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

حديث األحد...

اإلعالم أحد ضحايا الصراع الليبي  !
حرية  بشأن  الدولية  المنظمات  تقارير 
في  كالعادة  ليبيا  تضع  العالم  في  الصحافة 
قلة  إال  ذل��ك  ف��ي  يفوقها  وال  القائمة  ذي��ل 
مثلها  الغارقة  الثالث  العالم  دول  من  قليلة 
الدولة  وانهيار  األهلية  الحروب  في مستنقع 

بشكل تام . 
وبالتحديد  مضت  سنوات  خمس  منذ 
تفاجأنا  م   2011 عام  أح��داث  انتهاء  منذ 
والمجالت  الصحف  بكم  العالم  تفاجأ  كما 
الفضائية  والقنوات  المسموعة  واإلذاع���ات 
التي انفجرت داخل ليبيا وخارجها حتى ظننا 
أننا بذلك ندشن حقبة جديدة تبشر بازدهار 
اإلعالم كماً وكيفاً وأننا في الطريق الصحيح 
الذي يتيح لنا االرتقاء بمكانة ليبيا من حيث 
الحرية  الخاصة ومدى  عدد وسائل اإلعالم 

التي تتمتع بها وتعمل في كنفها . 
لكن ما حصل بعد ذلك كان على العكس 
اإلعالم  وسائل  أعداد  تقلصت  فقد   ، تماماً 
إلى  اآلن  ووص��ل��ت  المئة  تناهز  كانت  التي 
تقلص  في  المشكلة  وليست  عشرات  بضع 
الكارثي في  التحول  ما هي في  بقدر  العدد 
خطاباتها وتوجهاتها وسياساتها التحريرية . 
الصراع السياسي الذي تحول بعد وقت 
قصير إلى حرب أهلية طاحنة أهلكت الحرث 
والنسل كان له الدور األبرز في التضييق على 
بعضها  وإغ���الق  وتوجيهها  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
وهجرة بعضها اآلخر ولم تستطع االستمرار 
في  واستغاللها  ترويضها  تم  التي  تلك  إال 
الترويج لهذا الطرف أو ذاك ومن بقيا على 
حياد أول اختار الوطن انهالت عليه ضربات 

كل االطراف بال هوادة . 
الصحفيون كذلك كان لهم نصيب األسد 
الدائر  ال��ص��راع  وانعكس  المعاناة  ه��ذه  من 
عمليات  في  تجلى  حيث  كبير  بشكل  عليهم 
أحيان  وف��ي  والتضييق  والتعذيب  الخطف 

أخرى القتل . 
من  البالد  وعانت  المواطن  عانى  كما 
تبعات الحروب التي لم تهدأ من خمسة أعوام 
عانى اإلعالم كذلك " إعالميين ووسائل " من 
استغالل  أن  فيه  الشك  ومما  أيضاً  ويالتها 
وسائل اإلعالم كان له أكبر األثر في توجيه 
طرف  جانب  إل��ى  لالصطفاف  المواطنين 
زاد  ما  وه��و  الليبية  الحرب  أط��راف  من  ما 
صراعاته  من  وعمق  المجتمع  انقسام  من 

وأججها . 
وال  ليبيا  ف��ي  اإلع���الم  ينظم  ق��ان��ون  ال 
لمصلحة  وتوجيهه  احتوائه  تستطيع  سلطة 
العاملين  على حماية  قدرة ألحد  وال  الوطن 
به ولذلك من الخطأ بمكان إدراج ليبيا ضمن 

تصنيفات تقارير المنظمات الدولية . 

حصر األضرار بجامعة بنغازي استعدادًا لصيانتها 

!! ي���ل���ت���ق���ي���ان  ل����ي����س   .. ال����ن����ف����س  وه���������وى  ال������وط������ن  4ح������ب 
وفد من أعضاء مجلس النواب يصل غدامس

أعضاء مجلس  من  ع��دداً  وفد يضم  ■ وصل 
النواب مؤخراً  إلى مدينة غدامس، وذلك تحضيرا 

عقدها  ينتظر  التي  للجلسة 
هذا األسبوع في المدينة.

ال����وف����د  وس����ي����ت����ول����ى   
من  التي  للجلسة  التحضير 
المتوقع أن تعقد يوم األربعاء 
وال��ت��ي سيحضرها   ، ال��ق��ادم 
لالتفاق  ال��م��ؤي��دون  ال��ن��واب 
ال��وف��اق  وح��ك��وم��ة  السياسي 
النواب  مجلس  عجز  بعد   ،

بسبب  طبرق،  بمدينة  مقره  في  جلسة  عقد  عن 
الخالفات حول الموقف من المصادقة على االتفاق 

السياسي والحكومة.
وكان عدد من النواب قد 
وقعوا على بيان دعم لحكومة 
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي، واع��ت��ب��روه 
بمثابة منح للثقة، فيما دعت 
أط���راف داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة، 
المبعوث األممي مارتن  بينها 
خ��ارج  جلسة  لعقد  ك��وب��ل��ر، 

مدينة طبرق.

معارض  بين  الليبي  الــشــارع  فــي  اآلراء  تــتــفــاوت 
ومؤيد لحكومة الوفاق الوطني  التي تواجه تحديات 
فيه  تواجه   ، البرلمان  ثقة  نيل  انتظار  وفــي   ، صعبة 
الـــبـــالد شــبــه انــهــيــار كــامــل عــلــى مــخــتــلــفــة االصــعــدة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة وحــتــى في 
عالقاتها مع دول الجوار ، في ظل كل هذه التراكمات 
يجمع المجتمع الدولي والمحلي على ضرورة ايجاد 

وتوحد  الليبيين  وحــدة وطنية تجمع شتات  حكومة 
صــفــوفــهــم ، جــــاءت الــحــكــومــة وجــــاء مــعــهــا الــرفــض 

والتأييد والتحديات .
وقــــال عــلــي حــبــيــب " مــديــر راديــــو فــــزان المحلي 
بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني رسميا لم تنشأ بعد 
دخلت  ما  "ولكن  بشرعيتها  االعــتــراف  بانتظار  أي   "
إلى طرابلس في األيام الماضية هي رئاسة المجلس 

لــوزيــر أو رئيس  تــتــبــع  الــرئــاســي، فــحــتــى اآلن هــي ال 
مجلس الوزراء أو أي من هذه التسميات، واآلن ينبغي 
على المجلس الرئاسي حل بعض المشاكل فمجلس 
رئــاســة الــدولــة والــــذي يــتــكــون مــن 134 مــن أعــضــاء 
يــنــبــغــي عليهم  لــهــذا  الــبــرلــمــان  الــمــؤتــمــر و45 مـــن 

جميعا تقديم استقاالتهم من أي جهات أخرى ...

حكومة الوفاق الوطني بين التأييد والمعارضة والتمرير البرلماني 

التفاصيل ص 9-8

نقص المحاليل بالمختبر الطبي المرجعي  سبها !!
فتن آخر الزمان اإلصطدام القبلي 

احتجاجات ومطالب متضاربة بميدان الشهداء بطرابلس 

في اليوم العالمي للصحافة 2016



أسبوعية شاملة تصدر كل يوم أحد 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

   مدير التحرير 
سالم أبوظهير 
  منسق التحرير 

مصطفى المغربي
إخراج وتنفيذ 

حسن جليل -  اللة السويدي
 تدقيق لغوي 

إبراهيم عقيلة - ارحومة أبوخزام
رئيس القسم الفني 

عمر عبدالتواب التمتام 
العنوان : سبها مبنى الثقافة واإلعالم 

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

الصحافة 
للورق  العامة  الشركة  مطبعة   : طباعة 

والطباعة 

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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هذا  بــأن  عامر  عبدالله  مسعود  مــادي  أنــا  أعلن   -  1  
المدني  بالسجل  جــاء  كما  وليس  الصحيح  أسمي  هو 

الشاطي  .
3 - أعلن أنا صابرين ظيف الله أبوبكر كرم بأن هذا هو 

أسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني سبها .
 3 - أعلن أنا موسى عثمان أحمد إبراهيم بأن مواليدي  
الصحيح  أوباري  وليس كما جاء بالسجل المدني أوباري 

إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

وتشجير  لتنظيف  تطوعية  حملة  سبها  بمدينة  انطلقت 
المتطوعين  من  عــدد  ينظمها  بالمدينة،  العامة  الــشــوارع 
في  الحملة  وبدأت  أجمل  مدينتنا  شعار  تحت  بفريق"بادر" 

الشارع الواسع وسط المدينة،. 
لإلدارة  المحاذي  الطريق  أرصفة  المتطوعون  نّظف  حيث 
العامة لجامعة سبها، وغرسوا فيه أكثر من عشرين شجرة، 
الكتابات  مــن  وتنظيفها  الــجــدران  طــالء  مــن  تمكنوا  كما 

والجداريات غير الالئقة. 

وقال : عضو فريق بادر في سبها أحمد المبشر لفسانيا: 
في  من خمسين شجرة  أكثر  إلى غرس  تهدف  الحملة  إن 
الشوارع الرئيسية بالمدينة، مبينا أن عددا من المواطنين 
أن  المبشر  باألشجار. وأضاف  تبرعوا  المشاتل  وأصحاب 
شباب  في  الخّير  الجانب  تحرك  هو  الحملة  من  الهدف 
الذي  التطوعي  بالعمل  المبادرة  على  وتشجيعهم  المدينة، 

ينعكس إيجابا على المدينة ومنظرها العام.

فريق "بادر" في حملة "مدينتي أجمل"

حركة  من  متطوعون  أطلق 
الكشافة والمرشدات بسبها 
حملة وطنية توعوية بأهمية 
الطاقة  اســتــهــالك  ترشيد 
الــكــهــربــائــيــة، بــالــتــعــاون مع 
والــطــاقــة  الــكــهــربــاء  وزارة 
المنطقة  فـــرع  الــمــتــجــددة 

الجنوبية. 
الكشافة  فـــرق  ــشــرت  ــت وان
والــمــرشــدات فــي الــشــوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالـــمـــديـــنـــة، 
ملصقات  توزيع  في  ــدأوا  وب
رسوم  في  توضح  ومطويات 
الطاقة  توفير  كيفية  بيانية 

ساعات  خفض  في  وأهميته  الكهربائية 
طرح األحمال. 

بفوج كشاف  اإلعــالم  وحدة  منسق  وقال 
تمر  لفسانيا:  الــتــمــتــام  عــمــر  الــمــديــنــة 
األولى  كانت  مراحل،  بعدة  الحملة  هذه 
ترشيد  إلــى  الداعية  المطويات  بتوزيع 
مناشط  تنطلق  ــم  ث ومـــن  ــهــالك،  االســت
المحاضرات  للناس من خالل  أكثر قربا 

المساجد  خطباء  يقوم  كما  ــنــدوات،  وال
وأضاف  بالخصوص.  المواطنين  بتوعية 
التمتام أنهم وزعوا أكثر من عشرين ألف 
عشر  اثني  من  أكثر  في  توعوية  مطوية 
تقاطعا في المدينة، مبينا أن الهدف من 
ساعات  عــدد  تنخفض  أن  الحملة  وراء 
طرح األحمال في أحياء المدينة مع تقّدم 

الصيف بحسب وصفه.

أن  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
ضمن  تطعيمهم  جــرى  الذين  األطفال  عــدد 
األطفال  شلل  ضد  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
األسبوع الماضي٬ قد بلغ مليونا و400 ألف 

طفل. 
وقال مدير المركز بدر الدين النجار لفسانيا: 
صحي  مركز   600 فــي  نظمت  الحملة  إن 
فريق  بإشراف 975  ليبيا٬  أنحاء  كافة  في 

تطعيم. 
الــذيــن جرى  أن عــدد األطــفــال  إلــى  مشيرا 

تطعيمهم فاق العدد المستهدف. 
ـــــى شــحــنــات  ـــوصـــول أول وأفــــــاد الـــنـــجـــار ب
التطعيمات المخصصة للعام 2016 ٬ والتي 
تقدر ميزانيتها بنحو 90 مليون دينار ليبي. 

الجدير بالذكر أن الحملة لم تسجل أي حالة 
لمرض شلل األطفال منذ عام 1991، وتقام 
مثل هذه الحمالت كلما استدعى األمر ذلك٬ 
وقد أجريت آخر حملة وطنية عام 2014، 

بحسب النجار.

أل��ف  و400  م��ل��ي��ون 
طفل طُعّموا ضد شلل 
األطفال ضمن الحملة 

الوطنية 
ــدى الــــنــــواة والـــصـــالـــون  ــت ــن ــد م شــه
ثقافيا  حراكا  طبرق  بمدينة  الثقافي 
مميزا  اشرف  عليه عدد من األدباء 
أقيمت  حيث  بالمدينة  واإلعالميين 
خالل األيام القليلة الماضية  أمسية 
أدبية ضمن نشاطات المنتدى ، حول 

رواية ) زغاريد ودموع من النجوع ( 
المسماري  عبدالحميد  فرج  للكاتب 
و بحضور لفيف  من األدباء والكتاب 
والمثقفين بدأت الندوة بنبذة تعريفية 
حسين  األديـــب  قدمها  الــكــاتــب  عــن 
بالكتاب  تعريف  ثم   ، المالكي  نصيب 
الــشــاعــري   عـــوض  واألديــــب  للكاتب 
اقويدر  الكاتب  مــن  ترحيبية  وكلمة 

امراجع الغيثي .
فرج  لــأســتــاذ  الــفــرصــة  أعطيت  ثــم 
ظروف  و  بكتابه  للتعريف  المسماري 
حيث  عاشها  التي  األجـــواء  و  كتابته 
يـــقـــول الـــمـــؤلـــف فـــي تــقــديــم هــذا 
نجوع  وســتــظــل  كــانــت  الكتاب: لقد 
مملوءة  العزة،  رموز  من  رمزاً  البادية 
عبر  البهجة  منها  وتنبعث  بالثقة، 
وانتصاراتها،فمهما  أفراحها  زغاريد 
كانت الظروف التي تحاول أن تبعدنا 
فإننا يجب  النجوع،  الخيمة وعن  عن 
اســتــراتــيــجــيــاً  رصـــيـــداً  نعتبرها  أن 

وثقافياً ال يمكن االستغناء عنه.
النجوع العربية كانت عبارة عن مدرسة 
من  وتتسابق  األفــكــار  فيها  تتزاحم 
خاللها المبادئ ، فكان مجتمع النجوع 
متكامل العطاء، متواصل اإلنتاج، وكان 

مطمئنة  حياة  يعيش  البادية  مجتمع 
تعبق  وأخــالقــي  سلوكي  منهج  ذات 
والقيم  السامية  المبادئ  خالله  من 
ويتصدون  الضيف  يكرمون  الفاضلة، 
المستجير.(( ويــنــقــذون  للمعتدي، 
أجزاء  الحضور  مسامع  على  قرأ  ثم 
المناقشات  بعدها  وفتحت  كتابه  من 
والحوارات التي شارك فيها عددا من 
األساتذة وهم : د. محمد الدمشاوي 
د.   ... العيساوي  السيد  عبد  ...د. 
سالمة العمامي ... د... سلطنة مسعود 
نوح  على  امراجع  .....د.  المسماري 
... أ. ميرة المالح ....أ. هند هويدي 
محمد  أ.   ... الغرياني  عصام  ...أ. 
أ.   ... بوهديمة  أحمد  ...أ.  العنيزي 
العليقي  عالء  أ.   ... الكواش  ياسين 
وغيرهم   ... أ. عصام طاطاناكي   ...
إلى  الكاتب  وتطرق  المشاركين  من 

والفنية  األدبية  القضايا  من  العديد 
السيرة  الــكــتــاب  هـــذا  ضمنها  الــتــي 
بها  الحاضرون  أشاد  والتي   ، الذاتية 
والتي من بينها : حكايا النجع واالتكاء 
البدوية  الحياة  توثيق  و  التراث  على 
من  تضمنها  وما  األصيلة  بمفرداتها 
وكذلك   ، ومناسبات  وأشعار  أهازيج 
تسجيل بعض األحداث التاريخية التي 
مرت بها بالدنا ومنطقتنا العربية إبان 

الحقبة القومية .
وفي الختام نوهت إدارة المنتدى إلى 
أن األيام القادمة ستشهد إقامة ورشة 
عمل لمناقشة مشروع الدستور الليبي 
كشف  محاولة  و  التوعية  سبيل  على 
بعض الجوانب من سلبيات هذا العمل 

المهم ونقدها .

أمسية حول كتاب )زغاريد و دموع من حياة النجوع(

جهاز  حــراك  مع  المدني  المجتمع  مؤسسات  تنادت 
الحرس البلدي ونظموا ندوة أعلنوا فيها رفضهم لقرار 
وقد  البلدي  الحرس  جهاز  حل  بشأن  اإلنقاذ  حكومة 
حضر بالندوة العديد من المؤسسات والمنظمات غير 

الحكومية بمدينة طرابلس في ال أيام الماضية .
الرسمي لجهاز  الناطق  الناعم  امحمد  أكد  ومن جهته 

الحرس البلدي بالمنطقة الجنوبية 
للمنظمات غير  الليبي  تنادى معنا االتحاد  :" لقد  قال 
الحكومية بجميع فروعه ومؤسسات أخرى من المجتمع 
الثقافة  وزارة  بمسرح  عمل  بــورشــة  وقــامــوا  المدني 

والمجتمع المدني 

وأضاف :" كانوا مطالبين بإلغاء قرار رئيس مجلس وزراء 
حكومة اإلنقاذ القاضي بتقليص وتحجيم وضم الجهاز 
إلى البلديات وقد أكدوا على بناء المؤسسات ودعمها 
االقتصادية  المجاالت  جميع  فــي  المواطن  لحماية 

والدينية والبيئية تحت شعار حماية المستهلك .
والتأكيد على كافة القوانين ذات العالقة .

للوقوف لرعاية  :" قد طالبوا جميع األطــراف   وأشار 
الوطن والمواطن وقد تمسكوا بجهازنا وبعدم  وحماية 
تفكيك اختصاصاته وقد حضر بالندوة منظمة الفساد 
حوالي  الحاضرين  عدد  وكان  العربي  المغرب  واتحاد 

60 شخصا "

وأكد :" تم توجيه كتاب إلى إدارة القضايا بفرع المرقب 
بشأن الطعن بالقرار وقد قامت إدارة القضايا بالطعن 
إلى  عليه  ما هي  األمور على  تبقى  القرار وسوف  في 
رئاسة  من  تعليمات  وصــدور  الطعن  في  الفصل  حين 

الجهاز تطبيقا واحتراما للقانون 
ونوه :" وقد تم التنبيه بعدم القيام بأي إجراء إال بعد 
االختصاصات  تنفيذ  ومع  الجهاز  رئاسة  إلى  الرجوع 

المكلفين بها وفق القانون 
وخلص قوله :" نحن نشكر كل ما أمسك بأيدينا آملين 
ونطمح  أعضائها  ودعم  الخدمية  المؤسسات  كل  بناء 

لبناء دولة القانون والمؤسسات "

مستجدات حراك جهاز الحرس البلدي بالمنطقة الجنوبية

متابعة :عوض الشاعري 
تصوير : فاطمة العبيدي

ب��أه��م��ي��ة ترشيد  ح��م��ل��ة وط��ن��ي��ة ت��وع��وي��ة 
استهالك الطاقة الكهربائية
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مؤتمر الشباب الليبي للتعاون والتنمية األول من نوعه في ليبيا 

وقفة احتجاجية غاضبة سلمية بميدان الجزائر   
فسانيا / هناء  

  2016-4-23 السبت  م��س��اء  نظم 
عدد من المنخرطين في منظمات المجتمع 
المدني بطرابلس وعدد من المواطنين وقفة 
الجزائر    بميدان  سلمية  غاضبة  احتجاجية 
بعمليات  وت��ن��دي��دا  المعتقلين  م��ع  تضامنا 
الخطف والتغييب القسري وموجهة ضد كل 
تنتشر  باتت  التي  العمليات  بتلك  يقوم  من 
في طرابلس وفي كل المدن الليبية وبشكل 
الوفاق  حكومة  مطالبة   ، ومخيف   مرعب 
الوطني بتحمل مسئولياتها في حماية حرية 
وأرواح المواطنين ، والكشف عن مصير كل 

المختطفين والمغيبين قسراً .
 وخصت الوقفة االحتجاجية عملية اعتقال 3 
من شباب التجمع الوطني الليبي  وهم :  ا“شرف 
الكمخي”،  المبروك  و”ول��ي��د  ال��ب��ي”،  خليل  الدين 
القبض  عملية  تمت  وقد  منصور”،  الصيد  و”علي 
في 11 4--2016  يوماً  اثنتي عشر  عليهم منذ 
من أمام مقهى القصر بحي دمشق دون أية إجراءات 
رسمية كإشعار االستدعاء أو أوامر القبض ولم يتم 
إعالم ذوي المعتقلين بمكان االحتجاز وال سببه وال 
الجهة التي قامت بعملية االعتقال ، وهم من خيرة 
كونه  يتميز  ال��ذي  الليبي   الوطني  التجمع  شباب 
حراكا سلميا يسعى الى تحقيق وتأكيد وحدة ليبيا 
شعبها  حياة  ورخ��اء  وأمنها  واستقرارها  وسيادتها 

الذين  المختطفين  من  العشرات  ح��ال  وحالهم   .
اليعرف مصيرهم حتى تاريخ الوقفة .

الوطني  ال��وف��اق  حكومة  المحتجون  وط��ال��ب 
من  تكون  وأن  الكفيلة  االج���راءات  اتخاذ  بسرعة 
المختطفين  األطفال  مصير  عن  الكشف  أولياتها 
المحتجون  رفع  حيث   ، الظاهرة  هذه  من  والحد 
ش��ع��ارات ت��ض��ام��ن��اً  م��ع ع��ائ��الت وأس���ر األط��ف��ال 
أي���ادي  ب��راءت��ه��م  اغ��ت��ال��ت  وال���ذي���ن  المختطفين 
المنحرفين والمجرمين  مؤكدين في وقفتهم   أن 
بالمجتمع  يحيط  أصبح  ال��ذي  الحقيقي  اإلره��اب 
وقتلهم  وتعذيبهم  وتحويلهم  األطفال  اختطاف  هو 
مبرزين في ذلك ما حدث ألطفال عائلة الشرشاري 

وقصة   2015 ديسمبر  منذ  الثالثة 
عبدالله  )عبداإلله  الطفل  اختطاف 
ثم  ربيعا  ال� 13  ذي  الطفل  دغنوش( 
تطول  والقائمة   ، بشعة  بطريقة  قتل 
ل���ح���االت خ��ط��ف ألط���ف���ال ف���ي ع��دة 
تنتهي  والتي  ليبيا  في  وم��دن  مناطق 
يا بالقتل المروع أو بدفع فدية ودون 
استسهل  مما  الجناة  ومالحقة  عقاب 
النفوس  ذوي  وم��ن  المجرمون  على 
انتشرت  وق��د  ه��ذا   . األم��ر  الضعيفة 
وبشكل الف��ت ظ��اه��رة خطف  أخ��ي��راً 
األم��وال  من  حفنة  أج��ل  من  األطفال 
لعائالت  ينتمون  األطفال  أن  لمجرد 
األطفال  خطف  ظاهرة  وتعتبر   . الحال  ميسورة 
األمنية على  االضطرابات  بسبب  ليبيا  في  جديدة 
امتداد رقعتها الجغرافية وفي أغلب مدنها الرئيسية 
، وضعف في األجهزة الضبطية والبحث الجنائي . 
فكم سيدفع أطفال ليبيا من فاتورة غياب األمن؟ .

 والغريب في األمر ان ليبيا وخاصة العاصمة 
الجهات  وتعدد  كثيف  آمني  بتواجد  تمتع  طرابلس 
األمنية التي يفوق عددها وعدد منتسبيها ومركباتها 
اآللية وأجهزتها أكبر العواصم في العالم ومع هذا 
المال   أجل  من  واألطفال  للرجال  الخطف  حاالت 
تزايد  في  سياسية  مواقف  ونتيجة  الهوية  وعلى 

مستمر .

 أقامت لجنة دعم الشباب صباح 
بقاعة   2016-4-28 ال��خ��م��ي��س 
)لبدة( بفندق كورنثيا بطرابلس مؤتمر 
الشباب الليبي للتعاون والتنمية تحت 
األول  ( وهو  ليبيا  كلنا ألجل   ( شعار 
فبراير  ث��ورة  بعد  ليبيا  في  نوعه  من 
الشباب  بقضايا  االهتمام  حيث  من 
الشباب  دعم  للجنة  تحسب  بمبادرة 
أول مؤسسة  تعتبر  ايضاَ   والتي هي 
واحتياجات  بدعم  خاصة  حكومية 

الشباب .
واحد  ليوم  أقيم  ال��ذي  المؤتمر 
حضر افتتاحه الدكتور )عبد الرحمن 
األعلى  المجلس  رئيس  السويحلي( 
المجلس  أع��ض��اء  م��ن  وع��دد  للدولة 
وعدد من الوزراء والمسئولين بحكومة 
لمؤسسات  إضافة   ، الوطني  الوفاق 
ومنظمات المجتمع المدني والمهتمة 
بشريحة الشباب ، وعدد من المهتمين 
ورج��ال  والمجتمع  الشباب  بقضايا 
األع��م��ال واألف�����راد ووس��ائ��ل إع��الم 

المختلفة .
ل��م��ع��رك��ة   )101( ال�����ذك�����رى 
)ال��ق��رض��اب��ي��ة( ض��د ج��ح��اف��ل ال��غ��زو 
االيطالي كانت مناسبة تاريخية هامة 
موعداً  الشباب  دعم  لجنة  لتتخذها 
النعقاد المؤتمر الخاص بالشباب لتكن 
واألجيال  اليوم  لجيل  ومفخرة  عبرة 
ال��ق��ادم��ة م��ن ال��ش��ب��اب ح��ي��ث ض��رب 
الجهاد  مالحم  أروع  وأجدادنا  آبائنا 
والوطن  الدين  عن  لدفاع  والبطولة 
وجسدت وحدة ليبيا وتدافع الشباب 

الغزو  ومقاومة  البالد  لحماية  آنذاك 
التي  النبيلة  ال��دروس  أروع  من  وهي 
منها  االستفادة  الشباب  على  يجب 
هذه  بإحياء  الحفل  انطالق  فكانت   .
من  الليبيين  كل  على  الغالية  الذكرى 
خالل عرض مرئي حول هذه المعركة 

التاريخية تم انتاجه خصيصاً .
األستاذ  قال  االفتتاح  كلمة  وفي 
دعم  لجنة  رئيس  الحاراتي(  )عماد 
اللجنة  إنشاء  من  الفكرة   : الشباب 
في  رأيناه  مما  ج��اءت  الشباب  لدعم 
في  التقصير  من  الماضية  السنوات 
الحكومات  من  وخاصة  الشباب  حق 
المتعاقبة والتي جميعها أهملت ملف 
ض��روري  جسم  وج��ود  فكان  الشباب 
ل��دع��م ال��ش��ب��اب ل��ت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��اب 
والعراقيل أمام الشباب في تحقيق ما 
يصبو إليه من تنمية وعمل واستقرار 
والنهوض بهم ، وخاصة في المرحلة 
خمس  منذ  نعيشها  التي  الحساسة 
الفكرة  فيها   تكونت  والتي  سنوات  
وكأنه   أنه  من  الشباب  على  السائدة 
آل���ة ي��س��ت��ن��زف ف���ي ح����روب إض��اف��ة 
وفي  السالح  يمتشق  لقاتل  لتحويله 
فكرة  فكانت   ، ه��دف  ب��ال  معظمهم 
األس��اس هي من  اللجنة في  ومبادرة 
عن  السائد  النمط  تغيير  أولياتها 
السالح  حمل  من  به  والدفع  الشباب 
من   ، والتعمير  البناء  إلى  والتدمير  
خ��الل ع��دة ب��رام��ج ت��وع��وي��ة وعملية 
ت���ه���دف  إل����ى إدم�����اج ال��ش��ب��اب في 

مؤسسات الدولة الليبية .

