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

حديث األحد...

نواب الجنوب تذكروا أخيراً أن ناخبيهم 
يعانون أشد المعاناة في مدنهم المنكوبة وأن 
ألهالي الجنوب عليهم حقاً ألنهم هم سبب 
وصولهم للقمة وألن أصواتهم كانت ،بمثابة 
انتخابات  ذات  عليها  التي صعدوا  الساللم 
قبل أن يذوبوا ويتالشوا في زحمة السياسة 
صرخات  الجنوب  ن��واب  سمع  أخ��ي��راً 
يقفوا  أن  وقرروا  االستغاثة  األلم وصيحات 
يلمسوا  وأن  ناخبيهم  معاناة  على  بأنفسهم 
سكان  يعيشها  التي  المأساة  حجم  بأيديهم 

الجنوب .
الجنوب  على  اليوم  يتوافدون  هم  وها 
زراف�����ات ووح���دان���ا وي��ع��ق��دون ال��ج��ل��س��ات 
عن  المشاكل  لمعرفة  والملتقيات  والندوات 

قرب ومحاولة إيجاد الحلول لها .
ل��ك��ن ال��م��ش��اك��ل ت��راك��م��ت وت��ك��دس��ت 
حتى  معه  يصعب  بشكل  وتعقدت  وتشعبت 
بسبب  وذل���ك  حلها  ع��ن  ال��ح��دي��ث  م��ج��رد 
الماضية  السنوات  طيلة  عنها  انشغالهم 
وانصرافهم إلى شوؤنهم الخاصة وتغاضيهم 
عن كل النداءات التي كانت توجه لهم حين 
وباالماكن  ومحدودة  منفردة  األزم��ات  كانت 

حلها .
الجنوب اليوم خال من كل شيء ، ال أمن 
وال دولة وال خدمات وال كهرباء وال أموال وال 
وقود وال بنية تحتية و ال خدمات صحية وال 

شيء يذكر  .... إلخ 
نوابه وسلبية  إهمال  وقد تحول بفضل 
بداخلها  تتصارع  غابة  مجرد  إل��ى  ساكنيه 
ويلتهم  المفترسة  الحيوانات  من  مجموعة 

فيها القوي الضعيف بال أي رادع .
اللقاءات  م��ن  نفع  ثمة  يعد  ل��م  ل��ذل��ك 
التي ال تهدف أساساً  والحوارات  والندوات 
إال اللتقاط الصور التذكارية وتصدر عناوين 
أو  الشمال  إلى  العودة  ثم  المحلية  األخبار 

إلى الشرق لمتابعة المصالح الشخصية 
أن  قبل   : الكرام  الجنوب  نواب  السادة 
وأزماتنا عليكم  تحدثونا عن حلول مشاكلنا 
وعليكم  أنتم  لمشاكلكم  حلول  عن  بالبحث 
بدالً  شتاتكم  وتجميع  بينكم  فيما  بالتفاهم 
طبرق  مدينتي  بين  والتفرق  االنتشار  من 
سياسي  لفريق  التبعية  من  وبدالً  وطرابلس 

ضد فريق سياسي آخر .
وأعقد  أعمق  أزماتنا  أن  نعلم  فنحن 
اثنتين  أو  الحلول خالل جلسة  تجد  أن  من 
أو عشرة  ونعلم أن ما تقومون به ليس إال 
الجنوب  فشمس   ، عيوننا  على  للرماد  ذراً 
الحارقة وصيفه القارص أشد من أن تتحمله 
رهافتكم التي صرتم عليها بعد أن تناسيتم 

األصل الذي منحكم.

الدامجة لفسانيا : ال يوجد دعم للمنتخب وحظوظنا في التأهل للمونديال ضعيفة
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نواب الجنوب واللعب في الوقت الضائع    ■ فسانيا : هناء الغزالي
لإلبداع  راديونا  مؤسسة  تنظم  
اإلذاع����ي ت��ح��ت ش��ع��ار )ع��ن��دك 
-2-13 اإلثنين  غ��ٍد  ي��وم  علم( 
2017 ،بمدينة بنغازي احتفالية 
،بمناسبة اليوم العالمي لإلذاعة 
يحتفل  التي  األول��ى  المرة  وهي 
بها في ليبيا بهذا اليوم منذ بعثه 

كيوم عالمي قبل ست سنوات .
وسيتم خالل االحتفال إلى جانب 
ورشة  عقد  المتنوعة  الفقرات 
ع��م��ل وح��ل��ق��ة ن��ق��اش ي��ت��م فيها 
تطوير  العمل حول  ورقات  طرح 

اإلعالم اإلذاعي في ليبيا.
شبابية  مناظرة  إلقامة  إضافة   
مختلف  بشكل  س��ت��ك��ون  وال��ت��ي 
ل���ط���رح األف���ك���ار ف���ي ال��ج��ان��ب 
اإلذاع�������ي م���ن ق��ب��ل ال��ش��ب��اب 
العمل  ،بمستوى  سترتقي  والتي 
اإلذاع���ي ب��رؤي��ة ج��دي��دة وتعمل 
ع��ل��ى زي�����ادة ال���وع���ي ب���اإلذاع���ة 
والثقافي  االجتماعي  ودوره���ا 

والفني .
الماضية  األي��ام  خالل  وتم  هذا 
إطالق هشتاق )عندك علم( على 
االجتماعي   التواصل  صفحات 
لإلذاعة  العالمي  لليوم  كشعار 

في ليبيا .
ت��م إن��ج��از 200 ف��الش  ح��ي��ت 
توعوي لإلذاعة تم توزيعها على 
ربوع  في  المسموعة  اإلذاع���ات 

ليبيا .

