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

حديث األحد...

في  التام  اقتناعنا  مع  عنوان  بال  اسم 
وفي  الفوضى  أزهى عصور  في  نعيش  أننا 
والترهل  وال��ف��س��اد  التسيب  أوق���ات  أب��ه��ى 
األمنية  كافة األجهزة  اختفاء  األمني بسبب 
األساسية منها والثانوية المهمة منها واألقل 
عن  ونتساءل  نسأل  سنظل  أننا  إال  أهمية 
أو  ك��ام��الً  بعودته  ونطالب  وأدوات����ه  األم��ن 
منقوصاً ألننا على يقين تام أنه ال حياة لنا 
من غير األمن وال بقاء لنا من دون تفعيله . 
الحرس البلدي هو أحد هذه األجهزة التي 
نسأل عنها ونتساءل عن وجودها من عدمه 
بدورهم  بالقيام  فيه  المسؤولين  ونطالب 
األوض���اع  ظ��ل  ف��ي  خصوصاً  بهم  المنوط 
الراهنة حيث ال رقابة حدودية وال ضوابط 
فنية وال إجراءات صحية . فهل يقوم جهاز 
في  منه  المطلوب  بالدور  البلدي  الحرس 
مدينة سبها ؟ وهل يؤدي أفراده الحد األدنى 

من أعمالهم الهامة ؟
من  ه��ي  الطبية  وال��ع��ق��اق��ي��ر  األدوي����ة 
األه��م��ي��ة ب��م��ك��ان ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا وم��راق��ب��ة 
تأتي  ومصادرها  جودتها  ومدى  صالحيتها 
في صميم عمل جهاز الحرس البلدي إال أننا 
في مدينة سبها على وجه التحديد ال نرى 
أي دور إيجابي لهذا الجهاز بل على العكس 
األدوية  أنواع  بكل  الصيدليات  تمتلئ  تماماً 
المصدر  والمجهولة  الصالحية  المنتهية 
تناولها  ي��أت��ي  م��ا  غالباً  وال��ت��ي  والصناعة 
وكذلك   . ال��م��رض��ى  على  عكسية  بنتائج 
المواد الغذائية بكل أنواعها وأصنافها حيث 
ال��ب��الد م��ن ك��ل ح��دب وص��وب  تتدفق على 
وتدخل بطرق شرعية وغير شرعية وهذا ما 
يفتح الباب واسعاً أمام التجار إلدخال النافع 
م��راع��اة  أي  دون  السلع  ه��ذه  م��ن  وال��ض��ار 
وستكون  والصحية  القانونية  للضوابط 
النتيجة كارثية على المواطن " المستهلك " 
الذي سيدفع وحده ثمن غياب جهاز الحرس 
في  أم��ا   . دوره  أداء  عن  وتقاعسه  البلدي 
جانب الخبز وتحديد سعر الرغيف فإن دور 
يقوم  يعتبر هو األهم حيث  البلدي  الحرس 
ويراقب  الخبز  رغيف  مواصفات  بمراقبة 
النواحي الصحية للعاملين بالمخابز إضافة 
مع  مالئمتها  ومحاولة  األسعار  مراقبة  إلى 
ال��ذي  ال���دور  ال��م��ادي��ة  ال��م��واط��ن  إمكانيات 
يقتصر  ال  البلدي  الحرس  جهاز  به  يقوم 
واألعمال  سالفاً  ذكرناها  التي  المهام  على 
المناطة به أكثر من أن تعد أو تحصى في 
مقال صغير ويبقى السؤال عن مدى تفعيل 
مدى  وع��ن  سبها  مدينة  ف��ي  الجهاز  ه��ذا 
ال��ح��د األدن���ى مما هو  إن��ج��از  ق��درت��ه على 

مطلوب منه .

مصرف ليبيا المركزي يرفض فتح االعتمادات للشركات !

ال��������م��������واط��������ن��������ة واإلره���������������������������اب !! ب�������ي�������ن  4ال�������ط�������ف�������ل 
أرتال عسكرية سودانية تصل المنطقة الحدودية مع ليبيا

الجمعة  سودانية   عسكرية  أرت��ال  وصلت   ■
مدينة  في  ليبيا  مع  الحدودية  المنطقة  الماضية  
مواقع  عدة  ذكرت  فيما  الشمالية،  بالوالية  الدبة 
السوداني  العسكري  التحرك  أن  سودانية  محلية 
شكا  الشمالية  الوالية  لوالي  تصريحات  بعد  جاء 
فيها تحركات ل�»مجموعات منفلتة« على الحدود مع 
ليبيا ووفق ما نقلت مواقع محلية فإن قوات الدعم 
الصحراء  تمشيط  السودانية ستعمل على  السريع 
الشمالية الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا للحد 
النهب  في  تعمل  مسلحة  مجموعات  أنشطة  من 
وكالة  وكانت  والمخدرات  والسالح  البشر  وتهريب 
السودان لألنباء أوردت األربعاء الماضي أن شرطة 

والية كسال )القريبة من الحدود اإلريترية( نجحت 
في إحباط محاولة تهريب 5 من األطفال في سن 
إلى  ومنها  للخرطوم  الخامسة عشرة في طريقهم 
تخصصت  عصابة  على  القبض  ألقت  كما  ليبيا، 
في تهريب األطفال إلى ليبيا واشتكى والي الوالية 
الشمالية السودانية الخميس في بيان وفق مواقع 
محلية أمام مجلس الواليات ظهور بعض الجماعات 
ال��م��وج��ودة  القبائل  بعض  م��ن  ب��والي��ت��ه  المنفلتة 
جماعات  وتسلل  الليبية   � السودانية  الحدود  على 
متطرفة بين حدود البلدين، فضالً عن مجموعات 
السالح  وتهريب  بالبشر  االتجار  تنشط في  أخرى 

والمخدرات

الحرس البلدي 

■ عــلــى حـــســـاب راحـــتـــهـــم  وســعــادتــهــم 
عــددًا  اليـــزال  والتعليم  اللعب  فــي  وحقهم 
مــهــمــا مـــن أطـــفـــال لــيــبــيــا يــدفــعــون فــاتــورة 
منهم  رغبة  دون  أوقعتهم   ، الثمن  باهظة 
وال وعـــي ضــحــيــة حـــرب وفـــوضـــى واقــتــتــال 
ما  وافــعــال  المناصب  على  وتكالب  وفــســاد 
بعض  يقترفها  سلطان  مــن  بها  الله  أنــزل 

مــــن مـــســـؤولـــيـــن كـــبـــار وبـــعـــض مــــن صــغــار 
النفوس ، أجبرت الطفل المالئكة الجميل 
أن يــتــرك ســريــر نــومــه الــبــرتــقــالــي المريح 
أكــواخ  وتحت  )القمامة(  اكــوام  جنب  لينام 
معادلة  فــي  مهما  رقــمــًا  ،ولــيــكــون  الصفيح 
رقــمــًا    ، نتائجها  فــي شـــي   مــعــقــدة التعنيه 
ليزيدوا  بالوطنية  الــمــزايــدون   بــه  يقامر 

الــطــفــل وليس  مــن حــجــم مــعــانــاتــه فيكبر 
فــي ذاكــرتــه ســوى مــفــردات حــرب..قــصــف..
مــعــانــاة..نــزوح..قــتــل..أغــتــصــاب..خــطــف..

جــوع ..عــطــش..غــربــة..الــم ..الــــخ  فسانيا 
ترصد في هذا العدد قصص بعض أطفال 
ليبيا النازحين في مدينة سبها وتنقل لكم 

نزر يسير من معاناتهم ..

أطفالنا النازحون يعيشون غرباء في وطنهم !!

التفاصيل ص 9-8

بوتين يشدد على ضرورة إشراك كل األطراف في حل األزمة الليبية
للبحث  استعداد  على  بالده  إن  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  قال   ■
عن »حل مقبول يخدم صالح الشعب الليبي والجميع«، مضيًفا أن الموقف في 
ليبيا صعب جًدا يستلزم إشراك األطراف كافة في الحل . جاء ذلك في ختام 
محادثات أجراها مع رئيس الحكومة اإليطالية ماتيو رينزي أمس الجمعة في 
سانت بطرسبرغ، تمحورت حول العالقات الثنائية والموقف في ليبيا، إذ أشار 
بوتين إلى أن روسيا تعمل بشكل إيجابي مع المجتمع الدولي وبالدرجة األولى 
لصالح الشعب الليبي دون البحث عن تأجيج الخالفات، وإنما البحث عن حل 

يقبله الجميع . من جانبه، قال رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي إن روسيا 
تتعاون بالفعل في المسألة الليبية، وإن الحل في ليبيا يمر أيًضا عبر روسيا ، 
إلى ذلك، قالت مصادر إيطالية اليوم إن رينزي حاول إقناع بوتين ب�»أن تتفهم 
روسيا مصالح إيطاليا في المتوسط وخاصة في ليبيا«.  كما أضافت المصادر 
أن بوتين يريد من خالل األزمة الليبية كسر الحصار الذي فرضه الناتو والدول 
الغربية عليه في المتوسط وأوروبا، ويرى في تطورات الوضع في ليبيا هامًشا 

لتحرك الدبلوماسية الروسية



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
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أجدابيا : صالح ناصف 

1 - أعلن أنا صالح الدين علي عبدالحفيظ 
الصحيح  اسمي  هو  هذا  بأن  الشبعاني   

وليس كما جاء بالسجل المدني سبها .
1 - أعلن أنا موسي اوداع عمر أحمد بأن 
وليس  الصحيح 1986  مواليدي  هو  هذا 

كما جاء بالسجل المدني سبها .
 2 - أعلن أنا العز عمار محمد نصر  بأن 
هذا هو اسمي ابنتي الصحيح ماريا وليس 

كما جاء بالسجل المدني الغريفة.
محمد  عمر  محمد  رودينة  أنا  أعلن   -  3
الصحيح  اسمي  هو  هــذا  بــأن  أبوشناف  

وليس كما جاء بالسجل المدني الشويرف
  3 - أعلن أنا عبدالرحمن اإلسماعيل     

محمد سليمان بأن هذا هو اسمي 
الصحيح  وليس كما جاء بالسجل المدني 

الشاطي . 

إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

  

للعمل  الــجــديــد"  ــاب  "شــب جمعية  أطــلــقــت 
الثقافي  مــوســمــهــا  ســبــهــا،  فــي  الــتــطــوعــي 
الرمضاني الثالث، الذي يتضمن محاضرات 
وندوات وجلسات حوارية ومسابقات وموائد 
ــيــس جــمــعــيــة شــبــاب  ــيــة. وقــــال رئ رمــضــان
الجديد للعمل التطوعي األستاذ عبدالسالم 
وضعت  الجمعية  إن  لفسانيا:  الكشكري 
على  المساعدات  لتوزيع  متكامال  برنامجا 
وأضــاف  الــمــديــنــة.  فــي  المحتاجة  األســـر 

الكشكري أن المحاضرات ُتبث مباشرة على 
راديو رمضان  وراديو الشروق، حتى تستفيد 

منها النساء في البيوت.
 وأضاف:  أن البرنامج تتخلله أربع مسابقات 
فكرية تقدم فيها جوائز للفائزين مقدمة من 
عدة شركات محلية. يذكر أن هذا البرنامج 
برعاية  الجمعية  تنظمه  ــذي  ال الثالث  هو 
عام  منذ  الخاص  القطاع  شركات  من  عدد 

2014، بحسب الكشكري.

انطالق الموسم الثقافي لجمعية شباب 
الجديد للعمل التطوعي

تظاهر عدد من المواطنين، أمام مصرف الجمهورية 
األمـــن بطرد  قــيــام رجـــال  الــكــشــاف؛ بسبب  فـــرع 

المواطنين من المصرف وإغالقه.
لفسانيا:  عيسى  بن  علي  المتظاهرين  أحد  وقــال   
تعالت  عندما  للمواطنين  خرج  المصرف  مدير  إن 
وإغالقه  منه  بطردهم  األمن  رجال  وأمر  أصواتهم، 
موضحا أنهم لم يقوموا بأي تخريب للممتلكات، وأن 

مظاهرتهم كانت سلمية، حسب وصفه. 
الجمهورية  مدير مصرف   : أوضح  آخر،  من جانب 
إغالق  إن  لفسانيا:  المقرحي  عمر  الكشاف  فــرع 
المصرف  أن  مبينا  احترازيا،  إجراء  كان  المصرف 

حاول بكل السبل توفير السيولة لزبائنه. 
نقص  بسبب  المتظاهرين  المواطنين  من  عدد  وكان 
السيولة في سبها قد اقتحموا األربعاء الماضي ساحة 
مصرف ليبيا المركزي في المدينة، مطالبين باستقالة 
وبسداد  الفروع  ومديري  المركزي  المصرف  مدير 
مستحقاتهم التي لم ُتصرف لهم بسبب نقص السيولة، 
كما شددوا على ضرورة محاربة الوساطة والرشوة في 

مصارف المدينة. 
على  شديدا  ازدحــامــا  سبها  مدينة  مصارف  وتشهد 

أبوابها؛ بسبب نقص السيولة منذ ثالثة أشهر!

مظاهرة أمام مصرف الجمهورية في سبها بعد إغالقه 

تمكنت عناصر البحث الجنائي أجدابيا من إلقاء 
حبوب  بترويج  تقوم  تشادية  خلية  على  القبض 
معاون  وقــال   . بالمدينة   " تــرامــادول   " الهلوسة 
الجنائي  البحث  بقسم  التحقيق  وحـــدة  رئــيــس 
أجدابيا وردت إلينا إشارة هاتفية من بوابة منطقة 
أجدابيا  مدينة  شــرق  جنوب  تقع  التي  البيضان 
ضبط  مــن  تمكنوا  أنهم  متر  كيلو   35 بمسافة 
 " هواندي  نــوع  سيارة  متن  على  تشادي  شخص 
وعلى  ليبي،  بقيادة شخص  اللون  بيضاء   " فيرنا 
نقل  وتــم  البيضان  بوابة  إلــى  االنتقال  تم  الفور 
تم ضبطهم  الذين  المذكورة واألشخاص  السيارة 

إلى القسم 
وأضاف معاون رئيس وحدة التحقيق أنه من خالل 
المدعو  أن  تبين  الليبي  المواطن  مع  االستدالل 
البالغ  الجنسية  تشادي  إبراهيم  عيسى  محمد 
مدينة  من  باستئجاره  قــام  عاما   41 العمر  من 
أجدابيا إلى مدينة طبرق بمبلغ مالي وقدره 200 
دينار ليبي وبين معاون رئيس وحدة التحقيق أنه 
محمد  المدعو  أن  اتضح  التحقيقات  من خالل 
عيسى تم مصادرة جواز سفره في بوابة طبرق 
واتفق مع  المدينة،  بعد مغادرة  أن يستلمه  على 
السائق الليبي على أن يتركه في سوق الخضار 
العصر  بعد صالة  إليه  ويعود  طبرق  مدينة  في 

للعودة إلى مدينة أجدابيا 
من  أنــه  التحقيق  وحــدة  رئيس  معاون  وأوضــح 
خالل االستدالل مع المواطن الليبي ذكر أنه عند 
البوابة  والوقوف على  الخروج من مدينة طبرق 
األمنية التابعة للمدينة قام المدعو محمد عيسى 
استالم  أجل  من  السيارة  من  بالنزول  التشادي 
مكان  في  اللون  أســود  كيس  تاركاً  سفره  جــواز 

رجليه، وشعر السائق الليبي بعد لمس الكيس أن 
هنالك أعداد كبيرة من الحبوب، وقرر مع نفسه 
أن يسلمه إلى بوابة البيضان، وعند وصولهم قام 
وقام باإلبالغ على  السائق بإيقاف السيارة جانباً 
مخاطبة  تمت  ضبطه  وعند  التشادي،  الشخص 

قسم البحث الجنائي أجدابيا 
وأشار معاون رئيس وحدة التحقيق أنه من خالل 
التشادي  عيسى  محمد  المدعو  مع  التحقيقات 
التابعة  الــســيــارة  باستئجار  قــام  بــأنــه  اعــتــرف 
للمواطن الليبي وأنه يقوم بترويج حبوب الهلوسة " 
ترامادول"  بالمدينة، مع شخص آخر، وبعد تجميع 
المعلومات تم إصدار األوامر ألعضاء قسم البحث 
الجنائي أجدابيا بمداهمة الوكر وتم القبض على 
شخص يدعى عيسى موسى تشادي الجنسية يبلغ 
ضبط  عليه  القبض  وعند  عاما   34 العمر  من 
يشتبه  قهوية  وقطع  تركي  نــوع  مسدس  بحوزته 
كونها مخدر " حشيش"  ومبلغ مالي وقدره 780 

دينار ليبي.

خلية  على  يقبض  أج��داب��ي��ا  الجنائي  البحث 
تشادية تروج حبوب الهلوسة بالمدينة!

األطفال  رياض  وبرعاية  درنه  بمدينة  النموذجي  الطفل  روضة  نظمت 
وتخلل  درنـــة  النموذجي  الطفل  بــروضــة  لألطفال  األول  المهرجان 
المهرجان افتتاح معرض لرسومات األطفال وأعمال يدوية وقالت سليمة 
الباح مديرة الروضة أن المعرض احتوى على وسائل تعليمية ومجسمات 
على  األطفال  برياض  درس  الــذي  المنهح  يشمل  وهــو  يدوية  وأعمال 
مستوى الروضات والغرض منه إبراز مواهب األطفال وشمل ست رياض 

بما فيها منطقة مرتوبة .

مهرجان لألطفال بروضة الطفل 
النموذجي بمدينة درنة 

نظمت كلية الفنون والعمارة بمدينة درنة احتفالية بمناسبة مرور خمسة 
الفنون  كلية  عميد  االحتفالية  وحضر  تأسيسها  على  عاما  وعشرين 
المجلس  ورئيس  األقسام  ورؤســاء  التدريس  هيئة  وأعضاء  والعمارة 
عن  وثائقي  شريط  عــرض  االحتفالية  خــالل  وتــم  للمدينة  المحلي 
المراحل التي مرت بها الكلية وتخللت االحتفالية افتتاح معرضا شمل 
على لوحات فنية للطلبة كم شمل على عروض لطالب العمارة والفنون 
عرض خاللها الطلبه مشاريعهم المستقبلية على الزوار وألقت السيدة 
مبروكة الفالح مديرة معهد خولة للمهن الشاملة كلمة شكرت فيها من 
ساهم في إنجاح الحفل وأكدت أن الكلية تحدت كل الصعوبات رغم كل 
التحديات وقلة اإلمكانيات وأكدت أن الكلية التزال تسعى نحو التميز 
والعمل الجاد مؤكدة أنها ستبقى مشعال لضياء واالبتكار، وقدم عميد 
التدريس  البكوري كلمة هنأ فيها هيئة  كلية الفنون والعمارة د/أسامة 
والطلبة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الكلية ، كم ألقى رئيس 
المجلس المحلى درنة السيد يوسف الفالح كلمة أوضح فيها أن علم 
الفنون والعمارة له أهمية بالغة كغيره من العلوم مشيرا أن دور المهندس 
تم  االحتفالية  نهاية  وفي  البناء  في  ويسهم  العصر  يواكب  والمهندسة 

تكريم الجهات التي أسهمت في إنجاح الحفل .

ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون وال���ع���م���ارة درن���ة 
خمسة  م���رور  بمناسبة  تحتفل 

وعشرين عاما على تأسيسها 

 انتشرت موائد الرحمن في مشهد رمضاني 
االجتماعي  التكافل  درجة  تصاعد  يعكس 
مدينة  شــوارع  بعض  وتزينت  الليبيين  بين 
وهي  الرحمن(  )بموائد  وميادينها  جالو 
موائد إفطار جماعية مجانية يشرف عليها 
مع  بالتعاون  الشباب  من  بعض  يقيمها  و 

الجمعيات النسائية الخيرية بالمدينة
على  المشرفين  أحــد  جابر  امقرب  وقــال 
موائد الرحمن في جالو :" أن هذه الموائد 
الفقراء  ومساعدة  الله  إلى  للتقرب  تأتي 
وغير القادرين بجانب عابري السبيل على 

وأشــار  المدينة   داخــل  الرئيسي  الطريق 
الرحمن  موائد  في  ملحوظا  التزايد  أن   ":
ــى تــحــتــوي على  ــت داخـــل مــديــنــة جــالــو وال
خمسة موائد على الطريق الرئيسي وداخل 
في  الرئيسية  المساجد  بعض  و  المدينة 

وسط المدينة ".
 وأوضح امقرب :" أن الموائد تحتوي على 
توفر  إلــى  إضافة  جاهزة  غذائية  وجبات 
يذكر   " والتمور  الحليب  من  كبيرة  كميات 
أن :" منذ سنوات مضت تزينت مدينة جالو 

بشهر رمضان بموائد الرحمن .

انتشار موائد الرحمن في مدينة جالو
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مجلس النواب يدعو أعضائه إلى جلستين تشاوريتين

إقريط يطالب بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي

ورشة عمل حول السلم االجتماعي 
والتنمية المحلية داخل بنغازي

وصول سفينة محملة بنحو 15 ألف طن 
من القمح إلى ميناء البريقة

»البنيان المرصوص تسيطر على
 حي الـ»700« جنوب سرت

محطة درنة تعود للعمل بقدرة إنتاجية 25 ميغا واط

رئيس الوزراء اإليطالي يصف تدخل 
الناتو في ليبيا بالعملية الخاطئة

وص���ف رئ��ي��س ال�����وزراء 
تدخل  رينزي  ماتيو  اإليطالي 
ح��ل��ف األط��ل��س��ي ال��ن��ات��و في 
ل��ي��ب��ي��ا ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��خ��اط��ئ��ة 
للصحفيين،  ري��ن��زي  وق����ال 
منتدى  أع��م��ال  ه��ام��ش  على 
االقتصادي  بطرسبورغ  سان 
ال����دول����ي ف����ي روس����ي����ا، إن 
لتخفيف  اآلن  تهدف  الجهود 
في  وإن����ه  ليبيا  ف��ي  ال��ت��وت��ر 
التوصل  يجب  المرحلة  هذه 
شأنها  من  ليبية  حكومة  إلى 
الواقع،  في  والتأثير  الحكم 
جلب  على  ق���ادرة  تكون  وأن 
ال���س���ام ل��ل��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي، 
م��ش��ددا ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال���دور 
موسكو  أن  وع��ل��ى  ال��روس��ي 
إيجاد  أجل  من  جهودا  تبذل 

قرار مقبول من الجميع . 
أوباما ومحمد بن سلمان 
يؤكّدان على دعمهما لحكومة 

الوفاق الوطني

األمريكي  الرئيس  اتفق 
باراك أوباما وولي ولي العهد 
بن  محمد  األم��ي��ر  السعودي 
دع���م حكومة  ع��ل��ى  س��ل��م��ان 
ليبيا،  ف��ي  ال��وط��ن��ي  ال��وف��اق 
البيت  ن��ش��ره  ب��ي��ان  ب��ح��س��ب 
األبيض عقب لقاء المسؤولين 
الجدير  وم��ن   ، واشنطن  في 
وزارة  صفحة  أن  ب��ال��ذك��ر، 
الخارجية األمريكية كانت قد 
تصريحا  يومين  منذ  نشرت 
تجديد  ف��ي��ه  ي��ؤك��د  ألوب���ام���ا 
ال���دع���م ل��ح��ك��وم��ة ال���وف���اق 
التنظيم  تكبد  والتي  وقواتها 
في  فادحة  خسائر  اإلرهابي 
مضيفاً  س���رت،  ف��ي  معقله 
أصبح  اإلرهابي  التنظيم  أن 
التحالف  وأن  دفاع  حالة  في 
أكثر  على  اآلن  حتى  قضى 
م��ن مئة وع��ش��ري��ن م��ن ق��ادة 
حسب  ال��م��ت��ط��رف  التنظيم 

تصريحاتهم .

أعلن   � ال��وس��ط  ب��واب��ة 
لقطاع  اإلع��ام��ي  المكتب 
محطة  أن  درن���ة  ال��ك��ه��رب��اء 
للعمل  عادت  البخارية  درنة 
بقدرة إنتاجية 25 ميغا واط 
، وأضاف المكتب اإلعامي 
ع��ب��ر ص��ف��ح��ت��ه ال��رس��م��ي��ة 
ب���»ف��ي��س��ب��وك« ف���ي س��اع��ة 
أن  السبت  مبكرة من صباح 
»بعد  للعمل  ع��ادت  المحطة 
إثر  لفترة طويلة جًدا  توقف 
األشهر  الذي طالها  الحريق 

السابقة«، مشيًرا إلى أنه في 
انتظار دخول باقي الوحدات 
بنغازى  ش��م��ال  محطة  ف��ي 
ل��ي��ت��ح��س��ن وض���ع ال��ك��ه��رب��اء 
بالمدينة ، وكان مدير مركز 
التحكم 30 بالشركة العامة 
حسن  بنغازي،  في  للكهرباء 
م��ح��م��ود ال��ق��م��اط��ي، أرج��ع 
األحمال  طرح  أزم��ة  تواصل 
بسبب  الشرقية  بالمنطقة 
وفقدان  التوليد  في  العجز 
ال���رب���ط م���ع م��ص��ر ، وق���ال 

القماطي ل�»بوابة الوسط« إن 
عجز التوليد بمحطة كهرباء 
خروج  بسبب  بنغازي  شمال 
الخامسة  ال��غ��ازي��ة  ال��وح��دة 
منذ  ميغاواط   250 بقدرة 
باإلضافة  الماضي،  االثنين 
الربط مع مصر  إلى فقدان 
وي���ق���در ب������100 م��ي��غ��اواط 
المطلوبة  واألح��م��ال  يومًيا 
تقدر ب�900 ميغاواط، حيث 
تعمل الشبكة الشرقية حالًيا 
بما يقدر ب�500 ميغاواط .