للحاضرين  )الحاراتي(  وأوض��ح 
رؤية لجنة الشباب مؤكداً أنها تجسد 
بالشباب  تعنى  وملهمة  فريدة  رؤي��ة 
ك��ع��ن��ص��ر أس���اس���ي وف���ع���ال وأس���اس 
جهود  وليد  وه��و  المجتمع  بناء  ف��ي 
م��ت��واص��ل��ة م��ع��ززة ب���روح ال��م��ش��ارك��ة 
والتعاون واإلبداع تحت مظلة أهداف 
ومؤسساتها  ال��دول��ة  قيام  وتطلعات 
... وأش��ار )ال��ح��ارات��ي( إل��ى أه��داف 
والتي من أهمها خلق  فرص  اللجنة 
إلحاحاَ  األكثر  القضايا  لطرح  ثمينة 
المجدية  الحلول  لتقديم  إض��اف��ة    ،
والمالئم  الصحي  السكن  توفير  في 
في  رئيسي  دور  لعب  من  وتمكينهم 
تطوير مؤسسات الدولة واإلسهام في 
زمام  على  والعمل  تحسين مستقبلهم 
أجل  من  المشترك  بالتعاون  المبادرة 
تحقيق األهداف والغايات التي تخدم 
مصلحة الوطن ... وناشد )الحاراتي( 
األعلى  المجلس  كلمته  اختتام  ف��ي 
ل��ل��دول��ة ب��ض��رورة دع��م ه��ذه اللجنة 
أكمل  على  واجبها  أداء  من  للتمكن 
وجه وتحقيق أهدافها التي تتركز حل 
متطلباتهم  وتحقيق  الشباب  مشاكل 
المعنوية والمادية دعياً كل مؤسسات 
ال��دول��ة إل��ى ال��ت��ع��اون م��ع لجنة دعم 
عرض  المؤتمر  وتم خالل   . الشباب 
مرئي صاحبه شرح من قبل المهندس 
العقارات  ع��ن  ال��رزرق��ان��ي(  )محمد 
والمشاريع المتوقفة والمزمع اقامتها 
لصالح الشباب وكيف بلورتها في رؤية 
جديدة بما تخدم الشباب بشكل عملي 

إض��اف��ة  ومستمر  وم����دروس  وف��ع��ال 
حنى  م��ت��ط��ورة  وأف���ك���ار  رؤى  ل��ط��رح 
يمكن الوصول لكل الشباب ويستفيد 

الجميع بشكل متساوي وعادل .
الشباب  المؤتمر  وتتطلع  ه��ذا 
لتوحيد  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ت��ع��اون  الليبي 
وإع��ادة   ، ليبيا  لبناء  الشباب  مظلة 
الداعمة  ال��دول��ة  لمؤسسات  الثقة 
والكبرى  الصغرى  المشاريع  لبرامج 
المحلية  القدرات  تعزيز  على  والعمل 
وم���س���اع���دت���ه���م ف����ي ت���وف���ي���ر أس���ط 
المتطلبات التطور الشبابي اقتصاديا 
ومعنوياَ وبث روح التسامح الفعال التي 
يسودها السالم ويدفعها الفهم الذي 
عماده الثقة واالحترام بين كافة أبناء 
المؤتمر   بحث  وقد   . الحبيب  الوطن 
االستفادة  من  الشباب  تمكين  ط��رق 
البدء  المزمع  الجاهزة  المشاريع  من 
القوانين  وف��ق  عليها  اإلش���راف  ف��ي 
بالتعاون مع مصلحة أمالك الدولة  ، 
الشباب  تهم  قضايا  لمناقشة  إضافة 

واحتياجاتهم المعنوية والمادية .
التي نظمت  الشباب  ولجنة دعم 
ال��م��ؤت��م��ر ه���ي م��ؤس��س��ة ح��ك��وم��ي��ة 
 )238( رقم  القرار  بموجب  انشأت 
رئاسة  إش��راف  تحت   2015 لسنة 
كافة  إليها  وأسندت  ال��وزراء  مجلس 
ب��ال��ع��ق��ارات  المتعلقة  ال��ص��الح��ي��ات 
وذل��ك  ل��ل��دول��ة  المملوكة  واألراض����ي 
مساكن صحية  لبناء  منها  لالستفادة 
لشريحة  وك��ب��رى  وم��ش��اري��ع ص��غ��رى 

الشباب .

المؤتمر الثاني أليمازيغن المهجر
 في مانشستر بريطانيا 

كوبلر يلتقي ممثلين عن مدينتي 
مصراتة وتاورغاء 

السفير اإليطالي لدى ليبيا :
 روما ستستضيف مؤتمراً دولياً لدعم 

حكومة الوفاق الوطني

مدينة مصراته تشهد تظاهرة استنكاراً 
وتنديداً بظاهرة القتل العمد

فسانيا-خاص
س��ي��ق��ام ال��م��ؤت��م��ر ال��ث��ان��ى 
جامعة  فى  المهجر  أليمازيغن 
 16 ي��وم  بمانشستر  سالفورد 
يوليو 2016 الهدف األساسى 
الحراك  دعم  هو  المؤتمر  من 
للقاء  الفرصة  وإتاحة  الداخلى 
بخطط  وال����خ����روج  وال����ح����وار 
هذه  مهمة.  وبتوصيات  عمل 

للحضور  األم��ر  يهمهم  من  ولكل  النشطاء  لكل  دع��وة 
والتحاور  األفكار  لتبادل  الحدث  هذا  فى  والمشاركة 
من  المهتمين  بين  التواصل  جسور  ولبناء  والتعارف 
الداخل والخارج، وسيكون هنالك نشاط فنى وثقافى 
أعضاء  وتتكون  هذا   ، المهم  التجمع  لهذا  مصاحب 
فتحية  حلب،  سحر   : من  للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة 
، شعبان  ميل  خالد   ، ق��رادة  محمد  أمزير  أب��وزخ��ار، 

التائب .

 التقى رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا " 
مارتن كوبلر " بممثلين عن مدينتي مصراته ، وتاورغاء 

في تونس .
إن  تويتر"   " على  صفحته  عبر  كوبلر"   " وق��ال   
االجتماع كان ممتازا، وان السالم يبدأ بالعقل . يذكر 
المبذولة  والجهود  المفاوضات  من  العديد  هناك  ان 
إلى  تاورغاء  أهالي  اع��ادة  إلى  تهدف  جهة  من  ألكثر 
 ، مصراتة  مدينتي  بين  مصالحة  وتحقيق   ، مدينتهم 

وتاورغاء. 

أعلن سفير إيطاليا لدى ليبيا " جورجيو ستاراتشي 
" ، أن العاصمة اإليطالية روما ، ستستضيف مؤتمراً 
ال��وف��اق  ال��دع��م لحكومة  ت��ع��زي��ز  إل���ى  ي��ه��دف  دول��ي��اً 

والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها .
 وق���ال " س��ت��ارات��ش��ي " وال���ذي ل��م ي��ح��دد موعد 
نحن  التي  الحكومة  هي  الوفاق  حكومة  إن  المؤتمر  
نعترف بها ونريد دعمها ، الفتا في هذا الصدد إلى أنه 
تم توقيع اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا في مجال الصحة ، 
وذلك عقب الزيارة التى أداها وزير الصحة الليبي إلى 

إيطاليا ولقائه مع وزير الصحة اإليطالي . 

الخميس  ي��وم  مصراته  مدينة  ش��ه��دت  )وال(- 
المحاكم  مجمع  أم��ام  ح��اش��دة  تظاهرة   ، الماضي  
استنكاراً وتنديداً بظاهرة القتل العمد وتفشي الجريمة 

في المجتمع . 
واألجهزة  الداخلية  وزارة   ، المتظاهرون  وطالب 
الجناة  على  والقبض   ، مسؤوليتها  بتحمل   ، األمنية 
والتصدى  سيطرتها  وف��رض  السجون  م��ن  ال��ف��اري��ن 
بكل حسم وحزم لهؤالء المجرمين ، واتخاذ إجراءات 
صارمة فى مواجهة المجرمين والبؤر واألنشطة ذات 
األمان  وتحقيق   ، األمن  ، وبسط  اإلجرامية  الخطورة 
للمواطن . كما طالبوا بالعمل على توفر بيئة خالية من 
على ضرورة  مشددين  والفساد..  والجريمة  اإلره��اب 
محاربة هذه الجرائم بال هوادة ، وبكل ما نستطيع من 
للمجتمع ،  قوة الحق أن تفعله لضمان األمن واألمان 
باستقرار  المساس  اإلجرامية  يسمح لألعمال  وأن ال 
المجتمع ، أو أن تهدد كيانه وقيمه. كما طالبوا بدعم 
الصادرة  األح��ك��ام  وتنفيذ  والمحاكم  القضاء  جهاز 
عليهم  العادل  القصاص  وتطبيق  المجرمين  حق  في 
ومطالبة حكومة الوفاق بإعطاء االولوية للملف األمني 
الذي اصبح يؤرق حياة المواطنين كافة . يذكر أن هذه 
ضحايا  أهالي  رابطة  من  بدعوة  نظمت   ، التظاهرة 

القتل والجريمة واالعتداء المسلح بمدينة مصراته .

حتت �شعار ) كلنا لأجل ليبيا ( 
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محمد أحمد 

إبراهيم عبد السالم

محمد أحمد األنصاري 

 االصطدام القبلي 

حب الوطن ... وهوى النفس ...ال يلتقيان 

برغم  أن  القبيلة لها دور كبير  في 
فرض االستقرار  واألمــن   في فترة 
زمنية  ما   وال تزال ؛  إال  أن هنالك 
فجوة  عميقة  تكفلت دوغمائية   بأن 
تمألها   ، فكان من  نتاجها    الموت 
ألقل  األمور  إذا ما قيس ذلك  على 

مدى عظمة اإلنسان وقيمته   .
القبائل  العديد من     فجوة  جعلت 
تعتنق  حزمة  من األفكار  تستميت 
عدم  من  بالرغم   ، عنها  الدفاع  في 
رأوا   أنهم   إال  األفكار  بتلك  إيمانهم 
قمـة  ــى  إل للوصول  طــريــقــاً    ، فيها 
والــتــصــدر   االجتماعيـة  الــرفــاهــيـــــة 

والقدرة على المنافسـة فيها .
التجربة    واقــعــي  ذلــك مثل  ويــعــزز    
وقياداتها  نخبها  تتفق  التي  فالقبائل 
تجمعهم  ،أو  واحــدة  آيدولوجية  على 
"رؤية واحدة للنظام الحكم  ال يمكن 
لهم بأي حال من األحوال    أن تحدث 
،بالصورة  مسلحة  صــراعــات  بينهم 
ــي رأتـــهـــا أعــيــنــنــا  مــهــمــة كــانــت  ــت ال
بينهم  تتالشي  ما  ،وعـــادًة  األســبــاب 
عصبية القبيلة وشرف االنتماء، بينما 
تفاهم   سوء  بمجرد  ذلك  عكس  نرى 
أو  حديث عابر  قد يحدث بين  أفراد 

قبيلتين  متضادتين في الفكر  .
الــصــراعــات  حــدة  يصعد   مــا  وإن   
بتلك الوتيرة ،  هو انغماس ما يمسى 

بالمجتمعات  واألكاديميين  بالنخب 
التي تستند في تركيبتها العميقة إلى 
القبيلة   كـطرف متطرف في معادلة 

النزاع أو الصراع .
وهو أحد أهم أسباب انتقال  مشاجرة 
عابرة ،  إلى صراع سياسي ثم  إلى  
األطراف جميعاً  فيه  يلجأ  عسكري  
نحو االحتكام إلى فوهات البنادق في 
شاهدناه   ما  وهــذا  المطاف   نهاية 

بالتمام والكمال.
 مما دفع العديد من النخب الداعية  
للديمقراطية إلى نبذ  سلوك القبيلة  
إال  أنهم  واقعون في فخها إذا بنيتهم  
على  مبني  وانتخاباتهم   وقــوامــهــم  
بالكاد  المؤسسات  فأغلب  القبيلة 
فيها  بما  وراثــيــة   مؤسسات  تــكــون  

مؤسساتهم المدنية .  
قمنا  إذا    ، كله  ذلــك  وبالرغم من    
بمقارنة بسيطة  نستبعد منها  الدول 
الديمقراطية   في  وتجربتها  العربية  
لكونها  ماتزال تسيطر  على أغلبها 

القبيلة .
الــمــصــيــريــة  الـــــقـــــرارات  إن  ــث  حــي
والحاسمة   تصدر بطريقة ليس لها 
تصدر  ،بل  بالديمقراطية  عالقة  أي 

غالبا  من شيوخ القبائل وأعيانها .
  المقارنة بين بنية  الديمقراطية  في 
وبين   المال"،   "سلطة  الغربية  الدول 

سلطة القبيلة    في  ما مدى اتساع  
الصعد،   كافة  على  المشاركة  دائــرة 
سنجد أن سلطة المال بالكاد  أسوأ 

من الديكتاتوريات  على اإلطالق.
  وذلــك لضيق دائــرة مالكي  الثروة 
ومحتكريها ، وهو ما يعطي  لسلطة 
القبيلة  ميزة  نسبية على سلطة المال 

نظراً التساع  دائرة المشاركين. 
ومع هذا تضل سلطة المال أكثر بريقاً 
براعة  منها  كثيرة  ألســبــاب  .وذلـــك 
رجال األعمال على إيهام المحكومين  

بأنهم يشاركون في السلطة .
وظهورهم الدائم بالمظاهر الخداعة، 
القتل  على  القدرة  لديهم  إنهم  حتى 
بدم بارد إلى الدرجة التي يكون فيها 
فيها  يصعب  الــروايــة،  بطل  أحدهم 
العاطفي  المشهد  بين  الفرق  إيجاد 

ومشهد القتل   .
التساؤل  هل  إلى  يدفعنا  ما  وهــذا   
ـــصـــدام  هـــو األصــــل فـــي طبيعة  ال

العالقة بين القبائل ؟
ــجــةً  رغــبــة   ــي ــت أم الـــصـــدام جــــاء ن
كانت  إذا  بــاحــتــوائــهــا  الــحــكــومــات  
القبيلة  يوما ما  جزءاً من الحل وليس 

المعضلة   ؟ 
باستمرار    ــحــاول  ي الــبــعــض    ضـــل  
أسهمت  الــتــي  و  القبيلة   شيطنة  
التقدم  تحقيق  ــي  ف الــعــصــور  عــبــر 

وذلك  للبشرية  والتفاهم  واالزدهـــار 
كأفراد  البشر  إلــى  ينظرون   ألنهم  
من  قربا  أكثر  ولنكون   . كجماعة  ال 
اإلحاطة بمرمى  الموضوع،  فخلقناكم 
شعوبا و قبائل لتعارفوا   هو العرف 
االجتماعي السائد  ،هدف   ومقصد 

للخليقة بإلهام من الخالق سبحانه .
  أما مسألة  الصدام ،أو التصادم  أو 
االختالف أو المواجهة  ، هي  تضل 
مغروسة بالنفس البشرية ،من خالل 
،والتكبر  واالســتــقــواء  األنـــا   جملة  
،والسيطرة و األنانية ، التي تؤدي إلى 
حب مفرط للذات ،ومن ثم انحطاط 

األخالقي .
انهيار   كل معضلة   وراء  أن  وال شك 
ما ، سواء  كان  في  العقيدة، أو في 
يستغلون  فالحكام  مرتكبيها   أخالق 
وبين  بينه   منافسة  لخلق    ، القبيلة 
الجميع   تمويه  سبيل  فــي   ، أنــــداده 
وذلــــك لــضــرب الـــصـــف  مـــن أجــل  
، حيث  السلطة  إبعادهم   عن رأس 
ويبعدون     " "كــذا  القبيلة   يقربون 
مع  يتنافى  بشع  ،بــأســلــوب  األخـــرى 

أدنى مبادئ اإلنسانية 
والحالة  الماضية  الحقبة  وكــانــت  
الواقعية  التي  استعرضناها آنفاً خير 
،  ولألسف ماتزال  دليل على ذلــك  
الماضي   مــن  أبشع  بطرق  تــمــارس  

ــالــرغــم من  ،ب
ظهور المدنية    
وحــــيــــنــــمــــا  
نــــغــــوص فــي 

عززتها   حــرب  نجد   أيــضــاً   التاريخ 
بريطانيا  على أهداف كل  األواصر   
القبائل واستئثار  بتأليب  حيث قامت 

قبيلة ما بالحكم  .
هذا   على  وهكذا  باالقتصاد  وأخــرى 
التصادم  قضية  يخدم  وكله  النحو،  
الحكم   أنظمة  بمصلحة   تصب  التي 

حالياً  و" االستعمار "  قديماً  
السلم  أدوات  من  أداة  أفضل  القبيلة 
واألمن والتفاهم على كافة األصعدة، 
ولكن  البعض ال يدرك هذه الحقيقة  
لسيطرة  السياسيين وبعض رجاالت 

األعمال ،على مقاليد األمور .
والـــتـــي بـــذلـــت كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
في  الطبيعي  الــكــيــان  هـــذا  إلظــهــار 
صورة المؤسسة  الشاذة ، المنحطة  
المتخلفة  التي تعيد  األمم إلى  عهود  
ما قبل  البعثة   ولكن هل  حافظت 
ــى  كــيــانــهــا  ومــبــادئــهــا    الــقــبــيــلــة عــل
التغيرات  هــذه  ضــل  فــي  المعروفة 

المتسارعة ؟ 
 أم أنها  اضمحلت  وحل محلها  كيان 
هجين  يحمل اسم القبيلة  ستاراً   ال 

فعاال ؟ 

سأبدأ مقالي بتساؤألت ماذا لو ؟
ماذا لو ابتعد ساستنا عن حب الذات 
وحب المال و أن يروا المنصب ملكية 

خاصة لهم ؟
الجشع  عــن  تجارنا  ابتعد  لــو  مــاذا 

والطمع ؟
تقمص  عن  المواطن  ابتعد  لو  مــاذا 

دور الضحية المستباحة دائما ؟
بمهنية  يعمل  اإلعالمي  كان  لو  ماذا 
غير  شيء  وال  الوطن  حب  أساسها 

الوطن ؟
المنوط  بعمله  الموظف  قام  لو  ماذا 
به حبا لوطنه وليس طاعة ألهوائه ؟

المقام  يكفي  ال  عـــدة  وتـــســـاؤالت 
نعيشه  واقع  تحاكي  ولكنها  لسردها 
ال  اآلن  الــوطــن  يعانيه  مــا  وإن  اآلن 
النفس  هــوى  بــأن  القول  عن  يخرج 
سيطر على كل من هم في المشهد 
وموظفين  وتــجــار  ساسة  ليبيا  فــي 

وحتى فئة المواطن العادي . 
وقد يظن البعض أن ما طرحته من 
، لذا  اتهام مبطن  تنم عن  تساؤالت 
صياغته  تم  صريح  اتهام  أنــه  أقــول 
فكلنا مسؤولون  في صورة تساؤالت 
عن ما يحدث في الوطن  فالساسة 
منذ انتخابهم لتسيير أمور البالد ال 
ينفكون مدافعة عن مناصبهم وخلق 
الحجج وتزييف القوانين و استغالل 
مصالحهم  لخدمة  يجدونه  مــا  كــل 
كنا  ما  وإال  مناصبهم  في  وبقاءهم 
جسمين  ليبيا  مثل  ــة  دول فــي  لنرى 

تشريعيين وجسمين تنفيذيين وثالث 
يلوح في األفق! وما كنا لنرى أحياء 
ألجسام ميتة فاشلة تعود لكي تمارس 
لنفسها  وتمنح  الشعب  على  غيها 
دورة  فــي  بــه  لتلتحف  جديد  غطاء 
جديدة متحججة بحب الوطن الذي 
مناصبهم  تقلدهم  طيلة  عنهم  غاب 
قبل أن يزاحمهم عليها جسم جديد 
وأعضاء  برلمانيون  لنرى  كنا  وما   ،
بــإرادتــهــم  عملهم  قــاطــعــوا  مــؤتــمــر 
مطالبين  مجدداً  بالركب  ويلتحقوا 
؛  العينية  والمزايا  المادية  بحقوقهم 
فقط ألنهم يحبون الوطن كما يدعون 
ابتلينا  أن  فمنذ  الــركــب  وليسير   !
وأضفنا  الــعــام  الــوطــنــي  بالمؤتمر 
تعلق  إن  وما  برلمان وحكومتان  إليه 
الشعب بأمل اسمه االتفاق كانوا هم 
صانعيه مع ثلة من المستقلين حتى 
و  الصالحية  بتجديد  علينا  خرجوا 
كأن ليبيا لم تنجب غيرهم ليسوسها 
العياء  أضناه  أن  بعد  الشعب  وقبل 
ــحــال وتــشــظــي الــوطــن  مــن ضــيــق ال
الذي أصبح مستباح نراهم اآلن وقد 
اشتدت وطنيتهم من جديد ليزايدوا 
هوى  فــي  مبحرين  اآلخـــر  على  كــل 
والمواطن  الــوطــن  تاركين  أنفسهم 
في هامش مصالحهم ، وإلى اآلن لم 
تتضاربه  وهو  الوفاق  مركب  يرسوا 
ـــك على  ــاق  ونــســوق ذل ــف ــن ريــــاح ال
يعاني  أصــبــح  الـــذي  الحياة  مشهد 
المعيشية  حياته  في  المواطن  منه 

وهي  يعيشها  الــتــي  الــحــيــاة  وظــنــك 
أثر  الــذي  السياسي  المخاض  نتاج 
المواطن  عيش  على  مباشر  بشكل 
االقتصادي  البالء  التجار هم  ليكون 
الضعيفة  النفوس  أصحاب  فاستغل 
في  بأموالهم  ليتغولوا  البالد  حــال 
البالد  فــي  يــحــدث  مما  االســتــفــادة 
االنتفاع  فــي  النصيب  لهم  ليكون 
المواطن  حــســاب  على  الشخصي 
المضاربات  ممارسة  ضحية  ليكون 
واالستغالل بأبشع صوره فاستحوذوا 
المنهار  االقــتــصــادي  المشهد  على 

أصالً .
في  الــتــجــاري  العهر  ممارسة  فمن 
تنفيذ واجبهم واستغلوا كل متاح لهم 
التوريدات  ممارسة  فمن  ذلــك  فــي 
ــذرة عــلــى حــســاب االعــتــمــادات  ــق ال
األساسية  المواد  لجلب  تمنح  التي 
فــيــقــومــون بــجــنــي أمــوالــهــا وجــلــب 
غــيــاب  مستغلين  لــلــبــالد  ــفــســاد  ال
وضعف  البالد  مواني  في  الضمير 
عدم  استغالل  أيضاً  ومنها  الرقابة 
ليخلقوا  بالمصارف  العملة  تــوفــر 
سعر  فــي  ويتحكموا  ســــوداء  ســـوق 
لم  أنهم  كما  مضاربة  العملة  صرف 
التعامل  حيث  من  بــدورهــم  يقوموا 
ــمــصــارف مــن خــالل  فــي تــغــذيــة ال
بسحب  قاموا  بل  بها  أموالهم  إيداع 
مــدخــراتــهــم مــعــرضــيــن الــمــصــارف 
المحلية لإلفالس وشح السيولة بها 
الذي  المواطن  على  انعكس  والــذي 

يومه  قادر على سحب قوت  يعد  لم 
ما  أن  ظنهم  وفــي  الحياة  لمواجهة 
على  ومحافظة  تــجــارة  بــه  يقومون 
الوضع  األموال بحجة  لديهم من  ما 

األمني في البالد .
بالوضع  يتحجج  الـــذي  والــمــوظــف 
اإلداري  التسيب  مستغالً  األمــنــي 
يساق  وهــذا  عمله  ممارسة  فيهمل 
المدنية  الــمــؤســســات  أغــلــب  عــلــى 
ومواطنيها  البالد  تاركين  واألمنية 
يعانون شح الخدمات التي كان يمكن 
أن تسهل الوضع كثيرا إذا ما مارس 
كل مواطن عمله بأمانة لكان الوضع 
مغاير ولكن منا البالء والمبتلى كما 
أن للمواطن حقوق يسعى إليها فإنه 
الوطن  تقع عليه بحق  واجبات  عليه 
المسلوبة  حقوقك  تستعطف  فــال 
المثابرة ألخذها وهو حق  بل عليك 

أصيل . 
يمارسها  الــتــي  المقيته  فالسلبية 
لمستغليها  الحقوق  وتــرك  المواطن 
المشهد  على  الوضع  ســوء  من  زاد 
والتجار  المسؤولين  تغول  إلى  وأدى 
وتجرؤهم  الخدمية  المصالح  وكافة 
على الخوض في انتهاك كل القوانين 

