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

حديث األحد...

نقطة الالرجوع 
العدد  في  االفتتاحية  هذه  نشرت 
الصادر  فسانيا  صحيفة  م��ن   »175«
أث��ارت  حيث  3/ي��ن��اي��ر/2016  بتاريخ 
نعيد  وهانحن   .. جدًا  واسعة  انتقادات 
الحكومة  مذكرين  جديد  من  نشرها 
الجديدة التي نأمل أن تكون في مستوى 
معاناة الشعب وطموحه .. واننا لن نكون 

صوتًا لغير الوطن .
 هاهو الوطن يدخل مرحلة جديدة من 
عمره بعد طول عناء، بتشكيل حكومة الوفاق 
الوطني التي لم تتوافق عليها جميع األطراف 
أبناء  من  المسحوقة  الطبقة  لكن  كالعادة، 
الحرب  ويللات  عانت  التي  الليبي  الشعب 
تنفست  بل  بها،  رحبت  والتهجير  والللدمللار 
الصعداء بفرضها بقوة مجلس األمن الدولي 
وببنوده التي فاقت العشرين تحذيرا وتهديدا 
وتفحصنا  للوراء  قليا  عدنا  ولللو  ووعلليللدا، 
خمس  بعد  ترى  الليبي،  السياسي  المشهد 
واالقتتال  والفوضى  الثورة  عمر  من  سنوات 

الداخلي هل استوعب الليبيون الدرس ؟
هل أدركوا أن انقسامهم ألطراف قزمية 

متشتتة ال يبنى الوطن؟ 
وأن البكاء على اللبن المسكوب لن يحقق 
هيبة دولية، وأننا إن لم نتفق فإن هناك من 
الدولية  بالشرعية  االتفاق  علينا  سيفرض 
إال  نشكل  ال  التي  لمصالحها  ستنظر  التي 

جزًء منها شئنا أم أبينا.
فللرض  علللللى  تللتللسللابللق  واللللللللدول  اآلن 
نواياهم قبل أشكالهم،  تأشيراتها حتى على 
هل أدرك الليبيون أن االنتخابات المبنية على 
صلة الدم والقرابة والمناطقية والجهوية لن 
ُتوصل لسدة الحكم سوى الجهلة والمراؤون 
أن  األكبر  الخطر  وأن  والمرتزقة،  والسراق 
يوم  كل  نفقد  وأن  وطن  با  فنمسي  نصبح 
في  تبدأ  التي  الحكايات  وأن  جديدة  مدينة 
الشوارع الخلفية تتصدر في العادة المشاهدة 
خاصة  الجنوبيون  أدرك  وهل  الواجهة،  في 
أطللراف  على  البعيدة  الضفة  في  القابعون 
القارة األخرى أن اختياراتهم مخجلة والتلبي 
الوطنية  الكفاءات  تخلف  الطموح، ففي ظل 
الوطن  حولوا  من  المشهد  تصدر  الصادقة، 
طللاوالت  تحت  ثمن  با  تباع  بخسة  لسلعة 
الللجللوار،  دول  فللي  المزركشة  االجتماعات 
العملة في سوقهم السوداء،  ليتقاسمه تجار 
وصلللللوا  أنللهللم  الللللليللبلليللون  أدرك  ربللمللا  اآلن 
دولة  ليبيا  تكون  أن  فإما  الارجوع،  لمرحلة 
على  من  اإلرادة  مسلوبة  تتاشى  أن  وإمللا 
العارم  العالم، ولعل الرفض الشعبي  خارطة 
للسياسيين الجاثمين على سدة الحكم الليبي 
الليبي  الشعب  أن  على  دليل  خير  فترة  منذ 
الصعب  مللن  ولللكللن  صللبللور  متسامح  حليم 

استغفاله.

حول الشرعية الدولية للمجلس الرئاسي وحكومته التوافقية
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أزمة السيولة تبدأ باالنفراج في المصارف الليبية
بعد  بللاالنللفللراج  السيولة  أزمللة  بللدأت 
فتح  مللثللل  اإلجلللللراءات  مللن  اتللخللاذ جملة 
من  السلع  لتوريد  المستندية  االعتمادات 
في  البنكية  البطاقات  واستخدام  الخارج 
األسللللواق والللمللحللات الللتللجللاريللة بحسب 
الليبي  المركزي  المصرف  مللن  مللسللؤول 
في  اإلجلللراءات  هللذه  وتأتي   .. طرابلس. 
في  التجارية  المصارف  فيه  تعاني  وقت 
ليبيا من ازدحام شديد مع شلل شبه تام 

طرابلس  العاصمة  مللصللارف  بعض  فللي 
بسبب شح السيولة.

كالمصرف  المصارف،  بعض  وقامت 
التجاري الوطني فرع الميناء، بمنح مئتي 
عميل  مئتي  بإجمالي  عميل  لكل  ديللنللار 
الجمهورية  مصرف  يزال  ما  بينما  فقط، 
رئيس  أن  رغم  السيولة،  نقص  من  يعاني 
مجلس إدارته مصباح العكاري، وعد بإنهاء 

أزمة السيولة في غضون أسبوع.

■ أقــيــم األســبــوع الــمــاضــي فــعــالــيــات الــــّدورة 
32 لمعرض تونس الدولي للكتاب، تحت عنوان 
"الّرباعي وجائزة نوبل للّسالم" بقصر المعارض 
 850 يمثلون  عــارضــا   273 بــمــشــاركــة  بــالــكــرم 
نــاشــرا وقـــرابـــة األلــــف نــاشــر و23 دولــــة و120 
أيام   10 واستمر  المختلفة  العناوين  من  ألفا 
وقــــد خــصــصــت مــســاحــة 4870 مـــتـــرا مــربــعــا 
بالمعرض للحضور التونسي من جملة 8000 
بعد  الثانية  المرتبة  متر مربع وتحل مصر في 
تــونــس وتــلــيــهــا لــبــنــان فــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة من 

حــيــث الــمــســاحــة الــمــخــصــصــة لــلــعــارضــيــن أمــا 
فرنسا وهي ضيفة الشرف لهذا العام فقد قدرت 
وقد  مربع  متر   200 بحوالي  جناحها  مساحة 
احتفت بالِكتاب الفرنسي حيث حضر فيه عديد 
الّناشرين والكّتاب الفرنسيين الذين شاركوا في 
األنشطة الّثقافّية والّلقاءات األدبّية بالمعرض، 
وتـــم تــنــظــيــم بــرنــامــج ثــقــافــي مــجــســمــا لمعاني 
الــتــجــديــد واإلضــــافــــة ، وذلـــــك مـــن خــــالل عقد 
والمعهد  األلكسو  منظمة  مع  شراكة  اتفاقيات 
العربي لحقوق اإلنسان ومعهد سرفانتس وكلية 

اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة، والمؤسسة 
العسكرية والبريد التونسي ،  والمكتبة الوطنية 
ومنظمات  العالي،  والتعليم  التربية  ووزارتـــي   ،
والرابطة   ، مدني  مجتمع  وجمعيات   ، عالمية 
ومكتب   ، اإلنــســان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 
لحقوق  المتحدة  لــأمــم  السامية  المفوضية 
الدولية  العفو  منظمة  ومكتب  بتونس  اإلنسان 
جبيل  اإلنــســان  لعلوم  الــدولــي  والمركز  بتونس، 

)لبنان(...

معرض تونس الدولي للكتاب الرباعي وجائزة نوبل للسالم

التفاصيل ص 9-8

ليبيا في مواجهات قوية مقابل استعدادات متواضعة 
خطورة السياسة الشرعية وفتاويهانمو الجماعات اإلسالمية في ليبيا

كلية الطب البشري سبها تفتقر للعناصر  المتخصصة !!



يوم  كل  تصدر  شاملة  أسبوعية 
أحد عن

هيئة دعم وتشجيع الصحافة

  مدير التحرير 
سالم أبوظهير 

 منسق التحرير 
مصطفى المغربي

إخراج وتنفيذ 
حسن جليل -  الله السويدي

 تدقيق لغوي 
ارح��وم��ة   - ع��ق��ي��ل��ة  إب���راه���ي���م 

أبوخزام
رئيس القسم الفني 

عمر عبدالتواب تمتام 
ال���ع���ن���وان : س��ب��ه��ا م��ب��ن��ى ال��ث��ق��اف��ة 

واإلعالم سابقًا 
ودعم  تشجيع  هيئة  مطابع   : فرز   

الصحافة 
للورق  العامة  الشركة  مطبعة   : طباعة 

والطباعة 

التعبر  الصحيفة  ف��ي  المنشورة  اآلراء 
عن رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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إع���ان���ات اج��ت��م��اع��ي��ة
بأن  إبراهيم  أحمد  عثمان  موسى  أنــا  أعلن   -  1  
مواليدي  الصحيح  أوباري  وليس كما جاء بالسجل 
السنوسي  نــاجــي  ــا  أن أعــلــن   - ــــاري   3  أوب المدني 
الرباعي  اسمي  هو  هــذا  بــأن  العجائبي   العجائبي 
بــراك  المدني  بالسجل  جــاء  كما  وليس  الصحيح  

الشاطي .
 3 - أعلن أنا محمد السنوسي العجائبي العجائبي  
بأن هذا هو اسمي الرباعي الصحيح  وليس كما جاء 

بالسجل المدني براك الشاطي .  
العجائبي   العجائبي  السنوسي  سالم  أنا  أعلن   -  3  
بأن هذا هو اسمي الرباعي الصحيح  وليس كما جاء 

بالسجل المدني براك الشاطي .
3 - أعلن أنا عبد الملك زيدان عبد الدائم  بشير  بأن 
هذا هو اسمي الصحيح علي وليس كما جاء بالسجل 

المدني سبها.
   3 - أعلن أنا موسى عبدالله أبوبكر علي بأن هذا 
جاء  كما  وليس  علي  الصحيح  الرباعي  اسمي  هو 

بالسجل المدني سبها.
  3 - أعلن أنا عبدالستار جمعة علي المبروك  بأن 
بالسجل  جــاء  كما  وليس  الصحيح  اسمي  هــو  هــذا 

المدني سبها.
 

من  أكثر  بسبها  األلغام  إلزالة  الدنماركي  المجلس    سجل 
ستين شخصا تضرروا جراء التعامل المباشر وغير المباشر 
مع مخلفات الحروب خالل ديسمبر الماضي وحتى منتصف 

مارس، في حين بلغ عدد الوفيات خمس حاالت. 
بالمجلس  الحروب  مخلفات  من  التوعية  فريق  قائد  وبّين 

تنتشر  الحروب  مخلفات  أن  الشبعاني  إحميد  الدنماركي 
بكثرة في محيط الشركة الهندية بسبها، وفي سفح جبل بن 
عريف شمال المدينة، وعدد من المزارع المتاخمة للمدينة 
بحي القرضة، مؤكدا سعي المجلس مع أجهزة األمن المحلية 

إلى حصرها والتعاون على نزعها.
بسبها  األلــغــام  ــة  إلزال الدنماركي  المجلس  عضو  وقـــال:    
اضطرابات  شهدت  سبها  مدينة  إن  لفسانيا:  مــادي  نصر 
تسببت  الماضية،  السنوات  مدار  على  مسلحة  واشتباكات 
في انتشار ألغام ومواد متفجرة في أنحاء مختلفة بالمدينة، 

بعضها في أماكن سكنية.
 وأضاف : مادي أن المجلس ينظم دورات توعوية عن األلغام 
تستهدف طلبة المدارس ورجال جهاز الدفاع المدني، وقسم 

المتفجرات والهندسة العسكرية بالمدينة.
اليوم  بسبها  األلغام  لنزع  الدنماركية  المجموعة  وأحيت 
الحروب   مخلفات  بمخاطر  والتوعية  األلغام  لنزع  العالمي 

بمشاركة مؤسسات مدنية مهتمة.
 يذكر أن المجلس الدنماركي إلزالة األلغام بدأ عمله بمدينة 

سبها في منتصف ديسمبر عام 2012، بحسب مادي.

  اســتــقــبــل مــركــز ســبــهــا الــطــبــي عــــددا من 
الجرحى جراء اشتباكات مسلحة أودت بحياة 
أدى  مما  عليهم  النار  إطالق  إثر  أشخاص   4
الذي   للقتلى  المرافقة  العناصر  أحد  النفعال 
أشهر سالحه نوع بي كي تي وأطلق عددا من 
األعيرة النارية أسفرت عن إصابة 4 أشخاص 

داخل القسم خالل األيام الماضية.
ومن جهته أوضح أسامة الوافي عضو المكتب 
نتيجة  قائالً:"  الطبي  سبها  بمركز  اإلعالمي 
هذه األحداث تم إصابة أحد العناصر األمنية 

وتم  الطبي  المركز  لتأمين  المشكلة  بالغرفة 
إغالق قسم الطوارئ بعد فرار العناصر الطبية 
جــراء  الــنــار  إطــالق  نتيجة  المساعدة  والطبية 
هذه االشتباكات التي أدت لهلع العناصر الطبية 

والطبية المساعدة "
وأضاف:" أنه تم تحويل الحاالت المصابة بمركز 
فإحدى  الطبي  مصراتة  مركز  إلى  الطبي  سبها 

الحاالت ال زالت موجودة بغرفة العناية بعد إجراء 
بقسم  إصابته  إثــر  البطن  فــي  جراحية  عملية 

الطوارئ "
من  العديد  الطبي سبها شهد  المركز  أن:  يذكر 
للعناصر  بالهلع  تسببت  المسلح  الهجوم  حاالت 
قوة  وجود  رغم  المركز  داخل  والمرضى  الطبية 

مكلفة بحماية المركز لم تنجح مهمتها.

فسانيا: مبروكة فتحي   

إطالق نار بقسم الطوارئ بمركز سبها الطبي

    أقامت جامعة سبها ندوة علمية حول 
األزمة االقتصادية والمالية في ليبيالتدارس 
ــة وتــحــديــد  ــصــادي ــت مــظــاهــر األزمـــــة االق
بمشاركة  معها،  التعامل  وسبل  أطرافها 
أعضاء هيئة التدريس في كليات االقتصاد 
وقدمت خالل  الليبية  الجامعات  من  بعدد 
الوضع  ناقشت  بحثية  أوراق  الندوة خمس 
االقتصادي الليبي، ومدى تأثر هذا الوضع 
البالد  عاشته  الــذي  السياسي  باالنقسام 
توصيات  وضعت  كما  األخير،  العام  خالل 
بأقل  تــجــاوزهــا  وكيفية  ــأزمــة  ل ــول  وحــل
الخسائر وكان من أبرز التوصيات ضرورة 
اآللية  ووضــع  الــمــوازيــة،  الــســوق  مواجهة 
المناسبة إلدارة السيولة النقدية مع مراعاة 
التناسب بين النمو، العرض النقدي والناتج 

القومي، تفعيل السياسة الضريبية 
للحد  الكفيلة  اإلجـــراءات  واتخاذ 
من التهرب الضريبي، تنمية وتنويع 
النفطية،  غير  المحلية  الــمــوارد 
ــح الــتــركــيــب الــهــيــكــلــي  وتــصــحــي
والعمل  الليبي،  لالقتصاد  المشوه 
السياسي  الــوضــع  استقرار  على 
واألمني لتحقيق بيئة آمنة للنشاط 

االقتصادي. 
للندوة  التحضيرية  اللجنة  عضو  وقـــال 
اللجنة  إن  لــفــســانــيــا،  ــي  ــالف ال أبـــوعـــزوم 
قبل  بحثية  ورقـــة  عــشــرة  اثنتا  استقبلت 
منها بعد التحكيم خمس ورقات، اختصت 
بــدراســة مــحــاور الــنــدوة وهــي عــن إعــداد 
في  واإلنفاق  ــرادات  اإلي ودراســة  الموازنة، 

الدولة الليبية ودراسةارتفاع األسعار ووضع 
حلول لأزمة.

التي  الــتــوصــيــات  أن  ــالفــي  ال وأضــــاف:   
المالية  لــوزارة  ستسلم  الندوة  بها  خرجت 
يتدارس  حتى  المركزي،  ليبيا  ولمصرف 
أزمة  لحل  ومتابعتها  منها  االستفادة  سبل 

االقتصاد في ليبيا.

ندوة علمية حول األزمة االقتصادية والمالية 
في ليبيا

تضرر أكثر من ستين شخصا بسبب مخلفات الحرب 

    قتل صباح األحــد الماضي 
القوة  مــن  أفـــراد  أربــعــة  بسبها 
في  ليبيا،  لدرع  التابعة  الثامنة 
مسلحة  مجموعة  نصبته  كمين 
سبها  بين  الرابط  الطريق  على 

وتمنهنت.
 وقال آمر وحدة العمليات بالقوة 
ــامــنــة مــصــطــفــى الــشــريــف  ــث ال
كانوا  القوة  افــراد  إن  لفسانيا، 
يؤدون واجب الحراسة في بوابة 
من  بــالــقــرب  الــشــمــالــيــة  سبها 
حين  النفطي،  سبها  مستودع 
الــزجــاج  معتمة  ســيــارة  جـــاءت 
أبلغوا  رجـــال؛  ثــالث  يستقلها 
بــوجــود استيقاف  الــقــوة  أفـــراد 
بين  الرابط  الطريق  على  أمني 

سبها وتمنهنت.
 وأضاف : الشريف أن األفراد 
المكان  نحو  مــبــاشــرة  تــوجــهــوا 
الذي تتواجد به البوابة الوهمية، 
بوابل  أمــطــروا  وصولهم  وقبل 
ثالثة  إثرها  قتل  الرصاص  من 
تم  ـــذي  ال ــع  ــراب ال وجـــرح  منهم 
نقله لمركز سبها الطبي  ونفى 
التي  المجموعة  بهوية  علمه 
أنهم  موضحا  الكمين،  نصبت 
وجدوا السيارة المعتمة محترقة 
السابع  مــدرســة  مــن  بــالــقــرب 
عشر من فبراير الثانوية بشارع 
جمال عبدالناصر وسط مدينة 
جارية  التحقيقات  وأن  سبها، 

لكشف مالبسات الحادث.
الناطق  أّكد  السياق  ذات  وفي   

باسم مركز سبها الطبي أسامة 
المركز  أن  لفسانيا،  ــي  ــواف ال
القوة  مــن  قتلى  ثالثة  استقبل 
الثامنة، في حين توفي الجريح 
ــذي جــاء بــه رفــاقــه فــي قسم  ال

الطوارئ متأثرا بجراحه. 
أفــراد  الوافي أن أحــد  وأوضــح 
للقتيل  المرافقين  الثامنة  القوة 
أطلق وابال من الرصاص داخل 
قسم الــطــوارئ، أصــيــب جــراء 
ذلك ثالثة مواطنين وعنصر من 
عن  المسؤولة  األمنية  الغرفة 

حماية المركز.
 وأضاف :أنه قد تم نقل ثالث 
في  مستشفيات  إلـــى  حــــاالت 
الحالة  تتلقى  بينما  ومصراته، 
الرابعة العالج في قسم العناية 

الفائقة بالمركز.
 وأشار: إلى أن المركز يواصل 
عــمــلــه بــوتــيــرة اعــتــيــاديــة عــدا 
بسبب  الــطــوارئ  قسم  إغـــالق 
االضطراب األمني الذي شهده، 
الطبية  ــم  األطــق أن  أّكـــد  كــمــا 
والــطــبــيــة الــمــســاعــدة تــواصــل 
عملها في جميع أقسام المركز، 
ــا مــواطــنــي الــمــديــنــة إلــى  داعــي
عدم الدخول للمركز بأسلحتهم 

تجنبا لوقوع اختراقات أمنية.
التابعة  الثامنة  القوة  أن  يذكر   
تأسست  قــد  كانت  ليبيا  ــدرع  ل
ـــغ عـــدد  ـــل ـــب عــــــــــــام2012، وي
 1900 مــن  ــر  ــث أك منتسبيها 

عنصر.

بالحكومة  المحلي  الحكم  وزيـــر  أفتتح 
المهدي"  الفاروق  "محمد  المؤقتة  الليبية 
مساء الخميس الماضي مقر وزارة الحكم 
حضور  وســط  بــنــغــازي،  بمدينة  المحلي 
بمدينة  البلدي  بالمجلس  شخصيات  عدة 
المدينة،  ومشائخ  اعيان  وكذلك  بنغازي، 
المجتمع  ومكونات  مؤسسات  من  وعــدد 

المدني . 
التذكاري  الشريط  بقص  المهدي  وقــام 
من  لجميع  شكره  موجها  الجديد،  للمقر 
ساهم في انجاح هذا االفتتاح، وأثنى على 
ساعدوا  الذين  الوطن،  أبناء  من  الخيرين 
كأول  منه  تنطلق  مقر  إيجاد  على  ــوزارة  ال
وزارة تباشر مهامها من )ام المدائن بنغازي 

 .)
وناشد المهدي وزراء الحكومة إلى ضرورة 
العصية  بنغازي  مدينة  إلى  مقراتهم  نقل 
لكي تكون بادرة مطمأنة، و الوقوف والدعم 

ومشائخ  أعيان  أن  ُيذكر  المدينة.  ألهالي 
لوزير  مطالب  بعدة  تقدموا  بنغازي  مدينة 
الحكم المحلي كان من أبرزها ، حل مشكلة 
بلدي  ومسائلة  النظافة  وملف  النازحين 
بنغازي وتكليف جهاز وتطوير المدن بنغازي 

بإتمام المشاريع . 
مطالبين بضرورة انشاء لجنة طوارئ تحت 
حل  إلــى  ،ونبهوا  المحلي  الحكم  أشــراف 
مشكلة المرتبات المتأخرة منذ حوالي 21 
لملف  النظر  في  االســـراع  وأيضا  شهرا، 

الوحدات السكنية بمنطقة جردينة . 
ــام الــحــفــل عــقــد الــمــهــدي عــدة  وفـــي خــت
اجتماعات ضمت إلى جانبه العميد توفيق 
الــمــســمــاري نــائــب رئــيــس جــهــاز الــحــرس 
العرفي  ونــيــس  ،والــعــقــيــد  بليبيا  الــبــلــدي 
رئيس فرع جهازالحرس البلدي بنغازي كما 
أجرى لقاء ضم عدد من منظمات المجتمع 

المدني بمدينة بنغازي.

في  الثامنة  القوة  من  أف��راد  أرب��ع  مقتل 
كمين بسبها

أفتتاح مقر وزارة الحكم المحلي ببنغازي  

 جمعية صديق الطفل تحتفي باليوم العالمي لكتاب الطفل
      نظمت جمعية صديق 
بمناسبة  احــتــفــاال  الطفل 
اليوم العالمي لكتاب الطفل 
ــصــادف الــثــانــي  و الــــذي ي
و   ، عــام  كل  أبريل من  من 
ذلك بمدرسة فزان الثانوية 
بمشاركة  الجديد  بمنطقة 
روضة طيور الجنة وروضة 

االبتسامة و روضة اقرأ .
 ويقول : عبد القادر الناجم 
رئيس جمعية الطفل صديق 

الكتاب" نظمت الجمعية هذا االحتفال بالتعاون 
مع روضة طيور الجنة وروضة المستقبل ورضة 
شمس الغد التي اعتذرت عن الحضور لظروف 

خارجة عن إرادتها .
 وأضاف: " فاعليات هذه االحتفالية انقسمت 
إلى فترتين صباحية ومسائية  الفترة الصباحية 
قدمها  وعروض  فنية  وفقرات  كلمات  تضمنت 
رياض األطفال بالمدينة باإلضافة إلى معرض 

لكتاب الطفل ، وجلسة حوارية 
حول ثقافة الطفل .

المسائية  الفترة  أمــا  وتــابــع: 
قـــراءة  االحــتــفــالــيــة  تضمنت 
ــأطــفــال  ورســــم و أشــغــال  ل
يدوية ومسابقات،  وهنا أتقدم 
فزان  لمدرسة  الشكر  بجزيل 
لهذا  الستضافتها  الــثــانــويــة 

االحتفال.
كجمعية صديق  نحن   : وذكــر 
ـــه  يجب  الــطــفــل " أعــتــقــد أن
علينا المبادرة في زرع محبة  الطفل للكتاب عن 
طريق اختيار الكتب التي تجذب الطفل وكذلك 
تهيئة المكان المناسب لها حتى تجذب الطفل 

وتشده وتجعله يشعر بالراحة والطمأنينة .
فيها  تحتضن  التي  ولــى  األ  المرة  أنها  يذكر 
العالمي  باليوم  الثانوية احتفالية  مدرسة فزان 

للطفل .
فسانيا: موسى عبدالكريم   
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وجه رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل 
إلى المبعوث األممي مارتن كوبلر رسالة حذر فيها من 
التداعيات السلبية الخطيرة التي قد تنجم عن الخرق 

الفاضح والمتعمد لالتفاق السياسي.
لجنة  دعوة  األممي  المبعوث  من  جبريل  وطلب   
الحوار إلى اجتماع ” عاجل وطارئ ” التخاذ اإلجراءات 
من  المزيد  وت���دارك  ال��خ��رق،  ه��ذا  بمعالجة  الكفيلة 

التداعيات السلبية.
أعضاء  من  مجموعة  قيام  أن  جبريل  وأوض��ح   
المؤتمر الوطني بإعالن تشكيل مجلس الدولة وتعديل 
له،  السياسي  االتفاق  وتضمين  الدستوري،  اإلع��الن 
باإلضافة إلى انتخاب رئيس ونائبين لهذا الجسم الذي 
ولد قبل وقته، يعتبر اعتداء على صالحيات السلطة 
مضيفا  االتفاق،  عليها  نص  التي  الوحيدة  التشريعية 
عملهم  المقترحة  الحكومة  أعضاء  بعض  مباشرة  أن 
قبل نيل ثقة مجلس النواب، يمثل هو اآلخر استفزازا 

واستهتارا ببنود االتفاق السياسي.

■ فسانيا/ زهرة موسى
في  بسبها  المدني  المجتمع  مؤسسات  نظمت 
األيام القليلة الماضية حفل تأبين للراحل محمد عبد 
قاعة  في  وذلك  ليبيا،  أح��رار  جمعية  رئيس  الرحمن 
الناشطين  بعض  التابين  حفل  وحضر  اللغات،  مركز 
الجنوبية  بالمنطقة  المدني  المجتمع  مؤسسات  في 
ولفيف من المثقفين واإلعالميين وباإلضافة إلى عائلة 
وأصدقاء المغفور له... وقال فيتورى عبدالسالم نائب 
أن   : سبها  المدني  المجتمع  مؤسسات  اتحاد  رئيس 
التنظيم لهذا الحفل هو أقل ما يمكن أن نقدمه لروح 
التنظيم  في  جهات  عدة  معنا  تعاونت  حيث  فقيدنا، 
للحفل، الذي كان بدافع الحب والعالقة األخوية التي 
تربطهم بالفقيد فلهذا ال يمكنني أن أذكر أو أخصص 

هذا العمل ألي شخص أو أي جهة معينة.
جدا  جيدا  الحضور  كان  لله  الحمد   : وأض��اف   
البعض  قطع  قد  مالحظ  هو  وكما  وعطائه،  بتفاعله 
اللحظات...  مسافات طويلة لحضور ومشاركتنا هذه 
أن  المسه  أو  محمد  يحب  من  كل  من  أتمنى   : ون��وه 
نهجة،  على  يسير  وأن  والغفران  بالرحمة  له  يدعوا 

ونسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته.
إلى  انتقل  الرحمن  عبد  السيد محمد  بأن  يذكر 
إصابته  إثر  الماضي  فبراير  23/م��ن  في  ربه  ج��وار 

بسكته قلبية مفاجئة.

