرسة نسيبة بنت كعب - ومدرسة 
الشهيد عطية الكاسح - ومدرسة شهداء بوسليم 

 .
وتضمنت المسابقة األسئلة المنهجية و المسابقة 
الصف   " للمستويين  الفنية  واللوحات  القرآنية 
التاسع" و"الصف السادس" وقد فاز في المستوى 
عطية  الشهيد  مــدرســة  الــتــاســع  الــصــف  األول 
المستوى  فــي  وفــاز  األســاســي  للتعليم  الكاسح 
األنصاري  رويفع  السادس مدرسة  الصف  الثاني 
للبلدية  البلدي  المجلس  وأقام  للتعليم األساسي. 
وشهادات  بجوائز  الفائزين  الطلبة  تكريم  حفل 

تقدير وأيضا تم تكريم المدارس المشاركة وتكريم 
أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة. 

اجخرة  بلدية  عميد  المسابقة  هــذه  حضر  وقــد 
شؤون  مكتب  ومسؤول  البلدي  المجلس  وأعضاء 
التربية والتعليم وعدد من مدراء المكاتب بالبلدية 

ولفيف من أولياء األمور . 
كما أقام مجلس البلدية حفل تكريم لطلبة مركز 

التحفيظ القرآني "مسجد الغفران".
وحفظ  الكريم  الــقــرآن  نصف  حفظ  أتــم  ممن   
اجخرة  بلدية  عميد  وقــدم   ، الكريم  القرآن  ربع 
شهادات تكريم للطلبة سائال الله العلي القدير أن 
يوفقهم وأن يجعلهم من حفظة كتابه الكريم وأن 
يجعلهم ذخرا لهذا الوطن ، مقدماً شكره وتقديره 
ومكتب  القرآني  التحفيظ  مراكز  على  للقائمين 

األوقاف بالبلدية. 

معرض مدرسة )صقور بدر( بقرجي بطرابلسمسابقة منهجية ملدارس اجخرة
معرضا  بطرابلس  بقرجي  بدر  أقامت مدرسة صقور    
-2015 الدراسي  العام  اختتام  بمناسبة  شامال  فنيا 
نتاج  تبرز  التي  األجنحة  عديد  على  اشتمل   2016
الــعــام  الطلبة خـــالل  ــال ورســـومـــات  وأعــم ــارات  ــك ــت واب
-4-27 الــثــالثــاء  ــوم  ي افتتح  المعرض    … ــدراســي  ال
التربية  بقطاع  المسؤولين  من  عــدد  بحضور   2016
والتعليم والمجلس البلدي بحي األندلس وعدد من مدراء 
المدارس  مختلف  من  والمعلمات  والمعلمين  المدارس 

الطلبة  أمور  أولياء  من  وعدد  بطرابلس  األندلس  بحي 
مختلف  في  الضيوف  وتجول   ، المواطنين  من  وجمع 
القائمين  قبل  من  لشروح  مستمعين  المعرض  أجنحة 
في  المساهمين  الطلبة  ومن  المدرسة  معلمي  من  عليه 
إعداده وإنجازه … وأبدى الضيوف إعجابهم واستحسانهم 
بجماليات وفنيات المعرض  وما احتواه من األعمال التي 
من  بذلت  المخلصة  التي  المضنية  الجهود  على  دلت 

أجل إقامته وإظهاره بالصورة الحسنة .

للتعليم  النهضة  مــدرســة  احتفلت    
األساسي بنهاية العام الدراسي بالمسرح 
الــشــعــبــي، حــيــث تــخــلــلــت االحــتــفــالــيــة 
المدرسة  لطلبة  العروض  من  مجموعة 
األساسي  التعليم  مراحل  مختلف  من 
في  المدرسين  مــن  مجموعة  بحضور 

المدينة ومكتب شؤون التعليم بسبها .
بمدرسة  اإلداريــة  ناجم،  سليمة  وقالت 
تأتي  االحــتــفــالــيــة  هـــذه  إن   : النهضة 
أعوام  عشرة  لمرور  األولــى  بمناسبتين 
وأيضا  النهضة  مدرسة  تأسيس  على 

بمناسبة نهاية العام الدراسي. 
من خالل  أنــه سيتم   : ناجم  وأضــافــت 
المستمرين  الطلبة  تكريم  االحتفالية 
منذ عــشــرة أعـــوام فــي الــمــدرســة كما 
سيتم تكريم المدرسات المستمرات منذ 

عشرة أعوام في المؤسسة .
يذكر أن المدرسة تقيم هذه االحتفالية 
سليمة  بحسب  دراســـي  عــام  كــل  نهاية 

ناجم.