واغتصاب ثروات البالد .
نقل  هــو  الــمــهــنــي  اإلعـــالمـــي  ودور 
اتــبــاع  ولــيــس  وبشفافية  الحقيقة 
معينة  فئة  لصالح  مؤدلجة  أجندات 
األموال  جني  ذلك  وراء  من  قاصداً 
دور  لها  لمهنة  رذيــلــة  ممارسة  فــي 

في  أســـاســـي 
تـــــصـــــويـــــب 
فلو  األوضـــاع 
إن كل إعالمي 

صحيح  بشكل  عمله  مــهــام  مـــارس 
لوطنه  خــدمــة  نفسه  هـــوى  وغــلــب 
خالل  من  الكثير  الحال  من  لتغير 
التوصيف  واالبتعاد عن  الوعي  نشر 
الخاطئ والنفعي لمجريات األحداث 
أوال  نقول ألنفسنا  وهنا  البالد   في 
ونتوجه إلى كل من طالته التساؤالت 
كــان حب  لو  مــاذا  المقال  رأس  في 
ماذا    .. األسمى  الغاية  هو  الوطن 
الوطن  لو تالحمت جهودنا في حب 
تشتهي  وما  أهواءنا  إلى  النظر  دون 

أنفسنا ؟ 
لكان حال بالدنا في خير اآلن وهنا 
دعوة لكل أطياف المجتمع من رأس 
الهرم إلى القاعدة بأن يغالب كل فرد 
الوطن  ووضــع  النفس  شيطان  فيها 
وما آل إليه حال البالد نصب أعيننا 
ونــســتــدرك مــا تبقى لــنــا مــن وطــن 
وتتحد جهودنا لمعالجة كل الظواهر 
يريد  من  كل  على  والقضاء  السلبية 
ــالد والــعــبــاد  ــب ــي حــق ال اإلجـــــرام ف
بعجلة  وندفع  سننهض  فقط  عندها 
الــتــقــدم الــى األمـــام فــي بــنــاء وطن 
لنحفظ  بالمحافظة عليه  أولى  نحن 

أنفسنا .... 
النفس  الوطن وهــوى  وأخــيــراً حب   

ليس يلتقيان . 
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 الجزء الثاني

تقرير : أبوبكر مصطفى خليفة

االستقرار  الستئناف اإلنتاج
وأضاف مصطفى صنع الله "نريد أن نزيد 
إنتاجنا، وكما قلت فإن االستقرار هو الخطوة 
بانتظار  ونحن  اإلنــتــاج  الستئناف  األولـــى 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني" ولقد تناولت 
قــروب"  "انترناشيونال كرايسيس  منظمة 
بــروكــســل،  ــا  ــره ــق وم الــحــكــومــيــة  - غير 
تقرير  -1995، فـــي  سنة  تأسست  والتي 
قــام   ،2015 ديسمبر   3 بــتــاريــخ  صـــدر 
وضع  لإلعالم  الليبي  بترجمته  المرصد 
أن  ليبيا، وبَينت  فــي  الــنــفــطــي  الــقــطــاع 
تتجه  قد  البالد  في  االقتصادية  األوضــاع 
أنه  إلــى  تقريرها  في  مشيرة  األســوأ  نحو 
خالل ثورة 2011 انخفض اإلنتاج وتوَقفت 
بعد  استؤنفت  لكنها   ، تقريبا  الــصــادرات 

سقوط القذافي في أكتوبر 2011.
ما  فترة  من  قريبة  مستويات  إلــى  وعــادت 
قبل الحرب بحلول منتصف سنة 2012 م 
وأنفقت السلطات الليبية وقتها على إعادة 
الصحية   والرعاية  الحرب  بعد  اإلعــمــار 
للثوار، وتم رفع األجور ودعم القطاع العام، 
وارتفعت ميزانية الحكومة إلى الضعف في 

السنوات الثالث األولى من الثورة.
باالنتعاش  التفاؤل  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
ففي  وجــيــزاً،  كــان  الــثــورة  بعد  االقتصادي 
االحتجاجات  ــدأت  ب  ،2012 عــام  أواخــر 
والنزاعات اإلدارية في التأثير على اإلنتاج،

2012 عام التعافي
االقتصاد  بــعــنــوان  آخــر  تقرير  ــي  وف هــذا 
وتحديد  الــتــعــافــي  عـــام   2012 الــلــيــبــي: 
الخيارات صدر عن مركز كارنيجي للشرق 
األوسط بتاريخ األول من شهر مايو 2012 

بأن  وزير النفط الليبي عبدالرحمن بن يزة 
في عام 2012 .

بالده  في  النفط  إنتاج  حجم  أن  إلى  أشار 
قبل  عليه  كان  ما  ُيقاِرب  مستوى  إلى  عاد 
بلغ  حيث  بالقذافي.  أطاحت  التي  الثورة 
برميل  مليون   1.5 الحالي  اإلنــتــاج  حجم 
اإلنتاج  حجم  من  المئة  في   80 أو  يومياً، 

الليبي قبل ثورة 17 )فبراير(. 
نظراً  بالغة  أهمية  التصريح  هذا  واكتسي 
إلـــى مــكــانــة قــطــاع الــنــفــط فــي االقــتــصــاد 
يعادل 70  بما  القطاع يسهم  الليبي. فهذا 
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، وما 
يزيد عن 95 في المئة من الصادرات و90 
في المئة من مجموع اإليرادات الحكومية. 
الحالي،  النفط  إنــتــاج  مــن  الحجم  وهـــذا 
ونظراً إلى مستوى األسعار، يجعل من عام 

2012 عام تعافي االقتصاد الليبي.
ويأتي هذا التعافي بعد الكلفة الباهظة التي 
إطاحة  أجل  من  الليبي  االقتصاد  تكّبدها 
القذافي، والتي تفوق بكثير المبالغ المسّجلة 
في حالَتي تونس ومصر. فعام 2011 شهد 
انكماشاً في الناتج المحلي اإلجمالي الليبي 
شبه  التوّقف  نتيجة  المئة  في   60 بنسبة 
الكلّي إلنتاج النفط وتصديره خالل شهور. 
وارتفع  الحكومية  اإليــــرادات  وانخفضت 
عجز الموازنة إلى مستوى قياسي فاق 40 
الناتج المحلي. بيد أن  في المئة من قيمة 
أصاب  الــذي  والخلل  االستيراد  انخفاض 
إلى  أّديــا  لألسواق،  العادي  التموين  عملية 

نسبة تضّخم تقارب 20 في المئة. 
شحًا كبيرًا في السيولة

من  الليبي  المصرفي  القطاع  َيسلَم  ولــم 
في  كبيراً  شحاً  عانى  إذ  األزمــة  تداعيات 
تجميد  المتحدة  األمــم  قــرار  إثــر  سيولته، 
أرصدة المصرف المركزي، وتفاقم الديون 
عاجزين  المدينون  أصبح  بعدما  المتعّثرة 

عن تسديد مستحّقاتهم
"انترناشيونال كرايسيس  وأشارت:  منظمة 
قروب" - غير الحكومية ومقرها بروكسال، 
تقرير  -1995، فـــي  سنة  تأسست  والتي 
قــام   ،2015 ديسمبر   3 بــتــاريــخ  صـــدر 
لإلعالم  إلى  الليبي  بترجمته  المرصد 
بعض  إغالق  تم   ،2013 يوليو  بحلول  أنه 
وانخفضت  والــغــازيــة،  النفطية  المنشآت 
برميل  ألف   200 من  أقل  إلى  الصادرات 
نفط يومياً في أبريل 2014، مقارنة بـ1.4 
مليون برميل نفط يوميا في أبريل 2013، 
تقطعا  الطبيعي  الغاز  صـــادرات  وواجــهــت 
الحقول  من  معظمه  الستخراج  نظرا  أقل، 

البحرية 
وأشار:  التقرير إلى أن اإلنتاج النفطي في 

ليبيا شهد تقلَبات منذ ذلك الحين، مع تمكن 
عن  االضطرابات  بعض  حل  من  السلطات 
التفاوض أو غيره، ولكنها لم تتعاف  طريق 
تماما، وبحلول منتصف سنة 2015، تعطل 
اإلنتاج بسبب الصراع الشامل واالنقسامات 
السياسية، واستقر عند مستوى 400 ألف 
برميل يوميا، ما يقارب ربع اإلنتاج قبل سنة 
متماسكة  ــة  دول غياب  ظــل  وفــي   ،2011
تعَرضت  فاعلين،  وشــرطــة  جيش  وقـــوات 
والمنشآت  والــغــاز  النفط  أنابيب  خطوط 
على  وأجـــبـــرت  الــهــجــمــات  إلـــى  النفطية 
اإلغالق، وبقيت المنشآت النفطية البحرية 
في الغرب لفترات طويلة تعمل دون انقطاع، 
وقد وَفرت خطوط األنابيب البحرية هناك 
الجزء األكبر من عائدات ليبيا، اعتبارا من 

منتصف 2015.
تهريب رؤوس األموال !

وبّين التقرير أن سوء اإلدارة والفساد قادا 
المالَية،  الموارد  استنزاف  من  المزيد  إلى 
دون  حكومية  صفقات  قيمة  دفــع  تم  وقــد 
وتــشــيــر بعض  أو ســلــع  تــقــديــم خـــدمـــات 
هــروب  إلــى  أدى  ذلــك  أن  إلــى  التقديرات 
مليار   20 بحوالي  المقَدرة  األموال  رؤوس 
عام  ومنتصف   2012 عامي  بين  دوالر 
العام  القطاع  أجور  تضَخمت  كما   ،2015
سبيل  فعلى  الـــرواتـــب،  فــي  الــغــش  بسبب 
ليبي  دينار  مليار   25 حوالي  من  المثال، 
سنة  لرواتب  خصصت  دوالر(  مليار   18(
مليار  أن 5  إلى  التقديرات  تشير   ،2013
إلى  ذهبت  دوالر(  مليار   3.6( ليبي  دينار 

أشخاص متحايلين.
مــن أجل  الــصــراع  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
انقسم  النفطية  المنشآت  على  السيطرة 
من  األولـــى،  الفترة  شهدت  فترتين،  على 
عــام  منتصف  إلـــى   2012 عـــام  أواخــــر 
على  ــجــهــات  ال بــعــض  ســيــطــرة   ،2014
على  للضغط  بالقَوة  إغالقها  أو  المنشآت 
ــع الــثــروة  ــوزي الــحــكــومــة مــن أجـــل إعــــادة ت
النفطية، وقد أَثر ذلك بشكل ملحوظ على 

اإلنتاج والصادرات.
الحكومتين  بين  االنقسام  حالة  أدت  وقــد 
وطبرق  في  طرابلس  حكومتي  بين  فيما 
يوليو 2014 إلى التنافس على المؤسسات 
التنافس  هــذا  وتــأثــر  والنفطية،  المالية 
السيطرة  خاصة   ، العسكرية  بالتطورات 
على حقول النفط وموانئ التصدير، وفيما 
المتحالفة  المسلحة  الجماعات  تواجهت 
البالد،  جنوب  و  الــســدرة  ميناء  فــي  معها 
ليبيا  مــصــرف  على  الحكومتان  تنافست 
للنفط  الــوطــنــيــة  والــمــؤســســة  ــزي  ــمــرك ال
وانــدلــع  لــالســتــثــمــار،  الليبية  والــمــؤســســة 

فــي وقت  المؤسسات  هــذه  الــصــراع حــول 
اإلنفاق  وتــزايــد  ـــرادات  اإلي فيه  انخفضت 
الحكومتان  وكانت  األمني،  الوضع  وتدهور 
على  للحصول  حــاجــة  فــي  المتنافستان 

األصول لتمويل أنشطتها.
أن  النواب في طبرق شرقا  واعتبر مجلس 
ألنه  المالية،  المؤسسات  إدارة  حَقه  من 
وألن  دولــيــا،  بــه  ومعترف  منتخب  مجلس 
يكن  لم  طرابلس،  في  تزال  ما  المؤسسات 
له أي سيطرة عليها، عالوة على أن العديد 
من كبار الموظفين وأعضاء مجالس اإلدارة 
المؤسسات  هــذه  تبقى  أن  على  أصــــَروا 
خارج السياسة، وأصبح هذا إجماعا أيضا 
الحل  دعمت  التي  الغربية  للقوى  بالنسبة 

التفاوضي في ليبيا.
ولم تسع الحكومة الليبية بطبرق في البداية، 
إلى تغيير رؤساء كل من المؤسسة الوطنية 
للنفط والمؤسسة الليبية لالستثمار، وتركت 
يزة  بن  الرحمن  وعبد  الله  صنع  مصطفى 
الحكومة  رئــيــس  ولــكــن  منصبيهما،  فــي 
في  النظر  أعــاد  الثني  الله  عبد  المؤقتة، 
االعتبار  في  آخذا  المركزي  ليبيا  مصرف 
الفدراليين الذين أصبحوا حلفاء مهمين له، 
والذين وعدهم بأن تتدفق عائدات الموانئ 

الشرقية إلى فرع المصرف في بنغازي. 
بالمصرف  الثني  حكومة  عالقة  وأصبحت 
سبتمبر 2014،  أوائــل  ففي  تعقيدا،  أكثر 
ـــة مــحــافــظ  أعـــلـــن مــجــلــس الـــنـــواب إقـــال
المصرف، الصديق الكبير، واستبداله بعلي 
القرار  هــذا  على  الكبير  واحتج  الحبري، 
واحتفظ بأرقام الحسابات وقواعد البيانات 
الحبري  كــان  فيما  طرابلس،  فــي  المالية 

يعمل من الشرق.
للعمل:  ترتيب  إرساء  إلى  الطرفان  وتوَصل 
يتعامل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس 
البرلمانين  قبل  مــن  التمويل  طلبات  مــع 
والــحــكــومــتــيــن، فــيــمــا يــتــعــامــل الــثــنــي مع 
الشرقية  الموانئ  على  لإلبقاء  الفدراليين 
مــتــبــادلــة،  منفعة  لــذلــك  وكـــان  مــفــتــوحــة، 
الثني،  وحكومة  النواب  لمجلس  فبالنسبة 
طلبات  عــلــى  الــحــصــول  مــن  ذلـــك  مكنهم 
المركزي  ليبيا  لمصرف  وبالنسبة  التمويل، 
والمؤسسة الوطنية للنفط، مكنهم ذلك من 
الحقول  من  النفطية  العائدات  في  الزيادة 

الشرقية.
الترتيب طويال، فبحلول  ولكن لم يدم هذا 
أكتوبر 2014، يشير التقرير إلى أن هناك 
أسهمت في تصعيد  مترابطة  ثالثة عوامل 
الثالث،  الليبية  المؤسسات  على  السيطرة 
في  عليها  سنتعرف  وغيرها  العوامل  هذه 

العدد القادم .

االقتصاد الليبي بين الواقع والتحديات  

أساسية  من  دع��ام��ة  االق��ت��ص��اد  يشكل 
دعامات بناء الدولة الحديثة .

م��ن  األول  ال�����ج�����زء  ف�����ي  أش�����رن�����ا  ك����م����ا 
حيث  الليبي   االقتصاد  ح��ول  تقريرنا 
تحديات  العربية  مجتمعاتنا  ت��واج��ه 
ج����س����ام ف�����ي س���ب���ي���ل إرس���������اء ج���ه���وده���ا 
أه��م  م��ن  ول��ع��ل  االق��ت��ص��ادي��ة  التنموية 
استثمار  على  ال��ق��درة  التحديات  ه��ذه 
الهائلة  البشرية  والطاقات  اإلمكانات 
كافة  العربية في  ال��دول  الموجودة في 

المستويات واألصعدة.
تواصل  الصحيفة  هذا  العدد  وف���ي   
ت��ن��اول واق���ع االق��ت��ص��اد الليبي ف��ي عام 
التي  العراقيل  و تستعرض  م    2016
تواجه بناء اقتصاد الدولة الليبية فقد 
صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 

في ليبيا 
خ����������������������ال ق�����������م�����������ة ن��������ف��������ط��������ي��������ة ف������ي 
ال���ع���اص���م���ة ال���ف���رن���س���ي���ة ب�����اري�����س ي���وم 
والعشرين  للحادي  الخميس الموافق 
ب��اده  باستطاعة  أبريل   إن  ش��ه��ر  م��ن 
زيادة إنتاجها من الخام بسرعة حالما 
ي��ع��ود إل��ي��ه��ا االس���ت���ق���رار، م��ض��ي��ف��ا أن��ه��ا 
التي  الوطني  الوفاق  حكومة  بانتظار 

تحظى بدعم األمم المتحدة.
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د. آمال الهنقاري

)1(
   وقفت على هذي

ــردد  ــت ـــا ت ـــم ــمــة دائ كــل
عندما  يومي  وبشكل 
ــق عــلــى تــصــرف  ــل ــع ت
ســلــبــي وتــعــتــقــد أنــك 

تسدي نصحا لمن  يفعله –  فكثيرا ما 
الذين  البشر  بعض  تستوقفنا تصرفات 
بأيديهم  ولكنهم  بالعقل  الله   حباهم  
ال   فــهــم  التهلكة  فــي  أنفسهم  ــرمــون  ي
يتعظون من دروس الحياة إال بعد فوات 
األوان وأحيانا هم ال يتعظون أبدا مثل 
الذى  قيادته  في  المتهور  الشاب  ذلك 
يحلو له أن يجعل تهوره واستهتاره وسيلة 
بحركات  ويستعرض   ، المارة  لترهيب 
أو  بالعقل   تنم على  تمتعه  بهلوانية ال 
يسابقك  وكأنه  جنونية  بصورة  يجتازك 
هو يفعل ذلك  وكأني به  ينتقم من الناس 
أومن السيارة أومن نفسه أيضا ظنا منه 
أنه بارع في القيادة بشكل ال يرقى إليه 
أحد غيره إلى أن يقع المحظور ويدفع 
صحته أو ربما عمره ثمنا لتهوره وعدم 
حاولت  ،ولــو  الناصح  لصوت  استماعه 
يقول  بــأن  يــرد  الشاب  هــذا  مثل  نصح 
الــعــبــارة  تــلــك  أو   ) عليا  غــيــر  )وقــفــت 

األخرى ) جت غير فى هذي ( 
)2(

إدمان
وفى ذات السياق يأتى أولئك المتهورون 
الـــذيـــن يـــرمـــون بــعــقــولــهــم فـــى بــراثــن 
أنــهــم  يستطيعون  بــداعــي  الــمــخــدرات 
التحكم بــإرادتــهــم  وأنــهــم  لــن  يصلوا 
لإلدمان وأنهم  ليسوا مثل غيرهم ممن 
أنهم قد  يدركون  وغالبا هم ال  أدمنوا  
اإلدمان وطريق   براثن  وقعوا فعال  فى 
الـــالعـــودة  عــنــدمــا ســمــحــوا ألنفسهم 
بتجربة تلك السموم التي دمرت غيرهم 
وبدأت فى تدميرها ويعيشون في وهم 
القدرة على التحكم فى النفس والتوقف 
متى شاؤوا ولكنهم ال يدركون الواقع إال 
بعد  فقدان األهل  والمال والعقل وربما 

الحياة 
)3(

مكتبة
بين  ومــن  النور  يشرق  العتمة  بين  من 
كتاب  ومـــن  البسمة  تنطلق  الــدمــعــة 
الله  بحمد  تم  مكتبة  تتكون  وإصـــرار 
المودة  بيت  جمعية  وبرعاية  ومعونته 
مكتبة  أول  افتتاح  الخيرية  لألعمال 
)مكتبة  ودان تحت مسمى  فى منطقة 

ودان العالمية ( الشكر والتقدير لكل من 
المكتبة  إثراء هذه  ساهم وسيسهم فى 
مع  افتتاحها  ــزامــن  ت ــى  ــت وال الــولــيــدة 
االحتفال باليوم العالمي للكتاب ، ومعا 

نحو مجتمع قارىء

)4(
نقد هدام

وراء  يلهثون  الذين  أولئك  من  أستغرب 
ــرزق   لــيــس  سعيا  لطلب  ال الــدنــيــا   
أجل  من  ،ولكن  شابه  ما  أو  العلم   أو 
مقدرتهم  عــدم  إثبات  أو  الغير  إفشال 
وفي الحقيقة أن الوقت الذى يستغرقه 
بغيرهم  مشغولون   وهــم   الناس  بعض 
قد يجعلهم يتفوقون ويبدعون أكثر منهم  
فالبعض فى هذه الدنيا يعمل ويستثمر 
الذي  الوقت  الكامنة فى  وقته وطاقاته 
يكتفي فيه البعض بالنقد وتتبع األخطاء 
النصح  نقدم  عندما  نحن  وأخــيــرا   ..
ولكننا  المثالية  الندعي  فإننا  واإلرشاد 
ندل أنفسنا وندلكم على مجاهدة النفس 
محتاجين  دائما  فنحن  الهوى  ومغالبة 

للتناصح ومغالبة النفس.  
ودمتم 

ت
فا
ق
و

بطرابلس   الــشــهــداء  مــيــدان  يشهد 
الـــمـــيـــدان فـــي كـــل جمعة  وســـاحـــة 

مظاهرتان متناقضتان .
 األولى مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني 
المجتمع بمختلف  وتدعو كل أطياف 
السياسي  االتــفــاق  لدعم  توجهاتهم 
النجاة  األخير وطوق  المالذ  ألنه هو 
وشبح  الــفــوضــى  مــن  ليبيا  إلنــقــاذ 
حسب  ـ  االتفاق  كــان  مهما  التقسيم 
تعبيرهم ، وهي لألسبوع الرابع على 

التوالي تخرج بذات الشعارات .
الطرف  في  الثانية  المظاهرة   أما 
تماما  عكسها  الــســاحــة  مــن  اآلخـــر 
وتعتبرها  الــوفــاق  حــكــومــة  تــرفــض 
أجنبي  واحـــتـــالل  وصـــايـــة  حــكــومــة 
الــوطــنــي  الــمــؤتــمــر  تعتبر  ـــــزال  والت
التشريعية  الشرعية  المؤسسة  هو 
الــوحــيــدة فــي الــبــالد وهــو خروجهم 
بعد  الــرفــض  هــذا  الثاني ألصــحــاب 
توقف تسلسل الجمعات المرقمة التي 

دامت لمدة سنتان .
فقط  وحــدهــا  رؤيتهم  كــانــت  حينما 
بنفس  الميدان  المسيطرة  في  هي 
ــوا  ــان ك والـــتـــوجـــه  فقد  ـــارات  ـــعـــب ال
رؤاهم  يدعم  ال  تظاهر  أي  يرفضون 
واحتجاجاتهم وشعاراتهم وذلك عقب 
أحد  كانت  التي  ليبيا  فجر  عمليات 
أهم األسباب فيما وصلت إليه البالد 
كانت  مما  حده  أكثر  انقسامات  من 

عليه .
 الترقيم للجمعات على ما يبدو عاد 
وحمل الجمعة الماضية الرقم )99( 
ــمــرة لــيــس وحــدهــم ،  ولــكــن هـــذه ال
وربما هذه تحسب إليجابيات حكومة 
المناهضين  جعلت  أن  فــي  التوافق 
اإلنقاذ  وحكومة  المؤتمر  لمناصري 
عن  لتعبير  شجاعة  بكل  يــخــرجــون 

رأيهم .
ويــحــســب عــلــى الــمــظــاهــرة الــمــؤيــدة 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي أنــهــم 
يــنــبــذون الــعــنــف ويـــريـــدون الــســالم 
من  عليه  اتفق  ما  مطالبين  تطبيق 
خالل حوار دام قرابة العام معتبرين 
أن الشعب مل الصراعات التي ترفع 
في  أصــحــابــهــا  يستميت  شـــعـــارات 
الشعب  أن  مؤكدين   ، عنها  الــدفــاع 

يريد االستقرار ووحدة ليبيا .
لحكومة  ــدون  ــؤي ــم ال الــمــتــظــاهــرون 
البؤس  عالمات  عليهم  تظهر  الوفاق 

تلقائي  حراكهم   ، والتعب  والشقاء 
عفوي ال ينتمون لتنظيم وال يحركهم 

أحد .
بينما المتظاهرون في الطرف اآلخر 
الــذيــن يــرفــضــون حــكــومــة الــســراج 
والــقــتــال  للجهاد  تــدعــو  شــعــاراتــهــم 
وتبارك المقاتلين من مجلسي شورى 
أيديهم  على  وتــشــد  ـــة  ودرن بــنــغــازي 

للدفاع  استعداد  على  أنهم  وأعلنوا 
عن الوطن ـ وفق رؤيتهم ـ ، ويتوعدون 
حفتر مجرم الحرب ـ حسب وصفهم ـ 
وأن مصيره الموت ويتلفظون بأسماء 

لشخصيات اعتبروها خونة .
عــالمــات  عليها  تــتــضــح  وجــوهــهــم   
 ، بتنظيم  يخرجون   ، المادية  الراحة 
والغريب أن من ضمن شعاراتهم أنهم 

والجوع  الفقر  لتحمل  استعداد  على 
حتى ال يذعنوا كما فعل المتخاذلون 
، وهو إطار عام لم يخرجوا عنه منذ 
99 جمعة حسب ترقيمهم للجمعات 
أي ما يقارب السنتان وهم يخرجون 
بمطالب الثوار والشهداء  كما يقولون 
يــدخــلــون مــوســوعــة قينس  وبــذلــك 
يشهد  لــم  حيث  القياسية  لــألرقــام 
الحديث  تاريخه  في  وخاصة  العالم 
وحتى  العشرين  الــقــرن  بــدايــات  مــن 
اآلن أن استمرت احتجاجات ومطالب 
استمرت لسنتين ولم تحقق شيء منها 
تسول  لمن  والتهديد  الوعيد  ســوى 
ومكتسبات  بمبادئ  المساس  نفسه 
ثورة فبراير التي هي في األساس لم 

يتحقق منها شيء حتى اآلن .
ــجــول بين  ــت الـــالفـــت أنــــه حــيــنــمــا ت
المظاهرتين المتناقضتين قليلة العدد 
في ساحة الميدان تجد الساحة مليئة 
بالعائالت واألطفال التي تقضي وقتاً 

ممتعا في الفسحة وعطلة الجمعة.
ــع  ــــث يــــلــــعــــب األطـــــــفـــــــال م  حــــي
الحمام  صحبة أولياء أمورهم وأخذ 
للباعة  وجــود  مــع  التذكارية  الــصــور 
يهتم  من  بينهم  تجد  وال  المتجولين 
وهذا  المتناقضين  المتظاهرين  ألمر 
على  الــنــاس  مــن  كثير  على  ينطبق 
حافة وحواشي الساحة وهم ينظرون 
يشاهدون عروض  وكأنهم  ويتفرجون 
إضافة  الطلق  الهواء  على  مسرحية 
للمقاهي حول الميدان تعج بمرتاديها 
األكثر  وهــم  القهوة  يحتسون  الذين 
غير  المتظاهرين  مــن  حتى  عـــدداً 

عابئين بالمتظاهرين . 
ــشــوارع  ال ذلـــك  حركة  إلـــى    ضف 
والمحال  عــاديــة  للميدان  الــمــؤديــة 
جـــو طبيعي  فـــي  وتــعــمــل  مــفــتــوحــة 
ذهبنا  وإن  حــولــهــا  ،  ازدحـــــام  مــع 
عــدة أمــتــار بــالــقــرب الــمــيــدان حيث 
الناس  تجد  لــه  المحاذية  الحديقة 
أكثر عدداً أيضاَ حيث المرح واللعب 
المادية  ــظــروف  ال والفسحة  رغم 
الصعبة وال يعبئون بما يحصل وربما 
وكـــأن لسان  يــعــرفــوا  أن  ــدون  ــري ي ال 
حالهم يقول سئمنا الخروج والتظاهر 
راح  التي  الصراعات  وهذه  والتململ 
من  والبالد  الشباب  خيرة  ضحيتها 
حال سيئ ألسوأ رغم وجود الحلول .