تتمة  ص 3

في  الثقافة  ببيت  اختتمت   
تدريبية  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  س��ب��ه��ا 
التدوين االلكتروني  حول مهارات 
والتي  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص 
كونكشن  هيكسا  منظمة  قدمتها 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ض��م��ن م��ش��روع 
االحتياجات  ذوي  لتمكين  وصول 
ال��خ��اص��ة، ،ب��م��ش��ارك��ة ع���دد من 
اإلعالميين والصحفيين من ذوي 
المهتمين  م��ن  وع���دد  اإلع���اق���ة، 
بإدماج ذوي اإلعاقة في المجتمع 

المحلي.
خالل  المستهدفون  وت��درب 
إنشاء  كيفية  على  ال����دورة  ه��ذه 

وأنواعها  االلكترونية  المدونات 
إلى  للوصول  السليمة  وال��ط��رق 
والمتابعين،  القراء  أكبر عدد من 
مهارات  حول  تدريبات  تلقوا  كما 
المواضيع وطرق  واختيار  الكتابة 
أو  القارئ  يجذب  بشكل  طرحها 

المتابع لمدونات ذوي اإلعاقة.
هيكسا  منظمة  عضو  وق��ال 
محمد  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ك��ون��ك��ش��ن 
المنظمة  إن  لفسانيا:  الحموزي 
االحتياجات  ذوي  بتمكين  معنية 
االلكتروني  العالم  في  الخاصة 
االلكتروني  التسويق  مجال  ف��ي 
وال��ت��ج��ارة االل��ك��ت��رون��ي��ة وري����ادة 

األعمال والتدوين االلكتروني .
اإلع��اق��ة  ذوي  أن  م��وض��ح��ا 
مجاالت  ف��ي  التميز  يستطيعون 

التقنيات والتواصل االلكتروني.
ال��ح��م��وزي إن ه��ذه  وأش����ار 
الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات 
شهرين،  لمدة  المنظمة  تقدمها 
موضحا  إن المشاركة والحضور 
ف��ي ب��داي��ة ه���ذه ال������دورات ك��ان 
ومع  خجوال  والتفاعل  الحضور 
تزايد  ال���دورات  واستمرار  م��رور 
في  والراغبين  المتدربين  ع��دد 
تطوير مهارتهم فيما يخص العالم 

االلكتروني.

دورة تدريبية حول مهارات التدوين االلكتروني لألشخاص ذوي اإلعاقة بسبها

ال�����خ�����ل�����ع  و  ال�������ه�������ج�������ر  و  ل�����������إي�����������اء  ال������ت������ط������ل������ي������ق 

قامت لجنة مشكلة من مهندسين تابعين لمصلحة 
وشركة  المدني  الطيران  ومصلحة  المطارات 
الليبية  الجوية  والخطوط  االفريقية  الخطوط 
السبت،  ام��س  صباح  وال��س��الم��ة،  االم��ن  وهيئة 

بزيارة تفقدية إلى مطار تمنهنت الدولي.
االج��ه��زة  على  ال��زي��ارة  خ��الل  اللجنة  واط��ل��ع��ت 
وم��دي  بالمطار  والمراقبة  التفتيش  وم��ع��دات 
امكانية المطار استئناف العمل وتسير الرحالت، 
كما قامت اللجنة بزيارة الى موقع المهبط وبرج 

سيارات  من  عدد  اللجنة  تفقدت  كما  المراقبة 
التابعة  االس��ع��اف  ال��ح��رائ��ق وس��ي��ارات  اط��ف��اء 

للمطار.
الجدير بالذكر بان الرحالت قد توقفت بالمطار 
الطائرة  اختطاف  ح��ادث��ه  بعد  سابق  وق��ت  ف��ى 
التابعة للخطوط االفريقية فى شهر ديسمبر من 

العام الماضي.
الطيران  تستأنف خطوط  ان  المتوقع  ومن  هذا 

رحالتها من وإلي المطار خالل االسبوع القادم.

خالل  للعمل  الدولي  تمنهنت  لمطار  محتملة  ع��ودة 
األسبوع القادم 



أسبوعية شاملة تصدر كل يوم أحد 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

  منسق التحرير 
مصطفى المغربي

إخراج وتنفيذ 
حسن جليل -  اللة السويدي

 تدقيق لغوي 
إبراهيم عقيلة - ارحومة أبوخزام

رئيس القسم الفني 
عمر عبدالتواب التمتام 

العنوان : سبها مبنى الثقافة واإلعالم 
سابقًا 

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

طباعة : شركة  الطالئع  للطباعة والنشر

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

  1 - أعلن أنا أنور الهادى محمد الدردير  بأن هذا هو 
المدني سبها.   بالسجل  اللقب الصحيح وليس كما جاء 
أسم  بأن هذا هو  إبراهيم  إبراهيم علي  أنا  أعلن   -  1

أبنتي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني سبها .
اسمي  هو  هذا  بأن  علي  محمود  أحمد  أنا  أعلن   -  2

الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني قراقرة .
  2 - أعلن أنا دادة عبدالله عبدالله  بأن هذا هو تاريخ 
ميالدي الصحيح 1964وليس كما جاء بالسجل المدني 

غات .
 3 - أعلن أنا سعد عبدالله كرّيم عبدالله بأن هذا هو 

اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني إدري .

إع������الن ض���ي���اع ص��ك

سبها  محكمة  رئيس  المهدي  زي��دان  محمد  نحن    
رقم  عريضة  على  االط��الع  بعد  "ق��اض"  االبتدائية 
2/ 2017 والمقدمة من  السيد حمد محمد عيسى 
كاتب   / سالم  علي  الرحمن  عبد   / وبحضور  حامد 

الدائرة 
وعلى نص المادتين )916( ) 959( من القانون رقم 

23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري .
أوال / اعتبار الصك المصدق رقم

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

سبها في حكم المعدم .
ثالثين  م��رور  بعد  الصك  قيمة  بصرف  نأمر   : ثانيا 
يومًا من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما لم 

