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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة أسبوعية شاملة تصدر كل  أحد  تطبع برعاية الهيئة العامة للثقافةٌ

حديث األحد...

12مختصون يتحدثون عن أزمة اختفاء الدواء من المستشفيات الليبية  

التفاصيل ص 9-8

على  س��ن��وات  ث��اث  اآلن  حتى  م��رت 
صحيفة  أج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��م��ن��اظ��رة 
للمجلس  المترشحين  بين  فسانيا 
الهواء  على  نقلت  والتي  سبها  البلدي 
ذاك  في  متواصلة  لساعات  مباشرة 
فكرته  م��ت��رش��ح  ك���ل  ق���دم  ال��ح��ي��ن 
وبرنامجه وأهدافه وما يأمل تقديمه 
للمدينة من أفكار ومشاريع وخدمات 
المجلس  فاز  بأيام  المناظرة  بعد   ،
الموجود حاليا ونال رئيسه وأعضاؤه 
لكن   ، المدينة  في  المواطنين  ثقة 
سنوات  منذ  المتعثر  المجلس  أداء 
السبهاوي  االشارع  نظر  وجهة  حسب 
الحوار  ه��ذا  تجري  فسانيا  جعلت 
ال��ص��ري��ح م���ع ال��س��ي��د ح��ام��د راف���ع 

الخيالي عميدبلدية سبها 

التدخل ثقافيًا

 أنا وش��قي�ُق ال�م�ح��ك��وِمِِِِِِِ ع��ل��ي�ه باإلع����دام والقان��ون 

 األمن بالمدينة ضعيف   ألن الجهاز ينقصه الرجل القوي الذي يقود زمام األمور 
عميد بلدية �سبها : 

صرفت ميزانية هذا العام وتم تقسيمها على األعضاء ، كال حسب تخصصه 
إلحيائه  نسعى  سنوات  منذ  معطٌل  و  متوقٌف  مشروٌع  للنفط  فزان  مصفاة 

لإلعالم  اإلفريقي  العربي  االت��ح��اد  رئ��اس��ة  الرسمية أج���ازت  الصفحة  ونشرت  ليبيا  دول��ة  فرع  الرقمي 
لالتحاد ، منشورا جاء فيه .

أجازت  للمرشحين  الذاتية  السير  علي  االطالع  بعد 
رئاسة االتحاد الترشيحات المقدمة من رؤساء فروع 
االتحاد في ليبيا والسودان و نتمنى أن تكون المكاتب 

المجازة إضافة لالتحاد وداعمة لمسيرة تطويره
*االتحاد العربي األفريقي لإلعالم الرقمي - مكتب 

ليبيا*
أ/خديجة بسيكرى - رئيس االتحاد فرع ليبيا

  أ/عبير عبد الفتاح خالد - نائبة رئيس االتحاد
*اللجان المتخصصة*:

عمر   - القانونية   والتشريعات  الدراسات  لجنة   .1
الفاخرى  

2. لجنة األنشطة والفعاليات - عاشور بوشوق 

3. لجنة المعلومات والتكنولوجيا � محمود العريبي 
4. لجنة اإلعالم واالتصال � سليمة بن نزهة  

5. لجنة العالقات الدولية � ناصر الدعيسي
سعد  محمد  ناصر   - والرياضة  الشباب  لجنة   .6

الحاسي 
7. لجنة التعليم والثقافة - وفاء بوجواري

بكر  أبو  حسن   - الرقمي  المحتوى  تعزيز  لجنة   .8
حامد المغربي   

9. لجنة المرأة والطفل واألسرة � اميرة حميد محمد 
عمر 

10. لجنة التوعية العامة - عبدالرحيم خليفة البدري
11. لجنة التدريب - عبدالسالم بوزيد 

محمود   � اإلن��س��ان  وح��ق��وق  ال��ح��ري��ات  لجنة   .12
البوسيفي

ليبيا  دولة  فرع  تجيز  الرقمي  لإلعالم  اإلفريقي  العربي  االتحاد  رئاسة 

واق��ت��ص��ادي��اً،  سياسياً  يتخبط  وال��وط��ن   
معادلة  ثقافياً،  ينتعش  ه��اه��و  وف��ك��ري��اً، 
الثقافة رديفة  للتساؤل: هل  غريبة تدعوا 

المعاناة؟ 
يغمس  الحقيقي  الكاتب  أن  صحيح  وهل 

ريشته في مداد وجعه وأوجاع اآلخرين؟ 
وأن أعظم األعمال الفلسفية والفكرية هي 
نتيجة طبيعية للتساؤالت الوجودية الكبيرة 
هذه  حتى  البشرية  الزالت  التي  والعميقة 
اللحظة تبحث عن إجابات شافية لها تروي 

عطشها األزلي للمعرفة.
عن  هنا  نتحدث  أننا  بعضنا  يعتقد  ق��د 
الواقع  تقارب  شعارات، ونسِوّق لدعاية ال 
الليبي وال تنطبق عليه، ولكن فلُنمعن النظر 
النخبة  تحاول  أال  منصفين،  ولنكْن  قليالً 
المثقفة والوطنية في هذا البلد على قلتها 

التغريد خارج سرب العبث والغوغائية؟
في جسد  الحياة  لبث  تسعى جاهدة  أال   

يلفظ أنفاسه في كل حين؟
بُعد  على  ُت��دار  وفكرية  ثقافية  منتديات 
أمتاٍر من حلبات السياسة ومرمى النيران 
استثناء،  بال  الليبية  المدن  مختلف  في 
تاناورت بنغازي، دار الفقيه حسن، منتدى 
الذي  ألوان  منتدى  بطرابلس،  السعداوي 
اليونسكو  مكتبة  أي��ض��اً،  إش��ه��اره  أع��ل��ن 
وال��ح��ب  ال��وط��ن  ش��ع��ارات  ت��رف��ع  بسبها، 
للثقافة  العامة  الهيئة  لتعلن  األروع،  والغد 
اب  بالعاصمة عن طباعة 500 عنوان لكَتّ
الثقافة  لرصيد  إضافة  سيشكلون  ليبيين 
واإلب��داع  العطاء  مستويات  تفاوتت  مهما 

فيها.
مكتب  عن  للصدور  تعود  أنيقة  مطبوعة   

الثقافة بمدينة بني وليد الجميلة.
غبار  تنفض  اإلخ��ب��اري��ة  ليبيا  صحيفة   

العراقيل وتعود ببهاء مطلق.
 تكريم واحتفاء بالكاتبات الليبيات بمكتبة 

طرابلس العلمية العالمية.
 زيارات مغلفة بالوفاء لمن عشقوا الوطن 
ذاك��رة  وأركنتهم  وال��ف��ن  وال��ك��ت��اب  والقلم 

الجحود والنكران.
 تشرف عليها الهيأة العامة للثقافة، فهل 
الوطن  عمر  من  القادمة  المرحلة  ستكون 
ثقافية بامتياز؟ وهل سندرك أخيراً أن لغة 
األوط��ان؟  بناء  عن  تكون  ما  أبعد  السالح 
ال  ق��ادٌم  الثقافي  التنويري  ال��ح��راك  وأن 
قد  العسكري  التدخل  زم��ن  وأن  محالة؟ 

وّلى؟ .
إلنقاذ ما  ثقافياً  وعلينا أن نتدخل جميعاً 

يمكن إنقاذه في جسد الوطن. 



أسبوعية شاملة تصدر كل يوم أحد 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

  منسق التحرير 
مصطفى المغربي

إخراج وتنفيذ 
حسن جليل -  اللة السويدي

 تدقيق لغوي 
إبراهيم عقيلة - ارحومة أبوخزام

رئيس القسم الفني 
عمر عبدالتواب التمتام 

العنوان : سبها مبنى الثقافة واإلعالم 
سابقًا 

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

طباعة : شركة  الطالئع  للطباعة والنشر

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة
 1 - أعلن أنا فطومة محمد عثمان  بأن هذا هو أسم الصحيح وليس كما جاء 

بالسجل المدني سبها .
 1 - أعلن أنا محمد إبراهيم سعيد محمد  بأن هذا هو أسم الصحيح وليس كما 

جاء بالسجل المدني مرزق .
 2 - أعلن أنا إبراهيم علي إبراهيم بأن هذا هو أسم أبنتي الصحيح وليس كما 

جاء بالسجل المدني سبها .

إع������الن ض���ي���اع ص��ك
الــمــهــدي رئــيــس محكمة سبها االبــتــدائــيــة "قــــاض" بعد    نــحــن محمد زيــــدان 
االطالع على عريضة رقم 2/ 2017 والمقدمة من  السيد حمد محمد عيسى 

حامد وبحضور / عبد الرحمن علي سالم / كاتب الدائرة 
وعلى نص المادتين )916( ) 959( من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن 

النشاط التجاري .
أوال / اعتبار الصك المصدق رقم

 ) 14232( بقيمة) 4.400( د . ل فقط بقيمة أربعة آالف وأربعمائة دينار 
(   بالمصرف التجاري  ليبي والمسحوبة على رقم حساب )79656 . 201 

فرع سبها في حكم المعدم .
ثانيا : نأمر بصرف قيمة الصك بعد مرور ثالثين يومًا من نشر هذا القرار في 

الجريدة الرسمية ما لم يحصل اعتراض خالل هذا األجل .
المسحوب عليه  إلى  القرار  بتبليغ هذا  يقوم  إن  العريضة  : على مقدم   ثالثا 

قبل النشر 

سبها : محمد البكوش 

فسانيا :: موسى عبد الكريم

تظاهرة  الرئيس  القرضة  بميدان  سبها  وسكان  القرضة  أهالي  نظم    
احتجاجية تستنكر وتدين جرائم الخطف وابتزاز الناس ورفع المتظاهرون 
الفتات تدين بشدة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمع سبها كما أصدر 
المتظاهرون في نهاية التظاهرة بيانا دعوا فيه جميع السكان بالتصدي 
لهذه الجريمة المنظمة والمنكر العظيم واالمتثال إلى قول النبي صلى 
لم  فإن  بيده  فليغيره  منكرا  منكم  رأى  )من  قال  حين  وسلم  عليه  الله 
يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان ( فإن جرائم 
وابتزاز  اآلمنين  وترويع  الهلع  في  وتتسبب  كبيرا  ظلما  تمثل  االختطاف 
الجميع  والتعاون من  العمل  البيان ضرورة  بغير حق. وجاء في  أموالهم 
و  الممكنة  الوسائل  بمختلف  الظاهرة  هذه  تفشي  من  الحّد  سبيل  في 
طالب المتظاهرون الجهات الرسمية بضرورة تحمل مسؤولياتها للتصدي 
لجريمة االختتطاف في سبها والوصول إلى المختطفين من المواطنين 
ومعاقبتهم كما جاء في البيان تحذير لخاطفي الدكتور مصطفى الصغير 
من  اإلفللات  وعللدم  والمتابعة  بالماحقة  بسبها  الصيدلة  كلية  عميد 

العقاب ولو بعد حين .

تظاهرة ضد جرائم الخطف 

تنطلق هذه األيام و تحت إشراف منظمة شباب للتنمية و في بادرة هي 
األولى من نوعها حملة “أجمل شارع في سبها” بمشاركة مجموعة من 

الفنانين التشكيليين من سبها والشاطئ ومرزق.
ويقول اإلعامي عبد الله أبوعذبه منسق الحملة كانت البداية باختيار 
شارع عمر بن الخطاب ليكون هو األجمل، ومن أجل التعريف به … 
ومن المعروف أن هذا الشارع يشتهر بعدة أسماء منها: )شارع النظافة 
أو الصرف الصحي( وغيرها من األسماء التي ال تليق بهذا الشارع 
انطلقت  التي  النظافة  حملة  بعد  ….و  الخطاب  بن  عمر  شارع  وهو 
األيام الماضية وتم فيها طاء الشارع  سيتم  الرسم على الجداريات 
وتضيف  ستزينه،  التي  المتنوعة  األشجار  من  بمحموعة  وتشجيره 
رونقا آخر باإلضافة إلى إنارة الشارع بالكامل ….  وقد تم التنسيق 
ملللع كللافللة الللمللؤسللسللات 
بللالللشللارع مثل  الللواقللعللة 
النظافة  خدمات  شركة 
والصرف  المياه  وشركة 
المهدية  ونللادي  الصحي 
النطاقين  ذات  ومدرسة 
وراديو  فسانيا  وصحيفة 
المحات  وبللعللض  فلللزان 
اللللتلللجلللاريلللة اللللملللوزعلللة 

بالشارع.

  عقد االيام الماضية  بمسرح بيت 
ضم  اجتماع  سبها  ببلدية  الثقافة 
المنطقة  وأعلليللان  وحكماء  مشائخ 
الجنوبية وبحضور عميد بلدية سبها 
البلدي  المجلس  أعضاء  من  وعللدد 

لاطاع على األمور األمنية.
وقللللللللال"عللللللللمللللللللران علللللللللللي فلللللرج 
االجتماع  ليبي'هذا  الغواري"مواطن 
أتلللى مللن أجلللل غللايللة سللاملليللة غاية 
إنللسللان شللريللف في  كللل  لللهللا  يسعى 
هذه المنطقة منطقة الجنوب وليبيا 
تللنللاديللنللا مللن أجلللل كيفية  بللالللكللامللل 
األمنية  األجللهللزة  بتفعيل  اإلسللللراع 
الللبلللللدي  الللمللجلللللس  تفعيل  وكلليللفلليللة 
الظواهر  على  القضاء  نستطيع  حتى 
السلبية من خطف وسرقة وقتل ونهب 
يعيش  المواطن  المواطنين،  وترويع 
سبحانه  وربللي  الرعب  من  حالة  في 
بعضنا  مللع  بالتعاون  أمللرنللا  وتعالى 
َوالُتًقَوى  اُلّبَر  ْعلى  عاَوَنواَ  البعض)وْتْ
لللعلللِدَواَن(  للعللاَوَنللوا َ ْعلللُللَى اإُلُثلللٌم َواُلْ َواُلْتْ

واالجتماع أتى في هذا السياق. 
 نشكر من وصلتهم الدعوة وحضروا 
جيدا  الحضور  وكللان  االجتماع  لهذا 
بل  للكل  عامة  الدعوة  تكن  ولم  جدا 
القبائل  أعيان  تمثل  التي  للمجموعة 
والحكماء، كان الحضور جمياً وكان 

وجهات  وإبللللداء  رائلللع  تفاعل  هللنللاك 
النظر من أجل القضاء على كل هذه 
بمنطقة  الموجودة  السلبية  الظواهر 
يعم  حتى  بالكامل  والللجللنللوب  سبها 
النتيجة  والحقيقة  واألمللللان،  األمللن 
يكون  سللوف  بأنه  لها  توصلنا  التي 
الللقللادم  السبت  يللوم  اجللتللمللاع  هللنللاك 
كافة  من  لجنة  تشكيل  على  وسنعمل 
القبائل الموجودة في مدينة سبها أو 
الجنوب بالكامل من أجل  العمل على 
على  وستعمل  األمنية  الجهات  تفعيل 
األمام  إلى  واألمللان  دفع عجلة األمن 
إن شاء الله عن طريق القبائل بعيداً 

عن جميع الجهات األخرى.

بوسعدة"عضو  علي  "غدفي  وأضللاف 
بلدي سبها 'طبعا االجتماع كان يضم 
سبها  بلدية  وأعيان  ووجهاء  حكماء 
نحاول لملمة الشرخ  الحاصل ببلدية 
وجهات  تقريب  على  ونعمل  سبها 
النظر لنكّون قوة لحماية مدينة سبها 
مكونة من أهالي المنطقة  دون تحيز 
تكون  لن  التي   المكونات  جميع  من 
تابعة ألي جهة أو كتائب وال أي جهة 
بل  سياسية  أجندة  لها  وليس  أخللرى 
مديرية  ودعللم  سبها  مدينة  لحماية 
األمن ودعم أمن سبها ومحاولة فتح 
مطار سبها هذا ما كان  ضمن اجتماع 
الللشللرخ  لنلملم  مللحللاولللة  فللي  اللليللوم 

وسوف تكون هناك اجتماعات أخرى 
ردود  وكللانللت  الحلول،  إلللى  للوصول 
أفعال مدير األمن الوطني سبها كلها 
في سياق ممتلئ بعدم وجود إمكانيات 
زي  وجود  وعدم  أسلحة  وجود  وعدم 
لكي  األمللن  ورجللال  للشرطة  مناسب 
يؤدون عملهم ولكن بالتعاون والتفاهم 
يتم  سوف  سبها  بلدية  مع  وباالتفاق 
دعم مديرية األمن وسوف نكون صفا 
توفير  ونحاول   حوله  ونلتف  واحللداً 

األمن واألمان داخل مدينة سبها .
وكلللان هللنللاك بللاالجللتللمللاع بللعللض من 
المدني  المجتمع  ونشطاء  أعللضللاء 
الللبللوانلليللس، وبلللللدّيللتللا سبها  لللبلللللديللة 
ببعضهما  مللرتللبللطللتللان  والللبللوانلليللس 
يشمل  عاماً  األمللن  يكون  أن  ونحاول 
جميع من بالمنطقة الجنوبية وسوف 
عدة  له  سندعو  و  االجتماع  يتوسع 
للمواطن  اللللصلللورة  إليللصللال  ملللرات 

ونحاول لملمة األمور بالمدينة .
انفاتا  تشهد  سبها  مدينة  بأن  علما 

أمنيا واضحاً.
 وذلك نتيجة لعدم توفر العتاد، ورجال 
األمن وهناك عديد الدفعات التي تم 
تخريجها ولم تباشر عملها إلى اآلن.

اج�����ت�����م�����اع ح����ك����م����اء وأع�������ي�������ان ال����م����ن����ط����ق����ة ال���ج���ن���وب���ي���ة

  عللقللد شلللبلللاب ملللن مللنللاطللق بلللللديللة 
موسعاً  اجتماعاً  المختلفة   الغريفة 
المجلس  ديوان  بقاعة  الماضية  األيام 
البلدي و بحضور عميد البلدية ومدير 
ولفيف  والللريللاضللة  الللشللبللاب  مللكللتللب 
بمؤسسات  والنشطاء  المهتمين  من 

المجتمع المدني.
وذلك للشروع بتأسيس كيان يضم كل 
تحت مسمى مجلس  بالبلدية  الشباب 

شباب بلدية الغريفة.
دعم  المجتمعون على ضللرورة  وأكللد   
الفعال  وإشللراكللهللم  الشباب  تطلعات 
في كافة مناحي المناشط االجتماعية 
والثقافية واالستفادة المثلى من برامج 
الدعم المقدمة من الجهات المختصة 
تنمية  دورات  من  الشبابي  الشأن  في 
بشرية وتنمية قدرات ورعاية أصحاب 

المواهب والطاقات المتميزة.

اجتماع موسع ببلدية الغريفة 

بقاعة  الماضيين  اليوميين  مدار  على  عقد 
االجتماعات ببيت الثقافة بمدينة سبها ورشة 
عمل ضمت عددا من السيدات من مختلف 
بوروميدشن  منظمة  بدعم  المدينة   أطياف 

وبرعاية االتحاد األوروبي .
تركزت  فسانيا  صحيفة  وتنظيم  وبإشراف   
الصلح  في  المرأة  دور  حللول   العمل  ورشللة 
تجارب  وتناولت  سبها  بمدينة  االجتماعي 
مللبللادرات  فللي  سللاهللمللن  لللسلليللدات  حقيقية 
ساعات  في  والمصالحة  التوافق  لتحقيق 

النزاع واالقتتال داخل المدينة. 
ومدير   ، سبها  بلدية  عميد  الورشة  حضر 
الثقافة  ومدير مكتب   ، الثقافة سبها  مكتب 
والمسرح  السينما  هيئة  فرع  مدير   ، مرزق 
بالمنطقة الجنوبية ، رئيس اتحاد مؤسسات 

المجتمع المدني سبها .
أدارت الورشة في اليوم األول السيدة خديجة 
الطاهر رئيسة االتحاد النسائي بسبها التي 

رحبت بالحضور ، وأكدت أننا شركاء في هذا 
أن  وعلينا  والخاف  االختاف  رغم  الوطن 

نتقبل بعضنا البعض فالوطن يسعنا جميعاً 
كانت  إبللراهلليللم  أمينة   : المشاركة  وقللالللت 
تجربتي في هذه الورشة جميلة جدا أتاحت 
هذا  في  تجربتي  عن  للحديث  الفرصة  لي 
المجال ، والحقيقة أنني سعدت بلقاء أخوات 
ومستعدات  التجارب  نفس  لهن  مدينتي  من 
للحوار والجلوس أتمنى أن نستمر ألننا نحن 

فقط الخاسرات. 
أدار  الذي  محجوب  عقيلة  المستشار  وقال 
الجلسة في اليوم الثاني تعتبر هذه الجلسة  
ناجحة جدا قبل أن تبدأ لوجود غير المتوقع 
وجودهم فيها، فهنيئا لنساء سبها شجاعتهن 
جدا  وقريبا  قريبا  للعيان  نتائجها  وستظهر 
وضحت أنه من الممكن أن نكون شركاء في 
وهو  الفاعل  عقوبة  بللذات  ونعاقب  الللجللرم 
مانصت عليه المواد 100 و 101 من قانون 

العقوبات الليبي
كما تم سرد عديد التجارب التي 

سيستفاد منها يقينا
الصلح  مللفللاهلليللم  تللوضلليللح  وتلللم 

وطرق وآليات الوصول إليه
المشتركات  تقبل  الحظت  كما   
في الورشة لألفكار والمعلومات 
على  وإصلللرارهلللن   ، الللمللقللدمللة 
العمل من أجل رأب الصدع بين 
أهليهن وفي ختام الورشة اتفقت 
فريق  تشكيل  على  المشتركات 
مشوار  لمواصلة  مللوحللد  عمل 

السام .

دور المرأة في الصلح االجتماعي بمدينة سبها 

ح���������م���������ل���������ة أج�������������م�������������ل ش���������������ارع
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درنة: صباح الشاعري 

 فسانيا ::  مصطفى المرخي 

والتقنية  الهندسية  العلوم  كلية  أقيمت في    
“الهجرة  بعنوان  ندوة  الشاطئ  براك  بمدينة 
وآثارها  ودوافعها  أسبابها  الشرعية..  غير 
ورع��اي��ة  بتنظيم  وذل���ك  ال��ع��ب��ور”   دول  على 
الندوة  ق��دم  حيث  الثقافي،  الخيل  منتدى 
وأدارها الناشط اإلعالمي األستاذ عمر نصر 
وتعاون في إدارة جزء منها اإلعالمي الدكتور 

محمد عبد الله الشريف.
موضوعات  عدة  على  الضوء  الندوة  سلطت 
حيث  القانونية  غير  الهجرة  ظ��اه��رة  ح��ول 
تقود  التي  وال��دواف��ع  األسباب  إل��ى  تطرقت 

المهاجرين إليها رغم ما يكتنفها من مخاطر 
تأثيرات  ينتج عنها من  جسيمة . وكذلك ما 
على دول العبور مثل ليبيا وغيرها من الدول 
واالقتصادية  الصحية  النواحي  من  األخ��رى 
التي  السبل  إلى  إضافة  واألمنية،  والثقافية 
أومواجهتها  معالجتها  إل��ى  ت��ؤدي  أن  يمكن 
استراتيجيات  وفق  وتقنينها  منها  التقليل  أو 

وسبل علمية ومدروسة .
والنقاش  بالحوار  ال��ن��دوة  إث��راء  في  ش��ارك 
المثقفين  م��ن  ع��دد  القيمة  وال��م��داخ��الت 
الندوة  وشهدت   ، المدني  المجتمع  ونشطاء 

غير  الهجرة  تمثله  لما  نظرا  ب��ارزا  حضورا 
واضح  تأثير  من  القانونية  غير  أو  الشرعية 
خاصة  الجنوبية  والمنطقة  عامة  ليبيا  على 
للوطن  المفتوحة  ال��ح��دود  ظ��روف  ظ��ل  ف��ي 
السيطرة  من  الرسمية  الجهات  تمكن  وعدم 

عليها .
منها  التوصيات  من  بعدد  ال��ن��دوة  وخلصت 
المجتمع  وتتثقيف  اإلنساني  األم��ن  تفعيل 
وإنشاء  لمواجهتها  االجتماعي  والتضامن 
تدفقات  حول  واإلحصائيات  للوثائق  مركز 

الهجرة.

الهجرة غير الشرعية أسبابها ودوافعها وآثارها على دول العبور

العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  دوريا ضم  اجتماعا  الهيئة،  بديوان   ، الماضية  االيام  عقد خالل 
والثقافة والسادة مدراء اإلدارات والمكاتب بالهيئة، استعرض المجتمعون بنود االجتماع، وناقشوعدد من 

المواضيع التي تخص الشأن الثقافي، وسير عمل اإلدارات والمكاتب .
استمع السيد رئيس اللجنة التسييرية خالل االجتماع، لشرح من المدراء على أهم ما تم عمله خالل الفترة 

الماضية، وواقع العمل في كل اإلدارات والمكاتب، ورؤية العمل المستقبلي من خالل خطة الهيئة.
وفي نهاية االجتماع وجه السيد رئيس اللجنة التسييرية حسن اونيس، شكره وتقديره لمدراء المكاتب على 
ما يقومون به من أعمال، ودعاهم لمضاعفة الجهود من إنجاح العمل، والحرص على تحقيق خطط الهيئة 

العامة للثقافة.

م��دراء  اجتماع  ي��رأس  التسييرية  اللجنة  رئيس 
اإلدارات والمكاتب بالهيئة

  بمناسبة اليوم العالمي للصحافة افتتح المجلس البلدي 
وإدارة العالقات العامة واإلعالم المحلي ببلدية الزاوية 
الموجة  على  المسموعة  الغرب  ال��زاوي��ة  إذاع��ة  الغرب 
القصيرة جدا fm 105.7 بحضور السيد جالل عثمان 
مدير إدارة التواصل واإلعالم بالمجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني وبحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي  
ال��زاوي��ة ال��غ��رب وبحضور ع��دد م��ن م��دي��ري اإلذاع���ات 
مديري  من  ع��دد  وبحضور  الغربي  بالساحل  المحلية 
الغربي  بالساحل  المدني  والمجتمع  الثقافة  مكاتب 
بالمنطقة  واإلعالميين  المثقفين  م��ن  ع��دد  وبحضور 
بالبلدية  واألعيان  الحكماء  من  عدد  وبحضور  الغربية 
افتتاح  وتم  المناسبة  بهذه  الكلمات  عديد  ألقيت  حيث 
الغرب  الزاوية  إلذاع��ة  الرسمي  البث  وانطالق  الراديو 
وهذه اإلذاعة المسموعة تتبع المجلس البلدي وليس لها 
أي تيار جهوي وال طائفي وال قبلي وال حزبي وال سياسي 
الثقافي  التلوث  وتحارب  الثقافة  وتنشر  المجتمع  تخدم 
الظواهر  جميع  م��ن  البلدية  سكان  وتثقيف  الموجود 
السلبية واالرتقاء بالذوق الفني االجتماعي وتأكيد ثقافة 
عن  بعيداً  اإلع��الم��ي  الخطاب  في  والحيادية  اإلب���داع 

التجاذبات السياسية واأليدلوجية .

