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

حديث األحد...

وجرح   ، اإلنسانية  جبين  له  يندى  شائك  ملف   
في  ال��م��ش��ردات  ليبيا  بنات  ال��وط��ن،  عمق  ف��ي  غائر 
 ، وال��خ��ارج  بالداخل   ، وغ��رب��اً  شرقاً  األرض  أصقاع 
والقهر  والغبن  وال��ذل   ، الكسيرة  بأرواحهن  الفارات 
رفيق دربهن ، لماذا نخجل من الحديث عنهن؟  لماذا 
ترتجف أصابعنا كلما تصفحنا ملفاتهن ونضغط على 
بين  تنقلنا  عنهن  الحديث  صادف  إن  الريموت  جهاز 

القنوات؟ 
ودول  المتحدة  واألم��م  أي��ن؟   وإلى  الهروب  ممن 
تتناقل  ال��ع��دوة  وح��ت��ى  الصديقة  وال��ب��ل��دان  ال��ج��وار 
أخبارهن ، وتتعاطف مع قضيتهن اإلنسانية المجردة 

إال نحن !
في  آالف   ، بأيدينا  الغربة  في  الموؤودات  وهّن   
في  المئات   ، ووضيعة  بائسة  وظائف  يمتهّن  تونس 
الجوار  والبقية مشردات في دول  أكثر  أو ربما  مصر 
وفي أوروبا ، وال ننسى المهجرات في الداخل حّدث 
العيش  لقمة  يتسولن  استثناء  بال  جميعهن  حرج  وال 
والحسرة   ، الوطن  أخبار  على  يقتتن   ، للسكن  وركناً 
في  تلوح  شهامة  وال  بالوجع  المثقلة  أرواحهن  تسحق 
أفق مجتمع يعتبر فيه الرجل زوجته وابنته وأمه وأخته 
" خطا أحمر " أوليست المهجرات في تونس أخواتكم 

أيها الليبيون ؟
أي جرم ارتكبن حتى يستحقّن العقاب الجماعي 
بال رحمة والخالق في عاله غفور رحيم ، وأي عدالة 
فسيلبه  الضعيف  على  ال��ق��وي  يمارسها  ال��ت��ي  تلك 
ديمقراطية  وأي   ، الحياة  في  والحق  واألمان  الكرامة 
عندما   ، قشورها  حتى  بأيدينا  نلمس  لم  التي  تلك 
صادرنا حرية اآلراء ، وأشعلنا المحارق الجماعية لكن 
وأطماعنا  لمنظورنا  مخالفة  نظر  وجهة  له  كانت  من 
خمس سنوات من التهجير ، خمس سنوات من إهدار 
كرامة بنات ليبيا على أرصفة الدول المجاورة ، خمس 
سنوات من اغتصاب األرواح هناك في الغربة ، خمس 
سنوات من البغض والحقد والكراهية واإلهانات ومن 
الفقد واللوعة والحزن والشوق ، أطفال ولدوا وكبروا 
عنكم  يعرفون  م��اذا  تساءلتم  فهل  المهجر  في  هناك 

وعن الوطن من أمهاتهم ؟
البعد  كمد  من  للسموات  وتعالت  فارقت  أرواح   

والذل بعد المشيب فهل رحمتم " عزيز قوم ذل؟ " 
حكومات تأتي وتذهب ، فهل أولت ملف النازحات 
والليبيات  لها  هيبة  أنه ال  أدركت  وهل   ، عابرة  نظرة 

العزيزات ذليالت ! 
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" لو أن بغلة 
بالعراق عثرت لظننت أن الله يسألني لَم لْم تمهد لها 

الطريق؟" .
الله وتهرعون إلى ممارسة  يا من تدعون مخافة 
فماذا  الصحيح  الوجه  على  عبادته  إال  الطقوس  كل 

ستجيبون إن ٌسِئلتم عن النازحات ؟
فسانيا ومن منطلق كونها صوت المواطن والوطن 
قررت فتح ملف النازحات على مصراعيه ليس لغرض 
طالهن  ليبيات  كمواطنات  حقهن  من  ولكن  البهرجة 
الظلم والقهر أن تكون فسانيا لهن مالذا حتى يرجعن 

لبيوتهن ... فهل من مستجيب ؟

الصراع السياسي في ليبيا وأثره على مؤسسة الجيش

11ال�����������م�����������وروث ال�������دي�������ن�������ي ال��������م��������ش��������وه  ع���������ن اإلس�����������ام
وزراء الخارجية العرب يناقشون تطورات األوضاع في ليبيا

دورة  العربية  ال��دول  جامعة  مجلس  عقد   
أمس  الخارجية  وزراء  مستوى  على  عادية  غير 
الحالي  الرئيس  البحرين  برئاسة مملكة  السبت 
العادية  الغير  الدورة  وناقشت  الجامعة  لمجلس 
أربعة موضوعات من بينها تطورات األوضاع في 
من  تاله  وما  السياسي  االتفاق  ضوء  في  ليبيا 
الخطوات  من  عددا  لمناقشة  إضافة  خطوات. 
التوافق  إلح��داث  الليبيين  مساعدة  كيفية  حول 
فيما بينهم لتكون حكومة الوفاق الوطني الليبية 
األمن  إعادة  على  والعمل  حقيقية  وفاق  حكومة 

التنظيمات  ومكافحة  ليبيا  إل��ى  واالس��ت��ق��رار 
األم��ن  ت��زع��زع  اآلن  أصبحت  ال��ت��ي  اإلره��اب��ي��ة 
واالستقرار في ليبيا والتصدي لها . وكما ناقش 
خطوات  تنسيق  العرب  الخارجية  وزراء  اجتماع 
الفلسطينية  القضية  ب��ش��أن  العربي  التحرك 
وإع��داد مشروع  اليمن  وت��ط��ورات األوض��اع في 
دورتها  في  المقبلة  العربية  القمة  أعمال  جدول 
السابعة والعشرين المقرر عقدها في العاصمة 
الموريتانية نواكشوط خالل الفترة من 20 إلى 

26 يوليو القادم . 

النازحات !!

■ بعد أكتوبر 2011م وقبله بقليل، 
أعــداد كبيرة جــدًا معظمهم من مؤيدي 
بشكل  ليبيا  من  نزحوا  السابق،  النظام 
غــيــر مــســبــوق،خــوفــا مـــن بــطــش الــنــظــام 
الـــجـــديـــد. وكـــــان لــلــنــســاء كــمــا الـــرجـــال 
من  ففيهن  مــاحــدث،  فــي  نصيب  تقريبا 
حملت السالح وقاتلت بشكل منظم في 
الــجــبــهــات، وفــيــهــن مـــن ألــحــقــت الــضــرر 
بالغير عــن قــصــد أو بــدونــه، وفــيــهــن من 
غـــنـــت ورقـــــصـــــت، وتـــكـــلـــمـــت فــــي اإلعـــــالم 
ضــد ثـــورة فــبــرايــر فــقــط ولـــم تــقــاتــل ولــم 
وعندما  بغيرها،  الجسدي  األذى  تلحق 
سقط القذافي وجدن األخوات أنفسهن 
يشاركن اإلخوة مؤيدو سبتمر في عملية 

النزوح الكبير. ومنذ ذلك الوقت ال تزال 
المعابر الحدودية الشرقية والغربية،هي 
الــمــلــجــأ األكـــثـــر أمـــانـــا والـــحـــل األنــســب 
ما  )ويـــاروح  بحياتهن  لينفذن  والسريع 
بعدك روح(، لترتفع أعداد النازحات كما 
النازحين لتصل اآلالف، ولتبدأ المعاناة 
متجسدة في معنى واحد يشير للنزوح، 
بــأســبــاب مــتــعــددة بــيــن فــكــري وســيــاســي 
وجـــهـــوي وقــبــلــي وانــتــقــامــي أيـــضـــا، ولــم 
يــحــدث هـــذا الـــنـــزوح عــلــى دفــعــة واحـــدة 
ومستمرة  متواصلة  دفــعــات  على  وإنــمــا 
المعابر  وإلى وقت غير معلوم، فال تزال 
فـــي غــــرب الـــبـــالد بــشــكــل خـــــاص، تشهد 
وجماعات  فـــرادى  لتدفقهن  كبير  تــزايــد 

خـــوفـــا مـــن األعــــمــــال االنــتــقــامــيــة الــتــي 
تــأخــر قيام  قــد تالحقهن خــصــوصــا مــع 

الدولة.
فسانيا تفتح ملف النازحات الليبيات 
فـــي تـــونـــس، تـــعـــرض مــعــانــتــهــن وتــســلــط 
عــلــيــهــا الــــضــــوء، ال تـــدافـــع عــلــى واحــــدة 
مــنــهــن وال تــديــنــهــا، تــفــتــح هــــذا الــمــلــف 
)وإن كان( متأخرا، ننقل فيه بعض قليل 
مـــن مــعــانــاتــهــن الــتــي الحـــد لــهــا فأقلها 
الفقر والعوز وأشدها البعد عن الوطن، 
فالوضع اإلنساني للنازحات بتونس في 
أو  التأجيل  يحتمل  وال  مستمر  تــدهــور 

أنصاف الحلول ...

 النازحات في تونس متى يرجعن لبيوتهن ...؟
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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 
طباعة : شركة  الطالئع  للطباعة والنشر

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها

2 أخبار محليةالسنة  ااخلامسة  - العدد188فسانيا
األحد 22 شعبان1437 هـجري - املوافق 29 مايو 2016 ميالديإشراف : عبد المنعم الجهيمي

 1 - أعلن أنا نصر الدين محمد عمر 
الصحيح  بأن عام مواليدي  الشيباني 
بالسجل  جــــاء  كــمــا  1954ولــــيــــس 

المدني طرابلس.
إبراهيم   محمد  ســارة  أنــا  أعلن   -  3

وليس  الصحيح  اسمي  هو  هــذا  بــأن 
كما جاء بالسجل المدني أم األرانب

 3 - أعلن أنا خديجة محمد صالح  
بأن مواليدي   1926وليس كما جاء 

بالسجل المدني سبها.      

إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

ـــي الــهــيــئــة  ــهــا ف اجــتــمــع مــمــثــلــو ســب
مؤسسات  مــع  للدستور  التأسيسية 
وحضر  بالمدينة،  المدني  المجتمع 
الجلسة مقرر لجنة العمل بالهيئة نادية 

عمران. 
نشطاء  مالحظات  الجلسة  وتــداولــت 
المجتمع المدني واألكاديمين في سبها 
العمل  وسبل  الــدســتــور،  مــســودة  على 
لــدراســة  الــمــالحــظــات  تضمين  عــلــى 

إمكانية النظر إليها.
ـــت رئـــيـــس مــنــدوبــيــة الــهــيــئــة  ـــال  وق
بالمنطقة  ــور  ــدســت ــل ل الــتــأســيــســيــة 
إن  لفسانيا:  امعيقيل  فادية  الجنوبية 
كانت  حولها  التحاور  تم  التي  المواد 
متعلقة بالجنوب بالدرجة األولى، منها 

السيادية وحصة  والمؤسسات  الحدود 
الجنوب في التمثيل السياسي بالتوازي 

مع التنمية المكانية لمدنه وقراه. 
المجتمعين  إن  امــعــيــقــيــل  وتــضــيــف 
ألبناء  الجنسية  منح  أبــعــاد  ــوا  ــداول ت
وكيفية  بأجنبي،  الــمــتــزوجــة  الليبية 
تنظيم القانون فيما بعد لهذه الحاالت، 
مشيرة إلى ائتالف القانونيين بالجنوب 

قّدم مالحظاته بالخصوص. 
يذكر أن مدينة سبها تشهد اجتماعات 
الهيئة  في  المدينة  ممثلي  بين  متكررة 
مختلفة  وشرائح  للدستور  التأسيسية 
في  تدور  والجنوب،  سبها  مجتمع  من 
الدستور  مسودة  مــواد  حــول  مجملها 

المقترح.

جلسة استماع لمالحظات نشطاء المجتمع المدني حول مسودة الدستور الليبي

خــالل  للشطرنج  الليبي  ــحــاد  االت قـــام 
المنطقة  لجنة  بإشراف  الماضية  األيام 
الشرقية بإقامة بطولة المنطقة الشرقية 
العبين  فيها  سيتأهل  والتي  للشطرنج 
المباريات  أجــريــت  وقــد  ليبيا  لبطولة 

 : مــن  كــل  بــمــشــاركــة  شــحــات  بمنطقة 
القبة  -درنـــه-  طبرق  الفرعي  االتــحــاد 
 - بنغازي   - المرج  -البيضاء-  -شحات 
قام  وقد  وليد  بني   - اجابيا   - قمينس 
الجواد  عبد   : من  كل  التحكيم  بمهمة 

المسالتي رئيس الحكام
خالد الجدايبي حكم صالة
فوزي بورجعة حكم صالة

عادل الطويري حكم تزويج
عــدد  التصفيات  فــي  شـــارك  وقـــد 
39 العب مصنفا دوليا وقد انتهت 
الترتيب  مــن  كــل  بــفــوز  التصفيات 

الثاني كمال إدريس -البيضاء
 - بــريــدان  زيـــدان  الثالث  الترتيب 

شحات
 - المشيطي  خليل  الرابع  الترتيب 

بنغازي
وستقام قريبا بطولة الناشئين للعبة 

الشطرنح.

 / المهندس  مع  المغربي  حسين  ناجي  الدكتور/  اجتمع 
في  الماضية  ــام  األي خــالل  الله  صنع  عبدالله  مصطفى 
العاصمة النمساوية ڤيينا لالتفاق على خطوات تهدف إلى 
توحيد المؤسسة ومعاودة الصادرات بشكل طبيعي بميناء 
ُيعقد  الــذي  الرابع  االجتماع  هذا  وُيعد  الحريقة  مرسي 
بتوجيهات من دوائر اتخاذ القرار في الدولة والذي يجمع 
بين المهندس صنع الله و د. المغربي  وقد وقع الطرفان 
العض  أهمية  إلى  ثناياها  في  تخلُُص  مبادئ  مذكرة  على 
رئيس  دولة  وُتناشد  األليم  الماضي  وتجاوز  الجراح  على 
مجلس النواب ودولة رئيس المجلس الرئاسي بدعم جهود 
توحيد قطاع النفط والغاز وبفضل الله تعالى وافق الجميع 
مرسى  من  الخام  النفط  شحنات  تصدير  استئناف  على 
الحريقة لمصلحة كل الليبيين ، تجنباً لحدوث أضرار في 
خطوط األنابيب ، وتفادياً ألزمة مالية ، وبما يضمن عدم 

زيادة فترات طرح أحمال الكهرباء.
مؤكدون أن استئناف صادرات النفط الخام يساعد بالشك 
في الحد من العجز في الميزانية العامة ، ويقلل االعتماد 
في السحب من االحتياطي المالي للدولة وُيجنبنا المزيد 
من استنزاف ُمّدخرات الشعب الليبي  وفي ِسياق متصل 
ُيجنب  النفط  صــادرات  استئناف  أن  على  الجميع  أكــد: 
المواطنين مزيداً من التأثيرات السلبية على أسعار صرف 
بأمل  الليبيين  لكل  الحياة  جــودة  ويؤمن  الليبي  الدينار 
مذكرة  إن  وبإيجاز  البالد   في  السياسية  األزمــة  انفراج 
من  السياسية  الجهود  دعم  إلى  تهدف  الموقعة  المبادئ 
المفيد  مــن  أنــه  كما   ، إقــصــاء  أي  دون  األطـــراف  جميع 
التأكيد علي أن استئناف صادرات النفط للسوق العالمية 
يؤمن انتظام الدخل بالعملة الصعبة لكل الليبيين ويحافظ 
على انتظام وصول المحروقات وتوفرها للجميع وبالتالي 
انتظام تشغيل المرافق الحيوية للدولة وبالفعل تم السماح 
بذلك  معِلَنةً  الميناء  ـــى  Seachanceإل السفينه  بدخول 
استئناف التصدير كالمعتاد من ميناء مرسى الحريقة على 
أمل فتح باقي الموانئ وخطوط األنابيب المغلقة في البالد 

في القريب العاجل إن شاء الله تعالى.
أن  النفطية  السوق  لنطمئن  الفرصة  هذه  ننتهز  أننا  كما 

اإلنتاج والتصدير من مرسي الحريقة سيستمر بانتظام.
وفي الختام اليفوتنا في هذه المناسبة إال أن نشيد بجهود 
جميع األطراف التي ساهمت في تذليل الصعوبات ومعاودة 
التصدير من جديد ، وننتهز هذه الفرصة بتهنئة كل الليبين 
بمناسبة إطاللة شهر رمضان المبارك وندعو الله القوي 
العزيز أن يحفظ البالد والعباد وأن يجمع قلوبنا ويوفقنا 
لخدمة الوطن وصون مقدراته النفطية والله ولي التوفيق.

#المصدر_المؤسسة_الوطنية_للنفط

المؤهلة  الشرقية  المنطقة  تصفيات 
لبطولة ليبيا للشطرنج

متحدياً اإلعاقة بحب العمل 
والعمل  الوظيفي  واألداء 
عاد  الــواحــد،  الفريق  بــروح 
جبريل"  سالم  "فــرج  الرائد 
الــضــابــط بــقــســم الـــمـــرور 
أمن  بمديرية  والتراخيص 
كرسي  على  للعمل  أجدابيا 
سنوات  ثــالث  بعد  متحرك 
حادث  بسبب  االنقطاع  من 
مروري بمدينة بنغازي أثناء 
مهمة عمل رسمية كلف بها 
المعدنية  اللوحات  لطباعة 
بسبب تعطل مصنع أجدابيا 

إصابته  إلى  أدى  مما  المعدنية  للوحات 
متحرك  كرسي  على  وجلوسه  باإلعاقة 
أمن  بمديرية  زمـــالؤه  بــه  رحــب  وقــد   "
رئيس  معاون  بمهام  بتكليفه  و  أجدابيا 
بقسم  اآللــيــة  المركبات  تسجيل  وحـــدة 
المرور والتراخيص  مؤكدين " أن اإلعاقة 
مرتديا  عمله  إلــى  الــعــودة  من  تمنعه  لم 

األمن  هيئة  برجال  الخاص  الكامل  الزي 
و الشرطة، وأن عودته إلى عمله متحدياً 
عن  المتغيبين  إلى  رسالة  تعطي  اإلعاقة 
الحقيقة  اإلعاقة  أن   - مفادها  أعمالهم 
ليست إعــاقــة الــجــســد، بــل هــي إعــاقــة 

العقول التي تخلت عن الوطن .

تطوعية  حملة  بسبها  طــيــوري  بحي  تــتــواصــل 
لتشجير أكثر من خمسين شجرة، نظمها شباب 

ونشطاء من الحي بالتعاون مع األهالي.
 وتتضمن الحملة مبادرة لتنظيف الشارع الرئيسي 
ومد المياه عند مدخل الحي، كما توزع عدد من 
المتطوعين لجمع تبرعات من المارة في الحي. 

للحملة  المنظمين  طــيــوري  شــبــاب  أحــد  وقـــال 
إلى  تهدف  الحملة  إن  لفسانيا:  جيسدا  قرين 
تغيير صورة الشارع الرئيسي لحي الطيوري بعد 
األمنية  االضطرابات  لحقه جراء  الذي  الخراب 

المتكررة التي مرت به.
موضحا أن كل مكونات الحي االجتماعية تبرعت 

تبرع  بعضهم  إن  كما  التشجير،  حملة  إلنــجــاز 
من  القمامة  نقلت  التي  والشاحنات  باآلليات 

الشوارع الرئيسية إلى خارج الحي. 
نوعها  من  األولى  تعد  الحملة  إن  وأكد جيسيدا 
تنمية منذ  أية  لم يشهد  الطيوري، فهو  في حي 
ثمانينيات القرن الماضي، األمر الذي جعله من 

أسوأ األحياء في سبها من ناحية بنيته التحتية.
اشتباكات  شهد  قد  كان  طيوري  حي  أن  يذكر   
خاللها  سقط  الماضي  رمضان  آواخــر  مسلحة 
األعيان  يتمكن  أن  قبل  قتيال،  من عشرين  أكثر 
من إحالل هدنة بين جميع المكونات االجتماعية 

بالحي.

م��رور  ع���ودة ض��اب��ط  اإلع��اق��ة:  متحدياً 
بأجدابيا للعمل على كرسي متحرك

ج���ه���ود ل��ت��وح��ي��د م��ؤس��س��ة 
النفط الليبية

حملة لغرس األشجار وتنظيف حي الطيوري بسبها 
وصول لقاحات جديدة للحجاج 
أعلن مكتب الرعاية الصحية سبها عن قرب قيامه بتلقيح 
الحجاج ضد أمراض األنفلونزا و السحائي ، وذلك خالل 
األيام القليلة القادمة ، والهدف منها تحصينهم من اإلصابة 

بهذه األمراض أثناء أدائهم لفرائض الحج .
سيبدأ تقديم لقاحات لألشخاص المتوجهين ألداء فريضة 
بلدية  في  األولية  الصحية  الرعاية  مكتب  مقر  في  الحج 
سبها  وصرح  لفسانيا عبد الحميد حبيب مشرف الرعاية 
:" سيصلنا لقاحات جديدة للحجاج  الصحية األولية سبها 
ضد األنفلونزا والسحائي سيبعثها اإلمداد الطبي من مدينة 

طرابلس ونحن في انتظارها لتجهيزها للتحصين "
  h3n2 و   h1n1 األنفلونزا  ضد  اللقاح  إن   ": وأضــاف 
أثناء  مرض  بأي  إصابتهم  عدم  لنضمن  للحجاج  سيعطى 
وحصر  لترتيب  لجنة  تشكيل  وسيتم  الحج  مناسك  أدائهم 

العدد وليستكملوا الحجاج إجراءاتهم "
قائمة  فور وصول  اللقاح  إعطاء  :" نحن سنبدأ في  وأشار 
األسماء من األوقاف بعدد الحجاج و لن يكون هناك عراقيل 
في التلقيح فهنالك أشخاص ذاهبون على حسابهم الخاص 

ودائما ما يكون عددها أكثر من عدد قائمة األسماء "
يومي  بشكل  يعطى  فردي  كان  إذا  اللقاح  :" سيعطى  وأكد 
وهذه هي العادة ولكن قد يكون جماعياً وهكذا يحصر في 

أيام معينة "

فسانيا: المبروك أحمد حويل
صافيناز محجوب
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وزير التعليم بحكومة الوفاق يباشر مهامه 
من مقر الوزارة بطرابلس 

سالح الجو التابع لعملية البنيان المرصوص 
يقصف مواقع تابعة لتنظيم داعش في سرت

كاميرون: يجب على بريطانيا أن تدعم 
حكومة الوفاق الوطني

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إنه 
يجب على بريطانيا أن تدعم حكومة الوفاق الوطني 
لمساعدتها في السيطرة على بلد يشكل خطرا على 
قمة  ف��ي  كلمة  وخ��ال  ال��راه��ن،  وضعه  ف��ي  الجميع 
قال  الماضية  الجمعة  االقتصادية  السبع  مجموعة 
بسبب  أخرى  دول  مثل  مهددة  بريطانيا  إن  كاميرون 
عصابات  أعداد  وتزايد  ليبيا  عبر  المهاجرين  تدفق 
تهريب البشر، باإلضافة إلى صعود تنظيم الدولة في 
ليبيا، وقال كاميرون خال مؤتمر صحفي إن مصلحة 
لدعم  وسعها  ف��ي  م��ا  ك��ل  تبذل  أن  ف��ي  تتمثل  ب��اده 
الحكومة الليبية الوليدة؛ ألن ليبيا تشكل خطرا على 

الجميع في وضعها الراهن حسب وصفه.

باشر وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور " محمد 
العزابي " يوم األربعاء 25-5-2016، مهامه من مقر 
ديوان الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس. وبحسب الموقع 
لقائه  خ��ال  استمع   " العزابي   " ف��إن  ل��ل��وزارة  الرسمي 
الموضوعات  إلى  والمكاتب  اإلدارات  م��دراء  بعض  مع 
بعض  لحل  عمل  وآليات  التعليمية  بالعملية  المتعلقة 
على  يأتي  والتي  التعليمي  بالشأن  العالقة  المشاكل 
العامة  للشهادات  االمتحانات  مواعيد  موضوع  رأسها 
للتعليم األساسي والثانوي. وأشار الموقع إلى أن الوزير 
باشر مهامه بناًء على التفويض الممنوح له من المجلس 
الوزارية،  الوطني ألداء مهامه  الوفاق  الرئاسي بحكومة 
وذلك لتسيير أعمال الوزارة إلى حين أداء القسم "اليمين 

القانونية". 

ق��ص��ف س���اح ال��ج��و ال��ت��اب��ع ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ن��ي��ان 
المرصوص مواقع تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي، حيث 
أكد شهود عيان من مدينة سرت لوكالة األنباء الليبية 
في طرابلس أن أصوات انفجارات قوية هزت المدينة 
نتيجة هذا القصف في مناطق الظهير وبالقرب من 

مجمع قاعات واجادوجو وسط المدينة.
المرصوص  البنيان  عملية  ق��وات  أن  إلى  ويشار 
كانت قد سيطرت على بوابة البغلة بالكامل والتي تقع 
بين منطقتي وادي زمزم ووادي بي جنوب غرب مدينة 
البنيان  لعملية  التابع  اإلعامي  المركز  وذكر  سرت، 
بوابة  إل��ى  تقدمها  واص��ل��ت  قواتهم  أن  المرصوص 
الخمسين غرب المدينة بعد استعادة منطقة بويرات 
الحسون ومنطقة وادي مراح التي تبعد ستين كيلو متر 
عناصر  بها  تتمركز  كانت  والتي  سرت،  مدينة  غرب 

تابعة للتنظيم اإلرهابي.