يحصل اعتراض خالل هذا األجل .
ثالثا : على مقدم  العريضة إن يقوم بتبليغ هذا القرار 

إلى المسحوب عليه قبل النشر 

عقد اعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية اجتماعا ضم أعضاء وعمداء 
ضم  كما  المدن،  مختلف  من  وطنية  وق��ي��ادات  بالجنوب،  البلدية  المجالس 
وناقش  الجنوبية  بالمنطقة  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  قيادات  االجتماع 
الملفات الشائكة في الجنوب، من أهمها تأمين  العديد من  المجتمعون حول 
الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تداول المجتمعون العراقيل التي 
تقف أمام تشغيل محطة أوباري الغازية، وماتوصل إليه النواب بخصوصها، كما 
استعرض النواب مع العمداء الخطط والمقترحات الموضوعة من أجل معالجة 

الوضع األمني في الجنوب بشكل عام.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة لفسانيا: إن االجتماع 
تداول حول ضرورة افتتاح فروع رئيسية للشركات الخدمية الكبرى في الجنوب، 
لتحقيق  السبل  كل  بتوفير  مطالبات  ستشهد  الجنوبية  المنطقة  إن  موضحا 
إن ملف  لسكانه حسب وصفه.وأضاف حومه  واالقتصادي  األمني  االستقرار 
تعليق أعضاء الجنوب لعضويتهم في مجلس النواب سيتم مناقشته مع عمداء 
بلديات الجنوب ومؤسسات المنجتمع المدني واألعيان والحكماء، مبينا أن هذه 

النهائي  القرار  المشاورات ستحدد 
أو  العضوية  تعليق  باستمرار  إم��ا 
داخل  من  العمل  للممارسة  العودة 
السياق  ذات  وف��ي  ال��ب��رل��م��ان  قبة 
عن  ال��ن��واب  مجلس  عضو  أوض���ح 
لفسانيا:  كرنفودة  ابراهيم  اوب��اري 
عن  المسؤولة  التركية  االشركة  إن 
البخارية  اوب����اري  محطة  تشغيل 
أرسلت وفدا من مهندسيها لمعاينة 
حول  تقرير  ووض���ع  ال��ش��رك��ة  مقر 
المحطة،  محيط  في  األم��ن  وض��ع 
الشركة  ع��ودة  إمكانية  إلى  مشيرا 
خالل  المحطة  في  للعمل  التركية 
اكتمال  بعد  المقبلة  القليلة  األي��ام 

بعض الترتيبات الفنية.
مؤسسات  التحاد  العمومية  الجمعية  رئيس  اوضح  جانبه  من 
الهاشمي لفسانيا: إن مؤسسات  المدني بفزان بدر  المجتمع 
المجتمع المدني طلبت من نواب الجنوب توضيحات بخصوص 
الجنوبية  المنطقة  لها  تعرضت  التي  المتكررة  االنقطاعات 
أعطت  المدنية  المؤسسات  أن  مبينا  االماضي،  يناير  مطلع 
حرصهم  وم��دى  موقفهم  سالمة  يبينوا  حتى  للنواب  فرصة 
على خدمة مواطنيهم في الجنوب بحسب وصفه، وأشار إلى 
إمكانية تصحيح مسار أعضاء مجلس النواب عن الجنوب حتى 

يقدموا خدمات أفضل وأكثر إفادة لقاعدتهم االنتخابية.
مطار  إلى  وصلوا  قد  كانوا  نائبا  عشرين  من  أكثر  أن  يذكر 
تمنهنت في السادس من فبراير الجاري، للقاء عمداء وأعضاء 
المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية ونشطاء المجتمع المدني 

وعدد من األعيان والحكماء.

الشركة التركية المسؤولة عن تشغيل محطة أوباري البخارية أرسلت وفدا من مهندسيها لمعاينة مقر الشركة

وص��ل��ت ش��اح��ن��ات م��ع��ب��أة ب��أس��ط��وان��ات ل��غ��از ال��ط��ه��و إل��ى 
الماضية  األيام  في  وذلك  سبها  ببلدية  التوزيع  مستودعات 

كما شهدت المستودعات ازدحام شديد بالمواطنين .
قال " إبراهيم محرز " عضو بالمجلس البلدي " يعد االزدحام 
شيء مألوف في المجلس البلدي ، ولكن اليوم بسبب وصول 
 ، النفطي  سبها  مستودع  إلى   " الطهو  غاز   " السائل  الغاز 
المواطنون  ت��رى  الماضية  الفترة  ف��ي  انقطاعه  وبسبب 

يزدحمون على اقتنائه قبل نفاذ الكمية .
و أفاد " وضعت لجنة األزمة في البداية آلية للحد من تفاقم 
األزمة وذلك بتوجيه سيارات إلى كل حي أو منطقة ، وهذا 
قد أربكنا وزاد من حدة الموضوع  ، فكانت تصلنا كل يوم 
الشاحنات يصعب  وبهذه   ، السائل  بغاز  شاحنتين مملوءتين 
توزيعها على كل المواطنين وارضائهم ، ولهذا أوقفنا التوزيع 
، واتفقنا مع الحرس البلدي و إدارة الدعم والدوريات  في 
الموزع  إل��ى  الغاز  توصيل  عليهم  بأنه  الجنوبية  المنطقة 
 300 تحمل  س��ي��ارة  وك��ل  البلدي  ال��ح��رس  عليها  وي��ش��رف 
أسطوانة غاز من المفروض يستلمها 300 مواطن وال يحق 
عليه  واح��دة ألن  اسطوانة  أكثر من  المحطة حجز  لصحب 
تقديم الخدمات للمواطن ، وهناك شحنات ستصل من مدينة 
" مصراته " ،بمعدل يوم بعد يوم تقريبا 2000 اسطوانة ، 

وأتمنى أن يتحلى المواطن بالصبر  ألنه في خالل عشرة أيام 
أو أسبوع سيتم حل هذه االشكالية في حال استمرار الغرب 

بإمدادنا بكميات من الغاز.
سلعة  لبيع  ال��س��وداء  لسوق  ال��س��ي��ارات  بعض  يتجه   " أك��د 
مدعومة من الدولة لبيعها للمواطن بأضعاف ثمنها  ، ولهذا 
جعلنا الحرس البلدي مسؤول على توزيعها  ، واستالم الموزع 

