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

حديث األحد...

ليست المرة األولى ولن تكون األخيرة التي 
مركز  حرمة  متقاتلون  مسلحون  فيها  يقتحم 
إطالق  خصومهم  مع  ويتبادلون  الطبي  سبها 
النار داخل أروقة وممرات المركز فيصاب منهم 
من يصاب ويموت منهم من يمت قبل أن يغادروا 

المركز بسالم . 
ومأساوية  كارثية  الحوادث  هذه  أكثر  ومن 
تلك التي تنتهي باإلجهاز على جريح تم إسعافه 
الموت فتكون  للنجاة من  المستشفى طلباً  إلى 
تكون نجاته  يحدث هذا  أن  أراد  نهايته حيث 
على الرغم من وجود القوة الثالثة المفترض أنها 
والموجودة  المركز  تأمين وحماية  مسؤولة عن 

بشكل دائم أمام البوابة الرئيسية للمركز. 
فكيف يتحول مركز سبها الطبي إلى ساحة 

حرب في كثير من المرات ؟ 
تأمينه  إليها  الموكل  القوة  تخفق  ول��م��اذا 
هذه  مثل  من  الحد  في   - بدونه  أو  بقصد   -

الحوادث المتكررة ؟ 
الصدامات  مادامت  الناس  يلجأ  أين  وإلى 
؟  الصحية  المرافق  حتى  طالت  قد  المسلحة 
كل شوارع ومرافق ومباني مدينة سبها تتحول 
لألسف إلى أهداف وإلى متاريس حين حدوث 

االشتباكات المسلحة - قبلية أو شخصية
ولم يعد ألي مكان حرمة أو قداسة بما في 
ذلك المساجد واألمالك الخاصة وهذا ما جعل 
أغلب ضحايا االشتباكات هم من فئات ال عالقة 
خير  ه��و  الطبي  سبها  وم��رك��ز  بالمشكلة  لها 
الصدامات  هذه  تسببت  حيث  ذلك  على  مثال 
المرفق  بهذا  كبيرة  أض��رار  بإلحاق  المسلحة 
إضافة إلى حدوث إصابات بين األطقم الطبية 
يكونون  م��ا  غالباً  ال��ذي��ن  المرضى  ومرافقي 
أو  المباشرة  باإلصابات  سواء  المتأثرين  أكثر 

باإلضطرار إلى مغادرة المركز على عجل . 
عن  المسؤولة  القوة  محاسبة  تتم  ال  لماذا 
تأمين المركز ولومها وإتخاذ أي إجراء ضدها 
المأساة  ه��ذه  في  األكبر  الجزء  تتحمل  ألنها 

المتكررة دائماً . 
لهذه  حد  بوضع  مطالب  البلدي  المجلس 
الحوادث ومطالب بإعادة النظر في تأمين مركز 
ولألطقم  للمرضى  األمن  وتوفير  الطبي  سبها 
الطبية التي تعمل في ظروف أقل ما يمكن أن 
إذا  نستغرب  فال  وإال  كارثية  أنها  عنها  يقال 
على  العمل خوفاً  بالمركز عن  العاملون  توقف 

حياتهم ولهم كامل الحق في ذلك .

بسبب نقص السيولة .. مصارف سبها تقفل أبوابها !
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باور: حكومة الوفاق الوطني فرصة سانحة إلصالح

 أخطاء اإلدارة األمريكية المرتكبة في ليبيا
باألمم  المتحدة  الواليات  سفيرة  اعتبرت   ■
ال��وف��اق  حكومة  تشكيل  ب���اور  سامانثا  المتحدة 
اإلدارة  أخ��ط��اء  إلص��الح  سانحة  فرصة  الوطني 
األمريكية المرتكبة في ليبيا، مقرة بعدم نجاعة أي 

تدخل عسكري جديد واسع النطاق.
 ووصفت باور في مقابلة مع سي إن إن قرار 
بالتدخل  أوب��ام��ا  ب��اراك  األمريكي  الرئيس  إدارة 
ألفين  م��ارس  فى  السابق  النظام  ضد  العسكري 
من  ال��رغ��م  على  الصحيح  ب��ال��ق��رار  عشر  وأح���د 

الصعوبات الشديدة التي تلته.
الماليين  حياة  أنقذت  بالدها  إن  باور  وقالت 
بالموت  مهددين  ك��ان��وا  ألنهم  بنغازي  سكان  م��ن 
الحتمي بآلة نظام القذافي العسكرية... وأضافت 
أن ال��رئ��ي��س أوب���ام���ا أق���ر ب��ع��دم ص����واب ال��رؤي��ة 
إسقاط  بعد  ما  مرحلة  بشأن  إلدارت��ه  التخطيطية 
نظام القذافي، والتي تسببت بالكثير من المشاكل 
األمنية واالقتصادية في ليبيا، ولم يقر بخطأ القيام 

بالمساهمة بإسقاط النظام.

أبعدوا المستشفى عن حروبكم

الحواضن بمركز سبها  ■ مازالت كارثة قسم 
سبها  اه��ت��م��ام  م��ث��ار  ضحيتها  راح  ال��ت��ي  الطبي 
فسانيا  وترصد   .. كلها  وليبيا  الليبي  والجنوب 
من  أثير  ما  ح��ول  المسؤولين  بعض  رد  ه��ذا  في 
واالطباء  والعامالت  للمرضات  وتقصير  إهمال 
بقسم الحواضن  حول بعض ما يتعلق بهذا الملف 

الشائك.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أوض���ح���ت راض���ي���ة ال���ج���داوي 

وحديثي  األطفال  قسم  ورئيس  أطفال  أخصائية 
قسم  ع��ن  مفصول  األط��ف��ال  قسم  إن   ": ال���والدة 
حديثي الوالدة هذا القسم يستقبل في حاالت من 
مدينة غات إلى منطقة الجفرة من حاالت الوالدة 
يتعرضون  الذين  واألطفال  والقيصرية  الطبيعية 
ألي مضاعفات وارتفاع في معدل الصفرة ونقص 
حدثت  التي  المشكلة  وبعد  التهابات  أو  أكسجين 
ثمانية  وبعثت  ال��وزارة  معنا  تجاوبت  الحضانة  في 

الحضانات  السابق  في  ولكن  جديدة  حضانات 
كانت منتهية الصالحية وعمرها االفتراضي انتهى 
نضطر  ولكن  نهائية  لالستخدام  صالحة  وغير 
مع  التعامل  ويتم  بديل  وج��ود  لعدم  الستخدامها 
وإذا  الموجودة  باإلمكانيات  المستعصية  الحاالت 
للمراكز  تحويلها  يتم  امكانياتنا  الحالة  فاقت 

الصحية بالمدن األخرى" .

كارثة  قسم الحواضن بالمركز الطبي سبها 
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البريوش الطرابلسي والهاللالتمشيط في الشريعة »الحرابة«

ظاهرة إلقاء الجثث في حاويات القمامة .. إلى متى ؟!



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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كّرمت منظمة أم المؤمنين لحقوق المرأة والطفل بسبها أكبر 
العمر  من  تبلغ  والتي  األمية،  لمحو  القدس  بمركز  دارســة 

خمسة وثمانون عاما. 
التحقت الحاجة خديجة غيث زايد بمركز محو األمية  وقد 
األرقــام  وعد  والكتابة  القراءة  خاللها  تعلمت  عامين،  قبل 
وإجراء العمليات الحسابية البسيطة. وقالت الحاجة خديجة 
لفسانيا: إنها أرادت أن تتعلم القراءة والكتابة بعد أن أحست 
بحاجتها لمواكبة أوالدها وأحفادها، مشيرة إلى أنها ترغب 

في إكمال تعلمها رغم تقدم سنها. 
وأوضحت أن أبناءها وأحفادها ساعدوها على االستمرار في 
الذي ساعدها  األمر  متواصل،  بشكل  السنتين  التعلم خالل 
أضافت  جهتها  من  الجيد.  بالشكل  االمتحانات  تجاوز  في 
فاطمة  والطفل  المرأة  لحقوق  المؤمنين  أم  منظمة  رئيس 
المنوني لفسانيا: إن مركز القدس لمحو األمية يضم أكثر من 
القراءة  ويتعلمن  الخمسين،  تجاوزن  أغلبهن  دارسة،  تسعين 
معلمة،  عشر  خمسة  من  أكثر  يد  على  والحساب  والكتابة 
وطالبت المنوني الجهات المعنية باالهتمام أكثر بمراكز محو 

األمية، واالعتناء بخريجات هذه المراكز. 
في  تأسس  قــد  كــان  األمــيــة  لمحو  الــقــدس  مركز  أن  يذكر 
ديسمبر عام 2011، ويقدم خدماته لربات البيوت والعجائز 

بسبها وضواحيها.

تكريم أكبر دارسة بمركز القدس لمحو األمية 

بوادي  الصحية  الشؤون  بإدارة  والتقصي  الرصد  قسم  نظم 
الشاطئ ندوة علمية حول مرض المالريا، بالتعاون مع قسم 

المختبرات بكلية العلوم التقنية الهندسية ببراك الشاطئ. 
شارك في الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، 

وقدمت  المعدية،  األمــراض  بمكافحة  المهتمين  من  وعــدد 
خالل الندوة عدة أوراق علمية توضح تاريخ مرض المالريا 
وتقنية  علوم  قسم  رئيس  وقــال  مقاومته.  وطــرق  ومراحله 
األغذية بكلية العلوم التقنية الهندسية ببراك الشاطئ الدكتور 
للتعريف بمرض  أقيمت  الندوة  إن  لفسانيا:  الشريف  محمد 
المالريا خصوصا بعد ظهور حاالت مصابة بالمرض خالل 

العام الماضي في بلدة الديسة الشاطئ.
العمل على وضع  الــنــدوة  أهـــداف  أهــم  مــن  إن   :  وأوضـــح 

إجراءات احترازية تمنع وقوع إصابات في المنطقة.
 وأكد : الشريف خلو بلدات وقرى وادي الشاطئ من المرض، 
وفي الوقت ذاته شدد على أهمية القضاء ومعالجة مسببات 
قّدم مشروعا  أهمها، حيث  من  البعوض  يعد  والتي  المرض 
في  الراكدة  والبرك  المستنقعات  وردم  البعوض  لمكافحة 
والقرضة  بــراك  في  البلدية  المجالس  مع  بالتعاون  الــوادي 

وإدري.
يذكر أن وادي الشاطئ شهد في اكتوبر الماضي وقوع ثالث 
التعامل  تم  وقد  الديسة،  بلدة  في  المالريا  بمرض  إصابات 

معها وعالجها أوائل نوفمبر الماضي بحسب الشريف.

ندوة علمية حول مرض المالريا ببراك الشاطئ 

الثامنة  القوة  من  وحــدة  ضبطت 
تهريب  ــات  شــاحــن ـــدة  ع بــســبــهــا 
ــودع سبها  مــســت ـــوقـــود خــــارج  ال
الشاحنات  هــذه  كــانــت  النفطي 

قادمة من مصفاة الزاوية.
في  العمليات  وحدة  آمر   : وقال   
الشريف  مصطفى  الثامنة  القوة 

على  حصلت  القوة  إن  لفسانيا: 
بــقــيــام خمسة  تــفــيــد  مــعــلــومــات 
سائقين لشاحنات الوقود، بعملية 
تهريب إلى خارج المستودع، حيث 
الزاوية  رحلتهم من مصفاة  كانت 
ــودع ســبــهــا الــنــفــطــي،  ـــى مــســت إل
ولــكــنــهــم غـــيـــروا طــريــقــهــم عند 

المال  قويرة  بوابة  إلــى  وصولهم 
لتهريب  تمهيدا  المدينة  ليدخلوا 

مابحوزتهم من وقود. 
وأوضــح الشريف أن وحــدات من 
ضبظ  من  تمكنت  الثامنة  القوة 
على  القبض  وألــقــت  الشاحنات 
الشاحنات  واحتجزت  سائقيها، 
التواصل  وجــرى  القوة،  مقر  في 
النفطي  سبها  مستودع  إدارة  مع 
يجري  كما  الكمية،  هــذه  لتسليم 
لتسليم  أمنية  التواصل مع جهات 
الــســائــقــيــن فـــي أقـــــرب فــرصــة 

بحسب وصفه.

ضبط شاحنات وقود مهربة في سبها 

اختتمت بمدينة سبها فعاليات الملتقى 
السمع  وضــعــاف  الــصــم  لــدعــم  األول 
إليه  دعــت  الــذي  الجنوبية،  بالمنطقة 
ذوي  ومــســانــدة  لــدعــم  آفـــاق  منظمة 
اإلعاقة بالمنطقة الجنوبية. وشارك في 
الملتقى نشطاء وجمعيات مهتمة بذوي 
ووادي  سبها  من  الخاصة  االحتياجات 
عتبة  ووادي  الشاطئ  ووادي  البوانيس 
وبلدية  الغريفة  وبلدة  بيه،  بنت  وبلدية 

تراغن. 
قدمت خالل الملتقى العديد من أوراق 
الــعــمــل حـــول احــتــيــاجــات فــئــة الصم 
النواحي،  مختلف  في  السمع،  وضعاف 
كالتعليم وفرص العمل والدراسة بالخارج 
رئيس  وقــالــت  اآلمــنــة.  البيئة  وتوفير 
التفتيش والتوجيه في صندوق الضمان 
االجتماعي بسبها حليمة الفهد لفسانيا: 
إن األوراق العلمية المقدمة في الملتقى 
المست بشكل مباشر احتياجات الصم 

وضعاف السمع، مشيرة إلى أن الصم يعانون من ضعف 
على  الفهد  شددت  المجال  هذا  وفي  معلميهم،  تدريب 
ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لمعلمي الصم وضعاف 
السمع. وأكدت الفهد أن تدريب ورفع كفاءة معلمي الصم 
والبكم سيزيد من مستوى التحصيل العلمي لهذه الفئة، 
ايجابا على ماقد يقدمونه لمجتمعهم من  وينعكس هذا 
خبرات ومواهب وأعمال فنية بحسب وصفها. يذكر أن 
وتعليم  لتأهيل  واحــدا  مركزا  تضم  الجنوبية  المنطقة 
الصم وضعاف السمع، وسط دعوات في الجنوب الفتتاح 

أكثر من مركز وفي عدة مدن أخرى غير مدينة سبها.

البرنامج  لخريجي  تكريم  حفل  بنغازي  بمدينة  أقيم 
ــي اإلكـــتـــواري  الــتــمــهــيــدي الــعــام إلعــــداد األخــصــائ
وحضر  االجتماعي  الضمان  بصندوق  المتخصص 
رئيس  الــمــبــروك  احفيظة  إدريـــس  الــدكــتــور  الحفل 
الضمان  لــصــنــدوق  ــام  ــع ال والــمــديــر  إدارة  مجلس 
فيها  حياهم  المشاركين  في  كلمة  وألقى  االجتماعي 
وأثنى على كل الجهود المبذولة إلنجاح الدورة ، وفي 
بالدورة   ختام الحفل تم تكريم الموظفين المشاركين 
المخاطر  تخمين  علم  أو  ــواري  ــت االك العلم  ويعد   .
العلمي  المبحث  ذلــك  هو   Actuarial science
الذي يستخدم الطرق الحسابية واإلحصائية لتقدير 
حجم المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية. 
واالكتواريون هم األشخاص المؤهلون من حيث التعليم 
والخبرة في هذا المجال. العلوم االكتوارية تضم عدداً 
من المواضيع ذات العالقة، بما في ذلك االحتماالت 
وبرمجة  واالقتصاد  والتمويل  واإلحصاء  والحساب 

الحاسوب. ولعل جداول الحياة والوفاة التي تستخدمها 
شركات التأمين على الحياة هي أشهر تطبيقات هذا 
العلم. وقد شهد هذا العلم تغيراٍت ثورية خالل العقود 
القليلة الماضية مع انتشار الحواسيب فائقة السرعة 
النظرية  مع  االكتوارية  النماذج  بين  الحاصل  والدمج 

المالية الحديثة.
واليوم فإن العديد من الجامعات لديها برامج دراسية 
جامعية وعليا في العلم االكتواري، خصوصاً وأن بعض 
الدراسات تشير إلى أهمية وظائف االكتواريين وتزايد 
الطلب عليهم، حيث يوجد طلب على هذا التخصص 
والمؤسسات  والــبــنــوك  التأمين  شــركــات  فــي  ســواء 
االجتماعي  والضمان  التضامن  ومؤسسات  المالية 
والمعاشات وشركات التأمين واالستثمار أو حتى في 
والمالي  االقتصادي  بالقطاع  لها  عالقة  ال  مجاالت 
المخاطر  لحجم  تــقــديــرات  تقديم  تتطلب  ولكنها 

المحتملة.

ومساندة  لدعم  األول  الملتقى  أع��م��ال  اختتام 
الصم وضعاف السمع بالمنطقة الجنوبية

صندوق الضمان االجتماعي يكرم خريجي برنامج 
األخصائي اإلكتواري 

حطت على أرض مطار براك المدني طائرة تحمل على متنها 
ستقوم  حيث  بطرابلس،  الطيران  مصلحة  من  فنية  لجنة 
في  بتشغيله  اإلذن  إلعطاء  المطار  تجهيزات  بتفقد  اللجنة 
وخبراء  وفنيين  مهندسين  اللجنة  وضمت  المقبلة.  الفترة 
براك  بلدية  عميد  واستقبلها  المطارات،  وسالمة  أمن  في 
الشاطئ وعميد بلدية القرضة، وعدد من الحكماء واألعيان 
حماد  محمد  المدني  ــراك  ب مطار  مدير  ــال  وق ــوادي.  ــال ب
ومرافقه  المطار  في  اإلنجاز  نسبة  إن  لفسانيا:  أبوعزوم 
بلغت 90 % مؤكدا أن صاالت االستقبال والمغادرة صارت 
جاهزة إلى حد كبير، كما أكد أن االشتباكات التي شهدها 
المباني  في سالمة  تؤثر  لم  الماضي  العام  المطار  محيط 
التي تم إنجازها إال بشكل متواضع على حد وصفه. ويضيف 
أبوعزوم إن صالة مطار براك المدني تعد من أكبر الصاالت 
أربع  المطار تسيير من  ،و يستطيع  ليبيا اآلن  في مطارات 
وتجهيز  صيانة  أعمال  أن  يذكر  يوميا.  رحــالت  ست  إلــى 
ابريل  منتصف  في  انطلقت  قد  كانت  المدني  براك  مطار 

عام2014.

لمتابعة  فنية  لجنة  وص��ول 
تجهيزات مطار براك المدني 

 2 - أعلن أنا سارة محمد إبراهيم  بأن هذا هو 
اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني 

أم األرانب.
 2 - أعــلــن أنـــا خــديــجــة محمد صــالــح  بــأن 
مواليدي   عام  1926 وليس كما جاء بالسجل 

المدني سبها.      

إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة
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دورة تدريبية تطوعية حول البرمجة اللغوية العصبية
دورة  أعمال  األي��ام  ه��ذه  سبها  في  تتواصل 
للتنمية  آف��اق  منظمة  تقّدمها  تطوعية  تدريبية 
البشرية، حول البرمجة اللغوية العصبية، وتهدف 
ال��م��درس��ي��ن واع���ض���اء االدارة  إل���ى رف���ع ك��ف��اءة 
المدرب  وقال  المدينة.  في  التربويين  والمفتشين 
صالح  آف��اق  بمنظمة  البشرية  التنمية  مجال  في 
مساعدة  ‘لى  يهدف  التدريب  إن  لفسانيا،  محمد 
على  التعليمية  للعملية  والممارسين  المتابعين 
ابتكار طرق جديدة وحديثة في التعامل مع الطلبة، 
وتجنب استخداد العقاب الجسدي واللفظي معهم، 

نجاحها  اثبتت  الحديثة  التربية  ط��رق  إن  مبينا 
للطلبة.  العلمي  التحصيل  مستوى  من  الرفع  في 
وأضاف صالح إن الدورة تأتي ضمن حملة تطوعية 
توعوية تستهدف كل مدارس المدينة ومؤسساتها 
تجاوب  إن  موضحا  بالتعليم،  المعنية  االداري���ة 
المدرسين والمدرسات مع موضوع الدورة يتزايد 
تعاطيهم  على  إيحابا  ه��ذا  وينعكس  ال��وق��ت،  مع 
التدريبية  ال��دورة  وتستمر  ال��دورة.  في  وتفاعلهم 
من  عشر  الثالث  حتى  المعلمين  كفاءة  رفع  حول 

مايو الجاري بحسب صالح.

نواب من المنطقة الجنوبية يصدرون مبادرة 
لمعالجة االختناق في تنفيذ االتفاق السياسي

البرغثي يصل إلى العاصمة طرابلس قادما 
من مطار البريقة

برنامج االغذية العالمي: توزيع أكثر من 
1200 طن من المساعدات 

الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي يدينان 
الهجوم اإلرهابي أمام مركز بنغازي الطبي

■ فسانيا/ موسي عبد الكريم
الماضية  االي����ام  خ���ال  نظمت 
جمعية احرار القلعة لألعمال الخيرية 
الدعم  بعنوان  عمل  ورشة  والتطوعية 
من  ك��ل  برعاية  االجتماعي  النفسي 
الليبي  األحمر  الهال  سبها-  جامعة 
لنزع  الدنماركية  المجموعة  سبها- 
األلغام - صحيفة فسانيا- -المبادرة 
ال��م��دن��ي��ة م��ح��ور س��ب��ه��ا. وص��رح��ت 
لفسانيا زهرة شعبان المبروك "مدربة 
فريق  في  ب��ارز  وعضو  بشرية  تنمية 
الدعم النفسي بالهال األحمر الليبي 
عن  كانت  العمل  ورش��ة  إن   " بسبها 
وكيفية  ومصطلحاته  النفسي  الدعم 
ليس  النفسي  وال��دع��م  معه  التعامل 
الطيبة  بالكلمة  ولكنه  ب��ال��دواء  ع��اج 
التي  الحالة  من  االن��س��ان  تخرج  وأن 
عن  النظر  بغض  نفسيا  إليها  وص��ل 
استعمال األدوية أنا حاليا ضمن فريق 
المهمة  ه��ذه  ف��ي  أن��ج��ح  أن  وأت��م��ن��ى 

الذين  ال��دك��ات��رة  او  األس��ات��ذة  ضمن 
يلقون المحاضرات وان نكون داعمين 
نفسي  دع��م  يحتاج  م��ن  لكل  نفسيا 
المستشفيات  في  المتواجدين  مثا 
او مرضى الذين يبقون بالشهور بدون 
لألخذ  بحاجة  ه���ؤالء  معهم  ت��واص��ل 
واجتماعيا  نفسيا  ودعمهم  بأيديهم 
وصحيا بالكلمة الطيبة لتفريغ الطاقة 
السلبية والحزن واالكتئاب الذي يؤدي 
يستصعب  مستعصية  نفسية  لحاالت 
أمبارك  أحمد  وق��ال  بالعاج.  حلها 
لجمعية  التنفيذي  "ال��م��دي��ر  محمد 
احرار القلعة" : اول شريحة مستهدفة 
في  وهم  الكليات  طلبة  العمل  بورشة 
للضغوطات  متعرضة  عمرية  مرحلة 
حاليا  الموجودة  الضغوطات  في ضل 
والتي يمرون بها الدكاترة او األساتذة 
الورشة  الن  ثاثة  عددهم  ك��ان  حيث 
مدتها ثاثة أيام وتم اتصالنا بجمعية 
الهال األحمر التي رشحت لنا ثاث 

أس���ات���ذة ألل��ق��اء ال��م��ح��اض��رات وه��م 
النفسي...  الدعم  بجانب  مختصين 
وأض���اف : م��ن اب��رز اه���داف الورشة 
بالورشة  المشاركين  الطلبة  تأهيل 
وتقديم  واجتماعيا  نفسيا  وتأهيلهم 
الدعم النفسي والتمارين النفسية لهم 
الضغوطات  مع  التعامل  كيفية  لتعلم 
وقد اخترنا مجموعة طلبة من جميع 
طريقهم  وعن  سبها  بجامعة  الكليات 
س���وف ي��ت��م إي��ص��ال ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ى 
الكليات  داخ��ل  وزمائهم  اصدقائهم 
اسمه  التعليم  م��ن  ج��دي��د  ن��وع  وه���ذا 
تقوم  بان  التشبيك  طريق  عن  التعليم 
كبير  ت��ج��م��ع  ف���ي  م��ج��م��وع��ة  بتعليم 
المعلومة  إيصال  يتم  ثم  ومن  وشاسع 
ال��ازم��ة واألف���ك���ار ب��ص��ورة واض��ح��ة 
مباشرة  مباشر  بشكل  الطلبة  لباقي 
وسريع من دون داعي الى تكرار ورش 
العمل من هذا النوع والمرحلة الثانية 
م��س��اع��دة االخ��ري��ن وال��ت��أق��ل��م معهم 

الى  التوصل  سبيل  في  أفكارهم  ومع 
تصيبهم  التي  والضغوطات  العوائق 
المهم  الهدف  وهو  األخيرة  والمرحلة 
مميزة  مجموعة  باختيار  نقوم  سوف 
من داخل الورشة وسوف نقوم بتشكيل 
بسبها  النفسي  للدعم  واح���د  ف��ري��ق 
بحيث لو حدث وقدر الله مثا" نزوح 
معين من منطقة أو اشتباكات مسلحة 
للنزوح من منطقة  الناس  مما يضطر 
ألخرى يجب على الفريق الذي سيشكل 
التحرك والمساعدة بحيث يساعدهم 
التي  الضغوطات  من  االسترخاء  على 
وترويعهم  التهجير  مثل  لها  يتعرضون 
وع��ل��ى ال��ف��ري��ق ال��م��ت��ك��ون م��ن عنصر 
فالعنصر  رج��ال��ي  وع��ن��ص��ر  ن��س��ائ��ي 
للتخفيف  النساء  الي  يتوجه  النسائي 
امن  ال��م��ك��ان  ب��أن  وطمأنتهن  عنهن 
يقوم  الرجالي  والعنصر  ذلك  الى  وما 
بطمأنة الرجال والترويح عنهم ومدهم 

بالمساعدات الازمة وما الى ذلك.