جبريل يحذر من تداعيات الخرق الفاضح 
والمتعمد لالتفاق السياسي

حفل تأبين للراحل )محمد العياط(

قوات في طرابلس لمكافحة الجريمة 
مسلحة  ق��وات  انتشار  مؤخرا  طرابلس  شهدت 
بالعاصمة،  المتشددين  لمكافحة  وذلك  شكلت حديثا 
وبهدف القبض عليهم ومنع أي تنفيذ للهجمات التي 

من شأنها زعزعة االستقرار بالمدينة.
حيث تتألف قوة الردع الخاصة من لواء يضم أكثر 
من ستمئة رجل، ينصب تركيزهم على مكافحة الرذيلة 

والقضاء على تنظيم داعش.

ندوة عن أدوار التبو الجهادية ضد الغزو اإليطالي والفرنسي

األمم المتحدة : الدستور "نقطة تحول في مسيرة ليبيا نحو الديمقراطية"

معاً لبناء الجنوب الليبي
■ فسانيا / زهرة محمد 

لتوعية  ليبيا  ارتقاء  منتدى  نظم 
مبادرة معا  لمناقشة  ملتقى  والتثقيف 
لبناء الجنوب الليبي، وذلك في األيام 
بمدينة  الشعبي  ب��م��س��رح  ال��م��اض��ي��ة 
سبها، وحضر الملتقى بعض الناشطين 
وكذلك  المدني  المجتمع  بمؤسسات 
إلى  باإلضافة  القانون  رج��ال  بعض 
بالشأن  والمهتمين  المثقفين،  بعض 

العام للمنطقة.
رئيس  الفرجاني(  )أحمد  وق��ال 
ه��ذه  تسعى   : ليبيا  ارت��ق��اء  م��ن��ت��دى 
المبادرة إلى تشكيل مجلس استشاري 
يعمل هذا المجلس على ثالث جوانب 
مهمة للمواطن في المنطقة الجنوبية 
والجانب  االجتماعي  الجانب  وه��ي 

للوضع  النظر  فعند  االقتصادي،  والجانب  األمني 
تعقيد  أكثر  الجنوبية فتجدها  المنطقة  األمني في 
الرئيسي  والسبب  البالد،  في  المناطق  باقي  من 
نجد  وه��ك��ذا  الشباب  بطالة  ه��ي  المشكلة  لهذه 
ارتباط بين مشكلة األمنية واالقتصادية، ولهذا فإذا 

وفرنا فرص عمل للشباب فأننا سنحد من انتشار 
الجريمة.

 وأضاف : سيطالب المجلس االستشاري بعدة 
الجنوبية  بالمنطقة  األساسي  تكون مقرها  وزارات 
بالمنطقة،  مصانع  ع��دة  بإقامة  سيطالب  وكذلك 
وبين المستهدفين هم أعضاء البلديات واألكاديميين 

وأيضا  وال��وع��اظ،  الدين  رج��ال  وكذلك 
المحلية  ال��ش��ؤون  ومكاتب  القانونين، 
بالمحالت، والجهات األمن والعسكرية، 
هؤالء هم المستهدفين الذين نتمنى أن 
االستشاري  مجلس  في  أعضاء  يكون 

ومتابعين له.
وذكر “ أن المجلس البلدي بالبلدية 

سبها قامت بتقديم يد العون والدعم.
 ون����وه : أن��ص��ح أه���ل ف����زان ب��أن 
أن  في  الحاجة  أمس  في  فهم  يتقاربوا 
كانت  المنطقة  فهذه  واح��دة،  يدا  يكون 
مرور  من  بالرغم  التاريخ  عبر  مهمشة 
وضعونا  أن  إال  الحكومات  من  العديد 
واحدا  الوقوف صفا  أتمنى  حاله،  على 
الساكتة  وقالت  ف��زان...  بناء  أجل  من 
الهيشي رئيسة جمعية أحرار القلعة، في 
وأنا  رائعة،  من  أكثر  المبادرة  هذه  فكرة  الحقيقة 
أدعمها وأتمنى أن ترى هذه المبادرة النور وتحقق 
على أرض الواقع، وبالنسبة للحضور كان سيء جدا 
كنت أتمنى أن تكون نسبة الحضور أكثر بكثير ألنه 
ولو  منا دعمها  تحتاج  الجيدة  المبادرات  مثل هذه 

بالمشاركة والحضور.

■ فسانيا / زهرة موسى 
التباوية  ال��دراس��ات  مركز  نظم 
بعنوان  ن��دوة  الماضية،  األي���ام  ف��ي 
الغزو  ض��د  الجهادية  التبو  )أدوار 
اإليطالي والفرنسي( وذلك بالمسرح 
الوطني بنغازي، وحضر الندوة بعض 
والمخرجين  والمثقفين  الفنانين 
ومجموعة من اإلعالميين وبعض من 

الشخصيات العامة والباحثين.
مركز  من  لبن  عبدالله   : وقال   
المركز  نظم   " التباوية  ال��دراس��ات 

هذه الندوة كنوع من التدوين لتاريخ 
لم يسمع به الجيل الجديد، وبالرغم 
أن  المركز  يحاول  الظروف  كل  من 
التباوية  الثقافة  نشر  ف��ي  يستمر 
وألن  وص���ورة  صوتا  بها  والتعريف 
فبينت  الصوت  دائما  تسبق  الصورة 
ه���ذه ال��ن��دوة ص���ورة أك��ث��ر وض��وح��ا 
وتعبيرا عن دور الذي ال يهمل لتلك 

القبائل.
 وأض���اف " ال��ه��دف م��ن الندوة 
تعريف لدور التبو الجهادي في تلك 

ال��ن��دوة  وتضمنت  الزمنية  الحقبة 
الشيخ  ع��ن  فتحدثت  م��ح��اور  ع��دة 
المينا صالح واستراتيجية المقاومة 
وأيضا محمد ملكني ودوره في البعثة 
لالحتالل  للمقاومة  وقيادته  العلمية 
الحديث  إلى  تطرقنا  كما  اإليطالي 
وكذلك  كوله،  عثمان  المجاهد  عن 
أسد  شهاي  السلطان  ع��ن  تحدثنا 
المحاور  ه��ذه  ون��اق��ش  ال��ص��ح��راء، 
األس���ت���اذ ع��ب��دال��م��ن��ع��م م��ح��ج��وب، 
واألستاذ امراجع السحاتي واألستاذة 

فوزية القديري.
 وأك����د " ال��ح��ض��ور ك���ان أك��ث��ر 
الناشطين  بعض  فحضر  رائ��ع  م��ن 
ب��م��ؤس��س��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 
ومجموعة من اإلعالميين وبعض من 

شخصيات العامة والباحثين. 
ي��ذك��ر ب��أن " م��رك��ز ال��دراس��ات 
للكتاب  معرض  بتنظيم  قام  التباوية 
وكانت الكتب المعروضة فيه تتحدث 
وكان  التبو  قبائل  وثقافة  تاريخ  عن 
ذلك في يناير الماضي بدولة مصر. 

أملها  المتحدة عن  أعربت األمم 
الهيئة  أعضاء  توافق  يشكل  أن  في 
الليبي  الدستور  لصياغة  التأسيسية 
حول مسودة مشروع الدستور " نقطة 
التنمية  نحو  ليبيا  مسيرة  في  تحول 
والديمقراطية وترسيخ احترام حقوق 
اإلنسان". وعبر المستشار الدستوري 
للدعم  ال��م��ت��ح��دة  األم����م  ب��ع��ث��ة  ف���ي 
كلمته  في  الغنام،  محمد  ليبيا،  في 
كوبلر  مارتن  عن  نيابة  ألقاها  التي 
رئيس  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
خالل  ليبيا  إلى  المتحدة  األمم  بعثة 

عمان  بسلطنة  عقد  صحفي  مؤتمر 
التوافق  يشكل هذا  أن  "في  أمله  عن 
أساسا ونقطة تحول في مسيرة ليبيا 
وترسيخ  والديمقراطية  التنمية  نحو 
واحترام حقوق  الحكم  وآليات  مبادئ 
الذي  الجهد  الغنام  وثمن  اإلنسان". 
التأسيسية  ال��ه��ي��ئ��ة  أع���ض���اء  ب��ذل��ه 
الليبي  ال��دس��ت��ور  م��ش��روع  لصياغة 
الجديد "الذي يطابق المصالح العليا 
إرس��اء  إل��ى  وي��ه��دف  الليبي  للشعب 

دعائم األمن واالزدهار". 
كما أعرب المسؤول األممي عن 

سلطنة  قدمته  ال��ذي  للدعم  تقديره 
ع��م��ان ورغ��ب��ة ف��ي ت��رس��ي��خ ال��وف��اق 

واالتفاق وتوفير كل سبل النجاح. 
سلطنة  سفير  أعرب  جانبه،  من 
بن  قاسم  السفير  ليبيا  ل��دي  عمان 
خالل  كلمته  ف��ي  الصالحي،  محمد 
مراسم الجلسة الختامية للمشاورات، 
عن أمله في أن تكون مسودة الدستور 
يضمن  ليبيا  في  جديد  عهد  "بداية 
م��ش��ارك��ة ال��ج��م��ي��ع وي��ح��ق��ق ك���ل ما 
االستقرار  نحو  تطلع  من  إليه  يصبو 

واالزدهار".

هيئة صياغة مشروع  واختتمت   
نهاية  م���ش���اورات  الليبي  ال��دس��ت��ور 
االسبوع الماضي كانت قد بدأت في 
صاللة  بمدينة  الماضي  م��ارس   19
التوافق  لبحث  عمان،  سلطنة  جنوب 
مسودة  في  الخالفية  القضايا  حول 
من  للتصويت  طرحه  قبل  الدستور 
الشعبي.  واالستفتاء  األع��ض��اء  قبل 
على  االتفاق  المفاوضات  خالل  وتم 
سيصوت  الجديد  الدستور  م��س��ودة 
عليه أعضاء الهيئة االحد المقبل في 
مقرها في مدينة البيضاء شرق ليبيا.

لعالج  الوطني  المركز  نظم  )وال(- 
أمراض السكر والغدد الصماء بكلية الطب 
بجامعة طرابلس صباح يوم الخميس 4-7-
العالمي  اليوم  بمناسبة  احتفالية   ،2016
للصحة والذي يوافق السابع من شهر أبريل 
من كل عام، ويقام هذه السنة تحت شعار" 

اهزم داء السكري". 
وتخلل االحتفالية تقديم عروض مرئية 
أعدت من قبل األطباء المختصين في مجال 
اإلصابة  أسباب  موضحة  السكري  مرض 
بهذا الداء، خاصة تناول الوجبات السريعة 
المسببة لمرض السمنة المؤدية تبعاً لذلك، 
اإلصابة بمرض السكري. وتضمن البرنامج 
العلمي لالحتفالية كذلك، مناقشة عدد من 
خطر-  في  عالمنا   - بينها  من  المواضيع 
السكري  أوق��ف��وا  العصور-  عبر  السكري 
تعريف  البدني-  والنشاط  الصحي  بالغذاء 

ال��س��ك��ري- األن��س��ول��ي��ن- ال��ع��الج ب��األدوي��ة 
تنظيم   - بالقدمين  ال��ع��ن��اي��ة   - ال��ف��م��وي��ة 

خدمات السكري. 
وح���ض���ر االح��ت��ف��ال��ي��ة ال���ت���ي أق��ي��م��ت 
ب���وزارة  اإلع��الم��ي  ال��م��رك��ز  م��ع  بالتنسيق 
هيئة  أع��ض��اء  طرابلس  وجامعة  الصحة، 
الكليات  وطلبة  بجامعة طرابلس،  التدريس 
من  عدد  إلى  باإلضافة  بالجامعة،  الطبية 

المهتمين بمرض السكري. 
ي��ذك��ر أن ع����دد ال��م��ص��اب��ي��ن ب��م��رض 
بلغ  العالم،  أرج��اء  في  المنتشر  السكري 
)347( مليون شخص، وأن معدل انتشاره 
البلدان  في  خصوصاً  االزدي���اد،  في  آخ��ذ 
المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تتوقع 
المرتبة  يحتل  أن  العالمية  الصحة  منظمة 
السابعة في أسباب الوفاة الرئيسية بحلول 

عام 2030م . 

إحياء يوم الصحة العالمي تحت شعار" اهزم داء السكري"

أص�����درت م��ج��م��وع��ة م���ن أم���ه���ات وزوج����ات 
الخميس  بيانا  بنغازي  مدينة  شهداء  وشقيقات 
رئيس  كلمة  في  ورد  ما  على  فيه  أك��دن  الماضي 
وعلى  ص��ال��ح،  عقيلة  المستشار  ال��ن��واب  مجلس 
في  المتمثلة  العسكرية  المؤسسة  دع��م  ض���رورة 
الجيش الليبي وعدم المساس بها واعتبارها خطا 
أحمر، باإلضافة إلى دعم المؤسسات األمنية بكافة 

تشكيالتها.
الحكومة  رئ��ي��س  كلمة  على  البيان  أك��د  كما 
تسليم  الثني وعلى ضرورة عدم  الله  المؤقتة عبد 
الوزارات لحكومة الوفاق إال بعد مثولها واعتمادها 
في  والمتمثلة  دوليا،  بها  المعترف  الشرعية  من 

مجلس النواب.
مجلس  تشكيل  ق��اط��ع  بشكل  البيان  ورف���ض 
مدينة  في  الماضي  األربعاء  يوم  تم  ال��ذي  الدولة 

طرابلس.

حرائر بنغازي يدعمن بيان عقيلة صالح 
ويرفضن جلسة مجلس الدولة
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محمد أحمد 

    
أ / صفيناز المحجوب                                                 

محمد أحمد

نمو الجماعات اإلسالمية في ليبيا 
  بعد أن بقرت سكاكين البغدادي 
الفرجان    قبيلة  ونساء  بطون رجال 
ــت  ــازال ــن، م ــطــاهــري والــشــبــاب ال
بعض صحف التواصل االجتماعي  
في  رئيسي  دور  له  كان  من  تغازل 
بحملة  تذكرنا  التي  سرت  مجزرة 
الصوماليين الذين جلبتهم جنراالت 
ينَس  ولم  الليبيبن  لقتل  موسيليني 
الليبيون أبداً جنود ) الصومالييـن (
باسم  منهم  الفرد  عرف   ( الذين   
مصوعي( وفي تفصيل دقيق ومتابع 
في  ونموها  اإلسالميـة  للجماعات 
العمليـة  الناحية  ليبيا اليمكن  من 
مهما  جــمــاعــة  أي  بــيــن  الــتــفــريــق 
في  ،ألنــه  والتسامح  ــوّد  ال أظهرت 
التوحش  النهاية تحمل أبشع صور 
بسيط  بشكل  ولو  تتضارب  حينما 
منطلقاً  وضعته  الذي  النموذج  مع 

للحكم .
ذلك أن وجود الجماعات المسلحة 
في المنطقـة الوسطى ليس بجديد 
عن ليبيا، ولكن تواجدها تنامى وزاد 
القذافي  العقيد  نظام  سقوط  بعد 
الجماعات  أمـــراء  مــشــاركــة   عند 
اإلسالميـة وبقوة في معارك تحرير 
ســرت تحت أســمــاء رنــانــة،  ومنذ  

يناير عام 2012 م سيطرت هذه 
في  كبيرة  مناطق  على  الجماعات 
المنطقـة الوسطى وجعلتها مناطق 
وتحت  لها  خاضعة  وحرة  مفتوحة 

سيطرتها.
فــلــقــد خــاضــت تــلــك الــجــمــاعــات 
ـــات مع  الــمــســلــحـــــة عــــدة صـــراع
ومنها  الليبي  الجيش  في  قيادات 
كتيبـة " شهداء الزاويـة المجحفلة"  
ــتــهــا حــكــومـــــة زيـــدان  الــتــي حــارب
واتهمتها  آنذاك  الوطني  والمؤتمر 
السابق  للنظام  تابعة  كتيبـة  بأنها 
وفي أول رّد للعقيد صالح أبوحليقة 

آمر الكتيبـة على التصريحات.
لرئاسـة  تابعـة  الكتيبـة  إن   " قال   
بها  الكتيبـة  وأن  العامـة  األركـــان 
جميع  مــن  الــجــيــش  أفــــراد  جميع 

أنحاء ليبيا .
وزارة  مــن  مرتباتهم  ويــتــقــاضــون 
من  الكتيبـة  هذه  وتعتبر   " الدفاع 
الساحل  في  الكتائب  وأقــوى  أكبر 
الوسطى،ونظراً  والمنطقـة  الليبي 
وباعتبارها  المدينـة  الستراتيجيـة 
والشرق  الــغــرب  بين  وصــل  حلقة 
مخازن  على  واحتوائها  والجنوب 
ــطــار ســرت  ــة ووجـــــود م األســلــحـــ

وقاعدة القرضابيـة " وميناء سرت 
فهي الحلقة األضعف في الخارطـة 
 " حــدودهــا  رسمت  التي  الجديدة 
محط  وكانت   " والجهوية  القبليـة 

أعين الجميع.  
ـــم  42 عن  وبــصــدور الــقــرار رق
والقاضي  العام   الوطني  المؤتمر 
بحماية الحقول النفطيـة إبان أزمـة 
" الجضران "  توجهت قوات تابعـة 
لقرار  تنفيذا  المدينـة  نحو  للدروع 
كتيبـة  واجتاحت  الوطني  المؤتمر 
شــهــداء الـــزاويـــة عــلــى حــيــن غــّرة  
الحقول وقتلت أربعة  من حراسها 
الــذخــائــر،   واســتــولــت على عــديــد 
وحينها انسحبت الكتيبـة من مدينـة 
رأس  مسقط  بنغازي  نحو  ســرت 
التي  "الثورة  انطالق  إبان  إنشائها 

أطاحت بحكم العقيد" 
سرت  مدينـة  ذلـــك   بعد  ولتبقى 
تلقت  التي  للجماعات  تابعـة  أرضا 
ــى سلطـة  ــل أع مـــن  كــبــيــرا  ــا  ــم دع

تشريعية في الدولة.
 ولــم تنجح قــوات الــدروع في فك 
االعــتــصــام على الــمــوانــئ آنــذاك، 
أقــوى  ــة  إزاحـــ فــي  نجحت  ولكنها 
الوسطى  المنطقـة  فــي  الكتائب 

والتي كانت لها قاعدة شعبيـة كبيرة 
بين أهالي منطقـة سرت . 

وبعد ذبذبة الكرامـة والفجر وظهور 
اسم جديد للجماعات الثيوقراطيـة 
تحت اسم تنظيم الدولة اإلسالميـة 
أصحاب  من  الشباب  عديد  انظم 
والصعاليك  والموتورين  السوابق 

والحاقدين  إلى هذا التنظيم.
 وبالرغم من إنكار العديد من أهالي 
المدينـة عن وجود ذلك التنظيم إال 
وبقوة  نفسه  عن  أعلن  األخير  أن 
تحت ا اسمه الجديد تنظيم الدولة 
مختلف  مــن  "داعـــش"  اإلسالميـة 
القوات  بعض  لتحاول  الجنسيات 
مواجهة  اإلنقاذ  لحكومـة  التابعـة 

التنظيم دون جدوى.
المدينـة  أهالي  بعض  جعل  مما   
صفحات  في  نشر  بياناً  يصدرون 
التواصل االجتماعي اليوم " كحجـة 
سرت  مدينـة  التقاعس  يريد  لمن 
آخر معاقل القذافي تسكنها عديد 
والمعدان،  الفرجان،  منها  القبائل 
ــيــمــان،  ســل وأوالد  والــــقــــذاذفــــة 
والربايع،  وافــي،  وأوالد  والورفلة، 
والحسون،  والعمامرة،  والهماملة 

شهدت أكبر مذبحة ـ

أعين  أمـــام   
القبائل  تلك 
شهد  الـــتـــي 

لها التاريخ بنضالها ضد االستعمار 
اإليطالي وتعود أسباب تخاذل هذه 
لحدوث  األسلحـة  قلّة  بعد  القبائل 
الخالف السياسي بين تلك القبائل 
ارتــكــبــت  ــتــي  ال ــفــرجــان  ال فقبيلة 
على  محسوبة  الجريمـة  هذه  فيها 
بنظام  أطاحوا  الذين  فبراير  ثــوار 
العقيد حسب نظرية أهل المدينـة 
ظل  جميعاً  الليبيين  أعين  وأمــام 
الصمت مخيماً مثلما ألجمت أفواه 
المجتمع الدولي والجامعة العربيـة 
اللتان طالما  أصّمتانا بالدفاع عن 

حقوق اإلنسان .
وكأن األرض ابتلعتهما مثلما ابتلعت 
في  مسلحـة  كتيبة   620 من  أكثر 
الوحوش  ليبيا تحمل جميع أسماء 

البريـة والطيور الجارحـة .
ببعض  الليبيين  تــربــص  وبسبب   
عديد  تخشى  االنقسام  ظــل  فــي  
ـــادات الــــدخــــول فـــي حــرب  ـــي ـــق ال
وهذا  الدولة  تنظيم  مع  استنزاف 
عن  الليبيين  تخلي  أســبــاب  أحــد 

مدينـة سرت.

  لم يكن ظهور الدواعش في المدينة النكبة 
الوحيدة التي عاشتها درنة فهي ال تزال تعاقر 
الرعب  مسلسل  بعد  النكبات  وراء  النكبات 
للرؤؤس  قطع  من  الدولة  تنظيم  قدمه  الذي 
المساجد  ساحات  في  العباد  لرقاب  وذبــح 
للمشايخ وفرض سياسة من خالفني  وتهديد 
مرعب  ككابوس  أصبحوا  حتى  عــدوي  فهو 
ولم  المدينة  أهــالــي  صـــدور  على  يجثمون 
يسلم من شرهم إال من رحم ربي ناهيك عن 
عمليات االختطاف في المدينة وطلب الفدية 
ــى أصـــبـــح مــعــظــم األهــــالــــي يــعــرضــون  حــت
أخرى  مــدن  إلــى  واالنتقال  للبيع  ممتلكاتهم 
هربا من بطش تنظيم الدولة حتى أن بعض 
كما  هيبته  ليفرض  للتنظيم  انضم  الشباب 
الجانب  مهاب  الكلمة  مسموع  ويكون  يظن 
عمليات  مــن  الــكــثــيــر  التنظيم  شــهــد  حــتــى 
فيه  انخرطوا  الــذيــن  الشباب  مــن  المبايعة 
فبعضهم  األشياء  من  الكثير  من  مستفيدين 
قام  وبعضهم  الممتلكات  أصحاب  من  أصبح 
السيارات  امتلك  وبعضهم  األراضــي  بشراء 

ومن أين لهم ذلك؟
فجأة  أثرياء  أصبحوا  أنهم  المهم  أعلم  الله   
يتسابقون  والصغار  الكبار  جعل  الذي  األمر 
وصغار  الُقّصر  حتى  التنظيم  مبايعة  على 
اإلعدادية  المرحلة  عمر  في  هم  ممن  السن 
وجامعي  كمرشدين  يعملون  أصبحوا  والذين 

معلومات للتنظيم . 
الطيبين  المدينة  ألهــل  بالفرج  الــلــه  وجـــاء 
ــام مجلس شــورى  والــذيــن نــالــوا الــويــالت وق

مــجــاهــدي درنـــة بــالــتــصــدي لــهــم وطــردهــم 
شرهم  من  المدينة  مخلّصين  المدينة  خارج 
بالتعاون مع كتيبة بوغفير  وال يزال المجلس 
مدينة  من  وأفــراد  طبرق  مدينة  من  وسرايا 
القبة يحاربون التنظيم وليس المجلس فقط 
فالكثير من شباب المدينة والذين استشعروا 
خطر التنظيم انضموا تطوعا للمجلس لقتال 

تنظيم الدولة .
ومنطقة  الفتائح  منطقة  إلــى  انــدحــر  ــذي  ال
تلك  أهالي  اضطر  مما  مائة  األربــع  مساكن 
خوفا  المدينة  داخل  النزوح  إلى  المنطقتين 
المواجهات  مــن  وخــوفــا  التنظيم  بطش  مــن 
القائمة وقد قدمت المدينة عددا كبيرا جدا 

من أبنائها الذين تصدوا للتنظيم .
وال يزال المتطوعون كل يوم يتوجهون لمحاور 
القتال وكم من شاب في مقتبل العمر استشهد 
وهو يفكك لغما من ألغام الدولة التي أصبحوا 
يزرعونها في بيوت اآلمنين وفي الطرقات وكم 
من أم فقدت ليس ابنا واحدا بل اثنين وثالثة 
بكل  استشهادهم  خبر  واستقبلت  أبنائها  من 

عز وفخر .  
ربما ما يؤلم في األمر أن الطرفين المتقاتلين 
هم شباب المدينة فمن انضموا للتنظيم من 
شباب  مــن  أيضا  يحاربهم  ومــن  ــة  درن أبــنــاء 
ولم  ضــال  لكل  الهداية  الله  نسأل  المدينة 
تتوقف مأساة مدينة درنة عند هذا الحد فقد 
استطاعت خلية نائمة تابعة لتنظيم الدولة من 
القيام بزرع عبوات ناسفة في سيارات بعض 
النشطاء السياسيين ومنتسبي مجلس شورى 

مدينة درنة إال أن المجلس استطاع التصدي 
ورغــم  عناصرها  معظم  على  والقبض  لها 
المجلس  يؤيد  من  بين  اآلراء  في  االختالف 
إن  تقال  حق  كلمة  أن  إال  يعارضه  من  وبين 
بفضل  ومنتسبيه  درنة  مدينة  شورى  مجلس 
تنظيم  خطر  مــن  المدينة  خلصوا  الله  مــن 
الدولة ونحرها لرقاب العباد في الوقت الذي 
كان العالم كله يتفرج علينا ونحن ننحر نحر 

الخراف .
 إال أن ما يبعث على الحزن هو إقفال الطريق 
من  والدقيق  الوقود  سيارات  منه  تأتي  الذي 
قبل بعض المدن المجاورة للمدينة مما يسبب 
في نقص حاد في تلك المواد وتعطيل مصالح 

الناس.
 وفي الوقت الذي نحتاج فيه الدعم ولو بكلمة 
ومخططاته  الــدولــة  لتنظيم  للتصدي  طيبة 
الطرق  بــإغــالق  الــخــنــاق  درنـــة  على  يضيق 
الرئيسية ومنع المواد األساسية من الوصول 
للمواطنين دون مراعاة للصالح العام والتعالي 
مدينة  بين  فشّتان  والتحزب  العنجهية  عن 

ترسل أبنائها ليساعدوا أهالي مدينة درنة 
في قتال الدواعش وبين من يقفل الطرق مانعا 
دخول سيارات نقل المواد األساسية للمدينة . 
ــودت درنـــة وأهــلــهــا عــلــى الــشــدائــد  ــع لــقــد ت
مع  ترابطهم  وازداد  اشتدوا  حتى  ــات  واألزم
على  طويلة  طوابير  فترى  البعض  بعضهم 
سيارته  توقفت  مــن  وهــنــاك  الــوقــود  محطة 
أزمة  ثم  الوقود  لنقص  أكثر  أو  يومين  لمدة 
الدقيق حتى أصبح الناس يحاولون االستغناء 

تزاد  واآلن  الراهن  الوضع  مع  والتأقلم  عنها 
األسعار زيادة مجنونة في ظل غياب السيولة 
عــن الــمــصــارف ووصــــول بــعــض األســـر إلــى 
ِطْرق أبواب جيرانهم طلبا للمساعدة أو حتى 

محاولة االستدانة من األقارب .
أعطى  الــمــحــالت  أصــحــاب  بعض  أن  حتى 
الدفع  على  القادرين  لغير  الغذائية  المواد 
السيولة  إلـــى حــيــن وصـــول  لــهــم  مــســاعــدة 
للمصارف لقد عانت األسر من الجوع بسبب 
أن  يمكنك  التي  الدرجة  إلى  المرتبات  تأخر 
بحثا  القمامة  بصفائح  يعبثون  األطفال  ترى 
عما يأكلونه حتى أن بعض اآلباء يقفون يوميا 
أمام المصارف لعلهم يحصلون على أي مبلغ 

يسدون به جوع أبنائهم . 
الليبيين  العظيم أن يفك كرب كل  الله  نسأل 
حتى  شيء  كل  في  بسيط  الليبي  فالمواطن 
مطالبه التي اختصرت في توفر لقمة العيش 
الوقت المحدد  وحد طموحه نزول راتبه في 
دون تأخير فهناك أناس مرضى ال يستطيعون 
تأخير موعد عالجهم فكيف إذا تأخر المرتب 
حال  يكون  فكيف  شهر  مــن  ألكثر  الشهري 

أولئك المرضى ؟
 رسالة إلى كل مسؤول في الدولة في شرقها 
البسيط  الشعب  هذا  في  الله  اتقوا  وغربها 
فلقد القى من الويالت ما تخر له الجبال وأن 

تضعوا مصالحكم في آخر.
هي  ومصلحته  المواطن  وليكن  أولوياتكم   
لمناصبكم  الســتــالمــكــم  الــرئــيــســي  ــهــدف  ال

وارحموا من في ليبيا يرحمكم الله  .