الشخصية الليبية وانعكاساتها على السلوك تجاه المال العام
■ فسانيا/ كوثر الفرجاني

البحثية  ال��خ��ط��ة  اط����ار  ف���ي 
ال���س���ن���وي���ة ل���م���رك���ز ال����دراس����ات 
بإدارة  الباحثين  يعمل  االجتماعية 
بالمركز  وال����دراس����ات  ال��ب��ح��وث 
ع��ل��ى االع�����داد ل���دراس���ة ب��ع��ن��وان 
وانعكاساتها  الليبية  )الشخصية 
على السلوك تجاه احترام القانون 
في  وذل��ك  ال��ع��ام(،  المال  وحماية 
االتجاهات  على  للتعرف  محاولة 
والتجاوزات  للمخالفات  السلوكية 
القانونية للمواطن الليبي، ودراسة 
اسباب جنوحه نحو استباحة المال 
العام، وتحديد المامح لشخصية 
هذه  مثل  نحو  تجنح  التي  الليبية 
من  القانونية  غير  ال��م��م��ارس��ات 
وتلمس  قرب،  عن  دراستها  خال 
االسباب االجتماعية واالقتصادية 
التي تدفع الختراق القانون وعدم 

احترامه.
وتأتي هذه الدراسة في ضوء 
للتجاوزات  واضح  وتفشي  انتشار 
ال���ق���ان���ون���ي���ة، وت����ط����اول م��ت��ع��م��د 
وب��األخ��ص  ال��ع��ام��ة،  للممتلكات 
الحالية  االنتقالية  المرحلة  خال 
محاولة  في  الباد،  بها  تمر  التي 
إلى  ادت  التي  االس��ب��اب  لتحديد 

تهدد  التي  الظاهرة  ه��ذه  تفشي 
االم���ن االج��ت��م��اع��ي وت��غ��رس قيم 
متعارف  ه��و  لما  تماما  مخالفة 
عليه في المجتمع الليبي، كما انها 
النسق  ف��ي  كبير  اخ��ت��ال  تسبب 
التي  الليبية  للشخصية  القيمي 
بدأت تجنح نحو مخالفة القوانين 
وعدم احترامها والعبث بممتلكات 

استباحة  نحو  وال��ج��ن��وح  ال��دول��ة 
او  دي��ن��ي  وازع  دون  ال��ع��ام  ال��م��ال 

اخاقي.
العمل  ان  إل��ى  االش��ارة  تجدر 
ج���اري على ق��دم وس���اق م��ن قبل 
بمركز  االجتماعيين  الباحثين 
الدراسات االجتماعية النجاز عدد 
التي  االجتماعية  ال��دراس��ات  من 
وذلك  الراهن  الليبي  الواقع  تمس 
بإعدادها  قام  بحثية  خطة  ضمن 

الباحثين بأنفسهم.
ت��أس��ي��س  وم��ن��ذ  م����رة  وألول 
مركز الدراسات االجتماعية ودون 
اشراف من خبراء وأكاديميين من 
البحثية،  المؤسسة  ه��ذه  خ���ارج 
رئيس  م��ن  مباشر  اش���راف  تحت 
منذ  وأعضاءها  التسييرية  اللجنة 
مركز  ادارة  لمهام  اللجنة  تسلم 
شهر  في  االجتماعية  ال��دراس��ات 

يناير الماضي من سنة 2016.

ط��ل��ب رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي 
السراج"،  "فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
بالتنسيق بين المنظمات الدولية لتقديم 
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة في 
عدم  على  ال��ح��رص  ليبيا،  أن��ح��اء  كامل 
لقائه  خ��ال  "ال��س��راج"  وأك��د  تسييسها. 
مع األمين العام لألمم المتحدة "بان كي 
تمكين  ض��رورة  على   " "باسطنبول  مون 
ليبيا من أرصدتها المجمدة في الخارج 
وإنعاش  المواطن،  معاناة  من  للتخفيف 

االقتصاد الليبي.

السراج يطالب بتمكين ليبيا من أرصدتها المجمدة 

المسماري: استهداف مواقع للقاعدة في محيط درنة وتدمير عدد من اآلليات

الدباشي: يجب توخي الحذر في تقديم السالح للمليشيات في ليبيا
نوه مندوب ليبيا الدائم لدى األمم 
الدباشي  إب��راه��ي��م  السفير  المتحدة 
الخميس  األم���ن  مجلس  جلسة  ف��ي 
الحذر  توخي  ض���رورة  إل��ى  الماضي، 
الساح  إليها  يقدم  التي  الجهة  ف��ي 
والمعدات العسكرية، وأعرب الدباشي 
عن قلقه مما ورد في تصريح منسوب 

إلى مسؤول عسكري رفيع لدولة كبرى 
الساح  ستقدم  ب���اده  إن  فيه  ي��ق��ول 
والءه��ا  تعلن  ال��ت��ي  الميليشيات  إل��ى 
الوفاق  حكومة  رئاسة  مجلس  لرئيس 
وصفه،  حسب  ال��س��راج  فائز  الوطني 
إال  ي��ؤدي  لن  ذل��ك  إن  الدباشي  وق��ال 
القوة  توازن  اختال  الحفاظ على  إلى 

واستمرار  والميليشيات،  الجيش  بين 
الباد،  في  االستقرار  وعدم  الفوضى 
على  السيطرة  من  الحكومة  وحرمان 
األوضاع األمنية، وأضاف الدباشي إنه 
ال يحق للمحكمة الجنائية الدولية وال 
مواطن  مع  التعامل  أجنبية  جهة  ألي 
عبر  المرور  دون  مباشر  بشكل  ليبي 

القنوات الحكومية المعنية، وجاء ذلك 
المدعية  ب��ه  تقدمت  طلب  على  ردا 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو 
بن سودة إلى غرفة المحكمة التمهيدية 
إلصدار أمر لمسجل المحكمة إلحالة 
القذافي  اإلس��ام  سيف  تسليم  طلب 
إلى العقيد العجمي العتيري مباشرة. 

ق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ق��وات 
أحمد  العقيد  الليبية  المسلحة 
المسماري إن ساح الجو استهدف 
مدينة  محيط  في  للقاعدة  مواقع 
درن���ة ودم���ر ع���ددا م��ن اآلل��ي��ات، 
للقاذفة  مهمة  أول  أن  مضيفا 
المقاتلة ميغ ثاثة وعشرين كانت 
في  المسماري  وأضاف  درنة،  في 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي األس��ب��وع��ي 

أن  الخميس  المسلحة  ل��ل��ق��وات 
باستطاع  ق��ام��ت  مقاتلة  ط��ائ��رة 
إلى  وص��وال  بنغازي  من  المنطقة 
ال��ج��ف��رة ألول م���رة ورج��ع��ت إل��ى 
القاعدة سالمة، وكشف المسماري 
تصوير  ك��ام��ي��را  على  ال��ع��ث��ور  ع��ن 
إال  تباع  ال  عالية  دق��ة  ذات  ج��وي 
لوزارات الدفاع، وجدت في مواقع 
اإلرهابية،  المجموعات  منها  فرت 

ون��ف��ى ال��م��س��م��اري األخ��ب��ار التي 
مواقع  صفحات  بعض  تناقلتها 
دخول  حول  االجتماعي  التواصل 
قوات الجيش في مناوشات مع قوة 
مؤكدا  الجضران،  إلبراهيم  تابعة 
مائة  حقل  إل��ى  دخ��ل  األخ��ي��ر  أن 
وواحد النفطي، وأن الحقل مدمر 
هجوم  بسبب  العمل  عن  ومتوقف 

سابق لداعش.

هذا االجتماع سيبدأ من حيث انتهى اآلخرون
باسم  المتحدث  الشريف،  ري��اض  ق��ال 
اجتماع  إن  للمصالحة،  األع��ل��ى  المجلس 
أعضاء المجلس األعلى للمصالحة بطرابلس 
الكبرى مع لجنة التواصل مع القبائل الليبية. 
ذلك  ويأتي  اآلخرون  انتهى  سيبدأ من حيث 
المصالحة  اجتماعات  للعديد من  إشارة  في 
الليبية،  المناطق  مختلف  في  عقدت  التي 
تضم  أن  ف��ي  رغبته  ال��ش��ري��ف  أب���دى  حيث 

االج��ت��م��اع��ات ال��اح��ق��ة أط��ي��اف��ا أخ���رى من 
بالذكر  الجدير  ومن  الليبية  والقبائل  المدن 
البلدي  المجلس  بمقر  ُع��ِق��د  االجتماع  أن 
وجهات  تقريب  ب��ه��دف  ال��م��رك��ز،  ط��راب��ل��س 
أوسع  نطاق  على  الجتماع  والتمهيد  النظر 
يضم ممثلي كل القبائل والمدن، في محاولة 
والمصالحة  االجتماعي  السلم  إلى  للوصول 

الوطنية، بحسب القائمين على االجتماع.

المتحدث باسم المجلس األعلى للمصالحة: 

رجال األعمال ومؤسسات المجتمع 
المدني في بنغازي يؤيدون إجراءات 

إصدار العملة الجديدة
 قناة ليبيا/

ومجلس  والصناعة  التجارة  غرفة  أكدت 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  األعمال  رج��ال 
مقر  داخ��ل  اجتماعهم  بعد  بنغازي  بمدينة 
أمن  مدير  وبحضور  بنغازي  البلدي  المجلس 
البلدي  المجلس  شرعية  على  أك��دوا  بنغازي، 
المنتخب من قبل المواطنين بالبلدية، مشيرين 
من  مستمدة  البلدية  عميد  شرعية  أن  إل��ى 
هذه االنتخابات، وأن أي اعتداء على المجلس 
ال��م��ؤس��س��ات اإلداري����ة  أو أع��ض��ائ��ه أو ع��ل��ى 
بلدية  مواطني  على  اع��ت��داء  هو  والسياسية 

بنغازي. 
كما أكد المجتمعون على تأييدهم إلصدار 
من  الحد  شأنها  من  والتي  الجديدة  العملة 
معاناة المواطنين بالمنطقة الشرقية، مؤكدين 
لمحافظ  تسعة  رقم  البيان  في  جاء  ما  على 
م��ص��رف ل��ي��ب��ي��ا ال���م���رك���زي ع��ل��ي ال��ح��ب��ري، 
واستهجن المجتمعون بيان السفارة األمريكية 
الشأن  في  سافرا  تدخا  واعتبروه  ليبيا  في 

الداخلي للدولة الليبية.
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هو  الجيش  تفعيل  أن  الشــك 
إلقــامــة  الصحيحة  ــبــدايــة  ال
 ، الــمــنــشــودة  الليبية  ــة  ــدول ال
التعامل  يلزم  ذلــك  ولتحقيق 
فتفعيل   ، الــواقــع  مع  بحكمة 
ليس  وطــنــي  كــهــدف  الجيش 
باألمر السهل ، فهناك العديد 
ــقــف أمـــام  مـــن الــعــراقــيــل ت
داخلي  ماهو  منها   ، تحققه 
كل  فــي  بــاإلجــمــال  متجسدة 
األطراف المقتاتة على غياب 
ومنها   ، العسكرية  المؤسسة 
في  متجسدة  خارجي  هو  ما 
تلك الجهات الراعية لمشروع 
الــــشــــرق األوســـــــط الــكــبــيــر 
الــمــرســوم فــي مــؤتــمــر لندن 
من  الرغم  وعلى   ، 1907م 
الخارجية  العراقيل  واقعية 
إال أنها ليست بتلك األهمية ، 
فتأثيرها مسألة نسبية ، فهي 
التماسك  مــدى  على  متوقفة 
الــداخــلــي ، وهــنــا اإلشــكــال ، 
رهان  العسكرية  فالمؤسسة 
ــن حــركــة  ــي الـــخـــالفـــات مـــا ب
والتيار  المسلمين  اإلخــــوان 
أسباب  في  وبالنظر  المدني  
عرقلة حركة اإلخوان لمشروع 
العسكرية  المؤسسة  تفعيل 
نجد أن التاريخ الحديث يجيب 
حركة  فاشكالية   ، ذلــك  على 
ــدأت  اإلخــــوان مــع الــجــيــش ب
عبدالناصر  جمال  عهد  منذ 
مــتــحــالــفــا معهم  ـــان  ك الــــذي 
ومنضماً الى جناحهم المسلح 
النضال  فــتــرة  ـــان  إب الــســري 
االنجليزي  االســتــعــمــار  ضــد 
العسكري  االنــقــالب  وبــعــد   ،
وإعــالن  الملك  على  األبيض 
قيادة  بات مجلس  الجمهورية 
للشعب  شرعياً  ممثالً  الثورة 
طلبت  حــيــنــهــا  ـــمـــصـــري   ال
ــة اإلخـــــوان مـــن جــمــال  حــرك
في  مراجعتها  عــبــدالــنــاصــر 
تصدر  التي  الــقــرارات  جميع 
باسم الدولة المصرية ، وهذا 
الكتاب   من  الكثيرون  أكده  ما 
ما حدث  أحدهم  لخص  وقد 
في تلك الحقبة بقوله  )) كان 
حريصين  المسلمون  اإلخوان 
الثورة  لقيام  األول  اليوم  منذ 
قيادة  مجلس  تحريض  على 
وتكوين  األحــزاب  ضد  الثورة 

قناعة بضرورة حلها.
الــثــورة  قـــادة  اقتنع  وعندما   
ــعــدم قــــدرة األحـــــزاب على  ب
يحتاجه  الذي  التغيير  تحقيق 
ــســادهــا  ــب ف ــســب الـــشـــعـــب ب
وزارة  ــبــت  طــل  ، وتــرهــلــهــا 
الــداخــلــيــة مــن األحــــزاب أن 
تقدم إخطارات عن تكوينها ، 
العام شخصياً  المرشد  فقدم 
سليمان  مكتب  زيــــارة  ــاء  ــن أث
حافظ وزير الداخلية إخطارا 
اإلخــوان جمعية  بأن  "رسمياً" 
أعضاءها  وأن   ، دعوية  دينية 
وتــكــويــنــاتــهــا وأنـــصـــارهـــا ال 
يعملون في المجال السياسي   
أهدافهم  لتحقيق  يسعون  وال 
الحكم  أســـبـــاب  ــق  طــري عـــن 
يكون  أن  ونفى   ، كاالنتخابات 
بين أهــداف جماعة  ذلك من 
األمــر   ، المسلمين  اإلخـــوان 
الذي جعل قانون حل األحزاب 

قيادة  مجلس  أصـــدره  الـــذي 
الثورة ال ينطبق على اإلخوان 
المسلمين ، وبعد أربعة أشهر 
وبالتحديد   ، الثورة  على قيام 
في صبيحة يوم صدور قانون 
سنة  يناير  في  األحـــزاب  حل 
مكتب  إلـــى  حــضــر  1953م 
من  وفــد  عبدالناصر  جمال 
من  مكون  المسلمين  اإلخوان 
الصاغ اإلخواني صالح شادي 
وقاال  الدولة  منير  والمحامي 
األحــزاب  حل  وبعد  "اآلن  له: 
إال  للثورة  مــؤيــد  مــن  يبق  لــم 
فإنهم  ولهذا  اإلخــوان  جماعة 
يجب أن يكونوا في وضع يليق 
بدورهم وبحاجة الثورة لهم" ، 
لهما جمال عبدالناصر  فقال 
أزمة  في  ليست  الثورة  "إن   :
اإلخــوان  كان  وإذا   ، أو محنة 
الــظــرف  يــعــتــقــدون أن هـــذا 
وفــرض  المطالب  ظــرف  هــو 
مخطئون"  فــإنــهــم  الــشــروط 
ذلــك  بــعــد  ســألــهــمــا  لكنه   ..
المطلوب  هــو  مــا  "حــســنــاً   :
الســتــمــرار تــأيــيــدكــم لــلــثــورة"  
فقاال له : "إننا نطالب بعرض 
كــافــة الــقــوانــيــن والـــقـــرارات 
قيادة  مجلس  سيتخذها  التي 
الـــثـــورة قــبــل صـــدورهـــا على 
مكتب اإلرشاد لمراجعتها من 
ناحية مدى تطابقها مع شرع 
الله والموافقة عليها .. وهذا 
هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم 
التأييد".وكان رد جمال حازماً 
: "لقد قلت للمرشد في وقت 
أي  تقبل  ال  الــثــورة  إن  سابق 
ما  أو  الكنيسة  مــن  ــة  وصــاي

شابهها  .
وإنني أكررها اليوم مرة أخرى 

.. وبكل عزم وحزم..
موقفهما  على  أصــرا  لكنهما 
وأبلغا عبد الناصر أن مهمتهما 
في هذا اللقاء ليست النقاش 
بــل إبــــالغ مــطــالــب اإلخــــوان 
قيادة  مجلس  رد  ونقل  فقط 
الــثــورة إلــى مكتب اإلرشـــاد ، 
ثم جددا التأكيد على مطالب 

اإلخوان المسلمين وهي.
   أوالً : أالّ يصدر أي قانون إالّ 
بعد أن يتم عرضه على مكتب 
المسلمين  لإلخوان  اإلرشــاد 

ويحصل على موافقته .
 ثانياً : أالّ يصدر أي قرار إال 
بعد أن يقره مكتب اإلرشاد ((
حــركــة  ولــــأســــف   .  )1(  
تستفد  لم  ليبيا  في  اإلخــوان 
من التجربة المصرية ، ولربما 
غياب مؤسسة الجيش هو ما 
دفعها أكثر لهكذا توجه متجهم   
نجدها  أن  المؤسف  مــن  بــل 
في موقف التبرير لما يقوم به 
حق  في  األجانب  اإلرهابيون 
نحملها  بل   ، الليبيين  إخواننا 
الــمــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة هي 
الدعم  مسألة  في  والمقاتلة 
الــتــيــارات  لجميع  العسكري 
اإلسالمية المتطرفة   فإلغاء 
ــعــاضــة عنه  الــجــيــش واالســت
بمليشيا الدروع ال يقع إال في 
خطر  فمعرفة   ، التآمر  إطار 
الشيء واإلصرار على إحداثه 
أمن  في مقامرٍة خطيرة على 
ــه من  الــوطــن ووحـــدة أراضــي
أجل السلطة والمال ال غفران 
له   وها نحن منذ برهة نحصد 

نتائج سياساتهم العبثية ، وال 
بأي  سيحتفظون  أنهم  أعتقد 
العملية  فــي  مستقبلي  قــدر 
 ، الــديــمــقــراطــيــة  السياسية 
الشعب  حمق  مــن  زاد  ومــمــا 
فيما  الشفافية  غياب  عليهم 
ــون إلـــيـــه تـــجـــاه أســس  ــســع ي
الــســيــاســي  ــم  ــحــك ال أدوات 
ــل صـــراحـــة حــتــى في  ــك ، وب
العملية  في  اندماجهم  إطــار 
التي  الديمقراطية  السياسية 
المؤتمر  بــانــتــخــابــات  ـــدأت  ب
الثقة  ينالوا  لم  العام  الوطني 
وهو   ، الشعب  من  الحقيقية 
الهيئة  انــتــخــابــات  أكــدتــه  مــا 
النواب  ومجلس  الدستورية 
تواريهم  ذلــك  فــي  والسبب   ،
استبدادهم  فــي  الشعب  عــن 
الفكري خلف مالمح التمدرق   
إال ضرورة  الديمقراطية  فما 
مرحلية وفق العقيدة الباطنية 
فقوة   ، أفئدتهم  تكتنف  التي 
ـــره بما  ـــف ــب وك ــشــع ال ــل  جــه
يعتقدون أقوى من أي سلطان 
لديهم ، لذا فالمرحلة مرحلة 
ال  ومالينة  حــرب  ال  مهادنة 

عناد وإجبار .
 وقبل الحديث عن إعادة تفعيل 
العسكرية  المؤسسة  وهيكلة 
البـــد مــن الــنــظــر فــي ضمان 
حال  المؤسسة  هذه  تماسك 
السياسي  فالتباين   ، تفعيلها 
ــوج بــتــوافــق وطني  ــت مــا لــم ي
سياسي فمن الصعب الحديث 
ـــرار الــمــؤســســة  ـــق عــــن اســـت
العسكرية وتماسكها ، والرأي 
القائل إن المؤسسة العسكرية 
ال تتأثر بالتجاذبات السياسية 
ال يصح والحالة الليبية ، فإذا 
ــخــروج على  كــانــت مــســألــة ال
المؤسسة العسكرية وهي في 
استقرار  ظل  وفي  قوتها  أوج 
فكيف   ، متحققة  للدولة  عام 
العسكرية  والمؤسسة  الحال 
وفي  والضعف  التشظي  بهذا 
لمفهوم  حقيقي  غــيــاب  ظــل 

الدولة على الواقع ؟ . 
الوطنية  السياسية  الرؤية  إن 
الواحدة آن أوانها ، وما نحتاجه 
استقرار  نحو  أولــى  كخطوة 
وتماسك  عــام  بشكل  الــدولــة 
العسكرية  الــمــؤســســة  ـــوة  وق
وفاق وطني  بشكل خاص هو 
وينهي  أحــدا  يستثني  ال  عــام 
الوطن  بحق  العبث  كــل  معه 
للجميع  فالدولة   ، والمواطن 
أن  في  ضير  وال   ، وبالجميع 
العسكرية  المؤسسة  تــرعــى 
هذا الوفاق بالتعاون مع القوى 
الفاعلة الحقيقية المتمثلة في   
االجتماعية  -الــمــكــونــات   1
اإلرادة  صاحبة  كونها  بحكم 

الحقيقية .
 2 - النخبوية من أهل الدين 
والــســيــاســة والــقــانــون ، فهم 
ــة فـــي نــجــاح  روافـــــد أســاســي
التركيز  الحوار الوطني ، وما 
الوطني إال  الوفاق  على فكرة 
لتذليل السبيل أمام المؤسسة 
العسكرية في تحقيق أهدافها   
وتحقق هذا الوفاق يزيل معه 
في  المتوقعة  الــعــراقــيــل  كــل 
الخالف  أطـــراف  مــن  غيابه 
الــســيــاســي الــتــي قــد توظف 
لــلــضــغــط على  احــتــيــاجــاتــهــا 

الـــمـــؤســـســـة 
ــة  ــري ــســك ــع ال
ـــــة  ـــــل ـــــرق وع
مـــــســـــارهـــــا 

لهذا   ، مناسب  في وقت غير 
يلزم إيجاد وفاق وطني يجمع 
لهم  ويــؤمــن  جميعا  الليبيين 
الحياة على أنقاض الخالف .
الوطني  ــاق  ــوف ال تحقق  إن   
الوطنية  المشاركة  روح  يدعم 
ــمــؤســســة  بـــيـــن عـــنـــاصـــر ال
من  ويجعل  بــل   ، العسكرية 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة قــوة 
ضـــاربـــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
فالوفاق   ، والــدولــي  الوطني 
للمؤسسة  أســاســيــة  ــاعــدة  ق
الــعــســكــريــة فــي اســتــمــرارهــا 
واســتــقــرارهــا وقــوتــهــا ، ومن 
تسعى  أن  والــذكــاء  الحكمة 
لتحقيق  العسكرية  المؤسسة 
ـــاق ، فــالــظــروف  ـــوف هــــذا ال
ــمــؤســســة  ــــة تـــدفـــع ال ــــي اآلن
التعاطي  منطقياً  العسكرية 
مع الواقع في إطار المصالحة 
الوطن    مستوى  على  والوفاق 
في  السياسة  فــي  والــخــوض 
تندرج في  الظروف  مثل هذه 
إلى  الوطنية  االلتزامات  إطار 
على  وتبنى  الدولة  تستقر  أن 
وتزامنا   . القانون  من  أساس 
يلزم  السياسي  الــمــســار  مــع 
العسكرية  المؤسسة  تضع  أن 
الجيش في  تفعيل  رؤيتها في 
 ، استثناء  دون  الــبــالد  كامل 
انطالقاً من المناطق العسكرية 
واســتــنــادا  ليبيا  فــي  الــعــشــر 
الذي  العسكري  القانون  على 
ــاط وفــعــالــيــة  ــضــب يــضــمــن ان
باإلضافة   ، الجيش  عناصر 
ــــفــــاق وطـــنـــي حـــول  ـــــى ات إل
مستقبل التشكيالت المسلحة 
يدفع  وهــذا   ، النظامية  غير 
من  قليال  للتضحية  ــة  الــدول
حــلــول مرضية  ــجــاد  إي أجـــل 
تلك  تحت  المنضوين  ألبنائه 
الخطوات  ولعل   ، التشكيالت 
اتخاذها  ويلزم  هامة  التالية 
أو اعتمادها خاصة في إطار 
واستراتيجية  الوطني  الوفاق 
تفعيل مؤسسة الجيش بليبيا :
الــتــشــكــيــالت  حــصــر   -  1  
ــوى  ــق الــمــســلــحــة وحـــصـــر ال

التابعة لها .
 2 -  تجهيز مراكز للتدريب 
في قطاعي الجيش والشرطة   
3 - فتح المجال أمام القوى 
الثورية لالنتساب إلى الجيش 
الراغبين  وتسجيل  والشرطة 
بالدراسة او ممارسة مهن في 

قوائم وتمكينهم منها .
 4 - إلزام الحكومة بإصدار 
ــدم صــرف  ــع قــــرار يــقــضــي ب
عنصر  ألي  مالية  مكافأة  أي 
التشكيالت  تلك  عناصر  من 
في  المعتمدة  األطــر  وفق  إال 
ــوفــاق   حفظ الله  مــســودة ال

ليبيا وأهلها
اإلخــوان  يكره  لماذا   -  1    
المسلمون جمال عبدالناصر؟ 
الحبيشي    أحــمــد  الــكــاتــب   _
الموقع  عــلــى  مــنــشــور  مــقــال 
 27" ـــومـــي  ـــي ال اإلخـــــبـــــاري 
ــــوم الــخــمــيــس  ــر"  ي ــمــب ــت ســب
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الصراع السياسي في ليبيا وأثره على مؤسسة الجيش

تساؤالت 
محمد أحمد 

فــهــل أجــــد مــجــيــب ؟ 
واتفاق  وفــاق  حكومـة 
وآمال الليبيين جميعهم 

متعلقـة بها .
التى  النخب  لهذه  هل  السؤال  ولكن   
 4 منذ  ــا  صــدورن على  جاثمـة  ظلت 

سنوات أن تلمل جراح الليبيين؟
ألــم تكن هــذه النخب هــى مــن قــادت 
ماهو  إلــى  الليبي  السياسي  المشهد 
رقع  وضــيــاع  تشضى  مــن  اآلن  عليه 

كبيـرة من الوطن ؟
 إلى هذا الحد خلت ليبيا من النخب 

الوطنيـة الفعالـة ؟
 أم ترى النخب يجب أن تستتر بجحافل 

من العسكر حتى تتصدر؟ 
هذه  إنجاز  في  الضمانات  ماهي  ثم 
و  مماطلة  دون  برنامجها  الحكومـة 
األجهزة  )هيكلة  مهامها  ومن  التفاف 

األمنيـة والعسكريـة (؟
ومــاهــى الــضــمــانــات أيــضــاَ فــي عــدم 
ومــخــرجــات  الحكومـة  هـــذه  ــجــرار  ان
أشد  يكون  آخــر  نحو صــراع  الــحــوار 
أن  هي  لضمانات  سابقاته   من  وطأة 
وأن  االنسسالخ"  بحالة  األمـة  ترضى 
تبقى مصطفة مع الدول التى عولجت 
بعقيدة الصدمـة وولجت بيت الطاعة .

مما ال شك فيه إن 
كبير  لإلعالم دور 
وتقريب وجهات  الثقافة  ونشر  الخير  إيصال  في 
النظر ، وهو نقل المعرفة من فكر إلى فكر وهو 
والواقعية ونشرها على  اآلنية  استقصاء لأخبار 
أوسع مدى بواسطة الوسائل المختلفة، أما العنف 
ضد  تصدر  التي  الجسدية  القوة  عن  تعبير  فهو 
النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة متعمدة أو 
إرغام الفرد على إتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره 
تدمير  أو  أذى  مــن  لــه  تعرض  مــا  بسبب  بــاأللــم 
الممتلكات ويستخدم للتأثير على اآلخرين ويمكن 
لنا قمع ظاهرة العنف بالقانون والثقافة ويظهر لنا 

العنف بعدة صور ومن أهمها
1 – بالضرب واألذى بين شخصين .

2 – حرب بين مجموعتين .
3 – باإلبادة الجماعية ويموت فيها العشرات .