ق���ال م��ص��در ع��س��ك��ري ت��اب��ع ل���ق���وات »ال��ب��ن��ي��ان 
ال��م��رص��وص« إن ال��ق��وات ال��م��راب��ط��ة ف��ي م��ح��ور حي 
ال�»700« الواقع جنوب سرت تمكنت من السيطرة عليه 
بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم »داعش وأوضح المصدر 
األسلحة  أن��واع  كل  خالها  استخدمت  االشتباكات  أن 
»البنيان  ق��وات  دح��ر  وش��ه��دت  والمتوسطة،  الثقيلة 
مواقع  م��ن  وط��رده��م  »داع���ش«  ال��م��رص��وص« عناصر 
تمركزهم وتحصنهم بالمنازل العالية في ل�»700« ، كما 
أوضح المصدر أن »الدواعش لم يتبق منهم إال عدد من 
القناصة جاري القضاء عليهم بقوة المدفعية والجراد 

والراجمات من قبل البنيان المرصوص .

ميهمت  في  أم  السفينة  البريقة  ميناء  إلى  وصلت 
ال��ك��وك، حيث  ج��زر  علم  تحمل  وال��ت��ي  إرس���وي  اكيف 
الرسمية  صفحته  في  للميناء  اإلعامي  المكتب  قال 
إن السفينة محملة بحوالي خمسة عشر ألف طن من 
 ، يوم أمس  بتفريغ شحنتها  وإنها بدأت  القمح،  حبوب 
ومن الجدير بالذكر، أن السفينة إتش سي باولينا كانت 
من  بتفريغ شحنتها  الماضي  األسبوع  نهاية  قامت  قد 
للكهرباء  العامة  بالشركة  والخاصة  العامة  البضاعة 

بمحطة الزويتينة .

عضو  إق��زي��ط  بالقاسم  دع��ا   / ال��وس��ط  ب��واب��ة 
مجلس الدولة -الذي ال يزال يثير جدالً حول قانونية 
تشكيله- إلى البحث في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي 
تعمل  ال  الحالية  المجموعة  إن  قائاً  الوفاق،  لحكومة 
كما هو منتظر منها«وأضاف إقزيط في تصريحخاص 
للعيان عدم قدرة  »يبدو واضًحا  الوسط«:   »بوابة  إلى 
الحالية وعدد أفراده على الوصول  المجلس بتشكيلته 
عملية  وح��دة  ليكون  والتجانس،  التوافق  من  نوع  ألي 
الكبير  المتناقضات  كم  مع  التعامل  على  ق��ادرة  مهنية 
على األرض وقال إن »المجلس عجز عن انتزاع موافقة 
البرلمان على حكومته، وأخفق بشكل فاضح في تقديم 
الغطاء السياسي واإلعامي وتوفير الموارد الضرورية 
القتاع تنظيم »داعش« من مدينة سرت، وما تحقق من 
الليبيين  تقدم كبير نحو سرت محركه األساسي غيرة 

على وطنهم .

الرقابة اإلدارية : الجمعيات ستباشر بتوزيع السلع اإلثنين المقبل

صرح المستشار اإلعامي لمجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي بأن 
النواب ضرورة  بالسيدات والسادة أعضاء مجلس  النواب تهيب  رئاسة مجلس 
حضور جلستي يومي االثنين والثاثاء التشاوريتين على تمام الساعة الواحدة 
ظهًرا بمقر مجلس النواب الموقت في مدينة طبرق دار السام وأضاف المريمي 
أنه لألهمية ُيرجى من جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحضور 

في الزمان والمكان المحددين .

الرقابة  بهيئة  اإلع���ام  مكتب  أعلن 
بتوزيع  ستباشر  الجمعيات  أن  اإلداري���ة، 
يوم  من  المواطنين  على  التموينية  السلع 
بيان  ف��ي  المكتب  وق���ال  اإلث��ن��ي��ن  ال��غ��د  
وزارة  مع  بالتنسيق  سيتم  اإلع��ان  إن  له 
وذل��ك   ، المؤقتة  بالحكومة  االق��ت��ص��اد 
قوائم  إلى  البلديات  غالبية  إحالة  عقب 
الجمعيات العاملة، مضيفا أنه تم تحديد 
أمام  الجمعيات االستهاكية  فتح  مواعيد 

الساعة  م��ن  ستكون  حيث  المواطنين، 
الرابعة مساء،  الثانية عشرة ظهرا وحتى 
منتصف  إلى  ليا  العاشرة  الساعة  ومن 
الليل،وأكدت هيئة الرقابة على ضرورة أن 
الحرس  وأجهزة  االقتصاد  مراقبات  تقوم 
وم��راق��ب��ة  بمتابعة  ب��ال��ب��ل��دي��ات،  ال��ب��ل��دي 
الجمعيات االستهاكية، من ناحية التقيد 
بالحصص واألسعار ومواعيد فتح وإغاق 

الجمعيات .

أقامت الهيئة العامة للشباب ورشة عمل للشراكة 
داخل  المحلية  والتنمية  االجتماعي  للسلم  المحلية 
االجتماعي  السام  تقييم  إلى  تهدف  بنغازي،  مدينة 
هذه  منظمي  بحسب  بالمدينة،  الخاصة  واالحتياجات 
إلى  تسعى  بأنها  الورشة  على  القائمون  وأفاد  الورشة 
وضع أساسات صحيحة لتقوية العاقة بين المؤسسات 
وقادة الرأي العام، كما شارك في هذه الورشة عدد من 
الناشطين في مؤسسات المجمتمع المدني بالمدينة .

البعثة األممية تصدر تقريرها الشهري حول الوضع اإلنساني في ليبيا

وزير الداخلية التونسي: مستعدون لمواجهة أي خطر قادم من ليبيا

ضبط لحوم فاسدة في 13 ثالجة بميناء الخمس البحري

أصدرت بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا تقريرها الشهري حول الوضع اإلنساني 
الخامس  من  الممتدة  الفترة  في  ليبيا  في 
عشر من مايو إلى الخامس عشر من يونيو 
الوضع في سرت  أن  التقرير  وذكر  الجاري، 
إلى  تقارير  تشير  مستقر حيث  غير  زال  ما 
على  والقصف  العسكرية  العمليات  تزايد 
المزيد من األسر  بتهجير  المدينة، ما يهدد 

شهر  التقرير  وص��ف  للخطركما  المعرضة 
الاجئون  يشهده  مأساوي  شهر  بأنه  مايو 
والمهاجرون ممن يسعون للوصول إلى أوروبا 
في ظل تصاعد عدد القتلى والمفقودين على 
سواحل ليبيا وذكر التقرير أن كا من برنامج 
العالمية  الصحة  ومنظمة  العالمي  األغذية 
يواصان توفير الغذاء والمساعدات الطبية 

المنقذة للحياة

الهادي  التونسي،  الداخلية  وزير  قال 
م��ج��دوب، أث��ن��اء زي����ارة أداه����ا أول أم��س 
الجمعة إلى منطقة بن قردان إن »الوحدات 
األمنية التونسية على درجة من الجاهزية 
لصد أي خطر، ومستعدة لمواجهة ما قد 
المستقرة  غير  األمنية  األوضاع  ينجم عن 
في التراب الليبي التي هي ليست بجديدة 
لمواقع  وف��ًق��ا  التونسي،  ال��وزي��ر  وأض���اف 
الحدود  على  الوضع  أن  تونسية،  محلية 

في  موجودة  التهديدات  أن  رغم  »مستقر 
»ال  أنه  إلى  مشيًرا  العالم«،  من  مكان  أي 
التصدي  يبقى  وإنما  قلًقا  يوجد ما يشكل 
ال��زي��ارة  ، ومثلت  ل��إره��اب ه��و األول��وي��ة 
مناسبة تابع خالها المجدوب ظروف عمل 
الحدود  على  المتمركزة  األمنية  الوحدات 
جاهزيتها  م��دى  وعلى  الليبية   � التونسية 
هذه  في  األمني  العمل  سير  على  ووق��ف 

»المناطق الصعبة« حسب قوله .

إدارة مكافحة  تمكنت   �
ال���ج���ري���م���ة ف����ي ال��خ��م��س 
ث��اج��ة   13 ض���ب���ط  م����ن 
منتهية  لحوم  تحمل  تجميد 
صالحة  وغ��ي��ر  الصاحية 
ل����اس����ت����ه����اك اآلدم�������ي 
ف��ي  اإلدارة  وأوض����ح����ت 
»الفيسبوك«  على  صفحتها 
المضبوطة  ال��ث��اج��ات  أن 
ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة ال��س��اح��ل 
الستيراد اللحوم، وكان مركز 
أف��رج  ق��د  الخمس  ج��م��رك 
عنها أول من أمس الخميس 

وقالت  ال��ج��اري  يونيو   16
»بناء  أنه  بيانها  في  اإلدارة 
إدارة  أعضاء  تحريات  على 
مكتب  ال��ج��ري��م��ة  مكافحة 
ال��خ��م��س ت��اب��ع��ت ع��ن��اص��ر 
ال��ث��اج��اث  خ���روج  اإلدارة 
الخمس  م��ي��ن��اء  ب��واب��ة  م��ن 
البحري، حيث لوحظ وجود 
رجب  ص��اح  عقيد  السيد 
حربيش وهو يشرف بنفسه 

على خروجها.
أع��ض��اء  أن  وأض���اف���ت 
الجريمة  م��ك��اف��ح��ة  إدارة 

م��ك��ت��ب ال���خ���م���س ق���ام���وا 
المذكورة  الثاجاث  بضبط 
وإدخ���ال���ه���ا إل����ى ح��ظ��ي��رة 
األم���واج ال��خ��ض��راء، وج��رى 
االستعانة بعضو من الرقابة 
ال���غ���ذائ���ي���ة، وأع���ض���اء من 
المخدرات  مكافحة  قسم 
الخمس، الذين تولوا عملية 
تفتيش الشحنة والعثور على 
اللحوم المنتهية الصاحية، 
واالب��ق��اء  حجزها  ت��م  حيث 
على  القضية  وإحالة  عليها 

الجهات ذات االختصاص.
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)1 (                
 في النهار ال يذهب لعمله .. وإن 

ذهب فال يقضي حوائج الناس وإن 
فعل فبعد تأفف و تذمر  وفي الليل 

.. ال ينافسه أحد في صالة التراويح 
)2(                    

الوسط األكاديمي .. وال أُعّمم .. 
تسمع   " القائل  المثل  عليه  ينطبق 

بالُمعيدّي خيٌر من أن تراه"
الوسط األكاديمي .. ُيعنى ِبحساب ما 
يجنيه من "ثمن" الساعات أكثر بكثير 

مما يعتني بتوصيل المعلومة 
جاهداً  يحاول   .. األكاديمي  الوسط 
فيه  اإلبداع  روح  وقتل  الطالب  عرقلة 

.. لغايٍة في نفس "الدكتور" .
تحت  ُيخفي   .. األكــاديــمــي  الــوســط 
جلباب معرفٍة زائفة جهالً ُمذقعاً .. بل 

، وِحقداً أسود .
 .. بيروقراطية   .. األكاديمّي  الوسط 

وساطة .. ُمحاباة ..
الوسط األكاديمي .. مليء بالعفن 

الوسط األكاديمي ــ وأكرر ال أُعّمم ــ 
التي  المصائب  مــن  أخـــرى  مصيبة 

ُمِنَيْت بها هذه البالد .
) 3(

ــرا  ــكــامــي ال  .. ــة  ــّي ــخــف ال الـــكـــامـــيـــرا 
االستفزازية .. هذا البرنامج .. تحول 
 .. لعنة   .. إلــى  للترفيه  مساحة  مــن 
خالل  من  بالناس  ُينكّل  صار  أن  بعد 
استفزازّية  تصرفات  من  به  يقوم  ما 
.. وسخيفة .. في بالٍد كّل شيء فيها 

يقبل التصديق كما يحتمل الكذب ..
 أنــصــح كـــّل مــن وقـــع فــريــســة لهذا 
اإلستفزاز برفع دعوى ضّد من قام به 
.. فإّنها جريمة ُيعاقب عليها القانون .

 )4( 
 .. ُمــشــّوهــاً  الــتــاريــُخ  َوَصــلـَـنــا  َلَطاَلَما 
الثالث  السلطات  فيه  أْعــَمــلـَـْت  فقد 
ما  واالجتماعية(  والدينية  )السياسية 

َجعلُه يدور في فلكها .
أن  بعد  ــــ  فإّنني  كذلك  األمـــُر  و  ــا  أّم
قــراءة روائــع أمين معلوف  فرغُت من 
 ، بالداسار  رحلة   ، األفريقي  ليون   :
القرن   ، طانيوس  صخرة   ، سمرقند 
ــ  ــائــهــون  الــّت  ، بــيــاتــريــس  بــعــد  األول 
أتساءل :. لماذا ال ُيَدّرُس التاريُخ من 

خالل مثل هذه الروايات ؟
بخيال  ممزوجاً  الــتــاريــَخ  نقرأ  فــأْن 
، خــيــٌر مــن أن نقرأه  مــبــدع  عــبــقــرّي 

مشحوناً بكذٍب ُصراح 

)5(
ـ ليست سياسّية  ـ نحن الليبيونـ  أزمتناـ 

وال إقتصادية .
هذه المسرحيات الهزلية التي نعيشها 
غالء  إلــى  الكهرباء  إلــى  السيولة  من 

األسعار
هذا الجشع ...

وهذه الجرائم )قتل ، اختطاف ، ابتزاز 
وال  سياسة  أزمــة  تعكس  ال  سرقة(   ،
أزمة أخالق  إّنما هي   ، اقتصاد  أزمة 

بامتياز .
نعم ..

أزمتنا أزمة أخالق 
وقديماً قيل :

 ** أخالِقهم  في  القوُم  أِصيَب  وإذا 
فأِقم عليهم مأتماً و عويال

فلنتحّسس .. أخالقنا 

لماذا   : المحقق 
ــج  ــه ــن ســـلـــكـــت م

اإلجرام ؟
 ال��ش��اب : أنتم من 

يدفعنا إليه . 
أيها  إجــابــتــك  وضـــح   : المحقق 

المجرم
 ال����ش����اب : ل���م���ن س��ن��ل��ج��أ ب���ع���د أن 
قليلة  ال��ح��ي��اة  متطلبات  أصبحت 
الندرة  إل��ى  تصل  وت��ك��اد  وشحيحة 
أب������واب  وب����ع����د أن أغ���ل���ق���ت ج���م���ي���ع 

العيش الكريم . 
المحقق : أال تخافون الله وعقابه 

؟
 الشاب : وهل تظنون الله سيفرق 
ب��ي��ن��ن��ا " ك��ل��ن��ا س��ن��ح��اس��ب أن���ا وأن���ت 
وسادتك كلكم جميعًا ستحاسبون 

. المحقق : ماذا تعني؟
الشاب : "من قتل نفس بغير نفس 
قتل  ف��ك��أن��م��ا  األرض  ف���ى  أوف���س���اد 
وربما  نسرق  "نحن  جميعًا  الناس 

نقتل وأنتم فاسدون ومفسدين
أيـــن وضعت  انــظــر   : الــمــحــقــق   
نفسك ماذا سيقول عنك الناس . 
الشاب ومايهمنى وهل في يوم من 
األيام كنت فى نظرهم إنسان حتى 

اهتم لما يقولون 
المحقق: هل لديك شيء آخر .

 ال��ش��اب : نعم س��ي��دى أن��ا ل��م أكمل 
سأسألك  ولكنى  الثانوية  دراستي 

سؤال هل يولد اإلنسان مجرمًا ؟
 لن تستطيع اإلجابة سيدى 

س����ي����دى ن���ح���ن اك���ت���ش���ف���ن���ا م���ام���دى 
قبحكم ونذالتكم وتستركم ببدلكم 
ومناصبكم لذلك لم نعر أي اهتمام 
لكم نحن شركاء في اإلجرام وأنتم 
م���ن زرع ف��ي��ن��ا ال��ع��دوان��ي��ة ل��ت��ك��ون��وا 
عادلين حاكموا أنفسكم قبل إقناع 

الناس بمطاردتنا . 
المحقق خذوه لزنزانة .

في نقد
ال���ع���ق���ل   

الليبي

حوار 

عمر عبد الدائم

محمد األنصاري 

قال لي صديق حكمة بليغة نقالً عن إحدى العجائز في 
مدينتنا :

"الِعلُم دراســة ، والحكُم سياســــة"
فهل يعلم ساستنا مغزى هذه العجوز ؟

يتعرضون  ممن  الكثيرين  أن  من  يقين  على  نكون  نكاد 
أذهانهم  عن  تغيب  تحليل(  أو  )ممارسة  الحكم  لشؤون 
العسكري  )بمفهومها  القوة  أن  ويظنون  الحكمة،  هذه 
الشعوب  وإخضاع  المعجزات  صنع  على  قــادرة  فقط( 
شاشات  فتدمي   .. سلطانهم  وتــديــم  حكامها  إلرادة 
خصوصاً  العرب  الحكام  إفــراط  مشاهد  التلفزيونات 
أو  شعوبهم  تجاه  المسلح  والعنف  القوة  استخدام  في 

جيرانهم.
البطش  محلهما  يحل  والسياسة  الحكمة  تغيب  حين 
والتدمير، فمن عاصفة ال تبقي وال تذر حتى األطفال 
وحرب  الشام،  في  األهلية  بالحرب  مــروراً  اليمن  في  
الرافدين وعنف متواصل في  طائفية عرقية في أرض 
ليبيا  في  والمدن  القبائل  حرب  إلى  وصوالً  النيل  هبة 
الخاسر من كل هذه  المستفيد ومن  الحبيبة، فمن هو 

الحروب المتفرقة ؟
يقول أوباما :

"القوة الحقيقية هي أن تجعل اآلخرين يفعلون ما تريد 
من دون أن تستخدم القوة"

دول  العربية  ــدول  ال غالبية  أن  من  الرغم  وعلى   
نشهد  ما  كثيراً  أننا  إال  تصنعهن  وال  للسالح  مستوردة 
الحكام  فيها  يتباهى  التي  العسكرية  االستعراضات 
العرب بما ال يملكون ذخيرته وال صيانته وال حتى حرية 

استخدامه )فهناك شروط مجحفة للدول المصنعة على 
استخدام وتداول أسلحتها(.

نشهد هذه األيام على الصعيد الدولي تقارب الدول 
ما  استراتيجية  وتفاهمات  للسالح(  )المصنعة  الكبرى 
كانت تخطر لنا على بال، لتقي بلدانهم شرور الحروب 
ألنهم يعون جيداً مخاطر الحروب وآثارها المدمرة على 
المباشرة  وغير  المباشرة  الحرب  نتائج  ومن  شعوبهم، 

ما يلي:
• الموت الجماعي والجرحى والدمار في الممتلكات.

• المجاعات واألمراض.
• التأخر العلمي والتخلف عن ركب الحضارة اإلنسانية.

• التأثيرات النفسية على األفراد والمجتمع.
• استنزاف الموارد االقتصادية واألولية والبشرية.

• تشريد الالجئين في البلدان المسالمة.
• األضرار البيئية وتدمير البنية التحتية.

المنتشرة  الصغيرة  الحروب  من  الوحيد  المستفيد  أما 
الحروب  وتجار  السالح  تجار  المتخلفة فهم  الدول  في 
للسيطرة  والساعية  للسالح  المصنعة  الكبرى  والــدول 

على مقدرات وثروات الشعوب والتدخل
قــرارهــا  على  والهيمنة  الفاشلة  ـــدول  ال شـــؤون  فــي   
مثل  بالموارد  غنية  السكان  محدودة  فدولة  السياسي، 
وصديقة  شقيقة  وإسالمية  عربية  بدول  محاطة  ليبيا 
ُتشكل  وال  شعوبها  مع  تاريخية  أخــوة  عالقات  تربطها 
أي خطر حدودي عسكري/ أمني ، ما حاجتها لتكديس 
الذي  الوقت  ترسانة من السالح تستنزف خزينتها في 

تعاني فيه أصالً من نضوب في السيولة !

ما نحتاجه بالفعل هو سياسيين 
"الحكم  أن  يعلمون حقيقة  محنكين 
ســـيـــاســـة" ولـــيـــس قــــوة عــســكــريــة 
)لي  قاله  ما  هنا  ونذكر  مستوردة، 

كوان يو( باني نهضة سنغافورة :
"رفضُت أن أوجه موارد الدولة لشراء السالح كما يفعل 
الدولة  ــوارد  م معظم  وجهت  بل  الثالث،  العالم  حكام 
للتعليم، فتحولت سنغافورة من دويلة فقيرة مديونة إلى 
فالتعليم هو  نمواً،  العالم  اقتصاديات  واحدة من أسرع 

سر نجاح سنغافورة"
ومن  حسين،  طه  يقول  كما  والــهــواء  كالماء  فالتعليم 
أن نسمع السياسيين الليبيين أول ما  المؤسف له حقاً 
يطالبون به المجتمع الدولي من دعم هو "السالح" وجل 
ليبيا  السالح عن  رفع حظر  كيفية  هو  بالهم  يشغل  ما 

وكأن ما ينقصنا هو المزيد من التسليح والدمار ؟!
سياسي  تسمع  عندما  القادمة  المرة  في  القارئ  أخي 
ليبي/عربي يتحدث عن التسليح/الحرب، فكر ملياً وال 
تسمح له بدغدغة غرائزنا البدائية ولنتساءل لمصلحة 

من يعمل ؟
والمستهلكة  المستوردة  الدول  لمصلحة  ليس  بالتأكيد 
الـــدول  ولــكــن لمصلحة  )بــلــدانــنــا وشــعــوبــنــا(  لــلــســالح 
بصفقات  اقتصادها  ينتعش  التي  والمصنعة  المصدرة 
السالح باألرقام الفلكية للدول العربية والتي ال يكتوي 

بنيرانها إال شعوبها !
الَمَحُلّ  َوهــَي  أّوٌل  ُهَو  الّشْجعاِن..  َشجاعِة  َقبَل  الــّرأُي 

الّثاني.

لعنة الس���الح!