للشحنات ، ويضمن بأنها وصلت إلى المواطن .
خالد عيفة " االشكالية في آلية التوزيع ، كان من المفروض 
ثم  أن  لو   ، مناسب  وبسعر  مكان  بأقرب  السلعة  تتوفر  أن 
أصبح  و   ، االستهالكية  الجمعيات  على  األسطوانات  توزيع 
النتهت  كتيب  كل  على  غاز  اسطونة  على  يحصل  المواطن 
أنه  باعتبار  المحطات  في  توزيعها  يتم  وبالمقابل   ، األزم��ة 

هناك أجانب .
خالد أحمد بن سلمى " الحل األول أن تحدد نقاط للتوزيع 
في كل حي ويكون تابع لمواطن موثوق به ، أم الحل اآلخر 
الليبيين  كل  ألن  االستهالكية  الجمعيات  في  توزيعها  فهو 
وكل   ، األن��س��ب   الحل  هو  وه��ذا  الجمعيات  في  مشتركين 
مجموعة جمعيات تستلم من موزع معين ، وهذا للقضاء على 

السمسرة  واالحتكار 

نقص حاد في غاز الطهو وازدحام في مستودعات توزيعه 
سبها  عن  النواب  مجلس  عضو  ق��ال 
السيد  م���ن  ب���دع���وة  دوم����ة  م��ص��ب��اح 
الرئاسي  المجلس  نائب  معتيق  احمد 
مناقشة  تم  الوطني  الوفاق  بحكومة 
لتنمية  ال��وط��ن��ي  ال��ب��رن��ام��ج  م��ق��ت��رح 
المختنقات  وتناول  الجنوب  وتطوير 
النائب  بحضور  ال��ج��ن��وب  يمر  ال��ت��ي 
الحكم  وزير  والسيد  مصباح  إبراهيم 
المحلي وأغلبية عمداء الجنوب وعدد 
وتم  المدني  المجتمع  موسسات  من 
االتفاق على عرض هذا المقترح على 
المطروحة  الفكرة  وإنضاج  البلديات 
أول��وي��ات  وت��ح��دي��د  ال��ج��ن��وب  لتنمية 
وآليات العمل على هذا البرنامج وأن 

يكون اللقاء الشهر القادم
أما بخصوص المختنقات فقط تعهد 
مطار  فتح  على  بالعمل  معتيق  السيد 
ممكن ودعم  وقت  أقرب  في  تمنهنت 

في  التجهيزات  بية وتوفير  بنت  بلدية  مستشفى  وتجهيز  الجنوب  في  األم��ن  مديريات 
المؤسسات التعليمية.

البرنامج  : تمت مناقشة مقترح  مصباح دومة 
الوطني لتنمية وتطوير الجنوب

فسانيا: فرج أبو زهوة 

المسعفين  دورة  ف��ي  وطالبة  طالبا    34 قبول 
بالمركز الطبي سبها

سبها  ،ب��م��رك��ز  ال��ت��م��ري��ض  هيئة  ادارة  أع��ل��ن��ت 
الطبي عن دورة تدريبية للمسعفين ومدتها ستة 
و  الطبية  الثانوية  الشهادة  لحملة  وذل��ك  أشهر 
المنظمة  من  المركز  استلم  وأيضا  الحياة  علوم 
الشمسية  الطاقة  منظومة  للصحة  العالمية 
وقدرتها تصل k.v 50 وسيبدأ العمل بها باأليام 

القليلة القادمة 
وقال أسامة الوافي الناطق اإلعالمي لمركز سبها 
،بملفاتهم  المتقدمين  طلبات  قبول  تم   : الطبي 
لمكتب التنمية والموارد البشرية بالمركز الطبي 
منهم  طالبين  التدريبية  ال��دورة  أجل  من  سبها 

الحضور لقاعة المركز 
للطلبة  الشخصية  المقابلة  ب��دأت   : وأض���اف 
 ) معاون صحي   ( المسعفين  ل��دورة  المتقدمين 
من حملة الشهادة الثانوية تخصص )علوم حياة 

وعلوم طبية ( ،بمركز سبها الطبي 
وأشار : قد حضر بالمقابلة كال من مدير هيئة 
التمريض بالمركز ومدير مكتب التوثيق بالمركز 
األقسام  ورؤس��اء  بالمركز  الجودة  مكتب  ومدير 
وقد بلغ عدد الطلبة الحاضرين إلى 34 طالبا 

وطالبة 
قدمت  العالمية  ال��ص��ح��ة  منظمة  إن   : وأك���د 
الشمسية  الطاقة  منظومة  سبها  الطبي  للمركز 
حيث استلم المركز هذه المنظومة وقدرتها 50 
فولت سيتم تشغيلها على قسم العمليات والعناية 

الفائقة أثناء انقطاع الكهرباء 
ه��ذه  ت��رك��ي��ب  ع��ل��ى  ال��م��رك��ز  : سيعمل  وص���رح 
توفير  أج���ل  م��ن  أس��ب��وع��ي��ن  خ���الل  المنظومة 
المركز  في  والعمليات  العناية  لقسم  الكهرباء 

الطبي.           
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البلدي  ال��ح��رس  ج��ه��از  عمليات  غ��رف��ة  أج���رت 
العوائق  إلزال���ة  حمالت  ع��دة  بنغازي  ،بمدينة 
أعطيت  وأيضا  المدينة  شوارع  داخل  الموجودة 
استخراج  ال��م��ح��ال  لكافة  أس��ب��وع  ل��م��دة  مهلة 
تراخيص وشهادات صحية وذلك باأليام الماضية 

.
وقال توفيق الورفلي رئيس غرفة عمليات جهاز 
غرفة  عناصر  أج��رى  بنغازي  البلدي  ال��ح��رس 
البلدي  الحرس  لجهاز  التابعة  بنغازي  عمليات 
وال��ح��واج��ز  الخرسانية  ال��ع��وائ��ق  إلزال���ة  حملة 
الموجودة في الساحات العامة والطريق العام ما 