ورشة عمل بعنوان الدعم النفسي االجتماعي

مصلحة االثار تحتفل باليوم العالمي للمتاحف
■ فسانيا/كوثر الفرجاني 

■  تصوير / أسامة مادي 
مايو   18 ال��ث��اث��اء  االث����ار  مصلحة  احتفلت 
2016 باليوم العالمي للمتاحف بمتحف قصر ليبيا 
ذاكرة  )المتاحف  شعار  تحت  طرابلس،  بالعاصمة 
للتذكير  وذلك  الشعوب(،  بين  السام  ومبعث  االمة 
وض��رورة  الحضاري  الموروث  بأهمية  والتحسيس 
والمتاجرة  والسرقة  العبث  من  عليه  المحافظة 
العديد  تعرض  بعد  الخطر  ناقوس  ولدق  والضياع، 
يشكل  ما  وه��و  والسرقات،  لانتهاكات  االث��ار  من 

تهديدا لذاكرتنا التاريخية وموروثنا الحضاري.
السيد  لآلثار  العالمي  باليوم  االحتفال   حضر 
بيت  ال��رؤوف  عبد  والسيد  االث��ار،  مصلحة  رئيس 
المال عميد بلدية طرابلس، والسيد موسى الكوني 
ومدير  ال��وف��اق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  نائب 
الشرطة  مكتب  ومدير  السياحية،  الشرطة  جهاز 
الدولية)االنتربول(، والسيد رئيس المنظمة الوطنية 
للثقافة والفنون، وعدد كبير من االدباء واإلعاميين 
الليبي،  الحضاري  وال��م��وروث  ب��اآلث��ار  والمهتمين 
وعدد من خبراء االثار والتاريخ الطبيعي... واتفقت 
من  يحصل  م��ا  على  االحتفالية  ض��ي��وف  كلمات 
ليبيا، واإلهمال  باآلثار في  انتهاكات وعبث مخجل 
للمتاحف  المتعاقبة  الحكومات  قبل  من  المتعمد 

بمختلف انواعها والتي تتوزع على الخارطة الليبية، 
وتتنوع في اشكالها وإحجامها ومقتنياتها من منطقة 
عمل  ال��ي��ات  خلق  ض���رورة  على  مؤكدين  ألخ���رى، 
تحمي  حازمة  تدابير  واتخاذ  العبث،  هذا  من  تحد 
واالع��ت��داء  النهب  من  الليبي  الحضاري  ال��م��وروث 
الذي ساهم في تصعيد  المتطرف  الفكر  ومحاربة 
على  صريح  تأكيد  في  رقعتها،  واتساع  االنتهاكات 
ذاكرة  على  المحافظة  بأهمية  الوعي  نشر  ضرورة 
التاريخ والحضارة الليبية التي امتدت لقرون تاركة 
الذي  الحضاري  مورثها  في  متجسدة  شواهدها 
خصوصية  لليبيا  وتعطي  سياحية  واج��ه��ة  يشكل 

وتفرد بين الدول.
 وتخلل االحتفال باليوم العالمي لآلثار برنامج 
خبراء  من  لعدد  علمية  ورق��ات  ع��دة  شمل  علمي 

االثار والمتخصصين، وكانت الورقة العلمية االولى 
وأنواعها(للدكتور  الليبية  المتاحف  )دور  بعنوان 
تناول فيها اهم المصطلحات  جمعة قرصيع والتي 
ماهية  موضحة  االث��ار  بعلم  المتعلقة  والمفاهيم 
المتاحف وأنواعها وإعدادها في ليبيا، وكانت الورقة 
الديناصورات  متحف  عن  )لمحة  بعنوان  الثانية 
والتاريخ الطبيعي بنالوت( للسيد احمد عسكر.. أما 
الورقة العلمية الثالثة كانت للسيد سيف الحسناوي 
بعنوان )االنتهاكات الواقعة على الموروث الحضاري 

الليبي وايجاد الحلول الازمة بلحد منها(.
للسيد  ختامية  بكلمة  االحتفالية  واختتمت   
فيها  وضح  والتي  ليبيا  متحف  مدير  كعوان  محمد 
الحمراء،  بالسرايا  ليبيا  لمتحف  الراهن  الوضع 
والمعوقات والمختنقات التي يعانون منها قي سبيل 
ان  مبينا  الليبي،  الحضاري  االرث  على  المحافظة 
الوضع االمني الراهن يشكل تهديدا صريحا لآلثار 
الليبية... هذا وعلى هامش االحتفال باليوم العالمي 
للمتاحف كان هناك معرضا لمتحف الديناصورات 
مصغرة  ن��م��اذج  حيث  بنالوت،  الطبيعي  وال��ت��اري��خ 
من  وغيره  والساحف  والتماسيح  للديناصورات 
وتكون  بالمنطقة  وجدت  التي  العلمية  االكتشافات 
والتاريخ  الديناصورات  متحف  اكتشافها  اثر  على 

الطبيعي بنالوت.

أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب من المنطقة 
الجنوبية مبادرة أطلقوا عليها اسم مبادرة الوئام الوطني 
االت��ف��اق  استحقاقات  تنفيذ  ف��ي  االخ��ت��ن��اق  لمعالجة 
السياسي، ال سيما فيما يخص تعديل اإلعان الدستوري 

وتوسيع قاعدة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.

وصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني 
يوم  طرابلس  العاصمة  إل��ى  البرغثي  المهدي  العقيد 
البريقة...  مطار  من  قادما   2016-5-19 الخميس 
مجلس  عضو  المطار  في  البرغثي  استقبال  في  وك��ان 
ع��دد من  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  السعيطي  ال��ل��ه  فتح  ال��ن��واب 
واجتمع  الدفاع...  ل��وزارة  المنتسبين  والجنود  الضباط 
البرغثي فور وصوله إلى طرابلس مع عدد من أعضاء 

المجلس الرئاسي في مقر المجلس بالكلية البحرية.
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  رئيس  ونشر 
التواصل  موقع  على  حسابه  في  تغريدة  كوبلر  مارتن 
كوبلر  وقال  بالبرغثي...  للقائه  تويتر صورا  االجتماعي 
مغادرته  قبل  معيتيقه  مطار  في  بالبرغثي  التقى  إن��ه 
لطرابلس بدقائق، وأثنى المبعوث األممي على البرغثي 

وقال إنه معجب بشجاعته حسب قوله.

بدأ برنامج االغذية العالمي بتوزيع أكثر من 1200 
طن من المساعدات الغذائية على أكثر من 106 االف 
شخص في ليبيا بالتعاون مع مؤسسة الشيخ " الطاهر 
الزاوي " الخيرية ووكالة اإلغاثة الليبية. وأعلنت منظمة 
االمم المتحدة للطفولة " اليونيسف " ان 1000 اسرة 
نازحة في مدينة الزنتان تلقت حقائب صحية ونشرات 
خال  من  المستهدفة  االسر  عدد  ان  مؤضحة  توعية، 
اسرة   2800 يبلغ  المدينة  في   " اليونيسف   " انشطة 
تم  التي  المواد  ان  إل��ى  المنظمة  واش��ارت  مستهدفة. 
النازحين  التقييم إلحتياجات  توزيعها جاءت بعد عملية 
ان  مضيفة  الخيرية،  لاعمال  الليبية  الجمعية  م��ن 
ال��م��ف��وض��ي��ة االوروب���ي���ة ه��ي م��ن ق��ام��ت ب��ت��م��وي��ل ه��ذه 

المساعدات االنسانية. 

استنكرت الحكومة المؤقتة الهجوم اإلرهابي الذي 
تنظيم  يد  على  بنغازي  مدينة  في  المدنيون  له  تعرض 
داعش ومن يتحالف معهم، مشيرة في بيان صادر عنها 
بنغازي  مدينة  تزيد  لن  اإلرهابية  األعمال  هذه  أن  إلى 
العصية إال إصرارا على استكمال مسيرتها للقضاء على 
اإلرهاب... وتقدمت الحكومة بتعازيها ألهالي الضحايا 
على  بيانها  في  مؤكدة  الحادثة،  هذه  في  قضوا  الذين 
تسخير كل إمكانياتها لمعركة الوطن ضد تنظيم داعش 
ومن يتحالف معه، كما حملت الحكومة المؤقتة المجتمع 
ألنهم  ؛  المسؤولية  ليبيا  إل��ى  األممية  والبعثة  الدولي 
باإلضافة  وح��ده،  اإلره��اب  يواجه  الليبي  الشعب  تركوا 
إلى حظرهم التسليح عن الجيش الذي يحارب اإلرهاب، 

بحسب ما جاء في البيان.
الوفاق  الرئاسي لحكومة  المجلس  أدان  ومن جهته 
الوطني الهجوم اإلرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا 
من المدنيين أمام مركز بنغازي الطبي، واصفا من قاموا 
الدينية  القيم  كل  من  تجردوا  بشر  بأنهم  العمل  بهذا 
واإلنسانية... وقال المجلس في بيانه إن هذه الجريمة 
ال��ت��ي طالت  ال��ج��رائ��م اإلره��اب��ي��ة  إل��ى سلسلة  ت��ض��اف 
المجلس  وتقدم  الكيش..  على ساحة  وآخرها  المدينة، 
بتعازيه ألسر الضحايا داعيا للجرحى بالشفاء العاجل... 
وقال المجلس إن هذه الجريمة وكل الجرائم اإلرهابية 
لن تمر دون عقاب رادع، وتعهد بأن يبذل جهده لتجميع 
كافة القوى للقضاء على الجماعات اإلرهابية واقتاعها 

من جذورها.
وكان قد سقط أربعة قتلى وعدد من الجرحى إثر 
يوم  الطبي  بنغازي  مركز  من  بالقرب  قذيفتين  سقوط 

االربعاء الماضي.
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وطن يغتاله أبناؤه !
يــال وطــٍن كافح وناضل األجـــداد من 
وبذلوا  الشرف  أجله وخاضوا معارك 
أرواحـــهـــم رخــيــصــة فــي شــأنــه سجل 
التاريخ أمجادهم بأحرف من نور في 
فكان   ، خاضوها  التي  المعارك  كل 
يال   ، للوطن فقط  وانتصارهم  موتهم 
ضده  وحيكت  أجيال  تسلمته  وطــٍن  
المؤامرات داخلياً وخارجياً نراه اليوم 
يغتال في كل صباح ومن أبنائه فوئدت 
كــل تلك الــمــالحــم فــي أذهــانــهــم ولم 
 . عليها  يتحسر  ذكــرى  إال  منها  يبقى 
النفس  غي  في  األبــنــاء  عقول  تاهت 
ـــاهـــت عـــقـــول من  ــــــذات وت وحــــب ال
أحــداث  مجريات  في  الوطن  سكنهم 
ــد لــلــعــقــل إدراكــــهــــا وفــهــمــهــا  ــع ـــم ي ل
من  ثلة  بأيدي  األحـــرار  إرادة  سلبت 
ــوطــن.  أبــنــاء هـــذا الــوطــن وُتــــرك ال
ــي فــتــنــة اســتــشــرت  ــوطــن ف اغــتــيــل ال
ألخــــيــــه،  األخ  عــــــــــداوة  لـــتـــخـــلـــق 
أخيه،  يقاتل  كــل  أبنائه  بين  وحـــرب 
عن  يدافع  وكل   ، على حق  أنه  ويظن 
حق ، وغفلوا أن ما يتقاتلون عليه زائل 
هامش  على  الوطن  وُتــرك  بزوالهم، 
عقولهم  وامتزجت دماء األبناء بترابه 
وكل قطرة تسقط منهم على ثراه تغرس 
سهماً مسموماً وملوثاً بخيانة ووجع أن 
أيضاً،  االبن  قتله  ومن  االبن  ُقتل  من 
أبــنــاؤه  سمح  عندما  الــوطــن   اغتيل 
هم  ليكونوا  يمتطوهم  ــأن  ب للغرباء 
ليتغول   ، الوطن  بها  يغتال  التي  األداة 
ــك الــغــربــاء عــلــى ثــــراه  فــمــا إن  ــئ أول
ســيــطــروا حــتــى كـــشـــروا عـــن أنــيــاب 
أبنائه  ولحم  الوطن  تنهش   مسمومة 
األمر  يعد  فلم  وتنكيل  وقتل  ذبح  بين 

ـــل أن أصــحــاب  ب ألصـــحـــاب األمـــــر 
ــم يــعــد لــهــم شــيــئــاً إال األمـــَر  األمـــر ل
الوطن  أبــنــاء  تدعس  داعــش  فهاهي 
وحائر  ومتشمت  مطبل  بين  ونــحــن 
. أمره  على  مغلوب  ومأسور  ومتزمت 
أبــنــاؤه  امتهن  عندما  الــوطــن  اغتيل 
وراء  من  يقتاتون  فأصبحوا  التهريب 
سباق  فــي  والــســمــوم  البشر  تهريب 
ـــراه عــلــى الــطــرقــات وهــم  مــحــمــوم  ت
ليزرعونها  بــشــريــة  قــنــابــل  يحملون 
الكارثة  متناسين  الــوطــن  أنــحــاء  فــي 
وكــتــائــب   ، بــالــوطــن  يفعلونها  ــتــي  ال
ــوطــن  ــا مـــن ال ــه ــوت ــن تــكــتــســب ق ــم م
ــاجــر مــعــهــم كــســبــاً  ــت لــتــحــرســهــم  وت
. الــزؤام  بالموت  يلوح  وطعناً  للحرام 
التجارة  امتهنوا  بمن  الــوطــن  اغتيل 
والتى وصفها ال يعدوا الدعارة فتملكوا 
في  الوطن  اقتصاد  ليضربوا  الحرام 
مقتل بمضارباتهم القذرة غير عابئين 
إال بــمــا يــدخــل لــلــخــزائــن والــجــيــوب 
المحبوب  بالوطن  يتشدقون  وتراهم 
على  مكسوب  ماهو  يتعدى  ال  وحبهم 
ليقهر  الــمــغــلــوب  ــمــواطــن  ال حــســاب 
أصبح  الذي  الوطن  هذا  في  اإلنسان 
القهر  يعيش  أن  إال  الحياة  من  له  ما 
تلو القهر وال أمل يلوح في األفق نراه 
فأصبح المواطن يلهت طوال يومه وراء 
مرتب في مصرف ال يستطيع الوصول 
إليه وبين تدبير معيشة أصبحت ظنكاً 
دماً  يبكي  بائس  مذهول  وهو   ، عليه 
أبنائه  أمام  وهو يطأطئ رأسه خجالً 
. يومهم  قــوت  لهم  يجلب  أن  عــاجــزاً 
اغتيل الوطن في ثلة تملكت بجبروتها 
على رؤوس األشهاد وهي تقفل مصدر 

لتعيش  وتــســرقــه  الشعب  هــذا  قــوت 
بأنها  وتتشدق  التفرعن  مجون  هــي 
ال  وكأنهم  الشعب  هــذا  قــوت  تحفظ 
إال  يقتات  ال  الشعب  هذا  أن  يدركون 
فحفظوا  لهم  الوحيد  المصدر  بذلك 
القوت وأطلقوا على صاحبه رصاصة 
الموت فقط ليصنعوا ألنفسهم مجداً 
قول  يعدوا  ال  حقيقته  في  هو  كــاذب 
)أنـــا ومـــن بــعــدي الــطــوفــان ( فكان 
. مهان  وشعبه  الوطن  وأصبح  ماكان 
الطفولة  اغتيال  فــي  الــوطــن   اغتيل 
استبدلوا  ومن  أبنائه  بيدي  والــبــراءة 
أفـــواه  اغتيلت  ــاءه  ــدن ــال ب اإلنــســانــيــة 
ـــــــــوز كـــانـــت  ــــصــــدح بـــالـــحـــق ورم ت
ــق لــتــكــمــم أفـــواهـــهـــم .  ــطــري تــنــيــر ال
الحرابة  امتهن  بمن  الــوطــن  اغتيل 
ــم  ــه وأمــالك ـــاس  ـــن ال أرواح  لــيــســلــب 
امتهن  بمن  الوطن  اغتيل   ، وأرزاقهم 
من  هــم  فها  الخساسة   و  السياسة 
قد  أمره  على  المغلوب  المواطن  كان 
بعد  يراهم  البالد  ليقودوا  اختارهم 
أن تملكوا األمر وقد ُفضحت نواياهم 
ــه  ــراوات فــتــاجــروا بــالــوطــن وســلــبــوا ث
بالوطنية. ينعقون  وهــم  وأهــدروهــا 
 وكأن الوطن قد ورثوه بالوصية فمن 
استطاب  الحكم  كرسي  على  تمترس 
قبل  من  مكلف  أنــه  وتناسى  مجلسه 
هذا الشعب فكان الكذب ديدنهم وهم 
بأفعالهم  تشظى  قد  الوطن  أن  يرون 
يهمهم  فال  للسلطة  وحبهم  وتزمتهم 
رأس  على  بقاؤهم  ســوى  الــوطــن  مــن 
المشهد وكل شيء زائل إال هم فتراهم 
يتقاذفون بالقيم واألخالق ليستبدلوها 
بالفساد فنهبوا ودمروا وجعلوا أنفسهم 

بيادق للعب بأيد 
ــة تــمــول  خــارجــي
ـــوطـــن  دمـــــــار ال

غير موقنين بأن ما يدمر هو وطنهم .
حــدوده  تركت  عندما  الــوطــن  اغتيل 
ودب  هــب  مــن  كــل  يدخلها  مــشــرعــة 
فـــكـــان ســـاحـــة لـــكـــل مــــن ضـــــاق بــه 
كسب  وراء  وســاع  هــارب  وكــل  الحال 
من  وأصــبــح  حـــدوده  انتهكت  الــمــال، 
يومه  قـــوت  يستجدي  ــاألمــس  ب كـــان 
واألفــعــال  بالقول  علينا  يتطاول  منا 
األقوال  بــأرذل  وشعبه  الوطن  ويصف 
ــح الــمــواطــن مــن هـــذا الــوطــن  وأصــب
الجربان  كالقط  مواطنه  ويعامل  يهان 
وكل  وشعبه  الــوطــن  مــن  بقى  فــمــاذا 
كثير  مــن  قليل  إال  يكن  لــم  ماسردنا 
ــذكــر هــاهــي خــمــس ســنــوات مــرت  ي
ــســادســة تــطــوى أيــامــهــا ولـــم يلح  وال
ما   ، للتفاؤل  يدعو  شيئاً  ــق  األف فــي 
تركت  الوطن  هــذا  في  الفتنة  خلفته 
ـــهـــا . ــطــول أمـــد زوال شـــروخـــاً قـــد ي
ولكن األمل بالله يبقى ونحن الزائلون 
،أن ما تم سرده لم يتعد الواقع فكيف 
التي  والصورة  المستقبل  قراءة  يمكن 
إدراكها  أو  فهمها  نستطع  لم  أمامنا 
لهول ما تضمنته فكل ما حدث فيها قد 
تجاوز حدود التوقع ولم يكن ما حدث 
ويحدث اآلن يتصوره أكثر المتشائمين 
وحتى  المفكرين  عقول  تجاوز  إنه  بل 
األعداء الذين تربصوا بنا وكالوا إلينا 
الخروج  توقعهم  فــي  يكن  لــم  الــعــداء 
. ليبيا  فــي  يحدث  الــذي  هــذا  بمثل 
ــوطــن؟ ــال ب ــنــاه  فــعــل الـــــذي  مـــا  إذن   

 ألم نغتاله ؟

كانت  سبها  فــي   2014 يناير  حــرب  انـــدالع  قبيل 
وضع  على  قاربت  الجنوب  في  العسكرية  القيادات 
بالجنوب  الجيش  هيكلة  إلعـــادة  األخــيــرة  اللمسات 
من   بــالــرغــم   الــمــعــهــود   الكالسيكي  للنموذج  وفــقــاً 
آنذاك  المركزية  الحكومات   خلقتها   التي   العوائق 
التغيرات  من  جملة  حدثت  الحرب  تلك  نهاية  بعد  و 
 ، للمدينة  جــديــدة  ســمــات  شكلت  الــّتــي  والــتــحــوالت 
تحولت المدينة إلى مناطق نفوذ قبلية وأخرى عرقية 
" وما  المسخ االقليمي   " . أشالء يسيطر على أغلبها 
تحولت  التي  "القبائل  عليه  تتقاتل  الشتات  من  تبقى 
مجيشة  سياسية  تيارات  إلــى  اجتماعية  حاضنة  من 
الدفاع  شــرف  اجتمع   " جميعاً  منا  غفلة  وفــى  فجأة 
، أغلقت المدارس و تالشت  على االنتماء والفكر معاً 
وحدة   30 من  أكثر  وتبعثرت  العامة  الخدمات  أغلب 
عسكرية أصبحت تلك المقار مجرد أوكار للهجرة غير 
المسلحة  للعصابات  نجوم  خمس  وفنادق  الشرعية 
ال  صرنا  الجامعات  و  البيوت  عسكرة  البديل  فكان 
الخدمات  عن  البحث  و صار  محاور  إال  المباني  نرى 
متطلبات  بــعــض  و  التعليم  عــن  الــحــديــث  و  الــعــامــة 
شالالت  بعد  أحــداً  يعجب  يعد  لم  و  مخجالً  الحياة 
ــتــحــريــض والــحــقــد  ـــاء وحــــل مــحــلــه حــديــث ال ـــدم ال
والــبــحــث الــمــحــمــوم عــن مــصــادر تــمــويــل غــزواتــنــا.
 "غزوات حبيبتي انظري إنى أقاتل " حبيبي : ال تموت . 
مؤسسة  ســور  وراء  المتمرس  الفارس  ذاك  وحبيبها 
عامة يرسل قذائف الموت عبر فتحة خرقها بسورها 
قبيل المغيب ال يدري من يصيب وعند الصباح يستيقظ 
عديم اإلنسانية ليزف األخبار السارة إلى الحمقى عبر 
قروبات التواصل االجتماعي يدخلها كالفاتحين وسط 
تهليل وتكبير وفخر ال نظير له ويستمر الموت والفزع 
والهلع إلى أن تركد التجارة حينها ينتفض مارد الوطنية 
ويخرج بوفاق ركيك "تحت اسم المصالحة إو الهدنة " 

لم تصدع به حناجر المتضررين  بيانه أطول من مواثيق 
األمم المتحدة كل سطر فيه ينادى بالجيش واإلجهار 
أن  متناسين  القطيع  شجاعة  إلى  يفتقد  الذي  باألمن 
ــردة"  "ال حــرب  منذ  تالشت  الجنوب  في  الجيش  نــواة 
حرب يناير و بعد فشل القرار رقم 2 لسنة 2014م 
المقار  وتسليم  الجنوب  أمن  قوة لحفظ  بشأن تشكيل 
للقوة الثالثة وتنفيذ بنود االتفاق   سلمنا أمرنا لغيرنا  
جلجلة  مهمشون" نصدح   " حلولنا   اليقبل  وغيرنا 
مطالبين  باألمن  مطالبين  الوطن  بقاع  كل  في  بها  
و  ثم  الرسمية  البدلة  ذو  والعسكري  الشرطي  بــذاك 
وابــل  نمطر  الــواقــع  ضغط  وبحجة  مقيتة  بانهزامية 
الموت على شرطي أو عسكري تطوع لحماية مؤسسة 
تابعة لنا جميعاً في الوقت الذى تهكمنا ونبذنا سلوك 
ترويض  في  فشلنا   ، المسلحة  والعصابات  المليشيات 
أنفسنا فشال ذريعاً  وفى ظل  الزوبعة التي باتت تهيمن 
تنظيم  إخــوة  شهوة  تــزداد  القانون  غياب  وفــي  علينا 
واإلداري  المالي  الفساد  " ممتهنو  السلوك  الدولة في 
الدولة  من  تبقى  ما  خزينة  فض  في   " بالمؤسسات 
والنازحين  األمني  الوضع  تدهور  بحجج  جيوبهم  في 
الحبيب وديوان  الغالي  والجنوب  والعطايا  والمهجرين 
الفساد  أبـــوي  ومــن  أرقــامــاً  ذلـــك   أثــبــت  المحاسبة 
الوطنية  "المفخرة  ولــدت  األمنية  المؤسسة  وضياع 
وهى عصابات الحرابة" التي تعلمنا كل يوم درساً في 
مفهوم المصالحة الوطنية "ذات أهداف " والتي تنهش 
الحياة  متطلبات  قلة  من  يعاني  ال  الذى  الموطن  لحم 
اليومية فقط بل أغلقت أمامه حتى الطرق المؤدية إلى 
أمامهم و ال أسوأ منهم غير  ليكون لقمة سهلة  منزله 
رسالتها  تخون  التي  االرتزاقيين  المثقفة  الطفيليات 
الصد  في  المعرفة  أدوات  وتوظف  الناس  حماية  في 
الفساد  لتمكين  الوعي  تزييف  و  اإلصــالح  سبيل  عن 
والنهب. البطش  من  المزيد  ممارسة  من  واالستبداد 

يبدأ  أن  هــنــا  الــمــفــتــرض  ومـــن   
المدني  المجتمع  على  الــرهــان 
محل  ليحل  أو  ــطــرق  ال لــيــرســم 
بمهام  ليقوم  الــدولــة  مؤسسات 