أماني عبد الدائم 

حسن منصور 

حين نلتقط ِنتاج مايجري من دمار، 
من الفكر للجمادفي المشهد الليبي 

بأصعدته المتهاوية،.
نعّول دائماً بالمشجب الشهير

جذور  بكونه   ) السابق  النظام   (
نعاني  واليوم  اآلسنة  التأخر 
ومتناسين  ناسين   ! الضالة  فروعُه 
المجهودات الجادة بتصحيح مسار 
من  شيٍء  البطيء،ومنح  الموت 
الحياة لكل الطرق الملبدة بالتأخر 
. بناُء دولةٌ واعدة وحضارية تحتاج 

لخطط مغايرة لما كان.
الماضي  بنتائج  التشبثت  وعدم 
ليس   - جملة  على  مستندين 
بل   - كان  مما  أفضل  باإلمكان 
السعي لخطوات حديثة تستند على 
والنفسي،وأشير  العلمي  البحث 
في  ساهمت  التي  العوامل  ألكبر 
وهي  لــلــدمــار،  خصبة  بيئٍة  وجود 
المؤسسة  تلك  التعليمية  الحركة 
التي ُتعِّد الطفل إلى مواطن،هنالك 
التعليم  عليه  كان  مما  كبيرة  فجوة 

التربوي في النظام السابق.
وقد إزدادت الهوة اتساعاً بالمناهج 
على  لتنشئة طفل  تتناسب  ال  التي 
في  صحيح  فيسيولوجي  أساس 
المنهج  يزال  ال   - الــراهــن  الوقت 
يعتمد على التلقين والحفظ فقط - 
وسكب معلوماٍت فاليستطيع الذهن 
كانت  استيعابها،إذا  لطفل  الغض 
تستوعب  ال  الرضيع  الطفل  معدة 
واحدة،فكيف  دفعةٌ  الطعام  كميات 
حوله  لما  الُمكتشف  الطفل  بذهن 
المعرفة  من  الكم  لهذا  يتعرض 
منها  يستوعب  لن  التي  المتراكمة 

شيئا . 
التلقين  أن  الدراسات  أثبتت  كما 
بناء  في  فشاًل  الوسائل  أكثر  من 
اإلدراكي  المستوى  الذهن،ورفع 
للطفل وتتدفعه للكسل الذهني،في 
إحدى صفحات كتاب اللغة العربية 
تناول  ــــي  االبتدائ الثالث  بالصف 
االحتفاء باللغة العربية وزج عبارات 
تم  كيف  أدري  ال  ضخمة  فلسفية 

تلقينها للطفل .
مع  احتفالنا  ويتزامن   (  :- وهي 
هذا الِحراك المتفاعل الحادث في 
ليبيا،الناتج عن مجاهدات اكتشاف 
ــــــــــى  وتأكيدها،والتعرفعل الهوية 
من  الُمنتفضة  الذات  تضاريس 
عن  التعبير  الركام،وممارسة  تحت 

مكوناتها وتتطلعاتها . 
السلوك  الفكر،وفهم  وعاء  اللغة 
واألداء،وهي وسيلة الحوار،وتحديد 

المعاني،وإبداع الصور ( . 
طفل بسن الثامنة أو التاسعة كيف 
بمــّداركه أن يستوعب كلمة ) وعاء 
الفكر ( أو الفكر؟هنا تجدر اإلشارة 
عن سقوط علم النفس التربوي من 
ناحية النمو العقلي للطفل،وإنَّ هذه 
دون  للتبلد  بالطفل  تزج  المناهج 

استخدام العقل.
الذهني  النشاط  إغفال  تم  فقد 
الخطة  في  للطفل  والحركي 

الدراسية للتعليم.
حيث يتم التركيز الدائم ) استكمال 
المنهج  أي   ) الدراسية  الخطة 
دون  للطفل  إكراهاً  وتلقينه  المقرر 

استيعاب.
الرسم  حصص  سلب  يتم  وبل 
أرواحهم  من  ليستلوا  والرياضة 
أدمغتهم. ليحشوا  الُمرهقة 
وُيْترك  اآلثــمــة  الخطى  وتستمر 
التي  المهمة  باألساسيات  التركيز 
من  لتنقله  وباإلضافة  عليها  يرتكز 
المعلومات  تلك  بكم من  عام آلخر 
هذا  النسيان  لمكب  الذاهبة 
الطفل  بذهن  المتالحق  النقر 
مواطناً  يعّده  أن  بداًل  ذهنه  وشّل 
ليكون  أجمل،أعده  لوطن  صالحا 
والتدمير. للقتل  متعطشاً  إرهابياً 
توافد شباب  اليوم من  فما نشهده 
المتشددة  للتنظيمات  مراهقين 
كان نتاجاً للتلقين األعمى والحفظ 
دون تفكير،فانقادوا لحفظ الفتاوى 
ضد  للجهاد  المحرضة  السامة 

اإلنسانية . 
مع توافد انهيار النظم المعرفية 

واألخالقية 
بتسلل 

السلبية 
لنسبة كبيرة 
من الناجين 

من قبضة 
اإلرهاب،هل 

ستظل 
المؤسسات 

التعليمية تساهم بشكل أو بآخر 
بهذا؟

البيداغوجيا  لمنهجيات  تنتبه  أم 
سيتم  الخطورة،أم  لتلك  المتبعة 
تغييرها ومنح أهمية لميول الطفل 
عليه  ماذا سيكون  ليقرر  وتوجهاته 
مستقباًل حسب ميوله - كما ينص 
الطفل  -واليعد  مونتيسوري  منهج 
تامة،كما  درجات  حصيلة  ليكون 
المؤدلجة  النجاح  نظرية  تفرضها 
فقط،دون  التحصيل  درجات  على 

تفوق مصاحب لرغبة المتعلم . 
الذائقة  لتمنية  كبير  جانب  ومنح 
مهم  عنصر  بكونها  الجمالية 
لوحة  الطفل  يتذوق  للنتشئة،فحين 

ويتعرف على األلوان.
سيخلق لديه حب للجمال والطبيعة 
يتدرب  اإلنساني،كما  بناءه  وُتعزز 
والموسيقى  الشعر  تذوق  على 
وتحفيز  والنقد  باالختيار  ويساهم 
من  مابجعبته  يخرج  كي  اإلبداع 
خلق  في  مستقباًل  تساهم  طاقات 

مستقبله .
الشمولية  النظرة  تختصر  لليوم   
أو  العلمي  بالمركز  فقط  للنجاح 

الوظيفي.
بيد أن المبدع ُيدرج تحت بند

العوامل  تلك  ،وكل   ) الفاشل   (  
بشكل  ساهمت  المتفردة 
بهاوية  الوطن  بإسقاط  كبير 
الصحيحة  التربوية  العتمة،فالهوية 
ــصــرح  ال هـــو  وخطواته  للطفل 
من  خاٍل  لوطن  الثابت  المستقبلي 

الشوائب.

)الطفل بين المواطنة واإلرهاب (
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قريبا جداً سيكون ديواني األول   
بين أيدي أحبابي وحبيباتي

:

وجـوه الناس وانفعاالتهم في الشارع يمنحانني الكثير 
مـن اللحظات الشعرية!

:

حوار: حنين عمر 

ال�ساعرة حواء القمودي لف�سانيا: 

غياب دور المثقف  إحدى الكوارث التي حلت ببالدنا 
منذ زمن بعيد !

ما   ، الخاتمة  بسؤال  أبدأ  دعيني   •
قصتك مع النشر؟ 

النشر،  ، ال قصة لي مع  _ ببساطة 
فأنا حتي تاريخ حواري معك لم أدفع بأي 

مخطوط للنشر، 
لماذا اليكون لدي كتاب، رغم مرور أكثر 
الكتابة  لفعل  اقترافي  على  قرن  ربع  من 
 ، اإلجابة  أستطيع  ال  الصحفي،  والنشر 
أتدارك هذا،  أن  اآلن  أحاول جادة  فقط 
أيــدي  بين  سيكون  األول  ديــوانــي  ولــعــل 

أحبابي وحبيباتي قريبا،  قريبا.
• ح����واء ال��ق��م��ودي ه���ذا االس�����م  ل���م يكن 
األدب��ي، كيف  النشر  لبداياتك في  مرافقًا 

ُعدتي لهذا االسم؟
_ حواء القمودي،  هذا االسم الذي يرافق 
كتاباتي اآلن ، أستغرق خمسة عشر عاما 
منطقة  من  بنت  فأنا    ، نصوصي  ليتوج 
سوق الجمعة من طرابلس ، وهي منطقة 
من  ــا  أن ثــم   ، وتقليدية  محافظة  تعتبر 
باسمه  التصريح  عليه  سهال  ليس  جيل 
أول  لذا حين نشرت   ، كاتبة  أنني  ألعلن 
عــام 1982وكــانــت  أغسطس  في  مقالة 
الحين  ذلك  ومنذ  اللبناني،  الجنوب  عن 
ــي حــتــى اخـــتـــرت اســم  ــائ تـــعـــددت أســم
 ، المغربي  دالل  الفلسطينية  الشهيدة 
وكانت أول مقالة بهذا االسم في فبراير 
المكرونة  )بين  المقالة  1983وكان اسم 
نص  أو  كــان  ثم  الشرفاء(،  وبين  الحارة 
شعري ينشر وبهذا االسم في ذات العام ، 
ال أنسي أن أذكر أن الصحيفة الليلية التي 
احتضنت كتاباتي األولى وأنا مازلت على 
مقاعد الدراسة هي صحيفة الجماهيرية 
أما  الطالب،  صحيفة  كانت  ثــم  آنـــذاك 
مجلة الفصول 4. والتي تصدر عن رابطة 
احتضنت  فقد  الليبيين  ــاء  واألدب الكتاب 
ــــــي عــام  كــتــابــاتــي مــنــذ عـــام 1991،وف

1993نشرت بها مجموعة من نصوصي 
النصوص  ترافق  دالل  ،وظلت  الشعرية 
أول  ألنشر   2000 عــام  حتى  الشعرية 
نص شعري باسم حواء القمودي ، وعنوان 
النص:  وعاداتها( جزء من  : )هي  النص 

من عاداتها.
أن تقول صباح الورد للطائر الذي يتحدى 

هدير الوقت
لشمس  أزرق  مدًى  جناحيه  فــارداً  ويغرد 

يوم جميل
العالقة  المطر  قطرات  بلسانها  تلحس 

بالنرجسة الناصعة البياض
تشتم عبق التراب الشبعان

وتصهل بالضحك حين يبتسم البحر.
• ألي مدرسة تنتمي الشاعرة؟

أظن  أنتمي؟   شعرية  مدرسة  _ألي 
أني ال أعرف إجابة هذا السؤال،  ولست 
شعرية  مــدرســة  ألي  بتصنيفي  مهتمة 
تصنيفنا  يمكن  وجيلي  أنني  أظــن  وال   ،
بين  نتناثر  فنحن   ، مــا  لــمــدرســة  تبعا 
 ، األلــفــيــة  ونــهــايــة  الثمانينات  منتصف 
وبعض المتابعين لتجربتنا اعتبرنا تجارب 
شعرية منفردة،  أي لكل شاعر وشاعرة 
متعمقة  دراســة  ربما  ولكن  خصوصيته، 
الشعرية   تجربتنا  مالمح  تكشف  وجــادة 

بشكل عام ثم تميز كل تجربة. 
الشعراء  م��ن  الكثير  ه��ن��اك   •
يصرحون أن لهم طقوس خاصة عند 
وظ��روف     طقوس  ه��ي  فما  الكتابة، 

الكتابة لدى الشاعرة؟
_ بين الظروف والطقوس وشيجة ما    
هل ثمة طقوس ؟ ربما ، لكنني ال أستطيع 
القبض على تفاصيلها،  ألنها تتغير، فأنا 
إن  الشعرية  اللحظة  على  أقبُض  أحيانا 
صحت التسمية ،وأنا في المطبخ ، وفي 
 ، السرير  قرب  تتقرفص  أجدها  أحيان 

جريدة  قصاصة  علي  أكتبها  أحيان  وفي 
ــهــا فــاجــأتــنــي وأنــــا أحــتــســي قهوتي  ألن
وهي  التقطتها  مرة  ذات  قربي،  واألوراق 
أستقلها  كنت  التي  الحافلة  قــرب  تطير 
من  الليبية  المؤسسات  بين  ركضي  أثناء 

أجل راتبي .
على  وتعرفي  انهماري  بدايات  في  ربما 
الطقوس  تلك  لــي  ــان  ك الــشــاعــرة  ذاتـــي 
نوع  وربما  والعطر  الشموع   ، الرومانسية 
من الثياب أحبها ، إذا ليس ثمة طقوس 
اعتبار ظرف  اليمكنني  وكذلك   ، محددة 
ما هو من يفجر اللحظة الشعرية ، لكنني 
الناس  ووجـــوه  الــشــارع  أن  أعتبر  دائــمــا 
في  تفاصيلهم  تتبع   ، انفعاالتهم  ،مرتقبة 
اللحظات  من  الكثير  يمنحني  ما  لحظة 
وجوه  إلى  النظر  كثيرا  أحب   ، الشعرية 
الـــنـــاس، وكــثــيــرا جـــدا أعــشــق األطــفــال 
فيها  يكونون  التي  اللحظة  تلك  واقتناص 
سجيتهم  على  الكبار،  عالم  من  أحــرارا 
ــطــاقــة الــخــالقــة،   ، يــمــنــحــونــنــي تــلــك ال
حيث  ــكــر،  ــب ال األرض  ـــى  إل يــعــيــدونــنــي 
، ربما هذه  األولى  األشياء في طزاجتها 
أحلى الظروف ، ولكن أروعها هو الحب 
هذا  في  منغمرة  وهي  الــذات  اقتناص   ،

الفعل الخالق الحب .
كتابة  فكرة  الشاعرة  تسند  هل   •
تفاصيلها،  حول  بالقراءة  القصيدة 
وك��ي��ف ت��ت��ش��ك��ل ال��ق��ص��ي��دة ل��دى 

الشاعرة؟
شاعرة   وأنــت  ياصديقتي  أظن  ال   _
عندنا  ستتشكل  الــقــصــيــدة  أن  ــضــا،  أي
تشكلها  حــول  بالقراءة  حولها،  بالقراءة 
وتفاصيلها، الكتابة الشعرية عمل فردي، 
وإن كان يمتحي مما حوله،  يسترق الصور 
وأحــيــانــا بعض الــكــلــمــات،  يــجــاور حزن 
اآلخرين ويصفق لطيرانهم، وحين ينصهر 
شعريا  نصا  ستنهمر  ــذات  ال مرجل  في 

يكون توقيعه باسمي.
وه��ل  ال��ن��ث��ر،  بقصيدة  م��ارأي��ك   •
هناك بليبيا من برع فيها من شعراء 

وشاعرات قدامى وجدد؟
_قصيدة النثر، هكذا هي ، وتجربتها في 
ومدهشة،  ومتقدمة  متميزة  تجربة  ليبيا 
لمعرفة  ونقد  دراســة  إلــى  بحاجة  وهــي 
مدونة  في  وتحققها  وتجلياتها  فيوضها 
المخضرم   شاعرنا  لكن   ، الليبية  الشعر 
الشاعر   ، وفاطمة  والحب  الــوردة  شاعر 
علي صدقي عبد القادر  اقتحم الحصون 
الكالسيكية وقفز حواجز التفعيلة وركض 
مع الشعر الحر، ليفتح أبوابه باكرا تجاه 

قصيدة النثر، هذه القصيدة التي منحت 
الواقع  وجعلت  زخما  الشعرية  التجربة 
شعراء  أسمي  أن  ــد  أري ال   ، ثانية  حياة 
أنسي  ال  ،حتي  القصيدة  وشاعرات هذه 
اسما ، لكنها تجربة مهمة للشاعرة الليبية 
األنثوي   النص  منحت  النثر  قصيدة   ،
ترصع  الحكاية  ،وجــعــلــت  حــريــة  فــضــاء 
ينسدل  خالبا  ثوبا  الصغيرة  بتفاصيلها 
مكنوناته  فيعري   ، األنــثــى  جسد  علي 

ويشي بتفاصيل ولعه .
• ماذا يشكل لك الزمان والمكان في 

كتابة القصيدة؟
قصيدتي  فــي  والــمــكــان  ــان  ــزم ال  _
أي  أن  أظن  لي  بالنسبة  يشكالن  مــاذا   ،
الزمن  مــن  نزعه  اليمكن  إبــداعــي  عمل 
الذي يتشكل به ، وال األمكنة التي تضفي 
للنص  القراءة  ربما  مختلفا،  مذاقا  عليه 
تكتشف معالم األمكنة والزمان من خالل 
الصور والرؤي التي تشكل معماره الكلي، 
،ولكن  الزمن في نصي مختبيء  أن  أظن 
المكان بارز جدا ، يمكنك لمسه ، يمكنك 
معرفة تفاصيله ، ورؤية البحر والشمس، 
هــل جرفتني   ، الــبــحــر  ــحــة  رائ وتــنــشــق 

المبالغة؟ ربما.
• هل توافقين على العزلة التي يضع 
أنفسهم؟وهل  المثقفين  بعض  فيها 
المثقف  مشاركة  بضرورة  تعتقدين 

للسياسي في قراراته أم ال؟
أحد  أظنه   ، المثقف  دور  غياب   _
زمن  منذ  بــبــالدنــا  حلت  الــتــي  ــكــوارث  ال
الثقافة  أهل  إلى  ينظر  فالسياسي  بعيد، 
صار  حين  وخــاصــة  كمهرجين،  والفكر 
ومطبلين،  أبـــواق  مجرد  منهم  البعض  
وهكذا حتى وصلنا إلى يومنا هذا،  أثناء 
هيأة  وفد  ،ضمن  بنغازي  لمدينة  ذهابي 

دعم وتشجيع الصحافة  
"مفتاح  الصحفي  الشهيد  فــي  لــلــعــزاء 
ببعض  الــمــتــعــجــل  ــي  ــائ ــق ول  ،" ـــد  ـــوزي أب
األصدقاء لعزائهم  أتذكر حديثي السريع 
التصعيد  عن  المفتي  محمد  األستاذ  مع 
ضمن  ببنغازي  ابــتــدأ  والـــذي  العسكري 
عملية الكرامة ، كيف أن الدكتور المفتي 

قال، ليس وقت التصعيد العسكري؟
يكتب  يفتأ  لم  المفتي  محمد  واألستاذ   
الليبي  للوضع  وتحليله  الــرزيــنــة  أراؤه 
من  وغــيــره   ، عملية  لحلول  واقــتــراحــه 
العوكلي،  ســالــم  الــشــاعــر  مــثــل  الــكــتــاب 
والدكتور عطية األوجلي، واألستاذ عيسي 
عبد القيوم، والدكتورة أم العز الفارسي، 
األسماء  وهذه  المقهور،   عزة  واألستاذة 

هــي مــجــرد مــثــل ، واالســـتـــدالل هــو أن 
أظن  ،ال  المشهد  في  وغيرهم  سياسيينا 
أنهم اهتموا يوما بما يكتبه المثقف الليبي  
رغم وجود مكاتب إعالمية تتبعهم يديرها 
أناس العالقة لهم باإلعالم وال دراية لهم 

بالمشهد الثقافي الليبي.
في  وأع��م��ال��ك  نشاطاتك  م��اه��ي   •

ليبيا مؤخرا وخارجها؟
الثقافية  الحياة  أصــاب  ركــود  _ثمة 
بنا  المحيطة  للظروف  نظرا  بالدنا،  في 
شاركت  الــذي  للنشاط  بالنسبة  جميعا، 
مشاركتي  هــو  ليبيا،  خـــارج  مــؤخــرا  بــه 
بمهرجان مراكش الدولي للشعر، كان في 
كان إصــراراي  أبريل،  وقد  أواخــر شهر 
كل  رغــم   ، المشاركة  هــذه  على  عجيبا 
الصعوبات ، والتي تبدأ بفرض التأشيرة 
علينا كليبيين،  وطبعا القنصلية المغربية 
ثمة  إذا  التونسية،   ــاألراضــي  ب صـــارت 
القنصلية  إلى  للذهاب  تونس  إلى  رحلة 
أي  نزول  سيكون  تونس  وفي  المغربية،  
المطارين  بإحدى  ليبيا  قادمة من  طائرة 
، صفاقس أو المنستير ، وهذا المهرجان 
مراكش  مهرجان  جمعية  تنظمه  ــذي  وال
الظولي للشعر ، هو مهرجان محلي ، أي 
يخفى  وال   ، شأني  من  هو  التذكرة  ثمن 
 ، ليبيا  فــي  الــــدوالر  لسعر  حــدث  مـــاذا 
الشقيقة   بتونس  الليبي  الدينار  ولقيمة 
اجتزت  ذلــك  ورغـــم   ، رحــلــة صعبة  هــي 
وبكيت   ، بالمشاركة  واستمتعت  صعابها 
وأنا أشارك شعراء من أغلب دول العالم 

بكيت وأنا أسمع اسم بالدي  ليبيا. 
أما بالنسبة لمشاركاتي في الداخل ، فكان 
متميزا بمشاركتي في ندوة عن المبدعة 
هذا  والنشاط   ، النعاس  مرضية  الكاتبة 
بتوقيع أصدقاء دار الفقيه حسن والذين 
عودونا بنشاط ثقافي أول ثالثاء من كل 
والتي  الشعرية  األمسية  وكانت   ، شهر 
سعيت لها تكريما لوجود الشاعرة وجدان 
عياش بطرابلس وكان يوم 24ديسمبر هو 
اليوم المقرر لألمسية ،بمشاركة الشاعرة 
التي  الــظــروف  ورغـــم   ، محفوظ  حــنــان 
كانت بذلك اليوم ، لكنها كانت من أجمل 

األمسيات .
أنسى  وال   ، القصائد  إلقاء  تبادلنا  حيث 
به  حبانا  الـــذي  المتميز  التقديم  ــك  ذل
الــفــنــادي ، و فــحــوي  ــس  ــون ي ـــاذ  األســـت
 ، األســبــوع  بذلك  المتميزة  المناسبات 
والعيد  الــشــريــف  الــنــبــوي  الــمــولــد  حيث 

الخامس والستين الستقالل ليبيا.

هي  الليبي،  القطر  في  مميز  أنثوي  صوت  الوطن،  بلون  شاعرة  القمودي"  "ح��واء 
قنديل الشعر جعلت الكتابة طرقات طويلة ومظلمة، من دون الشعر.

 أجريُت معها حوار عن تجربتها الشعرية، وأجابت ضاحكة كتعليق على تأخرها في 
اإلجابة وعن امتناعها عن إجابة أسئلة أخرى: بعد صباح الخير حنين.. انا جوزائية، 

مزاجي غريب ، استعجليني كي اجيب !
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د. آمال الهنقاري

شهر رمضان شهر عبادة
 أم ترفيه؟!

ــل إلـــيـــنـــا فــــي بــعــض  ــخــي ي
الـــعـــبـــث  أن  ــــــان  ــــــي األح
فى  نــراه  الــذي  البرامجى 
رمضان  شهر  فى  عــام  كل 
ولــكــن   ، ــا  ــئ شــي ــل  ــمــث ي ال 

بين  يحمل  نجده  أبعاده  في  قليال  تمعنا  ما  إذا 
ونظريات  أفــكــار  على  ويعتمد  الكثير،  طياته 
فقد   ، البعيد  المدى  على  أكلها  تأتى  تدميرية 
حولنا شهر رمضان المخصص للعبادة إلى شهر 
التكاسل  ألنفسنا  نحلل  وبدأنا   ، وسهر  ترفيه 
المتنوع هو  األكل  مهرجان  وجعلنا  العمل  وترك 
السمة الواضحة والمرتبطة بهذا الشهر الكريم 
تغيير  فى  بدأنا  متى  تحديدا  نعرف  ال  ،ونحن 
مسار معاني هذا الشهر الكريم،ولكننا بالتأكيد 
بدأنا نحصد ما زرعنا، ووجدناه حاضرا أمامنا 
لمستوى  ترتقي  ال  برامجية  فوضى  شكل  في 
نفسها  تكرر  مسلسالت  سباق  –وفــى  البرامج 
أنفسنا  نوهم  حتى  ذلك  كل  وممثليها  وأبطالها 
هنا  ــســؤال  وال الصيام  لشهر  استعدينا  بأننا 
الروحانية  هذا  من  العبرة  وما  الصيام  هو  ما 
لهذا الشهر ؟ فى نظرى لم يبق لنا منها شيء! 
تدميرى  فكر  وراء  نسير  إننا   : القول  خالصة 
يجعلنا نقوم بأدوارنا بكل دقة ومهارة ونتبنى من 
خالله مقاصد جديدة لشعائرنا  وخالصة القول 
مختلفة  وبرامج  مسلسالت  لنا  فلتكن    : أيضا 
ولكن ينبغى أال ترتبط عندنا بشهر رمضان وهذا 
األمر يتطلب منا وقفة جادة لمنع ذلك االرتباط 
الشرطي بين األمرين مما يجعلنا ننسى المعاني 
السامية للشهر الفضيل ونحوله من شهر التدبر 
والفكر إلى شهر التلقي واالنسياق وراء ما يقدم 

إلينا سواء بقصد أو دون قصد .
 العبث البرامجي 

أنها  مبدعوها  يدعى  التى  البرامج  ذكر  وعلى 
أعدت خصيصا لرمضان نجد البعض منها قد 
تجاوز حدود اإلسفاف عندما خيل إليه أن دموع 
الخوف والرهبة والهلع تضحكنا وتدخل البهجة 
إلى قلوبنا –فلقد وصلت بعض البرامج إلى حد 
السماجة فى انتزاع الضحكة بإلقاء الرعب فى 
إال  نضحك  ال  قــوم  –وكأننا  ضحاياهم  قلوب 
ال  هى  البرامج  هــذه  ومثل  اآلخــريــن  آالم  على 
من  هدف  فال  برامج  مستوى  إلى  حتى  ترتقي 
لماذا  للمنتج  والسؤال   ، العبث  سوى  تقديمها 
تصرف األموال الطائلة على ماال طائل منه وهل 
هذة  مشاهدة  في  ما  متعة  شخصيا  أنت  تجد 
ما  أحــوج  اآلن  نحن  –ربما  والعويل  الصرخات 
يجاهدون  الذين  الفكر  دواعــش  لمحاربة  نكون 
قلوب  بال  أناس  وتصورينا  العام  الذوق  إلفساد 
اآلخــريــن   إيـــالم  على  ونضحك  ونتلذذ  نــطــرب 
من  ترى  وعربية،  ليبية  قنوات  فى  هذا  يحدث 
أجازها؟ وما الهدف منها؟ سؤال أوجهه للقائمين 
على تلك المؤسسات اإلعالمية وأرجو أن أجد 

إجابة.
                          رجال األعمال 

تطالعنا بين الحين واآلخر أخبار عن أبنائنا فى 
الخارج الذين كانت لهم صوالت وجوالت وأعمال 
هؤالء  نساند  أن  بنا  حري  أليس  فتشكر  تذكر 
ليكونوا قدوة حية  البرامج؟   أجلهم   وننتج من 
لغيرهم من الشباب وفى ذات الوقت أحلم بأن 
لمثل  جوائز  تكريس  فى  أعمالنا  رجــال  يفكر 
هؤالء لترسيخ مبدأ الربح مقابل العطاء عوضا 
عن ترسيخ فكرة الحصول على المال الوفير أو 
نشاهده  كما  الحظ  بضربات  أوغيرها  السيارة 
بقصد  ترسخ  التى  البرامج  الكثير من  اآلن فى 
أو بغير قصد فكرة أن اإلنسان بإمكانه تحقيق 

أحالمه بمصباح عالء الدين وليس بالعمل .
                       التماس 

ألتمس من شركة الكهرباء تنزيل جدول يوضح لنا 
ساعات انقطاع الكهرباء والمنطقة حتى يتسنى 
وااللتحاق  المناسب  للمكان  التوجه  للمواطنين 
بمن شاء من األحباب واألهل واألصحاب ممن 
وهكذا  الجدول  لذلك  وفقا  بالكهرباء  يتمتعون 
والتخلص من تذمر  تحل مشكلة طرح األحمال 
ظل  فــى  وخصوصا  الــظــالم  ولــعــن  المواطنين 
جهة  من  رمضان  وشهر  جهة  من  االمتحانات 

أخرى وكل عام والجميع بخير.

