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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة

حديث األحد...

استالم  4426 ملفًا للباحثين عن العمل ببلدية سبها 

فسانيا تنعى ضحايا قاعدة براك الشاطىء الجوية 

تاناروت طريق التغيير 

التفاصيل ص 9-8 

أسبوعية شاملة تصدر كل  أحد  تطبع برعاية الهيئة العامة للثقافةٌ

ي���دون ال��ت��اري��خ ب��أس��ط��ر م��ن ن��ور 
وبهجة محطات االزدهار في تاريخ 
األمم ، يحتفظ بها في علب بلورية 
وفي   ، الشفافية  وشديد  ساحرة 
أنف  ورغ��م  الحديث  ليبيا  تاريخ 
والدماء  والموت  والظالم  القتامة 

الحياة  نغم  على  تتراقص  والفقد 
محطات اإلبداع .

رغم  الليبية  الثقافة  وتحتفي 
يبصمون  بمن  وتعثراتها  عالّتها 
ب����ج����دارة  ف����وق وج����ه ال��ح��ي��اة 
اإلبداعية في الوطن والعالم نتاج 

جمعاء  اإلنسانية  به  تعتز   رفيع 
في  الليبي  الثقافي  الحراك  ولعل 
ذلك  على  دليل  خير  الفترة  هذه 
بنغازي  بمدينة  تاناورت  تجمع   ،
الجميلة نموذٌج رفيع على كل هذا 

البهاء 

رفعها في  لحظات  لتأخره  دع��واه  ل����ق����د أش�����ه�����ر ال������ج������وع س����ي����ف����ه !خسر 

 قتلی  وجرحی  و مفقودون و جثث مجهولة  الهوية  في أحداث  براك  الشاطئ  الدامية 

الجنوب  في  األخ��ي��رة  العسكرية  األح���داث   
على  ومتوقع  مألوف  هو  كما  بظاللها  تلقي 
كل مناحي الحياة في فزان، ووحده المواطن 
البسيط من يتحمل آثارها المباشرة ونتائجها 
العاجلة واآلجلة، أزمة نقص الوقود أصبحت 
وع��ادت  متواتر  بشكل  وج��وده��ا  عن  تكشف 
الطوابير الطويلة حول المحطات مع ارتفاع 
تجار  معها سيوف  وع��ادت  الحرارة  درج��ات 
رق��اب  ع��ل��ى  م��ن ج��دي��د  لتتسلط  ال��ح��روب 
المواطنين وذلك مرده إلى نقص اإلمدادات 
من المصدر بسبب الحرب وتطوراتها .        

الغذائية  وال��م��واد  التموينية  السلع  كذلك 
صارت هي األخرى مهددة بالتوقف المفاجئ 
الجنوبية  المنطقة  إلى  الوصول  تذبذب  أو 
وهو ما يتوقف على ارتفاع حدة المعارك أو 
انخفاضها وكذلك اتساع رقعتها أو انحسارها .                                                                                 
أما أكبر االنعكاسات للحرب وأشدها تأثيراً 
 " ب��األح��رى  أو  نقص  فهي  المواطنين  على 
النقدية من كل المصارف  " السيولة  اختفاء 
مهبط  وج���ود  ع��دم  بسبب  مستمر  وبشكل 
آم���ن ل��وص��ول ال��ش��ح��ن��ات ال��ن��ق��دي��ة وه���و ما 
قدرة  يدعم  جهد  لكل  قاضية  ضربة  يعتبر 
صبره  م��ن  وي��زي��د  االحتمال  على  المواطن 
أخرى  وآث��ار  انعكاسات  وج��ود  في  وال شك 
سالفاً                     ذكرناه  ما  غير  الجنوب  في  للحرب 
يحدث كل ذلك في ظل تخبط جميع بلديات 
المبادرة  ع��ن  وعجزها  الجنوبية  المنطقة 
وكذلك  ال��ح��رب  وق��ف  ات��ج��اه  ف��ي  والتحرك 
                                  . المواطن  معاناة  من  التخفيف  في  فشلها 
الخاطئة  المعالجات  بالتأكيد  ننسى  وال 
للمشكلة  الوفاق  وحكومة  الرئاسي  للمجلس 
تعقيداً  األم���ور  ت��زي��د  أن  شأنها  م��ن  وال��ت��ي 
كوارثنا  آخر  ولعّل  بحلّها  التسريع  من  ب��دالً 
في  فاجعتنا  كذلك  يكون  أن  نتمنى  وال��ذي 
ناهز  التي  الشاطئ  ب��راك  بمنطقة  شبابنا 
عدد ضحاياها  الثمانين قتيالً والزال العدد 
المفقودين  بسبب  أسف  بكل  للزيادة  قابالً 
والحاالت  المأساوي  الوضع  ذوي  والجرحى 
ومدنيين  عسكريين  األبرياء  قتل   ، الحرجة 
لهذه  الحروب  اجترار  استمرار لمسلسل  هو 
المنطقة المنكوبة في األصل وهو جريمة في 
واألدي��ان   األع��راف  كل  تعافها  اإلنسانية  حق 
وما دام األمر كذلك فقد صار لزاماً على كل 
تتنادى وبشكل  أن  الجنوب  أطياف ومكونات 
عاجل من أجل إنهاء النزاع العسكري القائم 
ومانعاً  للجميع  منصفاً  يكون  حّل  من  والب��ّد 
جميعنا  سنكون  الذي  االحتراب  من  للمزيد 

وبدون استثناء خاسرين فيه .

يحتمل  ال  الجنوب 
مزيدًا من الحروب



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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فسانيا: فرج أبو زهوة 

فسانيا :إبراهيم فرج

فسانيا: فرج أبو زهوة 

إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

 1 - أعلن أنا عفاف محمد رمضان عبدلله بأن هذا هو أسم الصحيح وليس كما 
جاء بالسجل المدني تراغن .

 1 - أعلن أنا عثمان بشير عبدالرحمن بأن هذا هو أسم أبنتي الصحيح )الصفاء( 
وليس كما جاء بالسجل المدني محروقة الشاطي  . 

جاء  كما  وليس  الصحيح  أسم  هو  هذا  بأن  عثمان   فطومة محمد  أنا  أعلن   -  2
بالسجل المدني سبها .

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

  نظم مكتب الثقافة طرابلس وبالتعاون مع المركز 
العربية  الموسيقى  ودراس���ات  للبحوث  القومي 
المالوف(    ) إضاءات حول مهرجان  بعنوان  ندوة 

بمقر المجمع الثقافي بالدعوة اإلسالمية .
وأتت هذه الندوة لتسليط األضواء حول فاعليات 
اآلراء  تبادل  ولغرض  للمالوف  مهرجان طرابلس 

واألفكار للرقي بهذا الحدث الفني 
مدير  ال���ب���وراوي  وس��ي��م  السيد  بحضور  وذل���ك 
قشوط  فتحية  والسيدة  طرابلس  الثقافة  مكتب 
دعوب  أحمد  واألستاذ  القومي،  المركز  مديرة 
القومي  بالمركز  واإلع��الن  التوثيق  إدارة  مدير 
وبحضور  العربية  الموسيقى  ودراس��ات  للبحوث 
والمتخصصين  المالوف  ف��ن  مشائخ  م��ن  ع��دد 
في هذا المجال ولفيف من المهتمين واألساتذة 

والموسيقيين .
وأدار ه��ذه ال��ن��دوة األس��ات��ذة وس��ي��م ال��ب��وراوي 
وأحمد دعوب وعبدالمنعم ابسيطة الذين أكدوا 
على أهمية الحدث الفني وإبرازه بالشكل الالئق 
المهرجان كحدث  انتظام  مؤكدين حرصهم على 
أغسطس  منتصف  ف��ي  ع���ام  ك��ل  ي��ق��ام  ث��ق��اف��ي 
الفنية  للفرق  الفني  ال��ح��ص��اد  على  واالط����الع 
ومحطة  المجال  هذا  في  والمواهب  وللمبدعين 
الثقافي  العمل  لتشجيع  والمنافسة  للتباري 
وذلك  متميزة  ال��دورة  هذه  أن  واعتبار  الداخلي 

من ناحية فتح باب التعاون المشترك بين 
للبحوث  القومي  والمركز  طرابلس  ثقافة 

ودراسات الموسيقى العربية .
وأع���رب األس��ت��اذ أح��م��د دع���وب على أن 
بصدد  نحن  ال���ذي  ال��ه��ام  الفني  ال��ح��دث 
عشر  الثانية  الدورة  إلقامة  له  االستعداد 
لمهرجان طرابلس للمالوف والذي سيقام 
من  نسعى  القادم  أغسطس  منتصف  في 
فاعلة  بصورة  المهرجان  لتقديم  خالله 
عن  ومختلفة  وم��ت��ط��ورة  ج��دي��دة  وُح��ل��ة 
من  ننتقص  ال  وال��ت��ي  السابقة  ال���دورات 
األفضل  تقديم  نحاول  دائما  ولكن  قدرها 
واألروع ولعّل أهم ما نصبو إليه هو تثبيت 
وت��ح��دي��د ش��ه��ر أغ��س��ط��س ك��م��وع��د ثابت 

النطالق المهرجان . 
كلمته  ف��ي  بّشية  عبدالستار  ال��دك��ت��ور  وأش���اد 
السابقة  ل��ل��دورات  عامة  كحوصلة  بالمناسبة 
السابقة  المهرجانات  حول  الخاصة  ومالحظاته 
وم��الح��ظ��ات��ه ل���إع���اق���ات وال��م��ش��اك��ل وت��ع��دد 
الفرق  ال��ف��رق وع���زوف  م��ن بعض  ال��م��ش��ارك��ات 
الممتازة عن المشاركات لألسباب التي عّددها .

كما كانت مداخالت الشيخ محمد خّرم واألستاذ 
عبدالله بورقيبة والشيخ عبدالله مادي تصب في 
يجب  التي  والضوابط  والمعايير  التنظيم  اتجاه 

االلتزام بها في المهرجان. 
كانت  الليبية  العائلة  ف��ن  ال��م��ال��وف  ع��ب��ارة  أم��ا 
كانت  التي  النائلي  ال��ص��ادق  لألستاذ  مداخلة 
الفن  إل��ى تسليط األض����واء ح��ول ه��ذا  ت��ه��دف 
التراثي ومالحظاته الهامة إلنجاح ما تسعى إليه 

الندوة .
والفنية  اإلداري���ة  الجوانب  ال��ن��دوة  ناقشت  كما 
الفني  الحدث  هذا  إلب��راز  والتوثيقية  والثقافية 
سادته  جو  في  الالئق  بالمظهر  وإظهاره  الكبير 
الحميمية والحب واإلخالص لهذا التراث العريق  

االستعداد للدورة )12( لمهرجان طرابلس للمالوف

لهيئة  التسييرية  اللجنة  اجتماع 
ال��ث��ق��اف��ة ب��أع��ض��اء م��ج��ل��س ال��ن��واب 
االتفاق  والموقعين على  الداعمين 

السياسي.

حوارية حول الباب العاشر من مسودة مشروع الدستور

  نظم المجلس البلدي سبها في األيام الماضية 
عن  الباحثين  ملفات  وتجميع  لحصر  لجنة 
الملفات  عدد  وصل  حيث  البلدية  في  العمل 
المستلمة إلى 4426 ملفا ، وتم ملء بياناتهم 
المنظومة  إلى  وتحويلها  المجلس  بمنظومة 

الرئيسية بطرابلس .
قال " مختار محمد الزروق " موظف بالبلدية 
المجلس  صفحة  على  أعلّنا  ال��ب��داي��ة  ف��ي   "
ومن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  البلدي 
وظيفيا  ملفاً   4426 يقارب  ما  استلمنا  ثم 
ملء  استكمال  وت��م   ، العمل  ع��ن  للباحثين 
استبياناتهم في منظومة المجلس البلدي وتم 

طرابلس  الرئيسية  المنظومة  إل��ى  تحويلهم 
،ولم يتم تقييدنا بعدد معين ، ولكن تم تقييدنا 
وواجهتنا   ، أي���ام  خمسة  وه��و  م��ح��دد  ب��وق��ت 
بعض المشكالت كعدم استكمال بيانات بعض 

الملفات.
ونّوه: لم نستلم أّي ملفات  من بعض األشخاص 
والمحسوبية  بالوساطة  نعمل  بأننا  يشاع  كما 
المهمة  استلمنا  كلجنة  عندما   ولكن نحن   ،
عاهدنا  أنفسنا بالعمل بضمير ومهنية  ، ولم 
نستلم ملفات إال بشكل شخصي أو من أولياء 
األمور فقط ، وكل ما يشاع في الشارع مجرد 

إشاعات ال أساس لها من الصحة.   

استالم  4426 ملفاً للباحثين عن العمل ببلدية سبها 

العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  أونيس،  حسن  السيد  اجتمع    
على  والموقعين  الداعمين  النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد  مع  للثقافة 
االتفاق السياسي، وذلك بفندق باب البحر بطرابلس، وقد حضر االجتماع 
والمستشارين  اإلدارات  مديري  من  وعدد   ، التسييرية  اللجنة  أعضاء 

بالهيئة. 
الثقافة  قطاع  تواجه  التي  والمشاكل  العراقيل  االجتماع  ناقش  حيث 

والشأن الثقافي في ليبيا.
وقدم رئيس اللجنة التسييرية للهيئة، ألعضاء مجلس النواب، نبذة عن 
الهيئة  بها  التي قامت  الثقافية  والمبادرات  والجهود  الهيئة،  خطة عمل 
بالمشهد  والنهوض  الوطنية،  المصالحة  دعم  أجل  من  للثقافة،  العامة 

الثقافي في ليبيا خالل الفترة الماضية.
وخالل اللقاء جرى تبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا والشؤون 
الثقافية، وأجاب رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية، على كافة التساؤالت 

التي وجهها أعضاء مجلس النواب.
وفي الختام شكر النواب رئيس وأعضاء الهيئة التسييرية على جهودهم 

المبذولة من أجل تطوير الحياة الثقافية في ليبيا.

  احتفاًء باليوم العالمي للمتاحف، أحيت مصلحة اآلثار والهيئة العامة 
للثقافة هذا اليوم العالمي الذي تحتفل به كل دول العالم يوم 18مايو 
السيد  وال��ذي حضره  بطرابلس  الخلد  بقصر  عام،  كل  من   2017
اآلثار،  مصلحة  ومدير  للثقافة،  العامة  الهيئة  رئيس  أونيس،  حسن 
ومدير جهاز الشرطة السياحية، ولفيف من المهتمين والخبراء فى 

مجال اآلثار. 
هذه  فى  للثقافة  العامة  الهيئة  رئيس  أونيس،  حسن  السيد  وأك��د 
المناسبة حرصه على دعم مصلحة اآلثار و مشاريعها، وبعثات اآلثار، 
وأكد على ضرورة بناء ليبيا بجهود أبنائها بالدراسة والعلم للمحافظة 

وإبراز ثراث ليبيا للعالم.
وأضاف بأنه من الواجب أن نبني ليبيا بأحسن صورة.

لمجتمع  شعار"المتاحف  تحت  للمتاحف  العالمي  اليوم  هذا  وج��اء 
في  ودوره��ا  بالمتاحف  االهتمام  ترسيخ  إلى  يهدف  الذي  مستدام" 

تعميق الحس الوطني وضرورة الحفاظ على الثراث اإلنساني. 
وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المتاحف الموجودة اآلن في ليبيا عددها 

يصل إلى"27"متحفاً .
بأنها معهد دائم يعمل  للمتاحف  العالمي  المجلس  وهي كما عرفها 
على جمع وحفظ الثراث اإلنساني والطبيعي والعلمي بغرض الدراسة 
والمتعة وعرض في هذه االحتفالية عدد من األوراق البحثية مصحوبة 
المتاحف  دور  حول  الباحثين  من  مجموعة  قدمها  مرئية  بعروض 

الليبية وأنواعها واستغالل المواقع التاريخية كمتاحف.
النزاعات  وق��ت  الثقافي  اإلرث  من  تحتويه  بما  المتاحف  وحماية 
المختلفة وكانت الورقة األخيرة والمهمة حول استخدام التقنية فى 

إبراز المقتنيات األثرية في المتاحف.

ال��ث��ق��اف��ة ت��ح��ت��ف��ل ب��ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي 
للمتاحف 

  أقامت منظمة اللّحمة الليبية، 
الجيش  حول  حوارية  جواد  بن 
ماتضمنته  لمناقشة  والشرطة 
م����س����ودة م����ش����روع ال���دس���ت���ور 
)الجيش  ال��ع��اش��ر  ال��ب��اب  ف��ي 
وال���ش���رط���ة( وق���د ش����ارك في 
الحوارية عدد من ضباط  هذه 
ال���ش���رط���ة وال���ج���ي���ش وب��ع��ض 
مؤسسات  ونشطاء  القانونيين 
والنشطاء  ال��م��دن��ي،  المجتمع 
الحوارية  أدار  وقد  المستقلون 
رئيس  الصقر  فضيل  السيد 
بن  ال��وط��ن��ي��ة  اللحمة  منظمة 
جواد … وناقش الحضور المواد 
من  العاشر  الباب  في  ال���واردة 
المادة 196  إلى  المادة 192 
ما  تناولت  ال��ت��ي  ال��م��واد  وه��ي 
يخص الجيش والشرطة وأثرى 
احتوى  الذي  النقاش  الحضور 

شملت  اآلراء  في  تباينات  على 
عديد النقاط التي تعتبر مهمة 
أنه  ال��ح��ض��ور على  ات��ف��ق  وق��د 
هذه  صياغة  في  قصور  يوجد 
ال��م��واد وال��ت��ي ت��ص��ل إل���ى حد 
قوانين موضوعة  تلغي  قد  أنها 
والشرطة  الجيش  تنظيم  ف��ي 
عليها  االستفتاء  ت��م  حالة  ف��ي 
تلك  تصبح  بحيث  تغيير،  دون 
القوانين متعارضة مع الدستور 

بالرغم من أهميتها.
وجود  إل��ى  الحضور  أش��ار  كما 
ت��ن��اق��ض ف��ي ص��ي��اغ��ة ال��م��واد 
ح��ي��ث ج���اء ف��ي ال���م���ادة 192 
للقوات  ال��دول��ة  احتكار  بشأن 
ال���م���ادة  ن��ص��ت  ال��م��س��ل��ح��ة و 
ال��ق��وات  ال��دول��ة  )تحتكر  على 
ويكون  األم��ن  وق��وات  المسلحة 
 …  .. ال��ق��ان��ون  بمقتضى  ذل��ك 

إل��ى آخ��ر ال��م��ادة . .( أي أن 
قوة  والشرطة  الجيش  اعتبار 
أمنية … وتناقض ذلك مع ما 
بشأن   196 المادة  في  ج��اء 
)أن  نصت  …وال��ت��ي  الشرطة 
مدنية  نظامية  هيئة  الشرطة 
تقنية انضباطية تراتبية مهنية 
المادة( آخر  إلى  ومتخصصة 

إلى  المتحاورون  أش��ار  حيث 
اعتبار  في  يقع  التناقض  أن 
الشرطة …هل هي قوة أم أنها 

هيئة مدنية؟
انعكاسات  له  التناقض  وهذا 
المتخصصون  وعلق  سلبية، 
ف���ي م���ج���ال ال���ش���رط���ة ب��أن 
ي��ت��ن��اول مسائل  ل��م  ال��دس��ت��ور 
م��ه��م��ة ت��خ��ت��ص ب��ال��ع��الق��ة بين 
القضائية،  والهيئات  الشرطة 
إدماج  إلى ضرورة  كما تطرقوا 
صياغة تحفظ حقوق وواجبات 
المتحاورون  رأى  التي  الشرطة 
ُتبنى هذه  لكي  مهمة جدا  أنها 
يحفظ  ب��ش��ك��ل  ال���م���ؤس���س���ات 
من  ويمكن  والواجبات  الحقوق 
وشرطة  جيش  تكوين  خاللها 
ال��م��ه��ام  أداء  ي��ع��ك��س  ب��ش��ك��ل 
الحوارية  وانتهت  بها،  المنوطة 
بأن تعهد رئيس منظمة اللحمة 
الوطنية بنقل هذه المالحظات 
فيها  للنظر  الدستور  لجنة  إلى 
صياغة  ف��ي  منها  واالس��ت��ف��ادة 

الدستور .
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خاص فسانيا :: إبراهيم  فرج 

      تعرضت قاعدة براك الجوية التي يتخذها اللواء 12 
بقيادة العميد محمد بن نايل مقراً له إلى هجوم شرس 
الجاري،  مايو  شهر  من  عشر  الثامن  الخميس  صباح 
بين  الجنود  عشرات  الهجوم  ذلك  نتيجة  حيث سقط 
براك  مستشفى  سجالت  احتوت  لقد  وجريح،  قتيل 
شهود  يقول  مدنيون  بينهم  قتيالً  ثمانين  على  العام 
عيان إنه قد تم تصفيتهم في محيط القاعدة من قبل 
المجموعات التي شنت الهجوم وهي تلوذ بالفرار في 

طريقها إلى مواقعها التي جاءت منها.               
هذا وال زال هناك مفقودون لم يتم العثور عليهم بعد 
حسب المعلومات التي توفرت لدينا من اللواء 12 كما 
أن هناك جثتاً يتم العثور عليها من وقت إلى آخر في 
بسبب  هلكت  أنها  يرجح  الصحراء  في  بعيدة  أماكن 
النزف أو العطش أثناء محاولة أصحابها الهرب... كما 
تم العثور على تسعة جثت بالقرب من شركة النهر في 
الطريق الرابط بين براك والشويرف األمر الذي يشير 
هذه  سلكوا  قد  الجفرة  منطقة  من  المنفذين  أن  إلى 

الطريق أثناء فرارهم.             
ويعود الهجوم إلى مجموعة مسلحة تابعة للقوة الثالثة 
حسب إفادة المتحدث باسم القوة محمد قليوان الذي 
"تمكنت من السيطرة على قاعدة براك  القوة  أكد أن 
الشاطئ )59 كم عن مدينة سبها(، بعد معارك عنيفة 

مع قوات الكرامة"، دون ذكر تفاصيل أخرى .
الثالثة أشرف تنتون،   بالقوة  القائد الميداني  كما أكد 
"ضربة  ك��ان  الشاطئ  ب��راك  قاعدة  على  الهجوم  أن 
اس��ت��ب��اق��ي��ة"، وذل���ك ع��ق��ب "م��ع��ل��وم��ات ب��ش��أن عملية 
أن  إع��الم��ي،  تصريح  في  تنتون،  وأض��اف  ال��ك��رام��ة". 
بتحشيد  تفيد  معلومات  على  تحصلت  الثالثة  "القوة 
قوات عملية الكرامة بقيادة بن نايل الستهداف قاعدة 
تمنهنت"، مضيفا أن الهجوم على قاعدة براك الشاطئ 
كان "ضربة استباقية لمنع الهجوم على قاعدة تمنهنت". 
الثالثة يحافظون على  القوة  "عناصر  أن  تنتون  وأعلن 

مراكزهم بقاعدة تمنهنت والمناطق المجاورة لها". 
وفي ذات السياق أصدر سفراء كل من الصين وفرنسا 
لدى  المتحدة  وال��والي��ات  المتحدة  والمملكة  وروسيا 
ليبيا بيانا مشتركا بشأن ما وصفوه ب�"العنف الذي وقع 

مؤخرا حول قاعدة براك الشاطئ الجوية". 
األمن  مجلس  ق��رارات  إل��ى  الخمسة  السفراء  وأش��ار 
الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرارات رقم 2213 
و2259 و2278 وبيان السفراء الخمسة المؤرخ 11 
االتفاق  دعم  على  "تصميمهم  مكررين  أبريل 2017، 
السياسي الليبي من أجل التخفيف من معاناة الشعب 
الليبي". وأدان السفراء، في بيانهم "أي جهود ترمي إلى 
تغيير الحالة في ليبيا على األرض بالقوة"، مؤكدين أن 
معاناة  ويطيل  األخير  السياسي  الحوار  "يقوض  األمر 
إزاء  بالقلق  "شعورهم  عن  معبرين  الليبي"،  الشعب 

التقارير التي تفيد بإعدام المقاتلين والمدنيين". 
ودع���ا ال��س��ف��راء إل��ى "ت��ق��دي��م مرتكبي ه��ذه األف��ع��ال 
على  األط��راف  جميع  حاّثين  العدالة"،  إلى  اإلجرامية 
من  المزيد  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  النفس  ضبط  "م��م��ارس��ة 

التصعيد".