سواء كانت سياسية أو إغاثية أو حتى أمنية في بعض 
تجارب  هناك  بل  تصور  مجرد  هذا  يكن  ولم  األحيان 
للمجتمع المدني فى العالم أثبتت قدرتها على مواجهه 
. المستقرة   غير  البيئة  تفرضها  الــتــي  التحديات 
ولكن في الحالة الليبية"والسبهاوية"  يختلف األمر كلياً 
فأول مرة نرى مجتمع مدني يأتمر بالعصابات المسلحة 
فيها  بما  خدماتها  وكل  الرسمية  للمؤسسات  الموازية 
و  األيــادي  ارتعشت  وهكذا  مصالحها  تخدم  اللسانية 
لطالما جلجلت  بالحق ألنها ال تخدم  ألجمت أصواتاً 
أبداً متطلبات المرحلة وسادت ثقافة تنمية الجماجم إلى 
أجل غير مسمى ، يجب أن يدرك الجميع أن األرضية 
هشة   صــارت  تعنتنا  و  مراهقتنا  تحتمل  كانت  التي 
يتالعب بجلها المحيط االقليمي الذى ال يزال مستمراً 
في قذف عناصر عدم استقراره إلينا وأن العالم اليوم 
وأولئك الذين يتغنون بالوحدة الوطنية ال يتساءلون عن 
تاريخ دون أو حتى عن الهوية أو أنك تملك رقم وطني 
بل  دم  رابطة  أو  تــراث  أو  يتردد  بيت شعر  أو  )ال(  أو 
على قدر ما تملك من قوة والقوة لن تكون دون اجتماع 
الجهد  بــذل  واجبنا  الحكومات  تعاقبت  مهما  الكلمة 
إلعادة جسور الثقة بين ثنائي الصراع  لتحقيق السالم  
المنشود والعمل على تحقيقه بأفضل الوسائل الممكنة 
وبكل طاقاتنا وبعد ذلك ال يهم أن ننجح أو أن نخفق .
 فــاإلخــفــاق فــي مــحــاولــة البحث عــن الــصــواب خير 
وال  الله  يسألنا  لن  و  الخطأ  تثبيت  في  النجاح  من 
نحن  ننجح   لــم  لــمــاذا  القادمة  األجــيــال  وال  التاريخ 
 . الليبية  األمــــة  شــتــات  لملمة  ــي  ف الــجــنــوب  أهــــل  

ولكن الجميع سيسأل لماذا لم نحاول؟ 

سوداوية الواقع ال تسقط الواجب الوطني

ابراهيم عبد السالم فرج 

محمد أحمد األنصاري

عزالدين كشالف

أنه شعاراً  بريوش طرابلس  الطريف في  من 
لعلم إمارة طرابلس التي لم تدم لسن الفطام 
في حضن الدادا، ومملكتنا التي أنهت مرحلة 
األحداث ، ووصولها لسن الرشد لتجد نفسها 
البالغين، فقصة  على  تطبيقه  يتم  قانون  أما 
"الــكــورواســون"   قديما  المعروف  الــبــريــوش  
فهناك الكثير يعرف ما يرمز إليه  البريوش 
كوصف  الــبــروش  حديثا.  إليه  تطور  ومــا   ،
لطرابلس الكسولة ومعدومة النخوة والرجولة 
الهالل  كما  وصــفــهــا(،  للبعض  يحلوا  )كــمــا 
والنجمة في رايات العديد من الدول العربية 
تفكير  في  يكن  لم  وإن  ،حتى  للتبعية  يشير 
التاريخي  فكرها  يبقى في  وإنما  الدول  هذه 
تطمح  لدولة  محفز  وهو  العصماليي،  لدولة 
)ولنقل  المنطقة  في  أطماعها  استعادة  في 
العلية  الدولة  سلطان  رايــة  تحت  أمجادها( 
تنقاد  أن  السهل  من  يكون  وربما  العثمانية، 
العديد من الدول بالتبعية التاريخية والتي لم 
تتمكن يوما من اجتيازها مرحلة القصور، )ال 
آل عثمان وال  دولــة  تاريخ  الخوض في  أريــد 
الشرع في  التساؤل عن حكم  وال  توسعاتهم، 
أكل البريوش، وال البحث في مدى صحة من 

أكل بريوش كمن أكل مسلم(.
الهالل ونجمة أو )عدة نجوم( هو رمز ضمن 
بلدان  في  زمن  منذ  استخدمت  رموز عديدة 
الوسطى.  وآسيا  المتوسط  البحر  شرق  في 
مشابهة  رمــوزا  أو  الرموز  هذه  تستخدم  كما 
فإن  أيــًضــا  مسلمة،  غالبية  ذات  بــلــدان  فــي 
رمزا مشابها هو ضمن علم منظمة الصليب 
والهالل األحمر الدولية عندما غزت جيوش 
العثمانيين آسيا الصغرى واألناضول وضعوا 
الهالل  أصبح  والحقا  علمهم،  على  الهالل 
والنجمة رمزا خاص باالمبراطورية العثمانية 
الذي تم اعتمادها في 1844م ، استمر ذلك  
حتى بعد إالجمهورية التركية، كما ظلت بلدان 
كانت ضمن الدولة العثمانية في تبني الرمز 
العصر  فــي  االســتــقــالل  بعد  أعالمها  على 
تونس   ،)1918( أذربيجان  مثل:  الحديث 
في  وليبيا   )1958( الــجــزائــر   ،)1956(
)1951( ثم )2011(. نفس الرمز استخدم 
في  الوجود  حديثة  لبلدان  وطنية  أعالم  في 
ماليزيا   ،)1949( باكستان  مثل  عهدها 

)1948( وموريتانيا )1959(.
بالقسطنطينية  مرتبطا  الهالل  كان  تاريخيا 
حتى على زمن فيليب المقدوني. بينما غالبا 
ما ترمز النجمة إلى كوكب الزهرة التي كثيرا 

ما تشاهد بالقرب من القمر.
في سبعينيات القرن العشرين أصبح  الهالل 
ــة،  رمـــزا مــرتــبــطــاً بــالــجــمــاعــات اإلســالمــوي
في  استخدم  كما  بها،  المرتبطة  واألحـــزاب 
أعالم أخرى ومنها أمة اإلسالم في الواليات 

المتحدة.
فلننتظر إقرار الدستور، والذي كان يجب أن 
يتضمن مادة تقر إصدار قانون لتحديد راية 
الوطني،  ونشيدها  الرسمي  وشعارها  الدولة 
للمنافسة  أتموا  طرحهم  قد  يكونوا  أن  بعد 
بين المبدعين، ثم يتم تحديد موصفات العلم 
وأبعاده وألوانه وقياسات رسمه إذا ما احتوى 
شكال يــرمــز لــلــدولــة، وأوقـــات وأمــاكــن رفع 
الراية والمناسبات التي تتطلب ذلك  وجميع 
ما يجب فعله عند رفع العلم وعند إنزاله، كل 
ذلك يجب أن يكون محددا في مواد القانون 
تفصيال، كما يتم تحديد شعار الدولة، وتحدد 
الدولة  شعار  رفع  عليها  يجب  التي  الجهات 
النوتة  القانون  يحدد  أن  يجب  كما  والعلم، 
يعزف  ولــمــن  الــوطــنــي  للنشيد  الموسيقية 
ومــتــى يــعــزف، ومــع ضـــرورة وجـــوب احــتــرام 
القانون  ينص  أن  والنشيد،  والشعار   الراية 
ال  من  على  تطبيقها  الواجب  العقوبات  عن 
النقاط  بعض  هذه  القانون،  بنصوص  يتقيد 
بما  أدرى  القوانين  صياغة  في  وللمختصين 

يجب فعله.

ال������ب������ري������وش 
ال��ط��راب��ل��س��ي 

والهالل 
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تقرير وتصوير : عبد المنعم الجهيمي 

قراءات على ضفاف المهرجان

السوري  بالفيلم  المهرجان  عروض  انطلقت 
بيك  تحسين  نــاديــن  للمخرجة  "روزنـــامـــة" 
والمهتمين  المخرجين  مــن  عــدد  بحضور 
ومشاركة  الــجــنــوب،  فــي  السينما  بصناعة 
الكتاب واألدباء وأعضاء من مكتبة  عدد من 

اليونيسكو بسبها. 
"روزنـــامـــة"  القصير  الــســوري  الفيلم  كـــان 
موفقة  بداية  الصاعدة،  السورية  للمخرجة 

لمهرجان أيام سبها للفيلم القصير. 
تحت  دمــشــق  ساكني  عــن  يتحدث  فالفيلم 
من  الحرب  جــراء  يعيشونها  التي  الضغوط 
ويتماهى  يــعــتــاش  أن  ــحــاول  ي شـــاب  خـــالل 
الفنان  تألق  بــالده،  في  الدموي  المشهد  مع 
الذي تمكن من إيصال إحساسه  وسيم قزق 
أن  دون  وسلس،  مباشر  بشكل  للمشاهدين 

يتحدث.
كانت الموسيقى التصويرية رائعة وعبرت عن 
جميع  رافق  فيروز  صوت  الموجودين،  حالة 
األحداث رغم طغيان أصوات التفجيرات بين 
حين وآخر، لحظات الهدوء في الفيلم كانت 
موفقة إلى حد كبير تجعل المشاهد يتمنى ما 

يتمناه البطل وهو استمرار الهدوء. 
لفتت  والــتــي  المشاركة  األفـــالم  أبـــرز  ومــن 
للمخرجة  "التنابلة"  فيلم  كان  النقاد؛  انتباه 
ــوب عرض  وأســل مغاير  مــمــدوح، طــرح  آيــة 
اعتمد  بامتياز،  مصرية  حدوثة  نمطي،  غير 
بشكل كامل على رسومات بالرصاص تتحرك 
وتــتــنــاغــم فــي مشهد روائــــي جــمــيــل، يــذّكــر 
أو  حسين  لطه  كالسيكية  بروايات  متابعيه 

نجيب محفوظ. 
ويكسر  داع���ش  ي��ح��اك��م  فهمي  س��ام��ح 

القيود
على  فهمي  سامح  المصري  المخرج  ــار  أث  
داعش،  محاكمة  رائعته  في  السينما  قواعد 
الدجما  لمدرسة  تطبيق  أكبر  فيلمه  فكان 
القواعد  كسر  مدرسة  وهــي  السينما-  في 
الهولندي  أسسها  وقد  المعهودة،  السينمائيه 
بشكل  فاشتغل   -  1995 تريير  فون  الرس 
محترف على المؤثرات الصوتية، وبرع أبطال 
الفيلم في إيصال إحساسهم للجمهور، فكانت 
كل  عن  تام  بتجرد  الجميع  عاشها  محاكمة 
شيء، كما كان الممثلون على درجة عالية من 

االحترافية والمصداقية في العمل. 
قوس قزح المفاجأة

لمخرجه  قــزح  قــوس  البحريني  الفيلم  كــان 
في  المقاييس  بكل  مفاجأة  الشيخ  محمود 
الرغبة  معضلة  الفيلم  تناول  سبها،  مهرجان 
حوارات  المجتمع،  وقيم  قيود  مع  وتعارضها 
يعتمر  ما  تحاكي  كانت  ولكنها  قليلة  الفيلم 
لدى اإلنسان من رغبة ال تعرف القيود، نجح 
الشيخ في اتباع منهاج جرئ قد ال نستوعبه 

اآلن. 
الفيلم الليبي القصير)إذاعة أجدابيا(

على  وجماال  رونقا  أضافت  جميلة  إضــاءة   
سبها  أيام  لتظاهرة  الختامي  اليوم  فعاليات 
الصورة  في  بوضوح  تميز  القصير،  للفيلم 
الفيلم عالقة  لنا  الفكرة، رصد  وبساطة في 
صارت  عالقة  والــراديــو،  البطل  بين  جميلة 
أزلية بالنسبة لراع لن يجد ما يؤنس وحدته 

غير الراديو. 
كانت هذه أبرز األفالم المشاركة في الدورة 
يقول  القصير،  للفيلم  سبها  أيام  من  األولــى 
للفيلم  سبها  أيام  لمهرجان  الفخري  الرئيس 
القصير المخرج عبدالله الزروق لفسانيا: إن 
األفالم المشاركة امتازت بجرأة الطرح وتنوع 

الزوايا التي قد تتناول مواضيع متقاربة. 
مضيفا أن المخرجين الشباب الذين شاركوا 
بحرفية  تمتعوا  المهرجان،  فــي  بأفالمهم 
التي توصل  المهنية  الزوايا  اتخاذ  عالية في 
الصورة بشكل جيد للمتلقي، كما أنهم برعوا 

في استخدام الكاميرات بأنواعها
األفالم  مما أضفى جمالية على  وأحجامها، 

المعروضة بحسب وصفه. 
انتهت أيام سبها للفيلم القصير ونجحت في 
معروف  هو  لما  تماما  مغايرة  أجــواء  إضفاء 
يتكون  بدأ  لسبها  مشرق  وجه  المدينة،  عن 
جلد  وعــشــاق  الــظــالم  خفافيش  عــن  بعيدا 
الذات، ممن أرادوا لهذه المدينة أن تعيش في 
ظالم هم ملوكه وواضعي تفاصيل مشهديته 

الدموية.أ

في بادرة هي األولى من نوعها شهدت قاعة المسرح الشعبي بسبها انطالق تظاهرة 
التي  القصير"  للفيلم  "أيام سبها  القاتم فكانت  المدينة  سينمائية غيرت من وجه 
نظمتها هيئة السينما والمسرح والفنون بالمدينة عرض فيها أكثر من ثالثين فيلما 
والمغرب  العراق وتونس  والبحرين وكردستان  قصيرا، يمثلون مصر وليبيا واألردن 

وإسبانيا والواليات المتحدة. 
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د. آمال الهنقاري

 )1( ماذا بعد يا سادة ؟
به  أتــوجــه  ســـؤال محير   
إليكم .. أنا المرأة الليبية. 
أنــا  الــبــنــت  ـــا  أن األم  ـــا  أن

األخت،أنا الزوجة. 
ــد؟  وإلــــى أيــن  ــع ومــــاذا ب
إلى  األوضـــاع؟  بنا  تسير 

األسوأ؟ وما هو األسوأ في نظركم؟
يا مسؤولينا ويا إخوتنا ويا رجال أعمالنا .. يا 

مثقفينا ويا شيوخنا ويا معلمينا وشبابنا 
يا كل من قدر له أن يكون معنا هنا شريك في 
األطفال.  صرخات  سمعتم  لقد  الوطن.  هذا 
ووصلتكم  وآالمهم  المرضى  أنين  وشاهدتم 
والعجزة  والمهجرين  المختطفين،  أخــبــار 
زمن  في  أصبحنا  لقد  وأوجاعهم  والمسنين 
بدل  القبور  إلــى  أبنائها  األمــهــات  فيه  تــزف 
الصغير  على  الكبير  فيه  ويبكي   .. الــخــدور 
وماذا  الضمير!  وينقصنا  المصالح  –وتنازعنا 

بعد؟  
لقد أصبحنا الذليل في وطنه ..وصاحب المال 
الفقير وماذا بعد يا سادة؟ سؤال ليس إال، لقد 
لي  يبدى  لجار  القمة  يروى في  صرنا حديث 
أسفا وصديق يشحت من أجلي الخبز والمأوى 
والكسوة وليته يشحذ الهمة، فنحن ننتظر غيبا 

توارى تاه في العتمة  .
ولمن  سؤالي  يجيب  من  بآخر  وليس  وأخيرا 

ستكون الكلمة ؟ 
)2(  سؤال ليس إال

اإلنسانية  االحتياجات  عن  أحد  يتحدث  لم   
وشهر  األسرة  رب  والتزامات  الليبى  للمواطن 
المؤتمرات  كــل  فــي   ، ـــواب  األب على  رمــضــان 
والقتال   والسالح  التسليح  عن  فقط  الحديث 
مزيدا من الدم والقتل واالقتتال ينتظر الليبيون 
ونسيجهم  ثرواتهم هدرت  أن  يدركون  ال  وهم 
وعائالتهم  يتمت  وأطفالهم  تمزق  االجتماعي 

شردت --- إلى متى ؟ وماذا بعد ؟ 
من  كــم  وســط  لها  إجــابــة  ال  حيرتني  أسئلة 
عالم  في  نراها  أصبحنا  التي  إنسانية  الــال 
الــمــتــنــاقــضــات الــــذى نــعــيــش فــيــه فـــى زمــن 

الالمعقول والالمقبول 
)3( كل إنسان مبدع على طريقته

وجعله  بالعقل  وميزه  االنسان  الله  خلق  فقد   
يعيش حياة تتأرجح بين الحلو والمر ومن هذا 
عن  يتوقفون  ال  المبدعين  أن  أقــول  المنطلق 
الصعبة  اللحظات  يستثمرون  إنهم  بل  اإلبداع 
واألزمات لخلق اإلبداع فكم من كتب صدرت 
اختراع  من  وكم  الفراش  طريحي  وأصحابها 
–وقد  العمر  آخر  فى  وهو  مخترعه  به  أجــاد 
جعلنا الله وقدر لنا أن نكون ذوي أدوار محدودة 
أعمارنا  فــى  الله  أطــال  ومهما  كبرت  مهما 
أنفسنا  بتوظيف  نحن  اختياراتنا  فقط  وتبقى 
وتقديم إبداعاتنا بالطريقة التى نراها مناسبة 
–ولعل خير دافع لنا كى  ال نيأس ونستمر فى 
التى  لنا  الخلق  والعطاء نصيحة سيد  اإلبداع 
: قال رسول  الله عنه قال  رواهــا أنس رضي 
الله صلى الله عليه وسلم : ) إن قامت الساعة 
وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم 
سخرعقولنا  اللهم   ) فليغرسها  يغرسها  حتى 

لما ينفعنا وننفع به غيرنا .
)4(القيمة المادية

 القيمة المادية ليست مهمة ولكن المهم مدى 
حاجة  تكون  أحيانا  القيمة  لتلك  احتياجنا 
كانت  فمهما  نتوقع  مما  بكثير  أقــل  اإلنــســان 
فى  صغير  لغيرك  تمنحه  الــذى  الشىء  قيمة 
نظرك إال أنه قد يكون بالنسبة له هو البلسم 
الشافي والكافي لتلبية حاجة ملحة قد ال تكون 
منظورة لك  فالعبرة ليست بقيمة ما تعطي أو 
تهب بالنسبة لك ولكن العبرة بقيمتها لدى من 
يحتاجها فال تستحي من الجود  بالقليل فربما 
ما هو قليل فى نظرك هو ما يلبى حاجة غيرك 
أذكركم  الكريم  الشهر  أبواب  على  اآلن  ونحن 
والهبات  الــصــدقــات  بأهمية  نفسى  وأذكـــر 
ــم بخير  ــت ومــشــاركــة اآلخــريــن وكـــل عـــام وأن

ورمضان كريم.

ت
فا
ق
و

انتشرت في الفترة األخيرة بمدينة سبها ظاهرة 
األخالق  وتعافها  ــدان  األب منها  تقشعر  للغاية  سيئة 
السوية وتجرمها الديانات السماوية وهي ظاهرة إلقاء 
يقارب  القمامة حيث تم رصد ما  القتلى في مكبات 
القمامة  حاويات  بين  ومرمية  مقتولة  حــاالت  عشر 
الحاالت حالة  وآخر هذه  الصحي  الصرف  وشبكات 
بمكب  ومرميا  مقتول  وجد  الــذي  المصري  الطالب 
له  زمالء  وهم  القتلى  اكتشاف  ليتم  الجديد  منطقة 
الظاهرة  هذه  أن  األمر  في  والغريب   ، مثله  وأطفال 
الخطيرة التي تعتبر انحدار غير مسبوق في المستوى 
المجتمع  مؤسسات  حفيظة  تــحــرك  لــم  األخــالقــي 
المدني فتخرج في مظاهرات غاضبة تستنكر شناعة 
القبيح ، وال حتى همة المؤسسة األمنية  الفعل  هذا 
التي من المفترض بها حماية المواطن وهو حي فكيف 
تنتهك قدسية جسده فيرمى في حاويات القامة وعلى 
الطرقات وفي شبكات الصرف الصحي أين السكان 
مما يحدث ؟ أين الشيوخ على منابرهم ؟ وهم يدعون 
 ، والسالم  للهداية  دعوتهم  أكثر من  واالقتتال  للفتنة 

هل نسوا أم تناسوا أن إكرام الميت دفنه !

الكرتون  أوراق  سبها  مدينة  في  المواطنون  يفترش 
في  أوصــدت  التي  المصارف  ــواب  أب أمــام  جالسون 
سكان  أغلب  التوالي  على  الثالث  لألسبوع  وجوههم 
المدينة يعيشون على المرتبات التي تأتيهم عن طريق 
الخزانة العامة للدولة ، فأصحاب المشاريع التجارية 
هنا غير كثر ، األغلبية " رأس ماله " مرتب تضامن 
تقاعد   أرامل ، مطلقات ، كبار في السن الكل ينتظر 

المرتب أما الموظفون  يتأخر الكثير منهم عن دوامه 
باألمل  محفوفة  رحلة  في  ساعتين  من  ألكثر  يوميا 
أمثاله  المنتظرين  صحبة  فيها  يطوف   ، والترقب 
على أبواب المصارف المؤصدة في وجوههم الغريب 
أمام  اليومي  الجلوس  من  يملون  ال  أنهم  األمــر  في 
المصارف رغم علمهم األكيد أن ال سيولة تسد رمق 

أطفالهم بها .

ظ����اه����رة إل����ق����اء ال��ج��ث��ث 
بحاويات القمامة ! 

مصارف سبها تقفل أبوابها بسبب نقص السيولة!

ومـــن جــهــتــه قـــال : عــبــد الـــوهـــاب علي 
ــوســي" عــضــو اتـــحـــاد مــؤســســات  ــســن ال
وحكماء  أعيان  وأحــد  المدني  المجتمع 
الكبيرة  للمعاناة  نظرا  أنه  سبها:"  مدينة 
واالحــتــيــاجــات  الــمــواطــن  يعانيها  الــتــي 
في  أولوية  أنها  اعتقد  والتي  األساسية 
إلقليم  بنسبة  وكــذلــك  المواطنين  حياة 
فزان ألن هذا المرفق الحيوي يخدم كل 
كأعيان  ونحن  فقط  ليس سبها  المنطقة 
إخواننا  مع  نتواصل  أن  حاولنا  وحكماء 
من األطقم الطبية أو إداريين داخل مركز 
والعوائق  المشاكل  لمعرفة  الطبي  سبها 
أو  مساعدتهم  ومحاولة  يعانونها  التي 
توصيل صوتهم للجهات المسؤولة لحلحلة 

هذه اإلشكاليات "
وأضاف :" نحن نضع اللوم على الجهات 
الجانب  ألن  استثناء  دون  من  المسؤولة 
هنالك  وليس  جــدا  مهم  جانب  الصحي 
عندما  خــاصــة  الــنــاس  أرواح  مــن  أغــلــى 
أو  شخص  قتل  يمكنها  لألسلحة  ننظر 
اثنين ولكن المرض يفتك بعدد كبير من 
بأن  هذا  بتواصلنا  حاولنا  ونحن  الناس 
نضع بصمة أو نطلب التفاتة جادة وقوية 
نعتقد  ألننا  البلدي  المجلس  من  خاصة 
بأن له األولوية األساسية في ثبوتية عمله 

داخل المنطقة "
"نائب  العروسي  السالم  أيضا عبد  وقال 
رئيس مجلس إدارة واستخبارات الجنوب 
وأعيان  لمشايخ  الوطنية  الهيئة  وعضو 
ليبيا :" نظرا لألوضاع المتردية والسائرة 
في التنازل وخصوصا في الوضع الطبي 
على مستوى ليبيا وخاصة سبها نظرا ألن 
المركز الطبي موجود بها ويغطي الجنوب 
مدني  مجتمع  كمؤسسات  فنحن  بالكامل 
رغبنا في دعم التعاون مع المسؤولين من 
و  النقص  لسد  الطبي  داخل مركز سبها 
المركز  يهم  ما  إضافة  أو  جلب  إلمكانية 
الطبي لتغذية كل األمور التي يختص بها 

من عالج مرضى وأدوية "
طويلة  فــتــرة  مــن  أطلعنا  أنــنــا   ": وأشـــار 
كــمــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي على 
أتت  وقــد  المركز  بــه  يمر  ــذي  ال الــوضــع 
المركز  بــأن  تقارير  بعدة  أجنبية  شركة 
الموجودة  البكتيريا  من  معالجته  يجب 
تعقيم  يتم  أن  إلى  بديل  مركز  وإنشاء  به 
المركز بالكامل ولم يتم في سنة 2012 

في وجود فاطمة الحمروش "الوزيرة" ولم 
إدارة  مع  التعاون  حاليا  نأمل  ولكن  يتم 
أن  بما يمكن  الوضع  المركز في تحسين 
يسيروا به إلى وضع أفضل  وقالت فاطمة 
التمريض  إدارة  "مــديــرة  امــطــيــر  عــمــر 
للمشايخ  بالنسبة   ": الطبي  سبها  بمركز 
واألعيان ومؤسسات المجتمع المدني لهم 
المركز  إلــى  لقدومهم  الشكر  جزيل  منا 
لالطالع على الوقائع واألحداث التي يمر 
التعاون  ويريدون  الطبي  سبها  مركز  بها 
المركز  على  إشــراف  لجنة  لتشكيل  معنا 
وعلى  والــنــواقــص  األمــنــيــة  الناحية  مــن 

داخل  تفقدية  جولة  بأخذ  يقومون  ذلك 
األوضــاع  على  يطلعوا  حتى  المستشفى 
ـــة  الــتــي يــمــر بــهــا الــمــركــز ونــقــص األدوي
األمن  غياب  أخرى  جهة  ومن  والمعدات 
الطبية  العناصر  وغياب  المركز  داخــل 
ونظرا  والموظفين  المساعدة  والطبية 
أو  المركز  داخــل  تحدث  التي  للمشاكل 
خارجه  وداخل األقسام ودخول الموطنين 
سبب  ما  وهذا  األقسام  داخل  باألسلحة 
الــمــركــز وتــصــعــيــب العمل  ربــكــة داخـــل 
ونقص  الطبية  والكوادر  الموظفين  على 
الطبية  العناصر  غياب  أو  العناصر  في 

الضرب  وذلك بسبب  المساعدة  والطبية 
واإلهانات والتعدي عليهم "

داخــل  كعناصر  نحن   ": امطير  وأكـــدت 
من  متمنيين  الــطــبــي  سبها  مستشفى 
الجهات المعنية يجب عليها توفير األمن 
وكما حدث في المدة الماضية تم توفير 
لحماية  األمنية  العناصر  من  مجموعة 
اآلن  ولكن  مستتب  األمــن  ــان  وك المركز 
أو  الخفيفة  األسلحة  إمكانيات  نقص 
الثقيلة والتي يجب توفيرها لعناصر األمن 
من ضمن العوائق ومن منبركم هذا أتوجه 
بكلمة للسادة المسؤولين وأصحاب الشأن 
منطقة  يغطي  ال  الطبي  سبها  مركز  بأن 
سبها فقط بل المنطقة الجنوبية بالكامل 
للمركز  األمـــن  توفير  جــدا  المهم  ــن  وم
وتوفير عناصر الطبية والطبية المساعدة 
وأتوجه إلى وزارة الصحة بأن تستجلب لنا 
عناصر طبية  من بعض الدول العربية أو 

تسرع في بثق حل للمركز "
مــحــاور  عـــدة  ناقشنا  لــقــد   ": وأشــــارت 
تــأزم  ومنها  والسلبية  اإليــجــابــيــة  منها 
والموظفين  السيولة  فــي  وقــلــة  ـــور  األم
إلى  اللجوء  الموطنين  على  الصعب  ومن 
من  ــة  األدوي شــراء  أو  الخاصة  العيادات 
السيولة  في  نقص  ذلــك  وسبب  الــخــارج 
مع  متجانسة  متشابكة  أخــرى  وعراقيل 
بعضها البعض ونناشد جميع المكلفين أو 
ال  معنا حتى  التعاون  بسرعة  المسؤولين 
نضطر إلغالق المركز وكل هذه المشاكل 
حلها األول توفير األمن وتوفير المعدات 
لن  ذلــك  دون  السيولة  وتوفير  الــالزمــة 
استقبال  في  الطبي  سبها  مركز  يستطع 
الــحــاالت دون وجـــود أمـــن وفـــي اآلونـــة 
للطهي  أسطوانات  سرقة  تمت  األخيرة 
المعدات  مــن  وعـــدد  المركز  داخـــل  مــن 
لألسف  األكسجين  أســطــوانــات  وكــذلــك 
وطبية  طبية  وكوادر  معدات  توفير  نرجو 

مساعدة ووسائل نقل "   
وحكماء  ومــشــايــخ  ــان  أعــي  : أن  يــذكــر   
المجلس البلدي أصدروا بياناً بعد الزيارة 
مركز  يعانيه  ما  على  واالطالع  الميدانية 
للجهات  المسؤولية  وحملوا  الطبي  سبها 

المسؤولة.       
كبيرة  المعاناة  إن  البيان  بهذا  وأكـــدوا   
بحيث ال يمكن السكوت عنها هذا إذا كان 
المواطن هو األساس في بناء الدولة.               