درنة تحارب الدواعش وتتحدى الحصار 
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    من الوهلة األولــى يتبادر للذهن أن 
ليبيا  في  الوضع  لمعالجة  يسعى  الغرب 
حالة  عــن  األول  المسؤول  كونه  بحكم 
م  بعد أحداث 2011  األمني  اإلنفالت 

، ولكن األمر عكس ذلك 
المشروعة  غــيــر  الــهــجــرة  فقضية     
أكبر  أنها  على  إعالمياً  صــدرت  والتي 
اإلشكاالت التي تعاني منها أوروبا نتيجة 
منطقة  تشهدها  التي  السيئة  األوضــاع 
الــشــرق األوســــط وأفــريــقــيــا ؛ هــي في 
الحقيقة ليست إال هدف يتحقق ألوروبا 

نظراً للحاجة الماسة للقوى البشرية . 
النمو  والمتابع إلحصاءات معدالت     
حجم  له  يــتــراءى  العالم  لــدول  البشري 
تزايد القوة الشبابية التي تملكها القارتين 
األفريقية واآلسيوية مقابل حجم ضعف 
هذه القوة لدى روسيا وأمركا وأوروبا ، 
األوروبــيــة الحتضان  الــدول  تسعى  لهذا 

المهاجرين غير الشرعيين 
المستقبلي  من أجل سد عجز االحتياج 
لهذه الشريحة ، وهي خطوة هامة تعكس 
عن  ألوروبــا  اإلستراتيجي  التفكير  مدى 

غيرها من القارات 
التخطيطي  الرسم  يؤكده  ما  وه��ذا     
الذي  للعمر  بالنسبة  العالمية  للجغرافيا 
أصدره راديو أوروبا الحرة وراديو ليبرتي 
في  للسكّان  العالمي  الــيــوم  بمناسبة 
العام  من  يوليو  تموز  من  عشر  الحادي 
2014م ، فقد بين هذا الرسم البياني 
من   14 سن  دون  األطفال  نسبة  حجم 
نصف  أن  تبين  وقــد   ، السكان  مجموع 
سكان النيجر دون سن 14   وبتضاؤل 
المرفقة  الــصــورة  فــي  األحــمــر  ــون  ــل ال
يتضائل معها نسبة البلدان من األطفال 

دون سن 14 
    وال��م��اِح��ظ فــي هـــذا الــرســم أن 
الدول  مجموع  بين  من  األوروبية  الــدول 
الفقيرة من هذه الشريحة ، وهذا األمر 
له انعكاساته السلبية في المستقبل على 
االقتصاد األوروبي ؛ خاصة إذا ما قابل 
هذا النقص ازدياد في نسبة الشيخوخة  
المتعلم منهم  بالشباب سواًء  فاالقتصاد 
االقتصادية  العملية  ، ألن  المتعلم  وغير 

كغيرها .
بــاألعــمــال    وتنتهي  بــاألفــكــار  تبدأ      
أن  كما   ، الشباب  نجد  وذاك  وبين هذا 
النقص الشبابي في مقابل ازدياد نسبة 
مالية  أعباء  الدولة  سيكلف  الشيخوخة 
غير منتجة في جانب الرعاية االجتماعية 
نظراً  ؛  المأخذ  هــذا  على  تحفظنا  مع 
التي  واالجتماعية  الدينية  للخصوصية 
تميز مجتمعنا  وأما كل ما قلناه لم يعد 
هناك مبرر لالحتجاج األوروبي بمسألة 
الهجرة غير المشروعة من أجل التدخل 
في ليبيا أو التأثير عليها سياسياً ، وبقي 

أن نعرف األغراض التي من أجلها منح 
يقول  قد   ، شرعيته  الرئاسي  المجلس 
قائل إن الوضع اإلنساني للمواطن الليبي 
المجلس  بهذا  للدفع  األسباب  أبرز  من 

وحكومته 
؛ ألن  مقبول  العذر غير  أن هذا     إال 
؛  الغرب  هم  المالية  األزمــة  افتعل  من 
إما بمنع غير مباشر للمصرف المركزي 
الرغم  على  األمـــوال  صــرف  في  الليبي 
لحجب  أو  الصرف  لعملية  ترشيده  من 
السيولة المالية عنه سواًء بعدم اإلرسال 
غير  أمر  وهــذا   ، بالتجمد  أو  الطبع  أو 
مقبول وماس بالسيادة الليبية ، إذ كيف 
يقبل أحفاد المختار أن تتحكم في سلطة 
أو  بحجٍة  بعينها  دول  المالي  قــرارهــم 

بأخرى 
   ونحن بهذا الرأي ال نقول بلزوم ضخ 
السيولة لحكومات منقسمة وغير راشدة  
المركزي من ضخ  المصرف  بتمكين  بل 
ترشيدي  منهج  وفــق  السائلة  ـــوال  األم
مدى  يــدرك  والغرب   ، ومحدود  واضــح 
امكانية المصرف المركزي الليبي بإدارة 

هكذا عمليات ولكنه ال يريدها .
الــمــركــزي زمــام  الــمــصــرف      فأخذ 
العملية دون أي عوائق ال يخدم مصالح 
لهذا  الغربية    االقتصادية  الشركات 
قابلت سلطات القرار الغربي عملية ضخ 
المجلس  تمكين  بلزوم  المالية  السيولة 

الرئاسي وحكومته ، 
والسكين  المرام  نيل  سبل  إال  هما  فما 
الليبية ، وأمام  الذي ستقسم به الكعكة 
مؤامرة السيولة بافتعال انتقاصها رغبة 
الموافقة  على  الليبي  الشعب  ارغام  في 
يعد  لم  الغربية  اإلرادة  مخرجات  على 

اإلنساني   بالظرف  التحجج  بــاإلمــكــان 
هذه  لنتائج  التام  بوعيه  الليبي  فالشعب 
بالغالي  التضحية  على  قــادر  المؤامرة 
ليبيا  على  الحفاظ  أجــل  من  والنفيس 
برها وبحرها وجوها ، فالمواطن يخلفه 
مواطن والجيل يخلفه جيل ولكن الوطن 
ال يخلفه وطن ، وإن ضاعت ليبيا فعلى 

الليبيون السالم .
    قرآءة التاريخ اإلنساني بات أمراً ملحاً  
مناهج  في  محتواه  إعتماد  معه  ويلزم 
علمية لتعرف األجيال الصاعدة والقادمة 
الماضي  فــي  األمــمــي  التفكير  طبيعة 
والحاضر   ولألسف إن الحديث عن هذا 
والدردشة  للخرف  انعكاساً  بات  التاريخ 
غير المنتج ، وال نستطيع أن نفهم هذا 
األمر إال في إطارين "اإلفتقار المعرفي 

والتآمر" ،
وزير  أبــداه  ما  القول هو  يؤكد هذا  وما 
تقريره  في  بنرمان  كامبل  المستعمرات 
لندن 1907م  مؤتمر  في  الذي عرضه 
منافسة  عن خطر  الحديث  بصدد  وهو 
الشرق األوسط الكبير ألوروبا الصاعدة 

آنذاك .
في  الغرب  على  الخطر  يكمن   ( بقوله 
البحر المتوسط  لكونه همزة وصل بين 
فــي شواطئه  ويعيش  ــغــرب   وال الــشــرق 
الجنوبية والشرقية شعب واحد ، تتوافر 
التاريخ واللغة والجغرافيا وكل  له وحدة 
مقومات التجمع والترابط ، وذلك فضالً 
الطبيعية  وثــرواتــه  الثورية  نزعاته  عن 

الكبيرة ( . 
السبب  التاريخي ليس هو       العامل 
الوحيد الذي يدفع الغرب للسيطرة على 
 ، وبقوة  أيضا  الحاضر  بل   ، المنطقة 

فمعطيات النمو للدول النامية تشير إلى 
الغرب  على  ــدول  ال هــذه  تفوق  إمكانية 
وتمسكوا  بالعلم  تسلحوا  إذا  خــاصــة 

بثوابتهم .
لهذا  وغيرها  أوروبــا  تخشاه  ما  وهــذا   
هذه  امتالك  دون  للحيلولة  جاهدة  هي 
الشعوب لسلطة قرارها خاصة ما تعلق 

بالجانب اإلقتصادي ، 
فهو دينها وديدنها  ولواله لما رأينا أوروبا 
كان  لما  ذلك  ولو صح خالف   ، متحدة 
عن  إزاحتها  فــي  سبباً  اليونان  افتقار 
منظومة الوحدة األوروبية  وأمام عبودية 
الغرب للمال يلزمنا الحذر ،فأموال ليبيا 
هو  نخشاه  وما   ، خطر  في  ومصادرها 
سعي الغرب لتدمير اإلقتصاد الليبي من 

أساسه  .
    ونحن عندما نتحدث عن اإلقتصاد 
ــه الــنــفــط والـــغـــاز ،  هــنــا فــإنــنــا نــعــنــي ب
لمفاصل  الــغــرب  إلمــتــالك  وسيلة  فــال 
بإفالس  إال  ــاز  ــغ وال النفط  مؤسستي 
فلك  في  تدويرها  من خالل  ماليا  ليبيا 
األزمات المتعاقبة ، فهي الوسيلة المثلى 
إلنهاء ليبيا ، فداعش وأخواتها ما قامت 
الغرب  وسيلة  فهي   ، هــكــذا  لمثل  إال 
لوضع ليبيا في قبضته ، وكل ما نخشاه 
هو تمكنها من تنفيذ أوامر تدمير حقول 

النفط والغاز .
ــرى مــن بني   ونــأســف كــل األســـف أن ن
جلدتنا من يحارب قيام الجيش والشرطة 

بحجة أنهما وسائل عودة اإلستبداد .
وفي ذات الوقت نجدهم مرحبين بحفيد 
غريسياني المسؤول األمني علي ليبيا ، 
أي عار جلبوه على البالد   هل يظنوا أن 

هذا إالختيار جاء عن عبث !!
 وهنا ال أتحدث في اإلطار الضيق 

) العالقات التاريخية الليبية اإليطالية(  
 بل في إطار أوسع من ذلك .

الليبي  األمــنــي  الملف  الــغــرب  فمنح    
اليطاليا بالخصوص هو انعكاس حقيقي 
لعودة النهج اإلستعماري وهيهات ، ومن 
نحو  شرقاً  فاليلتفت  نقول  بما  يستهن 

العراق .
 ، حاسم  والوقت   ، خطير  جد  الوضع   
لإلجماع  فاقدة  حكومات  من  وحــذاري 
الوطني والمشرعنة من الخارج   فهي لن 
تكون إال في اإلطار المرسوم   والدليل 
: هل بإمكان السراج وضع خطة واضحة 

المعالم في بناء الجيش والشرطة ؟ 
أليس هذا هو طموح الشعب ؟ 

أل���م ي��ك��ن اإلت��ف��اق ه��و خ���روج التشكيالت 
المسلحة قبل دخول الحكومة ؟

 من يحمي السراج اآلن ؟ 
هو  كما  الليبية  البحرية  ال��ق��وة  ه��ي  ه��ل 

ظاهر ؟ 

أما المليشيات المسلحة المؤدلجة ؟
 كل اقتناع أن البحرية ال تساوي شيء في 
قوتها أمام المليشيات المسلحة  ولو لم 
يكن من رضا وتوافق بينهم جميعاً على 
صالحية  المجلس  منح  لما  المصالح 

الدخول واإلقامة . 
مجلس ضعيف  الرئاسي  المجلس      
وليس هو البديل األفضل ، وليبيا اليوم 
العسكرية  مؤسساتها  بناء  إلــى  تحتاج 
ـــأســـرع وقــــت مــمــكــن بعد  واألمـــنـــيـــة ب
عن  وااللــتــفــات   ، والــتــوافــق  المصالحة 
ويؤخر  يعرقل  األساسية  الخطوات  هذه 
هو  اآلن  يلزم  ومــا   ، والبناء  االستقرار 
وعلى  العالقة  القضايا  حلحلة  ضــرورة 
رأسها الخالف السياسي الذي أثر على 
الدولة في مسماها ومبناها ، وال يتم هذا 
المتصارعة  األطراف  باجتماع  إال  الحل 

سياسياً منذ فبراير 2011م .
ويبنى  ــة  ــدول ال تستقر  فباتفاقهم    
مستقبلها ، وال استقرار في ظل الخالف 
والنشيد  العلم  على  القائم  ذلك  خاصة 
استمرار  ظل  في  استقرار  ال  أنه  كما   ،
اختزال الدولة في حدث سياسي ، فليبيا 
لإلقصاء  يكون  ولن  وللجميع   بالجميع 
 ، الحقيقي  الوطني  التوافق  مــع  محل 
والتوافق  والمصالحة  الحوار  رفض  وما 
والمستبد   ، مستبدة  إلرادة  انعكاس  إال 
صراع  إن   : الخالصة   . هالك  شك  ال 

األطراف الدولية اليوم صراع نفوذ 
    وليبيا بما تملكه من معطيات ُمَؤَهلَةٌ 
للصراع  مهم  مــحــور  تــكــون  ألن  وبــقــوة 
حرة  وطنية  إرادة  بــروز  ولعل   ، الدولي 
وشرعية هو الحل األفضل لدرء النتائج 
السلبية لهذا الصراع  فالغرب لن يتوانى 
عن أخذ مصالحه ما أمكن ، وحدود هذه 
بقدر  الوطنية  اإلرادة  المصالح تحددها 
أن  فطن  عاقل  يعتقد  وال   ، حضورها 
الغرب سيأتي بحكومة حرة تحافظ على 
الدولية  والشرعية   ، وثرواته  بلده  أمن 
مرفوضة من العنصر الوطني ما أمكن .

    كما أن الحر ال يرضى أن يكون خصيم 
أهــلــه ، ولــألســف هــنــاك مــن جــر البلد 
ويجرها إلى ماال يحمد عقباه من خالل 
المشاركة  ورفضه  لإلستبداد  تجسيده 
على  والــتــآمــر  بــل   ، السلطة  فــي  طمعا 
الدولية  اإلرادة  مخرجات  لتمكين  شعبه 
على الوطن ، كما يجب علينا أيضاً أن ال 
نركن لراح على البلد بسبب  ) الخالف 
 ) ثرواتنا  على  المحسوم  غير  الــدولــي 
ينتج  قد  مكروه  أي  عن  لنا  حائال  كونه 
استمرار  توقع  ألن   ، الــصــراع  هــذا  عن 
َيْصُدُق  ال  قد   ) الخالف   ( الحائل  هذا 
أكثر  اليوم  الدولي  الصراع  فأطراف   ،
، ولن تنجر ألي حرب عسكرية ،  رشداً 
فحكمة الدبلوماسية الغربية وضعت هذا 
الخيار خارج منظومة الحلول السياسية 
، وإذا ما كانت نتيجة صراع النفوذ على 
ليبيا قبل استقاللها ايجابية لصالحنا ، 
فإن صراع النفوذ اليوم قد يأتي خالف 

ما نشتهي ، حفظ الله ليبيا وأهلها .

 حول الشرعية الدولية للمجلس الرئاسي وحكومته التوافقية 

علي ضوء الشريف 
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إشراف: / المهدي جاتو

إعداد: عبد الباسط علي 

         سالمة عبدالهادي

  في كتابه ال للفساد أشار الدكتور منصور ميالد يونس 
الشفافية  منظمة  عن  صــدرت  التي  التقارير  أن  إلــى 
العالمية في السنوات األخيرة كان لليبيا مراتب مختلفة 
و   ،)130( رقم  ليبيا  عام 2009م سجلت  ففي  فيها 
ارتفع إلى )146( في عام2010م وواصل االرتفاع إلى 
ليبيا  )160( عام 2011 وفي عام 2013م، سجلت 
رقم )172( مما يشير ذلك إلى ارتفاع مستوى الفساد 

بشكل تدريجي وسريع. 
وبحسب التقارير الدورية التي ينشرها ديوان المحاسبة 
الليبي على موقعه الرسمي على شبكة اإلنترنت تكشف 
وخطورته  الفساد،  مستويات  التقارير  بهذه  األرقـــام 
المتمثلة في عرقلته لبناء الدولة، خصوصا بعد التغيير 
الذي حصل في فبراير 2011، حيث بلغت اإليرادات 
ما  إلــى  2012م  عــام  فــي  المحاسبة  ديـــوان  بحسب 

يقارب من 70.131 مليار دينار ليبي، وفائض بمقدار 
21.008 مليار دينار، وفي عام 2013 فقد انخفض 
عجز  وقابله  مــلــيــارا،   59.126 وبــلــغ  قليالً  ـــراد  اإلي

بواقع5.801 مليار دينار.
في  دراماتيكياً  فــارقــاً  سجل  فقد  م   2014 عــام  أمــا 
الــســنــوي، حيث  العجز  وزيــــادة  اإليـــــرادات  انــخــفــاض 
تشير التقارير النخفاض مستوى اإليرادات العامة إلى 
21.543 يقابل هذا االنخفاض عجز بواقع 22.270، 
سياسية  أسباب  إلى  ذلك  حــدوث  سبب  يرجح  وربما  
على وجه عام، وذلك لتوقف اإليرادات العامة الرئيسية 

المتمثلة في النفط.
وفيما يتعلق بالمرتبات فإن الزيادة تبين فروقاً واضحة 
بين السنوات 2010 إلى 2014، حيث كانت فى سنة 
وزادت فى سنة 2011  مليارا،  بقيمة )8.5(   2010

سنة  فى  مليارا   )16.5( إلــى  ثم  مليارا،   )15( إلــى 
2012، أما سنة 2013 فقد زادت ميزانية المرتبات 
إلى )25.5( مليارا فيما يمثل ذلك زيادة كبيرة تنخفض 

بمقدار قليل فى سنة 2014 الى )23.8( مليار، 
فى سنة 2014م تم رصد القوة العمومية للدولة إلى 
)1.524( مليون، منهم )409،464( ذوو أرقام وطنية 
تجاوزوا  عاملون   )22،552( حين  فى  غير صحيحة، 
دون سن 18  أعمارهم  عاملون  كذلك  عاماً،  سن 65 
ازدواجية  إلــى  باإلضافة   ،)602( إلــى  عددهم  يصل 
يصل  أي  عامال،   )83،391( إلى  تصل  وطنية  أرقــام 
 )516،009( إلى  القانونيين  غير  العاملين  إجمالي 

عامال.
العامة وصلت  الدولة  نفقات  أن  الديوان  تقارير  وبينت 
خالل السنوات )2012 - 2014( إلى )158،299( 

حول صرف  إعالمية  أثــار ضجة  الــذي  المبلغ  مليارا، 
هذا المبلغ دون ظهور أثر ملموس على حياة المواطنين 
وخاصة أن نفقات التنمية ارتفعت من )4.7 ( مليار فى 
سنة 2012 إلى )13.276( مليارا فى سنة 2013، 
 )13.183( من  ارتفعت  التسييرية  النفقات  كذلك 

مليارا إلى )14.231( مليارا فى سنة 2013م.
بخطوة  ليس  الواقع  وتوصيف  ــام  األرق هــذه  ظهور  إن 
سلبية، فهي الخطوة األولى لمعرفة واقع الفساد، ووضع 
تمر  التي  الحالة  معالجة  نحو  قدما  للمضي  البوصلة 
بها عملية التغيير السياسى الحاصلة، حيث إن تمكين 
دور ديوان المحاسبة وتفعيل الشفافية هي من نتاج هذا 
للحد من  الحروف  النقاط على  لوضع  وبداية  التغيير، 

مستوى الفساد.

   أثناء تأديتنا لعمل يستمر لساعات طويلة   
عن  التوقف  في  برغبة شديدة  أحياناً  نشعر 
روتينياً  العمل  هــذا  كــان  إذا  ،خاصة  العمل 
متكرر الحدوث ،وبنفس النمط ، وقد تتطور 
إلى  العمل  مواصلة  عن  التوقف  في  الرغبة 
،والبحث  برمته  تــركــه  فــي  جــديــاً  التفكير 
والتطوير  التجديد  إطــار  في  آخر  عمل  عن 
والتخلص من الملل، باعتبار أن اإلنسان محب 

للتجديد والتطوير والتغيير .
واإلرشــادات  القواعد  بعض  هنا  ونستعرض 
التوتر  من  التخلص  في  تساعدك  قد  التي 
اللذان إذا استمرا سيؤديان إلى عدم  والقلق 
،أو  المطلوب  الوجه  على  العمل  أداء  اكتمال 
سيؤديان إلى انخفاض معدل اإلنتاجية ،ومن 

أهم هذه القواعد ما يلي: 
ال��ق��اع��دة األول���ى: هــي عـــدم االســتــســالم 
يساور  الــذي  الرضا  وعــدم  بالملل،  للشعور 
العامل  في عمله، بل على العامل أن ال يتوقف  
المتاحة  الممكنة  الــوســائــل  اســتــغــالل  عــن 
ليتكيف معها ،وليكتشف بذلك  نقاط إيجابية  
روحه  من  ويرفع  أداؤه  ليتحسن  ستساعده 
المعنوية، ألن  الموظف أو العامل لو شعر بأن 
كاٍف  بشكل  ممتعاً  ليس  عمل  من  به  مايقوم 
،فسيكون بالضرورة مصدر ملل وقلق دائمين 
له حتى لو تقاضى مرتبه في موعده المحدد 

نهاية كل شهر ..
أن  من  فالبد   .. الراحة   : الثانية  القاعدة 
ليرتاح  وكافيا  ومهما  مناسبا  وقتا  يخصص 
وقته  نصف  قــضــاء  بعد  والــمــوظــف  العامل 

يمكن  الــوقــت  هــذا  ،وفــي  للعمل  المخصص 
العمل  فــي  أقــرانــه  مــع  يتقابل  أن  للعامل 
من  فيه  يرغب  ما  ،ويتناول  معهم  ويتحدث 
أخذ  وقد  لعمله  ليرجع  ومشروبات  مأكوالت 
أكمل  على  ،فينجزه  الراحة  من  مهما  قسطا 

وجه.   
القاعدة الثالثة : هي ضرورة االبتعاد عن 
العكس  على  ،بل  العمل  تأدية  أثناء  السلبية 
الكافي  بالقدر  العامل  يتمتع  أن  يجب  تماما 
من اإليجابية والمبادرة ليتخلص من الطاقات 

السلبية التي تجره جراً للملل من عمله وتجعله 
فاقداً تماماً للقدرة في أن يستمر فيه.

وهي قاعدة مهمة جداً  القاعدة الرابعة:    
على  الــجــلــوس  ــة  ــداوم م بــعــدم  فيها  ينصح 
يجب  بل  دقيقة،  عشرين  من  ألكثر  المكتب 
التحرك والمشي لمسافات قصيرة كل ثالث 
التمارين  بعض  ممارسة  ،وإمكانية  ساعات 

الرياضية البسيطة أثناء دوام العمل.
ضــرورة  فــي  تتمثل  الخامسة:   القاعدة   
تناول وجبة غذاء صحي خالل ساعات العمل 

استعادة  من  العامل  يتمكن  حتى  الرسمية، 
تركيزه ويتمكن من مواصلة عمله باقي اليوم 
الوجبات  تناول  عن  العامل  يبتعد  أن  ،ويجب 
يصاب  ال  حتى  الدهون  كثيرة  أو  السريعة، 

بالتخمة والكسل ،بسبب هذه األطعمة
تجديد مكان العمل قاعدة مهمة

العمل  مساحة  تجديد  وجــوب  في  تتلخص    
الــخــاصــة بــالــعــامــل بــيــن فــتــرة وأخــــرى، ألن 
العمل  في  الجلوس  مكان  وتغيير  التجديد 
وسيلة ممتعة، ويمكنها أن تساهم بشكل كبير 
في التقليل وفي كسر  الرتابة والملل، ويمكنها 
في  وكبير   إيجابي  بشكل  تساهم  أن  أيضا 
تعديل مزاج  العامل   كما يمكن جداً أن يبادر 
العامل بتزيين مكتبه ومكان عمله  برسومات 
أشخاص  صــور  يضع  وأن  جميلة،  ولــوحــات 

يحبهم في مكان عمله.
في  وكبير  مهم  دور  لها  أيضا  الموسيقى   
الرتابة  مــن  والــخــروج  العمل  إنــجــاز  تسهيل 
والتوتر والتخلص من القلق، والموسيقى أيضا 
تحفز على أداء المهام وتساعد على إنجازها 
بنشاط،كما أنها  تخلق بيئة جديدة فى  مكان 
العمل ،وتخفف إلى حد كبير من حدة التوتر 
ينعكس  كله  وهــذا  العمل،  ضغط  وسلبيات 

بشكل مباشر على حجم العمل وجودته. 
السلبية   الــــحــــوارات  فـــي  الـــخـــوض  تــجــنــب 
يجهلها  مهمة  قاعدة  المزعجة  والنقاشات 
نقاشات  في  وقت  قضاء  أن  ،ذلــك  الكثيرين 
مع زمالء العمل، والتركيز عن نقاط ضعفهم 
يسبب لحد كبير في خلق أجواء متوترة يصعب 

بروح  يتحلى  أن  العامل  على  ،لذلك  تداركها 
المبادرة ،ويتجنب الوقوع في عثرات وأخطاء 
ابتعد من األساس في  لو  تجنبها  يمكن جداً 

الخوض في أخطاء غيره.
البحث عن عمل آخر قاعدة مهمة 

ال  الحالي  عمله  أن  العامل  شعر  حــال  فــي 
دائما   يسعى  أن  للعامل  يمكن  ،لذلك  يناسبه 
بها،  يعمل  جديدة  عمل  فرصة  عن  للبحث 
حتى يشعر بالمزيد من الحماس والقدرة على 
تماما  أنه عاجز  يتأكد  وذلك عندما  العطاء، 

عن تحقيق أهداف العمل المرجوة.
وأخيرًا 

 يحب على العامل أن يفكر ملّيا قبل أن يخسر 
العمل قد ال  أن روتين  عمله، وأن يعي جيداً 
يكتشف  ربما  بل  ذاته،  بحد  الممل  هو  يكون 
أن العامل نفسه عاجٌزً ولم يتمكن من تحقيق 

النجاح وإنما فشل في أن يحب عمله .
فالرغبة بإنجاز العمل على أكمل وجه للعمل 
الكافي   بالشكل  المطلوبة  النشاطات  وإنجاز 
قد ينتج عنها أحياناً بتكوين الصداقات داخل 
بين  والــتــعــاون  التنسيق  ويتم  العمل،  مجال 
العامل وكل زمالءه بكل مودة ومحبة ليحققوا 
معا إنجازات مشتركة، تعود بالنفع عليهم كلهم  
والروتين،  والقلق  التوتر  حــدة  من  وتخفف 
العامل  أمــام  فسيحاً  الطريق  وتفتح  وتسهل 
الملل بل وليتحصل على ترقية  ليتخلص من 
في عمله ، لذلك يجب على العامل  التفكير 
أن تخسر  قبل  كاٍف، فكر جيداً  مليا وبشكل 

عملك .