النهضة حتتفل بعقدها األول وبنهاية العام الدراسي

مبروك إحويل محمود بن مصباح
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1-أن أرعى 
عندالعرب  الِجمال 

أشرف  العرب  صحراء  وف��ي  أش��رف 
ال��خ��ن��ازي��ر عند  أرع����ى  أن  م���ن  ل���ي 
أكثر  التاريخ  خلدها  مقولة  اإلسبان. 
مما خلد ابن عباد نفسه ألن المواقف 
ال  التي  ه��ي  ال��ت��اري��خ  م��ن  الصحيحة 

تموت مع أصحابها. 
مثل  القانون  ألماني  مثل  يقول   -  2  

بيت العنكبوت! 
ي��ص��ط��اد ال���ف���راش���ات وت��ع��ص��ف به 

المخالب الجارحة!!!
وط��ي��دة  ع��اق��ة  تصنع  ام��ت��داد   -  3
بروادهامع أنها وليدة قريبة ويبهجني 

هذا. 
النشر  تطلب  جميلة  رسائل  تصلني 
علي  اطاعي  خال  ومن  امتداد  في 
ام��ت��داد  أن:  أوض���ح  أن  أود  بعضها 
والثقافة  الفكر  مابين  منوعة  صفحة 
والمجتمع وقلوب األطفال والذكريات 

والمدن الليبية.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ

الجامع العالي في مصراتة
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نجالء المسالتي

 حين توّد أن تقابل أحداً ما من أصدقاء الروح 
الصعب  الزمن  فهذا  الترّدد  ينتابك  أن  إّي��اك 
يجعل كل شيء قابل للحدوث ويجعل من هذه 
الذي  ال��روح  حرير  ترّتق  استثناءات  اللقاءات 

مّزقته هذه الحرب كثيراً وكثيراً غفران ..
 البارحة كان نهاري طفاً ودوداً نقّياً مضّمخاً 
بعطر وجودك فشكراً غاليتي تمنّيت فقط   أن 
صديقاتنا  باقي  بحضور  الجلسة  هذه  تكتمل 

كما كنا من قبل ، ولكن ماباليد حيلة 
غفران صديقة الكاتبة

حكاية في زمن الحرب

   بالطبع الجميع يعرف الفنانة الجميلة إسعاد 
الرائعة  أعمالها  خال  من  تميزت  التي  يونس 
طيلة مشوارها الفني .. تلك األعمال التي علقت 
كوميدي  طابع  لها  والتي  الطفولة  منذ  بذاكرتنا 
خاص أهمها مسلسل بكيزة وزغلول الذي شهد 
ذلك  بعد  للسينما  ُنقل  وال��ذي   .. كبيرا  نجاحاً 

تحت اسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول ..
التي  المسرحية  األعمال  بعدد من  تميزت  كما   
يمحوها  أن  يمكن  ال  بصمة  خالها  من  تركت 
بالمابس  ال��دخ��ول  مسرحية  أب��رزه��ا   ، الزمن 
الرسمية ، و جحا يحكم المدينة.. وها هي تعود 
بعفويتها وروعتها لترسم الفرحة في قلوبنا عبر 

برنامج صاحبة السعادة .. 
والذي تستعرض من خاله عددا من المناشط 
ال��ش��اب��ة  ال��م��واه��ب  ف��ي��ه  وت��س��ت��ق��ب��ل  المختلفة 
.. في محاولٍة  وتستعرض تجاربهم وطموحاتهم 
منها دعم وتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع 

الصغيرة في مختلف المجاالت في مصر والوطن 
العربي ، هذا البرنامج الذي حقق نجاحاً جارفاً 
مقارنة بعدد من البرامج التي تعرض حاليا على 

شاشات التلفزيون ..
السعادة  بنشر  السعادة  تكتفي صاحبة  ولم  هذا 
لتمتعنا  بخفة ظلها  لإلذاعة  بل عادت  تلفزيونيا 
بأسلوبها المميز عبر برنامج زي ما بقولك كده 
وهو برنامج مدته قصيرة جدا ال تتجاوز خمسة 

دقائق تقريبا .. 
تسلط من خاله الضوء على عدد من السلوكيات 
 .. وهادفة  ممتعة  كوميدية  بطريقة  االجتماعية 
الرائعة  الفنانة  ه��ذه  على  غريباً  ليس  وه���ذا 
والسينما  التلفزيون  عالم  أيقونة في  تعتبر  التي 

والمسرح .. 
نجمة من الطراز الرفيع أتمنى أن يدوم عطاؤها 
بأعمالها  ُتبهرنا  دائماً  وتبقى  واإلعامي  الفني 

األنيقة والجميلة .

أالء عياد 

هزار طباخ

رؤى
 "َس����ْط����َوُة ال��َع��َب��ْث" 
وِتلك  ال��ظ��ن��ون  ِت��ل��ك 
وِتلك  االستنتاجات 
الُمسبقة،  األح��ك��ام 
تتحرُك  ب��ي��ادُق  ه��ي 
وهناك،  هنا  بباهٍة 
ُعهرِ  برفقِة  تتزاحُم 
األف��ك��اِر وان��ح��ط��اِط 
ال���م���ق���اي���ي���س، ه��ي 
م���راي���ا ألص��ح��اب��ه��ا، 
هي حقيقةُ دواخلِهم 
البائسة، تعبُر عنهم، 

بيادُق  وهناك  بوضوح.  تمثلهم 
أخرى فارغة، تميُل إلى التبعيِة 
المطلقة، في ِظِل الوهم الكبير 
والخرافة األكبر، واألخيرُة التي 

أف��واًج��ا  ال��ع��اب��ث��وَن  ي��خ��رُج منها 
بالفكرِ الواحد، بكِل ما فيِه من 
اخ��ت��اُل  ح��ي��ُث  مقيتة،  ك��ل��م��اٍت 
بأخرى  أو  بطريقٍة  ال��م��وازي��ِن 

ُمَبَررْ. ويستمُر الَعَبْث.