نظم أعيان ومشايخ وحكماء وناشطو المجتمع المدني ببلدية سبها زيارة تفقدية لالطالع 
على سير العمل داخل مركز سبها الطبي ولالطالع على المشاكل والعراقيل التي تواجه المركز 

والتشاور بأسرع وقت لحل هذه اإلشكاليات .

زيارة أعيان سبها للمركز الطبي بالمدينة

فسانيا: موسى عبد الكريم 
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الصفحة  عــلــيــكــم  ســتــطــل   
المساحة  هــذه  عبر  الفنية 
الفن  أخبار  وتواكب  وستتابع 
فـــي بـــالدنـــا ، وهــــذه دعـــوة 
لكافة  فسانيا  صحيفة  مــن 
الفنانين والمبدعين في ليبيا 
مع  يــتــواصــلــوا  أن  الجبيبة 
إبداعاتهم  لننشر  الصحيفة 
الفنية  وأخبارهم  ومناشطهم 
فبكم ومعكم يتواصل اإلبداع 
تليق  لدرجات  بالفن  ونرتقي 
في  الفنية  الحركة  بمستوى 

ليبيا. فأهالً وسهالً بكم 
                مشرف الصفحة 

  مصافحة 
ذو  الــرائــع  الفنان  ذلــك  حسن الكشيك هو    
رجل  الصافية  االبتسامة  و  الجميل  الــوجــه 
أنه  الوحيدة  ومأساته  الظلم  حامل  المعاناة 
نجمه  لمع  صادق  كوميدي  نجم  و  ناجح  فنان 
بداية السبعينيات و تألق وسط لفيف من نجوم 

الكوميديا آنذاك .
ليبيا  شابلن  شارلي  لقب  الليبيون  عليه  أطلق 
والثمانينيات  السبعينيات  فترة  فــي  اشتهر 
ذلك  الليبيين  جميع  مشاهدته  وأدمــن  فأحبه 
الوقت أبعد حسن الكشيك عن الساحة الفنية 
وزج  تهمة  لــه  ولفقت  نجوميته  هو فى عز  و 

به فى غياهب السجون السياسية.
 ومنعت أعماله من العرض فى التلفزيون، ولد 
مجال  في  اشتهر  1952م  عام  في  المرحوم 
وكان  الكوميدية  األدوار  في  وخاصة  التمثيل 
أي ممثل  فنانا مميزا في عصره وال يضاهيه 

كان مواكبا لفترة السبعينيات اشتهر بمسرحية 
ــة( صــحــبــة لــطــفــيــة إبــراهــيــم  ــل ــعــي )حــــوش ال
وفتحى كحلول وغيرهم من عمالقة الفن، أشهر 

أدواره الفنية على اإلطالق دور  ) فرارة  ( 
في المسلسل الليبي مقادير 1980م كان في 
شبابه رحمه الله وسيما ومتميزا بسرعته وخفة 
دم معهودة شارك في عام 1982 م مع  يوسف 
المسلسل  في  العجيلي  وإسماعيل  الغرياني 

الرمضاني الشهير )هو الشي(.
جــدا  محببة  فكاهية  شخصية  قـــدم  حــيــث   
الشاب  دور  في  العكشة  للنفس باسم حسن 
وغالبا  االنــتــهــازي  وأحــيــانــا  الــتــافــه  البسيط 
في  كما شارك  العسكري  التجنيد  من  الهارب 

عام 1986 في المسلسل الرمضاني الشهير
فتحي كلحلول والفنانة  مــع  حــلــوة(  لمتنا   (
القديرة المعتزلة لطفية إبراهيم كما شارك في 

المسلسل الرمضاني والذي كان سبقا كبيرا في 
حينها )لكل الناس (

عام 1980 بمشاركة إسماعيل العجيلي وفتحي 
كحلول ولطفية إبراهيم وسعد الجازوي والفنانة 
اللبنانية نبيلة كرم والفنان اللبناني خالد السيد 
والفنانة السورية مها المصري والفنان السوري 
وشارك  بقوش  ياسين  األصل(  )الليبي  القدير 
من  والــتــي  المسرحيات  عديد  فــي  المرحوم 
وإسماعيل  إبراهيم  لطفية  بمشاركة  أهمها 

العجيلي وعبدالمجيد الميساوي مسرحية
  )الخنافس(  وأيضا قام بدور المجرم الخطير 
الشهير  البوليسي  المسلسل  فــي  والــقــاتــل 
الراحل  توفى  الساهرون  السبعينات  أواخــر 
رمضان  شهر  منتصف  حسن الكشيك في   :
الفنان  الــلــه  رحــم  2009م  سبتمبر  يـــوم  2 

حسن الكشيك.

فنان يف الذاكرة : الراحل حسن الكشيك  

علي سالم قدارة )وحشي(

تستعد الفنانة جميلة المبروك للمشاركة في مسرحية وهي اآلن تتدرب على دورها في 
في المسرحية الفريز من تأليف وإخراج الفنان صالح األحمر ويشارك فيها نخبة من 

الفنانين. تحية للفنانة الرائعة جميلة المبروك.

جميلة في الفريز

الــدريــوى. جمال  تأليف  ــازح  ن الــنــازح  مسلسل 
ومجموعة  الشكرى  هويدا  بليبلوا  حمزه  بطولة 
مجموعة  وجــود  كذلك  الشباب  الفنانين  مــن 
جمال  و  ياسمين  شــرف  ضيوف  الفنانين  من 
محمد وميلودالعمرونى ومحمد الصادق وخليفة 
الحوات وإخراج الشاب الفنان محمد الصفوة. 

من مسلسالت رمضان
من  العقاد  الراحل مصطفى  للمخرج  )الرسالة(  فيلم  يعد    
إمكانيات  له  رصدت  الدينية والتأريخية حيث  األفالم  أروع 
الكبيرة  الفنية  كبيرة وضخمة باإلضافة إلى مشاركة الوجوه 
)علي سالم  الليبي  الدول العربية.وكان المواطن  من مختلف 
قدارة( من بين تلك الشخصيات التي شاركت في هذا الفيلم 
انتباه الكثيرين بالرغم من الدور البسيط الذي  والتي لفتت 
أنيط له ليؤدي شخصية )وحشي( والذي تمكن من قتل عم 
النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- حمزة بن عبد المطلب.  
أول مشاركة  وكانت هذه  قدارة ممثال محترفا  يكن علي  لم 
تعرف  كهرباء  فني  يعمل  كان  حيث  تمثيلي  دور  أداء  في  له 
عليه مخرج الفيلم العقاد في أحد الفنادق التي كان يعمل بها 
وعرض عليه تمثيل دور قاتل حمزة فما كان على علي إال أن 

وافق على تمثيل الدور.
وما تعرض له علي قدارة أنه مباشرة بعد مشاركته في فيلم 
الرسالة وعرضه على الشاشات العربية رفضت والدته رؤيته 
أو دخوله المنزل ألنه قام بتجسيد دور قاتل عم النبي )حمزة( 
وقاطعته لفترة طويلة قبل أن يتمكن رجال دين ليبيون وشيوخ 
قبائل من إقناع والدته أن األمر مجرد تمثيل وليس فيه أي 
ضرر وأنه لم يقتل حمزة حقيقة. رحم الله الفنان علي سالم 

قدارة . 

  

    

المسرح في رمضان 
للطفل  السنابل  مسرح  فرقة  ستقدم  العام  هذا  المسرحية  رمضان  شهر  أعمال  من 
والشباب مسرحية )فريق األحالم ( من تأليف وإخراج ميلود العمروني وتمثيل : طارق 
للفنون  بنغازي  فرقة  بمشاركة  األوجلي  وعالء  بوقرين  وطارق  بوفردة  وأحمد  الشيخي 

الشعبية وعدد من الممثلين الشباب .

سفيراً  العجيلي  إسماعيل  الفنان    سمي 
للنوايا الحسنة لألولمبياد الخاص الليبي .

بل  ينفصالن  ال  متالزمين  والفن  الحياة 
منذ  البعض  بعضهما  ويدعمان  يقويان 
وإن  األرض  على  اإلنساني  الوجود  بداية 
إلى  إضافة  نفسها  الحياة  هو  الفن  مبدأ 
أنه وسيلة اتصال بين الفرد ومجتمعه فهو 
يساعد على التطور والتماسك االجتماعي 
تشغل  التي  الموضوعات  تناول  من خالل 
ويعبر  لها  حلوالً  فيضع  المجتمع  ــراد  أف
عن المشاعر المشتركة كما يجعل األفراد 
إحساسهم  من  ويزيد  حوله  التفافاً  أكثر 
والوظيفي  والجمالي  الفني  وتقديرهم 
وسيلة  المجتمع  في  الفن  ويعتبر  للفن. 
يمكن  ومنه  النفس  عن  والترويح  للتسلية 
خلق تيارات وموجات عارمة من المشاركة 
لتربية  أداة  أنه  إلى  باإلضافة  الوجدانية، 
المشاعر والتسامي بالحس نتيجة إلدراك 
دور  للفن  يكون  وعندما  الفني  االنسجام 
يجذب  جمالياً  البيئة  وتنسيق  تنظيم  في 
والجمال  الفن  ودور  أهمية  إلــى  االنتباه 
لدى األفراد، فالفن نشاط أخالقي يهدف 
والخير  كالجمال  كلّية  غايات  تحقيق  إلى 
والمنفعة للناس وله أهمية روحية تؤثر في 
واالجتماعي  والوجداني  النفسي  التوازن 
وحتى االقتصادي والسياسي والفن يحاول 
أن يوقظ فينا أعمق اإلحساسات الحيوية 

وأرفع العواطف األخالقية
فال  الفني  العمل  حــدود  يتعدى  وبــذلــك   

يصبح مجرد صورة أو قطعة نحت أو خزف 
أو معزوفة موسيقية أو مشهد تمثيلي إنما 
يستخدمه  وما  اإلنسان  ينتجه  ما  كل  هو 
الفن  فيصبح  فيه،  ويؤثر  به  يتأثر  ما  وكل 
األفـــراد  ســلــوك  على  حــضــاري  تأثير  ذا 
أو  للفن  ممارسين  أكانوا  سواء  والمجتمع 

متذوقين له.
الليبي  الــخــاص  االولمبياد  مــن  وتــقــديــرا 

لمكانة الفنان 
إسماعيل العجيلي كرائد في المجال الفني 
اليومين  خالل  تم  واالجتماعي  واإلبداعي 
الماضيين بتسمية الفنان القدير إسماعيل 

العجيلي سفيرا للنوايا الحسنة لألولمبياد 
ــار الــفــنــان  ــي الـــخـــاص الــلــيــبــي وجــــاء اخــت
إسماعيل العجيلي لما يتميز به من شهرة 
بالقيام  تمكنه  التي  الــواضــحــة  والــمــزايــا 
سفير  ــدور  ب القيام  مثل  إنسانية  بـــأدوار 
يستطيعون  فالمشاهير  الحسنة  النوايا 
جمع  فــي  وشهرتهم  مواهبهم  اســتــخــدام 
إلى  الحكومات  نظر  لفت  أو  التبرعات 
مشكلة معينة أو حشد الرأي العام لقضية 
ما وهو دليل على التأثير االيجابي للشهرة 
الشخصيات  هذه  دعم  أن  إلى  باإلضافة 
الــشــهــيــرة يــســاعــد عــلــى ترسيخ  الــعــامــة 
العام  الوعي  وزيــادة  معينة  قضية  وترويج 
للناس. المعيشية  األوضــاع  وتحسين  بها، 
تتبناه  منصب  هو  الحسنة  النوايا  وسفير 
األمم المتحدة أو أي مؤسسة  عربية كانت 
أو أوروبية وذلك باالرتكاز على شخصيات 
عامة لها مكانة في منطقتها للقيام ببعض 
في  المساعدة  بهدف  اإلنسانية  األعمال 
األمم  تعالجها  التي  القضايا  مختلف  دعم 
المتحدة سواء كانت اجتماعية أو إنسانية 
من  والغرض  والغذاء  بالصحة  متصلة  أو 
شهرتهم  أن  هــو  بالمشاهير  االســتــعــانــة 
تسهم في نشر الوعي وتقديم الدعم تجاه 
القضايا المختلفة ويمكن لهذا التكليف أن 
يكون على مستوى دولي أو إقليمي أو محلي 

في نطاق دولة الشخصية الشهيرة ..
إسماعيل  القدير  للفنان  مــبــروك  فألف 

العجيلي ونتمنى له التوفيق .

تسمية الفنان إسماعيل العجيلي سفيرا

رسائل <<<
بعنوان  جديد  مسرحي  عمل  على  التدريبات  األيــام  هذه  تجرى 
أبوليفة  عــادل  الفنان  وإخــراج  تأليف  من  المسرحية  )رسائل( 

وبمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب .

  أعمال رمضانية  
كوميديا  وهي   ) سليمه  نيتها  حليمه  خالتي  مسلسل   ( رمضان  مسلسالت شهر  ومن 
المجتمع  في  السلبية  والممارسات  والتقاليد  العادات  بعض  عن  تتحدث  اجتماعية 
المسلسل من تأليف وإخراج فتحي داوود السعيطي وتمثيل  عبير الترهوني وياسمين 
التونسية  والمطربة  البكوش  ووفاء  الخضر  وميرة  الشكري وجيهان إسماعيل  وهويدا 

ليلي القادري  والنجوم إبراهيم الخمسي ومحمد بعيو وفرج الجعيدي وأحمد بوفردة
أمي أغلى الناس عليا...

 انتهى الفنان فيصل علي من وضع األلحان وتنفيد و توزيع العمل الغنائي الجديد بعنوان 
)أمي أغلى الناس عليا( العمل من كلمات الشاعر فرج الغزالي وغناء مجموعة األطفال 
وقد تم تنفيد العمل باستوديو لمسة .هذا وسيتم تركيب صورة بالرسوم المتحركة لهذا 

العمل في المدة القريبة القادمة وسيتم عرضه على بعض القنوات الليبية.
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رصد / مبروكة فتحي / موسى عبدالكريم 

معاناة قسم احلواضن باملركز معاناة ليست باألجهزة فقط بل بنقص العناصر الطبية !
املسؤولني بقسم احلواضن مبركز سبها الطبي لفسانيا :

مازالت كارثة قسم 
احلواضن مبركز سبها 
الطبي التي راح ضحيتها 
مثار اهتمام سبها 
واجلنوب الليبي وليبيا 
كلها .. وترصد صحيفة 
فسانيا يف هذا رد بعض 
املسؤولني حول ما أثير 
من إهمال وتقصير 
للمرضات والعامالت 
واالطباء بقسم 
احلواضن  حول بعض 
ما يتعلق بهذا امللف 
الشائك.

القسم إن تم حل كل هذه العوامل نستطيع 
الصحيح  االتجاه  نحو  خطوة  نتقدم  أن 
مدير  دعمنا  ولقد  العدوى  هذه  ونوقف 
المركز بشكل كبير وقدم كل التسهيالت 
ولقد قدمنا له بعض التوجيهات وقدمنا 

لنا الدعم وحدثت تحسينات 
إمكانيات القسم 

وأش������ارت :" م���ان���زال ف���ي ح��اج��ة 
وأجهزة  االصطناعي  التنفس  ألج��ه��زة 
والقلب  النبض  مراقبة  وأجهزة  التعقيم 
وهنالك نقص شديد في العناصر الطبية 
المساعدة والنقص في األدوية عام على 
بحيث  الطبي  اإلم��داد  في  ليبيا  مستوى 
تعطى في  ال��ت��ي  ال��ح��ي��وي��ة  ال��م��ض��ادات 
من  لنا  ليشتروها  لآلباء  نكتبها  الوريد 
قسم  وإن  للطفل  لنعطيها  الصيدليات 
الحضانة مقسم على أربع وحدات فلدينا 
وحدة خاصة لألطفال الخدج أي الذين 

باإلمكانيات الموجودة وإذا فاقت الحالة 
الصحية  للمراكز  يتم تحويلها  امكانياتنا 

بالمدن األخرى " 
من  العديد  هنالك  إن   ": وأضافت 
األجهزة  نقص  منها  تواجهنا  الصعوبات 
وال���م���ع���دات وال��ع��ن��اص��ر ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي 
ونحن  ببالدنا  األم��ن��ي  بالوضع  ترتبط 
والخروج  الدخول  على  السيطرة  نفقد 
والزيارات بدون حسيب أو رقيب ألن أي 
منعته  إذا  رفع سالحه  يستطيع  شخص 
من الدخول فإذا دخل األب أو األم لرؤية 
الطفل بدون تعقيم هكذا يعطون عدوى 
لم  فالبكتيريا  وفاتهم  وتسبب  لألطفال 
بسبب  فانتشرت  فراغ  من  للمركز  تأتي 
نقص التمريض والمعدات وكثرت الزوار 
للتعقيم  أجهزة  وجود  وعدم  القسم  على 
ه���ذه ال��ع��وام��ل س��اع��دت ع��ل��ى ان��ت��ش��ار 
البكتيريا وليس إهمال أو خطأ طبي من 

القسم 
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا أوض���ح���ت راض��ي��ة 
ورئيس قسم  أطفال  الجداوي أخصائية 
قسم  إن   ": ال���والدة  وحديثي  األط��ف��ال 
األطفال مفصول عن قسم حديثي الوالدة 
هذا القسم يستقبل في حاالت من مدينة 
غ��ات إل��ى منطقة ال��ج��ف��رة م��ن ح��االت 
واألطفال  والقيصرية  الطبيعية  ال��والدة 
الذين يتعرضون ألي مضاعفات وارتفاع 
أو  أكسجين  ونقص  الصفرة  معدل  في 
حدثت  ال��ت��ي  المشكلة  وب��ع��د  التهابات 
ال����وزارة  ت��ج��اوب��ت معنا  ال��ح��ض��ان��ة  ف��ي 
ولكن  ج��دي��دة  حضانات  ثمانية  وبعثت 
منتهية  ك��ان��ت  الحضانات  السابق  ف��ي 
انتهى  االفتراضي  وعمرها  الصالحية 
ولكن  نهائية  لالستخدام  صالحة  وغير 
بديل  وج��ود  لعدم  الستخدامها  نضطر 
المستعصية  الحاالت  مع  التعامل  ويتم 

لم يكملوا أشهرهم التسعة أو وزنهم أقل من 
الوزن الطبيعي فهم دائما ما تكون مناعتهم 
ضعيفة وظروفهم خاصة لديهم حجرة خاصة 
الفائقة  العناية  ووحدة  بهم  خاص  وتمريض 
وهذه للحاالت المستعصية والحرجة ولدينا 
ثالث أخصائيين أطفال ولدينا أطباء مناوبين 
يعمل القسم على ثالث فترات فهنالك الفترة 
من  كل  ويهتم  والليلية  والمسائية  الصباحية 
باألطفال  القسم  في  واألط��ب��اء  الممرضات 
بسبب  ول��ك��ن  الحضانة  داخ���ل  ال��م��وج��ودي��ن 
النقص قد يغطي الطبيب المناوب القسمين 
ال���والدة  حديثي  وق��س��م  األط��ف��ال  قسم  أي 
المناطق  جميع  من  الحاالت  نستقبل  فنحن 

والعيادات الخارجية "
وأكدت الجداوي :" لقد تسلمت منصب 
قدمت  ولقد  فقط  شهرين  منذ  قسم  رئيس 
حضانات  الستجالب  الوعود  الصحة  وزارة 
أخرى ونحن على تواصل معهم ويتتبعوا كافة 
مستجدات هذا القسم وإن عدد الممرضات 
إن  حيث  ممرضة   25 يصل  القسم  داخ��ل 
القسم يستقبل حاالت حديثي الوالدة المحولة 
من جناح التوليد والوالدة حيث إن الممرضة 
التابعة للقسم تقوم باستقبال الجنين ومن ثم 
وعمل  عليه  بالكشف  المناوب  الطبيب  يقوم 
الفحوصات الالزمة والمالحظة المستمرة "

اتهامنا بالتقصير 
قسمنا  ي��ت��ه��م  م���ا  دائ���م���ا   ": ون���وه���ت 
نحاول  فنحن  جدا  يزعجنا  وهذا  بالتقصير 
القسم  داخ��ل  ال��م��وج��ودة  اإلمكانيات  بقدر 
قلة  بحكم  ولكن  لألطفال  االهتمام  توفير 
مكتوفي  عدة  أوقات  في  تجعلنا  اإلمكانيات 
اليوم  في  ح��االت  عدة  استقبال  يتم  األي��دي 
 15 يقارب  ما  عددها  ويصل  القسم  داخ��ل 
الظروف  ه��ذه  في  نعمل  ونحن  يوميا  حالة 
األمنية الصعبة ونقدم خدماتنا لحق المريض 
التهم  يلقوا  أال  ال��ن��اس  م��ن  وأط��ل��ب  علينا 
عملنا  ولقد  لحقيقتها  التبين  دون  من  علينا 



رصدفسانيا
األحد 15 شعبان1437 هـجري - املوافق  22 مايو 2016 ميالدي

9السنة اخلامسة - العدد 187

معاناة قسم احلواضن باملركز معاناة ليست باألجهزة فقط بل بنقص العناصر الطبية !