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قبل 
قليل، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث قاعدة 
براك الشاطئ بالجنوب الليبي، وجاء بالقرار أن اللجنة 
الليبي  للجيش  األعلى  القائد  إش��راف  تحت  ُتشكّل 
وبرئاسة وزير العدل المفوض، وعضوية وزير الداخلية 
المفوض للتحقيق في األحداث األخيرة التي شهدتها 
قاعدة براك الشاطئ وتحديد المسئوولين عنها. كما 
وآمر  المفوض،  الدفاع  وزي��ر  وق��ف  على  القرار  نص 
المسؤولين  تحديد  "إلى حين  العمل  عن  الثالثة  القوة 
وزارة  وكيل  تكليف  على  نص  كما  الهدنة"  خ��رق  عن 
إلى حين  للوزارة  اإلدارية  المهام  بتسير  مؤقتا  الدفاع 

إشعار آخر.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  أصدر  السياق  ذات  وفي 
للتحقيق في  لجنة  بتشكيل  ق���رارا  الوطني،  ال��وف��اق 
وجاء  الليبي،  بالجنوب  الشاطئ  براك  قاعدة  أحداث 
القائد األعلى  اللجنة تشكل تحت إشراف  أن  بالقرار 
للجيش الليبي، وبرئاسة وزير العدل المفوض، وعضوية 
وزير الداخلية المفوض للتحقيق في األحداث األخيرة 
التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ وتحديد المسؤولين 

عنها. 
كما نص القرار على وقف وزير الدفاع المفوض وآمر 
المسؤولين  تحديد  "إلى حين  العمل  عن  الثالثة  القوة 
وزارة  وكيل  تكليف  على  نص  كما  الهدنة"  خ��رق  عن 
الدفاع مؤقتا بتسيير المهام اإلدارية للوزارة إلى حين 

إشعار آخر.
الوفاق    بحكومة  الدفاع  وزير  البرغثي،  :المهدي  وأكد 
في تصريح صحفي، أنه ضد أعمال القتل والتصفية 
التي حدثت في قاعدة براك الشاطئ، مشيرا إلى أنه 
لم تصدر أي تعليمات بالهجوم على القاعدة وأنه سيتم 
القوة  نفذته  ال��ذي  الهجوم  "مالبسات"  في  التحقيق 
الثالثة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق على قاعدة 

براك الجوية
هذا وتحصلت فسانيا على قائمة بأسماء المغدور بهم 
الجنوب  م��دن  مختلف  من  ومدنيين  عسكريين  تضم 
الليبي قائمة ليست نهائية حسب إفادة مستشفى براك 

العام 
1( أحمد امبارك علي ������ الحطية أوباري

2( محمد مختار أبوبكر مديوقو ����� الحطية أوباري
3( عبدالسالم بركة عبدالله ����� أوباري

4( جماعة محمد عبدالسالم  ����� الحطية
5( عمران فرج ���� الغريفة أوباري

6( عبدالرؤوف عمر البوسيفي ���� نسمة
7( عبدالقادر فرج بن عمر������ زليتن

8( صالح بنما����� أوباري
9( أبوبكر محمد صالح ����� تساوة

10( إدريس سعيد سعد ����� تراغن
11( هشام محمد عون ���� براك

12( مسعود حسين ����� بنت بيه أوباري
13( المهدى الشنوكي ����� بنت بيه

14( أبوبكر محمد إبراهيم ����� تراغن
15( أبوالقاسم محمد إبراهيم ����� تراغن

16( أبوالقاسم حطاب ���� بنت بيه
17( عبدالسالم إبراهيم موسى ����� فنقل

18( أسعد أبوغراره ���� تراغن
19( أحمد صالح الفيتوري القدافي ���� الزوية
20( حسن صالح الفيتوري القدافي ���� الزوية

21( مصطفى أحمد عبدالله شتوره ���� الحطية أوباري
22( عمران المدني ����� أوباري المركز

23( باسم إبراهيم مصطفى ���� الحطية
24( عبدالحليم محمد إبراهيم مرسال ���� براك

25( عبدالسالم شها ���� أوباري
26( الحاج عمران أحمد عبدالله ���� الغريفة أوباري

27( محمد عبدالرحمن مما ���� الغريفة
28( خالد محمد صالح ���� الخرايق

29( فرج أحمد الخير ���� الخرايق أوباري
30( عبدالنور حسين ���� الديسة

31( النطيف مختار طالب الكيالني ���� الغريفة
32( أمحمد إدريس الفردوي ���� براك الشاطئ

33( حامد محمد عثمان ����� الغريفة
34( شعبان ادليم مرزق

35( عبدالسالم بركة المدني ���� جرمة
36(سالم سعد السعيدي ��� تراغن

37( عبدالسالم شها ��� أوباري
38( مسعود حسين بشير العزومي ���� براك

39( ياسين محمد ���� تراغن
40( أشرف عبدالله ���� أوباري

41( أحمد سالم المهدي ���� ادليم مرزق
42( علي عرفة عرفة جبريل ��� تراغن

43( صالح خضر مختار ���� تكركيبة أوباري
44( عمر المختار أبوبكر مادقو ���� الحطية أوباري

45( علي مسعود عبدالسالم ��� الرقيبة أوباري
46( فتحي حسين محمد بن دلفي ��� تراغن

47( الطيف مختار صالحين ���� الغريفة
48( محمد عبدالرحمن إسماعيل ���� الغريفة
49( محمد إبراهيم اعليوة ��� الطاهر تساوة
50( عبدالقادر ميلود أمحمد ���� ادليم مرزق

51( عبدالعزيز عمر إبراهيم عيسى ��� حي المشاشية

52( بودي تاله تالينا، نيجيري الجنسية عامل النظافة
53( سالم خليفة أحمد عثمان ��� الخرايق أوباري

54( أسامة محمد شاغوف ��� تامزاوه الشاطئ
55( أبوبكر حسن اكنيني ��� براك الشاطئ

56( العامري حسن عبدالقادر ��� براك
57( مسعود الجدي ��� براك

58( حسن علي عبدالقادر ���� براك
59( أحمد سالم بشير ��� براك

60( إبراهيم رمضان األزهري ��� تامزاوه
61( أنور أبوبكر الزيداني ��� براك

62( أبوبكر عبدالسالم مادي ��� أشكدة
63( الوافي محمد الوافي ��� سبها

64( عبدالحميد عبدالسالم محمد سالم � ادليم مرزق
65( معتوق مسعود محمد �� سبها الجديد
66( ميالد محمد مفتاح �� الغريفة أوباري

67( أحمد محمد عبدالكريم �� بوغردقة الشاطئ
68( أشرف عبدالكريم أحمد عبدالله �� سبها الجديد

69( عبدالله أحمد عبدالله �� أوباري
70( الكيالني سعد عبدالجليل �� الخرايق أوباري

71( مسعود عبدالله مسعود العبد ��� براك
72( سامي عبدالحفيظ محمد ��� أوباري

73( حمزة أبوكيل أكرم جلغم �� زليتن
74( مصطفى علي عبدالله ��� تراغن

75( جماعة محمد عبدالسالم �� القعيرات أوباري
76( علي إبراهيم علي بن نايل ��� قيرة الشاطئ

77 ( صالح مسعود أمحمد القاسي
78 ( محمد حداد الحسناوي 
79 ( صالح بكورة الحسناوي

) 80 ( مجهول الهوية حتى لحظة تحرير الخبر
هذا، ولقد كانت الصورة والهيئة التي وجدت بها بعض 
جثت المدنيين خاصة تدل على وحشية في طرق القتل 
على  السيارات  بعجالت  الدهس  آث��ار  وج��دت  حيث 
الشاطئ  وادي  منطقة  وتأثرت   ، بهم  المغدور  رؤوس 
تعليق  وت��م  األع��م��ال  بها  وتوقفت  المؤلمة  بالواقعة 
الدراسة بها حداداً واحتجاجاً على ما حدث من أعمال 

مشينة طالت حتى األبرياء.

 قتلی  وجرحی  و مفقودون و جثث مجهولة  الهوية  في أحداث  براك  الشاطئ  الدامية 
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أ حمد الشيباني

عبد الكريم الرقيعي 

ات
جتلي

  

إال  على عمل  أهله  أق��دم  ما    
أجل  من  أنفسهم  يحرمون  إنهم  بل  حقه،  وأعطوه 
باقي الوطن، في أواخر سنة 2011 اكتظت الساحة 
الصحف  بمئات  بالتحديد  والصحفية  اإلعالمية 
المقاالت  وأصبحت  المسّميات  علينا  واختلطت 
والصحفيون  كل حدب وصوب،  من  تتساقط  غزيرة 
المطابع،  أبواب  يقفون على  الشرعية  كالعمالة غير 
أصبح الوسط الصحفي يعج باألسماء منها من يسير 
وفق منهج علمي ومهني ومنها مايسير وفق شرعية 
ثورية منحتها له األقدار، و بعد توالي السنون تبخرت 
من  وأصبحت  الصحافة  دع��اة  واختفى  الصحف 
حبر  وجف  المكاتب  رفوف  الغبار  وامتطى  النوادر، 
كثيرون  واختار  مهدها  في  األفكار  وقتلت  األق��الم 
كل  ورغم  المستحيالت،  تحقق  انتظار  في  الصمت 
األق��الم  تلك  أب��ت  والصعبة  البائسة  الظروف  ه��ذه 
القابعة في أقصى الجنوب أن تلتزم الصمت وتترك 
الوطنيين  الصحفيين  من  ،مجموعة  للعابثين  الوطن 
هو  ومنهجم  توجههم   ، فكر  أو  توجه  ألي  الينتمون 
المهنة  ش��رف  وأيضاً  الوطن،  غير  والش��يء  الوطن 
والمحافظة عليها من االندثار والزوال. قطعوا عنها 
التمويل وحرموها من أبسط حقوقها إال أنها قاومت 
والتزال تقاوم ولن تموت. واقفة في قلب الصحراء 

تحمل راية الوطن بيمينها وفي يسارها القلم.
إنها والله اسم على مسمى فسانيا

فسانيا تغذي الوطن بالموارد الطبيعية والتبخل على 
أحد وها هي اليوم تغذيه بالصحافة.

زمردة  و  الصحراء  ع��روس  فهذه  لها  احتراماً  قفوا 
الصحافة الليبية.

الجنوب  ي��زال  ال 
عنواناً للوفاء

صالح إبراهيم

  قياس الرأي العام في المجتمع 
غاية  ف��ي  قضية  أص��ب��ح  الليبي 
أن  ك��ان  ألٍي  يمكن  وال  الصعوبة 
يختزل الرأي العام في وجهة نظر 
محددة أومختصرة فعملية إجراء 
ناقٍص  حتى   أو  ك��ام��ٍل  اس��ت��ق��راٍء 
يمكّن  ال  التعبير  صح  إن  ونسبي 
)بتشديد الكاف ( المتخصص بأي 
حال من األحوال من أن يعطي أو 
يقدم للمتلقي أياً كان أيضاً صورًة 
واضحةً عن الرأي العام في بالدنا  
أن  لنا  ُحق  إذا   – التيهان  فحالة 
نسميها هكذا – هي حالة سائدٌة 
العظمى  والغالبية  العامة  ل��دى 
صورٍة  تقديم  أن  كما  اليوم  منهم 
ممكٍن  ٌغير  أمر  ودقيقٍة  واضحٍة 
في الوقت الحاضر والسبب يكمن 
في أن عملية التلقي اليومي للخبر 
أبواب  يأتي من  والمعلومة أصبح 
في  معلومٍة  وغير  معلومة  ع��دٍة 

كثيٍر من األحيان.
 ب��ل أب����واٌب ع��ن��دم��ا ن��دق��ق فيها 
من  وصفها  ف��ي  تقترب  نجدها 
المبنية  القديمة  الذعارة  حانات 
الطين  أو  البناء  أن���واع  أردأ  م��ن 
من  وغ��ي��ره  الصفيح  بعد  وفيما 
أنه  والغريب  والبقايا  المرميات 
بل  االنتباه  لشد  ال  ومزين  مطلي 
أصبح  الذي  العام  للذوق  مراعاًة 

متقلباً متغيراً .
لتلك  وال���م���رت���اد  ف��ال��م��ت��س��خ��دم 
ال��م��ب��ان��ي ال��ح��ق��ي��رة ي��ع��رف م��دى 
فيها  ال��ق��ذارة  ومستوى  ردائ��ت��ه��ا 
وفي جنباتها فما يهمه هو النتيجة 
ينطبق  ذلك  كل  والش��يء غيرها  
على ج��زء م��ن اإلع���الم ال��ي��وم و 
تأثيره المباشر كثيراً بسبب عبثية 

األداء اإلعالمي .
األدن��ى  للمستوى  وص��ل  وال���ذي   
من الناحية القيمية والمهنية رغم 
سيطرته على العقل الجمعي دون 
النخبوي وتغييبه عن مصير الناس 
وق��ض��اي��اه��م األه���م  ) ال��دس��ت��ور 
السلطة   على  السلمي  ال��ت��داول 
الحديث عن  ولنا في   – ) إلخ   …
العقل النخبوي مقاالت ومقاالت .
دورٌ  له  يعد  لم  الجمعي  فالعقل   
صعيد  على  وحتى  يحدث  فيما 
الرفض أو القبول ألي مستجداٍت 
مستقبل  يخص  وم��ا  األم���ور  م��ن 
ف��ق��د أصبح   ال��وط��ن خ��ص��وص��اً 
عاجزاً عن التعاطي مع المتغيرات 
ب��ف��ع��ل ح���ال���ة ع����دم االس��ت��ق��رار 
وحتى  وال��س��ي��اس��ي  االج��ت��م��اع��ي 

اإلعالمي.
الهيجان  م��ن  بحالة  يمر  ال���ذي   
، كما أن  ب��الدن��ا  ف��ي  ال��ت��اري��خ��ي 
حين  م��ن  النسبي  ال��ي��أس  ح��ال��ة 
ف��ت��رٍة ال  ومنذ  تؤثر  ب��دأت  آلخ��ر 
تقريباً  سنوات  الخمس  عن  تقل 
الرأي  من  واسعٍة  مساحات  على 
إعالمٍي  أداٍء  وراء  المنساق  العام 
م��ت��خ��ل��ٍف ف��االن��ف��الت ال��ق��ن��وات��ي 
ك��ان  اإلع��الم��ي  التسلح  وس��ب��اق 
ألن  تلك  التيهان  حالة  انعكاسه 
باستغالل  وال��ت��الع��ب  التناقض 
ب��ش��ك��ل موجه  ال��خ��ب��ر وت��ق��دي��م��ه 

ومدروس.
والعقل  المنطق  عن  كثيراً  ابتعد   
وبدأ وكأنه في ساحة وغى وحرب 
العمل  أن  باعتبار  فيها  ه��وادة  ال 
بدأ على قدم وساق وراء الكواليس 
على  العمل  فكان  أمامها  من  أما 
ومطليٍة  مرصعٍة  مذيعة  إطاللة 
من  تختفي  أن  حد  بلغ  وحواجٍب 

على الشاشة واستبدلت ب��� ) توتو 
توتي تاتي … عند أول مزينة الخبر 

اليقين …  !!! ( .
وليست  ل��ل��ع��ي��ان  واض��ح��ة  وه���ي 
الظهور  قبل  فيما  منمقة  باطنة 
أمام الشاشة الواضحة بشيٍء من 
الديكور وقليل مما جادت به محال 
الزينة التي أصبح ارتيادها نخبوياً 
في  واألس��ع��ار  ال  كيف   – أي��ض��اً 
أما في األرض فهناك  السماء – 
ومذيعات  لمذيعين  إعالمٌي  أداء 
خرجوا علينا فجأة وبال مقدمات 
أو إعداد فني أو تهيئة نفسية كي 
لخبر  المتعطشون  الناس  يتقبلهم 
ح��االت  تحدث  ال  وك��ي  يريحهم، 

تقيٍؤ أمام الشاشات.
 )هل تعلمون لماذا يحدث ذلك؟ ( 
الناس  فأغلب  واض��ح��ة  اإلج��اب��ة 
نظاماً  األخيرة  اآلونة  في  يتبعون 
ما  نوعاً  حاٌد  وهو  قاسياً  غذائياً 

إقتداًءً بما قالته العرب قديماً
ورغ��م   ) بطل  ال  أخ��اك  مكره   (  
على  المتلقي  أدمن  فقد  ذلك  كل 
أن يتابع قناًة بعينها يحبها وتحبه 
ويقتنع بخبرها ولهجتها حتى وإن 

كانت طوارئية أحياناً.
ذاك  ف��ي  ضالتها  وج���دت  فقد   
طاسة  معه  مصطحباً  المتكيء 
الشاهي األخضر ) وناقصة سكر 
أقصد  الفتاة  تلك  وتقدم   ) طبعاً 
المذيعة أو ذاك الخارج من صالة 
الحالقة مباشرًة له الحلول ولكل 
ومؤجلة  نظرية  )ح��ل��ول  مشاكله 
طبعاً ( و) إن غداً لناظره قريب (

صباحاً  بيته  من  الليبي  فيخرج   
على أنغام فيروزية على محطات 

اإلف إم المحيرة من كثرتها 
 ) ومين ما يحب أغاني  فيروزو 

صباحاً (.
 وصاحبنا بمعنوية عالية ونشاٍط 
زائٍد المثيل له حتى أن ردة فعله 
قد تكون استفزازية تجاه اآلخرين 
أحياناً  إي��ج��اب��ي��ةً  ورب��م��ا  أح��ي��ان��اً 
أخ��رى كل ذل��ك من ف��رط تفاؤله 
كان  ال���ذي  ال��ع��اج��ل  ذل��ك  نتيجة 
ينتظره على جمر كجرعة مهدئة 
والوطن وحده من يدفع ثمن ذلك 

) العاجل (.
األطباء  يفهمني  ال  أن  أرج��و   (  
ال���ب���ي���ط���ري���ون ب��ال��خ��ط��أ ألن��ن��ي 

استخدمت مصطلحاً طبياً  ( .
فهم  ب��الدي  ف��ي  البشر  بنو  أم��ا   
إيقاع  على  م��وزون  برتم  مسّيرون 
ردة  ت��ك��ون  ك��ي  وممنهج  ت��رات��ب��ي 
تأخذ  ومنتظرة  م��ع��روف��ةً  الفعل 
لتصل  حيناً  النابئة  الكلمة  شكل 
حيناً  المسلحة  االشتباكات  إل��ى 
بسبب  ح��اض��رٌة  والتضحية  آخ��ر 
الناعم  الخبر  أو  ال��ع��اج��ل  ذل��ك 

المسموم .
حديثة  ليست  المسألة  أن  وبما   
أصح  بمعنًى  أو  بالليبيين  العهد 
الليبيون ليسوا حديثي عهد بهذا 
اإلعالم في  الجنوني مع  التفاعل 
تجاوز  قديم  تفاعل  ألن��ه  بالدنا؛ 
أي منذ  ت��ق��ري��ب��اً  األرب��ع��ي��ن س��ن��ة 
البيت  إل��ى  التلفاز  جهاز  وص��ول 

الليبي عموماً على أقل تقدير.
غ��ي��ر أن اإلع�����الم ال��ق��دي��م ك��ان 

محدوداً.
 من حيث إنتاج المادة اإلعالمية .
بدأت  فقد  اليوم  أّما  كّماً  وكيفاً 
لنا أشكاٌل وألواٌن  تسر الناظرين،  
والليبيون بعموم الحال ومن فرط 

وطنيتهم سّماعون.

الميم (  للخبر والذي   )بتشديد 
سرعان ما يترجم لفعل قد تكون 
حينها  يصبح  مقابلة  فعل  ردة  له 
الخبر قد آتى أكله مباشرًة – وهو 

المطلوب – .
وبحسن  إيجابية  ب��روح  ذل��ك  كل   
وبطريقة  العامة  لدى  معهود  نية 
من  يصدر  ما  أن  باعتبار  سريعة 
بشحمها  الحقيقة  ه��و  ال��ت��ل��ف��از 
إيصالها لمن  ينبغي  التي  ولحمها 
أو غرر  أدار ظهره  أو  ثقل سمعه 
به ولكي اليجرفه التيار فعليه أن 
المعني  فمصلحة  بسرعة  يسمع 
وقد  حامله  تهم  الخبر  بسماع  
يكون أخوه أو صاحبه أوج��اره أو 

)ولد عم جار خالته !( .
وهي عالقات حّية لدينا والحمد 
عوامل  حتى  فيها  تؤثر  ول��م  لله 
غ��ي��اب  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال  ال��ت��ع��ري��ة 
وتغلبنا  قاومناها  التي  التغطية 
عليها بالجلوس ومحاولة االتصال 
لفترات طويلة  نعم نحن الليبيون 

حنونين جداً .
بعض  أن  ب��دل��ي��ل  بعضنا  ون��ح��ب 
في  وتمرح  تسرح  التي  القنوات 
أو  أو ش��رط  قيد  وب��ال  ال��ف��ض��اء 
يتناسب  بما  عملها  ينظم  قانون 
أصبحت  العام  ال��ذوق  سيادة  مع 
عشرية في طبيعتها أخذاً ب� ) اللي 
تعرفه خير من اللي ماتعرفاش ( .
بعدد  اكتفت  قد  القناة  أن  حتى 
يكفي  الجمهور  من  أيضاً  محدٍد 
ألن يكون مؤثراً في المشهد  كما 
من  ع���دداً  لنفسها  ات��خ��ذت  أنها 
والناشطين  السياسيين  المحللين 
وخبيراً  بعينهم  واالستراتيجيين 
علينا  يخرجون  واح���داً  عسكرياً 

في قنوات بعينها.
 واألدهى من كل ذلك هو خروجهم 
قليلة  ليست  ول��س��اع��ات  اليومي 

وبتكرار غير طبيعي  
)شنو المقااااااااااابلللللللللللللل؟!( 
مقنعة  إلجابة  أحتاج  لي  بالنسبة 
تهجماً  أو  ل��رأي��ي  ان��ت��ق��اٍداً  وليس 
فاليوم االنفالت في إبداء اآلراء  
استثناء ما  وب��ال  للجميع  مكفول 
تحتاجه القناة عندنا اليوم هو لون 
للّون األحمر من  أحمر وبقدر ما 

جاذبية للذكور غريزياً .
يكون  وعندما  الشاشة  على  فهو 
ج��اذب��اً  ي��ك��ون  ال��ع��ري��ض  بالبونط 
الحمر  ال��ش��االت  لحامالت  حتى 
أنفسهن من األخوات والبنات ووو 

غير ذلك كثير .
كيف ال وه��ن أخ��وات ال��رج��ال – 
باألحمر  الملون  الخبر  أن  المهم 
ق��د ح���رك غ��ري��زة ال��ت��ل��ق��ي ل��دى 
وتكتمل  وال��م��ش��اه��دة  المشاهد 
ألن  الخبر  م��ع  التفاعل  مسألة 
قد  التفاعلية  المعادلة  ش���روط 
طويالً  يكون  لن  والوقت  توفرت 
ال��ت��ف��اع��ل ف��ه��ي لحظة  إلح����داث 

قصيرة وعواقبها وخيمة .
 وأشد ما يؤسفني عندما أشاهد 
على  ومنقوالً  مباشراً  برنامجاً 

الهواء وعبر األقمار الصناعية
 ) وال���ك���ل ي��ع��ل��م ت��ك��ل��ف��ة ال��ن��ق��ل 

الفضائي ! ( .
أما  موضوع الحلقة فهو مستهلك 
أو  الشباب  لدى  البلوغ  كعالمات 
إح��داث  على  الفيسبوكية  اآلث��ار 
الجامعة  طالبات  ل��دى  االكتئاب 
العملية  ف��ي  وأث���ره  ال��ح��ج��اب  أو 
وارتباطه  النقاب  أو  التعليمية 
ب���ال���م���م���ارس���ات ال���خ���اص���ة ف��ي 

ال��م��ج��ت��م��ع 
وم�����ا ت��ح��ت 
ال���ح���ج���اب 

والنقاب
اآلث������������ار   
ال��ج��ان��ب��ي��ة 
ل��ل��ب��ول��س��ت��ر 

المستخدم في صناعة المالبس 
ل���ي���س م��ن  ال����م����ع����ذرة ه������ذا   (
البوتوكس  ع��ن  عندي( ناهيك 
كيف  ال��ب��وت��وك��س  م��ا  أدراك  وم��ا 
ال وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��ل اإلذاع����ي 
وال��ت��ص��وي��ر ت��ح��ت��اج م��ك��ي��اج��اً في 

بعض األحيان حتى للرجال .
 وهنا يكونون كالمتشبهين بالنساء 

حسب رأي الفقهاء .
) وه����ي م���ن م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��ل 
التلفزيوني واإلعالمي عموماً وهو 
أمر من الناحية الفنية التصويرية 
مكمالً  ويعتبر  ومستساغ  معروف 

لألداء اإلعالمي(.
أي��ه��ا ال����ذوق ال��ع��ام : وأن���ا أق��ف 
اح��ت��رام��اً  مكاني  ف��ي  اس��ت��ع��داداً 
نفسي  في  لمكانتك  وتقديراً  لك 
وإدراك��اً ألهميتك كنت أتمنى  أن 
إنجاز  على  القنوات  ه��ذه  تعمل 
إعالمي  وخطاب  وطني  مشروع 
ويوحد  العام  ال��رأي  يجمع  وطني 
على  المدني  المجتمع  مؤسسات 
يجتمع  رئيسية  أه����داف  جملة 
في  كلها  وت��ص��ب  الجميع  عليها 
وما  والمواطنة  المواطن  مصلحة 
الشعب  أبناء  يوحد  أن  شأنه  من 
ال��واح��د ع��ل��ى ب��ن��اء دول���ة مدنية 

دستورية .
ال���م���ع���ذرة أي���ه���ا ال������ذوق ال��ع��ام 
المتطورون  أول��ئ��ك  سبقنا  فقد 
طرف  بين  ببراعة  والمتحركون 
وآخر تجمعهم المصلحة الضيقة 
والحاجة إلى إحداث شرخ وطني 
له  ت��وف��رت  وإن  لملمته  يصعب 
هو  ال��ذي  فالوقت  الحل  أدوات 
وح��اداً  ط��وي��الً  سيكون  كالسيف 
لك   : العام  الليبي  ال��ذوق  … أيها 
ولك  وتقديري  احترامي   خالص 
كل اهتمامي وتحياتي فربما تهت 
كما تاه غيري ألكتب هذه السطور 

ولربما بالليبي.
 )ي���ح���رج( خ��وت��ن��ا اإلس��الم��ي��ي��ن 
كالمي  من  البعض  يصنفهم  كما 
كما  العلمانيين  خوتنا  ح��ّت��ى  أو 
أسألك  ولكنني  غيري  يصنفهم 

أيها الذوق العام سؤاالً .
في  أنفسهم  الليبيون  وج��د  هل   
التيهان  أن  أم  التيهان  مستنقع 
ليبيا  في  ضالته  وج��د  ال��ذي  هو 

الليبية ؟ 
ذاك  ك��ل  روح حسم  غ��اب��ت  ه��ل   
اإلشكال عن النخبة الوطنية التي 
يمكنها أن توفر حلوالً من الناحية 
من هذا  األقل بدالً  الفكرية على 
البيت  داخ���ل  المصنوع  الضياع 

الواحد  ؟ 
عن  الليبية  النخب  ع��ج��زت  ه��ل 

التواصل .
فيما بينها وتقريب وجهات النظر 
أمام مصلحة الوطن أوالً قبل أي 
مرجعية أخرى أم أن البقر تشابه 

عليهم  ؟ 
وصلت  قد  مجتمعنا  بيئة  أن  أم   
السوداني  الشاعر  ب��ه  تنبأ  لما 
المرحوم محمد الواثق يوماً عندما 
درمان  قائالً :      أم  مدينته  هجا 
واستحكم  ب��ه��ا  ال��خ��م��وُل  ” ح���ط 

الضجُر  ” ؟     .

التيهان والرأي العام في ليبيا  .. من وجد ضالته في اآلخر ؟ 

ميليشيا  الت��خ��ت��ل��ف  ب��ل��دي  ف���ي 
ال���ج���وع ع���ن م��ي��ل��ي��ش��ي��ا ح��رب 
السالح فالكل يمارس القتل على 
الظروف  اختلفت  وإن  طريقته 
الحالتين  واألسباب فالمهمة في 
فالمتجول   ، القتل  عن  التخرج 
الوهلة  من  المدينة  ش��وارع  في 
األول�����ى ي��ص��اف��ح��ه وي���رح���ب به 
وهو  اللعين  والجوع  الفقر  شبح 
أبوابها  والرحمة  هوادة  بال  يدق 

وأبواب بيوت الفقراء فيها ، فالجوع والحاجة والفاقة تراه 
يالمس تلك الوجوه البائسة فترسم بدقة متناهية تفاصيل 
ش��وارع  بهم  ت��زدح��م  أن���اس   ، الباهتة  ال��ص��ف��راء  المالمح 
أو  طائشة  رصاصة  مع  موعد  بال  منهم  كان  فمن  المدينة 
في أعداد قوائم الخطف اليومية أوقديفة عابثة فهو ضحية 
 ! المريح  بالتقسيط  موته  ك��ان  وإن  القاتل  الموت  لشبح 
الموت  حتى  الضحية  استنزاف  على  ق��ادر  لعين  شبح  إنه 
تعني  ما  بكل  مأساوياً  فيه  الوضع  أصبح  بلد  في   ، جوعاً 
الناس  بحياة  ،فالمتاجرة  األصعدة  كل  على  ومرعباً  الكلمة 
الملحوظة  القلة  و  الطبيعة  والموارد  والغاز  النفط  بلد  في 
ًاليخضع  واقع  إنه  الجوار  بدول  مقارنة  السكان  تعداد  في 
. أوالعقل  للمنطق  والحتى  البشر  لضمير  وال  القانون  إلى 
 مما جعل م��ن ذل��ك ال��غ��الء ال��وح��ش ال��ك��اس��ر ال���ذي دفع 
وعن  المدبر  القهري  الجوع  من  متقدمة  لمراحل  باألغلبية 
السياسي  العامل  بأن  نكران  يمكنه  أحد  ال  حيث   ، قصد 
فانتشار   ، اقتصاديا  السبب  يكون  أن  قبل  ورائ��ه  من  هو 
ل��وح��ش ق��اه��ر سببه ارت���ف���اع سعر  ت��ح��ول  ال���ذي  ال��غ��الء 
الذي  الموازية  السوق  في  الليبي  الدينار  مقابل  ال��دوالر 
. السيولة  ف��ي  ظاهر  ش��ّح  م��ع  عليه  المتعارف  ك��ل  تعدى 
تاجر حرب مستغالً  إلى  يتحول  التاجر  من  ما جعل  وهذا 
وحليب  وال��غ��ذاء  ل��ل��دواء  جشعه  وص��ل  وم��راب��ي��اً  ومحتكراً 
الديني  الواعز  ومتجاهالً  األمني  الواقع  مستغال  األطفال 
ومؤسسات  المجتمعي  الوعي  غياب  ومستغالً  واألخالقي 
الموجودة  المستهلك  حماية  منها  التي  المدني  المجتمع 
مقاطعة  على  للمواطن  الفعلية  القدرة  وع��دم  فقط  اسماً 
ت��ل��ك ال��س��ل��ع ال��ت��ي ت��دخ��ل ال��س��وق ب��ال رق��ي��ب أو حسيب 
والتخضع للمعايير المتبعة ،فمن ينقذ الفقراء من هؤالء ؟!