بميدان الشهداء بطرابلس احتجاجات و مطالب متضاربة 

الصديق  السيد  تــعــرض 
الوداني رئيس تحرير صحيفة 
ــريــاضــيــة لــالعــتــداء  لــيــبــيــا ال
بــالــضــرب مــن قبل حــراســات 
الصحافة  وتشجيع  دعم  هيئة 
وحـــدة  ـــي  ف ورد  ـــا  م حــســب 
الرصد والتوثيق للمركز الليبي 

لحرية الصحافة .
السيد  ذكـــر  ــا  م وحــســب 
ـــى صــفــحــتــه  ـــل ــــــي ع ــــــودان ال
الــشــخــصــيــة يــعــتــبــر الــســيــد 
الـــودانـــي مــن رواد  الــصــديــق 
في  الحديث  الصحفي  العمل 

ليبيا .
الشخصيات  أهــم  وأحـــد 

اإلعالمية الليبية ومشهود له بالوقار واالحترام والمثابرة وحب العمل الصحفي 
تستنكر أسرة صحيفة فسانيا هذا االعتداء غير األخالقي على الزميل اإلعالمي 
وتعلن تضامنه معه ، يذكر أن العمل اإلعالمي في ليبيا محفوف بالمخاطر وأن 

كثير من اإلعالميين تعرضوا للقتل واالعتداء والتهديد.

رئيس تحرير صحيفة ليبيا الرياضية 
يتعرض لالعتداء 

باالعتداء  قــام أحــد األشــخــاص 
على طبيب داخل قسم الطوارئ 
بالضرب  سبها  الطبي  بالمركز 
فيما أعلن بقية األطباء والعناصر 
الطبية والعاملين بالمركز الطبي 
سبها استنكارهم لواقعة الضرب  
يؤدي  كــان  زميلهم   أن  مؤكدين 
ــى إحـــــدى الـــحـــاالت  عــمــلــه عــل
األشخاص  أحد  ودخــل  الطارئة 
وبدون أي مقدمات اعتدى عليه 
بالضرب مما استوجب الرد من 
عن  والدفاع  نفسه  الطبيب  قبل 
العملية إلى  هــذه  وأدت  نفسه 
العمل  مــن  الــطــبــيــب  اســتــقــالــة 

بالمركز الطبي سبها .
األمنية  العناصر  أن   : وأضافوا 
سبها  مــركــز  بحماية  المكلفة 
الــقــوة  فــي  المتمثلة  و  الــطــبــي 
تحرك  لــم  بالمركز  الــمــوجــودة 
وهنا  االعتداء  حيال هذا  ساكناً 

الــمــســؤولــيــة  األطـــبـــاء  يحملها 
القوة  مهام  تطبيق  عن  الكاملة 
المركز  بحماية  تتحجج  الــتــي 
ــاصــر الــطــبــيــة والــطــبــيــة  ــن ــع وال
ــاء  الــمــســاعــدة ويــطــالــب األطــب
بالمدينة  والمقيمين  الــســكــان 
وحاسمة   جــذريــة  حلول  بــوجــود 
على  المتكررة  االعتداءات  لهذه 

المركز واألطباء .
األطــــبــــاء  أعــــــــداد  أن  يــــذكــــر 
واالستشاريين  واألخــصــائــيــيــن 
طبيبا   132 يتجاوز  ال  بالمركز 
علما بأن العدد المطلوب للعمل 
 ، طبيب   500 يــفــوق  بالمركز 
إلى  أدت  االعتداء  عمليات  وأن 
من  الــعــديــد  هــجــرة  و  استقالة 
مناطق  إلـــى  الطبية  الــعــنــاصــر 
أخــــرى حــســب إفـــــادة الــنــاطــق 

اإلعالمي للمركز الطبي سبها 

استقالة طبيب من مركز سبها الطبي 
بسبب االعتداء عليه بالضرب!
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الفنية  الصفحة   ستطل عليكم 
وستتابع  المساحة  هــذه  عبر 
بالدنا  في  الفن  أخبار  وتواكب 
وهذه دعوة من صحيفة فسانيا 
في  والمبدعين  الفنانين  لكافة 
مع  يتواصلوا  أن  الحبيبة  ليبيا 
إبداعاتهم  لننشر  الصحيفة 
الفنية  وأخــبــارهــم  ومناشطهم 
ــداع  اإلب يتواصل  ومعكم  فبكم 
الفن لدرجات  ونرتقي بمستوى 
تليق بمستوى الحركة الفنية في 

ليبيا.. فأهالً وسهالً بكم 
مشرف الصفحة 

خلوها محبــــة..ليش الكره خلوها 
محبة بكرى الحي يقابل وجه ربه

لعمل  عــنــوان  هــي  الكلمات  هــذه 
الشاعر  كلمات  من  جديد  غنائي 
الفنان  عيسى موسى ومن ألحان 
الصديق مخلوف ويتغنى به النجم 
الفنان عبــدالله األسود العمل من 
تنفيذ و توزيع الدكتور فيصل علي 
وقد تم تنفيذ هذا العمل باستديو 

لمسة .
العمل  هــذا  تصوير  وسيتم  هــذا 
المغربية  طنجة  مدينة  في  قريبا 
العمل  ـــذا  ه بـــإخـــراج  ــقــوم  وســي
الدكتور فيصل على، العمل إهداء 
الليبي   الشعب  إلى  الفنانين  من 
التسامح  على  يحث  عمل  وهــو 
والسالم والحب ونبذ الكراهية.       

  مصافحة 

نور  الليبية  الفنانة  الفنانين  من  كبير  حضور  وسط 
الكاديكي تحتفل بالعرض الخاص لفيلم فص ملح وداخ  
انتهت الفنانة الليبية الشابة نور الكاديكي من تصوير 
دورها في الفيلم  السينمائي الجديد)فص ملح وداخ( 

الذي يخوض بطولته النجم عمرو عبدالجليل. 
الفنان  زوجة  الفيلم  شخصية  هذا  في  نور  وتجسد 
الفنانة صفية  أبو زهرة في دور  القدير عبدالرحمن 
العمري في مرحلة الشباب ورغم أن دورها في هذا 
خالله  من  ظهورها  ولكن  طويال  دورا  يعد  ال  العمل 
أعربت  وقد  للفيلم  الدرامية  األحــداث  أهمية في  له 
بالعرض  سعادتها  عن  الكاديكي  نور  الليبية  الفنانة 
الخاص للفيلم داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر 

وسط حضور عدد من نجوم الفن لالحتفال بفيلمها 
صفية  الفنانة  دور  خالله  من  تجسد  والتي  الجديد 
الفيلم  أحــداث  وتــدور  الشباب  مرحلة  في  العمري 
المسارح  أحد   تصيب  لعنة  حول  كوميدي  إطار  في 
المهجورة، وطوال األحداث يحاول البطل إبطال هذه 
في هذا  موجوًدا  يكون  عليه حينما  تحل  التي  اللعنة 
مجدي  هبة  الفيلم  هذا  بطولة  في  ويشارك  المكان 
أبو  الرحمن  وعبد  العمري  صفية  القديرة  والفنانة 

زهرة وأنعام سالوسة وحمدي المرغني .
وهو من إخراج تامر بسيوني وتأليف كريم الحسيني.

المسلسل  فــي  مشاهدها  تصوير  نــور  تــواصــل  كما 
إحدى  على  قريبا  عرضه  والمقرر  )ليلة(  الجديد 

الــمــشــفــرة حــيــث تجسد  ــوات  ــن ــق ال
تربطها  التي  )حنان(  شخصية  فيه 
عالقة حب قوية مع )عصام( الذي 
العيلي  حــمــزة  الفنان  ـــدوره  ب يــقــوم 
وتــتــطــور األحـــــداث بــعــد زواجــهــمــا 
الذي ينتهي بمشاكل وقضايا عديدة 
في  أحــداثــه  ــدور  ت مسلسل)ليلة(   ،
يخص  رومــانــســي  اجتماعي  إطـــار 
المرأة وعالقتها بالرجل من الناحية 
في  ويشارك  كبير  بشكل  العاطفية 
الصايغ  وسهر  يوسف  رانيا  بطولته 
ومحمود  رزق  وأمــل  خليل  ومكسيم 
يوسف  وحنان  كرم  وهيدي  البزاوي 
تأليف  مــن  العمل  ســالمــة  وأحــمــد 
ــاج إبــراهــيــم  ــت هــانــي كــمــال ومـــن إن

حمودة ومن إخراج محمد بكير.
ــضــا تصوير  أي تـــواصـــل  ــا  ــه إن كــمــا 
)الكيف(  مسلسل  فــي  مشاهدها 
المقرر عرضه في رمضان المقبل. 

وتجسد نور في هذا العمل  شخصية 
والــذي  طــارق صبري  الفنان  زوجــة 
وتبدأ  تملكه  فيما  طمعا  يتزوجها 
المشاكل بينهما في التصاعد مشيرة 
تمثله  الذي  الدرامي  الخط  أن  إلى 
في  قدمت  التي  القصة  على  جديد 
بطولة  العام 1985  فيلم سينمائي 
ويحيى  العزيز  عبد  محمود  النجوم 
من  وكــان  ــب،  رات وجميل  الفخراني 
ومسلسل  الخالق  عبد  علي  إخــراج 

أحمد  السيناريست  للتليفزيون  كتابته  أعاد  )الكيف( 
وباسم  رزق  أحمد  بطولة  من  وهــو  زيــد  أبــو  محمود 
سمرة ولوسي وأحمد خليل وبيومي فؤاد وسهر الصايغ 
الطوبجي  وياسر  سليم  فؤاد  وأحمد  شعيب  وعفاف 
وميريهان حسين ودعاء رجب وسعد الصغير من إنتاج 

عبد الله أبو الفتوح، ومن إخراج محمد النقلي.

والفنانة نور الكاديكي من مواليد مدينة بنغازي اتجهت 
العديد من األعمال  الفن عام 2011 وقدمت  لعالم 
أبرز  ومن  والتلفزيون  السينما  بين  المتنوعة  الفنية 
وديــع.. و30  يا  أنا بضيع  )واحــد صحيح..  أفالمها 
فيها )موالنا  التي شاركت  المسلسالت  فبراير( ومن 

العاشق.. ألوان الطيف.. قضية معالي الوزيرة(.

نور الكاديكي  "فص ملح وداخ" 

انتهى الملحن عبد السالم القرضاب مؤخرا من وضع اللمسات 
من   ) األنفاس  ياطيبة  يابالدنا  )آه  الجديد  العمل  على  األخيرة 
منير  الموسيقار  وتوزيع  وتنفيذ  المحجوب  خالد  الشاعر  كلمات 
خالد  منهم  الفنانين  مجموعة  العمل  بهذا  وسيتغنى  الشريف 

الزواوي وعبد السالم القرضاب وسامي الزواوي وأمجد. 

يابالدنا ياطيبة األنفاس  خلوها محبــــة

الفنون  كليات  خريج  يكن  لــم  أنــه  رغــم 
ونجح  عالية  فنية  ثقافة  ذو  كان  أنه  إال 
في  المسرح  أعمدة  أحــد  يكون  أن  في 
ليبيا واستطاع إجادة جميع األدوار التي 
الفنانين  أبرز  من  كان  كما  إليه  أُسندت 
من  بالعديد  القيام  فــي  نجحوا  الــذيــن 
الطويلة  الفنية  مسيرته  خــالل  األدوار 
الفنان  أنه  الواسعة  ثقافته  بفضل  وذلك 
محمد شرف الدين الذي تحل هذه األيام 

الذكرى الـثالثة لرحيله.
تميز بأنه له مشوار فني حافل باألعمال 
الفنية والمسرحية التي رسخت الساحة 
الفنية في ذلك الوقت و لقب من خاللها 
والــفــنــان    ) الليبي  الــمــســرح  بعميد   (
محمد شرف الدين من الفنانين متعددي 

المواهب فهو الممثل المسرحي والدرامي 
اإلذاعي  هو  والمخرج  والُمِعد  والمؤلف 
يقول  كــان  صــورتــه  التشكيلي  والــرســام 

األبدي  إنها عشقه  المسرح  على خشبة 
لم  عقود  ستة  تجاوزت  الفنية  مسيرته 
يبخل خاللها على جمهوره وال على طلبة 
الفنون المسرحية فكان أستاذا ينهل منه 
الفنان  قدمه  عمل  أول  الجميع  خبرته 
محمد شرف الدين كان سنة 1945 م 
أثناء دراسته الثانوية حيث قدم أول دور 
من  والمأمون(  )األمين  مسرحية  في  له 

تأليف وإخراج محمد بن مسعود.
ــمــســرح مــجــمــوعــة من  ــل ــب ل ــت  وقــــد ك
الــنــصــوص الــمــســرحــيــة مــنــهــا )عــاقــبــة 
والبردعة(  و)الحمير  )1950م(  مجرم( 
والــشــيــطــان(  وهـــو  و)هــــي  )1974م( 

)1975م
مـــع األســـتـــاذ مصطفى  ..كـــمـــا ســاهــم 

األمـــيـــر فـــي تــألــيــف عـــدة مــســرحــيــات 
ــازة كــبــيــرة والــمــيــت فــار(  ــجــن مــنــهــا: )ال
يطلع  موسى  أضنه  و)الــلــي  )1954م( 
وال  مشيد  و)قــبــر  )1956م(  فــرعــون( 
شي  و)كـــل  )1960م(  أمــشــوم(  خــيــال 
يتصلح( )1962م( و)الحنظل والشمام( 
كما  )1973م  و)دوختونا(  )1971م( 
شارك في كثير من السهرات التلفزيونية 

والمسلسالت المرئية والمسموعة.
توفي الفنان شرف الدين في 18 مارس 
تاركا وراءه  2013عــن عمر 84 عاماً  
خالله  من  ستتذكره  فنيا  وإرثــاً  تاريخا 
ــقــادمــة  خــاصــة مــن عشاق  ــال ال األجــي

المسرح والتلفزيون.

في الذكرى الثالثة لرحيل عميد المسرح الليبي الفنان محمد شرف الدين 
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 قسم التحقيقات بالصحيفة 

حكــــومـــة الوفـــاق الــوطني بيــن التأييـــــــــــــــــــــد والمعارضة والتمرير البرلماني !!
حكومة الوفاق لم تنشأ بعد

رادي��و  م��دي��ر   " حبيب  علي   : ق��ال   ■
ال��وف��اق  لحكومة  بالنسبة  المحلي  ف���زان 
بانتظار  أي   " بعد  تنشأ  لم  الوطني رسميا 
إلى  دخلت  ما  "ولكن  بشرعيتها  االعتراف 
رئاسة  ه��ي  الماضية  األي���ام  ف��ي  طرابلس 
تتبع  الرئاسي، فحتى األن هي ال  المجلس 
من  أي  أو  ال��وزراء  مجلس  رئيس  أو  لوزير 
هذه التسميات،و األن ينبغي على المجلس 
المشاكل،فمجلس  ب��ع��ض  ح��ل  ال��رئ��اس��ي 
من  من 134  يتكون  وال��ذي  الدولة  رئاسة 
لهذا  البرلمان  من  و45  المؤتمر  أعضاء 
استقاالتهم من  تقديم  عليهم جميعا  ينبغي 
فايز  السيد  من  بداية  أخ��رى،  جهات  أي 

مصطفى السراج.
واقع فرض علينا

من  الرئاسي  المجلس  تحصل   " وتابع 
السياسي  االت��ف��اق  على  موفقة  البرلمان 
من   8 رق��م  ال��م��ادة  تغير  يتم  أن  شريطة 
االتفاق السياسي، ولكن بالمنطق الصحيح 
لم تتكون الحكومة حتى األن ذكرت وزارات 
األنتم فرضه على  دون عددها وما يحدث 
أي  ليس هناك  الوقت  نفس  الليبيين، وفي 
فالغريق  تقبله  علينا  واق��ع  وه��و  أخ��ر  حل 
يحاول التمسك بأي شيء ينقده من الغرق 

وهذا ما يحدث معنا اآلن.
قلة الوعي

ونوه" كنت أتمنى أن تقام حمالت توعية 
وما  الوفاق  حكومة  بماهية  الليبي  للشارع 
هي أهدافها حتى يكون المواطن على قدر 
من الوعي، وربما من خالل هذه الحمالت 
يقتنع بها بعض المعارضون لهذه الحكومة.

توحيد كلمة الليبيين
حكومة  أب��ودرب��ال��ة:  السايح  وذك���ر"   ■
الوفاق الوطني نتاج مفاوضات أجريت منذ 
المجلس  بتكوين  بالنجاح  وكلله  أشهر  عدة 
من  وه���دف  الصغيرات  باتفاق  ال��رئ��اس��ي 
تكوين هذه الحكومة هو توحيد كلمة الليبيين 
وسالمة التراب الليبي وحقن الدماء محاربة 

اإلرهاب توفير الرفاه االقتصادي.
أولويات حكومة الوفاق

و أضاف " وأم بالنسبة ألولويات التي 
بها لحل األزمة  القيام  الوفاق  على حكومة 
وتطهير  اإلره��اب  محاربة  بداية  ليبيا  في 

ما  أو  اإلرهابية  الجماعات  دنس  من  ليبيا 
يسمى ب)داعش(، تكوين مؤسسات الدولة 
ال��رس��م��ي��ة م��ث��ل ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة تحت 
الوطنية  المصالحة  تفعيل  واح��دة،  حكومة 
وعودت النازحين إلى منازلهم هذا مانأمل 
لحل  به  القيام  الوطني  الوفاق  حكومة  من 

األزمة بليبيا.
متفائل بهذه الحكومة

بهذه  جدا  متفائل   " أحمد  علي  وق��ال 
كلمة  بتوحيد  ستقوم  األقل  فعلى  الحكومة 
بأننا  يرى  ليبيا  الليبيين، فكل متابع لوضع 
وكذلك  والتشتت،  التمزق  م��ن  ح��ال��ة  ف��ي 
الليبي  المواطن  لمشاعر  استفزاز  هناك 
وذلك بإعالن من المجلس النواب المنتخب 
من المواطنين بلسان رئيس المجلس بعدم 
حاليا  فالموطن  الحكومة،  ه��ذه  شرعية 
ديمقراطي ال  إلى جسم  الحاجة  أمس  في 
توجد به مشاكل ووجود توافق عليه بشكل 
عدم  أساسها  ليبيا  ف��ي  فالمشكلة  ع���ام، 
وجود توافق سياسي، فإذا وجدت تستطيع 

الحكومة أنت تمارس عملها كما ينبغي.
مرحلة صعبة جدا

وأفاد " وصل الموطن إلى مرحلة صعبة 
جدا، على جميع األصعدة سواء سياسي أو 
اجتماعي أو اقتصادي أو حتى نفسي،أتمنى 
المشكالت،و  كل  الحكومة  هذه  تتجاوز  أن 

أن تعمل في صالح ليبيا والليبيين.
الوفاق هو الحل األخير

■ ومن جانبه أضاف " عبدالله أبوعذبه 
" إعالمي " حكومة الوفاق هي الحل األخير 
ما  ولكن  ندعمها،  ونحن  الليبيين،  أم��ام 
يعطل عمل هذه الحكومة هو البرلمان فهي 
تضغط على بعض األعضاء، لهذا أتمنى أن 
يتم انعقاد اجتماع خارج طبرق وذلك إلدالء 
بآرائهم وحتى تصبح الحكومة شرعية،وكل 
يوم يتأخرون فيه يعتبر خيانة للوطن، ألنه 
وتصبح  المواطن  حياة  تتأزم  التأخير  بهذا 
أكثر قسوة، ولهذا تعتبر حكومة الوفاق هي 

الحل السريع لحل المشكالت في ليبيا.
توحيد صفوف الليبيين

مكتب  م��دي��ر  عيفة  خ��ال��د   : وأك���د   ■
من  أن��ه  سبها  المدني  المجتمع  مفوضية 
مؤيدي حكومة الوفاق الوطني ألنها أفضل 
فوق  م��ا  منها  نطلب  وال  حاليا  ال��م��وج��ود 

على  تعمل  أن  نريدها  فقط  أنما  طاقتها 
االقتصاد  وع��ودة  الليبيين  صفوف  توحيد 
وحماية  سابقاً  عليه  ك��ان  ما  إل��ى  الوطني 

حدود الوطن. 
سنعترضها ونرفضها

إذا  معلمة:"  أبوبكر  حليمة  ت��ق��ول"   ■
المواطن  صالح  في  الحكومة  ه��ذه  كانت 
الليبي سنسير معها وسنذهب على خطاها 
غيرها  فعل  مثلما  ستفعل  كانت  إن  ولكن 
سنعترضها  إلى  الليبي  المجتمع  وستقسم 

ونرفضها " 
نزع السالح وبسط األمن

وأضافت :" أكثر ماأتمناها من الحكومة 
الجديدة نزع السالح ويبسط األمن واألمان 
في بالدنا ألن السالح هو أكثر مدمر لليبيا 

وشبابها" 
خير  ك��ل  منها  "أت��وق��ع  بقولها  وأك���دت 
وجديد وأتمنى أن توفر لنا كل الضروريات 
وتكون  ذل��ك  نستحق  فنحن  وال��ك��م��ال��ي��ات 
أسعار هذه الضروريات في متناول الجميع "

االهتمام بملفي 
األمني واالقتصادي

■ وأع�������رب ف��ت��ح��ي ع���ب���د ال���س���الم 
الحكومة  بهذه  ج��دا  متفائل  م��وظ��ف:"أن��ا 
البالد  علي  الخير  سيدخلون  بأنهم  ف��أري 
بعد العناء الطويل وما أتمناه منهم هو توفير 
واألدوي��ة  الغذائية  السلع  وتوفير  السيولة 

الطبية "
تخفيض  الحكومة  من  أتمنى   ": وأك��د 
على  خاصة  األم��ن  وف��رض  السلع  أس��ع��ار 

مناطق الجنوب كونها تعانى من اإلجرام "
من  للخروج  لليبيا  الحل  هي  الحكومة 

أزمتها
ومن جانبها أضافت "وردة عبد السالم 
االليبية  للسياسة  متتبعة جدا  أنا   ": معلمة 
وأر ىأن الحكومة هي الحل لليبيا للخروج 
من أزمتها،كونها وجدت صدى لدى الكثير 

من أبناء البلد "
االهتمام بالجانب الصحي

الحكومة  هذه  من  أتمنى   ": وأضافت 
وباألشخاص  الصحي  بالجانب  االهتمام 
وذوي  ال��ص��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  ال��م��ح��ت��اج��ي��ن 
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة ألن��ه��م أك��ث��ر أن��اس 

بحاجة للنظر في حالهم ".