انطالق راديو الزاوية الغرب المسموعة

 نظمت جمعية إحسان للثقافة والتنمية ندوة تثقيفية توعوية 
لدعم ذوي االحتياجات  الخاصة تحت شعار

الندوة  وتأتي   ) الخاصة   االحتياجات  ذوي  لدعم  )معا    
ضمن برنامج نظمته الجمعية في افتتاح معرضها الخيري 
لدعم  الماضي  أكتوبر   في شهر  أقيم  الذي  للكتاب  األول 

هذه الفئة.  
بهذه  المختصين  األس��ات��ذة  ع��دد من  ال��ن��دوة  في  وش��ارك 
مؤسسات  من  وع��دد  المختار  عمر  جامعة  من  الشريحة 
المجتمع المدني وشباب الكشافة والهالل األحمر فرع درنة 

 .
 وأكد الدكتور عادل الحاسي  على أهمية اإلرشاد النفسي 
األستاذة   قدمت   كما  الخاصة،   االحتياجات  ذوي  ألسر 
المتوسط  ورقة عمل   بودراعة  مديرة معهد خولة  سارة  
خدمة  أجل  من  الداخلي  التصميم  دور  التصميم   بعنوان 

هذه الفئة .

ندوة عن ذوي االحتياجات الخاصة 

اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  حفيظة”  “إدري����س  طلب    
من  االجتماعي  الضمان  لصندوق  العام  والمدير 
مديري اإلدارات ومن مديري فروع صندوق الضمان 

االجتماعي بالمناطق بصرف معاشات 
الموظفين  وم��رت��ب��ات  ال��م��ت��ق��اع��دي��ن 
رمضان  شهر  حلول  قبل  بالصندوق 

المبارك.
وح�����دد ح��ف��ي��ظ��ة ص����رف م��ع��اش��ات 
الموظفين  وم��رت��ب��ات  ال��م��ت��ق��اع��دي��ن 
/2017م   5 شهر  ع��ن  ب��ال��ص��ن��دوق 
قبل يوم 10 من الشهر كحد أقصى، 
المعاشات  اإلجراءات بصرف  واتخاذ 
2017/6م  ش��ه��ر  ع��ن  وال��م��رت��ب��ات 
م��ق��دم��ا ق��ب��ل ح��ل��ول ش��ه��ر رم��ض��ان 
عن  وال��م��رت��ب��ات  المعاشات  وص���رف 
شهر  منتصف  في  2017/7م  شهر 

2017/6م كحدأقصى.
تفعيل  ب��ع��دم  ح��ف��ي��ظ��ة  وط��ل��ب  ك��م��ا 
موظفي  م��ن  السلف  أق��س��اط  خصم 
ص����ن����دوق ال���ض���م���ان االج���ت���م���اع���ي 
وأص���ح���اب ال��م��ع��اش��ات ع���ن ش��ه��ري 

يونيو ويوليو لسنة 2017م وذلك مساعدة لهم على 
الفطر  وعيد  الكريم  رمضان  شهر  متطلبات  تحمل 

الُمباركين.

معاشات  صرف  يأمر  االجتماعي  الضمان  صندوق 
المتقاعدين قبل شهر رمضان

  بادرت إدارة الدعم والدوريات في إطار التعاون المشترك بينها وبين المؤسسات الخدمية واألمنية بالمدينة في 
السعي لحل األزمة البيئية بمنطقة حي الجديد ببلدية سبها .

حيث تمت الدعوة إلى اجتماع عاجل يضم المجلس البلدي وشركة المياه والصرف الصحي والمجلس االجتماعي 
وشركة النظافة العامة ، كما قام مدير وأعضاء الفرع واإلدارة بتكليف دوريات لحماية آليات شركة المياه والصرف 

الصحي ، والتحاور مع موظفي الشركة من أجل فض االعتصام تجنبا لحدوت كارثة بيئية .

 إدارة الدعم والدوريات ) المنطقة الجنوبية (
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اطلق مكتب الثقافة أبوسليم، بالتعاون مع بلدية أبوسليم، األيام الماضية، حملة التوعية بمخاطر حمل السالح، تحت 
شعار "هيا نبنوها"، بمدرسة السالم االبتدائية واإلعدادية في بلدية أبوسليم، بحضور السيد رئيس اللجنة التسييرية 
حسن اونيس، والسيد عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وعضو اللجنة التسييرية محمد الهدار، وممثل 

الهيئة الثقافي بالجنوب محمد السقاط، ومدير مكتب الثقافة أبو سليم عبدالمنعم المريمي.
تهدف هذه الحملة لنشر ثقافة السلم، وتعزيز دور الشباب في ترسيخ مفهوم المواطنة واالنتماء، والتوعية والتثقيف 

عن مخاطر حمل السالح.

حملة توعوية تحت شعار "هيا نبنوها"

تحت رعاية مكتب الثقافة طرابلس وبالتعاون مع مجموعة Libyan Printmakers، افتتح السيد عضو 
اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، األيام الماضية ، المعرض التشكيلي األول.، وذلك في 

قاعة الطاهر المغربي ، بدار الثقافة والفنوان والتراث بطرابلس.
وذلك  والبورتريه،  الخالبة  والمناظر  الطبيعية  تعكس صور  مختلفة،  بقياسات  لوحة   43 المعرض  ضم 
بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين، حضر حفل االفتتاح مدير مركز الثقافة طرابلس المركز السيد وسيم 
الحامدي، وجمع من محبي  الدكتور خليفة  للثقافة  العامة  بالهيئة  اإلعالمية  الشؤون  إدارة  ومدير  البوراوي، 

الثقافة والفنون.

الهيئة  ب��رع��اي��ة  األول  التشكيلي  ال��م��ع��رض 
العامة للثقافة

جمعية  عن  ونقاش  ح��وار  ال��ن��دوة  وتخلل   
التي  والعوامل  وتأسيسها  للمكفوفين  النور 
أهلية  كمؤسسة  نجاحها  على  س��اع��دت 
بشكل   1962 سنة  منذ  انطلقت  مدنية 

ذاتي دون دعم حكومي يذكر.
من  الخبرات  م��ن  الكثير  للوطن  فقدمت 
مختلف  في  عليها  أعتمد  التي  المكفوفين 
القطاعات مما جعل الكفيف جزء أساسي 
ال  م��ا  ي��ق��دم  ال����ذي  المجتمع  ن��س��ي��ج  م��ن 
يستطيع غيره من األسوياء تقديمه  للوطن 

ورفاهيته .
واالعالم  الفنون  كلية  عن  حضرها  الندوة 
الزياني(  ا/)حسين    : طرابلس  بجامعة 
بوكتيف(  وأ)رم��زي   ، االع��الم  رئيس فسم 
وأ/)نجيب   ، العالقات  شعبة  قسم  رئيس 
الرابطي( رئيس قسم الدراسة واالمتحانات 
، ود/)خالد غالم( مدير المختبر االعالمي 
، ود/)مروان رضوان(   وحضور د/ )محمد 
ال��دراس��ات  أكاديمية  مدير  ال��دي��ن(  ش��رف 
العليا ، وعن جمعية النور للمكفوفين السادة 
الجمعية  رئ��ي��س  ال��ح��ارات��ي(  أ/)ه��ش��ام   :
المدير  المحمودي(  وأ/)عماد   ، العمومية 
التنفيذي ، وأ/)فاطمة ميالد( مدير مكتب 
عزالدين(  وأ/)اي��م��ان   ، واالع��الم  النشاط 
م��درس��ة  إض��اف��ة لحضور ع��دد م��ن طلبة 
بجامعة  واالع���الم  الفنون  كلية  وطالبات 

طرابلس .
ورعاية  بتنظيم  كانت  االع��الم��ي��ة  ال��ن��دوة 
صالح  )يسرا   : الطالبتان  وتنفيذ  وإع��داد 

الفيض( 
و)حنان علي عبدالرزاق(  كجزء من مشروع 
االعالم  بكالوريوس  شهادة  لنيل  تخرجهما 
في العالقات العامة � كلية الفنون واالعالم 
بجامعة طرابلس � حيث كان المشروع الفريد 
تحت  اعالنية  حملة  عن  عبارة  فكرته  في 
حياتنا(  للتعريف  بصيرة  )إرادت��ن��ا  شعار 

الكفيف  ودور  للمكفوفين  ال��ن��ور  بجمعية 
الملصقات  واع����داد  بتجهيز  بالمجتمع 
وتوزيعها  للتعريف  ونشرها  والمطويات 
بالجمعية ومناشطها وبرامجها وإسهاماتها 
أيضاَ  للمشروع  واستكماالَ   ، المجتمع  في 
القادم   االرب���ع���اء  الجمعية  زي����ارة  ستتم 
واالط��الع عن قرب وكثب لما تقوم به في 
وحتى  األولى  السنوات  من  الكفيف  خدمة 
فقدان  ال��ح��االت  معاملة  وكيفية  تخرجه 
التعليمي  النظام  وعلى  الفجائية  البصر 
والتدريبي بالجمعية وكيفية ادارة االستثمار 
في  يتم  وال��ذي  بها  االقتصادي  والنشاط 
وت��ول��ى   ، المكفوفين  ب��واس��ط��ة  غالبيته 
)النعمي  الدكتور  المشروع  على  االش��راف 

العالم(.
وعبر القائمين على جمعية النور للمكفوفين 
الطالبتان  باختيار  الكبيرة  سعادتهم  عن 
الستكمال  للجمعية  وح���ن���ان(   ، )ي��س��را 

تخرجهما والذي يعرف بالجمعية وأهدافها 
في  المكفوفين  أهمية شريحة  على  ويؤكد 
به  ما قامت  الضوء على  المجتمع ويسلط 
والزالت الجمعية من برامج تخدم الكفيف 

والمجتمع .
العالم(  ومن جانبه  شكر الدكتور )النعمي 
على مشروع التخرج الجمعية على تعاونها 
الستكمال  الطلبة  ل��م��س��اع��دة  وت��ج��اوب��ه��ا 
متطلبات التخرج مثمناً فيهم رحابة الصدر 
وتقبلهم الفكرة وتقديم كل ما يلزم وتسهيل 

مهمة الطلبة .
بتكريم  قامتا  وحنان(   ، يسرا   ( وبدورهما 
جمعية النور للمكفوفين ورئيسها ومديرها 
والنشاط  االع��الم  قسم  ورئيس  التنفيذي 
وال��م��ع��ل��م��ات ب��ه��ا وم��ن��ح��ه��م ش��ه��ادة شكر 
التسهيالت إلنجاح  كافة  لتقديمهم  وتقدير 
دراستهما وكعربون محبة ووفاء لما قدموه 

وال زالوا من أجل الكفيف والجمعية.

)إرادتنا بصيرة حياتنا( ندوة عن دور الكفيف بالمجتمع بكلية الفنون واالعالم بطرابلس
بقاعة )ميالد عامر( بقسم العالقات العامة بكلية الفنون واالعالم 
بجامعة طرابلس وتحت شعار)أرادتنا بصيرة حياتنا( أقيمت خالل 
ودور  للمكفوفين  النور  جمعية  عن  إعالمية  ندوة  الماضية  االيام 
الكفيف بالمجتمع تركزت على دور واسهامات جمعية النور خالل 

خمس عقود مضت من العمل المضنى والجاد الذي ساهم بفاعلية 
في احتضان وتدريب وتعليم الكفيف الذي أنتج عناصر مؤهلة وذات 
كفاءة عالية في مختلف المجاالت  ساهمت في بناء وتقدم وازدهار 

والرقي بالمجتمع .
 فسانيا: مصطفى عمر تصوير: مصطفى الترهوني   
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مقدمة
       بداية، إنه البد من أن نعترف منذ 
عن  بمنأًى  سنكون  بأننا  األول��ى  الخطوة 
أن  اب��ت��داء  نقرر  لم  إن  اإلن��ص��اف  مقاربة 
مجرد  ت��ك��ون  أن  ت��ع��دو  ال  ه��ذه  محاولتنا 
الراح�ل       األستاذ  لخطى  ومالحقة  متابعة 
" الصادق النيهوم " الفكرية من خالل كتابه 
لغرض مشاهدته   " " إسالم ضد اإلسالم 
عن كثب وهو يؤسس معاييره ويعقد أصوله 
وقواعده عبر أنماط محددة من التصورات 
 ، والمعرفية  والعقدية  الثقافية  والمفاهيم 
محاولون - بعمق - اكتشاف كافة األبعاد 
المالئمة الستمرارية الحوار واالنفتاح على 
تشكيل جسم  إلى  للوصول  الكاتب   أفكار 
متجانس للمواضيع المطروحة في الكتاب 

السالف الذكر.
أب��داً  غرضنا  من  يكن  لم  فإنه  هنا  من    
في هذه المحاولة استصدار أية أحكام أو 
شهادات في مواجهة ما توصل إليه الكاتب 
ممارسته  أث��ن��اء  محصالت  أو  نتائج  م��ن 
الفكرية على امتداد مساحة الكتاب ، ألن 
من شأن هذا السلوك الذي حرصنا على 
في  التورط  حواف  على  يضعنا  أن  تجنبه 
عطاءات قيمية تفّرغ بحثنا هذا من محتواه 

الموضوعي إلى حد الجفاف والتيبس .
المنحاز  ال��ق��ارئ  لمصلحة  اخترنا  لقد   
سلوك  نسلك  أن  والثقافة  الفكر  لشؤون 
الع�رض التحليلي الذي ال يظهر لنا تعليق 
قدر  واض���ح  نقد  لنا  ي��ب��دو  وال   ، ص��ري��ح 

اإلمكان . 
وه��و ال  ج��دي��دة  أف��ك��اراً  يقدم  فكاتبنا     
يخفي ذلك أبداً ، بل إنه ال يخفي مخالفة 
هذه األفكار للسائد المألوف حتى العظم  
وأكثر من ذلك فهو يؤكد بإصرار واعتداد 
مساحة  على  المخالفة  هذه  فيه  غبش  ال 

الكتاب الممتدة حتى نهايته . 
ال  ال��ذي  بالقدر  منه  مفروغ  فذلك  إذن    
يحتاج منا إلى أية تأكيدات جديدة هنا .. 
القيمة  األحكام  حّمى  في  االن��خ��راط  أم��ا 
لأليديولوجيا  المنحاز  القارئ  مطلب  وهو 
والثقافة  الفكر  س��وق  إل��ى  يقدم  لن  فإنه 
تضطلع  لن  سوف   ، مستهلكة  بضاعة  إالّ 
الكوامن  إث���ارة  س��وى  معنًى  ل��ه  دور  ب��أي 
االنفعالية والنفسية لهذا القارئ ، بما يؤزم 
قدرته على التواصل اإليجابي المرجو من 

ممارسة فعل القراءة .
  وال ينبغي أن يقع في الخاطر أن التوجه 
مهما  والتعليق  بالنقد  األطروحة  هذه  إلى 
سوف  واالن��ف��ت��اح  بالسماحة  متحلياً  ك��ان 
وذلك   ، نصيباً  وأجمع  حظاً  أوف��ر  يكون 
، وهو أن أية أفكار أو  لسبب بسيط جداً 
النشاز وعدم  تصورات جديدة تتسم بهذه 
الثقافية  أو  الفكرية  لألنماط  المالئمة 
السائدة ، ال يمكن لها أبداً أن تحظى بأي 
والتفهم   ، والتعاطف  التسامح  من  نصيب 
تلك  مثل  في  المندمجين  القراء  قبل  من 
فكري  عمل  أي  من  يجعل  مما   ، األنماط 
أول  والتقييم  النقد  بمجهوده شطر  يتيمم 
ظ��ه��ور ه��ذه األف��ك��ار وال��ت��ص��ورات مجرد 
مساهمة في إشاعة مناخات صالحة لنمو 
أوس��اط  في  واالن��غ��الق  التعصب  جرثومة 

هؤالء القراء على وجه التخصيص .
في   - يطيح  الحال سوف  بطبيعة  وه��ذا   
بعيدة  بأية فرصة اللتقاط فكرة  األغلب- 
ف��ي سماء  ي��ب��زغ  أن  يمكن  م��ا  ت��س��اؤل  أو 
الطرح ، أو حتى اقتحام آفاق جديدة كامنة 
تحاول  الذي  السائد  طبقات  إحدى  تحت 
هذه التصورات أن تحركها أو تخلخلها من 

مكانها ! 
العمل  مثل هذا  اإلق��دام على  فإن  إذن،    
س��ي��ك��ون ب��م��ث��اب��ة ال��م��ح��اول��ة ال��ت��ي تسعى 
وان��ب��ت��ات   ، واالن���ع���زال  ال��ع��زل��ة  لتأسيس 
التواصل في فضاء الفكر والثقافة  وليس 

سوى ذلك .
 وألننا نصر فعالً على مجافاة هذا المسلك 
من  ن��وع  إرس��اء  على  غاياتنا  قصرنا  فقد 
إح��داث  على  ت��ق��وم  الثقافية  ال��م��م��ارس��ة 
مقاربات شاملة ومنسجمة لعالقات الطرح 
للمتابعة  ال��ق��ارئ  ي��ؤه��ل  ال���ذي  ب��ال��ق��در   ،
التي  ال��ج��وه��ري��ة  للشواغل  الموضوعية 
بعمق  ومراقبته  بل   ، الراحل  الكاتب  تؤرق 
إليه  تفتقر  ما  الشواغل  لهذه  يؤسس  وهو 
ويذلل   ، وت��ص��ورات  وق��واع��د  مفاهيم  من 
أمامها العقبات ، عقبة عقبة ، على امتداد 

المساحة الواسعة التي يتحرك فيها .
  وذلك حتى ال تضيع من بين يدي القارئ 
الموض�وع  م��ع��ال��م  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ض  ف��رص��ة 
تحركه  التي  والهواجس  ومنطلقاته  وأطره 
والعبارية  اللفظية  التنوعات  زحمة  ف��ي 

والسياقية .
       تلك المعالم التي يؤسس لها الباحث 
هنا وهناك ألجل خدمة شواغله الجوهرية 
التي عقد بحوثه بقصد تدشينها في عالم 

الفكر والثقافة .
خطـــــــوات :

من  جملة  بإنجاز  نقوم  أن  اخترنا  لقد     
خالل  من  رأينا  التي  األساسية  الخطوات 
قراءتنا التحليلية لفصول الكتاب أنها تفي 
هذا  نواصي  عقدنا  ألجله  الذي  بالغرض 

البحث . 
األم��ور  بعض  تخطينا  ق��د  أننا  ب��دا  وإن   
أنها على درج��ة عالية  بعد  ُت��رى عن  التي 
من األهمية ، فإن المقتحم ألعماق الطرح 
البتة  لها  أنها ال عالقة  سيالحظ بوضوح 
أو  لتأهيلها  الكاتب  اندفع  معادالت  بأية 
توكيدها عبر ممارسته الفكرية هذه   ولذا 
خطوات  خمس  تدشين  إل��ى  اتجهنا  فقد 

مهمة ، وهي :
األولى : وضع تصور مناسب لطرح الفكرة 
ن��ح��اول ف��ي��ه ع��ق��د ح����وار س��ري��ع يلخص 
أطروحة الكاتب بشكل متسلسل ومكثف ، 
ألجل تقريبها إلى ذهن القارئ قدر اإلمكان 
سيكون صورة  ذلك  أن  ن��ّدِع  لم  وإن  وهنا 
الكاتب  فكرة  من  األصل  طبق  مستنسخة 
بالقدر  الفكرة  ه��ذه  ستعكس  أنها  بيد   ،
الالّزم الذي يحافظ على جميع عناصرها 

الجوهرية دون أية إخالل .
  ويرجع ذلك إلى تناثر أفكار الباحث بين 
جملة من المقوالت المتباينة ، التي  يعلوها 
والتركيب   ، أحياناً  واالل��ت��ب��اس  الغموض 
واالق��ت��ض��اب أح��ي��ان��اً أخ���رى ، ف��ض��الً عن 
وثقافية  معرفية  سياقات  في  اندماجها 
متنوعة ، ال تعبر عن حقيقتها بالفعل ، مما 
يستدعي- دون شك-  مجهوداً كبيراً ألجل 
التقاطها وجمعها ، وهو ما ُيْحِوُجنا إلى قدر 
والمقارنة،  والتتبع  التحليل  من  قليل  غير 

وقراءة النصوص ببعضها البعض .
ال��ث��ان��ي��ة :م��ح��اول��ة اس��ت��خ��راج ال��ق��واع��د 
األسيقة  جلد  تحت  المستترة  والمبادئ 
وال���ع���ب���ارات وال��ج��م��ل ال��ت��ي ال ت��ب��دو لنا 
جاهزة   ، ومؤصلة  وبسيطة  مقعدة  بهيئة 

لالستعمال والمساءلة .
نوعية  ع��ن  ال��ك��ش��ف  م��ح��اول��ة   : ال��ث��ال��ث��ة 
المناهج المستخدمة في البحث ، ونوعية 
عليها  اعتمد  ال��ت��ي  ال��ب��دي��ل  المرجعيات 

الكاتب في تقرير أحكامه وموضوعاته .
للمفاهيم  مركزة  خلفيات  تقديم   : الرابعة 
الفكرية  المنظومة  تقّوم  التي  المحورية 
للكاتب - حسب الطرح   مع رسم خريطة 
واجهته  أنها  تصورنا  التي  للعقبات  عامة 
ِقَبله في  تّمت معالجتها من  بالفعل وكيف 
تصورنا ألجل التحرر واإلفالت من قبضتها 

.
الخامسة : محاولة تقديم لمحات واضحة 
عدم  أو  الكاتب  نجاح  م��دى  عن  أكيدة  و 
ما  ب��ي��ن  االن��س��ج��ام  تحقيق  ف��ي  ن��ج��اح��ه 

المفهوم  وبين  وتصورات  أفكار  من  قدمه 
قد  الكاتب  أن  يفترض  ال��ذي  ال��م��ح��وري 
الذي  األساس  باعتباره   ، بتأسيسه  اعتنى 
 " البناء الديني برمته ، ونعني بذلك  يقّوم 
مفهوم الله تعالى وعالقته بخلقه البشري  
وال��ذي ال   ،  " بعبيده  ال��رب  " عالقة  أو   "
أن  لوظيفته  أو  للدين  مفهوم  ألي  يمكن 
محاولة  بأية  يطيح  مما   ، بدونه  يتحدد 
معنياً  فكرياً  عمالً  ليكون  البحث  لتأهيل 
بتقديم أطروحة ذات عالقة بالدين أساساً  

مفهوم الله وعالقته باإلنسان
قراءة خلفية في فكر النيهوم

تقديم:
 إنه ليس بمقدورنا إطالقاً أن نتصور أية 
محاولة فكرية يمكنها أن تحظى بقدر من 
الصعيد  هذا  مثل  على  المعقول  مالمسة 
وهي تتحرك -  ، إالّ  الذي يخوضه كاتبنا 
ولو على مستوى القشرة الخارجية للطرح 
بين  المعقودة  الرابطة  إيقاعات  على   -
مفهوم   ( المحوري  المنظور  أو  المفهوم 
وبين   ،  ) ب��اإلن��س��ان  وعالقته  تعالى  الله 
المراد  والمفاهيم  والمبادئ  القواعد  بقية 
 . المفترض  التصور  ثنايا  بين  إرس��اؤه��ا 
المفهوم  ه��ذا  به  يحظى  لما  نظراً  وذل��ك 
المفاهيم  بقية  على  متعاظم  سلطان  من 

والتصورات في البناء الديني برمته!
يعتري  أن  يمكن  عما  النظر  بغض  ه��ذا   
ض����رورات ال��م��م��ارس��ة - م��ن ج���راء ه��ذا 
السلطان على صعيد المعرفة الموضوعية 
- من نجاحات أو إحباطات         ولهذا 
كاتبنا مضطر  أن  نجد  أن  في  غرابة  فال 
هو أيضاً لتأسيس تصوره الخاص عن هذه 
اقتحامه  بأن  التام  لوعيه  وذلك   ، العالقة 
مجرد  إالّ  يكون  لن  سوف  المعترك  لهذا 
هذا  مثل  عن  أحجم  هو  إذا  هزلية  لعبة 

التأسيس . 
 وبكل تأكيد فإن ذلك ال يتالءم أبداً مع ما 
الكاتب من جد ومثابرة  ونحن  عرف عن 
التحليلية  القراءة  بفعل  يمكننا  بأنه  ندعي 
قاعدتنا  ن��ؤس��س  أن  وال��م��ت��روي��ة  المتزنة 
التصورية عن أفكار الكاتب إذا ما حاولنا 
هذه  طبيعة  ع��ن  تصوراته  نستكشف  أن 
العالقة وما يؤسسها من مفاهيم، وما هي 
 ، بعض  إل��ى  بعضاً  تشدها  التي  الخيوط 
ودونما انخراط في حّمى الظنون واألوهام 
من  سالمته  عدم  أو  الكاتب  سالمة  حول 
على  التطاول  أو   ، الدين  على  التجذيف 
جناب الرب تبارك وتعالى ومن ثم مقاضاته 
ومساءلته ، إذ إن مثل هذه الحالة ستفضي 
إلى االنحطاط بمستوى  التأهيل "النفسي 

واالنفعالي "
 ال����ذي ي��ش��ك��ل أح���د ال���ش���روط ال��الزم��ة 

والضرورية  للقراءة  المتزنة . 
 ولذا فإنه من األهمية بمكان أن نقرر منذ 
الخطوات المبكرة لهذا البحث بأن لكاتبنا 
تصوره المحدد عن الله سبحانه ، وطبيعة 

عالقته بمخاليقه .
 وعن الدين ووظيفته ، وهو تصور يختلف 
ال��س��ائ��دة في  ال��ت��ص��ورات  العمق م��ع  ف��ي 

الثقافة الدينية الرائجة . 
الجوهرية  الحقيقة  ه��ذه  إدراك  وع��دم    
المبررات  إدراك  ع��ن  م��ن��أًى  ف��ي  يجعلنا 
والدوافع الحقيقية لذلك الهجوم الصاعق 
للمفاهيم  يكيله  ال��ك��ات��ب  فتئ  م��ا  ال���ذي 
ال��س��ائ��دة ع��ن ال��دي��ن واإلل����ه ، ف��ي شتى 
المناحي واالتجاهات ، األمر الذي أظهره 
على  المجذف  وضعية  في  الكثيرين  أمام 
سبحانه  ال��رب  لجناب  ،المسائل  ال��دي��ن 

ورسوله  !
خطيرة  محصلة   - والش����ك   - وت��ل��ك    
على  تأسست  قد  ألنها   ، للغاية  ومؤسفة 
فيما  شديد  خلط  على  قائمة   مقدمات 
 " اإلنساني  التاريخي   " ِب  المساس  بين 

والمساس ِب " المقدس " .
إنما انطلق في هجومه  النيهوم   فاألستاذ 
ذات   ( ه��و  يهاجمه  م��ا  أن  اعتبار  م��ن  ال 
الدين اإللهي المقدس ( وال من اعتبار أن 
تعالى  الله  هو  بالمساءلة  إليه  يتوجه  من 
أنه  اعتبار  من  إنما   ، رسوله  أو  شخصياً 
يهاجم ويسائل ما رآه - حسب وجهة نظره 

- حالة عربية .
العشائرية  أبعادها  بكل  تكومت  كانت قد   
والثقافية  االجتماعية  حياتها  وأن��م��اط 
والسياسية والعقدية ، وتجاربها التاريخية 
مستفيدة   ، الديني  المقدس  ج��وف  ف��ي  
بذلك من كل ما يتمتع به هذا " المقدس 
" م��ن م��ك��ان��ة ودي��م��وم��ة وخ��ل��ود ف��ي نظر 
المؤمنين  فقد تم إذن احتواء التاريخ في 
قلب المقدس ، أو تم احتواء المقدس في 

قلب التاريخ ..ال يهم..
 مادام المضمون ال يعبر إالّ عن اختالط 
المقدس بالتاريخ- حسب األستاذ النيهوم 
للدين  ليست  هنا  المعقودة  فالمساءلة    -
للدين  م��س��اءل��ة  ه��ي  إن��م��ا  اإلل��ه��ي  بمعناه 
البديل عن الدين الحق ، هذا البديل الذي 
مقاسه  على  العربي  والمزاج  العقل  صنعه 
وآفاقه  الميثولوجية  أبعاده  بكل  التاريخي 

المعيوشة في إطار الزمان والمكان .
  وبطبيعة الحال فإن ما سيتم .