حاالت الوفيات لألجنة وحديثي الوالدة واخلدج لعام 
2015 وصل عددهم حوالي 450 حالة داخل املركز

احلضانة هي املالذ 
األول ألي طفل 

يتم إجنابه بشكل 
يلزم وجوده داخل 

احلواضن

عينات  وأخذنا  الوفاة  سبب  معرفة  على 
وبدأنا بالعمل عليها لمعرفة نوع البكتيريا 
طبيب  الصالبي  الدين  عالء  واستدعينا 
األول  وهو  العدوى  بمكافحة  استشاري 
دورات  أعطيت  وق��د  ليبيا  مستوى  على 
من قبله وأشرف على تعقيم قسم حديثي 
الوالدة وسيتم صيانة القسم القديم ويتم 
استجالب له أجهزة جديدة وهنالك نظام 
العاملين  واألطباء  وللتمريض  للزيارات 
ومن منبركم أوجه بأنه يجب توعية الناس 
بشأن الزيارات وخطورتها على األطفال "

المكتب اإلعالمي 
ال��واف��ي  وم��ن جهته أوض���ح أس��ام��ة 
الطبي:"  سبها  لمركز  الرسمي  الناطق 
الحضانة هي المالذ األول ألي طفل يتم 
إنجابه بشكل يلزم وجوده داخل الحواضن 
فهي لألطفال الذين لم يكملون أشهرهم 
التسع أو لديهم بعض المضعفات، بالنسبة 
ما  فهي  الطبي  سبها  م��رك��ز  ل��ح��واض��ن 
يقارب عن 34 حضانة، فقد كثر الحديث 
وإنها تسببت بموت  المركز  عن حواضن 
اثنى عشر طفالً والحواضن التي بالمركز 
في الحقيقة منتهية الصالحية منذ فترة 
فأكثرها منذ سنة 1980م تم استجالب 
 2014 وفي  2008م  سنة  في  حضانة 
تم استجالب حضانتين ولكن هذا العدد 
الذي  بالمركز  الحواضن  لقسم  يكفي  ال 
يستقبل يوميا أكثر من عشر حاالت والدة 

طبيعية وقيصرية "
ال��ح��واض��ن  ق��س��م  إن   ": وأض�����اف 
ال��والدة من قسم  يستقبل حاالت حديثي 
الوالدة والكادر الطبي التابع للقسم يقوم 
الطبيب  يقوم  ثم  ومن  الجنين  باستقبال 
التحاليل  وعمل  عليه  بالكشف  المناوب 
وال��ف��ح��وص��ات ل��ه وي��ك��ون ف��ي مالحظة 
حواضن  استجالب  ت��م  واآلن  مستمرة 

جديدة تم تركيبها في القسم التي نقلت 
إليه في الدور األول بجانب قسم األطفال 
نوع  الصنع  ألمانية  الجديدة  والحواضن 
دايقر عددها يصل لثمانية حواضن بعد 
خروج توصيات من القسم يختص بوجود 
بكتيريا بالقسم أدت لوفاة عدد 12 طفال 
واآلن ما يقارب عن خمسة عشر حاضنة 

تم تعقيمها وتجهيزها للعمل "
الحواضن  معاناة قسم  إن   ": وأش��ار 
بالمركز معاناة ليست باألجهزة فقط بل 
تكون  أن  فيجب  الطبية  العناصر  بنقص 
1200 عنصر طبي مساعد ولكن العدد 
على  ومقسمين  عنصر   450 ال��ح��ال��ي 
سبعة عشر قسما بالمركز وعلى العيادة 
والصيدلية  والمختبرات  االس��ت��ش��اري��ة 
تجد  ال��ح��واض��ن  لقسم  ن��دخ��ل  فعندما 
ثالثة عناصر طبية مساعدة فهذا العدد 
موجود  حاضنة  عشر  لخمسة  يكفي  ال 
لهم  الحواضن  في  فاألطفال  طفل  فيها 
عناية خاصة وترتيبات ولكن مشكلتنا في 
بالنسبة  المساعدة  الطبية  العناصر  قلة 
من  مساع  وهنالك  توفيرها  تم  لألجهزة 
إدارة المركز مع وزارة الصحة الستجالب 
سودانية  مساعدة  وطبية  طبية  عناصر 
الجنسية لتغطية العجز داخل مركز سبها 

الطبي "

دعم شامل 
العناصر  تقدم  إن   ": ال��واف��ي  وأك��د 
شامل  دع��م  المساعدة  والطبية  الطبية 
ل��ل��م��رك��ز ف��ع��ن��دم��ا ي��ق��وم م��دي��ر ال��م��رك��ز 
بمخاطبة وزير الصحة باستجالب مخدر 
يلزم  ما  أو  جديدة  حواضن  أو  للعمليات 
لخدمة المريض ووفق ما تمر به الدولة 
الليبية من تدهور في الصحة وأنها على 
الصحة  االنهيار وهذا عن منظمة  وشك 
ف���إدارة  ليبيا  ف��ي  المختصة  العالمية 

والمركز فهو به العديد من التخصصات 
الموجودة غير تابعة بشكل مباشر لوزارة 
منها  الطبي  سبها  مركز  ومدير  الصحة 
تقوم  التي  المالية  لوزارة  التابعة  المالية 
وهي  اإلدارية  والرقابة  المرتبات  بتنظيم 
اإلداري����ة  ال��م��ك��ات��ب  ب��رق��اب��ة  المختصة 
المحاسبة  ودي��وان  ذلك  وغير  واألقسام 
المالية  األم��ور  على  بالتفتيش  المختص 
الطبي  سبها  بمركز  م��وج��ودة  إدارة  ك��ل 
لها تخصصات وتبعية غير تبعية المركز 
وإدارة المركز لها مجموعة من المفتشين 
ومن عناصر التفتيش اإلداريين باألقسام 
والممرات وهؤالء يمدون اإلدارة بالتقارير 
ووفق هذه التقارير تتحرك إدارة المركز 
التخاذ اجراءاتها وإن لم يكن هنالك إدارة 
تصر على استجالب أجهزة لن تكن هناك 

أجهزة من أجل تقديم خدمات "
وختم قوله :" أرجو من سكان بلدية 
مركزهم  حماية  أجل  من  التحرك  سبها 
بديل  ي��وج��د  ال  ال��م��رك��ز  ف��ه��ذا  الصحي 
مواقع  ولنشطاء  ل��إع��الم  وبالنسبة  ل��ه 
إدارة  إن  لهم  أوجه  االجتماعي  التواصل 
اإلعالمي  والمكتب  الطبي  سبها  مركز 
من  لكل  مفتوحة  مكاتبهم  للمركز  التابع 
لإعالميين  ول��ي��س  ل��إع��الم  ه���وى  ل��ه 
فقط وألي استفسار وإن كنت تحمل أي 
وتأكد  للمركز  توجه  المركز  ضد  ورق��ة 
ولكن  النشر  نمنعك من  ولن  من صحتها 
لزعزعة  ي��ؤدي  سيره  غير  في  نشر  أي 

لمركزنا نحن في غنى عنه "

معاناة الطفل عثمان 
الطفل  ول��د  ن��اص��ر  عثمان  الطفل 
بمركز  ال���والدة  كشك  في  طبيعية  والدة 
سبها طبي بعد حمل تام المدة)9 أشهر(، 
وتم  الحواضن  لقسم  حمل  والدت��ه  ف��ور 
ل��وال��دت��ه م��ع ضيق في  إع��ادت��ه ص��ب��اح��اً 

ننسى  ال  ولكن  بوسعها  ما  تعمل  المركز 
ظاهرة  وإن  كبيرة  بأزمة  تمر  بالدنا  أن 
وف���اة األط��ف��ال داخ���ل ق��س��م ال��ح��واض��ن 
وقاموا بإرسال رسالة مكتب مدير مركز 
سبها الطبي ومكتب العدوى ومكتب إدارة 
أنه  إبالغهم  أدج��ل  من  الطبية  الشؤون 
األطفال  وفيات  عدد  في  ارتفاع  لوحظ 
بكتيريا  وج��ود  وسببها  ال���والدة  حديثي 
العدوى  مكتب  إثرها  على  تحرك  وهنا 
بالعديد  ق���ام  ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا  ع��ل��ى  للبحث 
قسم  داخ��ل  العشوائية  المساحات  م��ن 
بالقسم  بكتيريا  اكتشف وجود  الحواضن 
ما  أو  مستشفيات  بكتيريا  عليها  ويطلق 
يسمى )ج طرابلس( وهذه البكتيريا تؤدي 
لوفاة األطفال وتوجد بجميع مستشفيات 
العالم بما فيها المستشفيات الليبية ولكن 
بنسب قليلة وإن انهيار الصحة في ليبيا 
المستشفيات  في  البكتيريا  الرتفاع  أدت 

الليبية "
عدم  االنتشار  أسباب  إن   ": وص��رح 
طرق  المساعدة  الطبية  العناصر  معرفة 
ممرضات  إحدى  فتجد  العدوى  مكافحة 
لقسم  به  وتخرج  الزي  مرتدية  الحاضنة 
العدوى  آخ��ر وه��ذه إح��دى وس��ائ��ل نقل 
لزيارة  العائلة  كل  فتأتي  األه��ل  وزي���ارة 
المولود وهذا جزء كبير في نقل العدوى 
وأيضا انخفاض مستوى خدمات النظافة 
م��ن ال��ش��رك��ات ال��م��وق��ع��ة م��ع ال��م��راك��ز 
االلتزامات  تراكم  بصدد  وذلك  الصحية 
واألج��ه��زة  ماضية  س��ن��وات  منذ  المالية 
يقارب  ما  عليها  مر  للغاية  قديمة  أيضا 
تؤدي  المعطيات  ه��ذه  كل  سنة   26 عن 
الرتفاع نسبة البكتيريا بالمراكز الصحية 

بما فيها مركز سبها الطبي " 
حماية المركز

الطبي  سبها  مركز  إدارة  إن   ": ونوه 
ال��وزارة  بين  تنفيذية  خدمية  إدارة  هي 

التنفس وصوت أزيز واضح في الصدر.. 
الدكتور  من  شخصي  بشكل  الطلب  تم 
شعيب  د.إب��راه��ي��م  األط��ف��ال(  )أخصائي 
مالحظة الحالة وبناءاً على حالة الطفل 
لتبتديء  الحواضن  لقسم  الدكتور  أعاده 

رحلة جديدة من المعاناة. 
بشكل  األه��ل  وجلب  الحصول  بعد 
للتشنجات  ع��الج��ي  ل��ب��دي��ل  ش��خ��ص��ي 
بمضاد  الطفل  حقن  )الفولتالين(  اسمه 
التشنج  م��ن  ب��ع��د س��اع��ات  ال��ن��ش��ن��ج��ات 
لتطور مرضي  الطفل  وانتقل  بالحاضنة، 
وهي نقص حاد في الصفائح الدموية مما 
أعوزه لنقل الصفائح الدموية عدة مرات، 
تم تحويل الطفل بشكل رسمي بعد 11يوم 
ولم  اختيار األهل(  عند  )نزوالً  لمصراته 

تتوفر هناك حاضنة الستقباله
لمركز  لتحويله  مجدداً  دعاهم  مما 
ط��راب��ل��س ط��ب��ي، ورغ���م وص���ول الطفل 
باإلسعاف لطرابلس ومبيته في اإلسعاف 
له  ي��رق  ل��م  باألوكسجين  التنفس  تحت 
قلب ولم تتوفر حاضنة إليواءه في غياب 
في  ال��م��واط��ن  ح��ق  واح���ت���رام  التنسيق 

الحصول على العالج بكرامة. 
عاد األهل أدراجهم لمدينة هون في 
األسعاف وأنبوب األوكسجين على وشك 
من  يعاني  الذي  الطفل  يزال  وال  النفاذ، 
البيليروبين  نسبة  وارتفاع  بالكبد  تضخم 
)ال��ص��ف��راء( ب��ال��دم منذ أك��ث��ر م��ن شهر 
واحتياجه لتدخل جراحي من قبل جراح 
أطفال مختص وهذا ال يتوفر إال بالمركز 

الطبي أو الجالء بمدينة طرابلس.
لألجنة  الوفيات  حاالت   ": أن  يذكر 
 2015 لعام  وال��خ��دج  ال���والدة  وحديثي 
داخل  حالة   450 حوالي  عددهم  وصل 
م��رك��ز س��ب��ه��ا ال��ط��ب��ي وع����دد األط��ف��ال 
المركز  داخ��ل  األحياء  ال��والدة  الحديثي 

يصل إلى 6447 حالة .
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

 ) 1( ضاق أفق عيني .
ألملم ماتبقى من فرح اللقاء بك ، 
بقايا  في  حنيني  أبعثر  أن  أشتهي 
جعبة  فــي  أسكبها  عطر   ـــارورة  ق
فيها  أجمع  والــخــواطــر   القصائد 
جيدا  ها  أرَجّ  ، روحي  من  تبقى  ما 
 ، رحيلك  أمتعة  فــي  أضعها  ثــم   ،
مكتوبة  قصائد   ، أثـــرك  لتقتفي 
بحروف التيفيناغ ، مكللة بأحاديثي 
آآآه   ، بوحي  وهسيس   ، ،وهمسي 
من لهفة تحُفّ عينيك على وجدي   
بالكف    الــكــف  تلتقي  مــتــى  تــســأل 
والــحــديــث بــالــحــديــث ، والــحــرف 
بالمحاكاة    والمحاكاة   ، بالحرف 
تــتــرك لــغــة الــلــغــة ، وتــتــســلــل إلــى 

جارحة الجوارح .
قلبي  جنوب   ، مشتتة  مني  أجــزاء 
النابت في جيد خيالئك ، وشمال 
العنف  فـــورة  مــن  الــنــاهــض  عيني 
وشــــرق قــلــبــي الــبــاحــث عــنــك في 
من  النازف  للوريد  الوطن  اعتصام 

شريان الوطن .
تعال أيها المنفي في بضع كلمات ، 
من أقصى القلب ، إلى أقصاي ، من 
نزف قصيدة ، إلى شساعة خاطرة   
من بوح الروح إلى اختزاالت الكلم ، 
أيها المدسوس بين وهج القوافي ، 
و أنحاء الفيافي الواسعة ، يا سيد 
الغياب ، و أسير الشوق ، ال تبتعد ، 

فقد ضاق أفق عيني بدونك .

الماضية  حفل  ـــام  األي خــالل  أقــيــم 
استقبال نادي ديوان للثقافة والفنون 
واألدب ، في حضور عدد من النشطاء 
والمهتمين باآلداب والفنون والفاعلين 

بمؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت السيدة )هند العربي( رئيسة 
للثقافة  ديــوان  لنادي  اإلدارة  مجلس 
والفنون واألدب في كلمة االفتتاح أن 
ثقافي يطمح  بــراح  الــنــادي هو  هــذا 
ويقدم   ، للثقافة  صلبة  قاعدة  لبناء 
والفنية  الثقافية  الفعاليات  مختلف 
المثقفين  تجمع  نواة  وخلق  واألدبية 
والهواة من الشباب لالرتقاء بالذائقة 

الفنية والفكر.
وأضافت )العربي( :  إن نادي ديوان 
يعمل على تحقيق العديد من األهداف 
التي قد تفتح فرص التدريب المجاني 
التي  الــعــمــل  مــجــاالت  مختلف  قــي 
قاعدة  وتبني  للعمل  فرص  تفتح  قد 
والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
كما أنه يفتح الباب للمواهب والدفع 
بالموهوبين من خالل تبني مواهبهم 

إلى طريق  بها  والوصول  الستثمارها 
االحتراف ، وهو ما سيكون استثمار 
، وهو ما  المبدعة  العقول  ناجح في 
لنادي  الحقيقي  المال  رأس  يشكل 

ديوان للثقافة والفن واألدب.
ويضم النادي  العديد من النشاطات 
مــركــزا  مــنــه  تجعل  الــتــي  المتنوعة 

ثقافيا شامال .
تتيح  التي  ديــوان  مكتبة  على  يحتوي 
فــــرص الــمــطــالــعــة الـــحـــرة وتــبــادل 
وتتبنى   ، بين روادها  الكتب واإلعارة 
من  الــجــدد  للمؤلفين  فــرص  توفير 
الكتب   توقيع  حفالت  تنسيق  خالل 
 ، للمواهب  الصحفية  والمؤتمرات 
الثقافي  ديـــوان  مقهى  أيضا  ويضم 
للتباحث  المثقفين  فيه  يتجمع  الذي 
في أمور الثقافة والنشاط حول األدب 
خالل  من  والعالمي  والعربي  الليبي 
وإعدادها  لها  التخطيط  يتم  برامج 
ويفسح  بالمقهى  لتنفيذها  مسبقا 
واألدب  والفنون  للثقافة  ديوان  نادي 
المجال للعديد من األنشطة التعليمية 

تدريبات  تــحــوي  لــأطــفــال  والفنية 
لممارسة  والتشجيع  فنية  وورش 
هواية االطالع لالستفادة من العطلة 
اإلبداعية  مهاراتهم  وتنمية  الصيفية 
الفنية  النشاطات  من  العديد  ويقدم 
وورش العمل باإلضافة إلى الدورات 
أمام عرض  المجال  ويفتح  التدريبية 
وترويج المشغوالت اليدوية والتراثية 
في  ويسهم   ، الصغرى  للمشروعات 
نشر الثقافة المدنية بمعناها الفعلي 

والشامل.
ــوان  دي استقبال  حفل  اختتام  وفــي 
أفــســح  واألدب  والــفــنــون  لــلــثــقــافــة 
عضوية  وقــبــل  للتسجيل  الــمــجــال 
بــدأ  الــــذي  لــلــفــريــق  جـــدد  منتسبي 
عام  منذ  المشروع  هــذا  فــي  العمل 
وقواعد  العضوية  لمزايا  إشــارة  في 
استمرار  فــي  كمساهمة  االشــتــراك 
الدور التثقيفي الذي يقوم به النادي 

في نشر الثقافة والفكر .

نيفين الهوني 

ب����������������وح م����ن 
البريد الصادر 

وح 
��������

��������
��������

ب� حفل لنادي ديوان للثقافة والفنون واألدب بطرابلس

      العموري نصر

د / عزة رجب 

كوثر الفرجاني :  مصطفى محمد

 تتراكم األشواق 
حبلى بألوانه 

تتزاحُم بالدرب 
الموصل إليك 

تستنفُر قبالتها 
الحادة لتحَز 

عنق المستحيل 
تعتصُر الخافق 

تلُوذ بأطراف 
الحنايا ترسمِك على جبين العشق ُقبلة 
تطيح بأركان الواقر صبابة وتعلن الروح 

فيك ملًك مقدس حصرا...... فيا 
آآآآهِٰ ... النافرة من ركب التيه أسرجي 

ال األنفاس بوحا و توِه عن دروبِك 
عنوًة فالخطو أن مل المسير يموت 

قهرا........  توجيني سلطاًنك وِشحيني 
بهالة من طيفك غازي أنا ......  و 

مستبيحاً بالشفاه للشفاه طوعاً و قسرا.
 فأي العوالم تكفي الحتضانك والنجم 

ك و الشمُس يا  سارق لصفاء َخَدّ
ِضْعفها تنازعك اإلشراق سحرا. 

يا لغة يكتبها مداُد كحُل عينيك فأي 
سواد باذخ يسكُن زمن لحظك و سواد 

حاجبيك سجن و ارتهان و قدرا  .

ار 
صد

إ

نزف الوريد الجنوبي

 1 -من الباب األسود خرج رجل 
خمسيني يتأبط سجادة للجلوس.. 
أقل خرج آخر في  أو  بعد دقيقة 
المالصق  الــبــاب  مــن  عمره  مثل 

يحمل )عدالة الشاي(.. 
الـــبـــابـــان مــتــمــاســان.. الــبــيــتــان 
مــتــشــابــهــان.. وكــذلــك الــجــاران 
البابين  أحــد  تـــوأمـــان..  كأنهما 
أسود اللون.. الباب اآلخر مطابق 
يحتل  السواد  لكن  الشكل  في  له 

نصفه فقط..
أمسك  جلوساً..  الجاران  تواجه 
بين  وخلطه  اللعب  بورق  أحدهما 
النظر في  اآلخـــر  أمــعــن  كــفــيــه.. 
وهــو  وقــطــب جبينه  يـــده  ســاعــة 
يقول: أمامنا ساعتان حتى يحين 

أذان المغرب..
- أما من أخبار عن ابنك؟

- ال والــلــه.. آخــر مــرة اتصل بي 
وقال إنه في المحور..

ابني أيضا..قال  - وهذا ما فعله 
ال  عــنــي..  ترضى  أن  المهم  لــي: 

أعلم إن كنت راضيا أم ال.. 
الـــحـــرب..  ــرك  ــت ي أن  ســألــتــه   -

الحرب شينة..
نقاتل  ونحن  لنا..  كره  قال: هي   

مكرهين..
2 - اتــســع الــبــابــان قــبــل أعـــوام 

الباب  من  األسود  الباب  فاقترب 
الملون في حنو..  ومنذ ذلك اليوم 
األسود  الباب  أسر  يبتعدا..  لما 
طليانا  يــوم  أتذكر  عمره:  لرفيق 

كالهما؟! 
كانا على أعتاب المراهقة.. كنت 
الثورة..  اندالع  يوم  اللون  أخضر 
بدآ  وأخــضــر..  أحمر  أنــت  وكنت 
يكف  لــم  بــاألســود..  فــي طالئنا 
بلون  هــكــذا..  فتركاك  الــطــالء.. 
الملون:  الباب  قال  الوطن..  راية 
نعم..  ومنذ ذلك اليوم وأنا نصف 

أسود..
ال  كالفرقدين..  صديقين  كانا   -

يفترقان.. مثلنا.. 
- ولدا في بيتينا.. نشآ معا.. لعبا 

معا.. ودرسا معا..
- وهما اآلن في محاور القتال..

البيتين..  كــال  مــن  الــصــراخ   -3
يتعالى..  بــكــاء..  أصـــوات  تسمع 
السجادة  الــجــار صــاحــب  يــخــرج 
ويحتضن صاحب عدالة الشاي.. 
يبكيان معا.. يقترب الجيران من 
ــزون كال  ــع مــصــدر الـــصـــراخ.. وي

الرجلين.
في  الــمــأثــم..  على  طغى  صمت 
المساء أذن مؤذن.. لقد مات ابن 

صاحب السجادة أيضا..

اقـــــــــتـــــــــرح 
صـــــــاحـــــــب 
عــــــــدالــــــــة 
أن  الــــشــــاي 
يكون سرادق 
الــــــــعــــــــزاء 

واحدا لكليهما..
4 - اقتربت أصوات القصف..

من  الشاي  عدالة  صاحب  خــرج 
الــبــاب الــمــلــون.. وخـــرج صاحب 
السجادة من الباب األسود وخلفه 

امرأة وأطفال..
- إلى أين يا رجب؟

االحــتــمــال..  نستطيع  نعد  لــم   -
ــد يــــا حـــمـــد..  ــشــت األصــــــــوات ت
قريبا  تسقط  بـــدأت  والــقــذائــف 

منا..
- ابق يا رجل.. شدة وتزول..

ال  فهؤالء  البقاء  استطعت  إن   -
يقدرون.. وأشار إلى الصبية..

رصــاص خفيف..  أصـــوات   -  5
السالح..  يحملون  شبان  اقترب 

أشاروا إلى البابين.. 
الملون:  الباب  على  أحدهم  كتب 

منزل الشهيد صالح حمد..
ـــبـــاب األســــود  وســــد الــجــنــود ال
على  وكتبوا  واالسمنت..  بالحجر 

حائطه: خوارج.

محمد الكشكري    محمد مفتاح الزروق   الباب األسود
تتراكم األشواق

 من ذاكرة 
الوله

في رحم 
الغياب 

بين تعابير 
الكالم

وراء الفكرة 
القادمة  

خلف 
الصورة الماثلة 

عبر الخطوط الفاصلة  ها أنا 
ذا ألوح  لك بصوتي 

 ها أنا دا ماثٌل بين ثناياك 
مشدوهاً ال تراني 

أعد النظر دقق في التفاصيل 
لتراني بال وضوح 

بين العتمة والضياء 
هناك بيني وبينك 
مسافةٌ لالقتراب 

خطوة أخرى وأبكي ؟ 
فقف عند حدك 

ال تلوح لي 
فإنني لديك 

فال توقظني بعينيك 
بل ناوش خيالي

حتى يكتمل النعاس.

أغمض عينيك تراني 

كتبت  فبراير  ذات 
قلت  ـــة  رســـال ـــك  ل

لك فيها كلماتي نوارس شوق منذ برهة 
من  أكبر  صداقتنا  لكن  عمر  مقدارها 
صراحتها ، ثم بعثت لك عّبر كما شئت 
لينبض حروفا  المجال  لخفقك  وأترك 
وانهيت   ، العالم  يفتقدها  موسيقية 
ال  الــصــدق  آوان   ( بـــ  رســالــتــي  يومها 
مجال للمقارنة وال سبيل للمجاملة وال 
طريق للعودة (  لكنني كنت طوال الوقت 
وأنا كلما تقدمت خطوة رجعت أخريات   
حتى ال أنسى أنك لست من الفقراء ، 
المشاعر  يقدرون  من  فقط  فالفقراء 
وليس  األلماس  بميزان  الحب  ويزنون 
الذهب ياصديقي المترفون ال يشعرون 
ــجــوع لــكــل شـــيء في  بــالــجــوع ، ال إال 
يبحثون  لشيء  يجوعون  عندما  الحياة 
عنه ، وبالتأكيد سيجدونه وسيحاولون 
منه  األولــــى  القضمة  وبــعــد  امــتــالكــه 
سيذهب الباقي منه إلى مزبلة الذاكرة 
تشعر  أن  لك  هل  جديد،  من  ويبدأون 

بما أفعل اآلن؟
 هل شعرت يوما بمالمسة من كلماتي 
أناملي  كأنما  تقرؤها  وأنــت  لشفاهك 

تتحسسك بقبالت من سالميات ؟
بعد  مــرة  ذات  عينيك  أغمضت  هــل   
قراءة ألي حرف أتاك ثم لثمت الهاتف 
فكرت  هل  عبره؟  جــاءت  رسالتي  ألن 
تــذكــرت شيئا  ــك  ألن تبتسم  ــك  أن ــرة  م

طريفا جمعنا معا ؟ 
لغيم  تحولت  االبتسامة  بأن  فتفاجأت 
المآقي، النني  الغيث من  بانهمار  ينذر 
بعيدة يا صديقي، الفقراء لله يقدسون 
الــحــب ويــعــلــمــون جــيــدا أنـــه مــالذهــم 
وعقاب  الــدنــيــا  غضبة  عند  الــوحــيــد 
ينضب  أن  يريدونه  ال  هم  لــذا  الــرب، 
عليه  الحصول  في  حقيقة  يسعون  وال 
وامتالكه ألنهم يعلمون أنهم لو امتلكوه 

أضاعوا لذته ومتعة المناجاة  .