ماسة  بحاجة  التعليم  أن   ": وأك���دت 
التعليم  مستوى  من  لرفع  واالهتمام  للنظر 

بكافة مدارس الدولة.
المنطقة الجنوبية 
تدعم حكومة الوفاق

ل��م يذكر  ي��ق��ول أح���د ال��م��واط��ن��ي��ن   ■
بشكل  الجنوبية  المنطقة  "تشهد  اس��م��ه 
تدعم  بيانات  ع��دة  اص��دار  خ��اص،م��ؤخ��را 
وتؤيد حكومة الوفاق، وبات واضحا موقفنا 
ألننا  خصوصا  للجميع،  المنطقة  هذه  في 
وكلنا  الماضية،  األع��وام  في  الكثير  عانينا 
لكل  ال��ح��ل  لتجد  الحكومة  ه��ذه  ف��ي  أم��ل 
المشكالت التي نعاني منها، خصوصا تأزم 

الملفين األمني واالقتصادي "
خطوات

للخطوات فأتمنى  بالنسبة   " و أضاف 
المؤسسات  تكوين  ب��داي��ة  الحكومة  م��ن 
ال��ع��س��ك��ري��ة وذل����ك ل��ح��ل األزم����ة األم��ن��ي��ة 
توفير  عليها  كما  االره��اب،  على  والقضاء 
وما  البطالة  للقضاء على  للشباب  األعمال 
حلول  وإيجاد  سلبية،  ظواهر  من  تصحبها 
بها  تمر  التي  االقتصادية  األزم��ة  لتجاوز 
التي  النقاط  أهم  هذه  تعتبر  حيث  البالد، 
الوقت  ف��ي  عليها  التركيز  الحكومة  على 

الحالي"
حكومة الوفاق آخر 

ما نملك من أمل
لحكومة  كلمة  أوج��ه  قائال"  استطرد 
آماال  عليكم  ونعلق  بكم  وثقنا  نحن  الوفاق 
عند  وكونوا  اآلم��ال  تخيبوا هذه  فال  كبيرة 
ثقتنا، فأنتم أخر ما نملك من أمل في نجاة 
الذي وقعنا فيه، وأتمنى  ليبيا من مستنقع 

أن يوفق الله الجميع.
مجرد رأي

■ تقول االستادة حنان صالح"خ�الص�ة 
والحوار  الوفاق  حكومة  ش��ان  في  أراه  ما 
ق�ل�ق�ة  الكبرى  ال��دول  إن  هو  والمصالحة 
الموقف  على  للسيطرة  ح�ق�ا  ومستعج�ل��ة 
انت�قال  من  ف�ع�ال  تخشى  ألن�ها  ليبيا،  في 
وثانيا  أراض�ي�ه�ا،  إل��ى  التخريب  عمليات 
بتدفق  يحيق  ما  وثالثا  الهجرة.  تيار  من 
النفط من مخاطر. ه�ذا ه�و الكاب�وس الذي 
يعصف بأوروبا. ق�د ال تكترث أمريكا بنفس 
الدرج�ة، لكن أوروبا تريد أن تت�دخ�ل وس�وف 

تت�دخ�ل ش�ئنا أن أبينا،الدول الكبرى لديها 
إن  ث�م  أيدولوجية.  مواقف  وليست  مصالح 
رؤيت�ه�ا لطريق الحل لألزم�ة الليبية تختلف 
الع�واط�ف  بهيج�ان  المحملة  رؤيت�ن�ا  عن 
وج�ه�ة  م��ن  لها  معنى  ال  التي  واألح�ق��اد 
ن�ظرهم على األقل فمن حق البشر الغضب 
لدينا  استشرى  ما  لكن  اإلن��ص��اف،  وطلب 
أك�ب�ر وأبش�ع، من ع�داوات بين هذه المدينة 
الق�ب�يلة وج�ارت�ه�ا، وبين  أو تلك وبين ه�ذه 
هذه المج�م�وع�ة وتلك، إلى دع�وات ج�ه�وية 
لم  الذي  اإلق�ت�ت��ال  وه�ذا  وأخرى متعص�بة 
يح�ق�ق لدين�ا س�وى مزيد من س��ف�ك الدم��اء 
فالعنف والصراعات لم يزرعا س�وى الرعب 
والن��دم ول�ه��ذا يفترض أن نتعامل مع أزمتنا 
بروح ال�ع�ق�ل، وطبعا ع�ق�الءنا يدركون ه�ذه 
المش�هد  عن  مب�ع�دون  لكن�هم  الح�ق�ي�ق�ة، 

ب�ع�د أن أخرس�هم الكالش�ن�ك�وف"
تؤكد حنان بقولها :"علينا إذن أن نجنب 
بالدن�ا األخ�ط�ار الم�ح�دق�ة، وأن ندرك أن 
سوى  لنا  تجلب  لن  وال��م��زاي��دات  الت�ع�ن�ت 
مزيد من االنقسام والدم��ار. وإنني ألحذر 
من المناورات التي ق�د ي�خ�ط�ط لها الب�ع�ض 
مع  نتعامل  لم  وإذا  أكبر،  مكاسب  لتحقيق 
بعض�ن�ا البعض بن�وايا ص�ادق�ة، فس�ي�ق�ودن�ا 
المتش�ددون باس�م الوالء للج�ه�ة أو اإلق�لي�م 
أو الق�ب�يلة أو النظ�ام السياسي أو الت�زم�ت، 
ع�ب�ر نف�ق ي�ق�ود إلى انت�ح��ار جماعي. ذلك 
ن�ف�س��ها،  لح�م�اية  س��ع�ي�ها  في  أوروب��ا  أن 
وإذا ف�شل م�شروع�ه�ا الحالي، فلن ت�ت�دخ�ل 
ل�ه�ا ه�و  بج�ن�وده�ا، بل األرخص واألج�دى 
التي  والث��ارات  األح�قاد  ه�ذه  ت�وظ�ي�ف 
تت�أج�ج في ص�دور البعض، ليدمر الليب��يون 

بعضهم البعض ويدمروا بالده�م". 
مـهـاتـرات عـقـيـمــة 

وجـدل ال يجـدي
نضيع  أال  علي�ن�ا  بقولها"ولهذا  تضيف 
ع�ق�ي�م��ة  م�ه�ات�رات  في  والج�ه�د،  الوقت 
المرت�ق�ب�ة  الدول�ة  ون�دع  يج�دي،  ال  وج�دل 
تباشر ع�مل�ه�ا رغ�م ما ت�س��ت�حق�ه التشكيلة 
االعتراف  من  والبد  ن�ق�د  من  الم�ق�ت��رح�ة 
يك�ون  أن  يمكن  ال  م��ب��دئ��ي  ح��ل  أي  ب���أن 
مثاليا، بينما إمكانيات التص�ح�ي�ح وت�ع�ديل 
متوق�ع  وأم���ر  واردة  وال��ل�����وائ�����ح  ال��ق��وان��ي��ن 
ت�دوم  لن  الحكومة  ه��ذه  إن  ث�م  وطبيعي، 

تتفاوت اآلراء في الشارع 
الليبي بين معارض و مؤيد 
لحكومة الوفاق الوطني  التي 
تواجه تحديات صعبة ، وفي 
انتظار نيل ثقة البرلمان ، تواجه 
فيه البالد شبه انهيار كامل على 
مختلفة االصعدة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية وحتى 
في عالقاتها مع دول الجوار ، في 
ظل كل هذه التراكمات يجمع 
المجتمع الدولي والمحلي على 
ضرورة أيجاد حكومة وحدة وطنية 
تجمع شتات الليبيين وتوحد 
صفوفهم ، جاءت الحكومة وجاء 
معها الرفض والتأييد والتحديات 
فسانيا رصدت أراء الشارع الليبي 
في الغرب والشرق والجنوب في 
هذا االستطالع .
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حكــــومـــة الوفـــاق الــوطني بيــن التأييـــــــــــــــــــــد والمعارضة والتمرير البرلماني !!
أما  ق�����ادم��ة  انتخ��ابات  وه�ن�اك  ط�����وي��ا، 
الم�ن�اورة،  بحج�ة  الخ��داع  أو  الت�ع�ن�ت  ثمن 
ف�لن يكون لألس�ف، أق�ل من اخ�ت�فاء وط�ن 
يسمى  كان  ما  في  ن�رى  كما  ليب�ي��ا،  أسمه 
بال�ع�راق وس�وريا، لتظ�ه�ر دويات الط�وائف 
المت�ن�اح��رة التي ستحتاج ل�ق�رن من الزمان 
ص�دام  ع�ه�د  في  ي��وم  أخ��ر  إل��ى  ت�ع�ود  كي 

وح�اف�ظ األس�د رغ�م اس�تبداده�م".
ديمقراطية نزيهه

■ تقول الدكتورة أيمان الترهونى"أكيد 
كل ليبي وطني )حرفي رأيه(، يسعى للوفاق 
ووقف  اإلرهاب،  على  والقضاء  واالستقرار 
سفك ال��دم��اء وال��ت��ش��رد وال��دم��ار، وع��ودة 
يسودها  دولة  في  البناء  وإع��ادة  المهجرين 
ظل  في  القانون  وحكم  والمساواة،  العدل 
بادنا  ارض  وان  خاصة  نزيهه  ديمقراطية 
الواسعة الطيبة غنية بثروات، لو استثمرت 
بشكل جيد دون فساد وتغول، لتمكن شعبنا 
والرفاهية  والكرامة  الغنى  من  العدد  قليل 
شعوب  كافة  من   80% من  أكثر  وال��س��ام، 
منا  ك��ث��ي��ر  وط��م��ع  ت��خ��ل��ف  ول��ك��ن  االرض 
آلخرين،  المستوردة  واألف��ك��ار  واألج��ن��دات 
وانساخ غيرهم عن الحب الواجب الفطري 
للوطن، )أساس حماية األوط��ان(، قد مكن 
قوى أجنبية، لها مصالحها ومشاريعها بليبيا 
وتحقيق  شعبنا  استقرار  لتمنع  وج��واره��ا 
أماله فلو كانت هذه الدول األجنبية يهمها، 
مصلحة الشعب الليبي ومستقبله، لما دمرت 
حماية  "ب��اس��م  ه��دم��ه  تبرير  يمكن  م��ا  ك��ل 
مكدسة  وه��ى  ليبيا  تركت  المدنيين"ولما 
تعرفهم  بعضهم  إرهابيين  بايدى  بالساح 
باالسم وعندما تأزم الوضع، ورأت أن األمور 
ليست واضحة على "هواها". تدخلت بحوار 
متعسف عطل حركة الشعب الليبي عن حل 
مشكاته ال كثر من تسعة أشهر، وهى تعي 
لن  أليه  تدفع  الذي  االتفاق  أن أسس  جيد 
يحل األزمة الليبية سوى تم االتفاق أو لم يتم 
عليه، بل سيمد في عمر األزمة إذا لم يزدها 

تفاقما، كما فعلت بدول أخرى". 
نحتاج إليها بقدر مايحتاج 

إليها الغرب
"حكومة  العمامى  اس��م��ه��ان  ت��ق��ول   ■
أليها  نحتاج  نحن  وف��اق  ماحكومة  ال��وف��اق 
أن هذه  الغرب فيبدوا  أليها  بقدر مايحتاج 
الدول الغربية ومن يتبعها، تربط بين األزمة 

مصر  الجارة  تمادى  من  والخوف  الليبية، 
في رفض النفوذ الغربي فلو ان هذه الدول 
ترغب في استقرار ليبيا، لكان الحل سها 
بنزاهة  المنتخبة  الشرعية  بدعم  بيدها، 
إلى  الديمقراطية  طريق  على  وبإشرافها، 
المقاطعين  بإقناع  إليها،  ال��دع��وة  ت��ّدع��ى 
بالعودة إلى مجلس النواب، وتنصيب التالي 
لهم في االنتخابات بدل من يعترض منهم، 
ال��ذي  الليبي  الجيش  تسليح  منعت  ولما 
التمرد  ويحارب  والقانون  الشرعية  يحمى 
واإلرهاب ويحقق استقرار الدولة ووحدتها 
ومؤسساتها  اق��ت��ص��اده��ا  تفعيل  وإع�����ادة 

وخدماتها".
علم  "رغ��م  بقولها  العمامى  وتضيف 
ال��ذك��ر،  سالفة  بالحقائق  ال��ن��واب  مجلس 
تمرد  م��ن  م��ع  بالحوار  سمى  م��ا  قبل  فقد 
بالقوة  االن��ت��خ��اب��ات،  صناديق  نتائج  على 
ممثلين  يشمل  الحقيقي  ال��ح��وار  أن  )م��ع 
بالداخل  وفعالياته  الشعب  فئات  كل  عن 
والمشاركة  للوفاق  يسعى  والزال  والخارج( 
دماء  سفك  )لوقف  التنفيذية  السلطة  في 
البؤس  لحالة  أمكن  م��ا  ولترميم  أبنائنا، 
والعازة التي يعيشها أهلنا ولكن دون مساس 
بالشرعية وذراعها العسكري، والحرب على 
العاصمة  وتامين  الساح،  اإلرهاب، ونزع 
والمطارات  والمواني  والمؤسسات  والمدن 
الليبى  الجيش  بقوات  الحيوية  والمرافق 
ذلك سيعود  بدون  الوطن  أن  المنظم حيث 

إلى المربع األول ".
 " العربي  جيهان  اإلع��ام��ي��ة  تقول   ■
صحيح أننا في حالة يرثي لها، صحيح انه 
حكومة  وتكوين  التوافق  ألي  الوصول  يجب 
واحدة يتعامل معها العالم ولكن هذا ال يعني 
القبول بأي خلطة والرضا بحكومة التخدم 
بمعاناة  متذرعين  الليبي  المواطن  مصلحة 
إصرار  أكثر  تجعلنا  أن  يجب  التي  الشعب 
علي المطالبة بتعديل هذا المقترح أألممي، 
ويصر  يطالب  أن  ال��ن��واب  مجلس  حق  من 
علي التعديات المناسبة، فهناك أمور غير 
يسأل  أن  يجب  وسياسيا  إجرائيا  مقبولة 
يجمعه  لم  ليون ،وبالتالي من  السيد  عنها 
االنتماء لليبيا لإلصاح ثم يجمعه األجنبي 
لإلصاح في ليبيا هو ال وطنية له وهو من 
يخضعون  وال  لألجانب  يخضعون  ال��ذي��ن 

ألخاق وطنية ذاتية" .

ليبيا بحاجة إلى وفاق سياسي
■ تقول غادة العوامى ممرضة " من لم 
ثم  باإلصاح  وأمر  الذي دعي  دينه  يجمعه 
يجمعه من هو ليس على دينه لإلصاح فهو 
التقيم  عامة  مثالية  حقائق  هذه  له  دين  ال 
على ساسة أو حكام ليبيا فقط بل تقيم على 
كل أبناء شعب من الشعوب لم يجمعهم دينهم 
ولم تجمعهم وطنيتهم ويجمعهم األجنبي او 

يجمعهم من هو خارج بلدهم".
األجنبي  يجمع  "أن  بقولها  وتضيف 
الليبيين على الجلوس ألجل ليبيا فا بأس 
بين  ل��إلص��اح  روح  يملك  ال��ذي  باألجنبي 
مادام  ألنفسهم  الليبيين  يملكها  ال  الليبيين 
الليبيين  بين  ال��وف��اق  وه��ى  وطنية  الغاية 
عن  الغائبة  ليبيا  لعودة  سانحة  تتاح  حتى 
على  الليبيين  األجنبي  يجمع  ال��وج��ود،وان 
غير  يملكها  فضيلة  ه��و  ال���ذي  اإلص���اح 
المسلم وال يملكها المسلم ويملكها من هو 
فا  ليبي،  جنسيته  من  يملكها  وال  أجنبي 
المسلمين  عن  الغائبة  الحقيقة  الن  ب��أس 
والعرب أن القيم الروحية واإلنسانية يملكها 
األجانب وال يملكها العرب والمسلمون وان 
يكون من له الجهد الوطني والعمل الوطني 
وال  األجنبي  هو  والليبيين  ليبيا  ح��زم  في 
وشيوخ  أعيان  مثل  الميتة  لألسماء  يكون 
وهم  األسماء  أال  وغيرهم  وحكماء  وشورى 
مجالس  أن  وه��ى  حقيقة  ذل��ك  ففي  موتى 
األع���ي���ان وال��ح��ك��م��اء وال���ش���ورى وال��ش��ي��وخ 
خلقت  ب��ل  ليبيا  ألج��ل  تخلق  ل��م  وغ��ي��ره��ا 
ألجل أفرادها الذين يطمحون أن يكون لهم 
مجالس  وهى  ليبيا  حكم  غنيمة  من  حصة 
خاوية ال عينية وال حكمة وال أهلية والقيمة 

ألفرادها".
الوفاق ضرورة من بعد

 الجحيم الوطني
بحاجة  ليبيا  أن  "المهم  بقولها  وتؤكد 
والتحام  شعبي  وت��اؤم  سياسي  وف��اق  إل��ى 
ارضي جغرافي فإحجام المخاطر الحاضرة 
ليبيا وشعبها هي  الغيب على  والقادمة من 
إحجام عظيمة وتفصيلها الينتهي، من فقر 
العقائد  ذات  العصابات  والى سيطرة  ليبيا 
والى  ليبيا  تقسيم  والى  المنحرفة  الدينية 
اح��ت��ال أج���زاء م��ن أراض��ي��ه��ا وال���ى توسع 
بعد  والزال  األهلية  الحروب  والى  الجريمة 
ال��وف��اق ض��رورة  ماهو م��روع وم��رع��ب، أن 

فيه  الذي وضعنا  الوطني  الجحيم  بعد  من 
لنتمسك  النواب،  ومجلس  الوطني  المؤتمر 
بالوفاق حتى وان كانت وسيلته كما ذكرت، 
الجحيم  ه��ذا  م��ن  نخرج  حتى  ب��ه  نتمسك 
الجنان  بين  ال��وف��اق  بهذا  والبقاء  الوطني 
الجنان  إلى  بالدخول  نطمع  فا  والجحيم 
لنطمع بالخروج من الجحيم أوال إلى حين، 
إلى  يدخلوننا  وطنيون  ح��ك��ام  ي��أت��ي  حتى 
الجنان أذا كان لنا نصيب من جنان ليبيا أن 
من ثمن هذا الوفاق أن الشعب الليبي الزال 
يحمل على أكتافه أثقل الجثث الميتة ولكن 
ألبأس، المهم الخروج من الجحيم، لنصبر 
على  نصبناه  ميت  لجسم  يومية  رؤي��ة  على 
ولنصبر  باسم جديد  األجنبي  ونصبه  ليبيا 
على رؤية يومية لجسم مريض نصبناه على 
ليبيا ومدد األجنبي مرضه على ليبيا وذلك 
بين  بقعة هي  إلى  الجحيم  حتى نخرج من 
الجحيم والنعيم ولندفع األثمان واألثمان وال 
نقبض في النهاية إال األسى والبكاء والصبر 
بالوطن حتى اليضيع وذلك ألننا  والتمسك 
عبثوا  الذين  العابثين  نواجه  ول��م  ضعفاء 
علينا  وما  الليبي  بالشعب  وعبثوا  بالوطن 
أن  إلى  بالعابثين  والرضي  األثمان  دفع  أال 
الحين  ذاك  وحتى  بغضب  عليهم  ننهض 

لنقبل ونحن كارهون". 
حكومة التوافق الفرصة 

األخيرة ألنقاد ليبيا
■ ت���ق���ول ن���ادي���ة ال���ع���وام���ى اس���ت���ادة 
ليون  أعلنها  التي  التوافق  تاريخ"حكومة 
ال��م��ت��اح��ة ألن��ق��اد  ال��ف��رص��ة األخ��ي��رة  تمثل 
ليبيا العالم لن ينتظر ليبيا كثيرا ولديه من 
أهمية  أكثر  تصنف  ما  األخ��رى  المشاكل 
مثل سوريا بعد التدخل السوري وربما تكرر 
الروسي  العماقين  بين  الكوري  السيناريو 
فرصة  الليبيون  يستغل  لم  وإذا  واألمريكي 
مبادرة  في  متمثاً  الدولي  المجتمع  تدخل 
ليون ربما يترك المجتمع الدولي ليبيا إلى 
من  ت��رك  كما  األم���واج  تتقاذفها  مصيرها 
والنهب  القتل  عالم  ليسود  الصومال  قبل 
وترجع أليام الجوع والخوف. ربما الحكومة 
حالياً  المتاح  أفضل  لكنها  مثالية  ليست 
أعضائها  بعض  في  المتمثلة  عيوبها  وحتى 
هم  جهة  فمن  لنجاحها  ضمان  ربما  والتى 
يملكون التأثير والقدرة على السيطرة على 
يمثلون  كذلك  وه��م  ليبيا  فجر  ميليشيات 

صمان آمان لهذه القوات لترك الساح ومن 
جهة فهم مطلوبين للمحكمة الدولية وبذلك 

يمكن السيطرة عليهم.
ال خالص له من الفوضى

 إال بحكومة الوفاق الوطني
الشعب  يعي  أن  "يجب  بقولها  تضيف 
ال��ف��وض��ى  ل���ه م���ن  ال��ل��ي��ب��ي أن ال خ���اص 
الوطني  الوفاق  بحكومة  إال  يعيشها  التي 
ال��دول��ي  المجتمع  أث��ب��ت  وق���د  المقترحة 
بالبرلمان  االن��ت��ه��ازي��ي��ن  م��ن  أح���رص  ب��أن��ه 
وال��م��ؤت��م��ر ال��ف��اق��دي��ن ل��ع��ق��ول��ه��م وال��ذي��ن 
ومستعدون  الشخصية  مصالحهم  تحركهم 
أخرى  ح��رب  أت��ون  في  بالوطن  يقذفوا  أن 
ترضية لغرورهم وأنانيتهم لو ترك المجتمع 
القليلة  القلة  أي��دي  أي  في  القرار  الدولي 
والمؤتمر  البرلمان  على  المسيطرين  من 
لرجعنا للمربع األول ولربما فرضت الحرب 
لله  الحمد  مرة أخرى على طرابلس، ولكن 
المجتمع  مصالح  بتوافق  األق��دار  تدخلت 
استقرار  فعدم  ليبيا  استقرار  مع  الدولي 
ليبيا يعني أنها ستصبح بيئة خصبة لمهربي 
المدعومة،  والسلع  والمخدرات،  الساح، 
أرض  أيضا  ستكون  وبذلك  البشر  وكذلك 
يكون  لن  ال��ذي  اإلره��اب  لممارسة  خصبة 
بعيدا على شواطئ أوروبا وهذا سيكون ضد 
المصالح االقتصادية بليبيا للكثير من الدول 
العظمى. استمرار األمم المتحدة ممثله في 
السيد ليون في المناقشات والتي استمرت 
المجتمع  ح��رص  على  دليا  طويلة  لفترة 
أضطر  بل  سياسي.  لحل  للوصول  الدولي 
من  لكل  بالعصا  للتلويح  الدولي  المجتمع 
وهدد  السياسي.  الحل  طريق  في  سيقف 
تطلب  لو  المعرقلين  بمعاقبة  سيباشر  بأنه 

األمر ذلك".

أخيرا..
التي  ال��وف��اق  حكومة  ف��ي  كبير  األم��ل 
الحرب  ووق��ف  اآلم��ن  تحقيق  منها  يتوقع 
وح��رك��ة ال��س��اح م��ع ال��ب��دء ف��ي ب��ن��اء ن��واة 
الخدمات الضرورية  جيش وشرطة وتوفير 
للمواطن والقضاء على داعش واستئصالها 
من أرض ليبيا والعمل على تقصي الحقائق 
العدالة  وتحقيق  أم��ك��ن  م��ا  المظالم  ورد 
الدستورية على  الهيئة  االنتقالية ومساعدة 

إنهاء أعمالها بكتابة دستور توافقي. 
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

 هيام قبالن

ريتا حسن

 وأهـــديـــك عــمــري ورمـــل 
البحار. 

النهار   بلون  جميال  وحلما 
ذليل  طــويــل  بصمت  أمـــّر 
الــهــزار   إلــيــك حنين  أحــن 
الشمال   وريح  الفؤاد  إليك 
ــــي  بــريــق  ــــان وســـــرج األم
أسهو  بعينيك  ــمــحــار   ال
ويعطيك  طال   السهد  إذا 

فجري نجوم المدار
 أسير بقلبي ونبض الّندى

 بجنبي يسير كضوء الفنار 
 فكن لي كشهوة حلم قديم

جميع  حـــب  وعـــصـــفـــور   
النهار

 وزهر البراري وصّبار قلب 
الشوق  أيها  يا  بجنحيك   

طار !
 إليك الليالي وخيل أبي

ـــادي بــصــوت  ـــن  وســـــرج ي
الكنار

 أال قل برب أغني متى
حبيس  وصــوتــي  حبيبي   
ــحــصــار  أنــاشــيــد حبي  ال
أغاريد شوق  فوقها   نمت 

وإكليل غار.

 ـ المجموعة األولى من لوحاتك نخبة جميلة جدا وهي التي 
مشاركة  فنانة  تكوني  وأن  سياقها  على  تستمري  أن  يمكنك 
بمعارض محلية ومع الوقت يمكنك الدخول بها في مشاركات 
ولنوع  العمل  ولوفرة  المالحظات  لوفرة  انتبهِت  لو  خارجية 
ذات  جميلة  لوحات  ألنها  تستخدمينها  التي  الفنية  المواد 

أسلوب تعبيري راق .
ـ أما تقنية العملين التاليين الملونين   األول : القارب بالشراع 
األبيض   والثاني : الفواكه فهما جميلتان وتأتيان في األهمية 
بالترتيب الثاني و ُتقبل منك لكن بعد انتشارك فنيا ومعرفة 
الناس ألعمالك األولى ومع الوقت يمكن أن تشتغلي على هذا 
النوع وأن يقبل منك فنيا مع مراعاة أخذ االعتبار بتطويره 
بالتقنية واألسلوب ليعتبر امتداد وتواصل لتجربتك السابقة .

 أما المجموعة األخيرة فهي فقد بينت لنا أن الفنانة تملك 
شيء من المعرفة التقنية في التصوير الواقعي وبروح جميلة 
وخبرة أروع في معالجة اللون وجمال اختياره والتفنن فيه ، 
فها هي ترسم لوحات ملونة كلوحة الزهور ولوحة الفواكه ، 
وأغلب اللوحات المرسومة لوحات جميلة بسيطة جدا تحمل 
موضوعات متنوعة من األلوان المائية ومن أقالم الرصاص 
معالجتها  إعــادة  بحاجة  منها  بعضاً  أن  مراعاة  مع  والحبر 
وهذا بسبب أنها قد رسمت جميعها في فترات متفاوتة من 

الزمن .
وأحيانا متباعدة وبحاجة لسماع المالحظات ممن هم بالمجال 
نفسه كفنانين ومع االنتباه لكل المالحظات وتقديرها من كل 

عاشق للفن التشكيلي.
 

نيفين الهوني 

أحالم رجل 
يحبني
 1 -حدثني 

رجل أحبنى يوما 
عندما رآني آخر 

مطافه بين الحياة والموت و حيث 
الوعي والالوعي شيء واحد قائال :

حــافــة عمري   انــتــظــرك عند  )كــنــت 
ألودعــك وأمــوت ..أنــت تلك الجنية 
ألجدها..  ذاتي  إلى  ستحملني  التي 

لقد كنت أحلم بك أيضا .
ال كــنــت أســتــحــضــرك فــي أحــالمــي 
ــوا بــأنــك ســمــراء رغـــم أنــنــى ال  قــال
تحوطك  بياض  من  وهالة  إال  أراك 
حتى أنى ضيعت لونك في ضيائك.. 
بحثت عنك وإلى اآلن ال أزال أبحث 

عنك وال أجدني ..؟!
وجدني  فقد  ويتألم  يحدثني  ــان  ك

أبحث عنك !
2 - وقال رجل يراوده الحلم 

فتختفي  واألســـود  األبــيــض  يختلط 
األلوان، هناك عمق الزمن.. تتسارع 
وتغمض  الــلــيــل،  فيغفو  الــلــحــظــات 
وتلملم  لتسترخي  عينيها  الظلمة 
مسارات  للشمس  وتترك  جناحيها.. 
تتخللها بؤر من ضياء، تدغدغ أقدام 
النوم  وتسرق  لتصحو،  ياسمين   من 
من عيون السهد، فيغادر الحلم عيون 
وتبدأ  األحـــالم  وثير  فــي  الغارقين 

الحياة 
تــدق   ( ــول  ــق ي بــعــث  ـــرا  وأخـــي  - 3
جاء  قد  ها  الفرح  بأجراس  القلوب 
في  النائمة  الغبطة  ليوقظ  العيد 
غبار  إزاحــة  يحاول   ، الهموم  سرير 
النفس  زوايــا  في  المتراكم  األحــزان 
.ربما سيحاول أيضا البزوغ في وطن 
السحر..  أوان  ..واإلشــــراق  العتمة 
رأسه  طأطأ  استقبلته  حين  لكنني 
في  المختبئة  فاألماسي  وصــمــت.. 
طيات الزمن والذكريات التي تنحت 
أفشلت  مؤلمة  تــذكــارات  التفاصيل 
محاوالت العيد في رسم لوحة للربيع 
أبــدا..  الممطرة  النفس  شتاء  فــي 
ونقش أحالما اغتالها اإلحباط..... 
سامحينى سمرائي .. لألسف رفض 
أفضل  لكتابة  فرصة  منحى  القلب 

إليك في العيد .