لقد شهر الجوع سيفه !
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إشراف: أبوبكر مصطفى

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

  ولقد اعتقد كاتبنا الفاضل بأن السلطة 
المعرفية واالنفعالية التي تم تكريسها في 
العقل بشكل صميم لهذا التصور المشّوه 
عن  المسؤولة  ه��ي  اإلل��ه  ع��ن  والمختل 
السائدة  العربية  الثقافة  ريشة  تحريك 
وعباده  اإلله  بين  العالقة  لترسم خريطة 
والتقليدي  القديم  الهيكل  في  هي  كما 
صفراء  خريطة   ، المتداول  الدين  لهذا 
جماٍل  أو  لحسٍن  فيها  حياة  ال   ، شعثاء 
كل ش��يء س��وى من خطوط  ، خالية من 
معادلة  إلى  ترجمتها  يمكن  قاتمة  سوداء 
)استعباد مطلق  مفادها  الوضوح  شديدة 
مقابل   ، مطلقة  وغلبة   ، مطلق  وقهر   ،
عبودية مطلقة ، وانقهار وانهزام مطلقين(  

حيث ال مكان لعالقة أخرى . 
إنها األحادية الشاملة والكاملة والحاسمة 
ومن  وال��م��راوغ��ة  ال��ت��ردد  تقبل  ال  ال��ت��ي 
الطبيعي أن يضمحل في مثل هذه العالقة 
لثنائي مقابل يمكن  ، أي وجود  األحادية 
إذ   ، محترماً  أو  متسامحاً  كياناً  اعتباره 
اإلطالق    الكيان على  لهذا  ذاتية  قيمة  ال 
وهذه العالقة تكشف عن حقيقة محددة 
العالقة  هذه  في  األول  الطرف  أن  وهي 
يمتلك الحق كل الحق في أي شيء ، بينما 
الطرف الثاني الغائب في األساس فليس 

له الحق في أي شيء ومن أي جهة !!
والهيمنة  المطلق  السلطان  منطق  إن��ه   
 ، أب��داً  ترحم  وال  تعذر  ال  التي  الطاغية 
الخالي  ال��رب��ع  ص��ح��راء  ه��ي  كما  تماماً 
اإلله  صانع  األع��راب��ي  يجوبها  ك��ان  التي 

المزيف!!
الحق  اإلل��ه  عن  شوهاء  تصورات  وتلك   
أيضاً   ويسائلها  ب��ل   ، الكاتب  يرفضها 
وهيمنته  وسلطانه   ، تعالى  الله  فقدرة 
وجبروته ، مقرونة بالعدل والحكمة ، كما 
أن سطوته وقوته وعظمته مقرونة بالكرم 
والتجاوز والرحمة ، وليس كما هو الحال 
عند شيوخ القبائل وُك�ّهانها ، أو سالطين 
بني العباس واألتراك وأمراؤهم ، والذي 
على  إل��ه��ه  بصنع  ال��ع��رب��ي  العقل  ت��وج��ه 

نموذجه الميثولوجي والتاريخي 
ويرفضها  ينكرها  كاتبنا  ف��إن   ، ول���ذا   
ويسائلها ، ويرفض معها - بطبيعة الحال 
- امتدادها الطبيعي جداً ) وهي الشريعة 
المقدسة  الشريعة  أنها  المّدعاة  الفقهية 
في نظر أصحابها ( ، ويرفض بالتالي ما 
تصورات  من  عليها  يتأسس  و  يؤسسها 
إطار  في   ، ومفاهيمية  وفقهية  عقدية 

الثقافة الدينية الرائجة . 
فهذه الشريعة المعطاة - حسب األستاذ 
، تعاني  إنما هي شريعة بديل  النيهوم - 
بالشريعة  التالعب  ف��ي  ح��اّد  ت��ورط  م��ن 
المسخ  درج����ة  إل���ى   ، ال��ح��ق��ة  اإلل��ه��ي��ة 
المّدعى  الحوار  فهذا   ، إذاً  والتحريف  
السائدة  الدينية  الثقافة  تقيمه  وال��ذي 
آثارٌ  عليه  وترتب  تعالى  الله  شريعة  مع 
عميقة وجذرية علمية وعقدية وفقهية... 
إل���خ... إن��م��ا ه��و ف��ي حقيقته ح���وار مع 
شريعة مزيفة منحولة  ال تعبر واقعياً إالّ 
اإلسالم    قبل  العربي  المجتمع  حالة  عن 
والثقافي  والسياسي  التاريخي  وامتداده 
بل   ، اإلس��الم  بعد  واالجتماعي  والديني 
عن تمثيل حّي - غير أنه متمّوه - للحياة 
إبّ��ان  والثقافية  واالجتماعية  السياسية 
حكم سالطين بني أمية وبني العباس ، أو 

حتى العثمانيين السالجقة!!
فالشريعة المقدمة إلينا على أنها شريعة 
 - ال��ك��ات��ب  رأي  حسب   - سبحانه  ال��ل��ه 
أمين  ان��ع��ك��اس  الحقيقة  ف��ي  ه��ي  إن��م��ا 
االجتماعية  ال��ق��وى  ل��ع��الق��ات  وطبيعي 
وال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي ، 
وماهية  النوعي  وثقلها  توزيعها  وكيفية 

الصراعات والهواجس التي تؤطر حركتها 
ثقافة  إط��ار  في   ، الخلف  من  تدفعها  أو 
المجتمع العشائري بأبعادها األخالقية و 
الميثولوجية واالجتماعية  إلخ ... هذا كلّه 
في نظر الكاتب قد تمت بلورته ونسجت 
خيوطه وتمت ترجمته إلى شريعة شفوية 
ُثمَّ مكتوبة ، تحاكي بإصرار وعناد شريعة 
عز  إليه  نصها  وتنسب  بل  الحقة،  الله 
وجل شخصياً غير آبهة أبداً بما يبدو من 
تناغمها العجيب مع واقع العرب التاريخي 

.
ُتبدي   - الكاتب  - حسب  الشريعة  فهذه 
بشكل ال لبس فيه أدق التفاصيل لعالقات 
واآلليات  ولالستراتيجيات  بل   ، القوى 
 ، االجتماعي  ال��ص��راع  في  المستخدمة 
أجوائها  من   تفوح  التي  التفاصيل  تلك 
رائحة البداوة وقيم الصحراء ، وتحتويها 
مناخات االستبداد السياسي ، واإلقصاء 
بين  ما  المتبادل  والثقافي  االجتماعي 
لموازين  النوعي  الثقل  بحسب   ، الفئات 
ال���ق���وى وت���وزع���ه ف���ي ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي 

اإلسالمي .
 ف���اآلل���ي���ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
عمق  ف��ي  الثاوية  والدينية  والسياسية 
البنية التاريخية للشخصية العربية ، قد 
الواعية  الثقافة  بالفعل على سطح  طغت 
واق��ع  م��ن  وظيفتها  ل��ت��م��ارس  ال  ول��ك��ن 
في  اإلنسانية  للحركة  الطبيعي  االمتداد 
الحياة كشخوص تعيش في إطار الزمان 
والمكان والتحدد بظروفه وضروراته إنما 
لتمارس وظيفتها كشريعة مقدسة من�زلة 

من فوق سبع سموات..!!
وتمدد  والتسلط  القهر  آليات  فسريان 
عالقات االستبداد السياسي واالجتماعي 
ب��ك��اف��ة أب���ع���اده���ا ال��ع��ش��ائ��ري��ة األب��وي��ة 
المطلقة  أو بمفهومها السلطوي الفردي 
خالل  من  طافحة  تبدو    ) )التوتاتالري 
أنها  أس���اس  على  المصاغة  ال��ن��ص��وص 
الباطل  يأتيها  التي ال  المحكمة  الشريعة 
من خلفها وال من بين يديها كما أن آثار 
التي كانت مسيطرة على  عالقات القوى 
الواقع االجتماعي والسياسي والثقافي... 

إلخ .
قد أطلت برأسها بشكل سافر لكل قارئ 
لديها  ما  أدّق  مبرزة  التاريخ  في  متمعن 
في  استخدمت  قد  وتكتيكات  أدوات  من 
الصراع ، وهذه أيضاً كانت قد طغت على 
واجهة الشريعة المّدعاة كنصوص مقدسة 
فالتغييب واإلقصاء واإلرهاب والتشويش 
واالختزال الكياني والتضخيم األسطوري 
العقائدي  والتنويم  السحري  والتعميه 
التشوهات  وش��ت��ى  وال��ع��ق��ل��ي  وال��ف��ك��ري 
المسلكية واألخالقية التي تتخلل الصراع 
االجتماعي والسياسي العالئقي في واقع 
بقّضه  حاضر  ذلك  كل   ، العربي  التاريخ 

وقضيضه في هذه الشريعة المنحولة !
، فكل ما هو أمامنا يظهر لنا بجالء  إذاً 
جلد  تحت  المستترة  العربية  البنية  أن 
ال��ن��ص��وص ب��ش��ك��ل ع��ض��وي ه���ي ذات��ه��ا 
سلطاتها  تمارس  التي  الحقيقية  السلطة 

على امتداد خارطة الشريعة المدع�اة .
هذه  إل��ى  ال��راح��ل  كاتبنا  ت��وص��ل  ول��ق��د 
بمعونة  وال��ج��ذري��ة  ال��خ��ط��ي��رة  ال��ن��ت��ائ��ج 
أحدهما  الوظيفة  في  مختلفين  منهجين 
منهج  واآلخ���ر  التاريخي  التحليل  منهج 
التحليل البنيوي ، باإلضافة إلى استعانته 

بعلم األديان المقارَن .
حيث قادته طريقته الخاصة في توظيف 
هذه  أن  اعتبار  إل��ى  األدوات  ه��ذه  مثل 
أنها  على  والمقدمة  المعطاة  الشريعة 
الحميد  الغني  وهو  سبحانه  الله  شريعة 
ليست سوى شريعة األعراب واإلقطاعيين 

العباس  وب��ن��ي  أم��ي��ة  بني  سالطين  م��ن 
وغيرهم !!

إذاً فإن هذه الشريعة البديل - في نظر 
النيهوم - ليست سوى " مدونة تاريخية" 
ت��ع��ب��ر ع���ن واق����ع اج��ت��م��اع��ي وس��ي��اس��ي 
واق��ت��ص��ادي وع��ق��ائ��دي خ��اص ، ب��ل إنها 
ليست سوى جفراً يضم تعاليم وتوجيهات 
ليس لها من فضيلة سوى تدعيم الجهل 
بأسباب  وإم���داده  واالن��غ��الق  والتعصب 
الحياة واالستمرار ، والدعوة بإصرار إلى 
الثقافات  في  واالختالف  التنّوع  اعتبار 
وأنماط التفكير ضرباً من ضروب الشقاق 
والزندقة التي تهدد الّدين والدنيا معاً !!

دامياً  وألماً  تأرقاً  يبدي  الراحل   فكاتبنا 
ألمر األمة ، وِلما آلت إليه أحوالها ، ويشّده 
هّم الحياة الكريمة اآلمنة الصالحة التي 
السائد  المفهوم  لهذا  يمكن  ال  أنه  يرى 
إنه  بل  أب��داً  لها  يؤهلنا  أن  ال��ّدي��ن  ح��ول 
إلى   – المقدس  تحت غطاء   – سيقودنا 
و  والفساد  التخلف  عوامل  كافة  تأسيس 

االنحراف !!
فهل ينتظر حتى تستيقظ األمة من سباتها 
تجديد  إل��ى  وتلتفت  جهودها  وتتظافر 
دينها الذي عاله تراب األوهام واألساطير 
، وغطاه مبدأ الصراعات وعقلت قوائمه 

حّمى الجهل والتعصب واالنغالق !؟
ينقضي  قد   ، المنال  بعيد  وال شك  هذا 
خطوة  فيه  نخطو  أن  قبل  ويفنى  العمر 

واحدة ال خطوات!!
أم هل يروم الوضع ويتأقلم مع المصائب 
ال��م��ت��الح��ق��ة وي��ه��ض��م ك���ل م���ا ت��ج��ود به 
تسقطها  ال��ت��ي  المخيفة  ان��ع��ك��اس��ات��ه��ا 
الثقافة السائدة على الّدين ، ويزّور عقله 
المنحول  الدين  هذا  ليستمرئ  ويسحره 

ويستسيغه !؟
والرفض  التمرد  وضعية  يختار  هل  أم   
ليستريح   ، برمتها  القضية  مع  والقطيعة 

من هموم األمة والدين معاً !؟
 أم يصمم على اإلقدام والمغامرة ضارباً 
بكل ما ال يتوافق مع المهمة التي يجب أن 
يهب نفسه ألجلها عرض الحائط مضحياً 
من  ال��م��رء  ب��ه  يحظى  أن  يمكن  م��ا  بكل 
جراء تآلفه وتالؤمه مع السائد ومن جراء 
الحظوة   أو  المكانة  ، لتحصيل  له  التملق 
الهموم  الخالية من  الحياة  األقل  أو على 

والمنغصات !؟
 و لكن كاتبنا قد اختار الطريق األصعب 
وال��م��وط��ئ ال��وع��ر ال����ذي ي����راه م��الئ��م��اً 
ق��راره  واستقاللية  وكرامته  لطموحاته 
الخالق  أم��ام  تامة  المسؤولية  ��َل  وت��ح��مَّ
والمخاليق دفعة واحدة ودونما تقسيط .

 إذاً فقد اختار طريق المواجهة والصراع 
ما  كل  ومع  التقليدي  الديني  الهيكل  مع 
يكمن وراءه من قوى اجتماعية وسياسية 
وأُط��ر  ق��واع��د  م��ن  يمتلكه  وم��ا  وثقافية 
مرجعية مؤسسة ، وسلطان ثقيل متمدد!!
 وهذا وال شك ليس بالمهمة المتواضعة 
ضخمة  مهمة  ه��ي  إن��م��ا  الهامشية  وال 
وخطيرة ، وجذرية ، البّد وأنها ستنطوي 
على ض��رورات وش��روط ال يمكن للكاتب 
عمله  ُع��دَّ  وإالّ  واستيفاؤها  توفيرها  إالّ 
، ومجانياً ال يحظى  هذا عمالً اعتباطياً 
بأي قدر من االحترام والتوازن الالزمْين 

للعمل العلمي الرصين .
ونحن ال نشك  أبداً بأن عمالً على هذه 
الدرجة من الجذرية والخطورة ، البّد  وأن 
مرجعيات  تأسيس  ض��رورة  على  ينطوي 
ومعايير جديدة بدل المرجعيات والمعايير 
التي سيتم اإلطاحة بها وإالّ فكيف له أن 
يبني تصوراته ويؤسس مناهجه التي يريد 
الوعي  في  األساسية  النواة  تكون  أن  لها 

الجديد الذي يدعونا إليه ؟

الكاتب  أن  نعتقد  التي  الخطوات  وأولى   
ال���راح���ل ق���د ات��ج��ه إل��ي��ه��ا ه���ي ت��ق��وي��م 
االنحراف المفاهيمي القائم بالعالقة ما 

بين الرب والعباد .
المفترضة  الكيفية  نتعرف على   فدعونا 
لصياغة هذه العالقة على ضوء ما أمدنا 
قد  كانت  ومفاهيم  أفكار  من  الكاتب  به 

تناثرت في ثنايا الكتاب .
َسة  كشف المفاهيم المؤسِّ

األخطاء  واالنعكاسات
 لقد تأّسست خلفية الكاتب والمفاهيمية 
تعديل  على  وت��ح��دي��داً  وض��وح��اً  األك��ث��ر 
لحق  ال���ذي  المنحرف  المائل  ال��م��ي��زان 
ما  القائمة  العالقة  في  السائد  بالتصور 
جذري  بشكل   ، والمخاليق  الخالق  بين 
وذلك   ، المصالحة  وال  الترقيع  يقبل  ال 
المنحول  التصور  تصحيح  من  انطالقاً 
عن الله تعالى ، عن طريق رؤيته عز وجل 
من منظور الكمال والغنى المطلق ، عوضاً 
عن رؤيته من منظور بعض صفاته وجعلها 
بمثابة الصورة الكاملة للذات اإللهية كما 
هو واقع في التصور الرائج عن اإلله في 

الهيكل الديني التقليدي.
االنحراف  إلى تصحيح  االتجاه  ثم   ومن 
بين  ال��ع��الق��ة  طبيعة  ف��ه��م  ف��ي  ال��س��ائ��د 

الخالق والمخلوق . 
انطلق في تأسيس عمله هذا على  ولقد 
ال��ص��ارم  التمايز  تعتمد  علمية  ق��اع��دة 
تم  ال��ت��ي  والحقائق  ال��ت��ص��ورات  بين  م��ا 
المقابلة  استخدام  طريق  عن  تحصيلها 
والزمه  وض��ده  الشيء  بين  ما  المنطقية 
المقابلة  ه��ذه  على  المترتب  المنطقي 
وبين الحقائق والتصورات المتحصلة عن 

طريق المقابلة المسقطة .
منطقية  وت���ص���ورات  ح��ق��ائ��ق  ف���األول���ى   
ومباشرة ، بالتالي فهي يقينية بالضرورة 
المطلق  الكمال  مفهوم  بين  كمقابلتنا 
وقهر  وقدرة  يتضمنه من غنى  وما  لإلله 

وجبروت وقوة .
ومفهوم النقص البشري وما يتضمنه من 
عجز واحتياج وضعف وانقهار وَصغار.إلخ  
فهي مقابلة منطقية بديهية وأولية ، وما 
يلزم عنها من حقائق وتصورات هي أيضاً 

مباشرة ومنطقية .
 كقولنا بعدم قدرة المخلوق على معاجزة 
ال��خ��ال��ق ، أو ع���دم إم��ك��ان��ه االس��ت��غ��ن��اء 
تم  وحقائق  ت��ص��ورات  فهذه   ، مثالً  عنه 
تحصيلها باستخدام المقابلة المنطقية .

طريق  ع��ن  تحصلت  فقد  الثانية  أم��ا   
مفتعلة  مقابلة  وهي  المسقطة  المقابلة 
وبين  بينها  ما  التطابق  تدعي   ، متوهمة 
نفسها  تقدم  حيث  المنطقية  المقابلة 
كالزم منطقي ومباشر للمقابلة المنطقية 
ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ت���ك���ون ف��ي��ه م��ج��رد 
وحقائق  ل��ت��ص��ورات  إسقاطية  ممارسة 
قبلية كان العقل قد اختزنها في أعماقه 
التاريخية  الثقافة  بفعل  تكوينية  كبنية 
واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية 
إلخ  أو كقناعة راسخة الجذور ، حتى إنه 
فيها  غبش  ال  ضرورية  محصلة  ليخالها 
تداعيات  بفعل  ُفرِضت  قد  كونها  رغم   ،

ذهنية محضة .
كأن يرتب العقل على حقيقة القهر والغلبة 
اإللهية اعتبار أن المخلوق خالي الوفاض 

من أي حق أمام الخالق !
االح��ت��ج��اب  حقيقة  ع��ل��ى  ي��رت��ب  أن  أو   
اإلل��ه��ي ال��م��ط��ل��ق اع��ت��ب��ار أن االل��ت��ف��ات 
والمحددة  الواضحة  والمقاصد  للمعاني 
في التشريعات ضرب من ضروب الخروج 
عن مقتضى التسليم بالكمال اإللهي ، أو 

الشك في مطلق العلم والحكمة .. 
وهكذا.

خلفيته  ومن  التمايز  هذا  من  وانطالقاً   
المنهجية كان كاتبنا يرفض بشكل قاطع 
كل ما ترتب على هذا الخلط بين األمرين 

من حقائق وتصورات .
بكل  والعطب  الضرر  ألحقت  قد  كانت   
شيء بدًءا ِبالكمال اإللهي وانتهاًء بمفهوم 
من  فرضته  بما  م���روراً  ووظيفته  الدين 
من  جعلت  ورج��راج��ة  ضبابية  ت��ص��ورات 
الخالق  بين  ال��ص��ارم��ة  العالقة  تحديد 
بعيد المنال ، بل وجعلته  والمخلوق أمراً 
عرضة للتالعب والتخريب ، األمر الذي 
أفضى إلى آثار مدمرة على مستوى البناء 

الديني برمته!!
فكان أن اختار الكاتب بالفعل أن يمارس 
الهاجس   هذا  من  بتوجيه  الفكري  عمله 
عمله  يقصر  أن  أيضاً  اختار  فقد  ول��ذا 
ه���ذا ع��ل��ى ال��م��ف��اه��ي��م ال��م��ؤس��س��ة التي 
أشد  جوفها  ف��ي  اختزلت  ق��د  أنها  ي��رى 
األعطاب وأخطرها ، والتي يتمدد أثرها 
وتأثيرها على شتى الميادين ذات العالقة 

بالمفاهيم الدينية . 

علي عقيل الحمروني 
يتبع 
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ويهدد تفاقم االضطرابات األمنية وعمليات 
االختطاف المنظمة .

الجهاز  بتوقف  ليبيا  في  المتعمد  والقتل   
ال��م��ص��رف��ي ع��ن ال��ع��م��ل، وب��ال��ت��ال��ي تفاقم 
وأنها  للمواطنين خاصة  المعيشية  األزمات 
ليست المرة األولى،حيث شهدت ليبيا منذ 
خطف  2011،عمليات  في  النظام   تغيير 
القطاع  ف��ي  العاملين  استهدفت  ع��دي��دة 
المصرفي نتيجة الصراعات المسلحة  أمام 

الطوابير.
يشهدها  بالجملة  قتل  عمليات  أي��ض��اً  و 
الناس أمام المصارف لذلك  التقت فسانيا 
الظروف  أنهتكهم  الذين   المواطنين  بعض 
المعيشية و جعلتهم يقفون ساعات طوال من 
أجل الحصول على ثالثمائة دينار فقط ال 
كبيرة  دائرة  المالية شكلت  غير،   فاألزمة 
من التوتر التي نشاهدها في حياتنا اليومية  
من خالل هذه األزمة  واالعتداءات المتكررة 
على المواطنين كان لدينا االستطالع التالي 

 )رماية عشوائية (
األخ فرج بن عامر )مواطن(: 

ب��ه البالد  ال��ذي تمر  إن االن��ف��الت األم��ن��ي 
ح��االت  و  االستثنائية  ال��ظ��روف  و  ك��اف��ة 
السيولة  نقص  و  المصارف  على  االعتداء 

الطويلة  والطوابير  الشديد  واالزدح����ام 
إل���ى ج��ان��ب ج��رائ��م ال��ق��ت��ل وال��خ��ط��ف و 
التي  الشاحنات  السيطرة على  و  السرقة 
تقوم بإرسال العملة،  كل تك األمور أدت 
األم��ن  ع��ودة  ف��ي  للثقة  كثيرين  لفقدان  
واالستقرار وهو ماتسبب في تفاقم أزمة 

السيولة.
ل��ق��د ت��ف��اج��أت و أن���ا ب��أح��د ال��ط��واب��ي��ر 
بالمصرف التجاري الوطني بقيام مجموعة 
العشوائية  بالرماية  القانون   عن  خارجة 
الدين  الشرطي نصر  إلى مقتل  أدى  مما 
آخرين،  أعضاء  ثالثة  وإصابة  خليفة  عون 
نتيجة إطالق النار العشوائي وخطف ثالثة 

من أعضاء الحراسة.
طاردتها  المجموعة  ه��ذه  أن  علمنا  على 
بالرماية  ق��ام��ت  أن��ه��ا  إال  األم���ن  م��دي��ري��ة 
تابعة  شرطة  دوري��ة  على  أيًضا  العشوائية 
طريق  الضوئية  ب��اإلش��ارة  النجدة  لشرطة 
و  بالمركبة   أض��رار  إلى  أدى  مما  المطار 
بسرعة  المطار  باتجاه طريق  بالفرار  الذوا 
فائقة نأمل من مديرية األمن في طرابلس 
أن ال ت��ق��ف م��ك��ت��وف��ة ال��ي��دي��ن ت��ج��اه ه��ذه 
المجرمين  ه���ؤالء  وم��ط��اردة  االع���ت���داءات 
منها  نأمل  كما  ال��ق��ان��ون،   ع��ن  الخارجين 
وكافة  المواطنين  بحماية  تقوم  أن  أيضاً 

المؤسسات المدنية 
)فوضى نتيجة المشادات الكالمية (

لمن  (إن��ه  )مواطن  تاهية  بن  ف��وزي  يقول: 
في طوابير طويلة  يومياً  نقف  أن  المؤسف 
أرصدتنا  من  بعض  لسحب  المصرف  أمام 
قبل أن تحدث الفوضى واالزدحام الشديد 
النار،   إلط��الق  المتهورين  بعض  يدفع  مما 

والذي يسفر عنه قتلى ومصابين 
 ومثل هذه الفوضى تقع أحياناً نتيجة مشادة 
كالمية بين المواطنين والحراسات األمنية .