يسمى بشارع المعارض 
البلدي  ال��ح��رس  عناصر  استمر  :حيث  وأش���ار 
بالتعاون مع قسم النجدة لعدة ساعات في إزالة 
معارض  أص��ح��اب  يستغلها  التي  العوائق  ه��ذه 
األشغال  شركة  إل��ى  ملكيتها  وترجع  السيارات 
العامة وقد حذر من استغالل الفضاء العام من 
قبل أصحاب معارض سيارات والمحال األخرى 

م��رك��ز جهاز  إل��ى  ب��زي��ارة  أن��ه قمنا   : وأض���اف 
الحرس البلدي سلوق وقد حضر كال من عميد 
بلدية سلوق ومدير مركز سلوق لمناقشة األمور 
البلدي  الحرس  واختصاصات  بالعمل  المتعلقة 

لقلة  نظراً  العمل  في  يواجهها  التي  والعوائق 
البلدي  الحرس  جهاز  يواجهها  التي  اإلمكانيات 

بنغازي 
وأكد :  أكدنا على كل المحال التجارية ضرورة 
التجارية  األنشطة  لكافة  تراخيص  استخراج 
السلماني  لمنطقة  ال��دوري��ات  ب��إخ��راج  وقمنا 
لكافة  أسبوع  لمدة  مهلة  أعطيت  حيث  الشرقي 

المحال الستخراج ترخيص وشهادات صحية 
بالشمع  محل  أي  قفل  يتم  س��وف   : أن  ي��ذك��ر 
بعد  ترخيص  باستخراج  يقوم  ال  لمن  األحمر 
انتهاء المدة وأنه من يخالف اإلجراءات القانونية 

حمالت إلزالة العوائق ،مبدينة بنغازي        

قال براني الترهوني منسق العيادة الخارجية 
،ب��م��رك��ز ط��ب��رق ال��ط��ب��ي ب���أن س��ج��ل ارت��ف��اع 
العيادة  على  المترددين  ع��دد  ف��ي  ملحوظ 
الخارجية خالل شهر يناير  و هو أكبر عدد 
المترددين  عدد  بلغ  فقد  العيادة  افتتاح  منذ 
14.295  متردد منهم 528 بالمجان  ، و أن 
ذلك يعود لتعدد التخصصات حيث تم زيادة 
عيادة سكر و غدد بعد تعاقد إدارة المركز مع 
ذلك  و  الشقيق  السودان  من  مختص  طبيب 
نظرا لكثرة الطلب على ضرورة وجود مختص 
على  ال��م��ت��رددي��ن  ع��دد  بلغ  ق��د  و  بالسكري 

أخصائي الغدد و السكري 276 مريضا .
و أكد الترهوني بأن العمل يومي من الساعة 

الثامنة صباحا إلى الثامنة مساًء و أن الرسوم 
التي يتم تحصيلها رمزية فقط ثالثة دينار و أن 
التخفيف  في  كبير  بشكل  قد ساهمت  العيادة 

على قسم اإلسعاف و الطوارئ و باقي األقسام 
من  مشكلة  ح��ل  أنها  األه��م  و  المركز  داخ��ل 
في  الكشف  عن  يعجز  الذي  المواطن  مشاكل 
العيادات الخاصة الرتفاع األسعار بها و مع هذا 
الثالث  دفع  يستطيع  ال  فمن  المواطن  نراعى 
دينار يتم إعفاءه و أن اإليواء و الحقن بالمجان 

و أن عدد اإليواء و الحقن 4088 متردد .
التخصصات  الخارجية  بالعيادة  يوجد  و  هذا 
التالية  جراحة عامة – أمراض باطنة – أنف 
الجلدية  أذن و حنجرة – عظام – عيون –  و 
– المسالك – القلب – التغذية – األطفال – 
قلب  رسم  تحاليل –  معمل  السكر –  و  الغدد 
– أشعة فوق الصوتية – أبحاث الدم – إيواء 

و حقن .

الترهوني:  ارتفاع غير مسبوق يف عدد املترددين على العيادة اخلارجية ،مبركز طبرق الطبي!

ورشة عمل إذاعية براديو غريان املحلي

اجتمعت لجنة حصر نازحي درنة مع لجنة األزمة والطوارئ بالمجلس 
البلدي طبرق لبحث ومناقشة أوضاع النازحين في المدينة  هذا وصرح 
السيد أحمد علي محمد رئيس لجنة حصر نازحي درنة أن االجتماع 
أتى لمتابعة نازحي مدينة درنة لبحث جميع أوضاعهم المادية والسكنية 
عميد  مازق  الناجي  السيد  بحضور  جاء  االجتماع  أن  محمد  وأضاف 

بلدية طبرق ولجنة األزمة والطوارئ ببلدي طبرق 
وأشار إلى أن اللجنة مكلفة من قبل العميد حمد الشلوي عميد بلدية 

درنة لمتابعة نازحي المدينة في ربوع منطقة برقة

مع  جتتمع  درنة  نازحي  حصر  جلنة 
جلنة األزمة والطوارئ ببلدي طبرق 

انطلقت بجالو المرحلة األولى من مشروع بادر 
القراءة الذي تنظمه مؤسسة الفرسان  لتشجيع 
عليه  وي��ش��رف  واالجتماعية  الفكرية  للتنمية 
مكتب النشاط بالمنطقة التعليمية بجالو وبدعم 
بال  حقوقيين  ومنظمة  الخيرين  من  مجموعة 
والمواهب  للمتفوقين  الوطنية  والجمعية  قيود 
اإلع��الم  ومكتب  اإلي��وائ��ي��ة  الحياة  ومصحة  و 
العامة  والشركة  المدني  والمجتمع  والثقافة 
يستهدف   حيث  ال��واح��ات  النظافة.  لخدمات 
في  للمساهمة  المدرسية  المكاتب  المشروع  
والمجالت  والكتب  القصص  من  بعدد  إثرائها 
القائمين  من خالل  وتفعيلها  المتنوعة  الثقافية 
وإبرازها  المواهب  الكتشاف  بالمدارس  عليها 
البعيد  ال��م��دى  ع��ل��ى  س��ل��وك��ي  تغير  وإح�����داث 