ت
فا
ق
و

متابعة وتصوير:علي خميس علي

وفي الوقت الذي ال تنتهج فيه الجهات 
وجــودة  األسعار  بمراقبة  العالقة  ذات 
تحد  واقعية  عملية  خطط  أيــة  السلع 
في  والمبالغ  المفرط  االرتفاع  هذا  من 
المواطن،  عن  العبء  لتخفيف  األسعار 
جولتها  خـــالل  فسانيا  وكــشــفــت  هـــذا 
القصابين  ومحال  الخضروات  بسوق 
في  ملحوظا  ارتفاعا  بنغازي  بمدينة 
وباألخص  الــخــضــراوات  معظم  أسعار 
الــخــيــار والــطــمــاطــم حــيــث وصـــل ثمن 
دنانير،  أربعة  إلى  ثالثة  من  منه  الكيلو 
الحمراء  اللحوم  أسعار  شهدت  أيضا 

ارتفاعا ملحوظا .
اللحوم   في حين قابلها اعتدال أسعار 
البيضاء من دواجن وأسماك التي بدت 

أسعارها في متناول الجميع .
صحيفة فسانيا حاولت متابعة األمر عن 
قرب من خالل زيارة عدد من محال بيع 
المركزي  الخضار  وســوق  الخضروات 
بنغازى  مدينة  فــي  عليه  والــمــتــعــارف 
البداية  فكانت  أوفــى  تفاصيل  لمعرفة 
أن  قــال  الــذي  المحال  بائعي  أحــد  مع 
األسعار تعد معقولة في الوقت الحالي 
إال أن بعضا منها شهدا ارتفاعا طفيفا 
ذلك  في  األسباب  مرجحا  الفترة  هذه 

لزيادة الطلب وقلة ماهو معروض .
)مصري  علي  عبده  البائع  ويقول 
بالجملة  الطماطم  سعر  إن   ) الجنسية 

يختلف عــن ســعــرهــا في  الــعــصــر  فــي 
المساء ويختلف عنه في الصباح، إذ أن 
سعر الصندوق وزن 20 كيلو كان في 
ووصل  دينار،   15 حــدود  في  العصر 
إلى  المساء  في  الصندوق  ذات  سعر 
حدود 20 دينار، ليرتفع إلى 23 دينار 

في آخر الليل.
الفلفل  ديــنــار   18 الكوسة  صــنــدوق   
اللحوم هبرة 22  2 دينار ناهيك عن 
ويضيف  ديــنــار  ــدجــاج 14  وال ديــنــار 
كان  الطلب  أن  عبدالله  صالح  البائع 

على  خــصــوصــا  كــبــيــرا،  الــبــارحــة  ليلة 
تفوقت  التي  عــام  بشكل  الــخــضــراوات 
الطلب،  حجم  حيث  مــن  الفواكه  على 
والبامية  والكوسة  الطماطم  وتحديدا 
ـــذي وصـــل سعر  والــفــلــفــل الـــرومـــي، ال
الكيلو من الطماطم الدينارين وصندوق 

الكوسة 18 إلي 20 دينار .
ويشير عبد الغفور منان )بائع خضار (

من  نصيب  لها  كان  الورقيات  أن  إلى   
االرتــفــاع فــي أســعــارهــا هــي األخـــرى، 
والشبت  والكزبرة  البقدونس  خصوصا 
التي ارتفعت بنسب متفاوتة تتجاوز في 
معظمها الـ50 في المائة، إذ أن حزمة 
البقدونس والتي كانت في حدود الربع 
دينار تباع بـدينار ، وكذلك الكزبرة فيما 
تجاوز سعر الشبت والذي كان يباع بـربع 

دينار الي الدينار للحزمة الصغيرة. 
في  )زبــون صادفناه  علي  : سالم  يقول 
السوق ( يرجع السبب أيضاء إلي  قلة 
ــســوق مــوضــحــا أن  الــمــزارعــيــن فــي ال
وقد  المصرية  الجنسية  مــن  أغلبهم 
الفترة  هــذه  فــي  الــبــالد  بعضهم  غــادر 
أنوه  أيضا  إقامة  بدون  اآلخر  والبعض 
ماتمنعهم  األمنية هي  األوضــاع  أن  إلى 
زراعة  من  مهنتهم  ومزاولة  العودة  من 
ــال الــبــنــاء وهـــو مــاســاهــم بشكل  وأعــم
رئيسي في نقص المزروعات المحلية .

  ) الدسوقي  )محمد  آخــر  بائع  وأكـــد: 
الفترة  هذه  خالل  االستهالك  أن  على 

تواجههم  ــتــي  ال المشكلة  لــكــن  كــبــيــر 
معظم  أن  مــؤكــدا  المزارعين  قلة  هــي 
ومدن  البيضاء  في  ــزرع  ت الخضروات 
أن  إلى  الجبل األخضر وغيرها مشيرا 
الفواكه  من  والكثير  الخضروات  بعض 

تأتى من مصر .
وأوضح:  أن التجار المتواجدون بسوق 
ارتفاع  في  يتحكمون  من  هم  الخضار 
األســـعـــار أو انــخــفــاضــهــا مــنــوهــا بــأن 
البائعين المتواجدين في محال الخضار 

ال يتحكمون في األسعار.
قبل  مــن  األســعــار  على  يعتمدون  بــل   

التجار في السوق ؟
وأضاف : هشام عبد الحميد كلنا نعى 
ونقدر موجة ارتفاع األسعار عالميا إال 
أنه في الواقع ال يصل إلى تلك الزيادة 
على  تجارنا  يضيفها  الــتــي  المفرطة 
قوت المواطن ودوائه مستندا إلى هذه 
المغلوب  الُمرغم  الحجة متقمصا لدور 
األربــاح  ــدور  ال بهذا  محققا  أمــره  على 
طمعا  ازداد  زادت  كلما  التي  الخيالية 
للمواطن  وسحقا  واســتــغــالالً  وجشعا 
يتجه  أن  إال  له  سبيل  ال  الــذي  الغلبان 
لهذه السلعة التي تمثل قوته اليومي وال 

مجال إليجاد بديل لها 
استبدلت  لقد  محمد  فــوزيــة    : قالت 
اللحوم الحمراء  باللحوم البيضاء بسبب 
محدود،كما  دخلي  ألن  أسعارها  ارتفاع 
أن اإلقبال الكبير يقع من قبل المواطنين 
لحوم  في  متمثلة  البيضاء  اللحوم  على 

الدواجن بسبب رخص سعرها.
"أن  مــؤكــدا  الفضيل  إبــراهــيــم  يــقــول:  
ازدادت  و  مقبولة  غير  باتت  األسعار 
رقابة  تام ألي  غياب  في  رهيب  بشكل 
للضمير  وموت  الدولة  أجهزة  قبل  من 

من قبل الباعة والتجار.
وبــات  أرهــق  المواطن  أن  إلــى  مشيرا 
على  قــدرتــه  فــي  الــيــأس  لحد  يقترب 

اليومية  الحياة  مصاريف  أعباء  تحمل 
الحياتية  المصاريف  جانب  إلى  للعائلة 
الغذاء مقابل مرتب زهيد  األخرى دون 
تمت  أو  الــــدوالر  بثمن  قــيــس  مــا  إذا 
نستورد  الذي  العالم  بمرتبات  مقارنته 
يتعدى  ال  أنــه  نجد  البضائع  تلك  منه 

تكلفة أسبوع أو أقل من حياتهم "
أخيرا:

البد من وضع حل جذري لهذا اإلشكال 
الغذائية   السلع  وارتفاع  الغالء  ظاهرة 
تلقي  بــدأت  والتى  الليبية  األســواق  في 
الــذي  الليبي  الــمــواطــن  على  بظاللها 
يعاني الكثير من الهموم حتى إنها وصلت 
حدا ال يمكن السكوت عنه لما قد تنتجه 
من نتائج وإفرازات خطيرة على الوضع 
الدخل  ذوي  على  السيما  االجتماعي 
والذين ال يستطيعون مسايرة  المحدود 
فالبعض  األسعار  في  االرتفاعات  تلك 
ومن  الــغــذاء  يؤمن  كيف  محتارا  يقف 
ثم توفير الدواء وغير ذلك من األشياء 
وبعده مباشرة  العيد  الضرورية مالبس 
بدء الموسم الدراسي في ظل حيرة تامة 
أمام مرتب زهيد بخس يتأخر تباعا عن 
وقت تحصيله بكثير مما أجبر المواطن 

أن يكون متورطا في الديون باستمرار.

ازدياد معاناة المواطن الليبي الكادح تجاه موجات ارتفاع األسعار
لالستغالل  طريقهم  األزم��ة  وتجار  الغذاء  سماسرة  وج��د 
عقوبات  وال  قانون  وال  حسيب  وال  رقيب  فال  وميسورة  سهلة 
ص���ارم���ة ل��م��ن ي��خ��ال��ف ق���وان���ي���ن األس����ع����ار وي��ت��خ��ذ م���ن غ���ذاء 
المواطن منهجا للربح السريع دون رحمة أو مراعاة للضمائر  
ففي ظل الظروف الراهنة والمرحلة الحساسة التي تمر بها 

البالد خالل العام الجاري وما صاحبها من ضعف ألداء وعمل 
تزداد  األصعدة  مختلف  على  الدولة  في  الرقابية  المنظومة 
السلع  ارت��ف��اع  م��وج��ات  تجاه  ال��ك��ادح  الليبي  المواطن  معاناة 
الغذائية خصوصا األساسية منها والتي ازدادت في السنوات 

األخيرة بنسبة 80 %. 

في غياب رقابة الدولة وغياب ضمير بعض 
التجار ارتفعت االسعار بشكل كبير

:

اللحوم  أسعار  إرتفاع 
ال��ح��م��راء ،واع��ت��دال 
أسعار اللحوم البيضاء 

:

أس������ت������م������رار ت�������ردي 
االوض�����������اع االم��ن��ي��ة 
س����ب����ب م������ن أس����ب����اب 

إرتفاع االسعار

:

االخضر  الجبل  في  ت�زرع  الخضروات  معظم 
والكثير من الفواكه تأتى من مصر .

:
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الفنية  الصفحة  عليكم  ستطل 
وستتابع  المساحة  هــذه  عبر 
بالدنا  الفن في  أخبار  وتواكب 
وهذه دعوة من صحيفة فسانيا 
في  والمبدعين  الفنانين  لكافة 
مع  يتواصلوا  أن  الجبيبة  ليبيا 
إبداعاتهم  لننشر  الصحيفة 
الفنية  وأخبارهم  ومناشطهم 
اإلبــداع  يتواصل  ومعكم  فبكم 
تليق  لــدرجــات  بالفن  ونرتقي 
في  الفنية  الــحــركــة  بمستوى 

ليبيا.. فأهالً وسهالً بكم 
 
مشرف الصفحة 

  مصافحة 

بــأســتــوديــو لــمــســة طــرابــلــس 
ليبيا انتهى الموسيقار فيصل 
الموسيقى  وضـــع  مــن  عــلــي 
تتر  تصميم  و  الــتــصــويــريــة 
المونتاج  و   والنهاية  البداية 
يحمل  لمسلسل  االلكتروني 
اسم ) باب البحر ( و هو من 
الــتــي جمعته  ــال  ــم أحـــد األع

بالكاتب حسن الصيد .
مسلسل باب البحرعمل درامي 
كبار  من  العديد  يجمع  ليبي 

الفنانين الليبيين و المصريين 
وتـــــدور أحـــداثـــه عـــن وقــائــع 
حقيقة في قصة بوليسية وقد 
القديمة  بالمدينة  تصويره  تم 
طــرابــلــس هـــذا فــقــد شــارك 
كبيرة  نخبة  العمل  هــذا  فــي 
الفنان  منهم  الــفــنــانــيــن  ــن  م
والفنانة  يــوســف  بــن  محمد 
الطاهر  والفنان  قاسم  زبيدة 
القبائلي والفنانة مهيبة نجيب 
والفنان علي الخمسي والفنان 

األزهر السوكني والفنان حسن 
الــصــيــد والــفــنــان والــمــطــرب 
مــحــمــد الــجــفــيــلــي والــفــنــانــة 
باإلضافة  الخويلدي  جميلة 
الشابة  الــوجــوه  مشاركة  إلــى 
مصر   جمهورية  مــن  وشـــارك 
و  حشيش  مصطفى  الــفــنــان 
الفنان محمد الصاوي والفنان 
حــمــدي الــســخــاوي والــفــنــان 
عزت  والــفــنــان  طلبة  أشـــرف 

بدر والفنانة وفاء الحكيم .

االنتهاء من وضع الموسيقى التصويرية 
لمسلسل باب البحر

تـــم تــكــريــم الــفــنــانــة 
ســــعــــاد خـــلـــيـــل فــي 
أكــاديــمــيــة الــفــنــون 
بـــمـــديـــنـــة فـــيـــرونـــا 
بمناسبة  اإليطالية 
ــام  ع  400 ـــــري  ذك
لــــــوفــــــاة الـــكـــاتـــب 
الــمــســرحــي ويــلــيــام 
شـــكـــســـبـــيـــر، حــيــث 
ــــت الـــفـــنـــانـــة  ــــدم ق
ســعــاد خــلــيــل ورقـــة 
وحياة  أعــمــال  حــول 

الكاتب. 
خليل  سعاد  الفنانة 
ــة  ـــة مــســرحــي ـــان ـــن ف
عديد  فــي  شــاركــت 
المهرجانات المحلية 
كممثلة  ـــيـــة  والـــدول
وكــعــضــو فـــي لــجــان 
لجنة  وآخـــر  تحكيم 
تـــحـــكـــيـــم شـــاركـــت 
لجنة  كــعــضــو  فــيــهــا 
تــحــكــيــم فـــي مــســرح 
بمدينة  اسطنبولي 

صور لبنان.

إيطاليا تكرم  الفنانة سعاد خليل    

الفنانة سعاد الحداد في ذمة الله 

الزمن  يجود  قلما  التي  األصــوات  من   
بها من جديد فهو أحد خريجي معهد 
نجاحات  حقق  الميالدي  الدين  جمال 
و  نجح  و  العاطفي  الــلــون  قــدم  كثيرة 
فرقة  مع  الموشحات  و  المالوف  قدم 

الشروق.
فناني  من  الــعــارف  لطفي  الفنان  إنــه   
السبعينات وكان قد قدمه الفنان كاظم 
من  الكثير  فحقق  الفنية  للساحة  نديم 
النجاح انظم لفرقة طالئع النصر التي 
وعلي  علي  مفتاح  أيــضــا  تضم  كــانــت 
انفصل عن  تم  مراد  ومحمد  الحاراتي 
الغناء منفردا  الفرقة وبدأ مشواره في 
تم  سنة  العشرين  قرابة  استمر  حيث 
جدا  طويلة  فــتــرة  الــغــنــاء  عــن  انقطع 
جديد  مــن  الفني  نشاطه  عــاود  ولكن 
العام  في  لألغنية  األول  المهرجان  في 
عبدالباسط  ألحان  من  بعمل   2001
سليمان  ــشــاعــر  ال ــمــات  ــل وك الـــبـــدري 

الترهوني بعنوان ماني قليل ولوع.
العربية  الفنانة  مع  جميل  دويتو  قــدم 
عفاف راضي في قصيدة عروبة المجد 
وريــث  أحمد  محمد  كلمات  مــن  وهــي 

لحن يوسف العالم توزيع عطية محمد
مرهف  فنان  هو  العارف  لطفي  الفنان 

اإلحساس  عنده  تجد  لــذا  اإلحــســاس 
النقي الذي يشدو به هذا الفنان ، فال 
يعكر صفو  بأن  له  ترضى حين تستمع 
إنصاتك أحد ولو حتى هسيس خفيف 
لصوت من أصوات الطبيعة وأنت تعيش 
مع صوته العذب الحنون فمن خصائص 
هذا الصوت الرائع والرائق ما مكّنه من 
المتقن  العربي  الغناء  طبوع  أرقى  أداء 

فما بالك بالغناء المحلي 
تعبق  أجــــواء  لــنــا  تخلق  أغـــان  فــلــديــه 
القلوب  تطمئن  وأغــان  الزهور  برائحة 
القلقة  النفوس  تهدئ  وأغــان  بــاألمــان 
إحــســاس مشاعرنا  مــن  تــزيــد  وأغــــان 
تضمد  وأغــان  السرمدية  بموسيقاها 
عاليا  بنا  تحلق  وأغان  مشاعرنا  جروح 
في فضاء الياسمين .قدم الفنان لطفي 
الرائعة  األعــمــال  مــن  العديد  الــعــارف 
ماني   / قميره  :مايصغروك  منها  نذكر 
ـــوع/ أوالفــنــا يــا أوالفــنــا/حــان  قليل ول

الرحيل/عليك صلّى الله/يعلم الله 
/ هذا حبيبي/سبحان الله/في محافل 
من  وغيرها  أمــي/  خالقي/  الزين/يا 
ــجــاحــات عن  ــي القـــت ن ــت األعـــمـــال ال

المتلقي ..فتحية لهذا الفنان الرائع ..
 

الفنان لطفي العارف ... فنان مرهف اإلحساس عذب الصوت
األستاذ  الفنان  يقدم  بطرابلس  الجزائر  بميدان  اإلسالمية  الدعوة  بمسجد 
يوسف الكردي شخصية الحكواتي في ليالي رمضان كما قدم فقرة أخرى كقصة 

ومشاهد لألطفال تحثهم على الخير وحب الوطن .

الكردي الحكواتي

اإلعالمي والصحفي سمير جرناز تولي مؤخرا رئاسة اللجنة اإلدارية للمنظمة 
مؤسسات  إحدى  المنظمة  وتعد  الكراهية  وخطاب  العنف  لمناهضة  الليبية 

المجتمع المدني.
 وتهدف إلى نشر ثقافة الحوار وتقبل اآلخر، وإشاعة السلم االجتماعي ونبذ 

العنف بكل أشكاله، وكذلك رصد حاالت خطاب الكراهية والتحريض.
 وتسعى المنظمة التي تتخذ من مدينة طرابلس مقًرا لها بحسب القائمين 

عليها إلى فتح فروع لها في باقي المدن الليبية.
 وألف مبروك للصحفي سمير جرناز توليه هذا المنصب ونتمنى له التوفيق . 

البقاء لله تعالى وحده ، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى 
الفنانة  تعالى  الله  بــإذن  لها  المغفور  وفــاة  فسانيا  صحيفة 
المسرحي  العمل  الكبيرة ورائدة  ،والمخرجة اإلذاعية  الليبية 
والتلفزيوني القديرة سعاد الحداد والتى اننقلت إلى جوار ربها 
صباح اليوم االثنين الموافق 13 من شهر يونيو 2016 إثر 
مرض ألم بها مند فترة .. كما تتقدم الصحيفة بأحر التعازى 
الوسط  الكريمة وإلى كل زمالئها وزميالتها في  إلى أسرتها 

الفني . إنا لله وإنا إليه راجعون.

جرناز ... رئيسا للجنة اإلدارية للمنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب 
الكراهية.
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سئمنا القتال
)س(  الطفلة  تقول   ■
أن��ه ال ج��دوى  رأت  ال��ت��ي 
من  أن��ا   " أسمها  ذك��ر  من 

وكبرت  ول��دت  مدينتي  وأوب���اري  أوب���اري. 
أزق��ة  بين  ذك��ري��ات��ي  أج��م��ل  وع��ش��ت  فيها 
ولحظات  وساعات  أيام  عشت  شوارعها، 
جميلة وأخرى تعيسة، كنت مجرد المشي 
براحة  أشعر  أوب��اري  مدينتي  ش��وارع  في 
تنبعت في نفسي، لم أتوقع يوما أن نيران 
مدينتي،  صفو  ستعكر  القبلية  ال��ح��روب 

وترغمني على الرحيل عنها...!!!! ".
ب��دون سابق  وأض��اف��ت بعد ص��م��ت:" 
انذار اشتعلت الحرب في المدينة، وبدأت 
الحروب  هذه  آذاننا،  تصم  المدافع  ذوي 
من  سئمنا  وأصدقائنا،  أهلنا  عن  فرقتنا 
متى  بسالم  براحة  بأمان  نرغب  القتال 
سنعيش بأمان ؟ ومتى سنرجع إلى مدننا 
أوب��اري  من  يوم خروجنا  في   ": وتتابع  ؟. 
والمنازل  السماء  يرتفع حتى  الدخان  كان 
ال نكاد نراها من شدة النيران، كنت أعتقد 
بأن مدينتي ستختفي وتصبح كومة رماد، 
ولكن  ل��ب��داي��ة ج��دي��دة،  أم��ل  ك��ان��ت  سبها 
عندما وصلنا إليها لم تكن أفضل حاال منا 
فتشوبها بعض الحروب بين الحين واألخر 
ول��ك��ن تبقى أف��ض��ل ال��ح��ال م��ن أوب���اري. 
وختمت حديثها :" من أكثر المشاكل التي 
انتقالي إلى سبها هي عدم  واجهتني بعد 
الطالبات  فبعض  المدرسة  في  انسجامي 
ال يتعاملن معي بسبب توجهاتهم السياسية 

وال���ب���ع���ض األخ������ر ب��س��ب��ب 
اآلن  ولكن  القبلي،  انتمائي 
ب��ع��د ان��ق��ض��اء ع��ام��ي��ن هنا 
بينهم،  الحياة  على  اعتدت 
ولكن هذا ال يمنع من رغبتي 
األك���ي���دة إل���ى ال���رج���وع إل��ى 

مدينتي أوباري "
حياة سعيدة

ط��ال��ب  ال���ق���ن���ط���ري   ■
ابتدائي  الخامس  بالصف 

يقول:
" أنا من سرت كنا نعيش 
السالم  يعمها  رائ��ع��ة  ح��ي��اة 
في  سعيدين  وكنا  واألم���ان 
أشهر  ع��دة  وقبل  مدينتنا، 
سماء  وتلبدت  ال��ح��ال  تغير 
مدينتنا الجميلة بغيوم سوداء 
في  والخوف  الرعب  أث��ارت 
قلوبنا بدخول الدواعش، في 
البداية كانوا يدخلون البيوت 
وعن  األسلحة  عن  ويبحثون 
األي��ام  أح��د  وف��ي  السجائر، 

أنا  كنا  وال��دي  غياب  في  منزلنا  اقتحموا 
بنا  يلحقوا  لم  ولكنهم  ووال��دت��ي  وأخ��وت��ي 

ال��ض��رر، وب��ح��ث��وا ف��ي كل 
يجدوا  ول��م  المنزل  أرج��اء 
قوانينهم  يخالفوا  شيئا  أي 
الفوضى  أث����اروا  أن  وب��ع��د 
في البيت خرجوا، في تلك 
اللحظة كنا في قمة الرعب 
أجسامنا  وكانت  وال��خ��وف 
كانت  الخوف،  من  تنتفض 
التي  الوحيدة  ال��م��رة  ه��ذه 
دخلوا بها إلى منزلنا، ومن 
وال��دي  ق��رر  الموقف  ه��ذا 
يومين  وبعد  مغادرة سرت، 
عند الفجر خرجنا متجهين 
إل���ى ال��ج��ن��وب ت��ارك��ي��ن كل 
شيء خلفنا نجونا بأنفسنا، 
ولم  نيام  كنا  وأخ��وت��ي  أن��ا 
ن��ش��ع��ر أب������دا ب��خ��روج��ن��ا 
الطريق  ف��ي  واستيقظنا 
وظننا في بادئ األمر بأننا 
ف��ي ل��زي��ارة أح��د األق���ارب 
في  أنفسنا  وجدنا  ولكننا 
إلى  واتجهنا  جفرة  مدينة 

سبها بعد أن مكثنا بها يومين.
جريمة مروعة

التي  الصعبة  المواقف  من  وأضاف:" 
لن انساها عندما كنا في سرت وكان يوم 
الساحة  ب��ج��وار  أب��ي  ومعي  م��ررن��ا  جمعة 
رجل  شاهدت  كبيرة(  )زحمة  هناك  وكان 
رقبة  الطويلة  بالسكين  يضرب  مخيف 
شعرت  مشعوذة  بأنها  قالوا  )مرا(عجوز 
بخوف شديد جدا ورعب ومن ذلك اليوم 
لم نعد نخرج يوم الجمعة من بيتنا والنمر 

من طريق الساحة 
بداية جديدة

مدينة  ف��ي  أعيش  االن  أن��ا   ": وت��اب��ع 
سبها،في منزل جديد وتعرفت على جيران 
وكذلك  مدرستي  غير  والمدرسة  غرباء، 
انني  أش��ع��ر  كنت  وال��ط��ل��ب��ة...  المعلمين 
غريب الني لم أنسجم في البداية، وكان كل 
شيء غريب علي،و في كل يوم كنت أشعر 
بحنين كبير لمدينتي وأتمنى أن أرجع إلى 
من  حزين  لست  انني  من  بالرغم  هناك، 
إلى  أرج��ع  أن  أتمنى  ولكن  هنا،  وج��ودي 
إلى  أتينا  عندما  ازعجني  ما  أكثر  هناك، 
ومشاجرتهم  الطلبة  بعض  نظرة  هو  هنا 
لقب  علينا  يطلقوا  والبعض  لنا،  الدائمة 
النازحين، وأنا ال أحبذ أن يناديني أي أحد 
بهذا المسمى، وعندما أتينا للمدرسة كانوا 

الطلبة يضحكون علينا ألننا لم نكن نرتدي 
مدينتي  في  ألنه  للمدرسة،  الرسمي  زي 
نتقيد  نكن  ولم  عادية  مالبس  نرتدي  كنا 
بزي، واستمرينا على هذا الوضع حتى وفر 
لي والدي زي مدرسي، وبالنسبة للدارسة 
كانت  واج��ه��ت��ن��ي  مشكلة  ف���أول  وال���م���واد 
ندرسها  نكن  لم  المواد  بعض  أن  مشكلة 
في مدرستنا مثل تربية وطنية واإلنجليزي 
غيرها من المواد، وواجهتنا صعوبة كبيرة 

فيها".
■ وعن قصته يتحدث الطالب بالصف 

الخامس االبتدائي بوشناف :
مقر  وك��ان  الشعبية  في  نسكن  كنا   "
“ دواع����ش “ ق��ري��ب م��ن��ا وع��ن��دم��ا ك��ان��وا 
يقصفونا المقر كنا نشعر برعب شديد من 
القذائف والصواريخ وال نستطيع  أصوات 
أن ننام طول الليل وكنا في رعب، متواصل، 
وأيضا في احد األيام ذهب والدي لمدينة 
ه��راوة وف��ي الطريق ك��ان��وا“ ال��دوا عش” 
يفتشون السيارات ويبحثون عن السجائر، 
الحظ  لحسن  ولكن  مدخن  وال��دي  وك��ان 
رآهم من بعيد وقام بإلقاء السجائر بعيداً 
وعندما لم يجدوا عنده شيء تركوه يرجع 
إلى سرت وبعد العديد من المواقف التي 

على حساب راحتهم، وسعادتهم 
وحقهم في اللعب والتعليم اليزال عددًا 
مهما من أطفال ليبيا يدفعون فاتورة 
باهظة الثمن، أوقعتهم دون رغبة منهم 
وال وعي ضحية حرب وفوضى واقتتال 
وفساد وتكالب على المناصب وافعال ما 
أنزل الله بها من سلطان يقترفها بعض 
من مسؤولين كبار وبعض من صغار 
النفوس، أجبرت الطفل المالئكة الجميل 
أن يترك سرير نومه البرتقالي المريح 
لينام جنب اكوام )القمامة(،وتحت أكواخ 
الصفيح،وليكون رقمًا مهما في معادلة 
معقدة التعنيه في شي نتائجها، رقمًا 
يقامر به المزايدون بالوطنية ليزيدوا 
من حجم معاناته فيكبر الطفل وليس 
في ذاكرته سوى مفردات حرب..قصف..
معاناة..نزوح..قتل..أغتصاب..خطف..
جوع..عطش..غربة..الم..الخ 
فسانيا ترصد في هذا العدد قصص 
بعض أطفال ليبيا النازحين في مدينة 
سبها وتنقل لكم نزر يسير من معاناتهم..