هــــراويات   ) 2 (
لوالدي رحمه  كان    

الله ) قاويطة ( 
للوضوء  له  ،مازمة 
الماء  و لو بقليل من 
يتيمم  ما  ن��ادرا  فهو 
المياه  ُش��ح  مع  حتى 
نجلبها  كنا  المياه   ،
ال���دواب  ظ��ه��ور  على 

نحمل  كنا   ،  ) النعيم  أو  بوقصبة  بئر   ( من 
البراميل عليها بعد غدونا من المدرسة في 
و   ) ال��ب��رادع   ( فيها  تستخدم  متعبة  عملية 
ليس البرادعي ! على ظهور الدواب و الدالء 
تحميلها  ثم  البئر  جوف  من  المياه  لسحب 
أن  الطريف   ، للبيوت  بها  ال��ع��ودة  و  معبأة 
اآلبار تقع على شاطئ البحر و نحن نذهب 
للميراد بخوف فضيع من البحر تشربناه من 
يقترب  كل من  يأكل  إنه  و  إنه غولة   ، أهلنا 
التي  أم��واج��ه  و  ه��دوءه  و  زرقته  وإن   ، منه 
استلهم منها الشعراء قصائدهم ال معنى لها  
و كل إبداعات الروائي السوري ) حنا مينا (  
البحرية محظ تعاويذ شيطانية ، عَزز ذلك 
خلو شعرنا الشعبي تماما من زرقة البحر و 

هدوئه ، فلم توصف به الحبيبة و أم 
 ) الواشون ( بل وجدنا عوضا عنها الغزال و 
الخيل بل حتى قال أحدهم مغتزال ) يا بنت 

عمي يا عيون الجحشة ( 
 و عَزز قطيعتنا للبحر كذلك أن مأ كوالته لم 
تدخل في نظامنا الغذائي ، بل و تعتبر نساؤنا 
لم   ، للفضيحة  يرقى  للضيف عيبا  تقديمها 
تكن حياتنا ترفا  كنا نقطع 5 كلم للمدرسة 
باستجاب  نردفها  و  إيابا  و  ذهابا  الوحيدة 
االحتفاظ  مع  الواجبات  تحضير  ثم  الماء 
بقيمة أبوية للمعلم الذي يكاد يفقد حضوره 

اليوم  أذكر أنه ذات يوم عاصف ) عجاج (.
أذه��ب  أن   ، الله  رحمها  أم��ي  مني  طلبت   
الله إلحضار  ( رحمه  ) حمد شوايل  لدكان 
خ��ب��زة ك��وش��ة ل��ت��ع��ذر إي��ق��اد ال��ت��ن��ور و عند 
جلوسا  أساتذتي  من  ع��ددا  وج��دت  وصولي 
أمام المحل ، فلم أجرؤ على القدوم له حتى 
قفل  و  المعلمون  انصرف  و  الشمس  غربت 
معهم الدكان و عدت بخفي حنين بدون خبز 
، فاخترت المبيت على الطوى على أن أحمل 
تقديرا و خشية لمن علمني حرفا منذ ذلك 

الغروب و حتى اليوم . 
   القاويطة = إناء صغير لحفظ الماء تنطق 

هكذا و ال أدري في أي لغة 
يتبعها  الزوجة و ما  الواشون = يطلق على   

من العايلة 
بمنطقة  آلبار  أسماء   = النعيم  و  بوقصبة    

هراوة.

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل

د. خليفة صالح حواس

ــد الــقــلــوب مــواعــي
 أنيس فوزي

  الّراعي 
ي�����������������ا 

إخوتي 
سجنكم 
وأهانني

ح�����ي�����ن 
جعلني 

ع��ظ��م��ةً 
ف��������������ي 
أسنانكم 

كلّما نبحتم علّي  
وتركتم الذئب 

يمرح بينكم.

 زي ما بقولك كده يا صاحبة السعادة .. !! 

بما ساقته من مساوئ ومكابدات    الحرب     هذه 
جعلت الناس تركب الصعاب وتتدبر أمورها وتجعل 

من أنفاسها أمرا سانحا.
 اقتنصنا هذه السانحة للصحفية ريم العبدلي في 

بيتها وهي تتدبر أمورها. 

 ريم العبدلي

يشترُك الُعّشاق و اللّصوص في سهر اللّيل . .: 
كل إحساٍن ترى نفسك فيه محسناً.. ال يعول 

عليه!

أسماء جزائري

الخبز طريق الحياة

ــــــــــــــوا ــــــــــــــال ق

ــيء  أطـــفـــال درنـــــة يــمــرحــون رغــــم كـــل ش
يستشرفون غدًا تدلهم قلوبهم عليه.

أطفالنا



بعد توقفه ل�سنوات...

االندية تؤكد مشاركتها في دوري الكرة الممتاز
■ فسانيا : خالد القاضي 

الكرة  ال���دوري  في  مشاركتهم  ن��ادي��اً   21 اك��د 
الممتاز للموسم الرياضي 2015 2016- والذي 
ال�15 من شهر مايو القادم موعدا النطالقه  حدد 
الغربية  المنطقة  في  مجموعة  المجموعتين  بنظام 
المنطقة  ف��ي  ومجموعة  فريقا   12 تضم  وال��ت��ي 

الشرقية وتضم 9 فرق. 
الغربية  االن���دي���ة  اج��ت��م��اع  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
والشرقية والجنوبية مع رئيس االتحاد الليبي لكرة 
القدم " انور الطشاني" بمدينة البيضاء. المجموعة 
الشرقية  والمنطقة  فرق،   3 منها  سيتاهل  الغربية 
سيتاهل منها فريقان إلى الدور الثاني للدخول في 