■ مما يتسبب بإطالق النار تجاه المواطنين، 
فإلى متى هذا التقاعس من الحكومات  في 

بالدنا؟  
الطائش  وبالرصاص  بالحرب  يمت  لم  من 
أبوابه  يصد  ال��ذي  المصرف  أم��ام  يموت 
ليتحصلوا  ج��اؤوا  الذين  المواطنين  أم��ام 
على قوتهم وقوت عائالتهم، و سيكونون في 
نهاية النهار في المستشفى ليتعالجوا أو في 
قبورهم ، إنه أمر مريب جدا نحن لسنا على 
لم  نحن  األمني سيتعالج،  االنفالت  أن  ثقة 
نشهد أي خطوة جدية  في أي خطة أمنية 

تشمل الجيش والشرطة
)اعتداءات متكررة على مصارف ليبيا  (

األخ����ت م��ن��ي��رة ع��ل��ي )م��واط��ن��ة( : تشهد 
الليبية منذ ستة أشهر  التجارية  المصارف 
المواطنين  قبل  من  مسبوق  غير  ازدحاما 

في  شديد  نقص  ظل  في  األم���وال  لسحب 
السيولة النقدية

وب��ي��ن��م��ا ك��ن��ت أق���ف أم���ام م��ص��رف شمال 
حدثت  غشير  ب��ن  قصر  ببلدية  أفريقيا 
المواطنين  أح��د  بين  قوية  كالمية  مشادة 
وبين الحراسات األمنية هناك،  وقتل خالل 
هذه الضجة ثالثة أشخاص وأصيب ثمانية 
على  يتضح  ول��م  متفاوتة،   بجروح  آخ��رون 
الفور ما إذا كان إطالق النار متعمداً أم وقع 
البنك  عمالء  تفريق  محاولة  أثناء  بالخطأ 
لوقف الفوضى، حسب ما شاهدنا الموقف 
تفرقنا  ال��ن��ار  إط��الق  بمجرد  أننا  بالرغم 

وقمنا بالهرب. 
المصارف  بعض  السيولة  نقص  دفع  وقد   
أبوابها، فيما يقدم بعضها ألف  إلى إغالق 
في  أقصى  كحد  م��واط��ن  لكل  ليبي  دي��ن��ار 
عملية تشهد اصطفاف مئات الليبيين أمام 

المصارف يومياً. 
أفريقيا  شمال  مصرف  أن  علمنا  وحسب 
تعرض  المدن  جميع  في  فروعه  بمختلف 
إل���ى ت��س��ع��ة ع��ش��رة ح��ال��ة اع���ت���داء، يليه 
اثنتي  إلى  تعرض  الذي  الصحاري  مصرف 
مصرف  تعرض  فيما  اعتداء،  حالة  عشرة 

الجمهورية إلى تسع حاالت اعتداء.
وتعرض اثنان وعشرون مصرفا في طرابلس 
وثقت  بينما  مسلح،  اعتداء  إلى  وضواحيها 
ع��ش��ر ح���االت اع��ت��داء ف��ي م��دي��ن��ة س��رت،  
ف��ي مختلف م��دن  وع��ش��ر ح���االت أخ���رى 
المنطقة الجنوبية، فيما جرى االعتداء على 
وفق  بنغازي،  في  مختلفة  مصارف  خمسة 
اإلحصائية التي نشرت على موقع المصرف 

المركزي.
مصرف  وثقها  التي  االع��ت��داءات  وخلفت 
المصارف  على  بطرابلس  المركزي  ليبيا 
ووقوع ستة جرحى،  قتلى،  ثمانية  التجارية 
كبيرة  إحصائيات  وه��ذه  اختطاف  وحالتي 
في  والحكومة  كاهلنا   وتثقل  عاتقنا  تنهك 

سبات عميق .
 )غياب مؤسستي الجيش والشرطة (

لألسف   : م��واط��ن(  ال��ورف��ل��ي)  زاي���د  األخ 
منذ  الليبيون  المواطنون  يعاني  الشديد 
عدة أشهر أزمات مالية كبيرة تسببت فيها 
بالمصارف   النقدية  السيولة  نقص  مشكلة 
يوميا  كبيرة  بأعداد  تزاحمهم  إلى  أدى  ما 
أم���ام أب��واب��ه��ا واالن��ت��ظ��ار ل��س��اع��ات طويلة 

م��ن��ذ ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر رج���االً 
على  في حصولهم  أمالً  ونساًء 
منه  أو جزء  واح��د  مرتب شهر 
كمية  نفاذ  قبل  حاجاتهم  لسد 
السيولة المتبقية فيها،  فغياب 
وال��ش��رط��ة   ال��ج��ي��ش  مؤسستي 
وان��ت��ش��ار ال��س��الح س��ب��ب كثير  
األزمات التي تعاني منها البلد، 
و أدى لالعتداءات على البنوك 
وأحياناً  السالح  بقوة  وسرقتها 
وموظفينها  م��درائ��ه��ا  بخطف 
جراء  الفدية  ودف��ع  البتزازهم 

الخطف.  
المسلحة   الفوضى  جانب  إل��ى 
و  المواطنين  أمام  تحدث  التي 
وإرب��اك  هلع  حالة  في  تتسبب 

وف��ق��دان الثقة ف��ي ال��وق��وف م��ج��دداً أم��ام 
المصارف مطالبين بحقهم في مدخراتهم
)إلى متى سنعاني من هذه األزمات ؟(

مصرفي(:   )موظف  عروس  بن  فتحي  األخ 
يتم  التي  العام  القطاع  موظفي  روات��ب  إن 
ال  البنكية  المؤسسات  إلى  شهرياً  تحويلها 
غياب  بسبب  سحبها  من  أصحابها  يتمكن 
المصارف  ل��دى  الكافية  المالية  السيولة 

الليبية.
 وهو ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية 
وعجلة  التجارية  الحركة  ويعطل  للمواطن 
االستهالك  تراجع  يسبب  بشكل  االقتصاد 
واإلق���ب���ال ع��ل��ى ال��ب��ض��ائ��ع ال��م��ع��روض��ة في 

األسواق.
■ إلـــى مــتــى ســتــعــانــي لــيــبــيــا أزمــــة الــســيــولــة 
على  وتضيق  الليبيين  مضاجع  تــؤرق  التي 

معيشتهم؟
 أم���ام غ��ي��اب ال��دول��ة شبه ال��ت��ام ف��ي ظل 
زالت  التي ما  البالد  تعيشها  التي  الفوضى 
تبحث عن معادلة استقرارها،  إلى متى تهور 

العصابات اإلجرامية في نشر الفوضى؟ 
■ إلى متى رخص دم الليبيين بين بعضهم؟ 
نحن نتأسف كثيراً على رجالنا ونسائنا وهم 
وكأنهم  المصارف  أم��ام  يومياً  يصطفون  
في  الطبيعي  بحقهم  يطالبون  وال  يتسولون 

الحياة 
 )الكل متوتر لغياب المال (

األخ مروان عبد الله )مواطن(: تشهد البالد 
أم��ام  ن��ار  إط��الق  وعمليات  كثيرة  ح���وادث 
المصارف تسببت في سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف المواطنين. فالكل متوتر بسبب 
غ��ي��اب ال��م��ال وع���دم ال��ق��درة على اإلي��ف��اء 
بااللتزامات،  وشاهدنا  في مختلف المدن 
الليبية  الفوضى أمام المصارف نتيجة لهذه 
األزم��ة،  حالة من اإلرب��اك الشديد بسبب 
وقوف المواطنين في طوابير طويلة انتظارا 
ال  زهيدة  مبالغ  من  البنوك  به  تجود  لما 
البعض  ل���دى  ج���وع  م��ن  تغني  وال  تسمن 

باعتبارها ال تتجاوز الثالثمائة دينار ليبي.
كان  إذا  قليال  المبلغ  ه��ذا  يزيد  وأح��ي��ان��اً 
ألحد  ق��ري��ب��اً  أو  ص��دي��ق��اً  ب��ال��م��ال  المنتفع 
السطوة  ذوي  م��ن  ك��ان  أو  البنك  موظفي 
وحملة  الطرق  قطاع  من  حتى  أو  والنفوذ 

السالح.
طويلة  لساعات  البعض  ينتظر  أن  ويحصل 
في هذه الطوابير حتى يأتي الفرج، خاصة 
المصرف  قرب  ليلته  يبيت  من  هناك  وأن 
لعدم  بخفي حنين  يعود  ثم  يأتيه فجراً،  أو 
تنفذ  أو قد  اليوم.  ذلك  السيولة في  وجود 
السيولة المتوفرة بالبنك قبل أن يأتي الدور 
على بعض هؤالء الذين يضطرون في غالب 

األحيان إلى الغياب عن العمل.
وبقدر ما تبدو األوضاع السياسية في ليبيا 
القاصي  تفاصيلها  ويعلم  للجميع  ظاهرة 
تحظ  لم  اإلنسانية  الجوانب  فإن  والداني، 

باالهتمام منذ البداية.
 هناك أيضاً استمرار شح النقد األجنبي من 
العمالت  أسعار  وارتفاع  المصرفي  القطاع 
السوق  في  الليبي  الدينار  أم��ام  األجنبية 
الموازية الذي وصل فيها الدوالر إلى أعلى 

مستوياته على مر تاريخ ليبيا.
 ك��ل ه��ذا األم��ر تسبب ف��ي ارت��ف��اع أسعار 
السلع األساسية وفي مضاعفتها مقارنة بما 

كانت عليه في الماضي الذي ليس بالبعيد
االشتباكات  وكثرة  األزم��ة  هذه  خالل  ومن 
توسعت  ال��ن��اس  إرب���اك  ف��ي  ساهمت  التي 
دائ����رة ق��ت��ل ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ق��ان��ط��ي��ن أم��ام 
الفجر،   من  األولى  الساعة  منذ  المصارف 
يا أسفاه على أبناء بلدي الذين يتساقطون 
من أجل كفاحهم ألخذ أبسط حقوقهم، فمن 
يأخذ هذا األمر بعين االعتبار  لكي يتوقف 
االنفالت األمني؟  ويجعل المواطن يتحصل 

على حقه دون أن يتعرض للموت .
 )وفيات بالجملة (

كنت   لقد   : )م��واط��ن(  المرغني  خالد  األخ 
األمان  مصرف  أم��ام  العيان   شهود  ضمن 
بقرجي حيث تعرض المصرف  إلى احتراق 
اشتباكات  بعد  م��ق��ره،  م��ن  كبيرة  أج���زاء 
وقع  وقد  قرجي،  منطقة  شهدتها  مسلحة 
مسلحة  مجموعات  بين  كثيف  ن��ار  إط��الق 
وع��ن��اص��ر ح��م��اي��ة ال��م��ص��رف، ف���ي ب��اح��ة 
الفوضى  من  حالة  إل��ى  أدى  ما  المصرف 

والدمار في الممتلكات العامة والخاصة.
 و الهجوم بدأ عند إطالق حراس المصرف 
وهو  بالمصرف،  العمالء  أح��د  على  النار 
حي  سكان  من  العالم،  سامي  يدعى  شاب 
قرجي حيث يقع مصرف األمان، إثر خالف 
بحماية  ت��ق��وم  ال��ت��ي  العناصر  وب��ي��ن  بينه 
المصرف؛ ما أدى إلى وفاته عقب إصابته 

بجروح بليغة. 
وعقب وفاة سامي العالم، هاجم ذوو القتيل 
باألسلحة  المصرف  أصدقائه  من  وع��دد 
الخفيفة والمتوسطة؛ ما أدى إلى وقوع دمار 
كبير في المقر، وتدمير عدد من السيارات 

الرابضة في باحة المصرف.
وقد أعلن المصرف فيما بعد الوقوف عن 
العمل نظراً ألعمال الشغب والعنف المسلح 

التي حصلت أمامه كما وصفوها.
الخالصة:

إن سبب ه��ذه االع���ت���داءات ه��و االن��ف��الت 
تمر  ال��ت��ي  االستثنائية  وال��ظ��روف  األم��ن��ي 
أن  إال  الظروف  هذه  رغم  وأنه  البالد،  بها 
الضوابط  وف��ق  تعمل  الزال���ت  ال��م��ص��ارف 
والمنشورات التي تصدر عن مصرف ليبيا 

المركزي.
وش��م��ل��ت ه����ذه اإلح��ص��ائ��ي��ة ت��وث��ي��ق ستة 
وخ��م��س��ي��ن ح��ال��ة اع���ت���داء وس��ط��و مسلح 
في  تجارياً  مصرفا  عشر  أحد  ف��روع  على 
شمال  مصرف  وهي:  ليبيا،  أنحاء  مختلف 
أفريقيا، والصحاري، والجمهورية، والوحدة، 
والتنمية،  وال��ت��ج��ارة  ال��وط��ن��ي،  وال��ت��ج��اري 
وال��س��راي،  والمتحد،  واألم����ان،  وال��واح��ة، 

والنوران.
دور  تفعيل  األمنية  الجهات  كافة  من  نأمل 
كافة  أم��ام  األم��ن  لبسط   األم��ن  مديريات 

المؤسسات المصرفية.

بين الترقب و التفاؤل، ليبيون  على  أبواب  المصارف ت���ده���ور األوض������اع األم��ن��ي��ة     
جميع  عمل  ي��رب��ك  ال��ب��الد  ف��ي 
حسب  استثناء  بال  القطاعات 
م����ا ت��ش��ي��ر م��خ��ت��ل��ف وس���ائ���ل 
المصرفي  ال��ق��ط��اع   ، اإلع����الم 
المتدهورة  القطاعات  كبقية 
في  ت��ده��ورا  أش��ده��ا  يكن  ل��م  إن 
انتشار  و  الحماية  هشاشة  ظل 
عليها   المسلح  السطو  عمليات 
ولعل نقص السيولة الدائم يظل 
أكبر المشكالت التي تواجه هذا 

القطاع الذي تمتد فيه.
وتطورت األمور من نقص السيولة 
التي  االشتباكات  إل��ى  بالسوق 
الطوابير  أم��ام   يوميا  نشهدها 
وحاالت  المصارف  أمام  الطويلة 
القتل و  اإلصابات التي تقع شبه 
يوميا مما أدى إلى تزايد األزمات 

المعيشية.

:

حادثة مصرف األمان من 
في  القتل  ح���االت  أش��ه��ر 

المصارف.  

:

س��ق��ف  دي����ن����ار   500
ال����س����ح����ب ف�����ي أغ���ل���ب 

المصارف :

المبيت أو الحضور فجراً 
للحصول على المرتب
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انا و احمد والتظاهر

ادعى سالم بدعوى مدنية  مطالبا بالتعويض لضرره في القضية المنظورة أمام محكمة استئناف سبها إال أن المحكمة رفضت الدعوى معللة 
رفضها بأنها قفلت باب المرافعة في القضية وألن المدعي لم يسبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة عمالً بنص الفقرة )د( من  المادة 224 من 
قانون اإلجراءات الجنائية والتي تنص على أنه ) إذا كان سبق قبول المدعي بالحق المدني في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية 
إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية ( وهو ما ال ينطبق على حالة المدعي وألن المدعي رفع دعواه بعد أن قفل باب المرافعة بعد أن منحت 
المحكمة كل الخصوم حق التكلم عمال بنص الفقرة )أ(المادة 248 من قانون اإلجراءات الجنائية  والتي تنص على أنه )بعد سماع شهادة 
الشهود اإلثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم( وهو مالم يفعله المدعي وفعله بعد 

لحظات بعد أن قفل باب المرافعة.

خسر دعواه لتأخره لحظات في رفعها

القانون رقم 13 لسنة 1980م     هو 
وقللد أجللريللت عللديللد الللتللعللديللالت على 
لسنة   8 رقم  بالقانون  أولها  نصوصه 
1985 والقانون رقم 14 لسنة 1986 

القانون رقم 12  والقانون رقم 1 لسنة 1991 وآخرها 
الضمان  منه   األوللللى  الللمللادة  عرفت  لسنة 1991وقلللد 
االجتماعي على أنه  حق يكفله المجتمع لجميع المواطنين 
المواطنين  غير  من  فيها  للمقيمين  وحماية  ليبيا  بدولة 
من  القصد  أن  المادة  نفس  من  )ب(  الفقرة  وأوضحت 
هذا القانون حماية الفرد ورعايته في حاالت الشيخوخة 
وعند   . المهنة  ومرض  العمل  وإصابة  والمرض  والعجز 
والوالدة  الحمل  وعند  العيش   وانقطاع سبل  العائل  فقد 
وإعانته على تحمل األعباء العائلية وفي حاالت الكوارث 

والطوارئ والوفاة  .
الضمان  أن  األولللى على  المادة  )ج( من  الفقرة  وأشللارت 
ال  لمن  االجتماعية  الللرعللايللة  أيضا  يشمل  االجتماعي 
راعي له من األطفال والبنين والبنات والمعوقين والعجزة 
الجنوح  األحللداث في حاالت  وتوجيه  ورعاية  والشيوخة  
إجلللراءات  االجتماعي  الضمان  يشمل  كما  واالنللحللراف 
العمل  إصابة  بحاالت  والعناية  الصناعي   األمن  وتدابير 
والمصابين  المرضى  تأهيل  وإعلللادة  المهنة  وأملللراض 

والعجزة .
هذا  في  اللللوادره  المصطلحات   52 الللمللادة  عرفت  وقللد 

القانون نذكر منها
• المضمون  .. هو كل منتفع بأحكام هذا القانون سواء 
كان من مستحقي المعاش األساسي أو الرعاية االجتماعية 

أو كان من المشتركين.
هذا  بأحكام  ينتفع  الللذي  المضمون  هو   .. المشترك   •
الشركاء  أداء اشتراكات  والمشتركون هم  القانون مقابل 
هذه  أسللر  وأفلللراد  أنفسهم  لحساب  والعاملون  والعمال 

الفئات األربعة .
التقاعد  بأنظمة  المنتفعين  المشتركين   من  يعتبر  كما   

والتأمين االجتماعي
• الشريك .. هو المنتج الذي يساهم بعمله في وحدة أو 
منشأة إنتاجية يكون دخل الشركاء فيها نصيبا من األرباح 

الصافية يتحدد بعد خصم نصيب المواد وأدوات اإلنتاج
• العامل .. هو من يعمل لدى الغير بمقتضى عقد عمل 
مقابل أجر أو مرتب يؤدي نقدا أو عينا سواء كان ذلك في 
أعمال إنتاجية أو في أعمال غير إنتاجية ال ينطبق بشأنها 

نظام الشركاء وسواء كان العامل مواطنا أو أجنبيا 
• العاملون لحساب أنفسهم ..

هم أصحاب المهن الحرة أو الحرف الحرة الذين ال يعملون 
أو  الصناعية  أو  الزراعية  األعمال  وأصحاب  الغير  لدى 

غيرها التي ال يطبق فيها نظام الشركاء 
• المرتب أو األجر .. 

على  تحسب  الللذي  الفعلي  األجللر  أو  الفعلي  المرتب  هو 
على  تسوى  كما  العمال  أو  الموظفين  اشتراكات  أساسه 
المنافع الضمانية ويشمل  المعاشات وغيرها من  أساسه 

ما يتقاضاه المضمون.
ما  إليه  أساسي  أجر  أو  أساسي  مرتب  من  )المشترك(   
يستحقه من عالوات وبدالت ومزايا مالية وذلك بشرط أن 

تكون هذه اإلضافات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة
وللعاملين  للشركاء  المفترض  الدخل  هو   .. الدخل   •

لحساب أنفسهم. 
• إصابة عمل : هي اإلصابة  التي تلحق بالشخص  وتكون 
ناشئة  عن عمله ، أو خدمته  أو تحدث  له أثناء العمل  أو 
الخدمة  ، بما في ذلك  اإلصابات  التي تحصل له أثناء  

ذهابه إلى محل عمله  أو خدمته أو عودته منه .
 و أي مرض  من أمراض  المهنة  التي  تبينها اللوائح  .

الذي   المستديم   الكلي  العجز   هو    : الكلي  العجز   •
يعوق صاحبه  عن أداء  أي عمل  بمقابل ،  ويثبت  وفقا 
ألحكام  اللوائح  وبناء على تقرير  لجنة  تقدير  العجز  

المختصة  . 
 ويعتبر  من حاالت العجز  الكلي المرض المستديم  الذي 
يستمر لمدة سنة  أو ما يجاوز ذلك  متى توافرت  بشأنه 

الشروط السالف ذكرها.  
هذا  بمقتضى  يفرض  الذي  المبلغ   هو    : االشتراك   •
الخاضعين  ألنظمة   المشتركين   لوائحه عن  و  القانون  
عن  فسانيا  ستنشره  مما  قليٌل  هذا  االجتماعي  الضمان 

قانون الضمان االجتماعي وغيره من القوانين فترقبوها.

ق�������ان�������ون ال����ض����م����ان 
االجتماعي )1(

1 – سجين يقاضي نفسه
كان سجيناً في والية "فرجينيا"عام 
1995 قرر أن يخرج من السجن 
وكي  عقلية،  مصحة  إلى  ويذهب 
على  قضية  برفع  قام  ذلك  يفعل 
نفسه بلمبلغ 50 ألف دوالر زاعماً 
قتل  وارتللكللب جريمة  مللجللرم  أنلله 
وهو مخمور، ولكنه فشل في نهاية 

األمر.
يتحدى  فيلد  كللوبللر  ديفيد   –  2

قوانين الطبيعة
الللفللعللل قلللام "كللريللسللتللوفللر روللللر" 
بللمللقللاضللاة الللسللاحللرْيللن "دافلليللد 
وذلك  كوبرفيلد"  و"دافيد  بالين" 
الطبيعة  قللوانلليللن  تحديا  ألنهما 
أن  في الدعوى  وطلب  والفيزياء، 

خدعهما  عن  الساحران  يكشف 
يستخدمان  أنهما  يعتقد  كان  ألنه 

قوى خارقة في األمر.
دوالر  مليون   24 تعويض   –  3

ِللّصْين مراهقين 
تعرض المراهقان "جيفري كالين" 
و"بريت برايد ويل" إلصابات بالغة 
بعد أن لمسا األسالك الكهربائية 
يللحللاوالن  وهللمللا  بمنزل  الخاصة 
اقتحامه، وقاما بمقاضاة صاحب 
 24 قدره  تعويض  مقابل  المنزل 

مليون دوالر.
4 – تقتل رجالً وتقاضيه

صّدق أو ال تصّدق، إحدى النساء 
التي صدمْت رجالً ما بزالجة الثلج 
بمقاضاة  قامت  وتسببت بمقتله، 

زوجته  أن  زاعمة  األرملة  زوجته 
جنونه الذي  على  الللشللاهللد  هللي 

تسبب في وقوع الحادثة.
سرقت  زوجللتلله  أن  يللدعللي   –  5

حيواناته المنوية
رجلللل يللدعللى "بلليللتللر ويللللليللز" طلق 
زوجلللتللله وكللللان يللرفللض دفلللع أي 
بخطة  لذلك قام  لللهللا،  تللعللويللض 
غريبة ورفع دعوى قضائية عليها 
زاعلللملللاً أنللهللا سللرقللت حلليللوانللاتلله 

المنوية.
6 – التهمة: تطوير ألعاب الفيديو

"للليللنللدا سللانللدرز" وأحلللد أعضاء 
عللائللالت الللضللحللايللا فللي مللجللزرة 
قاما  العليا"  مدرسة "كولمبيين 
 25 على  قضائية  دعلللوى  بللرفللع 
ألعاب الفيديو  صناع  من  شخصاً 
لم  إذا  أنه  زاعمين   ،2001 عام 
حدثت  مللا  هللذه  ألعابهم  تتواجد 

تلك المأساة.
7 – سكين ملوث

قام رجل يبلغ من العمر 27 عاماً 
بمقاضاة مطعم "ساب واي" وذلك 

أخذ قضمة  بعدما 
الحظ  شطيرة  من 
بلللداخلللللللهلللا وجللللود 
الخبز،  بين  سكين 
فلللللرفلللللع عللللليللهللم 
تلللعلللويلللضلللا قلللدره 
دوالر  مللللللللليللللون 
أنلله أصيب  زاعللمللاً 
مقبض  بللسللبللب  غللذائللي  بتسمم 

السكينة البالستيكي الملوث.
8 – ألو.. زواحف!

أحللد  اسلللم  إدراج  تللم  مللا  لسبب 
"كاليفورنيا"  المحامين في جنوب 
دليل  في  مسمى "زواحف"  تحت 
شركة  بمقاضاة  فللقللام  الللهللاتللف، 
"كاليفورنيا" طالباً  في  الهواتف 
دوالر،  ألف   100 قللدره  تعويضا 
زاعماً أن هذا تسبب في أن يكون 
والمكالمات  السيئة  هدفاً للنكات 

الهاتفية الوقحة.
الحساب  دفلللع  مللن  هللربللت   –  9

ورفعت قضية
كي تهرب من دفع رسوم 3 آالف 
الليلة، قامت  النوادي  دوالر ألحد 
بالذهاب إلى نافذة المرحاض في 
نتيجة  ولكن  للهرب  منها  محاولة 
لهذا الحادث الغريب سقطت على 
األرض لتنكسر أسنانها األمامية، 
وحكم  الللنللادي  بمقاضاة  فقامت 
دوالر  ألللف   12 بللل  لها القاضي 
كتعويض مع نفقات العالج كاملة.

 10 أغ������������رب 

وما  حقه  أنلله  يعتقد  بما  يطالب  وجدته   
بصحيفة  يكتبون  الذين  من  أنني  علم  أن 
ومتابعته  بها  إعجابه  أبللدى  حتى  فسانيا 
من  درجللة  أي  على  وسألني  أعدادها  لكل 
المفترض أن أتعّين؟  بعد أن أعلمني بأنه 
متحصل على دبلوم متوسط  ومجاز لقيادة 
الثقيلة ومتحصل على  الشاحنات واآلليات 
المهمة  وهي  الثالثة  الدرجة  قيادة  رخصة 
التي أمارسها اآلن، أجبته بأن قرار اللجنة 
لسنة   103 رقللم  سابقا  العامة  الشعبية 

2006 نّص على أن يعّين سائقو الشاحنات 
واآلليات الثقيلة وسيارات النقل واإلسعاف 
على الدرجة الرابعة، ويعين حملة الشهادة 
الخامسة  الوظيفية  الدرجة  على  الثانوية 
ويعين حملة الشهادات الفنية والتخصصية 
الوظيفية  الدرجة  على  األساسية  والعلوم 
السادسة، قال إذاً من حقي أن أتحصل على 
الدرجة الوظيفية السادسة، قلت بلى ألنك 
المتوسطة  الفنية  الشهادة  على  متحصل 

قال:" والله ماني عاد ساكت لهم" .

أنا وال����س��ائ�������ق وال����ت���ع���ي���ي���ن 
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عقيلة محجوب

صفحتنا  من  الزاوية  هذه  في   
على  الضوء  سنسلط  القانونية 
جملة من القوانين الليبية تعزيزا 
القراء  لللدى  القانونية  للثقافة 

األعزاء.
 حيث يتألف مشروع القانون من 
لرئيس  تقديمه  وتم  مللادة،   83
إلحالته  تمهيدا  النواب،  مجلس 
إلى اللجان المختصة لمناقشته

قانون بشأن مزاولة   و مشروع 
مهنة الصيدلة.
مواد اإلصدار:
المادة األولى:

الُمراِفق  القانون  بأحكام  ُيعمل 

الصيدلة  مهنة  مزاولة  شأن  في 
للمستهلك.