أما أنواع العنف فيظهر لنا  كاآلتي: بدني// لفظي  
إشاري // أسري // دولة

ومن هنا وبعد أن عرفنا ما هو اإلعــالم وما هو 
للمشهد  اليومية  متابعتي  خــالل  ومــن  العنف 
االنتقالية  الــمــراحــل  فــي  ليبيا  فــي  اإلعــالمــي 
التحريض  بأن  ظهور  استنتجت  النزاعات  وفترة 
رادع  ودون  المباشر  وغير  المباشر  اإلعــالمــي 
وتجسد  انــتــشــاره  مــن  تحد  عقوبات  أو  قانوني 
من  بيئتنا  فــي  العنف  فــي  اإلعــالمــي  التحريض 
ودينيا  وسياسيا  قبليا  المنقسم  اإلعــالم  خــالل 
في  واألخالقي  المهني  المستوى  تدني  ظهر  كما 

اإلعالم ودون مسائلة  كيفية ملكيتها وتمويلها ..
الخاطئة  الــمــعــلــومــات  ــصــال  إي نــالحــظ  كــذلــك 
عن  نمطية  صورة  وتشكيل  والمشوهة  والمبتورة 
كما  والعنف  للكراهية  النفسي  واإلعداد  اآلخرين 
عن  مباشر  غير  شكل  اإلعالمية  العملية  تأخد 
طريق الرمزية التي ال تزال تمتلك قوة كامنة خطرة 
النزاع وتصعيده  وأخيرا أسهمت وسائل  لتأجيج 
اإلعالم في تصعيد النزاعات أكثر من مساهمتها 

عبد الله أبوعذبة

التحريض اإلعالمي 
ع�������ل�������ى ال�����ع�����ن�����ف 
تصعيد  ف��ي  ودوره 

النزاعات 

علي ضوء الشريف 
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   فرٌق كبيٌر جًدا ذلك الذي يقُع
 بين يقين الفقد وعبثية العدم، 

فالعدم ال يسفُر  عن شيء وال يدفُع 
إلى  فقط  يحملَُك  إنما  شــيء،  إلــى 
التسليم  أو  االستسالم  سكوُن  حيث 
بأيهما أيقنت؛ بينما الفقُد يحمُل في 
طّياِتِه دافعيةً للبحِث عن مخرٍج ولو 
ضّيٍق ووحيد لخلق الوجود أو إعادة 

إضـــاءات  عــبــَر  اكتشافه،  أو  تهيئته 
للمعتم الخفّي أو الغائب الغائم، 

حامل  الــفــقــد(  )أي  هــو  كــأنــمــا 
هو  ربما  أو  كــان  وجــود  على  دالالت 
أُ  يتهيَّ ممكن،  ُمحتَمٍل  لوجوٍد  ترقٌُّب 
والتنقيِب  البحِث  لمحاولِة  فحسب 
حتى  أو  والخلق،  االكتشاف  وإعـــادة 

)حال وصِف ما كان( .
يتبدئ الفقُد عالمةً على مساحٍة 
الــذاكــرة )ذاكـــرة روٍح أو  شــاغــرٍة من 

جسد( .
)مشاعَر أو فعاليات وجود( تعيُد 
الذاُت مألها كتابةً وعًيا بقيمتها في 
"المفقودات"  باعتبار  "األنــا"،  تكوين 
أُ من تاريخها وماضيها  جزًءا ال يتجزَّ
حٍد  على  ومستقبلها  وحاضرها  بل 

سواء.
هــكــذا تــشــي مــجــمــوعــة الــكــاتــب 
القصصية  ــحــداد"  ال "فـــوزي  الليبي 
الــصــادرُة  للبيع"،  مستعمل  "ضمير 
حديًثا بالقاهرة عن دار "الدار للنشر 
عشر  بأربعة  حفلت  والتي  والتوزيع"، 
ا قصصيا سبقها نصان "استهالل  نّصً

ــث يــتــحــرك  ومــفــتــتــح الــــكــــالم"، حــي
الفارقة  مجموعته  وبطول  "الــحــداد" 
موضوعيا وفنيا محاوال رصَد مساحة 
أو  آخــر  مفقوٍد  وصــف  أو  ما  مفقود 
تلوح  قــادم  لفقٍد  قائم  احتماٍل  تهيئة 

إشارات رحيله في أفٍق ليس ببعيد.
فــبــدايــةً مــن االســتــهــالل )ص7( 
الذي يفتتح به القاص مجموعته نجده 
ُد طفٌل قالعُه فوق  ُيشيِّ "مثلما  يقول: 
ماٍض  إنني  حروفي..  دُت  شيَّ الرمال 
بجوار  تركها  مثلما  وسأتركها  اآلن.. 

البحر".. 
ــحــداد"  هــكــذا يــؤســس "فــــوزي ال
يتربُص  فقٌد  شــيء،  كــلَّ  يطاُل  لفقٍد 

حتى بالكتابِة/ 
النص الذي هو منذورٌ أيضا للفقد 
تماما كقالٍع شّيدها طفٌل صغير على 
رماٍل قد تعصُف بها الريح أو تطيُح بها 
موجةٌ هادرة فال تكاُد حتى أن تصبح 
كامل  فناٌء  هي  وإنما  عين،  بعد  أثــرا 
األركان والتفاصيل واألبعاد لوجوٍد لم 

يكن حتى موجودا ذات وجود.
ًبا على هذا  وهو ما يؤكده القاص معقِّ
االستهالل بـ "مفتتح الكالم" )ص 9( 

حيُث الكتابةُ ليست فقط رصًدا لفقٍد 
ٌب وخشيةٌ من فقٍد  كائن، وإنما هي تهيُّ
والتحقق؛  بالوجود  رغبتها  في  كامٍن 
مؤكدًة  والتراكيب  ــدوال  ال تتوالى  إذ 
الرهيب،  الورقِة  "بياُض  المعنى  هذا 
األســطــر الــخــاويــة، قــلــمــي.. يــصــارعُ 
بُــُه هــذا من  ُيــقــرِّ مـــارًدا عمالًقا، قــد 

فنائه، متابعةُ الصراع، حتى النهاية".
عنوان  إن  قلنا  إن  نــجــاوُز  ال  ولعلنا 
ذاته  حد  في  القصصية  المجموعة 
الخارجي  غالفها  مــن  بــدايــةً  يــتــرُك 
مقيم،  لفقٍد  أثـــًرا  الــقــارئ  نفس  فــي 
حيُث المفردُة الدالة ".. للبيع" والتي 
"عبد  الفنان  الغالف  مصمم  أفردها 
الحكيم صالح" بتشكيل مستقل فاتًحا 
التي  الجر  )الم  الميها  عبر  الكلمة 
تفيد التخصيص والم )ال( التعريف( 
العالم  على  مفتوح  ممتد  فضاٍء  على 
ــخــارج  ــغــالف حــيــث ال ــال الــمــحــيــط ب
لألعلى  الالمان  امتدت  إذ  المحيط؛ 
حــتــى حــــدود الــصــفــحــة، طــارحــتــان 
معادال  بوصفها  )ـــــــــــبيع(  للكلمة 
أفقا ال  للتحقق  لفقٍد مطروح  مكافئا 
منتهًيا، بينما ُيطرُِق وجٌه معتٌم لرجٍل 

بنظارة )إحدى عدساتها مضيئة بينما 
هو  كأنما  لألسفل،  معتمة(  األخــرى 
يبحُث عن مفقوٍد ما في بياٍض واهٍن 
الشاعر  تعبير  حد  على  أو  محيط، 
"عــاَش  دنــقــل:  أمــل  ــراحــل  ال الكبير 
يبحُث  القلُب  ينحني  بينما  منتصًبا، 

عما فقد".
قصيرة  قــصــة  عــشــرَة  أربــــع  إن 
ـــطـــول تــــــدورُ فـــي هــذه  ــة ال ــاوت ــف ــت م
يتحرك  معظمها  يكاد  أو  المجموعة 
دائــرة  محيط  على  مختلف  بتسارٍع 
مركزها الفقد، متنا وعناوينا وأحداثا 
وموضوعات حكيا وشخصيات تتمركز 
جميعا حول ذات ساردة ُتَفلِسُف الفقَد 
وتعيد قراءته ومكابدته وإنتاجه داخل 
القصصية وعلى مستويات  نصوصها 

عدة. 
فبدايةً من القصة األولى "الشفق 
فيها  تكابُد  التي   ")13 )ص  األبيض 
موجةٌ فقَد األلفِة والصحبة والعشيرة 
يتيمةٌ  بأنها  الــســارُد  يصفها  )حيث 
والــجــبــروت(  والــقــوة  القسوة  تعلمت 
يصفها  )حيث  والغاية  الهدف  وفقَد 
السارد بأنها لم تعلم أكان في وصولها 
إلى حضن الشفق األبيض نهايتها أم 
بدايتها(، ومروراً بـ "ذات" تفقد القدرة 
"القرار  على اتخاذ موقٍف حاسم في 
 ،")21 )ص  و"الـــجـــرأة   ")17 )ص 
وتفقُد نشوَة االنتصار في "ثأٍر صغيٍر 

جًدا )ص 37("
بإنجاب  الفرِح  في  األمــَل  وتفقُد 
طفٍل في "إلى ولٍد مفترض)ص 99("، 
تكابُد هذه الذات الساردة فقًدا متنوع 
ذوات  وتقاسمها  واألنماط،  األشكال 

أخرى هذه المكابدة.
في  كما  تـــارة  الحلم  فقد  حيث 
"عندما يشاء القدر )ص 28(" وفقد 
أخــرى كما في "ضمير  تــارة  الضمير 

مستعمل للبيع )ص 50("، 
في  كما  ثالثة  تــارًة  الحب  وفقد 
"بين لقاءين )ص 54(" و"الحب ليس 

رجال )ص 59(".
أو  الفقد  من  منّوعةٌ  حــاالٌت  إنها 
شجن  مقامات  على  تقاسيم  لنسّمها 
وحتى  البداية  منذ  تحملها  متنوعة 
التي  المجموعة  النهاية نصوص هذه 
تنهي مغامرتها مع موضوعها الخالق 
لنا  )إن جـــاز   الــعــضــويــة  لــوحــدتــهــا 

األطــوُل  هو  قصصي  بنٍص  التعبير( 
مقارنةً ببقية النصوص واألكثر إغراقا 
في التجريب على عدة مستويات، وهو 
النص الذي حمل عنوانا هو "أسطورة 
ــى ص  إل لكل األزمــنــة )مــن ص 75 

 ،")95
بفقد  الحرية  فقُد  يمتزُج  حيث 
السلطة بفقد المنطقية على مستوى 
دوال الحدث/ الموضوع، بفقد البنية 
التقليدية للقص والميل نحو التجريب 
الالمتشابه  الــتــكــرار  تــوظــيــف  عــبــر 
ــن نــقــطــة وحــيــدة  وإعـــــادة الــحــكــي م
واحدة على مستوى دوال الشكل، في 
مغامرة نصية يتوّسُل فيها السارد بال 
معالًجا  "أســطــورة"  الكلمة  معقولية 
وإلغاًزا  منها عجائبيةً  أكثر  واقعا  بها 
لرؤيته  وفــًقــا  نفسها  األســاطــيــر  مــن 

وتصوراته.
إحـــــــــاالٌت ســـيـــاســـيـــةٌ وأخـــــرى 
تماًما  "مثَل قنديٍل  اجتماعية كما في 
المجموعة  هــذه  عكَفت   ")25 )ص 
تضمينها  على  وجمالًيا  فنًيا  الفارقة 
داخـــل الــنــصــوص، فــي مــحــاولــٍة من 
السارد لخلق وتوسيع مساحة  وجود 
من ضياٍع  سياٍق  في  وحركتها  الذات 
وفقٍد مهيمن شديد الوطأة واالتساع.

 انكساراٌت دفعت الذات لمحاولة 
االنتصار كتابةً، تجارب حياتية قاسية 
نصها  على  ــكــاء  االت الـــذات  حــاولــت 
تجارب  في  أمــالً  لتعبرها  اإلبــداعــي 
حّدًة  أقل  كانت  فلربما  مغايرة  أخرى 

وأضعف قوة وقسوة وأخف وطأة.
تتناول  أن  الــقــراءة  هــذه  تشأ  لــم 
للقاص  القصصية  المجموعة  هــذه 
ــَق رؤيـــٍة تحليلية  "فـــوزي الــحــداد" وف
السردي  التحليل  بمقوالت  تتمنطق 
ــمــعــروفــة؛ فــالــشــخــصــيــات ومــوقــع  ال
كلها  الحدث  وبناء  والزمكان  السارد 
النوعي  المتلقي  يستطيع  عناصر 
يسٍر  بكل  وبنيتها  تفاصيلها  التقاط 
وسهولة. أما "الفقد" فهو دال رئيسي 
امتيازها  المجموعة  هــذه  ُيــكــِســُب 
تسميته  يمكننا  بما  ويسُمها  وتمّيزها 
كلُّ  ُتـــأوَُّل  حيُث  الموضوع"؛  "شعرّية 
وموضوًعا  حافًزا  به،  السرد  عناصر 
ُه  تحدُّ ال  جمالًيا  وأفًقا  داللًيا  وناتًجا 

الحدود.

الكتابُة من زاوية الفقد : 

)قراءة في مجموعة القاص "فوزي الحداد" ضمير 
مستعمل للبيع(

"فوزي الحداد" يؤسس لفقٍد يطاُل كلَّ شيء 
:

ٌب وخشيٌة من فقٍد كامٍن الكتابُة ليست رصًدا لفقٍد كائن، وإنما هي تهيُّ

:

د. شوكت المصري
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د. آمال الهنقاري

 )1( لوحة الزمن
 يخيل لي اننى عشت مئات 
احتسب  ــا  ــأن --ف السنين 
الناس  أولئك  بعدد  عمري 
الـــذيـــن تــعــامــلــت مــعــهــم –
اكتسبتها  التي  والخبرات 

والعمل الذي قمت به. وفى الوقت الذي يعتقد 
--أراه  عيب  العمر  في  الكبر  أن  البعض  فيه 
ترك خطوطه  استطاع  بمن  الزمن  من  اعتراف 
بشكل أوضح في لوحة الزمن باعتبار أن الجميع 
البد وأن يخط في رحلة حياته ما يشاء والفارق 
فقط في درجة تأثير تلك الخطوط في مسيرة 
أو  الشخصية  مسيرته  أكــانــت  ســواء   ، الحياة 
ويــزداد  العمر  ويطول  البشر  من  غيره  مسيرة 
أن  ذكره  والجدير  أكثر  اإلنسان  تأثير  كان  كلما 
تأثيرنا في اآلخرين يتأرجح بين التأثير السلبى 
بالخير  أن يطيل أعماركم  الله  واإليجابي ندعو 

والعمل الصالح.  
 )2( مظاهر العنف

األفــعــال  مــن  مـــادى  أو  معنوي  كسلوك  العنف 
تحكمها  التي  االنفعالية  الحاالت  تحكمها  التي 
تراكمات  عــن  والناتجة  النفسية  الضغوطات 
المواقف الحياتية والعنف بكل المقاييس أسلوب 
خاطئ وتصرف سيء تأتى نتائجه بالكره والعقد 
البشرية  العالقات  الثقة في  اهتزاز  إلى  وتؤدي 
وكثيرا ما يصدر عنه حدوث شروخ في شخصية 
وخــروجــا عن  انــحــرافــات  عنها  ينجم  اإلنــســان 
المألوف وكثيرا ما تسبب فيما ال تحمد عقباه.  
العنف  مظاهر  من  اآلن  يحدث  ما  تأملنا  وإذا   
البعض  من  تصدر  التي  والتصرفات  المختلفة 
كردود فعل ألفعال تكون في مجملها قابلة للحل 
بالحوار والتفاهم نجد أنفسنا أمام تساؤل البد 
معالجة  يمكننا  وكيف  هــذا؟  يحدث  لماذا  منه 

الموضوع؟
المزيد  إلى  الدعوة  سوى  هنا  أمامي  أرى  وال   
حياتنا  أساليب  فــي  النظر  وإعـــادة  الحب  مــن 
التي تعتمد العنف والغلظة أسلوب حياة وبذلك 
تصبح ذواتنا مشبعة بتصرفات نابعة عن تراكم 
أسريا  العنيفة  المواقف  على  المعتمدة  الخبرة 
أو مدرسيا أو مجتمعيا كما أن لوسائل اإلعالم 
األســبــاب.  تلك  آخــر  وإلـــى  بــه  يستهان  ال  دور 
ولكن مهما كانت تلك األسباب فالعنف بأنواعه 
المختلفة مرفوض سلوكيا ومجتمعيا وحضاريا، 
ولعلنا اآلن وبعد ما مرت به بالدنا من تغيرات 
بكافة  للعنف  ال  شعار  رفع  إلى  نكون  ما  أحــوج 

أشكاله وأنواعه
  )3( ضربات الحظ

نصنعه  حظنا  أن  أم  الحظ  بضربات  تؤمن  هل 
هناك  النفس  علماء  لبعض  بالنسبة  ؟  بأيدينا 
ضربات  كفة  يرجح  من  بين  اآلراء  في  تفاوت 
ضربات  إن  يقول  من  وهناك  العشوائية  الحظ 
الحظ هي حسن اغتنام الفرص المتاحة أمامك 
قوية  رغبة  خالصة  هي  االيجابية  النوايا  وإن 
أمامنا  المتاحة  الفرص  من  لالستفادة  لدينا 
فاألشخاص األكثر حظا من غيرهم ليسوا بمنأى 
يحولون  كيف  يعرفون  ولكنهم  اإلخفاقات  عن 
االستسالم  من  فبدال  لصالحهم  أيضا  اإلخفاق 
للغضب واليأس وندب سوء حظهم هم يقومون 
كيف  أنفسهم  ويسألوا  أفكارهم  ترتيب  بإعادة 
يعيدون  وهكذا  لصالحي  األمر  تحويل  يمكنني 
تدوير الحظ السيء  فالحظ السيء في اعتقادي 
هو صنيعة أفكارنا التي نسجنها في سوء الحظ 
ونعيش بأفكارنا في فلكه ،أما الحظ فهو تدوير 
لحظك السيء أو ما تعتبره حظا سيئا لالستفادة 
لصالحك  وتسخيرها  اإليجابية  النقاط  مــن 
ذهنك  في  األوراق  ترتيب  بــإعــادة  ذلــك  ويكون 
بطريقة مختلفة في الغالب تكون لصالحك ،كما 
األشخاص  يصادف  ما  كثيرا  السعيد  أن حظنا 
الذين يحسنون إقامة عالقات مثمرة مع اآلخرين  
فكلما كانت عالقات اإلنسان قوية ومتوازنة وكان 

قادرا على التفاعل وتبادل المعلومات واألفكار.
الــفــرص  اغــتــنــام  ستحسنون  وأخـــيـــرا....هـــل   
تملؤون   وبالتالي  لصالحكم  المواقف  وتحويل 
حياتكم بالحظ السعيد ، وحظا سعيدا للجميع .                                                           

ت
فا
ق
و

األستاذة صفاء عون  وقد عبرت  هذا 
على  السرور  تدخل  أن  "جميل  بقولها 
لمساعدة  احتاجوا  إذا  اآلخرين  قلوب 
شخص  مــن  صــادقــة  دعـــوة  وتكفيك 
مــحــتــاج يــســعــدك الــلــه بــهــا وكــمــا في 

الحديث
(عندما  للناس  أنفعهم  الناس  )وخير   
تساعد إنسان على قضاء حاجته فإنه 
يشعر باألخوة والمحبة فيما بينكم وقد 
ــذي  )وال وسلم:  عليه  الله  صلى  قــال 
نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى يحب 

ألخيه ما يحب لنفسه( 
سعادة ال تضاهيها سعادة عندما نكون 
سبب في سعادة اآلخرين قمة السعادة 
ــفــرح أن تــكــون مــصــدر فــرح  وقــمــة ال

لآلخرين . 
األجر من الله والتوفيق في الدنيا .

من  )إن  وسلم}  عليه  الله  قال صلى   
أحب األعمال إلى الله إدخال السرور 
عنه  يــفــرِّج  وأن  الــمــؤمــن،  قلب  على 
يطعمه  أو  ديًنا،  عنه  يقضي  أو  غًما، 
"أي   : مالك  اإلمــام  ُسِئَل  جــوع{و  من 

األعمال تحب ؟"
 فقال: "إدخال السرور على المسلمين، 
ـــــرِج ُكــُربــات  وأنــــا َنــــــَذرُت نــفــســي أُف

المسلمين فقط أخلص النية ستأتيك 
المثوبة من عند الله تعالى" 

خير الناس أنفعهم للناس
نحرص  أن  "فأرجوا  بقولها  وأضافت 
عليها وحتى إن لم يكن صاحب الحاجة 
هذه  أخلص  فقط  تفعل  لما  مــقــدراً 
العظيم  باألجر  واظفر  لله  المساعدة 
 : الشاعر  يــقــول  وجــل  عــز  الــلــه  عند 
 .. الــورى رجل  بين  الناس ما  وأفضل 

تقضى على يده للناس حاجاُت"
العمل يريحني ويسعدنى

تقول إحدى األخوات والتى لم ترد أن 
أساعد  أن  أتمنى  "دائماً  اسمها  تذكر 
الــغــيــر وأقــضــي حــوائــجــهــم ألن هــذا 
عني  ويبعد  ويسعدني  يريحني  العمل 
األمراض النفسية ولكن أصدم بردات 
كلمة  تنتظر  أن  مؤسف  البعض  فعل 
شكر من أحدهم وال تجدها ولكن البد 
أن نفعل الخير فقط ألننا نقتدي بنبينا 
ويجب علينا أن ننتظر أجور اآلخرة من 

الله تعالى .
ومثل ما قال المثل )افعل خير وارميه 
في البحر ( فهنيئاً لمن أدخل السرور 
أو  كــان  يتيماً  طفالً  مؤمن  قلب  على 
شيخاً كبيراً أو امرأة أرملة أو أي فعل 

الناس  الخير وتسهيل أمور  من أفعال 
تعقيد  وعــدم  آالمهم  عن  والتخفيف 

أمورهم.
ــه عليه  ــل ــه صــلــى ال ــل  قـــال رســــول ال
سّرني  فقد  مــؤمــنــاً  ســّر  وســلــم:)مــن 
ــــي فـــقـــد ســـــّر الــــلــــه(. ومـــــن ســــّرن
قضاء  على  يستعين  أن  العاقل  فعلى 
حــاجــة نــفــســه بــالــســعــي فـــي قــضــاء 

حاجات المسلمين.
حاجات  قضاء  في  سعيت  إذا  فإنك   
نفسه في قضاء  الله  المسلمين سعى 
حــاجــتــك فـــأي هــمــا خــيــر لــك؟وبــهــذا 
و  تكاثفه  و  المجتمع  ترابط  يحصل 
يسود  المراتب،  أعلى  إلى  به  االرتقاء 
يقوم  فالكبير  والــرحــمــة  األلــفــة  فيه 
يقضي  والقوي  الصغير  تجاه  بواجبه 
على  يعطف  والغني  الضعيف  حاجة 

الفقير " 
الجزاء من جنس العمل

لعمل  المتحمس  الشباب  أحــد  يقول 
ــح عـــن تجربة  الــخــيــر عــبــدلــلــه صــال
شخصية له:) هناك شخص عندنا في 
أيام الجامعة من الدفعات السابقة لنا 
لجميع  المذكرات  إحدى  بتصوير  قام 
طالب دفعتنا من حسابه الخاص فكان 

لها أثر عظيم في أنفس الطالب حيث 
قاموا بالدعاء له في ظهر الغيب (

 قال الشاعر:
قلوبهم  تستعبد  الــنــاس  ــى  إل أحــســن 

فطالما استعبد اإلنسان إحسان
فإن أردت أن يسهل الله قضاء حوائجك 
 ، حوائجهم  قضاء  على  الناس  فأعن 
بْل  العمل،علمُت  جنس  من  فالجزاء 
ِلـُيساعد الناَس  أيقنُت أن َمن مّد يَدُه 
ثّم احتسَب أجرُه هّيأ الله له َمن ُيعيَنُه 

َويسّد ُفرَجَتُه .
يغتنمها  أن  قبل  الفرص  اغتنم   

غيرك
ــد وجــدت  يــقــول مــبــروك الــعــوامــى "ق
الناس على حياتي  أثر مساعدة  والله 
من تيسير الله سبحانه لجميع أموري 
ولقد سمعت حديث بما معناه أن أسرع 
ــصــراط أنــاس  الــنــاس مـــرورا على ال
دينهم  أي  على  الناس  حوائج  تقضي 
وهو من باب المسارعة إلى فعل الخير 
 " تعالى:  الله  والمسابقة فيه كما قال 
تنجو  أن  فيمكن   " الخيرات  فاستبقوا 
كربة  بفرج  الجنة  وتــدخــل  الــنــار  مــن 
صغيرة ال يلقى لها بال فاغتنم الفرص 

قبل أن يغتنمها غيرك.

مؤسسات المجتمع المدني تقدم يد العون للمتضررين ببنغازي
نظرا للظروف التي كانت تعيشها مدينة بنغازي جراء المصادمات المسلحة و ما نتج عنها من تضرر العديد 
من األسر القاطنة بمناطق المواجهات و ما حولها وما ترتب عليها من آثار سلبية ومآس إنسانية  فقط تنادت 
بعض من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بمدينة بنغازي بهدف تقديم العون و اإلغاثة و مد يد العون 

تقرير وتصوير : وهيبة الكيالني / علي خميس والمساعدة للمتضررين.

على  2016م  مايو   23 اإلثنين  اليوم  بتاريخ 
ألقي  صباحاً  والنصف  الواحدة  الساعة  تمام 
القبض على شخصين يقومان بالسطو المسلح 

بالمدينة .
قال رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي 
أجدابيا النقيب: راضي عبد الله بن علي حضر 
إلينا المواطن )  ص، ع، ع ( وأبلغ عن شخصين 
الشاحنات  عــلــى  المسلح  بالسطو  يــقــومــان 
من  بالقرب  السريع  الطريق  على  الموجودة 

محطة المقريف شمال مدينة أجدابيا 
البحث  بقسم  التحقيق  وحدة  رئيس  وأضــاف: 
بن  الله  عبد  راضي  النقيب:  أجدابيا  الجنائي 
تكليف  الــفــور  على  تــم  الــبــالغ  ورود  بعد  علي 
الجنائي أجدابيا  البحث  قوة من أعضاء قسم 
تم  الوصول  وعند  الواقعة  مكان  إلــى  للتوجه 
التعامل مع المتهمين والقبض عليهم كونهم في 

حالة تلبس، ووجد معهم أسلحة بيضاء ) حربة 
كالشنيكوف (  وحبوب يشتبه كونها مخدر

) فراولة الترامادول (
البحث  بقسم  التحقيق  وحـــدة  رئــيــس  وبــيــن 
الله  عبد  راضــي  النقيب:  أجــدابــيــا  الجنائي 
بــن عــلــي مــن خـــالل الــتــحــقــيــقــات اتــضــح أن 
الشخصان اللذان تم القبض عليهم من سكان 
سائقي  بابتزاز  يقومون  وكانوا  أجدابيا  مدينة 

الشاحنات وسرقة ما بحوزتهم من أموال
الله بن علي أن  النقيب: راضي عبد  وأشــار:  
باإلكراه،  )السرقة  هي  إليهم  الموجهة  التهم 
تعاطي المخدرات، حيازة أسلحة بيضاء حربة 
كالشنيكوف، حيازة حبوب يشتبه كونها مخدر 

فراولة الترامادول  (.
رئيس  ناصف  صــالح  أول  الــمــالزم  عــن  نقالً 

وحدة اإلعالم بمديرية أمن أجدابيا.