مباريات التتويج ببطولة الدوري الليبي لهذا الموسم 
ابطال  دوري  في  المسابقة  بطل  سيشارك  حيث 
وكان  االفريقي.  االتحاد  كاس  في  والثاني  افريقيا 
رقم  القرار  اص��در  قد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
الرياضي  للموسم  الممتاز  الدوري  فرق  بشان   34

 .2016-2015
وضمت القائمة فرق أندية : األهلي طرابلس، 
واألهلي  والمدينة،  وال��وح��دة،  وال��ه��الل،  واالت��ح��اد، 
بنغازي، والسويحلي، ودارنس، واألخضر، والنجمة، 
وال��ن��ص��ر، وخ��ل��ي��ج س����رت، وال���ت���ح���دي، وال��ش��ط، 
والتعاون،  الجبل،  وشباب  والترسانة،  واألولمبي، 

والشرارة، وابي األشهر، والمحلة. 

أعلنت هيئة الرياضة، أنها ستنظم ملتقى شبابيا تحت شعار "الشباب الحل وليس المشكلة" في 
منتصف مايو القادم بطرابلس. وعقدت الهيئة اجتماعا تحضيريا للملتقى بحضور رئيس هيئة الشباب 
والرياضة " زياد قريرة " وعدد من مسؤولي الهيئة بمختلف مناطق ليبيا، ناقشت خالله العديد من اآلراء 
والرؤى لتبني موقف محدد من قضايا الشباب. وبحث االجتماع خارطة طريق لدعم دور الشباب لمنع 
الصراع، وتحقيق المصالحة الوطنية، ودورهم في فهم المستقبل والسالم واألمن. كما ناقش االجتماع 
ومواجهة  االستقرار  إرس��اء  في  الشباب  دور  منها  الملتقى،  هذا  خالل  طرحها  سيتم  التي  المحاور 

التطرف، وأهمية دور وسائل اإلعالم واالتصاالت في هذا المجال. 

هيئة الرياضة تنظم ملتقى شبابي 

جمال خميس يدرب المحلة.. وبنور مدرباً للترسانة 
والترسانة  المحلة  ن��ادي��ا  تعاقد 
على  لإلشراف  جديدين،  مدربين  مع 
االقدم  لكرة  الناديين  فريقي  تدريب 
خ���الل ال��م��وس��م ال��ري��اض��ي ال��م��ق��رر 
فقد  القادمة.  المدة  خ��الل  انطالقه 
بطرابلس  المحلة  نادي  إدارة  تعاقدت 
مع المدرب الوطني " جمال خميس "، 
فيما تعاقد نادي الترسانة مع المدرب 
الفريق  لتدريب  ب��ن��ور"  "ع��ب��دال��رؤوف 
الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  األول 

 .2016-2015
ال���دوري  ينطلق  أن  المقرر  وم��ن 

ال��ري��اض��ي  للموسم  الليبي  ال��م��م��ت��از 
مايو  من  ال�15  في   ،2016-2015
قسموا  فريقا   21 بمشاركة  الجاري 
الغربية"  المنطقة   " مجموعتين  على 
اإلتحاد  وك��ان   " الشرقية  المنطقة  و" 
ناديا   21 اعتمد  القدم  لكرة  الليبي 
للمشاركة في الدوري الممتاز للموسم 

الرياضي 2015-2016 هي : 
األه���ل���ي ط���راب���ل���س، واإلت���ح���اد، 
واألهلي  والمدينة،  والوحدة،  والهالل، 
ب���ن���غ���ازي، وال��س��وي��ح��ل��ي، ودارن�����س، 
وخليج  والنصر،  والنجمة،  واألخضر، 

واألولمبي،  والشط،  والتحدي،  سرت، 
والتعاون،  الجبل،  وشباب  والترسانة، 
والمحلة.  األش��ه��ر،  واب��ي  وال��ش��رارة، 
عن  توقف  الليبي  ال��ك��رة  دوري  وك��ان 
الماضية  ال��س��ن��وات  خ���الل  ن��ش��اط��ه 
بسبب األمور األمنية، وقلة االمكانيات 

المادية لألندية.. 
ال��دوري في هذه  تأتي ع��ودة  كما 
السنة بسبب تهديدات االتحاد الدولي 
" الفيفا " بتسليط عقوبات على األندية 
والمنتخبات الليبية في حالة استمرار 

توقف الدوري. 

جمال عبدالله يسجل رقماً قياسياً ليبياً

الليبي "أكرم الزوي" يتوج هدافا للدوري األردني 
ال���زوي"  "أك���رم  الليبي  المهاجم  ح��از 
ه��داف  لقب  على  إرب��د  الحسين  محترف 
الدوري األردني لمحترفي كرة القدم برصيد 
14 هدفا.وساهم الزوي مساهمة فاعلة في 
بطولة  في  فريقه  حققها  التي  االنتصارات 
المحترفين  أهم  اعتبر أحد  ال��دوري، حيث 
الذين حققوا اإلضافة المطلوبة مع فرقهم.
من  مالية  ج��ائ��زة  على  ال���زوي  وسيحصل 
االتحاد األردني لكرة القدم قدرها 5 آالف 
أردني.وحل مهاجم ذات راس شريف  دينار 
النوايشة وصيًفا للزوي بتسجيله 11 هدًفا.
وشهدت مباريات األسبوع األخير من بطولة 
مجمل  ليترتفع  هدًفا  تسجيل 17  ال��دوري 
األهداف التي سجلت في البطولة إلى 277 

هدًفا.