النسخة  بلورة  هو  التصور-  ه��ذا  حسب   
محّسن  غير  كمزيج  اإلله  لصورة  النهائية 
من الميثولوجيا السلطانية الجامعة لسطوة 
سالطين الزمان من بني أمية وبني العباس 
حتى سالطين األتراك السالجقة ، وحكمة 
شيوخ العشائر البدوية الناطقين باألسرار 

التي ال يعرفها أحد وال ينتفع بها أحد !
 وهذا اإلله التاريخي الذي تصوره الثقافة 
 ، الحق  اإلل��ه  أن��ه  على  السائدة  الدينية 
الغني  اإلل��ه   - كاتبنا  ليس هو - في نظر 
 ، والعيوب  النقائص  عن  المن�ّزه  الحميد 
الذي ليس بحاجة - مثالً- ألن يبعدنا عن 
جوهر مشاكلنا الوجودية الواقعية المعاشة 
مصلحة  ال  ورائ��ي��ة   م��ا  بمشاكل  ليشغلنا 
واقعية أو عملية لنا فيها ، في حين يمكننا 

معرفتها أو مايشاكلها.

 من خالل نظام حياتنا في هذه الدنيا ، كما 
أنه ليس بحاجة أبداً وهو الغني الحميد أن 
أو  الخفية  لغاياته  ملكاً  لنا  ربوبيته  يجعل 

تحقيقاً لمقاصده الجلية .
من  علينا  به  ينعم  لما  سبباً  يجعلها  إنما   
أجر  الوفير من غير  والخير  العميم  النفع 

أو جزاء .
وألنه الغني الحميد فإنه ال يطلب من عباده 
عمالً ال يحقق مصالحهم أو ال يقّوم أسس 
حياتهم ويدّعم مقومات أمنهم وطمأنينتهم 

وكرامتهم في الحياة الدنيا .
كما إنه اإلله الرحمن الرحيم الذي يصّرف 
شؤون رعيته برحمة ظاهرة ولطف بالغ ال 
إرهاب فيه والع��ذاب ألجل خطأ أو غلط 

في حقه تعالى .
 ولو كان فاحشاً في حضرته وشأنه ، ألنه 
من�ّزه عن األحقاد مترفع عن إضمار الرزايا 
هيبته  على  غيرة  أو  لنفسه  ث��أراً  والشرور 
الذي  الحميد  والغني  الحكيم  وجنابه وهو 
ال يوقع عقابه إال كجزاء سيئة بمثلها لمن 
في  أفسد  أو  الحقوق  وتجاوز  العباد  ظلم 

األرض بعد إصالحها .
الشرور  لمخاطر  وإبطاالً  للحياة  صيانة   
للكرامة  وحماية  والصالح  للخير  ودعماً 
وسعادتهم  البشر  ألمن  وحفظاً  اإلنسانية 

حاضراً ومستقبالً .
إذن ، فإن تأمل كاتبنا الراحل في الكمال 
بعمق  الشعور  إل��ى  ق��اده  ال��ذي  هو  اإللهي 
ال��ه��وة وات��س��اع الفجوة م��ا بين ه��ذا اإلل��ه 
الذي انبثق من فضاءات التأمل ، وهو اإلله 
 " رآه  ما  وبين   ، واعتقاده  نظره  في  الحق 

إلهاً عربياً ".
جباراً   ، الصحراء  كأحجار  قاسياً  جافاً   
اك  ُفتَّ أو  الزمان  ال يرحم كسالطين  أنانياً 
العرب الجفاة الغالظ ، أو مدعياً انتهازياً 
يستغل الناس لمصالحه ومشاغله الخاصة 
لقاء الحكمة واألسرار الخفية التي ال تفيد 
العرب  حكماء  يفعل  كما  تماماً   ، أح���داً 

وعرافوهم وكهانهم . يتبع

إشكالية السائد وتأسيس الوعي البديل )دراسة تنظيرية في  كتاب “إسالم 
ضد اإلسالم” للصادق النيهوم ( 

جزء )1(

أ / علي عقيل الحمروني 
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الدراسات  في  األمين طالب  عبود   : أكد 
العليا في جامعة إجدابيا . 

ف��ي تحقيق  ال��ت��ج��ار ورغ��ب��ت��ه��م  أن ج��ش��ع 
زيادة  السبب في  يكون  عالية  مالية  أرباح 
لدى  والطمع  الجشع  إلى  راجعاً  األسعار 
التجار وزيادة الرغبة لديهم في جني أرباح 
أو  للسلع  المستهلكين  حساب  على  عالية 
المنتجات وذلك يكون عن طريق احتكارهم 
ألسعار سلعة ّما والتحكم في ذلك السعر 
في  منها  المعروض  قلة  نتيجة  بالزيادة 
أي  يوجد  ، حيث ال  األس��واق من جانبهم 
تلك  بدفع  يقوم  أن  من  للمستهلك  مخرج 
أو  سلعته  على  الحصول  أجل  من  الزيادة 
المنتج الذي هو في حاجة إليه ، مما يعود 
الربحية  نسب  بزيادة  التجار  ه��ؤالء  على 
لديهم ، وخصوصا في ظل غياب الرقابة 
حدا  تضع  أن  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  اإلداري����ة 

لجشعهم .
أسرية  استشارية  ال���زوى  سعاد   : قالت 

واجتماعية  أن الغالء يهدد الحياة األسرية  
وح�����ذرت  م��ن ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تجابه 
غالء  بسبب  األس��ري��ة   الحياة  اس��ت��ق��رار 
األسعار، وتلفت الزوي  أن " لهذه الظاهرة 
بظاللها على  تلقي  التي  اآلثار  من  الكثير 
األسرة  ومن أهمها ازدياد حاالت الطالق 
بسبب عدم قدرة رب األسرة على اإلنفاق .

 فالدخل أصبح ال يكفي متطلبات الحياة 

اليومية " وتكشف أن الكثير من المشكالت 
كأن  ال��غ��الء   بسبب  تحدث  األزواج  ببن 
بأنها  العكس   أو  زوجته  ال��زوج  يتهم هذا 
واإلس��راف   العجز  في  بالوقوع  تسبب  من 
وهناك زوجان قد يعتقدن أن أزواجهن ال 

يبذلون الجهد الكافي لتحصيل الرزق .
ت���زداد هذه  ال����زوي  عندما   :  وأض��اف��ت 
الظاهرة ينتج عن ذلك عدم المقدرة على 
في  األسر  كانت  التي  بااللتزامات  الوفاء 
السابق تقوم بها  فمثال نجد أنه إذا مرض 
االهتمام  تستطيع  ال  فإنها  أفرادها  أحد 
الفاتورة  تكلفة  ارتفاع  بسبب  صحيا   به 
الصحية  وتلفت إلى النتائج الخطرة التي 
الكبيرة  األسر  أف��راد  تكدس  تنتج عن  قد 

في منزل واحد...
ومهنته   أس��رة  رب  مارينا،  وليد   : وق��ال 
معلم أنه يتقاضى  مرتبه وقيمته  ثمانمائة 
الوصول  يستطيع  ال  وأنه  دينارا  وعشرون 
إليها لغياب السيولة عن المصارف و أنه 

ي��ع��ول ف��ي ع��ائ��ل��ة م��ن ستة 
التي  وال��ب��ض��ائ��ع  أش��خ��اص 
الغربية  المناطق  من  تأتي 
ت��ض��اع��ف  س��ع��ره��ا بشكل 
هجوم  بعد  خصوصا  كبير 
الهالل  على  الدفاع   سرايا 
الطفال  وأن قطن  النفطي  
م��ث��ال  ال����ذي ي��س��ت��ورد من 
العربية   ت��ون��س  ج��م��ه��وري��ة 
كان بثمانية عشر دينارا قبل 
الهجوم  واآلن أصبح بخمس 
وع��ش��ري��ن دي��ن��ارا إن وج��د 
يأتي من مصنع  الذي  النسيم  زب��ادي  وأن 
بنصف  شهر  من  يباع  كان  مثال  مصراتة 
األس��واق وال  نهائيا من  اختفى  اآلن  دينار 
يوجد إال المستورد من الخارج  بدينارين  
في  الصراع  ومناطق  إجدابيا  مدينة  وأن 
الهالل النفطي تأثرت كثيرا بغالء األسعار 
كان   أشهر  قبل  فالخبز  غيرها  من  أكثر 

العشرون رغيفا منه بدينار واآلن الثمانية 
بدينار واللحم ارتفع سعره  فالدجاج كان 
اآلن  دي��ن��ارا  عشر  واث��ن��ي  دنانير  بعشرة 
بثمانية عشر دينارا ال يخفي  رضا الذباح 
من  تذمره  العامة   سوق  في  خضار  بائع 
ال��دوالر  إن سعر  ويقول  األس��ع��ار  ارت��ف��اع 
الطماطم  وإن سعر  دينار  السبعة  يقارب  
من  يأتي  ألنه  ونصف  دينار  بثالثة  أصبح 
البيض  سعر  وإن  العربية  مصر  جمهورية 
فقد  الفلفل  سعر  أم��ا  دينارا  عشر  ثالثة 
وصل  لثمانية دنانير وشهر رمضان الكريم 
وبالتالي  ال��ش��راء  وسيقل  األب���واب   على 
علينا  سيؤثر  مما  البضاعة  عرض  سيقل 

كتجار وعلى القوة الشرائية .
غالء  إيقاف  في  الحكومة  تدخل  حتمية 

األسعار.  
عضو  عمر  محمد  األك��ادي��م��ي   : وأش���ار 
إن  يقول  بنغازي   بجامعة  التدريس  هيئة 

مسؤولية.
 الحّد من ارتفاع األسعار مسؤولية مباشرة 
الحالية  الحكومة  ضعف  ولكن  للحكومة 
وعدم معرفة نوع اقتصادنا حتى يتم وضع 
ال��س��ي��اس��ات  ل��أزم��ة للحّد م��ن االرت��ف��اع 
عديد  توجد  وعلميا  لأسعار  المخيف 
السياسات االقتصادية المتنوعة التي تقوم 
الحّد من  والحكومات من أجل  الدول  بها 
االشتراكية  ال��دول  فمثالً  األسعار  ارتفاع 
تتبع في ذلك تنفيذ مجموعة من السياسات 
في  ممثلة  الدولة  إعطاء  تستهدف  التي 
األكبر  الدور  الرقابية  بأجهزتها  الحكومة 
للتدخل في سياسات السوق والقيام بعملية 

الضبط لأسعار .
و ذل���ك ي��ك��ون م��ن خ���الل ت��ح��دي��د قائمة 
الخدمات  أو  بالسلع  الخاصة  األس��ع��ار 
األساسية  السلع  مجموعة  وخصوصاً  بها 
أنها تعمل على  للمواطنين بها كما  الهامة 
توفير منظومة خاصة باألمان االجتماعي 
الحماية  بتوفير  القيام  منها  الهدف  يكون 
من  الضعيفة  أو  المتدنية  الدخول  ل��ذوى 
وارتفاع  زي��ادة  تأثير  من  للحّد  مواطنيها 
المعيشة  وس��ب��ل  حياتهم  ع��ل��ى  األس��ع��ار 
ال��خ��اص��ة ب��ه��م وه���ن���اك أي���ض���اً ال����دول 
الرأسمالية التي تقوم بتطبيق السياسات 

الرأسمالية .
والتي تقوم في أساسها على ترك السوق 
على حالته بمعنى أنه هو المتحكم بنفسه 
العرض  سياسة  خ��الل  م��ن  ي��ك��ون  وذل���ك 
هو  السعر  في  المتحكم  أن  أي  والطلب 
بالسوق  التجاري  والنشاط  اإلقبال  نسبة 
تدخل  بأي  الحكومة  تقوم  أن  دون  وذل��ك 
أو  المنتجات  أسعار  من  أّي  في  مباشر 

السلع به .
واألكاديمي  والمستهلك  التاجر  وأك��د:   
مسؤولة  هي  الحكومة   سلطة  غياب  أن 
السلطات  وأن  األخيرة،  الغالء  موجة  عن 
الحالية وهي مسؤولة بدرجة أكبر عن شدة 
تأثرنا بهذا الغالء  وإنها هي أصل الداء بل 

هي الداء .

ومع  الحلول  إيجاد  عن  المسؤولة  هي  و 
من  الحلول  ايجاد  تستطيع  ال  أنها  علمنا 

جذورها .
خطوات البلدي من أجل تفاقم األسعار 

واوضح : عطية مجيد الكاسح وكيل بلدية 
تدفق  الحّد من  أنهم ساعون في  إجدابيا 
األسعار وأنهم اجتمعوا مع الحرس البلدي 
وقطاع االقتصاد والجهات المختصة للحّد 
المدينة   أن  وخصوصا  الظاهرة  هذه  من 
حروب  بها  التي  المدن  من  مهجرين  بها 
وموقعها الجغرافي بكونها عاصمة الهالل 
النفطي معرضة للغزو من قبل المتطرفين. 

وأضاف : الكاسح  أنهم  ساعون في ضبط 
نواب  الكريم  رمضان   شهر  قبل  األسعار 

إجدابيا .... 
الغائب الحاضر 

فيما لم نتمكن من الوصول إلى نواب مدينة 
التواصل  ع��ن  انقطعوا  ال��ذي��ن   إج��داب��ي��ا 
باإلعالم وبالمدينة من مدة كبيرة ألسباب 
نجهلها وانقطعت قنوات االتصال بهم وال 
انقطاعهم  أو  حضورهم  مدى  حتى  نعلم 
وآلية  انتخابهم  ومنذ  النواب  مجلس  في 
عالم  اإل  ووس��ائ��ل  بالمواطنين  االت��ص��ال 

المحلية واإلقليمية مقطوعة بتاتا .

فسانيا : عبد الله أبو زريبة  

غالء األسعار ... قضية الموسم بمدينة إجدابيا 
   تعتبر ظاهرة  غالء األسعار  ظاهرة  فّتاكة وقد خّلفت  كثيرًا من اآلثار التي تلقي 
اليومية   الحياة  متطلبات  يكفي  ال  أصبح  المواطن  فدخل   ، األسرة  على  بظاللها 
الحكومة  غياب  بسبب  البالد  منها  تعاني  التي  السيولة   مشكلة  إلى  وباإلضافة 
والخضراوات  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  الليبي  المواطن  يراقب   ، المركزية 
وتراجع الدينار الليبي أمام الدوالر وقرب شهر رمضان الذي عادة  ما تزداد األسعار 
ارتفاع  عن  تحدثوا  اختالفهم  على  المواطنين  من  عددا  حاورت   » »فسانيا  فيه 

األسعار  بشكل  كبير. 

التجار  يتذمرون من ضعف القوة الشرائية

:

ضعف الحكومة الحالية  سبب  أزمتنا االقتصادية

:

الغالء يهدد الحياة األسرية

:
جشع التجار  وغياب الرقابة

:

عالج األمراض المزمنة باهظ الثمن 
:

الحّد من ارتفاع األسعار مسؤولية مباشرة للحكومة 

:
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القانون  عليه  يعاقب  الضرب جرم    
من  ال��م��ادة 378  ف��ي  بنصه  وذل���ك 
قانون العقوبات على ) كّل من ضرب 
مرضا  ل��ه  يسبب  أن  دون  شخصا 

عدد  وق��د   ) المتضرر  ال��ط��رف  شكوى  على  بناء  يعاقب 
القانون أنواع  اإليذاء وعرفها وحدد لكل نوع منها عقوبة 
بأنه  البسيط  اإلي��ذاء  ُع��ّرف  فقد  النوع  وجسامة  تتناغم 
إلحاق أذى في شخص يؤدي إلى مرض ويشترط للمساءلة 
رفع شكوى من الطرف المتضرر ويعاقب مرتكبه بالحبس 

لمدة ال تزيد عن سنة .
نتج  إذا  اإليذاء جسيما  يعد  بأنه:  الجسيم  اإليذاء  وعرف 
يعرضه  أو  المعتَدى عليه  للخطر حياة  يعرض  عنه مرض 
للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة ال تزيد عن أربعين 

يوما  وسّن له عقوبة ال تزيد عن سنتين .
أما اإليذاء الخطير فقد عرفه المشرع على أنه هو اإليذاء 

الذي ينشأ عن الضرر منه
• مرض ال يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه
 • فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافا مستديما

إضعافا  إضعافه  أو  األعضاء  أو  األط��راف  أحد  فقد   • 
أو  التناسل  على  القدرة  فقد  أو  منفعته  فقد  أو  مستديما 

صعوبة مستديمة أو جسيمة في الكالم
 • تشويه مستديم في الوجه

وقد سّن قانون العقوبات الّسجن مدة ال تزيد على خمس 
سنوات للمعتدي بهذا النوع من األذى

ونصت المادة 382 على أن العقوبة تزاد بمقدار ال يجاوز 
أو  اإلص��رار  مع سبق  بأنواعه  اإلي��ذاء  إذا حصل  النصف 
الترصد كأن يصعد مدرٌس مقرراً إيذاء طالب معين مهما 
من ضرب  كل  أنه  على   383 المادة  ونصت  السبب  كان 
أذى  فعله  عن  فنشأ  به  األذى  إلحاق  قصد  دون  شخصا 
شخص طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها مع خفضها 
وجه طالب  في  مدرس عصاه  يرمي  كأن  النصف  لمقدار 
معين فتصيب آخر وتسبب له أذى فيعاقب بنفس العقوبة مع 
تخفيضها لمقدار النصف وقد نظم القرار رقم 224 لسنة 
سابقا  للتعليم  العامة  الشعبية  اللجنة  عن  2008الصادر 
الخاص بإصدار الئحة توجيه وتهذيب سلوك الطالب في 
إلى  السعي  هو  منها  الهدف  أن  وأوضحت  التعليم  قطاع 
المثمر  والتعاون  التعايش  أفراده  إيجاد جيل سوي يحسن 
وااللتزام بالنظم والقواعد والتقاليد المدرسية واالجتماعية 
عموما وأشارت إلى أن وسائل تهذيب السلوك ليس غاية 
في ذاتها بل غايتها اإلصالح فال يجوز أن تستعمل لالنتقام 
أو لجبر ضرر مادي وأوجبت أن يتوخى االعتدال والعدل 
الطالب  سلوك  تهذيب  كيفية  تضمنت  وقد  تطبيقها  في 
بطريقتي التحفيز والجزاء ومنعت صراحة استخدام جميع 
يجب  أن��ه  وأوضحت  والتهديد  البدني   العقاب  أساليب 
المتميزين  للطالب  تقدير  وشهادات  جوائز  تخصص  أن 
المتفوقين  الطالب  بأسماء  ش��رف  لوحة  وإع��داد  خلقيا 
في مختلف المجاالت  وذوي السلوك الحسن والثناء على 
كما  وخارجها  التعليمية  المؤسسة  داخل  الحسن  السلوك 
استوجبت توجيه وإرشاد الطالب  وأوصت بتفعيل العمل 
درجات  من  بالخصم  الجزاء  كيفية  وح��ددت  االجتماعي 
المؤسسة  م��ن  والنقل  ال��دراس��ة  ع��ن  واإلي��ق��اف  السلوك 
التعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى  والحرمان من دخول 
االمتحانات كما صدرت الالئحة رقم 210 لسنة 2011 
م والخاصة بتنظيم التعليم األساسي والثانوي والتي أكدت 
في  المعنوي  العقاب  ودعت الستخدام  ما سبق   كل  على 
التربوية  باألساليب  وذلك  التالميذ  سلوك  وتقويم  تهذيب 
لتحمل  وتهيؤه  وتصون حقوقه  التلميذ  كرامة  تحفظ  التي 
األخصائي  دور  لتفعيل  دعت  كما  مستقبال   المسؤوليات 
المدرسة  في  السلبية  الظواهر  معالجة  في  االجتماعي 
واالهتمام بعوامل الوقاية قبل االهتمام بوسائل العالج فيما 
المعلمين  وإلزام  المرغوبة  غير  السلوكية  بالظواهر  يتعلق 
بعدم استخدام األساليب العنيفة والمؤذية جسديا ونفسيا 
واتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية ضد كل من يستخدم 
العنف البدني أو اللفظي كما أن القانون نص على مساءلة 
المسؤول وهو هنا مدير المدرسة أو المسؤول عن قطاع 
التعليم وذلك بنص المادة 177 من القانون المدني الليبي 

والتي تنص على : 
تابعه  يحدثه  ال��ذي  الضرر  عن  مسؤوال  المتبوع  يكون   •
تأدية  حال  في  منه  واقعا  كان  متى  المشروع  غير  بعمله 

وظيفته أو بسببها .
 • وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار 
وفي  رقابته  في  فعلية  سلطة  عليه  له  كانت  متى  تابعه 

توجيهه.  فَيا معلمينا كونوا كما قيل فيكم: 
 كدتم أن تكونوا رسال وهذا والله أملي بكم .

بين  التالميذ  ض��رب 
التربية والقانون

ني
انو

لق
ر ا

شا
ست

لم
ا

ية
نون

 قا
ون

شؤ

دد
لع

ة ا
ضي

ق
دة 

عق
ا م

ضاي
ق

عقيلة محجوب

ال�����ج�������رائ������م اإلل���ك����ت�����رون����ي������ة 

  نعرض في هذه الفقرة استشارة مهمة وهي حق من حقوق المتهم حتى 
ولو كان محكوما عليه باإلعدام.

سألني شقيقي المتهم  س . م  المحكوم عليه باإلعدام  عن  هل لهم 
حق مقابلته قبل تنفيذ الحكم به؟  

اإلج��راءات   قانون  المادة 432 من  أ من  الفقرة  بلى فقد نصت  قلت 
في  يقابلوه  أن  باإلعدام  عليه  المحكوم  ألق��ارب   " أنه  على  المقابلة  
عن  بعيدا  يكون  أن  واستوجب   " الحكم  تنفيذ  فيه  يتعين  ال��ذي  اليوم 

محل التنفيذ .  

  استلم م ب من س ع صكا مقابل دينه ، وعندما ذهب  
لسحبه وجده قد سبقه وسحب كل ما بحسابه ، توجه 
م . ب للقضاء  الذي أثبت  الواقعة  وحكمت المحكمة  
على  المتهم س س . ع بحبسه لمدة  سنتين  وبغرامه  
3 آالف دينار  طعن  المحكوم عليه  في الحكم  معلال  
طعنه  بأن قيمة  الصك  فقط  1500 دينار  أقل 
من قيمة الغرامة  إال أن المحكمة  رفضت  الطعن 
معللة  أن المشرع  لم يشترط  أن تكون  قيمة  الصك  
أكبر  من قيمة الغرامة  بل حددت أن تكون القيمة 
المدونة بالصك  أقل أو أكثر من ألف دينار  وهو ما 
نصت عليه  المادة  3 مكرر من القانون  رقم 2 لسنة 

1979 بشأن الجرائم االقتصادية . 
حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 
ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار  وال 
ألف  قيمته  صكا  أعطى  من  كل  دينار  ألف  تتجاوز 
دينار ال يقابله رصيد قائم للسحب أو كان  الرصيد 
أقل  من قيمة الصك  أو سحب  بعد إعطائه الصك 
الرصيد كله أو بعضا منه بحيث أصبح الباقي ال يفي 
تقل عن  الحبس ال  العقوبة   وتكون   الصك   بقيمة 
عن   تزيد  وال  دينار   أل��ف  عن  تقل  ال  وبغرامة  سنة 
تتجاوز  الصك  قيمة  كانت   إذا  دينار  آالف   خمسة 

األلف دينار .

أعطى صكاً بدون رصيد فحبس وغرم 
سبها : محمد البكوش 

 أنا وشقيقي المحكوم عليه باإلعدام والقانون 

   ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع���ن ال��ج��رائ��م 
الجرائم  هو  للذهن  يتبادر  ما  ف��أول 
وقتل  س��رق��ة  م��ن  عليها  ال��م��ت��ع��ارف 
واعتداء وغيرها لكننا دائما ما نغفل 
عن الجرائم اإللكترونية التي يتعرض 
لها الكثير من األشخاص حيث حدد 
المعلوماتية،  جرائم  مكافحة  نظام 
وتقنية  االتصاالت  هيئة  عن  الصادر 
 ، ال��س��ع��ودي��ة  بالمملكة  المعلومات 
يرتكب  من  بكل  الخاصة  العقوبات 
الجرائم اإلليكترونية التي نص عليها 

النظام.
عليها  نص  التي  العقوبات  وتراوحت 
ال��ن��ظ��ام ل��ك��ل م��ن ي��رت��ك��ب ال��ج��رائ��م 
مدة  بالسجن  النظام،  بهذا  ال���واردة 
تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات، 
ألف   500 بين  ما  ت��ت��راوح  وبغرامة 
بهاتين  أو  ري��ال،  إلى 5 ماليين  ريال 

العقوبتين.
نصت المادة األولى من نظام مكافحة 
تحديد  ع��ل��ى  المعلوماتية،  ج��رائ��م 
الشخص  من  بكّل  الخاص  التوصيف 
وال���ن���ظ���ام ال��م��ع��ل��وم��ات��ي وال��ش��ب��ك��ة 
ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة وال��ب��ي��ان��ات وب��رام��ج 
ال��ح��اس��ب اآلل����ي وال��ح��اس��ب اآلل���ي 
والجريمة  المشروع  غير  وال��دخ��ول 
اإلل��ك��ت��رون��ي  وال��م��وق��ع  المعلوماتية 

وااللتقاط.
وتوضح المادة الثالثة على أن يعاقب 
بالسجن مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة 
أو  ريال  ال تزيد على خمسمائة ألف 
شخص  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى 
المعلوماتية  الجرائم  من  أّي��ا  يرتكب 

التالية ”
م��ا ه��و مرسل  1 -ال��ت��ص��ن��ت ع��ل��ى 
أو  ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ط��ري��ق شبكة  ع��ن 
أح���د أج��ه��زة ال��ح��اس��ب اآلل����ي دون 
أو  التقاطه  أو  نظامي صحيح  مسوغ 

اعتراضه.
لتهديد  المشروع  غير  الدخول   -  2
القيام  ابتزازه لحمله على  شخص أو 
القيام  أو االمتناع عنه ولو كان  بفعل 
بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعا.