المادة الثانية:
في  المختص  بللالللوزيللر  ُيللقللصللد 

الللقللانللون  أحللكللام  تنفيذ 
المختص  الوزير  الُمرافق 

بالشؤون الصحية.
المادة الثالثة:

التنفيذية  الالئحة  تصدر 
بقرار  الللُمللرافللق  للقانون 
ملللن الللللوزيللللر الللمللخللتللص 
خلللالل ثللالثللة أشللهللر من 

تاريخ العمل به.
هللذه  تلللصلللدر  أن  وإللللللى 
العمل  يستمر  الللالئللحللة 
في  القائمة  والقرارات  باللوائح 

تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة:

ُيلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة 
الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 
المختلفة  وتعديالته   ،1955
وكل ما يتعارض مع هذا القانون 
من نصوص قانونية أينما وجدت 

في أي قانون آخر.
المادة الخامسة:

الجريدة  في  القانون  هذا  ُينشر 
ثالثين  بعد  به  وُيعمل  الرسمية 
الللتللالللى لتاريخ  اللليللوم  يللوًمللا مللن 

نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة، 

وُينفذ كقانون من قوانينها. 
يتبع

قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ) 1(

بديوان  الماضية  االيلللام  عقد 
العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس  ضم  دوريللا  اجتماعا  الهيئة، 
استعرض  بالهيئة،  والمكاتب  اإلدارات  ملللدراء  والللسللادة  والثقافة 
تخص  التي  المواضيع  من  وناقشوعدد  االجتماع،  بنود  المجتمعون 

الشأن الثقافي، وسير عمل اإلدارات والمكاتب .
استمع السيد رئيس اللجنة التسييرية خالل االجتماع، 
لشرح من المدراء على أهم ما تم عمله خالل الفترة 
والمكاتب،  اإلدارات  كل  في  العمل  وواقللع  الماضية، 

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 
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كما شارك التجمع القاص سالم العبار 
■ فقال : من حق الثقافة أن تتظاهر 
لتصل إلى اإلنسان في كل مكان ، من 
ال  أن  و  أعماله  يوثق  أن  الكاتب  حق 
تصبح مباحة كما هو اآلن ، سنتظاهر 
 ، المؤلف  ، من أجل  الكتاب  من أجل 
المقاهي  سنجعل   ، التغيير  أجل  من 
المعرفة  إل���ى  ال��ن��اس  ت��دع��و  ح��روف��ا 

والثقافة .
التنفيذي  الثني،المدير  حسام  وق��ال 

للتجمع عن هذا اليوم :
أهمية  إل��ى  االنتباه  للفت  دع��وة  ه��ذه 
الكتاب ودوره في التغيير.. يؤمن تجّمع 
العمل  ب��أن  الليبي  ل��إب��داع  ت��ان��اروت 
على تحسين عالقة المجتمع بالكتاب 
بالشارع  ملتصقا  فعال  يكون  أن  البد 
يتخذ  إذ  تاناروت  مباشرا..  التصاقا 
من   – ي��رس��خ  طريقا؛  المسلك  ه��ذا 
بأيام  االح��ت��ف��اء  مبدأ   - أخ��رى  جهة 
البد  الجمعي.  الوعي  تشكّل  ثقافية 
أن ُيثار انتباه المجتمع بمواقيت ثابتة 
في روزنامته تعيد تالمسه مع الثقافة 
في  الرغبة  توطين  تعيد  المعرفية.. 
مقهى  فكرة  الراكد،  وتحريك  التنوير 
القراء هذا العام جاءت امتدادا لجسر 

القراءة في العام الفائت.. ال�ُمرَتكز 

ق��راءة  ساعَتي  لمشاركة  عامة  دع��وة 
معنوية في أجواء احتفالية تمزج فتنة 
الكتاب بالقهوة بالموسيقا.. إنها دعوة 
صادقة لاللتفاف حول منابع الثقافة.. 
من جهة أخرى إنها تضامن أهلي حول 
مدنية المجتمع ودعم الجانب الحّسي 
الجمالي فيه وتهذيب الذائقة الجمالية 

للجيل الناشئ..
ك��م��ا ت��ح��دث  أع��ض��اء ت���ان���اروت عن 
تاناروت و يوم الكتاب ، فقالت أسماء 

بشاشه :
في  اإلب��داع  بذور  لنمو  مكان  تاناروت 
كل تفصيلة من تفاصيل تاناروت يوجد 
إب��داع في  علم و توجد  ثقافة، فن و 
تنظر  يجعلك  السينمائي  النادي  تميز 
لألشياء بطريقة أعمق وشكل مختلف 
جلسات التثقيف الذاتي  توسع مجال 
منك  وتصنع  والعالم  بالعلم  دراي��ت��ك 

شخصا مثقفا و ليس متعلما . 
تاناروت يعلمك تتحدث ، تعبر وتناقش 
و  برسمك  ،موسيقاك  بفنك  ثقافتك 
كتابتك تاناروت علمني أن التميز خليط 
بين الموهبة والثقافة وأن االثنان جزء 
ال يتجزأ، فلكي ينمو اإلبداع البد من 

أن تسقيه بالثقافة والشغف .

■ بينما قال وائل عقيلة : 
يطلق  ال  بتاناروت  عالقتي  أن  أعتقد 
التجربة  م��ف��رد  ألن   ، تجربة  عليها 
وبمشاعر  بالماضي  وطيدة  صلة  لها 
فهو  تانارووت  أما   ، أو سعيدة  حزينة 
التي  العادات  الثاني وأصبح من  بيتي 
التفاصيل  من  بل  فعلها،  على  أدمنت 
تاناروت  ، يومي مع  المهمة في يومي 
هو أكثر طرافة وأكثر استفادة من أي 
يوم آخر ، يومي مع تاناروت ال يمكنني 
أن أصفه بحروف منمقة ، لكن الذي 
متأكد منه أنني أقضي أجمل وأغرب 
يعج  الذي  تاناروت   ، فيه  حياتي  أيام 
باألزرق القاتم مكان لصقل المواهب ، 
ُينّمي الشباب فكرياً ، يجعلك تستشعر 
أن الكتاب والقراءة هما أساس الحياة   
 ، العالم غلطة  الفن يصبح  بدون  وأن 
تاناروت يزرع فيك الثقة بالنفس وكيف 

أنا  لهذا   ، صائب  بشكل  يومك  تدير 
محظوظ ألنني أكتب عنه كما أكتب عن 
نفسي ، تاناروت بيت المثقفين الذين 
يعملون جاهدين لتلبية نداء المجتمع ، 
بيت تطل نافذته على الفلسفة واألدب 
 ، والموسيقا  والرسم  الشعر  ودواوي��ن 
مجرد  ليس  الفنان  لجعل  يسعى  بيت 
فنان ال يخرج من إطار فنه ، بل فنان 
الناس صوب  قيادة  على  ق��ادر  مثقف 
التغيير حتى من خالل آلته الموسيقية 

أو لوحاته الزيتية.
يوم  ع��ن  السليني  ف��رج   : تحدث    ■

الكتاب قائال :
الملكية  للكتاب وحقوق  العالمي  اليوم 
من  أكثر  به  تحتفل  يوم  هو  الفكرية، 
وف��ي  ع���ام 1995،  م��ن��ذ  دول����ة  م��ئ��ة 
اليونسكو  إعالن  من  الخامسة  السنة 
اليوم العالمي للكتاب أي عام 2000، 

تاناروت مكان لنمو بذور اإلبداع 
:

تاناروت طريق التغيير 
تجمع  اح��ت��ف��اء  اس��ت��م��ر    
ل��إب��داع من جسر  ت��ان��اروت 
إلى  الماضي  العام  ال��ق��راءة 
م��ق��ه��ى ال���ق���راء ح��ي��ث ك��ان 
"الكتاب  ال��ع��ام  ه��ذا  ش��ع��اره 
انضم  وقد  التغيير"  طريق 
نخبة  ح��م��ل��ت��ه  ف���ي  إل��ي��ه 
ال��روائ��ي  ف��ق��ال  الكتاب  م��ن 
في  ال��س��ن��وس��ي  ص��ال��ح   . د 
حول  التجمع  أعده  شريط 
ليبيا  في  نحن   : احتفاليته 
إلى  غيرنا  من  أكثر  نحتاج 
إحياء هذا اليوم ، إلى إعادة 
و  بيننا  ال��ع��اق��ة  ت��أس��ي��س 
أف��ض��ل من   ، ال��ك��ت��اب  ب��ي��ن 
االستمرار في العاقة بيننا 
فالكتاب   ، ال��رص��اص  بين  و 
به   ، البندقية  م��ن  أف��ض��ل 
الثقافة  آف���اق  نحو  نتجه 

خير  ذل��ك  و  اإلنسانية 
من أن ننعزل في شرنقة 

داخلية نتآكل فيها  .

 تتقرير: رحاب  شنيب
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تختار الينوسكو مدينة لتكون عاصمة 
اختيار  ويتم  كامل،  عام  لمدة  للكتاب 
المدينة حسب كفاحها من أجل نشر 
الوعي بأهمية الكتاب وجعل المجتمع 

يحتفي بالقراءة.
هذه السنة في بنغازي احتفلنا احتفاال 

خ��اص��ا وك���ان م��وض��وع االح��ت��ف��ال هو 
الكتاب  ش��ع��ار  ت��ح��ت  ال���ق���ّراء  مقهى 
الفازا،  كافي  بمشاركة  التغيير  طريق 
الناس  بمشاركة  رائعة  كانت  األج��واء 
أرَ  للعامة،لم  مجانا  الكتب  وت��وزي��ع 
ه���ذا ال���ع���دد ي��ح��ت��ف��ي ب��ال��ك��ت��اب في 

ب��ن��غ��ازي م��ن��ذ م���دة، وال��س��ع��ادة على 
من  ولكن  ما،  كتاب  القتناء  وجوههم 
المبنية  المكتبة  هي  األش��ي��اء  أجمل 
واألل��واح،  "القابيات"  فقط  باستعمال 
جمالها في بساطتها، وطبعا ال ننسى 
الموسيقى التي أحياها عازف اإليقاع 
محمد بوسنينة وعازفْي الجيتار عمر 
الكيخيا ووديع األطرش والفنان عازف 
العود مصطفى نجم و الطفل الواعد 
عازف الكمان محمد الفرجاني، فعلنا 
ف��ي جسر  ال��س��اب��ق  ال��ع��ام  فعلناه  م��ا 
الناس  دمج  وهو  دبي،  بشارع  القراءة 
المجتمع،  ف��ي  واالن��خ��راط  بالكتاب 
ألن  وللشارع،  للناس  نشاطاتنا  وجعل 
تاناروت  تجمع  عليه  تأسس  ما  هذا 

لإلبداع الليبي.
 ■ و قال:  شهاب الدين عبد النبي :

أسمى  الكتاب  ب��أن  أؤم��ن  شخصيا   
المستوى  ع��ل��ى  ل��ي��س  ال��ث��راء  أن����واع 
التثقيفي أو بمدى متعتي بقراءة هذا 
 ، للروح  كثراء  وإنما  ذاك  أو  الكتاب 
بدون الكتاب أشعر بأني إنسان أجوف 
، جسد بال روح وهذا  اليوم بالنسبة 
لي هو احتفال بروحي الثرية بالقراءة  

.
انضممت  ت���ان���اروت  م��ن  اس��ت��ف��دت   
ل��ت��ان��اروت ف��ي م��ط��ل��ع ع���ام 2016 
هو  ال��ع��ام  ه��ذا  أن  ال��ق��ول  وأستطيع 
أفضل أعوام حياتي حتى اآلن وأكثرها 
في  األكبر  الفضل  ولتاناروت  تميزا 
أعد  ولم  األشياء  عديد  ،تغيرت  هذا 
أن��ظ��ر ل��أم��ور ك��م��ا ك��ن��ت أف��ع��ل في 
بقراءاتي،  اآلن متسلح  فأنا   ، السابق 
من  بكمية  ب���األل���وان  ب��ال��م��وس��ي��ق��ى، 
المعرفة تخولني لمعرفة كيف أريد أن 

أكون وأين أريد أن أصل ،في تاناروت 
تعلمت كيف أحلم وكيف أسعى لتحقيق 
تحقيق  من  أتمكن  لن  لربما  أحالمي 
اخ��ت��رت  أن��ن��ي  أع��ل��م  لكني  معظمها 
بالطريقة  وحاولت  الصحيح  الطريق 
من  أعاني  كنت  لطالما   ، الصحيحة 
مشاكل في العمل الجماعي واآلن أنا 
من ضمن منظومة كاملة تسعى بتفان 
تاناروت  ففي  أفضل  هو  ما  لتحقيق 
المشتركة  واألفكار  القيم  من  العديد 
التي تزرع بيننا روح التعاون والمحبة 

داخل وخارج تاناروت .. 
ك����ان س��ؤال��ك��م م����اذا اس��ت��ف��دت من 
تاناروت  أن  اعتقدت  تاناروت؟ حسنا 

أعطاني "أنا" جديدة.
من بين الحضور كانت الشاعرة غادة 
إعجابها  ع��ن  عبرت  التي  ال��ب��ش��اري 
فقالت : لطالما نثر تاناروت أكسجين 
سماوات  في  السالم  نترات  و  األم��ل 

كادت تضمر بها الحياة .
منه  انطلقت  بهيج  ثقافي  مهرجان   
ووثباتهم  ال��ش��ب��اب  ع��زائ��م  ص��اخ��ب��ةً 
تدون  و  الكلمات  لتشعل عمر  الواثقة 
أصبوحة  الغالية  مدينتنا  صدر  على 
حميمية  و  ال��ف��رح  ب��م��ع��ازف  ع��ام��رة 
الدالية  اإلب���داع  ف��ن��ارات  و  التواصل 

من سماواٍت شاهقة بالكتب .. عدُت 
و  القدسية  األم��ل  ه��االت  ..تسبقني 
القلوب  يحيل  ال���ذي  ال��ح��ب  نصاعة 
حدائق ذات بهجة ...شكراً ..تاناروت 
تاناروت   .. الفن  ت��ان��اروت   .. األدب 

اإلبداع .
الذي استقيته في  شكر بحجم األمل 
أيضا  و  الجميلة..  األصبوحة  ه��ذه 
اإلعالمية حنان الشويهدي التي قالت  
كثر  شعوري..من  وص��ف  عن  عاجزة 
ما الجو كان حلو وندمت أني لم آتي 
مبكرا وتمنيت أنه يستمر لمدة يوم أو 
يومين أو ثالثة ألنه كان ممتع ومفيد.

مافهمتش  ي��وم��ه��ا  خ���اص  ف��ي س��ح��ر 
شنو هو خذيتوني لعالم حلو وتخيلت 
موجودة.  مش  الحرب  أن  لحظة  في 
تاناروت خلق عندي حالة من الراحة 
ي���وم ال��ل��ي ج��ي��ت ل��ل��ح��ف��ل.ب��ج��د رب��ي 

يعطيكم الصحة على تميزكم .....
ت��ان��اروت يضع في جدوله   و الي��زال 
إلى  تهدف  التي  البرامج  من  العديد 
إلى  المجتمع  تنبيه  محاوال  التثقيف 
مجتمعنا  يجعل  ال��ذي  الجهل  م��أزق 
متعثرا إلى حين يدرك ذلك و يقرر ، 
تاناروت قرر أن يكون شعلة في طريق 

التغيير .

دعوة  لاللتفاف حول منابع الثقافة

:

الكتاب أسمى وأثمن أنواع الثراء 

:

تاناروت األدب .. تاناروت الفن ..
تاناروت اإلبداع

:
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني
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نيفين الهوني 
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عائشة  االصفر اإلحالل
م��ا ي��ح��دث ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة من 
تسارع ملحوظ للمتغيرات على ساحتنا 
بهذا  والسياسية  االجتماعية  الثقافية 
إذا  ومخيفاً  مقلقاً  أمراً  يعتبر  الشكل 
البطيء  التدرج والتحول  أن  ما سلمنا 

من سمات أي تغَير ثقافي وحضاري.
وفي ضوء بعض القرارات ذات المظاهر 
وتشريط   ، االحتفاالت  كمنع  الهدامة 
ومنهجة   ، ال��دي��ن  ،وتسييس  السفر 
النشطاء،ومصادرة  واعتقال  اإلع��ام 
الكتب وحرقها،وهدم األضرحة، ونبش 
الميادين  م��ن  اآلث���ار  وإزال���ة  ال��ق��ب��ور، 

وتصنيف البدع…وغيرها.
في ضوء ذلك

المنظومة  ب��أن  االع��ت��راف  م��ن  الب��د 
في  والحضارية  والتراثية  الثقافية 
ي��رت��ب��ط منها  خ��ط��ر خ���اص���ة ف��ي��م��ا 
منها  يتعلق  ما  أو  التنويري  بالجانب 
الذي  األم��ر  والفنون،  الفرح  بمظاهر 

س��ي��ؤدي إل��ى رب��ك��ة وخ��ل��ل ف��ي مسار 
مجتمعنا  في  والجمعي  الفردي  العقل 
وهو المتشظي والمهزوز فكريا ، وإلى 
إحال اآلخر المختلف والمتخلف في 

آن..
تكون  أن  إحاله  تم  لو  أرّج��ح  وال��ذي 
ال��ط��رف  م��ع  ال��ص��راع  ف��ي  الغلبة  ل��ه 
المشوهة  المطورات  أن  ك��ون  األص��ل 
تأثيرا جينيا من حيث  أقوي  والغريبة 
فرض شذوذها على الناس المتعطشة 

للخروج من أزمتها وتلقف أي تغيير.
أس��ب��اب ه��ذا ال��ت��ردي وال��ع��ودة للوراء 
الجهل  أب��رزه��ا  ومتداخلة  متشابكة 
الديني  والتطرف  العقل  باستخدام 
واالن���ق���س���ام ال���ح���اد ف���ي ال��ت��وج��ه��ات 
المطروحة مع أحادية النظرة ، وفراغ 
اقتصادية  وظ��روف  وسياسي  فكري، 
ممنهج  وعسكري  ثقافي  وغزو  صعبة 
وللمنظومة  ل��ل��دول��ة  ت��ام  س��ق��وط  م��ع 

ممثليها  ورداءة  وانقسامها  السياسية 
وس��وء تعاطيها مع األح��داث واألس��وأ 
مليشياوية  وبحماية  فيه،  طرفا  أنها 
القوى  بتعدد  متعدد  خ��ارج��ي  ودع��م 
على  شجع  ال���رادع  الداخلية.وغياب 

استمراء هذا النهج.
المعضلة أنه البد من حل سريع يقابل 

هذا التسارع. 
ي��ك��ون ال��م��ع��ول ع��ل��ي��ه ح��ك��وم��ة أزم��ة 
م��رك��زي��ة ت��ج��م��ع ال��خ��ب��رة وال��وط��ن��ي��ة 
للقضاء  ويكون  الدستور  احياء  تسرع 
واألمن فيها الدور األكبر، وتركز على 
التعليمية  والمناهج  المؤسسات  دور 
إف��ت��اء  دار  ل��ه��ا  ت��خ��ض��ع  م��ت��ك��ام��ا، 
وسطية تعي مسئوليتها، وإعام واعي 
إن  وحيث  للحدود،  وحماية  مستقل.. 
هذه تكاد تكون حلوال تعجيزية في هذه 
األوضاع السوداوية فإننا ال نتوقع البتة 

خروجا قريبا من أزمتنا.

رة 
صي

ة ق
قص

م 
قل

ح 
بو

معزوفة النّخيل

عمر عبد الدائم

أميرة فتحي 

هاجر الطيار

إبراهيم عثمونة 

محمد الكشكري

يا نخلةً  ..
كانت � وما زالت �

وال ُكّل النخيل
ترنو إلى ُهدِب السماء

ليسير في الّظل الّظليل
آالف .. آالف البشر

قلبي لِك يا واحةً فيحاء
أضناُه الّس����َفْر

ُمّدي جذورِك في الفؤاد
فإنها ..

ضربت بعمق األرض
من دهٍر طويل

و رؤوس طلعِك في شموٍخ ..
عانقت شمس األصيل

قالت   � اليوم  أراَك  مالي   "
نخلتي �
متجهماً

 متدّثراً بالحزِن
تشدو للسراب؟

بسَمُتَك  باألمس  تكن  لم  أَو 
البتول

تنداُح في هذي الّرحاب
واليوم تكسوك الكآبة

والّذبول
أين المواويل الِعذاْب ..

و رجعها
بين النخيل؟

أي����ن ال��ص��ب��اي��ا ق���اص���رات 
الطرف

قرب الّنبع ينشرن الغسيل
أين الَحَمام الُحر

يبسُط للسام جناَحُه
أين الهديل؟

ع��ل��ى رؤوس  ال��ط��ي��ور  أي���ن 
النخل

تصدُح بالنشيد
فهمسُت ..  في حزن شديد  

يا نخلتي
هذي رياح األرِض

تعصف حولنا
ُتهِوي جذوع النخل
تعثو بال��� "جريد "

مقلتيها  ف���ي  ف��ت��ح��ّج��رت 
دمعتان

أّواه من هذا الزمان
في  َت��كَ��ّت��َم  ع��ش��ٍق  م��ن  أّواه 

الضلوِع
و من عذاب الشوق
من ذكرى المكان.

ص�����ب�����اح�����ك�����م 
محبات وعطايا 

ال��ل��ي��ل  م��ن��ت��ص��ِف  ب��ع��د  ل��ي��ل��ٍة،  ذاَت 
المنكوبِة  المدينِة  بساعتيِن بتوقيِت 
أراق���ُب  ال���اوج���وِد  ه��ض��ب��ِة  .. على 

المستقبَل .. 
.. على  أشخاٍص  بقايا  ِسوى  أرى  لم 
فتاِت  على  .. يتنازعوَن  األم��ِل  ضفِة 

خبٍز .. و فضاِت األمواِل .. 
و على الجانب اآلخرِ من المدينِة .

بيٌت مهجورُ األرواِح .. 
يسكنُه الفقُر ونوافذُه من الصبرِ .. 

أم���ا س��ك��ان��ٌه ف��م��ات��وا أث����َر أن��ت��ظ��اِر 

الحكوماِت ..!! 
و على جانِب تلك البقالِة ..

خلَف  .. يركُض  الوطِن  حافي  طفٌل 
بالواقع  ليمسَك  األح����اِم..  س���راِب 
ولكن سرعان ماتتاشى من بيِن يديه 

األحاُم ..
الزلت أراقب من بعيٍد ومن فوق تلك 
الهضبِة .. عصف بأذني صوت نحيٍب 
..بحثُت عن الصوُت يميناً وشماالً ..

و إذا بها إمرأٌة في الخمسين  تنكُس 
.. لتصنع  األم��ان  نعٍش  على  رأسها 

م����ن ن��ح��ي��ب��ه��ا 
أن���������ش���������ودة 

الاوطِن ..
و ب��ع��د س��اع��ٍة 
م����ن وق���وف���ي 
الهضبِة  على 
العودَة  ق��ررُت 
اليأِس  لغرفِة 
.. أخذُت حبةَ 

األلم و شربُت خلفها ماَء الثكالِة..
ونمُت عاريةَ الحلِم .

المدينة المنكوبة

أوجاع للبيع فمن يشتري ؟!

نحن ال ننتج الشكالطة

أُظنهاَ  ُكنُت  و  َعاَدت 
أن لْن تُجود

بالوصل يوما 
و ُتْنقُضهاُ الُعُهود

َغ���ابَ���ت ع���ن ال��ق��ل��ِب 
ُزلفا 

هجٍر و شوق
و القلُب ادماُه التنكُرِ

 و الُجُحود
ك����س����رْت م���ج���ادف 

الهوى فأضحى
رفيَق الَسقاِم 
قريْن الُجُمود

َعاَدت و هل كل 
عودا شفاٌء لجراٌح

و هل كل طيٌف 
شفيُع الُصُدود

َعاَدت ُتسابق ظل 
فرٌح مضى

الّتاقى  ورَد  تْنُثُر  و 
ُتزيُل الُرُكوْد

سلوُت  أني  ظنْت  ما 
و أني ُفِطمْت

ِم�������ْن ِع���ش���ِق���ه���اَ و 
أقسمُت بأن لْن أُعود

عادت أوج����اع����ن����ا ب���ع���روض 
متناول  ،ف��ي  مخفضة 
والتوصيل  الجميع  يد 

مجاني .
بضاعتنا على مقاستكم 
جميعا لم نستثني منكم 
وصبيكم  كهلكم   : أحد 
رج���ال���ك���م ون���س���اءك���م 
ف���ق���ي���رك���م وغ��ن��ي��ك��م 

خادمكم وسيدكم .

انيقة  ف��اخ��رة  أوج����اع 
االكفان  بألوان  ملوانة 
و الدم و الحداد ولدينا 

رمادية با لون .
برائحة  معطرة  اوج��اع 
الافندر واليوكالبتوس 
الشياط  برائحة  وحتى 
ترضي  كي  واالح��ت��راق 
والمذاقات   االذواق  كل 
حلوة   : منكهة  آالم��ن��ا 
لارتماء  حنيني  بنكهة 
في حضن أبي ، ولذيذة 
ليوم  ان��ت��ظ��اري  بطعم 
تخرج ابني من الجامعة   
ومرة كحنظل غربتي  و 
مع  كشجاري  حامضة 
ج��ارت��ي ال��ت��ي أع���ادت 
ناقصة  القهوة  فناجين 

باألمس .

أوجاع تصلح لكل مكان 
تشغل  ف��ه��ي   : وزم����ان 
ال��ع��ق��ل وت��ش��ع��ل ال���روح 
وتنهمر  القلب  وت��أك��ل 

من مقلة العين .
إن���ه���ا اوج������اع ب��اذخ��ة 
صغيرة و كبيرة بحجم 

وطن !
استثنائية  وع��روض��ن��ا 
ج������دا ف���ن���ح���ن ن���وف���ر 
خدمة  الكرام  لزبائننا 
ما بعد البيع فالصيانة 
والتطوير  وال��ت��ح��دي��ث 
قاربوا  م��ا  إذا  مجاني 

على الشفاء .
ماحظة :

وال  ت���رد  ال  بضاعتنا 
يضاف  وإنما  تستبدل 

لها المزيد .

يجلب معه شكاطة  لو  منه  لها حين طلبت  قال  هكذا 
من فزان .

ننتج  ال  اننا  أخبرها  حين  الهاتف  عبر  تحدثه  كانت   
الشكاطة ، وصباح أمس السبت وهو في الطريق إلى 
واحة  من  القريبين  التمور  باعة  على  وق��ف  طرابلس 
يريد  أنه  وأخبرهم  تمورها  بجودة  المعروفة  تمنهنت 
؟!  يريده  لمن  البائع  سأله   ، تمنهنت  أنتجته  ما  أج��ود 
ليتذوقها  حفنة  ناوله  حين  إال  شيئاً  يقل  ولم  فأحجم 

ووجدها أطيب من الشكاطة .
عن  فقط  البائع  وأخبر   ، تمنهنت  رطب  من  لها  أخذ   

عينيها ليتركه بعدها فاغر الفم .
 وضع له النقود على الطاولة وترك ذلك البائع التمنتاوي 

مشدوهاً فاغراً يحلم لو تقع مرة عينيه في عينها.