 نص ينشر ألول مرة 

سلسلة  تنشر ألول مرة 
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إشراف : خديجة الجداوي  

                     

    

حمادي باوة

 ما أحوجنا في هذا الوقت إلى 
ثبات يبعث في نفوسنا طمأنينة 
وراحة،ثبات  وسعادة  وسكينة، 
إيمانية  عــقــيــدة  مــن  مستمد 
راسخة، مفادها أن الله على كل 
شيء قدير، وأن من بيده األمر 
حال  مــن  التبديل  على  ـــادر   ق
ــى حـــال، ولــكــن لــأســف لقد  إل
اضجر الــنــاس فــي هــذه األيــام 
يمر  الـــذي  المرير  الــواقــع  مــن 
معها  وقل  الحبيبة،  بالدنا  على 
المحن،  والصبرعلى  الــثــبــات 
فــإذا ما سألت أي شخص عن 
الوطن   اتجاه  المستقبلية  رؤيته 
ماراح  )ليبيا  قائال:  عليك  لرد 

اتقدم!(.
 وهذه إجابة صاعقة تحمل في 
واإلحــبــاط  الــيــأس  كــل  طياتها 
ـــجـــاه بـــنـــاء الــــوطــــن، وهـــذا  ات
الحنيف،  ديننا  لقواعد  مخالف 
فاإلسالم دين تفاؤل وصبر على 
االبتالء  والباليا،فطريق  المحن 
فكيف  األنــبــيــاء،  منه  يسلم  لــم 
المقصرون؟  نحن  منه  نسلم 

يقول المولى تبارك وتعالى: 
ُمِصيَبٍة  ِمــْن  ــْم  ــكُ أََصــابَ َوَمـــا   ﴿
َعْن  َوَيْعُفو  أَْيِديكُْم  َكَسَبْت  َفِبَما 

َكِثيٍر﴾.
فمن أسباب هذه الباليا مايلي:

عــن  الـــــنـــــاس  بــــعــــد  أوالً: 
بمكاسب  ــهــم  وانــشــغــال ربــهــم 
أرزاقهم  تمحيص  الدنيا،وعدم 
أمــن حــالل هــي أم مــن حــرام، 

نتجت عنه هذه المحن والباليا، 
ـــذب بـــســـيـــاط مــن  ـــع ــحــن ن ــن ف
حتى  وتعالى  سبحانه  المولى 
يغار  فالله  إليه،  ونرجع  نتوب 
أَبَي  فعن  المؤمنين،  على عباده 
أََنُّه  ِبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص  الَنّ َعْن  ُهَرْيَرَة � 
اللَِّه  َوَغْيَرُة  َيَغارُ  اللََّه  ))ِإَنّ  َقاَل: 
َم اللَُّه((. أَْن َيأِْتَي اْلُمْؤِمُن َما َحَرّ

الكتاب  منهج  عن  البعد  ثانياً: 
والسنة، فما التمسته من واقعنا 
اليوم، أنك إذا تحدثت عن أمور 
للناس  تــجــمــع  أي  فــي  الــديــن 
ــاق اســتــغــرابــاً!  ــن ــت األع اشــرأب
ولسان حالهم يقول: نحن نعرف 
الدين جيداً فال تتفلسف علينا!  
من  نحن  أيــن  الله  سبحان  فيا 
قول المولى عزوجل: )َوذَِكّْر َفِإَنّ 
الُمْؤِمِنيَن(،فإننا  َتْنَفُع  ْكَرى  الِذّ
نكون  ما  أحوج  الوقت  هذا  في 
بالله  أنــفــســنــا  ــر  ــذك ن أن  ـــى  إل
عزوجل حتى تذهب عنا المحن 
﴿ألــم  سبحانه:  قــال  والــبــاليــا، 

أَْن  ُيــْتــَرُكــوا  أَْن  ــاُس  الــنَّ أََحــِســَب 
ا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن  َوَلَقْد  َيُقوُلوا آَمنَّ
َفلََيْعلََمنَّ  َقْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  ا  َفَتنَّ
َوَلَيْعلََمنَّ  َصــَدُقــوا  ــِذيــَن  الَّ الــلَّــُه 

اْلكَاِذِبيَن﴾
 قال الشيخ السعدي رحمه الله 
تمام حكمته  تعالى عن  يخبر   :
وأن حكمته ال تقتضي أن كل من 
قال " إنه مؤمن " وادعى لنفسه 
فــي حالة  يــبــقــوا  أن  اإليـــمـــان، 
يسلمون فيها من الفتن والمحن، 
وال يعرض لهم ما يشوش عليهم 
إيــمــانــهــم وفـــروعـــه، فــإنــهــم لو 
ــم يتميز  ل ــك،  ــذل كـــان األمــــر ك
والمحق  الــكــاذب،  من  الصادق 
من المبطل، ولكن سنته وعادته 
ــة،  ــي هــذه األم ــيــن وف فــي األول
والضراء،  بالسراء  يبتليهم  أن 
والمنشط  ــيــســر،  وال والــعــســر 

والمكره، والغنى والفقر.

الصبر في المحن ...

   أ . محمد علي صالح إبديوي 

في  التمشيط  مصطلح  األخــيــرة  الفترة  فــي  شــاع   
بالدنا ويقصد به السطو واالعتداء على أرزاق الناس 
وممتلكتهم بقوة السالح ولقد وضع  الدين اإلسالمي 
لها  األفعال ووضع  لمثل هذه  اسما شرعيا  الحنيف 
عقوبات شديدة في الدنيا واآلخرة ، وأصبحنا كل يوم 
نسمع بالسرقة والخطف واالبتزاز بقوة السالح وفي 
الحقيقة هي ليست سرقة؛ ألن السرقة تكون خفية 
من  أشد  وعقوبتها  حرابة  فهي  بالقوة  السرقة  أما 
السرقة ، وتسمية األشياء بغير مسمياتها ال يجوزها 
ويجعلها حالال  فتسمية الخمر بالمشروبات الروحية 
اليغير حكمها الشرعي فإن تحريمها باق مهما وضع 

لها من أسماء حسنة . 
على  االعــتــداء  في  القوة  استعمال  هي   : فالحرابة 
على  واالعتداء  باإلكراه،  كالسرقة  الحقوق  أصحاب 

األعراض بالقوة.
وأخذ  المارَّة  على  والخروج  الطريق  قطع  فجريمة 
ى  تسمَّ والقهر  بالقوة  مجاهرة  وسيارتهم   أموالهم 
حرابة ، سواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة، 

المجتمع  على  الحرابة  ولخطورة  غيره  أو  بسالٍح 
وضع لها الشرع الحنيف عقوبة شديدة تفوق عقوبة 
على  الحرابة  تخلفها  التي  السيئة  لآلثار  ؛  السرقة 
أمن  تمس  الجريمة  هذه  ؛وألن  عليه  المعتدى  نفس 
والقلق  الــرعــب  وتنشر  كيانه  وتــهــز  كله  المجتمع 

والخوف في أوساط الناس اآلمنين .
اللََّه  ُيَحاِربُوَن  الَِّذيَن  َجــَزاُء     قال عز وجل : ﴿ِإنََّما 
أَْو  لُوا  ُيَقتَّ أَْن  َفَساًدا  اأْلَرِْض  ِفي  َوَيْسَعْوَن  َورَُســوَلــُه 
ُيَصلَُّبوا أَْو ُتَقطََّع أَْيِديِهْم َوأَرُْجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو ُيْنَفْوا 
ْنَيا َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة  ِمَن اأْلَرِْض ذَِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ

َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾ المائدة 33  .
واآلخرة  الدنيا  الطريق شديدة في  فعقوبات  قاطع 

كما في اآلية :
1 – ﴿أن ُيْقَتلوا﴾ واحداً بعد واحد نكاية لهم وإرهاباً 

وتعزيراً لغيرهم.
 2 - أن يصلبوا{: اْخَتلََف ِفيِه اْلُعلََماُء، َفِقيَل: ُيْصلَُب 
ى َيُموَت، َوِقيَل:  َراِب َوالطََّعاِم َحتَّ َوُيْمَنُع ِمَن الشَّ ا،  َحّيً
ا، ُثمَّ ُيْقَتُل ِبُرْمح  وقيل بعد ما يقتل الواحد  ُيْصلَُب َحّيً

منهم يشد على خشبة مدة ثالثة أيام .  
 : ِخــالٍف﴾،أي  ِمْن  َوأَرُْجلُُهْم  أَْيِديِهْم  ُتَقطََّع  3 – ﴿أَْو 
لم  فإن  اليسرى،  ورجله  اليمنى  المحارب  يُد  ُتْقَطع 

َيُتْب ُتقطْع يُده اليسرى ورجلُه اليمنى.
4 -  ﴿أَْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَرِْض ﴾أى، يطردوا من األرض 
أخــرى  أرض  إلــى  اإلجـــرام  على  فيها  اتفقوا  التي 
مراقبتهم  مــع  جمعهم،  ويتفرق  شملهم،  ليتشتت 

والتضييق عليهم. 
وفسر بعضهم النفي بالحبس في السجون، ألن فيه 

إبعادا لهم وتفريقا لجمعهم .
ْنَيا ﴾ أي :لهم َشرٌّ َوَعارٌ َوَنكَاٌل  5 – ﴿َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
ْنَيا هذا هو عقاب الدنيا  َوُعُقوبَةٌ ِفي َعاِجِل الدُّ َوِذلَّةٌ 
أما عقاب اآلخرة فقد بينه- سبحانه- بقوله: ﴿َوَلُهْم 

ِفي اآْلِخَرِة َعذاٌب َعِظيٌم ﴾ 
لهم في اآلخــرة عذاب عظيم في شدته وآالمه  أى: 
جزاء ما اقترفوا من جرائم فشدد الله عز وجل عليهم 
المجتمع  أمــن  تهّدد  جريمتهم  ألن  العقوبات  هــذه 

برّمته،  وتنشر الذعر واإلرهاب في جميع األماكن.

 تحرى اإلخالص في العمل، وكتم حسناته كما يكتم سيئاته، 
فالناس ال يرجى وراءهم نفع وال ضر، بل هو يرجو من بيده 
ملكوت السموات واألرض، وألن اإلخالص عزيز وشاق على 
النفس.. بدأ يدرب نفسه ويعودها على ذلك؛ حتى ال تضيع 

أعماله وتندثر.
في  ما  طلب  الرياء  »حقيقة  الله-:  -رحمه  القرطبي  قال   

الدنيا بالعبادة وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس«.
لذا لجأ إلى ربه وتضرع بين يديه أن يرزقه اإلخالص في 

القول والعمل.
حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان 
إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده، قال: فإن عاد.. قال: 

أجاهده، قال: فإن عاد.. قال: أجاهده.. قال: هذا يطول.
 أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما 

تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. 
يكفه  الغنم  بصاحب  استعن  ولكن  عليك،  يطول  هذا  قــال: 

عنك.

ــع مــذكــرة  ــوقــي ــمــت مـــراســـم حــفــل ت أقــي
للكشافة  طرابلس  مفوضية  بين  تفاهم 
مفوضية  مــفــوض  يمثلها  ــمــرشــدات  وال
طرابلس القائد ) أنور الزليطني (  ومكتب 
 ( السيد  يمثلها  طرابلس  الزكاة  صندوق 

حازم زهدي (  
السيد)  يمثلها  الخيرية  طمزين  وجمعية 
حملة  إلطــالق  وذلــك   ) الطمزيني  خالد 

تحت شعار
بمقر  واألعــمــال  ( لإلغاثة  واحــد  كلنا   (  
ليبيا  ومرشدات  لكشافة  العامة  القيادة 

بطرابلس خالل األيام القادمة  .
وهي  عــدة مشاريع  الــبــادرة  هــذه  تتضمن 
 6000  : تستهدف  إغاثة شاملة  قوافل 

عائلة نازحة .
مشروع إفطار صائم يستهدف من خالله 
العيد  كسوة  مشروع   . وجبة   150000
 . عــدد 10000 شخص  هــذا  يستهدف 

تكليف  على  األطــراف  جميع  اتفق  وعليه 
جهة  لكل  ممثل  مــن  تتكون  عليا  لجنة 
المشاريع  هـــذه  تنفيذ  عــلــى  لــإلشــراف 
الــقــافــلــة ألســر  تسيير  فــي  والــمــشــاركــة 
في  الموجودة  ســرت  مدينة  من  النازحة 
والجفرة   . . وترهونة  وليد  بني   ( مناطق 
هذه  فــي  ستهم  حيث   ) النــوف  وراس   .
. وحضر  الكشفية  القافلة كل مفوضيات 
مفوض   : مــن  كــل  التوقيع  حفل  مــراســم 
القيادة  بهيئة  المجتمع  وتنمية  خــدمــة 
بمكتب  اإلعـــالم  مكتب  وعــضــو  الــعــامــة. 
من  وبعض  العامة.  القيادة  بهيئة  ــرواد  ال
القيادات الكشفية وأعضاء جمعية طمزين 

وموظفو مكتب صندوق الزكاة بطرابلس.
الطيبة  البادرة  القائمون على هذه  وأشار 
أراد  مــن  لكل  للجميع  مفتوح  الــبــاب  أن 
األيــادي  تجوده  ومــا  بالحملة  المساهمة 

الكريمة به . 

التمشيط في الشريعة ) الحرابة (

اإلخالص في القول والعمل

الدينية  االيديولوجية  داعش     
ــًرا من  ــي ــث ــت ك ــرب ــت الــفــاشــيــة اق

ونحن  عامة  المسلمة  شعوبنا  عند  الديني  المفهوم 
ذلك  من  استثناء  لسنا  الخصوص  وجه  على  الليبيون 
من  كثر  أعداد  وجود  البته  أستغرب  فإنني ال  .ولذلك 
ممن ذهبوا إلى الجهاد في أفغانستان في زمن مضى 
وإلى العراق وسوريا بعد ذلك أيضاً وال أستغرب كذلك 
اليوم ينشط بها دواعش   ممن يقولون إن كل المناطق 
زليطن  إجدابيا  سرت  مصراتة    وبنغازي  درنة  في 
الخمس  طرابلس   الزاوية صبراتة  نالوت وهنا في 

الجنوب كذلك إلخ .
بل أعجبني تعبير ألحد األصدقاء يقول " إذا لم تجد 
ستجد  أنــك  المؤكد  ومــن  ــل  األق على  فعليا  داعشًيا 
داعشي اليت " وأظن أنه ال مجال لهذه الدهشة إذا قلنا 
بأن داعش بكل قباحتها ووحشيتها ال تشكل إال انعكاساً 
واضحاً لثقافة موروثة متغلغلة األصول  يجب االعتراف 

أن فكر داعش منا وفينا . 
أنفسنا  مكاشفة  إلــى  يــقــودنــا  ــمــان  اإلي أضــعــف  وإن 
وبين  بيننا  يربط  بأن هنالك عرقا مفاهيميا  واإلقرار 
داعش بصلة ولو أردنا أن نتخلص من الفكر التطرفي 
التكفيري اإلرهابي والعنيف الذي يعم هذه البالد اآلن 
من فوضى وخلط أوراق .. فإن أهم خطوة للعالج هي 

االعتراف بوجود المرض.. فما هو هذا المرض ؟ 
إن هنالك من يرد أمر التطرف وفكر العنف إلى أحد 
إلى  أو  االجتماعية  أو  االقتصادية  واألزمــات  العوامل 
أنتج  مما  الراهن  الوضع  في  السياسي  األفق  انسداد 
أجياال محَبطة فقدت الثقة بمصادر التوجيه الرسمي 
والثقافي والديني معاً.. كما عجزت كذلك عن إبصار 
مسارات التغيير المدنية المشكوك في جدواها أصالً. 
بما  أننا سلمنا بكل ذلك وسلمنا كذلك  لو  ولكن حتى 
داعش  وأن  ’’الــمــؤامــرة’’  بنظرية  البعض  إليه  ذهــب 
..والكافر  الحاقد  الصليبي   " الغرب  أوجــده  تنظيم 
الفاجر ..كما يقول أحد دعاة السلف الطالح " ودسه 
اإلنصاف  فإن  بذلك  بديهيا سلمنا  لوأننا  ! حتى  بيننا 
هذه  زرع  من  بــأن  نعترف  أن  لنا  يستدعي  و  يلزمنا 
البذرة داعش.. يبدو أنه صممها وفق الثقافة الموروثة 
السائدة لدينا والمتغلغلة كمفاهيم داخل العقل المدعي 
لإلسالم  كل ما يقولونه الدواعش ويفعلونه له مرجعية 

فى كتب التراث والفقه وأراه رأيا واضحاً صحيحا..
واحد  الفكر    .. األصــل  سلفية  هي  النبتة  هــذه  وان 
والتيار واحد الفارق الوحيد الذي أراه بينهما هو الفعل 
فقط  مع أن الفكر أخطر وأشد  ويعني ذلك استحضار 
انتحاريين أكثر وأكثر..  مالم يتم تحديث خطبة الجمعه 

في دورتها األسبوعيه وقطع بث السموم ! 
وحتى لو قبلنا مثالً رأي من يقولون إنها امتداد لفكر 
إقصائي لحركات مارست التقية وتعامينا عنها وتركناها 
وتطورها  نموها  فإن  انتشارًا  ــزداد  وت وتتوسع  تتطور 
وكذلك انتشارها كان بفعل ما يكتنز به موروثنا الثقافي 
النماذج  استنساخ  إلى  أدى  الذي  المنحرف  الفكر  من 
نصفها  أن  يمكن  الزمان  عبر  متوال  بشكل  المتطرفة 
بعملية تفريخ التطرف ويجب أال تخفي علينا كل تلك 
وفي  الموروث..   في  أن هناك خلالً  األسباب حقيقة 
به  مجتمعنا  تجعل  والتي  الدينية  الثقافية  منظومتنا 

قابلية للدعشنة ! 
في  للدعشنة  قابلية  هنالك  إن  القارئ  ياعزيزي  نعم 

نفوسنا وعقليتنا والشيء الكثير من فهمنا للدين ..
 وإال لما ذهــب بنا الــحــال إلــى هــذه الــحــروب وهــذا 
اسم  بــارد تحت  بــدم  الــدمــاء  والقتل وسفك  الــعــدوان 
الكفر  وندعي  يستبيحون   مهللين  مكبرين  أكبر  الله 

لآلخرين. 
وننام هانئين بأن أبواب الجنة مفتوحة على مصراعيها 

وفيها مثوى لنا وحور العين جائزتنا! 
وكل طرف يمارس القتل ظنا أنه على الصواب وإن مات 
يراوده حلم الشهادة والحور العين والجنان المزخرفة.. 
وكل طرف يردد الله أكبر و" قتالنا في الجنة وقتالهم 
في النار" الدعشنة عبارة عن فكر، وداعش نمط حياة 
وثقافة موروثة األصول   لست أنا من يقول ذلك؛ فهذا 
أمر بات الكثير يتحدث عنه فالفترات األلفية األخيرة 
مرجعية  له  ويفعلونه  الدواعش  يقوله  ما  كل  أن  وهو 
في كتب التراث والفقه الديني اإلسالمي .. وأراه رأًيا 

واضحاً صحيًحا.

ال����م����وروث ال��دي��ن��ي )1(
المشوه عن اإلسالم

مذكرة تفاهم بين مفوضية طرابلس للكشافة والمرشدات وصندوق الزكاة بطرابلس أبوبكر  عبد الرحمن
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12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

تقرير : أبوبكر مصطفى خليفة

الخِْدمات الصحية في ليبيا عليلة!
الملف  استعراض  األع��زاء  قراؤنا  هذا  عددنا  في  نواصل 
وبشكل  والمحتاج  والمرض  بالعلل  المليء  الوطن  في  الصحي 
بعض  وحسب  فيه  الفساد  أورام  تستأصل  لجراحة  عاجل 
ذكر  فقد  هذا  تقريرنا  كتابة  في  عليه  نستند  التي  المصادر 
بلغ  الصّحة  قطاع  في  العاملين  عدد  أن  موطني  ليبيا  موقع 

حسب تقارير عام 2008 حوالي 100،000 منهم ما يقارب من 
الموقع  وأشار  التمريض"  "عناصر  بند  تحت  موّظف   30،000
إلى أن األطباء العاملين في ليبيا حسب عام 2009 كان قد بلغ 
عددهم  10،230  طبيبًا وطبيبة، منهم 8،612 من الليبّيين 

والبقّية أجانب . 

الجزء الثاني

طــبــيــب   17 لـــكـــل  ــل  ــجــع ي هـــــذا  و 
نسبة  وهي  ومواطنة  مواطن   10،000
من الناحية النظرية عالية جّداً وقد تقاس 

بمستويات الكثير من الدول المتقّدمة.
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ص��ّح��ي وال��ت��دري��ب 

السريري
ليبيا  في  العاملة  المستشفيات  عدد  بلغ 
مــجــمــلــه 96  مـــا  عـــام 2009  حــســب 
مستشفى بها 20،289 سرير، منها 18 
مستشفى مركزي، 21 مستشفى عمومي، 
32 مستشفى قروي، والبقّية مستشفيات 
خــصــوصــّيــة أو تــابــعــة لــجــهــات أخـــرى ، 
لمرافق  التحتّية  البنى  بقّية  توّزعت  كما 
مصّحة،   37 اآلتي:  الوجه  على  الصّحة 
مستوصف   1355 مجّمعة،  عيادة   15
كلّية  أّول  أنشئت  ولــقــد  صــّحــي  ومــركــز 
للطب في بنغازي عام 1970 وأخرى في 
طرابلس عام  1973و كان عدد دفعات 
بين 70 – 100  يتراوح  للسنة  كلّية  كل 
في  المسّجلين  عدد  وبلغ  وطالبة  طالب 
من  أكثر   2009 عام  بنغازي  طب  كلّية 
6000 طالب وطالبة كما تم التوّسع في 
مناطق  مختلف  في  الطب  كلّيات  إنشاء 
وكلّية  كلّيات   9 عددها  بلغ  حتى  البالد 
للعلوم"،  الدولّية  "الجامعة  تتبع  عاشرة 
حتى بلغ عدد المسّجلين في جميع كليات 
ما  إلــى    2009 عــام  في  الليبّية  الطب 

يزيد عن 26،000 طالب وطالبة.  
بلغ عدد األطباء الليبّيين المتخرجين 
مجموعه  مــا  الليبّية  الــطــب  كليات  مــن 

20،000 طبيب وطبيبة.
وأشار التقرير إلى أنه بكل تأكيد كان 
هنا  ومن  بالكيف،  وليس  بالكم  االهتمام 
التي  الكيفّية  فإّننا من السهل أن نتصّور 
تعلّم بها كل هؤالء في ظل نواقص حاّدة 

في كل مستلزمات التعليم والتدريب. 
األطباء  من  المأهولة  األعــداد  هذه 
والطبيبات تحّصل أصحابها على رخص 
يتحّصلوا  لم  ولكن  الطب  مهنة  لممارسة 
األهلّية  على  وال  الكافي  التدريب  على 
المهنة، فساهم ذلك  لممارسة  السريرّية 
في  الطبّية  الخدمات  مستوى  تدّني  في 
يقّدم  مــن  بين  كبيراً  بــونــاً  وخلق  بــالدنــا 
الخدمات ومن يستقبلها.. أي بين الطبيب 
من ناحية والمريض من ناحية أخرى، مما 
في  والليبّية  الليبي  ثقة  فقدان  إلى  أّدى 

التي  األخطاء  لكثرة  نتيجة  البلد  طبيب 
الكبيرة  من  لإلخفاقات  ونتيجة  حصلت 
أنهم  على  للبرهنة  الليبّيين  األطباء  قبل 
الليبّيون  بدأ  إليهم  الموكلة  المهّمة  بقدر 
الــذهــاب  فــي  ــك  ذل ــر  إث على  والليبّيات 
للعالج في تونس ومصر واألردن وغيرها 
من دول العالم باحثة عن عالج ناجع من 
أطباء غير ليبّيين و هناك عامل آخر ربما 
المواطن  نقمة  زيــادة  في  أسهم  قد  كان 
على الطبيب الليبي وهو جري الكثير من 
األخصائّيين الليبّيين وراء عمليات اإلثراء 
السريع والكسب بجميع أشكاله وروافده 
، أن غياب عامل الثقة هذا قد يحتاج إلى 
وقد  إلعادته  الزمان  من  عقد  من  أكثر 

يحتاج إلى جيل بأكمله.
تحديات تواجه قطاع الصحة 

وأصدرت المنظمة الليبية للسياسات 
و االســتــراتــيــجــيــات خـــالل شــهــر مــارس 
الصحة في  حول قطاع  تقريراً    2016
فيه  تناولت   ، التحديات  و  الواقع  ليبيا 
تواجهه  التي  المختلفة  التحديات  أوجــه 

قطاع الصحة في ليبيا .
حيث أشار:  التقرير في مقدمته إلى أن 
للتحديات  مثال  ليبيا  في  الصحة  قطاع 
والخدمات  الليبية  اإلدارة  تواجه  التي 
بسبب  كبيرة  بــدرجــة  المتدنية  العامة 
النقص الحاد في المستلزمات الطبية و 
االنقسام  و  الحرب  أدت  ، حيث  األدويــة 
تأزم  إلى  الليبيين  الفرقاء  بين  السياسي 

القطاع الصحي ، 
ــد تمس  مــمــا يــهــدد بــكــارثــة إنــســانــيــة ق
هذه  ظل  في  و  مواطن  مليون  من  أكثر 
الخطورة  شديدة  التحوالت  و  التغييرات 
المنظومة  أداء  قياس  إلى  الحاجة  تظهر 
بهدف  دوريــة  بصورة  ليبيا  في  الصحية 
رفع مستواها و تحسين أدائها و مجابهة 
التقرير  تعرض  و  المخاطر  و  التحديات 
لواقع قطاع الصحة في ليبيا وتقييم أداء 
مكوناته األساسية وذلك من خالل خمسة 

عناصر أساسية .
أوالً: واقع قطاع الصحة .

ثانياً: االنقسام السياسي وتداعياته على 
القطاع الصحي .

قطاع  أداء  معايير  و  مــؤشــرات   : ثالثاً 
الصحة الليبي .