البحث الجنائي أجدابيا يقبض على عصابة سطو مسلح بالمدينة
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الفنية  الصفحة  عليكم  ستطل   
وستتابع  الــمــســاحــة  هـــذه  عــبــر 
بالدنا  في  الفن  أخبار  وتواكب 
وهذه دعوة من صحيفة فسانيا 
في  والمبدعين  الفنانين  لكافة 
مع  يتواصلوا  أن  الحبيبة  ليبيا 
إبــداعــاتــهــم  لننشر  الصحيفة 
الفنية  وأخــبــارهــم  ومناشطهم 
اإلبـــداع  يتواصل  ومعكم  فبكم 
ــدرجــات تليق  ونــرتــقــي بــالــفــن ل
بــمــســتــوى الــحــركــة الــفــنــيــة في 

ليبيا.. فأهالً وسهالً بكم 
مشرف الصفحة 

  مصافحة 
بكلية  االنجليزي  األدب  بقاعة قسم  اختتمت   
الـــدورة  فعاليات  سبها  جامعة  فــي  اآلداب 
األفالم  صناعة  مبادئ  حول  األولى  التدريبية 
السينما  هــيــئــة  تنظمها  والــتــي  الــقــصــيــرة، 

والمسرح والفنون بالمدينة.
طالب  عشرين  من  أكثر  الورشة  واستهدفت   
تصوير  مبادئ  على  خاللها  تــدربــوا  وطالبة، 
الواجب  الفنية  والشروط  القصيرة،  األفــالم 
تسويقه.  وطــرق  القصير  الفيلم  في  توافرها 
وقال مدير فرع سبها بهيئة السينما والمسرح 
العلواني لفسانيا: إن الورشة  والفنون معتصم 
اختيار  في  مهارات  فيها  المشاركين  أكسبت 
وفرت  كما  القصير،  للفيلم  المناسبة  القصة 
لهم الدورة فرصة لمشاهدة عدة أفالم قصيرة 

شاركت في أيام سبها للفيلم القصير مؤخرا، كان 
على رأسها الفيلم البحريني"حبيبتي عذراء" والفيلم 

الليبي"إذاعة أجدابيا". يذكر أن مدينة سبها كانت 
في  القصير  للفيلم  سينمائية  تظاهرة  شهدت  قد 

الثاني عشر من مايو الجاري.

فنان في الذاكرة

اختتام دورة صناعة األفالم القصيرة بسبها

ــــــى األســـــــــتـــــــــاذ مـــحـــي  ــــــق أل
محمود الكريكشي  الــــديــــن 
محاضرة تاريخية بعنوان )الوحدة 
الليبية( بقاعة الدعوة اإلسالمية 
. بطرابلس  الــجــزائــر  بــمــيــدان 
وقد حضر هذه المحاضرة عددا 
من الكتاب واألدباء واإلعالميين 
التاريخ الليبي،  وأســــاتــــذة 
الدين  محي  وتحدث األستاذ 
ـــي  ـــشـــي ف ـــك ـــري ـــك ـــحـــمـــود ال م
ــاريــخ  ــمــحــاضــرة عـــن ت هــــذه ال
ــيــبــيــة وأهــمــيــتــهــا  الــــوحــــدة الــل
ــــحــــاضــــر . فــــــي الــــــوقــــــت ال

محاضرة تاريخية

 -  1946  ( رشــيــد  مــحــمــد  ــان  ــن ــف ال
محمد  القدير  الليبي  2012 )الفنان 
الفنانين  المعروفين  كبار  مــن  رشيد 
السبعينيات  من  امتّدت  لفترة  ليبيا  في 
عن  ابــتــعــد  حــيــث  التسعينيات  وحــتــى 

ممارسة الغناء وهو في قمة تألقه. 
 1946 سنة  رشيد  محمد  الفنان  ولد 
القديمة  بالمدينة  بالقبة  البحر  بباب 
واإلعــداديــة  االبتدائية  درس  طرابلس 
كانت  الفنية  بدايته  القديمة  بالمدينة 
الفنان محمد مرشان  له  عندما استمع 
الموسيقى  قسم  إلــى  استدعاه  ــذي  وال
ذلك  فــي  وكــانــت  المعهد  تأسيس  قبل 
ــارة عــن حــجــرات تسجيل  ــوقــت عــب ال
بــتــأديــتــه هو  قـــام  صــغــيــرة وأول عــمــل 
موشح أعده الفنان حسن عريبي بعنوان 
"وله في رصيده  يا ورود الروض هيا   "
غنائي،  ثم  عمل  من100  الفني  أكثر 
ـــذي يــشــرف عليه  ــواة ال ــه عــبــر ركـــن ال
الراحل كاظم نديم ، و أول عمل له " ليه 
عذبني " من كلمات صالح بن دردف و 
ألحان كاظم نديم . و قدم عبر مسيرته 
الرائعة  األعــمــال  مــن  الــعــديــد  الفنية 

نستعرض لكم بعضها منها.. 
في  اليمين  يــا   - ألـــواه  قلبي  واخــذ  آه 
الحب - مشيتي وين - جاني جوابك - 

زنقة األحباب - الهوى غالب - مشيتي 
وين - ملحفتك - سمح الصورة - يخطر 
علي - ترابك يا بالدي - من كثر خوفي 
- يا ليل ساهر - اللي جفوك - يا بنت 
الزين - قولو للحلو - يا غاليين القلب 
السهر  و  بعته  النوم  مرة  -  العمرة   -
 - لكن  - حاولت  جارنا  رحل   - شريته 
من نظرتك - بان الجفاء - بان الصبح 
- ابتسمت و بان الكالم - يا تيار - بلغ 
سالمي - يوم أبيض نور - خطبوك - 
شمس  ضحكت  الــديــن-  شهر  رمضان 
نــهــارنــا - صــبــاح الــخــيــر عــلــى بــلــدي-
لقيتك-  أشــعــاري  في  زهينا-  البعدك 
حبيتك- ريت بسمتك ياورد- ليبيا أغلى 
 - جارنا  رحل  ليبيا-  وطني  وطن    - 
أمي يا حبيبة  -وغيرها كثير تم تكريمه 
الليبية  األغنية  بمهرجان   2002 عام 

الثاني .
وافته  الـــذي  رشــيــد  الــلــه محمد  رحــم 
نوفمبر   30 الخميس  صــبــاح  المنية 

2012 و أسكنه فسيح جنانه .

طبرق  منطقة  ربوع  األيام  هذه  تشهد 
حلقات  مشاهد  تصوير  وضواحيها 
) دروب  البدوي  الرمضاني  المسلسل 
ومن  بالعيد  عطية  للكاتب   ،) الحنين 
إخــــراج إدريــــس عــامــر ، وهـــي قصة 
المواقف  بعض  عــن  تتحدث  واقعية 
المجتمع  لــدي  الــمــوروثــة  والـــعـــادات 
البدوي بإيجابياتها وسلبياتها وتجسد 

أن  غــيــر  القبلية  الــصــراعــات  بــعــض 
عنصر الخير والوئام هو الذي ينتصر 
الطيبة  والتقاليد  القيم  وتبرز  أخيرا 
الــبــدوي  المجتمع  بــهــا  يتحلى  الــتــي 
الجار  واحــتــرام  الــكــرم  فــي  المتمثلة 
الضوء  المسلسل  ،ويسلط  والــمــروءة 
ــراعــي  وال القبيلة  شــيــخ  أدوار  عــلــى 
ودور  والــبــراح  النجع  فــي  والــفــرســان 

شؤون  بكل  تهتم  التي  البدوية  المرأة 
الحياة اليومية . يقوم بالتمثيل في هذا 
المسلسل نخبة من الفنانين والفنانات 
والــمــرج وأجدابيا  ودرنـــة  مــن طــبــرق 
األمين  ونجالء  القديري  علي   : منهم 
المحجوب  وفتحيه  الــبــدري  وعائشة 
وفرج  الزوى  وحميد  العماري  وأحمد 

الفرجاني وعلي الشريف .

دروب الحنين في رمضان

كـــرم مــهــرجــان الــجــمــال الــعــربــى األول 
اإلعالمى  اإلنتاج  بمدينة  النيل  بمسرح 
12 فنانة وإعالمية فى احتفالية ضخمة  
شارك فيها  نجمات والفنانات من أجيال 

مختلفة.
من الفنانات المكرمات الفنانة عال رامي 
وهند عاكف وسهير رجب وعبير فاروق 
وجيهان  اإلبيارى  ونشوى  عوض  وعبير 
الليبية  والفنانة  البحراوى  ومريم  أنــور 
خدوجة صبري واإلعالمية لمياء فهمى 
عبد الحميد والمذيعة إيمان عبد الهادى 
والمستشارة اإلعالمية للمهرجان شيماء 

عسكر.
الــديــن وعبد  هــذا وأكـــد محمد جــمــال 
أن  المهرجان  إدارة  من  البرعى  الكريم 
على  حريصة  كــانــت  الــمــهــرجــان  إدارة 
اختيار الفنانات الالتى يتمتعن بالجمال 

واألناقة والشعبية وحب الجمهور.

مهرجان الجمال العربى يكرم الفنانة الكبيرة خدوجة صبري 

جاري العمل على تنفيذ ملحمة غنائية كبيرة بعنوان ) أرض الحب( من ألحان الموسيقار 
المخضرم ناصف محمود وكلمات الشاعر الكبير محمد أميمة و يتغنى بها نخبة من 

مطربين ومطربات ليبيا . 

أرض الحب
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بعد أكتوبر 2011م وقبله بقليل، أعداد كبيرة جدًا معظمهم من مؤيدي النظام السابق، 
نزحوا من ليبيا بشكل غير مسبوق،خوفا من بطش النظام الجديد. وكان للنساء كما الرجال 
الجبهات،  في  وقاتلت بشكل منظم  السالح  ففيهن من حملت  في ماحدث،  تقريبا نصيب 
وفيهن من ألحقت الضرر بالغير عن قصد أو بدونه، وفيهن من غنت ورقصت، وتكلمت في 
اإلعالم ضد ثورة فبراير فقط ولم تقاتل ولم تلحق األذى الجسدي بغيرها، وعندما سقط 
القذافي وجدن األخوات أنفسهن يشاركن اإلخوة مؤيدو سبتمر في عملية النزوح الكبير. 
أمانا  األكثر  الملجأ  والغربية،هي  الشرقية  الحدودية  المعابر  تــزال  ال  الوقت  ذلــك  ومنذ 
والحل األنسب والسريع لينفذن بحياتهن )وياروح ما بعدك روح(، لترتفع أعداد النازحات 
كما النازحين لتصل اآلالف، ولتبدأ المعاناة متجسدة في معنى واحد يشير للنزوح، بأسباب 
على  النزوح  هــذا  يحدث  ولــم  أيضا،  وانتقامي  وقبلي  وجهوي  وسياسي  فكري  بين  متعددة 
دفعة واحدة وإنما على دفعات متواصلة ومستمرة وإلى وقت غير معلوم، فال تزال المعابر 
في غرب البالد بشكل خاص، تشهد تزايد كبير لتدفقهن فرادى وجماعات خوفا من األعمال 

االنتقامية التي قد تالحقهن خصوصا مع تأخر قيام الدولة.
فسانيا تفتح ملف النازحات الليبيات في تونس، تعرض معانتهن وتسلط عليها الضوء، 
ال تدافع على واحدة منهن وال تدينها، تفتح هذا الملف )وإن كان( متأخرا، ننقل فيه بعض 
قليل من معاناتهن التي الحد لها فأقلها الفقر والعوز وأشدها البعد عن الوطن، فالوضع 
اإلنساني للنازحات بتونس في تدهور مستمر وال يحتمل التأجيل أو أنصاف الحلول،هن 
يعشن ظروف مادية صعبة بسبب عدم وجود أي فرصة تسمح لهن بالعمل ووضعهن الصحي 
غير واضح، كما ال توجد معلومات حول صحة أطفالهن، وال توجد قنوات اتصال مفتوحة 
معهن داخل تونس مما تسبب في حدوث الكثير من المآسي للنازحات تصل إلى حد تشردهن 
بسبب األوضاع المادية المتردية. ورغم ذلك لم ترصد أي مخالفات لهن من أي نوع من قبل 
الحكومة التونسية، بل يجدن تسهيالت تذكر فتشكر رغم ما تعانيه تونس من أزمات داخلية. 

فلنتابع معاناتهن ونقرأ مطالبهن ونطالب بعودتهن أيضا.

متابعة: كوثر أبونوارة/ الصور أرشيف كوثر الفرجاني 

 النازحات في تونس متى يرجعن لبيوتهن ...؟

رسائل تهديد وقصاصات 
أوراق تحمل الموت عبر طياتها

■ فاطمة:
القضاء،  م��ج��ال  ف��ي  تعمل  فاطمة 
تركت البالد، بعد تلقيها الكثير من رسائل 
وعبر  االلكتروني  بريدها  عبر  التهديد 
قصاصات  وب��وض��ع  المحمول،  هاتفها 
وكل  سيارتها  زج��اج  على  مكتوبة  أوراق 
الرسائل فيها تهديد باغتيالها في أقرب 
واستقرت  وأسرتها  هربت  لذلك   � وقت 
كل  ببيع  أخواتها  قام  أن  بعد  تونس  في 
فيها  العيش  تستطيع  لكي  ممتلكاتها 
وعن السبب المباشر لحدوث نكبتها كما 

تصفها.
وذلك  وعمدا  قسرا  هجرت   " قالت 
النظام  ضباط  بعض  بتبرئة  قمت  النني 
السابق وكانت برائتهم بشكل سليم حيث 
إنه ليس عليهم أية أدلة أو إثباتات تدين 
ال��ث��ورة  تورطهم ف��ي ج��رائ��م ح��رب إب���ان 
في  معيشتها  عن ظروف  وأما   " الليبية. 
تونس وتوقعها لما سيحدث في المستقبل 

القريب.
أكدت فاطمة:" األوضاع االجتماعية 
فالحكومة  أسوأ  واالقتصادية  سيئة  هنا 
المستضيفة لنا ال تقدم لنا أي تسهيالت 
لفظية ضد  اعتداءات  تحدث  ما  فكثيراً 
إلى  واحتيال  نصب  وأع��م��ال  النازحين 
دول  ل��دى  الليبية  ال��س��ف��ارات  ان  جانب 
للمهجرين.  التسهيالت  تقدم  ال  الجوار 
سمعنا أنه هناك توجه من قبل الحكومة 
للنازحين  خدمية  مرافق  بإقامة  الليبية 

يعتبر م���ن م����دارس  وهو  وغيرها، 
أم���������راً غ��ي��ر 
م��س��ت��ح��س��ن 

بالنسبة لنا.
األم�������م 

المعنية  ومؤسساتها  المتحدة 
غالباً ما تشير إلى أهمية هذا الملف 
من  يذكر  ح��راك  أي  يوجد  ال  ولكن 

قبلهم. 

ف��ي ال��واق��ع ال ت��وج��د ت��ج��رب��ة حتى 
في  يسهم  يذكر  نجاح  أي  حققت  اآلن 
فإننا  ول��ذل��ك  الملف  ه��ذا  اشكالية  ح��ل 
نعتقد أن المشكلة تكمن في استراتيجية 

التفكير في الحلول." 
في  لليبيا  بالرجوع  التفكر  فاطمة 
لقانون  التأسيس  بعد  القريب،إال  الوقت 
من  ومستقل،لتتمكن  ونزيه  عادل  وقضاء 
وأسرتها  ماتعرضت  إذا  اليه  االل��ت��ج��اء 

لتهديد أو مكروه.
ال أحبذ فكرة توطين المهجرات 

في دول الجوار
■ مريم:

مريم قبل نزوحها كانت تعمل ممرضة 
بأحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة 
طرابلس، وهي اآلن تعيش في تونس مع 
أمها واخوتها، وهي إحدى الناشطات في 
بملف  كثيراً  وتهتم  االنسان  مجال حقوق 
مجموعة  مع  تعمل  تونس،  في  النازحات 
إلى وطنهم،  المهجرين  إعادة  إلى  تهدف 
والتستحسن فكرة توطين المهجرات في 
ماحدث  لنا  تصف  مطلقاً،  الجوار  دول 
معها قبل سنوات فقالت :" سبب تواجدي 
ح��االت  م��ن  الكثير  اع��ال��ج  كنت  ان��ه  هنا 
في  يعمل  ال��ذي  الليبي  الجيش  جرحي 
كممرضة  مهنتي  وه��ذه  السابق  النظام 
عام  مستشفى  بأي  يعمل  ممرض  وك��أي 
العكر  الماء  ولكن هناك من يصطاد في 
مما  واس���رت���ي  ان���ا  بمالحقتي  وق���ام���وا 
أعود  وسوف  البالد  اغ��ادر  ان  اضطرني 

إليها،ولن أقضي حياتي كلها مهجرة " 
مريم سرقوا محتويات بيتها وأحرقوه 
الجرحي  بمعالجة  قامت  إلنها  بارد  بدم 
تعيش  اآلن  وه��ي 

في  أهلها  يقوم  مادية صعبة  في ظروف 
ليبيا بارسال مبالغ مالية من فترة لفترة 
الذي  البيت  ايجار  س��داد  تستطيع  لكي 
هذا،تحب  كل  بتونس،ورغم  فيه  تعيش 
مريم ليبيا بشدة وهي ترى أن الوطن ال 
فهل  يملك�ه.  ان  احد  يستطيع  وال  يتجزأ 
يسمح لمريم بعودتها لوطنها بال شروط 
؟  ألنها تحبه على أقل تقدير وهذا سبب 
بالعودة  لها  ليسمح  ويكفي  ومهم  وجيه 

إليه.
ال���ث���أر وال��ت��ه��دي��د ب��االن��ت��ق��ام 

والقصاص سبب تهجيرها
■ نهلة:

لها  الع��الق��ة  جامعية  طالبة  نهلة   
بدأت  سبتمبر  فبراير،والبنظام  بصورة 
مأساتها واسرتها،بشكل مفاجئ ومختلف 
رب��م��ا ع��ن بقية ال��ن��ازح��ات،ح��ي��ن وج��دت 
نفسها قبل سنوات،وبشكل مباغت وسريع 
لبوابة  متجهة  س��ي��ارة  ف��ي  متوقع  وغير 
راس أجدير هربا وخوفا من الموت الذي 
نهلة  لنا  وشرحت  وأسرتها  يالحقها  كان 
نحن   "  : فقالت  المختلف  نزوحها  سبب 
هنا الرتكاب اخي جريمة قتل في إحدى 
نتيجة  عليه  المجني  قتل  وقد  العائالت 

السالح  م��ع��دات  بتنظيف  لقيامه 
فقد خرجت منه طلقة بشكل 

خاطيء وقتلت صديقه.. 
مأساتنا  بدأت  بعدها 

وم��ع��ان��ات��ن��ا ف��أس��رة 
تقتنع  ل��م  القتيل 
م��ات  اب��ن��ه��م  ان 
ب����غ����ي����ر ع��م��د 
تطالب  وكانت 
ب���ق���ت���ل اخ����ي 
ك��������أخ��������ذ 

خرجنا  فقد  ينجحوا  لم  ولكنهم  بالثأر 
مسرعين من بيتنا إلى الحدود التونسية 
هربا من واقع غير مقبول وقامت عائلة 
بحرق  ال��ب��الد  م��ن  خروجنا  بعد  القتيل 
بيتنا " وعن ظروف معيشتها واسرتها في 

تونس.
قالت نهلة: " لم نعد نستطع الرجوع 
اخي  قتل  ينوون  اللحظة  ه��ذه  إل��ى  فهم 
صحيح ان الظروف المعيشية هنا صعبة 
جدا وغير مقبولة وال تقارن ابدا بحياتنا 

ولكن  بليبيا  عشناها  التي 
اف���ض���ل ب��ك��ث��ي��ر ان 

مطاردين  نكون 
م����ن م��ن��زل 

إل��������������ى 
م���ن���زل 
و  ا

فما  اعيننا  ام��ام  اخ��وت��ي  بقتل  يقومون 
عليا اال الصبر المحتم والمقرر والهجرة 
القسرية والمفترضة علينا وهذا واقع ال 
التحمل  علينا  يجب  منه  الهروب  يمكننا 

ومواجهته " .
من  توجهت  حديثها  ختام  في  نهلة 
المسؤولين  فيه  تنبه  بنداء  خالل فسانيا 
يشكل  النه  الملف  هذا  معالجة  لضرورة 
ضرورة قصوى لصيانة حقوق المواطنين 

وحفظ كرامتهم.
وأكدت أن تعداد 
ال��م��ه��ج��ري��ن 
لليبيين  ا
م���ن���ذ 

تبقى عالقة التونسيني بالليبيني وطيدة إذ ينادونهم باألشقاءنناشد دول اجلوار بالضغط على ليبيا لعودتنا
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 النازحات في تونس متى يرجعن لبيوتهن ...؟
العام 2011 لم يتوقف عن الزيادة 

بسبب  الماضية  السنوات  طوال 
الصراعات المتوالية واإلقتتال 
فهل  وال��م��دن،  المناطق  بين 
لنداء  المسؤولين  يستمع 

نهلة ويستجيبون له؟. 
أنها  ت���درك  ك��ان��ت 

ستكون
 م��اح��ق��ة ف��ف��رت 

بجلدها
■ فوزية:

اف��راد  أح��د  كانت  فوزية 
ال��ل��ج��ان ال���ث���وري���ة ال��س��اب��ق��ي��ن، 

اخ���ت���ارت أن ت��غ��ادر ال��ب��اد ف���وراً 
النها  القذافي،  بموت  سماعها  بمجرد 

كما قالت كانت تعرف،أنه سيتم ماحقتها 
ال��س��اب��ق،  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  محسوبة  الن��ه��ا 
 ": فتقول  معها  ماحدث  لفسانيا  وتوضح 
تركت الباد بسرعة، وكل ما كنت اتوقعه 
االجهزة  ك��ل  ماحقة  تمت  حصل،فقد 
ال��ت��ي ك��ان��ت ق��ري��ب��ة م��ن ال��ق��ذاف��ي،و تم 
وبالرغم  وقتلهم،لذلك  وتعذيبهم  سجنهم 
جدا  القاسية  المعيشية  ال��ظ��روف  م��ن 
بالرجوع  اب��دا  الأفكر  تونس،لكنني  في 
"م��ررت  بحزن  حديثها  وتختم   " لبادي 
لن  بها،النها  البوح  استطيع  ال  بظروف 
أننا  هو  إيامي  في  مايزيد  تفد،وأشد 
الدونية  الشباب  نظرة  كمهجرات،نلحظ 

لنا كلما قابلناهم بالصدفة ! " 
فوزية بنت ليبية بعد أن كانت معززة 
مكرمة تعمل اآلن في تونس )كشيف( في 
ايجار  تستطيع سداد  لكي  فندق صغير، 
تكفيها  يكفيها فهل  يكاد ال  الذي  منزلها 
ماتعيش فيه من ذل بعد أن كانت تعيش 

في عز بين أهلها وأخوتها وفي وطنها. 
سأعود لليبيا فور ترسخ 

العدالة وتطبيقها
■ فضيلة:

إدارة  كان ضابط في  فضيلة زوجها 
كان  أنه  العسكرية،ويبدو  االستخبارات 
هي  السبب  ول��ه��ذا  م��ع��روف��ة،  شخصية 

تعيش 
في تونس منذ نهاية عام 2011م تقول 
عن ظروف معيشتها وأسرتها في تونس: 
ف��ي ظ��روف  وأط��ف��ال��ي هنا  أن��ا  " أعيش 
التي  وعائاتنا  أرضنا  عن  بعيدا  قاسية 
 " االيجار  نسدد  لكي  ام��واال  إلينا  ترسل 
تقم  او  تنصفنا  جهة  الي  وج��ود  ال  الن��ه 
بإقتراح آلية إلعادة المهجرين إلى وطنهم 
او حصرهم كاجئين تحق لهم المساعدة 
فور  لليبيا  سترجع  أنها  قالت  فضيلة   "
ترسخ العدالة وتطبيقها، وسيمثل زوجها 
ينصفه  مذنبا  ك��ان  ول��و  ال��ق��ان��ون،  أم���ام 
ال  االن  لحد  ان��ه  تعتقد  ولكنها  القانون 
توجد ال عدالة وال قضاء فهل أعتقادها 

صحيح؟ 
الخوف من الجماعات

 المتطرفة جعلها تهاجر
■ حنان...