م��ع س��م��اع��ي خبر 
صحيفتنا  ع����ودة 

انتابتني  ل��إص��دار  فسانيا  ال��ورق��ي��ة 
المنتعشة عطرا  للكتابة  رغبة متوقدة 
نشاطا  وينبض  حياة  يضج  من  فواحا 
لما ال فلتكن  لنفسي  ومحبة وهمست 
لهذا  ح��روف مموسقة  ال���رواق  زاوي��ة 
لكم عهد  تجدد  تحية صباحية  العدد 

التواصل دفقا من القلب .
النعم  عميم  صباح  وكل  الخير  صباح 
كثير  ال��م��زاي��ا  عظيم  شفيف  م��ب��ارك 
واألل��م  الضيم  ي��زول  ببزوغه  العطايا 
وينقشع الحزن وتهدي النفوس وتنظر 

نحو السماء بأمل .
مفيدة  الجديد  نحو  ال��خ��ط��وات  ب��أن 
دون تعثر، فمع أشعة الشمس نحييكم 
ق��راءن��ا االع����زاء ون��رس��ل م��ن سناها 
ف��ي أوص��ال��ك��م  ال����دفء  تبعث  ح��زم��اً 
جسوراً  معنا  وتمدوا  بمحبة  لتحبوننا 
نلتقي  فيه  جديد  أح��د  لنهار  م��ن��ورًة 
ال��ذي  ال��رح��م��ن  ب��رك��ة  جميعاً  تحفنا 
هانئاً  مباركاً  يومنا  يجعلنا  أن  ندعوه 
حيث  نعمائه   م��ن  بالخيرات  ع��ام��را 
من  لنقوم  أرواح��ن��ا  ب��ع��ودة  علينا  م��ن 
له  ذاكرين خاشعين  يوم جديد ندعوه 
سبحانه الذي ما وهبنا نفساً آخر إال 
بنا  فهيا   ، الخير  وق��ول  الخير  لفعل 
حباً  ونغدق  أرواحنا  بالضوء  نشعشع 
بدروبنا  صباحاً  نلتقيه  من  كل  على 
األن��ام  لعيون  ونبتسم  وداً  نصافحه 
التي  بالزهور  ومرحى  ابتسام.  أحلى 
بهيج  حفل  في  أكمامها  على  تفتحت 
ومرحى  المشرقة،  الربيعية  بالشمس 
بالعطور التي تأرجت بالشذى فعطرت 
باألماني  ومرحى  النهارية،  تواقيتنا 
خطواتنا  لتهدي  قلوبنا  عمرت  التي 
تسارعاً نحو ما نريد، ومرحباً بكم هنا 
معنا عبر صفحات صحيفتنا وحروف 
نزع  أن  بعد  والثقافي  األدب��ي  رواقنا 
الشمس  وارتدت  المظلم  الرداء  الليُل 
وها  بالدفء  لننعم  المزركشة   حلّتها 
أنا أشكر الله في هذا الصباح للرفقة 
الجميلة مع قراء دام حبهم لنا سنوات 
هذه الرفقة التي وهبني إياها المولى 
لماقاتكم على صهوة المواعيد.. لكم 
اشرعة  واف��ردت  القلب  نوافذ  فتحت 
مراكب األيام تأخذها رياحكم الهادئة 
حيث تريدون وأين حط بنا أمر األحبة 
نمتثل راضيين نبنى عروش تألقنا التي 
أنيقة  بمعاني  معنا  حضوركم  زينها 

ودفء حميم.

فاطمة الحجار

يامن تعلق لفظه بكياني.......رفقاً فإن غيابكم 
أضناني.

مالي ولأليام فينا باعدت......دهري و أرداني 
با خاني

ما غاب لحُظَك عن جفوني لحظةً ......فشردُت 
في ذكری الزمان الفاني. 

......ك��ن��ت  ذا  ي��وم  غرسته  م��ا  فينا  ض��اع  وال 
المحب الخّير المتفاني.

للحبة موعٌد......نستجمع الحباب  ياقلب رفقاً 
في الميداِن .

ونعيش في وطن عطوٍف كلما...... .ُخلع السام 
فيه  لبس ثاني.

خيمَت  فقد  بكياني.....رفقاً  حبُه  تشبَث  يامن 
في شرياني.

 )عزيز أنت يا وطني(.



األحد 25 شعبان  1438 هـجري - املوافق  21 مايو2017 ميالدي
11 التعلميةالسنة  االسادسة  - العدد 217 فسانيا

جدل بدء الدراسة
انطالق  حول  الشائعات  عديد  انتشرت   
التأجيل  أو  موعدها  في  الدراسي  العام 
توفر  ع��دم  فمنها  ع��دة،  األس��ب��اب  وكانت 
أعاقت  مما  للطالب،  المنهجي  الكتاب 
حتى  التعليمية  العملية  سير  المسألة 
أن  الدارسون  لبث  وما  العام  انطالق  بعد 
حتى  الدراسية  مقاعدهم  على  استقروا 

كشّرت مشكلة أخرى عن أنيابها.
 اعتصامات وإضرابات

اعتكف عدد كبير من المعلمين عن العمل 
ومطالبات  بحتة  مالية  ألس��ب��اب  وذل���ك 
المعيشي  الغالء  المرتبات في ظل  بزيادة 
في البالد وما يتبعه من اختناقات حياتية، 
ف��س��ل��ك��ت ث��ل��ة م��ن��ه��م ط��ري��ق االع��ت��ص��ام 
والتوقف  مهمته،  تأدية  وعدم  واإلض��راب 
عن الدراسة إلى حين حّل المشكلة، ورأي 
ال  الدارسية  العملية  استمرارية  أن  آخر 
دخل لها وأن الطالب وتزويدهم المعرفي 
ي��ج��ب أن ي��ب��ق��ى خ����ارج ه���ذه ال��م��ت��اه��ة، 
االحتجاجات  تلك  كل  تسفر  لم  ولألسف 
عن شيء فقد بقي األمر على ما هو عليه، 
ال زيادة في الرواتب وال عالوات وال غير 

ذلك.
ضعف األداء

األداء  ضعف  وراء  الرئيسي  السبب   لعّل 
من قبل المعلمين راجع للظروف المعيشية 
السيئة التي تمر بها العاصمة هذه األيام 
 ، السيولة  توفر  وعدم  المعيشة  من غالء 
مما يضطر المعلم أن يسلك طريق الغياب.

اشتباكات مسلحة
خ���الل ف��ت��رات م��ن ه���ذه ال��س��ن��ة شهدت 
العاصمة كثير االشتباكات بين المجموعات  
المتصارعة على السلطة، مما تسبب في 
المناطق  أغلب  في  المدارس  عديد  قفل 

الواقعة ضمن دائرة االشتباكات.
 كمنطقة أبي سليم وحي األندلس  وطريق 

المطار وصالح الدين.
 كما أن الوضع حال دون وصول الطالب 
واستحالة  المناطق  في هذه  علقوا  الذين 
وصولهم إلى مؤسساتهم وااللتحاق بركب 

الدراسة .

انقطاع المياه
المدينة  عن  المياه  انقطاع  تسبب  كذلك 
يوماً،   15 من  ألكثر  ال��م��دارس  قفل  إل��ى 
فبدون الماء تصعب الحياة، ولكن ال مناص 
عن الغياب الذي جاء كآخر الحلول بعد أن 
بحل  اإلتيان  عن  األم��ور  أولياء  عقل  فرغ 

للمشكلة.
سوء الطقس

أعلن  الماضية   األسابيع  وخ��الل  مؤخرا 
بحكومة  التعليم  ب���وزارة  اإلع���الم  مكتب 
واحد  ليوم   ال��دراس��ة  تعليق  عن  ال��وف��اق 
األندلس  الجمعة وحي  كل من )سوق  في 
وأبوسليم وجنزور، باإلضافة إلى طرابلس 

المركز، وعين زارة، وتاجوراء(.
مشيرا إلى أن قرار التعليق يأتي للحفاظ 
ع��ل��ى س��الم��ة ال��ت��الم��ي��ذ ح��ي��ث ش��ه��دت 
إلى  أدى  سيئا  طقسا  طرابلس  العاصمة 
إغالق الطرقات بسبب البرك الناجمة عن 

عدم تصريف مياه األمطار.
ضعف البنية التحتية 

أم����ا ف��ي��م��ا ي���خ���ّص ه����ذا ال��ج��ان��ب ف��إن 
التعليمية بطرابلس تعاني من  المؤسسات 
إلى  التعليمية  العملية  تعيق  مشاكل  عدة 
تم ذكره سالفا،ومن ضمن ذلك   جانب ما 
أو  الفصول  في  العالية  الطالبية  الكثافة 

القاعات الدراسية على حٍد سواء.
 والتي تقلل من مدى استيعاب الطالب لما 

يتلقونه من معلومات ودروس .
المباني  من  كبير  عدد  تهالك  جانب  إلى 
المدرسية  إلى درجة وجود تشققات في 
المعامل  توفر  عدم  وكذلك  منها،  العديد 
تساند  التي  الضرورية  اإليضاح  ووسائل 
المعلومة  وتثبت  التعليمية  العملية  وتدعم 

وتدعمها بالتجربة العملية.
ب��ه من  الب��أس  ع��دد  افتقار  ع��ن  ناهيك   
المدارس  للحدائق، والساحات والقاعات 
-  سواء الفنية أو الرياضة -  وأيضاً تعاني  
هذه المؤسسات من مشكلة النظافة وعدم 

وجود دورات مياه جيدة.
العقاب التعسفي

شغلت  التي  الموضوعات  أكثر  م��ن  لعّل 
في  العقاب  مسألة  م��ؤخ��راً  العام  ال��رأي 

ألسباب  تكون  ما  ع��ادة  والتي  ال��م��دارس 
متشابهة، إذ  تتعلق في معظمها بالسلوك 
ولكن  العلمي،  التحصيل  س��وء  أو  ال��ع��ام 
الفوضى التي يعيشها المجتمع الليبي ككل 
مؤخراً، تركت أثراً واضحاً في المدارس، 
حيث ظهرت قوانين جديدة في كل مدرسة 
لمديرها  ال��ف��ك��ري  ال��ت��وج��ه  م��ع  تتماشى 
مخالفتها  وف��رض��ت  عليها،  والقائمين 

عقوبات يصفها الطلبة بالتعسفية.
التعنيف والترهيب

العاصمة  الذي تعيشه  التوتر األمني  لعب 
بالمعلم  الطالب  عالقة  ف��ي  كبيرا  دورا 
ففي ظل ظروف التوتر األمني والمعيشي، 
وه��ذا  ال��الت��وازن،  م��ن  حالة  هناك  باتت 
فحسب  العاصمة  على  يقتصر  ال  األم��ر 
الليبية،  بل هو مايحدث في أغلب المدن 
وُجّل ما ذكرناه أدى إلى جعل العالقة بين 
الطالب والمدرس عالقة خوف وسيطرة، 
للمدرسة،  الطالب  كثير  كره  عنه  نتج  ما 
إلى  الذهاب  عن  يتوقفون  بعضهم  وجعل 
المستمرة  ال��م��ش��اك��ل  بسبب  م��دارس��ه��م 
الصور  أب��رز  ومن  مدرسيهم،  وبين  بينهم 
التي انتشرت مؤخرا  صورة المعلمة التي 
قامت بضرب الطالب بحذائها حتى تسبب 
بجرح عميق في الرأس مما اضطر أهالي 
وغيرها  المستشفى،  إل��ى  لنقله  الطالب 

الكثير من القصص المشابهة.
للترهيب  يتعرض  المعلم  أن  كما  ه��ذا   
السالح،  حاملي  الطالب  قبل  من  الدائم 
مما جعل عددا منهم غير قادر على فرض 
ال��دراس��ي،  فصله  على  الكاملة  سيطرته 
ومن المعلمين من تم التعرض له وتهديده 
من  ع��دد  إن��ج��اح  يتم  حتى  ال��س��الح  بقوة 

الطالب أو تسليمهم ألسئلة االمتحانات.
األخصائية االجتماعية 

استقرار  التعليمية  العملية  ركائز  أهم  من 
الحالة النفسية للطالب، ومعرفة الظروف 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ك��ل ط���ال���ب، م��م��ا يسهل 
التي  الضعف  نقاط  ومعرفة  معه  التعامل 
ولعّل  العلمي،  تحصيله  ضعف  إلى  ت��ؤدي 
اختصاصات  ضمن  م��ن  المسألة  ه��ذه 
والتي  بالمدرسة،  االجتماعية  األخصائية 

غيبت مؤخرا بشكل واضح، في وقت يعتبر 
وجودها هو األهم، فعدد من الطالب هم 
بعد  لهم  يتسنى  ول��م  النازحين  فئة  م��ن 
بل  المجتمع،  م��ع  كامل  بشكل  االن��دم��اج 
إلى  النفسية،  المشاكل  كثير  من  ويعانون 
أسر  من  المنحدرين  الطالب  فئة  جانب 
ذوي الدخل المحدود، وأيضا من فقد أحد 
التي  االشتباكات  خالل  كليهما  أو  والديه 

شهدتها البالد طيلة هذه الفترة.
الزّي المدرسي

أال  أخ��رى  مشكلة  أيضا  الطالب  واجهت 
وه��ي ال���زّي ال��م��درس��ي وت��وف��ي��ر األدوات 
السيولة  ان��ع��دام  ظ��ل  ف��ف��ي  ال��دراس��ي��ة، 
كل  توفير  األهالي  على  الصعب  من  بات 
احتياجات األبناء التي تعتبر مرهقة جدا 
الطالب رفض  لكاهلهم، وهناك عدد من 
عدد  ويرى  السبب،  لهذا  المدرسة  ارتياد 
من المعلمين أن الزّي المدرسي ضروري 
التي  االجتماعية  ال��ف��وارق  على  للقضاء 
تقييد  دون  كل شيء  ترك  ما  إذا  ستظهر 

وتقنين. 
التدريب والتأهيل

 ف���ي ظ���ل ال��ت��س��ارع ال��ع��ل��م��ي واالن��ف��ت��اح 
متابعة  أكثر  الطالب  أصبح  التكنولوجي 
المعلم  أن  فنجد  بالمعلومة،  وإح��اط��ة 
من  العام  المستوى  في  أق��ل  المعلمة  أو 
بشكل  العلمية  للحركة  المواكب  الطالب 
أوس���ع، وخ��اص��ة ف��ي الشق األدب���ي، وظل 
في  انحصاره  بسبب  مكانه  ي��راوح  المعلم 
أو  تطوير  دون  األكاديمي  تحصيله  دائ��رة 
تدريب ليلحق بركب الحياة المتسارع، وقد 
أدى  مما  بينها،  واسعة  ه��وة  ذل��ك  أح��دث 
الطالب  قبل  من  بالمعلم  االستهزاء  إلى 
من  كثير  في  الحمراء  الخطوط  وتجاوز 
بتفوقه  األخير  إحساس  بسبب  األحيان، 

على أستاذه.
غياب النشاطات

متكاملة  عملية  ه��ي  التعليمية  العملية 
التحصيل  ي��س��ان��د  أن  الب����ّد  األط�����راف 
تنمي  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ن��ش��اط��ات  األك���ادي���م���ي 
الفكرية  وتعزز مقدراتهم  الطالب  مدارك 
العام  مستواهم  م��ن  وت��رف��ع  والجسدية، 

انعداما  مؤخرا  ونجد  المواهب،  وتصقل 
شبه كامل للنشاط المدرسي بكل جوانبه 
المدرسة  م��ن  ينفر  ال��ط��الب  جعل  مما 
بشكله  المنهج  إال  شيئا  له  تقدم  ال  التي 
التعليم  فيه  أصبح  وقت  في  الكالسيكي، 
في دول أخرى أكثر تطورا بل وصل األمر 
الكتب  عن  لالستغناء  ال��دول  بعض  ل��دى 
بالتجارب  ذلك  واستعاضوا عن  الدراسية 

العلمية العملية واألجهزة اإللكترونية.
    قلة المعامل

أدواتها وأجهزتها ومحاليلها  المعامل بكل 
في  المستحيالت  ع���داد  ف��ي  أص��ب��ح��ت 
عدد كبير من المدراس مما أعاق مسألة 
العملية  ه��ذه  للطالب،  العملي  التدريب 
المعلومات  تثبيت  في  كثيرا  تساعد  التي 

في العقول.
الصيدلية والعيادة

ل��وج��ود  تفتقر  ال��ي��وم  ال���م���دارس  أغ��ل��ب   
عيادة مجهزة ببعض األساسيات الخاصة 

باإلسعافات األولية.
 فعدد البأس به من الطالب يعانون حاالت 
لوجبات  تناولهم  ع��دم  بسبب  إغ��م��اءات 
المعيشية،  ال���ظ���روف  ب��س��ب��ب  اإلف���ط���ار 
يتعرض  التي  الحوادث  بعض  جانب  إلى 
األم��ط��ار،  فترة  ف��ي  خاصة  ال��ط��الب  لها 
يعانون بعض األمراض  إلى من  باإلضافة 
التي تحتاج عناية خاصة ومنصهرين ضمن 
النسيج الطالبي، في ظل ما ذكرنا البّد من 
يتم  التي  األولية  اإلسعافات  أبسط  وجود 
استخدامها عند الحاجة، إلى جانب وجود 
طبيب أو ممرض يداوم في المدرسة طوال 

فترة الدوام الدراسي.
الخاتمة

التعليم  ملف  أن  المقدمة  في  ذكرنا  كما 
ملف متشعب جدا، ويرتبط بكل الظروف 
التعليمية في  والمؤسسات  به،   المحيطة 
المدن  عن  س��وءا  يقل  ال  حالها  طرابلس 
االخ���رى ب��ل رب��م��ا ي��ف��وق، وااله��ت��م��ام بها 
المعول  هم  الطالب  فهؤالء  يعد ض��رورة، 
البلد مستقبال فإذا ما  الذي سيبني هذا 
وخيمة،  النتائج  ستكون  حتما  أهملناهم 

وسنشهد انهيارا للمجتمع بشكل عام.

التعليم في طر ابلس يدق  نواقيس الخطر وينذر  بكثير األزمات 
  ملف التعليم في ليبيا من الملفات الشائكة، والمعقدة جدًا إذ تتداخل األسباب فيه، فبين المعلم 
األحوال  كل  في  النتيجة  و  اآلخر،  على  بلومه  ُيلقي  طرف  كل  ولألسف  اإلشكالية،  تكمن  والطالب 
العام  وبداية  العام  هذا  مطلع  ومنذ  الجيل،  هذا  سينهار  التعليمية  المنظومة  فبانهيار  وخيمة، 

فسانيا :: أسمهان الحجاجي الدراسي كانت نواقيس الخطر تقرع أجراسها منذرة بكثير من األزمات
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إشراف:  مبروكة فتحي 

 قام السيد حامد رافع، عميد بلدية سبها   
صباح اليوم الثالثاء الموافق 9مايو 2017 

الصحية  الخدمات  لمكتب  ميدانية  بزيارة 
بالبلدية من أجل حضور االجتماع المنعقد 

بصالة مكتب الخدمات الصحية.
أن هذه  راف���ع  أوض���ح ح��ام��د  وم��ن جهته   
الموجهة  ل��ل��دع��وة  تلبية  ج���اءت  ال��ج��ول��ة 
مكتب  م��دي��ر  ق��ب��ل  م��ن  ال��ب��ل��دي  للمجلس 

الخدمات الصحية .
حيث.تم خالل هذا االجتماع استيضاح أمور 
عدة أبرزها إشكالية المبلغ المالي المسجل 

باسم شخص وقدره 200 ألف دينار.
بإيقاف  ستقوم  سبها  بلدية  أن  وأض��اف   
المفترض  م��ن  ال��ت��ي  القيمة  ه��ذه  ص��رف 
العاملة  الصحية  المراكز  لخدمة  توجه  أن 

ببلدية سبها.
أن  سبها  بلدية  عميد  راف���ع  ح��ام��د  وأك���د 
يتحمل  أن  ي��م��ك��ن  ال  ال��ب��ل��دي  ال��م��ج��ل��س 
وهيئة  ال���وزارة  أم��ام  القانونية  المسؤولية 
بهده  المالي  الفساد  اإلدارية جراء  الرقابة 
القطاعات ،فالمجلس البلدي يسعى لخدمة 
المواطن ونرجو تعاون المواطن حتى تكتمل 

مهمتنا.
ببلدية  العاملة  الصحية  المكاتب  أن  يذكر   
سبها تعاني نقص األدوية والعناصر الطبية 

والطبية المساعدة .

عميد بلدية سبها في زيارة ميدانية لمكتب الخدمات الصحية.

 اختتم مكتب الرعاية الصحية األولية وجميع 
الصحية  الخدمات  ب��إدارة  الصحية  المراكز 
التطعيم ضّد مرض شلل  بمدينة سبها حملة 
األطفال وقد بدأت الحملة في 27 من شهر 

مايو الماضي .
ح��ي��ث أف���ادن���ا ع��ب��دال��ح��م��ي��د ح��ب��ي��ب مشرف 
تطعيمات مدينة سبها : أن المستهدفين لهذه 
الحملة 24 ألف طفالً وطفلةً وهناك إقبال من 

أولياء األمور بإحضار أطفالهم للتطعيم. 
متوفر   األط��ف��ال  شلل  تطعيم  أن   : وأض���اف 
،وذلك  سبها  بمدينة  الصحية  المراكز  بجميع 

من  خالل تواصلنا مع تلك المراكز .
ه��ن��اك إق��ب��ال م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى ال��ق��دوم 

للتطعيم 
س��ارت  للحملة  ال��ت��رت��ي��ب��ات  ك��اف��ة   : وأش����ار 

وأن  الحملة  ه��ذه  إنجاح  أج��ل  من  جيد  بشكل 
التطعيمات المخصصة للحملة وصلت متأخرة 

ولم يتم استخدامها.  
لألطفال  أعطيت  التي  التطعيمات  أن   : وأكد 
عدد  ووصل  السابق،  رصيدنا  من  الحملة  في 
 21108 الحملة  خالل  المطّعمين   األطفال 
طفالً وطفلةً من مدينة سبها والبوانيس وغدوة 
حملة   في  قريبا  البدء  سيتم   : بقوله  ولخص 
لم  اآلن  وإل���ى  الحصبة  م���رض  ض��د  تطعيم 
تطعيماتها  وص��ول  لعدم  موعدها  تحديد  يتم 
وتستهدف الحملة  األطفال من عمر السنة إلى 

عمر الست سنوات. 
يذكر أن : الحملة قد بدأت في 27 أبريل إلى 
4 مايو، ولكن تم تمديدها إلى 8 من شهر مايو 

بسبب عطلة عيد العمال .

حملة تطعيمات ضد شلل األطفال 

المحلس  عضو  علي  غدفي  السيد  ق��ام 
سالم  المهندس  برفقة  سبها،  ال��ب��ل��دي 
رئيس  هيبة  بن  واألستاذ جمعة  الدندون، 
لحي  ميدانية   بزيارة  األزم��ات  حل  لجنة 
مياه  ط��ف��ح  مشكلة  ف��ي  للنظر  ال��ج��دي��د 
الصرف الصحي الناجمة عن انهيار شبكة 
الصرف الصحي بهذه المنطقة خصوصاً 

والبلدية عامة.
األستاذ غدفي  أوضح  الزيارة  هذه  وعن   
الزيارة  ه��ذه  أن  سبها  بلدية  عضو  علي 
جاءت لغرض حل مشكلة الصرف الصحي 

التي تعاني منها بلدية سبها. 
المياه  رج��ال شركة  بجهود  أنه  وأض��اف   
والصرف الصحي والمجلس البلدي تم حل 
الجديد  بمحلة  الصحي  الصرف  إشكالية 
اإلشكالية  حل  من  الشركة  تمكنت  حيث 
وتم فتح الطريق المسدودة بمياه الصرف 

الصحي.
الصحي  ال��ص��رف  إشكالية  أن  وأش���ار   
تعاني منها أغلب مناطق البلدية وال يمكن 
حلها بشكل جذري دون تكاثف المسؤولين 

بالبلدية. 
  وأضاف أن هناك خطوط صرف صحي 
تم التعاقد عليها منذ العام 2007  وإلى 
جل  تكتمل  ل��م  ول��ألس��ف  غ��اي��ة 2009  
هذه المشاريع لذا نأمل من شركة المياه 
رئيسية  بمحطات  سبها  بلدية  تدعم  أن 
و م��ض��خ��ات ح��ت��ي ن��س��ت��ط��ي��ع ح���ل ه��ذه 

اإلشكالية. 
العتداءات  تتعرض  الشركة  أن  وأض��اف   

الشركة  آل��ي��ات  وك��ذل��ك  أف���راده���ا  ع��ل��ى 
ومحطات الصرف الصحي التابعة لشركة 
الخيرين  مع  التواصل  حاولنا  وقد  المياه 
بهدف تدارك الموقف وإيقاف الخارجين 
التي  المهدية  بمحلة  خاصة  القانون  عن 
شركة  على  السطو  لعمليات  م��أوى  كانت 
كمجلس  ونحن  المجرمين  قبل  من  المياه 
باتخاذ  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة  نطالب  ب��ل��دي 
على  السطو  عمليات  ووق��ف  إج��راءات��ه��ا 
آليات الشركة التي أصبحت أغلب آلياتها 

نحن  و  السوداء  السوق  في  كخردة  .تباع 
كمجلس بلدي نرى أن  هذا مؤشر خطير 
داخ��ل  الصحي  ال��ص��رف  شبكة  الن��ه��ي��ار 

البلدية ...
لذا نرجو تعاون المواطن واألجهزة األمنية 
بشكل  اإلشكالية  لحل  البلدية  وأع��ي��ان 

جذري. 
تعاني   يذكر أن مشكلة الصرف الصحي 
رغم  البلدية  ومناطق  أح��ي��اء  كافة  منها 

جهود الشركة ومحاولتنا حل األزمة.

تفقد شبكات الصرف الصحي بحيّ الجديد. 

   أقيمت احتفالية اليوم العالمي للتمريض في بيت الثقافة بمدينة سبها 
والخدمات  الصحة  بقطاع  العاملين  من  مجموعة  االحتفالية  حضر  وقد 
الصحية سبها وبعض المتقاعدين من قطاع الصحة بالمدينة وذلك لرفع 

معنويات العناصر التمريضية في ظل هذه الظروف األمنية الصعبة.
ومن جانبه قال محمد التركي رئيس اللجنة التحضيرية  الحتفالية اليوم 
العالمي للتمريض :اليوم العالمي  للتمريض يحتفل به العالم أجمع وهو يوم 
عالمي أقرته  األمم المتحدة سنويا تحتفل به مدينة سبها وهذا اليوم  يعتبر 
كإعطاء حق للممرض في جميع أنحاء ليبيا فهم  مالئكة الرحمة للمريض.

ونوه : إن  للتمريض في الجنوب الليبي تاريخ عريق فأول ممرضة تدعى  
فاطمة األمين المغربي عملت في عام 1956 في عهد االحتالل  الفرنسي 
وأشرف عليها األمم المتحدة وكان مدرسوها لبنانيو،ن وثاني ممرضة على 
مستوى الجنوب  كانت من منطقة الرقيبة وتدعى حليمة مسعود وقد عملت 
في عام 1963 وقد أخذت دورات تمريضية خارج ليبيا  منها في دولة 

السودان.
 ; للتمريض  العالمي   لليوم  التنسيق  لجنة  من  الحداد  الله  عبد  وأفادنا 
ونحن سعداء  التمريض  التي  قدمها  والكفاءات  المعنويات  رفع  أجل  من 
لالحتفال باليوم العالمي  للتمريض في ظل هذه الظروف األمنية والمادية 

الصعبة.
وأشار ; أننا بمجهودات الجميع ومجهودات الخدمات  الصحية والعناصر 
القادة  المساعدة وصلنا لهذا  االحتفال وقررنا أن نكرم  الطبية والطبية 
الذين  قدموا أساس الخدمات الصحية في سبها وكذلك لمسة للمتوفين 
في قطاع الصحة وكذلك بعض موظفي التمريض الذين  شاركوا وقدموا 
طيلة األحداث وعدد الحضور كان  كبيراً ونشكرهم جميعا ونسأل الله أن 
يرزقنا األمن  واألمان لبالدنا وكل الشكر والتقدير للمتقاعدين الذين هم 

قدوة لنا وعماد لقطاع الصحة .
وقال خير إبراهيم خير موظف بمركز حجارة الجديدة :  نهنئ العاملين 
على هذه االحتفالية ونشكر لهم هذه  المبادرة الجيدة وأتمنى استمرار هذه 

التكريمات خصوصاً للمتقاعدين والتمريض.
وأضاف : إن هذه المبادرة أكثر من رائعة داخل المدينة  ومن المفترض 
استمرارها وذلك ليتمكن العاملون بقطاع  الصحة من التعرف على بعضهم 

البعض.
يذكر أن : اليوم العالمي للتمريض يصادف  12 مايو،  ولكن نظراً لكونه 

يصادف يوم الجمعة تم تأجيله إلى يوم األحد الموافق 14 مايو .