3 - ال���دخ���ول غ��ي��ر ال��م��ش��روع إل��ى 
م��وق��ع إل��ك��ت��رون��ي أوال����دخ����ول إل��ى 
هذا  تصاميم  لتغيير  إلكتروني  موقع 

وإتالفه، أو تعديله شغل عنوانه.
عن  الخاصة  بالحياة  المساس   -  4
ط��ري��ق إس����اءة اس��ت��خ��دام ال��ه��وات��ف 
في  ما  أو  بالكاميرا  المزودة  النقالة 

حكمها

5 - التشهير باآلخرين وإلحاق الضرر 
المعلومات  تقنيات  وسائل  عبر  بهم 

المختلفة.
ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب 
بالسجن مدة ال تزيد على 3 سنوات 
أو  ريال  مليوني  تزيد عن  وبغرامة ال 
يرتكب  كل شخص  العقوبتين  بإحدى 

أّيا من الجرائم المعلوماتية اآلتية:
لغيره على  أو  لنفسه  االستيالء   -  1
هذا  توقيع  أو  سند  أو  منقول  م��ال 
أو  االحتيال  طريق  عن  وذلك  السند 
اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير 

صحيحة.
نظامي  م��س��وغ  دون  ال��وص��ول   -  2
ائتمانية  صحيح إلى بيانات بنكية أو 
أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية 
للحصول على بيانات أو معلومات أو 

أموال أو ما تتيحه من خدمات.
ون��ص��ت ال��م��ادة ال��خ��ام��س��ة ع��ل��ى أن 
على  ت��زي��د  ال  م��دة  بالسجن  يعاقب 
ت��زي��د على  وب��غ��رام��ة ال  4 س��ن��وات 
هاتين  ب��إح��دى  أو  ري���ال  ماليين   3
من  أّيا  يرتكب  كل شخص  العقوبتين 

الجرائم المعلوماتية اآلتية:
-1ال���دخ���ول غ��ي��ر ال��م��ش��روع إلل��غ��اء 
بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها 
أو تسريبها أو إتالفها أو تغييرها أو 

إعادة نشرها.
عن  المعلوماتية  الشبكة  إيقاف   -  2
أومسح  أوتدمير  تعطيلها  أو  العمل 
أو  ال��م��وج��ودة  البيانات  أو  ال��ب��رام��ج 
أو  أو ح��ذف��ه��ا  ف��ي��ه��ا  ال��م��س��ت��خ��دم��ة 

تسريبها أو إتالفها أو تعديلها.
الخدمة  إل��ى  ال��وص��ول  إع��اق��ة   -  3
وسيلة  بأي  تعطيلها  أو  تشويشها  أو 
أن  على  السادسة  المادة  كانتوتنص 
عن  ت��زي��د  ال  م���دة  بالسجن  ي��ع��اق��ب 
ت��زي��د على  وب��غ��رام��ة ال  5 س��ن��وات 
هاتين  ب��إح��دى  أو  ري���ال  ماليين   3
من  أّيا  يرتكب  كل شخص  العقوبتين 

الجرائم المعلوماتية اآلتية:
المساس  م��ن ش��أن��ه  م��ا  إن��ت��اج   -  1
أو  الدينية  القيم  أو  ال��ع��ام  بالنظام 
ال��ح��ي��اة  ح��رم��ة  أو  ال��ع��ام��ة  اآلداب 
أو  أو إرس��ال��ه  إع����داده  أو  ال��خ��اص��ة 
تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية 

أو أحد أجهزة الحاسب اآللي.
الشبكة  ع��ل��ى  م��وق��ع  إن���ش���اء   -  2
المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب 
الجنس  ف��ي  لالتجار  أون��ش��ره  اآلل��ي 

البشري أو تسهيل التعامل به.

3 - إنشاء المواد والبيانات 
المتعلقة بالشبكات اإلباحية 
المخلة  الميسر  أنشطة  أو 
باآلداب العامة أو نشرها أو 

ترويجها.
على  م���وق���ع  إن���ش���اء   -  4
أحد  أو  المعلوماتية  الشبكة 
أج��ه��زة ال��ح��اس��ب اآلل���ي أو 
بالمخدرات  لالتجار  نشره 
أو  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال��م��ؤث��رات  أو 
ترويجها أو طرق تعاطيها أو 

تسهيل التعامل بها.
وحددت المادة السابعة عقوبة ال تزيد 
تزيد  ال  وبغرامة  س��ن��وات  عشر  ع��ن 
على 5 ماليين ريال أو بإحدى هاتين 
من  أّيا  يرتكب  كل شخص  العقوبتين 

الجرائم المعلومات اآلتية:
إرهابية  لمنظمات  موقع  إنشاء   -  1
أحد  أو  المعلوماتية  الشبكة  على 
أج���ه���زة ال��ح��اس��ب اآلل����ي أو ن��ش��ره 
األجهزة  بقيادات  االت��ص��ال  لتسهيل 
أداة  أي  أو  المتفجرات  أو  الحارقة 

تستخدم في األعمال اإلرهابية.
2 - الدخول غير المشروع إلى موقع 
مباشرة  معلوماتي  نظام  أو  إلكتروني 
أو  المعلوماتية  الشبكة  طريق  عن  أو 
للحصول  اآللي  الحاسب  أحد أجهزة 
الداخلي  األم���ن  تمس  ب��ي��ان��ات  علي 
اقتصادها  أو  للدولة  ال��خ��ارج��ي  أو 

الوطني.
أو  بالسجن  الثامنة  ال��م��ادة  وتعاقب 
الغرامة عن نصف حدها األعلى إذا 
الحاالت  من  ب��أي  الجريمة  اقترنت 

اآلتية:
من  الجريمة  الجاني  ارت��ك��اب   -  1

خالل عصابة منظمة
2 - ش��غ��ل وظ��ي��ف��ة ع��ام��ة وات��ص��ال 
ارتكابه  أو  الوظيفة  بهذه  الجريمة 

الجريمة مستغال سلطانه أو نفوذه.
3 - التغرير بالقّصر ومن في حكمهم 

واستغاللهم.
أو أجنبية  3 - صدور أحكام محلية 
س��اب��ق��ة ب���اإلدان���ة ب��ح��ق ال��ج��ان��ي في 

جرائم مماثلة.
النظام  م��ن  التاسعة  ال��م��ادة  ونصت 
أو  م��ن ح��رض غيره  ك��ل  يعاقب  ب��أن 
ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي 
في  عليها  المنصوص  الجرائم  م��ن 
بناء  الجريمة  وقعت  إذا  النظام  هذا 
على هذا التحريض أو المساعدة أو 
األعلى  الحد  يتجاوز  ال  بما  االتفاق 

ال  بما  ويعاقب  لها  المقررة  للعقوبة 
للعقوبة  األعلى  الحّد  نصف  يتجاوز 
الجريمة  تقع  ل��م  إذا  لها  ال��م��ق��ررة 
كل  العاشرة  المادة  وتعاقب  األصلية، 
من شرع في القيام بأي من الجرائم 
المنصوص عليها في هذا النظام بما 
ال يتجاوز نصف الحّد األعلى للعقوبة 
المقررة ومنحت المادة الحادية عشرة 
أن  ف��ي  ال��ح��ق  المختصة  المحكمة 
تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر 
المختصة  السلطة  بإبالغ  الجناة  من 
وقوع  وقبل  بها  العلم  قبل  بالجريمة 
العلم  بعد  اإلب���الغ  ك��ان  وإن  ال��ض��رر 
بالجريمة تعين لإلعفاء أن يكون من 
الجناة في  باقي  اإلب��الغ ضبط  شأن 
حال تعددهم أو األدوات المستخدمة 
الثالثة  المادة  وأج��ازت  الجريمة  في 
أو  األجهزة  بمصادرة  الحكم  عشرة 
في  المستخدمة  الوسائل  أو  البرامج 
المنصوص  الجرائم  من  أي  ارتكاب 
األم���وال  أو  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ف��ي  عليها 

المحصلة منها.
الموقع  ب��إغ��الق  الحكم  ي��ج��وز  كما   
الخدمة  تقديم  مكان  أو  اإللكتروني 
ٍك��ان  متى  مؤقتا  أو  نهائيا  إغ��الق��ا 
مصدراً الرتكاب أي من هذه الجرائم  
بعلم  ارت��ك��ب��ت  ق��د  الجريمة  وك��ان��ت 
عشرة  الرابعة  المادة  مالكه.وحددت 
المعلومات  وتقنية  االت��ص��االت  هيئة 
الفنية  وال��م��س��ان��دة  ال��دع��م  لتقديم 
خ��الل  المختصة  األم��ن��ي��ة  للجهات 
مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق 

فيها وأثناء المحاكمة.
هيئة  عشرة  الرابعة  المادة  ومنحت 
ال���ع���ام سلطة  واالدع������اء  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
التحقيق واالدعاء في الجرائم الواردة 

في هذا النظام .
ليبيا  الحبيبة  بلدنا  ستسعى  فهل 
لحماية  م��ش��اب��ه��ة  ق��وان��ي��ن  لتطبيق 

خصوصية مواطنيها .



تقريرفسانيا
األحد18 شعبان  1438 هـجري - املوافق  14 مايو 2017 

8السنة السادسة  - العدد 216 

■ ما أهم المشاريع التي قمت بها منذ انتخابك  
عميدًا  للبلدية  ؟ 

نفذنا عدة مشاريع، أبرزها الحدائق، حيث تعاونت 
و  عائلية،  حديقة  تجهيز  في  معنا  أجنبية  منظمة 
تكفلت بتزويد الحديقة باأللعاب ونحن تكفلنا بصّب 

الخراسانات وأعمال البناء.
أجرينا  البلدي  للمجلس  المقابلة  الحديقة  أيضاً   
ما  إليها،  اإلن���ارة  وتوصيل  وصيانة،  ترميما  فيها 
نزاهة  عدم  الحديقة  هذه  تنفيذ  هذه  في  واجهنا 
المطلوب، مع  بالدور  لم تقم  التي  المنفذة  الشركة 
المشروع  %15 من نصيبها من  انها تحصلت على 
دون أن تقوم بالدور المطلوب، ما دفعنا للمواصلة 
ظل  في  إبرامه  تم  العمل  عقد  الن  مرغمين  معها 

الرئيس البلدي السابق.
اب��ار  ع��دة  لتنفيذ  كبيرة  مبالغ  دفعتم    ■
بالمدينة ولم يتم تنفيذها هل تم استرجاع 
ال��م��ب��ال��غ ال��م��دف��وع��ة ل��ش��رك��ة ال��م��ق��اوالت 

المسوولة على حفر اآلبار؟
ال ، ألنها قدمت صكا مصدقاً كضمانة على قيامها 
حسب  بعملها  قيامها  ع��دم  ح��ال  وف��ي  بالمشروع، 
تلك  دفع  عليها  العقد  في  عليها  المتفق  الشروط 
المبالغ ، ولهذا شرعت الشركة في تنفيذ المشروع 
التي  اآلبار  بعض  فهناك  اآلبار  لموضوع  وبالنسبة 
نحن  وساعدناهم  حفرها  في  المنطقة  أهالي  بدأ 

بمبالغ مالية الستكمالها .
■ هل استلم األعضاء ميزانياتهم بشكل فعلي 

لتقسيمها على القطاعات داخل المدينة ؟
على  تقسيمها  وت��م  ال��ع��ام  ه��ذا  ميزانية  ص��رف��ت 
األعضاء ، وهم عضو الصحة "  " ، وعضوة  التعليم  
، و البنية التحتية  " و عليهم إتمام إجراءاتهم ، وبعد 

ذلك يقدموا تقريراً فيما قد صرف ميزانيته .
■ كم كانت ميزانية البنية التحتية المتردينة 

بالمدينة ؟ 
عن  ع��ب��ارة  التحتية  فالبنية  بالتحديد،  أع��ل��م  ال 
مقاوالت  هناك مجموعة شركات  فمثال   ، مشاريع 
اتفقنا معها على إصالح الطرق، ولكن سندفع لهم 
المبالغ على أجزاء ووافقوا على هذا ، حيث سيتم 
تقسيم المبالغ على هذه المشاريع ،وألن  هناك عدة 
حسب  األفضل  اختيار  فسيتم  مقترحة،  شركات 
يتم  وال   ، المشروع  إلنجاز  المطلوبة  المواصفات 
إمكانياتها  ولكن حسب   ، ثمنا  أقل  ألنها  اختيارها 

وطريقة تنفيذها للعمل 
  ■ المدينة تعاني من انفالت امني كبير جدا 

فما هي اجراءاتكم  بالخصوص ؟
صحيح أن إصبع االتهام يشار إلى المجلس البلدي 
بوسعنا  الذي  ما  ولكن  األمني،  االنفالت  حالة  عن 
بشكل  تتبعنا  االمنية  اإلدارات  تكن  ل��م  إذا  فعله 

مباشر؟ 
نحن نملك أي صالحيات اتجاهها ، فالتعامل معها 
يكون بأخالقيات وبودّية ، ألننا ال يمكننا تهديدهم 
بالطرد في حال تقصيرهم في عملهم ، فال نملك 
بشكل  مشاكلهم  نناقش  ولهذا   ، الصالحيات  تلك 

ودي ونحاول إيجاد حلول مناسبة 
أول عمل قمنا به من أجل تأمين المدينة 
كان صيانة وترميم السجون و باعتبار أنه 
في وسط المدينة فإنه سيسهل حمايته ، 
ولكن   ، األمر  بداية  في  اعتقدناه  ما  هذا 
بالهجوم  العصابات  من  مجموعة  قامت 
من  بالرغم  استمرينا  ولكننا  السجن  على 
وزارة  قبل  من  زيارته  تم  أن  وبعد   ، ذل��ك 
العدل لم يتم فتح السجون وذلك تحججا  
باإلمكانيات ، فال يعقل أنه ليس لدى وزارة 
العدل اإلمكانيات الكافية الفتتاح السجون 
ميزانيات  تخصيص  عليهم  ينبغي  فكان   ،
هذا  إلى  باإلضافة   ، والمحاكم   للسجون 
من  مجموعة  بجلب  ال���وزارة  قامت  فقد 
، وبقوا هناك لمدة طويلة  الثوار لحماية المحكمة 
وقاموا  احتجوا  لهذا   ، رواتبهم  يقبضوا  أن  دون 
بأننا  إقناعهم  ، وتدخلنا وحاولنا  المحكمة  بإغالق 
خمسين  فكانوا   ، واح��د  شهر  رات��ب  لهم  سندفع 
شخصا ، وراتبهم كان خمسمائة د.ل ، بالرغم من 
أن القضائية تتبع العدل مباشرة ونحن نشرف على 

عملها فقط. 
حدثنا عن الغرفة األمنية المشتركة  التي تم 

تشكيلها اكثر من مرة ؟ 
وكان  الشرطة،  من  ضابطاً  عنها  المسؤول  كان    
ولكنه   ، جيدا  عمله  يفقه  رائعة  مميزات  ذا  رجال 
في طريق  عليه  القبض  ألقي  وقد  لمشكلة  تعرض 
الشاطئ، و ال يزال مسجونا حتى اآلن ، كان عمل 
الغرفة في البداية جيدا، ولكن اآلن ال أفهم الوضع 
الذي آلت إليه ، خاصة وأن عناصر الشرطة وأفراد 
األمن يتقاضون مرتباتهم ووصلهم دعم مادي بمبالغ 

كبيرة .
ولديهم  مرتباتهم  يتقاضون  االم��ن  رج��ال   ■
دعم كبير حسب تصريحك فما الذي يمنعهم 

من فرض األمن في المدينة ؟ 
القوي  الرجل  ينقصهم  أن��ه  الموضوع  في  الخلل 
ال��ذي يقود زم��ام األم���ور، ف��إن وج��د شخص كهذا 
كانت  أيضا  و   ، األول  اليوم  من  يعملون  سنجدهم 
هناك مجموعة تدربت و لم تتقاضى مرتباتها منذ 
ربما  مرتباتهم  صرف  حاولنا  فلو   ، تقريبا  عامين 
ولكن  م��رة  م��ن  أكثر  معهم  واجتمعنا   ، سيعملون 
أي شيء  نرى  و ال  وع��ودا  لنا  يقدمون  دائما  كانوا 
على أرض الواقع ، واقترحنا على عضو األمن في 
رؤيتهم  لمعرفة  معهم  االجتماع  البلدي  المجلس 
ووجهة نظرهم وماهي أفضل طريقة لبسط األمن 

وتزويدهم بما يحتاجون ، وأتمنى حتى ولو تشارك 
الداخلية في دعم الشرطة ، ولكن ليست هناك أي 
اليوم مشاهدة رجل شرطة  استجابة ، فال يمكنك 

بزّيه حتى في الشارع ،وهذه كارثة كبيرة .  
البلدي  المجلس  مثل  المجالس  بعض   ■  
و قام  أحيا عقودا لمشاريع قديمة  أبوسليم  
البلدي سبها  المجلس  بتنفيذها هل سيسير 

على ذات النهج  ؟ 
  نحن سعينا لتنفيذ عدة مشاريع قديمة مثل " إبعاد 
المدينة  الصحي خارج  الصرف  مياه  خزان تجميع 
ل� 18 كيلومتراً " وكذلك استكمال صيانة الطرق ، 
فهناك شركات بدأت في صيانة وترميم الطرق ولكن 
بالتهجم  عصابة  قيام  بسبب   ، عملها  تستكمل  لم 
السيارات  وسرقة  اآلليات  على  التعدي  و  عليها  
حتى  تأمينها  الشركة  طلبت  ولهذا  البطاريات   و 
إمكانيات  لدينا  ليس  نحن  ولكن   ، عملها  تستأنف 

لتأمينها .
■ هل هناك أية مساٍع  لفتح  مطار  سبها ؟

 نعم ، هناك مساٍع كبيرة لفتح المطار  وسيتم في 
الفترة القادمة إعادة فتح مطار سبها ، ونحن اآلن 
في طور االستعداد للتوقيعات الالزمة إلتمام األمر، 
المشكالت  ولحلحلة   ، للحماية  قوة  أيضا  وهناك 
صنع  أماكن  في  نتواجد  أن  البد  منها  نعاني  التي 
القرار وذلك لمناقشة وحل المشكالت الكبيرة التي 

أثقلت كاهل المواطن ، و أهمها األمن .
■ مشكالت الكهرباء في مدينة سبها والجنوب 

متذبذبة فمتى يتم حلها بشكل نهائي ؟
لدينا المحطة الغازية و قد تم التعاقد عليها أخيرا 
، وتم استالم المخصصات المالية من مصرف ليبيا 
المركزي ، وتم التعاقد على بدء الشركة عملها في 

القريب العاجل .
أما ما يشاع عن  أن بعض الجهات في الغرب  تريد 
أي  ال��ك��الم  لهذا  ليس  الغازية  بالمحطة  التحكم 
وجه من الصحة  ، فال يمكن أن نسمح بأن يكون 
التحكم خارج المنطقة الجنوبية ، فالمحطة يستفيد 
يحتاجون  مرضى  فهناك  المواطنون  كافة  منها 
إلى عمليات و أجهزة تعمل بالكهرباء ، ففي المرة 
الماضية عندما انقطعت الكهرباء لفترة ، أسفرت 
هذه الحادثة عن حاالت وفيات ، ولهذا أتمنى من 

إخوتنا في الغرب أن يبعدوا أي مشاكل شخصية أو 
الوقود  و  الغاز  و  الكهرباء   " مصالح  سياسية عن 

"فهذه األشياء هي أساس الحياة .
■  وصل للمجلس البلدي في الفترة الماضية  
للتعليم  منها  خصص  ليبي   دينار  4مليون 
500  ألف، وللصحة 700 ألف ، فيما خّصص 

باقي المبلغ ؟ 
ولهذا   ، البلدية  على  متراكمة  دي��ون  هناك  كانت 
خصصنا لها مبلغا وقدره  مليون د.ل ، وكذلك بعض 
المبالغ صرفت على الصيانات لبعض القطاعات و 
أيضا قدمنا مبالغ لدعم بعض المؤسسات ، وباقي 
المبلغ تم توزيعه على القطاعات ، ولكن تعتبر المبالغ 
المخصصة لدفع الديون هي األكثر ، وكما حدث في 
الفترة الماضية عند انقطاع الكهرباء اضطررنا إلى 
شراء مولدات بالدفع اآلجل، وكان عددها 6 ، واحد  
في البلدية و خمسة وزعت على الخطوط الرئيسية 
بالمدينة ، وبفضل هذه المولدات تم توفير الماء ، و 
إلى اآلن لم ندفع ثمنها ، تعاملت الشركة معنا بالثقة 
، ويصل ثمنها إلى 600  ألف د.ل ، ونحن نحاول 

اآلن أن ندفعها بأسرع وقت .
المولدات بالرغم من  ■ لماذا تأّخر دفع ثمن 

وصول المبالغ إلى البلدية ؟
بالرغم من   ، األعضاء  أحد  إلى  يرجع  التأخير  إن 
درايته بأهمية دفع الديون إلى أنه يمانع دفعها اآلن 
، وهذا ليس من حقنا ألن المقاول تعامل معنا بالثقة 
و ساعدنا لنخرج من محنتنا ولهذا وجب الدفع فور 

توفر ثمنها .
ال��وق��ود  لمشكلة  ج��ذري��ة  ح��ل��ول  م��ن  ه��ل   ■

المتذبذبة بالمدينة ؟
يصلنا يوميا مليونا وثالثمائة ألف لترمن الوقود  ، 
هذا   ، "النافتة"  من  لتر  ألف  وخمسين  وسبعمائة  
وثبت   ، المستودعات  في  المخزون  إلى  باإلضافة 
لتر  أل��ف  خمسين  تسرق  الشركات  أن  بالوقائع  
خارج  و  داخل  مع محطات  بالتعاون  وهذا   ، يوميا 
النظر  و جلي عند  واض��ح  الشيء  وه��ذا   ، المدينة 
في الكشوفات اليومية للشركات والمحطات نالحظ 
كميات كبيرة و ضخمة فكيف لمحطة أن تستهلك كل 
تلك الكميات بشكل يومي ، وبالتالي يتم بيع الوقود 
المحطة  في  ثمنها  وبضعف  الشوارع  في  المهرب 
على  المهربة  الكميات  بتسجيل  الشركات  وتقوم   ،
محطات خارج المدينة ، و أحيانا يكشف ذلك عند 
وصول  ينفون  وتجدهم  المحطة  أصحاب  مساءلة 
يتواطأ  الحاالت  بعض  وفي   ، إليهم  الكميات  هذه 
صاحب المحطة مع الشركة في التهريب ويتفق معه 

على بيعها . 
■ فيما يخص الثقافة واإلعالم ، هل تم إنشاء 
وهي  البلدي  المجلس  في  لمتابعتهما  لجنة 

أحدى القطاعات المهمة بالمدينة  ؟ 
 نعم ، أعددنا برنامجا يتضمن لجنة للثقافة واإلعالم 
المجتمع  مؤسسات  إج����راءات   لمتابعة  وذل���ك   ،
المدني وتنظيم عملها ، في الواقع هناك خلل في 
المدني   المجتمع  مؤسسات  من   ب��دءاً  أشياء  عدة 
فعددها يبلغ المئات ، ولكن التي تعمل بشكل فعلي 
ال تتعدى العشرات ، غالبا ما تجد شخصا واحدا 
يعمل في أربع أو خمس مؤسسات ، إذا كانت هناك 
أم��ام  الفرصة  فسحت  لكانت   ، فعلية  مؤسسات 
أنه  أحد  على  يخفى  فال  بها،   لاللتحاق  الشباب 
مندوبين  عن  تبحث  أجنبية  منظمات  هناك  يوميا 
لها ف��ي ال��ج��ن��وب ، ول��ك��ن ال��م��الح��ظ دائ��م��ا نفس 
ألشخاص  المجال  فسح  دون  يتكررون  األشخاص 
تنظيم  ستحاول  اللجنة  ه��ذه  ف��إن  ولهذا   ، آخرين 

حامد رافع  عميد بلدية �سبها ل�سحيفة" ف�سانيا":

إع����ادة ف��ت��ح م��ط��ار س��ب��ه��ا  ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة

:

الماضية  الفترة  في  وصلت  التي  الميزانية  من  دينار  مليون  خصص  البلدي  المجلس  إن  سبها  بلدية  عميد  رافع  حامد  قال:   
لدفع الديون المتراكمة على المجلس البلدي ، وأنه سيتم في الفترة القادمة إعادة فتح مطار سبها، وأنه  تم التعاقد على  بدء 
عمل المحطة الغازية ، مشيرا إلى أن هناك أطرافا من داخل البلدية تحاول عرقلة مساعي المجلس البلدي في تنفيذ عديد 

فسانيا : زهرة موسىالمشاريع، وأن توفير األمن ضرورة ملحة: جاء ذلك في حوار مطول أجرته معه صحيفة فسانيا.
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المنظمات  ك��ل  م��ع  وت��ت��واص��ل   ، عملها 
من  بمندوب  منها  أي  رغبت  حال  وفي 
العاطلين  الشباب  لهم  الجنوب سنرشح 
مثل  في  المشاركة  في  يرغبون  والذين 

هذه المنظمات .
قمتم   ال��م��اض��ي��ة  ال��ف��ت��رة   ف��ي   ■   
العمالة  ح��ص��ر  ب��رن��ام��ج  ب��إع��داد 
الوافدة وترحيل الداخلين بطريقة 
التي  األسباب  ماهي  قانونية  غير 

أدت إلى توقف البرنامج ؟
قمنا بوضع خطة  لحصر 

األجانب ،  وبحثنا عن سبل إليجاد 
طريقة لحصر العمالة و إجراء 

الفحوصات الطبية لهم ، واتفقنا أنه 
على العامل دفع " 75 د.ل " إلجراء 
الفحوصات ، و خصص " 200 د.ل 
" كراتب للجنة  الحصر ، و الغرض  

من إجراء الفحوصات " هو استخراج 
بطاقات صحية لهم ، وكذلك لحصر 

المرضى وترحيلهم إلى بلدانهم ، ولهذا 
كانت أول خطوة االجتماع مع  كل 

القنصليات الموجودة في المدينة ، 
وذلك لمساعدتنا في عملية الحصر 

، وقلنا لهم إن من واجبهم التعاون 
معنا ، وذلك لمصلحة الجميع ، فأوالً 

يصبح هذا العامل تابعا للبلدية ،ويحمل 
بطاقة صحية تثبت خلوه من أي مرض 
،وكذلك ما داموا يعيشون معنا ويأكلون 
من خيرات بالدنا فأبسط ما يقدمونه 

مساعدتنا في تنفيذ هذا البرنامج 
، و الحمد لله أبدوا استعدادهم 

للتعاون معنا  ، بدأنا العمل بالتعاون 
مع ، الهالل األحمر ، ومكتب الرعاية 

الصحية األولية ، فكانوا يجرون 
الفحوصات في الهالل األحمر  و 

يحولون البطاقات إلى مكتب الرعاية 
الصحية ، و عند استخراج النتائج يتم 
فرز المصابين ، ونحاول تأخيرهم قدر 
المستطاع ، دون إخبارهم بمرضهم ،و 
أما المعافين يستلمون بطاقاتهم فور 

استخراجها ، وكنا في نفس الوقت قد 
اتفقنا مع منظمة الهجرة غير الشرعية 

على ترحيل المصابين ، وهنا يتم 

إخبارهم بمرضهم و أن عليهم الرجوع 
إلى بلدانهم  ألن وجودهم هنا فيه خطر 

على حياتهم .
وكذلك يتم ترحيل الراغبين في الرجوع 
إلى ديارهم من غير المصابين ، ومن لم 
يكن لديه أوراق أو إثباتات هوية نساعده 
مع  اتفقنا  و   ، واح����دة  اس��ت��خ��راج  ف��ي 
العدد  جهزنا  فكلما  معين  بعدد  المطار 
المتفق عليه أبلغناهم لترحيلهم ، وهكذا 
فقد قمنا بعدد ال بأس به من الرحالت .
عمل  أي  إلنجاز  محاربون  دائما  هناك 
بالمرصاد  للبلدية فقد وقف  فيه فائدة 
 ، البرنامج  إتمام  وعارضوا   ، مجموعة 
المسؤول  الدكتور  مع  مشكالت  افتعلوا 
الحرس  وك��ذل��ك   ، عمله  ف��ي  وضايقوه 
ال��ب��ل��دي وق��ف ض��دن��ا وح��ارب��ن��ا ، حتى 
العملية ، ما ال يعلمه  استطاعوا إيقاف 
المواطن هو أن من يحاربون البلدية هم 
من نفس البلدية وليسوا من خارجها كما 

يشاع .
وكذلك دائما ما يتهمون البلدية و عميد 
البلدية بأنه سارق ، أتحداهم و أقول: أي 
شخص يتهمني عليه االتجاه إلى الرقابة 
وأنا   ، المحاسبة  ديوان  اإلدارية وكذلك 
لما عجزت  سارقا  كنت  ف��إذا   ، مستعد 
عن توفير إسطوانة غاز الطهي لعائلتي .