حنان تركت ليبيا هربا من المتطرفين 
بحد تعبيرها تقول للصحيفة: " هاجرت 
من ليبيا خوفا على حياتي وابنائى جراء 
مستمر  بشكل  متطرفة  جماعات  وج��ود 
وع��ن   " فيها  نعيش  ال��ت��ي  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي 
حنان:  قالت  تونس  في  المعيشة  ظروف 
في  هنا  المعيشة  من غاء  كثيرا  "نعاني 

ت��ون��س 
ب����داي����ة م����ن اي���ج���ار 
لوجود  نظرا  البيوت 
ن���ظ���رة دون���ي���ة ت��ج��اه 
ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن ب��س��ب��ب ما 
ي��ح��ص��ل م����ن ت���وت���رات 
ف��ي ب��ل��ده��م. وح��ت��ى بعض 
بلدهم  غادروا  الذين  الليبيين 
قبل خمس سنوات عقب سقوط 
ن��ظ��ام ال��ق��ذاف��ي وأق��ام��وا ف��ي مناطق 
راقية أصبح بعضهم اليوم يشكو من تفاقم 
ارت��ف��اع  بسبب  االجتماعية  مصاعبهم 
األسعار في تونس وتراجع مدخراتهم أو 

تعطل رواتبهم" .
المخدرات  وتجار  المجرمون   

سبب هروبها واسرتها 
■ جليلة:

هي  تهجرت  شرطي  أخ��وه��ا  جليلة 
السابق،  ال��ن��ظ��ام  تغيير  منذ  وأس��رت��ه��ا 
وتعيش في تونس قسراً لهذا السبب تروي 
قصتها بالتفصيل فتقول :".. بحكم مهنة 
أخي،باعتباره كان يقبض علي المجرمين 
مثله  وقتله  ولصوص  مخدرات  تجار  من 
مثل أي رجل أمن في العالم.  وأثناء الثورة 
لم يدخل أخي مع أي طرف والتزم بالبقاء 
في المنزل ولديه شهود علي ذلك.  ولكن 
المساجين  وخ��روج  ال��ث��ورة  انتصار  بعد 
عليهم  القبض  ف��ي  أخ��ي  س��اه��م  ال��ذي��ن 
أصبح أخي مستهدف من قبلهم.. ولهذا 
ألنهم  جحيم  إلى  حياتنا  تحولت  السبب 
كانوا يدخلوا لمنزلنا في أي وقت بحجة 
النظام  في  الشرطي  أخ��ي"  عن  البحث 
جليلة  أسرة  قررت  السبب  لهذا  السابق" 
فمتى  تونس  ف��ي  والعيش  ب��اده��ا  ت��رك 

ستعود اليها ؟
ال شيء من مظاهر الفرح

 بعيدا عن الوطن
■ آسيا:

كانت  متواضعة  أسرة  من  فتاة  آسيا 
ضابطة  2011م  ف��ب��راي��ر  ث����ورة  ق��ب��ل 
للبنات  العسكرية  الكلية  م��ن  متخرجة 
قالت اضطررت للخروج من بادي لكي ال 
اسجن ووجودي خارج الوطن لفترة طويلة 
بعيدا  سأتزوج  اليه،  رجوعي  دون  حالت 
هناك  يكون  وأحبابي،ولن  أهلي  عن  عن 
اشهار في  الفرح،  أي مظهر من مظاهر 
أعلن  با عرس  الشرعي  الماذون  مكتب 
المهجر حيث ال زغاريد وال  زواج��ي في 
غناء وال خيام وال أضواء ملونة، لم أتوقع 
يوما ان يكتب عقد قراني في بلد واتزوج 
في بلد اخرى واستقر في بلد ثالثة" فجاءة 
غلبتها  فقد  الحديث  عن  أسيا  توقفت 

دم��وع��ه��ا 
وك������������ادت 
ت��ج��ع��ل��ن��ا،رغ��م 
ان�����ه�����ا ح���م���دت 
ال����ل����ه ك����ث����ي����راً ع��ل��ى 
المتضامنين معها في تونس 
والذين كما قالت عوضوها عن ماتعانيه 
من غربة،فهل نتكرم كليبيين ونمسح دموع 
اسيا؟ ونعيدها لتنجب أطفالها في ليبيا ؟ 

الحوار والمصالحة هما 
الماذ األخير

■ صبرية : 
صبرية متطوعة في النظام السابق، 
وتعيش  ليبيا  تركت  فقد  متطوعة  وألنها 
اآلن مع أختها في تونس في بيت متواضع 
انا  الصعبة:  ظروفها  ع��ن  وت��ق��ول  ج��داً 
اع��ان��ي م��ن ظ��روف م��ادي��ة صعبة، حيث 
ليبيا،  في  اصدقائي  وبكل صراحة  انني 
يرسلون احيانا لي بعض المال لكي نسدد 
االيجار " وتضيف" ال اخفي عليكم عندما 
التقي ببعض الشباب الليبيين الذين يأتون 
والجلوس  عليهم  بالتعرف  اق��وم  سياحة 
مالية  مساعدة  على  اتحصل  لكي  معهم 
منهم والظروف القاسية من اجبرتني على 
ذلك " صبرية تتمنى أن يكون هناك حوار، 
الن الحوار والمصالحة هو الماذ االخير 
للخروج بالوطن من االزمة والوصول بلبيبا 
بحسب  الحوار  طريق  وعن  السام،  إلى 
راي صبرية،سوف يتم تسريع عودة جميع 
ال��خ��ارج(  )ف��ي  والمهجرين  المهجرات 
والنازحات والنازحين )في الداخل(، وفك 
غير  بشكل  والمعتقلين  المعتقات  أسر 
شرعي، واعتماد التدابير الازمة لضمان 
ذلك.. فمن يبادر ويسارع من المسؤولين 
أمنية  لعل  شاملة؟   لمصالحة  ويؤسس 

صبرية تتحقق بعد صبرها الطويل. 
ت��ب��ق��ى ع���اق���ة ال��ت��ون��س��ي��ي��ن 
ينادونهم  إذ  وط��ي��دة  بالليبيين 

باألشقاء
■ خديجة :

من ضمن  كانت  ليبية  شابة  خديجة 
القذافي،  من  القريب  الشخص  الحرس 
ومعروفة لدي الكثيرين، بحثوا عنها كثيراً 
القذافي،ولكنها  النظام  سقوط  بمجرد 
تمكنت من الهرب عبر بوابة راس أجدير 
وت��ع��ي��ش االن ف��ي ت��ون��س، وع���ن ظ��روف 
معيشتها فيها تونس قالت خديجة :" انا 
ولم  سنوات،  اربع  منذ  تونس  في  اعيش 
أشعر يوما انني غريبة، فنحن وطن واحد 
عراقيل  أو  مشاكل  أية  إلى  أتعرض  ولم 
تونسية،  يعتبروني  بعضهم  أن  درجة  إلى 
العائات  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  أن  ورغ���م 
توفير  تستطيع  ال  التي  المهجرة  الليبية 
اإليجار  أسعار  ارتفاع  بسبب  حاجياتها 
يزيد  مما  األزمة  وتواصل  المرتفعة جدا 
م��ن تعقيد أوض��اع��ه��م، ول��ك��ن م��ع ذل��ك 
وطيدة  بالليبيين  التونسيين  عاقة  تبقي 
عامل  إل��ى  نظرا  باألشقاء  ينادونهم  إذ 

الكثير  في  واالشتراك  الجغرافي  القرب 
من العادات كما أن العديد من العائات 
التونسية الليبية وبحكم الجيرة والصداقة 
الدم  فصار  تصاهرت  الطيبة  والعشرة 

واحدا" 
نناشد دول الجوار بالضغط

 على ليبيا لعودتنا
■ فاطمة:

في  وت��ع��ي��ش  م��ه��ج��رة  ليبية  ف��اط��م��ة 
كانت  الن��ه��ا  س��ن��وات  خمس  منذ  ت��ون��س 
تقف  وكانت  الليبي  الجيش  مع  متطوعة 
في  وقوعها  من  التفتيش،خوفا  بنقاط 
قبضة من يعرف أنها كانت تناوب بالعمل 
توجه  وه��ي  الباد  تركت  ال��ب��واب��ات،  في 

نداء لكل المهجرات والمهاجرين 
الجميع اإلسراع  " يجب على  فتقول 
في العودة إلى حضن الوطن فقد عانوا ما 
عانوه من سوء اوضاع مادية وصلت بهم 
حد التسول، أو العمل في اماكن مشبوهة 
لوضع  التام  السعي  نأمل  المال،  لجني 
يكونوا  ان  عليهم  ويجب  ألزمتنا  حلول 
في  الكاملة  المسؤولية  لتحمل  مؤهلين 
توفير الحماية لكل العائدين وتضع كافة 
حتى  أهلنا  خدمة  في  القبائل  امكانيات 
يتم استقرارهم يشكل طبيعي في المدن 
التي هجروا منه كما نناشد دول الجوار 
وخاصة مصر وتونس بالضغط على ليبيا 
من أجل التسريع في معالجة هذا الملف 
وترتيب أولياته حيث توجد بعض الحاالت 
ال تحتمل أي تأجير أو تأخير" هذا نداء 

فاطمة فمن يستجيب لندائها ؟ 
تقولها  كلمة  فسانيا  لصحيفة  أخيراً 
م���زاي���دات،والم���ه���ادن���ات  دون  ص��راح��ة 
والم��ج��ام��ات ه���ؤالء وغ��ي��ره��ن ممن تم 
األرض  أص��ق��اع  جميع  ف��ي  تهجيرهن 
انتقامية،  أو  سياسية  معظمها  ألسباب 
وامهاتنا  واخواتنا  بناتنا  الواقع  في  هن 
وحتى جداتنا من أقل حقوقهن أن يعشن 
في ليبيا،فهي لهم كما هي لنا،واليحق ألي 
شخص أو جهة أو قبيلة أو طائفة أو حزب 
وليلى  وعيشة  صبرية  يجبر  أن  سياسي 
وسالمة وكل ليبية أن تعيش خارج بادها، 
يجب تفعيل القضاء والحكم لهن بتعويض 
مادي ومعنوي عن سنوات القهر والعذاب 
يحكم  وعدوانا،أو  ظلماً  عشناها  الائي 
عليهن بما يراه القضاء،المهم أن رجوعهن 
ولكل  لهن  وانسب  وأجدى  أستر  لبيوتهن 
ليبي حر شريف غيور،فجر ثورة من أجل 
مبادئ سامية ونبيلة فمن غير المنطق وال 
المعقول أن تكون هذه المبادي التي دفع 
غيرنا أرواحهم من أجلنا أن نخدلهم من 
أجل تفاهات فارغة ومساومات شخصية 
وغيرهن  ه��ؤالء  يرجعن  متى  ورخيصة. 
ببيانات  اج��اب��ة  الننتظر  لبيوتهن،  كثير 
وقرارات، رجاء أن تتخد اجراءات سريعة 
وجادة لعودتهن معززات مكرمات بحماية 
القانون الذي يدينهن ويعاقبهن،أو يصرح 

ببراءتهن ويطالب بتعويضهن.
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

2/ تضاريسك ..
سلسلة  نزف الوريد الجنوبي

 أهـــــُمّ بــرســم الــخــريــطــة ، أصــنــع 
أبدأ   ، اإلطــار  أرسم   ، اللوحة  حدود 
الطول  خطوط  تعاريج  إحصاء  في 
يــأتــي وجــهــك على خط  والــعــرض ، 
االستواء ، فيشق قلبي نصفين ، من 
تعريف  كلماتي عالمة  كانت  الشمال 
الخريطة ، دوال حمراء لمناطق غير 
لحريتي  خضراء  دوال   ، بحبي  آهلة 
ـ دوال صفراء تمنع الشوق من  فيك 
ارتكاب لوعة حنينه ، حين تلتقي كفي 
الجنوب  من   ، كفيك  للقاء  المشتاقة 
كان وجهك يرتسم كسراب ، يصعب 
هجير  من  لي  يترآى   ، به  اإلمساك 
تجتاح  الــبــرد  ولسعات   ، الــصــحــراء 

جسدي الغض .
أنا يا سيد السراب 

يا قوت السراب حين يتآكلني الحنين
التيفيناغ  قوانين  أملك  كيف  أعــرف 
من  مقتطفة   ، مــشــاعــري  ألتــهــجــأ 
تجاعيد صخور  فوق   ، التوحد  لكنة 
 ، الرحيل  سكون  الساكنة  الصحراء 
فقدت دليلي إليك حين أخذنا الوطن 
صحبة رحلة ضياعه ، غاص بنا في 
كثبان الرمل المتحركة ، ضاع أناس ، 
وغرقْت قوافل الود ، وقبائل الحنين ، 
كانت تقطع صمت الصحارى  وسماء 

عينيك بوصلة الرحيل .
دع وجــهــك يــحــتــل خـــارطـــة حــزنــي  
ويتركني أمارس الهوس فوق خطوط 

طولها وعرضها 
أحفل بك ، كما تحفل نباتات الصبار 
بمرور قوافل النوق من دربها  أشتهي 
أن يحملني نسيم الصحراء على كف 
تخضبت بشوق ... والرمال الصفراء 
تجعل  خارطتي   فوق  الحكاية  تكتب 
التضاريس ديموغرافيا أبدية   تستمد 
 ، وتجاعيدك   ، مالمحك  من  نحتها 
في صمت  الغائب  الجنوب  حكاية  و 

الصحراء والسكون .

تحت رعاية جمعية دير الخير لألعمال 
معرض  أقيم  بنغازي  بمدينة  الخيرية 
مدينة  شعار"بنغازي  تحت  تشكيلي  فني 
الفنون  مجموعة  ضــم  والـــذي  ـــوان  األل
اليدوية  واألشــغــال  والــخــط  التشكيلية 
للكتاب  ومــعــرًضــا  ــزهــور  ــل ل وعـــرًضـــا 
وبازارًا خيرّيًا لتقديم المساعدة لألسر 
رئيس  العرض  وحضر  هذا  المحتاجة، 
المهتمين  من  وعــدد  الجمعية  وأعضاء 
بــالــجــانــب الــفــنــي والــثــقــافــي ونــشــطــاء 
من  وبعض  المدني  المجتمع  مؤسسات 

اإلعالميين.
تظاهرة إيجابية

نور  بالمعرض  المشاركات  إحدى  تقول 
العاقورى " هذا المعرض يمثل تظاهرة 
ــمــال الــحــس  ــت ــل اك ــي إيــجــابــيــة وهـــو دل
الــفــنــي فــي مــديــنــة بــنــغــازي وهـــو رافــد 
الشباب  مــواهــب  ـــراز  إلب الفني  للعمل 
المبدعين الموجودين في الساحة الفنية 
ضمن  تــأتــي  المعرض  فــي  ومشاركتي 
إطار دعم الطالب المشاركين وتحسس 
من  للكمال  يسعى  ــذي  ال الفني  العمل 

الناحية التشكيلية .
في  متفاوتة  الموجودة  الطالب  أعمال   
الضعيف  ومنها  الجيد  فمنها  المستوى 
، وهذا التفاوت يأتي ضمن إطار ضعف 
ر  يبشِّ الجميع  ولــكــنَّ  عندهم  الــخــبــرة 
األفضل  منهم  وُينتظر  مشرق  بمستقبل 
دائماً في حال وجود الدعم لهم ، وأؤكد 
ومثيالتها  التظاهرة  هــذه  وجــود  على 
الفنية  الثقافة  نشر  إلى  الطريق  ألنها 
والنهوض بها والتفاعل مع الثقافة الفنية 
استمرارية  على  وأؤكـــد   ، اللوحة  ومــع 
هؤالء  مع  الحقيقية  والمتابعة  التجربة 
في  تشكيليين  فنانين  لخلق  المبدعين 

المستقبل" . 
وتضيف بقولها "أتمنى في المستقبل أن 
عن  الفنية  األعمال  معارض  فصل  يتم 
األعمال التطبيقية وأن يكون كل معرض 
على حدة ألنهما منفصالن عن بعضهما 

الفكرة  وشكر خاص ألصحاب   ، اآلخر 
والقائمين على المعرض "

توجيه رسالة 
الخير  دير  رئيسة جمعية   : وقالت  هذا 
لــألعــمــال الــتــطــوعــيــة والــخــيــريــة منى 
الذي  ــوان  األل مدينة  معرض  بـــووذن"إن 
ترعاه الجمعية  أردنا من خالله أن نوجه 
الرغم  على  بنغازي  مدينة  أن  رســالــة 
مشاكل  ومــن  ـــات  أزم مــن  بــه  تمر  مما 
وأحـــزان   فــإن فيها كل األلـــوان وفيها 
مــواهــب فــي عــدة مــجــاالت، يجتهدون 
أبرز  المعرض  هذا  وأن  أعماله  إلبــراز 
مواهب المشتركين فيه وهى مواهب لم 
بإصرارهم  وتطورت  صقلت  بل  تتوقف 
العمل  فــي  واجتهادهم  وموجهوداتهم 
حــيــث أبــــدوا إصــــــرارًا عــلــى مــواصــلــة   

المشوار حّبا لمدينتهم بنغازي ."
المعرض  أن   " منى  األســتــاذة  وقــالــت 
أُطلق عليه "بنغازي مدينة األلوان" ليضم 
واألشــغــال  والــخــط  التشكيلية  الــفــنــون 
اليدوية وعرًضا للزهور، ومعرًضا للكتاب 
وبازارًا خيرّيًا لتقديم المساعدة لألسر 

المحتاجة التي ترعاها الجمعية".
بخطوة  تبدأ  ميل  األل��ف  خطوة 

واحدة
ــم مــشــاركــة في  ــراهــي ــقــول أســمــاء إب ت
عبرت   بلوحة  شاركت  "لقد   : المعرض 
فيها عن منظر طبيعي ، مشاركتي تعني 
لي الشيء الكثير وخصوصاً وأنا أسعى 
للتقدم والنجاح ، حيث التشجيع لنا مهم  
والوقوف   ، إليه  إلى ما وصلنا  للوصول 
الفني  اإلبــداع  في مسيرة  أقدامنا  على 
، وأنصح الشباب المبدعين باالستمرار 
بالعمل والتمرين والشغل المتواصل ألنَّ 
خطوة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة" .

الترتيب  على  ال��م��درس��ة  حصلت 
األول

تــقــول : األســـتـــاذة مــريــم الــجــيــالنــى " 
من  العديد  على  احــتــوى  المعرض  أن 
واألشــغــال  التشكيلية  الفنية  اللوحات 

فلقد  والكتاب  للزهور  ومعرض  اليدوية 
قمنا في األيام السابقة بمعرض مماثل 
والذي كان بمنطقة الليثي وكان معرض 
حيث  والمقتنيات  التشكيلية  للفنون 
قدمتها  فنية  بعروض  المعرض  انطلق 
شعرية  وأمسية  المنارة  أطفال  منظمة 
للشاعر جمال بخاطرة، كما جرى تكريم 
وتكريم  األول  الرعيل  معلمي  من  عدد 
ومكتب  الفني  بالمعرض  المشاركين  كل 
على  المدرسة  وحصلت  بنغازي  تعليم 
المراحل  مستوى  على  األول  الترتيب 

االبتدائية بمدينة بنغازي "
لمعرض  "وبالنسبة  قائلة  واستطردت 
"بنغازي مدينة األلوان "فإن سبب تسميته 
التشكيلية  الفنون  بهذا االسم هو ضمه 
عرض  و  اليدوية  األشــغــال  و  الخط  و 
بازار خيري  للكتاب، و  للزهور ومعرض 
المحتاجة  لــألســر  المساعدة  لتقديم 
أتوقع  وأنـــى  الجمعية   تــرعــاهــا  الــتــي 
ة في  ة تشكيليَّ ة فنيَّ انبثاق معارض نوعيَّ

المستقبل من هؤالء المبدعين"
أخيرا :

للعين  تتضح  المعرض  "في  أن  أشــارت 
أن  للشك  مجاالً  يدع  ال  فيما  المجردة 
ُن رؤًى واضحة الداللة  هذه األعمال تكوِّ
من خالل األلوان التي امتزجت وتفاوتت 
مع بعضها لتشكِّل معاً قوَس قزح مختلفاً 
تناظرت  ربيعي  نهار  في  نــراه  كنا  عما 
ألوانه وشكلت الطبيعة  أركانه واختلفت 
بقدرة الله محتواه ، هذا القوس الجديد 
في  وتناغموا  المبدعون  صنعه  ــذي  ال
بهذا  ظــهــر  حــتــى  وتصميمه  تشكيله 
الفنية  فاللوحات  الروعة  وهذه  الجمال 
كانت مسيطرة وغطت على كل السكون 
والتعبير  المعرض  صالة  في  الموجود 
مشاركينا  نفوس  تحويه  عما  الحقيقي 
المعرض  صالة  كانت  وتمّيز  إبــداع  من 

محطة ربيعية له".
  

نيفين الهوني 

لليلة  ع���روس 
واحدة!
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��������

��������
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ب� بنغازي مدينة األلوان

محمد المسالتي 

د / عزة رجب 

متابعة : إيمان حسين /علي خميس

نزف الوريد الجنوبي

األربــعــيــنــي    
يعبر  ســارًحــا 
الــــــطــــــريــــــق   
صــــــدمــــــتــــــه 
فارهة  سيارة 
مــــــســــــرعــــــة   
ــــــت   ــــــف اخــــــت
تــجــمــع حــولــه 

عن  بحًثا  جيوبه  فتشوا  الــمــارة   
هوية ، عثروا على وصفات دواء لم 
ُتصرف ، وصك موقع منذ أشهر لم 
 ، القصاب  ديون  وقائمة   ، ُيسحب 
والخّضار ، والبقال ، وورقة مدّون 
عليها بخط رديء احتياجات أوالده 
الجديد    الــدراســي  للعام  الخمسة 
نــقــلــتــه ســـيـــارة اإلســـعـــاف ، وفــي 
أوراقه  تطايرت  المعاكس  االتجاه 

مع الريح .

عبور 

 إه������������داء إل��������ى ك��ل 
األزواج:

 قناديل الفتنة 
تضيء كل ليلة أحالمك

وينابيع الفتوة 
مملوكة للشمس 

عندما كان شيخنا العجوز 
يقرأ الدستور

يوثق عرى المقدس 
رحلت أمانيك الخبيثة 

حيث زهرة وحيدة بقمة باردة 
لجبل اآللهة 

ردد بخشوع..رددت بصوت ببغائي
هز الحضور رؤوسهم الفارغة
إال من تقاليد لتعاويذ السعادة

ونبوءة التكاثر
 هناك

نزف أصبع المس الزهرة 
لونها باألسود 

واكتشف
أنها تموت بفعل المالمسة 

 أذن الصباح 
إثر مساء حيواني 

فعلمت أن القمر غاب 
وأن ضوء النهار 

واقعك 
بعد سنوات عدة 

وحشد صغير
بتناسلك مع الشمس  

في وضح النهار التف حولك
أخبرك 
منامك 

باشتياقك للقمر 
وبأن سكون الليل ينتظر 

والزهرة البيضاء 
تودع 

كل نهار 
دون تأبين

وعندما حان اللقاء
مددت من جديد 

سجاد الوعد
لعروس لليلة واحدة 

ونسيت بأن الشمس لن ترض
شروقا آخر 

وأن القمر لن ينتظر حلما 
يخلع ثوب البراءة

 ويحمل اتفاقا 
لعقد من الدرجة الثانية 

2009.10.17 طرابلس   

سلسلة  تنشر ألول مرة 

خاص درنة : صباح الشاعري

أطلق فريق المعرض الخيري األول للكتاب فعالياته الثقافية 
قراء الحديقة بحديقة مدرسة أم المؤمنين بمدينة درنة.

الحديقة  بباحة  الكتب  بعض  عرض  الفعاليات  وتضمنت   
بعض  عرض  وتم  والمطالعة  القراءة  على  الطلبة  لتحفيز 
طلبة  بمشاركة  الــمــدرســة  حديقة  فــي  والصحف  الكتب 
الــقــراءة  ــى فتح حلقات نــقــاش حــول  ــمــدارس إضــافــه إل ال
وأهميتها وأقيمت خالل الفعاليات مسابقات ثقافّية فكرية 
كهدايا  الكُتب  بعض  توزيع  خاللها  وتم  للطالبات  متنوعة 
للطالبات الفائزات وأيضا شملت الفعاليات على ركن خاص 

للرسم الفوري للعدد من هواة الرسم .
وصرحت: سمية الفرجاني منظمة المعرض الخيري للكتاب 
لصحيفة فسانيا إن الفعاليات جاءت على هامش األنشطة 
التي يقوم بها فريق المعرض الخيري األّول للكتاب بمدينة 

درنة للمساهمة في إثراء روح الِقراءة والمطالعة .
نظر  نلفت  أن  النشاط  هــذا  مــن خــالل  نــحــاول  وأضــافــت 
القّراء،  نسبة  ولزيادة  مهجورا  بات  الذي  للكتاب  المجتمع 
وأوضحت أن الفريق نظم فعالياته بعرض عّدة ُكتب ومجالت 

في عدة مجاالت في حديقة المدرسة لتقوم طالبات ومعلمات 
المدرسة باالطالع عليها ومن ثم اتبعها بورشة عمل قّدمها 
أحد أعضاء الفريق لمجموعة طالبات شرح فيها لهن سبل 

وأساليب الِقراءة الصحيحة وأساليب النقد األدبي .
وأضاف سلومة العبيدي من فريق المعرض الخيري للكتاب 
األول  العرض  فكره  كانت ضمن  الحديقة  قراء  مبادرة  بأن 

الكتاب .
حيث تم تنسيق الكتب في حديقة المدرسة بطريقة مميزة 
مع  الئــق  منظر  لتظهر  الجمالية  اللمسات  بعض  وإضافة 
الزهور األشجار و وضع بعض الجرائد والمجالت للديكور .
 20 حوالي  استهداف  الفعاليات  خالل  تم  العبيدي  وأشار 
طالبة أو أكثر لتعليم القراءة الصحيحة و زيادة نسبة القراء 
األيــام  خــالل  أطلق  قــد  للكتاب  األول  المعرض  أن  يذكر 
الماضية فعالياته األولى تحت شعار قارئ جديد استهدفت 

عدد من القراء وذلك لتحفيزهم على القراءة .

يطلق فعاليات قراء الحديقة بمدينة درنة 
فريق املعر�ض اخلريي الأول للكتاب :
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إشراف : خديجة الجداوي  

ــخ  ــاري ــت ال نـــقـــرأ  أن  عــلــيــنــا 
كــمــا هــو وبكل  اإلســـالمـــي 
ــجــاز  ـــحـــاول إن شــجــاعــة ون

ومراجعة   .." برسترويكا   " مــراجــعــة  عملية 
أنه  منا  ظنا  تــوارثــنــاه  الـــذي  والمعنى  للفهم 
الدين اإلسالمي وحاشا لله أن يكون كذلك !.. 
و  المستنقع  المعرفي  الركام  حتى نتخلص من 
المتشبع بالعنف وإعالم الكراهية واالستعالء. 

نظرة عابرة لفتوى "التترس" للعالمه ابن تيمية.. 
المجاهد  بـ  يسمونه  ما  أن  على  تنص  والتي 
الذي ينوي استهداف من يصفونهم بـ الكّفار.. 
المسلمين..فإنه  بينهم  أو  طريقه  في  ووجــد 
يجوز له قتل هؤالء المسلمين من أجل الوصول 
إلى هدفه. وقد استند داعش ومن قبله تنظيم 
القاعدة علىأساس هذه الفتوى في تبرير قتل 
من  البشر  إسرائيل" من  ماعاد   " هائلة  أعداد 
والعبوات  المفّخخة  السّيارات  تفجير  خــالل 
الناسفة وما يسمونه هم بالعمليات االنغماسية 
مثل  مفردات  علينا  خافياً  ليست  أنه  وأظــن   .
.. )"جئناكم بالذبح.. والخليفة المتغلب.. وقتل 
المرتد.. وقتل تارك الصالة.. وأمرت أن أقاتل 
وأن  الله  إال  ــه  إل ال  أن  يشهدوا  حتى  الــنــاس 

محمدا رسول الله"(.. إلخ. 
يقول   ... بأن  يعتقدون  هنالك حمقى  واليــزال 
الدولة  هــذه  تكون  ـــن  ..)"ل الخطباء  كثيُرمن 
إســالمــيــة ولـــن ..تـــقـــوم لــهــا قــائــمــة إال علي 
من  ركن  الخالفة  كانت  هل  الخالفة؟"(  مبدئ 
بعودة  نطالب  هــل  الخمسة؟  اإلســـالم  أركـــان 
بل  قرآني"  نص  على  استنادا  ليس  الخالفة" 
                " استنادا على أحد أحاديث اآلحاد الضعيفة؟ 
الــخــالفــة اإلســالمــيــة" ولــأســف الــشــديــد في 
تقديري الشخصي ومن خالل مراجعة التاريخ 
كانت انتقاصاَ من اإلسالم وليست إضافة إليه 
..بل كانت عبأ عليه . امامنا الخالفة في الدولة 
العثمانية  والــدولــة  العباسية  والــدولــة  األموية 
وبينهما دولة المماليك هنالك من يرى أنها دولة 
إسالم.. وحاشا لله أن تكون كذلك .. ألن خالل 
نستطيع  ويزيد  واألربعمائة  األلــف  السنوات 
هذا  طوال  االسالمية"  "الدولة  هذه  ان  إثبات 
إال  الصحيحة  اإلســالم  قيم  تحترم  لم  التاريخ 

لمدة 14 سنة فقط كيف ذلك........ 
ثالثة   1-  . سنة   30 الراشدة  الخالفة  دولــة 
سنوات ونصف في عهد الخليفة األول أبوبكر 
الصديق )رضي الله عنه( ضاع هذا العهد إلى 
انتهت  الــردة  حــروب  وبانتهاء  المرتدين  حرب 

حياة أبي بكرالصديق .
 -2 الحكم اإلسالمي وإقامة الدولة في عهد 
العهد  هذا  عنه(  الله  الخطاب)رضي  بن  عمر 
أمامه  يقف  أن  إال  اإلنــســان  اليملك  ــُدُ  ..عــه
خاضعاً خاشعاً ..10سنوات ونصف من العدل 

وتطبيق القيم إالسالمية الصحيحة. 
-3 عهد الخليفة عثمان بن عٌفان )رضي الله 
عنه(( والذي استمر 12سنة ..الحكم في عهد 
الخليفة عثمان ليس في حاجة إلى رأي والحتى 

إلى مراجعة التاريخ .
وكبار  أنفسهم  المسلمين  إن  نقول  أن  يكفي 
الخليفة  على  خــرجــوا  الــذيــن  هــم  الصحابة 
وانتهى  فعل  مما  كثيًرا  عليه  وأنــكــروا  عثمان 
األمر بمصرع الخليفة عثمان . إذا هذا العصر 
الذي أنكره كبار الصحابة )"علي بن أبي طالب 
بن عوف  ..عبدالرحمن  الله  بن عبيد  ..طلحة 
ضاعت  "(إذا  عــوام  بن  ..والــزبــيــر  وفاته  قبل 
الخليفة علي  العهد -4عهد  الخالفة في هذا 
ابن أبي طالب ..وفي هذا العهد لم يجتمع فيه 
السنوات  وضاعت  على  اإلمام  على  المسلمون 
معاوية..ومع   "( مع  في صراع  تقريبا  الخمس 
ابن  الزبير  مع  الجبل  واقعة  ..وقبلها  الخوارج 
 )" الله والسيدة عائشة  عوام وطلحة بن عبيد 
اإلمام  بمصرع  األمر  انتهي  ثم  متصلة  حروب 

علي رضي اله عنه .