وتعتبر هذه المرحلة هي األولى يتم من خاللها 
للتعليم  م��درس��ة  ع��ش��رة  ع��دد سبع  اس��ت��ه��داف 
األساسي بجالو وسيستمر المشروع في مرحلته 
الثانية الستهداف مدارس التعليم الثانوي خالل 

شهر ابريل . 
ويهدف المشروع  إلى ترسيخ حب مطالعة الكتب 
وتشجيع  الطالب  بين  سلوك  وجعلها  الثقافية 
األساليب  ختلف  للقراءة  المتميزين  ال��ط��الب 
أدبية  وأساليب  لغوية  ثروة  الطالب  اكتساب  ،و 
جديدة، واكتساب الطالب منهجية تحليل النص 
جديدة  بأفكار  الطالب  آف��اق  وتوسيع  األدب��ي، 

يكتسبها بالقراءة.
وي��ح��رص ال��ق��ائ��م��ون على ال��م��ش��روع ب��أن هذه 
بالمنطقة  األهالي  تشجيع  في  الخطوة ستسهم 

المدرسية  المكتبات  إلث���راء  ؛  التحفيز  على 
وتشجيع أبنائهم على حب القراءة واكتشافها.

مؤسسة الفرسان للتنمية الفكرية واالجتماعية تنظم مشروع بادر لتشجيع القراءة 

  من أجل توعية المواطن عبر الوسيلة األكثر استماعا ومشاركة .  
مؤسسة  أنشطة   ضمن  ليبيا  في  نوعه  من  األول  االحتفال  هذا  ويأتي 
راديونا لإلبداع الذي جاء بعد نجاح المهرجان اإلذاعي الذي حمل نفس 
اسم المؤسسة  )راديونا لإلبداع اإلذاعي(  في الرابع والعشرين من شهر  
المختلفة  برامجها  المؤسسة في  وتستمر    ، الماضي  العام  ديسمبر من 
والجديدة ،بمجهودات الشباب اإلعالمي ، وسوف يتم طرح عديد البرامج 
وطموحاتهم  الشباب  أفكار  ترجمة   ليتم  القادمة  المستقبلية  والمشاريع 
والتي من خاللها سيتم  تحقيق النجاح والرقي  باإلعالم الليبي والوصول 

به إلى العربي والعالمية على أسس سليمة وصحيحة .
واليوم العالمي لإلذاعة أو يوم اإلذاعة العالمي يصادف 13 فبراير من كل 
عام يوم أقرته  منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم )اليونسكو( 
في 3 نوفمبر 2011 لالحتفاء بدور اإلذاعة عالمياً في الدورة السادسة 
إقرار  وتم   ، إسبانيا  بناًء على طلب مقدم من  العام  لمؤتمرها  والثالثين 
اليوم العالمي لإلذاعة في ديسمبر 2012 من قبل الجمعية العامة لألمم 
المتحدة  األم��م  وك��االت  جميع  به  تحتفي  يوماً  بذلك  فأصبح  المتحدة 
هذه  اإلذاعية  الوكاالت  شتى  ودعمت   ، وشركائها  وبرامجها  وصناديقها 
مساعدة  على  المتقدمة  ال��دول  في  اإلذاعية  المحطات  وحثت  المبادرة 

المحطات في البلدان النامية.

 ألول مرة يف ليبيا :االحتفال باليوم 
السادس  عامه  يف  لإلذاعة  العاملي 

يوم غٍد اإلثنني 

ومقدمي  معدي  كفاءة  من  للرفع  عمل  ورش��ة  غريان  براديو  اختتمت 
البرامج اإلذاعية ،بمختلف أنواعها والتي نفذها و أشرف عليها معهد 
 ، غريان  براديو  البرامج  إدارة  مع  بالتنسيق   ، والسلم  الحرب  صحافة 
واستهدفت ما يزيد عن  150 إعالميا وتضمنت عدة محاور عن اإلنتاج 
وكيفية  والمرئي  المسموع  الصحفي  التقرير  إعداد  وطريقة  اإلعالمي 

التعامل مع األسئلة المزعجة من قبل المستمعين أو المشاهدين .
على  غريان  رادي��و  حصول  بعد  التدريبية   الورشة  ه��ذه  تنفيذ  وج��اء 
الترتيب األول من اثنين وأربعين محطة مسموعة في ليبيا في برنامج 

"استحققات مرحلية"

نظمت الجمعية الليبية لالداب والفنون )أصدفاء 
جهاز  من  باستضافة  سابقا(  الفقيه  حسن  دار 
أمسية  ط��راب��ل��س  ف��رع  التاريخية  ال��م��دن  ادارة 
شعرية لست شعراء شباب من مدن الخمس ودرنة 
بقاعة  الماضي  الثالثاء   مساء  وذلك  وطرابلس 
حسن  الفقيه  حسن  دار  ناجي  بن  المنعم  عبد 
شابة(  شعرية  أص��وات   ( عنوان  تحت  للفنون،  
أحياها كل من الشعراء،  المكي مستجير ،  مهند 
شريفة ،  هناء المريض ،  اكرم اليسير ،  محمد 

ادارتها  التي  األمسية   ، الشارف  أحمد  عبدالله، 
وحضرها  الجديدي  فتحية  والكاتبة  الصحفية 
بشؤون  والمهتمين  والكتاب  االدب���اء  م��ن  لفيف 
الشعر  بين  نصوصها  تنوعت  والفكر  الثقافة 
الى  باالضافة  الومضة  وقصيدة  والحر،  المقفى 
تباين موضوعاتها بين العاطفي المالمس لشواغل 

الوجدان واخرى المحاكية للواقع المعاش . 
كما ان االجواء كانت مفعمة بدفق شبابي ساحر 

تواصل فيها الجمهور مع القصائد. 