فترة  في  المحاسبة  دي��وان  أعلن   ■
سابقة عن بعض التجاوزات المالية 
سبها  ال��ب��ل��دي  المجلس  قبل  م��ن 
والتي كانت بسبب حماية المدينة  
حسب تصريحكم هل  لك أن توضح 

لنا االمر ؟
كانت التجاوزات من أجل حماية المدينة 
وتوفير األمن ، فالبرنامج الذي أعددناه 
األشخاص  و  المطلوب  بالشكل  يكن  لم 
اّلذين اعتمدنا عليهم في بسط األمن لم 
اتهامنا  يمكن  وال    ، كفاءة   ذوو  يكونوا 
على  المبالغ  صرفنا  لمجرد  بالسرقة 
هذا الموضوع حتى و إن لم ينجح األمر ، 
فنحن بالمقابل قدمنا الكثير من األشياء 
، فمشكلة الجوازات نحن قد أوجدنا لها 
الحل ،  وذهبت إلى العاصمة لمناقشة 
على  الجوازات  استخراج  مكاتب  توزيع 

مسؤولية  تحملت  و  المحلية  المجالس 
ولكن  ت��ج��اوزا  يعتبر  أيضا  وه��ذا  ذل��ك، 
وافقوا عليه ألن فيه مصلحة للمواطنين 
وكذلك   ، االستخراج  لعملية  وتسهيل   ،
بإعداد  قمنا  أيضا  و   ، الربط  منظومة 
وك��ان   ، ل��ل��ج��وازات   اآلل��ي  للرقم  فريق 
الحيوية  األه���داف  مبنى  ف��ي  موقعهم 
ويمنع  لهم  العلوي  الجزء  وخصصنا   ،
لله  الحمد  و   ، إليهم  أح��د  أي  صعود 
األهداف  مدير  وأشكر  بنجاح  األمر  تم 
حل  ف��ي  معنا  وق��وف��ه  على   ، الحيوية  
هذه المشكلة ، فكم من شخص مريض 
بسرعة  ج��وازه  الستخراج  بحاجة  ك��ان 
استطعنا  الطريقة  بهذه  لله  الحمد  و   ،
في  الجوازات  من  كبير  عدد  استخراج 

وقت أقل .
■ متى ستنتهي مشكلة برك الصرف 
ال��ص��ح��ي ال��م��ن��ت��ش��رة ف���ي ش���وارع 

المدينة ؟
ووجهت  التحتية،  البنية  عضو  كلفنا 
المناسب  ال��ف��ري��ق  باختيار  رس��ال��ة  ل��ه 
 ، المشكلة  ه��ذه  على  وال��ق��ض��اء  للحل 
من  ي��ون��س  بالمهندس  اتصلنا  ول��ه��ذا 
للنظر في  المهندس خليفة  و  المرافق  
الموضوع ، وسألتهم عن كيفية القضاء 
 " في  الصحي  الصرف  فيضانات  على 
حي الجديد " وطلب منا قبل البدء في 
من  الخزان  بتنظيف  نقوم  أن  شيء  أي 
إلى  الخلفي  الخزان  المنشية   " منطقة 
منطقة عبد الكافي " وبالفعل بدأنا في 
انتهينا  أسبوع  بعد  و  التنظيف  عملية 
هناك  زال���ت  ال  ول��ك��ن   ، التنظيف  م��ن 
مشكلة أخرى وهي قدم شبكات الصرف 
الصحي وكان عدد سكان المدينة آنذاك 
أربعون ألف نسمة فقط ، بينما اآلن زاد 
عدد السكان وازداد استهالكهم للمياه ، 
متر  نوصل خط 400  أن  قررنا  ولهذا 
لشبكة جديدة فوق القديمة  ، وفي حين 
ارتفاع المياه فوق مستواها ترتفع تلقائيا 
الطريقة  وب��ه��ذه   ، الجديد  الخط  إل��ى 

سنمنع الفيضانات.
 وكذلك لدينا 8 محركات في طرابلس 
لصيانتها ، فمنها مجموعة تمت صيانتها 

 ، الوقت  والباقي تحتاج لبعض 
المنظمات  بعض   مع  وتعاونا 
ومحركات  بمولدات  لتزويدنا 
إبعاد خ��زان تجميع  ، والب��د من 
سبها  خ���ارج  الصحي  ال��ص��رف 
مشكلة  لحل   ، متراً  كيلو   18 ب� 
الصرف الصحي نهائيا ، وهناك 
شركة تحدثنا معها في الموضوع  
و أكدوا على وجود مخطط لتنفيذ 
المشروع ، ولكن هناك مشكلة في 
المشروع  على  التعاقد  ت��م  ح��ال  
سيكون من الصعب إقناع أصحاب 
ولن   ، بأراضيهم  بالتبرع  ال��م��زارع 
تعويضات  بدون  بها  بالتبرع  يرضوا 
وتعم  كبيرة  المشروع  هذا  وفائدة   ،
ناهيك  بالكامل  المدينة  سكان  على 
المياه  ب��ه��ذه  ع��ن ط���رق االس��ت��ف��ادة 
ب��إن��ش��اء ال��م��ن��ت��زه��ات و ال��ح��دائ��ق ، 
 ، الشوارع  وتغرق  تفيض  أن  بدال من 

والطرقات .
سبها  مصفاة  مشروع  عن  حدثنا   ■
منذ  المعطل  او   المتوقف  للنفط 

سنوات  ؟
هذا مشروع قديم  ، و صدر فيه قرار 
إذ  ون��ح��ن   ، سبها  مدينة  ف��ي  التنفيذ 
طالبنا بإنشاء المصفاة في سبها وليس 
من  لحمايتها  الشيء  فهذا  أوب��اري  في 
األطماع ، فأوباري بها محطة كهربائية 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  وم��ط��ار  و ح��ق��ول نفط 
مصفاة فهذا سيزيد من األطماع فيها ، 
و بالرغم من أنها األقرب للحقول ولكن 
بإبعاد المصفاة عنها و إنشائها في أي 
مدينة أخرى في الجنوب فهذا فيه أمان 
وحماية لها ، ولهذا السبب أتمنى أن يتم 

تنفيذ المشروع بعيداً عن أوباري و أن 
 يتفهم أهالي المدينة األمر .

 ■ هل هناك أي تجاوب من الجهات 
المسؤولة ؟ 

نعم هناك تجاوب بشكل كبير ، توجد عدة 
مشاريع مثل فتح مجموعة من األقسام 
في بعض الجامعات ولكن الوضع األمني 

في المدينة هو الذي يمنع إنجازها .
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��واب ال��ج��ن��وب دع��ون��اه��م 
يأتوا  لم  لكنهم  سبها  في  بنا  لالجتماع 
من  منعتهم  ظ��روف��ه��م  ألن  ل��الج��ت��م��اع 
تحمل  علينا   يجب  ول��ك��ن   ، الحضور 
عن  م���رة  تغيبوا  ف��ل��و  ال��ب��ع��ض  بعضنا 
نتهمهم  أن��ن��ا  يعني  ال  ف��ه��ذا  ال��ح��ض��ور 
بالتقصير وال نعترف بهم ، فهم يعانون 
يوميا ، وفي النهاية يتهمهم الناس بأنهم 
يدعمون  حوارا  أجنبيا  يقوده كوبلر ، 
وهذا الكالم ال أساس له من الصحة  و 

أنا شخصيا حضرت الحوارات .
بأننا  نعترف  ال  الليبيون   نحن  ولكن   
 ، اليوم  عليه  ما  إلى  بالدنا  أوص��ل  من 
البالد  تبقى  أن  مصلحته  من  فالبعض 
ت��غ��رق ف��ي ال��ف��س��اد، ضيعوا أم��وال��ه��ا ، 
والبعض   ، أمنا  وال   ، دول��ة  يريدون  وال 
ليبيا  ثروات  و   ، يكره اآلخر دون سبب 
هربت إلى أفريقيا ،"  التفتوا إلى بالدكم 

وابنوها   " 
منصبه  تقلد  البلدية  "عميد  بأن  يذكر 
من  أغسطس   بداية  في  انتخابه  بعد 

عام 2014 .

خــصـصـــنا مـليــون ديـنار لدفـــــع ديــــــون البــلـــديــــــة 

:
فسانيا : زهرة موسى

مصفاة فزان للنفط مشروعٌ متوقٌف ومعطٌل منذ سنوات



السنة  السادسة  - العدد 216   

األحد18 شعبان  1438 هـجري - املوافق  14 مايو 2017 

10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

عر 
ش

نيفين الهوني 
)1

ة )
سق

مو
ف م

رو
 ح

القرار  محمد الزنتاني 
عاد لتوه من جولة ، استنزفت من وقته 

نصف يوم .
 . ال��ح��اف��ة  حتى  مملوء  ب��ج��راب  ع��اد 
في  ح��ادة  نتوءات  ذو   ، منبعج  ج��راب 
ذو  و  وم��ن��ق��اد  سلس  لكنه   ، أط��راف��ه 

انحناءات متشابهة عند العنق .
شغل نفسه تماما ذلك الصباح . بحث 

في كل مكان .
 تجول في الشوارع الواسعة العريضة .

 زار األسواق الحديثة .
 األسواق الممتازة .

 ذات األض��واء الباهرة . جاب األزقة 
التجارية  المحالت  تفقد   . المنزوية 
ال��ص��غ��ي��رة . وم���ح���الت ب��ي��ع ال��م��واد 

المستعملة . قلّب أغراضا كثيرة .
 اشترى بعضها . تكاثرت المقتنيات .

 ثقلت . فحزم طرف الجراب العلوي 
وحمله ووضعه على كتفه بعناية . تأمل 
 – مسرعا   – وع��اد  للحظات  الطريق 

مخترقا مسارا مألوفا .
 حث الخطى .

 مستعرضا حمولة الجراب في خياله 
. ابتسم لبعض ما اقتناه .

 استغرقه التفكير في البعض اآلخر . 
انسحب من العالم المحيط به . وغاب 
في تأمل داخلي عميق ، وهو يخب في 

طريقه متجها إلى البيت .
 غرز المفتاح .

 أداره . 
تراجعت ظلفة الباب إلى الداخل . دفع 

الجراب أمامه . 
دخل .

 أقفل الباب .
 توسط الصالة . 

نكث – على الفور – محتويات الجراب  
بعثرها . تأملها بتركيز.

 تفقد النواقص . أعاد المحتويات إلى 
في  ووضعه  ال��ج��راب  حمل   . مكانها 

زاوية معتمة في إحدى الحجرات .
 عاد إلى الصالة .

 وقف قليال .
 رجع إلى الحجرة . احضر الجراب . 

اختار له مكانا .
 . النافذة  على  المدالّة  الستائر  وراء   

قرب باب الخروج .
 شعر بالراحة واألمان .

 توسط الصالة ، مرة أخرى . ارتمى 
على إحدى الكراسي .

 تنهد بعمق .
 اخرج علبة السجائر .

 أشعل لفافة .
 سحب بعمق .
 نفث الدخان .

 حلقات جهنمية تشكلت في الفراغ . 
تأملها . سحب انفاسا أخرى .

 وقف .
. أمضى  البيت  زوايا  تفقد   وبدأ في 
وق��ت��ا ف���ي ال��ب��ح��ث ال��دق��ي��ق ال��ح��ذر 

والتفتيش المضني الصبور .

 في األدراج . على األرفف .
 والطاوالت والكراسي . تحت األسرة 
، وقطع السجاد المبعثر هنا وهناك . 

وراء الستائر .
 بين طيات األغطية .
 في ثنايا المالبس .

 داخل الجيوب .
الزهور  أغصان  بين   ، األص��ص  في   

البالستيكية . 
وراء اللوحات المعلقة على الجدران . 

في المطبخ . 
في الحمام .

رآه  م��ا  ك��ل  ك��وم   . التخزين  دار  ف��ي   
قام   . استدراجه  واستطاع   ، مستفزا 

بفرزه .
 تأمل األكداس وهو واقف .

 تهالك على أول كرسي بجواره .
 أرخى جسده .

 تثاءب .
 تمطط .

 غرق في التأمل والتفكير .
 رتب الخطوات التالية .

 وشرع في تنفيذ ما تبقى من عمل . 
ابتدأ بأن جمع كل البطاقات الدالة .

 طواها .
 تغضنت .

 أزال اإلطار البالستيكي الواقي .
 مزقها   نظر حوله . 

وقف .
 ذهب إلى المطبخ . 

عاد بصحن كبير .
النتف . كوم فوقها كل ما   وضع فيه 

عنده من أوراق نقدية .

 أش����ع����ل ع���ود 
ثقاب .

 أحرقها جميعا  
اللهب   تصاعد 
ارت��ف��ع ال��دخ��ان 
إل���������ى ف����ض����اء 
الصالة . فاحت 
رائحة غريبة . 

خبت النار . 
أخرج قلما من جيب الجاكت الداخلي 
تصاعد   . اإلن���اء  محتويات  ح��رك   .
الدخان . فاحت الرائحة من جديد . 
أكثر نفاذا . اغتال كل األوراق الرسمية 
والخاصة . مزقها نتفا . أحرقها هي 
األخ��رى . أع��اد اإلن��اء إل��ى المطبخ . 
رمى   . زجاجيا  كوبا  مكانه  واح��ض��ر 
المكومة  المعدنية  النقد  بقطع  فيه 
في كدس صغير . حمل الكوب . اتجه 

صوب النافذة .
استنشق   . المنعش  الهواء   . فتحها   
وزال   . النشاط  ع���اوده   . رئتيه  م��لء 
بعض التعب . تأمل الحديقة الجرداء 
المعدنية  القطع  تحسس   . الواسعة 
ي��ق��ذف بها على  ، وأخ���ذ  ف��ي اإلن���اء 

مجموعات . 
بحجم قبضة اليد .

 في كل مكان .
 على امتداد الحديقة واتساعها .

من  النافذة  حافة  على  الكوب  ت��رك   
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نِصُف قَْوٍل

المهدي الحمروني 

 ص��م��ٌت ُي��ق��اِس��م��ِن��ي ح��دي��َث 
لحاِظِك

وسكينةٌ توِحي الرَضى تأويالَ

لكّنِني  أْهُفو  إلى  بُركاِنْك
وُهتاِف َنبِضِك بُكرًة وأِصيالَ

حتى يسحَّ  الشعُر دمَع دواِتِه
لغةٌ تهْبُه على السطوِر َفتيالَ

َك كي يفيَض ِحراُءُه  ُقوِلي أُحبُّ
ُل  الجبريَل  ِمْن  َقفرِِه  وُينِزّ

ويَرى الحواريوَن لمَّ شتاِتهم 
َد   اإلنجياَل  فُيباركون  َتوحُّ

َك ِمْن َصباِح حُقوِلها قوِلي أُحبُّ
فْجراً لُتنِبَت في رؤايا   َفسيال

���َك َص���رّخ���ةً ِف��ي  ُق���وِل���ي أُح���بُّ
َصرخِتي 

ًحا  ورِحياَل  تتمازجاِن تجنُّ
ُقوِلي لينِسَجني كتابُِك راهباً
وًمَعِمًدا   إْصحاَحُه   َترتيالَ 

ُق��وِل��ي وِم���ْن َخ��ل��ِف ال��ِح��ج��اِب 
لبيعٍة

ي  فأُْعِلُنِك الغداَة  رسوالَ ِمِنّ
ُقوِلي إلسراٍء إلى معراِجِك 

استطعُت  بما  ال��م��ط��اِف  ح��جُّ 
سبيال

ُق���وِل���ي ع��ل��ى وادي������ِك ُق����دَس 
ُوصوِلها 

ماتبتغي  إال رباُه  ُوُصوال

َك ِنصَف قوٍل واترِكي  ُقوِلي أُحبُّ
ًدا  وُمُثوالَ. الباقي عليَّ تهجُّ

ي�����ح�����اص�����رن�����ي 
أشياء  ال��ذه��ول، 

كثيرة تجتاحني  تقتلعني من نفسي  
التي  المدينة  وأنا أتجول في شوارع 
لم ولن أحب مدينة أخرى بذات الحب 
وسنوات  سنوات  إي��اه  علمتنا  ال��ذي 
وترميني وريقة خريف يابسة.  أتجول 
يمتّص  الندي   ت��راب��ه  ع��ن  ب��اح��ث��ة 
لألبد  ويحضنني  ثانية  من  ج��ذوري 
والمساءات  الغربة  س��ن��وات  ألنسى 
التي كانت تسافر في وجداني كل ليلة 
وترميني  ترفعني  وتحييني  وتقتلي 
.خرجت  حية    وأن���ا  ال��ت��راب  تحت 
الجميع  ك��ل  تفاجأ  ال��ذي  بيتنا  م��ن 
والذين  إخبار  أو  علم  دون  بمجيئي 
اليوم  ص��ب��اح  خ��روج��ي  م��ن  غضبوا 
الثاني من وصولي إشفاقا علّي مما 
قلبي قبل عيني خرجت  سيقع عليه 
بشوق  صغيرة  طفلة  انتظار  يملؤني 
هدايا  تأتيها  ال��ت��ي  ال��ح��ل��وى  لقطع 
من كل القاطنين معها وكل الزائرين 
الحياة   في  بها  العابرين  وكل  لببتها 
تجمعني  دافئة  مساحات  عن  أبحث 
وم��ن  عرفتهم  وم���ن  أحببتهم  ب��م��ن 
الصباح  ه��ذا  في  صدفة  سألتقيهم 
الجميل حيث الشمس المشرقة أمال 
لم تستطع غيوم األمس الممتدة بين 
حجبها  مساحات  وبنغازي  البيضاء 
يتمية من حلم متأمل بكاها الصباح 
أن  السماء  ذاته حين قررت  الجميل 
تغرقنا بحزن الندى الذي سافر عن 
ورود المدينة التي ذبلت وصعد إليها 
أن  ف��ي  األم��ان��ي  بسحب  مستنجدا 

الغد أفضل.
والغربة داخل  بالوحشة   كنت أشعر 
أحفظها  التي  المدينة  وسط  شوارع 
عن ظهر حب وليس قلبا ليست هي 
احتضنت  من  وال  عرفت  من  ذاتها 
وعلمتني  وذك��ري��ات��ي  خ��ط��وات��ي  ك��ل 
وصفعت  األول��ى  خفقاتي  وهدهدت 

خد أحالمي مرات ومرات أيضا .
الوحشة  ش��يء  كل  يسكن  ال��خ��راب   
تلملم قلب المدينة وليس ضواحيها  
لتترك أطرافها عرضة للعراء والبرد 
وسط المدينة التي رفضنا أن تكون 
نكبات  م��ن  نكبة  أكثر  ك��ان  منكوبة 
على  وعشتها  سمعتها  التي  العرب 
دفعة  ضاع  ال��ذي  العمر  سنوات  مر 
األخيرة  الست  السنوات  في  واح��دة 
المحظور  من  االقتراب  أح��اول  كنت 
أن��ي��ن أرواح  ن��ف��ح��ات م��ن  ت��دف��ع��ن��ي 
جثثهم  ُتحمل  ولم  هنا  رحلوا  الذين 
شاء  بل  مكرمة  معززة  األكتاف  على 
بأسفلت  فتختلط  تبقى  أن  لها  الله 
الشوارع وتراب األزقة وتنبت رغم كل 
شيء زهوراً صفراء وبنفسجية تقاوم 
قد  الذي  المدينة  قلب  في  التصحر 

من قلوبنا نحن.
العالم  ص��وب  ال��ول��وج  ف��ي  استمر   
ساكني  ضحكات  وص��دى  المجهول 
عبدالناصر  جمال  ش��ارع  ومتسوقي 
تداعب أذني ومعاكسات شباب البالد 
أمال  روح��ي  وتنعش  ذاكرتي  تدغدع 
في أنهم الزالوا هنا وأنني الزلت تلك 
حزن  رغم  دائما  المبتسمة  الصبية 
المدينة لسنوات عدة تلك الفتاة التي 
اإلع��ج��اب  بحصد  ف��رح��ا  ستنتشي 
الممهور بتواقيع النساء قبل الرجال 
واسعة  ابتسامة  م��روره��ا  ج��واز  ألن 
ربتهم  التي  الرباية  أحضان  باتساع 

ولم يكونوا بها بارين .

التي   المدينة 
لم تعد تجمعنا  

التأم  المؤلف  وحقوق  للكتاب  العالمي  اليوم  بمناسبة    
بقصر  للثقافة  العامة  الهيئة  برعاية  الثقافي  الصالون 
السيد  الثقافي  ال��ص��ال��ون  افتتح  و  بطرابلس  الخلد 
العامة  بالهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  ونيس(  )حسن 
للثقافة بكلمة حيا فيها الحضور مؤكداً على أهمية هذه 
المناسبة العالمية في االحتفاء بالكتاب وحقوق المؤلف 
لتكون فرصة لمراجعة إنتاجنا األدبي والثقافي والعلمي 
، واعتبر )ونيس(  أن الكتاب واألدباء هم رسل  المحبة و 

المصالحة الوطنية  والدعوة للحوار .
ثم ألقى  الدكتور )جمعة محمد الزريقي( محاضرة حول 
الحماية القانونية لحقوق المؤلف وفقاً للتشريع الليبي ، 

أعقبها حوار جاد ونقاش حول المحاضرة .
أن  ب��وغ��رس  محمد  ال��دك��ت��ور  أش���ار  المحاضرة  وع��ق��ب 
الجامعة األسمرية بزليتن أنهت إبرام عقد إلصدار ست 
في  لتكون  علمية  كتب   8 لترجمة  إضافة  علمية  كتب 

خدمة الطالب والمجتمع .
ألقى  حيث  الثقافي  ال��ص��ال��ون  ف��ي  مساحته  وللشعر 
الدكتور الشاعر )رضا محمد جبران( قصيدة بعنوان )أنا 

والكتاب(  بالمناسبة .
العامة  الهيئة  قبل  من  اإلع��الن  شهد  الثقافي  الصالون 
للثقافة على التوقيع على 100 عقد لطباعة 500 كتاب 
للعام الحالي 2017 ، وتم االحتفاء بهذه المناسبة بتوقيع 
رواية )أسطورة البحر( للدكتورة )فريدة المصري( والتي 
ورقة  قدمور(  الطاهر  )آية  الباحثة  الطالبة  فيها  قدمت 
بتوزيع  الصالون  واختتم  الثقافي  الصالون  خالل  بحثية 

شهادات المشاركة والتقدير .

اليوم  بمناسبة  الثقافي  ال��ص��ال��ون  هامش  وعلى  ه��ذا 
العالمي للكتاب وحقوق المؤلف أقيم معرض فني للوحات 
إلصدارات  ومعرض  إبراهيم(  )ناجية  للفنانة  التشكيلية 
الهيئة العامة للثقافة افتتح من قبل السيد )حسن ونيس( 

رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة .
واليوم العالمي للكتاب هو احتفال يقام كل عام في 23 
أبريل بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 االحتفال 
بالكتاب وحقوق المؤلف ، وأصبحت أعداد متزايدة من 

الجهات الثقافية والمثقفين تحتفل بهذا 
اليوم، وبحسب موقع اليونسكو قد بات 
في  اليوم  بهذا  يحتفلون  الناس  ماليين 
أكثر من 100 بلد في إطار الجمعيات 
وال��م��ج��ال��س وال��ت��ج��م��ع��ات ال��م��ه��ن��ي��ة 

والمؤسسات الخاصة.
ون��ج��ح ي���وم ال��ك��ت��اب ال��ع��ال��م��ي وح��ق��وق 
الطويلة  ال��ف��ت��رة  ه���ذه  ال��م��ؤل��ف خ���الل 
جميع  من  الناس،  من  كثير  تعبئة   في 
لصالح  الثقافية  وال��م��ش��ارب  ال��ق��ارات 
فقد  المؤلف.  وح��ق��وق  الكتاب  قضية 
الفرصة  المناسبة  ه��ذه  لهم  أت��اح��ت 
الكتشاف عالم الكتاب بجوانبه المتعددة 

وتقديره حق قدره والتعمق فيه.
حمايتهم،  المؤلف  حقوق  قانون  ويكفل 
الجوانب  ه��ذه  كل  أن  اليونسكو  وت��رى 
مجال  في  كثيرة  مبادرات  موضع  كانت 
التوعية والترويج وأتت بنتائج ملموسة.