ال����م����وروث ال��دي��ن��ي )2(
المشوه عن اإلسالم

 أبوبكر  عبد الرحمن

المساجد  وخطباء  أئمة  توصل 
فـــي ســبــهــا إلـــى صــيــغــة تسمح 
في  الــديــنــي  الــخــطــاب  بتوحيد 
وذلــك  المدينة،  مساجد  جميع 
مع  الخطباء  جمعت  جلسة  في 

المجلس البلدي لمدينة سبها. 
ــيــس قــســم الــمــســاجــد  وقــــال رئ
بـــمـــكـــتـــب األوقـــــــــــاف بــســبــهــا 
لفسانيا:  مــحــمــد  عــبــدالــجــلــيــل 
أغلب  فــي  الديني  الخطاب  إن 
ــة بــعــيــد عن  ــن ــدي ــم مــســاجــد ال
األحــــداث الــتــي تــمــر بــهــا، فمع 
انتشار الحرابة والسطو المسلح 
والــســرقــة والــقــتــل، التــجــد هذه 
األحـــداث والــجــرائــم صــدى في 

خطب المساجد. 

الخطباء  أن  عبدالجليل  وأوضح 
اتفقوا على  اليوم  اجتماعهم  في 
أن تكون خطبهم مواكبة ألحداث 
أنه قد تشكلت  المدينة، مضيفا 
لجنة من األوقاف بالمدينة، تكون 
المدينة  أحــداث  متابعة  مهمتها 
الجمعة  خطب  مواضيع  وتوزيع 
على المساجد، ويقوم كل خطيب 
بتناول الموضوع من الزاوية التي 

يريدها وبطريقته الخاصة. 
انــتــشــارا  سبها  مــديــنــة  وتــشــهــد 
المسلح  والسطو  القتل  لعمليات 
عدد  وصــل  حتى  شوارعها،  في 
األولــى  أشهر  ــع  األرب في  القتلى 
من  أكثر  إلــى  الجاري  العام  من 

ثمانين قتيل!

خطباء المساجد بسبها يتفقون على توحيد الخطاب الديني

مصحوبين  المسجلون  وتـــوزع  هــذا 
على  العام  لهذا  وجيرانهم  بأبنائهم 
المساجد في مختلف مناطق مدينة 
المحدد  المسجد  حسب  كل  بنغازى 
عليه  جــرت  الــذي  التقسيم  وفــق  له 
العام  هــذا  يتغير  لــم  والـــذي  الــعــادة 
عن سابقه،هذا وكانوا يتبادلون سرد 
حكاياتهم مع قرعة الحج في انتظار 
من  بعد نصف ساعة  ــواب،  األب فتح 
المرشحون  دخــل  المحدد  الموعد 
تباعا، واكتظ بهم المسجد ال يهمهم 
التعب من االنتظار ما يحركهم األمل 
بفرصة  السنة  هــذه  يحظوا  أن  في 
ألداء  المقدسة  الــديــار  إلــى  السفر 

مناسك الحج. 
ألم وغصة

العمر  من  الستينات  في  رجل  يقول 
الناس  ــدأ  ب "لــقــد  المغربي  جبريل 
ــقــرعــة، رغـــم ما  ــظــام ال يــتــقــبــلــون ن
يتسببه عدم اختيارهم ألداء مناسك 
ــم وغــصــة خــاصــة كبار  الــحــج مــن أل
الحل  هــي  ليست  فــالــقــرعــة  الــســن 
األولوية  يعطوا  أن  المسؤولين  وعلى 
ألسر الشهداء الذين تجاوزت أعمار 
أفرادها الستين ثم يتم اختيار الباقي 
بالقرعة، أما صغار السن من الذين 
فال  الثالثين  أعــمــارهــم  تــتــجــاوز  ال 

داعي لمشاركتهم" 

ال عالقة للعمر في الحج
ــرفــض الــمــبــروك الــجــهــانــى هــذا  وي
وال  منطقي  غير  ويعتبره  االقــتــراح 
عالقة له بشروط الحج التي وضعها 
صغير  كنت  "إذا  ويقول  تعالى  الله 
الــســن وتــوفــرت فــي شـــروط الحج 
من  فليس  االستطاعة  أساسا  وهي 
حق أي كان أن يمنعني من التسجيل 
القرعة  واجتياز  الحجاج  الئحة  في 

وخاصة أن أخى شهيد" 
ويضيف " الكثير من الليبيين يربطون 
بين الحج وكبر السن لكن هذا الربط 
خاطئ، فمن استطاع فله أن يحج ولو 

كان في العشرين من عمره"
انتقادات كثيرة وعدم رضى

الحجيج  نسبة  "أن  العبيدي  ويقول 
ترض  لــم  ضعيفة  كانت  الــعــام  لهذا 
إلجراء  المتقدمين  المواطنين  أغلب 
العام  مــن  أفــضــل  لكنها  و  الــقــرعــة 
الماضي فهذه السنة مسموح بنسبة 
لهذا  ال��ق��رع��ة  وج���رت  ه���ذا   %  30
ــعــام عــلــى غــيــر الــعــادة فــكــان في  ال
عن  اإلعــالن  يتم  الماضية  األعـــوام 
قبل  مــا  الــفــتــرة  قــي  التسجيل  بــدء 
شهر رمضان و يحدد موعد القرعة 
و  بقليل  بعده  أو  رمــضــان  منتصف 
حتى يتمكن المواطنون من المشاركة 
في قرعة الحج لهذا العام كان عليهم 

التسجيل أواّل عبر الموقع اإللكتروني 
بوزارة  العمرة  و  الحج  شؤون  إلدارة 
األوقاف و بعد ملء البيانات يتحصل 
على رقم تسجيل ليذهب به المتقدم 
بذلك  المختص  األوقــاف  إلى مكتب 
و  بالخصوص  إيصال  بعدها  ليستلم 
الذي  المسجد  البيانات  وفق  يحدد 

ستجرى فيه قرعة الحج للمتقدم"
وأضاف "هناك انتقادات كثيرة وعدم 
رضى فالطريقة التي تعتمدها وزارة 
تسجيل  من  الحج  وشــؤون  األوقــاف 
العودة  ثم  رقم  وأخــذ  االنترنت  عبر 
لمكتب  للذهاب شخصًيا  أخرى  مرة 
األوقاف للحصول على إيصال، و ما 
يصاحبه من ازدحام وطوابير اعتبره 
لم  عملي  غير  إجـــراء  ـــه  أّن البعض 
اإلجــراءات  في  التسهيل  فيه  يلمس 
كما كانوا يظنون بعد أن سجلوا عبر 
الموقع اإللكتروني إلدارة شؤون الحج 

و العمرة" 
اللجان قامت بعدة تسهيالت

واستطرد قائال"كما أن القرعة عندما 
أجريت كان على كل متقدم أن يحضر 
ليسلمه  استلمه  ــذي  ال الوصل  معه 
في  يدخل  حتى  المسجد  في  للجنة 
عملية القرعة وهنا ظهر المشكالت 
عن  يتغيب  أو  يــتــأخــر  مــن  فــهــنــاك 
الحضور ألسباب مختلفة كالمرض و 

السفر و الظروف االجتماعية وكذلك 
أو  للتلف  تعرض  الــوصــل  يكون  قــد 
ــك مــن المشاكل  مــا شــابــه وغــيــر ذل
فهنا  اليدوية  العملية  تصاحب  التي 
بأن  طالبوا  و  البعض  اعتراض  كان 
اإلنترنت  عبر  سجل  مــن  كــل  يــكــون 
يدخل و بشكل تلقائي في القرعة و 
وال  مشاركتهم  الجميع  يضمن  بهذا 
الفرصة ألي سبب من  عليهم  تفوت 

األسباب.
ــحــدودة  ــم ــقــى الــنــســبــة ال ــب هــــذا وت
مصدر  هي  الحجاج  لعدد  والضئيلة 
انزعاج وعدم رضى الكثيرين و الذين 

اعتبروها ظالمة"
"غير أن أغلب اللجان في المساجد 
قــامــت بــعــدة تــســهــيــالت مـــن أجــل 
مساعدة المتقدمين للحج هذا العام 
وباجتهاد شخصي تعاطًفا مع الناس 
و في ظل نسبة محدودة من الحجاج 
مسموح بها هذا العام سمحوا بقبول 
أي وصل متأخر حتى بعد البدء في 
عبر  مسجل  كــل  و  الــقــرعــة،  عملية 
االنترنت لم يكمل التسجيل و يستلم 
الوصل من مكتب األوقاف فقط عليه 
عليه  المتحصل  بالرقم  إخطارهم 
من الموقع االلكتروني و يتم تسليمه 
ــوقــت ويــدخــل  ــي نــفــس ال ــوصــل ف ال

القرعة".

إجراء قرعة الحج لكافة مناطق بنغازي
تجمع العشرات من المرشحين للحج عن مدينة بنغازى 
واكتظت  العام  لهذا  الحج  قرعة  إجراء  أجل  من  وضواحيها 
يمني  وكل  القرعة  على  والمتقدمين  بالمصلين  المساجد 
النفس بأن يحالفه الحظ و يحظى بزيارة بيت الله الحرام 
المقرر  المساجد  وامتألت  الحج،  فريضة  أداء  من  ويتمكن 

على  رسمت  والتى  السن  وكبار  بالرجال  القرعة  إقامة  فيها 
وجوههم مالمح القلق والترقب و هم ينتظرون نتائج القرعة 
لعلهم يفوزون برحلة الحج فلم يبق من العمر بقية و القرعة 
بنظامها الحالي و نسبتها الضئيلة لهم بالمرصاد في كل عام 
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12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

تقرير:  أبوبكر مصطفى خليفة

الخِْدمات الصحية في ليبيا عليلة!
الثالث  للجزء  نصل  نحن  ها  عليل  الصحة  ملف  الي��زال 
أن  رسمية  تقارير  حسب  و  يفيد  وال��ذي  التقرير  هذا  من 
، من نقص حاد  الماضية  السنوات  يشتكون خالل  الليبيين 
في الخدمات العالجية و الدوائية بالرغم أنه ذكر في تقرير 
مشاكل  من  تعاني  ال  الليبية  الدولة  أن  المحاسبة  دي��وان 

تقابلها  ال  األدوية  لكن  األدوية  على  باإلنفاق  يتعلق  ما  في 
فاعلية  و  كفاءة  ضعف  بسبب  االنفاق  هذا  تعادل  خدمات 
اإلدارة السياسية الدوائية و هو ما أسهم في متالزمة الفساد 
لهذا اإلنفاق ، حيث تفتقد الدولة لالئحة حديثة ومعتمدة 

تنظيميًا.

الجزء الثالث

المقدمة  الصحية  الخدمات  ترتكز  و 
للمواطنين على العمالة األجنبية ، حيث أدى 
تردي األوضاع األمنية في السنوات الماضية 
إلى هروب معظمها و عودتها لبلدانها ،في 
الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الصحية 
من  المحلية  البشرية  الــمــوارد  ضعف  من 

أطباء و ممرضين و مساعدين .
ملف الجرحى

في  الجرحى  ملف  أن  بالذكر  جدير 
و  الشائكة  الملفات  أصعب  من  يعد  ليبيا 
أكثرها فساداً ، منذ اندالع ثورة 17 فبراير 
مشافي  لصالح  كبيرة  ديــون  تراكمت  إذ   ،
ســدادهــا  عــبء  يقع  أجنبية  مــؤســســات  و 
الحكومات  فــي  الصحة  وزارة  عاتق  على 
المتعاقبة ، فرغم إنفاق مليارات الدوالرات 
على نفقات عالج الجرحى منذ 2011 فإن 
العديد من الدول ال تزال تطالب بمستحقات 

مصحاتها .
تــزال  ال  التي  الـــدول  مــن  تركيا  ألن  و 
فإنها  الليبيين  للجرحى  مستشفياتها  تفتح 
تطالب الدولة الليبية بنحو 80 مليون يورو 
أن  كما  عام 2015  نهاية  حتى  كتراكمات 
لجرحى  الحالية  األزمـــة  مــن  كبيراً  جــزءا 
تابعين للحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق 
بالحكومة  الصحة  وزارة  ــون  ك ــى  إل يــعــود 
 2015 عــام  ميزانية  تستلم  لــم  المؤقتة 
أمام  كبيراً  تحدياً  الجرحى  ملف  يمثل  و 
ارتفاع  ظل  في  ذلــك  و  المؤقتة  الحكومة 
الرقم بسبب الحرب الدائرة ببنغازى حيث 
 23 بنحو  بالبرلمان  الصحة  لجنة  قدرته 

ألف جريح .
بملف  المكلفة  ال��ل��ج��ان  ف��س��اد 

الجرحى
الليبية  الــمــنــظــمــة  ــر  ــقــري ت أشـــــار  و 
قطاع  حــول  االستراتيجيات  و  للسياسات 
إلى  والتحديات  الــواقــع  ليبيا  في  الصحة 
الجهات  تعنت  مــن  الــجــرحــى  شــكــوى  أن 
و مماطلتهم  للعالج  إيفادهم  المختصة في 
وإهدار حقوقهم تعبر عن الحقيقة و الواقع 
عشوائية  و  الملف  دراســة  عدم  عن  الناتج 
إدارته واستشراء الفساد في اللجان المكلفة 
به و تتمثل أهم مشاكل الجرحى في إهمال 
التعامل معه  الحكومات المتعاقبة للملف و 
على  القائمين  أن  إذ  منضبط  غير  بشكل 
ــاء و ال  الــلــجــان أكــثــرهــم ليسوا مــن األطــب

دراية لهم بمتطلبات المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم ، كما أن الدولة قامت بتحويل مبالغ 
أوروبية  دول  في  بعثات  إلــى  طائلة  مالية 
التكاليف و معقد  يعتبر العالج فيها باهظ 
اإلجراءات و هو ماال يتوفر لغالبية الجرحى 

و ال يستطيع الجريح الوصول إليها .
ي��ف��ت��ق��رون  ش��خ��ص  م��ل��ي��ون   1.9

للخدمات الصحية.
ذكرت وكالة األناضول التركية  لألنباء   
يوم السادس من شهرمايو 2016 أن نظام 
ليبيا  في  الضعيف أصالً  الصحية  الرعاية 
بات على شفا االنهيار بسبب النقص الحاد 
هذا  ويــتــرك  ــــة،  األدوي ــي  وف العاملين  فــي 
شخص  مليون   1.9 من  يقرب  ما  الوضع 

مفتقرين إلى الخدمات الصحية.
وحثت منظمة الصحة العالمية حكومة 
المكون  دعم  على  الدولي  والمجتمع  ليبيا 
اإلنسانية  االستجابة  خطة  فــي  الصحي 
في ليبيا الذي من شأنه أن يسمح لمنظمة 
الصحة العالمية والشركاء بتعزيز التدخالت 
الصحية المنقذة للحياة والحد من الخسائر 
غير المبررة في األرواح وتطلب المجموعة 
الصحية حوالي 50 مليون دوالر أمريكي لم 
يتوفر منها إال 20  % فقط حتى اآلن ومن 
الصحة  منظمة  تطلب  المبلغ  هــذا  مجمل 

العالمية 15.2 مليون دوالر.
الليبية  المنظمة  تقرير  أبـــرز  ولــقــد 
قطاع  حــول  االستراتيجيات  و  للسياسات 
قطاع  تواجه  التي  التحديات  أهم  الصحة 

الصحة  لخصت فيما يلي :
و  الصحة  لقطاع  التحتية  البينة  تهالك   •
الخدمات  قاعدة  اختالل  في  يظهر  الــذي 
الصحية من ناحية عدد الوحدات الصحية 
و عدد األطقم الفنية و التجهيزات الالزمة 
•غياب الرؤية و االفتقار إلى استراتيجيات 
مالئمة للنهوض بالقطاع و معالجة اختناقاته 
بين  و  القطاع  بين  الفجوة  الرئيسية و سد 

المستفيدين من خدماته .
• إشكال التمويل و اإلدارة المالية الجيدة 
يمنع  الــذي  بالشكل  القطاع  لمخصصات 

الهدر ويضمن التمويل .
• الفساد المتفشي و الذي يجعله من أكثر 
القطاعات هدرا لألموال و استنزافا للمال 

العام وفساداً في منظومته اإلدارية .
ناحية  من  حجمه  كبر  و  القطاع  ترهل   •

إعداد العاملين فيه إذ يشكل قطاع الصحة 
أكبر القطاعات الخدمية من ناحية العمالة 
بعد قطاع التعليم األمر الذي ينعكس سلبا 
الخدمة  تقديم  فــي  القطاع  قـــدرات  على 

الجيدة للمواطنين .
• غياب أدنى درجات التنسيق بين وحدات 
بين  و  الــواحــدة  المدينة  في  العام  القطاع 
و  الحكومي  الــقــطــاع  بين  ــضــاً  وأي الــمــدن 
القطاع الخاص ، و ليست العيادات الخاصة 
إذ   ، العامة  المستشفيات  أفضل من  بحال 

ينقصها هي األخرى المعدات الحديثة .
• تراكمات حرب التحرير و التي ضاعفت 
من العبء المالي و الفني على قطاع الصحة 
ويبرز في مقدمتة تركة ملف الجرحى الذي 
أمــــوال طــائــلــة مــن مخصصات  اســتــنــزف 
من  المخصصة  ـــوال  األم تلك  أو  القطاع 
ميزانية الطوارئ و التي كان يمكن أن توجه 

إلصالح القطاع و تطوره .
• أدى تراجع أداء القطاع بدرجة كبيرة إلى 
تأكيد عدم  و  العام  الرأي  مضاعفة تخوف 
ثقته في الخدمات الطبية التي يقدمها ، و 
يشكل فقدان الثقة في قطاع الصحة تحديا 
ووقتاً غير  كبيرا إذ يتطلب جهداً مضاعفاً 

قصير حتى تستعاد ثقة الرأي العام فيه .
• خلل منظومة األطراف المساعدة و التي 
منها الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة 

والتي تحتكر السوق
إذ ال  الــدواء  الرقابة على حركة  • ضعف 
أصبح  بل   ، الصيدليات  على  رقابة  يوجد 
من  كثير  و  مفتوحة  تــجــارة  الــــدواء  ســوق 
ليسوا  األدويـــة  تجارة  مجال  في  العاملين 
تجارة  يــمــارســون   ، االخــتــصــاص  ذوي  مــن 
دون  الغذائية  الــمــواد  تــجــارة  مثل  األدويـــة 
كما  األدوية  وتخزين  حفظ  بأساليب  دراية 
أن ما يتعلق باألدوية الفاسدة و المغشوشة 
ضمير  على  يتوقف  الصالحية  المنتهية  و 
التاجر أو الصيدلي فقط لعدم وجود جهة 

تحاسبه .
• تداعيات االنقسام السياسي و الجغرافي 
الطبية  الوحدات  و  القطاع  على مؤسسات 
التابعة له و التي يمكن أن يفضي إلى تفكك 
و  سيطرتها  و ضعف  الصحية  المؤسسات 
قدرتها على إيصال الخدمات الصحية إلى 
مختلف أنحاء البالد ،و هو تحد واقع قابل 

للتطور بشكل سلبي جداً .

للنهوض  ش��ام��ل��ة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
بالقطاع الصحي

قطاع  أن  موطني  ليبيا  مــوقــع  وذكـــر 
قطاعات  أكبر  من  يعد  الصحّية  الخدمات 
لذلك  أعقدها  وربّما  اإلطالق  على  الدولة 
فإن التحّدث عن الحلول يعد مخاطرة كبيرة  
وبما أن قطاع الخدمات الصحّية هو شأن 
يهم كل الليبّيين وبذلك فإن الحلول لمشاكل 
المستقبلي  والتخطيط  بالدنا  في  الصحة 
يــجــلــب أن تــأتــي مـــن مـــقـــّدم الــخــدمــات 
من  )المواطنون(  ومستقبلها  )المهنيّون( 
يعتمد  الطرفين  بين  تكاملي  برنامج  خالل 
خالل  من  والتواصل  التحاور  أســس  على 
ومن  اإلعــالم  ووسائل  واللقاءات  الــنــدوات 
ــتــواصــل والــجــامــعــات.  خـــالل صــفــحــات ال
ليبيا  وبــنــات  أبــنــاء  نتجاهل  أالّ  يجب  كما 
المتخّصصين في مجاالت اإلدارة الصحّية 
وعلينا البحث عنهم أينما وجودوا والتواصل 
في  والقيادة  السبق  وإعطاؤهم  بل  معهم، 
خبراتهم  مــن  نستفيد  حتى  المجال  هــذا 

وآرائهم القّيمة.
الليبية  الــمــنــظــمــة  تــقــريــر  أوضــــح  و 
قطاع  حــول  االستراتيجيات  و  للسياسات 
الصحة في ليبيا الواقع و التحديات الصادر 
في شهر مارس 2016 متطلبات النهوض 

بقطاع الصحة المتمثلة في .
بحيث  الدوائية  للسياسة  أهمية  إعطاء   •
يتم وضع تشريعات و لوائح منظمة تراعي 
جميع مراحل التعامل مع الدواء من شراء و 

تصنيع ووصف وصرف .
• توفير الميزانيات الكافية لوزارة الصحة 
لتغطية العجز من األدوية و المستلزمات ، 

ومرتبات الموظفين .
• محاربة الفساد المالي الكبير المستشري 
في  الفساد  ،ومحاربة  الصحي  القطاع  في 
المكاتب الصحية في الخارج حيث أن ماتم 
إهداره من موازنة الدولة في هذه المكاتب 

يقدر بأكثر من تسعة مليارات دوالر .
• ضرورة تحقيق االندماج الكامل لفلسفة 
استراتيجية  فــي  الشاملة  الــجــودة  إدارة 
هــذه  تستمد  أن  و  الــصــحــيــة  الــمــنــشــآت 
 ، لها  االساسية  المهمة  من  االستراتيجية 
و  المادية  واإلمكانيات  الطاقات  بــذل  مع 
الشاملة  الجودة  تحقيق  البشرية في سبيل 

القطاع  في  الخدمات  بمستوى  االرتقاء  و 
الصحي لمنافسة الخدمات العالمية .