رابعاً: أبرز التحديات التي تواجه القطاع 

الصحي الليبي .
وفــقــاً  الــصــحــة  قــطــاع  أداء  خـــامـــســـاً: 
المواطنين خالل عام 2015  لتقديرات 
استبيان  نتائج  أهم  استعراض  من خالل 
في  الصحية  للمهن  الليبية  الجمعية 
الواليات المتحدة األمريكية لتقييم إعادة 

بناء النظام الصحي في ليبيا.
سادساً: متطلبات النهوض بقطاع الصحة 

الليبي .
تفتقر  ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات  م��ع��ظ��م 

للتجهيزات
نحو 120  وجــود  على  التقرير   : أكــد  و 
مستشفى و عيادة عامة في انحاء البالد 
و  التجهيزات  إلى  يفتقر  معظمها  ولكن 
حيث  الصيانة  و  الطبية  المستلزمات 
مليون   219 الــى  المستشفيات  تحتاج 

دينار ليبي العام 2015 .
 147 المركزي  المصرف  أنفق  حيث   
المبلغ  إجمالي  مــن  فقط  ديــنــار  مليون 
المطلوب ، كما تدهور األوضاع بمختلف 
المستشفيات ، ال سيما في الجنوب الليبي 
الموارد  لشح  نظراً  النائية  المناطق  و 
المالية ، و ذلك رغم أن بعض الخدمات 
في  الموجودة  المستشفيات  في  الطبية 
و  االسعافات  و  الكلى  كعالج  ليبيا  غرب 
بعض العمليات الجراحية جيدة إلى حد 
ما ، إال أن باقي المستشفيات في باقي 

المناطق تواجه تحديات صعبة .
و من أهم التحديات التي يعانى منها 
قطاع الصحة في ليبيا هو نفقات مرتبات 
تكدس  مــن  الناتج  و  بالقطاع  العاملين 
بـــوزارة  اإلدارات  جميع  فــي  الموظفين 
و  لها  التابعة  الجهات  و  الليبية  الصحة 
السبب يعود في ذلك إلى زيادة في حاالت 

التعيين خالل األعوام السابقة .
كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 
التقيد  يتم  لــم  ــه  أن ــر  ذك الـــذي   2014
بشأن   2010 لسنة   12 رقــم  بالقانون 
عالقات العمل .حيث تجاوزت التعيينات 
في قطاع الصحة اكثر من 107 % حيث 
الصحة  ديــوان  في  الموظفين  عــدد  بلغ 
موظفي  إجمالي  من  موظفاً  وزارة 409 
 197،086 الــبــالــغ  بــالــكــامــل  الــقــطــاع 
في  تغيير  هناك  يكون  أن  دون  موظف 

حجم العمل .
المسيلة  المبالغ  أن  التقرير  ذكــر  كما   

ــلــقــطــاع فـــي حـــســـاب الــمــرتــبــات بلغ  ل
خالل  ليبي  دينار   2،173،591،996
ســنــة 2013 ومــمــا يــزيــد األمـــر ســواء 
لكثير  الوطنية  األرقــام  مطابقة  عدم  هو 
وحيث  الصحي   بالقطاع  الموظفين  من 
المطابقة  غير  األرقــــام  هــذه  عــدد  بلغ 
عدد  إجمالي  من  رقم  حوالي 22،436 

الموظفين . 
في  الحاصلة  االزدواجـــيـــة  عــن  ناهيك 
الــكــادر الــوظــيــفــي و الــتــي بــلــغ عــددهــم 
7،342 حالة من إجمالي الموظفين  إال 
أن هذه األرقام تعد غير دقيقة حسب ما 
ذكر تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2014 
بيانات  وجــود  عــدم  إلــى  يعود  السبب  و 
 ، البشرية  القوة  عن  موثوقة  و  متكاملة 
أو جهة مختصة  إدارة  كذلك  يوجد  ال  و 
إدارات  عن  بيانات  قاعدة  لديها  تتوفر 
هناك  أن  كما   ، المراكز  و  المستشفيات 
تقديم  عــن  الشبهة  يثير  عــامــاً  عــزوفــاً 

العاملين للرقم الوطني الخاص بهم .
ــاق عــلــى الــخــدمــات  ــف وفــيــمــا يــخــص اإلن

الصحية فقد ذكر موقع ليبيا موطني إن
الصحّية  الخدمات  على  اإلنــفــاق  ــام  أرق
ببعض  عليها  الــعــثــور  يمكن  ليبيا  فــي 
في  تكمن  هنا  المشكلة  لكن  الصعوبات، 
بين  والتناقض في معظم األحيان  الفرق 
المسّجل على الورق وبين ما يصل فعلّيا 
خدمات  تــقــّدم  التي  الصحّية  للمرافق 
بميزانّية  الــتــذكــيــر  يــجــب  وهــنــا  لــلــنــاس 

الصّحة لعام 2012 
ولكن  ليبي،  دينار  مليار   4 بلغت  والتي 
لهذه  قيمة  ذات  مـــــردودات  أي  ــر  ن ــم  ل
كل  تتّبع  يجب  التي  الضخمة  الميزانّية 

بنود وسجالّت إنفاقها إن وجدت.
إغالق ثلث مستشفيات البالد 

الذي  الصحة  تقرير حول قطاع  ويشير  
للسياسات  الليبية  المنظمة  أصــدرتــه 
و االســتــراتــيــجــيــات خـــالل شــهــر مــارس 
التي  بالنسبة للخدمات  أنه  الماضي إلى 

يحتاجها المواطنين .
ليبي  مــواطــن  مليون   2 حــوالــي  فيوجد 
مثل  أساسية  صحية  لخدمات  يحتاجون 
غسيل  و  اللقاحات  و  األنسولين  أدويــة 
الــكــلــي ، يــقــابــل هـــذا إغـــالق نــحــو ثلثي 
ال  وضــع  فــي  كونها  الــبــالد  مستشفيات 
وجه  أكمل  على  خدماتها  لتقديم  يؤهلها 

األجنبية  الطبية  األطقم  مغادرة  ، بسبب 
و التي تمثل 70 % من العناصر الطبية و 
التمريض ، وتراجع المخصصات المالية 

لسبب تراجع اإليرادات العامة .
تــشــاهــد  أن  ــاد  ــت ــع ــم ال ـــن  م أصـــبـــح  و   
بعد   ، المستشفيات  في  الكالشينكوف 
أدى  مما  بشدة  األمــنــي  الــوضــع  تــدهــور 
إلى هروب األطباء وأطقم التمريض بعد 
تزايد االعتداءات عليهم ، و تردي الوضع 

الصحي .
و أوضح : التقرير إلى أن ليبيا تنفق على 
القطاع الصحي قرابة ستة مليارات دينار 
سنوياً )4.7 مليارات دوالر وفقاً ألسعار 
الصرف الرسمية (  يذهب جزء منها إلى 

مرتبات العاملين في القطاع .
 و جزء آخر على صيانة المباني و األجهزة 
و المعدات ، في حين يصل حجم اإلنفاق 
الــخــارج حــوالــي مليار  الــعــالج فــي  على 
دوالر سنوياً و يقدر بعض خبراء القطاع 
الصحي  أن الليبيين ينفقون نحو خمسة 
الجوار  دول  فــي  سنوياً  دوالر  مليارات 
الكثير  تعرض  عن  ،فضالً  العالج  لتلقي 
منهم لعمليات احتيال ممنهجة ، في غياب 
و  بل   ، بالخارج  الصحية  المكاتب  رقابة 

فسادها مقابل عموالت مالية .
ميزانية  أن  الرسمية  البيانات  أظهرت  و 
جهاز اإلمداد الطبي الحكومي المختص 
تبلغ   ، فقط  العامة  المستشفيات  بأدوية 
 . ليبي  ديــنــار  مليون   700 نحو  سنوياً 
جهاز  على  المستحقة  ــون  ــدي ال تبلغ  و 
اإلمداد الطبي للشركات الخاصة الموردة 
للعام  ــنــار  دي مــلــيــار  نــحــو 1،4  ــة  ــأدوي ل
ديــوان  تقرير  حسب   ، الــمــاضــي2015 

المحاسبة .
ـــحـــاد في  كــمــا تــســبــب الــنــقــص ال
أنــواعــهــا  بمختلف  الــمــدعــومــة  ــــة  األدوي
في   ، ليبيا  في  العامة  المستشفيات  في 
إنعاش نشاط الصيدليات الخاصة ، بعد 
اضطرار الكثير من المرضي إلى اللجوء 
ـــة  األدوي ــشــراء  ل الــخــاصــة  للصيدليات 
على  الحكومي  اإلنفاق  تقليص  ظل  في 
مخصصات العالج و كان ديوان المحاسبة 
العام  السنوي خالل  تقريره  في  ذكر  قد 
الليبية صرفت خالل  الدولة  أن   2014
على  مليار   2،3 مضت  ســنــوات  ثــالث 

األدوية و المستلزمات الطبية . 
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الحر  للتعليم  العلم  أصول  مدرسة  أقامت 
بقصر بن غشير في  فرع المدرسة بمنطقة 
معرضها  الماضي  األسبوع  السائح  سيد 
-2015 الــدراســي  للعام  السنوي  الفني 
2016 الذي يبرز تناج الطلبة خالل عام 
على  المعرض  احتوى  حيث  كامل  دراســي 
بين  الذي  العلمي  جناح  منها  أجنحة  عدة 
من  العلمية  والطالبات  الــطــالب  قـــدرات 
المعملية  للتجارب  العملي  التطبيق  خالل 
الحية إضافة البتكاراتهم العملية وقدرتهم 
وإعـــداد  المجسمات  صنع  على  الفائقة 

الوسائل التعليمية التوضيحية . 
كان  للمعرض  االجتماعي  الجانب  وفــي 
جناح  من  أكثر  خــالل  من  حاضر  الــتــراث 
الذي أوضح اللباس التقليدي سواء بعرضه 
التالميذ  قبل  مــن  ارتــدائــه  أو  كمالبس 
والتلميذات وتم تخصيص جناح في الهواء 
الطلق بين الجلسة العربية وجسد تالميذ 
يجلسون  األصــيــل  الليبي  الـــزي  ــدون  ــرت ي
األكــالت  عــن  مجسمات  منهم  وبــالــقــرب 
الشعبية واألدوات التي تستخدم في هكذا 

جلسات .
العرس  ــوازم  ل بين  داخلي  لجناح  إضافة   
أو  للعريس  ــان  ك ســـواء  التقليدي  الليبي 
أبناء  حب  على  دل  حي  بتجسيد  العروس 
توارثها  التي  وتقاليدهم  بعاداتهم  ليبيا 

الليبيون عن أجدداهم وآبائهم .
إلحدى  عــرض  المعرض  افتتاح  صاحب   
فرق الفنون الشعبية   وعلى أنغام المزمار 
في  المعرض  زوار  تجول  والنوبة  والزكرة 
مختلف أجنحته ، ثم قدم تالميذ وتلميذات 
رحبت  غنائية  فنية  عـــروض  الــمــدرســة 
بضيوف المعرض الذين شاركوهم فرحتهم 
وفي معرضهم في اختتام عامهم المدرسي   
ـــســـادة :  هــــذا وقــــد حــضــر الــمــعــرض ال
حلفاية(  أبــو  امحمد  )الــبــهــلــول  ــاذ  األســت
غشير    بن  بقصر  والتعليم  التربية  مسؤول 

المتابعة  قسم  ــروان(    ف )سالم  واألســتــاذ 
بوزارة التربية والتعليم ، واألستاذ )السائح 
المدرسي  الــنــشــاط  إدارة  مــن  الــتــقــازي( 
واألســتــاذ  )   ، والتعليم  التربية  بــــوزارة 
مصطقى رحال(  مدير مكتب تعليم السائح 
مكتب  مدير  الصغير(  )الهادي  واألستاذ   ،
)علي  واألســتــاذ   ، ــع  األرب النواحي  تفتيش 
شعبان( مدير مكتب التعليم الحر بقصر بن 
غشير ، واألستاذ )الهادي الهمالي( مكتب 
النشاط المدرسي قصر بن غشير   وعدد 
من مديري المدارس التعليم العام والخاص 
مــدارس  عــدة  مــن  والمعلمات  والمعلمين 
وأولياء  السائح  سيد  و  غشير  بن  بقصر 
والمتابعين  المهتمين  ومــن  الطلبة  ــور  أم
المعرض  افتتاح  وسبق  التعليمي    للشأن 
سعادتها  عن  عبرت  التي  الكلمات  إلقاء 
للعام  التعليمية  العملية  بنجاح  وفرحتها 
وتقديرها   2016  –  2015 ــدراســي  ال

العلم(  )أصــول  بمدرسة  المبذولة  للجهود 
التي اعتبروها من المدارس المميزة سواء 
في التعليم الخاص أو العام وأعطت صورة 
في  وأنـــه  ليبيا  فــي  الــحــر  للتعليم  حسنة 
االتجاه الصحيح في أداء رسالته التعليمية 
والتربوية  وقالت: األستاذ ) مريم الساحلي 
إقامة  إن   : العلم  أصــول  مدرسة  مدير   )
هذا المعرض السنوي وغيره من المناشط 
الــعــام  ـــدار  م عــلــى  تــقــام  الــتــي  المختلفة 
وفروعها  العلم  أصــول  بمدرسة  الدراسي 
التعليمية  رســالــتــهــا  مــع  انــســجــامــاً  يــأتــي 
تْنِمَيِة  إطــار  وفي  لها  والمكلمة  والتربوية 
االبِْتكاِر  َعلى  وَتشجيِعِهم   ، الطلَبة  َمواِهِب 
ة  الالَمْنَهِجَيّ األْنِشَطِة  ِخــالِل  ِمْن  ــداع  واإلبْ
َمَع  والتعاُوِنِيّ  الذاتِيّ  التَعلـُّم  َوُممارََسِة   ،

األقران الَمْوهوبين.
وأوضحت:  )الساحلي( أننا نسعى من أجل 
إقامة مدرسة نموذجية متطورة متميزة بها 

مدرسية  وإدارة  متفوق  وتلميذ  كفء  معلم 
قوية وحازمة متفاعلة إيجابياً مع المجتمع 
، تفيد وتستفيد من المؤسسات المحيطة 
العملية  نــواحــي  جــمــيــع  فــي  بــالــمــدرســة 
بالعملية  للنهوض  و      ، والبيئية  التربوية 
التعليمية من خالل ورفع مستوى التحصيل 
إعداد  بأهمية  منا  إيماناً   ، الطالب  عند 
جيل مؤمن بالقيم معتز بالوطن وقادر على 
العطاء باستمرار وفاعلية بما يخدم األمة 

ويحقق الرخاء لليبيا .
وأضافت : )الساحلي( قائلة : كما نسعى في 
ِجسر  إلى   إقاَمِة  العلم(  )أصــول  مدرسة 
األمــوِر  وأْولياء  الَطلَبة  بَين  الَعالقاِت  ِمــَن 
واإلداريــة  َزِة  الُمَتَمِيّ ِة  التْدرْيِسَيّ والَهْيئََتْين 

ِة التْعليِمّيِة والتعليمة. ِلَتْطويرِ الَعَمِلَيّ
للتميز  نسعى  أنــنــا  )الــســاحــلــي(   وأكـــدت 
والكمال )لله وحده سبحانه وتعالى( هكذا 
نسعى لالرتقاء واإلبداع إلعداد جيل ليس 

ودينه  أمته  بقضايا  مؤمن  بل  فقط  متعلم 
نرى  لهذا   ، والعطاء  االبتكار  على  وقــادر 
المستويات  متعددة  الحديثة  المدرسة  أن  
قــدرة  ــأن  ب ــمــان  اإلي مــن  رسالتها  تستمد 
التنمية  وتحقيق  النهوض  المجتمعات على 
بنائها  إعــداد  جودة  على  معتمدة  الشاملة 
المدرسة  فــإن  لــذا   ، والتعليمي  التربوي 
ناجحة  عملية  لحياة  فيها  المتعلمين  تعد 
األساسية  الــمــهــارات  على  تركيزها  مــع 
الجانب  يــخــدم  بما  والعقلية  والعصرية 

التربوي والقيمي لدى المتعلمين .
وفي ختام حديثها شكرت األستاذة )مريم 
اعتبرتها  التي  فسانيا  صحيفة  الساحلي( 
صرح الصحافة المحلية فهي الوحيدة تكاد 
التعليمية في  للمناشط  تكون في مواكبتها 
مختلف أنحاء ليبيا ومنها نحن فمنذ ثالث 
سنوات وصحيفة فسانيا حاضرة معنا فكل 

الشكر والتقدير لها ولكل العاملين بها .

املعرض الفني السنوي ملدرسة )أصول العلم( بقصر بن غشير

األول   الــمــعــرض  فــي  الليبي  بــالــجــنــاح  وانــبــهــار  تميز 
 The( WellSpring School – Ras al لمدرسة
الخيمة  رأس  بإمارة  االمريكية  Khaimah( )ولسبرنج 
باإلمارات العربية المتحدة(  ، هذا الجناح أشرف عليه 
الطفلين )محمد وحسين عبدالله الريشي ( بإشراف من 
والديهما برعاية قسم الرعاية االجتماعية للجالية الليبية 

بالسفارة الليبية بالتعاون مع القنصلية الليبية بدبي .
األمريكية  مدرسة  )ولسبرنج  أقامته  الــذي  المعرض 
شارك  المتحدة(  العربية  اإلمــارات  الخيمة  رأس  بإمارة 
فيه أكثر من 30 جنسية يقيمون بإمارة الخيمة ويدرسون 

من  العشرات  جمع  أي  بلدانهم  عن  ممثلين  بالمدرسة 
عدة  من  المدرسة  أطفال  جسدها  المختلفة  الثقافات 
ومصر  ليبيا والسودان  أطفال  بينها  من  مختلفة  بلدان 
وفلسطين ، وروسيا ، وأمريكا ، والفلبين ، والهند وغيرهم 
في  التركيز  اإلمارات كان  المضيف  للبلد  باإلضافة 
الشعبي وتجسيده بشكل حي من  التراث  المعرض على 
كل بلد مما أعطاه تنوعاً فريداً أدى إلنجاحه بشكل  كبير 
ـــزوار  من األطــفــال والــعــائــالت من  ساهم فــي جــذب ال

اإلماراتيين والعرب واألجانب إلى موقع المعرض.
وبين حب األطفال لبلدانهم  وتمسكهم بتراثهم ومعرفتهم 

به والذي ظهر جلياً  في كل جناح يخص بلد معين حيث 
واألكــالت  التقليدي  اللباس  إظهار  في  األطــفــال  تفنن 
الشعبية والمفضلة وتقديم  العروض الفنية والموسيقية 
التي تميز كل بلد … وأظهر المعرض شغف األطفال في 
التعرف على ثقافة وعادات كل بلد بتبادل الزيارات بينهم 
في  التذكارية  الصور  وأخذ  واستفساراتهم  األجنحة  في 
كل أجنحة المعرض الذي مثل كل دولة قادم منها الطفل .
األمريكية  المدرسة  تالميذ  مثله  الــذي  الليبي  الجناح 
الــزوار  لفت  الريشي(  وحسين  )محمد  الخيمة  بــرأس 
مستمر األمر  بشكل  زيــارتــه  على  وتهافتوا  وأقــرانــهــم 

وتقدموا  أكبر  بشكل  الجناح  مع  للتفاعل  دعاهم  الــذي 
األطفال  جناح  أن  وخــاصــة   ، التذكارية  الــصــور  ألخــذ 
شعبية  مستلهمة  مختلفة  فنون  بباقة  من  تميز  الليبي 
ليبية  وأزياء وجلسات  المتنوع  الليبي  المجتمع  من وحي 
واآلكالت الشعبية الليبية وارتداء الطفلين للزي التقليدي   
حقيقية  صـــورة  أعــطــت  فنية  جميعها  رسمت  لوحة 
المعرض  هامش  وعلى   ، الليبي  الــتــراث  عــن  وواقعية 
قدمت العديد من العروض الفنية الحرة الخاصة بكل بلد 

والعديد من البرامج المتنوعة .

متيز أطفال ليبيا يف معرض التراث ملدرسة )ولسبرجن األمريكية بإمارة رأس 
اخليمة - اإلمارات العربية املتحدة( 
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إشراف: محمد السنوسي الغزالي
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 1 هذه هي ثغر 
الوطن سبها كما 

الوعد الصادق دوما إذا أتيح لها 
لذلك فأيام الفيلم القصير كانت 
أغصان  من  وأفرع  الوعد  شجرة 
غرستها في وجدان الوطن الذي 
هذا  فأنبتت  ومنها.  بها  ينبض 

الوجد الساحر.
 2 - تلك رسالة واضحة معالمها 
يخلف  ال  ال���ص���ادق  ال���وع���د  أن 
أقرانه جاؤها من ليبيا وخارجها 
عاصمة الرمال الزمردية ومربض 

التاريخ وأوائل البشر. 
3 - سبها تعرف الحياة قبل أن 
وقشور  التمدن  أدع��ي��اء  يعرفها 
كوعدها  كانت  لذلك  الحضارة 

حاضرة بذاكرتها دوما.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ  أحواض وكهوف بحرية مابين راس لهالل واالثرون

 عدسة سند االحالفي

نجالء المسالتي

 آالء عياد

رؤى
 ال تسأل،  فمثلك أنا أتساءل ! لسُت أدري 
أي ُجزٍء مني قد قاَم باسِتحضاِرك ! دون إذٍن 

مني قد فعل. 
ال تسألني لماذا؟

ل��ن ت��ج��َد ل���دي إج��اب��ة ع��ن ال��ك��ث��ي��ر،  عن 
م��روِر صديٍق غادرت  بقربك،  عن  وج��ودي 
بالذات،  وأمامك، عنه هو  أمامي  روحُه من 
بابتسامتِه واسمه. عن أسئلتي حولُه وحولك، 
التي  األخيرِة  يدك،  عن  منك،  اقترابي  عن 
حين  ابتعادي  عن  نومك،  أث��ن��اَء  احتضنتها 
أن  قبل  مغادرتي  ع��ن  عينيك،  بفتِح  قمَت 
الذي  العطرِ  عن  بوجودي،  تشعَر  أو  تراني 
تركتُه خلفي آثراً، عن حنيٍن سينتهي بانتهاِء 
هذِه الكلمات، ُمغادراً محَمالً بسالٍم إليك لن 

يِصلك وللحلم سطوة.

 هــــراويات   ) 4 (
 عشُت هراوة روضة 
وارفة الظالل و نسيج 
متماسك  اجتماعي 
الكبير  ف��ي��ه  ي��ع��رف 
الصغير من جهة أمه 
عرف  بمجرد  أبيه  و 
اس���م أح��ده��م��ا ، ال 
أي  من  يسألني  أحد 

بيت ؟ كانت كل العجائز عماتنا و خاالتنا و 
كل الكبار أخوالنا و أعمامنا ) من هراوة و 
بس ( ، في كل جمعة كان والدي رحمه الله 
يأخذ زينته بفرملته الزاهيه و جرده األبيض 
المميز و يصطحبني لصالة الجمعة ، نمشي 
لها على أقدامنا نذرع منطقة ) بقيرة ( ذلك 
للجميع  ملك  كان  ال��ذي  المنبسط  الفضاء 
بكل   ) البوبدرنة   ( قذائف  فيها  نتخطى   ،
الممتلئة  الجميلة  ال���دروب  نسلك   ، ح��ذر 
الغردق  و  الرتم  و  الفتيل  و  السيط  بنباتات 
ملعب  كانت   ، و غيره  البلعلع  و  العنصيل  و 
تجرفها  أن  قبل  للجميع  ووادي  مرعى  و 
اآلالت الثقيلة و تحيلها إلى مشروع زراعي ! 
بحدود و أسالك شائكة فصلت بين القلوب 
و نمت فيها الجشع عوضا أن تتركها لله و 
للجامع  نصل  أن  ما  و   ، الصالحين  عباده 
المنبر  الوحيد  خطيبه  يعتلي  حتى  الوحيد 
) الحاج يونس الفرجلي ( رحمه الله و يقرأ 
تعودوا على سماعه منه من  أوراق��ه ما  من 
مواعظ ، و في كل مرة ي يفرغ من صالته 
، يطلب المصلون الفاتحة من الحاج بلحاج 
والد شاعرنا عمر أطال   ( الله  عمر رحمه 
و صوته  أداؤه جميال  كان   ، عمره  في  الله 
أنه  أذكر  و   ، يؤًمن معه  الحضور  و  جهوريا 
 ، منه  يستدينون  المصلون  و  دكان  صاحب 
اللهم ال تجعل في   (  ، لذا أض��اف له عنوة 
يلحون  ، وهم   ) إال سلكته  َدين  الجمع  هذا 
 ، وشاحنا  البساطة  كانت  أكثر  بالتأمين 
نلتقط من شاطئ البحر ) البازوزي ( ، نلعب 
في طريقنا من الميراد ) التركيزة ( ، ووقت 
فراغنا نتسلى بلعبة ) منها ( ، كنا نأكل من 
و  الكرشيد  و  القيز  نباتات  األرض  حشاش 
العضيد و حتى القاصولي و فرسم الحصان 
، كنٌت أيها األحبة أنتظر عودة أمي و جدتي 
المغموس  اللحم  من  آك��ل  كي  األف���راح  من 
دقيق  رقعة  عبارة  هي  و  )رٌقعتهن(  بدقيق 
لهن  ت��رد  و  المناسية  أله��ل  كهدية  حملنها 
لحما طائبا   كان ذلك هو ) زلوف أمهاتنا (  
  و ليس ع��ش��رات ال��دي��ن��ارات ال��ي��وم و بال 
مرد ود ، كان أحد الص�غار يجلس فوق بيت 
يا الفية  ) مرحبا  للعروس  العريس ليصدح 
بقذائف  وليس   ،  ) عافية  و  خير  دخولك 
زغاريد  لتصمت  اليوم  تزغرد  التي  الرعب 

النسوة و غناويهن الرائعة . 