وح 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

بـ

 رحاب شنيب

مرة  ألول  تنشر  القصة  ه��ذه    
وهي أهداء من الشاعرة والكاتبة 
صحيفة  ل��ق��راء  شنيب  رح���اب 

فسانيا.
وهي  ــرة  م ألول  تنشر  القصة  هــذه 
رحاب  والكاتبة  الشاعرة  من  إهــداء 

شنيب لقراء صحيفة فسانيا.
  ها أنا أجدف .. ها أنا أعبر البحر 
كما يحلو لي هووووووه يا هووووه .. 
الريح  أنا على بساط   .. أحلق  أنا  ال 
.. أصفق بقوة هوووووووه يا هوووووه 
َوَخَز رجلي فرفعُتها على  .. ثمة برٌد 
البساط .. انتبهُت أنه ال شيء بالغرفة 
سوى أنا و البساط و شاشة تلفاٍز و 

الأزال أصرخ هووووووه يا هووووه .
أنـــا و الــبــســاط و شــاشــة الــتــلــفــاز و 
بالغرفة  أبنائي  صـــوُت  و  الــريــمــوت 
الــمــجــاورة و فــرحــة ال أعـــرف كيف 
 .. بــه  سكنْت  و  كآبتي  ــاب  ب فتحْت 
فقد نشأْت عالقةٌ غريبةٌ بيني و بين 
و   .. بيتي  من  منذ خروجي  ــواب  األب
ـ  أخبئها في حقيبتي   التي  المفاتيح 
ألمسها  كلما  ـ   الدبابير  عش  كأنها 
ثمة وخزات تصيب روحي ... و الباب 
كيف هو الباب ؟ .. لم هو؟  .. أشعر 
تتلقفني  صــنــارة  فــي  ُطــعــم  كأنني  و 
باب  هناك  يعد  فلم   .. الفراغ  ألسنة 
لي .. ثمة وجوه كثيرة و ثمة رغبات 
و أصوات و أنفاس أخرى تدوسني .. 
أريد أن أتنفس هوووووووه يا هوووووه   

• ما بك ؟

الداخل  زوجــي  أجيب  بما  أعــرف  لم 
انشغلت   .. ــاس  ــي األك بعض  حــامــال 
أزال  ال  و  األكــيــاس  بتفحص  عيني 

أصرخ هوووووه يا هوووووه .
 • ما بي ؟ ) قلتها و أنا أتفحصني 
( .. ال شيء .. أنا هي أنا .. آآآه  لو 
تقوم بتعديل صحن الديجيتال .. كم 
أرغب أن أشاهد فيلما  خرج األوالد 
يتلقفون األكياس و يطالبون بمشاهدة 
الرسوم المتحركة .. و ال يزال زوجي 
ينتظر إجابتي و هو يردد : ما بك ؟ 
غريبة  عالقة  نشأت  زوجــي  حتى   ..
يتآلف  لم  .. هو  األبــواب  بين  و  بينه 
مع الباب الذي أقفله للتو .. لم يعرفه 
بعد .. اليزال الباب غريبا .. التزال 
جدران البيت غريبة .. بيٌت ال تملكه 
يظل غريبا .. و كرر السؤال بوضوح 

أكثر : ماذا ترتدين ؟ .
نظرت إلى الفستان القصير الخفيف 
ما  أرتـــدي  ــا  أن  : قلت  و  الفضفاض 
و  اإلشـــارب  نزعت  قــد  و   ( يريحني 
الطويلة  األكمام  ذا  الطويل  الفستان 
التي أثقلتني في بيت أقاربه (  .. أنا 

أتنفس هوووووووه يا هوووووه .
يجلب خبزا  لــم   .. األكــيــاس  أخــذت 
و  المكرونة  طهي  من  مفر  ال  إذا   ..
سأعجن للمساء .. عدم وجود طاولة 
كان مربكا في إعداد الطعام و األكثر 
إرباكا هو الفرنيلو و يسترنا الله و ال 

تنقطع الكهرباء .
اليـــــزال الــبــيــت يــحــتــاج الــكــثــيــر من 

ــب  ــي ــرت ــت ال
لــكــنــنــي  و 
أرغــــــــــــب 
بـــالـــراحـــة 
اآلن   ..
وقــت كوب 
الـــــشـــــاي 
فـــيـــلـــم  و 
أكـــــشـــــن ـ  

و  ـ  صفعات  أكشن  بفيلم  أرغــب  كم 
تتورم  أن  أود  .. كم  لكمات  و  ركالت 
الحرب   ، للغثيان  تخلد  و  أفــكــاري 
ــا .. الــحــرب  فــكــكــت شــفــرة أفــكــارن
سرقتنا و سرقت أحالمنا و أحالٌم ال 

نملكها تظل غريبة .
استلم  و  ســبــقــنــي  زوجــــي  ــه  ــل ال يـــا   
إليه  أتــيــت   .. األوالد  مــن  الــريــمــوت 
مسرعةً  و قلت و قد توقف عند نشرة 
أخبار  : نشرة أخبار .. نشرة أخبار .. 

مللت من النشرات .. 
األخبار هنا ..

 الحرب هنا .. 
أال تسمع أصوات القنابل .. 

أريد أن أرتاح قليال .. 
ال أريد أن أفكر ..

ال أريد أن أتخيل القادم الذي يتفنن 
في حضوره بصور بشعة .. كم أتمنى 
أن تتوقف شاشة عقلي .. كم أتمنى 
انقطع  فــجــأة  و   .. أن   .. أن   .. أن 
الكهرباء و ضحك زوجي هووووووه يا 

هووووووه .

هل لنا بقليل من الغزِل ؟
 برشفٍة من األمِل
 تعاَل ... لـ نجمَع 

حواِئجنا
 ونرحل لشاطىٍء

 ُنشعل نيران الحب
ونحتسي نبيذ الِعشق

 الى أن َتَترنح أرواحنا
 تعاَل نتقاذَف القليُل

 من الفرِح
 ُنضىء الّشموع

 ونترَك العزف للقمرِ.

غزل 

فـــيــــلم أكــــــــــشــــن 
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د.عمران بشنه 

رامز رمضان النويصري

  نص ينشر الول مرة 
إهداء خاص لصحيفة 

فسانيا 
 كنُت في كّل مرة أمارُس فيها 

عادَة التسلل
أجدني أبيضاً

مجرداً من شكلي، ومن 
حوافي.

وأعيُد الكّرة، طمعاً 
لّذُة الشوِق تسحبني أعمق، 

أستطيُل وال أنقطع، أتمدد وال 
أتالشى، أستمر وال أنتهي، 

أضج وال أصخب، أختلُف وال 
أمرق، أمضي، أتعلق، أنشد، 

أحط.
في كل مرة أمارس عادة 

التسلل
أجدني في الركن ذاته، ال 

معنى للوقت، أنتظر.

لذة

رغيف   نتقاسم    
الشّعر )وأهديك( 
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إشراف : خديجة الجداوي  

                                          

أحمد عبد الله عريدة 

من  كثير  يجتاح  اإلســالمــي  العالم  إن 
بلدنه أمواج عاتية من الفتن لخرق الدين 
اإلسالمي الحنيف ، حيث تخرق العقل 
والبدن فتن ال تبقي وال تذر فتن قطعن 
األنفس والتمرات و أذهبن األموال ، و 
الممتلكات و أحرقن ، المدن و األرياف 
، فتن جعلت المسلم في فزع دائم ، بل 
الصغار  و   ، والنساء  الــرجــال  أفــزعــت 

والكبار.
إنها   – أبــد  فيها  الفتن ال خير  وهــذه   
وجــاره    الــجــار  بين  فــرقــت  الــتــي  الفتن 
وبين الصديق و الصاحب ، فتن قطعت 
أوصال الربط بين ذوي األرحــام  وبين 
القبائل  و الشعائر ، ولعلم قارئي الكريم 
إن الفتن  إذا حلت بأرض قوم ال تصيب 
الجميع  تصيب  وإنــمــا  فــقــط    الظالم 
الكبير  وبؤسها  وحرقها  بنارها  ويصلى 
والصغير   الذكر واألنثى الحاضر والباد 

والصالح والطالح قال تعالى 
الذين ظلموا  فتنة ال تصيب  اتقوا   ﴿ "

منكم خاصة ﴾
 وإن مما نراه في بالدنا من شرور هذه 
هذه  جرت  كما   ، جدا  كثير  لهو  الفتن 
 ، عظيم  شر  من  المسلمين  على  الفتن 

وفساد عريض   فكم من األنفس زهقت 
أطفال  وكــم من  ترملت  امــرأة  وكــم من 
يتموا و شردوا ، وكم من جسد أصيب 
ــم مــن متجر ســرق و نهب    ، وك وجـــرح 
وكم من المراكب " السيارات "  سرقت 
وأتلفت ، ودمرت ، وكم من قطاع الطرق 
قطعوا الطرق وسلبوا األموال من عابري 
السبيل  وكم من المجرمين عاثوا فسادا 
و األمر  من ذلك  أنها أصبحت حديث 
المجالس  ، فال يكاد يخلوا مجلس من 
ذكر هذه الفتن  فالن قتل وفالن سرق 

وفالن .... ومؤسسة الدولة سرقت .
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال "   جاء في الصحيح أن 
ألصحابه رضي الله عنهم  تعوذ بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن  قالوا نعوذ 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن " 
الــتــي  جعلت  والــشــرور  الفتن  إن هــذه 
الجريمة   فيها  وكثرت  أمــان  بال  البالد 
أن  على  دليل  هــذا  إن  أنواعها  بجميع 
الفتن ال خير فيها   وأن عاقبتها وخيمة 
ـــرب الــقــيــامــة    وأنـــهـــا مـــن عـــالمـــات ق
الـــظـــاهـــرة   وأشـــــراط الــســاعــة كثرة  
االقتتال  و  القتل  نشوب  الفتن   وأعظم 

بين المسلمين اإلخوة  .

أبي  عن   ، الصحيحين  في  جــاء   حيث 
تقوم  ال   " قــال  عنه  الله  هــريــرة رضــي 
الهرج  وكثرة  الفتن  تظهر  حتى  الساعة 
قالوا وما الهرج يا رسول الله قال  القتل 
القتل " وهذا ما نعيشه اليوم ونشاهده 
صباحا ومساء حتى صار حديثنا في كل 

وقت وحين  .
 عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى  : 
" إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم " إخوتي إذا أردنا الخروج مما 
 ، إلى ربكم  الفتن ارجعوا  نحن فيه من 
وتوبوا إليه  وتضرعوا إليه ، يزيل عنا كل 
ضيق وكل فتن الباليا  ، قال تعالى: ﴿ 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا  ولو أن أهل 

عليهم بركات من السماء واألرض "﴾ .
ال  و  والمعاصي  الــذنــوب  كثرت  فــإذا   
أمر بالمعروف و ال نهي عن المنكر فإن 

عذاب الله سيحل بعباده .  
األخذ   ، للفتن   المزيلة  األسباب  وعن 
ال  حتى  والظلمة  السفهاء  ــدي  أي على 
 ، الــدمــاء  الفتن ومــن سفك  مــن  نــزيــد 
قالملسو هيلع هللا ىلص" لزوال الدنيا أهون عند الله من 
" وتحسبونه هينا وهو  قتل رجل مسلم 

عند الله عظيم .     

        فــــــــتن آخــــــــــر الـــــــزمان !

  يعتبر جامع الناقة من أقدم مساجد العاصمة طرابلس ويقع 
بالمدينة  الشهير  الحمراء  السرايا  مبنى  خلف  الجامع  هذا 
أهل  عند  خاصة  أهمية  الجامع   هــذا  واكتسب  القديمة، 
وكذلك  معماره  وتميز  لعراقته  الليبيين  كل  وعند  طرابلس، 
بهذا  تسميته  سّر  وعن  وغموضها  المصادر  اختالف  حول 
التاريخية إلى أن ناقة  االسم ، حيث تشير إحدى المصادر 
وتوقفت  السير  مواصلة  رفضت  الخطاب  بن  عمر  الخليفة 
سبب  أن  إلى  أخرى  مصادر  تشير  ،بينما  المكان  هذا  عند 
تسميته بجامع الناقة أن أهالي طرابلس أهدوا القائد العربي 
اإلسالمي عمرو بن العاص،  الذي فتح  مدينتهم  عام 643م  
عنهم  عفوه  ليضمنوا  والنقود   الذهب  بأكياس  محملة  ناقة 
ويكسبوا رضاه ، بينما تشير مصادر أخرى أن سبب تسمية  
هذا الجامع  بجامع الناقة أن أهالي المدينة استقبلوا الخليفة 
الفاطمي المعّز لدين الله بحفاوة كبيرة فقرر أن يهديهم  ناقة 

محملة بالنقود لبناء مسجد.

جـــــامــــع وتـــاريـــــــخ 

 الـــــــعـــــمــــــرة فـــــــــي رجــــــــب
يحرص بعض الناس على االعتمار في رجب اعتقاداً 
له،  أصل  وهذا ال  مزية،  مزيد  فيه  للعمرة  أن  منهم 
فقد روى البخاري عن ابن عمر )رضي الله عنهما(، 
قال: )إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في 
مكة  أهل  عن  بلغني  )ومما  العطار:  ابن  قال  رجب، 
في  االعتمار  كثرة  اعتيادهم  تشريفاً(  الله  )زادهــا 

رجب، وهذا مما ال أعلم له أصالً(.
العمرة كما ورد : شهر   وإن أفضل زمان تؤدى فيه 
رمضان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: )عمرة 
في رمضان تعدل حجة(، ثم بعد ذلك: العمرة في ذي 
القعدة؛ ألن ُعَمَره كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال 
الله )سبحانه وتعالى(: }َلَقْد َكاَن َلكُْم ِفي رَُسوِل اللَِّه 

أُْسَوٌة َحَسَنةٌ{... ]األحزاب: 21[.
الـــــــــــــزكـــــــــاة فــــــــــي رجـــــــب

بإخراج  رجــب  تخصيص  البلدان  أهــل  بعض  اعتاد 
الزكاة، قال ابن رجب عن ذلك: )وال أصل لذلك في 
حال:  وبكل  السلف  من  أحد  عن  ُعــرِف  وال  الُسّنة، 
فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل 
أحٍد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا 
تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان(، 
ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة الغتنام زمان فاضل 
كرمضان، أو الغتنام الصدقة على من ال يوجد مثله 

في الحاجة عند تمام الحول..ونحو ذلك(.
وقال ابن العطار: )وما يفعله الناس في هذه األزمان 
دون غيره من  رجــب  فــي  أموالهم  ــاة  زك إخـــراج  مــن 
األزمان ال أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج 
زكــاة األمــوال عند حــوالن حولها بشرطه ســواء كان 

رجباً أو غيره(.
 وقــــفـــــة مـــــع بـــعـــــض الـــــــدعـــــاة:

يمارس بعض الدعاة اليوم أنواعاً من البدع الموسمية 
أن  إال  الشرك،  بعد  الذنوب  أخطر  البدعة  أن  ومع 
هذا توجٌه في الدعوة وطريقة التغيير خطير مخالف 
إلى  الناس  يدعى  أن  والــواجــب:   ، النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لهدي 
السنة المحضة التي ال تكون استقامة بدونها، وكان 
ويعلموها،  السنة،  يتعلموا  أن  هــؤالء  على  الواجب 
فإن  تطبيقها.  إلــى  حولهم  ومــن  أنفسهم  ويــدعــون 
الدعاة اليوم واألمة معهم مطاَلبون بتجريد المتابعة 
للنبي -ملسو هيلع هللا ىلص- في كل شأن، تماماً مثل ما هم مطالبون 
أرادوا  هــم  إن  وجـــل(،  )عــز  لله  اإلخـــالص  بتجريد 

ألنفسهم نجاًة، ولدينهم نصراً وإعزازاً.
قال الله عز وجل: ﴿َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه َفلَْيْعَمْل 
َعَمالً َصاِلحاً َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه أََحداً﴾.. ]الكهف: 
110[، وقال سبحانه: ﴿َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َينُصُرُه إنَّ 

اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾]الحج: 40[... 

نظمت كلية الدراسات اإلسالمية 
خالل  سبها  االسمرية  بالجامعة 
االيام الماضية حفل أختتام عامها 

الدراسي 2016/2015.ف
بمركز  دفعة من طالبها  وتخرج   

اللغات بالجامعة وضم هذا الحفل 
ــذة  مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن األســات
والطلبة والخرجين وأولياء األمور 
وعدد من الزوار لحضور الحفل.

محمد  أمحمد  لفسانيا  وصــرح 

كلية  طلبة  أتحاد  "رئيس  أحــزاز 
هذا  بــأن  اإلسالمية  ــدراســات  ال
الذاتية  بالمجهودات  أقيم  الحفل 
للطلبة لالحتفال بتخريج خمسون 
الفصل  خـــالل  ــة  ــب وطــال ــب  طــال

الدراسي 2016/2015.
 من مختلف التخصصات بالكلية 
و  األديــان  علم  الدعوة  قسم  من 
قسم  و  والقانون  الشريعة  قسم 
شئون الدين و قسم اللغة العربية.
 وأض��اف : وهذه المناسبة تجمع 
في نفس الوقت بين حفل التخرج 
ومن  الدراسي  العام  ختام  وحفل 

بين الحضور.
كلية  أوحيده"عميد  محمد  د.   
وبعض  اإلســالمــيــة"  الـــدراســـات 
بينهم  ومن  التعليمية  الكوادر  من 
ودكتور  مسعود"  "محمد  الدكتور 
ــم أمــســطــر" ومــعــهــم بعض  "ســال
األســتــاذ"  بينهم  ومــن  األســاتــذة 
"أحمد  واألستاذ  يحمد"  بن  علي 

بوفريوه "ومعهم بعض الحضور.
 والــحــمــد الـــلـــه لـــم نــشــهــد أي 

ونشكر  عـــوائـــق  أو  ــيــات  إشــكــال
الــعــامــلــة داخــــل مركز  ـــكـــوادر  ال
إنجاح  الذين ساهموا في  اللغات 
في  بمساعدتنا  وقــامــوا  الحفل 

أحلك الظروف .
ــطــاهــر "طــالــب  وقــــال طــــارق ال
بــكــلــيــة الــــدراســــات اإلســالمــيــة 
الحفل  والقانون"  الشريعة  قسم 
التي  العظيمة  بالمجهودات  انجز 
وبالنسبة  إلنجاحه  الطلبة  قدمها 
لقسم الشريعة والقانون هذه هي 
المرة األولي التي يقومون بتقديم 
بصورة  القضاء  دار  أو  المحكمة 
أو  أي عوائق  تواجهنا  ولم  عملية 

إشكاليات داخل الحفل .
العملية  المحكمة  بكلمة  وأقصد 
هو مشروع تمهيدي للطلبة إلبراز 
القضاء  ممارسة  فــي  مواهبهم 
معرفة  يستطيعون  حتى  الــعــادل 
بنزاهة  والــحــكــم  الــقــضــاء  مــهــام 
القضايا  على  واالطـــالع  وبــعــدل 

وفهمها للوصول الى حل سليم .

مقتطفات شهر رجب

فسانيا:"موسي عبدالكريم" 
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12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

متابعة : علي خميس / إيمان حسين

منصور سعد

 وظيفة أجد نفسي فيها
هذه  "مثل  التوهامى  الرحمن  عبد  يقول 
الموظفين  نــحــن  منها  نستفيد  الــــورش 
مجالنا  فــي  أهمية  مــن  لها  لما  بــالــذات 
إلى  يصل  أْن  يتمّنى  إنسان  فكُل  العملي 
فيها  ينَعم  التي  حياته  من  المرحلة  تلك 
بوظيفة ُتناسبه، ويجد نفُسه فيها، ويكون 
قادراً على أدائها والتمُيز فيها، ولكْن ليس 
جديراً بكُل إنسان أْن يمتلك وظيفة، خاّصةً 
وأننا نعيش في عصر التقُدم التكنولوجي 
األيدي  محل  يّحل  أّنــه  سلبياته  مْن  الــذي 
العاملة ويجعل إدارة أْي شركة أو مصنع أن 
ظل  في  والموظفين،  الُعمال  عن  تستغني 
بّدقة أكثر وسرعة أكبر  وجود آالت تعمل 
وعلى مدار الساعة، كل هذا جعل الحصول 
على الوظيفة ليس باألمر الهّين، وأصبحت 
العراقيل التي ُتواجه الُمتقّدم لوظيفة كثيرة 
وصعبة، لذلك يجب على كل شخص حالَفُه 
القواعد  من  الكثير  اتباع  بوظيفة،  الحْظ 
الشركة  إدارة  تجعل  أْن  الُممكن  مْن  التي 
التي يعمل بها عدم االستغناء عنه، وُيصبح 
ُموظفاً ُمهماً في الّشركة وُمميزاً، وللوصول 

الموظف على  يكون  أن  التمُيز يجب  لهذا 
أن  الُممكن  من  التي  األمــور  بكافة  ــة  ِدرّاي

ُتسهم بتفوقه في عمله"
الثقة

يقول إبراهيم مصباح: "كانت الورشة جيدة 
بل ممتازة كونها عرفتنا عن أهمية أن نكون 
متميزين ونملك الثقة في أنفسنا فمسألة 
الثقة مهمة جدا فإْن لم تكُن واثقاً بنفسك 
بالطريقة  إليك  الُموكلّة  المهام  ُتنجز  لن 
على  ُقدرتك  ُتحدد  من  فأنت  الصحيحة، 
والشكل  المطلوبة  بالسرعة  المهام  أداء 
نفسك  من  واثقاً  ُكنت  حال  في  المطلوب 
ُكن على قْدر المسؤولية التي على عاِتِقك 
اإلنجاز  على  قادر  بأّنك  للغير  ُتثبت  حتى 

مهما كانت الُمهمة صعبة.
اجعل الّثقة بنفسك كبيرة، ُكن السّباق في 
إيجاد الحلول لصعوبات العمل التي ُتواجه 
وْد  بكل  تعامل  فيه،  تعمل  ــذي  ال المكان 
لهم  أظِهر  الُموظفين،  زمالئك  مع  وراحة 
ُحّبك واحترامك، أظهر ثقِتك بنفسك أمام 
الجميع، حتى أمام رؤسائك في العمل، ُكن 
جديراً بجعل من يراك يرى تمُيزك وُهمتك 

العالية، وتفاِنيك في أداء العمل على أكمل 
وجه"

المصداقية
التى  يضيف بقوله "كذلك مسألة الصدق 
إّن  حيث  الموظف  بها  يتحلي  أن  يجب 
ُيمكن  التي  المعاني  أسمى  مــن  الــّصــدق 
لو  بــأنــك  ــد  ــأّك وت شــخــص،  بها  يتّسم  أن 
بك  وسيِثق  الجميع  سُيحبك  صادقاً  كنت 
الخير،  لــك  سيجِلب  وصــدُقــك  الجميع، 
يتقّرب منه  مــا  دائــمــاً  الــصــادق  والــرجــل 
نفسك  مع  صادقاً  تكون  أن  يجب  ُالناس، 
أن  التي تخُصك، ويجب  المهام  إتمام  في 
القواعد  بكافة  االلتزام  في  صادقاً  تكون 
التي تستّظل  والقوانين  والُنُظم  األخالقية 
به،  تعمل  الـــذي  المكان  أو  الشركة  بها 
أنت كموظف ُتؤتَمن على الكثير، لذلك ال 
التي  األمــور  تتعامل بصدق في كل  أن  بّد 
ُتنجُزها كي ُتبقي في نظر الجميع أنك من 

الُمميزين والذين يؤتمن لهم" 
ويستطرد قائال "كذلك إذا أردت أْن تكون 
ُموظفاً ُمميزاً حّقاً، فكُن من المبادرين الذين 
ُينجزون األعمال بالطريقة الصحيحة دون 

انتظار التوجيه من المرؤوسين، باِدر بطرح 
األفكار الجديدة التي من شأِنها أْن ُتسهل 
بتوجيه  بادر  أسرع،  بشكل  وُتنجُزه  العمل 
الصحيحة  بالطريقة  العمل  في  زمالئك 
َمــجــداً  لنفسك  اصــنــع  الــمــهــام،  ــجــاز  إلن
ُتقدُمها،  التي  بالمبادرات  بصمّتك  بوضع 
وُمحافظاً  ُمميزاً،  يــروك  بــأْن  كفيل  فهذا 
بوسعك  مــا  وتفعل  العمل  مصلحة  على 
أما   . الجميع  ُيقّدره  إنجازاً  هناك  ليكون 
تعلمنا  الورشة  هذه  :"في  فيقول  عبدالله 
كيف ننظم حياتنا فتأكد أّنك عندما ُتنّظم 
فحياة  وسعيداً،  ِمرتاحاً  ستكون  حياتك، 
أْي شخص غير ُمنظّمة تكون سيئة، وُيهدر 
وقتاً كبيراً من يومه ال يفعل فيها ما ُيفيده، 
وأْن  بد  ال  مكان عملك  في  كموظف  إّنــك 
ُتنّظم عملك، وُتنّظم المكان الذي تعمل به 
فتنظيُمك لعملك سيساعدك على اإلنجاز 
ويجعلك أقرب إلى أْن ُتحقق هدفك، وما 
وقتك  نّظم  الوظيفة،  تلك  من  إليه  ترُنو 
واعرف ما ستفعلُه بكل دقيقة من حياتك، 

حتى ال تنَدم بعد فوات األوان"
واستفدنا  كذلك  "تعلمنا  بقوله  ويضيف: 

الموظفين  بمظهر  االهتمام  الورشة  من 
األول  االنطباع  ُيعطيك  ما  أول  إّن  حيث  
هــو مظهر  مـــا،  مــكــان  فــي  موظفين  عــن 
نــرى  فعندما  ــنــدامــهــم،  وِه الــُمــوظــفــيــن، 
ُمرتب وال يهتمون  موظفين مظهُرهم غير 
أنهم  ــى  األول ِفكرُتك  فستكون  بأنفسهم، 
ُمستهِترون وغير جيدون للتعاُمل معهم وأّن 
يوجد  يعملون فيه رديء وال  الذي  المكان 

به أْي اهتمام.
 هذا عكس أْن تذهب لمكان ترى الُموظفين 
فيه في قمة أناقِتهم وترتِسم على وجوههم 
وهادئ  ُمرّتب  ومكان  استقبالك،  ابتسامة 

ونظيف.
 هذا من شأنه أن يجعلك ُمرتاحاً وسعيداً، 
تهتم  أْن  بد  ال  ُمتميزاً  موظفاً  تكون  ولكي 
أنيقاً  تــكــون  وأْن  ــك،  ــّداِم ــن وِه بمظهرِك 
عنك  جيداً  انطباعا  ُتعطي  لكي  ُمبتِسماً، 

لكل من يراك ولو للمرة األولى"
أخيرا :

حديثه  ارحومة  مفتاح  الدكتور  وختم  هذا 
هذه  على  القائمين  لكل  والثناء  بالشكر 

الورشة. 