كــــــــــيــــــــــف تـــــــــنــــــجـــــــــز عـــــــمـــــــلك بـــال مـــــــــلل ؟

حــــــصــــــاد الــــــفســــــــاد !    
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متابعة :علي خميس :إيمان حسين

ــرس مـــن أجــل  ــغ ــار ن   تــحــت شــع
بنغازى  مدينة  شباب  نظم  بنغازي 
ــبــلــديــة  ــد ال تــحــت إشـــــرف عــمــي
عدد  فــي  تطوعية  نظافة  حملة 
بالمدينة  ــاء  واألحــي المناطق  مــن 
تتبعها حملة تشجير تحت إشراف 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  قطاع 

والبحرية بنغازي .
تقول: نيروز العوامى "مبادرة منهم 
مدينة  شباب  نظم  لمدينتهم  وحبا 
المجلس  مــع  بــالــتــعــاون  بــنــغــازي 
البلدي بالمدينة حملة نظافة عامة 

وتشجير .
وذلك بعد أن اشتكى سكان المدينة 
الشوارع  في  القمامة  تكدس   من 
وذكــر  والــمــنــازل  المحالت  وأمـــام 
ضواحي  بعض  هناك  أن  السكان 
في  القمامة  فيها  منتشرة  المدينة 

كل مكان وبشكل كبيير .
كــمــا ونــخــشــى بـــأن تــكــون مشكلة 
بيئية  بكارثة  تهدد  القمامة  تكدس 

في المدينة .
بنغازي  القمامة في  فقد أصبحت 
تجولت  كلما  حيث  طبيعيا  شيئا 
وجــــــدت أمــــامــــك أكــــداســــا مــن 
الطريق  قــارعــة  على  المهمالت 
هي  تسلم  لــم  المؤسسات  وحتى 

األخرى من هذا" 
صرف مرتباتهم سابقا

موظفو  "كـــان  الــعــوامــى   : تضيف 
يقومون  للنظافة  العامة  الشركة 
المدينة  لشوارع  تنظيف  بحمالت 
بعد أن تم صرف مرتباتهم سابقا 
ولكنهم أوقفوا عملهم نتيجة لوقف 
مدينة  ســكــان  ــحــن  ون مــرتــبــاتــهــم 
من  الوحيدون  المتضررون  بنغازي 

هذا الموضوع.
 فكما تعرفون خطر تكدس القمامة 

على البيئة.
 وأن تكدس القمامة واألوساخ في 
وأحيائها  المدينة  شـــوارع  عديد 

المختلفة .
"واستطردت  كبيرة  مشكلة  تشكل 
قائلة "من خالل منبركم اإلعالمي 
بنغازي  شــبــاب  لكل  أتــوجــه  الــحــر 

بنداء .
وقفة  يقفوا  أن  عليهم  أن  حيث 
مع  يقفوا  وأن  لمدينتهم  جــديــة  
األزمة  هذه  فى  المحلي  المجلس 
النقل  ــارات  وســي اآللــيــات  بتوفير 
بشكل  الــعــامــة  الــخــدمــات  لشركة 

مؤقت .
الجديدة  اآلليات  وصول  حين  إلى 

ونقوم بحمالت تشجير للمدينة"

مرتبات  ص��رف  ف��ي  االن��ت��ظ��ام 
العاملين بالشركة

" نحن نعاني  إبراهيم صالح  يقول 
من مشاكل كثيرة جعلتنا نقصر في 
أداء عملنا حيث أن مقرات الشركة 
اآلالت  وسرقة  النتهاكات  تعرضت 
مقراتها  بعض  وتخريب  والمعدات 
من قبل أصحاب النفوس الضعيفة 
إبان حرب التحرير والتي أدت إلى 
عملهم  أداء  عن  الموظفين  عجز 
بالصورة المطلوبة ونحن كموظفي 
ــجــهــات ذات  ــة نــطــالــب ال ــشــرك ال

االختصاص في الحكومة .
وتوفير  مطالبنا  تلبية  ــضــرورة  ب
واآلالت  ــمــعــدات  وال اإلمــكــانــيــات 
في  ــتــظــام  االن وضــــرورة  للشركة 
بالشركة   العاملين  مرتبات  صرف 
مدينة  نــظــافــة  عــلــى  للمحافظة 
ــعــانــي مـــن قلة  ــازي فــنــحــن ن ــغ ــن ب
المعدات  في  ونقص  اإلمكانيات 
واآلالت وعدم االنتظام في صرف 

المرتبات"
ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة وال��ع��ام��ل��ون 

بالشركة متهمون
ي��ق��ول:  ع��ص��ام ال��م��غ��رب��ي "أنــا أتهم 
بالشركة  والعاملين  النظافة  عمال 
القمامة فبسبب إضرابهم  بتكدس 
ملوثة   مدينتي  العمل أصبحت  عن 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أتهم 
مرتباتهم  تعطهم  لم  ألنها  الدولة 
وجه  أكمل  على  بعملهم  ليقوموا 
من  الكثير  وجـــود  الحــظــت  فــقــد 
بالقرب  تقع  المستشفيات  محارق 

يؤثر  مــا  السكنية  التجمعات  مــن 
سلبياً على البيئة بسبب االنبعاثات 
الغازية السامة واألبخرة التي تسبب 
بعض األمراض منها الحساسية و 
التنفسي  والجهاز  العين  أمــراض 

للسكان المجاورين للمستشفيات"
النفايات

يستطرد المغربي قائال"إن النفايات 
غير  المواقع  في  عشوائياً  ترمى 
النظامية وفي بعض األحيان ترمى 
نسبة غير قليلة خارج المواقع غير 
والطرقات  كالشوارع  المخصصة 
ــعــدم وجــــود نــظــام رقــابــي وقلة  ل
المستخدمة  التخصصية  اآلليات 
مقارنة  النفايات  إدارة  عملية  في 
ــيــاجــات الــمــطــلــوبــة وفــقــا  ــاالحــت ب
للمقاييس العالمية وافتقار المواقع 

المؤقتة .
والسيطرة  الــرقــابــة  وســائــل  إلـــى 
وعدم وجود سجالت خاصة بكمية 
وكميات  جمعها  تم  التي  النفايات 
إلى  والمنقولة  المرفوعة  النفايات 

مواقع الطمر الصحي.
 كما تمثل مناطق تكدس النفايات 
ــمــنــاطــق الــســكــنــيــة مــرتــعــا  فـــي ال
أنواع  و  والقطط  السائبة  للكالب 
ما  للحشرات  إضــافــة  ــوارض  ــق ال
في  األمـــراض  انتشار  فــي  تسبب 
األحياء السكنية مثل مرض الحمى 

السوداء"
شارع الفويهات

الدرسي  إسماعيل  صالحة  تقول 
من سكان شارع دبي بمدينة بنغازى 

"مازال شباب الفويهات شارع دبي 
للمرة  بخروجهم  مجددا  يذهلوننا 
الثالثة فجرا لنظافة ورّش األرصفة 
وأبـــــــواب الـــمـــحـــالت واألشـــجـــار 
حتى  بجهة  جهة  الــشــارع  ونظافة 

ينظف الشارع بأكمله 
وكان على رأسهم محمود الجهمي 
المقصبي  بشير  الريس  وشاركهم 

وأغلب شباب المنطقة "
العمل الجماعي

ليست  "بــنــغــازي  الــدرســي  تضيف 
هي  بل  فيها  نعيش  مدينة  مجرد 
عندما  قلوبنا  فــي  تعيش  مدينة 
العمل  وروح  لــالبــتــســامــة  تــنــظــر 
الجماعي لدى هؤالء الشباب الحّي 
إظهار  يواصلوا  أن  أال  أبَــوا  الذين 

الروح اإليجابية .
تنظيف  فــي حــمــالت  ــمــروا  واســت
الــقــمــامــة داخـــل شـــارع دبـــي رغــم 
المحنة والظروف وقلّة اإلمكانيات 

وصعوبة التنقالت.
 فــبــارك الــلــه فــي كــل مــن ساهم 
بــجــهــده ووقـــتـــه ومـــالـــه فـــي تلك 
ــم بــــأن بــنــغــازي  ــحــمــالت فــاعــل ال
ستتعافى وتنهض ومعها كل الوطن 

بإذن الله "
أخيرا ..

يشار بأن الحملة استهدفت شريحة 
واسعة من شباب األندية والمجتمع 
المدني ومفوضية الكشافة وقطاع 

التعليم.

مبادرًة  مّنا وُحّبا ملدينتنا :

      نـــــغــــــــرس مـــــن أجـــــل بــــنــــغــــــازي

     موقف )1(
 الحياة مسرحية طويلة مليئة 
بــمــشــاهــد الــخــيــر ومــشــاهــد 
وأزلــي  قائم  والــصــراع  الشر 

بينهما حتى يأذن الله ويأتي يوم ال ينفع فيه ندم وال 
من  وانتزع  نفسه  فى  الشر  حارب  لمن  فطوبى  توبة 

ذاته الحقد والضغائن وتحرر من لذة االنتقام .
أقول هذا وأنا أرى صراعات تغذيها مصالح وتذكيها 
القنوات  بعض  تتصدر  نفع  وال  لها  جــدوى  ال  آراء 
تعمق  االجتماعى،   التواصل  مــواقــع  أو  اإلعالمية 
الخالف واالختالف وتعبث بمشاعر أبناء وطن واحد 
بل فى بعض األحيان أبناء أسرة واحدة ومن بين تلك 
األصوات الناطقة بغير علم  أو بما يعبر عنه بالحق 
الذى يراد به الباطل تطالعنا مواقف ألشخاص يعجز 
بلسان  أصحابها  ينطق  –مواقف  وصفها  عن  القلم 
أمور  لمعالجة  واللين  والعفو  والتسامح  للود  يدعو 
في  أقوالهم  يصيغون  أنــاس  هم  واالختالف  الفرقة 
والغموض  اللبس  وتزيل  النظر  وجهات  تقرب  كلمات 
تحليلهم  الشقاق   وإبعاد  النفوس  تهدئة  وتسهم فى  
الله وإصالح  لألمور منزه عن كل غرض سوى ِرضا 
ذات البين بين العباد  فكثرة الجدال  ال تحقق غرضا 
وال تجلب نفعا ونحن في هذه الظروف العصيبة التي 
تمر بها بالدنا ما أحوجنا  إلى مثل ه ؤالء الخّيرين 
الذين يسعون فى الخير لينطقوا بلسان الحق ويحثوا 
على التآلف والبناء ويسطروا دروسا مستفادة لكل ذي 

نفس خّيرة وضمير حّي .
  موقف )2( 

الوفاء صفة حميدة  تحمل معنى التكريم والعرفان و 
تذكرنا بفضل اآلخرين علينا فمن ليس له ماٍض  ال 
مستقبل له ففي احتفالية جائزة سبتيموس التي أرسى 
قواعدها اإلعالمي المتميز )سليمان قشوط ( تجسد 
القامات  عديد  دعــوة  خالل  من  الوفاء  لــذاك  معنى 
متعاقبة  مسيرة  عبر  اإلعــالم  مجال  فى  الشامخة 
لرواد شقوا طريق نجاحهم  باإلصرار والمثابرة رغم 
كل ما شاب مسيرتهم من عراقيل وصعاب وحظيت 
كما غيري ممن حضر  بلقاء باقة من تلك القمم التى 
عملنا مع  ها أو استمتعنا بأعمالها وقد ساد اللقاَء 
والغد  األمس  إعالمّي  بين  والتجانس  األلفة  من  جوٌّ 
الذين تواجدوا  فى حدث إعالمى بدأ يرسم طريقه 
لم  للحاضر  تقييمه  جانب  إلى  فهو  راسخة  بخطى 
ُيغفل الماضى وجّسد الوفاء واقعا بدعوة كل من عمل 
وأبدع وثابر في خضم اإلعالم والفن الراقي وأرسى 
الساعين  مع  جنب  إلــى  جنبا  الماضى  فى  دعائمه 
اليوم من أجل النجاح وإكمال المسير فارتسمت لوحة 
متناغمة جمعت أجياال متالحقة تسعى لطبع بصمة 
الجياشة  العواطف  تلك  الحياة وسرني  ما في جدار 

التي سادت وتصدرت المشهد.. 
 فشكرا لهذا الجهد الواعد والذي جمع بين الماضي 
والحاضر وأسس للمستقبل شكرا لجهود شابة عبرت 
بحماسها وتألقها عن صورة مشرقة رسمها اإلصرار 
الحالكة  الظروف  كل  رغم  والنجاح  االستمرار  على 
الجائزة  هــذه  على  القائمين  لكل  موصول  والشكر 

والداعمين لها.
   موقف )3(

تكاثفت  وقد  النابض  وروحها  الحياة  بسمة  الطفل   
الجهود العاملة من أجله فى لوحة بديعة رسم معالمها 
المهتمون بهذا الشأن فى كل المناطق  ولم يخلو يوما 
األطفال  يلونه  هناك  حفل  أو  هنا  تجمع  تصدر  من 
تداخلت  وقــد   – وأحــالمــهــم  وصــورهــم  بإبداعاتهم 
الملتقيات فى األسابيع الماضية  بين االحتفالية بعيد 
الطفل ومهرجانات الطفولة واالحتفاء بالطفل اليتيم 
– والذى يهمنا فى هذا الخصوص هو تلك الحاجة 
بمواهب  تهتم  التي  الملتقيات  هذه  لمثل  المستمرة 
والترفيه   األمر  للّعب  األطفال وهواياتهم وحاجتهم 
الذي يسهم كثيرا فى دعم نجاحهم وبناء شخصياتهم 
لتلك  والتقدير  الشكر  تقديم  إال  هنا  يسعني  وال 
من  بنصيب  أطفالنا  تخص  التي  المخلصة  الجهود 
أو  المدارس  أو  المدني  المجتمع  كمؤسسات  وقتها 
الكشافة وأقول لهم جميعا لنتذكر دائما أن االستثمار 

الحقيقي لنا هو االستثمار في أطفالنا.
 وكل العام والجميع بخير .

مــــواقــف 
د. آمال الهنقاري
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وش���ارك���ت ج��م��ي��ع��ه��ا ف���ي ج��م��ل��ة من 
جائزة  مثل  القضايا  عديد  حول  الندوات 
نوبل للسالم، وانتظارات المجتمع المدنّي، 
حقوق النساء، التربية على حقوق اإلنسان 
والّطفولة،  ال��ّش��ب��اب  حقوق  وال��م��واط��ن��ة، 
ال���ح���ق���وق االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة، ق��ض��اي��ا ال��ل��ج��وء وال��ه��ج��رة، 
االنتقالية،  ال��ع��دال��ة  ال��ف��ردّي��ة،  ال��ح��ّري��ات 
القضاء ومناهضة اإلرهاب وذلك لخلق نوع 
واألدبي  الفكري  المحتوى  في  التنويع  من 
والثقافي والمساهمة في نشر ثقافة حقوق 
اإلنسان، وثقافة الحياة، وثقافة العيش معا 
جاء  كما  الرفيع  وال��ذوق  الجمال  وثقافة 

على لسان مدير المعرض.
ولعل أبرز أحداث المعرض لهذا العام 

هي:
نوبل  ج��ائ��زة  ع��ن��وان:  تحت  ن���دوة   -
للّسالم وانتظارات المجتمع المدني، والتي 
أقيمت في فضاء حقوق اإلنسان، بالّشراكة 
مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان وشارك 
في هذا اللّقاء المنّظماُت األربع المتحّصلة 
 2015 لسنة  للّسالم  نوبل  ج��ائ��زة  على 
للشغل،  التونسي  ال��ع��ام  االت��ح��اد  وه���ي: 
وال��ت��ج��ارة  للصناعة  ال��ت��ون��س��ي  االت��ح��اد 
الّتونسّية  الّرابطة  التقليدية،  والصناعات 
للّدفاع عن حقوق اإلنسان والهيئة الوطنية 

للمحامين بتونس.
الّثقافي  بالفضاء  نقاش  حلقة  أيضا 
ح���ول ال��م��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ه��ّدد االن��س��ج��ام 
األبيض  البحر  بلدان ضّفتي  بين  الّثقافي 
الحبر"  "دروب  ف��ض��اء  ف��ي  ال��م��ت��وّس��ط، 
تحت  ثانية  ن��ق��اش  حلقة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
عنوان: "من يكتب الّتاريخ ؟" أدارها الّسيد 

فوزي محفوظ في ذات الفضاء.
الّتونسّية"  "األّي����ام  ف��ض��اء  افتتاح   -
األدي��ب  بتكريم  وذل��ك  الّثقافي  بالفضاء 
الذي  المطوي  العروسي  محمد  الّتونسي 
اّتحاد  رئيس  منصب  طويلة  لفترة  تقلّد 

الكّتاب الّتونسيين.
ليبيا ليست ضمن
 ضيوف المعرض

ال��دورة 32  تنظيم  هيئة  واستضافت 
لمعرض تونس الدولي للكتاب حوالي 36 

من  وأجنبية  عربية  دول��ة   15 من  ضيفا 
جنوب  من  أفريقيين  وبلدين  تونس  بينها 
آسيوية  و3  أوروبية  بلدان  و3  الصحراء 
وبلد واحد من أمريكا الالتينية. وهم من 
والمغرب  والسودان  ولبنان  والعراق  مصر 
وفرنسا  والكويت  والسعودية  وال��ج��زائ��ر 
والغابون  والسنغال  وإسبانيا  وسويسرا 
 113( القائمة  تونس  وتتصدر  وإريتريا 
عارضا/120 ناشرا( ومصر )44 عارضا 
ول��ب��ن��ان 24ع���ارض���ا/43  ن��اش��را(   64/
ناشرا( وسوريا )21 عارضا/27 ناشرا( 
ضيف  جناح  المشاركة.  ال��ب��ل��دان  قائمة 
ن��اش��را   426 يستقبل  ف��رن��س��ا  ال��ش��رف 

فرنسيا..
نّصار،  ناصيف  الضيوف:  بين  وم��ن 
وعلي  الضعيف،  ورش��ي��د  ب��زي��غ،  وش��وق��ي 
ب�����در، وزي�����اد ح���م���وري، وت���وب���ي ن���ات���ان، 
وعبد  الطويلة  ووحيد  س��ت��ورا،  وبنجمان 
والمشرق  الخليج  دول  الصيخان، من  الله 
والهادي قدور، ورفيق بن صالح،  العربي. 
وفوزي مالح، وفوزية الزواري، وهي أسماء 
ناتان  وتوبي  المهجر،  في  أبدعت  تونسية 
ستورا  وبنجمان  روا،  وبرينو  فرنسا  من 

مؤرخ مختص في تاريخ الجزائر.
مشاركات الضيوف منوعة ومختصة

وش����ارك ال��ض��ي��وف ف��ي ن����دوات عن 
المثقفون  اإلره��اب،  مواجهة  في  الثقافة 

نواجه  كيف  ال��ج��دي��دة،  العنف  وأش��ك��ال 
اإلرهاب السيرنيطيقي؟، اإليداع القانوني 
التعدد  اللغة في البحث األكاديمي،  ثنائية 
والعالم  سرفانتس  أدب  المنشود،  اللغوي 
العربي، الرواية والتتويجات، روافد جديدة 
في الرواية العربية، العادات والممارسات 
بين الواقع واألدب، تونس في عيون أدباء 
الشاعر  يوم  أفريقية،  مسارات  المهجر، 
محمد الصغير أوالد أحمد، المرأة الحرية، 
روايات الخيال العلمي، دروب الحبر ظالل 

متوسطية.
فضاءات تؤثث المعرض

فضاء : اقرأ
فضاء : الندوات

فضاء : األيام التونسية
فضاء : أماسي قصصية

فضاء : النشاط الفني
فضاء : الورشات

فضاء : حقوق اإلنسان
فضاء : في رحاب الكتاب التونسي

الجناح الليبي الهزيل
رغ��م ك��ل ال��ظ��روف التي ذك��ره��ا األخ 
الناشرين  ات��ح��اد  م��ن��دوب  ع��وي��ن،  محمد 
الليبيين  الناشرين  اتحاد  أن  إال  الليبيين 
آبى إال أن يشارك ولو بشيء ال يذكر من 
الظروف  هذه  الليبي،  المبدع  مطبوعات 
وألمحت  بائس  بشكل  ليبيا  أظهرت  التي 
إل��ى ع��دم وج���ود ُك��ّت��اب وأدب���اء ومثقفين 
ليبيين،خاصة وأنها لم تدعى بشكل رسمي 

للمشاركة ضمن ضيوف المعرض.
وق��د ذك��ر ع��وي��ن "أن اش��ت��راط جلب 

جلب  دون  حال  قرطاج  مطار  عبر  الكتب 
الكتب الخاصة بمؤسسات الدولة الثقافية 
عدم  بسبب  وذلك  الخاص  القطاع  وحتى 
في  ليبيا  من  تهبط  ليبية  طائرات  وج��ود 
البسيطة  المشاركة  وه��ذه  قرطاج  مطار 
التي ترونها جلبنا كتبها عبر القاهرة بعد 
للكتاب  ال��ق��اه��رة  م��ع��رض  ف��ي  مشاركتنا 

واختتم حديثه معنا بجملة )يفرج الله!(
من يكتب التاريخ ومن ينصف؟

نظم فضاء دروب الحبر حوارا ضمن 
الفضاء  ينظمها  التي  المستديرة  الموائد 
)ضيف  الفرنسي  الجناح  مع  باالشتراك 
ال��ش��رف ف��ي ال���دورة 32( ال��ح��وار ال��ذي 
فرنسي   : ب��ارزي��ن  مؤرخين   3 بين  ار  د 
بنجمان  ال��م��ول��د  وج���زائ���ري  ال��ج��ن��س��ي��ة 
المعاصر  التاريخ  في  المتخصص  ستورا 
الوطني،  التحرير  جبهة  وخاصة  للجزائر 
تاريخ  معهد  ف��ي  الباحثة  دان��ة  ب��ن  وقمر 
الحركة الوطنية، والعميد والمؤرخ الحبيب 
فوزي  هو  أيضا  مؤرخ  أداره  لو  القزدغلي 
محفوظ كان محاولة لإلجابة عن السؤال 
كانت  األجوبة  التاريخ؟  يكتب  من   : المهم 
من  مؤرخ  كل  مسيرة  لتباين  وفقا  متباينة 
المؤرخين الثالثة. وجاء في الحوار: التاريخ 
يكتبه المنتصرون/ كتابة التاريخ يجب أن 
تستند إلى الوثائق وتثبت الوقائع/علينا أن 
المواقع  ومن  المعلومات  من سيل  نحتاط 
العديدة التي تنتصب لكتبة التاريخ/ هناك 
تونس  في  التاريخ  كتابة  ملح إلعادة  طلب 
بعد الثورة /بعد الثورة لم تعد كتابة التاريخ 
حكرا على المؤرخين، التونسيون سعوا إلى 
استعادة دورهم في كتابة تاريخهم/التاريخ 

معرض تونس الدولي للكتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب الرباعي وجائزة نوبل للسالم
أقيم األسبوع الماضي فعاليات الّدورة 32 لمعرض تونس الدولي للكتاب، تحت عنوان "الّرباعي وجائزة نوبل للّسالم" بقصر المعارض بالكرم بمشاركة 273 
عارضا يمثلون 850 ناشرا وقرابة األلف ناشر و23 دولة و120 ألفا من العناوين المختلفة واستمر 10 أيام وقد خصصت مساحة 4870 مترا مربعا بالمعرض 
للحضور التونسي من جملة 8000 متر مربع وتحل مصر في المرتبة الثانية بعد تونس وتليها لبنان في المرتبة الثالثة من حيث المساحة المخصصة للعارضين 
أما فرنسا وهي ضيفة الشرف لهذا العام فقد قدرت مساحة جناحها بحوالي 200 متر مربع وقد احتفت بالِكتاب الفرنسي حيث حضر فيه عديد الّناشرين والكّتاب 
الفرنسيين الذين شاركوا في األنشطة الّثقافّية والّلقاءات األدبّية بالمعرض، وتم تنظيم برنامج ثقافي مجسما لمعاني التجديد واإلضافة، وذلك من خالل عقد 
اتفاقيات شراكة مع منظمة األلكسو والمعهد العربي لحقوق اإلنسان ومعهد سرفانتس وكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة، والمؤسسة العسكرية والبريد 
التونسي، والمكتبة الوطنية، ووزارتي التربية والتعليم العالي، ومنظمات عالمية، وجمعيات مجتمع مدني،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومكتب 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان بتونس ومكتب منظمة العفو الدولية بتونس، والمركز الدولي لعلوم اإلنسانجبيل )لبنان(.
متابعة / نيفين الهوني 
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ال يكتب مرة واحدة فحسب/ السياسيون 
ينافسون المؤرخين في كتابة التاريخ.
الّندوة الّدولّية "الّثقافة

 في مواجهة اإلرهاب"
وان��ع��ق��دت ب��ال��م��ع��رض ن���دوة دول��ّي��ة 
اإلره��اب"،  مواجهة  في  "الّثقافة  بعنوان 
على  والمحافظة  الّثقافة  وزيرة  بإشراف 
مع  بالعالقة  المكلف  وال��وزي��ر  ال��ّت��راث 
المدني  والمجتمع  الّدستورّية  الهيئات 
وم��ن��ّظ��م��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان وض��م��ت 4 

جلسات متتالية:
بُعيد  م��ب��اش��رة  األول����ى  ال��ج��ل��س��ة   -
االف��ت��ت��اح ال��ّرس��م��ي ل��ل��ّن��دوة، م��ح��وره��ا 
ال��ج��دي��دة"،  العنف  وأش��ك��ال  "المثّقفون 
الّصيداوي  ري��اض  من  كّل  فيها  وتداخل 
من سويسرا، وفؤاد العروسي من فرنسا، 
والحبيب  لبنان،  م��ن  العكرة  وأدون��ي��س 
القزدغلي من تونس، تقديم عبد الباسط 

بلحسن.
اإلره��اب   " محورها  الثانية  الجلسة 
من  لُثلّة  الكلمة  فيه  أُعطيت   ،" والقانون 
القانون لطرح وجهات نظر مختلفة،  أهل 
الغرايري.  غازي  أداره��ا  نقاش  حلقة  في 
سليم  الماجري،  خالد  المتدّخلين  وم��ن 
ال��لّ��غ��م��ان��ي، روض���ة ق��راف��ي وع��ي��اض بن 

عاشور.
"كيف  ع��ن��وان��ه��ا  ال��ث��ال��ث��ة  الجلسة   -
كّل  فيها  تحاور  الّرقمي؟"  اإلرهاب  نواجه 
من جوهر الجموسي، ونوفل الفريخة من 
ونديم  المغرب،  من  كريمي  علي  تونس، 
طاهر  الحوار  وأدار  لبنان،  من  منصوري 

بن قيزة.
-ال��ج��ل��س��ة ال���راب���ع���ة، ت��ح��ت ع��ن��وان 
محاضرات   4 وضّمت  والبيئة"  "اإلره��اب 
الّزغالمي،  المؤّدب، ماهر  لكّل من حمزة 

جهاد الحاج سالم، وبلقاسم بداري.
دروب الحبر تطرح

 اإلشكاليات األدبية
جلستين  الحبر"  "دروب  فضاء  ضم 
متتابعتين تم فيهما طرح بعض اإلشكاليات 
خاّصة  والّروائّي  عاّمة  بالّرواية  المتعلّقة 
يعيش  كيف  ال��ّت��ال��ي��ة:  األسئلة  ومناقشة 
هي  وم��ا  األدب��ي؟  الّتتويج  تجربة  الكاتب 
الّتغييرات التي تطرأ حينئذ على مسيرته 

التي  اآلف��اق  هي  وم��ا  والفكرّية؟  األدب��ّي��ة 
الّصعيدين  على  الّتتويج  يفتحها  أن  يمكن 

اإلقليمي والعالمي؟
عنوان  األول��ى  الجلسة  حملت  حيث 
الّروائي  تقديم  من  والتّتويجات،  الّرواية 
الّتونسي نبيل قّديش وبمشاركة األكاديمي 
واألدي�����ب ال��ّت��ون��س��ي ش��ك��ري ال��م��ب��خ��وت 
العربّية  البوكر  ج��ائ��زة  على  المتحّصل 
محّمد  المصري  والكاتب   ،2015 لسنة 
معهد  جائزة  على  المتحّصل  الفخراني 
حّمور  الّسوداني  والكاتب  العربي،  العالم 
واآلداب  اللّغة  وأس��ت��اذ  والمترجم  زي���ادة 
ال��ع��رب��ي��ة اإلي��ط��ال��ي ف��ران��ش��ي��س��ك��و فيغو 
وضمت الجلسة الثانية حوارا حول روايات 
ثابت،  ال��ه��ادي  أداره���ا  العلمي.  الخيال 
والهادي  عّياد  كوثر  من  كّل  فيه  وشاركه 
روجيه  الفرنسي  األدب���ي  وال��ن��اق��د  ع��ّي��اد 
العجائبي  األدب  في  المتخّصص  بوزاتو، 

والخيال العلمي.
ندوات تونسية إسبانية مشتركة

س��ي��رة ال���روائ���ي اإلس��ب��ان��ي ورواي��ت��ه 
من  تعتبر  التي  كيخوتي،  دون  الشهيرة 
الندوة  محور  كانتا  العالمي،  األدب  عيون 
أب��رز  م��ن  نخبة  بمشاركة  انعقدت  ال��ت��ي 

المتخصصين اإلسبان والتونسيين.