فسانيا / زهرة موسى / الصور أرشيف كوثر الفرجاني 
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مدينتا  ف��ي  العيش  نستطيع  ال  جعلتنا 
إلى  والذهاب  منها  الخروج  وال��داي  قرر 
هناك،  والراحة  األم��ان  نجد  علنا  سبها 
إلى  بالذهاب  والدي  قام  أيام  عدة  وبعد 
نستأجره،  منزل  عن  يبحثا  حتى  هناك 
إلى  معها  وجئنا  أم��ي  رج��ع��ت  وب��ع��ده��ا 
سبها، ونحن هنا منذ عدة أشهر فحاليا 
ال يستطيع أي أحد أن يخرج من سرت، 
وحتى االتصاالت مقطوعه وهم في معزل 
لمدينتي  شوقي  شدة  في  انا  العالم،  عن 
نبحث  كنا  هنا  إلى  جئنا  عندما  ".وتابع:" 
ع��ن األم���ان وال��راح��ة واالس��ت��ق��رار، ولكن 
بالرغم  ولكن  المشاكل  بعض  بها  وجدنا 
مدينتي،  من  ح��اال  أفضل  تبقى  ذل��ك  من 
ان  الصعب  من  البداية  في  كان  المدرسة 
الطلبة  بعض  أن  خصوصا  معهم  أنسجم 
يستهزؤون بنا، ويتعرضون لنا دائما، ولكن 
معنا  متعاونون  فهم  للمدرسين  بالنسبة 

ألقسى حد".
الخامس  الصف  في  طالبة  زه��رة   ■

تقول:
فيها  بنغازي هي مدينتي عشت  إن   "
وجيراني  وأص��دق��ائ��ي  أهلي  بين  بسالم 
كنا كل يوم نذهب للمدرسة وبعد أن نعود 
نلعب سويا في المساء وكنا كثيرا ما نزور 
تغير  ونلهو هناك وفجأة  ونلعب  الحديقة، 
واالستقرار  األم��ان  ذلك  يعد  لم  كل شيء 
ترهبنا  القذائف  أص��وات  ب��دأت  كالسابق 
وتخيفنا، ولم أكن أفهم شيئا مما يحدث، 
وب��ع��د م���رور ع���دة أي���ام ع��ل��ى ح��ال��ن��ا ق��رر 
والدي الذهاب إلى سبها وقال ال نستطيع 
أسرع  في  الرحيل  وعلينا  هنا  االستمرار 

وق��ت، وبعد ع��دة أي��ام جهز 
هنا  إل���ى  للرحيل  وال����داي 
دون أن يشرح أي شيء عما 

يحدث".
أشتاق لمدينتي

من  بالرغم   “ وأضافت 
أن���ه أص��ب��ح ل���ي ص��دي��ق��ات 
مدرسة  ل��ي  وأصبحت  هنا 
أن��ن��ي  إال  وم��ع��ل��م��ات ج���دد 
أصدقائي  إلى  كثير  أشتاق 
أراهم  أن  وأتمنى  ومدينتي 
من جديد، بالنسبة للمدرسة 
من  مشاكل  أي  أواج���ه  فلم 
الطلبة،  أو  المعلمين  تعامل 
ولكن المناهج الدراسية هنا 
فأجد  مدينتي  م��ن  أصعب 

صعوبة في بعض المواد ".
ال���ط���ال���ب���ة  زه��������رة   ■

بالصف التاسع تتساءل: 
علينا  يطلق  لماذا  نازح 
ال���ن���اس ه���ذه ال��ت��س��م��ي��ة؟!، 
في  غريبة  بأنني  تشعرني 
نرضى  لم  ألننا  أال  وطني، 
بيوتنا  من  وخرجنا  بالظلم 
يسموننا  األم���ان  ع��ن  بحثا 
بهذه التسمية، أكره أن يطلق 

الناس علينا هذه التسمية.
ت����ق����ول:" ك�����ان ال���ع���ام 
علينا  ج��دا  صعب  الماضي 
ول���م أت���وق���ع أن���ه ف���ي أح��د 
األي����ام س��ن��خ��رج م��ن س��رت 
يكن  ل��م  ول��ك��ن  ع��ن��ا،  رغمنا 
شيء  أي  فعل  مقدورنا  في 

إلى   " الدواعش   " ظلم  من  الهروب  سوى 
كانت  األم����ان،  فيه  نجد  أخ��ر  م��ك��ان  أي 
نأسس  وب��دأن��ا  جئنا  وجهتنا،  ه��ي  سبها 
السابقة في شيء  لحياة جديدة، ال تشبه 
" وضعنا المادي في الحضيض، ونفسيتنا 
منهارة جراء ما رأينا من أحداث من قتل 
العذب،  أن��واع  وغيرها من  وذبح وض��رب، 
فأخدنا وقت طويل حتى اعتدنا على هذه 
الحياة الجديدة.و ذكرت :" المدرسة كانت 
هي ساحة المعركة بالنسبة لنا عندما كنا 
فأنا  ال��دراس��ي،  العام  انتهاء  قبل  ن��درس 
المدرسة  نفس  ف��ي  معنا  ن��درس  وأخ��ت��ي 

ون���ف���س ال���ص���ف، ف��ك��ان��ت 
المديرة كل يوم تخرجنا في 
وتهيننا  الصباحي  الطابور 
ع��ل��ى م��س��م��ع وم�����رأى من 
بسبب  ك��ان  وه��ذا  الجميع، 
وملفاتنا  ال��م��درس��ي  ال���زي 

الغير مكتملة.
وأض�������اف�������ت اح������دى 
ال��ط��ال��ب��ات " خ��روج��ن��ا من 
س���رت ل��م ي��ك��ن ب��إرادت��ن��ا، 
ف��ن��ح��ن ل����م ن���رغ���ب ي��وم��ا 
في  عنها،  بعيدا  بالرحيل 
المعاناة  كل  تحملنا  البداية 
فيها،  البقاء  وقررنا  هناك 
ول���ك���ن ع���ن���دم���ا ت��ع��رض��ن��ا 
قررنا  مباشر  بشكل  لألذى 

الرحيل.
هذا  وح��دث   " وتابعت 
كنا  األي��ام عندما  أح��د  في 
ج��ال��س��ي��ن س��م��ع��ن��ا ص��وت 
ال���ب���اب ي����دق ب���ق���وة، ه��رع 
وال������دي ل��ل��ب��اب وع��ن��دم��ا 
تنظيم  رج��ال  وجدهم  فتح 
الدولة، فألقوا السالم عليه 
وب��ع��ده��ا س��أل��وه ع��ن ع��دد 
 " األوالد  خ��اص��ة   " أب��ن��ائ��ه 

وأجابهم ولد واحد. 
أن  عليه  أحدهم  فقال 
يلتحق بالتدريب معنا كل يوم 
بعد أن يعود من المدرسة، 
صعق أبي عند سماعه لهذا 
ال  صغيرا  اليزال  الحديث، 
هكذا  التدريب  على  يقوى 
كان رد أبي، وغضب أحدهم وارتفع صوته 
وقال سيتعلم الجهاد في سبيل الله فكيف 
تمنعه ؟، وطال الحديث بينهم وكان والدي 
بالتدريب  التحاقه  بعدم  اقناعهم  يحاول 
مسايرتهم،  قرر  النهاية  وفي  عجز  ولكن 
وقال حسنا من الغد سيلتحق بالمقر لكي 

يتدرب معكم، وبعدها رحلوا.
الحيلة

لم يغمض  الليلة  تلك  " وفي  وأشارت 
أخ��ي،  على  ج��دا  خائفون  وكنا  جفن  لنا 
الرحيل  س��وى  آخ��ر  وال��دي حل  يجد  فلم 
ومنذ  المآسي،  هذه  عن  بعيداً  سبها  إلى 

الصباح بدأ أبي يجهز للرحيل ولكن طلبوا 
سرت،  من  خ��روج  تصريح  يأخذ  أن  منه 
وعندما ذهب أبي ألخذ التصريح تقابل مع 
نفس الرجل الذي طلب منه انضمام أخي 
للتدريب، وقال ألم أطلب منك أن تحضر 
ولكنه  نعم  له  ق��ال  عندنا،  ليتدرب  ابنك 
منهم  رجل  وتدخل  التدريب،  على  صغير 
وقال، دعهم يذهبوا فالطفل ال يزال صغير 
ليتدرب  غيره  االطفال  من  الكثير  وهناك 
اقناع صديقه  يحاول  الرجل  وبدأ  عندنا، 
وهكذا  التصريح،  توقيع  على  واف��ق  حتى 

استطعنا الخروج من سرت.
ستكون  سبها  أن  اعتقدنا   " وتابعت 
ب��داي��ة ج��دي��دة وس��ع��ي��دة وم��ري��ح��ة، ولكن 
المشاكل  العديد من  واجهتنا  عندما جئنا 
وتغير وضعنا المادي إلى سيئ، فنحن اآلن 
نستأجر منزل واإليجارات هنا غالية جدا، 

وكان من الصعب علينا التأقلم بسهولة. 
الشعور بالغربة

للمدرسة،  بالنسبة  أم��ا   “ وأض��اف��ت 
أكن  فلم  المكان  بأني غريبة عن  فشعرت 
أعرف أي أحد هناك، وأيضا كانت الفتيات 
زيهن  مثل  أرت��دي  أك��ن  لم  ألن��ي  يضحكن 
المدرسي، ألنه لم يكن في استطاعتي في 
تحدثت  ولكن  واح��دا،  أشتري  ان  البداية 
اشترى  حتى  لفترة  وبقيت  المديرة،  مع 
أنه  وكما  لزيهن،  مشابه  زي  وال���دي  ل��ي 
أوراقنا  نحضر  لم  سرت  من  رحيلنا  عند 
وملفاتنا المدرسية واجهتنا بعض المشاكل 
حتى استطعنا أن نجلب ملفاتنا من هناك، 
السيئة  المعاملة  ه��و  يزعجني  م��ا  أك��ث��ر 
فأنا  بالنازحين،  بنعتنا  وذلك  البعض  من 
التسمية،  بهذه  أحد  أي  يناديني  أن  أك��ره 
فهذه الكلمة تثير غضبي فنازح كلمة تقال 
للشخص عندما يهرب خارج بلده عن ملجأ 
ليبيا  داخ��ل  ن��زال  ال  نحن  ولكننا  له،  أمن 

فلماذا يطلقون علينا هذا اللقب؟.
كما  ترجع بالدي  أن  أتمنى   " وتابعت 
كانت وأنا أرجع إلى سرت فأنا أشتاق إليها 
هنا  فالحياة  وأهلي،  وإلى أصدقائي  جدا 
أنه  من  بالرغم  هناك  عن  تماما  مختلفة 
حتى سبها ال بأس بها ولكن تبقى مدينتي 
في نظري أجمل مكان وال استطيع العيش 

بعيدا عنها.
نفسيتهم منهارة

وأوض�������ح�������ت   ■
“خ���دي���ج���ة اخ��ص��ائ��ي��ة 
اجتماعية “ كانت الحالة 

النفسية عند هؤالء االطفال منهارة جدا، 
به في مدنهم،  خصوصا بعد كل ما مروا 
الجديدة  وك��ذل��ك األج����واء  أح����داث،  م��ن 
ومستوى  وأصدقائهم  مدارسهم  تغير  من 
معيشتهم، فكل ذلك كان له أثر كبير على 
على  صعب  ك��ان  البداية  ففي  نفسيتهم، 
ينسجموا بسرعة مع محيطهم  أن  الطلبة 
الجديد، فغالبا ما كنت أشاهدهم يجلسون 
مع  التعامل  يخشون  ومنعزلين  بعدين 
الطلبة، وخاصة “بوشناف “ كان في أغلب 
وهذا  كثيرا،  ويبكي  وحيدا  يجلس  الوقت 
الطفل  للبيئة  المفاجأة  لتغير  نتاج  ك��ان 
وعدم االستقرار األسري نتيجة لألحداث 
هذه  فكل  لها،  تعرضوا  التي  االستثنائية 
األشياء أثرت سلبيا على الطفل ولكن، بعد 
مرور وقت تم التعرف على أصدقاء جدد 
التي  الوحدة  ووبدوءا يخرجون من قوقعة 
يتقبلون  األن  وب��دأوا  فيها،  يقبعون  كانوا 
المكان والناس ومع الوقت حتما سيعودون 

كما كانوا من قبل.
استكمال االجراءات

اكمال  بعضهم  من  طلبنا   “ وأضافت 
االجراءات ألن هناك قرار من وزارة التعليم 
بأنه بعد مكوث الطالب ألكثر من شهر ال 
يعامل كنازح، األن نشهد تحسن كبير في 
فقد  القنطري،  وخ��اص��ة  الطلبة  نفسية 
تعاون  في  مستمرون  ونحن  كثيرا،  تحسن 
نفسيتهم  م��ن  نحسن  حتى  أس��رت��ه��م  م��ع 
واخراجهم من الحالة الكئيبة التي وصلوا 
إرادتنا  عن  خارجة  ظ��روف  بسبب  إليها 
فمستواهم  العلمي  لتحصيلهم  بالنسبة 
واجهتهم  التي  العوائق  أكبر  وم��ن  جيد، 
في سبها هو تغير وضعهم االجتماعي من 
مستأجرون  األن  فهم  ضعيف  إلى  ممتاز 
ويحتاجون إلى قوت يومهم وإلى مالبس. 

وأضافت " كما أظهرت دراسة أجراها 
نتائجها مؤخرا  بنغازي ونشرت  مستشفى 
أن87 % من النازحين يعانون من االكتئاب 
النفسي  وال��خ��وف واالض��ط��راب  وال��ق��ل��ق 
النازحين  األطفال  فأن  ولهذا  والكوابيس 
اخصائي  ق��ب��ل  م��ن  متابعة  إل���ى  ب��ح��اج��ة 

اجتماعي ونفسي. 
أمام  الوحيد  الحل  هو  النزوح  يبقى 
تعيش  التي  المدن  بعض  في  المواطنين 
األص��ع��دة،  جميع  على  استثنائية  ح��ال��ة 
ويبقى األطفال هم الضحية األولى في ظل 
الحروب المندلعة في ليبيا، ولألسف حتى 
بعد نزوحهم من مدنهم بحثا عن األمن في 
مدن وقرى مجاورة، تبدأ معاناة جديدة في 
تلك المناطق ففي أغلب األحيان ال يجدون 

المساعدة االنسانية الالزمة

أطفالنا النازحــــــــــــــــــــــــون يعيشون غرباء في وطنهم !!
طفل نازح يقول : أنا لست حزين هنا ولكن أمتنى أن أرجع إلى هناك!!!!

زهرة بالصف التاسع تتساءل: ملاذا تطلقوا علينا اسم نازح ؟! نحن نكره هذه التسمية

دراسة نشرها مستشفى بنغازي من نتائجها: 87 % من األطفال النازحني 
يعانون من االكتئاب والقلق واخلوف واالضطراب النفسي والكوابيس!
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

   5/ متى تزورين فزان ؟
  يأتيك صوتي عبر األثير  أنا 
قادمة على جناح غيمة  يشغل 
بالها قبالة أية نافذة ستتوقف 

ـ وتكمل حديثها معك ؟
ـــي ذاكــــــرة الــلــيــل  ـــمـــدد ف  أت
،حنينك يقطع حبل الوجد في 
إلى   ، إليك  اشتقت  روحي  ، 
بــاحــات الــصــالة فــوق ترابك 
المسالمة    اليمام  أبــراج  ،إلــى 
الرابضة  الــرمــل  حــقــول  ــى  إل
شــرق شمسك ، إلــى واحــات 
إلى   ، وسط خصرك  النخيل 
عينيك   جنوب  تمورك  مــذاق 
بزرقة  الملون  متوسطك  إلى 

السماء .
 أريـــد لكل هــذه األبـــواب أن 
ســجــون صمتها  مـــن  ــخــرج  ت
وراء  من  الحياة  لتطلق سراح 
، و أحــمــل  الــصــمــت  أقـــفـــال 
ــعــة ســـفـــري فــــوق كــاهــل  أمــت
ســيــارتــي الــقــديــمــة ، و أديــر 
تحتل  ــبــســمــة  وال مــفــتــاحــهــا 
أن  ــد  أري  ، الشمالي  محياي 

أشاهد التلفاز معك 
فـــي فـــــزان ، وســـــوف نــعــرج 
الفتى  وعدنا  كما  أوجلة  على 
أستأجرناه  الــذي   ، الجنوبي 
ذات زيارة ليدلنا على مالمح 
الطريق إليها ، نلتقط من فوق 
 ، وجالو   ، دقلة  تمور  جبينها 
فوشار  ينفجر  حتى  ونضحك 
الصحراء   محيا  من  الضحك 
العصر   قرابة  هنالك  سأكون 
ــــي كــفــك  ـــقـــة ف وكــــفــــي عـــال
قهوتي  ذو  وفنجان   ، الدافئة 
ــوســط  بانتظاري  ال الــســكــر 
الُمطلة  حافة  الشرفة  فــوق 
ــضــاء   ــي ــب ـــوت ال ـــي ـــب عـــلـــى  ال
ــي  ويــــشــــرع قــلــبــه  ــظــرن ــت ــن ي
يطول  بيننا  لحديث  وزوابــعــه 
ار  عن حكايا الجنوب ، و سَمّ
في  الــصــحــراء  وعــابــري  ليله 
الــخــفــاء  أصـــحـــاب األرجـــل 
المتثاقلة ،القادمين من جنوب 
جــنــوبــك  ســنــكــمــل حــديــثــنــا 
والمعبأ   ، بالحنين  الــمــتــرع 
بسكرات الوجد ، ثم سأغادر 
شماال ، و أنا أتهجأك كطفلة 

تنطق اسمك ألول مرة 
أحبو إليك في ابتسامات 

بدعاء  المكتظ  الصباح  فــي 
أمي 

بضجيج  الــبــاديء  النهار  فــي 
صوتي 

تحت  الصخب  أصـــوات  فــي 
شجرة اللوز 

في طريق العودة من صحراء 
الوطن  

في حديث الهاتف بيننا .....
حين  رنين ضحكاتي  ستسمع 

تسألني متى تزورين فزان ؟

نيفين الهوني 

باتجاه أكتوبر 

وح 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

بـ
د / عزة رجب 

نزف الوريد الجنوبي

االنفجار ...

يسعى  حثيثا   -1
يــونــيــو الحــتــضــان 
أغــــــــســــــــطــــــــس 
ـــــاءة بــيــن  ـــــف واإلغ

شفتيه وال فائدة
 2 مساؤك أنامل زنبقية تفترض أنك 
لتداعب  بانتظارها  اللحظات  تجالس 

مفاتيح السر لديك وتهمس افتح يا .
يأمرني  ســريــرك  كــان   ... يــا  افتح   3
األلم  موسيقى  على  عبره  أرقــص  بأن 
أغنية  جهوري  بصوت  لتغني  ويدعوك 

)اآلهات ( للست وأرحل.
4- مـــن يــمــســح عـــن فــســتــانــي غــبــار 
المسافات ومالئكة األرض على وجعي 
من  سمفونيات  الخالد  البعد  تعزف 

وداع
عروس  تحرم  ال  كتبت  أمــل  ذات   -5 
النيل سالفة الحلم فاألبواب المشرعة 
على شمس المدينة تنتظرك في رواق 

اآللهة .
المدينة  تقول  كتبت  اليأس  وحين   6-
الــبــردي  لــنــا مــن أوراق  الــتــي خــاطــت 
أن  لقاء  ذات  نسيت  سندسي  ــراش  ف

تخبرنا بأنه غير دائم.
الذي  ذاك  عيدنا  وتذكر  ارحــل   -  7  
في  الــطــيــب  ــراق  الحــت ـــؤرخ  ي سننساه 

قناديل الوحدة.

سلسلة  تنشر ألول مرة 

الصديق بودوارة 

محمد الكشكري   حسن الكوفحي

 ما أجرأ النسيان
 إذ تغذو قواُفله
 و تجوُب باحة 

ــاح و  ــب قــلــبــاً مــســت
تسُرقه . 

ـــؤصـــد  هــــــو لــــــم ي
األبواب  و المفتاح لم يزل 

ُملًْقى بركن الباب 
فمن يا ُتراهُ من بعد الغياب يخبئه . 

نجوى هى القصيد 
تلوك سيرة الماضي 
البعيد  تنحته جسداً 

بريئ و بحسرة  اآلهات ُتقطعه 
و ُتشرحه لكنها أبداً أبداً

لن تقتله . 
فمن ذَا يكُفلَك نبُض

عصي و من ذَا يجوس 
فيك و ديار دفقك بدت 

خراب فهل لك 
غيُر القلُب لتخدله. 

فأعرض  عن بعض الجنون 
و أركن لها  فهٌذه العيون 

لها ألف ألف باب 
فال تحذر الُحجاب 

و اختر أشدها 
أوجاعاً لتدُخله

فيا قاف قافية الشعر الشجي 
تسربلي توهي  ببطن األرض 

تساقطى أركِب
 أعاصير الكتابة 

فلم يعد لقشر 
القلِب من بعدِك 

حرفاً يلملمُه 
و يؤرقه فيلهمه . 

عجباً لبقايا الحنين
 كيف تفرعت و سواقي الدمع 

جف معينها  و جذرُ الوصِل
 يابسا و نيران 

الُبعد لم تزل 
ُتَحُرقه و تنثُرْه 

عجباً.  

بوم بوم بوم ……….
لحظات …

وغرقْت المدينةُ في عباِب الّدوّي العنيِف لالنفجار ….
فانكمَش أهلها إلى أنفسهْم .. وُفرشهْم .. واْستْغشوا خوفهم ..

وفِزعوا إلى الّنوِم .. كوسيلٍة يرونها ناجعةً للمحافظة على
 الحياِة …..

ُثمَّ أبحروا في األمنيات …..
يولُِّد  ــزاَل  ي ومــا   .. المدينِة  سماِء  من  االنفجاِر  دويُّ  تالشى 
في  الغارقِة  أدمغتهم  دهاليِز  في  ولــذيــذًة  سعيدًة  انفجاراٍت 

مالجىِء الّنوِم العتيدِة …
باِح … في الصَّ

اهبيَن إلى أعمالهْم … شدَّ انتباهي سالمةُ المدينِة كنُت مع الذَّ
 من أيِّ أذًى .. فحمدُت الله على ذلك .. وهالني حجُم الحزِن 

في
 وجوِه كثيٍر من الّناِس .. فيما كنُت أبدو وكأنَّني الّنشاُز الوحيُد 

الذي يشعُر بفرٍح غامٍر ……
عنَد ولوجي المدرسةَ .. كنُت أغذُّ المسيَر ميمماً اتجاه غرفِة 
ني سرعاَن ما تفّجرُت حزناً وغيظاً … ُثمَّ  حديِد …لكنَّ اإلدارِة بالتَّ
نكْصُت على عقبي مولِّياً ….. كيَف خرَج من القبرِ وقْد دفنُتُه 

الليلة الماضيةَ بيديَّ هاتين … كيف  .   