"جمال  السابق  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  بات العب 
عبدالله" المحترف في صفوف فريق جل فسنتي الناشط في 
دوري الدرجة الثانية البرتغالي أكثر العب ليبي شارك رسمياً 
-2015 الحالي  للموسم  العالم  في  ال��دوري��ات  جميع  في 
2016 برصيد 40 مباراة.وجاء هذا الرقم عقب المباراة التي 
خاضها الالعب مؤخراً ضمن دوري الدرجة الثانية البرتغالي 
بالتعادل  والمنتهية  فيسيو  وفريق  فيسنتي  جل  فريقه  بين 
1-1، وذكر موقع "كورة " الذي نشر الخبر.. أن عبدالله شارك 
في 3424 دقيقة.تحصل عبدالله خالل تلك المباريات على 
يشغل  أن��ه  رغ��م  اه��داف   5 ومسجالً  بطاقات صفراء   10

العب  م��رك��ز 
االرت������ك������از.

وب�����إم�����ك�����ان 
ال�������الع�������ب 
رقمه  زي����ادة 
خ��اص��ة وأن��ه 
ت���ت���ب���ق���ي 3 

جوالت قبل نهاية البطولة البرتغالية.والالعب جمال عبدالله 
من مواليد 26 ابريل 1983 بمدينة طرابلس وسبق أن مثل 

المنتخب الليبي في عدد من المباريات.

ومكتب  بسبها  ال��ري��اض��ة  مجلس  نظم 
األي���ام  خ���الل  ال��ب��وان��ي��س  ببلدية  ال��ري��اض��ة 
القدم  لكرة  الثانية  السالم  بطولة  الماضية 
بسبها.  القرضابية  ن��ادى  ملعب  ارض  على 
وحضر البطولة عضو المجلس البلدى سبها 
"صالح بدر " ومندوبين عن مجلس الرياضة 
بسبها ومرزق واللجنة المشرفة على البطولة 

قدامى  ورابطة  الرياضية  االندية  وورؤس��اء 
الرياضيين  م��ن  غفير  وج��م��ع  ال��ري��اض��ي��ي��ن 
بالمنطقة. وجرت في المساء المباراة النهائية 
بين فريق قدامى مرزق والقرضابية تفوق فيها 
وتوج  لهدفين.  اه��داف  بثالثة  م��رزق  قدامى 
عقب المباراة الفرق المتحصلة على التراتيب 
االول فى البطولة وتسليم كاس هذه البطولة 
إل���ى ف��ري��ق ق���دام���ى ري��اض��ى 
التتويج  حفل  وتخلل  م���رزق. 
تكريم االدارى والمشجع بنادى 
 " قضوار  احمد   " القرضابية 
وك��ذل��ك اك��ب��ر الع��ب ف��ى هذه 
الطاهر  " عبدالسالم  البطولة 
" والالعب والمدافع المتميز " 

ابراهيم موسى ". 

تنظيم رائع لبطولة السالم الثانية بسبها

توج الشطرنجي الليبي " عبد الرحيم سالم " بلقب 
بطولة شتاينتز للشطرنج الديناميكي دورة 2016، التي 
تنظمها جنوب أفريقيا، بمشاركة العديد من الشطرنجيين. 
وجاء تتويج الشطرنجي الليبي " عبد الرحيم سالم " عقب 
تصدره جميع جوالت البطولة، وتحقيقه العالمة الكاملة 
الشطرنجي  أن  يذكر  انتصارات من ست جوالت.  بستة 
بطولة  بلقب  توج  قد  كان   " سالم  الرحيم  عبد   " الليبي 
والمركز   ،2014 دورة  في   )B( الكالسيكي  الشطرنج 

الثاني في دورة 2015، ضمن نفس البطولة. 

الشطرنجي "عبدالرحيم سالم" 
يتوج ببطولة دولية

الرياضةفسانيا
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للتواصل مع صحيفة فسانيا
   00218928731369                        
 www.facebook.com/fasanely     
            )فسانيا الرأي الحر(

 fasanya 2011 google  صفحة
              
   info@fasanea.0rg   fasanya2011 

 fasanya 2011@ gmail.com  البريد االلكتروني

                    www.fasanea.org     الموقع االلكتروني

ات
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ت

في الخطوات بعثرة وفي 
الــنــبــض رصــاصــة وفــي 

خــواء  الثالجة  وفــي  لصوص  الطرقات 
وبقايا  شجرا  يعرف  ال  ورق  العراء  وفي 
إنسان يسكنه الضجر وفي كل خطوة من 
تلك الخطوات تموت أمنية من أماٍن كثيرة 
في مخيلة الروح التي لم تعد تملك غير 
رسمه  أعيد  بائس  واقــع  ظل  في  الحلم 
دون أن أشعر أن في األفق ثمة ضوء يزيح 

عنا كل تلك الظلمة .
البرلمان  موافقة  تنال  لم  ورقية  حكومة  
هدفهم  عليها  القائمين  وجل  اآلن  حتى 
قائم على كراسيهم ال على خدمة البؤساء 
المساجد  بين  التنقل  يمارس  ورئيسها 
لونه  بوطن  الحالمين  مع  الصور  ويلتقط 
أبيض وفي ختام الجولة يعود إلى قلعته 
التي  تحميها المليشيات التي أؤمن إيماناً 
كامال أنها لن تساهم في بناء دولة ويعود 