أصوات شعرية شابة
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قرنفٌل أحمر
أبوبكر عبد الرحمن 

الليبيون  فيها  حمل  التي  األهلية  ال��ح��روب  ف��ي 
السالح على بعض، وإزهاق أرواح بعضهم البعض، 
أرض��اً، شاب،  التي سقطت  األول��ي  الضحٌية  كان 
قلبها ثقب،  يتوسط  بالوحل، وبزهرة كان  ملطخاً 
أو أكثر، زهرة ذات لون أحمر قان، تكبرفيه شيئاً 
فشيئاً، في جسده وتلطخ، هي أيضاً. مالبسه التي 
نفسها،  األرض  وتلطخ  مقتله،  قبل  يرتديها،  كان 
التي تقتل دوماً شبابها أوالً، ومن ثم على األرجح، 
تقتلهم أخيراَ. كانوا ضحايا في كل شيء على هذه 

األرض الجزاف ليبيا، منذ والدتهم فيها.
إلى تلك الساعة  فيها   وهم يكبرون شيئاً فشيئاً 
التي تثقب رصاصة فيها وتستقر في مقتل مكان 
ما  غير  من  أرواحهم  وتغادرنا  أجسامهم  في  ما 
رجوع، وعلى حين غفلة منهم، وغفلة هي األخرى 

منا.
 تشعرنا كأننا نحن المذنبين عن فقدانهم، وتترك 
فينا جرحاً يمشي على القلب، بقدميه الحافيتين، 
أول��ئ��ك  تخنق  أن  إل���ى  ف��ش��ي��ئ��اً،  ش��ي��ئ��اً  وي��ص��دع 
دفاعاً  يوماً  يحملوا  لم  الذين  األبرياء  األشخاص 
كانوا  لألظافر،  مقصاً  أو  سالحاً  أرواحهم،  عن 
يعيشون بالقرب من منزلنا، كانا هذين الصديقين 
أكبر  الصداقة  هذه  أرى  وكنت  أخوين،  من  أكثر 
من الحكومات، لم أرهما في حياتي يعبسان تحت 

ظرف ما.
دوما ما كانا يبتسمان ويضحكان، كنا أكثر جيران 
دائماً ما نجلس سوياً حينما كان الشيطان يخلط 
من  الحرٌية  يٌدعون  الذين  أولئك  بالنابل  الحابل 
ظفائر  تسوقهم  كانت  الذين  من  الطرفين،  كال 

الثورجية، 
كناٌ نتسامر معاً طويالً في أحاديثنا يوم كانا حيان 
الجوار  كبيرة تضم جيران  يرزقان، في مجموعة 
آخرين،  وأشخاص  والمعارف  المقربين  وبعض 
إليهما  أذه��ب  وحزنت  نفسي  ضاقت  كلما  كنت 
دائما لمآنستي، فنجلس بجوار العمارة المقابلة 
لعمارتنا، تحت شقة العجوز " شويخا أبوعريبة 
" "عمة يوسف أبوعريبة، أمام الملعب الرباعٌي 
لركن  مرأباً  كان  ال��ذي  المستطيل،  الشكل  ذو 
من  حٌيزاً  يأخذ  الملعب  هذا  كان  السيارات، 

حياتنا اليومية .
كرة  رياضة  ونمارس  العشٌية  في  نلتقي  كنا 

القدم حتى آذان المغرب سوية .
كبار  حتى  اللعب  في  يشترك  كان  والجميع 
كنت  معنا،  دوم���اً  يمارسونها  ك��ان��وا  السن 
دراستي  بسبب  المباريات  بعض  في  أتٌغيب 

المطالعة  بسبب  أو  اللغات،  مركز  أو  المعهد  في 
يوم  مساء  وف��ي  ال��ج��رائ��د،  و  وال��دواوي��ن  للكتب 
ألتقط  أيامهم،  أسوأ  العرب  يعده  الذي  األربعاء، 
الفقيدان آخر صورة ذلك اليوم الذي لم يحسباه، 

آخر أيامهم.
الشاب  كان  تظهر خمسة شباب،  الصورة  كانت   
الجالكسي،  لكاميرة  ويبتسم  يلتفت  اجفيلة  حمد 
التي  أبوعريبة  يوسف  الفقيد  يمينه  على  ويظهر 
فمه  في  الملعقة  و هو يضع  مبتسماً  فيها  يظهر 
محمد  سليمان  الشاب  وقبالته  عفوية،  بصورة 

يرفع ملعقته لتناول "الخبزة".
كان الفقيد يونس عبدالكريم يجلس بجانه واضعاً 
إلى  رأس��ه  ويحني  األس���ود  التونسي  ال��ط��رب��وش 
لوجهي"  صورة  ألتقطم  أنكم  "لو  خجالً،  األسفل 
يقول يونس بكوميديا كعادته "فإن الكميرة الهاتفية 
ظهره  يعطي  عبدالله  صالح  وكان  تعطل"،  سوف 
حينما ألتِقطت الصورة، وانقضى ذلك اليوم وهم 
سوي  ش��يء  يشغلهم  ال  الليبيين،  وككل  وأهلهم، 

قضايا المدينة التي أعلنوا عنها أنها منكوبة.
أس��ت��ي��ق��ظ��ت ص���ب���اح ال��خ��م��ي��س ع��ل��ى أص����وات 
ال��رص��اص، ك��ع��ادت��ي، ذه��ب��ت ل��ل��دراس��ة، وج��دت 
األصدقاء يتحدثون في الرواق، كانت المحاضرة 
ثالثة ساعات، أدرت محرك السيارة، وفي الطريق 
رن الهاتف ألسمع خبر الفاجعة،" لقد قتل األوغاد 
أحد  يسلك  ك��ان  عندما  خروجنا  ف��ور  أبوسعدة 
تحمل  قبيلة  سيطرة  تحت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ط��رق 

إلى  عائداً  كان  عندما  قبيلته،  عكس  أيديولوجيا 
البيت، وقد سمعت أنهم سوف يقتلون كل شخص 

ينتمي إلى هذه القبيلة.