اإلسبانية،  باللغة  كانت  التي  الندوة، 
ع��دي��دة من  ال��ض��وء على ج��وان��ب  سلطت 
هذه  العالم  يحتفل  ال��ذي  سرفنتس  حياة 
روايته  لصدور  ال����400  بالذكرى  السنة 
بين  من  كانت  وقد  كيخوتي  دون  الشهيرة 
المداخالت مداخلة عبد الكريم القفصي 
تحدث  الذي  للتراث  الوطني  المعهد  من 
وتحديدا  تونس  إلى  سرفنتس  زي��ارة  عن 
إلى مدينة حلق الوادي في سياق الهجوم 
الذي شنته والحصار الذي ضربته القوات 
العثمانية على قلعة حلق الوادي التي كان 
القرن  )سبعينات  حينئذ  اإلسبان  يحتلها 

السادس عشر(.
جوائز اإلبداع وجوائز الناشرين

إلى  المعرض  في  الجوائز  انقسمت 
جوائز  يتضمن  األول  القسم  قسمين: 
محمد  المرحوم  دورة  ب�«  وسمي  اإلب��داع 
اليعالوي«، وفي هذا القسم وزعت جوائز 
بقيمة 60 ألف دينار على الفائزين األربعة 
في مسابقات الرواية التي ترشح لها 19 
روائيا، والقصة التي ترشح لها 11 قاصا، 
والشعر التي ترشح لها 6 شعراء والمقالة 

التي ترشح لها ثالثة كتاب..
الناشرين  فيخص  الثاني  القسم  أما 
المحاور  حسب  جوائز  أربعة  كذلك  وهي 

التالية :
جائزة اإلنتاج فيما يخص كتاب الطفل 

وترشح لها 4 ناشرين.
جائزة الكتاب الفني وترشح لها ثالثة 

ناشرين.
جائزة التحقيق والترجمة وترشح لها 

ثالثة ناشرين.
 5 لها  وت��رش��ح  ناشر  مجهود  ج��ائ��زة 

ناشرين.
وقد تحصل على جائزة كتاب الّطفل: 
كنوز  ودار  يمامة  دار  م��ن  ك��ّل  مناصفة 
رواية  الّرواية:  مجال  في  اإلب��داع  وجائزة 
اإلب��داع  وجائزة  رزوق��ة  ليوسف  "ريكامو" 
في مجال القّصة القصيرة: مجموعة "كأن 

أمضي خلف جّثتي" لعيسى الجابلي
وجائزة الّتحقيق والّترجمة: فازت بها 
نقوش  ودار  الجنوب  دار  من  كّل  مناصفة 

عربّية .
مسابقة  أو  الّذهبّية"  "الّتغريدة 

التويتر األدبي
ال����دورة  نظمتها  ط��ري��ف��ة  م��س��اب��ق��ة 
التربية  وزارة  مع  بالتعاون  للمعرض   32
المتفقد  تنسيق  العربية  اللغة  ومتفقدي 
تالميذ  لصالح  بوصباط،  ماهر  األستاذ 
التي  المسابقة  وهذه  اإلعدادية  المدارس 
ت���دور ح��ول م��وض��وع "أن���ا وك��ت��اب��ي" أنهت 
مرحلتها األولى في مستوى الواليات، حيث 
والية  كل  عن  اثنين  مشاركين  اختيار  تم 
والنهائي  النهائي  نصف  الدورين  لخوض 
ال��م��ع��رض وتقضي  أن��ج��زا ف��ي  ال��ل��ذي��ن 
قيمة  جوائز  لها  رُص��دت  التي  المسابقة، 
بأن يكتب كل متسابق تغريدة أو تغريدتين 
ح��رف��ا(   140( مترابطتين  متتاليتين 
وموضوع  واح��دا  نصا  تمثالن  متتاليتين 
ال��ت��غ��ري��دة ه��و ك��ت��اب��ي ال��م��ف��ض��ل/ كتابي 
حلمي/ الكتاب واهتمامات الطفل/ القراءة 
والكتابة.  القراءة  تكامل  للكتاب/  الناجعة 
وقد فاز بجائزة الّتغريدة الّذهبّية: باديس 
الّنموذجّية علي  اإلعدادّية  األسيودي، من 
الفّضّية:  الّتغريدة  وبجائزة  بتونس  طراد 
الّنموذجّية  اإلع��دادي��ة  م��ن  ع���ّزوز  وسيم 
الّتغريدة  أم��ا  ب��ب��ن��زرت.  ح��ّش��اد  ف��رح��ات 
من  الكالعي  إسراء  بها  فازت  البرونزّية: 
 ، الّنموذجّية علي طراد بتونس  اإلعدادية 
وقد ُسلّمت جوائز أخرى لجميع األطفال 

المشاركين في المسابقة.
رغم المرض عش يوما
 إضافيا كيدا لألعداء

للكتاب  الدولي  تونس  معرض  نظم 
لقاء  التونسية  /األي��ام  الثقافي  بالفضاء 
تحت  أحمد  أوالد  الصغير  الشاعر  مع 
للعدو"  كيدا  إضافيا  يوما  عش   " شعار 
وكان من المفترض أن ينقسم اللقاء إلى 
ويهتم  شعرية  ق��راءات  تتخللهما  جزأين 
الفكرية  المصادر  بموضوع  األول  الجزء 
ألشعار أوالد أحمد ويشارك فيه كل من 

حياة الوسالتي حمدي، وكمال الزغباني، 
الجزء  أم��ا  سالم  ال��ح��اج  ع��ادل  تقديم: 
القول  ف��ن��ون  "م��ن  ع��ن��وان  ال��ث��ان��ي تحت 
فيه  ويشارك  أحمد"  أوالد  الشعري عند 
ب��ن حسين،  واألس��ع��د  ال��ن��ص��ري،  فتحي 
باب  يفتح  ثم  سالم.  الحاج  عادل  تقديم 
الحوار مع الشاعر أوالد أحمد باإلضافة 
أوالد  إص���دارات  توقيع آلخ��ر  إل��ى حفل 
بمنشورات  ال��خ��اص  الجناح  ف��ي  أحمد 
الصيخان  الله  عبد  وبمشاركة:  نيرفانا 
)السعودّية(، وشوقي بزيغ )لبنان(، شيما 
الله  عبد  محّمد  )إسبانيا(،  قاقو  ب��اث 
البريكي )عمان(، سامح محجوب )مصر( 
لكن تعّذر على الّشاعر الّتونسي الّصغّير 
أوالد أحمد أن يكون حاضرا في األمسية 
بسبب  له  تكريما  المعرض  نّظمها  التي 
تدهور حالته الّصحّية لتي استوجب معها 

نقله إلى المستشفى .
الكتاب  م��ع��رض  ف��ي  م���رة  ألول 
الجمهورية  رئيس  زي���ارة  التونسي 

الباجي قايد السبسي
معا سنهزم اإلرهاب

ألّول  الوطني  ال��ّدف��اع  وزارة  شاركت 
مّرة في تاريخها في معرض تونس الّدولي 
إص��دارا،   69 يحويان  بعارضين  للكتاب 
وذلك تحت شعار: "الّسالح الّثقافي للجيش 
الوطني." وذلك للّدور المهّم الذي تضطلع 

به الّثقافة لمواجهة المّد اإلرهابي.
كرة القدم في معرض للكتاب

تونس  معرض  يستضيف  م��رة  ألول 
اللعبة  في  عالميا  نجما  للكتاب،  الدولي 
والرياضة األكثر شعبية في العالم، العب 
لحضور  ت��ورام  ليليان  الشهير  القدم  كرة 
فعاليات المعرض وليليان تورام هو العب 
كأس  على  حاصل  القدم،  ك��رة  في  دول��ي 
العالم مع منتخبه الفرنسي سنة 1998، 
ومناضل ضد التمييز العنصري حيث قدم 

كتابه »نجومي السوداء«.
ورشة أشغال تهذيب

 الكتاب التقليدي
نظم  الوطنية  المكتبة  مع  بالتعاون 
أيام  م��دى10  على  م��رة  ألول  المعرض 
ورش���ة خ��اص��ة، وال��ن��ت��ي��ج��ة أرب��ع��ة كتب 
يدرسون  طلبة  أربعة  صنع  من  تقليدية 
في  تدريبا  تلقوا  والذين  التصميم  فنون 
بكامل  الّتقليدّي  الكتاب  صناعة  مجال 
عن  ال��ك��راس��ات  بتجميع  ب���دءا  م��راح��ل��ه 
ط��ري��ق ال��خ��ي��اط��ة ع��ل��ى ال��ح��ب��ل وم���رورا 
اإلش��راف  تولى  حيث  الدفتين  بتركيب 
والتأطير كل من فيصل الخذيري مختص 
في ترميم المخطوطات والتسفير الفني 
تقنيات  ف��ي  مختص  ال��ع��رف��اوي  وول��ي��د 
الحفظ والتعقيم وقد واكب زوار المعرض 
ك��ل ه��ذه ال��م��راح��ل واط��ل��ع��وا على فنون 
انحسرت  التي  التقليدي  الكتاب  صناعة 

نتيجة لطغيان التسفير اآللي.

معرض تونس الّدولي للكتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب الرباعي وجائزة نوبل للسالم
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الرواية  الكاتب  يكتب  أن  الــروايــات  في  اعتدنا     
ليقّص علينا سيرة األبطال وحكاياتهم، لكن إبراهيم 
الحرير"،  أنامل  "معبد  الجديدة  روايته  في  فرغلي 

يأبى إال أن يغّير ما اعتدناه. 
الكاتب،  عن  الكتابة  مهمة  نفسها  الــروايــة  فيسلّم 
ما  عليه  لتقّص  الــقــارئ  أمــام  ذاتــهــا  كشف  ومهمة 

بداخلها. 
هكذا يؤنسن الرواية ويمنحها صوتاً ويسمح لها بأن 
تأخذنا إلى أجواء غرائبية تمتزج فيها بضعة عوالم.
رواية  بداخلها فصول  كبيرة تخفي  رواية  من خالل 
روائي متروك على  الكاتب قصة نصٍّ  ثانية، يحكي 
اختفى  أين  يعلم  أن  دون  البحر، من  زورق في  متن 
صاحبه. "في الساعات القليلة التي سبقت اختفاءه 
كان قلقاً، متوتراً. أخرجني من درج خشبي معتم، ثم 
دفسني بين أغراضه في حقيبة يد حملها على كتفه، 
ألقى بها على أرض قارب صغير كان موثوقاً بحبل 

غليظ يربطه بالباخرة. 
وبعد أن حّل عقدة الحبل، جلس في موضع يتيح له 
اإلمساك بمجذافي القارب، وظل يجذف بقوة ودأب 

حتى ابتعدنا عن السفينة". 
قاسم  يعثر  المختفي  البحث عن صديقه  رحلة  في 
ويبدأ  غرفته،  في  به  يحتفظ  الروائي،  النص  على 
رشيد  على  للعثور  البحرية  الرحلة  أثناء  بقراءته 
متداخلة،  روايــات  ثالث  أمام  فنصبح  النص،  كاتب 
األولى هي الرواية التي كتبها رشيد ووضع لها عنوان 
رحلة  ترافق  التي  األحــداث  هي  والثانية  "المتكتم"، 
السفينة وبحث قاسم عن صديقه، والثالثة هي حكي 
الرواية عن نفسها، عن وعيها لذاتها بوصفها جنساً 

أدبياً، وعن سيرة كاتبها المختفي.
هذه الروايات المتداخلة تشكّل كالً منها عالماً قائماً 
ضمن  الكاتب  يأخذنا  "المتكتم"  روايــة  ففي  بذاته، 
أجواء فانتازية شديدة الغرابة، ليحكي قصة مدينة 
إليها  يهرب  األنفاق"،  "مدينة  يسميها  األرض  تحت 
كل من ضاق ذرعاً بالحياة فوق األرض، حيث مدينة 
الظالم التي سيطر عليها المتكتم وأعوانه، وفرضوا 
وحرية  والسينما،  والموسيقى  الكتب  على  رقابتهم 

الجسد والفكر وكل شيء.
 تدين هذه الرواية الرقابة بجميع أشكالها، 
وتبّين آثارها المدمرة على الناس والمجتمع، 
أن كل واحٍد  والتطور، وكيف  الثقافة  وعلى 
من العاملين في تلك المؤسسة يتحول إلى 

شخص شكّاك، أو واٍش بغيره لينال حظوة
فيه  تتشابك  بشكٍل  روايــتــه  فرغلي  يبني 
داخل  وكأننا  المتعددة،  واألفكار  الحكايات 
متاهة، كان باب الدخول إليها حبكة واحدة 
استمرار  لكن  كاتب،  عن  البحث  في  تتمثل 
التقّدم في كل ممٍر فيها يقودنا إلى ممرات 
حبكات  فيها  تتفتح  الحبكة  وهــذه  أخــرى، 

فرعية جديدة كلما توغلنا في السرد. 
تضّم  قاسم  عليها  يبحر  التي  فالسفينة 
وتجري  المختلفة،  الشخصيات  من  عــدداً 

على أرضها صراعات وأحداث كثيرة، ينقلنا الكاتب 
المبذول  البحثي  الجهد  أن  شّك  وال  جميعاً،  بينها 
جــداً  كبيراً  ــان  ك المسائل  هــذه  بجميع  لإلحاطة 
مجتمعنا  عن  بعيد  بعضها  مواضيع،  أنها  خصوصاً 
ومن هذه المواضيع: عالم القراصنة، والمخطوطات 
غير  الالجئين  تهريب  وعصابات  وأنواعها،  النادرة 
الشرعيين، والنزاع بين الصومال وإثيوبيا وانعكاساته 
كيف  الكاتب  ُيظهر  الجنسية.  والمثلية  الناس،  على 
أن ما يمر به الروائي في حياته الواقعية من تجارب 
ووقائع ونقاشات يؤثر على مسار نصه الروائي الذي 
يكتبه، وأن بعض األحداث المتخّيلة التي يكتبها هي 
معادل ألحداث حقيقية في الواقع. وقد نجح الكاتب 
كالم  تقطيعه  خــالل  من  الفكرة،  هــذه  إيصال  في 
الرواية عن نفسها، وعن ظروف كتابتها، والمواقف 
التي  الفصول  بين  ووضعها  صاحبها،  عاشها  التي 
الرواية  كاتب  عالقة  أن  كيف  مبّيناً  متنها،  يضمها 
العاطفية مع فتاة ألمانية والتقلبات في هذه العالقة، 
رواية  في  الرئيسيتين  الشخصيتين  عالقة  قابلتها 
تاه فيه  الكاتب لموقف  "المتكتم"، وكيف أن تعّرض 
في بناء ضخم يشبه المتاهة، قاده إلى كتابة مشهد 
لمعبد  وزيارته  األنفاق،  مدينة  في  البطل  فيه  يتوه 

الذي  الحرير"،  أنامل  "معبد  فكرة  له  أوحــى  بــوذي 
يجري نسخ المخطوطات فيه.ربما تبدو هذه الرواية 
وأسلوب  عوالمها  وبتنّوع  الكبير  بحجمها  مرهقة 
على  ألنها  تقرأ،  أن  يجب  ذلــك  مع  لكنها  كتابتها، 
القرب  شديدة  هي  الفانتازية،  أجوائها  من  الرغم 
من المواضيع الشائكة التي تؤرقنا اليوم، سواء في 
أو في بحث  والغرب وأفكارنا عنه،  الشرق  موضوع 
اإلنسان عن الهوية، أو في التعصب األعمى وآثاره. 

بجميع  وللحرية  للفن،  تنتصر  روايــة  أنها  واألهــم 
لو  حتى  يبقى  الفن  أن  جديد  من  وتؤكد  أشكالها، 

غاب صاحبه.
عام  مواليد  مــن  مــصــري  كــاتــب  فرغلي،  إبــراهــيــم 
من  األعمال  إدارة  في  إجازة  على  1967. حاصل 
جامعة المنصورة. عمل في الصحافة في عدد من 

الصحف والمجالت العربية. 
المآقي"،  "باتجاه  قصصية:  مجموعات  ثــالث  لــه 
"أشباح الحواس"، "شامات الحسن". وروايات للفتيان 
منها: "مغامرة في مدينة الموتى"، "مصاصو الحبر".

"ابتسامات  الفراشات"،  "كهف  ــات:  رواي خمس  وله 
الجبالوي"  "أبناء  قـــارورة"،  في  "جنية  القديسين"، 
التي فازت بجائزة ساويرس - فرع كبار الكّتاب عام 

2013، "معبد "أنامل الحرير".

"معبد أنامل الحرير" الفن في مواجهة الرقابة والموت

مالمح تئن من وجٍع 
دمعٍة  و  تستجدي   و 
تشعل  خديها  تحرق 
ِجناب القلب نيران  و 

ال ُتطفي .
فهل يكفي 

نبضاًت فقدت خطوتها 
و أربكها حنين 

ليس ُيسعفها أو َيشفي 
فهل تكفي 

جراًح زادت رُقعتها 
و نزيًف يأبي أن ينضب

 أو يخفى 
فهل تكفي ؟

 فالويل لعين تذرفها 
هي الدمعة هي الجمرة 

تستل القلب تقطعُه 
و تجرح العنق بحدتها 

و ال َتعفي ..
فهل يكفي ؟ 

و الويح لرمش تحُجرُه
 تقتص جذوره تحرقُه 
تنثره هباء كي يرحل 

و ال ُينسى 
فهل يكفي 

فبربك كيف تعشقُه 
و بربك كيف تزفره

 و الشهقة منها تثمله 
بال َنْفِس 

فهل يكفي 
خاصمُت الضاد صصو

 رقتُه  رافقُت الحزن و سطوتُه 
سلوُت الحب و ُحرقتُه 

و لزمُت الصمت و رهبتُه 
وكأن سكوني  لن ُينجي 

و لم يكفي !!! ......

وهل يكفي 

دة
ـيـ
ـص
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محمد الكشكري

يرسم  الــمــســاء  يــأتــيــنــي   
األخـــــــبـــــــار... أحـــيـــانـــا 
ـــــي... أحـــيـــانـــا  ـــــن ـــــؤرق ت
سجن  تدخلني  تبكيني... 

المتاهات...
وأنين القلم يخط الجدار... 

بلعنة تصليني... بلغة تستعجلني...
على امتداد المسافات...

ألرتب دموع األشعار.
 يأتيني المساء كل يوم... أحيانا يستغفلني... 

أحيانا يستجديني...
تطول المسافات... بين الجفون والنوم.

يستغويني... يدحرجني... في جوف المتاهات...
يبعدني عن الحلم.

 يأتيني المساء ومعه صورة " قمر"...
متكئا على عصاه... يتلمس خطاه...

في ظالم المتاهات... 
ذكريات قديمة رسمها القدر...

رسمها على هواه... راقصها بمغناه...
تحرق كل المسافات...

تنتشي برحيق غفوة السهر...
 يأتيني المساء مثل شبح...

أسودا أحيانا... بال لون أحيانا...
من داخل المتاهات...
يعتلي خشبة مسرح...

يعزف ألحانا... يقتلع أغصانا...
تاهت بين المسافات...
تركها العش والفرح...

 يأتيني المساء مثل حبيبة...
كتبت لها شعرا... أهديتها زهرا.

ابتعدت بيننا المسافات...
تبعثرت حروف الحبيبة.

زادت قصيدتي سهرا 
طال الليل سمرا...

على إيقاع المتاهات...
أنتظر صدى الحبيبة.

 يأتيني المساء مثل الطفل...
في حضن أمه 

يداعب بحب لعبته...
بلغة المتاهات...

يلعب بين أشجار الحقل.
تستيقظ فرحته...

يسرع بالخطى ظله.... 
يمتطي المسافات....

وال يلحقه ركض الطفل.
 يأتيني المساء كل مساء...

أحيانا يقتلني... أحيانا يسجنني...
تنعدم المسافات... بين الضحك والبكاء.

يعذبني... يرميني... في غياهب المتاهات...
يسقيني الذل واالزدراء.

 يأتينا المساء.... فنقول مرحبا.
يأتينا المساء...فننام جنبا.

يأتينا المساء... فيصبح حربا.
يأتينا المساء...فنصيح هربا.
يأتينا المساء...فنتجه غربا.

نتأمل الفناء... نستكين للغروب 
أنتظر أحبتي كل مساء...

ربما سيعرفون جوابا...
بعد تأملهم العميق لبقايا القبور 

 متى نتعامل مع المساء هكذا؟...
نستغفله أحيانا... نبعده أحيانا...

حتى تتقلص المسافات...
بين الجفون والنوم... والمدى.
ال يستغوبنا... ال يدحرجنا... 

نبتعد عن المتاهات... نقبل للحلم....
 نسترجع غناء الصدى.
 متى نعري المساء ؟...

لنرى لونه... لنرى جنسه...
نلغي المسافات...

ونسمع أناشيد السماء.
نحجب رصاصاته عنا...
نفك أجنحة حماماتنا...

لترشدنا داخل المتاهات...
ونلتقي معا بالنبض والدماء.

 سأنتظركم كل مساء...
سأقاوم بالحلم هذا المساء...

فمتى نلتقي معا بالنبض والدماء.؟

المساء 
 د.محمد بن إدريس منوني

الليلة  تلك  ينم هو  ولم  نامت عنه  بعد ساعة     
ولم ُيطلعها على شيء ، وفي الصباح شعر بحالته 
أسبوع  وبعد   ، المستشفى  إلى  فأسعف  تتدهور 
من  ساعة   24 بآخر  يمر  كان  والكمال  بالتمام 
على  معه  هــي  ركبت   24 الـــ  تلك  وفــي   ، عمره 
السرير في المستشفى ودخلت معه تحت غطاء 
الموت ، وسألته عمن هو القوي الحب أو الموت 
آخر  كانت  ذلك  أن  )وأظــن  فجاوبها  ؟!  يا عبدو 
كلمات منه( بأن حبهما سوف لن تتجلى قوته إال 
هو  يعود  ساعة  األرض  تحت  معاً  ينزالن  ساعة 
ال  قلبها  وســط  في  األول  مكانه  ويأخذ  ويدخل 
ليعمل فيه مائة عام كما وعدها ذلك األخصائي 
بل ليخلد فيه عامالً إلى األبد ، وأضاف يقول أنه 
سوف َيعبر بها منذ الدقائق األولى في القبر إلى 
عالم آخر ليس فيه أخصائيون وليس فيه أورام 
، ويومها يا رقية حتى لو صادف في شوارع ذلك 
ذكرها  على  آتى  التي  العين  الحور  اآلخر  العالم 
 ، العين  للحور  الرحمن  عبد  يخرج  فلن  القرآن 
في  حصل  كما  للفشل  عرضة  قلبها  يترك  ولــن 
السابق ، الال لن يتركه . وحين قال الال لن يتركه 
كان صوته في أدنى طبقاته حتى خال للممرضة 
التي تسترق السمع لهما من وراء الغطاء كما لو 
الممرضة  هذه  بعدها  لتخرج   ، الحافة  على  أنه 
من  ولزميالتها  عــادل  للطبيب  وتــقــول  مسرعة 
 ، السابق  في  لكم  ذكْرته  الــذي  كل  الممرضات 
يموت  الحب  كان  إن  أمامهم  ثم تضيف متسائلة 
هنا  وأنــا   ! يموت  ال  أو  بيولوجياً  بموت صاحبه 

ذكرته  ما  أعيد  أن  أود 
قلُت  حين  الــبــدايــة  فــي 
لكم إن ما دفعني لكتابة 
هـــذه الــقــصــة ودفــعــنــي 
وسيلة  أي  عــن  للبحث 
تلك  فقط  هــو  لنشرها 
ظهرت  الــتــي  المعجزة 
المقبرة  سور  داخــل  لنا 

دنا االثنين في قبر واحد  في "سمنو" بعد أن لحَّ
للغاية  مــذهــٌل  شــيــٌئ  بدقائق  بعدها  ليحدث   ،
موقف  ونقف  للوراء  خطوات  نتراجع  جعلنا  مما 
المذهول الذي شله الحدث عن الحركة ، لكن قبل 
األجزاء  ذكره في  الذي سآتي على  الحدث  هذا 
الحدث  هــذا  قبل  أقــول   – القصة  من  األخــيــرة 
هناك ما أود المرور عليه ولو على عجل لتعلموا 
أنه ليسوا فقط َمن يلبسون لباساً فاخراً ويضعون 
المسلمون  وحدهم  هم  أبيضاً  رأسهم شاالً  على 
الخبيرون بالممرات المؤدية للجنة ، وليسوا هم 
الممرات  معالم  رسم  على  الــقــادرون  الوحيدون 
التي تقود إلى الجنة ، وال هم الوحيدون يمكنهم 
أن يقولوا لفالن أنت في الوجهة الصحيحة وأنت 
في الوجهة الخطأ بل أيضاً هناك َمن هو مسلم 
مثلي ولم يضع مرة شاالً على رأسه ولكن بوسعه 
أن يصف لكم أقصر الممرات ، وأطيبها ، وبوسعه 
أن يحدد لكم على صفحة "فسانيا" معالم أجمل 

الممرات وأسهلها للوصول إلى الجنة.
)في العدد القادم جزء آخر(

طريق آخر إلى الجنة )   8(

ص
عفاف عبدالمحسن ن تأسرني الكلمات   

في عصمتها أبقى 
أجدني حين فجاءة البوح 

أصرخ ... أنت بداية ذاكرتي 
أبدأ بك مساءاتي 

أحتمي الليل في ظل صدرك

أصبح غدا عند عتبات عيونك
أقاوم اشتهائي فيك 

 .. ظلي  أهــديــك  الــشــوق  يظللني 
أنام .