 نظم المجلس البلدي سبها في األيام الماضية حملة نظافة شملت معظم 
أحياء المدينة بدءاً من دائري الصحي ، وتشمل الحملة أعمال التنظيف 

والصيانة وفتح المسارات .
قال " غدفي علي بو سعدة " رئيس قسم المشروعات ببلدية سبها ،أطلق 
المسارات ، صيانة  ، فتح  النظافة  المجلس عدة مشاريع منها مشاريع 

المحالت داخل نطاق البلدية ، وباشرت الشركات عملها.
 و بدأت أعمال النظافة من دائري الصحي ، وبعض الشركات اتجهت إلى 
األحياء مثل " حي عبد الكافي ، سكرة " لنقل المخلفات ، واآلن العمل 
اليزال مستمرا ،وستشمل حملة النظافة كافة شوارع سبها ، خاصة بعد 

توقف شركة النظافة عن العمل  في الفترة الماضية .   

 قسم المشروعات يقيم حملة نظافة 

العالمي  باليوم  تحتفي  الصحية  الخدمات 
للتمريض

سبها : محمد عينين
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تمكن طالب الدكتوراة الليبي سيف الله مفتاح أبو جناح  من اختراع “قبعة ذكية 
لفاقدي البصر”، استوحاها من طريقة مالحة الخفافيش.

وتعمل القبعة الذكية على إرسال إشارات فوق صوتية، ترتد من على األجسام، 
بدون  بحرية  التنقل  خاللها  من  للمستخدم  ُيمكن  ذهنية  خريطة  ترسم  لكي 

االصطدام باألجسام المحيطة به.
اليونيزا  جامعة  في  الدكتوراة  لشهادة  يحضر  ال��ذي  الليبي  الطالب  وق��ال 
ألفضل  الذهبية  القالدة  على  حصل  إنه  الشخصي  حسابه  على  الماليزية، 

اختراع في جامعة اليونيزا الحكومية بالعاصمة الماليزية كواالالمبور .

القبعة الذكية 

الدراسة فى الخارج وفى الجامعات األوروبية هو 
جانب  فإلى  الدوليين،  الطالب  من  اآلالف  حلم 
المستوى  عالية  تعليمية  خدمة  على  حصولك 
فإنك تحصل على شهادة معتمدة. ولكن قد يكون 
بالخارج  للدراسة  السفر  اليستطيع  من  هناك 
التفرغ  ال��ق��درة ع��ل��ى  ل��ع��دم  أو  م��ادي��ة  ل��ظ��روف 
ال��ك��ام��ل ل��ل��دراس��ة. ل��ذل��ك ففى اآلون���ة األخ��ي��رة 
االتصال  آليات  باستخدام  للتعليم  ظهرت طريقة 
متعددة  ووسائط  الحديثة من حاسبات وشبكات 
بشكل  الطريقة  هذة  وتعتمد  إلكترونية  ومكتبات 
أساسي على توصيل المعلومات للطالب دون عناء 
عن  عليها  والحصول  الدراسة  مقر  إلى  الذهاب 
في  أنواعها  بجميع  التقنية  تلك  استخدام  طريق 
إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد 
وأكبر فائدة وفى كل األحوال فإن هؤالء الراغبين 
إلى  الذهاب  على  مقدرتهم  عدم  مع  التعلم  فى 
التكنولوجيا  فإن  آخر  أو ألي سبب  الدراسة  بلد 
الحديثة قد وفرت إمكانية التعلم عن بعد بنفس 
التقليدية  ال��دراس��ة  في  تتوافر  التى  المميزات 

تقريباً.
خصائص الدراسة عن بعد:

الحي  التواصل  وسائل  جميع  فإن  عامة  بصورة 
ال��ط��ال��ب وال��م��درس م��ت��واف��رة إض��اف��ة إلى  بين 
إمكانية تفاعل الطالب مع المدرس بالنقاش عن 
اإللكترونية(  )السبورة  على  )الميكروفون(  طريق 
استطالعات  ع��م��ل  م��ن  ال��م��درس  ويتمكن  ب��ل 
ومع  معه  الطالب  واستيعاب  تجاوب  مدى  تقيس 
محتوى المادة العلمية. إضافة إلى وسائل العرض 
مشاركة  إمكانية  للمدرس  توفر  التي  المتعددة 
التعليمية  المواقع  وعرض  المختلفة  التطبيقات 
يعطي  مما  اإلن��ت��رن��ت  على  المتاحة  المختلفة 
المدرس بدائل كثيرة تيسر من توصيل المعلومات 
للتعلم  التربوية  المزايا  أبرز  للطالب. كما أن من 
عن بعد هو تنمية االتجاهات اإليجابية والحوافز 
عملية  يجعل  مما  التعلم  نحو  للدارسين  الذاتية 
المادة  تلقي  أساليب  أن  كما  أكثر سهولة.  التعلم 

التعليم  مصادر  أن  حيث  وتتنوع  تختلف  العلمية 
اإللكتروني تتيح للطالب االختيار بين وسائل تلقي 
المادة العلمية التي تناسبه سواء كانت مرئية أو 

مسموعة أو مقروءة.
رئيسيين  نوعين  اإللكترونى إلى  ينقسم التعليم 
األول ت���ع���ل���ي���م إل���ك���ت���رون���ي م���ت���زام���ن وال��ث��ان��ي 
إلى  يحتاج  ف��األاول  متزامن  غير  تعليم إلكتروني 
وجود الدارسين أمام أجهزة الكمبيوتر في نفس 
وقت وجود المدرس إلجراء النقاشات والمحادثة. 
ألنه  تعقيداً  األن��واع  أكثر  النوع هو  كان هذا  وإن 
يتطلب وجود المدرس والدارس في نفس الوقت 
إمكانية  للمدرس  يتيح  أن��ه  إال  الكمبيوتر  أم��ام 
الحصول على استجابة فورية والتعرف على مدى 
استيعاب وتفاعل الطالب معه ومع المادة العلمية.
غير  اإللكتروني  التعليم  وه��و  الثاني  النوع  أم��ا 
يحتاج  األول حيث ال  العكس  المتزامن فهو على 
الوقت  نفس  في  والمعلم  الدارسين  وج��ود  إل��ى 
في  متمثال  ال��ن��وع  ه��ذا  ف��ي  التعلم  نمط  وي��ك��ون 
المدمجة  واألق��راص  المتاحة  التعليمية  المواقع 
والبريد اإللكترونى والقوائم البريدية والمنتديات 

والفيديو التفاعلي. 
الدارس يدرس في  أن  النوع  إيجابيات هذا  ومن 
شرح  إع��ادة  يمكنه  أن��ه  كما  له  المناسب  الوقت 

المادة الدراسية حسبما شاء.
التعليم الإللكتروني جامعات للدراسة عن بعد 

كافة  في  التكنولوجية  ال��ث��ورة  لتأثير  اس��ت��م��راراً 
ال��ح��اس��وب��ات  ب��رام��ج  ف���إن مصممي  ال��م��ج��االت 
التعليمية قد بدؤوا بالفعل في العمل على برامج 
لتضمن  بعد  عن  التعلم  في  متخصصة  تعليمية 

إيجابية ونشاط الدارس أثناء دراسته .
وجذب انتباهه إلى البرنامج والموضوع الدراسي 
دور  غياب  في  مشكالت  ح��دوث  تجنب  وأي��ض��اً 
أمثلة  بتقديم  أيضا  البرنامج  يقوم  كما  المدرس 
وتدريبات إضافية تساعد على إبقاء الطالب في 

المسار الصحيح للعملية التعليمية.
كما أن هناك عديد الدورات الدراسية التي تقوم 

مواقعها  األجنبية عبر  الجامعات  بطرحها عديد 
أمباسيدور  جامعة  م��وق��ع  مثل  اإلن��ت��رن��ت  على 
 100% معتمدة  علمية  درج���ات  على  للحصول 
جامعة  موقع  وأيضاً  معينة.  رس��وم  وفق  وموثقة 
الدراسة  تقدم  بريطانيا،  في  الشهيرة  ليفربول 
تكنولوجيا  ماجستير  على  ال��ح��ص��ول  بعد  ع��ن 
األعمال MBA وموقع  المعلومات ITوإدارة 
وتعليما  مفتوحا  تعليما  يقدم  الذي  لندن  جامعة 
 .MBA األع���م���ال إدارة  م��ج��ال  ف��ي  ب��ع��د  ع��ن 
باالضافة إلى موقع المعهد العربي اإلسالمي في 
في  بعد  عن  وتدريبا  تعليما  يقدم  ال��ذي  طوكيو، 

اللغة العربية وعلوم القرآن والتعليم عن بعد.
األجنبية  الجامعات  ف��ى  فقط  متاحاً  يعد  ل��م   
في  النطاق  واس��ع  دراس��ي��اً  أصبح مجاال  إن��ه  بل 
العالم العربي ونجد أنه أصبح يوجد اآلن شبكة 
والتي  بُعد  عن  والتعليم  المفتوح  للتعليم  عربية 
السنوىالدوري  اجتماعها  العامة  هيئتها  اختتمت 
عدد  بحضور  الحالي  ال��ع��ام  م��ن  أكتوبر   3 ف��ي 
األردن  م��ن  ال��ع��رب  واألس��ات��ذة  األكاديميين  م��ن 
والكويت  والسودان  والسعودية  ومصر  وفلسطين 
هذا  أثناء  وفي  عمان  وسلطنة  واليمن  والعراق 
اتسع  الذي  الشبكة  نشاط  مناقشة  تم  االجتماع 
من  عضوا  و150  ومؤسسة  جامعة   79 ليشمل 
القادم  مؤتمرهم  يكون  أن  على  واتفقوا  األف��راد 
وجامعة  العربية  الجامعات  اتحاد  بين  بالتعاون 

فيالدلفيا. 

نسمع كثيراً عن تعطل بعض المنظومات الخدمية و عند السؤال .
 تكون اإلجابة أن هناك عطال بكابل الفايبر فما هو كابل الفايبر؟

مجال  دخوله  بعد  االتصاالت  عالم  في  ثورة  البصرية  األلياف  أحدثت 
أنواع  عكس  وعلى   ، والعشرين  الحادي  القرن  ببداية  االتصاالت  تقنية 
الكابالت واألسالك األخرى التي تعتمد في نقل البيانات على الذبذبات 
الكهربائية فإن الكابالت المكونة من األلياف البصرية تنقل البيانات عبر 

نبضات ضوئية )ليزر(
طويلة   ، النقي  الزجاج  من  مصنوعة  ألياف  : هي  البصرية  واألل��ي��اف 
اإلشارات  نقل  في  وتستخدم   ، الشعرة  يتعدى سمكها سمك  ال  ورفيعة 

الضوئية لمسافات بعيدة جدا وبسرعات عالية .
وهي الكوابل المعتمدة في ليبيا لربط المنظومات الخاصة بالبيانات و 
المعلومات ، مثل منظومات الجوازات  و المصاراف باإلضافة لمنظومات 
شركات االتصاالت السلكية و الال سلكية و المحمولة و شبكات  اإلنترانت.

كابل الفايبر

في  أهمية  األكثر  األج��زاء  أحد  أن الذاكرة هي  القارئ  أخي  تعلم  كما 
البيانات  الحاسب أو لنقل في كل جهاز مبرمج، وذلك ألنها تحتوي كل 
التي يتم معالجتها من قبل الجهاز وكل ما نراه ونسمعه مخزن بداخلها، 
لذا إن كان بإمكاننا مراقبة هذه الذاكرة سنتمكن من معرفة الكثير من 
البيانات المهمة حول الجهاز الخاص بنا وال بد أنها ستفيدنا أيضاً في 
حل بعض المشاكل المزعجة فيه، لذا سنتحدث اليوم عن بعض األسباب 
التي قد تتطلب منا مراقبة الذاكرة في الحاسب الخاص بنا باإلضافة إلى 

طريقة بسيطة للغاية للقيام بذلك.
سنبدأ بأبسط األشياء حيث سنفترض أنك قمت بإعطاء حاسبك ألحد 
أصدقاء الستعماله لبعض الوقت يمكنك من خالل مراقبة الملفات التأكد 
من أنه لم يقوم بالعبث بملفاتك الخاصة أو التعديل على أشياء تهمك، 
ولنفترض مرة أخرى أنك قمت بتثبيت واحد من التطبيقات وتم تثبيت 
تطبيق أخر معه وأنت ال تريده ستتمكن من خالل مراقبة الملفات من 
معرف مكان الملف الذي تم تثبيته لتقوم بحذفه، األمر ينجح حتى مع 
بعض أنواع الفيروسات، حيث عند إصابة الجهاز فيها ستكون موجودة 
في أماكن معينة في الذاكرة وما عليك إال أن تقوم بمراقبة سجل التعديل 

لمعرفة مكان وجودها وحذفها وغيرها الكثير.

مراقبة  الملفات

نظام  ف��ي  خطيرة  ثغرة  م��ؤخ��را،  رقميان  خبيران  اكتشف   
التشغيل "ويندوز" الذي تعمل به أغلب أجهزة الحاسوب حول 

العالم.
وبحسب ما نقل موقع "بي سي ماغ"، فإن الثغرة التي اكتشفها 
الباحثان تيفيس أورماندي وناتالي سيالفونيش، تسمح بوصول 
البرامج الخبيثة إلى األجهزة وتقلل من نجاعتها في الحماية.

يستغلونها  ق��د  ق��راص��ن��ة  أن  ف��ي  ال��ث��غ��رة،  خ��ط��ورة  وت��ك��م��ن 
أن  ويكفي  الرقمي،  العالم  في  لهم  على ضحايا  لالنقضاض 
يبعثوا إليهم برسائل إلكترونية، حتى ينالوا ما يريدون، حتى 

وإن لم يقم المستقبلون بفتح الملفات التي تصلهم.
وجرى رصد الثغرة في كل من "ويندوز 7"، و"8.1" و"ار تي" 
و"ويندوز 10"،  أي أن كل شخص يستخدم ويندوز هو معني 

بالمشكلة.
وذكر المصدر نفسه، أن لدى شركة مايكروسوفت حال جاهزا 
غضون  في  إطالقه  سيجري  تحديثا  أن  موضحا  للمشكلة، 

األيام القليلة المقبلة لمعالجة الثغرة.

ويندوز  و مزيداً  من  التغراث

الدراسة عن بعد 
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إشراف: محمد السنوسي الغزالي

هوامش 

ـل
خــ

ـد 
م

 1 
يحمل  كائن  ك��ّل   
في جيبه قصيدة! 
ويطلق على نفسه 
ل����ق����ب ش����اع����ر! 
إذا  ي��ن��ق��ده  ف��م��ن 
النقد..إنها  غاب 
وظيفة فيما يبدو.

القصائد تجارب لن يتفاعل معها اآلخر 
إال إذا لمس الصدق فيها.

2
ال��رس��ائ��ل  ب��ع��ض  ت��ف��اه��ة  ع��ل��ى  اللعنة   
الخاصة..أشتهي ليس مدحي بل شتمي 
المعني،  المهم  النفاق  مللت  العام  على 
والنتائج، عندما ينقل لك بوست وتعليق 
ف��ي صاحب  تفكر  ال  أن  يجب  ت��ره  ل��م 
ينقله  ولماذا  لك  نقله  من  بل  البوست، 
عنك!  ينقله  ق���وال  م��ن��ك  ل��ي��أخ��د  ل���ك؟ 
بقول  أقتنع  ب���دأت  ولغبائهم  لهم  ت��ب��اّ 
عن  عبارة  الليبي  بوك  أحدهم:الفيس 

وشوشة ولمات.
3 

 ح���ار ال���ف���رزدق ي��وم��ا ف��ي رج���ل ك��ان 
قمة  في  يكون  أحيانا  شعراً  له  يرسل 
مستواه الفني ..وأحيانا يرسل له شعرا 
ال��ف��رزدق  م��وزون..اح��ت��ار  وغير  ركيكا 
راقية  نصوصا  يكتب  األم��ر،ك��ي��ف  ف��ي 
ونصوصا أخرى تافهة ؟ تمحص األمر 
الرجل  أن  فاكتشف  أي��ام  ع��دة  وتتبعه 
الفحل  الشاعر  لغريمه  حميم  صديق 

جرير واكتشف اللعبة.
وذات يوم أرسل له الرجل هجاء ركيكا 
فأرسل الفرزدق له:أيها األعرج التنسى 
عكازك مرة أخرى حتى تجيد الحديث 

معي...يقصد بالعكاز]جرير[.
أرجوكم التنسوا عكاكيزكم مرة أخرى..

4 
الزمالء في الوسط   بعض األدب��اء من 
من  يستريبون  اليزالون  الذين  الثقافي 
استعمال النت..بل وأيضا أزرار الجهاز 
ويقضون  ي��زورون��ك  عندما  !!يمللونك 
وق��ت ال��زي��ارة في ال��س��ؤال عن صفحة 
صفحة  يقول؟.وكل  وعالن.وماذا  فالن 
ال��زي��ارة  تكون  ف��ال  بكاملها.  يقرؤونها 
إلى  اذه��ب��وا  وإال  تعلموا  مضجرة،  إال 

الجحيم الينقصنا تخلف.
طبعا قلت لهم هذا قبل أن أكتب هنا.

نجالء المسالتي

نجوى التوهامي  أماني عبد الدائم 

محمد  الدنقلي  شعر  محكي
كلهم يحّبوك .. موت .. لكن أنا ْنحّبك 

حياة .
كلهم عشقوا .. بصوت .. لكن أنا ْنصلّي 

صالة ..
أنتي َخيال .. فوق الَخيال ..

ِيْنشاف لّما ْنغّمضوا .. وِيْنشرح ِب� ْسكَاة 
..

****
كلهم .. إالّ أنا : انتي ...

 وأف��ت��ح ق���وس .. ُن��ق��ط ، وف����راغ ، 
وفاصله  

وُنقط ، وفراغ ، وفاصله ، ..
وأقفل القوس ، وَتْم الكالم ..

أبَْجدّيات  نّتعلّم من جديد .. في  ونبدأ 
الكالم ..

ألف . باء . جيم . ميم ..  
الِعْند حرف الياء .. الِعْند حرف الالم 

..
ما َمّر حرف الالم .. ما َحّر حرف الالم 

..
ا ْيقول : ال .. ما فيش معنى  َمْحاله .. َلمَّ

َتام ..
علْي  ِي��ْت��َف��لْ��َس��ْف   .. َم��ْط��غ��اه 
ل���ِ  وْي��ص��ي��غ   ..
ِلَجام  ال��لُّ��وَغ��ه 

..
م��ا أْخ��َش��َع��ْه .. 
للّنار  بي  ِي��ْن��َزاح 
.. في عّز اللََّهْب 
اها  ، وْنُشوف َجوَّ

َسالم ..
ور .. في َسْطَوة  للنُّ

ور ..  النُّ
كيف َيْسَخْر بَْداجي 

الظالم ..
َيْسأل   .. أرَْوِع���ْه  ما 

معي : ..
يسخر  ي���ات���رى  َم����ْن 

ِبَمْن .. 
داج���ي  أم   ، ال����ّن����ور 

الظالم ؟
كيف ِيْنقرأ َلَغط الزهور 

 ،
كيف ِيْنكتب ُنوح الَحَمام 

..؟
   شنهو الَوجد .. شنهو 

الهيام ..

والعشق ، الجرح الَخفي ، 
ا ما يجي ..؟ والفجر َلمَّ

وحتى األنين ، والَوْتَوَته ، 
والَتْمَتمه ، والّضِحك في حضور األسى 

واإلبِْتَسام .؟
 زعمه أقوال  .. 

بس برضو مش كالم ؟
واال أفعال ..

من حزب حرف الالم ..؟

وَنْبدأ ْنَتَعلَّم من جديد : ...
في خارج أسوار الكالم ..

أزرق . أحمر . أصفر . ضوء .. َعتام ..
اللّون لو عانق اللّون .. 
يعني بدْت سيرة غرام .

يعني أصابيعي أْهجرت وزر القلم .. 
يعني لساني صام ..

ي القديم َخّزاف ،  يمكن يكون جدِّ
ام .. ات ، يمكن يكون َوشَّ يمكن  يكون نحَّ

يا ريتني .. نوصل جنون يا ريتني .. 
موج  على   .. ِه��كِّ��ي   .. نبصِمك  ب��اش 

البحر ..
 .. ِهكِّي .. علي صدر الَغَمام ..

ام  � � ما أسعد الرّسام .. ما أْتَعْس الرَّسَّ
ا ْنَخاِصر لوحتي ، ويتلكأ اإلْلَهام . َلمَّ

تضحك علّي األْخِيلَه ، وِلْسَتاند  ، 
ابها ، واِلْبَهام  والَباليّتا ، وحتى اْيَدْي َسبَّ

..
ويزيد البياض بياض .. أبيض ِملْح . 
أبيض ثلج . أبيض َغَمام . َغَمام ...

وْنلطخ ثيابي بااللون .. 
َدْمع ، وَشْمع . وَمْطِفي ، وَلْمع .. و ...

وِتْتبعثر   ، َتْصَطِفْق  ي  َي��دِّ ف���ْ  والريشه 
األقالم ..

َل�ْقَدام  ِبْي  ا مرسمي .. وْتُخور  ِبيَّ ويدور 
..

أنا  وَن��ْس��ُق��ْط 
لوحتي  ف���وق 
روح������ي   ..

على .. 
على  ب��ع��ض��ي 
.. ُكلّي ُحطام 

..
ف�������ي ش���ك���ل 
اْس���ِت���ف���َه���ام : 

كيف نرسِمك ؟ !!
وما نرسمك .. 

وراء  تركض   .. الّطيف  )أل���وان  نرسم 
ُخّطيف( .

و)باب صحرا امسلسل .. 
وأخويط في اقطيطيف .
ولوحه )تجي مفاجأة( .. 

مانيش عارف كيف ..
ولوحة )الَقَمراألحمر( .. 

يمكن يكوٍن .. نزيف ..
و)طوير طايح عالوطاء( .. 

يفرفش ويبحث عن فضاء ..
وريشه حداه ْمبعثر .. والقزاز ْمكّسر ..

زعم َحْي .. يا َحْي .. زعمه الجناح يّجّبر 
.. ؟

و)صوره بال إيطار ، إيطار بّرا الصوره( 
..

ما  حلم  في   .. ْمعلقه  جميله  والصوره 
يّسّطر ..

ويبدأ السكات .. ضاج بسكات ..
في الريح ، في المطر ، 
في الناس ، واآلهات ..
زعمه أنا ْنحّبك حياة ..

زعمه أنا ْنصلّي صالة ..
أنتي خيال .. فوق الخيال ..

ا ْنَغّمُضوا ..  ينشاف َلمَّ
وِيْنشرح ِب� ْسكَات ..

ام ..  قصيدة الرَسَّ

  ب��األم��س وصلتني ت��م��ورٌ م��ن ب��الدي، 
كالسحرِ  مذاُقها  كان   ، روحي  أبهجْت 

الذي أرسلني
إلى ذاك اليوم.

لغرسها في  أبي فسائَل  حينما أحضَر 
مزرعتنا، حفَر عند مجلِس الشمِس، و 

ناداني. 
.. س��مِّ باسم  ق��ال: "ه��ذه ل��ِك، هيا س��مِّ
إنها  وادِع.  مكانها،  ف��ي  وثّبتيها  الله 
تمائُم  النضيد،  الطلع  ذات  الباسقات 

المكان، ورْقياِته".
تساءلُت، وأنا أضُع الوليدَة الجديدة في 
حوضها، وأسدُل على جوانبها التراب، 
ثمة شيء  وهل  ياتراني سأدعو،  بماذا 
يدعونا للدعاء ونحن نمتلك الفرح كله؟ 

ولكنني دعوت.
دعوُت أالّ يهجرنا األحبة 

وأالّ تستوطننا الغربة  
وأالّي��ن��ه��ش ال��زم��ُن م��ن م��ائ��دِة وطننا 

ة. الَمْرَيِميَّ
ت��م��دَّ ه��ذه  أب���ي، وأن  ي��م��وُت  أالّ  دع����وُت 
الفسيلة عنقها وتكبر لتقّبَل وجه السماء، 

وتباركها المالئكة.
َد  ولكن... مات أبي، وفارقنا األحبة، وتشرَّ
الوطن، وسرَق أبناء عمي نصف المزرعة، 

وغادرُت أنا المزرعةَ والوطن.
النخلِة  تحت  تجلُس  كانت  أمي  أن  ول��وال 
تميمة  "أن����ِت  وت����ردد:  م��س��اء،  ك��ل  تبكي 
رح��ُم  َس  لتيبَّ ال��ل��ه"  فليباركِك  ال��م��ك��ان، 

النخلة، وجفت.
كانت أمي كلما ركَن االفتقاُد تحت عينيها، 
إلى  خرجْت  الحنين  ردائها  تحت  وتبعثر 
التربة  ف��ي  أب��ي  خ��ط��واَت  ت��ش��ُمّ  المزرعة 

المبلولة.
 الزلُت أذكر حينما كانت تلوُمه دائماً كلما 

خرج للمزرعة حافياً قائلة: 
"يا راجل ألبس حاجة في رجليك" كان يرد 
بطن  يجر  وه��و  خافتة،  مكابر  بابتسامة 
صغيرة  شوكة  ماسحاً  األرض  على  رجله 
هنا  ش��يء  "خ���ّرف���ي...ال  ب��ق��دم��ه:  علقت 

يستوجب أن يفصَل التراب عن قدمي" 
معنا  تتحدث  األم��اك��ن  كانت  لو  آآآه...، 
الغائبين  أحبتنا  عن  فيها  نبحث  ونحن 

لتصّدعت جدرانها وغّصت بالبكاء.
أشياء كثيرة تفزُعني حينما أركُن لوحدتي؛ 

لن نسترّد نصف مزرعتنا المسروق...
لن يثمر في حقلنا الدرّاق الذي مات، ولن 
تعود رائحةُ الدخاِن التي تندسُّ في ثيابنا 

بعد كل جلسِة شايٍّ على الحطب، 
أنها  نحسُب  كنا  التي  الظالُل  تكبَر  ولن 

ستخرُج للّعب معنا ليال. 
صوُتها  جاءني  أم��ي،  هاتفتني  أي��ام  منذ 

واه��ن��اً ح��زي��ن��اً رغ���م أن��ه��ا ك��ان��ت ت���داري 
اشتياقها  فيها  تبّثني  م��رة  ككل  عبرتها 
ل���ي، ف��ق��ال��ت وه���ي تجيب ع��ن س��ؤاالت��ي 
ابنتي، كلنا بخير.. يا  الملهوفة: "التقلقي 
أنا، أخواتك، البيت، المزرعة، الجيران ..

ب��س��الم،  نخلتك  ح��ت��ى  ب��خ��ي��ر،  كلنا  كلنا 
وأردفت برعشة باكية في صوتها، البارحة 
التخافي،  المزرعة،  في  قذيفة  سقطت 
قّدر  الله  لكن  البيت،  عن  بعيدا..بعيدا 
ولطف لم ُنصب بأضرار، أظن أنه للنخيل 

تمائم ورُْقيات"
لزرّ  أهرب  أن  قبل  حارة  بغصة  قاطعتها 
القفل، وأوقف سيل الحزن الذي وصلني 
أم��ي  ي��ا  ال��ل��ه  فليحفظكم  ق��ائ��ل��ة:  منها 
يوم  أبي ذات  لي ذلك  التخافي فقد قال 
األرض:   في  الفسيلة  تلك  معه  أثّبت  وأنا 

"النخيُل تمائُم المكاِن، ورُْقياِتِه"

حـــــنـــــيــــــن

ال أدري كيَف يمكُن أن أشرَح بعض األمور، 
بناًء  تعرفني  أن��ك  تّدعي  أالّ  يجُب  ولكن 
لك،  أب��دو  كما  لسُت  عليه،  أب��دو  ما  على 
ما ُيعجبَك ليَس حقيقتي، هذه ليست أنا.