النسيان 
هــذا  سيصحو  كــم 

التراب على موتنا
هذه  لنا  تعد  ومــاذا 
الطرقات في غدنا؟

تـــرى  ــــالد  ــــب ال أي 
سوف تنثرنا غدا

في ظلها الشمسي.. 
يا وجه السماء

غادرت  المنازل  كل 
جدران أحالمي

وعدت كما كان النشيد
تهجره بساتين الغناء لكي

أعد أغنية لبلد غائب عن وردتي..!
كم سيصحو هذا التراب

على مالئكة النجوم وقد هوت تسع وعشرون 
من السنوات فيما يشبه سهول الثلج

ال../ ما لديك.. إال ما يصيبك بالدوار
وكل أرض بعده صماء .. ال لغة

وال طرقا معبدة وال قسيسين يهيئون لك
كرسي اعترافك؛ أنني أخطأت ..!

لم تفهم.... لم تنتبه إلشارات الزمان
فغادرك المكان.. وقد بذلت له

لغة الصدى األزلي.. أي البالد اآلن يمكن أن 
تصطفيك وقد بلغت نهايتها الطريق
وحزنك األبدي ال تبدو مالمحه إال

على قدر التماع الدمع في قلب
توارى بين أسوار الجسد

هل كنت تعبث حين غادرت مملكة الدماء
نحو نشيدك األبهى..!

هل كنت تعبث..؟
فأضحى الصوت مختلفا

وصار الموت مقتربا
والخطى تدنو الى بحر بعيد

هل كنت تعبث..؟
يا صوتها الريفي يدنو كأطياف تجيء

من غابة الشجر البعيد
أو بدء الخليقة

لغة ال تشبه األشياء ..
لكنها تشبه كل شيء ساحر..!

يعبر الدغل النظيف..
كأنه نصفها المستحيل..!

كيف يغدو موتنا بعد التراب؟

جميل حمادة

من كتاب الوطن

)1(               
  أمس أحسست أني قريب منه إلى 

حٍد ال ُيصدق . . 
في  الموغل  الطبيب  اإلنــســان  ذلــك 

القدم ..
طوله  أن  درجــة  إلى  القامة  القصير 
لم يكن يتجاوز النصف متر إال بقليل  
إلى  منحنياً  يمشي  كــان  الــذي  ذلــك 
كان  لكنه   .  . الــشــىء  بعض  األمـــام 

يتطلع إلى األمام كل الوقت .
)2(              

نياندر . . 
 سأدعوه هكذا منذ اليوم . . لن أكمل 
التسمية .. أال نفعل هذا مع من هم 

قريبون من قلوبنا ؟
)3(             

أشعر اآلن أن ذلك النياندرتال الذي 
ــزيــد عن  انــقــرض فــجــأة مــنــذ مــا ي
عن  اختفى  قد  عــام،  ألــف  األربعين 

مسرح الحياة عامداً متعمداً . . 
يقرر  جعله  ــا  م اكــتــشــف  أنـــه  يــبــدو 

الرحيل وإلى األبد.
هذه المرة . . أحبك أيها المنقرض 
الثمالة  حــتــى  وأعــجــب   .  . ــل  ــزائ ال

بحكمتك التي احتاج إليها اآلن .
)4(         
نياندر . . 

في  بقاياك  على  عثروا  أنهم  أعــرف 
وادي نياندر في ألمانيا البعيدة تلك . 

. فأعطوك اسم ذلك الوادي . . ولكن 
. . ألم تعش هنا ؟ ربما بالقرب مني 
حيث أسكن . . ربما بالقرب من مقر 
صحيفة المشهد . . أو بجوار عروض 
المسرح التجريبي . . أو على مرمى 
نقادنا  فيه  يجتمع  مكاٍن  من  حجر 
األشاوس . . اطمئن أيها النياندرتال 
تماماً   .  . اآلن  انقرضوا  فكلهم   .  .

مثلما انقرضت !!
)5(           

نياندر . . 
أيــهــا   .  . ذكـــــراك  إلــــى  اآلن  أحــــن 

المنقرض البعيد . . 
. منك   . السلف على أي حــال  أنــت 
تعلمنا المشي على األرجل واحتفظنا 
سنكتشفها  مقدسة  بمهمة  لأليدي 

فيما بعد . 
ــاراً  ن نوقد  أن  نعمة  تعلمنا  .ومــنــك 
لتبعث في أوصالنا بالدفء وتزرع في 

ألسنتنا عشب الكالم . . 
ومنك سرقنا نار المعرفة األولى . .

 أيها المنقرض البعيد . .
الجاهز   ابنك  وأنــا  اآلن  لي  يحق  أال 
الذي تعلم منك كل البدايات . . ولوث 

بشكه يقينك األول . . 
وتطلع إلى السماء هذه المرة عندما 
لم يعد في الغابة متسعاً لما يفكر به 
. . أال يحق لي اآلن أن أبكيك لبعض 
الوقت أم أنك ال تريد االستماع إلى 

مــارق  حفيد 
مرتبك ؟

)6(           
نياندر

جــــدي  ـــــا  ي  
البعيد . . 

 خذني إليك 
اآلن . . 

ـــــــــســـــــــم  أق
انقراضك  على  أحــســدك  أنــي  لــك 

المفاجىء 
 وأقسم لك أني أحسدك على غابتك 

القديمة . . 
وأقسم لك أني أحسدك على قامتك 

المنحنية وبصرك الثاقب . . 
وأقسم لك أني أحسدك على اتكائتك 
يلوث  لم  شجرة  ظل  تحت  المحجبة 

نقائها غبار البشر . . 
إلى  وعلى ركضك بحماسٍة ال تفتقر 
روعة المثابرة وراء أرنب بري تمضغ 
اعتبارها  ألسنانك  معيداً  نيئاً  لحمه 
بالتسوس  أحفادك  ينتهكها  أن  قبل 

وتغطيها األفواه بالصمت .
)7(        
نياندر . . 

أحن إلى يوم من أيامك البعيدة . . أنا 
حفيدك الحي الذي يوشك اآلن على 
االنقراض علمني كيف انقرضت . . 

ألفعل مثلك اآلن !

 نياندرتال  
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إشراف : خديجة الجداوي  

)1(

من المعلوم أن الدين من العوامل المؤثرة في حركة 
التاريخ اإلنساني ، فبالكاد ال يخلو مجتمعً ما من 
هذا العامل ، بل إن الحاجة اإلنسانية للدين هي 
مجموعة  تبني  إلى  المجتمعات  بعض  دفعت  ما 
من المخرجات البشرية وجعلها ديناً ُيَتَعبُد به كما 
نوعاً  تعكس  الحاجة  ، وهذه  البوذية  الحالة  هي 
، والناظر  ما فطرية الدين في الذات اإلنسانية 
في طبيعة العالقة بين المؤمنين ودينهم يالحظ 
حالة من التباين ، فليس كل المؤمنين على وتيرة 
واحدة في عالقتهم بدينهم ، فهناك المتمسكون 
به إلى درجة الرهبنة ، وهناك المعتدلون الذين 
وازنوا بين الدين والدنيا ، وهناك المفرط الذي 
ال تظهر عالقته بدينه إال في المناسبات العامة 
أو في لحظات من الضيق  وظاهرة التطرف في 
أساسها هي نتاج لهذا التباين في العالقة مع توافر 
والموضوعية   ) الجهل   ( الذاتية  الظروف  بعض 
)البنية غير السليمة للدولة والسياسات السلبية 
الظاهرة  هــذه  عــن  الحديث  وحــال   ) للحكومة 
اإلسالمي  الواقع  على  تلقى  ما  غالبا  فاألضواء 
بخالف  وهــذا  ؛  فيه  الديني  التأثير  قــوة  بحكم 
المجتمعات  عــديــد  واقـــع  فــي  الــحــال  عليه  مــا 
التي عزلت  المسيحية  المجتمعات  رأسها  وعلى 
المقدس في إطار كنائسها وبيعها  كتابها  أحكام 
في  واقعة  بها  االلتزام  من  وجعلت   ، وصوامعها 
إطار الحرية الشخصية أخذاً ورداً ، ولهذه الحالة 
للكتاب  الضعف  هذا  وأمام   ، التاريخية  أسبابها 
المقدس في التأثير على المجتمعات المسيحية 
تنظيما وتوجيها تالشت مالمح التعصب الديني 
، وهذا ماال يتوافق والحالة اإلسالمية ، فالدين 
في المجتمعات المسلمة ال تزال له القدرة على 
التنظيم والتوجيه بغض النظر عن مدى االنحالل 

الذي نشهده وذلك تصديقاً لقول الله تعالى 
﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ صدق 

الله العظيم
  ولعل حالة التمازج بين عدم الحكمة في توظيف 
عملية اإلصالح الديني ومابين حاالت المخالفة 
الشرعية هي من أسباب الصراع الحالي   وكما 
نعلم أن لكل قرن من الزمان مجدد للدين مصداقا 
الله يبعث لهذه األمة على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) إن  لقول 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ( الحديث.
أبــواب  الكثيرين  أمــام  فتحت  المسألة  وهــذه     
الوصايا على الدين في غياب األسس ، فالمعرفة 
الله  عن  للتحدث  أساسي  شرط  الدين  بأحكام 
خيراً  أوتـــي  فقد  الحكمة  أوتـــي  مــن  ــه  أن كما   ،
كثيراً   إذ بها ) الحكمة ( ُتَقُر السياسة الشرعية 
الكفيلة بالمحافظة على المقاصد الكلية الخمس 
)الدين  حفظ:  في  ممثلةً  اإلسالمية  للشريعة 
والمطلع   ) ــال  ــم وال والــنــســل  والــعــقــل  والــنــفــس 
مع  التعامل  فــي  الجماعات  هــذه  سياسة  على 
المخالفات الشرعية ال يالحظ إال أسلوباً مشوباً 
الذي  الحد  الى  ولألسف  الشرعية  بالمخالفات 
إلى سبيل  تنعدم فيه الحياة ، والله يقول ﴿ ادعُ 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 

هي أحسن ﴾ 
معرض  في  لسنا  ونحن   ، العظيم  الله  صــدق   
بمختلف  الجماعات  اإلثبات على تصرفات هذه 
الحديث والمعاصر  التاريخي  ، فالواقع  أشكالها 
هو  ذلــك  فــي  يهمنا  ومــا   ، أفعالها  على  شاهد 
الجماعات  لهذه  السيكولوجية  الطبيعة  معرفة 
التعريج  األمــر  يلزمنا  هذا  عن  الحديث  وقبل   ،
على مفهوم التطرف ، فقد قصد به "تجاوز الحد 
والشخصية   ، واالعــتــدال  الوسطية  عن  والبعد 

المتطرفة شخصية مريضة نفسياً .
ومن هنا غالبا ما تبدأ مشكلتنا مع التطرف ، إذ 
العقائد واألفكار في الغالب ال تعدوا كونها قنوات 
وأدوات   ، النفسي  الــمــرض  رائــحــة  منها  تفوح 
يوظفها المتطرف بما يخدم أغراضه اإلجرامية 
السريع  النمو  معادلة  تفاعل  على  يساعد  أوبما 

لشخصيتة المتطرفة . يتبع...

ظ���اه���رة ال��ت��ط��رف 
الديني ... األسباب 

والحلول 

خ���ت���م���ت���ان  ف��ي 
شهر واحد

علي ضوء الشريف 

د / أحمد السيد

درنة: صباح الشاعري

ــارك،  شــهــر رمــضــان شــهــر مــب
هــذا  فــي  المسلمون  ويجتهد 

الشهر أن يتقّربوا إلى الله عز وجل بجميع العبادات، 
ــوافــل، وصــالة  ن مــن صــالة فــي المساجد، وصـــالة 
والفهم،  التدبّر  مع  قرآن  وقراءة  ليل،  وقيام  تراويح، 

وذكر من تسبيح وتهليل وتكبير، ودعاء.
 وفي الحديث عن القرآن الكريم فإّن المسلم يسعى 
أّن  ورد  فقد  المبارك،  الشهر  هذا  في  كاملة  لختمة 
الكريم  القرآن  الله كان يختم  الشافعي رحمه  اإلمام 
مّرتين في اليوم، أفال يستطيع المسلم منا أن يختمه 

مرتين في الشهر؟ 
نعم هناك طريقة لختم القرآن مّرتين في رمضان 

 الختمة األولى يتم إنهاء قراءة القرآن الكريم كامالً 
تتّم  بحيث  رمضان؛  من  يوماً  عشر  خمسة  أول  في 
قراءة جزئين كل يوم، وكون الجزء الواحد من القرآن 
سيتوّجب  فإّنه  صفحة  عشرين  على  يحتوي  الكريم 
عــلــى الــشــخــص قــــراءة أربــعــيــن صفحة فــي الــيــوم، 
فُيقّسم هذه الصفحات حسب الصلوات المفروضة، 
الوقت  وألّن  صــالة،  كل  بعد  صفحات  عشر  ويقرأ 
استغالله  المسلم  على  قصير  والعشاء  المغرب  بين 
النوافل، وذكر  القراءة، مثل صالة  بأمور أخرى غير 
الله تعالى، وبعد أن يّتبع الشخص هذه الطريقة عند 
وصوله إلى اليوم الخامس عشر من رمضان سيكون 

قد ختم القراءة للمّرة األولى. 
ختم  في  يرغب  الذي  الشخص  على  الثانية  الختمة 
القرآن للمرة الثانية مراعاة أّن األيام المتبقية له قد 
ألّن  يوماً؛  عشر  أربعة  أو  يوماً،  عشر  خمسة  تكون 
شهر رمضان أحياناً يكون ثالثين يوماً، وأحياناً أخرى 
تسعة وعشرين يوماً، لذلك فإّن عدد األيام المتبقية 
له للختمة الثانية هو أربعة عشر يوماً، حيث يتبع ذات 

الخطة التي اتبعها في الختمة األولى. 
من  والعشرين  السابع  ليلة  إلى  المسلم  وصول  عند 
القدر  ليلة  تكون  أن  الله  من  يرتجي  والتي  رمضان، 
بأعمال  ويمألها  الليلة  يستغل هذه  أن  عليه  يتوّجب 
الخير؛ حيث يتعّين عليه هنا أن ُينهي أربعة أجزاء من 
القرآن، وليس جزأين كالعادة، فيقرأ جزءاً بعد صالة 
الفجر، ثم عشر صفحات بعد صالتي الظهر والعصر، 
جزأين  له  يتبّقى  ثّم  جزأين،  أنهى  قد  يكون  وهكذا 
الليل،  بقيام  البدء  قبل  العشاء  صالة  بعد  يقرؤهما 
فيكون بذلك قد أنهى قراءة أربعة أجزاء بالنسبة لهذا 
بالنسبة  اليوم، ويكون قد أنهى أربعة وعشرين جزءاً 
للختمة الثانية، وتتبّقى لديه ستة أجزاء، حيث ُينهيها 
المتبقية،  أيــام  الثالثة  في  المعتادة  الطريقة  بــذات 
وبذلك يكون قد أنهى ختم القرآن الكريم مّرتين في 

شهر رمضان المبارك . 

الخيرية  الــنــهــضــة  جمعية  تستعد   
األهلية درنه إلطالق فعاليات المسابقة 
الــقــرآن  لحفظ  الــســادســة  النسائية 
الــقــران  "نحفظ  شــعــار  تحت  الــكــريــم 
بحسب  المسابقة  وتشمل  ليحفظنا" 
اللجنة المنظمة على تسعة جوانب من 

القرآن الكريم حزب األعلى وجزء عم 
الربع  تبارك قد سمع األحقاف  وجزء 
األخير  النصف  األخير  الثلث  األخير 
الجمعية  بمقر  وذلــك  كامال  الــقــرآن 
الكائن قرب المستشفى القديم سابقا.

المسابقة  إلط���اق  تستعد  النهضة  جمعية 
السادسة لحفظ القرآن الكريم

د/ حسين عبدالقادر الشريف

                     

س - مــتــى وقـــت دفـــع الــفــديــة 
بالنسبة للمريض ؟

يــخــرج  أن  األفـــضـــل  مـــن   - ج 
تعجيالً  يوم  كل  الفدية  المريض 
بالخير ما أمكن ويجوز للمريض 
ويــخــرجــهــا  كــلــهــا  يــجــمــعــهــا  أن 
ومنهم  رمــضــان  آخــر شهر  فــي 
مـــن يــخــرجــهــا كــامــلــة مـــن أول 
هو  األفضل  لكن  رمضان  شهر 
دين  ألنها  الفدية  بدفع  التعجيل 
تحبس  وال  اإلنــســان  ذمــة  لتبرأ 
فقد  ـــه  أدائ قبل  تــوفــي  إن  عنه 
الورثة سداد ما عليه من  ينسي 

دين ودين الله أحق بالقضاء .
ــجــوز إعــطــاء هــذه  س - هــل ي
ــن يــســتــحــقــهــا من  ــم الـــفـــديـــة ل

األقارب ؟
ج - الفدية صدقة واجبة تعطى 
المحتاجين  من  يستحقها  لمن 
وإذا كان في األقارب محتاجون 
ألنها  لهم  الفدية  إعطاء  يجوز 
نفسه  الوقت  وفي  صدقة  تكون 
الرسول  قال   ، رحم  صلة  تكون 
المسكين  على  )الصدقة   : ملسو هيلع هللا ىلص 
ثنتان  الرحم  ذي  وعلى  صدقة 

:صدقة وصلة ( سنن الترمذي .
مــات وعليه  مــن  مــا حكم  س - 

صوم؟ 
 ج - من أفطر لعذر من األعذار 
ــمــرض والــســفــر  ــال الــشــرعــيــة ك
السن  وكبر  والرضاعة  والحمل 
يلزمه  ال  العذر  زوال  قبل  ومات 
قضاء وال وصية بالفدية ،ألنه لم 
أيــام أخر وهذا  يــدرك عدة من 

مجمع عليه .
ومن أفطر لعذر وزال عذره قبل 
الموت بقدر ما فاته فإنه يلزمه 
قضاء  وعليه  مات  ومن  القضاء 
له أهله  أيام رمضانية صام  من 

بعد موته ؟
يطعم   : الله(  )رحمه  مالك  قال 
كل  عن  به  أوصــي  إن  وليه  عنه 
يوم نصف  صاع من بر أو دقيق 
أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة 

ذلك .
وتكون الفدية من التركة إن كانت 
له قبل توزيعها علي مستحقيها . 
وعليه  الــنــوم  غلبه  رجــل   – س 

جنابة
ــــجــــر  ــــف ال ــــــع  طــــــل ــــــي  حــــــت  

 

فــــــمــــــا حــــــكــــــم صـــــــومـــــــه ؟
جــاء في   صيامه صحيح  فقد 
الصحيح )ان رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص كان   
الفجر وهــو   جنب من   يدركه 

أهله.   
 فيغتسل ويصلي ( سنن النسائي   
س – ما حكم استعمال الحقنة 

في رمضان  نهارا ؟
ج- الحقنة في العضل أو الوريد 
ألنها   ، الصوم  تفسد  ال  كلها   ،
حقنة  أما   ، المعدة  إلى  التصل 
ـــي  الـــوريـــد ، فهي  الــتــغــذيــة ف

مفطرة وتوجب القضاء .

 ال������������صي��������������ام س��������������ؤال وج�����������������واب

 

تع����������زي�����������ة
﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾     
يــتــقــدم الــــكــــادر الــوظــيــفــي 
الزميل  ــى  إل فسانيا  بصحيفة 
التعازي  بــأحــر  فـــرج   إبــراهــيــم 
الله  بــإذن  لها  المغفور  وفــاة  في 
"زوجته"تقبل الله الفقيدة بواسع 
رحمته وألهم أهلها وذويها جميل 
الصبر والسلوان  
 
الزمالء بالصحيفة    

الجنوب  فــي  الواقعة  القطرون  منطقة  فــي  أقيمت 
الليبي مسابقة في حفظ وتفسير القران الكريم خالل 

األيام الماضية .
مسابقة  المصغرة ضمن  المسابقة  هذه  تأتي  حيث   
ويشارك  الجنوبية  المنطقة  مستوى  على  تقام  كبرى 

ومتسابقة  مــتــســابــق  ــعــون  وســب خــمــس  عـــدد  فــيــهــا 
الدين  زيــن  هم  القطرون  منطقة  من  والمتسابقون 
 ، بركة عمر   ، عمر  يونس علي وهو أصغر متسابق 
من  وجميعهم  أحمد  آدم  علي   ، حبيب  محمد  حبيب 

منطقة البخي بالقطرون .

أربع مشاركين من  القطرون في مسابقٍة لحفظ القرآن الكريم 

رواه  فيما  الله ملسو هيلع هللا ىلص  رســول  عــن  ــر  األث فــي  وود 
الطبراني أتاكم رمضان .... شهر بركة يغشاكم 
الله فيه فينزل الرحمة ويحفظ الخطايا ويباهي 
بكم مالئكته . فأروا الله من أنفسكم خير ا ... 
فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل " 

لشهر  السنة  إلى  السنة  من  تتزين  الجنة  إن   "
رمضان . فاذا دخل رمضان قالت الجنة اللهم 

اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا . 
ويقلق الحور العين : اللهم اجعل لنا من عبادك 

في هذا الشهر أزواجا. " 

" خصوصيات رمضان " 
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12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

حوار : مبروكة عبد السالم 

محافظ مصرف ليبيا المركزي يرفض فتح االعتماد للشركات بحجة نقص العملة! 

 مــــع الـــســـيـــد الــصــالــحــيــن عــطــيــة 
والــمــعــدات  الــصــيــدلــة  إدارة  ــر  مــدي
صرح  الـــذي  الطبية  والمستلزمات 
لفسانيا قائال  :" نحن نستمر بتوزيع 
ــــة والــمــســتــلــزمــات يــومــيــا وقــد  األدوي
أرسلنا شحنة أدوية ومستلزمات طبية 
إلى المنطقة الجنوبية ومنها إلى مركز 

سبها الطبي .
سنة  منذ  رسمي  بشكل  بالعمل  بدأنا 
2014 بدون ميزانية ودون مقر ودون 
أي إمكانيات واستلمنا مهام التأسيس 
األدويــة  توفير  عن  مسؤولة  والـــوزارة 
اإلمــداد  جهاز  وكــان  ليبيا  ــوع  رب لكل 
لتوفير  الصحة  وزارة  درع  هو  الطبي 
األدوية والمستلزمات الطبية وإصدار 
أوامر الشراء للشركات كما تقوم إدارة 
الصيدلة بتحديد السياسات الدوائية 
ــيــاجــات واإلجـــــراءات  وتــحــدد االحــت

والعطاءات ."
اإلمداد  جهاز  ميزانية  إن   ": وأضاف 
ــمــقــررة فــي ســنــة 2016  الــطــبــي ال
األدويـــة  لــشــراء  مليون   750 كــانــت 
يتم  لــم  ولكن  الطبية  والمستلزمات 
اآلن  حــتــى  الــمــيــزانــيــة  هـــذه  تسييل 
لجهاز  مــبــالــغ  أي  تسييل  يــتــم  ـــم  ول
وهذا  ــة  األدوي لشراء  الطبي  اإلمــداد 
المبالغ  اســتــخــدام  إلــى  اضطرنا  مــا 
ـــوزارة  ال لــديــوان  المسيلة  الضعيفة 

العاجلة  االحتياجات  من  قليل  لتوفير 
أصبح  الــوضــع  أن  إال  الكلى  كغسيل 
إدارة  ولدينا  مقر  لدينا  اآلن  يختلف 
المبالغ  ولكن  موظف   70 من  وأكثر 
تكفي  لم  لــلــوزارة  المسيلة  الضعيفة 

لتوفير الشيء الكثير .
العالمية  فاتجهنا إلى منظمة الصحة 
لــتــوفــيــر األســـاســـيـــات مـــن األدويــــة 
الكلى  وغسيل  الطبية  والمستلزمات 
ــوعــات الــطــبــيــة الــخــاصــة  ــجــم ــم وال
بالطوارئ وبالرغم من ضعف الموجود 
ـــة  األدوي إرســــال  مــن  تمكنا  أنــنــا  إال 
والمستلزمات الطبية إلى جل مناطق 
الليبي  الــجــنــوب  مــنــاطــق  وكـــل  ليبيا 

خاصة "
التي  ــــراءات  اإلج هــذه  إن   ": وأشـــار 
وال  طــوارئ  إجـــراءات  تعد  اتخذناها 
إن  حيث  األســاســيــة  المشاكل  تحل 
فروع جهاز اإلمداد الطبي شبه خالية 
من األدوية والمستلزمات وتحتاج إلى 
مبالغ أكثر من مليار دينار لسد العجز 
الحالي وغالبية ما وفرناه من األدوية 
الدوائية  المجموعات  في  متمثل  كان 
emergency kits وهي مجموعات 
دوائية تحتوي على أدوية ومستلزمات 

أساسية .
غسيل  مشكلة  على  نركز  ونحن 
مستعصية  مشكلة  باعتبارها  الكلي 
وقمنا أيضا بإنشاء مستشفى ميداني 
الجرحى  لعالج  "قــرنــاده"  منطقة  في 
بإدارة طاقم إيطالي ونحن اآلن بصدد 

توفير 4 مستشفيات ميدانية .
يستهدف أحدهما أن يكون داخل 
المنطقة الجنوبية وإلى اآلن لم تنقطع 
إمدادات غسيل الكلى بالرغم من أن 
المراكز اضطرت إلى تقليص الجلسات 
إلى  يصل  لم  الوضع  أن  إال  للمرضى 
الكارثة بعد ونحن اآلن بانتظار وصول 

الكلى  شحنات من مستلزمات غسيل 
وقمنا بوضع محطة لغسيل الكلي في 

منطقة تناحمة " 
اآلن  الكبيرة  مشكلتنا  إن   ": وأكد 
المركزي  ليبيا  مصرف  فــي  متمثلة 
للشركات  االعتماد  فتح  يرفض  الذي 
 2015 لسنة   17 الــعــطــاء  لتنفيذ 
منذ  له  الشراء  أوامــر  والتي صــدرت 
محافظ مصرف  ولكن  سنة  من  أكثر 
االعتماد  فتح  يرفض  المركزي  ليبيا 
لهذه الشركة بحجة نقص العملة وقد 
الشحنات  من  العديد  بــإرســال  قمنا 
داخل  الطبي  اإلمــداد  جهاز  لمخازن 

سبها.
 وكذلك في معظم مناطق الجنوب 
أدويــة  شحنة  بــإرســال  وقمنا  الليبي 
ومستلزمات طبية إلى مدينة مصراتة 

.
مركز  ماعدا  زليتن  تفجير  وفــي 
في  مشاكل  واجهتنا  الطبي  طرابلس 
الشحن عن طريق  يتم  فعادة  الشحن 
الــبــر وأحــيــانــا عــن طــريــق الــجــو لكن 
معظم ما تم شحنه للجنوب عن طريق 
البر والجهة المستلمة هي التي تتحمل 
أو  للمستشفيات  الشحن  مصاريف 
يقوم  وأحيانا  الطبي  اإلمــداد  مخازن 
بالتبرع  الخير  وأهـــل  الــنــواب  بعض 

"عبد  النائب  مثل  النقل  بمصاريف 
العديد  تولي شحن  المرابط"  السالم 
كمية  ويوجد  للجنوب  الشحنات  من 
لكل  مخصصة  األدويــــة  مــن  معينة 
وعدد  احتياجها  حسب  على  منطقة 
المتوفر  حسب  على  وطبعا  سكانها 
وبالنسبة لمدينة سبها تأخذ نسبة من 
علما   %  30 إلى  تصل  قد  المخزون 
بأن نحن ال نتلقى أي دعما إال القليل 
ودولــة  الدولية  المنظمات  بعض  من 

اإلمارات العربية " 
تراخيص مزاولة  إن منح   ": وأكد 
الــمــهــنــة لــلــصــيــدلــة تــتــم عـــن طــريــق 
الصيدلة  إدارة  أمــا  الصيدلة  نقابة 
للشركات  تسجيل  بمنح شهادة  فتقوم 
فمهنة  لــأدويــة  ــمــوردة  وال المصنعة 
الصيدلة تم اختراقها بشكل كبير من 
الصيدلة  شــهــادات  حاملي  غير  قبل 
البيطريين  واألطـــبـــاء  كالكيمائيين 

وحاملي شهادات اللغات وغيرهم .
ســبــب هـــذا هــو ضــعــف فــي أداء 
البلدي  والــحــرس  الصيدلة  نقابات 
يفرضون  أن  الــمــفــروض  مــن  ـــذي  ال
مهنة  مزاولة  لمنع  صارمة  إجــراءات 
ونالحظ  الصيادلة  لغير  الصيدلة 
األداء  في  التحسن  بعض  األيــام  هذه 

من النقابة والحرس البلدي الذي كان 
شبه متوقف منذ عام 2011م .