ـة
ـاي
ـك
ابراهيم عثمونةح



األحد 2 رجب1437 هـجري - املوافق 10 أبريل 2016 ميالدي
11 نفحات السنة  ااخلامسة  - العدد 181 فسانيا

إشراف : خديجة الجداوي  

                     

    

عيسى المنوني 

   من أهم المسائل التي 
ــخــالف  ــع بــســبــبــهــا ال ــق ي

والخصام الذي يصل إلى المقاطعة والحكم 
جلوس  هو  والضالل  بالبدعة  الناس  على 
أهل الميت واجتماعهم في مجلس يجمعهم 
وفاة فقيدهم، وقد  المعزين في  الستقبال 
جرت العادة أن يقف أهل الميت في صف 
العزاء( تسهيالً  فيما يسمى )بصف  واحد 
ي  المعزِّ يــدور  أن  من  بــدالً  الــعــزاء  لمهمة 
من مكان إلى مكان باحثاً عن أهل الميت 
ليعزيهم وخصوصاً إذا فاته حضور تشييع 
الجنازة، وهذا يوفر على الناس وقتاً كبيراً 
ولوال ذلك الضطر المعزون إلى المشي لكل 
واحد من أهل الميت في بيته لتعزيته، كما 
الميت ومؤانسة  لخاطر أهل  أن فيه جبراً 
مصيبتهم،  أول  وحزنهم  وحشتهم  في  لهم 
ذلــك  تستوجب  ال  فــرعــيــة  مــســألــة  وهـــي 
ما  تقتضي  وال  الشديد،  والهجوم  اإلنكار 

يقع بسببه من الخصام والمقاطعة.
أما القول بأن الجلوس للعزاء بدعة و بها 
يكون  كيف  الله  يا سبحان  أهلهم،  قاطعوا 
الجلوس بدعة وقد جلس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ؟! 
واألصل في جوازها أو مشروعيتها ما رواه 
اإلمام البخاري في الجنازة )باب من جلس 

عند المصيبة(. 
)باب  الجنائز من سننه في  داود في  وأبو 
)باب  نسخة  وفي  المصيبة(  الجلوس عند 
من  التعزية(  وقت  المسجد  في  جلس  من 
لما  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  حديث 
بن  الله  وعبد  وجعفر  حارثة  بن  زيد  قتل 
رواحة جلس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  في المسجد 

يعرف فيه الحزن.
فأنت ترى اإلمامين البخاري وأبا داود جعال 
عنوان الباب بلفظ صريح في الجلوس وقت 
التعزية، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً 

جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. 
شرعي،  مقصد  البيت  أهــل  تعزية  إن  ثم 
يتحقق  وسيلة  واحد  بيت  في  واجتماعهم 
الفقهاء  عند  والقاعدة  المقصد،  هذا  بها 
أحكامها،  في  المقاصد  تتبع  الوسائل  أن 
الواجب  ووسيلة  محرمة،  المحرم  فوسيلة 

واجبة.
 وكذلك بقية األحكام الشرعية.

فيا ليت المنكرين المعترضين على الناس 
في هذه المسائل يسلكون مسلك الشيخ ابن 
االنتقاد  في  أسلوبه  بأدب  ويتأدبون  تيمية 
واإلنكار حيث اكتفى بقوله: )ليس معروفاً 
عند السلف وقد كرهه جماعة( فما ألطف 
هذه الجملة! وما أحسن هذا األسلوب في 
وأين  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  األمر 
هذا مما نسمعه من إخواننا المنكرين من 
الهجوم الشديد، واإلنكار الغليظ باأللفاظ 
إلى  المنفردة،وصلت  واألساليب  البشعة، 
تكفير الناس وبضاللهم إلى حّد المقاطعة 
في  مشاركتهم  وعــدم  وأرحامهم،  ألهلهم 
فيها  أن  بــدعــوى  ــم،  ــه وأحــزان مصيبتهم 
وأن  ورسوله،  لله  ومحاربة  للسنة  مخالفة 
حضور ذلك تكثير ألهل البدع والضالالت 
الضالل   وقــع في  الــذي  أدري من هو  فال 
هل الذين اجتمعوا في البيت أو في صالة 
الذين  أم  الــمــشــروعــة؟  للتعزية  التعزية 
قاطعوا أرحامهم وأهلهم واتهموهم بالبدعة 
في  وتسليتهم  تعزيتهم  فتركوا  والضاللة؟ 
مصائبهم، وفاتهم أجر عظيم بسبب ذلك، 

وكأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى هذا:  
ِفي  ُتْفِسُدوا  أَْن  َتَولَّْيُتْم  ِإْن  َعَسْيُتْم  ﴿َفَهْل 

األَْرِض َوُتَقطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم﴾

قالوا لنا 
بدعة !

القرآن  يقرأ  بصبي  الوالة  أحد  مر 
فسأله :

في أي سورة تقرأ ؟
فقال  الفتح  ســـورة  فــي   : الصبي 

الوالي : اقرأ السورة .
فقرأ الصبي قوله تعالى " إنا فتحنا 

لك فتحا مبينا.
فاستبشر الوالي فقال للصبي : خذ 

هذا الدينار
قال الصبي : ال أستطيع قبوله !

الوالي : لَم يا بني ؟
الصبي : لئال يضربني أبي

الوالي : قل له هذه من الوالي
الصبي : لن يصدقني

الوالي : لماذا يا صبي ؟
الصبي : سيقول والدي هذه ليست 
الوالي من رد  عطية الملوك دهش 

الصبي وأمر له بمبلغ كبير.

كل يعطي على قدره

أ / محمد مؤمن 

الله عز  ُمنزلة من عند  الشريعة اإلسالمية    
وهوى  الخطأ  عن  منزهة  فهي  ولذلك  وجــل، 
ال  الــذي  الكريم،  رسولنا  على  نزلت  النفس، 
أنها  ذلــك  على  ترتب  مما  الــهــوى،  عن  ينطق 
العادل  الله  من  ألنها  والكمال؛  بالعدل  تتصف 
زمان  لكل  صالحة  فهي  عباده  بشؤون  الخبير 
من  مجموعة  الفقهاء  استنبط  وقــد  ومــكــان. 
وعمل  والسنة  الكتاب  مــن  الفقهية  األحــكــام 
كتب  فألفت  وغيرهم،  المعتبرين  الصحابة 
وظهرت مصطلحات لكل فن وعلم، مما ساعد 
في إثراء العلوم ومعرفة المدلول من نصوصها، 
ومن أهمها علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة 
ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وآيات أحاديث 
العلم  األحكام، فظهرت التخصصات بين أهل 
مسائلها،  وناقشوا  فيها  فأبحروا  وخاصته، 
ودراســــات  بــحــوث  وأُشــبــعــت  عــلــوم  فنضجت 
والصرف  والنحو  الحديث  مصطلح  علم  مثل 

والَعروض.
 وهناك علوم تتجدد بتجدد األزمنة واألحداث 
فهي تواكب التطور والحداثة، ليقاس أحكامها 
الــشــرعــيــة الــعــمــلــيــة الــمــكــتــســبــة مـــن أدلــتــهــا 
ومقاصد  الفقه  أصــول  علم  مثل  التفصيلية 
أحياناً  يستعمل  علم  هناك  ولكن  الشريعة. 
المشايخ  له  ويتصدر  ــدول،  ال رؤســاء  قبل  من 
سياسية  شرعية  فتاوى  فيفتون  الفتوى،  وأهل 
ويقولون هذه من قبيل علم السياسة الشرعية! 
ينكر؛ فال  ال  أمر  الشرعيـة  بالسياسة  فالعمَل 
وغيرها  الفقهية  الشروح  كتب  من  كتاب  يخلو 
من  عــدد  في   - المطولة  العلم  أهــل  كتب  من 
لبعض  الفقهاء  تعليل  من   - الفقهية  المباحث 

األحكام بـ) السياسة ( 
  أو بمـا هو مرادف لمرادهم بها في الغالب ، 
كـ) المصلحة ( أو ) دفع الّضرر ( أو ) االفتقار 

إلى حكم الحاكم (. 
الشرعية  السياسية  الفتاوى  لبعض  كان  ولكن 
رأي  من  العلماء  فمن  أهلها،  على  وجــور  ظلم 

أن السياسة الشرعية هي تغليظ في األحكام، 
وتشديد في العقوبة ومن ذلك ما ذكره الشيخ " 
دده بن بخشي بن إبراهيم البيوصنوي المتوفي 
"السياسة  كتابه  في  أشار  فقد  سنة 973هـــ، 
المستشار  وتعليق  وتحقيق  دراســة  الشرعية" 
د.فؤاد عبد المنعم، كلية أم القرى، أن السياسة 
حكم  لها  جناية  جــزاء  تغليظ   " هي  الشرعية 
شريعة  وإنــهــا  الفساد  لــمــادة  حسماً  شــرعــي 
الشيخ  حّجر  قد  التعريف  هــذا  ففي  مغلظة" 
دده واسعاً، وجعل السياسة الشرعية مقصورة 
التغليظ والثخن في األحكام. وقد سبقه  على 
في هذا التعريف الشيخ البابرتي المتوفي سنة 
786، والشيخ عالء الدين الطرابلسي المتوفي 

سنة 844، وكذلك الشيخ ابن عابدين. 
فتجد في أغلب كتب السياسة الشرعية يرون 
بجواز قتل "األعونة" وهم الساعين إلى الحكام 
باإلفساد، بل ستجد أن قتلهم من المستحب. 
ويستطيع  ــع  ــائ وم كبير  األعـــونـــة  فمصطلح 
فاسداً  أنــت  تــراه  فما  يستعمله،  أن  أحــد  ألي 
الشواهد  كثير  وهناك  إصــالحــاً،  غيرك  يــراه 
 – العربية  كالثورات   – الحاضر  عصرنا  في 
فاستعمال  والخالفة،  العسكرية-  واالنقالبات 
هذا المصطلح في قتل الناس ينافي المصلحة، 
ــاء حــٌق لها  الــبــالد اإلسالمية فــي دم ويــدخــل 
ويكثر  والمرج  الهرج  فيكثر  األبرياء،  تطال  أن 
الدين  باسم  بعضهم  يقتلون  بقولهم  الشامتون 

واإلسالم.
 بل تجرأ بعض الفقهاء والمفتين أنهم يعللون 
سياسة"  قتله  يــجــوز   " بقولهم  ــاس  ــن ال قــتــل 
ويقصدون بذلك أنه يجوز قتله باسم السياسة 

الشرعية!. وحاشا لله من ذلك .
 فهذه التعريفات والفتاوى تتنافى مع الوسطية 
ضيق  جانب  في  الشرعية  السياسة  وتحصر 
أجل  من  أتــت  الشرعية  فالسياسة  ومــحــدود، 
المصلحة، وكذلك لدفع الضرر ومساعدة أولي 
للراعي  اتخاذ أحكام شرعية تصلح  األمر في 

والرعية.
يقتل  ـــم  ل ملسو هيلع هللا ىلص  فـــالـــرســـول   

أن  مــن  خــوفــاً  ــك  وذل المدينة  فــي  المنافقين 
يقولوا إن محمداً يقتل أصحابه)مصلحة(.

 وقد نهى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة عن قطع بول 
قوله  في   – المسجد  في  بال  الــذي  األعرابي 
ماء  من  بوله سجال  على  وهريقوا  دعــوه  ملسو هيلع هللا ىلص" 
 " معسرين  تبعثوا  ولــم  ميسرين  بعثتم  فإنما 
لظروف  تقديراً  كــان  ذلــك  عن  الرسول  ونهي 
)الظروف  مبدأ  من  وغالظته  األعرابي  بداوة 

المخففة(. 
بن  عثمان  الثالث  الخليفة  فعله  مــا  وكــذلــك 
من  يقتص  أن  جماعة  عليه  ألــح  حين  عفان 
لقتل  الغضب  دفعه  الــذي  عمر  بن  الله  عبيد 
الــهــرمــزان اتــهــامــاً لــه بــأنــه اشــتــرك فــي قتل 
تقديراً  وذلــك  لهم،  عثمان  يستجب  فلم  أبيه، 
للظروف المحيطة بالجماعة اإلسالمية عقب 
مقتل الفاروق، واتقاء لفتنة قد يتطاير شررها 
وذلك بقوله "أخشى إن قتلت عبيدالله أن يقول 
اليوم" من  ابنه  ويقتل  الناس: قتل عمر أمس، 
مبدأ )الظروف المحيطة(. ومن ذلك أن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أّخر قصاص قتلة 
عثمان حتى تحين الفرصة المواتية ليأخذ على 
لهم من مدد  لما  أيديهم ويأمن من عصبيتهم 
عن  تدل  التي  األمثلة  كثير  وغيرها  وأعــوان. 
حسن في الفكر والتدبير ومعالجة األمور، وذلك 
لكي ال يدفع الضرر األقل بالضرر األكبر، فيقع 
ما ال يحمد عقباه، بل إن تصرف اإلمام على 
فأقول  والــظــروف.  بالمصلحة  منوط  الرعية 
اإلسالمية  بالدنا  في  والمفتين  األمــر  ألولــي 
أن يتقوا الله في دماء الناس، وأن يكونوا خير 
ليتمم  بعث  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول  سلف،  لخير  خلف 
مكارم األخالق، ورحمة للعالمين، ولم يكن يوماً 
أو جائرا والعياذ بالله، بل دمعت عيناه  جالّداً 
من أجل جنازة يهودي وقال "نفس أفلتت مني 

إلى النار".أ.هـ.

خطورة السياسة الشرعية وفتاويها

»أفضل  الــتــرمــذي:  عند  الــحــديــث  فــي 
ْبُح  الصُّ أََلْيَس  الفرج«.  انتظار  العبادة: 

ِبَقرِيٍب. 
صبح المهمومين والمغمومين الح فانظر 
الفتاح.  الفتح من  وارتقب  الصباح،  إلى 
تقول العرب: »إذا اشتد الحبل انقطع«. 
فانتظر  األمـــور،  تــأزمــت  إذا  والمعنى: 

فرجا ومخرًجا. 
اللََّه  ِق  َيتَّ ﴿َوَمــْن  وتعالى:  سبحانه  وقال 

َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا﴾
ْر  ُيكَفِّ اللََّه  ِق  َيتَّ َوَمــْن  شأنه:﴿  جل  وقال 

ئَاِتِه َوُيْعِظْم َلُه أَْجًرا﴾ َعْنُه َسيِّ
ِق اللََّه َيْجَعْل   وقال سبحانه:  ﴿ َوَمْن َيتَّ

َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسًرا﴾.
 قال الشاعر:  

كم فرج بعد إياس قد أتى 
وكم سرور قد أتى بعد األسى  

من يحسن الظن بذي العرش جنى

حلو الجني الرائق من شوك السفا  وفي 
الحديث الصحيح: »أنا عند ظن عبدي 

بي، فليظن بي ما شاء« 
وقوله سبحانه: ﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعْسرِ ُيْسًرا 

ِإنَّ َمَع اْلُعْسرِ ُيْسًرا﴾. 
بَْعَد  ُيْحِدُث  اللََّه  ﴿َلَعلَّ  سبحانه:  وقال 

ذَِلَك أَْمًرا﴾. 
اللَِّه  َنــْصــَر  ِإنَّ  ﴿أَاَل  اســمــه:  جــل  ــال  وق
ــٌب ِمــَن  ــرِي ــِه َق ــلَّ َقـــرِيـــٌب﴾. ِإنَّ رَْحــَمــةَ ال

اْلُمْحِسِنيَن. 
وفي الحديث الصحيح: »واعلم أن النصر 

مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب«. 

انتظر الفرج 

  قال الحسن :
عليك  يجتمع  ال  آدم،  ــن  اب يــا  الــلــه  اتـــِق 

خصلتان  سكرة الموت، وحسرة الَفْوت.
ــــال ابـــن الــســمــاك: احــــذر الــســكــرة  وق
على  وأنت  الموت  يفاجئك  أن  والحسرة 
الغرة، فال يصف واصف ما تلقى وال قدر 

ما ترى.
 :- وجل  عز   - الله  يقول  الفضيل:  قال 
نعمتي  فــي  تتقلب  كنت  إذا  آدم،   ابــن 
ال  فاحذرني  معصيتي،  في  تتقلب  وأنــت 

أصرعك بمعاصّي ..
المعاصي  على  المصرين  من  كثير  مات 
ــم وهـــم مــبــاشــرون  ــه ــح أحــوال ــب عــلــى أق
للمعاصي، فكان ذلك خزياً لهم في الدنيا 
مــع مــا صـــاروا إلــيــه مــن عـــذاب اآلخــرة   

اللهم قنا شر الغفلة  .

 احذر أن يأخذك الله      
وأنت في غفلة
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12 صحتك بالدنيافسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

 

تقول: د .سالمة الزوي" طب األنف واألذن 
والحنجرة هو التخصص الطبي الذي يهتم 
بعض  في  وتجميل  وتشخيص  بــأمــراض 
األحيان المناطق األكثر حساسية وأهمية 
أكثر من 3  بذلك  يعالج  إذ  اإلنسان  لدى 
حواس يتمتع بها اإلنسان والتي مجموعها 
خمس حواس أساسية لإلنسان الطبيعي."

تجويف رئوي
وتضيف بقولها "األنف هو عضو في جسم 
اإلنسان الذي  يتنفس الهواء عبر تجويف 
هو  فاألنف  التنفس  إلى  باإلضافة  رئوي 
على  ــف  األن ويحتوي  أيــضــاً  الشم  عضو 
وشــرايــيــن(  )أوردة  لــأعــصــاب  نــهــايــات 
األنف  ويحتوي  الهواء  تدفئة  على  تعمل 
األتــربــة  دخـــول  لمنع  الشعر  على  أيــضــا 
المخاطي  السائل  على  ويحتوي  والغبار 
فــاألذن  بالمقابل  الــجــو،  لترطيب  ــك  وذل
الكائنات  قبل  مــن  يستخدم  عضو  هــي 
الستشعار الصوت ضمن ما يعرف بحاسة 
شيء  فكل  معقدة   عملية  وهــى  السمع 

الصوت  ويتكون  صــوًتــا،  يحدث  يتحرك 
من اهتزازات لجزيئات الهواء التي تنتقل 
فــي مــوجــات، ثــم تــدخــل هــذه الموجات 
الصوتية إلى األذن حيث تتحول من حركة 
إلى  ترسل  عصبية  إشــارات  إلى  تموجية 
 ، الدماغ  السمع في  المسؤول عن  الجزء 
اإلشارات  بترجمة هذه  بدوره  يقوم  الذي 

العصبية إلى ما نسمعه من أصوات"
قسم مهم جدا في أي عيادة صحية

"هــذا  ممرضة  ال��م��ب��روك  : س��ال��م��ة  ت��ق��ول 
القسم مهم جدا في أي عيادة صحية فكل 
عضو من أعضاء جسدنا يحتاج إلى عناية 

واهتمام .
لــهــا وظــيــفــة أخــرى  مــثــال األذن والــتــي 
باإلضافة للسمع وهي حفظ التوازن فهي 
أعضاء  على  الداخلية  األذن  في  تحتوي 
فتعطي  الرأس  لحركات  تستجيب  خاصة 
في وضع  تغيير  أي  معلومات عن  الدماغ 
إلى  رسائل  ببعث  الدماغ  فيقوم   . الرأس 
الــرأس  تحفظ  التي  العضالت  مختلف 

والجسم متوازنين ، كما في حال الوقوف 
أو الجلوس ، أو السير أو أي حركة أخرى. 
عدم  يجب  السمع  قــوة  على  للمحافظة 
وإال  عاليه  أصـــوات  ــى  إل األذن  تعريض 
الشعيرات  في  يحدث  الذي  الفساد  فإن 
الحساسة للصوت في األذن الداخلية فهو 

ال يتجدد" 
الَحنجرة

هي  "الَحنجرة  بقولها  المبروك  تضيف 
الجزء األمامي من العنق عريضة من أعلى 
غضاريف  عدة  من  وتتكون  الشكل  مثلثة 
بغشاء  مبطنة  عضالت  بواسطة  تتحرك 
الحبالن  تجويفها  ــي  ف يمتد  مــخــاطــي 

الصوتيان .
حــيــث ينتج الــصــوت عــن طــريــق الــهــواء 
األحبال  ليذبذب  الرئتين  مــن  المدفوع 
زائدة  الحنجرة  مدخل  ويحرس  الصوتية 
غضروفية تسمى لسان المزمار له دور مع 
حركة الحنجرة عند االبتالع  وتقع األذنان 
على جانبي رأس اإلنسان وتمتد األذن إلى 

بُعد عميق داخل الجمجمة وتتكون كل أذن 
من ثالثة أجزاء رئيسية هي:

 1 - األذن الخارجية 
2 - األذن الوسطى 

سعيدون  ونحن   ، الداخلية  األذن   -  3
العيادة  في  الجديد  القسم  هذا  بافتتاح 
عند  وخــاصــة  كــثــيــرة  مشاكلها  فــــاألذن 

األطفال "
الــقــســم سيكون  بـــأن هـــذا  ك��م��ا أش������ارت : 
مفتوًحا أمام الُمترددين على عيادة الكيش 
وضواحيها  المدينة  وأهــالــي  الُمجمعة 

لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .
مشاكل األذن

األذن  "قسم  هاني سليم  الدكتور  ي��ق��ول:  
األقــســام  عــن  أهمية  يقل  ال  والحنجرة 
األخرى وخاصة أن األذن تحتاج إلى عناية 
الجسم  أعضاء  باقي  مثل  مثلها  خاصة 
عضو  أي  مثل  مثلها  تتعرض  كذلك  فهي 
في جسم اإلنسان للمشاكل منها يمكن أن 
الصلب عند  والجسم  الطبل  تثقب غشاء 

بحذر  استئصاله  يفضل  والــذي  األطفال 
األجسام  أمــا  عاماً  تخديراً  يتطلب  وقــد 
األجنبية الملساء فيتم استئصالها بغسيل 
بعد  بالغسيل  تستأصل  والحشرات  األذن 
تقطير مادة زيتية في األذن أما البقوليات 
المنّتفخة فتستأصل بالغسيل بعد تقطير 
الحجم  في  وتصغر  تنكمش  كي  الكحول 
وهنا أود أن أنصح اإلخوة المرضى بعدم 
محاولة إخراج الجسم الغريب بأنفسهم أو 
بمساعدة أحد أفراد العائلة ألن هذا قد 
يؤدي إلى إصابة القناة السمعية الخارجية 
أو ثقب غشاء الطبلة وكذلك حشر الجسم 
إلى  يــؤّدي  مما  القناة  في  أعمق  الغريب 

تصعيب مهمة الطبيب المختّص"
أخيرا...

ُيذكر أن المرافق الصحية بمدينة بنغازي 
الكوادر الطبية  ُتعاني من نقص  دائًما ما 
الطبية واألدوية مما يجعل  والُمستلزمات 
لتقديم  صعبة  ظــروف  في  يعمل  القطاع 

الخدمات الصحية للمواطنين.

افتتاح أقسام جديدة بعيادة الكيش المجمعة

كلية الطب البشري سبها تفتقر للعناصر  المتخصصة 

متابعة :علي خميس :ايمان حسين

متابعة :محمد عبد الله 

افتتح بعيادة الكيش المجمعة عدد من األقسام من بينها قسم األنف 
واألذن والحنجرة والذي القى اهتماما كبيرا من قبل المرضى الذين 
ي��ع��ان��ون م��ن ال��ت��ه��اب��ات ح����ادة ف��ي األذن،ن���اه���ي���ك ع��ن أن ع��ي��ادة الكيش 

األس��ن��ان  منها  ت��خ��ص��ص��ات  ب��ع��دة  األط���ب���اء  م��ن  نخبة  ت��ض��م  المجمعة 
والعيون واألطفال والباطنة وقسم لألشعة ومعمل تحاليل وتخصصات 

أخرى عديدة .