اليوم  م��ن  انبثقت   2000 ع��ام  وف��ي 
صادرة  أخ��رى  مبادرة  المؤلف  وحقوق  للكتاب  العالمي 
عن المنظمات المهنية وحظيت بدعم اليونسكو ومساندة 
وقد  للكتاب  العالمية  العاصمة  م��ب��ادرة  وه��ي  ال���دول 
اشتركت جميع مناطق العالم تقريباً الواحدة تلو األخرى 
في هذه العملية التي حولت االحتفال بهذه المناسبة إلى 
جغرافياً  الكتاب  إشراقة  تصل  لكي  التدفق  دائمة  عين 

وثقافيا إلى أقصى مدى ممكن.

وزارة الثقافة تعلن عن طباعة 500 عنوان
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إشراف : خديجة الجداوي  

بمنطقة  العروسية  ال��زاوي��ة  داخ��ل  إيماني  جو  في    
تساوة وادي عتبة أقيم الملتقى العلمي بمناسبة ذكرى 
وعلماء  مشائخ  بحضور   ، والمعراج  اإلس��راء  معجزة 
اإلسالمية  الدراسات  بكلية  التدريس  هيئة  وأعضاء 
وأئمة  سبها  بجامعة  التدريس  هيئة  وأعضاء  بسبها 
وخطباء مناطق وادي عتبة ، وجمع غفير من أهالي 

و سكان البلدية ، 
افتتح الملتقى العلمي بتالوة آيات بينات من ذكر الله 
الحكيم تاله الشيخ عبدالحفيظ المهدي يوسف ، ثم 
أعطيت أولى الكلمات وهي كلمة ترحيب ألقاها الشيخ 
 ، المادحين  لسان  حلقة  رئيس  منصور هاشم  جالل 
األستاذ   ألقاها  عتبة  وادي  البلدي  المجلس  كلمة  ثم 
الكلمة  أعطيت  ثم   ، األنصاري  عبدالحفيظ  يوسف 
لكلية الدراسات اإلسالمية بسبها ألقاها األستاذ علي 

أحمد بن يحمد ، عضو هيئة التدريس بالكلية .
المحاور  ب��ت��ن��اول  اإلي��م��ان��ي��ة  الجلسة  افتتحت  ث��م   
العلمية في الجانب العلمي  فألقيت أول كلمة للشيخ 
عبدالعزيز حمان متخصص في جانب الدعوة ومقارنة 
األديان بعنوان  ) الرحمة المهداة (  تلتها كلمة الشيخ 

الكريم  القرآن  ومحفظ  وخطيب  إمام  البكاي  أحمد 
بمنطقة تكركيبة حول ذكريات) من شهر رجب ( .

العلمي  الملتقى  في  والمحاور  الكلمات  توالت  ثم   
عبدالسالم  عبدالحفيظ  للدكتور  الكلمة  فكانت 
الدقيقة في تفسير  المتحصل على اإلجازة  النظيف 

القرآن الكريم من جامعة بيروت بلبنان بعنوان 
 ) عبادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الغار قبل اإلسراء من خالل 
آيات القرآن (  ثم أعطيت فقرة لالستماع آليات بينات 
سليمان  محمد  العالمة  للشيخ  الحكيم  الله  ذكر  من 
عبدالله الغاتي المتحصل على إجازة القراءات العشر 
من دمشق بسوريا وكانت التالوة على جميع القراءات 
تالها من قصار السور  واستر الملتقى العلمي الذي 
انتابه االنسجام التام حول األجواء اإليمانية فألقيت 
الشيخ  عنها  ت��ح��دث  األرض��ي��ة  ال��رح��ل��ة  ح��ول  كلمة 
المتحصل  األن��ص��اري  يوسف  المهدي  عبدالحفيظ 
جامعة  من  والقانون  الشريعة  في  الليسانس  على 

محمد بن علي السنوسي بالبيضاء .
عنها  بالحديث  تفضل  التي  السماوية  الرحلة   ثم    
على  المتحصل  الزين  الخير  محمد  خيرالله  الشيخ 

الليسانس في الشريعة اإلسالمية 
وخطيب  األسمرية  الجامعة  م��ن 
ثم   ، ال��ح��دي��ث  الغريفة  بمسجد 
عمر  محمد  علي  الشيخ  ت��ح��دث 
اإلس���راء  مسجد  وخ��ط��ي��ب  إم���ام 
العودة  عن  بتراغن  مغوة  بمنطقة 
واصل  ثم   ، السماوية  الرحلة  بعد 
الملتقى  ه���ذا  ف���ي  ال��م��ش��ارك��ون 
اإلس��راء  ح��ول  العلمية  بالمحاور 
حامد  الشيخ  فتحدث  وال��م��ع��راج 
المتحصل على  النكاع  عبدالسالم 
الشريعة  ف��ي  ال��دق��ي��ق��ة  اإلج�����ازة 
درم��ان  أم  جامعة  م��ن  اإلسالمية 
ب��ج��م��ه��وري��ة ال���س���ودان وال��م��ج��از 
بالبردة الشريفة حفظا وشرحا من 

المملكة األردنية الهاشمية .
معجزة  من  المستفادة  وال��دروس  العبر  عن  تحدث   
اإلسراء والمعراج ، تلتها كلمة الشيخ العالمة محمد 
بن سليمان بن عبدالله الغاتي أستاذ الفقه والتفسير 

سورة  حول  وقفات  عن  تحدث  والقراءات  واألص��ول 
التساؤالت  عديد  العلمي  الملتقى  وتخلل  اإلس���راء 
والمداخالت والنقاش المستفيض حول هذه المعجزة  

     ملتقى علمي بوادي عتبة في ضيافة حلقة لسان المادحين  

 نظمت المنظمة الليبية الدولية لحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة ورشة عمل عن )زواج ذوي اإلعاقة (

العليا  ال��دراس��ات  بأكاديمية  الماضي  األسبوع   
بجنزور ، وتركز النقاش في الورشة التي استمرت 
والثقافة  الليبية  التشريعات  ح��ول  واح��د  ليوم 
اإلعاقة  ذوي  زواج  ح��ول  للمجتمع  االجتماعية 
 ، اإلع��اق��ة  ذوي  زواج  ت��واج��ه  التي  والصعوبات 

والذي أفضى إلى التوصيات التالية :  
وم��دى  اإلع��اق��ة  ذوي  زواج  ح��ول  التوعية  نشر 
مساهمته في تكوين نواة ألسرة مبينة على عدم 
الدولة  المجتمع ، مطالبة  أف��رد  بين  التمييز 
إعطائهم  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  زواج  بتشجيع 
الزواج  دعم  صندوق  في  وخاصة  مناسبة  نسبه 
وكذلك توفير كل الوسائل المعينة لهم بعد الزواج 

وخاصة للمرأة ذات اإلعاقة المتزوجة .
اإلعاقة  ذوي  زواج  ورش��ة  إقامة  أهمية  وتأتي 
تحتله  لما  واالجتماعية  التشريعية  الناحية  من 
قضية زواج المعاقين  في حياة األشخاص ذوي 
كفلتها  التي  الكريمة  الحياة  في  وحقهم  اإلعاقة 
بها  المعمول  والقوانين  التشريعات  معظم  لهم 

أسرة  تكوين  في  والحق  المختلفة،  البلدان  في 
وإن��ج��اب األط��ف��ال ه��ي م��ن جملة ه��ذه الحقوق 

إضافة لكونها من القضايا المهمة التي فرضت 
الفئة  بهذه  المهتمين  عمل  أج��ن��دة  ف��ي  نفسها 

المجتمع في اآلونة األخيرة مع تطور  أفراد  من 
الفئة  لهذه  الحياة  نوعية  بأهمية تحسين  الوعي 
وتزويدها  األس��رة  وتوجيه  المجتمع  أف��راد  من 
بالمعلومات المتعلقة حتى يفيدها في التعامل مع 

هذه القضية بشكل إيجابي .
وقد حضر ورشة )زواج ذوي اإلعاقة( السيد محمد 
الساحلي مادي، رئيس االتحاد الليبي لمنظمات 
ذوي اإلعاقة والسيدة منيره محمد مريقه،عضوة 
االتحاد الليبي لمنظمات ذوي اإلعاقة  وعدد من 
الدكاترة المختصين ومن موظفي وموظفات دار 
الوفاء للمسنين ومن الناشطين والمهتمين بحقوق 
ذوي اإلعاقة من عدة مؤسسات مجتمع مدني من 

بنغازي وطرابلس وترهونة وجنزور والزاوية .
لحقوق  الدولية  الليبية  المنظمة  وتعتزم  ه��ذا 
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة خ��الل األي��ام القادمة 
إقامة اجتماع موسع يضم المنظمات ومؤسسات 
الخاصة  بالفئات  الخاصة  المدني  المجتمع 
من  لحقوقهم  وال��م��ن��اص��ري��ن  اإلع��اق��ة  وب����ذوي 
اإلعالن  سيتم  المتطوعين  والمهتمين  النشطاء 

عن موعده ومكانه في وقت الحق بعون الله .

واالجتماعية( التشريعية  الناحية  م��ن  اإلع��اق��ة  ذوي  )زواج 

حول   ن��دوة  الليبية  ال��م��رأة  منبر  منظمة  نظمت 
السالم    وبناء  االجتماعي  السلم  في  المرأة  )دور 
بالمركز  الماضية  األيام  االسالمي(  المنظور  من 
الثقافي تاجوراء بالشراكة مع هيئة دعم مشاركة 
و   ، البشرية  والتنمية  السالم  صنع  في  ال��م��رأة 
ومؤسسة   ، والحريات  للحقوق  المنارة  مؤسسة 

األسرة المنتجة تاورغاء 
وحضر الندوة عدد من النساء العامالت في مجال 
والناشطات  واالوق��اف  والثقافة  والتعليم  التربية 
المجتمع  م��ؤس��س��ات  أع��ض��اء  وم��ن  المستقالت 
)فتحية  أ  ال��ن��دوة  وأدارت   ، ب��ت��اج��وراء  ال��م��دن��ي 
في  المرأة  مشاركة  دعم  هيئة  رئيس  الحجاجي( 
صنع السالم بالمشاركة مع أ )ثريا الشاوش( رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة المنارة للحقوق والحريات ، 
رئيس  بركة(  )أم��ال  وأ   ، أبو حجر(  )مفيدة   . ود 
مجلس إدارة مؤسسة األسرة المنتجة تاورغاء وتم 
تناول عدد من المحاور بالندوة والتي كانت حول  
:  مكانة المرأة في الخطاب القرأني ، ودور النساء 
في الدعوة لنشر السلم المجتمعي والمشاركة في 
بناء السالم ، وكيف نتصدى إلى العنف ومظاهر 
التطرف ، وتم التطرق في الندوة  إلى   المرأة و 
األمن و السالم و الواقع واالطار القانوني ، إضافة 
النساء  تعزز  يمكن من خاللها   التي  الكيفية  إلى 
من مشاركتهن في العمليات السلمية والمفاوضات 
وبرامج التثقيف من أجل بناء السالم وفق قرآننا 
كانت  التي  النساء  تجارب  عن  والحديث   ، وديننا 
لها األثر في صناعة السلم االجتماعي في التاريخ 
االسالمي وفي تاريخ ليبيا وتم فتح الحوار والنقاش 

حول تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وابراز دورها 
المؤثر في تحقيق السلم االجتماعي وعلى إثر ذلك 
لتحديد  إلى 3 مجموعات  المشاركات  تم تقسيم 
وبناء  نشر  في  المرأة  مكانة  تدعم  التي  الرسائل 

السالم والتي سيتم بلورتها في شكل توصيات .
المشاركة  شهادات  توزيع  تم  الندوة  اختتام  وفي 
انجاح  في  تعاون  من  لكل  وتقدير  شكر  وشهادة 

الندوة .
وقالت األستاذة )شهرزاد المغربي( رئيس منظمة 
منبر المرأة الليبية عضو التحالف النسوي للقيادة 
األمنية )وصل( في وقت سابق : تأتي اقامة هذه 
الندوة حول )دور المرأة في بناء السلم االجتماعي( 
التحوالت  ضل  في  ال��دور  لهذا  الكبيرة  ألهمية 
سياق  في  العربية  ال��دول  تشهدها  التي  الكبرى 
، وغياب  الدولة  أجهزة  العربي من ضعف  الربيع 
وانتشار  المسلحة  الصراعات  وان��دالع   ، القانون 
االقتصادية  األوض��اع  وت��ردي  االجتماعي  العنف 
واالجتماعية ، فبات من الضروري أن تتظافر جهود 
أبناء وبنات المجتمع معا دون تمييز ، لذا أصبحت 
في  النساء  دور  لدعم  كبير  بشكل  ملحة  الحاجة 
لتمكينهن  دوره��ن  وتعزيز  الدائم  السالم  تحقيق 
بالمعارف والقدرات واألليات لتعزيز دعائم السلم 
االجتماعي مستندين على القرآن الكريم وما جاء 
به لتفاعل مع المشكالت الواقعية حتى نعزز ثقافة 
وش��ددت  والتسامح  الحوار  قيم  ودع��م  الالعنف 
المجتمع  المرأة تشكل نصف  أن  )المغربي( على 
من  ورئيسيا  أساسيا  ج��زءا  تكون  أن  البد  ولهذا 
فعمليات  مراحله  جميع  وفي  السالم  بناء  عملية 

الحوار السياسي والترتيبات األمنية الجارية يجب 
االجتماعي  السلم  لبناء  ج��ادة  عملية  تواكبها  أن 
االجتماعي  التماسك  دعائم  بناء  مفاهيم  ونشر 
الشرعية –  )االنتماء – االعتراف – االندماج – 
فهي  فيه  أساسي  المرأة شريك  تكون  المشاركة( 
وفترات  المسلحة  النزاعات  أثناء  تضررا  األكثر 

عدم االستقرار والعنف والنزوح والتهجير.
من  مجموعة  تنادت   : قائلة  )المغربي(  وأضافت 
الملتقى  هذا  لتنظيم  المدني   المجتمع  منظمات 
قدرات  لبناء  فعلية  كبادرة  وغيرها  الندوة  وهذه 
وال��س��ي��دات  ال��م��دن��ي  المجتمع  ف��ي  ال��ن��اش��ط��ات 
للقيام  الليبي  المجتمع  في  الواعيات  المثقفات 
القرآن  وف��ق  السلم  بناء  في  بفاعلية  ب��أدواره��ن 
موقفهن  تدعم  التي  النبوية  واألح��ادي��ث  الكريم 
احالل  في  دوره��ن  ودع��م  المشاركة  في  وحقهن 

السالم المجتمعي .
ومنظمة المرأة الليبية تأسست في نوفمبر 2011 
لتعزيز مشاركة المرأة لتحقيق تطلعاتها واالسهام 
في البناء والتنمية والرفاه ولذلك تسعى المنظمة 
ووعيهن  ق��درات��ه��ن  وب��ن��اء  النساء  أص���وات  ل��رف��ع 
والدافعة  االجتماعي  بالنوع  المتعلقة  بالقضايا 
في  والتأثير  وااليجابي  السلمي  التغيير  أجل  من 
في  قيادية  مناصب  إل��ى  وال��وص��ول  القرار  صنع 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  القطاعات 
، وفي هذا االطار أشرفت المنظمة  على تنظيم 
وال��دورات  وال��ورش  ال��ن��دوات  من  العديد  وإقامة 

التدريبية داخل وخارج ليبيا .

ندوة : دور المرأة في السلم االجتماعي وبناء السالم  من المنظور االسالمي 
فسانيا:عبدالسالم الطاهر  
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إشراف:  مبروكة فتحي 

تقرير : كوثر أبو نوارة

مختصون يتحدثون عن أزمة اختفاء الدواء من المستشفيات الليبية  
   يعاني المرضى الليبيون من ارتفاع أسعار األدوية المختلفة التي يقومون بشرائها عقب 
سنوات  الست  خالل  كثيرا  انتشرت  التي  باألمراض  إصابتهم  أو  للمستشفيات  ذهابهم 
الجروح  ومعقم  التخدير  فمواد  الجراحية  العمليات  إج��راء  أثناء  وخاصة  الماضية  
والالصقات و العالج الكيماوي الذي يستعملونه في عالج األورام السرطانية أصبحت كلها 

ُتشترى من الصيدليات الخاصة هذا إن وجدت فكثير من األدوية مفقودة من السوق الدواء 
، فالنقص الحاد في األدوية المدعومة بمختلف أنواعها أنعش نشاط الصيدليات الخاصة 
، في ظل تقليص اإلنفاق الحكومي على مخصصات العالج  ، فسانيا استطلعت آراء العاملين 

بالقطاع الصحي العام والخاص لمعرفة أسباب المشكلة .

نشاط  ينعش  ال��م��دع��وم��ة  األدوي����ة  ن��ق��ص 
الصيدليات في ليبيا

طرابلس  بمركز  ممرض  الله  عبد  عامر    : يقول 
نقصاً  تعاني  العمومية  المستشفيات  معظم  الطبي 
حاداً في جميع األدوية، ال سيما األدوية التخصصية، 
والسكر  والكلى  واألورام  القلب  أم��راض  أدوي��ة  مثل 
والضغط ، وفي الحقيقة أن هذه األنواع من األدوية 
يحتاجونها ألكثر  المرضى  أن  الثمن خاصة  باهظة 
الدواء  على  يقتصر  ال  واألم��ر  اليوم  في  مرتين  من 
األطقم  أيضا على نقص حاد في  يقتصر  بل  فقط 

الطبية والعناصر الطبية المساعدة .
)1.02 مليار دوالر( ديون مستحقة على جهاز 

اإلمداد الطبي
 وأضاف : نحن نأمل إيجاد حلول لهذه األزمة خاصة 
وأننا نسمع عن تعرض مخزون األدوية سنويا  للتلف 
، حيث بلغت المنتجات منتهية الصالحية في مخازن 
جهاز اإلمداد الطبي في طرابلس ومنطقة فزان في 
الجنوب حتى نهاية 2014، ما قيمته 13.8 مليون 

دينار. 
وبلغت الديون المستحقة على جهاز اإلمداد الطبي 
نحو  لألدوية  الموردة  الخاصة  للشركات  "حكومي" 
1.4 مليار دينار )1.02 مليار دوالر( للعام الماضي 

فقط ، بحسب ديوان المحاسبة .
ليبيا  مدن  كل  العال صيدالني  عبد  م��راد    : صرح 
المستشفيات  كل  في  األدوي��ة  في  نقص  من  تعاني 
العامة  ال��ق��ط��اع��ات  ك��ل  ت��ح��اول  وال��ت��ي  العمومية، 
تعرضت  التي  باألماكن  وخاصة  توفيره  والخاصة 
لألضرار المختلفة من حروب وغيرها وكما تعلمون 
أصبح مخزون الدواء يتناقص بشكل متسارع في ظل 
أسعار  ارتفعت   ، المصارف  السيولة في  توفر  عدم 
األدوية بشكل ملحوظ، مما ساعد على انتشار الدواء 
له  وأصبح  الثمن  رخيص  ألن��ه  والمزيف؛  المهرب 
سوق رائجة بين بعض الصيدليات خاصة ممن هم 
محتاجون لتلك األدوية لمعالجة األمراض المزمنة .

وأشار : مشكلة أخرى نعاني منها وهي انقطاع التيار 
األدوي��ة.  كثير  يتلف  مما  طويلة  لفترات  الكهربائي 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج��ود مصانع ل��ألدوي��ة ف��ي ال��دول 
المجاورة، ودخول بعض من ليس له خبرة باستيراد 

األدوية للسوق بغرض إحراز أرباح سريعة. 
أنحاء  كل  من  للدواء  ليبيا سوقاً  من  كله جعل  هذا 

العالم، بغض النظر عن الجودة والفعالية العالجية
صحيفتكم  خ��الل  م��ن  عظام  طبيبة   منى   : تقول 
كافة  توفير  عليها  وهو  للحكومة  ن��داء  توجيه  أري��د 

األدوية واإلمداد الطبي للمستشفيات  وقد خاطبنا 
اللحظة  وحتى  وت��ك��رارا  م��رارا  المسؤولة  الجهات 
األدوي��ة  كمية  ش��ح  م��ن  نعاني  نحن  شيئاً  توفر  ل��م 
الموجودة في المخازن، باستثناء األدوية التخصصية 
يوجد  واألورام  والضغط  والقلب  السكر  أدوي��ة  أما 
المواطن  لجوء  إل��ى  ي��ؤدي  مما  ش��دي��د،   نقص  بها 
للصيدليات الخاصة، التي تحصل على هذه األدوية 
عن طريق التهريب. في الفترة الماضية لن يتم فتح 
عزز  مما  األدوي��ة  اعتمادات مصرفية الستيراد  أي 

تهريب األدوية ورفع أسعارها كنتيجة لذلك.
ألي  تخضع  ال  انتشرت  التي  المهربة  األدوي��ة  اآلن 
يعرض  مما  التخزين،  أو  اإلنتاج  طريقة  على  رقابة 
حياة من يتناولها إلى الخطر، بدالً من أن تعود عليه 
موحدة  قناة  وإنشاء  بتفعيل  نطالب  لذلك  بالمنفعة 
للرقابة على األدوية، وبتدخل نقابة الصيادلة للتحكم 

في توحيد أسعار األدوية على مستوى ليبيا .
ويؤكد : فتحي بن ضوء صيدالني كل هذه المعاناة 
الجوانب  كل  من  نشهدها  التي  الضغوط  هذه  وكل 
بسبب قنوات استيراد األدوية ونأمل منهم في أقرب 
لألمراض  تخصصي  عالج  بتوفير  يقوموا  أن  وقت 
اللقاحات  وت��وف��ي��ر  ال��س��رط��ان  م��ث��ل  المستعصية 
بمختلف أنواعها لكافة المستشفيات فما يحدث من 
التوكيالت  ناتج عن عدم قدرة الشركات ذات  عبث 
الدوائية على تغطية السوق الليبي على مدار السنة 
طريق  عن  التهريب  على  االعتماد  إلى  يدفعها  مما 

البر من الدول المجاورة .
فمن بين األسباب التي تدفع الشركات لتهريب بعض 
الليبي هي  الصحي  المفتش  األدوي��ة، بحسب  أنواع 
الظروف السياسية أو عدم رغبة الشركة المصنعة 
تفعيل  يجب  ذلك  سبيل  على  ليبيا،  في  بالتسجيل 
األدوي��ة  تكاليف  يغطي  شامل  صحي  تأمين  نظام 
من سعره  بدال  ال��دواء  إلى جودة  النظر  يتم  فهكذا 
األدوية،  على  الرقابة  دور  تحسين  الضروري   فمن 
المسجلة  لألدوية  حكومية  بيانات  قاعدة  وإنشاء 
ومواصفاتها، دون االعتماد بشكل كلي على تسجيل 

شركات تصنيع الدواء.
عدم وجود متابعة ورقابة على الصيدليات

بمستشفى  م��م��رض��ة  ال��ش��ف��ت��ري  ع��واط��ف   : ت���رى 
في  تكمن  ال���دواء  مشكلة  أن  سليم  أب��ي  ال��ح��وادث 

تهريبه من خارج ليبيا.
 وتضيف: هذا كالم موثوق باإلضافة إلى الفوضى 
التي تعم شركات استيراد الدواء، إذ يتم توزيع الدواء 
مجهزة  غير  سيارات  في  الشركات  بعض  قبل  من 

ارتفاع  أيضا   ، للتلف  يعرضها  مما  األدوي��ة،  لتوزيع 
سعر الدوالر كان له تأثير كبير في السوق الليبي و 
الصيدلي  القطاع  على  رقابة  أو  متابعة  وجود  عدم 
للقضاء على تهريب الدواء فسابقا منذ أعوام كانت 
أو  الجمارك  وليس  تعاقب،  م��ن  ه��ي  الصيدليات 
المهربين  خاصة وأن مصروفات لجان التفتيش على 
مصانع األدوية في الخارج تكون على حساب الوكيل 

مما يفقدها المصداقية في عملها
والرقابة  بالضبط  تقوم  لجان  إلى  تفتقر  اآلن  ليبيا 
على عملية االستيراد ألن ليبيا تفتقر للخبرة الالزمة 
واستيراد األدوية من دول ليست لها خبرة في إنتاج 

الدواء كصربيا والهند.
انتكاسات المرضى تتفاقم

تضيف : نعمات الغدامسي ممرضة بمصحة خاصة 
أمام  أبوابها  أغلقت  الصحية  المرافق  عديد  هناك 
المستلزمات  ف��ي  ال��ح��اد  النقص  نتيجة  المرضى 
خاصة  الطبية   األطقم  في  و  األساسية  التشغيلية 
يوميا  تتكرر  ال��ت��ي  المسلحة  االش��ت��ب��اك��ات  نتيجة 
وهذا  واآلخر  الحين  بين  األطباء  على  واالعتداءات 
الذي  ليبيا  في  ال���دواء  نقص  عن  يفصل  ال  األم��ر 
تسبب بعشرات حاالت الوفاة  ، انتكاسات المرضى 

تتفاقم..
 والمراكز الصحية تغلق أبوابها تباعاً .