ولكن لم يصل للمستوى المطلوب 
ونقابة الصيدلة لها شروط لمنح إذن 
المزاولة أولها المؤهل العلمي وهناك 
للنقابات  كما  الصيادلة  لنقابة  قانون 
الشروط  هــذه  فــإن  وبالطبع  األخــرى 
في  المشكلة  ولكن  القانون  يفرضها 
الصيدلي  غير  مــزاولــة  عــدم  فــرض 
الــرادعــة  اإلجــــراءات  وفــرض  للمهنة 

للمخالف "
يذكر أن : إدارة الصيدلة والمستلزمات 
منذ  بالعمل  بدأت  الطبية  والمعدات 
اإلدارات  من  وكغيرها  2014م  عام 
تفتقد للعديد من اإلمكانيات وللسيولة 

المالية .

أهم  وم��ن  ال��ب��اد  ف��ي  الحيوية  اإلدارات  م��ن  الطبية  والمستلزمات  وال��م��ع��دات  الصيدلة  إدارة  تعد 
وتحديد  لألدوية  النمطية  القائمة  وتحديث  ووض��ع  للدولة  الدوائية  السياسات  تحديد  مهامها 
احتياج المراكز والمرافق الصحية من األدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وذلك بالتنسيق مع 

جهاز اإلمداد الطبي ، وللتعريف أكثر بهذا الجهاز كان هذا التقرير:

ف�����روع ج���ه���از اإلم�����داد 
من  خالية  شبه  الطبي 
األدوية والمستلزمات!

:

م��ه��ن��ة ال���ص���ي���دل���ة ت��م 
كبير  بشكل  اختراقها 

من غير المختصين!

:

للعام  الجهاز  ميزانية 
ب  ت����ق����در   2016
750 مليون لم نستلم 

منها شيء !

:

مدينة سبها تستلم بشكل دوري نسبة 30 % من المستلزمات الطبية

:
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تقرير : أبوبكر مصطفى خليفة

ضيوفا وليسوا الجئين
وقد صرح السفير أحمد عبدالمجيد  
بالخارجية المصرية،  ليبيا  مدير شؤون 
إن   2016 مايو  شهر  من  التاسع  يــوم 
وقــالــبــاً..  قلبا  ليبيا  مــع  “تــقــف  بـــالده 
ــاؤهــم فــي مــصــر ضــيــوفــا وليسوا  ــن وأب

الجئين”.
المصرية  الــخــارجــيــة  أن  وأضـــاف 
لعقد  ليبيا، وتدعو  تسعى إلعادة إعمار 
إلى  باإلضافة  الشأن،  بهذا  عام  مؤتمر 

الملف اإلنساني.
المجذوب  أســامــة  قــال  جانبه  مــن 
مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون 
دول الجوار  إن ملف تحقيق المصالحة 
الليبية من أهم أولويات الدولة المصرية، 
تكون  أن  األفــضــل  مــن  أنــه  إلــى  مشيرا 
هذه الخطوة بعد استقرار البرلمان في 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
سفارتان في مصر

وبـــرغـــم الــخــدمــات والــتــســهــيــالت 
لليبيين  المصري  الجانب  يقدمها  التي 
حالة  أن   إال  الــقــاهــرة  ــى  إل القادمين 
الليبية  الــســفــارة  عــدم االســتــقــرار فــي 
تلقي  ماتزال  العربية  مصر  بجمهورية 
حقا  تعد  التي  الخدمات  على  بظاللها 
يجب  التي  المواطنة  حقوق  من  طبيعيا 
مصر،  في  المقيمين  لليبيين  تقدم  أن 
ففي  حي الزمالك مقر السفارة الليبية 
المكلف  الدرسي   محمد  يديرها  التي 
من قبل مجلس النواب الليبي وفي حي  
الدقي السفارة الليبية المكلفة  من وزارة 
الخارجية الليبية  بالبيضاء والتي يشرف 
البرعصي   شعيب  طــارق  السفير  عليها 
أي أن هناك سفارتين في مصر مكلفتين  
من منطقة الشرق الليبي وما بين هاتين 
السفارتين يهرول الليبيون المقيمون في 

مصر للحصول على حقوقهم.
      حكومة الوفاق الوطني

ولــقــد أكـــد مــصــدر بــرلــمــانــي ليبي 
أعضاء  من  وفد  وصول  المستوى  رفيع 
مجلس النواب الليبى إلى القاهرة وذلك 
في  الليبية   الــســفــارة  أزمـــة  لمناقشة 

القاهرة وخطاب مساعد وزير الخارجية 
الــمــصــرى لـــشـــؤون الـــمـــراســـم بــشــأن 
المجلس  رئــيــس  قـــرار  على  الــمــوافــقــة 
فائز  الوطنى  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
قائما  شعيب  طـــارق  بتكليف  ــســراج  ال

بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.
وأشار / المصدر إلى أن ما تم من 
لالتفاق  الدولية  الجهود  عرقلة  شأنه 
السياسي الذي يؤكد على إقرار الحكومة 
قــرارات  أي  إصــدار  قبل  البرلمان  من 
رسمية أو مخاطبة أي حكومات وهذا ما 
في  كوبلر  مارتن  األممي  المبعوث  أكده 

تصريحات صحافية بأكثر من مناسبة.
النازحون الليبيون في مصر

اليوم  مــوقــع  مصر  ذكــر  مــن جهته 
اإللكتروني إن الرئيس التنفيذي لشركة 
العبدلي  صــالــح  مــصــر«  أويــــل  »لــيــبــيــا 
قــال إنــه تــم تــوزيــع كميات مــن األدويــة 
النازحين  على  الغذائية  والمساعدات 
محاولة  في  اإلسكندرية،  في  الليبيين 
من الشركة لرفع المعاناة عن النازحين 
الليبيين في مصر بسبب الصراع الدائر 
الشركة  من  وإيمانا  حاليا،  بالدهم  في 

بمسؤوليتها االجتماعية.
فــي تصريح  »الــعــبــدلــي«  وأضــــاف 
األوسط،  الشرق  أنباء  وكالة  إلى  خاص 
الماضي  مــايــو  مــن شهر  الــعــاشــر  يــوم 
للرؤية  اســتــمــرار  هــو  الــدعــم  هـــذا  أن 
تنفيذها  في  البدء  تم  التي  االجتماعية 
منذ فترة طويلة، لرفع المعاناة ومساعدة 
أن  مؤكدا  مصر،  في  النازحين  الليبيين 
هناك خطة دعم قادمة لهؤالء النازحين 
وإغاثية  وطبية  غذائية  مواد  صورة  في 

أخرى في المستقبل.
مشاكل الليبيين في مصر

الليبي  المصري  اللقاء  تناول  وقــد 
الــتــي تــواجــه الطلبة  أبـــرز الــصــعــوبــات 
تأخر  مشكلة  وهــي  مصر  في  الليبيين 
مــرتــبــات  الــمــنــح الــدراســيــة مــن ليبيا 
للرسوم  الدفع  إجــراءات  تأخر   وكذلك 
المؤسسات  مــن  المطلوبة  الــدراســيــة 
المصرية  والخاصة  الحكومية  التعليمية 

إجــراء  أي  الستكمال  تشترط  والــتــي 
الدراسية  الرسوم  دفــع  ضــرورة  إداري 
كاملة لكل عام دراسي على حدة والذي 
يحدد بطبيعة الحال حق الحصول على 

اإلقامة أثناء فترة الدراسة بمصر .
الجمة  الصعوبات  إلــى  بــاإلضــافــة 
في  مصر   في  الليبيون  يواجهها  التي 
غياب واضح لمؤسسات الدولة الفاعلة  
التسهيالت  رغم  ليبيا  مواطني  لرعاية 
التي تقدمها السلطات المصرية كما أنه 
المقيمين  لليبيين  دقيق  يوجد حصر  ال 

بمصر .
إضافة إلى ذلك لم تسمح السلطات 
الخاصة  الليبية  للسيارات  المصرية 
خالل  البر  طريق  عن  لمصر  بالدخول 
المدة القريبة الماضية لكون عدد كبير 
المصرية  الحدود  دخلوا  الليبيين  من 
لم  ــارات  ــســي ال ــن  م اآلالف  بــعــشــرات 
تسجل أغلبها  منذ سنوات وعودتها من 
ضرورة  عليه  ترتب  الذي  األمر  مصر 
قيمة  بسداد   الليبية  الدولة  تقوم  أن 

الغرامات غير المسددة لهذه السيارات 
الماليين  مئات  قيمتها  تجاوزت  والتي 
الداخلة  فــالــســيــارات  الجنيهات   مــن 
منح  يتم  الليبي  الجانب  من  مصر  إلى 
أصــحــابــهــا لــوحــة جــمــركــيــة مــن معبر 
اللوحة  هذه  تجديد  مع ضرورة  السلوم 
الزيارة  برنامج  حسب  أشهر  عــدة  كل 
سائقي  أغــلــب  أن  إال  لمصر  الــمــقــرر 
بشروط  اليتقيدون   الليبيين  السيارات 

اللوحة الجمركية.
دعم جهود حكومة الوفاق

المستشار  صــرح  أخـــرى  جهة  مــن 
أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم 
لصحيفة  المصرية  الخارجية  وزارة 
الوفد الصادرة عن حزب الوفد المصري  
الخارجية  وزيـــر  ــأن ســامــح شــكــري  ب  ،
محمد  مع  يناير2016   18 يوم  التقى 
الدايرى وزير خارجية ليبيا، والذى زار 
المسؤولين  حول  مــع  للتشاور  مصر 
األوضاع فى ليبيا، وكيفية تجاوز األزمة 
حكومة  تشكيل  الــســيــاســيــة،  وجهود 

الوفاق 
الوطنى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، 
اتفقا  والليبى  المصرى  الجانبين  بــأن 
على ضرورة  دعم جهود تشكيل حكومة 

الوفاق الوطنى. 
فوق  الليبية  األطـــراف  تسمو  وأن 
الشخصية،  والمصالح  الجهوية  الميول 
الليبية  اللقاء أوضاع الجالية  تناول  كما 
ــر شكري  ــوزي فــى مــصــر، حــيــث أكـــد ال
على التزام مصر الكامل بتسهيل إقامة 

األشقاء الليبيين فى مصر.
  واختتم المتحدث باسم الخارجية 
البلدين  وزيري خارجية  بأن  تصريحاته 
اتفقا على مواصلة التشاور خالل األيام 
واألســابــيــع الــقــادمــة، ســـواء مــن خالل 
المؤتمرات  إطار  فى  ثنائية  أو  لقاءات 
الليبيين  تواجه  كما  المختلفة  الدولية 
مشكلة  مصر  ــى  إل الــذهــاب  الراغبين 
لعدم  المصرية  التأشيرة  الحصول على 
وجود سفارة مصرية في ليبيا إضافة إلى 

ــة  صــعــوب
الــســفــر عــن طــريــق الــبــر ولــقــد ذكــرت 
لها  تقرير  في  اليوم  المصري  صحيفة 
المصرية  الليبية  الــحــدود  حــالــة  على 
على  أنه   2015 فبراير   16 يوم  نشر 
السلوم  منفذ  قبل  كيلومتر   5 مسافة 
عمليات  الجيش  نقاط  تشدد  الــبــري، 
بين  الطريق  فــي  للسيارات،  التفتيش 
تتغير  لــم  والليبية،  المصرية  الــحــدود 
بايعت  بعد بث مجموعة جهادية  األمور 
ـــصـــوراً لــذبــح 21  داعــــش مــقــطــعــاً م
الجميع  األمني على  فالتضييق  مصرياً، 
ونصف  عـــام  مــنــذ  وليبيين  مصريين 
الواقعة  السلوم،  مدينة  سكان  بحسب 
الذين  وليبيا،  مصر  بين  الحدود  على 
اشتكوا من حركة التجارة التي انعدمت 
للقوات  األمنية  السيطرة  ضعف  بسبب 
المنفذ  وغــلــق  أراضــيــهــا،  على  الليبية 
البري من قبل القوات المسلحة وحرس 

الحدودالمصري . 

الليبيون في مصر ما بين الغربة وحقوق المواطنة !
الذين  الليبيين   من  اآلالف  عشرات  العربية  مصر  بجمهورية  يوجد    
اختاروا العيش في  مصر كمحطة للغربة   نتيجة الظروف التي تمر بها 
االشتباكات  مواقع  في  خصوصا  االستقرار  عدم  حالة  من  حاليا  ليبيا 
المسلحة في بنغازي وس��رت  ومن بين ه��ؤالء الليبيين حوالي 4000 

طالب وطالبة موفدون للدراسة في مصر وأكثر من عشرة آالف طالٍب 
يدرسون على حسابهم الخاص ومنهم من  تكون والدته مصرية ليتمتع 
أمهاتهم   ت��ك��ون  ال��ذي��ن  والمواطنين  للطالب  الممنوحة   بالتسهيالت 

مصريات الجنسية. 
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 الكذب 
على مابعد الحداثة 

عن  للدفاع  بامتياز  عربية  صنعة  هو 
الالشيء والال قضية وهو على جميع 
الصنعة  في  الكذب  ه��ذا   ، األصعدة 
ليس في الكتابة فقط فنحن نستورد 
سيارات على أحدث طراز ونجد في 
السوق من يدعي القدرة على إصالح 
أي  إل���ى  ف��ت��ذه��ب  التقنية  أع��ط��اب��ه��ا 
حداثوية  بأنها  كذبا  اشتهرت  ورش��ة 
ناطقون  فاتقون  هم  من  فيها  فتجد 
يدعون أنهم يفهمون الصنعة ويبدأون 
وتشتري  والتخمين  لك  التأليف  في 
حسب طلباتهم نصف عدد قطع غيار 
الوصول  في  يفشلون  وربما  السيارة 
إلى الخلل فتخرج سيارتك من الورشة 
كاذبون  أنهم  بسبب  منزلك  إلى  ج��راً 
كل  ف��ه��م  ع��ن  بعجزهم  والي��ع��ت��رف��ون 
العالم.........  هذا  في  جديد  ماهو 
البورجوازية  الملكية  الرجعية  أي��ام 
المعفنة! كنا نعرف العايب والسوسي 
وبن كاطو والمصراتي والزاوي عندما 
مواصفات  ذات  سيارة  أي  يستوردون 
من  مصانعها  إل��ى  ي��رس��ل��ون  حديثة 
يتدرب على إصالحها توقف التدريب 
اآلن وتوقفت القراءة وأصبح التخمين 
الكذب  ح��االت  إنها  بديال،  وال��ك��ذب 
على ما بعد الحداثة بينما لم نتعرف 

على الحداثة بعد!
الكذب  هذا  ضحية  دائما  والمواطن 
والمحصلة  ق��ارئ��اً،  أو  مستهلكا  إم��ا 

لنتعلم أوال.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـل
خــ

ـد 
م

  النخيل يستجدي الغروب ... رسم مائي بريشة: نجالءالمسالتي

أطفالنا

 الورد األسود )2(      

رؤى
 الفقد، تشعُر أن الروَح قد غادرت الجسد، حيُث 
ُيصبُح األخيُر خِدرًا دوَن عق�ار. تشعُر أنك تتأرجُح 
من الداخل، تتمايل برفقِة مشاِعرَِك المبعثرِة بيَن 
إحساٍس ونقيِضِه، تمضي األياُم دوَن أن تشعَر بها 
حًقا وتفقَد اإلحساَس الدقيَق بالزمن، بطريقٍة أو 
بأُخرى تزورَك اإلبتسامةُ على السطح بيَن الحيِن 
وتعود  ال��روُح من سقمها  ُتشفى  أن  الى  واألخ��ر، 
الحياُة لجسِدك الَخِدرْ، عندها تبتسُم صدًقا من 
األعماق ويعود نبُض قلبك من جديد.... وتنسى.

  موسم 1و2 من عبر الدراما 
الشرقية خصوصا أنها تسعد 
بمعاقبة  النهاية  في  الخيرين 
ال��م��ج��رم ع��ل��ى أف��ع��ال��ه على 
أب  إذ يصبح من  نحو نسبي، 
تحديد من هو الجاني األصيل 

في ورد وشوك؟
التي  قدرية  السيدة  هي  هل   
تسترت كثيرا على جرائم ابنها 
فيها جرائمه ضد  بما  عدنان 
م��راد من حرق  أس��رة شقيقه 

حقول وخطف وتلفيق تهم ضد 
م���راد واليصحو  ف��ت��ون زوج���ة 
يمكنها  أن  بعد  إال  ضميرها 
مشاهدة  م��ن  المعاق  عاصم 
في  م��راد  ابنها  إغ��راق  وقائع 
شقيقه  يد  علي  الفرات  مياه 
تصويرها  تم  الوقائع  عدنان 
م��ن ق��ب��ل رج���ب ح��ب��ي��ب ملك 
عدنان  وقتله  ب��ه  غ��در  ال���ذي 

عبر أحد األشخاص .
ذرعا  إن عاصم ضاق  المهم   

الشريط  وسلم  أبيه  بجرائم 
ل��ل��ش��رط��ة ال���ت���ي ب��ح��ث��ت عن 
ع���دن���ان وأن��ق��ذت��ه م���ن م��وت 
بندقية  من  برصاصة  حقيقي 

أمه.
هو  األص��ل��ي  ال��م��ج��رم  أن  أم 
ليوهم  اخ��ت��ف��ي  ال����ذي  م����راد 
الجميع بأنه قد مات ليصنعوا 
له قبرا ومزارا ألسرته خاصة 
ابنه الطفل جواد الحكم صعب 
الجميع  أن  ل��ي  ظهر  وال���ذي 

ت��ت��م��ل��ك��ه��م م��ش��اع��ر ال��ح��ق��د 
القليلين  م��اع��دا  واالن��ت��ق��ام 
شخصيات  ف��ي  المحصورين 
وعاصم  وف���رات  وملك  فتون 
ال��م��ع��اق وأم����ه أم��ي��ن��ة. وف��ي 
الذي  القادم  الثالث  الموسم 
ل��م ي��ب��دأ ب��ع��د س��ن��ع��رف على 
طريقة الدراما التركية غير أن 
بالقافلة  انبأت  قد  األح��داث 
عبارة  ومابقي  ستذهب  أي��ن 

عن حشو وإقحامات.

هــــراويات   ) 8 (  
  إلى س����رت

ت����رع����رع����ت ك��م��ا 
أش���رت س��اب��ق��اً في 
وهي  منطقة هراوة 
إح�������دى ض���واح���ي 
م�����دي�����ن�����ة س�����رت 
تمتد  التي  الكبرى 
رأس  م��دي��ن��ة  م���ن 

غرباً  الهيشة  منطقة  إلى  شرقاً  الن��وف 
أمطار  م��ن  تتغذى  بعلية  كنبتة  كنت   ،
كنت  غيره،  عون  أي  لها  وليس  الرحمن 
وحيداً ال أخ وال أخت، أسعى في سبيل 
وال��دي  حضن  إل��ى  وأووي  نهاراً  الحياة 
نصائحهما   م��ن  أت��غ��ذى   ، ليالً  األميين 
واختالفاتهما    خالفهما  م��ن  واستفيد 
عندما أكملت مرحلة الشهادة االبتدائية 
1973 � 1974 م ، كانت محطة صعبة 
على قلب صغير مرهف تتطلب جبال من 
كان  اجتازها  وك��ي  احتملها  كي  الصبر 
عليَّ أن أغادر في سبيل مواصلة التعليم 
اإلعدادي إلى سرت سبعين كيلو متر من 
في  ذل��ك  يتوفر  ال  حيث   ، إقامتي  مقر 
منطقتي هراوة، حملت حقيبتي الصغيرة 
ودموع وداع أمي تبلل كامل هيئتي ألستقل 
( من  بيجو خيمة   ( وال���دي س��ي��ارة  م��ع 
مديرية  إلى  هراوة  دكاكين  على رصيف 
مراقب  ه��ن��اك  استقبلنا  س���رت،  تعليم 
بحفاوة  قريرة مرعي  الله  التعليم رحمه 
لمدرسة  تنسيبي  إج���راءات  وأت��مَّ  بالغة 
وتسكيني  اإلعدادية  المعري  العالء  أبي 
بالقسم الداخلي بالمنطقة السكنية رقم 
فاضل  إنسان  استقبلني  بسرت،  واح��د 
وأحسن  القالي،  بكر  أبو  اسمه  ورحيم 
ألمثالي  ُخصصت  كبيرة  بغرفة  مثواي 
من كافة ضواحي سرت، غادرني والدي 
، تشدو وحدتي هذه المرة وألكون وحيداً 
مع  وأم��ي، سكنت  أبي  عن  حتى  بمعزل 
رف��ي��ق��ي ال��ع��زي��ز ع��ب��د ال��ل��ه أب���و شقيفة 
الجماعي، وجدت نفسي في بيئة جديدة 
ونظام مختلف، عليَّ أن استيقظ مبكراً، 
ألتناول اإلفطار بمطعم القسم الداخلي 
في وقت محدد وبأصناف محدودة ] تن   
مع   ،] حلوى شامية، شاي  مربى،  زبده، 
دوام توفير الحليب الذي ال أشربه مطلقاً 
مغرم  صرت  اليوم   وحتى  صغري  منذ 
أكثر بلعب كرة القدم وباألنشطة األخرى، 
تهورت قليالً ثم استعدت قواي )كرمان( 
لذا  تنتظرني،  الالتي  وأم��ي  أب��ي  عيون 
دراس��ي��اً  ب��غ��ي��ري عملت ج����دوالً  أس���وة 
أوقات  مراعاة  مع  والمتابعة  للمراجعة 
النوم  وأوق���ات  والعشاء  ال��غ��داء  وجبات 
التي تطفأ فيها األضواء بتعليمات إدارية 

من مسؤولي القسم الداخلي ... يتبع 

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل
د. خليفة صالح حواس

مني الدوكالي

نجالء المسالتي

 أبويوسف

... بسمة عذبة    الطفل وسام أيمن الشعافي 
لوطن يرمقه بحب وانتظار!