البسطاء بجيوب خاوية تنتظر الفرج .
ــى مــســافــة لــيــســت بــالــبــعــيــدة تقبع  وعــل
سرت تحت رحمة الدو اعش وتحت ظل 
المليشيات حين  التي تطلقها  المزايدات 
بنغازي  في  الليبي  الجيش  بنية  عرفت 
المدينة  وإعـــــادة  هــنــاك  إلـــى  بــالــتــوجــه 
هذه  حتى  وطــن  حضن  إلــى  المغتصبة 
اللحظة غارق في باب المزايدات والسلب 
الوحيد  هــدفــهــم  وســــراق  بلطجية  مــن 
هو  فيه  يفكرون  شيء  وآخــر  مصالحهم 

هذا الوطن المترامي األطراف .
المخدرات  تجتاح  أقــرب  مسافة  وعلى 
الجميلة  القالع  تلك  المدارس  الرخيصة 
تصنع  الــتــي  األمكنة  تلك  تعد  لــم  الــتــي 
والغريب  تدميره  في  تساهم  بل  اإلنسان 
في األمر أن الكتمان هو سيد الموقف من 
باب أننا دائما ال نعترف بوقوع المشكلة 
إصالح  عن  نبحث  وال  النكران  ونمارس 
مهترئة  منظومة  في  إصالحه  يمكن  ما 
يزداد  سنة  كل  وفي  طويلة  سنوات  منذ 

انهيارها أكثر.
يا للبؤس الذي نحن فيه من خالل ميثاق 
المتصدرين  بعض  يكتبه  إعالمي  شرف 
اليونسكو  بــرعــايــة  اإلعــالمــي  للمشهد 
ويوقع في مدريد اإلسبانية وأنا أعرف أن 
إطالق العنان للسؤال لن يحدث إجابة بل 
سيبقى السؤال في العراء دون غطاء كما 
بقت األسئلة التي أطلقت حين فر بعض 
سلطنة  إلــى  الدستور  بمسودة  الــحــذاق 
عمان وقبلهم أعضاء برلمان بائس قادهم 
ال  الوطن  وكأن  الصخيرات  إلى  هوسهم 

يتسع لهم .
 مسكينة ليبيا المكتظة بالوجع واألرصفة 
ومسكين  الــحــفــر  بغير  تكتظ  ال  الــتــي 
وقت  منذ  الحالم  بالمواطنة  المواطن 

طويل . 

بقايا إنسان

عثمان البوسيفي 

  أن تقيم جسرا حيث المارة يترجلون 
تارة  المقتضبة  وأحاديثهم  أوقاتهم 
أخــــــرى،أن تقطع  تــــارة  ،والــعــمــيــقــة 
خلوتهم بكل لباقة لتصبح الخصوصية 

امتدادا للتغيير الجذري .
كانت  البدء  ومنذ  قطرة  الغيث  فأول 
،الرزينة  أناقة  األكثر  ،الكلمة  الكلمة 
،الشفافة ،المتوغلة كأحراش األدغال 
لتمنحهم   ، وبناتها  أفكارهم  ولتثير   ،
بوصلة التغيير ودفة االتجاه ، الفكرة 
رمية  والهدف  متاح  والتطبيق  متسعة 
الطائرات  أزيز  ورغم  باقتدار  تصيب 
القذائف  ورعب   ، المتكرر  وقصفهم 
التي تتساقط دون سابق إنذار تحيي  
للكتاب وتمنح  العالمي  اليوم  بنغازي  
األمل والحياة رغم ثقل الجراحات  .

"جسر للقراءة "
أحد  صالح  ميسون  األستاذة  أشارت 
جاء  الحدث  هذا  أن  إلى  المنظمين 
للكتاب  العالمي  اليوم  إلحياء  رغبة 
ــازي بـــصـــورة الــحــيــاة  ــغ ــن وإلظـــهـــار ب

والسالم .
تــانــاروت  تجمع  مــن  سعياً    : قائلة 
ــاألحــداث  ب الــتــذكــيــر  ثــقــافــة  لتعزيز 
بقية  ومــواكــبــة  الــمــهــمــة  الــثــقــافــيــة 
ورغبة  العالم  في  الثقافية  العواصم 
بــنــغــازي بــصــورة الحياة  فــي إظــهــار 
األكثر  والرغبة  والمقاومة  والسالم 
إلــحــاحــاً غـــرس ثــقــافــة الـــقـــراءة في 

األماكن العامة .
للكتاب  العالمي  اليوم  إحياء  قررنا 
دبي  شــارع  في  للقراءة   جسر  بعمل 
إلى  الــشــارع  بــدايــة  مــن  يمتد  بحيث 

نهايته .
لمدة  قـــارئ  كــل  يجلس   : وتستأنف 
قراءة  جيرانه  مع  ليقرأ  كاملة  ساعة 
على  األنشطة  لبعض  باإلضافة  حرة 

هــامــش االحــتــفــال كــتــوزيــع 
على  كتاب  ال700  حــوالــي 
ــــارة بـــداخـــلـــهـــا وحــفــل  ــــم ال
موسيقي لفرقة نادي تاناروت 