  ويقول : الدكتور على ضوء، عميد كلية 
الطب البشرى إن الدارسة بالكلية ال تسير 
منها  عــدة  عراقيل  لــوجــود  سلس  بشكل 
كافة  منه  تعاني  ــذي  ال األمــنــي  االنــفــالت 
دفع  الــذي  األمــر  التعليمية  المؤسسات 
بالعديد من أعضاء هيئة التدريس لمغادرة 
التي  الــخــطــف  حــــوادث  نتيجة  الــمــديــنــة 
طالت الكثير منهم وهذه اإلشكالية أربكت 
العاملين بكلية الطب البشرى حيث لجأنا 
إليجاد حلول بديلة منها االستعانة بعناصر 
من خارج بلدية سبها بهدف تغطية العجز   

الذي تعانيه الكلية قدر اإلمكان. 
وأضــــاف : كــذلــك نــعــانــي مــن نــقــص في 
قسم  لطلبة  وخاصة  الدراسية  القاعات 
ـــدٌد مــن هــذه  الــســريــريــة بــعــد أن بـــات ع
األمنية  العناصر  سيطرة  تحت  القاعات 
وقد  بالكلية  األمـــن  فــرض  تــحــاول  الــتــي 

الجامعة  إدارة  خاطبنا 
بهدف  األمــن  ومديرية 
للمشكلة  حلول  إيــجــاد 
آذانــا  نجد  ولــم  األمنية 

صاغية 
كلية  إدارة  أن   : وأشــار 
حاولت  البشري  الطب 
حلحلة  اإلمـــكـــان  قـــدر 
من  الطلبة  إشكاليات 

خالل النقاش معهم 
قسم  و  الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء  كــذلــك 
البشري  الطب  بكلية  تحديدا  المشرحة  
في حاجة ماسة للصيانة كونه ال زال على 
حاله قبل تكليفي كعميد لكلية الطب وقد 
ونحن  سبها  جامعة  إدارة  بمخاطبة  قمت 

في انتظار الرد .
الطب  بكلية  الطلبة  عــدد  أن  وأشــــار:    

ناهز 1000  طالب وكانت  البشرى 
أنها  حيت  ضئيلة  الخريجين  فــرص 
تقارب35 طالب مشوارهم  الدراسي 
األعــوام  خالل  البشرى  الطب  بكلية 

السابقة .
آمر  جبريل  على  أضــاف  جانبه  من 
بحماية  المكلفة  األمــنــيــة  الــوحــدة 
الكلية أن الوضع األمني متدٍن فنحن 
مستمر  بشكل  النار  إلطــالق  عرضة 
وقد تعرضت شخصيا لمحاولة تصفية من 
القيام  خالل  القانون  عن  الخارجين  قبل 
المسلح   السطو  عمليات  كذلك  بواجبي 
سيارة   13 حوالي  فقدت  حيث  المتكررة 
بالكلية  الــتــدريــس  هيئة  وأعــضــاء  لطبلة 
عناصر  توفير  األمــن  مديرية  من  ونأمل 
في  بواجبنا   القيام  على  تساعدنا  أمنية 
حفظ األمن بهذه المؤسسة.                                                                      

تعاني كلية الطب البشري بجامعة سبها من نقص في العناصر المتخصصة في بعض األقسام المهمة منها 
التدريس  أعضاء هيئة  دفع  ال��ذي  السبب  إلى  ذل��ك   القائمون عليها  والتشريح ويحيل  قسم وظائف األعضاء 

األجانب لمغادرة المدينة وهو خوفهم من السطو واالعتداء والقتل  المتكرر.        

على ضوء
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تحديد  فــي  العلماء  اختلف    
وذلك  التعلم  لصعوبات  تعريف 
لصعوبة تحديد هؤالء التالميذ 

صعوبة  وكــذلــك  التعلم  فــي  صعوبات  يعانون  الــذيــن 
وجودهم  مــن  الــرغــم  على  التالميذ  هــؤالء  اكتشاف 
من  محيرة  فئة  حقا  فهم  الــمــدارس  كثير  فــي  بكثرة 
التالميذ ألنها تعاني تباينا شديدا بين المستوى الفعلي 
إليه،  الوصول  المأمول  المتوقع  والمستوى  )التعليمي( 
قدراته  حسب  المفترض  من  التلميذ  هــذا  أن  فنجد 
ونسبة ذكائه التي قد تكون متوسطة أنه فوق المتوسطة 
االبتدائي في  الخامس  أو  الرابع  الصف  إلى  أو يصل 

حين أنه لم يصل إلى هذا المستوى.
فمن هو الطفل الذي يعاني صعوبات التعلم؟

أو  )سمعية  أو حسية  عقلية  إعاقة  يعاني  ال  هو طفل 
بصرية( أو حرمانا ثقافيا أو بيئيا أو اضطرابا انفعاليا، 
أو  العقلية  العمليات  في  اضطرابا  يعاني  هو طفل  بل 
النفسية األساسية التي تشمل االنتباه واإلدراك وتكوين 
المشكلة يظهر صداه في عدم  والتذكر وحّل  المفهوم 
القدرة على تعلم القراءة والكتابة والحساب وما يترتب 
من  بعد  فيما  أو  االبتدائية  المدرسة  في  ســواء  عليه 
لذلك  المختلفة  الــدراســيــة  الــمــواد  تعلم  فــي  قصور 
إلى  يصل  ال  الطفل  أن هذا  والمعلمون  اآلباء  يالحظ 
نفس المستوى التعليمي الذي يصل له زمالؤه من نفس 
ونسبة  عقلية  قدرات  من  لديه  مما  الرغم  على  السّن 

ذكاء متوسطة أو فوق المتوسطة.
أنواع صعوبات التعلم :

القدرات  بنمو  تتعلق  وهي  نمائية:  تعلم  صعوبات  1ـ 
الدراسي  التوافق  عن  المسؤولة  والعمليات  العقلية 
والمهني  واالجــتــمــاعــي  الشخصي  وتــوافــقــه  للطالب 
ـ التفكير  التذكر  ـ اإلدراك  وتشمل صعوبات )االنتباه 
أولى  هو  االنتباه  أن  المالحظ  ومن  المشكلة(.  حّل  ـ 
خطوات التعلم وبدونه ال يحدث اإلدراك وما يتبعه من 
يترتب  وما  التعلم  النهاية  في  مؤداها  عقلية  عمليات 
على االضطراب في إحدى تلك العمليات من انخفاض 
مستوى التلميذ في المواد الدراسية المرتبطة بالقراءة 

والكتابة وغيرها.
صعوبات  تشمل  وهــي  أكاديمية:  تعلم  صعوبات  2ـ 
ومحصلة  نتيجة  وهــي  والــحــســاب  والكتابة  ــقــراءة  ال
لصعوبات التعلم النمائية أو أن عدم قدرة التلميذ على 
تعلم تلك المواد يؤثر على اكتسابه التعلم في المراحل 

التالية.
ِمحكّات التعرف على صعوبات التعلم

هناك خمس محكّات يمكن بها تحديد صعوبات التعلم 
والتعرف عليها وهي:

المستوى  تــبــاعــد  بــه  ويــقــصــد  الــتــبــاعــد:  مــحــك  1ـ 
التحصيلي للطالب في مادة عن المستوى المتوقع منه 

حسب حالته وله مظهران:
والمستوى  للطالب  العقلية  القدرات  بين  التفاوت  أ/ 

التحصيلي.
في  للطالب  التحصيلي  النمو  مظاهر  تــفــاوت  ب/ 

المقررات أو المواد الدراسية. 
المكفوفين  ـ  الحّسية  اإلعاقات  ـ  العقلي  )التخلف  ب 
ـ ذوي  الــســمــع  ـ ضــعــاف  ــم  ــصُّ ال ـ  الــبــصــر  ـ ضــعــاف 
االندفاعية  مثل  الشديدة  االنفعالية  االضــطــرابــات 

والنشاط الزائد ـ 
السابق  بالمحك  ويرتبط  الخاصة:  التربية  محك  3ـ 
طرق  لهم  تصلح  ال  التعلم  صعوبات  ذوي  أن  ومفاده 

التدريس المتبعة مع التالميذ العاديين
نجد  بالنضوج: حيث  المرتبطة  المشكالت  4ـ محك   
إلى  يــؤدي  مما  آلخر  طفل  من  تختلف  النمو  معدالت 
أن  مــعــروف  هــو  فما  التعلم  لعمليات  تهيئته  صعوبة 
األطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل أبطأ من اإلناث 
غير  السادسة  أو  الخامسة  حوالي  في  يجعلهم  مما 
مستعدين أو مهيئين من الناحية اإلدراكية لتعلم التمييز 
برامج  تقديم  يتعين  ثم  ومــن  الهجائية  الحروف  بين 

تربوية تصحح قصور النمو
الــفــيــورولــوجــيــة: حــيــث يمكن  الــعــالمــات   5ـ مــحــك 
التلف  خــالل  مــن  التعلم  صــعــوبــات  على  ــدالل  االســت
من  فحصه  يمكن  الــذي  المخ  في  البسيط  العضوي 

خالل رسام المخ الكهربائي 
ومن الجدير بالذكر أن االضطرابات في وظائف المخ 
تنعكس سلبيا على العمليات العقلية مما يعوق اكتساب 

الخبرات التربوية وتطبيقها واالستفادة منها .

صعوبات التعلم: 
تعريفها و أنواعها

هاجر الطيار

متابعة : راوية أبوخشيم

   قــبــل الــخــوض فــي مــجــريــات 
قليال  نــعــرج  أن  علينا  الــحــفــل، 
وكيف  المناظرة؟  مصطلح  على 
المقصود  ؟  الجامعة  إلــى  دخــل 
نــوع  هــو   : الــمــنــاظــرة  بمصطلح 
المناقشة  مــن  رســمــي  أو  مــرتــب 
المناقشة  عن  المناظرة  وتختلف 
إثبات  حول  تدور  التي  المنطقية 
الجدل  عن  تختلف  كما  الحقيقة 

المعتمد على البالغة واإلقناع،.
فالمناظر وإن اعتمد على النقاش 
المنطقي وشيء من العاطفة فهو 
متابعيه  عند  نفسه  ويثبت  ينجح 
بحسب قوة السياق وخطة الحوار 

المتقنة ومرونتها. 
مع  أجريناها  مقابلة  خــالل  مــن 
السيد )صهيب عمر ( رئيس نادي 
دخل   : قائال  أفــادنــا  المناظرة  
سنة  في  الجامعة  إلى  المصطلح 
ألفين وثالثة عشر من خالل فريق 
اتحاد  أسسه  الــذي    " ناقشني   "

طلبة كلية الهندسة. 
وأضاف أيضا: إنه بعد عام ونيف 
قبل  مــن  المناظرة  ــادي  ن تأسس 
هذا  قدم  و  العام  الطالب  اتحاد 

النادي دورات تدريبية .

للمشاركين و عرف  المناظرة  في 
من خاللها كيفية التناظر وإيصال 
الرأي بالحجة والبرهان وبطريقة 
سلسة بعيدة عن التعصب وفرض 

الرأي . 
التحكيم  لــجــنــة  أعــضــاء  وطــــرح 
القضية  محور  المناظرة  مسابقة 
الفريقان  عليها  سيتناظر  التي 
قضية  أن  مجلس  يؤمن   (( وهــو 
عن  الــعــام  العفو  فــي  حلها  ليبيا 

األطراف المتنازعة فيها  (( .. 
تــم اخــتــيــار فــريــق )هـــّن( كفريق 
مــوالــي لمحور وفــريــق )صــدى ( 
تام  كمعارض لمحور وسط هدوء 
بدأ فريق المعارضة بوضع الحجج 
في  القضية  حل  بأن  والتبريرات 

ليبيا ليس بالعفو العام 
وإنما بالمحكمات ونصب المشانق 
للطرف  حديد  من  بيد  والضرب 
وأقوال  بعبارات  مستدلين  اآلخر 

ثورجية .
واختتموا مناظرتهم بصوت يملؤه 
لكل  باإلبادة  مبطن  الوطنية  روح 
ومكتسبات  مبادئهم  يخالف  من 
أقوالهم  قامت حسب  التي  الثورة 
من أجل إحقاق الحق وردع الظلم 

""نموت  الــوطــن  مصلحة  وإعـــالء 
نموت ويحيا الوطن"" 

وبعدها قام فريق المواالة بعرض 
ــن والـــدالئـــل  ــي ــراه ــب الــحــجــج وال
وعفو  النبوية  بالسيرة  مستدلين 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
مكة  فتح  أثــنــاء  قريش  كفار  عــن 
بعبارته المليئة بالعفو والتسامح .

فأنتم  ))اذهبوا  الطاهر  فمه  من 
الطلقاء (( 

قام  الخلق  أشرف  كان  إن  وقالوا 
نعفو  ال  حتى  نحن  فمن  بالعفو 
إحدى  وصدح صوت  والنسامح؟! 

فتيات ))المواالة (( 
وعلى  الوطن  على  الخوف  يملؤه 
األبــــدان  ــه  ل ويــقــشــعــر  مصلحته 
ويدمي القلب قبل العين "حلفتكم 
يبقى  فمن  الجميع  مات  إذا  بالله 

للوطن؟" 
 " ليبيا  ستموت  الجميع  بــمــوت 
كسر حاجز الهدوء الذي كان يعم 

المكان.
ـــــواٍن بــتــصــفــيــق حــــار من   فـــي ث
التشجيعية  والــعــبــارات  الحضور 
الكلمات  هــذه  وتؤيد  تدعم  التي 

التي المست قلوب الحاضرين 

أن  البصر  غض  يمكنني  ال  وهنا 
الليبي  الــشــعــب  ــن  م كــبــيــرة  فــئــة 
أرهقها حال هذا الجريح )الوطن( 
الذي أبى أمراء الحرب وأصحاب 
األجندات الخارجية بتركه يتعافى 
ــهــض مـــن جـــديـــد إنـــهـــم مع  ــن وي
العام  والعفو  الوطنية  المصالحة 
الممزق  الوطن  لهذا  الشمل  ولــّم 
والذي الزال حتى اآلن ينزف في 

غوت الباطل. 
استمرت المناظرة حوالي الساعة 
فيها  ـــبـــادل  ت الــســاعــة  ونـــصـــف 
والحجج  النظر  وجهات  الفريقان 
بأسلوب متحضر ومنمق وبعبارات 
الحفل  هــذا  تخلل  صرفة،  لغوية 
فقرتين إحداهما شعرية واألخرى 
أنـــشـــودة ديــنــيــة، رفــعــت األقـــالم 

وجفت المناظرة ،
ثم أعلنت النتائج التي كانت حليفة 
وتصدرت  النسوي،  ــّن(  )ه فريق 
مسابقات  في  القمة  النسوة  نون 
بنسختها  الــجــامــعــة  ــاظــرات  ــن م
النسوة  نون  كانت  ،لطالما  الثانية 
المربوطة  ــاء  ــت وال الثأنيت  وتـــاء 
مصدرآ للسالم والعفو والتسامح 

حفل اختتام مسابقة نادي مناظرات اجلامعة
  تحت عدسة أحدث الكاميرات والحماية المشددة من رجال 
م��ن��اظ��رات  ن���ادي  مسابقة  ط��راب��ل��س  بجامعة  اختتمت  األم���ن 
الجامعة  رئيس  ابتداًء من  الحضور  الجامعة وسط زخم من 
وعمداء مختلف الكليات وشخصيات رفيعة وعدد من الطالب 

المسابقة على مدى أسبوع كامل ش��ارك فيها ما  أجريت هذه 
الذي  )ه��ّن(  وتأهل في تصفياتها فريقا  ف��رق  يزيد عن عشرة 

يضم ثالث فتيات و فريق )صدى ( الذي يضم فتاة وشابْين.

بالكفرة،  التباوية  الدراسات  مركز  أصدر   
) مقاالت  بعنوان  كتابا  الماضية  األيام  في 

عن التبو، بيئتهم ،وتاريخهم، ثقافتهم ( ،
وسيتم توزيعه قريبا في عدة مناطق ، وقام 
وراجعه  المثلوثي  عثمان  األستاذ  بترجمته 

األستاذ عبدالله لبن .
عن  عبارة  الكتاب   ، لبن  عبدالله   : وقــال  
مجموعة من المقاالت المترجمة من اللغة 

الفرنسية واإلنجليزية إلى اللغة  العربية 
التبو  قبائل  بيئة  تصف  الــمــقــاالت  وهــذه 

ــم وثــقــافــتــهــم  ــخــه ــاري وجــغــرافــيــتــهــم ، وت
والترجمة  التجميع  عملية  واســتــغــرقــت 
بإعدادها  وقـــام   ، أشــهــر  ستة  يــقــارب  مــا 

وترجمتها األستاذ عثمان المثلوثي .
و أضــاف: “ وتم تجميعه من عدة مصادر 
مجموعة  آنــفــا  ذكــرنــا  كما  فهي  متنوعة 
مقاالت لعدد من الكُتاب مثل كاثرين براون 
على حساب  الكتاب  وتم طباعة   ، وغيرها 

المركز 
وسيتم  نسخة    1000 منه   طبعت  حيث 

الكفرة   ( وهــي   مناطق  عــدة  في  توزيعها 
وبنغازي و طرابلس وسبها ومرزق وأجدابيا 

والبيضاء(. 
قلة  منها  صعوبات  عــدة  “واجهتنا  وذكــر 
في  عليها  نعتمد  التي  المادية  اإلمكانيات 

سّد تكلفة الطباعة و الترجمة .
فإأن  للمستهدفين  بالنسبة  أما  و  ذكــر:”  و 
المهتمين  كافة  ــى   إل موجه  الكتاب  هــذا 

بالثقافة التباوية.

كتاب  عن التبو ) بيئتهم و تاريخهم وثقافتهم (
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دد
عــــ

الــــ
رة  

ــــو
صــــ

بحسهم  يعرفون  السبل  ضاقت  كّلما  إليها  يركنون  باألطفال  وجدانية  عالقة  لها  فسانيا  حديقة 
الطفولي مدى األمان للحلم بالغد المشرق الذي ينشدونه.

طــــفـــــولـــتــــنا

فال  ب���ارك���وه���م..   •  
أمهات لهم!! 

الله يامن أنتم  يرعاكم 
بأمهاتكم.

 • طوبى لكم.
ج��ع��ل  ال�����ت�����ي  األم  ع����ي����د  إن�������ه   •  
ال����ل����ه ال����ج����ن����ة ت����ح����ت أق�����دام�����ه�����ا..

 • عيد المحبة والحنان.. 
• ولكن هل الجنة حرام على اليتماء فال 
إلى  ]نظرة  العالم  يسميه  يوم  لهم  يكون 

المحرومين[.!! 
لم  أم؟  ب��دون  ع��اش  يحتفل من  فبمن   •
كابد  عليها..  يتعرف  ل��م  أُّم���ا!!  يشاهد 
، وحياة  الرفاهة   ، الحياة ولم تغنه شيئاً 
حوله،  المأجورين  ك��ل  ال��دع��ة،وي��خ��دم��ه 
إلى  به  وي��ع��ودون  المدرسة  إل��ى  يقودونه 
بمرتب  وظ��ي��ف��ة  أي  ت��أدي��ة  م��ث��ل  ال��ب��ي��ت 
طفل  أي  يعيش  كما  يعيش  كان  شهري.. 
ويشرب  يأكل   ، األب  بيت  في  األم  يتيم 
كأنه   ، األس��رة  في  من  بقية  مثل  ويلبس 
جزء من قطيع افترس الذئب أمه فأصبح 
مثل الشاة الغريبة في القطيع ولكن وجب 
على صاحب القطيع ولك أن يوفر له ما 
لعله  القطيع  باقي  مثل  ويعيش  به  يعيش 
بينه  الفرق  مجٍز،  ثمن  له  ويكون  يسمن 
وبين كل أفراد القطيع أن لكل منهم ضرع 
يتغذى منه ، وتبحث عنه أمه عندما يتيه..
وتثغى من أجله ، وتفترس وتحمر عيناها 

إذا اعتدى أحدهم عليه .
 • رغم أنه عاش مع بقية القطيع.وأكل 
الأحد  .لكن  القطيع  صاحب  برسيم  من 
وال  الوثير!!  فراشه  في  برد  إذا  يتفقده 
أحد يسأل عنه إذا غاب ، وال أحد يحتفل 
به ويحمل إليه الهدايا إذا نجح في امتحان 
بتقدير امتياز وال أحد يتذكر يوم ميالده 
قواميسه  من  االحتفال  وألغى  كبر  حتى 
ولم يتعود عليه بالرغم من أن الذين حوله 
بأمهاتهم يحتفلون بكل يوم في حياتهم ، 
بسبب وبدون سبب ، وال أحد يحزن ألجله 
إذا رسب بسبب همومه!! وال أحد يفتش 
في قلبه ماذا به!! هو عضو في قطيع أبيه 
يأكل من بيت أبيه ، ويلبس من ثروة أبيه  

ويمتطي الخيل من أرض أبيه !!
 ومع ذلك فقد كبر كتفيه من قبل غيره . 
ألنك ستجد كل نساءالعالم ]بعد أن يشب[
تنسب إلى نفسها تربيته ورعايته وأحياناً 
 : عنه  فتقول  ذل��ك  من  أبعد  إل��ى  تذهب 
إنه ناكر للجميل!! قلب ظهر المجن بعد 
عوده  واشتد  عظمه  وقوي  كتفيه  كبر  أن 
.وإم��ا  أب  زوج��ة  تكون  أن  إم��ا   ، بفضلها 
بواجب  وتقوم  آلخ��ر  آن  من  ت��زوره  خالة 
ستقول  األخرى  وهي   ، المجاني  التقبيل 
بعد  بيدي  ربيتك  لقد   : يكبر  عندما  له 
أن أهملتك زوجات أبيك..والكل في الكل 

يريدون حفظ الصنيع!!.
أج��ادوا[:  ]وق��د  العرب  قالت  قديماً   •  
تباً لك.ال أم لك.ثكلتك أمك..لم تكن ابن 
أمك ، لم تكن ابن تلك الحميراء الطيبة!! 
إلخ..وينعتونه بكافة النعوت لمجرد أنه ال 

أّم له. 
• فمتى يفيق العالم على هذه الحقيقة؟ 
الطفل  ح��ي��اة  ع��ن  األم  غ��ي��اب  حقيقة 

فيتذكرونه!!
تكون  عندما  األم  بقيمة  يشعرون  متى 
التي  الحقيقية  القيمة  ، فهذه هي  غائبة 
ولن  األم،  بغياب  إال  العالم  يكتشفها  لن 
توسد  ال��ذي  إال  قسوتها  بشاعة  يعرف 

القسوة وتكاليف الجفاء.. 
ففي  أي��ض��اً..  أمهاتهم  بفقد  هنئوهم   •
العالم ماليين األيتام وماليين التعساء ..

النهاية  ف��ي  لهم.  أم  ال  ال��ذي��ن  وماليين 
حفظ  الجميع  عطف  تلقى  وإن  له  أم  ال 
عظيم  تعلمون  لو  كنز  إنهن  أمهاتكم  الله 

واليمكن تعويضه.

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـــل
خـــــــ

ـــد
مـــــ

رؤى

آالء عياد

ب����ع����ي����دًة ع��ن    كانت تسير في الشوارع تحت المطر، كانت 
منزلها ولم تنتبه إلى أين تأخذها أقدامها حتى وجدت نفسها 

أمام مقهى.
مزدحما،  األخير  ك��ان  للمقهى،  الزجاجي  الباب  أم��ام  وقفت   
تجتاحُه همهمةُ رواده برفقة أصواِت المالعق التي تذيب السكر 

في الفناجين.
 دفعت الباب، أغلقت مظلتها ودخلت، طلبت القهوة التي كانت 

تجيد عشقها أكثر من غيرها أو هكذا كانت تظن.
 ألقت بنظرة على طاولة في إحدى زوايا المقهى

 كانت محجوزة، وقفت لدقيقٍة في حضرة الذكرى التي راودتها 
عنها قبل أن تغادر برفقة القهوة باسمة.

نجالء المسالتيرؤى

    ال يخفى على الجميع أن أعمال 
م��ح��م��د صبحي  ال��ع��ظ��ي��م  ال��ف��ن��ان 
مشاكل  خاللها  من  ناقش  لطالما 
هامة  وثقافية  سياسة  و  اجتماعية 
جدا ووضعها في قالب كوميدي رائع 
مواضيعه  جّل  وكانت  جدا  ومحترم 
تحمل رسالة هادفة و سامية .. ولعّل 
يوميات  سلسلة  األعمال  هذه  أب��رز 
ونيس التي عاصرناها منذ الطفولة   
باإلضافة إلى مجموعة من األعمال 
استمتعنا  التي  الشهيرة  المسرحية 
المليء  المشوار  هذا  وبعد   ... بها 
بالعطاء والروعة واإلنجازات ، نرى 
هذا الفنان الرائع يتألق مجددا من 
ال��ج��دي��د مافيش  ب��رن��ام��ج��ه  خ���الل 
الذي يتخلله فقرات  مشكلة خالص 
بطريقة  خطاب  توجيه  من  متنوعة 
م��ب��اش��رة ح��ول م��وض��وع م��ا أو عن 
طريق مشاهد تمثيلية أو من خالل 
الغناء  و  الشعبي  بالشعر  االستعانة 
و الموسيقى .. و آخر ما تناوله في 
الذي  الحب  موضوع  البرنامج  هذا 
دعا من خالله الجميع التمسك بهذه 
تمثيلية  بمشاهد  عنها  عّبر  القيمة 
تتضمن الكوميديا الهادفة بمشاركة 

المصريين   الممثلين  من  مجموعة 
وسم  بإطالق  الجميع  دع��ا  وكذلك 
)هاشتاق( #أعلنوا_الحب .. أعلنوا 
واالب��ن  واألب  ول��أم  ل��ل��ذات  الحب 
والوطن    والزوج  والحبيب  والصديق 
مجتمعاتنا  ينقص  ما  أن  أش��ار  كما 
الحب  ب��ال��ح��ب ألن  االع���ت���راف  ه��و 
مع  نتعايش  يجعلنا  الذي  هو  وحده 
بعضنا البعض ونضحي من أجل من 
نحب ونتغاضى عن األمور التي تولد 
الشعور بالكراهية والحقد .. الحب 
يجعلنا  أن  على  ال��ق��ادر  ه��و  وح���ده 
بالحب   .. وم��ب��ادرة  معطاءة  أناسا 
كل  فينا  وتحيا  ونحيا  الوطن  يحيا 
المشاعر النبيلة .. بالحب نستطيع 
الجميلة  أحاسيسنا  ك��ل  نلملم  أن 
واألم����ان  ب���ال���دفء  إح��س��اس��ن��ا   ..
نحيا  أن  ف��ي  ت��ك��م��ن  وال��ط��م��أن��ي��ن��ة 
بالحب و بالحب فقط ، فهذه دعوة 
وبالمناسبة   . الحب  أعلنوا  للجميع 
أدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الرائع 
الذي يناقش قضايانا ويسلط الضوء 
على مشاكلنا االجتماعية ويترك لنا 
بشكل  المشاكل  ه��ذه  نستوعب  أن 
الحلول  نخلق  وب��ال��ت��ال��ي  مختلف 

البرنامج  ه��ذا  تابعوا   .. بأنفسنا 
ألننا  ومضمونه  شكله  ف��ي  والقّيم 
بحاجة أن ننفض الغبار عن عيوننا 
وعقولنا وأن ننظف مسامعنا ونظرنا 
وتفكيرنا بمثل هذه األعمال الهادفة 
في ظل المستوى المتدني والرديء 
هذه  العربي  اإلع��الم  يشهده  ال��ذي 
الفنان  لهذا  إج��الل  فتحية  الفترة. 
مشواره  طيلة  أمتعنا  ال��ذي  ال��رائ��ع 
الراقية  األع��م��ال  م��ن  ب��ِك��ٍمّ  الفني 
بالصحة  يمتعه  أن  ال��ل��ه  أس���أل   ،
والعافية ويبقى دائما يثري الساحة 
ال��ف��ن��ي��ة واإلع���الم���ي���ة ب��م��واض��ي��ع��ه 

وأسلوبه المحترم .

 أعلنوا الحب 

هد
شا

م

هــــــمــــــســــــة

 قال السفاح غراسياني يوما : نحن نحو فزان 
وكان يعرف ماذا يقول  ، عن ثغر مهم له كمستعمر،  و لنا كوطن .