حيث وقف الكثير عاجًزا  عن العالج وهناك حالة 
صعبة للغاية منها رجٌل لديه ابٌن مريض على مدار 
العامين الماضيين وعجز عن توفير دواء لمرض ابنه 
غياب  ظل  في  ابنه  بوفاة  األمر  انتهى  حتى  النادر، 
الرعاية الطبية، ورْفض المرافق الطبية عالج نجله 
نظًرا لصعوبة الحالة، وعدم توفر مستلزمات وأدوية 

تخصصية تالئم حالته الصحية.
قانون دولي يمنع استيراد الدواء المهم

أدوية  الحراري مدير شركة استيراد  يقول : حسام 
الخاصة  الشركات  يمنع  الدولة  قانون  الحقيقة  في 
الكيماوي  كجرعات  المهمة  األدوي��ة  بعض  استيراد 
التي تمنح لمرضى السرطان ولكن مع عدم استطاعة 
القطاع العام توفير األدوية الضرورية أعطى المجال 
األدوي��ة  ش��رك��ات  ولكن  لتوفيرها  ال��خ��اص  للقطاع 
الستيرادها  الصحيحة  الطرق  تراعي  لم  الخاصة 
التخزين  ج��وان��ب  أو  القانوني  الجانب  م��ن  س��واء 
الصحية لألدوية ، إال أننا و رغم الظروف القاهرة 
تمنح  لكي  الصحة  ل���وزارة  ال��دع��وات  كثير  وجهنا 
مع  األدوي��ة  هذه  لتوفير  فرصةً  الخاصة  الشركات 
فرض رقابة على العملية وأعتبر ذلك حالً للمرضى 

الذين قد يضطرون للسفر خارج البالد لشراء هذه 
ليبيا  داخ��ل  صيدليات  م��ن  شرائها  أو  ال��ج��رع��ات 

ً بطريقة غير مضمونة قانونياً وصحيا
في  تجبرهم  المزمنة  األم��راض  معاناة أصحاب  إن 
إلى  األدوي���ة  توفير  عن  الصحة  قطاع  قصور  ظل 
توفيرها بطرق شخصية تصل في بعض األحيان إلى 
أن  هو اآلخر  ، متمنياً  قانونية  استخدام طرق غير 
يسمح للقطاع الخاص بتوفير بعض األدوية التي ال 
الحالي  الوضع  في  توفيرها  العام  القطاع  يستطيع 

وفق الضوابط القانونية.
دفع مبالغ كبيرة إلنقاذ حياة المرضى

طرابلس  مركز  في  مسؤول  عاشور  عيسى  يعزو: 
ع��زوف  إل��ى  األدوي����ة  ف��ي  ال��ش��دي��د  النقص  الطبي 
ليبيا  ت��زوي��د  ع��ن  المصنعة  ال��ش��رك��ات  م��ن  الكثير 
باألدوية بسبب تراكم الديون المستحقة على الدولة 
الليبية رغم سريان عقودها ساهم في نقص األدوية 
متفق  للوزارة  خطة  هناك  أن  نسمع  ولكننا  المهمة 
على تنفيذها في وقت قريب لعالج تفاقم المشكلة 
المصنعة  الشركات  منح  في  يتمثل  الحل  القائمة، 
ليستأنف  القادمة  الميزانية  من  ديونها  من  ج��زءاً 

التعامل معها.
أخطر  من  بأنه  نذكركم  أن  ننسى  ال   : واس��ت��درك 
الفساد أن بعض األدوية المخصصة لذوي األمراض 
من  ُتسرق  العام  القطاع  لحساب  والموردة  المزمنة 
القطاع  صيدليات  في  لتباع  العامة  المستشفيات 
تفاصيل  في  الخوض  بعدم  لي  واسمحوا  الخاص، 
أكثر لهذا الموضوع  ولكن إلى أن ُتصرف الميزانية 
ف��ي ظل  ال��ت��ي الي���زال مصيرها م��ج��ه��والً  ال��ق��ادم��ة 
االن��ق��س��ام ال��س��ي��اس��ي ال��ح��اص��ل ف��ي ال��ب��الد يبقى 
أصحاب  من  الكثيرين  المرضى  أمام  الوحيد  الحل 
فاعلي  أح��د  رحمة  انتظار  إم��ا  المزمنة  األم���راض 
ال  كبيرة  مبالغ  دفع  أو  لهم،  األدوي��ة  لتوفير  الخير 
يستطيعون توفيرها في كل مرة يحتاجون فيها إلى 

إنقاذ حياتهم.
وأضاف :أيضا و نتيجة للنقص الشديد في األدوية 
الليبية. يحب أن يكون هناك إطالق  بالمستشفيات 
أكثر من حملة من جانب مواطنين ليبيين مثال "ابدأ 
بالمجهودات  للتبرع  فيها  يدعون  والتي  بنفسك"، 
الذاتية وبالتعاون مع بعض الجهات الخيرية، لتزويد 
األطفال  والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة 
الناقصة  الطبية  المستلزمات  كافة  وشراء  بالدواء، 
لهم لنستطيع الوقوف معهم إلى أن تستطيع الحكومة 

سّد العجز الطبي في األيام القادمة.

المشكلة في قنوات استيراد الدواء

:

ليبيا سوق لألدوية الرخيصة والمزيفة

:

عالج األمراض المزمنة باهظ الثمن 

:
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الجلسة  في  الثانية  العلمية  الورقة  وفي   
األولى كانت عن  صحافة المرأة في ليبيا 

لألستاذ الدكتور )عابدين الشريف( .
وفي الجلسة العلمية الثانية الورقة العلمية 
المكتبات(  وم��ه��ن��ة  )ال���م���رأة  ع��ن  األول����ى 
اما   ، ع���زو(  )م��اج��دة  األس��ت��اذة  قدمتها 
الورقة  قدمت  العزابي(  )نادية  األس��ت��اذة 
أمينات  )دور  عن  بعرض  الثانية  العلمية 
العملية  الرفع  في  المدرسية  المكتبات 
التعليمية في مدينة طرابلس( ، وتمت إدارة 
الدكتور  قبل  من  الثانية   العملية  الجلسة 
)محمد جرناز( مع الدكتور )عبد اللطيف 

العربي( .
للندوة قدم  العلمية  ال��ج��ل��س��ات  وق��ب��ي��ل 
األس���ت���اذ )ح��س��ن س��ع��ف��ي( ع���رض مرئي 
اوجز فيه مناشط وبرامجالجمعية الليبية 
واألرشيف منذ  والمعلومات  للمكتبات 
تأسسيها في فبراير 2012 وحنى معرض 
الخميس  اختتم  ال��ذي  المستعملة  الكتب 

4-5-2017 وصوالً للندوة العلمية .
إضافة  لعرض مرئي عن تأسيس االتحاد 
برامجه قدمته  وأه���م  الليبي  ال��ن��س��ائ��ي 

األستاذة )حياة بن غارات( .

المحجوب(  السالم  )عبد  وقال  األستاذ 
رئيس اللجنة التحضيرية للندوة في كلمته 
االفتتاحية : الهدف من الندوة هو تسليط 
في  النساء   من  االخصائيين  على  الضوء 
مجال المكتبات ودورهن موضحين العمل 
ولمناقشة  راقي  وأدوه بشكل  الذي قدموه 
متقدما   ، ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي  ال��ص��ع��وب��ات 
ووزارة  الليبي  النسائي  بالشكر لالتحاد 
السياحة على تعاونهم من أجل انجاح هذه 

الندوة العلمية الهامة .
 ) )عزيزة  األس��ت��اذة  أوضحت  جانبها  من 
في كلمتها عن االتحاد النسائي الليبي  ان 
التعريف  في  أهميتها  تكمن  الندوة  ه��ذه 
بدور المرأة في انشاء المكتبات واألرشيف 
منذ عقود من الزمن بليبيا متأملة أن تكون 
تعقبها خطوات  بداية وخطوة  الندوة  هذه 
مستمرة لدعم المرأة في مجال المكتبات 

والمعلومات واالرشيف .
رئيس  ج��رن��از(  )محمد  ال��دك��ت��ور  وأش���ار 
والمعلومات  للمكتبات  الليبية  الجمعية 
واألرشيف في كلمته بافتتاح الندوة  لتعليم 
ال��م��رأة ف��ي ليبيا ال��ت��ي أب��ت��ت ال��دراس��ات 
والبحوث أنه كان منذ ما يزيد عن 1000 

حيث  الهجري  الرابع  القرن  في  أي  سنة 
)ك��اب��او(  مدينة  م��ن  وفقيه  عالمة  قامت 
جبل  في  ليبيا  في  مدرسة  أول  بتأسيس 
نفوسة للبنات وكونت لهن مدرسة داخلية 
وقامت بتدريسهن إلى جانب جلبها للعلماء 
المدرسة  في  الفتيات  لتدريس  والفقهاء 
التي أسستها وكونت لهن ما نسميه اليوم 
على  )جرناز(  مشدداً   ، الداخلي  بالقسم 
أنه يجب أن تؤرخ هذه المدرسة في اطار 
بدايات تعليم البنات في ليبيا وفي الوطن 

العربي وليس .
كما كان يعتقد أنه بداية تعليم المرأة في 
ليبيا كان 1951 من خالل قانون التعليم 

االلزامي ..
نغفل  أال  : علينا  وأضاف د)جرناز( قائالً 
بداياته  ك��ان  ال��م��رأة  تعليم  أن  ننسى  وال 
والقرآن  االس��الم��ي  الدين  في  الحقيقية 
الكريم خص النساء بسورة باسمهن وقول 
النساء  )إن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
مكانة   على  ل��دالل��ة   ، ال��رج��ال(  شقائق 
المرأة وأهميتها في التنوير والتوعية وهذه 
فريضة من الفرائض على االنسان بشكل 

عام الذي هو رجل ومرأة .

 القوى العاملة النسائية في مجال المكتبات والمعلومات واألرشيف ودورها في الرفع من المستوى الثقافي
بالتعاون  واألرش��ي��ف  والمعلومات  للمكتبات  الليبية  الجمعية  نظمت  
العاملة  )ال��ق��وى  ح���ول   علمية  ن���دوة  الليبي   ال��ن��س��ائ��ي  االت��ح��اد  م��ع 
في  ودوره����ا  واألرش��ي��ف  وال��م��ع��ل��وم��ات  المكتبات  م��ج��ال  ف��ي  النسائية 
. ط��راب��ل��س  بمدينة  الماضية  األي���ام  ال��ث��ق��اف��ي(  المستوى  م��ن  ال��رف��ع 

األستاذة  تراستاها  التي  األولى  العلمية  جلستها  في  الندوة  وتناولت 
)ماجدة عزو( واألستاذ )محمد بن موسى(  الرائدات في مجال المكتبات 
األستاذة )خديجة عبد القادر( نموذج من خالل ورقة طرحتها األستاذة 

)أسماء األسطى( .
فسانيا : مصطفى  عمر / تصوير  : رحاب كتاف 

فسانيا : محمد الشريف 

فسانيا : زهرة محمد 

   نظم مكتب النشاط المدرسي سبها حفل اختتام المناشط المدرسية ،تحت شعار 
" معا نبني ليبيا الغد" وذلك في األيام القليلة الماضية بقاعة مركز اللغات بسبها 
بحضور مسؤول التعليم وعضو المجلس البلدي المكلف ومدرسي وطلبة وطالبات 

بعض المدارس، و المهتمين بالشأن العام . 
و أضاف ": احميد شحات " مدير قسم النشاط الرياضي بمكتب النشاط المدرسي 
 ، الماضية  الفترة  في  نظمناها  التي  للمسابقات  اختتاماً  االحتفالية  هذه  تعتبر   "
تنس  لكرة  منشط  و   ، الجمباز  للعبة  منشطْين   " منها:  المناشط  بعض  وشملت  
الطاولة، وذلك بالتعاون مع االتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية  لكرة تنس الطاولة 
عديد  إقامة  على  الرياضي  النشاط  وحدة  أشرفت  كما  م��دارس،  عدة  وبمشاركة 
وشاركنا   " والخماسية   ، القدم  وكرة   ، القوى  ألعاب   " مثل  واألنشطة  المسابقات 
على مستوى ليبيا وتحصلنا على الترتيب الثالث في تنس الطاولة وكل ذلك بدعم 
ومساندة مسؤول التعليم ورئيس قسم التفتيش التربوي األستاذ أنور النمار فلهما 

الشكر على  نجاح المسابقة .
وقال " عياد صالح " مشارك في احتفالية اختتام النشاط المدرسي بفريق مدرسة 

المجد للتعليم التشاركي ومدرسة الوحدة للتعليم األساسي .
 كانت مشاركتنا بفقرتين غنائيتين لكل مدرسة ، وبالرغم من قلة اإلمكانيات وقصر 
فترة التدريب وضيق وقت المسابقة إال أن جهودنا كللت بالنجاح ،والشكر كل الشكر 

للطلبة ومكتب التعليم ومكتب النشاط المدرسي .
األنشطة  لجميع  االحتفالية خاتمة  كانت   " النشاط  بمكتب  "مدرسة  إيمان جبريل 
" وكان  ، والموسيقية  ، والرياضية  المنهجية   " الماضية  الفترة  التي نظمناها في 

التنظيم محدودا وسريعا ولكن النتائج كانت رائعة.

 اختتام المناشط المدرسية بسبها 

"الزوية"  ببلدة  ديسمبر   24 مدرسة  احتضنت   
في األيام الماضية  فعاليات المهرجان الختامي 

السنوي لمدارس بلدية براك .
حيث بدأ المهرجان بكلمات استهاللية رحبت في 

مجملها بالحضور .
وأشادت بجهود القائمين على العملية التعليمية، 
ووجهت من خاللها رسائل شكر إلى كل من ساهم 
ويساهم في إنجاح هذه المناشط والفعاليات التي 
تبرز المواهب الطالبية في شتى مجاالت اإلبداع. 
غنائية  فنية  فقرات  االفتتاحية  تخللت  وقد  هذا 
وري��اض  م��دارس  بعض  تالميذ  قدمها  وراق��ص��ة 

األطفال بالبلدية. 
نشاطات  على  كذلك  المهرجان  اشتمل  ولقد 
موازية ومصاحبة تمثلت في معارض للرسم والفن 

التشكيلي والمشغوالت اليدوية والتراث.

المهرجان الختامي السنوي لمدارس بلدية براك
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السنة  السادسة  - العدد216

إشراف: محمد السنوسي الغزالي

ده��اة  أح��د  يقول 
ماغلبتني  العرب 
كانت  جارية   إال 
ت����ح����م����ل ط���ب���ق 

مغطى ..
ف��س��أل��ت��ه��ا: م��اذا 
يوجد في الطبق ؟

فقالت: ولَم غطيناه إذاً ؟!! فأحرجتني!
ال أقول حكمة اليوم بل حكمة العمر " 
أي شيء مستور ال تحاول أن تكشفه"

الوجه اآلخر  تبحث عن  أن  ال تحاول 
ألي شخص

حتى لو كنت متأكدا بأنه سيء يكفي 
أن���ه اح��ت��رم��ك وأظ��ه��ر ل��ك ال��ج��ان��ب 

األفضل منه
ِمّنا  فلكل   ، قناعة  اكتفائك  من  اجعل 

جانب سيء يتحاشاه حتى مع نفسه.
باب  يفتح  ال��ن��اس  بسرائر  االشتغال 

سوء الظن وظلم الخلق.

دد
لع

رةا
ـو

ـــ
ـــ

صـ

ميدان الشهداء طرابلس في الستينياب
هوامش 

ـل
خــ

ـد 
م

نجالء المسالتيرؤى

محمد الحبيب

حنان الشهيبي

محمد بوحردة

علياء الفيتوري

سهام الغزالي

مشاهد

سوسنة 

فسانيا في قلوبهم

أطفالنا

زهرة الصبار..فيلم ليبي بإمكانيات 
سينما  شغل  فيه  لكن  متواضعة 
الحماس  من  الكثير  وفيه  ودرام��ا 

والعفوية الجميلة لدى الممثلين..
فنية.في  ه��ن��ات  ه��ن��اك  ب��ال��ط��ب��ع  

تفاصيل صغيرة.
ل��ك��ن اي��ض��اً ه��ن��اك ع��م��ل درام���ي 
ش��ب��ه ت��س��ج��ي��ل��ي ألح�����داث االي����ام 
2011..مشاهدته  لفبراير  االولى 
عرضته  إذا  بها  انصح  ومتابعته 

ليبيا الوطنية.
بالقراءة  ج��دي��رة  مالحظة  هناك 
باستثناء  المرأة  دور  تغييب  وه��ي 
انها ام او حبيبة او ما شابه لكنها 
في  المطلق  ف��ي  م��وج��ودة  ليست 
الدراما  تزوير  من  وهذا  الساحات 

للتاريخ والواقع.

ف�����������أر م���ث���ق���ف 
منذ  ي��ح��اص��رن��ي 
أي������ام ..الي���ح���ل���و 
ل����ه ال��م��ب��ي��ت إال 
بعد  المكتبة  ف��ي 
بجولة  ي��ق��وم  أن 
كله  ال��ب��ي��ت  ف���ي 

ليفزعهم ويطّير النوم من عيونهم..فشلت 
كل محاوالت القضاء عليه استعنت بكل 
الخبراء بمافيهم قرينة الصديق عزالدين 
عبد الكريم ألنه كما قال لي:لديها خبرة 

عظيمة في هذا المجال..
ال��روائ��ح  يحب  ال��ف��أر  أن  أستغربته  م��ا 

الجميلة!!!
كما قالت السيدة ولذلك تباع في سوق 

الثالثاء بودرة خاصة بالفئران..
وكان فأراً ذكيا اليقترب من الفخاخ.لكن 

اليقاوم إغراء الروائح الجميلة.
وصفات  لتطبيق  نستعد  ونحن  المهم 
متأخرة  في ساعة  ميتا  وجدناه  السيدة 

من الليل.
فكم من فئران في هذا الوطن وقوارض 
بشجاعة  الموت  قرار  اتخاذ  على  قادرة 
ُج��ّن من  أن��ه  ال��ف��أر..إذ يبدو  مثل ه��ذا 

القراءة فقرر الرحيل.

1 - ما رأيِك؟
2 - رجٌل وسيٌم وأنيق

1 - ألم أقل لِك
2 - نعم، كما أن اللغةَ ُتضفي 

جاذبيةً على ُمتحدثها،
كانت من ِضمن  إن  خصوًصا 

اللغاِت الالّتينية.
هذا بشكٍل سطحي طبعا.

1 - ماذا تقصدين؟
إلى  أحتاج  أنني  أقصد   -  2

المضمون ألخبرك برأيي.
1 - ماذا يعني كل هذا؟

يبدو  ال��وش��اَح  أن  يعني   -  2
أنيًقا حوَل ربطِة عنقِه.

عالقتي بصحيفة فسانيا بدأت من سنوات .
حيث كنت أقتني نسختي كل أحد من نقاط التوزيع في بنغازي 
في  الفيتوري   حسن  المرحوم  وكشك  بوعمر  الفضيل  مثل 
ميدان البلدية ثم أجلس إلى مكتبي وفنجان القهوة وأتصفح. 
أعجبت بزواياها واستطالعاتها وخاصة صفحة رواق وفيها 
عرفت أقالما متميزة عدة منهم  المهدي جاتو ونيفين الهوني 
وافتتاحيات ومواضيع رئيسة التحرير سليمة بن نزهة وهاجر 

الطيار وطبعا عمي حبيب )الكاتب محمد الغزالي(
وأسماء أخرى ولفت انتباهي أنها تهتم بجميع المدن الليبية 
في  مندوبيها  طريق  عن  وغربا  وشرقا  جنوبا  تفريق  دون 

المدن.
بعد بداية الحرب توقف  وصول فسانيا الورقية إلى بنغازي 

وقيل إن ذلك بسبب صعوبة المواصالت البرية.
النشر  عن  توقفت  ثم  صفحتها  في  عليها  أّطلع  فأصبحت 

باسثناء امتداد في صفحة عمي الحبيب.

أسيل عادل القزيري 
عشر سنوات

والصغيرة مها عادل القزيري 
تسع سنوات

وردتان كوطن سيزدهر
محمد السنوسي الغزالي

زه��رة  يحمل  م��ن  أم���ره  م��ن  عجبا 
صامتا  واقفا  ظهره  خلف  ويضعها 
ويخشى أن بمنحها لمن قطفها إليه 
الزهرة  إعطاء  على  تقدم  لم  ..إذا 
من  قطفها  ع��ل��ى  أق��دم��ت  ف��ل��م��اذا 
األساس ..فاألولىأنك قطفتها لتبني 
حياة ال لتنهي حياة !! فخوفك يضيع 
..وإقدامك  مبكرا  وينهيها  أحالمك 

قد يعطيك أكثر ما كنت تتمنى .

سانحة

ل��������م ت����ك����ذب 
ع��ل��ى ن��ف��س��ك؟ 
ل���م ال��ت��ب��ري��ر؟ 
ل�����م  ل�����م  ه��ل 
ه�����ذا ص��ع��ب؟ 
غير  استحالة 

ممكن
آه يا وجعي هل يستحق  كل هذا األلم هل 
يستحق  كل هذا االهتمام  وهل يستحق 
حتى أن أنظر إلى عينيه أسالك شائكة 

بكل اتجاه ال مفر ال طريق أسلكه ..
أستطيع  ما عدت  تتكاثر  بدأت  أوهامي 
السيطرة عليها تاهت في عقلي وفكري 

وقلبي و وجداني .
أغلقت  وأن��ت  أفعل  أن  بيدي  ك��ان  م��اذا 
ج��م��ي��ع األب�����واب، ح��ي��ن ذه��ب��ت انكسر 
قلمي وجف حبري ومزقت أوراقي، نعم 
أج��زاء جسمي  تحطمت  س��ودت جميع 
ان��ب��ع��ث ال��ح��ق��د م��ن ق��ل��ب��ي ن��ع��م انبعث 
خرج  م��اردا  داخلي  في  ليحرك  الحقد 
يحرك  ولكن ال  م��ارٌد  نعم  السيطرة  عن 

ساكنا..... 
إحساس مؤلم جدا حين تكتب ثم تمسح 
وهكذا إلى أن تغلق المحادثة ويبقى في 

قلبك شعور ال يحكي وال يبكي. 

استحالة

وجدانيات
 من يمشي خلفك ال يسمعك

من يمشي أمامك ال يراك
من يسمعك ويراك هو من يمشي بجانبك

سليمان العبيدي
 ----------------------------------

  اإلطراء طعمه لذيذ ولكن ال تبتلعه.
 برناردشو

----------------------------------
  أمي تحاربني نفسياً لم تعد تقارنني ببنات عيلتنا 
أصغر  التي  بأختي  تقارنني  فأصبحت  وجيراننا 
مني وتقول لي  انجبت عيل وأنت مازلت ترفضي  

الرجال!
نجوي أحمد
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إشراف: خالد القاضي 

ال������ري������اض������ة    
ال���م���درس���ي���ة ف��ي 
دول  م�����ن  ك���ث���ي���ر 
"خصوصاً  العالم  
منها"  ال��م��ت��ق��دم��ة 
ال��ق��اع��دة  تشكل   ،
والخلية  األساسية 

والرافد  الرياضي،  البناء  في  األول��ى 
والمنتخبات  الرياضية  لألندية  األهم 
األول  المصنع  أنها  بمعنى  الوطنية، 

لنجوم الرياضة. أما  في بالدنا .
يتم  لم  خلت  سنوات  منذ  و"لألسف" 
جزءاً  تعتبر  لرياضة  الكبير  االهتمام 
مدرسوها  لها  الدراسي،   المنهج  من 
وحصصها  في الجدول األسبوعي  .. 
فكم من المدارس ال تنفذ » الرياضة 

الصباحية « 
 بصورة مثلى ونموذجية ؟

 وكم من مدرسة اليوجد  بها معدات 
رياضية ؟

أي��ض��اً  تعليمية  م��ؤس��س��ة  م��ن  وك���م    
الي��وج��د ب��داخ��ل��ه��ا م��الع��ب وق��اع��ات 
.... وكم   .. وكم   .. جاهزة  رياضية  

الخ .
 إن لدرس الرياضة ، أهمية ال تخفى 
عندنا   قلة  هناك  أن  إال   ، أح��د  على 
تأمين  والزال    ، لتطورها  تسعى  لم  
وزارة  قبل  م��ن  المادية  مستلزماتها 

التعليم . 
 وتأمين الكادر التدريسي المتخصص 
من خريجي المعاهد ، وكليات التربية 
التربوي  التوجيه  وتفعيل  الرياضية 
أكمل  على  دوره  يأخد  ل��م   الرياضي 
في  والمحاسبة   المتابعة  في  وج��ه  
التقصير   فدرس الرياضة الزال يأتي 

في آخر القائمة .
من حيث األهمية واالهتمام والتحضير 
، في عدد كبير من مدارسنا والمدهش 
في مثل هذه المدارس أن نرى أن كل 
طلبة الصف قد نالوا الدرجة الكاملة 

في التربية الرياضية ..!! 
وه����ذا وج����ه آخ����ر ل��ع��دم اه��ت��م��ام » 
الهامة  المادة  بهذه  المعلمين«  بعض 
لملء  و    " "مجاناً  تعطى  فالدرجة   ،
لم  وإن  حتى  الصحيفة   ف��ي  ال��ف��راغ 
للرياضة المدرسية  ُتجْد حصة فعلية 
ل��ظ��روف م��ا ك��ال��م��الع��ب وال��ق��اع��ات 
األنشطة  مختلف  لممارسة   الخاصة 
يجب  التي  الرياضة  حصة  الرياضية 

أال تقل أهمية عن المواد األخرى .
التعليمية    مؤسساتنا  جل  في  تصبح   
م��الذاً  التعليمية   المراحل  كل  وف��ي 
الرياضيات     " مادة   لمدرسي  ومنقذاً 
والعلوم " الذين تأخروا في مناهجهم 
لظروف ما  إن السؤال المطروح  اآلن   
اإله��م��ال      " مسلسل  سيستمر  ه���ل  
وت��خ��ت��ف��ي م��واه��ب��ن��ا ال��ري��اض��ي��ة عن 

الساحات .. 
ان��ت��ف��اض��ة في  ق��ري��ب��اً  أم  س��ن��ش��ه��د 
النوع  لهذا   تعيد  المدرسية  الرياضة 

سنوات تألقه؟ .  

 مدارس بال رياضة  !  
حد

ل أ
ك

  خالد القاضي

    أقيمت  داخل الملعب البلدي وادي عتبة في األيام 
نادي  فريقي  بين  القدم  كرة  في  مباراة   ، الماضية  
،بحضور  تساوة  ون��ادي   ، بية  بنت  األخضر  ال���وادي 
جمهور من محبي ومتتبعي الكرة، وكما حضر المباراة 
القطاعات  موظفو  و  المساجد  وخطباء  األئمة  بعض 
هم  الذين  الشباب،  لفئة  تشجيعاً  والخاصة  العامة 

بحاجة إلى الترفيه ومْلء وقت فراغهم ، انتهت المباراة 
بية  بنت  الوادي األخضر  نادي  بثالثة أهداف لصالح 
جلسة  عقد  تم  المباراة  نهاية  وفي   ، شيء  ال  مقابل 
مرة  يلتقيان ألول  باعتبارهما   الفريقين  بين  تعريفية 
في هذه المباراة والتي اعتبروها مباراة تدريبية، حيث 
تبادلوا الشكر والعرفان ، شاكرين الالعب عبدالجليل 

الوادي  نادي  فريق  أوصل  باعتباره هو من  األنصاري 
المرتبة  أن كان في  بعد  الثانية  المرتبة  إلى  األخضر 
األخضر  ن��ادي  بفريق  الالعبون  طلب  وكما   ، الثالثة 
وإقامة  الحياة  وادي  لمنطقة  بزيارة  تساوة  فريق  من 
مباراة  ودية وتبادل األفكار واآلراء في جانب الرياضة 

بأنواعها .