للموسيقى 
وترى ميسون أن هذا الحدث 
مجهود  "وبعد  بالنجاح  تكلل 
مضٍن لذيذ تكلل العمل بنجاح 
القراء  ظهر من خالل توافد 
من مختلف األعمار والجهات 
ونـــظـــرة الـــفـــرح والــتــســاؤل 
أجواء  الوجوه  تعلو  والدهشة 
العطاء  فــرح  الــفــرح  يملؤها 
يكن  لم  ولو  والوطن  والحياة 
في كل هذا إال أن غرسنا في 
معنى  مروا  ممن  واحد  طفل 
أن تجلس وتقرأ لكفى ذلك .
"روح السرور رفقة الكتب "

الحضور  أحد  الفيتوري  علياء  وتؤكد 
أن الحدث كان مميزا فتقول :

تــوافــد الحضور  مــن جميع   رأيـــت  
المارة  يجذب  الفضول  كان  األعمار 
والخبز  الحليب  يحمل  األب  فتجد 
يقف ليمر بين الجموع ويحصل على 
انتباهي  لفت  كما  يتصفحه  كــتــاب 
أمهات يسألن  عن سبب هذا التجمع 
فيطلب منها أن تجلس قليال لتقرأ ولو 
صفحة واحدة إكراما للكتاب في يومه 

العالمي.
:الهواء  حديثها  الفيتوري  وتستأنف 
عكست  األنــيــقــة  والــمــحــالت  الطلق 
التحضر  من  روحا  المتواجدين  على 
والسرور برفقة الكتب التي كانت توزع 

مجانا على المارة.
"ذائقة جمالية وسعة أفق "

الصحافية  تشير  السياق  نفس  وفي 
هند الهوني أن يستقطب حدث كهذا  

حضورا وتفاعال شعبيا يدل على مدى 
العلم  بأهمية  واسعة  شريحة  اهتمام 

ورغبة كامنة في التزويد بالمعرفة
النشاط ما  يوافق هذا  "وأن  وتضيف 
أمني  اضطراب  من  المدينة  به  تمر 
ووضع سياسي مهزوز مع قبول الناس 
ــي الــمــجــيء وســعــادتــهــم  ورغــبــتــهــم ف
الظاهرة على محياهم فهذا يدل على 
ذائقة  على  ويدل  جديد  من  النهوض 
سكان  بها  يتسم  أفــق  وسعة  جمالية 

بنغازي "رباية الذايح"
فــلــقــد أحــيــا ســكــان مــديــنــة بــنــغــازي 
للعلم  حبهم  بــقــدر  المناسبة  هـــذه 
ــراءة على  ــق ال ــان جسر  ك والــمــعــرفــة 
لــإبــداع وهو  تــانــاروت  ــادي  ن طريقة 
معه  تــفــاعــل  حــيــث  األروع  الــحــدث 
الناس بكافة األعمار وشارك األطفال 
مع  المبهجة  وشقاوتهم  برسوماتهم 
وجدت  كما  العليل.  الصباح  نسمات 
فئة الشباب من الذكور واإلناث وهم 

بالمجان  التي منحت  الكتب  يجمعون 
لما  للسرور  يدعو  الــذي  األمــر  وهــو 
عن  عزوفها  الفئة  هــذه  عــن  نشهده 
اإللكتروني  للفضاء  واتجاهها  الورقي 
الصغير  بــجــوار  الكبير  جــلــس  لــقــد 
والشاب بجانب الفتاة من أجل هدف 
تذوق  أو  معلومة  يكسب  راٍق  إنساني 

كافة صنوف األدب. 
القادم  بأن  للتفاؤل  يدعو  مشهد 

أجمل .
الكتاب في  نادي أصدقاء  أقــام   كما 
بالحضور  اتسمت  أمسية  اليوم  ذات 
عن  فائدة  األكثر  والفقرات  الكثيف 
يوافق  الذي  اليوم  هذا  اختيار  سبب 
العالمي وليام شكسبير.  وفاة األديب 
المكتبات  تاريخ  أخرى  فقرة  وتناولت 

بمدينة بنغازي .
الكتاب  معرض  عن  مرئيا  وتقريرا   
لتوزيع  باإلضافة  والعربي.  الــدولــي 

الكتب كجائزة لبعض الحضور. 

                                                                                          اليوم العالمي للكتاب لتاناروت 

أنا قارئ ....أنا رحالة:

othman4050@gmail

s.abodher@yahoo.co.uk

عن المليشياوي مرة ثانية ..!!
عن   ، بــوضــوح  و  بسهولة  أكــتــب  ثانية  ــرة  م   
نفسية الليبي الذي تحول بسرعة من ثائر نحبه 
ونقدره ونصفق له علنا ،إلى مليشياوي نكرهه 
والنحترمه ،ونبصق على األرض سراً وخوفا منه 
كلما دفعنا حضنا السيء لمقابلته، مرة أخرى 
المميزة  وخصائصه   ، حاالته  بعض  أستعرض 
وأنماط سلوكه ،والتي يمكن من خاللها التعرف 
على طبيعة هذه الشخصية التي اكتسبها بقوة 
البارود ،ووجد نفسه برضاه وقناعته أو غصبا 
الجديد    المليشياوي  قناع  الرتــداء  مجبراً  عنه 
أن  له  ــاح  وأت وساعده  مكنه  الــذي  القناع  هــذا 
كان  مما  وأكــثــر  مايرغب  كــل  بــارتــدائــه  يحقق 