ورشة عمل حول التميز الوظيفي 
، واستخراج  الموظفين وصقل شخصياتهم اإلداري��ة  ق��درات  إلى تنمية  الورشة  إدارة الخدمات الصحية بمدينة طبرق ورش��ة عمل لموظفيها وتهدف هذه   نظمت 
اإلمكانات المتوفرة لدى كل موظف ، والكشف عن بعض المعوقات التي تواجه الموظف وتوافقه مع المهنة ، والتوجيه السليم الختيار موظفين جدد بالمهنة هذا 
وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بمدينة طبرق الدكتور مفتاح ارحومة عبد الكريم "بأن مثل هذه الورش ُتساعد الموظفين قدر الُمستطاع لبذل المزيد من العطاء 

في عملهم و سنعمل على تكثيف هذه الدورات وورش العمل حتى نكون قد أسهمنا في التوجيه واإلرشاد المهني  . 

 

ببلدية  المرجعي  الطبي  المختبر  يعانى 
الصحية  المختبرات  من  كغيره  سبها 
من نقص حاد في عدد من مستلزمات 
أقسامه للمحاليل المخبرية التي عرقلت 

عمل المختبر بشكل واضح . 
مدير  ســعــد  مــنــصــور  لفسانيا  وصـــرح 
ببلدية سبها:   المرجعي  المختبر الطبي 
إن المختبر يعانى كغيره من المختبرات 
اإلمكانيات  انعدام  من  بالمدينة  الطبية 
المخاطبات  رغـــم  لعمله  ــة  ــضــروري ال
اإلمـــداد  كــانــت لجهاز  الــعــديــدة ســـواء 
الصحية  الخدمات  إدارة   أو  الطبي  

بهدف إيجاد حلول لهذه اإلشكالية 
وأضاف : كذلك نعاني من عدم صيانة 
األجهزة المختبرية فأغلبها بات متهالكا 
التحاليل  إجراء  في  استخدمها   نتيجة 
لمدة طويلة ولم يتم صيانتها بشكل جيد 
كذلك الوضع األمني زاد من عرقلة عمل 
بالمختبر  الموظفين  فأغلب  المختبر 
عدم  يعني  مما  نسائي  العنصر  من  هم 

التزامهن نتيجة للخوف على حياتهن من 
الخطف أو المضايقة .

وأشار : فيما يخص نقص األدويــة فإن 
إدارة الخدمات الصحية حاولت تدارك 
األدوية  من  شحنتين  فأرسلت  الموقف 

منها تحاليل مختبرية كحل اضطراري تم 
شرائها من شركات األدوية الخاصة التي 
تبع األدوية للمستشفيات والمستوصفات 
العامة ونحن بدورنا نحاول العمل بهذه 
أرسلت  الــتــي  األدويــــة  وكمية  الشحنة 

للمختبر بعد االستعانة بعدد من المراكز 
بلدية  الجنوبية منها  بالمنطقة  الصحية 

أوباري .
 وأكد :  كمدير للمختبر قمت بمراسالت 
بهدف  الــصــحــة  ــــوزارة  ل وجهتها  عـــدة 
إدارة  خاطبنا  كذلك  األجــهــزة  صيانة 
انتظار  فــي  ونحن  الصحية  الخدمات 
يحوى  المرجعي  الطبي  فالمختبر  الرد 

عدد من األقسام المختبرية منها 
  1- قسم السحب واالستعالمات 
2  -قسم األمصال والفيروسات 

3 - قسم الكيمياء الحيوية
الخاص  بايولوجي  المايكرو  قسم   -4  

بتحليل البكتريا الحيوية .
يعمل  ال  الطبي  المختبر  أن  وأضـــاف: 
في هذه الفترة على استخراج البطاقات 
نقل  تم  فقد  الـــزواج  وعقود  الصحية  
ـــى مكتب  ـــذه اإلجـــــــراءات إل مــعــظــم ه
هي  وبــاتــت  ــيــة  األول الصحية  الــرعــايــة 
هذه  استكمال  عــن  الــمــســؤولــة  الجهة 

اإلجـــــراءات 
ففي السابق 
كان المختبر 
الطبي يسلم 
أســــــــمــــــــاء 
الــمــصــابــيــن 
ـــات  ـــجـــه ـــل ل

الــكــشــف عنهم وخــاصــة  بــعــد  األمــنــيــة 
وبدورها  الكبد  والتهاب  االيــدز  مرضى 
تستكمل إجــراءات احتجزاهم  واآلن ال 
نعلم اآللية التي يعمل بها مكتب الرعاية 

الصحية. 
من  نــرجــو   : قــائــال  معنا  حديثه  وخــتــم 
ترددهم  أثناء  معنا  التعاون  المواطنين 
إشكاليات  خلق  وعـــدم  المختبر  على 
نتمنى  كــذلــك  بــالــمــخــتــبــر  لــلــعــامــلــيــن 
ووزارة  الصحية  الــخــدمــات  إدارة  مــن 
توفير  بدل جهود مضاعفة في  الصحة 
المحاليل الطبية لكافة المراكز الصحية 
ومختبرتها .                                                                                                    

نقص المحاليل بالمختبر الطبي المرجعي سبها !
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متابعة :  موسى عبد الكريم

أغلب المباني يمكن صيانتها
أغلب  "إن  الــقــدافــي  علي  المهندس  يــقــول 
ويمكن  إزالتها  دون  صيانتها  يمكن  المباني 
المدخل  بخصوص  التحويرات  بعض  إجراء 
الرئيسي للمبني اإلداري للكلية الذي لحقت 
ومكتبة  المدرجات  وبأحد  كبيرة  أضــرار  به 

الكلية 
1730 طالب وطالبة

بكلية  طالبة  وهــى  العماري  ناريمان  تقول 
بنغازي  جامعة   " بــنــغــازي  جامعة  التربية 
للعودة  الطالب  كلنا  نتشوق  عريقة  جامعة 
و  هـــذا  الــســابــقــة  وبحلتها  فيها  لــلــدراســة 
ــرار  ــق تــأســســت كــلــيــة الــتــربــيــة بــمــوجــب ال

رقم )200( للعام 2004م .
فـــي منطقة  ــة  ــي ــرب ــت ال كــلــيــة  وتـــقـــع  هــــذا   
فيها  بــنــغــازي.  ويــــدرس  بمدينة  الـــهـــواري 
موزعين  وطــالــبــة  حوالي )1730( طالب 
في  ــتــدريــس  ــال ب ويـــقـــوم  على )8( أقسام 
تدريس  هــيــأة  حوالي )60( عضو  الكلية 
وعـــدد )52( مـــن أعــضــاء هــيــأة الــتــدريــس 
ويبلغ   ، التربويين  والموجهين  المتعاونين 
 2011/2010 للعام  الكلية  خريجي  عدد 
درجــة  على  حصولهم  تــم   ، 332  خريجا 
تخصصاتهم  في  الليسانس  أو  البكالوريوس 

العلمية واألدبية "
جامعة  تــعــرضــت  "لــقــد   : بقولها  وتــضــيــف 
في  جسيمة  أضــرار  إلى  عام  بشكل  بنغازي 
الدائرة  نتيجة االشتباكات  العلمية   المرافق 
الجامعة  في  كطالب  ونحن  بنغازي  بمدينة 
صيانتها  بعملية  الــبــدء  فــي  اإلســـراع  نرجو 

لتعود الدراسة كما كانت سابقا "
عدة أماكن تحتاج إلى صيانة

يقول علي الفاخري: "لقد تجولنا في الجامعة 

منها  صيانة  إلى  تحتاج  أماكن  عدة  ووجدنا 
فهو  اإلداري  للمبنى  المجاور  اللغات  مركز 
من  االستفادة  يمكن  حيث  للصيانة  يحتاج 
لبيت  بالنسبة  أما  ــة  اإلداري ومكاتبه  قاعاته 
العمارات  إحــدى  تعرضت  فقد  الطالبات 
نتيجة  كبيرة بسبب تصدع جدرانها  ألضرار 

الحرائق التي شبت فيها.
مكاتب  يحوي  الذي  المبني  فيما يخص  أم   
واالمتحانات  والــدراســة  الطالبية  الــشــؤون 
تمثلت في  الــدراســيــة األضـــرار  والــقــاعــات 
تحطم النوافذ وسقوط األسقف المعلقة غير 
أن أغلب المباني يمكن صيانتها دون إزالتها."

صيانته لن تستغرق وقتا طويال
المبني  هذا  بأن  الفارسي"  المهندس  يقول 
للمبنى  المجاور  اللغات  بذلك مركز  واقصد 

اإلداري فصيانته لن تستغرق وقتا طويال .
 فالبد من إعادة بناء السياج الخارجي للكلية 
الذي سقط جزء كبير منه جراء االشتباكات 
تتعرض  ال  لكي  الصيانة  أعمال  بداية  قبل 
أي معدات ومواد بناء للسرقة وأيضا )خزان 
إصابته  نتيجة  لصيانة  يحتاج  الشرب(  مياه 
بقذائف وبإذن الله سيكون مبني الكلية جاهز 
الصيانة  عملية  في  البدء  من  أشهر   7 بعد 

رغم الخراب والدمار الذي لحق به  "
أخيرا:

يشار إلى أن الفريق الهندسي سيعود خالل 
للبدء  األضرار  أماكن  لترقيم  القادمة  األيام 
التي  بالمباني  الخاصة  الخرائط  رسم  في 
ألجل  هندسة  فنية  تحويرات  إلجراء  تحتاج 
إعادة بنائها وإظهارها بشكل هندسي جميل 

يليق بمبنى جامعي . 

حصر األضرار بجامعة بنغازي استعدادا لصيانتها
بدأت اإلدارة الفنية والمشروعات بمدينة بنغازي  في حصر ومعاينة األضرار التي 
تأهبا  بالهواري  بمقرها  بنغازي   بجامعة  التربية  كلية  ومرافق  مباني  لها  تعرضت 
شهدتها  التي  االشتباكات  بسبب  تعرضت  أن  ،بعد  فيها  الصيانة  أعمال  لبداية 
وبعض  الدراسية  والقاعات  للمدرجات  تدمير  عنها  نتج  جسيمة  ألضرار  المدينة 

المرافق  أغلب  لها  تعرض  التي  األضرار  عن  ناهيك  لها  المجاورة  األخري  المرافق 
المغربي  مرعي  الدكتور  بنغازي  جامعة  رئيس  وق��ام  هذا  بالجامعة  التعليمية 
التربية  لكلية  العلمي  المرفق  أضرار  لحصر  والمشروعات  الفنية  اإلدارة  بتكليف 

تأهبا للصيانة وذلك باستخدام أجهزة متطورة للمعاينة  .

ليبيا  ومــــرشــــدات  كـــشـــاف  ــظــم  ن
مــفــوضــيــة ســبــهــا فــــوج الــمــديــنــة 
والـــذي  للطفل  األول  الــمــهــرجــان 
أقيم خالل األيام  القليلة الماضية 
بالمدينة  الــثــقــافــة  بــيــت  بــمــســرح 
ـــزوار  ال وبــحــضــور عـــدد كبير مــن 
للكشافة  العامة  الحركة  ومنتسبي 

والمرشدات .
األطفال  ورياض  المدارس  بعض  و 

المشاركة بالحفل 
وصرح لفسانيا الدكتور عبد المنعم 
المفوض  الــجــريــو"  مسعود  أحمد 
للكشافة  سبها  لمفوضية  ــعــام  ال
والمرشدات أن " المهرجان المقام 
نــوعــه ألشــبــال فوج  هــو األول مــن 
فــإن  جميعا  نعلم  وكــمــا  الــمــديــنــة 
مفوضية سبها تنقسم إلى 5 أفواج 

   وهي }فوج الجديد وفوج القرضة وفوج غدوة وفوج 
هذا  في  هنا  نحن  واليوم  المدينة{  وفــوج  البوانيس 
المهرجان األول لألطفال الذي تم تنظيمه تحت شعار 
"ابتسم القادم أجمل" والهدف منه زرع البسمة واألمل 

على وجوه أبنائنا .
وأضاف : اشتركت عدة جهات داعمة ألجل رعاية و 

تنظيم الحفل منها المؤسسات التعليمية بالمدينة .
حيث تم استهداف  500 طفل لصنع االبتسامة على 
وجوههم في المهرجان األول لهم ولكن عدد الحضور 
أن  قلوبنا قبل  الفرحة في  زرع  األمر  أكبر وهذا  كان 

يزرعها في قلوب األطفال .
تنفيد  دون  تقف  اإلمكانيات  بأن  جميعا  نعلم  وكما   
بعض البرامج و بغض النظر عن كل ذلك كان برنامجنا 
اليوم مميز شمل التراث الشعبي والمسابقات الفورية 
واأللعاب الشعبية والمسرحيات والحقيقة كان برامج 
كبير جدا جدا خصصناه بشكل كامل لألطفال وبرغم 
القادم  ولكن  البالد  وتعيشها  نعيشها  التي  الظروف 

سيكون أفضل بإذن الله تعالى ونحن اآلن في البداية 
ولكننا نتفاءل بأن يكون التفاعل ممتاز.

وقال :  أيمن عبد الغفور رمضان " قائد بحلقة الفتيان 
الفرقة الثانية فوج المدينة" هذا الحفل هو األول من 
نوعه للطفل هدفه الترفيه عن األطفال وزرع االبتسامة 
على وجوههم وإبعادهم عن الحياة البائسة والمشاكل 

العديدة التي تدور داخل مدينة سبها .
وهذا الحفل لألطفال النازحين خاصة ولبقية أطفال 
اليتيم  كافل  جمعية  وبمشاركة  والكشافين  المدارس 
فرق  الحفل  هذا  عن  المسؤولين  و  المنظمين  وكــان 
شمل  معطياته  في  متنوع  وهو  المدينة  فوج  األشبال 
ألعاب األطفال والتراث ومعرض للرسومات ومعرض 
أفكار  لديه  لكل شخص  اليدوية ومسابقات  لألشغال 
األشغال  مثل  الحفل  هــذا  في  به  للمشاركة  جديدة 
الجوائز  شملت  المسابقات  وكــل  وغيرها  اليدوية 
الفورية التي تبهج األطفال وتزرع الفرحة في قلوبهم .

500 مشارك في مهرجان األطفال األول بسبها 
نظمت مدرسة الخلود للتعلم األساسي الواقعة 
بمناسبة  احتفالية  سبها  بمدينة  الثانوية  بحي 
اختتام العام الدراسي خالل اليومين الماضيين 
ومدير  التعليم  مكتب  مسؤول  الحفل  وحضر 
الطلبة  أمــور  وأولياء  التربوي  التفتيش  مكتب 

باإلضافة إلى اإلعالميين والمثقفين .
المدرسة  مــديــر  نائبة  غــانــم  نــوريــة  قــالــت  و 
لفسانيا:  هذه االحتفالية أكثر من رائعة حيث 
كان هناك تفاعل من قبل الحضور والمشاركين 
التعليم  مكتب  لمسؤول  بالشكر  وأتقدم   ، فيها 
بالتعليم  اإلعـــالم  ومكتب   ، النعاس  األســتــاذ 
وكذلك أسرة النشاط وعلى رأسهم السيد أنور 

النمار.
بجهود  االحتفالية  لهذه  أعــددنــا   " أضافت  و 
ذاتية داخل المدرسة ومن قبل إدارة المدرسة 

الموسيقي  الفريق  وكذلك  المعلمات  وبعض 
بعرض  شــارك  أيضا  االنجليزية  اللغة  وقسم 
مسرحي ، وأخير أتمنى من مسؤول التعليم أن 
يدعم المدارس بالرغم من قلة اإلمكانيات إال 
أن حضوره اليوم ومشاركته في هذه االحتفالية 

تعتبر داعم لنا 
و أكدت" أتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام 
أتقدم  وكما  الحفل  لهذا  دعوتنا  لبوا  الــذيــن 
بالشكر إلى كل أعضاء هيئة التدريس في هذه 
وإلى  والطالبات  الطلبة  أبنائي  وإلى  المدرسة 
كل من أسهم في إنجاح هذا الحفل ولوا بكلمة 
المذيعين  و  اإلعالميين  الــســادة  ننسى  وال   ،
لكم مني ومن كل الزمالء المعلمين كل الشكر 

والتقدير . 

مدرسة الخلود تحتفي باختتام عامها الدراسي
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ي����ح����اول����ون  وط�������ن   
ثمن  ب����أي  ت��ش��ظ��ي��ت��ه 
يذبحون كل المفردات 

لكن يؤكدوا ما يفترضونه ليبيا ليست 
عاطفية  ليست ألسباب  للقسمة  قابلة 
ب���ل ألس���ب���اب ت��اري��خ��ي��ة وج��غ��راف��ي��ة 
وديموغرافية واقتصادية كثيرة. اعقلوا 
أيا  مشترك  ومصير  واح��د  وط��ن  فهو 

كانت المشاعر.
لم  كثيرة  ومواقف  العمر  إذا مضى   2
تتخذها و فاتتك فال تبح بها فال أحد 
والمواقف  الحق  اليعرف  اآلخرين  من 
ال��ص��ح��ي��ح��ة م��ن ال��ح��ي��اة ف��ال��ف��ائ��ت��ات 
ندمت  مهما  ال��الح��ق��ات  تعالجها  ل��ن 
وتحسرت لن تؤذي إال نفسك .        

في  منطق  إي��داع  ماتحاول  عبثا   -  3
عقل من رتب موقفا نفسيا من نصك 
ال��ذات  بين  فصل  أي  دون  وشخصك 

والموضوع.
 4 - تجلت غيوم الوقت في ناظري . 
نحن فقدنا عالقتنا بالزمن والنبالي . 
وليس هناك غير ندف  نملكه  والزم��ن 
الضباب على نخيل ال ثمار تتدلي منه 

غير الخذالن.
 ذكري ميالد

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ   الرجبان من هنا مر األجداد

ؤى
ر

ية 
ذات

رة 
سي

نجالء المسالتي 

نوايا  تعلن فشلها في مسلسل  لله  العبد  سعاد 
الممثلة  المسلسل ومن بطولته  تتوقع من اسم 
فيها أنه ذا شأن لكن اقتصر ومع كل أسف على 

استعراض لبذخ العائالت األرستقراطية.  
فتاة مدلله تحب شاب أقل من مستوى عائلتها 
شاب  منتهية صالحيته  موضوع   . االجتماعية 
مثالي لدرجة الهوس ال يتقألم مع مجتمعه حتى 
يصاب بحالة نفسية وشاب يعيش خارج الكويت   
مستهتر وال أعرف لما كتب أن كل شاب مهاجر 

منحرف !
من  المحرومات  والفتيات  الخليج  ثم قصص   
طموحهن كنورة التي تهوى اإلعالنات وتنظر لها 

زوجة عمها بسخرية إنها مستهترة. 
أيضا  الكاتبة  أن  السيناريو  كتابة  من  ويتضح   
األم��ر  ح��ول  الشخصية  نظرها  وجهة  تطرح 
أني  مع  بتفاهة  المسلسل  حلقات  تمر  هكذا 
أعرف أن هناك طبقة ثرية ال يخرج منها مثل 
كما  مثاليتهم  كثرة  الخياليين من  البشر  هؤالء 
بأبنائها  تتحكم  ثرية  أم  المسلسل   في  يظهر 
أظن هذه هي القضية هذا أن كان ثمة قضية 

في األصل  وهكذا تثبت سعاد فشلها وتصدر 
تخطط  التي  انوير  مسلسل  في  الفهد  حياة 
أثرياء   حياة  شركاء  على  يحصلن  كيف  لبناتها 

كوميديا وقضية مهمة . 
التي  والقصور  المظاهر  تعقيدات  من  وخ��ال 

تجعلك تنسى قصة المسلسل .

ميسون صالح

من سيضع فاصلة لهذه الروح المهدورة ؟ هذا العمق العسير 
صباحية  جريدة  في  عابر،ُيْقرأ  موت  مثل  اللهب  خاصرة  في 
جرح  على  شرابها  تدلق  الشفتين  معقودة  صدفة  في  أحترق 
صاغر يسكت زمنا و ال ينطق و إن نطق استفحلت بالماء لغته 

و شياطينه.

 يشدهم جمال الكون ...  أطفال من الجنوب الحبيب يبتهجون 
ويبدعون في جناحهم بمعرض طرابلس الدولي

القمر  وبين    مابيني 
ومابين  وسهاد  نفحة 
عتمة  وبيني  السهاد 
الملل  وم��اب��ي��ن  وم��ل��ل 
نار  اض��ط��رام  وبيني 
الساعات  هشيم  في 
وم���اب���ي���ن ال��س��اع��ات 
ليست  حلقة  وب��ي��ن��ي 
الرغبات  من  مفرغة 
وم���اب���ي���ن ال��رغ��ب��ات 
وب���ي���ن���ي ص���ل���ح ب��ي��ن 

أعداء يملؤة النفاق ومابين النفاق وبيني كره أسود 
ومابين األسود وبيني لون آخر أزرق. 

 مناي إبراهيم

ـــــات ـــــم ـــــل ـــــك ســـــــحـــــــر ال

مــــــشـــــاهـــــــــــد جلنار حبيب هـــــــمـــــــســـــــة 

أطفالنا

ــــــث الــــــريــــــشــــــة ــــــدي ـــــــ حـــــــ
اللوحة للفنان الليبي عبدالرزاق الرياني

المدينة"  "روح 
مالمح  في  تحدُق  كانت   
بمبانيها  الباهتة  المدينِة 
ال��م��ه��ت��رئ��ة ال��ت��ي ت��ح��اول 
ال���ص���م���ود، ك��ان��ت ت��س��ي��ُر 
المكتظة  ال���ش���وارع  ف���ي 
ب��ب��طء، ت��م��ر ف��ي ال��زح��ام 
بيَن  تبحُث  األط��الل،  على 
تشبُه  مالمَح  عن  ال��وج��وِه 
مالمَح روِحها دون جدوى. 
يصطدمون  ال���م���ارٌة  ك���ان 
على  جميعا  ك��ان��وا  ب��ه��ا، 
ذاِت  في  ُمسرعيَن  عجل، 

في خطواتها  تترنُح  كانت  مسيرها.  كان عكس  واألخير  االتجاه، 
في كِل مرٍة يصطدُم بها أحدهم بعنف، استمرت في المسير حتى 
أُْنِهكَْت وسقطْت مغشياً عليها، وعندما استفاقت وجدت نفسها في 

مكاٍن آخر في زمٍن آخر الوجود لهما في واقعها.

      هــــراويات 
   نشأُت وحيداً و تدرجت بي السنون ، من نعومة 
أظافري كانت الحروف أخوة لي لم تنجبهم أمي ، 
الحظ مدرسي ولعي باإلمالء و إجادتي لها بالصف 
الثالث االبتدائي ، كان يتحدث عني بفخر وإعجاب 
، كان معلمي األول لها محمد دخيل  ُيباهي بي  و 
بدري مَتعه الله بالصحة يجلس على نافذة الفصل 
معطي ظهره للبحر بمدرسة الزبير بن العوام ، كان 
يسلمني الطبشور األبيض و يقول أكتب ) أرنب ، 
جمل ، ناقة ، ... ( ، لم أقل له بأن كافة الكلمات 

ألسماء حيوانات من فرط فرحي بصواب كتابتي التي في كل مرة يطلب من 
زمالئي التصفبق لي ، لكنه ذات مساء طلب مني أن أكتب كلمة رآها فوق 
قدرتي ، قال ، أكتب ) اللؤلؤة ( ، و عندما نقشتها صحيحة عانقني و صَفق 
لي الصف ، و هذه المرة فرحت مرتين و أخبرت أمي ، مرة ألني تفوقت 
على نفسي و مرة ألن الكلمة معدنا ثميناً و ليس حيواناً على أهمية الماشية 

في حياتنا . 

ـــــــك األيــــــــــــــام  د. خليفة صالح حواستـــــــل
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وافق مجلسا إدارتي ناديي الشرارة 
أندية  من  بمصراتة  والسويحلي  بسبها 
القدم  ل��ك��رة  الممتاز  الليبي  ال���دوري 
الموسم  دوري  ف��ي  المشاركة  على   ،

الرياضي الجديد 2016-2015. 
لكرة  الليبي  باالتحاد  مصدر  وذكر 
والسويحلي  ال��ش��رارة  ناديي  أن  القدم 
بعثا موافقتهما على المشاركة ردا على 
خطاب االتحاد الليبي لكرة القدم بشأن 
العامة  للجنة  مشاركتها  األندية  تأكيد 
للمسابقات باالتحاد . وكانت قد وافقت 
االتحاد  أندية  إدارات  مجالس  مؤخرا 
واأله��ل��ي طرابلس على  األش��ه��ر  وأب��ي 

الرياضي  الموسم  دوري  في  المشاركة 
الجديد 2016-2015.