صباح الخيرات .

رؤى
جلسنا على هشيم الوداع

والتساؤُل يؤثث ماتبقى من كلمات
فالحرُج اآلسن يوقُد مصابح الرحيل

وفي هزيع الكوِب المكسور
تبادلنا نبيذ العتاب

ومدفأٌة في حضِن الجدار
ُتحدُق بجامرها بنعاس

فناجين قهوتنا الشاحبة
ُتلقي سالم الموتى على الموتى

حديثنا الباهت أطلق لعنةَ الضجر
تململت الجمل في الالشيء

ساَد صراخُ الصمت
لحظاتنا الُمجهضة تعوي بالضياع

تراشقت نظراتنا الهزيلةُ
كصليِل الغربِة والغّرابِة بين كفي الوقت

من هو..؟من أنِت…
من أنتما…

كغريبين على دكِة الخوف
غادرنا كما لم نلتِق.

ليلُة البكاء األخير
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إشراف: خالد القاضي 

 يلتقي المنتخب الوطني األول لكرة القدم " للمحليين" نظيره المصري  في 
القاهرة يوم  الخامس من شهر يونيو المقبل.  

وذكرت مصادر إعالمية  أن االتحاد الليبي لكرة القدم تلقى رسالة من االتحاد 
المصري لكرة القدم أعلن فيها موافقته على استضافة المنتخب الليبي األول 

في مباراة ودية مع منتخب مصر للمحليين. 
يومي 28  طرابلس خالل  في  الوطني  المنتخب  تجميع  سيتم  أنه  وأض��اف 
و29 مايو الجاري، وموعد السفر سيكون يوم 30 مايو عن طريق تونس ثم 

التوجه إلى مصر. 
المنتظر  سيشل  لمباراة  الوطني  المنتخب  استعدادات  ضمن  المباراة  تأتي 
إجراؤها في مصر في 11 من شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات المجموعة 
 2019 بالكاميرون  األفريقية  األمم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  الخامسة 
الكامل  المقترح  برنامج  يلي  وفيما   . ونيجيريا  أفريقيا  جنوب  أيضا  وتضم 

حسب طلب الجهاز الفني :
• التجمع سيكون في مدينة طرابلس يومي 28-29 مايو .
• يوم 30 مايو موعد السفر إلى تونس ومنها إلى القاهرة .
• يوم 5/6 مباراة استعدادية مع منتخب مصر للمحليين .

• مباراة منتخبنا الوطني وسيشل ستكون يوم 11 يونيو القادم

ت�������س�������ود أغ����ل����ب 
مؤسساتنا الرياضية 
ف���وض���ى ال��ت��ن��ظ��ي��م 
أدراج  واإلدارة،وتعج 
م��ك��ات��ب��ه��ا ب��ع��دي��د 
ال����م����ل����ف����ات ال���ت���ي 
داخلها   ف��ي  ت��ح��وي 

الرياضيين  قبل  م��ن  وش��ك��اوى  مشاكل 
وال��م��درب��ي��ن واألن���دي���ة واالت����ح����ادات ، 
وتتفاقم الصراعات ، واالختراقات  يوماً 
، ومنذ  أية حلول تذكر  ، دون  يوم   بعد 
سنوات لم تنجح أي جهة  مسؤولة على 
وإنهاء هذه  التدخل  الرياضة في بالدنا 
تأسيس  في  جميعاً  وفشلوا   ، الفوضى 
المحكمة الرياضية   التي نادينا بضرورة 
إلنقاذ   ، خلت  س��ن��وات  منذ  تأسيسها  
ك��ل ذي حق  وإع��ط��اء   ، إن��ق��اذه  مايمكن 
التي  الرياضية"  "المحكمة  إن   ، حقه 
والشكاوى  النزاعات  فض  مهامها  من 
المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية 
خالل  من  تنشأ  قد  التي  القضايا  أو   ،
 ، داخل مجاالتها  الرياضية  الممارسات 
، أو بين  س��واء بين المؤسسة واألخ��رى 
تقديم  .ويمكن  والمؤسسات  الرياضيين 
مباشرة  أوغير   ، مباشرة  ن��زاع��ات  أي��ة 
التجاري  الطابع  بالرياضة ذات  مرتبطة 
 ، اإلعالنية  المؤسسات  ذلك  في  بما   ،
قامت  ،وكل مؤسسة  الراعية  والشركات 
.ويجوز  الرياضية  الحقوق  باإلجهازعن 
لديه  اعتباري  أو   ، ع��ادي  شخص  ألي 
واللجوء   ، للتمثيل  القانونية  األهلية 
"المحكمة  تقدمها  التي  الخدمات  إل��ى 
مستقلة  مؤسسة  تعتبر  التي  الرياضة" 
القانونية  النزاعات  وح��ّل  بتسوية  تقوم 
المتعلقة بالرياضة  ، من خالل التحكيم 
ال��ن��ص��وص  ب��ن��اء ع��ل��ى  ال��وس��اط��ة  أو   ،
القانونية للرياضة العالمية الصادرة عن 
أجل  ومن   ، للرياضة  الدولية  المحكمة 
وتطهيرها   ، الليبية  بالرياضة  ال��رق��ي 
التي  واالتهامات  والتشكيك  الفساد  من 
شوهت رياضتنا ، وبالتالي لن نتوقف عن 
الجسم  هذا  تأسيس  بضرورة  مطالبنا 
 " الرياضية  المحكمة  المسمى"  الهام  
الرياضية  مؤسساتنا  على  للمحافظة 
 ، فلكها  في  م��اي��دور  وك��ل   ، ومنتسبيها 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأن  خاصة 
الوسط  ، أطراف  لوائحه وقوانينه  تمنع 
المنظومة  خ���ارج  التقاضي  ال��ري��اض��ي 
ال��ن��زاع��ات  ب��ف��ض  المعنية  ال��ري��اض��ي��ة 
الرياضية والمتمثلة في االتحاد المحلي 
لالتحاد  القاري وصوالً  ثم االتحاد  ومن 
" باإلضافة  الفيفا   " القدم  الدولي لكرة 

إلى المحكمة الدولية في سويسرا .

من يُوقف هذا الفساد ؟
حد

ل أ
ك

لقاء مرتقب بين منتخبنا الوطني والمنتخب المصري " للمحليين "  خالد القاضي

المنتخب  م����درب  ق����ال    
الوطني لكرة القدم ، جالل 
ل��م يستقر  إن���ه  ال��دام��ج��ة، 
سيتم  ال��ت��ي  األس��م��اء  على 
منتخب  لمواجهة  اختيارها 
ودًي���ا،  "للمحليين"  م��ص��ر 
موضًحا أن األسباب ترجع 
إل���ى اإلج�����راءات اإلداري����ة 
السفر.  ج���وازات  وخ��اص��ة 
وأك�������د ف����ي ت��ص��ري��ح��ات 
"ل����ك����وووة" أن����ه اخ���ت���ار 6 
م���ح���ت���رف���ي���ن ل��الن��ض��م��ام 
العب  وهم  ليبيا،  لمنتخب 
"أك���رم  األردن����ي  الفيصلي 
بيسكارا  ون��ج��م  ال�����زوي"، 
علي"،  بن  "أحمد  اإليطالي 
وال���م���ح���ت���رف ب��ت��ش��اف��ي��س 
البرتغالي "حمدو المصري" 
 ، المصراتي"  و"المعتصم   ،
التونسي  الترجي  ومهاجم 
والع��ب   ، زع��ب��ي��ة"  "محمد 
"محمد  ب��ل��ج��راد  ب��رت��ي��زان 
منير" . وسيواجه المنتخب 
ودًيا،  المصر  نظيرة  الليبي 

في شهر يونيو المقبل.

لألثقال الدامجة" يعلن اختيار 6 محترفين لمواجهة مصر  العالم  بطولة  في  شالبي"  "إحسان  الليبي  الرباع  يشارك 
للناشئين، والتي ستقام باليابان بداية من 15 يونيو المقبل . الرباع 
آخر  كلغ، وسجل في  وزن 62  للناشئين  ليبيا  ببطولة  توج  "شالبي" 
لعبة  وكانت  والنتر.  الخطف  رفعتي  في  ليبية جديدة  أرقاًما  تجربة 
رفع األثقال الليبية قد شهدت تطورا ملموسا في السنوات األخيرة 

وحققت عديد من القالئد الملونة .

مشاركة عالمية للرباع " إحسان شالبي " 

  يشارك الدكتور "جمال الزروق"  رئيس مجلس إدارة اللجنة األولمبية الليبية، و "خالد الزنكولي" 
األمين العام في اجتماع اللجان األولمبية األفريقية الذي تقام فعالياته في جيبوتي في الفترة 
من 9-11 مايو الجاري حيث شهد افتتاح االجتماع حضور رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس 

اللجنة األولمبية الدولية "توماس باخ" وبعضا من رؤساء االتحادات الدولية .

ليبيا تشارك  في اجتماع اللجان األولمبية األفريقيًة
عقدت اللجنة التحضيرية للملتقى األول لإلعالميين الرياضيين اجتماعها 
الهامة  النقاط  عديد  االجتماع  هذا  ونوقشت خالل  بنغازي.  بمدينة  األول 
أبرزها عملية اإلشراف والتحضير للملتقى والذي تزامن مع احتفالية مرور 

عام على تأسيس نقابة اإلعالميين الرياضيين.
يوم  لها  السنوية حدد  واالحتفالية  الملتقي  أن  باللجنة  وأوضحت مصادر   
لألوفياء"  "الوفاء  تحت شعار  وستكون  الشهر  هذا  من  المقبل 20  السبت 
للمجال  وإخ��الٍص  بَتفاٍن  أعطت  التي  الشخصيات  لبعض  تكريماً  وذل��ك 

الرياضي الكثير. 
الملتقى  أن  المصادر  وأك��دت 
اإلعالميين  م��ن   21 سيكرم 
ال��ري��اض��ي��ي��ن ال��ذي��ن ف��ارق��وا 
هذه  أن  إل��ى  مشيرة  ال��ح��ي��اة 
البادرة متفق عليها من الجميع 
واإلخالص  الوفاء  عن  تعبيراً 
وم���د ج��س��ور ال��ت��واص��ل بين 
على  الرياضيين  اإلعالميين 

مستوى ليبيا. 
اإلعالميين  نقابة  أن  ي��ذك��ر 
في  تأسيسها  تم  الرياضيين 
أب��ري��ل 2016م  ال��ت��اس��ع م��ن 
ري��اض��ي��ة  ن��ق��اب��ة  أول  وت���ع���ّد 
على  الرياضيين  لإلعالميين 

مستوى ليبيا.

ت����واص����ل االس�����ت�����ع�����دادات ل��ُم��ل��ت��ق��ى 
اإلعالميين الرّياضيين في ليبيا 

لفريق  الفني  المدير  خميس،  جمال  أعلن    
الكرة األول بنادي المحلة، استقالته من تدريب 
الفريق بعد موسم كامل تولى خالله اإلشراف 
على تدريب المحلة . وجاءت االستقالة وقت 
مسابقة  ان��ط��الق  للحظة  الفريق  اس��ت��ع��داد 
الدوري الممتاز للموسم 2016/2017 قبل 
الجعفري  برئاسة جمال  الكرة  اتحاد  إصدار 
على  المتعثر،  الموسم  بإلغاء  النهائي  ق��راره 
موسم  بداية  مع  الليبية  الكرة  دورة  تبدأ  أن 
المقبل. 2017/2018 في شهر أغسطس 
ال��وس��ط« أكد  ل� »ب��واب��ة  وف��ى تصريح خ��اص 
جمال خميس أنه لم يعد يجد األجواء مناسبة 
للتجاوب فى  للعمل، مؤكًدا تقديره واحترامه 
والعبي  مسؤولي  م��ع  السابقة  العمل  فترة 

المحلة.

"ج���م���ال خ��م��ي��س " ي��ق��دم 
استقالته من تدريب المحلة 
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عبد الرحمن جماعة 

ع����ادًة م��ا أج��دن��ي م��ض��اف��اً إل��ى 
ال  وغ��ال��ب��اً  فيسبوكية،  مجموعة 

أرفض هذه اإلضافة حتى ولو كان موضوع )المجموعة( 
ال يعنيني، أو ليس من ضمن اهتماماتي.

لكنني قبل يومين وجدت نفسي مضافاً إلى مجموعة 
تتحدث عن العشق والعشاق! 

شعرت  أنني  إال  ف���وراً..  منها  انسحبت  إنني  ورغ��م 
ب��االم��ت��ن��ان ل��ه��ؤالء ال��ش��ب��اب وال��ش��اب��ات ال��ذي��ن تحوم 

أعمارهم حول العشرين تحديداً.
نعم أنا ممنون لهم ألنهم أحسنوا بي الظن.. وقدموا لي 

َخصماً ُيقدر بحوالي ثالثين خريفاً..
ممنون لهم ألنهم اعتبروا الشيب الذي يعلو رأسي هو 

مجرد انعكاٍس لشمس الشباب التي تأبى أن تغيب..
ممنون لهم ألنهم عادوا بي للوراء ثالثة عقود.. حين 
حائط  إال  أجد  فلم  تويتر،  وال  فيسبوك  ثمة  يكن  لم 
جارنا ألكتب عليه عبارة )الحب عذاب( مرفقة برسم 
 )A+B=L( أكتب  كنت  وأحياناً  سهم..  يخترقه  لقلب 

على الرغم من أن )B( لم تكن تعترف بهذه المعادلة.
عرفت  لكنني  حينها..  الحب  أع��رف  لم  إنني  ورغ��م 
العذاب حين اشتكى جارنا لوالدي.. فأكلت )طريحة( 
سارق األكفان..  ومع إنني حلفُت كاذباً بأنني لم أكتب 
شيئاً.. إال إن جارنا كان أكذب مني فطلب من والدي 
بأغلظ  حلف  خطي..  رأى  وحين  كراستي..  إحضار 
األيمان، وبجميع األولياء والصالحين عامةً، وبسيدي 
عبد السالم األسمر خاصةً.. بأن الخط خطي.. مع 
أن حصيلة جارنا من التعليم أقل من حولين كاملين في 

محو األمية!.
أال  أتمنى  كنُت  والشباب..  الحب  مجموعة  إلى  نعود 
أن  خشيت  أنني  ل��وال  المجموعة  ه��ذه  م��ن  أنسحب 
يراني أحدهم فيحكم علي كما ُحكم على الشيخ الذي 
أظل  أن  أتمنى  كنُت  مرتاديها..  ليعظ  الخمارة  دخل 
الحنون، وليس دور  في المجموعة ألمارس دور األب 
العاشق الولهان.. كنت أتمنى أن أبقى في المجموعة 
خليفة  الكبير  الشاعر  عاشه  ال��ذي  الشعور  ألعيش 
التليسي حين قال: من بعدما عصف الثليج بتالدي ... 
السُنّ كنت  لو قربتني  وتوقد خامدي  تناوشني  جاءت 
صديقها ... ورفيقها وطرحت زهد الزاهد لك�ن أت�ْت 

والع�مُر في إدب��اره ...
أقول  أن  أتمنى  كنُت  الوال�ِد   حن�ان  ي  ِمِنّ فمنح�تها   
ألبنائي هؤالء: بأن للحب قيمة أسمى وأرقى وأعظم 
من مجرد نزوة بين شاٍب وشابة، تؤدي إلى فشٍل في 
زواٍج  إل��ى  بالوصول  تنتهي  أو  ال���زواج،  إل��ى  ال��وص��ول 

فاشل.
كلمة ُسرق معناها،  الحب  بأن  أن أخبرهم  أريد  كنُت 
وُطمست  محتواها،  م��ن  وُف��رغ��ت  دالالت��ه��ا،  وُنهبت 
كما  تماماً  كيانها..  وُدمر  منظرها..  وُشوه  معالمها.. 
ُفعل بكلمة: )دين(، و)وطن(، و)شرف(، و)شهيد(... إلى 
آخر القائمة التي ال تنتهي إال بانتهاء اللغة، المنهوبة 

برمتها، المغتصبة جسداً وروحاً، ألفاظاً ومعاٍن.
ال  يعيشونه  ال��ذي  الواقع  ب��أن  أذكرهم  أن  أري��د  كنت 
يعترف بالحب، فالحب ال يقتل كما يزعم الشعراء، ألن 

الحب هو الحياة.. 
فهل سمعتم بمن قتلته الحياة؟!

لكنني خرجُت  وأقول..  وأقول..  أقول..  أن  أريد  كنُت 
دون أن أترك خلفي حرفاً واحداً.. ليس ألنني لم أجد 
ما أقول.. وليس ألن زمن الكالم قد ولى.. فالكالم ال 
يعترف بالزمن.. ولكن.. فقط.. ألنني لم أتخلص من 
السلك الذي خاطوا به فمي، منذ أول كلمة: )أسكت( 

سمعتها في طفولتي!!.

إل���ى   ))ال������ع������ودةُ 
القُمقُم((

    تقام خالل الفترة الحالية حملة أجمل شارع بمدينة 
المدينة  شباب  من  ع��ددا  عليها  يشرف  والتي  سبها 
الحملة  وتستمر  خاصة  وإمكانيات  جبارة  بمجهودات 
بن  عمر  ب��ش��ارع  تقريبا  شهر  ق��راب��ة  م��ن  ب��دأت  التي 
الخطاب إلى أن يتم االنتهاء من صيانته وتلوين جدرانه 
الفنانين  ع��دد  فيها  ش��ارك  زاخ��رة  ج��داري��ه  بلوحات 

التشكيليين بالمدينة وكذلك شبابها 
وقال : الفنان التشكيلي واإلعالمي عبد الله أبو عذبة 
وإب��داع  تميز  رسالتنا   الحملة  على  األول  المشرف 
زاهرا  مستقبل  رسم  في  نساهم  أن  اجل  من  وابتكار 
الحياة  ألل��وان  وتعزيزا  األبهى  سبها  لمدينة  ومشرق 
والجمال التي تقاوم القبح والبشاعة والفوضى ونزيف 

الدم ..
كان وسيبقى  والحلم  الفكرة بسيطة  : ولدت  وأضاف 
الذوق  تنمية  و  التطوعي  العمل  جميل وهدفه ترسيخ 
للفنون  دائ���م  لمعرض  ال��ش��ارع  تحويل  وه��و  ال��ع��ام  
الفنانين  وم��ش��اع��ر  بأحاسيس  ي����زدان   التشكيلية، 
بالتنسيق  وب��دأت  الفكرة  راودتني  عندما  ومواهبهم  
من  التشكيلي  الفن  بمجال  المهتمين  و  األصدقاء  مع 
خطاطين ورسامين ونحاتين وبدء العمل بحملة نظافة 
وعلى  النظافة  خدمات  شركة  مع  بالتعاون  للشارع 
رأسها األستاذ صالح شبل الذي لم يتأخر في إعطاء 

أوامره للعاملين بالشركة في تنظيف الشارع.
بتوفر عمال  المهدية  نادي  : كما ساهم معنا   وأشار 
بالمنطقة  الوطن  حماة  كتيبة  وقامت  الجدران  لطالء 
بالتعاون معنا باإلضافة إلى وال ننسى جمعية سندهم 
الموجودة بنفس الشارع التي ساهمت بتوفير االسمنت 
لسد الحفر وترميم الطريق وبعض األرصفة ومؤسسة 
قامت  كما  االسمنت  بتوفير  ساهمت  كذلك  الواحة 
شركة الخدمات النظافة بتوفير الطالء األبيض لتغيير 
جدران الشارع وتوفير عمال الطالء و بعض الشتالت 

تزيين  ف��ي  ستساهم  وال��ت��ي  للشارع  الزينة  ونباتات 
المياه  شركة  مع  بالتنسيق  الشارع  وجوانب  األرصفة 
والصرف الصحي لتركيب شبكة  نظام التقطير للمياه 

لري النباتات واألشجار.
في  والمتمثل  الخاص  القطاع  معنا  ساهم   : وأك��د    
بتوفير  للطالء  المدينة  ومحالت  االستقامة  محالت 
البارز  الدور  وكذلك  الرسم  وفرش  للرسامين  الطالء 
منصور  األستاذ  وبوقوف  والصناعة  التجارة  لغرفة 
الفانيين ومتابعتهم في الشارع وقد وفر  ألسريتي مع 
تعاونت  كما  الجدران  على  بالفواصل  الخاص  الطالء 
للرسم على  الزيتي  الطالء  بتوفير  معنا مصحة فزان 
الجدران... وكل هده الحملة كانت بالتنسيق واإلشراف 
شبابك  منظمة  رئيس  التواب  عبد  عمر  األستاذ  مع 
الفرقة  مع  بالتعاون  و  الفاعلة  وبعناصرها  للتنمية 
والمرشدات  للكشافة  المدينة  بفوج  جوالة  الثانية 
وعملوا  ساهموا  الذين  فتيان  الثانية  الفرقة  وأيضا 
على طالء األرصفة وترميم الطرقات بالشارع وكذلك 
مدرسة ذات النطاقين التي وفرت بمبلغ بسيط بعض 

االحتياجات الخاصة بالصيانة والترميم .
من  الخاصة  والمتابعة  المعنوي  ال��دع��م  ننسى  وال 

الذين  وبعناصرها  فسانيا  صحيفة  الجاللة  صاحبة 
بدلك  لتكون  بدقيقة  دقيقة  الحملة  لحظات  وثقوا 
التي  المتميزة  وبتغطيتها  االن��ج��از  ه��دا  على  شاهد 
ستوثق هدا الحدث الذي سيكون له األثر البالغ لتغيير 
ألخر  شارع  من  الحملة  هده  وستنتقل  المدينة  معالم 

بتشجيع سكان اإلحياء والشوارع األخرى .
وأخيرا كل الشكر للفانيين المساهمين معنا وهم 

مفتاح جمعة ، حمزة احمد محمد ، اسامة سالم سعد،  
 ، الزعيتري  امنة   ، معتوق  السني عائشة  احمد سعد 
موسى عبد الكريم ، احمد الكيالني ،  ابراهيم عقيلة .

عبد  عمر  الكشفي  شبابك  منظمة  رئيس   : وص��رح 
الله  عبد  االستاذ  بفكرة  فعليا  الحملة  ب��دأت  التواب 
وفتيان  شباب  ف��ورا  وتنادى  الحملة  منسق  عذبة  ابو 
الكشافة والفنانين والمتطوعين بالمدينة ليبدؤا العمل 
في منظر حضاري راقي يحمل كل منهم معوال للبناء او 
فرشاة للتلوين لرسم معانى نبذ الذات والعمل من اجل 
مديتنا  كما نتمنى ان يلتحق بنا اآلخرون وتلتحق بنا 
كافة المؤسسات  وان تالقي الفكرة توسعا في باقي 

االحياء لتزدهر المدينة وتتلون شوارعها .

فسانيا: حواءعمر

فسانيا :: طه كريوي

ح���م���ل����ة أج���م��ل شارع ف��ي م�����دي���نة س����ب���ها

غ����ردت أألص�����وات ال��ش��ع��ري��ة في 
حضرة حفيف السرولة في حضرة 
دفء صوت فيروز الشجي ، تناوب 
الساحرة  ال��ش��اع��رة  التقديم  على 
م���ب���روك���ة األح������ول ال���ت���ي ق��دم��ت 
ل��إص��ب��وح��ة ق��ائ��ل��ة ) س���الم على 
حين  األول  طيننا  طفولة  ال��رم��ل 
تعلمنا حكمة أدونيس .. ) أن نجرح 

الرمل ونزرع فيه نخيالً (
سالما على غياب – الحضور

محمود  يتغنى  ك��م��ا  ل��ل��غ��ي��اب  ق��ل 
وأنا  للغياب نقصتني  ) قل  دوريش 

حضرت ألكملك (
سالما ً على الحنين التاليسي

) لمواطن التاليس في حضن الفالة 
سيظل يأخذني الحنين إنها المدن 

تنتصب فوق أعمدة روحية كالمرايا 
العمالقة ..عاكسة قلوب سكانها ( 
فلتضئ الكلمات يا قلوب األحبة .. 
 .. السكينة  يمنحك  بالرمل  تعفري 
أعباء  ينسيك  صفائه  سر  يعطيك 

المدينة ..
جنياً  تاليساً  القصائد  وتساقطت 
الله  عبد  محمد  الشاعر  بصوت 
س��دروان   / نصوصه  في  الشريف 
النصوص  من  وغيرها  التاليس   ،

األخرى .
ليقدم لنا الشاعر األردني إبراهيم 
ال��ط��ي��ار ال����ذي أل��ق��ى ع����ددا من 
بالقومية  نضحت  ال��ت��ي  نصوصه 

والغزل .
تاله حضور جميل للشاعر عموري 

بالنيابة   ، أبي  نصوصه:  في  نصر 
عني، وثاق ، وغيرها من النصوص 

األخرى .
الكشكري  محمد  الشاعر  لميتعنا 

بأحد نصوصه .
بالساحرة  األص��ب��وح��ة  واختتمت 
الشاعرة مبروكة األحول في نصها 

الصك األحمر .
وطافت باألصبوحة مداخالت ودية 
من الحضور الكرام / المسرحي أ 
– حمادي مدربي ، الدكتور الطاهر 

عريفة ، األستاذ خالد عيفة .
واختتمت األصبوحة باعتمادها من 
شهري  كمنشط  الحاضرين  قبل 
لها  واختير  فسانيا  صحيفة  بمقر 

من األسماء أصبوحة السرولة.

أصبوحة السرولة على ضفاف فسانيا

 أعلنت مؤسسة أريتي للثقافة والفنون 
اليوم 16 مايو عن مشروعها الجديد 
ن��واف��ذ  ك��ت��اب ، شمس ع��ل��ى  ب��إط��الق 
األدب��اء  أعمال  من  مختارات  مغلقة: 
خ��ال��د  ، تحرير  ال��ش��ب��اب  ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن 
، مع  المغربي  نعيم  وليلي  ال��م��ط��اوع 

م��ق��دم��ة ل��ف��ري��دة ال��م��ص��ري ودراس���ة 
ألحمد الفيتوري.

لشعراء  أع��م��ال  على  يحتوي  الكتاب 
وقصاصين وروائيين ليبيين شباب.

أحمد  البخاري،  أحمد  المشاركون: 
الشارف، أحمد الفاخري، أمل النايلي، 

إنتصار  ال��ج��رن��ازي،  أن��وار  بنود،  أم��ل 
المكي  ف����ارس،  إي��ن��اس  ال��ب��رع��ص��ي، 
احمد المستجير، أنيس فوزي، جمانة 
جبودة،  خيري  الثني،  حسام  الورفلي، 
راوية الككلي، ربيع بركات، سراج الدين 
علي  أج��ي،  الميدي  شكري  الورفلي، 

العوكلي،  فيروز  كفالة،  غدى  الطيف، 
مهند  نصيب،  منيرة  الّنعاس،  محمد 

شريفة، مو مصراتي، نجوى وهيبة.
 الكتاب مشروع مشترك بين مؤسسة 
دارف  ودار  وال��ف��ن��ون  للثقافة  أري��ت��ي 

للنشر.
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