• إلزام جميع المستشفيات العاملة ضمن 
القطاع الصحي بضرورة االهتمام بتكاليف 
الجودة سواء كانت تكاليف ظاهرة أم مخفية 
عنها  اإلفــصــاح  و  قياسها  على  العمل  و 

بتقارير منفصلة .
أطباء  الطبي من  الكادر  تطوير  • ضرورة 
و ممرضين و فنيين بشكل يضمن تحسين 
العمالة  على  االعتماد  من  يقلل  و  أدائهم 
األجنبية التي تتسم بعدم االستقرار و ترفع 

من كلفة إدارة القطاع الصحي .
يواكب  يعد  لم  الليبي  الصحي  القانون   •
البحث  و  العالج  و  التشخيص  في  العصر 
لذا يجب تطويره بما يتوافق مع التقنيات و 
الطرق الحديثة في العالج خاصة في مجال 

زرع األعضاء و نقل الدم .
 social( التكافلي  الصحي  الضمان   •
العناية  تــطــويــر  مــفــتــاح  هــو   )security
و  الجسمانية  صحته  أجــل  من  بالمواطن 

النفسية .
• ضرورة حصر ساحة عالج الجرحى في 
دولة واحدة تخضع لرقابة دقيقة و متابعة 
،تتسم  العام  اإلنفاق  تشتت  لمنع  مستمرة 
معيشة  و  عالجاً  التكاليف  رخيصة  بكونها 
المعلوماتية و الحاسوب لجميع  .• إدخال 
بما  أو عالجية  إداريــة  كانت  الدوائر سواء 
فيها التطبيب عن بعد نظراً لمساحة ليبيا 

الشاسعة .
أهمية التأمين الصحي

يعولون  الصحي  مجال  في  والخبراء 
التأمين  عــلــى  مــضــى  وقـــت  أي  مــن  أكــثــر 
المجتمع  لراحة  الحل  أنه  ويــرون  الصحي 
و  النفط  شــركــات  تــعــاقــدت  قــد  و  الليبي 
الجوية  والخطوط  واالتصاالت  المصارف 
الليبية فقط فيما سبق مع شركات التأمين 

لتقديم خدمات لموظفي هذه القطاعات .
و يشمل التأمين الصحي المطبق حالياً 
جميع األمراض ، و يهدف إلى توفير خدمة 
طبية متكاملة للمواطن بجودة عالية و تكلفة 
مقبولة ، و لكن ال تزيد نسبة المستفيدين 
من التأمين في البالد عن 10 % من السكان 

البالغ عددهم ستة ماليين نسمة .
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متابعة : هناء الغزالي 

تقرير وتصوير :  مصطفى المغربي 

التربية  وزيـــر  الـــســـاروي(  )خليفة  السيد  ووجـــه 
والتعليم كلمة في الحفل مغتنماً الفرصة ليحي كل 
الوطنية  بالروح  تحلوا  الذين  الشرفاء  المدرسين 
البلدي  المجلس  بالشكر  واإلخالص خاصاً  والجد 
على  بالمنطقة  والتعليم  التربية  وشــؤون  بتاجوراء 
 ، التعليمية  بالعملية  للرقي  المضنية  جهودهم 
تتويجاً  يعد  ــذي  ال الحفل  هــذا  بحضور  متشرفاً 

للمناشط التي تقوم بها مكاتب التعليم المختلفة 
وأثنى )الساروي( على جهود جمعية الرواد للتعليم 
والتوعية على مجهوداتهم الجبارة في مجال قطاع 

التربية والتعليم  
وأضاف )الساروي(  قائالً : عندما نجد جمعية من 
جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تخوض هذا 
الغمار في مجال التعليم فهذا دليل على أننا صرنا 
المدني  المجتمع  منظمات  فإشراك  التام  بالوعي 
ظاهرة صحية فهي ليست مقترنة بقلة اإلمكانيات 
المتقدم  الــعــالــم  ســمــات  مــن  سمة  فهي  وشحها 
تعاني  العالم  في  دول  فنجد  والمزدهر  والمتطور 
تخمة مالية ولكن مع هذا نجد خيريين فيها يقومون 
بأعمال كثيرة وكأن الدولة في حاجة ألعمالهم وهي 
في الواقع ليست بحاجة لهم ألن مؤسسات المجتمع 
المدني فيها دائماً يريدون إثبات وجودهم من خالل 
هذه  فأحي   ، ببلدانهم  الخير  فعل  في  مساهمتهم 
الجمعية على جهودها وأتمنى لها المزيد من العطاء 
وخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها بالدنا . 
وأكد )الساروي( في كلمته : أن احتفالنا بتاجوراء 
الله  والحمد  بخير  والتعليم  التربية  أن قطاع  يؤكد 
التي  الصعوبات  الحرجة ورغم  الظروف  رغم هذه 
يواجهها قطاع التربية والتعليم ، والمنصفون هم من 
يؤكدون أن قطاع التربية والتعليم سار على ما يرام 
أصابها  القطاعات  فكل   ، الصعبة  الظروف  رغم 
في  اآلن  ونحن  صمد  التعليم  قطاع  ولكن  الشلل 
نهاية العام الدراسي وعلى أبواب الحصاد النهائي 
بإجراء االمتحانات وهو نجاح كبير في ظل الظروف 
وبعون  تواجهنا  والتي التزال  واجهتنا  التي  الصعبة 
الله قادرين على مواجهة التحديات بتضافر الجهود 
الخيريين  من  التعليمية  العملية  على  القائمين  من 

من أبناء هذا الوطن . 
عثمان(  بن  )عبدالفتاح  السيد  أوضــح  جانبه  من 
عميد بلدية تاجوراء المكلف أن النشاط المدرسي 
المواهب وأصبح ركيزة أساسية من  اكتشاف  يتيح 
ركائز العملية التعليمية موجهاً الشكر والتقدير لكل 

من ساهم في إنجاح المناشط . 
التربية  مسؤول  األشهر(  أبي  )سمير  السيد  وأكد 
والتعليم تاجوراء : أن حفل التكريم للمتميزين في 
طوال  متواصل  جهد  ثمرة  هو  المختلفة  المناشط 
العام يبرز ما قام به التعليم بمعية العاملين في شؤون 
العملية  إنجاح  أجل  من  جهد  من  والتعليم  التربية 
التعليمية وتذليل كافة الصعاب لضمان سيرها على 
النشاط  مكتب  األشهر(  )أبــي  خاصا   ، وجه  أكمل 
المدرسي بتاجوراء بالشكر الذي كان في المستوى 
المطلوب من خالله إشرافه على مختلف المناشط 
بالمنطقة والذي تعاون فيها مع مؤسسات المجتمع 
المدني ومنها جمعية الرواد المساهمة في برنامج 
)مدرستنا خير( ، متقدما بالشكر لجميع المدارس 
المشاركة بإيجابية ولمركز البحوث الصناعية الذي 

استضاف الحفل ، والتمس العذر لمن قصر نظرا 
لحجم العمل وآمل يكون ما يقدم من تكريم حافزاً 
لآلخرين  حافزا  ويكون  العطاء  من  المزيد  لبذل 

ليكون من المكرمين في العام المقبل بعون الله . 
رئيس  أبولميدة(  الطشاني  )لطفي  السيد  وتقدم 
وحدة  عن  نيابة  بتاجوراء  التربوي  التفتيش  قسم 
العام  باختتام  الجميع  ليهنيء  ــاجــوراء  ت تفتيش 
وذلك  فيه  والمتفوقين   2016-2015 الدراسي 

في كلمته التي ألقاها في الحفل . 
وفي كلمة السيد )مختار المحمودي( رئيس مجلس 
أن  اعتبر  والتوعية(  للتعليم  ــرواد  )ال جمعية  إدارة 
المهيب وأن  الحفل  الجمعية تتشرف بحضور هذا 
تكون لها فيه لمسة طيبة نسأل الله العلي القدير أن 
للمساهمة في  لغيرنا  يتقبلها منا وأن تكون حافزاً 

تطوير العملية التعليمية . 
ورسالة  أهــداف  للحاضرين  )المحمودي(  وأوضــح 
أنها  مــؤكــداً   ، والــتــوعــيــة  للتعليم  الــــرواد  جمعية 
وأوضح   ، ربحية  غير  وهي  مدني  مؤسسة مجتمع 
وجدنا  التعليم  نحو  االتــجــاه  عند  )الــمــحــمــودي( 
التام  والتعاون  الترحيب  كل  ووجدنا  رحباً  صــدراً 
في شؤون التربية والتعليم بتاجوراء وخاصة مكتب 
النشاط المدرسي الذي تم التعاون معه في مختلف 
المسابقات التي يشرف عليها وكان الجانب األهم 
قدم شرح  ثم   ، المتميزة  خير(  )مدرستنا  مسابقة 
مفصل من خالل عرض مرئي عن الجمعية وغاياتها 

وأهدافها . 
وخالل الحفل ترحم الجميع وقرؤوا سورة الفاتحة 
من  وهو  الطوير(  امحمد  )أحمد  السيد  روح  على 
األجــل في  وفــاه  الــذي  المعلمين  األول من  الرعيل 

يوم الحفل . 
الشاعر  قبل  من  شعرية  مشاركات  الحفل  وتخلل 
الدكتور )عبد المولى البغدادي( ، والشاعر والروائي 
حسين   ( الموهوب  والشاعر   ،  ) الورفلي  )مفتاح 
علي الرقيبي( ، ومشاركة من الموهبة المتميزة في 
مسابقة الشعر التلميذة )هاجر الدويب( من مدرسة 

)24( ديسمبر . 
ثم تم تكريم كل المتميزين في المسابقات المنهجية 
التعليم  مرحلة  في  والرياضية  والفنية  والثقافية 
تــاجــوراء  بلدية  مستوى  على  والــثــانــوي  األســاســي 
بمنحهم جوائز قيمة مع شهادات التميز والمشاركة 
)مدرستنا  مسابقة  عن  اإلعــالن  التكريم  وتخلل   ،
الرواد  جمعية  برعاية  أقيمت  مسابقة  وهي  خير( 
وتمت  نوعها  مــن  األولـــى  وهــي  والتوعية  للتعليم 
بتاجوراء  المدرسي  النشاط  مكتب  مع  بالتعاون 
بإشراف فرق شكلت إثر ورشة عمل لتنقيح واعتماد 

معايير المدرسة النموذجية 
قدم  معيار   )26( في  كانت  التي  المعايير  وهــذه 
الحبيشي(  )محمود  المهندس  لها  مفصالً  شرحاً 

في عرض مرئي ، 
ثم أعلن نتائجها والتي كانت وفق اآلتي : الترتيب 
األول : مدرسة الحطاب )الجائزة 3000 دينار( ، 
الترتيب الثاني : مدرسة العثمانية )الجائزة 2000 
األشهر  أبــي  مــدرســة   : الثالث  الترتيب   ، ديــنــار( 

)الجائزة 1000 دينار( . 
من  األولــى  بــادرة  هي  خير(  )مدرستنا  ومسابقة 
السبق  والتوعية  للتعليم  الرواد  لجمعية  كان  نوعها 

في إطالقها بالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي 
تم  المعايير  من  مجموعة  وضع  تم  حيث  بتاجوراء 
على أساسها التقييم وتشمل جميع جوانب العملية 
التعليمية من المبنى وحتى الزي والمظهر والنظافة 

والفصول والمالعب والمناشط وغيرها . 
الحفل شهد تكريم خاص لألستاذ ) محمد محمد 
األطرش( من قبل مكتب النشاط المدرسي بتاجوراء 
إضافة لتكريم لعدد من المديرين السابقين الذين 
في  مميزة  بصمة  لهم  وكــان  أخــرى  بمهام  كلفوا 

مدارسهم والرقي بالعملية التعليمية . 
الــشــريــك  ــعــويــة(  ــت وال للتعليم  ـــــرواد  )ال وجــمــعــيــة 
والمساهم في إنجاح المسابقات المختلفة وصاحبة 
مبادرة )مدرستنا خير( هي مؤسسة من مؤسسات 
المجتمع المدني مقرها مدينة تاجوراء ، تعمل في 
مجال التعليم في ليبيا وتسهم في نشر الوعي والقيم 
مساعدة  إلى  وتهدف   ، الشباب  فئة  في  خصوصا 
أدائها  تطوير  على  التعليمية  المؤسسات  وتشجيع 
وبنائها المؤسسي في إداراتها وعملياتها ونشاطاتها 
، وإيجاد بيئة تعليمية محفزة تشجع الطالب على 
اإلبداع واالبتكار من أجل تخريج أجيال تقود عملية 
المجتمع  أبــنــاء  توعية  إلــى  وكــذلــك   ، الــوطــن  بناء 
ايجابيا في عملية  يسهمون  لبنات صالحة  ليكونوا 

نهضة ليبيا . 
أجله  من  تعمل  واضحة  رؤية  من  الجمعية  وتنطلق 
، لتوصل  بناء : جيل متعلم ومجتمع واع  وهو نحو 
مؤسساتنا  تطوير  في  تسهم  أنها  مفادها  رسالة 
التعليمية وتوعية مجتمعنا متخذين من قول سيدنا 
يكذب  ال  الرائد  )إن  وسلم  عليه  الله  محمد صلى 

أهله( كشعار . 
مسابقة   : منها  ــمــة  ودائ قـــارة  بــرامــج  وللجمعية 
روح  بث  على  تقوم  مسابقة  وهــي  خير  مدرستنا 
التعليمية بتحديد معايير  التنافس بين المؤسسات 
ألفضل مؤسسة والتدقيق للنظر في تطابق المعايير 
وتكريمها  التعليمية  المؤسسات  أفصل  واختيار 
مكثفة  دورات  بتنظيم  وذلــك   : القرآني  الموسم   ،
لتحفيظ القرآن الكريم خالل فترة الصيف وتخلله 
دورات ذات صلة وبرامج ترفيهية ، وتقيم الجمعية 
دورات تقوية لمساعدة الطلبة في زيادة تحصيلهم 
إضافة   ، مستوياتهم  رفع  في  والمساهمة  العلمي 
إلقامة دورات في التنمية البشرية للطلبة المتميزين 

للرفع من مهاراتهم .
التعليمية وذلك  العملية  وتعمل جاهدة على تطوير 
العملية  أركـــان  تطوير  فــي  المساهمة  خــالل  مــن 
وتنشط   ، ووســائــل  ومعلمين  طلبة  مــن  التعليمية 
وذلك  الكريم  القرآن  خلوات  تطوير  في  الجمعية 
نموذجية  خلوات  إلنشاء  والمشورة  الدعم  بتقديم 
بمعلمي  واالرتقاء  القرآن  خلق  على  بالتربية  تعنى 

القرآن والطلبة وإلى تحسين الخلوات . 
وللجمعية مشروع مفتوح للتوعية تقيم فيه حمالت 
االجتماعية  الظواهر  محاربة  تستهدف  مستمرة 
ولها   . االيجابية  االجتماعية  القيم  وتنمية  السلبية 
النشاطات  تقوم  حيث  والتوعية  للتدريب  كـــوادر 
من  مجموعة  مــع  بــالــتــعــاون  للجمعية  التدريبية 
شتى  في  المتخصصة  والدولية  الوطنية  الخبرات 

المجاالت المرتبطة بنشاطاتها . 

المدرسي بتاجوراء  النشاط  أقام مكتب 
بمركز  الحبيشي(  )علي  المرحوم  بقاعة 
الماضي  الثالثاء  صباح  الصناعية  البحوث 
حفل اختتام العام الدراسي 2015 2016- 
في  المتميزين  تكريم  فيه  ت��م  وال���ذي 
والثقافية  والعلمية  المنهجية  المسابقات 
في  الفائزة  والمدارس  والرياضية  والفنية 
مسابقة )مدرستنا خير( وذلك بالتعاون مع 

جمعية الرواد للتعليم والتوعية . 
والتعليم  التربية  وزي��ر  حضره  الحفل 
ال��س��ي��د )خ��ل��ي��ف��ة ال���س���اروي ( وال��س��ي��د 
بلدية  عميد  عثمان(  ب��ن  )عبدالفتاح 
ت���اج���وراء ال��م��ك��ل��ف ، وال��س��ي��د )م��خ��ت��ار 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  المحمودي( 
الرواد للتعليم والتوعية ، السيد )سمير أبي 
األشهر( مسؤول التربية والتعليم بتاجوراء 
أبولميدة(  الطشاني  )لطفي  والسيد   ،
 ، بتاجوراء  التربوي  التفتيش  قسم  رئيس 
التربية  مسؤول  المبروك(  )عادل  والسيد 
والسيد   ، االندلس  حي  ببلدية  والتعليم 
البلدي  المجلس  عضو  دن��دي(  )إبراهيم 
بسوق الجمعة ، وعدد من رؤساء والوحدات 
بشؤون التربية والتعليم ، ومديرو  المدارس 
والتالميذ  بتاجوراء  والمعلمات  والمعلمين 
مكثف  وحضور  األمور  وأولياء  والتلميذات 
بالعملية  والمهتمين  ال��م��واط��ن��ي��ن  م��ن 

التعليمية . 

تاجوراء تكرم المتميزين وتعلن نتائج "مدرستنا خير"
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 ان�����ا ل���س���ت م��ع 
االنفصال في أي 

دولة شريطة العدالة وعدم التغول 
بتنوع  االعتراف  ويجب  والمغالبة 
لكني  والخصوصيات.  الثقافات 
اسم  كان  كلما  التحسس  أالح��ظ 
مواقع  على  ح��وار  موضوع  برقة 
أوبعض  الشارع  في  أو  التواصل 
إقليم  برقة  اإلعالمية.  القنوات 
جغرافي وليس سياسي مثله في 

ذلك مثل فزان وطرابلس
وبعض المثقفين يخشون التفكك 
السوفييتي  االت��ح��اد  غ��رار  على 
أرض  فهذه  يختلف  هنا  واألم���ر 
االت���ح���اد  ت���غ���ول  ألن  واح��������دة 
السوفيتي علي القوميات األخرى 
هو الذي دفعهم إلى الثورة وفتح 
أبوابا دخل منها الغرب عن طريق 
أنفسهم  ال�����روس  م���ن  ع��م��الئ��ه 
ال��ح��زب  ال���دول���ة ألن  وس��ق��ط��ت 
تحقيق  يهمهم  يكن  لم  المركزي 
الفردوس بقدر مايهمهم المركسة 
حتى يجدوا المال. على فكرة ال 
أحبذ ه��ذا ال��ج��دال ألن��ه إره��اق 
في  نبقي  أن  واألفضل  بال طائل 
الجهويةفهي  العنصرية  موضوع 

األخطر.
 أم��ا ال��ح��دي��ث ع��ن أق��ال��ي��م على 
اليستجيب  فهو  سياسية  خلفية 
ل��ح��ق��ائ��ق ال���ت���اري���خ وال���ت���م���ازج 

االجتماعي. 
هكذا هم نحن وامتدادنا الذي ال 
وابحثوا  الطيبة  أواص��ره  تنقطع 
المتزوجة  المصراتية  ستجدون 
أم  والطرابلسية  ش��رق��اوي  م��ن 
من  وأزي��دك��م  الوسط  من  ألوالد 
البنغازية  فابنتي  بيتا  ال��ش��ع��ر 

متزوجة من سبهاوي. 
المحصلة ال أحد يمكنه أن يفكك 

هذه األواصر الوثيقة.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ

 جالو تتأل أل في حسن الصحراء

شيمة الشمري - السعودية

أطفالنا

امتداد الذاكرة رؤى

بالكلمات في ذاتها، وهناك من  يهتم   هناك من 
والثاني  ذائقة  له  األول  صاحبها.  بأحوال  يهتم 

"متطفل". واألخير يزعجني.

 هــــراويات   ) 5 (
  أث���ن���اء ت��دري��س��ي 
ب���ج���ام���ع���ة س����رت 
 2007 ع����ام  ف���ي 
ش��دن��ي   ، ت��ق��ري��ب��ا 
أس��م ح��دي��ث ألحد 
م��ا  و  ال���ط���ال���ب���ات 

أكثرهن ) روال (
المرة  لكنه هذه  و   

متبوع بأسم احد أهلي من هراوة ، قلت 
في نفسي لعلها

ان  ذل��ك  بعد  تأكدت  لكنني   ،  ) ريلة   (  
اسماء حديثة قد غزت المنطقة كما هو 
الحال في كل ليبيا و ان األسماء القديمة 
قديم  دق  و  قديمة  يقال  < موضة  كما 
> ال يليق بجيل األلفية الثالثة و براءته ، 
المنطقة تخلو تماما من ذلك  لقد كانت 
امهاتنا نعرف اسماهن بداللتهن  ، حيث 
 ، الساكتة   ، ،)فريجة  و الشعبية  التراثية 
تطلق  األخيرة  و   ،  ) سدينة   ، امحضية 
لمن تأتي على رأس عدد من البنات تيمنا 
امهاتنا  من  ان عدد  كما   ،  ! ذكر  بمقدم 
نعرفهن بالكنية و العائلة ) بنت ضو ، بنت 
ليس  و  سعود  بنت   ، الفرجلية   ، الحول 
آل سعود ، الشريعية ، كيكة ( ، ذلك هو 
النمط االجتماعي الذي عشته قائم على 
المؤثرات  و  التكلف  من  خال  و  الفطرة 
تنشئتنا  بدايات  خلت  حيت   ، الخارجية 
من وجود االذاعة المرئية و الكمبيوتر و 
، اما االذاع��ة المسموعة فقد كان  النت 
دورها ايجابي جدا ، و لن أنسى ما حييت 
أل��ت��ص��اق وال���دي ب��ال��رادي��و وه��و يجهش 
الزعيم  وف��اة  خبر  له  ينقل  وهو  بالبكاء 
فقد  بالمناسبة  و   ، عبدالناصر  جمال 
جمال  أسمي  الهراوي  للمشهد  أضيفت 
و ناصر بالتأثر بتلك المرحلة التاريخية 
مألوفة  األس��م��اء  مكونات  كانت  لقد   ،
كما الوجوه التي تحملها   تحس حيالها 
بالسكينة و الطمأنينة دون التفكير مطلقا 
في نسبها و منسبها ، انها وجه واحد في 
السراء و الضراء ، لذا ال أذيع سراً أنني 

عرفت اخيرا ان اخونا و رفيقنا
 ) مشري (  هو ورقلي و ان المرحوم

اول مجزرة في  (  صاحب  الشيباني   (  
تاريخ هراوة هو ورفلي كذلك ، و إن

دك��ان  اول  (  ص��اح��ب  ق��وق��ي  ) حسن   
، و اآلن  تجاري في هراوة هو مصراتي 
عائلته تقيم في مصراتة و ترتبط بعالقة 
وثيقة بهراوة و اهلها لم تنال منها النوائب 

و االحداث ، و أذكر كذلك بكل وضوح 
المتجول  التاجر   ) العبدلي  الشارف   (
السلع  ظهرها  على  يحمل   ، دابته  على 
بيوت  بين  لها  بائع  يطوف  و  العقيق  و 
من  بها  يتنقل  كان  و   ، الربيع  و  الصيف 
الوشكة الى سرت مرورا بكافة المناطق 

حتى هراوة ! .
هو  الوحيد  أهلنا  دخل  مصدر  كان  لقد 
الماشية التي يقومون على رعيها و أكلها 

و سقيها على ) ُغب ( بعد يوم او على
 ) ِربع ( بعد يومين و هكذا ، و ان مردود 
بيعها هو كل ما يملكون من نقود يقومون 
قوقي     ) براكة   ( دك��ان  من  بها  بالشراء 
حسن  المرحوم  ال��وض��ع  هجا  فقد  ل��ذا 

الذيب شعراً بالقول: 
  يا نا من براكة قوقي $ وين أنَمي تخلي 

بوقي .... 
 لكن المرحوم مالوس العماري رد مدافعا 

عن صاحبه قوقي بالقول :
  قوقي ما جاك أنت جيتة    $     

  لين أسمك عنده حطيتة 
 فالميزان بعينك ريته       $   

    حط أحبوب اتقول نشوقي  .

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل
د. خليفة صالح حواس

السنوسي  ع��ل��ي  ال��راح��ل 
الذاكرة  ام��ت��داد  أبوجناح 
السنوسي  ع��ل��ي  ال��راح��ل 

أبوجناح
يسيرا  ي��ك��ن  ل��م  ف��ق��دان��ه 
علي قلبي فقد هذا الفنان 

الشامل أصيل مصراتة وابن بنغازي الوفي الوطني 
حد التطرف.

تقريبا تصدي الخ��زاج مسرحية  ع��ام2000   في 
التي  واع��دادي  تأليفي  من  لنك/  تيمور  /محاكمة 
الوطني  المسرح  مهرجان  نصوس  لجنة  واف��ق��ت 
علي  اب��وج��ن��اح  واص���ر  عليها  بصعوبة  بطرابلس 
العرض  باستبعاد  لجنةالتحكيم  قرار  رغم  العرض 
وقال  المهرجان  هامش  علي  وعرضها  التقييم  من 
أبوجناح سنشارك رغم انف اللجنة والجوائز فنصنا 
الفنان  ياعلي  الله  ارحمك  اللجان  تقييم  من  ارقي 

الشجاع حقا المحرر. 

نجالء المسالتي

الصف  ف��ي  األول  الترتيب  سعود  علي  بشرى   
الثاني.. ماشاء الله ترنوا لوطن عروته وثقى.

         • عشق
ذلك البدوي محموم بقريته الصغيرة.. يشتهي ضّمها 
بالحياة..  حبلى  غيمة  إلى  بها  ليطير  جناحيه؛  بين 
أزهارها  تنبت  أن  إلى  يرقبها  ويظل  هناك..  يتركها 

على أكتافه، وفي مقلتيه..!
• ال مكان

األرض لم تعد صالحة حتى للموت..
لنبحث عن حوت عظيم يليق بجثثنا المتعفنة!

• براءة
صديقي لم يكن سارقاً أبداً..

حتى إنه لم يهتم بحياكة جيوب واسعة لثوب العيد..!

• قيادة
دهس  أو  بأحدها  ارتطام  دون  أحالمي..  أق��ود  أنا 

آخر..
لكن بعضها يغادرني عند أول محطة..

• ذكرى
يلهو وحده في الفناء..

هكذا وجدت »مريولي« القديم..!
• ضحايا

في تلك البالد لقي سكان المنزل الصغير حتفهم إثر 
قصف عشوائي.. منذ ذلك المساء وعصافير ملّونة 

ال تفارق بيتهم المنكوب!

قصص قصيرة جدا

أن�����ي  أظ����������ن   1
ت���ح���ام���ل���ت ع��ل��ى 

نفسي ..
بابتالع  وأرغمتها 
م������ح������ي������ط م����ن 

الخيبات .
آسفة يا سيد الليل 
ل��ي  م���ج���ادي���ف  ال 

البحر فيك .
والع���������������ادت ل���ي 

أشرعه تنتظر رياحك
  2- األمور العظيمة هي أهداف 
نسردها لذواتنا ، فنحتفظ بنشوة 
التخطيط  أما  كحلم   ، تحقيقها 

لها فهو أمر سبق كتمانه.  

لحاء  م��ن  ال���ورق  تصنيع  يتم  الحالية  أيامنا  ف��ي   
أكبر  من  الورقية  الصناعة  وتعتبر  ولبها،  األشجار 
العالم،  في  الشجرية  للثروة  المستهلكة  الصناعات 
األخشاب في  تستحوذ على 35 % من سوق  فهي 
العالم، وهي كمية كبيرة، بل هائلة، ولكي تصنع طنا 
من الورق ، يتم استهالك طن ونصف من الخشب، 
كما وتستهلك هذه الصناعة كميات هائلة من المياه، 
األسبوعية،  الجرائد  من  واحدا  تصنع عددا  فلكي 
أكثر من 300  ،تحتاج  واحدة  نقول صحيفة  وهنا 
ضغطه  قبل  ال��ورق  أن  علمنا  إذا  المياه،  من  لتر 
يكون محتويا على 90  % من وزنه مياه، هل يفكر 
الذين قرروا أن يصبحوا كتابا وأدباء وصحفيين بين 
ليلة وضحاها بحجم األذى الذي يتسببون به لهذا 

الكوكب الفقير.