يتوقع ويريد  .
هناك تناقض غريب في شخصية المليشياوي 
فرديته   إلثبات  جــداً  حريصا  تــراه  ناحية  فمن 
بمعنى أن ينسب مايحققه من صيد وافر بأعمال 
السطو والسرقة والترهيب )والتمشيط( لنفسه 
ذات  وفي  أنه  ،إال  قوته وشجاعته  وبفضل  هو 
وبقوة  تلح عليه  نفسه  الوقت هناك حاجة في 
ليحميه  إلى سقف أعلى منه  االنتماء  لضرورة 
،واليهمه أن يكون هذا السقف عائلة أو قبيلة أو 
توجها سياسيا معينا،  أو طائفة تحمل  منطقة 
دائما  يطمح  الـــذي  السقف  هــذا  ليستخدم 
لالستناد عليه إذا ماوقع في قبضة مليشياوي 
آخر أو في قبضة القانون  ، فهو يتبث فرديته  
خاطر  بطيب  عنها  ،ويتنازل  مفرطة  بنرجسية 
تنظيم   أو  لجماعة  لينتمي  وجــوده  ماتهدد  إذا 

ويحدث هذا بشكل سريع جداً .

المليشياوي نادراً مايكون لديه وقت فراغ كاف  
وإذا وافق وتحصل على وقت فراغ، فيقضيه في 
متابعة أخبار جرائم الخطف والسطو والتهريب 
التي تحدث في البالد ،كما يستغل وقت فراغه 
المنحرف  ذوقـــه  فيه  ،لينمي  خــاطــئ  بشكل 
السينمائية  لــأفــالم  ،بــمــشــاهــدتــه  الــســيء 
والبرامج التلفزيونية التي يشكل العنف والرعب 
مباريات  يشاهد  أو   ، أساسيا  محورا  فيهما 
مباريات  وحتى  العنيفة  والمصارعة  المالكمة 
المفضلة    برامجه  من  فهذه  الثيران  مصارعة 
ليتمتع كثيراً برؤية الدماء التي تسيل والرؤوس 
مظاهر  وكل   ، المتعفنة  والجثت   ، المقطوعة 
عن  اليبعده  كله  والتدمير.وهذا  والقتل  العنف 
المتابعة أو ينفره من مشاهدة مثل هذه البرامج  
بل على العكس تماما ال ينفره، بل على العكس 
من ذلك يحرك فيه وبقوة شغفاً بالعنف ومتعة 

غير سوية التنقطع .
.وهــذا  بامتياز  بلطجي  الليبي  المليشياوي 
البلطجي الذي كنا النراه إال في بعض المشاهد 
واقعيا  مشاهدته  اآلن  يمكن  المسلسالت  في 
البالد  شـــوارع  كــل  وفــي  يوميا  وصـــورة  صوتا 
وشــوارب  عصا  بــدون  مشوه  ،بلطجي  وأزقتها 
وعضالت مفتولة ،ويستخدم قوته التي يكتسبها 
يرهب  وبندقية فقط الغير  من مخزن رشاش 
ليحقق  الغير  على  مايريده  ،ويــفــرض  ويــهــدد 
)السيكوباتية(،  أهدافه ويرضي ويشبع رغباته 
مستفيداً من غياب العدالة وموت سلطة الدولة 
فيفرض أتاوات على من يريد ، إتاوات واجبة 

الدفع ،ومن اليدفع يتعرض النتقام المليشياوي 
وأعوانه ومريديه ، واليتوقف عن ابتزاز الناس 
أيام  العاديين األضعف منه ليرجع بالبالد إلى 
الترك وتحصيل الميري .يقتسم المليشياويون 
فيما بينهم مناطق النفوذ ، وإحقاقا للحق كما 
الخطف  يمارس  أن  لمليشياوي  ،اليحق  يرونه 
والتمشيط في مربع مليشياوي آخر ،الجغرافيا 
هنا تلقى احتراما من الجميع ،وإذا خالف أحد 
المليشياويين الميثاق ومارس سطوته في أرض 
التي  القصيرة  الحرب  تقوم  آخــر  مليشياوي 
تدفع ثمنها  أنت وأنا كمواطنين  نكتفي بالصبر 
لنعرف المنتصر ونبادر بدفع األتاوة له صباح 
المليشياوي  عند  شرطا  وليس   ، التالي  اليوم 
أن تكون األتاوة مبلغا من المال ، ولكن مجرد 
الشخصية  أوراقنا  وإبــراز  بوابتة  في  الوقوف 
والسماح له بتفتيش سيارتنا وجيوبنا والدعاء له 
بالنصر والتوفيق بصوت مسموع  والدعاء عليه 
المليشياوي  عند  فهذا  وســراً  همسا  بالموت 

أتاوة وتكفيه وزيادة .
اليزال المليشياوي الليبي يحكم  في ليبيا كما 
وذراع  مفاصل  ويلوي  ويهيمن  ويسيطر   ، يريد 
بالكتابة عنه والدعاء  الدولة فيما نكتفي نحن 
وشأنها  ليبيا  فيترك  صوتنا  يسمع  ،لعله  عليه 
،ألنه وبالفعل صدق من  كان سبب مهم في كل 
هذا البالء الذي نحن فيه )كبودنا درهت ..!!!!(

مدير التحرير