لكرة  الليبي  االت��ح��اد  أن  ي��ذك��ر   
القدم قد اعتمد )21( ناديا للمشاركة 
الرياضي  للموسم  الممتاز  الدوري  في 

2015-2016 وهي :
 األه��ل��ي ط��راب��ل��س ، واالت���ح���اد ، 
والهالل ، والوحدة ، والمدينة ، واألهلي 
ب��ن��غ��ازي، وال��س��وي��ح��ل��ي ، ودارن�����س ، 
وخليج  والنصر،   ، والنجمة  واألخضر، 
سرت ، والتحدي ، والشط، واألولمبي 
، والترسانة، وشباب الجبل، والتعاون ، 

والشرارة ، وأبي األشهر، والمحلة.

الشرارة والسويحلي يؤكدان مشاركتهما 
في دوري كرة القدم 

أندية المنطقة الشرقية تطالب باجتماع عاجل برئيس اتحاد الكرة

تحديد موعد بطولة ليبيا لكرة السلة 

روسيا األولى عالمًيا في مخالفات المنشطات

حدد المكتب التنفيذي باالتحاد الليبي 
لفئتي  ليبيا  ب��ط��ول��ة  م��وع��د  ال��س��ل��ة  ل��ك��رة 
األواس�����ط واألش���ب���ال ل��ل��م��وس��م ال��ري��اض��ي 
بقاعة  س��ت��ق��ام  ال��ت��ي   ،  2016-2015
طرابلس الكبرى لأللعاب بالمدينة الرياضية 
بطرابلس . وذكرت مصادر قريبة من اتحاد 
اللعبة أن بطولة ليبيا لفئة األواسط ستقام 
خالل أيام 5 و6 و7 من شهر مايو الجاري  
والنصر،  الصقور طبرق،   : أندية  بمشاركة 

بطولة  ستقام  فيما   . واليرموك  واالتحاد، 
ليبيا لفئة األشبال خالل أيام 9 و10 و11 
 : أن��دي��ة  بمشاركة  ال��ق��ادم،  مايو  شهر  م��ن 
واليرموك.  والمدينة،  والسلفيوم،  النصر، 
ليبيا  بطولة  موعد  أن   " ح��دود   " وأوض��ح 
لفئتي األواسط واألشبال للموسم الرياضي 
اجتماع  في  تحديده  تم   2016-2015
عقد  ال���ذي  ل��الت��ح��اد  التنفيذي  المكتب 

اليومين الماضيين بطرابلس . 

مخاطبة  على  الرد  عدم  والهالل،  والتحدي  والنصر  بنغازي  األهلي  أندية  قررت 
االتحاد الليبي لكرة القدم، التي طلب فيها تأكيد المشاركة في مسابقة الممتاز المنتظر 
انطالقها في منتصف مايو المقبل.وقال عضو مجلس إدارة نادي األهلي بنغازي منير 
المنصوري ل�”أخبار ليبيا 24 إن  مندوبي أندية بنغازي الناشطة في الممتاز اتفقوا مع 
رئيس نادي األخضر وعضو إدارة نادي دارنس عادل الحاسي ونادي التعاون على عدم 
الرد على مخاطبة االتحاد الليبي.وبين المنصوري أنهم اتفقوا على المطالبة بإجتماع 
عاجل برئيس االتحاد الليبي لكرة القدم انور الطشاني قبل أي رد على المشاركة في 
موعًدا  مايو  قد حدد 15 من شهر  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  الممتاز.وكان  الدوري 

للدوري وطالب تأكيد مشاركة األندية من خالل خطاب ارسلة لالندية .

الكاميرونية خالل  ياوندي  انطلقت بمدينة   
لتطوير  الدولية  ال��دورة  مناشط  الماضية  األيام 
االتحاد  عليها  يشرف  التي  التحكيمي،  الجانب 
األفريقي لكرة القدم " الكاف " ، بمشاركة قرابة 
50 حكما من القارة األفريقية . ويشارك ثالثة 
حكام ليبيين في هذه الدورة التي تواصلت لمدة 
أشرف   " الدوليون  الوسط  حكام  وهم   ، أسبوع 
عصام  و"   ،  " الشريف  أيمن   " و   ،  " البلسوس 
يحاضر  ال����دورة  ه���ذه  أن  ي��ذك��ر   .  " ال��ج��ه��ان��ي 

م�����ن ال����خ����ب����راء ف���ي���ه���ا ن��خ��ب��ة 
في واألس����ات����ذة  ال��دول��ي��ي��ن 
ال�����م�����ج�����االت م���خ���ت���ل���ف 
 ، ياضية لر وس��ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا ا
اخ�����ت�����ب�����ارات إج���������������راء 

للحكام ال�����ل�����ي�����اق�����ة  البدنية 
المشاركين.

ح��ك��ام ل��ي��ب��ي��ون ي��ش��ارك��ون في 
دورة دولية للحكام بالكاميرون

أع��ل��ن��ت ال���وك���ال���ة ال��ع��ال��م��ي��ة 
لمكافحة المنشطات اليوم األربعاء، 
مرتكبي  قائمة  تصدرت  روسيا  أن 
صعيد  على  المنشطات  مخالفات 
ال���ري���اض���ة ال��ع��ال��م��ي��ة خ����الل ع��ام 
2014 تلتها ايطاليا ثم الهند.وذكر 
مكافحة  ق��واع��د  انتهاكات  تقرير 
الصادر   2014 لعام  المنشطات 
 - روسيا  ان  العالمية  الوكالة  عن 
التي تحوم الشكوك حول مشاركتها 
ف��ي م��ن��اف��س��ات أل��ع��اب ال��ق��وى في 
فضيحة  بسبب  االولمبية  ريو  دورة 
حالة   148 سجلت   - منشطات 
المنشطات  اختبارات  في  سقوط 
في  مسجلة  حالة   1693 بين  من 
 123 ايطاليا  ذاته.وسجلت  العام 
وبلجيكا  ح��ال��ة   96 وال��ه��ن��د  ح��ال��ة 

وت��رك��ي��ا   91 ف��رن��س��ا  ح���ال���ة   91
 49 والصين   49 واستراليا   73
والبرازيل 46 وكوريا الجنوبية 43 
ليكملوا أول 10 مراكز في القائمة 

الخاصة  المخالفات  توضح  التي 
على  ت��رت��ك��ب  وال��ت��ي  بالمنشطات 
العالمية.وتراجع  الرياضة  صعيد 
في  السقوط  ح��االت  عدد  إجمالي 

مستوى  على  المنشطات  اختبارات 
وذلك  المئة  في   13 بنسبة  العالم 
عام  في  سجلت  حالة   1953 من 
القوى  ألعاب  2013.واس��ت��ح��وذت 
اغلب  على  األجسام  كمال  ورياضة 
 248 سجلتا  ان  بعد  المخالفات 
تلتهما  الترتيب  على  حالة  و225 
الدراجات ورفع األثقال وكرة القدم 
والرجبي  والمالكمة  والمصارعة 
هذا  المائية.ويشكل  وال��ري��اض��ات 
التقرير األخير الصادر عن الوكالة 
المنشطات  مكافحة  لميثاق  وفقا 
عام  تقرير  وسيأتي   .2009 لعام 
عام  ف��ي  سيصدر  وال���ذي   2015
الجهود  لنتائج  انعكاسا   2017
وفقا  المنشطات  لمكافحة  الحالية 

لميثاق 2015.

ي ..
اض

ر ري
قري

ت

حَلّ المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت 
في المركز 31 عالمًيا برصيد 1192 نقطة والثاني 
االتحاد  عن  الصادر  التصنيف  في  وعربًيا  إفريقًيا 
قد  الليبي  المنتخب  )فيفا(.وكان  القدم  لكرة  الدولي 
خرج من الدور االول لكأس أمم إفريقيا التي اختتمت 

أمام  التعادل  بعد  إفريقيا،  جنوب  في  األسبوع  هذا 
 . أنجوال  على  والفوز  المغرب  أمام  والخسارة  مصر 
وجاء منتخب مصر في الترتيب األول عربًيا وإفريقًيا 
عربًيا  الثالث  الترتيب  في  والمغرب  عالمًيا،  و27 

وأفريقًيا و34 عالمًيا.

منتخب الصاالت 31 عالمياً .. والثاني عربياً وافريقياًيف آخر تصنيف " للفيفا "  :
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نــحــن أعـــــداء أنــفــســنــا وطــن 
أقل  مواطنوه   ، ــارة  ق بحجم 
كبيرة!  مدينة  سكان  ربع  من 
بإمكانيات مادية هائلة ! إرث 

 . التاريخ  عبر  يمتد  مقروء  غير  حضاري  إنساني 
بمرجعية دينية وسطية خالية من الطائفية . 

مــوقــع جــغــرافــي فــريــد يــتــوســط الــبــحــر األبــيــض 
الجنوب  على  مباشرة  بإطاللة  األفريقى  والشمال 

األوروبي . 
نيابة عنا، تجربة   تاريخ جهادي شهد به األعــداء 

إنسانية تعليمية فريدة لم تحدث ولن تتكرر
خارطة   )  1968 اليونسكو  منظمة  تقرير   (  
اجتماعية متشابكة شرقاً وغرباً وجنوباً قل نظيرها 

في المجتمع المعاصر ، فما الذي حدث ؟ 
  تتطلع الشعوب في صراعها من أجل حريتها أن 
يحكمها  الذي  السياسي  القرار  في  مشاركة  تكون 
في ما يعرف )بديمقراطية القرار ( إال أن البشرية 
ثم  القبيلة  تلتها  بــاألســرة  ابــتــداًء  تشكلت  والــتــي 
المدينة وصوالً للدولة والتي اقترنت والدتها بآلية 
بالثواب  مصحوبة  أداءهــا  تضمن  شؤونها  إلدارة 

والعقاب باعتبارها سنة كونية وهو ما يعبر عنه 
) بديكتاتورية اإلدارة ( في غفلة من التاريخ وخالفاً 
خطاب  عقب  ليبيا  في  اإلعــالن  تم  الثوابت  لهذه 

زواره في العام 1973 عن رفع شعار 
الجهوية  شرعنة  ليتم   ) اإلدارة  ديمقراطية   (
االجتماعي  النسيج  فتمزق  والمحاصصة  والقبلية 
الواقع  أرض  على  وفعالً  قــوالً  ولتطبق  وعى  دون 
لتجسد ثقافة اإللغاء والغنيمة فغاب الوالء واالنتماء 
للوطن وتالشى معياري المواطنة والكفاءة وسقطت 
مدى  وعلى   ، الليبي  القاموس  من  تماماً  الكلمتان 
أكثر من أربع عقود ترسخت هذه الثقافة وأصبحت 
المطالبة بها حقاً مكتسباً ومشروعاً يتم المطالبة 
به دون خجل وعلى رؤوس األشهاد ، عندما فوجئنا 
والعرض  األرض  عن  للدفاع  بمقابل  يطالب  بمن 
اللتهام  تسعى  وقبيلة  وطن  اللتهام  تتطلع  وبمدينة 
إقليم وعشيرة تلغى قبيلة وأسرة تلغى عشيرة في 

متـــــوالية مقيتــــــة ال نهاية لها . 
     إن الضائقة التي يمر بها الوطن اآلن والصراع 
أجل  مــن  ليس  السياسي  والــحــوار  السلطة  على 
لهذه  حياً  وتجسيد  صادقة  ترجمة  ويعتبر  الوطن 
الصامتة  الغالبية  إلرادة  غــيــاب  فــي   ، الثقافة 
المواطن  معاناة  ينهى  وفــاق  أي  إلى  تتطلع  والتي 
يعد  لم  الــراهــن  فالوضع   ، واالقتصادية  األمنية 
أولئك  بعض  المشهد  في  إيالماً  األكثر  و  محتمالً 
الوطن  عــن  بتشنج  ويتحدثون  يتصدرونه  الــذيــن 
. منه  تخويل  دون  عنه  ونيابة  باسمه  والمواطن 
      المواطن الذي اقتلع سنه الذهبية وفرح كثيراً 
 . ديناراً  سبعون  تساوى  أنها  التاجر  أبلغه  عندما 
بعدد ضئيل  الطماطم  علبة  قايض  الذي  المواطن 
باسمه  األلسنة  تلهج  وطــن   ! الخبز  أرغــفــة  مــن 
ازدواجية صارخة  في  أشالء  إلى  األيــدي  وتمزقه 
اإلقرار  يبقى   ، معاصرة  إنسانية  تراجيديا  تشكل 
بأن هذه الثقافة قد شكلت وال تزال سلوًكا ، غاب 
معه االنتماء للوطن والمواطنة ، واالعتراف بها هو 
الخطوة األولى للتخلص منها ، لكي ال يطول عداؤنا 

ألنفسنا . 

الغيبوبة 
 : عاشور بوراشد
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ــة  ثــــالث مــحــطــات إبـــداعـــيـــة ســردي
ثقافي  كانت حصيلة تطواف  وشعرية 
عثمونة،  إبراهيم  القاص  فيه  شارك 
والقاصة  عبدالدائم،  عمر  والشاعر 
أمسيات  ثالثة  إبراهيم خالل  عائشة 

أدبية.
أقيمت األمسية األولى ضمن فعاليات 
والسالم(  المحبة  )مهرجان  برنامج 
في نسخته األولى الذي ينظمه منتدى 
عثمونة  مستضيفاً  الثقافي  موزاييك 
وعبد الدائم مع ثلة من الشعراء، وذلك 
عمر  بقاعة   2016 أبــريــل   10 يــوم 

المختار بمعرض طرابلس الدولي.
أســامــة  اإلعــالمــي  األمــســيــة  وأدار   
مــوزايــيــك  مــنــتــدى  رئــيــس  الكميشي 
إلى  المهرجان  فكرة  وتهدف  الثقافي 
ليبيا على  الثقافي بمدن  التنوع  إبراز 
ليحاكي  الجغرافية  رقعتها  اختالف 
هذا التنوع المعنى اللفظي للموزاييك. 
ووكانت المنتدى قد استضاف عثمونة 
عن  لـــأدب  كسفيرين  الــدائــم  وعــبــد 
رأسيهما  مسقط  حيث  فــزان  منطقة 

وانطالقتهما األدبية.
حسن  ــدار  ب الثانية  المحطة  وكــانــت 
الــفــقــيــه حــســن أيــضــا فــي طــرابــلــس 
ــل 2016  ــري أب اإلثــنــيــن 18  مــســاء 
لتلتئم أمسية قصصية قدمها كل من: 
إبراهيم،  وعائشة  عثمونة  إبراهيم 
واألدبــاء  المثقفين  من  نخبة  بحضور 

ولفيف من الضيوف.
عبد  عــمــر  الــشــاعــر  األمــســيــة  أدار 
الدائم الذي استهلها بسيرة مختصرة 
إلى  كلمته  في  مشيراً  القاصين  عن 
الشخصية  تشكل  الــتــي  الــمــقــومــات 
في  ــي  األدب الــحــراك  ودور  اإلبداعية 

تحقيق توازن المجتمع. 
وتــنــوعــت نــصــوص األمــســيــة مــا بين 
وخصوصية  اإلنسانية  الحالة  وصف 
مفرداتها  مستحضرًة  المحلية  البيئة 

وتفاصيلها ومعاناتها.

ــهــل عــثــمــونــة ســــرده بنص  واســت
ـــــدرج إلــى  ــــخــــوارة( وت )أحــــب ال
نصوص أخرى من بينها )البالون 
ــن الـــفـــرح( و )ال  الــــذي يــطــيــر م
ـــواب( و )طريق آخــر(،  أحــب األب
 - إبراهيم  عائشة  قدمت  فيما 
األولــى-  انطالقتها  تعتبر  والتي 
األمريكية  )الــســفــيــرة  نــصــوص: 
ــة( و)لــيــلــة  ــل ــاي ــق تــنــتــظــرنــي( و)ال
سقوط الخطيفة( و)العالم ينتهي 

في طرابلس(.
مداخلة  في  الدائم  عبد  وتناول 
ــقــصــة الــقــصــيــدة  ــهــوم ال ـــه مــف ل
ـــب منصور  بــاالشــتــراك مــع األدي
بوشناف الذي أثنى على المحتوى 
والجماليات المضمنة بالنصوص، 
بــقــصــيــدة لعبد  الــلــقــاء  واخــتــتــم 

الدائم بعنوان: )األسطورة(.
أما المحطة الثالثة فكانت أمسية 

عثمونة  فيها  شارك  قصصية  شعرية 
وعبد الدائم مساء الثالثاء 19 أبريل 
مؤسسة  تنظمها   مصراتة  بمدينة 
»سيكلما للثقافة والفنون« بالتعاون مع 
كلية الفنون واإلعالم جامعة مصراتة، 
ــاقــد  ــن وال ــب  ــات ــك ال ــة  ــســي األم وأدار 
بمدرج  وذلــك  المالكي،  عبدالحكيم 
عبد  وقـــدم  واإلعــــالم،  الــفــنــون  كلية 
الدائم قصائده:  "قلبي وقافيتي" و"لم 
وقصيدة  و"دمــشــق"،  حلم"  سوى  يكن 
والتي  "األســطــورة"  وقصيدة  "األم"  
التي نشرها  أوائل نصوص  تعتبر من 

في بداية مشواره األدبي.
 فيما قدم عثمونة نصوصاً من بينها: 
"قــرحــة على الــخــد"، و"إبــراهــيــم كان 
أمة" و"اليوم أشرب نخب المجنونة" و 

"في الشارع الواسع".
مواليد  من  عثمونة  إبراهيم  القاص 
متراً  كيلو  تبعد 60  التي  قرية سمنو 
في  بــكــالــوريــوس  يحمل  ســبــهــا،  عــن 
الكيمياء، نشر نصوصه اإلبداعية في 

والمواقع  والمجالت  الصحف  عديد 
اإللكترونية المحلية والعربية، صدرت 
له روايته األولى "بلقاسم" في 2013 
المدني،  والمجتمع  الثقافة  وزارة  عن 
الثانية  كما أصدر في 2015 روايته 
بــعــنــوان "ضـــد" عــن مــركــز دراســـات 

الجنوب للبحوث والتنمية.
هو  بشير:  الدايم  عبد  عمر  الشاعر 
من مواليد سبها  ويحمل بكالوريوس 
يوغسالفيا  مــن  كــهــربــائــّيــة  هــنــدســة 
القانون  مجال  في  ماجستير  ورسالة 
الدولي الجنائي، بدأ كتابة الشعر في 
إال  قصائده  ينشر  ولم  مبكرة  مرحلة 

في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. 
 يكتب الّشعر )القصيدة العمودّية ، و 
قصيدة التفعيلة ( إضافة إلى قصيدة 
الّشعرية  مجموعته  صـــدرت  النثر  
تحت  ولــه  )يسكنني(،  بعنوان  األولــى 
الطبع مجموعته الثانية بعنوان )قبضة 

من حلم(.
ـــشـــرت قــصــائــده فـــي الــصــحــف :  وُن
ميادين     ، العربية  الثقافة   ، الشمس 

 ، الجديدة  ليبيا   ، فسانيا   ، الكلمة 
برنيق، و في بعض الصحف والمواقع 
االلكترونّية ومنها مجلة أنهار الكويتية، 

صحيفة الوطن الليبية.
فهي  إبــراهــيــم  عائشة  الــقــاصــة  أمــا 
وليد متحصلة  بني  مدينة  مواليد  من 
على بكالوريوس في الرياضيات وهي 
في  الماجستير  رسالة  إعــداد  بصدد 
مديرة  عملت  االقتصادي،  اإلحصاء 
تحرير الموقع الرسمي لوزارة الثقافة 
العليا  للمفوضية  الرسمي  وللموقع 
اللجنة  ضمن  شــاركــت  لالنتخابات، 
الدولي  القاهرة  لمعرض  اإلعالمية 
للكتاب سنة 2013، ثم ضمن اللجنة 
الدولي  طرابلس  لمعرض  اإلعالمية 
ونصوصها  مقاالتها  نشرت  للكتاب، 
في صحف: المسار، فسانيا، المختار، 
االلكترونية،   المواقع  وبعض  الكلمة، 
نشرت كتابها "تاريخ الفنون في ليبيا" 
وتعد  فسانيا،  بصحيفة  أجــزاء  على 

للطبع روايتها بعنوان "قصيل". 

 ثالثة أدباء في ثالث محطات إبداعية

فقراء األحياء   " الفقيرة "  وأثرياء األحياء " الثرية "
تعود بي الذاكرة ألواخر ثمانينات القرن الماضي 
الناس في أحاديثهم قصة الشاب  عندما تداول 
باع شقته ليشتري  الذي   ، الزواج  الليبي حديث 
حجرة  في  ليعيش  وعــاد   ، )ســتــااليــت(!  بثمنها 
ببيت والده ومعه عروسه،وباقة مهمة من القنوات 
سات  النايل  أقمار  مع  حياته  تشاركة  الفضائية 

والعربسات والهوتبيرد وغيرها.   
من  جعلت  التي  الدوافع  لتفسير  اآلن  والحاجة 
بيع  بجدوى  عروسته  إقناع  في  ينجح  العريس 
شقتهم الواسعة مقابل مشاهدة قنوات من عالم 
مختلفة  برامج  تعرض   ضيقة  حجرة  في  آخــر 

جدا عن برامج قناة )القنفود(!.
وسواء كانت هذه القصة واقعية وحدثت بالفعل 
على  تعكس  لكنها  الخيال،  نسج  من  أنها  أو   ،
الليبيين  بعض  شخصية  من  جانبا  تقدير  أقــل 
آخرين  يعيشه  لما  وفقا  العيش  في  )الطهاقه( 
وحتى  مــواتــيــة،  ظــروفــهــم  تكن  لــم  ولــو  حتى   ،
لحاضره  وضرورية  مهمة  أشياء  عن  تنازل  وإن 
وفضوله  نزواته  إشباع  مقابل  ،فقط  ومستقبله 
ولو مؤقتا ، وهذه القصة تقودني للحديث عن ما 
أرجاء  في  وعمراني  ديموغرافي  تغيير  من  طرأ 

البالد الليبية بعد ثورة فبراير 2011م .
ــهــم قــراهــم وأريــافــهــم  ــإرادت ــركــوا ب الــكــثــيــرون ت
ليزحفوا   ، رحبة  بيوت  من  ومافيها   ، الجميلة 
صوب العاصمة أو صوب المدن الكبيرة المهمة   

لنبت  اتفق  كيفما  تحولت  أراض  قطع  اشتروا 
فقيرة  سكانية  أحــيــاء  غالبه  ســريــع  شيطاني 
البعيدة عن  أحياء سكنية غنية جداً!  جداً،وفيه 
العاصمة والمدن الكبرى ، أو القريبة من مركز 
العاصمة ، وفي ضواحي وأطراف المدن المهمة  
البناء   في  والعشوائية  للتخبط  ســيء  نتاج  هي 
ونتاج لتجاوز للقوانين المكتوبة التي تم إقرارها 
جمال  ،وعــلــى  الــزراعــيــة  األرض  على  لتحافظ 
إلى  ــعــام،أدى  ال مظهرها  وعلى  والــقــرى  المدن 
تلوث البيئة البصرية في ليبيا بشكل كبير جداً .

واستغل سكان األحياء الفقيرة والغنية الفوضى 
وضعفها  الــدولــة  وفشل   ، الــثــورة  بعد  القائمة 
فـــي فـــرض ضـــوابـــط كـــان يــتــم اتــبــاعــهــا قبل 

فبراير2011م 
بمستويات مختلفة وتفرض التقيد بها ، حين كانت 
ومصلحة  والزراعة  العمراني  التخطيط  إدارات 
فيما  تنسق  متعددة  أخــرى  وإدارت  المساحة 
ماتقتضيه  وفق  البناء  تراخيص  منح  ليتم  بينها 
الفقيرة  العامة ورغم مخالفة األحياء  المصلحة 
اتباعها    المفترض  القانونية  للضوابط  والغنية 
إال أن التباين بينهما شديد وواضح ففي األحياء 
الثرية شوارع مشجرة واسعة فسيحة ، وسيارات 

فارهة أمام بوابات الفلل الجديدة .
تتالال  المصابيح  ،وأنــوار  نظيفة  األرصفة  وكذا 

رغم انقطاع الكهرباء عن المدينة كلها .

ما  في   ، العذب  بالماء  أزهارها  تسقى  وحدائق 
 ، القمامة  أكــداس  وسط  الفقيرة  األحياء  تغرق 
وعلى أطرافها دكاكين بائسة في كل دكان كراسة 
للكهرباء  المتواصل  الشح  من  وتعاني  للديون، 

والماء وحتى الهواء النقي .
وألنه وعلى رأي المثل القائل )مافي البالء خيره( 
وإن سكان كال الحيين يختلفون في درجة المعاناة  
واالنتماء  المواطنة  صفة  في  متساوون  ولكنهم 
والفقراء  األغنياء  وإن  القانون  خالفا  وإن  لليبيا 
البلدي  المجلس  انتخبوا  من  السواء  على  هما 
المنتخب غالباً ، ويرأسه ليبي ينتمي في الغالب 
بكل  االنتماء  هــذا  لكن   ، الثرية  لأحياء  أيضا 
تأكيد اليعطي المجلس البلدي  برئيسه وأعضائه 
في أي بلدية أو مدينة أو قرية الحق في أن يهتم 
الفقراء  ويهمل   ، سعادتهم  من  ليزيد  باألغنياء 
واألجــدى  األوجــب  ولكن   ، تعاستهم  ليضاعف 
واألنسب أن يعي سيادة مجلس كل بلدية ،أن الغني 
ليبي والفقير ليبي،  وأنه  كمجلس منتخب أوتم 
تعيينه ملزم أخالقيا ومهنيا واجتماعيا وقانونيا   
دون  للفقير  كما  للغني  الكاملة  الخدمة  بتقديم 
محاباة من أي نوع وأننا يامجلس مفترض بحكم 
كأسنان  متساوون  اإلسالمية  والشريعة  الدين 

المشط !
مدير التحرير