كلمات ومعاٍن 
 فاطمة الناهض

علياء الفيتوريسوسنة   
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15
قرعة دوري المجموعتين لكاأ�س التحاد الأفريقي  

األهلي طرابلس في مواجهة فرق شمال أفريقيا 
■ فسانيا / خالد القاضي 

كأس  دوري  منافسات  قرعة  أوق��ع��ت 
االت��ح��اد األف��ري��ق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم " مرحلة 
ج��رت  ال���ت���ي   ،2016  " ال��م��ج��م��وع��ت��ي��ن 
بالقاهرة،  االتحاد  بمقر  الماضي  الثالثاء 
ضمن  طرابلس  األهلي  فريق  ليبيا  ممثل 
المجموعة  هذه  وتضم  الثانية.  المجموعة 
إل��ى ج��ان��ب ف��ري��ق األه��ل��ي ط��راب��ل��س فرق 
)ال��م��غ��رب(،  المراكشي  ال��ك��وك��ب   : أن��دي��ة 
الرباطي  الفتح  )تونس(،  الساحلي  النجم 
األولى  المجموعة  ضمت  فيما  )المغرب(. 
فرق أندية : مولودية بجاية )الجزائر(، يونغ 
أفريقيا )تنزانيا(، ميدياما )غانا(، مازيمبي 
فريق  وسيخوض  الديمقراطية(.  )الكونغو 
دور  في  منافساته  أول��ى  طرابلس  األهلي 

الساحلي  النجم  فريق  أم��ام  المجموعتين 
من   19 إلى   17 من  الفترة  في  التونسي 
االندية  ف��رق  وتتأهل  ال��ق��ادم.  يونيو  شهر 
عن  والثاني  االول  المركزين  تحتل  التي 
النهائي.  نصف  ال���دور  إل��ى  مجموعة  ك��ل 
من  األول  ال�����دور  م��ن��اف��س��ات  وس��ت��ن��ط��ل��ق 
)الجولة  المجموعتين  دوري  منافسات 
الفترة من 17 إلى 19 يونيو  األول��ى( في 
القادم، والجولة الثانية يومي 28 و29 من 
إلى  من 15  الثالثة  والجولة  الشهر،  نفس 
17 يوليو، والجولة الرابعة يومي 25 و26 
من  الخامسة  والجولة  الشهر،  نفس  م��ن 
12 إلى 14 أغسطس، والجولة السادسة 
بينما  الشهر.  نفس  م��ن  و24   23 يومي 
نهائي،  النصف  ال���دور  مباريات  ستجرى 
إلى   16 م��ن  الفترة  ف��ي  ال��ذه��اب  مرحلة 

18 سبتمبر، واإلياب من 23 إلى 25 من 
في  ذهاب  النهائي  ومباريات  الشهر،  نفس 
واالي��اب  أكتوبر،   30 إل��ى   28 من  الفترة 
األهلي  فريق  وك��ان  نوفمبر.   6 إلى   4 من 
طرابلس قد انتقل الى دوري كاس اإلتحاد 
األفريقي بعد خروجه من دور ال�16 لدوري 
ابطال افريقيا على يد فريق ميموزا العاجي 
ب��ال��خ��س��ارة)0-2( ذه��اب��ا ب��س��اح��ل ال��ع��اج 
والفوز)2-1( ايابا بتونس. وتأهل إلى دوري 
المقاصة  فريق  حساب  على  المجموعتين 
ب��ف��ارق األه�����داف م��ن مجموع  ال��م��ص��ري 
التعادل)0-0(  عقب   ،)1-2( المباراتين 
ذهابا بتونس، والتعادل)1-1( ايابا بمصر، 
ف��ي دور ال����16 " م��ك��رر" ل��ك��أس اإلت��ح��اد 

األفريقي. 

دعوة 23 العباً لمنتخبنا الوطني استعداًداً لمواجهة المغرب 
الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  وج��ه 
األول لكرة القدم " خافيير كليمنتي " الدعوة 
المغربي  المنتخب  لمالقاة  العبا،   23 ل� 
بملعب  ال��ق��ادم،  يونيو  شهر  من  الثالث  في 
من  الخامسة  الجولة  ضمن  بتونس،  رادس 
إياب التصفيات االفريقية " الكان " المؤهلة 
 23 ال��ق��ائ��م��ة  وض��م��ت  ل��ل��ج��اب��ون 2017. 
العبا من بينهم خمسة محترفين.. لحراسة 
المرمى )محمد نشنوش، وأحمد الفيتوري، 
وطارق  القريتلي،  ومؤيد  الدرسي(،  ومفتاح 
شطيبة،  وأس��ام��ة  التربي،  وأحمد  الجمل، 
الورفلي.  وسند  الصبو،  بالله  والمعتصم 
منصور البركي، والمعتصم بالله المصراتي، 

وأحمد  الغنودي،  ومحمد  البدري،،  وفيصل 
الصغير، وأكرم الزوي، ومحمد صولة، وفؤاد 
التريكي، وعبد السالم الفيتوري. كما ضمت 
من  الفيتوري  الصادق  المحترفين  القائمة 
من  المنير  ومحمد  مانشستر،  شباب  نادي 
ومؤيد  البالروسي،  مينسيك  دينامو  ن��ادي 
المصري  وحمدو  الشبلي  ومحمد  الالفي 
إلى  يشار  البرتغالي.  كالرا  نادي سانتا  من 
المجموعة  يتصدر  المغربي  المنتخب  أن 
االخضر  وال���رأس  نقطة،   12 ب�  السادسة 
ست نقاط، والمنتخب الليبي ثالث نقاط في 
الترتيب الثالث بفارق االهداف عن منتخب 

ساتومي وبرنسيب رابعا بنفس الرصيد..

بعد  الفرق  وتراتيب  نتائج  أسفرت 
من  األول  األس��ب��وع  منافسات  اخ��ت��ت��ام 
للموسم  ال��ق��دم  لكرة  الممتاز  ال���دوري 
األرب��ع��اء   2016-2015 ال��ري��اض��ي 
والثانية،  األولى  للمجموعتين  الماضي، 
األولى.  :.المجموعة  التالي  النحو  على 
- التحدي × النجمة )3-1(. - األهلي 
 × النصر   -  .)1-1( الهالل   × بنغازي 
 × ال��ت��ع��اون   -  .)0-4( ال��ج��ب��ل  ش��ب��اب 
يكون  النتائج  وبهذه   .)2-0( األخضر 
مؤقتا  األول���ى  المجموعة  ف��رق  ترتيب 
كاآلتي :. التحدي والنصر واألخضر أوال 
األهلي  منهم،  لكل  نقاط  ثالث  برصيد 
نقطة  برصيد  ثانيا  وال��ه��الل  ب��ن��غ��ازي 
واحدة لكل منهما، النجمة وشباب الجبل 
والتعاون ثالثا بدون نقاط. * المجموعة 
الترسانة )0-2(.   × المدينة   - الثانية. 
االتحاد   -  .)2-3( الوحدة   × الشط   -
× المحلة )2-0(. - خليج سرت × أبي 
األشهر )1-0(. - السويحلي × الشرارة 
)2-1(. - األهلي طرابلس × األولمبي 

)0-0(. وبهذه النتائج يكون ترتيب فرق 
المجموعة الثانية مؤقتا كاآلتي :. المدينة 
أوال  والسويحلي  سرت  وخليج  واالتحاد 
األهلي  منهم،  لكل  نقاط  ثالث  برصيد 
نقطة  برصيد  ثانيا  واألولمبي  طرابلس 
والوحدة  الترسانة  منهما،  لكل  واح��دة 

نقاط.  ب��دون  ثالثا  وال��ش��رارة  والمحلة 
األول  األس��ب��وع  منافسات  أول��ى  وكانت 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  ال��دوري  من 
قد   ،2016-2015 الرياضي  للموسم 
اطلقت االثنين الماضي بإقامة مباراتين 

ضمن فرق أندية المجموعة األولى.

نتائج مباريات األسبوع األول لدوري الكرة

"الكويسح" بطل الجودو يدخل التاريخ ليبيا تحرز ذهبية التايكواندو في البطولة االفريقية

انسحبت بنين فتأهل منتخب الشباب إلى الدور القادم 
تحت  للشباب  ال��وط��ن��ي  المنتخب  ت��أه��ل   
من  النهائي  للدور  رسميا  القدم  لكرة  سنة   20
أفريقيا  لكأس  المؤهلة  االفريقية  التصفيات 
بعد   ،2017 بزامبيا  إقامته  والمقرر  للشباب 
انسحاب منتخب بنين من المباراة التي كان مقررا 
لها أن تقام األحد بمصر وذلك على خلفية إيقاف 
اتحاده من قبل االتحاد الدولي " فيفا ". وسيالقي 
مباراتي  من  الفائز  للشباب  الوطني  المنتخب 
زيمبابوي والكاميرون في مباريات الدور النهائي. 

 " الليبي  الدولي  الجودو  بطل  يواصل 
بطرابلس  تحضيراته   ،" الكويسح  محمد 
التي  األلعاب األولمبية  للمشاركة في دورة 
ستحتضنها مدينة ريودي جانيروالبرازيلية. 
األولمبية  باللجنة  اإلع���داد  لجنة  وذك��رت 
 ،" الكويسح   " أن  اللعبة  وات��ح��اد  الليبية 
سيدخل في معسكرات خارجية في الفترة 
القريبة القادمة. ويعد بطل الجودو الدولي 
نذر  اس��م��ا   ،" الكويسح  محمد   " الليبي 
بطالً  يصبح  أن  في سبيل  للرياضة  حياته 
واظ��ب عليها،  التي  ال��ج��ودو،  ري��اض��ة  ف��ي 
المحلية  وبطوالتها  نشاطاتها  في  وشارك 
التدريبية  وبمعسكراتها  ب��ل  ؛  وال��دول��ي��ة 
الداخلية، والخارجية، فأضحى نجماً يشار 
له بالبنان. و" محمد الكويسح " أدخل لعبة 
الجودو الليبية التاريخ األولمبي عن جدارة 
واستحقاق، ليصبح أول رياضي ينال شرف 
المشاركة في دورة األلعاب األولمبية مرتين 
حققه  ال��ذي  التميز  بعد  وذل��ك  متتاليتين، 
النسخة  في  إفريقيا  ببطولة  مشاركته  في 
أبريل  بتونس شهر  أقيمت  والتي  السابقة، 
التي  القاسية  ال��ظ��روف  ورغ��م  الماضي. 

من  عقوبته  بعد   - "الكويسح"  لها  تعرض 
مجموعة  بخصم  للعبة  ال��دول��ي  االت��ح��اد 
م��ن ال��ن��ق��اط، ب��ع��د أن ق���رر ع���دم خ��وض 
في  اإلسرائيلي  الرياضي  أم��ام  المواجهة 
بطولة الجائزة الكبرى، التي أقيمت بدولة 
كازاخستان - عاد بكل إصرار وقوة إرادة، 
وتحصل على مجموع كاف من النقاط، أهله 
صيف  رياضي  ح��دث  أكبر  في  للمشاركة 
هذا العام، الذي ستستضيفه مدينة ريودي 

جانيروالبرازيلية.

الذهبية  القالدة   " يوسف شريحة   " الليبي  الرياضي  أحرز 
خالل  أقيمت  التي  للتايكواندو  أفريقيا  بطولة  منافسات  في 
األيام الماضية في مدينة بورسعيد المصرية بعد فوزه على بطل 
قبلها  أح��رز  قد   " شريحة   " وك��ان  النهائية.  المباراة  في  مصر 
القالدة البرونزية في بطولة الفجر الدولية التي جرت في إيران. 
يشار إلى البطل الليبي سيمثل ليبيا في دورة األلعاب االولمبية 
االقصائيات  ب��واب��ة  عبر  لها  ترشح  ق��د  ك��ان  وال��ت��ي  بالبرازيل 
الصيف  هذا  االولمبية  لاللعاب  المؤهلة  للتايكواندو  االفريقية 

بالبرازيل. 
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سقف األماني في وطني 
ــف الــمــوت  يــصــغــر وســق

في البراح يكبر وفي كل نهار ركبان ركبان 
تلتحق بمن رحل عن هذا المكان وكل أمانيه 
يمرحون  األطفال  ورؤيــة  بالسالم  مقرونة 
غــادرة  رصــاصــة  و  يخطفهم  خاطف  دون 

تفتك بهم.
في  أكثر  نغرق  أننا  لي  يتأكد  نهار  كل  في 
وضع بائس الكل تقريبا يتسآل كيف نستطيع 
الخروج منه بأقل األضرار وجل المتنطعين 
الكالمية يغنون على ليالهم  في الساحات 
وال هم لهم إال مصالحهم الشخصية فقط 
من  ترتفع  وهي  البسطاء  أكف  له  والوطن 
أجل رؤية بلد خاٍل من كل مظاهر التدمير  
ظل  في  كان  خبر  في  اآلن  حتى  الحكومة 
طوابير  البسطاء  ثمنه  يدفع  مرير  صــراع 
في  تسرق  ومخابز  خاوية  مصارف  أمــام 
خالية  وشــوارع  الشمس  تحت ضوء  الخبز 
قبل  من  ومستباحة  والشرطة  الجيش  من 
الذين وجدوا فرصتهم في نشر عبثهم في 
بها  وإذا  تغيرت  بهم وقد  كنا نحلم  شــوارع 
تتحول إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف 
وال أحد يستطيع سماع استغاثة المظلومين 

وإن سمعها ال يستطيع فعل شيء .
مــدن مخنوقة وقــرى صــارت خــارج نطاق 
تغطية الحياة وأمان يرسلونها على شاشات 
أجل  من  عليه  يتصارعون  الذين  التلفزيون 

مصالحهم فقط والمواطن آخر همهم .
إدراك  عــن  عاجز  ــا  وأن االستياء  قمة  أنــا 
من  المتراكم  الكم  هــذا  من  نتخلص  متى 
المشاكل ونحن كل يوم نصنع مشاكل أكثر 
في  شــيء  تملك  ال  المتعاقبة  والحكومات 
حقيقة األمر طالما البلد مفتقدة للقوة التي 
تردع المليشيات المزروعة في كل تفاصيل 

الوطن .
رمضان على األبواب شهر الرحمة واألسئلة 
كالعادة هل يتوقف القتل فيه وتبتهج البالد 
شرطة  وجـــود  على  قــائــم  حقيقي  باتفاق 
وجيش أم أن كل همنا علب الزيت والجبن 
وعـــدم انــقــطــاع الــكــهــربــاء ورخـــص أجهزة 
التكييف عله الفقراء الذين يتوسدون أبواب 
المصارف يستطيعون شراء ما يلطف الهواء 

في مدن الشمس.
ستبقى األسئلة معلقة كعادتها يأتي رمضان 
ويــذهــب رمــضــان والــحــال كــمــا هــو عليه 
ينزل  يــوم  كل  وأحــالم وسقف  أمــان  فقط 
أكثر ويضيق كلما تبدد حجم الهواء المتاح 

للتنفس .
لن أتسآل عن حال المهجرين في الداخل 

والخارج فتلك أسئلة محرمة !

سقف

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

لماذا اليصومون في بيوتهم هذا العام ؟ 
 ال أحد يعرف على وجه الدقة أو حتى التقريب  
يأويهم  الــذيــن  والمواطنين  المواطنات  عــدد 
داخلها  يعيشون  ،أو  ليبيا  عن  بعيدين  الشتات 
التي  الفسيحة  الواسعة  بيوتهم  خــارج  ولكنهم 
نزحوا عنها بفعل فاعل وأجبروا بشكل قسري 
على الهرب خوفا على حياتهم لو بقوا فيها  أو 
تركوها طواعية لعدم شعورهم باألمان ، وأنهم 
مهددين  باستمرار من شخص ما أو تنظيم ما 
مساكنهم  ترك  على  ،أجبرتهم  ما  مجموعة  أو 
تأويهم  أو  باإليجار  بيوتهم  غير  بيوتا  ليسكنوا 
مخيمات الالجئين أعدت لهم  على عجل قبل 
تهجيرهم ويبدو أن الغالبية ممن تركوا بيوتهم 
بسبب  إمــا  ،تركوها  وفـــرادى  جماعات  اآلمنة 
عمياء  قتال  جبهات  إلى  وقراهم  مدنهم  تحول 
وغبية التفرق بين من مع من ، وبين  من ضد 
من  ،  أو أنهم  تركوها بناء على سياسة انتهجها 
على  فــرضــت  الــتــي  الــحــرب  فــي  المنتصرون 
الجميع ،هؤالء المنتصرون الذين استغلوا  غياب 
العدل وفقدان الدولة لسلطتها ،فاتبعوا سياسة 
العقوبات  من  اتخذت  ظالمة  ممنهجة  تعسفية 
لهم  عمل  منهاج  الجميع  تطال  التي  الجماعية 
، فدفع  الطفل الصغير ضحية جرم يعتقد أن 
الكبير قد ارتكبه ، ودفع الجار ثمن  ما ارتكبه 
جاره واألخطر من عملية التهجير الممنهج ،أو 
الذي تم بشكل عارض ونتيجة لرد فعل صادر 
انتصاره  على  مستنداً  بالتهجير  قام  الذي  من 

ومن  المنتصر  هذا  ماقرره  هو   ، حققه  الــذي 
طرف واحد أنه المخول بمنح صكوك الوطنية 
واالنتماء للوطن الليبي وفقا للختم الذي يحتفظ 
ويدعمه في  يوافقه  لمن  ،ويمنحه  به هو فقط 
مايفعل فليبيا له هو فقط ومن يوافقه .أما من  
يختلف معه في الرأي وفي التوجه أو كان يدعم 
عدوه الذي قاتله فهو خائن وعميل ) ومش ليبي 
(! المشكلة  أن عدد المهجرين والنازحين خارج 
فلم  تهجيرهم  أسباب  ،تعددت  داخلها  أو  ليبيا 
يعد ممكنا التقرير على وجه الدقة بأن كل مهجر 
وانتهى  الذي سقط  لنظام سبتمبر  هو مناصر 
ناصروا  ممن  جداً  مهمة  أعــداداً  هناك  ،ولكن 
ثورة فبراير بل وأسهموا فيها وربما كانوا سببا 
مهما في أن تنتصر ، لكن بعضهم  ترك  البالد 
أجبره  الذي  المستقوي  لرأي  مخالفته  بسبب 

على ترك وطنه ألنه احتكم  لفوهات البنادق .
وتركها  وجهها  على  ليبيا  األسباب هامت  لهذه 
أن   ،بعد  المهمة  وكــوادرهــا  خبراتها  من  كثير 
ليبيا   لتسكن   ، وبينها  بينهم  المسافات  باعدت 
بعيد  من  إليها  وشوقهم  بحبها  يتغنون  قلوبهم 
فقط   منهم  قريبة  ليبيا  المهجرون  ووجد  جدا 
في صفحات التواصل االجتماعي  التي تحولت 
لمالذ يخفف عنهم ويعزي أولئك  الذين تسلحوا  
كان   من  وواجــهــوا  البالد  يتركوا  ولــم  بالصبر 
أهلهم وأصدقائهم وجيرانهم  إبعاد  السبب في 

عنهم . 

، ونحب  نحن شعب مسلم 
نصلي   ، رمـــضـــان  ــر  شــه
فــي الــتــراويــح ،ونــكــثــر من 

فينا  أن  ويفترض  القرآن   ونختم   ، الصدقات 
جلوسهم  في  كشعب  ساهمنا  مواطنين  وبيننا 
على الكراسي، أصبحوا مسؤولين ومن أصحاب 
القرار والحل والربط في البالد سيصومون في 
الضي  وال  الغاز   ( ينقطع عنهم   ولن   ، بيوتهم 
 ، المعة  وأحذيتهم  نظيفة  بيضاء  مالبسهم   )
وقلوبهم سوداء وكروشهم أمامهم التي  أنستهم 
الشقاء  ،سيكون  الليبية  األســر  آالف  معاناة 
حليفهم  في رمضان هذا العام ألنهم سيصومون 
عامرة  كانت  بيوت  ويــتــركــون   ، بيوتهم  خــارج 
بضحكات أطفالهم ، وصار همهم الحصول على 
أسطوانة غاز وربطة معدنوس ، واقتراض مبلغ 
من المال يسددون به إيجار ربع بيت غابت عنه 

كل مظاهر الفرح والسعادة. 
 ، التغتفر  جريمة  ماتفعلونه  المسؤولون  أيها 
إرجــاع  فــي  الخامس  للعام  وفشلكم  تعمدكم 
األبرياء على أقل تقدير لبيوتهم فاتقوا الله أنه 
كاٍف عباده، وإّن الله عزيز ذو انتقام، وإّن القّوة 
لله جميَعا ، فلم التسهلوا وتيسروا وتضعوا كل 
السبل الممكنة ليصوموا في بيوتهم هذا العام 
التي  ليبيا   من  الليبيون  هــؤالء  ييأس  أن  قبل 
ستخسر جزءاً كبيراً من مواطنيها بدون سبب ؟
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أطلق منتدى ألوان الثقافي أولى فعالياته بأصبوحة 
الشعرية  األصـــوات  مــن  عــدد  فيها  شــارك  شعرية 
األربعاء  وذلك صباح  الليبي،  المشهد  في  المتميزة 
ــدراســات  ال أكــاديــمــيــة  بــمــدرج  مــايــو 2016،   25
العليا بطرابلس، وبحضور رئيس وأعضاء من هيئة 
من  ونخبة  المنتدى  وأعضاء  باألكاديمية،  التدريس 

المهتمين باألدب والثقافة ولفيف من الضيوف.
نــوال  الــدكــتــورة  المنتدى  عضو  األصــبــوحــة  افتتح 
الشريف بكلمة رحبت فيها بالحاضرين مشيرًة إلى 
المنتدى هو  أن  المنتدى وفكرته وأوضحت  أهداف 
الفني  بنتاجهم  للتعريف  المبدعون  فيه  يلتقي  براح 
واألدبي، من شعٍر وقصة ورواية إلى فّن تشكيلّي أو 
تاريخّية،  أو  نقدّية  قــراءات  أو  تراثّي  أو   مسرحّي 
وهو بذلك ُيمّثل رسالة محبة الحتضان مختلف ألوان 

الثقافة الليبية المتنوعة مكانّياً ولسانّياً. 
وانسيابات  القوافي  تواشيح  انطلقت  ذلــك  عقب 
إبراهيم  عائشة  الكاتبة  قدمت  أن  بعد  القصيد، 
الفاخري،  وأحمد  الــدائــم،  عبد  عمر  الشاعرين: 
وأهــم  ــداعــي  اإلب نشاطهما  عــن  مختصرة  بسيرة 

المحطات التي أثرت مسيرة الشعر لكل منهما.
استهل الشاعر عمر عبد الدائم مشاركته بمختارات 
الوطنية  بين  تدرجت  التي  المتنوعة  قصائده  من 
قصيدة  فقدم   اإلنسانية،  القيمة  وإعــالء  والغزل 
"نزيف الروح" داعياً فيها إلى لملمة الجراح وإيقاف 
التي  المحبين"  الروح والجسد، كما قدم "حج  نزف 
عبرت عن مكانة األم في حياة الشاعر ولوعة فقدها، 
"يسكنني"  ديوانيه:  من  أخــرى  قصائد  إلــى  وتنقل 
وهي  األسطورة  بقصيدة  وختم  حلم"،  من  و"قبضة 
تسعينيات  منذ  المنشورة  قصائده  أوائــل  من  تعتبر 

القرن الماضي.
فألقي  الفاخري  أحمد  الشاعر  الركح  اعتلى  ثم   
مجموعة من قصائده التي احتفت بالوطن واإلنسان 
قصيدة:  بينها  من  الحياة  في  فلسفته  عن  وعبرت 
الشعر  قيمة  خاللها  من  ووصــف  رفيقي"  "صمتي 
"وجــه  وقصيدة  الشاعر،  حياة  فــي  زاداً  باعتباره 
ــه )معزوفة  ــوان الــمــديــنــة"، وقــصــائــد أخـــرى مــن دي
الصمت( واستضافت األصبوحة الشاعر المخضرم 
عضو  قدمه  الــذي  الفاندي  سعيد  الدكتور  األديــب 
أهم  إلــى  مشيراً  السني  محمد  األســتــاذ  المنتدى 

وألقى  الشعرية،  ــه  إصــدارات
القصائد  من  باقة  الفاندي 
البراعة والحكمة  تجلت فيها 
الكالم،   ناصية  من  والتمكن 
ــدة "عــمــر  مـــن بــيــنــهــا قــصــي
أبياتها  تــرجــمــت  الــســتــيــن"، 
عــمــق تــجــربــتــه فـــي الــحــيــاة 
وتقلب المشاعر مع مراحلها، 
"النازحة"  قصائد:   قدم  كما 
ــة"،  ــحــل ــن و"طـــرابـــلـــس"، و"ال
كانت  الــتــي  "األم"  وقــصــيــدة 

محطته األخيرة في اللقاء. 
هو  الثقافي،  "ألــوان"  منتدى 
بــــراح أدبــــي وفــكــري يسعى 
مـــؤســـســـوه لــيــكــون مــلــتــقــًى 
المعرفة  آفاق  وفتح  للتواصل 

ليبيا،  فــي  الثقافي  المشهد  إثـــراء  فــي  واإلســهــام 
وذلك من خالل المناشط األدبية التي سيقيمها في 

مجاالت الفنون واآلداب .
عن الشعراء المشاركين

مواليد  من  هو   : بشير   الدايم  عبد  عمر  الشاعر 
هندسٍة  بــكــالــوريــوس  يحمل   ،1964 عــام  سبها  
العليا  الدراساِت  ودبلوَم  يوغسالفيا،   من  كهربائّية 
وهو  طرابلَس،  بجامعِة  الجنائيِّ  القانوِن  مجاِل  في 
بصدد مناقشة رسالة الماجستير في القانون الدولي 
ولم  الشعرِ في مرحلٍة مبكرٍة  كتابةَ  بدأ   ، الجنائي  
ينشْر قصائَده إال في نهايِة ثمانينيات القرِن الماضي. 
اإلنسانيةَ  المعاناَة  تصور  وجدانيةٌ  قصائِده  ومعظُم 
في حاالِتها العديدة السيما عذابات اإلنساِن وتطلعه 
يكتب   ، والحرية  والعدُل  الحبُّ  يسوُده  عالٍم  لخلِق 
 ) التفعيلِة  قصيدُة  و   ، العمودّيةُ  )القصيدُة  الّشعَر 
إضافة إلى قصيدِة النثر  صدرت مجموعُته الّشعرية 
األولى بعنوان )يسكنني(، وله تحت الطبِع مجموعُته 
قصائُده  وُنشرت  حلم(  من  )قبضةٌ  بعنوان  الثانية 
في الصحف : الشمس ، الثقافة العربية ، ميادين ، 
الكلمة ، فسانيا ، ليبيا الجديدة ، برنيق ، و في بعض 
أنهار  مجلة  ومنها  األليكترونّية  المواقع  و  الصحف 

الكويتية ، صحيفة الوطن الليبية ..
الــشــاعــر أحــمــد الــفــاخــري: مــن مــوالــيــد محروقة 

تخرج   ،  1986 سنة  الليبي  الجنوب  في  الشاطي 
سابقا(  )الفاتح  طرابلس  جامعةُ  العلوِم،  كليِة  في 
األمسيات  مــن  العديد  فــي  شـــارك   ،2010 سنة 
من  ليبيا،  وخـــارج  داخـــل  الشعرية  والمهرجانات 
إعداد مؤسسِة  الثقافي من  االثنين  أهم مشاركاته: 
 ،2016 سنة  بمصراتة  واآلداب  للفنوِن  سيكيلما 
وأمسياٌت شعريةٌ على هامِش معرِض الداِر البيضاِء 
للكتاِب بالمغرِب سنة 2013، ووصل إلى تصفياُت 
 ،2013 سنة  ظبي  أبو  في  الشعراِء  أميرِ  برنامِج 
طرابلَس  معرِض  هامِش  علي  شعريةٌ  أمسية  ولــه 
للكتاب سنة 2013. وتحصل على أكثرِ من عشرِة 
القصيرة  والقصة  الفصيح  الشعر  في  أولى  تراتيب 
في مسابقات أقيمت على مستوى الجامعات الليبية 
وله   ،2010 إلــى   2007 من  دراسته  فترة  خــالل 
ديوان مطبوع ومنشور يحمل عنوان معزوفة الصمت.
أما الشاعر سعيد الفاندي فهو من مواليد األصابعة 
عام 1955، متحصل على شهادة الدكتوراه في اللغة 
العربية والدراسات اإلسالمية بمرتبة الشرف األولى 
الجامعات  في  أســتــاذاً  عمل  الزيتونة،  جامعة  من 
الليبية وترأس أقسام الدراسات العليا في عدد منها، 
اللغة  وعلم  الشعر  في  المؤلفات  من  كبير  عدد  له 

واللسانيات والفقه واألدب.
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