العبق الجميل

فتحية الشبلي 

تتساقط  أوراقه  بارد خريف  صيف حار شتاء 
بجديد  ليس   ..... ذلك�  ُكّل  تتفتح  أزهاره  ربيع 
بل  #ال��س��ن��ة  ف��ص��ول  فقط  ه��ي  ليست  لكنها 

فصول #القلوب.
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اختار المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت 
االسباني " كارلوس " 14 العبا ضمن القائمة النهائية للمنتخب 
يوم  انطالقها  المقرر  أفريقيا  بطولة  في  التي ستشارك  الوطني 
15 أبريل الجاري بجنوب أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم . وضمت 
الشريف  محمد  المرمى  لحراسة  الالعبين  المختارة  القائمة 
 ، الحوتي  وربيع   ، محمد شحوت  والالعبين   .. مسعود  وفاتح   ،
ومحمد ارحومة ، وحسام الوحشي ، ومحمد رجب ، وعبد الحليم 
الشركسية ، وأيمن الشامي ،وسالم عقيلة ، وحمدي لشوين وبدر 
المنتخب  وسيخوض   . سليمان  ومحمد  التومي  وأده��م  حسن 
البطولة  في  مبارياته  ،أولى  متواضعة  استعدادت  بعد   ، الوطني 
في  ويلتقي  الجاري،  أبريل   16 السبت  يوم  مصر  مع  االفريقية 
المباراة الثانية منتخب المغرب يوم 18 ، ويختتم الدور األول بلقاء 

أنغوال يوم االربعاء الموافق  20 أبريل . يذكر أن المنتخب الوطني 
لكرة القدم داخل الصاالت أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثانية 
" أقوى المنتخبات األفريقية " التي تضم منتخبات مصر والمغرب 
وأنغوال ، بينما ضمت المجموعة األولى منتخبات : جنوب أفريقيا   

وزامبيا ، وموزمبيق ، وتونس .
وكان حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت  فاز ودياً 
على فريق المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة 1-6 في المباراة 
لمنتخبنا  وسجل   ، الماضي  الثالثاء  يوم  الفريقين  جمعت  التي 
ومحمد  الشركسية  وعبدالحليم  وبدر حسن  عقيلة  من سالم  كل 
الفريق  استعدادات  إط��ار  في  المباراة  هذه  )3(.وت��أت��ي  شحوت 
لخوض نهائيات بطولة أفريقيا لكرة قدم داخل الصاالت، بجنوب 

أفريقيا منتصف شهر ابريل الجاري .

القادم  يونيو  شهر  من  والعشرون  الرابع  "الفيفا"  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  حدد 
بالقاهرة موعد إجراء قرعة الدور الثالث لتصفيات المنطقة األفريقية المؤهلة لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا . كما حدد االتحاد الدولي لكرة القدم الفترة 
من 8 إلى 10 يونيو القادم موعد اصدار التصنيف الخاص بالمنتخبات االفريقية، 
لكرة  الدولي  القرعة. ووجه االتحاد  المنتخبات خالل عملية  لغرض تحديد مستوى 
القدم " الفيفا" الثالثاء الماضي مخاطبات إلى كافة االتحادات األفريقية بشأن تحديد 

موعد إجراء قرعة التصفيات، واصدار تصنيف المنتخبات األفريقية .
 وستضم القرعة 20 منتخبا سيتم توزيعها على خمس مجموعات بواقع اربعة منتخبات 
فى كل مجموعة، تجرى منافساتها بنظام البطولة من ذهاب واياب، ويتأهل متصدر 
المتاهلة  ال�20  والمنتخبات  بروسيا.   2018 العالم  كأس  بطولة  الى  مجموعة  كل 
الى الدور االخير " مرحلة المجموعات" هي: ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب ، مصر 
، الراس االخضر،  العاج  الكونغو، ساحل  الكاميرون،  ، جنوب افريقيا، بوركينافاسو، 
الغابون، غانا، غينيا، مالي، نيجيريا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، السينغال، زامبيا . 

بطولة اأفريقيا داخل ال�صاالت ..

ليبيا في مواجهات قوية.. مقابل استعدادات متواضعة

"ال��ف��ي��ف��ا" ت��ح��دد م��وع��د ق��رع��ة تصفيات 
األفريقية المؤهلة لكأس العالم 

والقالدة  الثاني  الترتيب   " سرب  محمد   " الليبي  الرياضي  أح��رز 
الفضية في منافسات سباق " 5000 سي 1 ام " للبطولة االفريقية 
التجديف ( والتي اختتمت خالل األيام الماضية  للكانوي ) رياضة 
منافساتها بجنوب أفريقيا والمؤهلة إلى االولمبياد المقبل بريو دي 
جينيروي البرازيلية . وشارك في هذه المنافسات رياضو 20 دولة 
أفريقية من بينها ليبيا التي شاركت في هذه البطولة برياضي واحد . 

ي��ح��رز فضية   " س���رب  م��ح��م��د   "
أفريقيا في التجديف

وال���دراج���ات  ل��ل��س��ي��ارات  ف���زان  ري��ال��ي  ف��ع��ال��ي��ات  انطلقت 
الصحراوية، الثالثاء الماضي ، وذلك من ساحة االستقالل 
السباق  بمدينة سبها وبمشاركة 27 سائقاً. وكانت مسافة 
من  االن��ط��الق  نقطة  كانت  إذ  م��ت��راً  كيلو   250 ت��ج��اوزت 
ساحة االستقالل الكائنة وسط مدينة سبها، مروراً بمنطقة 
البحيرات وينتهي السباق في بلدة تيويوة بالقرب من مدينة 
 27 بمشاركة  جاء  السباق  هذا  أن  بالذكر  أوباري.الجدير 
الزاوية   ، مصراتة  طرابلس،  سبها،  ُم��دن  يمثلون  سائقاً 

،غريان ، وبقية مدن الجبل الغربي .

 27 مشاركاً في "رالي" فزان 

عقد االتحاد الليبي للكرة الحديدية، مؤخراً، اجتماعاً مشتركاً مع 
نظيره االتحاد العربي للعبة وذلك بقاعة اجتماعات االتحادات 
الرياضية الكائن بالفضاء األولمبي.واتفق المجتمعون على عدٍد 
من البنود أهمها نيل ليبيا شرف احتضان البطولة العربية األولى 
للكرة الحديدية، واستضافة اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية 
العمومية لالتحاد العربي للكرة الحديدية.تولي االتحاد العربي 
في  للمساهمة  ليبيا  إلى  دولي  خبير  إحضار  الحديدية  للكرة 
إلى  إضافة  الشرقية،  المنطقة  في  الليبية  الفرق  أداء  تطوير 
إجراء دورتين للمدربين والحكام و أخرى في التنظيم واإلدارة.

 البطولة العربية األولى للكرة الحديدية في ضيافة ليبيا 

بطولة  بلقب  االت���ح���اد  ف��ري��ق  ت���وج 
معرض طرابلس الدولي لكرة السلة 
األرب��ع��اء  منافساتها  أختتمت  التي 
الماضي ، التي نظمها واشرف عليها 
االتحاد الفرعي لكرة السلة طرابلس 
وج��اء  محلية.  ف��رق   5 بمشاركة   ،
البطولة  بلقب  اإلتحاد  فريق  تتويج 
عقب فوزه على فريق الشباب العربي 
ال��م��ب��اراة  ف��ي   ،)47-66( بنتيجة 
المركزين  أصحاب  لتحديد  الثانية 

بقاعة  بينهما  ج��رت  ال��ت��ي  وال��ث��ان��ي،  األول 
طرابلس الكبرى لأللعاب بالمدينة الرياضية 
بطرابلس. ونال فريق األهلي طرابلس المركز 
بنتيجة  اليرموك  فريق  على  ب��ف��وزه  الثالث 
لتحديد  األول����ى  ال��م��ب��اراة  ف��ي   )44-74(
 . القاعة  بنفس  جرت  التي   ، الثالث  المركز 
وبهذه النتائج يكون ترتيب الفرق النهائي في 

الترتيب   .: التالي  النحو  على  البطولة  هذه 
فريق  الثاني  الترتيب   ، االتحاد  فريق  األول 
الشباب العربي ، الترتيب الثالث فريق األهلي 
 ، اليرموك  فريق  الرابع  الترتيب   ، طرابلس 
الترتيب الخامس فريق النصر زليتن . وحدد 
من  ال� 12  يوم  السلة  لكرة  الفرعي  اإلتحاد 
الجوائز  وتوزيع  التتويج  موعد  الجاري  ابريل 

على أصحاب المركزين األول والثاني . 

س��ل��ة االت���ح���اد ت��ت��وج ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة معرض 
طرابلس الدولي 

دخ��ل "دي��ف��ي��د ل��وي��ز"، م��داف��ع ب��اري��س سان 
األب��ط��ال  دوري  ت��اري��خ  الفرنسي  ج��ي��رم��ان 
األوروبي، ليس بسبب هدف أو انجاز حققه 
الصفراء  البطاقة  بسبب  وانما  الفريق،  مع 
سيتي  مانشستر  أم���ام  عليها  حصل  ال��ت��ي 
اإلنجليزي في ذهاب ربع نهائي التشامبيونز.

فقد حصل لويز على بطاقة صفراء بعد مرور 
12 ثانية فقط من عمر المباراة، بعد تدخله 
الذي  الالعب  ليصبح  أجويرو،  مع سيرخيو 
يحصل على أسرع بطاقة في تاريخ البطولة.

بهدفين  الفريقين  بتعادل  المباراة  وانتهت 

لكل منهما، ليصبح الفريق اإلنجليزي أقرب 
للتأهل إلى المربع الذهبي، خاصة وأن لقاء 

اإلياب يقام على ملعبه هذا األسبوع .

 أسرع بطاقة صفراء في تاريخ دوري األبطال

خالد القاضي 



األخيرة السنة  ااخلامسة  - العدد 181فسانيا

 األي����ام ف��ق��دت أل��ون��ه��ا وأن��ا 
فقد  والوطن  أناملي  فقدت 
البلطجية  ل��ص��ال��ح  ت���راب���ه 

وقلوبهم  السوداء  بحقائبهم  المتجولون  والباعة 
التي تحمل ذات اللون وكل همهم تعبئة أرصدتهم 
ثيابهم  وتغيير  عروشها  على  خاوية  كانت  التي 
يحلمون  كانوا  ما  عالية  ج��ودة  ذات  بثياب  الرثة 
آخر  إل��ى  فاخر  فندق  من  يتنطعون  وص��اروا  بها 
والفاتورة مدفوعة مسبقا من خيرات وطن يقودونه 

للهاوية . 
كلما أبحرت في الحرف يواجهني الوجع ويزحف 
على روحي القلق من كل جانب كيف لي أن أصف 
حال البؤساء وهم يقفون في طوابير طويلة للحصول 
على ربع مرتب هو اآلخر ال يعرف حضور منتظم 
في مواجهة غالء لم يترك شيئاً إال وحرقه . كل 
تلك األشياء كوم وسيطرة المليشيات على المشهد 
الليبي كوم آخر يفتك بي كلما لمحتهم يتصرفون 
تصرف المستبد وهو في نظري ضحايا مخرجات 
تعليم فاشل قادهم في نهاية المطاف الى اللحاق 
ويظل  الوطن  وباعة  والبلطجية  اللصوص  بركب 
التخلص  يمكن  كيف  وق��ت  كل  في  قائم  ال��س��ؤال 
من تلك المليشيات وإقامة جيش وشرطة يمنحان 
الدعم للحكومات الورقية التي تعاقبت علينا ولم 
على  ألنها  طبيعي  أمر  وه��ذا  شيء  فعل  تستطيع 
وال��زواج  المليشيات  تلك  رحمة  تحت  تقع  ال��دوام 
التي  الحديث بين حكومة السراج وتلك الفصائل 
تنتمي لمصالحها هو زواج غير شرعي ولن ينجب 
المقابل  وفي  البسطاء  يعتقد  كم  شرعيين  أبناء 
االصدقاء  بعض  من  سمعتها  نظر  وجهة  هناك 
وهي أنه ال خيار إال اإلنصياع لهذا الزواج من أجل 
تخفيف العبء على الفقراء الذين حاصرهم الجوع 
والمرض وكل أمانيهم في الوصول الى رغيف خبز 
غياب  ظ��ل  ف��ي  وزن  يعرف  وال  نظافة  يعرف  ال 
الجهات الرقابية وفي غياب خدمات صحية تمنح 
لألجساد المتهالكة بعض الجهد وكل أحالمهم في 

رؤية جيش وشرطة قادران على حفظ األمن . 
البعض  يراها  قد  البائس  الليبي  للواقع  قراءتي 
سوداوية وال تحمل أي تفاؤل بغد جميل تستحقه 
االقدام الحافية لكن من وجهة نظري ال يمكن بأي 
مليشيات  بوجود  دولة  تأسيس  األح��وال  من  حال 
األماني معلقة في  وتبقى  للوطن  تعرف طريقا  ال 

األحداق لرؤية رجال همهم الوطن ال البطن ....

وداعاً للثورة ..أهالً بالدولة
ت

ليا
الوطنتج

الدرهوبي(  امحمد  صالح  )إبراهيم  األستاذ   تحصل 
المندوب اإلداري بوزارة التعليم العالي  إداري على إجازة 
حملت  التي  برسالته  تقدم  أن  بعد  وذل��ك  الماجستير 
بالثقة  وعالقته  والبدني  المعرفي  )المستوى  عنوان 
بالنفس لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة( 
االث��ن��ي��ن 2016-3-28  ن��م��وذج(  ط��راب��ل��س  )ج��ام��ع��ة 
 ، البدنية  التربية  كلية  م��درج  وعلى  طرابلس  بجامعة 
حيث  أشرف على الرسالة األستاذ الدكتور ) علي أحمد 
شناك( ، فيما تكونت لجنة اإلشراف على الرسالة من 
كمناقش  الخبولي(  سالم  الصديق   ( الدكتور  األستاذ 
داخلي ،  واألستاذ الدكتور )صالح عمار العويب( مناقشاً 
االرتباطية  العالقة  إلى  الرسالة  وهدفت   ... خارجياً 
ذات إحصائية من المستوى البدني والثقة بالنفس لدى 
والفروق   ، الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية  طالب 
بين المستوى  المعرفي والبدني لدى طالب الكلية ، وقد 
توصلت الرسالة إلى نتائج من أهمها : وجود عالقة ذات 

بالنفس  والثقة  المعرفي  المستوى  بين  إحصائية  داللة 
الرسالة  أن  إضافةً   ، البدنية  التربية  كلية  لدى طالب 
إلى عدم وجود فروق معنوية  الهامة  نتائجها  بينت في 
ذات داللة إحصائية بين المستوى المعرفي والبدني لدى 
إحصائية  ودالئ��ل  معنوية  ف��روق  هناك  انه  إال  الطالب 
 ... األخرى  األقسام  دون  التأهيل  قسم  لصالح طالب 
فيتقدم العاملون بوزارة التعليم العالي �� عنهم )مصطفى 
الترهوني( �  لألستاذ )إبراهيم صالح امحمد الدرهوبي( 
بأحر التهاني وأخلص األماني  ، متمنين له  مزيد التألق 
لقاء  والتقدير  الثناء  ع��ب��ارات  فكل  والتفوق  والنجاح 
مجهوده الرائع الذي جاء من بواعث التصميم واإلرادة 
على بلوغ األهداف وتحقيق اآلمال والتطلعات ، بحصوله 
الصبر  مدى  عكست  التي  العالية  المرتبة  هذه  على  
والثبات وقهر الظروف وتحطيم الحواجز والوصول إلى 
الطموح رغم المعاناة والظروف الصعبة ، ألف مبروك 

اإلنجاز العلمي وعقبال الدكتوراه . 

المستوى المعرفي والبدني وعالقته بالثقة بالنفس

وصول رئيس وأعضاء حكومة التوافق للعاصمة 
إنتهاء  الليبية ،داللة مهمة تشير إلى إنتصار و 
مدى  على  التي خاضت  الطويلة  الثورة  مرحلة 
محفوف  وش��اق  طويل  طريق  س��ن��وات،  خمس 
الجهود  ه��ذه  ت��وج��ت  وال��ص��ع��اب،  بالمخاطر 
ال��دول��ي   المجتمع  م��ن  وب��رع��اي��ة  ال��م��ت��واص��ل��ة 

بوصول الثورة لباب الدولة الكبير الواسع .
الصبر  م���ن  ،ووب����ف����ارغ  األم����ل  م���ن  فبكثير   
مؤسسات  تشرع  أن   في  االن  الليبييون  يأمل 
القضايا  ك��ل   حلحلة  ف��ي  الرسمية،   ال��دول��ة 
لصالح  الشامل  للتغيير  الشائكةصصوتتجه 
أسس  على  المبني  السليم  التغيير   ، المواطن 
علمية والمعتمد   على خطط واستراتيجيات.
تعم  أن  في  الليبيين  كل  مطالب  بذلك  لتحقق 
مبادي  ،وتسود  واألم��ان  األمن  مظاهر  بالدهم 
كل  م��ن  ليبيا  ،وتتخلص  وال��م��س��اواة  ال��ع��دال��ة 
مظاهر الفساد،و ينعم الليبي بالعيش في بالده 
التعبير  ف��ي  حقه  وي��م��ارس  وك��رام��ة  بإنسانية 

بحرية عما يريد. 
ينتظر هذا المواطن حكومة قوية، ينهي  دوامة 
ضعف الحكومات السابقة،التي هزمتها  داعش 
،وسيطرة عليها الجماعات اإلنِفصالية والكتائب 
المسلحة والمليشيات والتحالفات القبلية  حتى 

حلت محلها   وتولت القيام بمهامها .
المرور  حركة  تسيير  ف��ي  األم���ور  أبسط  م��ن   
وفض المنازعات والقبض على تجار المخدرات 
اإليرادات  وتحصيل  والغاز  النفط  تصدير  إلى 

التي  المطالب  راس  مباشرة  في جيوبها على 
أن  الجديدة  حكومته  من  المواطن  ينتظرها 
توفر له االمن داخل بلده  وفي أن تحل دوريات 
الجيش والشرطة، محل الكتائب والمليشيات .

على  الحكومة من فرض سيطرتها  تتمكن  وأن 
األرض بقوة، وأن تتمكن في في أيام معدودات 
أن  تنهي  أو تقلل على أقل تقدير من معدالت 
والحرابة   والسرقة  واالب��ت��زاز  الخطف  جرائم 
وينتظر منها أن تسيطر على الحدود والمنافذ 
ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة وال��ج��وي��ة وت��وق��ف عمليات 

التهريب بكافة أشكاله وانواعه .
من  المدعومة  حكومته  من  المواطن  اليطلب 
أن  حقه  م��ن   ، المستحيل  وال��خ��ارج  ال��داخ��ل 
المدن  في  تنفذ  السريع  االعمار  مشاريع  يرى 
والقرى المنكوبة ويتم التعاقد بعيداً عن  دهاليز 
التعاقد   يتم  ،بل  والوساطة  واالنتهازية  الفساد 
كله  العالم  امام  وعلني  قانوني  وبشكل  بنزاهة 
المتقدمة  ال��دول  في  المتبعة  اإلج���راءات  وفق 
وأن يواكب عمليات البناء فريق يحاسب حساب 
عسير الشركات المنفذة على الغش والتالعب 
اليتم  وان  اإلن��ج��از،  في  والمماطلة  والتأخير 

أحتواء األجهزة الرقابية.
مستقبل  بيع  فيتم  المنفذة  الشركات  قبل  من   
القدر  معدودة  بماليين  رش��اوي  مقابل  الوطن 

الله .
ينتظر المواطن من حكومته أن تشعره أنه يعيش 
الشاملة    الوطنية  المصالحة  شعارها  دولة  في 

إلى  المحالة  سيقود  الذي  العدل  على  المبنية 
الُمستدامْين  واإلس��ت��ق��رار  ال��س��الم  م��ن  ح��ال��ة 
خاصة إذا كانت المحاسبة لمن تعمد التقصير 
وممتلكاتهم   ال��ن��اس  ب���ارواح  واالض���را  والعبث 

إحقاقا للحق وليس إنتقاما 
وفي  تسرع  أن  حكومتة   من   ينتظر  المواطن 
الع��ادة  والمكثف   ال��ج��اد  للعمل  قصير  أج��ل 
أوطوعا   قسراً  ليبيا  تركوا  الذين  المهجرين  
والنازحين عن بيوتهم ، بسبب أو بدونه ،وتعيد 
منظم  بشكل  الصحابها  المسروقة  الممتلكات 
نزيه  قاضي  المواطن  هذا  ينتظر   ، وم��دروس 
على  المتجاوز  يجبر  وشرطي  بالعدل  يحكم 

تنفيذ حكم القاضي . 
ه���ذا ال��م��واط��ن ال����ذي ص��ب��ر ي��ن��ت��ظ��ر ب��ف��ارغ 
وتبني جيش قوي يحمي  الصبرحكومة تؤسس 
داخلي   ،وأم��ن  خارجي  وأم��ن  ،وش��رط��ة  البالد 
وجهاز مخابرات على أعلى مستوى والءه للوطن 

الليبي  وليس لرئيس الحكومة 
   نعم ستحل الدولة الرسمية ،محل الكيانات 
الهشة التي أستقوت على مؤسساتها في غفلة 
منها ،وتحت ستار تحت شعارات حقه أريد بها 
باطل  واالن حصحص الحق فوداعاً ل)دسكة( 
جداً  ج��داً  ومرحبا  وحررناكم   وال��ث��وار  الثورة 

بالدولة

عثمان البوسيفي 
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مدير التحرير

تصوير / مصطفى محمد 

كتاب  تجليات العنف االخباري في االعالم العربي

مبروك النجاح 

االردنية   العاصمة  في  دجلة  دار  عن 
العنف  تجليات   (( كتاب  عمان صدر 
االخ���ب���اري ف��ي االع����الم ال��ع��رب��ي ((

الحمداني   حسين  بشري  للدكتورة 
وت��ات��ي اه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب ف��ي تسليط 
التعرض  تأثير  م��دى  ح��ول  ال��ض��وء 
المشاهد  ع��ل��ى  اإلخ���ب���اري  للعنف 
ال��ع��رب��ي وخ��اص��ة ف��ي ظ��ل ان��ت��ش��ار 
مطرد  بشكل  ال��ف��ض��ائ��ي��ة  ال��ق��ن��وات 
القرن  م��ن  األخ��ي��ر  العقد  نهاية  م��ع 
بعض  إليه  أش��ارت  حسبما  العشرين 
االستطالعية  وال��دراس��ات  المراجع 
و  الموضوع  ه��ذا  ح��ول  أُجريت  التي 
فصول  خمس  على  الكتاب  اشتمل 
حيث تناولت المؤلفة في  الفصل االول 
العنف  مفهوم  واالع��الم وضم  العنف 
العنف  بين  الفرق  العنف   مقياس   ،
والعصاب النفسي  العنف  بين  الفرق 
، الفرق بين العنف والعدوان بدايات 

العنف  االعالمي  العنف 
بيئات  العربي  واالع��الم 
العنف  ت���اري���خ  ال��ع��ن��ف 
م��ادة  العنف  االخ��ب��اري 
تفاقم  عوامل  اعالمية، 
ال��ع��ن��ف��ف��ي��م��ا ت��ض��م��ن 
دور  ال���ث���ان���ي  ال��ف��ص��ل 
وسائل االعالم في نشر 
ال��ع��ن��ف واش��ت��م��ل على 
وسائل االعالم  المعرفة 
ن��ظ��ري��ات   ، واالدراك 
نشر  االعالمي   العنف 

االع��الم،  وسائل  في  العنف  العنف، 
االعالم  وسائل  دور  المتلفز،  العنف 
في نشر العنف، الوقاية من الجريمة 
واالن�����ح�����راف ، االع������الم وال��ع��ن��ف 
االجتماعية  التنشئة  وال��ج��ري��م��ة، 
االذاع�����ة  دور  االم����ن����ي،  ال���وع���ي   ،
والتلفزيون في التصدي لثقافة العنف 

والقلق،  ال��خ��وف  ثقافة 
ال��ع��دوان��ي��ة وال��ع��دوان��ي��ة 
التصدي   ، الشخصية 
العنف االعالمي  لثقافة 
ال��ج��رائ��م  ت��ف��اص��ي��ل   ،
ب�����االع�����الم، ال��ت��ص��دي 
لثقافة العنف االعالمي 
وجاء في الفصل الثالث 
ال�������ذي ح���م���ل ع���ن���وان 
تضمن  الثالث  الفصل 

المواد التالية : 
العنف   ، العنف  ان���واع 
ال���دي���ن���ي  ال��ع��ن��ف ج��ن��س��ي، ج��رائ��م 
االغتصاب ، العنف االخباري، العنف 
اللفظي  العنف  مظاهر   ، اللفظي 
العنف  ال��ل��ف��ظ��ي   ال��ع��ن��ف  م��ق��اوم��ة 
االطفال  ضد  العنف  انواع  الترفيهي 
نموذج  الجامعة  الشباب  عند  العنف 
ال��م��رأة  عند  العنف  للعنف  مصغر 

الفصل  ب��ع��ن��وان  ال���راب���ع  وال��ف��ص��ل 
العنف  تلفزة  العنف  الرابع فضائيات 
المتحركة  الرسوم  افالم   ، الفضائي 
ظاهرة   ، الجريمة  واف��الم  الترفيه   ،
اف����الم ال���رع���ب ، ب���داي���ات ال��رع��ب 
جهاز  الفضائية  القناة  السينمائي   
اخ���ب���اري ، ال��ش��ب��ك��ات االخ��ب��اري��ة 
ال��م��واد  اش��ك��ال   ، العنف  وج��رث��وم��ة 
واالع��الم  العربي  الربيع   ، االخبارية 

المعنف . 
فكان  واالخير  الخامس  الفصل  ام��ا 
االعالم  في  الكراهية  بعنوان خطاب 
في  الكراهية  خطاب  جذور  العربي، 
الكراهية  خطاب   ، العربي  االع��الم 
ف��ي اع���الم ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ، فشل 
 ، المصداقية  امتحان  ف��ي  االع���الم 
غياب المعايير االخالقية والضوابط 
المهنية ، خطاب الكراهية على شبكة 

االنترنت ، الفضائيات الطائفية .

عرض وتقديم / ابوبكر مصطفى خليفة

للدارس )إبراهيم الدرهوبي(

لف مبروك النجاح للزهراء الصادق 
نجاحها  بمناسبة  العزيبي  رج��ب 
وبتفوق في الفصل الثاني من السنة 

الثانية وعقبال الشهادة الكبيرة .

                والدك الصادق .

والكل  ميالدك  ي��وم  ي��وم  ال��ص��ادق  معتصم 
فرحان عشانك، ومن صميم قلبي أدعيلك 
وأنت  عام  كل  ويطّول عمرك،  يخلّيك  ربي 

بألف خير.

تهنئة عي ميالد 

الحمد لله على السالمة
بك������ل عب����ارات الته�����اني وكل كل�����مات التبريكات نهنئ الغالي����������ة 
الوالدة بخروجها من المستشفى وبشفائها ونتمنى لها دوام الصحة 
والعمر و الحم�دآلله على سالمت��������ها وان شاء الله طهور ، واللهم 
لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى ولكل من دعا المي 
اللهم حقق له مراده وفرج همه واشرح صدره وارفع درجته وتقبله 

في عداد عبادك الصالحين الصادقين المخلصين )أمين( .. 
                                                      ابنك/ الصادق رجب العزيبي .