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل
د. خليفة صالح حواس

 ُتشكر على هذا القلق .. ؟!
 :ت���ت���ذك���رون ت��ل��ك ال��ش��خ��ص��ي��ة 
المجنونة و المتهورة التي تجمعها 
ُتدخله  فقير  ب��ش��اب  ح��ب  ق��ص��ة 
فيجد  القلق  دوام���ة  ف��ي  ال��ح��ي��اة 
ن��ف��س��ه ف���ي م��واج��ه��ة ع��ص��اب��ات 
التي  الشخصية  ه��ذه   .. المافيا 
ُت���ح���دُث ك��م ه��ائ��ل م��ن ال��ك��وارث 
الشديد  والمصائب بسبب غبائها 

.. هل تذكرتم؟ 
ن��ع��م إن��ه��ا ش��خ��ص��ي��ة ت��ش��ك��ر في 
التي  قلق  جالك  مبروك  مسلسل 
الجميلة  الممثلة  بأدائها  قامت 
غادة عادل .. تلك الشخصية التي 
المصرية  الدراما  نقلة في  شكلت 
والعربية وفي المشوار الفني لغادة 

عادل أيضا ..
أي  في  لتشكر  شبيهة  نجد  فال   

عمل من األعمال العربية ..
وفي  والتهور  الغباء  فتاة سماتها   

ذات الوقت تتميز بجمالها وأنوثتها 
وهذا األمر مختلف جدا .. فدائماً 
في الدراما العربية نجد الشخصية 
و مالبس  بارزة  أسنان  ذات  الغبية 
مما  ؛  بالغباء  توحي  متناسقة  غير 

جعل هذا األمر تقليدي وممل جدا   
أما تشكر فهي جميلة وجذابة وتهتم 
بأناقتها ولكنها سبب القلق والتوتر 
شخصيته  يجسد  ال���ذي  لمبروك 

الفنان هاني رمزي .. 
مبروك شاب يعمل كمعلم لغة عربية 
في إحدى المدارس ، تجمعه قصة 
ُتشكل  التي  المتهورة  بتشكر  حب 
مصدراً لقلقه إالّ أنه وجد فيها ما 

جعله يسعى ليتزوجها ..
بائس  مرتب  يتقاضى  معلم  وألنه   
ُي��ق��رر أن ي��ق��وم ب��إع��ط��اء ال���دروس 
تحسين  من  ليتمكن  الخصوصية 

وضعه المادي 
عائلة  أحضان  في  القدر  فُيلقيه   

ثرية تتاجر بالممنوعات ..

التصاعد  في  الصراع  يبدأ  ومنها   
ت��دري��ج��ي��اً وال��ق��ل��ق أي��ض��ا ي����زداد ، 
في  ت��وري��ط��ه  ع��ن  ُتشكر  تكف  وال 

المشاكل . 
حقاً إنه عمل درامي فريد من نوعه 
يحكي عن صراعات في إطار غير 
اعتيادي تجعل منه عمال شيقاً كما 
أنه ال يخلوا من الكوميديا .. التي 

تجعلنا نقهقه بأعلى صوت .. 
ك��م ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إل���ى م��ث��ل ه��ذه 
حياتنا  على  ُتضفي  التي  األعمال 
 ، آالم��ن��ا  عّنا  وُتخفف   .. الفرحة 
بحاجة شديدة إلى كوميديا هادفة 
تجعلنا نسخر من أوجاعنا وُنسلط 
تواجه  التي  المشاكل  على  الضوء 

مجتمعنا .

مشاهد

فضاءات الفيس بوك

 كل من الطفل : يوسف والطفل قتيبة أسامة 
ال���ش���ري���ف ال���رض���ا ب��م��ن��اس��ب��ة ت��ح��ص��ل��ه��م��ا على 
ال���ت���رت���ي���ب األول وأي����ض����ا ف����ي س��ب��ي��ل وط�����ن ل��ن 

يخذلهما.

ستغادر السكرة وتخصب البذرة وتشع الفكرة

محمد الحبيب 

أطفالنا

أجواء

 الراحمون يرحمهم الله .. صورة من صور الرحمة 
طفل صغير  يقاسم حليبه "حسن الوشيش"
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بتاأهله لدور المجموعتين لكاأ�س التحاد الأفريقي.. 

األهلي طرابلس يقلب الطاولة على مصر المقاصة 
■ فسانيا : خالد القاضي 

دوري  إلى  طرابلس  األهلي  فريق  تأهل 
ال��م��ج��م��وع��ات م���ن ب��ط��ول��ة ك���أس االت��ح��اد 
ال��ت��رش��ح من  ان��ت��زع ورق���ة  األف��ري��ق��ي بعدما 
على   1  -  1 بتعادله  المقاصة  مصر  فريق 
المباراة  في  المصرية،  الفيوم  بمدينة  ملعبه 
الماضي  االربعاء  يوم  الفريقين  جمعت  التي 

االتحاد  لكأس  مكرر  ال����16  دور  إي��اب  ف��ي 
القدم.وخرج األهلي طرابلس  لكرة  األفريقي 
واستطاع  بهدف،  األول  الشوط  في  خاسًرا 
من  التعادل  تسجيل  الورفلي"  "سند  الالعب 
ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 39 من 
أهداف  دون  الفريقان  الثاني.وتعادل  الشوط 
التي  الماضي  األسبوع  الذهاب  مباراة  في 
بتونس،  زويتن  الشاذلي  ملعب  على  أقيمت 

ليستفيد األهلي من امتياز الهدف على ملعب 
المباراتين  نتيجة  بمجموع  ويفوز  المنافس 

رغم التعادل الرقمي.
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وسيجري 
" ال��ك��اف " ي��وم ال��ث��الث��اء ال��ق��ادم ال����23 من 
مرحلة  قرعة  بالقاهرة،  الجاري  مايو  شهر 
وكأس  أفريقيا،  أبطال  ل��دوري  المجموعتين 

االتحاد األفريقي لكرة القدم 2016. 

اتحاد الكرة يمدد فترة التسجيل 
االستثنائي لالعبين 

ليبيا وسلوفينيا توقعان إنشاء 
مشروع 4 مدن رياضية 

منتخب الشباب يخسر وديا 
أمام منتخب مصر

وقعت ليبيا وسلوفينيا، عقد إنشاء " 4 " مدن رياضية ببعض 
مناطق ليبيا بين اللجنة الباراولمبية الليبية ونظيرتها السلوفينية، 
وذلك في أعقاب الزيارة التي أداها وفد الباراولمبية الليبية إلى 
سلوفينيا. واطلع وفد الباراولمبية الليبية برئاسة " خالد الرقيبي " 
األحد، على آخر ترتيبات تفعيل مشروع إنشاء " 4 " مدن رياضية، 
وعلى بعض المشاريع التي نفذتها الشركة المنفذة للمشروع الليبي، 
والتي من بينها صالة ملعب لوبالنة. كما التقى الوفد الليبي على 
الباراولمبية السلوفينية، حيث تم  الزيارة، رئيس وأعضاء  هامش 

مناقشة تطوير برامج مستقبلية مشتركة بين اللجنتين. 

التسجيل  ب��اب  فتح  فترة  القدم  لكرة  الليبي  االت��ح��اد  م��دد 
االستثنائي المحلي لالعبي أندية الدوري الممتاز والدرجة األولى 
للموسم الرياضي 2015-2016، إلى 
شهر  من   22 ال���  الموافق  األح��د  اليوم 
بناء  التمديد  هذا  وج��اء  الجاري.  مايو 
القيد  لجنة  من  المقدم  المقترح  على 
وشؤون الالعبين بشأن تمديد فترة فتح 
مجلس  رئيس  وموافقة  التسجيل،  باب 
أنور   " القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إدارة 

الطشاني ".
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  ووج��ه   
االتحادات  لرؤساء  خطابا  األحد  اليوم 
بشأن  بالمناطق  ال��ق��دم  لكرة  الفرعية 
والدرجة  الممتاز  ال��دوري  أندية  إب��الغ 
األول�����ى ال��ت��اب��ع��ي��ن ل��ه��م ب��ت��م��دي��د ف��ت��رة 
 22 الموافق  األحد  يوم  حتى  التسجيل 

مايو الجاري.
القدم  لكرة  الليبي  االت��ح��اد  وك��ان   
قد أصدر القرار رقم 27 لسنة 2016 
بتحديد  الماضي،  أبريل  شهر  منتصف 
للتسجيل  فترة  كآخر  الجاري  مايو  شهر  من  ال�15  األحد  اليوم 
االستثنائي المحلي لالعبين للموسم الرياضي 2016-2015. 

" زعبية " مطلوب في السالمية الكويتي

مدرب المنتخب المغربي يستعد لمواجه ليبيا

»102« حكم يعلنون جاهزيتهم للدوري
أكد مسؤولو لجنتي المسابقات 
لكرة  الليبي  ب��االت��ح��اد  وال��ح��ك��ام 
أعلنو  حكماً   "  102  " عن  القدم 
الجديد  الليبي  للدوري  جاهزيتهم 
هذا  وال���ذي   44 ال���  نسخته  ف��ي 
األسبوع بثالث مباريات على ملعبي 
بجنزور.جاء  واألكاديمية  طرابلس 
الذي  الصحفي  المؤتمر  في  ذلك 
عقده االتحاد العام خالل اليومين 
بحضور  ب��ط��راب��ل��س،  ال��م��اض��ي��ي��ن 
عضو االتحاد المبروك المصراتي، 
اال��ع��ام��ة  التحكيم  لجنة  ورئ��ي��س 

وم��ق��رر  ال��ش��ل��م��ان��ي،  عبدالحكيم 
وعضو  الشحومي،  ف��وزي  لجنته 
العربي،  علي  المسابقات  لجنة 
ورئ��ي��س ل��ج��ن��ة األم����ن ال��ري��اض��ي 
العقيد عبدالباسط الطبال، وعدد 
م��ن رج��ال اإلع���الم.وأك���دت لجنة 
الحكام جاهزية 102 حكم )وسط 
ومساعد( إلدارة مباريات الدوري، 
يجتاز  من  أيًضا  إليهم  وسينضم 
ستجري  التي  اللياقة  امتحانات 
يجتازوا  ل��م  للذين  األس��ب��وع  ه��ذا 

االختبارات األولى.

ح���س���م م������درب م��ن��ت��خ��ب 
الفرنسي  القدم،  لكرة  المغرب 
هيرفي رينارد القائمة النهائية 
ل��الع��ب��ي��ن ل���خ���وض م���ب���اراة 
الجمعة  ي��وم  ال��ودي��ة  الكونغو 
الكبير  ب��ال��م��ل��ع��ب  م��اي��و   27
الرسمية  وال��م��ب��اراة  لطنجة، 
أمام منتخب ليبيا يوم الجمعة 
ملعب  أرض��ي��ة  على  يونيو   3

في  ت��ون��س  بالعاصمة  رادس 
للمجموعة  الخامسة  الجولة 
ال���س���ادس���ة م���ن ال��ت��ص��ف��ي��ات 
لألمم  إفريقيا  لكأس  المؤهلة 
واستدعى  بالجابون.   2017
رينارد العًبا واحًدا من الدوري 
نهضة  ح���ارس  وه��و  المغربي 
المحمدي،  العلي  عبد  بركان 
وسيم  م���رة  ألول  واس��ت��دع��ى 

زفوله  بنادي  يلعب  ال��ذي  ب��وي 
القائمة  عرفت  كما  الهولندي، 
كارسيال  المهدي  ع��ودة  أيضا 
بعد  البرتغالي  بنفيكا  الع��ب 
األس��ود.ول��م  ع��ن  طويل  غياب 
المغرب  منتخب  م��درب  يوجه 
الدعوة لسفيان بوفال نجم ليل 
الفرنسي، بسبب اإلصابة التي 

يشكو منها.

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية أن العب 
كرة القدم الليبي "محمد زعبية" في طريقه 
وأش��ارت  الكويتي  السالمية  م��ع  للتوقيع 
الصحيفة أن زعبية طلب 400 ألف دوالر 
مقابل اللعب مع الفريق إلى عام 2017.
احترافية  تجربة  زعبية  خاض  وأن  وسبق 
في الكويت مع فريق العربي موسم 2011 
2012-، ومنه انتقل للعب في صربيا مع 

احترافية  تجربة  وخاض  بلغراد،  بارتيزان 
قصيرة مع الرفاع البحريني، وانتقل عقب 
ذلك للدوري الجزائري مع شبيبة القبائل، 
ومنه انتقل إلى مولودية وهران الذي ينشط 
الليبي  المنتخب  معه حالياً.وسجل مهاجم 
هدفاً   11 العام  ه��ذا  وه��ران  مولدية  مع 
وضعته في المركز الثاني في قائمة هدافي 

دوري الجزائر.

خسر منتخب الشباب تحت سن 20 سن لقاءه الودي أمام 
منتخب مصر للشباب في المباراة التي جرت الثالثاء الماضي في 
القاهرة بنتيجة هدفين مقابل هدف. وقد أشرك المدرب الوطني 
"عياد القاضي" في هذه المباراة على مدار الشوطين عددا كبيرا 
من العناصر المختارة لقائمة المنتخب. تأتي هذه المباراة الودية 
استعدادا للقاء الذهاب مع منتخب بنين في ال�20 من شهر مايو 
أفريقيا  لبطولة  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  ضمن  الجاري، 
للشباب المقرر إقامتها بزامبيا 2017 " الدور الثاني ". وكانت 
للشباب  أفريقيا  أمم  لكأس  المؤهلة  األفريقية  التصفيات  قرعة 
من خوض  الليبي  الوطني  المنتخب  أعفت  قد  بزامبيا 2017، 
و24  يومي 23  منافساتها  أقيمت  التي  األول،  الدور  منافسات 
من شهر أبريل الماضي. يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم 
الوطني بقيادة "عياد  الفني  الطاقم  للشباب يشرف على تدريبه 
الطاهر  الحراس"  ومدرب  الهمالي"  "أكرم  والمساعد  القاضي" 

سعد ".
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ات
جتلي

ــيــا  ـــل بـــقـــاع الــدن ـــي ك ف
الذهاب للمصارف يعني 

جلب النقود وشراء ما يريده الفرد له أو 
في  للموت  جالب  فهو  عندنا  إال  ألسرته 
بالشمس  يستظلون  النهار بسطاء  عــز 
ويحتمون ببقايا ظل وكل أمانيهم نقود كل 
قتلى  أنفسهم  يجدون  قيمتها  تخسر  يوم 
وجرحى أمام أحد المصارف في منطقة 
أنهم  لهم سوى  ذنب  ال  بن غشير  قصير 
كبيرة  نقود هزيلة  الحصول على  يريدون 

في الحجم وصغيرة في الفعل
في ظل  أكتب  وكيف  أكتب  ماذا  أدري  ال 
الموت وكل مقاالتي باتت مسكونة بالموت 
الذي يجتاحنا كل يوم منذ خمس سنوات 
كنا نسمع أن الخير قادم وأننا موعودون 
يزورنا  الموت  أن  األمر  وحقيقة  بالحياة 

كل نهار
ما فائدة القلم والرصاص يعبث بتفاصيل 
ردهــات  تزيين  الكاذبة  والــوعــود  المكان 
البلد المتسع في المساحة والضيق حين 

يكون المطلب حياة كريمة
إلينا  الطريق  في  أخــرى  ورقية  حكومة 
ال  حكومات  من  سبقها  من  مثل  وأخالها 
تطلقها في  الصابون  تملك غير فقاعات 
السماء لتوهم ساكن المكان أن ثمة مطر 

في السماء  تزرع الورد والزهر
قدماي  قادتني  كلما  بالخيبة  أنا  محاط 
خرائط  وجــع  يشكلها  ودروب  طــرق  فــي 
سوداء ال تعرف بياض وتمتد كل يوم أكثر 
القلوب  في  تتكدس  واألماني  البؤس  في 
وقت  ذات  تزهر  أن  أمــل  على  البسيطة 

يعترف بالحياة ويطرد الموت
قارئ فسانيا الجميل ال تترقب مني زهور 
قسوة  في  وأنــا  بالربيع  المتعطر  الكالم 
بوطن  الحالمين  بأجساد  أستظل  المكان 
في  وتــغــرقــنــي  دمـــا  تقطر  جميل  وهي 
مهاوي الوجع وأناملي كلها مستباحة من 

طرف دماء البسطاء
ال أخفيكم قد أتوقف عن نسج الحروف 
اللئام  صــدر  فــي  خنجري  ووضـــع  كــالم 
ألنني ببساطة ما عدت أنام وكل الشوارع 
ــا عـــاد يــجــدي فــيــهــا أي كــالم  عــنــدنــا م
خرجت  أن  سبب  دون  تتساقط  واألرواح 
من بيوتها أو بقت فيها فالموت يزور الكل 

ويحصدهم
كيف ستجد األجيال القادمة هذا المكان 
ــطــرق مـــن الــــدم وســرقــت  ـــد تــعــمــد ب وق
ما  وكــل  ممتلكاته  كل  ودمــرت  محتوياته 
صرنا عليه هو البكاء على وطن عبث به 

األوغاد وتحول إلى ركام .

مصارف الموت

عثمان البوسيفي 

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

علكة الشأن السياسي الليبي !
تكوينه  في  معقد  الليبي  السياسي  الشأن 
وسهل في تسويقه واستهالكه ، يتم إنتاجه 
ليبية  غير  خبرات  ،وتشرف  البالد  خــارج 
وتحضيره  وإعـــداده  وتخليطه  خلطه  على 
وطبخه وتسخينه وتبريده بما يالئم مصالح 
والجنوب  والشمال  والشرق  الغرب  ساسة 
والذين  منها  والقريبين  ليبيا  عن  البعيدين 

التهمهم مصلحة ليبيا في األساس.
الليبي   السياسي  الــشــأن  يستوي  أن  بعد 
متكدسة  ليبية  لخبرات  إال  تسليمه  يتم  ال 
في  متقوقعة  ليبية  خبرات  ،أو  الخارج  في 
الــداخــل معضم هــذه الــخــبــرات والــكــوادر 
والنخبة كما نسميهم في الغالب استفادت 
نصيبها  ونالت  فبراير  من  أو  سبتمبر  من 
الــثــروة  أو  السلطة  مــن  غــيــرهــا   ونصيب 
أوالسالح ، خبرات ) أكثر من الهم ع القلب ( 
نراهم ببدالت توكسيدو و سموكن وببدالت 
عربية وأفغانية وجرود ، وبقراويط وياقات 
،وبجالبيب وعمامات ، وبقبعات وطواقي  و 
شناني حمر وكبابيس بيض  وشناني سود .

الدور  والفطاحلة  الخبراء  هــؤالء  ومعضم 
لهم إال تسويق المنتوج الجاهز ،المفروض 
في  يكون  المنتوج  ،هذا  الخارج  من  عليهم 
استعمالة  وسبق  مضروب  األحيان  أغلب 
الخبراء  بعض  لتشبت  ،ولكن  فشله  وثبت 
الليبيين بكافة أشكالهم وأنواعهم بكراسيهم 
ومناصبهم وألقابهم الجديدة وخوفهم على 
ورثوها  التي  وسالحهم  وثروتهم  سلطتهم 
غنموها  أو  يسقط  أن  قبل  سبتمبر  مــن 
فكلهم   ، سبتمبر  أسقط  الــذي  فبراير  من 
مااكتسبوه  على  حرصهم  يغلفون  ســـواء 

ــة وشـــعـــارات واهــمــة  ــف بــإيــديــلــوجــيــات زائ
الليبيين  ابتالء  لكن  الظاهر  في  ،يختلفون 
،ويتفقون  اثنان  عليه  واليختلف  واحد  بهم 
في تسويقهم للشأن السياسي الليبي كل بما 

أتيح له .
ـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــي الـــلـــيـــبـــي  هـــــــذا ال
بصلة  لليبيين  اليــمــت  الــمــغــشــوش،والــذي 
بعض  يتفنن   ، بــالــســيــاســة  ــه  ل والعــالقــة 
الليبيين في استهالكه عبر وسائل التواصل 
المقروء  اإلعالم  وسائل  وعبر  االجتماعي 
والمرئي  والمسموع ، إعالم أنشئ خصيصا 
يضلل  إعــالم   ، ليبية  غير  بأموال  لليبيين 
الليبيين ويعلمهم  يما يريده  صاحب هذه 
رؤوس  صدعت  التي  )الــخــاربــة(  الماكينة 
الليبيين والتي غالبا مايتم تمويلها من خارج 
ليبية  غير  وأمـــوال  ليبية  وبــأمــوال  الــبــالد 
ليستفيد الممول من استتماره في التسويق 
لبضاعة مغشوشة في ليبيا التي تعاني من 
لشعبها  يصل  والفوضى    االستقرار  عدم 
ليبي جاهز معلب   مصنوع  شأن سياسي 
في دول متقدمه ومستقرة سياسياً ،ومغلف 
بألوان زاهية براقه من كل شكل ونوع ، شأن 
لم يشارك الليبي في صنعه ،شأن سياسي 
يخوض فيه الليبيون مع الخائضين ظاهره 
خير وســعــادة وتــقــدم ونــمــاء ،وبــاطــنــه شر 
مستطير وتفرقة وتأخر وعنصرية وجهوية 
والخيار  وتخلف  وتأخر  وجهل  ومناطقية 
للمواطن الليبي البسيط إال استهالكه وبنهم 
شديد ،يلوكه في كل مرة كعلكة وفي كل مرة 
مختلف  ولون  مختلف  بشكل  العلكة  تصله 
بشكل  مرة  كل  في  ويلوكها  مختلف  وطعم 

أن  ودون  .لذلك  مختلف 
صارت  منا  الكثير  يعى 
جاهزة  دائــمــا  أفــواهــنــا 

جيداً  وتمضغها  المضروبة  العلكة  لتلوك 
اللزوم  عند  بها  نحتفظ  ،أو  نرميها  ،وقــد 
أنها  يقين  على  ونحن  جديد  من  لنلوكها 

مستهلكة، ولكننا نلوكها على أية حال ! 
ثوار  ..علكة  وطحالب  جــردان  علكة  هناك 
علكة  وإسالمويين..  دواعش  وأزالم..علكة 
و  شفرة  دبــل  وعلمانين..علكة  ليبراليين 
صاد شين .. علكة إخوان و مقاتلة .. علكة 
وجيش  مليشيات  علكة  ومداخلة..  سلفية 
،علكة  وفــيــدرالــيــة  تقسيم  ..علكة  وطــنــي 
..علكة  منحل  وبــرلــمــان  شــرعــي  بــرلــمــان 
صالحيته  انتهت  مؤتمر  و  وطني  مؤتمر 

..علكة حكومة توافق وحكومة وصاية !
ويستمر المضغ في العلكة المغشوشة  ، دون 
أن يكلف أحد من هؤالء الخبراء الفطاحلة 
تفيدنا  نلوكها  خالصة  ليبية  علكة  بإنتاج 
ونقتلها مضغاً فتحيينا نناقش فيها مشاكلنا 
المهجرين،  عــودة  ،نناقش  التنتهي  التي 
وارتفاع  السيولة  ونقص  الكهرباء  وانقطاع 
التهريب  ومكافحة  البيئة  وسالمة  األسعار 
وتعاطي المخدرات وجمع السالح  .لألسف 
لن نجد هذا الخبير ألن مضغ من هذا النوع  
المغشوشة  العلكة  صنع  مــن  بيت  يخرب 
وبيت الخبير الليبي والمحلل االستراتيجي  
كله  أن رهن وطننا  بعد  لنا   الذي يسوقها 
اللهم  مصالحه  ليحقق  مغشوشة  بعلكة 

اخرب بيوتهم جميعاً .. اللهم آمين.

مدير التحرير

القليلة  األيام  في  فسانيا  نظمت صحيفة   
ليومين  استمرت  حوارية  جلسة  الماضية 
النشطاء  ــن  م عـــدد  بــحــضــور  مــتــتــالــيــيــن  
بالمدينة  الــمــدنــي  المجتمع  بمؤسسات 
عضوات  الحضور  شمل  حيث  والــجــنــوب 
 ، بــادر  وأعــضــاء فريق   ، النسائي  االتــحــاد 
وأعضاء عن مبادرة أبناء الجنوب باإلضافة 
إلى عدد من اإلعالميين والمهتمين  وكانت 
القانوني  المستشار  بــادرة  األولــى  الجلسة 
إسماعيل  محمد  واألستاذ  محجوب  عقيلة 
وشارك فيها عدد من الحضور ، واستمرت 
يومين  مدار  على  الكيفية  بنفس  الجلستان 
وتمركز محور الجلسة حول تكلفة الصراع 
مطويات  الجلسة  خالل  ووزعــت  ليبيا  في 
الثروات  في  الصراع  تكلفة  أن  فيها  جاءت 
تصل إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة  80 
% منذ أكتوبر 2012 ، وأن خسائر األرواح 

 4.681 إلــى  تصل 
من  أكثر  نــزح  وكذلك  عنيفة    وفــاة  حالة 
يــقــارب 2.5  مــا  و  مــواطــن    435.000
إنسانية  مساعدة  إلى  بحاجة  ليبي  مليون 

أساسية . 
و صرحت لفسانيا :" أميرة النوري إعالمية 
: " المواطنون بحاجة إلى توعية وهنا يأتي 
البرامج  عرض  في  اإلعالمية  وسائل  دور 
التوعوية حول تكلفة الصراع وتوضيح هذه 
اإلحصاءات والدراسات للمواطن ، وكذلك 
إذا تم توزيعها هذه المطوية بشكل المطلوب 
، فلن نجد أي مواطن يرفض حكومة الوفاق 

ألنه مخرج الوحيد .
وأفادت:  " أن عرض نتائج الصراع هي تقنية 
االجتماعي   السلم  جماعات  يستخدمها 
في  ووضعهم  النزاع  تكلفة  لتوضيح  وذلــك 

الصورة ، فربما بهذه الطريق يتنازل أطراف 
النزاع قليلة ، ألن النزاع في النهاية سيؤدي 

بجميع األطراف إلى الهاوية.
 و أوضحت:  " من المفترض أن تقوم حملة 
هذه  لنشر  اإلعالمية  الوسائل  من   كبيرة 
النتائج ، ألن المواطن يحتاج لتوضيح كمية 
إيجابي  أثر  له  الخسائر ألنه حتما سيكون 
على االقتناع بضرورة وجود حكومة في ليبيا  
و قال :"عمر التمتام  " من المفترض أن يكون 
عنوان الجلسة تكلفة صراع المليشيات ألن 
مليشيات  لصراع  نتاج  هو  اآلن  نشهده  ما 

وأصحاب المصلحة " الساسة.
 " وكما يجب أن يكون شعارنا لننتقض اآلن 
ألن الشعب الليبي ككل يتفق على حب ليبيا 

ولكن كل حسب طريقته .

جلسة حوارية حول تكلفة الصراع في ليبيا 

s.abodher@yahoo.co.uk

othman4050@gmail .com  