                        مـــبــاراة بـــيـــن فـــــريــــقـــــي الــــــوادي األخـــــضـــــر و تــــــســــــاوة

   تعتبر ألعاب القوى أو أّم األلعاب كما يسميها المختصون 
الرياضيون  فيها  يتنافس  التي  المهمة  الرياضات  من 
محلياً  القياسية  األرق���ام  وتحطيم  البطوالت  لتحقيق 
وإقليمياً ودولياً، وتنفيذاً للبرنامج الزمني المعّد من قبل 
االتحاد الفرعي أللعاب القوى بالمنطقة الجنوبية، أقيمت 
المنطقة  بطولة  بسبها  الرياضية  المدينة  مضمار  على 

الجنوبية أللعاب الميدان والمضمار.
وقال: الّسيد، أحمد منصور محمد، رئيس االتحاد الفرعي 
البطولة  ه��ذه  ُتقام  الجنوبية،  بالمنطقة  القوى  أللعاب 
الفئات،  مختلف  في  الجنوب  من  أندية  تسعة  بمشاركة 
الناشئين  منافسات  الصباحية  الفترة  في  أقيمت  حيث 
وأربعمائة  متر،  المئة  بسباق  بدأت   ، والكبار  واألواس��ط 
متر، وألف وخمسمائة متر، وكذلك الوثب الطويل ورمي 
الرمح وقذف القرص ودفع الجلّة لجميع الفئات الّسنية.

نادي  هي  البطولة  هذه  في  المشاركة  األندية  وأض��اف: 
والُعال  مرزق،  من  والتحدي  والريف  سبها،  من  الشرارة 
البوانيس،  ببلدية  ال��زي��غ��ن   م��ن  وال��ق��دس  سمنو،  م��ن 
،ون���ادي األوس���ط من  ب��راك  بلدية  م��ن  الشاطئ  ون��ج��وم 
األندية   استجابة  كانت  حيث  إدري،  من  واليقظة  برقن، 
ومشاركتها جيدة واألجواء جميلة وأخوية، وأتوجه بالشكر 
للجنة المسابقات ولجنة التحكيم على ما يقومان به من 
المشاركة على حضورها  األندية   مجهودات، كما أشكر 
وتحملها مشاّق التنقل واإلقامة في ظل الظروف المعروفة 
الذاتية   ومجهوداتها  الخاصة  نفقتها  وعلى   للجميع  

وأيضاً الشكر ألعضاء االتحاد.
ونّوه: ستقام في الفترة المسائية منافسات سباق المئتْين 

والثمانمائة والخمسة آالف متر.
وأشار: أن األندية التي يحق لها المشاركة في البطولة هي 
األندية المنتسبة لالتحاد الفرعي أللعاب القوى ، وهذا 

ما الحظناه من خالل مشاركة ناٍد واحٍد فقط من سبها، 
وباب االنتساب مفتوح لجميع األندية، حتى من المنطقة 

الوسطى.
االتحاد  يتبع  القوى  الفرعي أللعاب  االتحاد  أن  وأوضح: 
البعض،  يعتقد  كما  األوليمبية  للّجنة  وليس  للّعبة  العام 
أللعاب  العام  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  من  جزء  فنحن 
واللّجنة األوليمبية تشرف على جميع االتحادات  القوى، 

في الدولة  وتكمن مهمتها في الدعم  والبنية التحتية.
طريق  عن  كان  السابق  في  الدعم  إن  قائالً:  واسترسل 
وزارة الشباب والرياضة فهي الداعم لالتحادات واألندية، 
المنتخبات  إع���داد  ف��ي  األوليمبية  اللجنة  دور  وي��ب��رز 
للبالد  العامة  للظروف  نظراً  ولكن  الخارجية،  للمشاركة 

توقف الدعم من العام الماضي.
وذك���ر: م��ن ناحية ال��دع��م وع��دن��ا االت��ح��اد ال��ع��ام بإنشاء 
بمدربين  ووعدنا  دينار،  ألف  خمسين  تكلفتها  مدرسة 
وسيارة لتنقالتنا، وال زلنا ننتظر؛ ألن االتحاد نفسه يعاني 

من قلة الدعم.
بسبها  الرياضية  للمدينة  الحالي  ال��وض��ع  وبخصوص 
شاكرا  المتوفر  هو  هذا  ألن  ِرض��اه؛  أحمد  السيد  أبدى 
مجلس الرياضة سبها وعلى رأسه األستاذ أحمد سعيد 
أرضية  تعشيب  في  كبيرة  مساهمة  ساهم  حيث  السني 
لوزارة الشباب والرياضة  الملعب، من خالل ذهابه معنا 
واللجنة األوليمبية  واالتحاد العام للّعبة، وبعض الجهات 
والمساعدة    الدعم  منها  طالباً  سبها  مدينة  في  العامة 
خاطبنا  وبشأنه  ال��ت��رت��ان،  ينقصه  للمضمار  وبالنسبة 
وبالنسبة  الستكماله،  حاليا  الموجودة  الحكومات  جميع 
لمبالغ  تحتاج  حالياً  ال��م��وج��ودة  وال��م��راف��ق  للمدرجات 
مراسالت  بعثنا  لذلك  لِقدمها،  نظرا  لصيانتها  ضخمة 
وغرف  المياه  ك��دورات  ومؤقتة  مستعجلة  مرافق  بإنشاء 

تبديل المالبس وغرف للحكام ومخازن بسيطة.
فإن  سبها  في  الموجودة  للمالعب  بالنسبة  أضاف:  كما 
مضاميرها ليست صالحة دوليا وتعتبر مضامير للتدرب، 
بعشب  الطبيعي  عشبه  ل  استبدا  تم  البلدي  فالملعب 
صناعي مما قلّص مساحته وأخفى مالمحه وقضى عليه 
النهضة  نادي  ، ومضمار  واإلدارة  التخطيط  بسبب سوء 
وأما  البسيطة،  السباقات  وبعض  للتدريب  يصلح  صغير 
مضمار نادي القرضابية فيحتاج لبعض الخدمة، فالمتاح 
حاليا هو مضمار المدينة الرياضية فقط لألسف، وهذا 

مرّده لضعف البنى التحتية.
نادي  رئيس  العباني،  عمر  أحمد  السيد  قال  جانبه  من 
اليقظة الثقافي االجتماعي إدري،إن النادي تأسس سنة 
نهاية  ال��ن��ادي  توقف  ثم  كثيرة،  مشاركات  ول��ه   1977
الثمانينات وبداية التسعينات وُفّعل النادي في عام2014 
واستأنف نشاطاته عام 2015 ، وكان أول اجتماع للنادي 
المركز  على  تحصلنا  و  شاركنا  حيث  القوى،  ألعاب  في 
ونشارك  تمنهنت،  بمنطقة  الجنوب  مستوى  على  األول 
اليوم في جميع المسابقات والفئات، وتحصلنا سابقاً على 

الترتيب األول في فئة الناشئين على مستوى ليبيا.   
البكاي،  عبدالله  م��روان  الالعب  مع  الختام  مسك  وكان 
وناديه  بنفسه  عّرف  الذي  الناشئين  فئة  في  ليبيا  بطل 

اليقظة .
الجنوبية  المنطقة  بطولة  في  اليوم  أشارك  يقول:  حيث 
أللعاب القوى، وشاركت سابقا في بطوالت مختلفة منها 
بطولة ليبيا أللعاب القوى وتحصلت على الترتيب الثالث، 
وبطولة  األول،  الترتيب  على  وتحصلت  تمنهنت  وبطولة 
السالم بسبها لدورتين متتاليتين وتحصلت على الترتيب 
الثاني، وفي إدري تحصلت على الترتيب األول، وأهم لقب 

بالنسبة لي هو بطولة ليبيا التي أقيمت بطرابلس.
 حيث تحصلت على الترتيب األول على مستوى ليبيا في 
أسرتي،  ،وأشكر  الثانية  من  جزء   13.55 وق��دره  زمن 
ومدرستي التي شجعتني كثيرا واحتفت بي بعد تحقيقي 
الهمالي،  إبراهيم  أحمد  الفاضل  ومدربي  ليبيا،  بطولة 
طرابلس  ال��ش��رط��ة  ات��ح��اد  أن��دي��ة  م��ن  ع��روض��ا  وتلقيت 
في  سأكون  القادم  الموسم  وفي  ببنغازي،  برنيق  ون��ادي 
أندية طرابلس، وأطالب بدعم الشباب ، وطموحي  أحد 
وحلمي  الله،   شاء  إن  ليبيا  وتمثيل  دوليا  المشاركة  هو 
تعتبر  الجنوبية  المنطقة  أن  يذكر:  األوليمبية  المشاركة 
منجما لالعبي ألعاب القوى، فقد كانت في فترات قريبة 
تصدر الالعبين  لألندية في طرابلس والمنطقة الغربية.

 حيث كان معظم أبطال ليبيا في هذه الرياضة من أصول 
جنوبية ، وهذا ال يخفى على أحد

انحسار  يالحظ  مؤخرا  الجنوب  في  للرياضة  والمتتبع   
هذه اللعبة واأللعاب الفردية بشكل عام، وهذا ناتج عن قلة 
األنشطة المدرسية التي تعتبر أساسا لجميع الرياضات  
وأيضا بسبب اهتمام األندية بلعبة واحدة وهي كرة القدم.      

     

بطولة المنطقة الجنوبية أللعاب القوى 

متابعة وتصوير: ارحومة أبوبكر
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عبد الرحمن جماعة 

الفخ الالتيني

خاص فسانيا

وادي العيش … وطن بال نهاية !
 بعد التحية من ذلك الحي الواقع 
في منتصف المدينة الذي ال يبعد 

كثيًرا عن معبد
)رأس  وم��ن��ط��ق��ة   ) زي�����وس   (  
ال���ت���راب( ف���ي ال��ض��ف��ة األخ���رى  
بيوتهم  الصامتون  يسكن  حيث 
 ، والطرقات  السماء  يراقبون   ،
األشجار وخرير  يفسرون حفيف 
ويرسمون  الصحي  الصرف  مياه 
مطبات في عقولهم حتى ال تأتي 

فكرة مسرعة تعبر مخيلتهم.
أستجمع  أن  أح���اول  أن��ا  فبينما 
ابن  إل��ى  أستمع  حولي  ي��دور  ما 
يا  يغني )شيله  المجهول  شارعنا 
اللحظة  لكم  أوثق  ال  ،وهنا  تيار( 
شارع  حالة  لكم  أص��ف  ما  بقدر 
اآلخر  من  المنتقم  العيش  وادي 
حتى في طريقة غنائهم ، فالوقت 
ه��ك��ذا   .. رب���ع  إال  غ���روب���ا  ك���ان 
الساكنة  المدينة  سماء  أخبرتني 
بمصابيحها  المدلهمة  شوارعها 

العتيقة.
ال  و  نرتدي ساعات  ال  أننا  رغم 

بالشمس  ال��ظ��ل  ع��اق��ة  ن��ع��رف 
كوابل  عاقة  حتى  ال  و  النور  أو 
النحاس بعمود الكهرباء ، إال أننا 
أن نجد  أين يمكن  نتساءل  دائًما 

الظل في الظام؟
أن نمشي  إننا وبا خجل نفضل 
نحتضن  أن  على  المطر  تحت 
مظلة أمام الواقفين في )طوابير 

الغاز والكوشة والمصارف(
إننا نفعل أي شيء مقابل أن نغطي 
وندفن  بالغربال  الشمس  عين 
الواقع قبل أن يزين الشفق سماء 
واألخضر  الوردي  باللون  المدينة 
نعيش  نحن  هكذا   ، ال��ت��رق��وازي 
في حالة الماضي المستمر ننظر 
بما  سالنا  ونحشو  الخلف  إل��ى 
يحلو لنا ونطمس القذارة ونصعد 
بسلم الجهل والتعنت إلى حضارة 
بأعلى  ونصرخ  األخ��رى  الشعوب 
حاجة  دون  قورينا  ُهنا  أصواتنا 
إلى مكبرات صوتية ُترسل صدى 
ص��وت ال��ن��اس ف��ي ه��ذه المدينة 
ج��ب��ال عمبسة  ب��ط��ون  ل��ت��ض��رب 

بثمار الشماري وأزهار  المحشوة 
الزعتر ، إذا أيتها المدينة أعتذر 
، وأعتذر أيتها السماء يجب علينا 
وال��خ��ّروب  البّطوم  نقطف  ال  أن 
وادي  في  الغروب  نتأمل  ال  وأن 
العيش فهذا الفعل جريمة يعاقب 
المهزوم  والشارع  المجتمع  عليها 
، فالشفق األحمر وإن كان ُيجسد 
فهو  الرحيل  بعد  ما  لحظات  لنا 
تعلن  التي  الحمراء  الخيوط  تلك 
موعد الظام ، علينا أن ال نمجد 
بكافة  ال��ق��ذارة  فلتحيا  الجمال 
شجر  م��ن  ننجو  حتى  أشكالها 
أولئك  أحسد  أن��ا  حًقا   … السل 
المناقير  أعلى  يجلسون  ال��ذي��ن 
نسمات  وهبوب  السحب  برفقة 
الحاجز  الحجاب  يتأملون  البحر 
والسماء  المتوسط  األبيض  بين 
عرس  للشمس  يقيمون  ه��ؤالء   ،
الوداع ، يغازلون النجوم ويكتبون 
أش��ع��اره��م ب��ي��ن م���د وج���ز دون 
بركان يلتهمهم، إن هؤالء يرسلون 
أصواتهم مع الرياح صارخين في 

الحياة  وج��ه 
يخبرون  وال 
المدينة  أهل 

بذلك.
أب��ن��اء  بينما 

وال  ي��ص��رخ��ون  ال  ال��ع��ي��ش  وادي 
ت��ص��رف طبقات  ك��ي��ف  ي��ع��رف��ون 

أصواتهم ..
ترويض  ف��ي  جبناء  حقا  إن��ه��م   
طعم  ي��ع��رف��ون  وال  م��ش��اع��ره��م 
المدينة  يحتضنون  وه��م  الحياة 
الغابات  عرابي  الريف  وأب��ن��اء   ،
التفاح  بطعم  ال��ش��اي  ي��ش��رب��ون 
ال��خ��روب وه��م يراقبون  وع��ي��دان 
وامرأة حمالة  الا معبدة  الطرق 
ال��ح��ط��ب وم���ل���ك األورك���س���ت���را 
للمعيز  بمزماره  يعزف  الشعبي 
ويرسم متعة الحياة على التراب.

المساحة  تلك  إل��ى  بحاجة  إننا 
ال��ت��ي ال ت��ع��رف ال���ح���دود ه��ذه 
أمامك  تنظر  تجعلك  المساحة 
وتبحر أو تنظر خلفك وترى وطنا 

با نهاية!

محمد أبوعجيلة  

هذه المرة اسمحوا لي أن أتحدث 
عن أمٍر طالما ترددت في الحديث 
قد  أن��ه  ه��و  ت���رددي  وسبب  عنه، 
ُيغضب بعض أصدقائي على هذا 

الفضاء األزرق )الفيسبوك(.
أكون  أن  ورج��وت  إال  شيئاً  كتبت  ما  إنني  وصدقوني 
أن  أتمنى  فإنني  المقالة  هذه  في  إال  محقاً،  مصيباً 
القصعة،  وح��دود  الطبيخ  نطاق  خارج  تغميسي  يكون 
وسهمي  ة،  الرمَيّ جسد  عن  بمنأى  رميتي  تكون  وأن 

بعيداً عن كبد الحقيقة وطحالها.
أعرف أيها القارئ الكريم أنك تنتظر الزبدة.

وأعرف أنني أكثرت المخض.
تكون  وأال  م��اء،  ف��ي  مخضي  يكون  أال  أرج��و  لكنني 
مقدمتي السابقة هي مناحة في جنازة فأر، وأال يقول 

لي أحدكم: "تباً لك.. ألهذا جمعتنا؟!".
من  وأب��دأ  الموضوع،  صلب  في  أدخ��ل  دعوني  لذلك 

األخير، وأغرف من قعر اإلناء.
الموضوع بإيجاز – وإن كان قد سبقه بعض اإلطناب 
-، وباختصار – وإن كان مشوباً ببعض اإلطالة - هو 
كتابة األسماء باألحرف الاتينية على مواقع التواصل 
أشكر  أن  أحببت  الحديث  أبدأ  أن  قبل   ، االجتماعي 
السيد )مارك( الذي احترم كل اللغات، ووفر لي ولك 
وللجميع إمكانية كتابة أسمائنا بحروف لغاتنا حتى ولو 
يكون  أن  اإلفريقية، شرط  القبائل  كانت رطانة بعض 

لها حرف ُيكتب!
ال أري���د أن أزع���م ب���أن ك��ت��اب��ت��ك الس��م��ك ب��األح��رف 
الاتينية،وترككلحروف لغتك الرشيقة األنيقة هو نوع 
من االستاب، ألنني ببساطة ال أفهم في علم النفس.

أيام  قبل  التقيتها  نفسها  استاب  كلمة  وأن  خاصة 
بالصدفة، دون أن أدرك معناها، ودون أن أعرف أنواع 
االستاب وأسبابه وتأثيراته ! وال أريد أن أتورط في 
تعميم ُحكم واحد على كل من كتب اسمه بغير حروف 
لغته، ألنني أعرف أن لكل واحد منهم حالته وأسبابه 
أو  متطابقة  تكون  أن  بالضرورة  ليست  التي  ومبرراته 
أقول  أن  أريد  لكنني  متشابهة مع غيرها!  أو  متقاربة 
شيئاً واحداً، وهو أن كتابة اسمك بغير أحرف لغتك ال 
ُيعطي انطباعاً لدى أصدقائك وقرائك ومتابعيك بأنك 
ترطن بتلك اللغة ، وال يدل على قدراتك الذهنية، أو 
مكانتك العلمية، أو مواهبك الربانية، ألن كتابة اسمك 
بأي لغة – حتى لو كانت اللغة الهيروغليفية - هو أمر 
ابنتي  رأي��ت  حين  السهولة  هذه  عرفت   ، يسير  سهل 
)Raghad( تكتب اسمها باألحرف الاتينية وهي في 
الصف األول االبتدائي ،  كنت أتمنى أن أجد جانباً فنياً 

أو تقنياً يبرر تجاوزكألحرف لغتك إلى غيرها.
وكنت أرجو أن أجد معنى أو قيمة إضافية في ذلك.

وكنت آمل أن أعثر بالصدفة أو بالبحث على شخص 
من أوربا يكتب اسمه بأحرف عربية على صفحته في 
الفيسبوك أو تويتر.. لكنني لم أجد! كل ما وجدته هو 
على  اس��م صديق  تهجي  في  م��رة  ذات  أخطأت  أنني 
الفيسبوك اسمه عاء، كنت أظنه آالء، فأرهقت نفسي 
تكن  لم  التي  وكتاباته  نصوصه  على  الثناء  في  زمناً 
جديرة بالمدح والثناء لوال الفخ الاتيني الذي وقعت 

فيه!
أخي الفيسبوكي..

أو  )كالد(  اسمك  أتهجأ  وأن��ا  قبيحاً  منظري  هو  كم 
)موستافا( أو )فاتيما( أو )كاديجا( أو )أبدوالاتيف(!

وهويتك  بلغتك  تعتز  حين  جمياً  منظرك  ه��و  وك��م 
وذات����ك، ف��إن لغتك وإن ك��ان��ت ق��اص��رة ع��ن م��ج��اراة 
الجديد  ومواكبة  التقنيات،  بتطور  واللحاق  العلوم، 
عاجزة  ليست  أنها  إال  واالبتكارات،  االختراعات  من 
أو  )شبردق(  اسمك  كان  ولو  حتى  اسمك،  كتابة  عن 

)حنسليك( أو )تأبط شراً(!
صديقي الرقمي..

الفأر  كان  وإن  لفأر،  ليست  أقمتها  التي  الجنازة  إن 
عنوانها و إن االستاب الذي ال أفقه فيه – إن وجد – 
فإن ما ذكرته ما هو إال مظهر من مظاهره، وعرض من 
أعراضه، وإن رأس الجبل الجليدي ال ينبئ عن حجمه، 

وإن األكمة ال توشي بما خلفها.
فا ُيغضبك نبشي، وال ُتحرجك صراحتي، وال تنزعج 
من مقالتي، فلعلي أضع يدي على الداء الذي أشاركك 
فيه وأعيشه معك وأشعر به مثلك، فجميعنا مضروبون 

بنفس العصا.

  المكرمات هن المعلمة زهرة بيزان، 
والقاضية  العاقي،  فريدة  السفيرة 
أول  تعتبر  وال��ت��ي  العبيدي  رفيعة 
عالمة  خليل  آية  والدكتورة  قاضية، 
الدكتورة  الحيوية،  التكنولوجيا  في 
سكينة بن عامر أستاذة في اإلعام 
البيئي، الفنانة التشكيلية سعاد اللبة 
واإلعامية سليمة بن نزهة، الفنانة 
أول  األصفر  عائشة  جبر،  كريمان 

"كابتن طيار" 
والصحفية  الكاتبة  ح��اورت  فسانيا 
المشاركات  إح��دى  المغربي   ليلي 
والمحتفيات  الثقافي  الصالون  في 

بهذا اليوم 
كان  كيف  المغربي  ليلى  سيدة 
االحتفاء بالمبدعات والرائدت 
الليبيات من قبل مندوبية ليبيا 
الدائمة بجامعة الدول العربية 

؟
للمبدعات  والتكريم  االحتفاء  جاء 
الصالون  في  الليبيات  وال��رائ��دات 
ال��ث��ق��اف��ي م��ن ق��ب��ل م��ن��دوب��ي��ة ليبيا 
ومنظمة  العربية  ال���دول  بجامعة 
المرأة العربية، تحت عنوان "المرأة 
أمة"،  وتحيي   .. دول��ة  تبني  الليبية 
ت��ك��ري��م ال���م���رأة ال��ل��ي��ب��ي��ة ال���رائ���دة 

ك��ان��ت م���ب���ادرة مهمة  وال��م��ب��دع��ة، 
وراق���ي���ة، وق���د ت��ش��رف��ت ب��اس��ت��ام 
التكريم عن سيدتين مبدعتين هما 
دورها  عن  األصفر  عائشة  األديبة 
ورئيسة  الطائرة،  بقيادة  ال��ري��ادي 
تحرير موقع فسانيا السيدة سليمة 
الصحافة،  دورها في  نزهة عن  بن 
عمل  ورق���ات  ع��دة  تقديم  ت��م  كما 
تتحدث عن دور المرأة ومساهمتها 
في بناء المجتمع بمختلف المجاالت 
قديماً وحديثاً، واإلضاءة على أهمية 
هذا الدور المنوط بالمرأة والذي ال 

ينفصل عن دور الرجل.
في ظل الظروف الليبية الراهنة 
الليبية  ال���م���راة  تمكنت  ه��ل 
نجاة  قارب  تكون  أن  من  بالفعل 

الوطن ؟
بجدية  وتعمل  تسعى  الليبية  المرأة 
رفقة  الوطن،  إنقاذ  في  للمساهمة 
ورغم  تمييز،  أو  فصل  دون  الرجل 
ومعوقات  عقبات  م��ن  تواجهه  م��ا 
بطبعها  المرأة  تتوقف،  لم  أنها  إال 
العنف  وتنبذ  والبناء  للسام  تجنح 
والحروب، لهذا فإن دورها مهم جداً 
وضروري في هذه الفترة الحساسة، 
الجهود  ه��ذه  ثمار  سنقطف  ولهذا 

قريباً.
الليبية  المبدعة  ترين  كيف 
األدبية  المجاالت  مختلف  في 
وال��س��ي��اس��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

واإلعالمية  وأنت إحداهن  ؟
 أقدم ما أستطيع وأتقن في مجال 

مبدعات  وهناك  واإلع��ام،  الثقافة 
ك��ث��ي��رات ف���ي م���ج���االت ع����دة من 
والتعليم  والطب  والسياسة  األدب 
وهن  ويجتهدن  يعملن  واالق��ت��ص��اد 
رائدات وقدوة لي، وكل هذه األدوار 
نحن نحتاجها بشدة من أجل البناء، 
الجهود  ه��ذه  من  التقليل  يجب  وال 
إليها  سبقتنا  ال��ت��ي  والمساهمات 
على  ونسير  الكثير  قدمن  رائ��دات 

خطاهن.
هذا  في  مشاركتك  عن  حدثينا 

المحفل ؟
ش��ارك��ت ب��ورق��ة ع��م��ل ع��ن "ال���دور 
في  المبدعة  الليبية  للمرأة  الفعال 
خال  م��ن  أردت   ، المجتمع"  بناء 
أهمية  اإلضاءة على  الموضوع  هذا 
ومن  ناحية،  م��ن  والثقافة  اإلب���داع 
ألهمية  االنتباه  ألفت  أخرى  ناحية 
نقل هذا المنجز اإلبداعي بأنشطة 
الفعال  أث��ره��ا  لها  ي��ك��ون  ثقافية، 
المبدعة  أن  بمعنى  األرض،  على 
أفكار  تقديم  دورها على  يقتصر  ال 
مع  بالتواصل  بل  مكتوبة،  وأعمال 
المشهد  وإثراء  وتواجدها  الجمهور 
وأقوى،  أكبر  التأثير  يكون  الثقافي، 
المبدعة قادرة على االرتقاء بالذوق 
الفكر  بتطوير  والمساهمة  ال��ع��ام 
ال��م��رأة   نحو  ون��ظ��رت��ه   المجتمعي 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ورغ���م 
تخوضها  أنها  إال  المجال  هذا  في 
الرائدات  وتنجح كما نجحت سابقاً 

الليبيات في عدة مجاالت .

ليلى املغربي لف�سانيا :: 

المرأة الليبية تسعى وتعمل بجدية للمساهمة في إنقاذ الوطن
العربية     مصر  بجمهورية  العربية  المرأة  أقامت منظمة   
الدول  جامعة  لدى  ليبيا  مندوبية  مع  بالتعاون  بالقاهرة 
الثقافي،  الصالون  فعاليات  الماضية  الفترة  في  العربية  
أم��ة"،  وتحي  دول��ة  تبني  الليبية   "ال��م��رأة  عنوان  تحت 
والعرب  الليبيين  والباحثين  المثقفين  بحضور لفيف من 

ودبلوماسيين وإعالميين من مصر والعالم العربي  وتضمن 
برنامج الصالون عرض فيلم تسجيلي عن منظمة المرأة 
العربية ، اختتم الصالون بتكريم عديد الرائدات الليبيات 
في مختلف المجاالت تقديرا لدور المرأة الليبية في بناء 

الوطن واحتفاء بتميزها .