الظروف  كل  في  و  الكريم  رمضان  شهر  في   
تحية لسيدات و آنسات القوم فقط، بعيداً عن 
أمراء القوم وهم يقلبون المحطات التلفزية بحثاً 
عن المباريات أو يفسفسون أو يطالعون ما يقع 

بين أيديهم .
ينهضن  الرشيقات  كالنحالت  وهن  لهن  تحية 

بأعباء الكوجينة التي التنتهي .
غير أن التحية و اإلجالل مضاعفان لمن يعانين 
ضيق  أو  الكهرباء  كانقطاع  القاهرة  الظروف 

ذات اليد ،فرج الله كربكن جميعا عزيزاتي .

تحية للمناضالت حقا 
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■ فسانيا / خالد القاضي
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن 
القائمة  الماضي عن  االسبوع  مطلع 
للشباب  الوطني  للمنتخب  الرسمية 
التي   ، القدم   لكرة  سنة   20 تحت 
سللتللدخللل مللعللسللكللرا تللدريللبلليللا خللال 
، استعدادا للتصفيات  شهر رمضان 
أفريقيا  لبطولة  المؤهلة  األفريقية 

المقرر إقامتها بزامبيا 2017 .
 25 المختارة  القائمة  وضمت   

العبا هم : علي بن عثمان، ورضوان 
الللوحلليللشللي، وعبد  تللوفلليللق، ومللللراد 
الفطيسي،  ومحمد  محمد،  الملك 
الزيتوني،  ومحمد  القجدار،  وعللاء 
مخلوف،  األوجلي،ومحمد  ومحسن 
مللعللاد الللصللغلليللر، ومللحللمللد الللنللقللار، 
ويللوسللف زائللللد، وأسلللاملللة الللبللدوي، 
القائمة  ضمت  كما  اندير.  ومصباح 
بلقاسم،  ومللالللك  العمامي،  معاد   :
ومللحللمللد فللتللحللي، وأحلللملللد الللعللبللار، 

وأحللمللد اللللدرسلللي ، وايللمللن دانلللي، 
التاورغي،  الغنيمي، ومحمد  ومحمد 
وزكريا العريش، وعبد العزيز اللص، 

وصهيب رضا . 
لكرة  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
القدم للشباب تحت 20 سنة يشرف 
الوطني  الفني  الطاقم  تدريبه  على 
والمساعد  القاضي   عياد  بقيادة  
الللحللراس   وملللدرب  الهمالي  أكلللرم  و 

الطاهر سعد .

منتخب الشباب يستعد لالستحقاقات الدولية القادمة

�سمن مناف�سات دوري الكرة 

األهلي طرابلس يفوز على الترسانة والهالل على دارنس 

االتحاد يفوز على خليج سرت واألخضر على التحدي 
وفي لقاءات أخرى جرت األيام 
الماضية  مباراتين ضمن المباريات 
الللمللؤجلللللة ملللن األسللللبللللوع الللثللانللي 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري 
ضمن  األوللللى  الللمللبللاراة  وجمعت   .
فريقا  األولى  المجموعة  منافسات 
شيخ  بملعب  والللتللحللدي  األخللضللر 
وانتهت   ، البيضاء  بمدينة  الشهداء 
األخضر  فريق  بفوز  المباراة  هللذه 
الدقيقة 95  في  جاء  وحيد  بهدف 
النتيجة  وبهذه   . البديل  الوقت  من 
رفلللع فللريللق األخللضللر رصلليللده من 

بقى  بينما  السادسة  النقطة  إلى  النقاط 
فريق التحدي بنفس رصيده السابق وهو 

الثانية  الللمللبللاراة  وجمعت  نللقللاط.  ثللاثللة 
فريقا  الثانية  المجموعة  منافسات  ضمن 
طرابلس  بملعب  سللرت  وخليج  االتللحللاد 

بفوز  المباراة  هللذه  وانتهت  الدولي 
أهداف  ثاثة  بنتيجة  االتحاد  فريق 
فريق  أهلللداف  سجل  هللدف  مقابل 
" في  الللمللعللتللصللم صللبللو   " االتلللحلللاد 
الهادي  السنوسي   " و   35 الدقيقة 
الهدف  وأضللاف  الدقيقة 60  في   "
الثالث لاتحاد " المعتصم ابوشناف 
" في الدقيقة 86 ، أما هدف الخليج 
الوحيد سجله العبه " صالح الطاهر 
االتحاد  يتصدر  النتيجة  وبهذه   .  "
نقاط   )  6  ( بلل  الثانية  المجموعة 
المدينة  فريق  عن  األهللداف  وبفارق 
السابق  رصيده  بنفس  بقي  سرت  وخليج 

3 نقاط . 

■ تصوير : طالل ابوستة  
ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم جرت 
خال األيام الماضية  مباراتان من المباريات المؤجلة 
من األسبوع الثاني . ففي ملعب طرابلس الدولي التقي 
فريق أهلي طرابلس مع الترسانة وانتهت هذه المباراة 
بفوز فريق أهلي طرابلس بثاثية نظيفة . سجل أهداف 
األهلي الاعب " فراس جمعه " في الدقيقة الثالثة ، ثم 
أضاف " المهدي المصري " الهدف الثاني في الدقيقة 
35 من زمن الشوط األول وفي الشوط الثاني أضاف 
الدقيقة  في  الثالث  الهدف   " الافي  مؤيد   " الاعب 
86. وبهذه النتيجة رفع فريق أهلي طرابلس رصيده 
من النقاط إلى النقطة الرابعة ، وبقي فريق الترسانة 
بدون نقاط من مباراتين . وعلى معلب الشهيد " عمر 
المختار " بمدينة البيضاء فاز فريق الهال على فريق 
درانس بهدفين مقابل الشيء في المباراة األولي ضمن 
في  الهال  فريق  أهللداف  وجللاءت  األولللى  المجموعة 

الشوط األول من زمن المباراة .

أصدر رئيس اإلتحاد العام الليبي 
لكرة القدم " أنور الطشاني " جملة من 
بتشكيل  تتعلق  التي  المهمة  القرارات 
لجنة إعداد النظام األساسي، وتكليف 
باالتحاد،  تعليمي  ومللديللر  فني  مدير 
اإلستثنائي  التسجيل  فللتللرة  وتللمللديللد 
الرياضي  للموسم  المحليين  لاعبين 
فترتي  وتللحللديللد   ،2016-2015
الجديد  الرياضي  للموسم  التسجيل 
مللصللادر  وذكللللرت   .  2017-2016
اعامية  أن االتحاد الليبي لكرة القدم 
وإعلللداد  لللدراسللة  لجنة  تشكيل  قللرر 
 " السيد  برئاسة  األسللاسللي،  النظام 
محمد سالم العماري" ، والسيد " صاح 
للرئيس،  نائبا   " العربي  محمد  الدين 
 " الزيتوني  محمد  ابراهيم   " والسيد 
مقررا، و17 عضوا. ونص القرار أيضا 
بأن تتولى اللجنة معالجة الماحظات 
اللللللواردة مللن اإلتلللحلللاد اللللدوللللي لكرة 
الجمعية  بتشكيل  يتعلق،  فيما  القدم 
وشروط   ، األصللوات  وعدد  العمومية، 
اإلنتساب ، ومناقشة األندية واإلستماع 

اللجنة  تقدم  أن  إلى ماحظاتها، على 
نتائج أعمالها قبل نهاية شهر أغسطس 
الجمعية  على  للعرض   2016 القادم 
ستعقد  طللارئللة  جلسة  فللي  العمومية 
 .  2016 سبتمبرالقادم  شهر  خللال 
الشارف  محمد   " السيد  تكليف  وقرر 
الورفلي " بمهام المدير الفني، والسيد 
المدير  بمهام   " صللولللة  علي  سللالللم   "
القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  التعليمي، 
كما قرر تمديد الفترة المتبقية كفرصة 
لاعبين  وأخلليللرة  استثنائية  إضافية 
األولى  الدرجة  أندية  لفرق  المحليين 
 ، الحالي  للموسم  والثالثة  والثانية 
للموسم  التسجيل  باب  فتح  وذلك قبل 
 2017-2016 الللجللديللد  الللريللاضللي 
لاعبي  التسجيل  فترتي  وتمديد   .
الجديد  الللريللاضللي  للموسم  الللللدوري 
 : التالي  النحو  على   2017-2016
فترة التسجيل األولى ، إعتبارا من 10 
يونيو وحتى 9 سبتمبر 2016  فترة 
التسجيل الثانية ، أعتبارا من 1 يناير 

وحتى 1 فبراير 2017 .

احتاد الكرة يصدر جملة من القرارات املهمة

"طارق ثابت" مديراً فنيًا لألهلي بنغازي 

الفيتوري .. أول العب ليبي يف تاريخ مانشستر

الفيتوري"،  "الصادق  الليبي  أن  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  نللادي  أعلن 
سيكون ضمن التشكيلة الرسمية للفريق األول لكرة القدم، الموسم المقبل، ليصبح 
الفيتوري، أول العب في تاريخ ليبيا يلعب رسمًيا في مانشستر.كان الاعب، قدم 
عاًما،   21 تحت  يونايتد،  مانشستر  فريق  مع  الماضي،  الموسم  مميز  مستوى 
وتوج معه بلقب بطولة الدوري اإلنجليزي لفئة الشباب.ويلعب الصادق عبدالحكيم 
أيمن،  كجناح  الملعب  وسط  في  يلعب  كما  األيمن،  الظهير  مركز  في  الفيتوري، 
ويعتبر من ركائز تشكيلة اإلسباني كلمنتي في المنتخب الليبي األول لكرة القدم.

األهلي  نللادي  إداره  مجلس  عضو  قللال 
للفريق األول  الفنية  اللجنة  بنغازي، ورئيس 
إن  العنيزي  بللالللنللادي، عللوض  الللقللدم  لللكللرة 
المدرب  مع  رسمياً  تعاقدت  النادي  إدارة 
المدير  مهمة  لتولي  ثابت،  طللارق  التونسي 
الفني للفريق األول لكرة القدم.وأضاف في 
مدة  أن  للنادي  الرسمي  للموقع  تصريحات 
للتجديد،  قابل  واحد  لموسم  العقد ستكون 
وأن ثابت باشر اإلثنين الماضي مهامه في 

تدريب الفريق بملعب شمال بنغازي.

تمديد فترتي 
التسجيل لالعبي 
الدوري الممتاز

باليرمو االيطالي  نادي  تمنى رئيس 
زامبريني، عودة الاعب الليبي" أحمد بن 
علي" لصفوف فريقه، مؤكًدا أن الاعب 
بلليللسللكللارا.وأعللار  مللع  متميز  أداء  قلللدم 
باليرمو، بن علي، لفريق بيسكارا الموسم 
الماضي مع شرط التعاقد معه في حالة 
الصعود لدوري الدرجة األولى اإليطالي 
بمبلغ مليون يورو .ونجح بن علي، البالغ 
مع  التأقلم  فللي  عللاًمللا،   24 العمر  مللن 
بيسكارا وقاده للتأهل إلى دوري الدرجة 
ملللع فريقه  بلللن علللللي،  األوللللى.وسلللجلللل 
بيسكارا 5 أهداف هذا الموسم، وجاءت 
"هدفين"،  تراباني  شباك  فللي  أهللدافلله 
وومللوديللنللا.   وبروفيرتشيلي  وبلليللروجلليللا 
ونشأ بن علي، مع صغار مانشستر سيتي 
عام 2010-2011، ثم انتقل للعب مع 
ريكدال اإلنجليزي عام 2011، ثم انتقل 
برشيا،  لفريق  تحديًدا  ايطاليا  لماعب 
ما بين 2012 إلى 2015، حيث لعب 

79 مباراة سجل خالها 13 هدًفا.

الوحدة يهدد 
باالنسحاب من الدوري 

الليبي  االتللحللاد  ملللدد 
لكرة القدم فترتي التسجيل 
للموسم  الللللدوري  لاعبي 
 2017-2016 الرياضي 
الليبي  االتلللحلللاد  وحلللدد   .
فترتي التسجيل على النحو 
التسجيل  فللتللرة   .: التالي 
 10 مللن  إعتبارا   ، األوللللى 
سبتمبر   9 وحللتللى  يللونلليللو 
التسجيل  فترة   .  2016
الثانية ، أعتبارا من 1 يناير 
 . فبراير 2017  وحتى 1 
وجللللاء هلللذا الللتللمللديللد في 
القرار رقم " 56 " الصادر 
الليبي  االتللحللاد  رئيس  عن 
لكرة القدم " أنور الطشاني 
 2016 يونيو   2 بتاريخ   "

الجاري .

هلللللدد نلللللللادي الللللوحللللدة، 
بلللاالنلللسلللحلللاب مللللن الللللللدوري 
الليبي، حال عدم إنصافه في 
الماعب  على  اللعب  مسألة 
الللللتللللي يللللرغللللب فلللللي خلللوض 
عليها. اللللللدوري  مللنللافللسللات 

تصريحات  النبأ،  قناة  ونقلت 
لللنللائللب رئلليللس نلللادي الللوحللدة 
إن  قوله  الشرع،  العظيم  عبد 
بتجميد  ستقوم  النادي  إدراة 
لم  حالة  في  الفريق  مشاركة 
العامة  المسابقات  لجنة  تنفذ 
طلب النادي.اتهم الشرع لجنة 
مؤكًدا  باالنحياز،  المسابقات 
أنلللله للللن يللشللتللرك فلللي قللرعللة 
الماعب التي ستنظمها اللجنة 
على برنامج الجولة الثالثة من 

منافسات المجموعة الثانية.

مليون يورو للتخلي عن المحترف الليبي "بن علي"
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للتواصل مع صحيفة فسانيا
   00218928731369                        
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            )فسانيا الرأي الحر(
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fasanya 2011@ gmail.com  البريد االلكتروني

                    www.fasanea.org     الموقع االلكتروني

تهجيرهم ليس مجرد نكبة!
خمس اسنين واحنا في ظالم

وخمس اسنين واحنا مهجرين
وخمس اسنين من قطع الرحام

بين لحباب والحبل المتين
كتبها  طويلة  لقصيدة  مقدمة  مؤلمة  أبيات  هذه 
شاعر ليبي بأسى وحرقة ألنه مهجراً عن وطنه 
، وربما بال سبب ،وكأنه ينبه وبحرقة شديدة إلى 
الذي   ، أقامتهم  أماكن  عن  الليبيين  تهجير  أن 
طوعاً  أو  ،قــســراً  يومياً  يحدث  ـــزال  والي حــدث 
داخل ليبيا أو خارجها ، يشكل نكبة كبرى ونقطة 
شديدة السواد والبشاعة تلطخ ثوب ثورة فبراير 
العاجي ، ونظراً لحساسية هذا الملف الشائك ، 
ومتداخلة،  جداً  معقدة  أخرى  بملفات  وارتباطه 
فإن إزالة هذه البقع الشديدة الوساخة ومعالجتها 
وهيئات  وجماعات  أفـــراداً  جميعاً  منا  يحتاج 
صادقة  وبنية  بتكاثف  العمل  حاكمة  ومؤسسات 
كبير وحكمة شديدة من  وجهد مضاعف وصبر 
أجل تسوية هذا الملف بشكل  كامل عادل وذلك 
لبيوتهم   الليبيين  والنازحين  المهجرين  بإعادة 
واالعــتــذار   ، عودتهم  عند  بحمايتهم  والتعهد 
لهم وتعويضهم ماديا ومعنويا وأن يتم ذلك وفق 
ترتيبات صحيحة وفي ظل نظام قانوني معترف 
،وبحماية قضاء  الجميع  به ويسري ويطبق على 

عادل ونزيه اليشكك في نزاهته أي ليبي.
فاليزال ملف تهجير الليبيين عن أماكن إقامتهم 
الحكومات  ، ألن كل  يشكل نكبة كبرى وحقيقية 
الليبية السابقة والتي تحكم اآلن وكل مؤسسات 
والمنظمات  ،والهيئات  الليبي  المدني  المجتمع 
تــدارك  عن  النكبة  بداية  منذ  غفلت   ، الدولية 

ولم  تجاهلها  عن  الناجمة  الخطيرة  التداعيات 
يكن من أول أولوياتهم حلحلة هذا الملف  ففشلوا 

جميعاً في إنصافهم وإعادتهم لبيوتهم 
فالشك أن عملية التهجير واإلبعاد القسري عن 
على  ،وإجباره  اإلنسان  فيه  يعيش  الذي  المكان 
العيش قسرا في مكان آخر نكبة، حين يقوم بهذا 
األصليين  السكان  يهجر  التهجير عدو خارجي  
ليحتل أرضهم، لكنه يصبح أكثر من مجرد نكبة 
بالتهجير  قام  ومن  ليبي  تهجيره  تم  من  كان  إذا 
في  إخوة  ومتينة  وطيدة  تربطهما عالقات  ليبي 
الدين الواحد والوطن الواحد ويفترض أن يربط 
بينهما نسيج اجتماعي متماسك ومتين وعالقات 
ومصاهرة  قربى  وعالقات  وأسرية  اجتماعية  
والــبــغــض  الــحــقــد  وحـــل محلها  كــلــهــا  اخــتــفــت 

والبشاعة والكراهية . 
زلزال  بل  نكبة،  ليس مجرد  الليبيين  تهجير  نعم 
بالذهول  وأصابهم   ، داخلهم  من  هزهم  عنيف 
مواطن  وطــرد  بتهجير  ليبي  مــواطــن  قيام  ألن 
أي  تحت  تركه  عن  وإجباره  بيته  من  آخر  ليبي 
عبثي  وتصرف  قذرة  ،عملية  األسباب  من  سبب 
مشين ، ينم عن سلوك متطرف أطاح بكل القيم 
السامية  األخالقية  والمبادي  الجميلة  اإلنسانية 
أخيه  اإلنسان مع  تعامل وفقها  أن  يفترض  التي 

اإلنسان.
 نعم البد أن نعي جميعاً أن تهجير إخوة لنا عن 
بيوتهم وطردهم منها ليس مجرد نكبة حلت بنا 
في غفلة منا ، لكنها عملية معقدة عبثت وغيرت 
معالم الجغرافيا الليبية ، فتم محو مدن أو قرى 
كاملة من خريطة ليبيا ألنها أصبحت خالية من 

ســكــانــهــا، وأنــشــئــت مــدن 
وقرى تحولت تدريجيا من 
مــدن وقــرى إلــى مخيمات 

بين  المسافات  تباعدت  كما   ، وكبيرة  صغيرة 
مثال  المسافة  فصارت  الليبية  والــقــرى  المدن 
بين غريان وطرابلس والتي كانت يتم قطعها في 
أن  المستحيل  من  ،صار  ساعة  من  أقل  غضون 
أو  ساعات  ثــالث  من  أقــل  في  اآلن  قطعها  يتم 
أكثر ، وصار التواصل بين سكان الزاوية وسكان 

طرابلس عن طريق البر أمراً بعيد المنال. 
بلدان  إلــى  بالدهم  خــارج  تهجيرهم  عملية  نعم 
أخرى  وقــرى  لمدن  داخــل مدنهم  أخـــرى،أو من 
مأساة  أكبر  نكبة،إنها  مجرد  ليست  عنهم  بعيدة 
وآثارها  بشاعتها  في  تفوق  الليبيون  لها  يتعرض 
االحــتــالل  فــتــرة  مــاحــصــل  الــمــتــعــددة  السلبية 
الذي  المهجرين  عددهم  في  ســواء   ، اإليطالي 
المؤسسات  تــجــاهــل  فــي  ،أو  الــمــلــيــون  ــجــاوز  ت
الدولي  المجتمع  ومنظمات  المحلية  الحكومية 
في  البحث  عدم  وتعمد   ، لهم  ماحدث  لخطورة 
جذور األزمة من أساسها ومسبباتها ،والبحث عن 
ماتبع هذا التهجير من مآس وانتهاكات جسيمة 

لحقوق اإلنسان الليبي 
 عملية التهجير التي حصلت في ليبيا أكثر من 
والمساواة  العدل  بمبادئ  أطاحت  ألنها  نكبة، 
ــســان، رغــم أنــهــا  نتيجة  والــحــريــة وحــقــوق اإلن
التي  المجيدة  فبراير  ــورة  ث نواتج  من  مباشرة 
والمساواة  العدل  بتطبيق  تنادي  أنها  يفترض 

والحرية وحقوق اإلنسان.
  

مدير التحرير

يراهن بصر   ... الهواء  فتحسبه هيكل  يقف خفيفاً 
يتذكر  ال   ، مختلفة  ذاكرة  األبيض  فلوجوده  الرائي، 
التي  المسوخ  يحفظ  لكنه   : األم  شجرته  مالمح 
الــمــوت،  تسطح  حين  االصطناعي  عــاجــه  عجنت 
اليعرف عبق المطر الخفي في عروقه، و يعي بحدة 
انسالل الرائحته مابين الجثث والفحم الحجري! إنه 

الكرسي األبيض: 
ال  و   ، بالحسيس  الممزوج  الحفيف صمته  اليكنس 
مزيج  من  ولــد   ! الباطن  عتمة  في  لونه  كنه  يــدرك 
المتوقع في جوف األرض : كرسي أبيض حول عالم 

الغابة لفطيرة مرعبة وفرغ أبعاد الديناصورات في بساطته لينضج .
ظلوع  و  الغابرة،  الحياة  زبــدة   : األســود  الذهب  ابــن  األبيض  الكرسي  هو 
المشيئة يسرق أرجل العشاق اآللي يجلسون عليه ؛ ويسير يسير داخل نفسه، 
مسنداً ظهره لشبق كائناته المشوش، ال يعرف ماهو عليه، لكنه يمتن ببياضه 

ألقواس قزح تنبعث من ماضيه الالمعقول ! 

قراءة في الكرسي األبيض 

مبروكة األحول 

ات
جلي
ت

تعيد  األحـــــداث  بــعــض   
زيارتنا بين الحين واآلخر 

ألنها  بكل بساطة فيها الكثير والكثير جدا 
الذاكرة  في  عالقة  تظل  التي  الحكمة  من 

ونستظل بها كلما دعت الحاجة إليها
منذ سنوات خلت أبتاع أحد األبناء سيارة 
قــديــمــة ألبــيــه مــن مــاركــة عــريــقــة تسمى 
األلمانية  الصناعة  فخر  وهي  مرسيدس 
ولست هنا في مصاف رسم حسنها البهي 
أو الدعاية لها وهي ال تحتاج إلى حرفي  

المتواضع .
سيارة  على  والـــده  حصول  استغل  االبــن 
بثمن  ذاك  الدولة حين  له  منحتها  جديدة 
زهيد واالبن بكل دهاء طلب أن يدفع ثمنها 
الدولة وفي مقابل  بها  باعته  الذي  القليل 
قديمة  سيارة  لوالده  يشتري  ســوف  ذلــك 
يتخلى  أن  مقابل  عريقة  فئة  إلى  وتنتمي 

األب عن السيارة الجديدة
أتت السيارة وسط ترحيب مالكها الجديد 
وهو فرح بها ومنتشي بالتواجد فيها لكنها 
كانت في حال ال يسمح لها بتقديم قيادة 
تليق بالرجل العجوز وتمنحه ما كان يحلم 

به
أكثر األوقات كانت السيارة متوقفة بسبب 
قادني  وكلما  اجتاحتها  الــتــي  األعــطــال 
لها  يكون  مع  صاحبها  الممتع  الحديث 
نصيب من الحديث  وعن احتياجها الدائم 
للتصليح على اعتبار عمرها كبير وتحتاج 
االستبدال  أن  وكيف  مستمرة  عناية  إلى 
العبارة  تلك  وتظل  حقه  في  مجحف  كان 
راسخة في عمق ذاكرتي حين سألته ذات 
نهار عنها وأجابني لم يبق منها شيء كانت 
أي ذهب  أكثر  أو  مرسيدس ذهب نصفها 

سيدس وبقى مر أعاني فيه.
الموقف  هــذا  استحضار  إلــى  دفعني  مــا 
عالقاتنا  هــو  متعبة  ذاكــــرة  مــن  الــقــديــم 
بعيدة  تكون  أن  يفترض  التي  اإلنسانية 
اإلنساني  العمق  في  وتبحر  الــمــرارة  عن 
لكن تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن كما 

يقولون .
البعض  من  سمعتها  التي  العبارات  بعض 
رغــم مــراراتــهــا أحـــاول أن أفــر منها في 
جميلة  عالقة  على  للحفاظ  مني  محاولة 
في  الجميل  اإلنساني  اإلطــار  في  تضعني 
رصــاص  تــتــرك  بالمكان  تعبر  أزمـــة  ظــل 
حلق  في  القاسية  الكلمة  ومرارة  البندقية 

يشتهي العسل .
أكتب  أن  االشتهاء  كــان  كثيرة  مــرات  في 
شيئاً آخر وأجد نفسي في براثن موضوع 

لم يكن في البال أو الخاطر . 

othman4050@gmail com

مرسيدس

عثمان البوسيفي 

صحيفة  أســـرة  تــتــقــدم 
فسانيا لألستاذ الشاعر 
بأحر  الدائم  عبد  عمر 
التهاني القلبية الصادقة 
، بمناسبة إجازة رسالة 
القانون  في  الماجستير 
بعنوان  الجنائي  الدولي 
ــطــعــن فـــي أحــكــام  " ال
وقــــــــرارات الــمــحــكــمــة 

الجنائية الدولية ( 
وقـــــد أجــــيــــزت بــــدون 
التوصية  مع  مالحظات 
نفقة  عــلــى  ــشــرهــا  ــن ب
وهي  طــرابــلــس  جامعة 
أعــــلــــى درجـــــــة تــمــنــح 

للرسائل .

تألق وتميز 