 كل خميس سليماني!".
هول  من  متثاقالً  وئيدة  بخطى  للبيت  وصلت   
ساعات  قبل  إل��ي��ه  تحدثت  ق��د  كنت  ماسمعت، 
وبكل  اآلن، هكذا  نمزح سوية معاً  وكٌنا  اآلن،  من 
بساطة ترك الحياة بمجرد أنه ينتمي إلي قبيلة، 

وإن كان هذا  المدينة،  مقياس 
أب�������دي 
لكثير  ا
رفضاً، 
و  أ
نفاقاً، 
ف�����إن 
ه��ذا 
م�����ا 

س�����������������وف 
قبيلة  بين  ن���زاع  ج���ٌراء  ل��ك  يحصل 

وأخرى، كنت على علم بمن قتلوه، فالقبيلتان يقفان 
األلمانية،  واللغة  الفرنسية  كاللغة  بعضهما،  ضد 
وبغض  لألخرى،  أحداهما  ترجمة  يصعب  التي 
النظرعن رأيك الذي تبديه، سوف تتم شيطنتك، 

فالحقيقة واضحة. وبأبلغ تجلياتها، 
نزلت وأنا أفكر فيما حدث قبل ساعات، عندما 
نافذة  تحت  جالسين  الخمس  ال��ش��ب��اب  رأي���ت 
الشمس  ب��ح��رارة  يستمتعون  شويخا"  ال��ع��ج��وز" 
في صمت،  عادتي،  غير  وعلي  وقفت،  الشتائية، 
مجادالت  كانت  بعضهم،  مع  يتجادلون  هم  فيما 
كوميدٌية بين حمد أجفيلة ويونس، " سوف أترككم 
وأذهب إلي روسيا يايونس، سوف تري ذلك، مللت 
صوت  علي  أستيقظ  صباح  وك��ل  ياليبيين  منكم 
إلى  تذهب  لن  قائالً"  يونس عليه  يرد   " الذخيرة 
حتي  حياتك  في  تر  لم  أن��ت  صدقني،  مكان  أي 
قضمت  وق��د  إالٌ  تذهب  ول��ن  أص���الً،  الشويرف 

اإلطارات ياهذا.
و ضحك الجميع على ذلك، لم يشعروا بوجودي 

عندما تركتهم وقت ذهابي للبيت.
 وجلست مقابل المدفئة، لم يمرعلي ذلك خمس 
يمزق  الذي  الرصاص  دقائق حتى سمعت صوت 
وليته  والجدار،  النافذة  بقضبان  ويرتطم  الهواء 
اكتفى بذلك وحسب، بل خرجت مذعوراً من البيت 
إلى حيث كنت قبل خمس دقائق، لقد رأيتهم ، في 

سط صخب وعويل الذين هرعوا معي، كان يوسف 
يونس  ك��ان  وبجانبه،  األرض  على  بوجهه  ملقى 
ممدداً يحني رأسه ، وسليمان الذي كان أصغرهم 
كان  الذي  اآلخر يصرخ، وحمد  سناً، وصالح هو 
األيسر  كتفه  وتلطخ  مالبسه  تمزقت  وقد  واقفاً 

وثقب ظهره بثقبين كبيرين ينزف منهما الدم.
كنت واقفاً معهم اآلن، وكٌنا نمزح سوية معاً اآلن، 

هذا،  الخميس  ي��وم  وماقصة  الموت  ه��ذا  مابال 
أقف  كنت  أفعله  أن  عليا  يجب  مالذي  أعرف  لم 
رأيتهم  عندما  جمود،  في  مني  تنال  والصدمة 
ي�����ج�����رج�����رون ل���ل���س���ي���ارة 

الملعب- أرضية  تمأل  والدماء 
المرأب وتلطخ اإلطارات 

وتسربت  إليه،  الدخول  من  كالموانع  كانت  التي  
في داخلي فكرة أنهم ربما يبحثون عني أنا للنيل 
مني، حملت البندقية و سحبت أقسامها وجهزت 
بداخلي  تشتعل  فعالً  وكانت  النار  لبيت  الطلقة 
كمراجل من الحقد والغيظ، وقد ارتسمت عالئم 
التهور في وجوه الشباب جميعاً " لقد باتوا اليوم 

من المغضوب عليهم".
وها أنا أذكر ماقاله الدكتور إحفاف محمد ناجي 
يوماً، "إذا بقيت معي ذاكرتي بعد موتي فأنا ذاهب 

للجحيم في جميع األحوال"
أدراج  ذهبت  و  أرواح��ه��م،.،  سلبوا  أنهم  عرفت 
نعومة  منذ  تمنيناها  التي  أحالمنا  مثل  الرياح. 
األظافر، لم أكن أرغب المستحيل ، جل ما أتمناه 
أن أعيش حتى التقاعد ، ليس من المهم أن أتقاعد 
من عمل خاص ، عمل حكومي ، أو عمل إنساني 
، ال أعرف إن كنت سأصبح سياسي جيد،أو رجل 
أعمال ناجح ، أو ينتهي بي المطاف ألقتل كزعيم 
روحي  تقبض  طائشة  قذيفة  مجرد  أو   ، مليشيا 
آخر رشفة من  أتجرع  وأنا  السماء  إلى  وأمنياتي 
في  نجحت  إن   ، إيطالي  ك��رم  من  نبيذها  ك��أس 

سأتمنى   ، م��اس��ب��ق  ع��ب��ور 
ليست   ، زوجة  لي  يكون  أن 
مملة  اعتيادية  زوجة  مجرذ 

يزداد وزنها كما يزداد سعر العقار في هذا البلد 
البائس ،

عنيفة  حب  قصة  نخوض  لن   ، عشيقها  سأكون 
ونلفت األنظار ، نرزق بطفلين أو ثالثة ، نحتفظ 
بسيارتنا القديمة وفيها ذكرياتنا ، سأمضي آخر 
أيام تقاعدي من الدنيا في صيانة هذه السيارة ، 
وحب العجوز التي رافقتني في مسيرتي ، مجرد 
حب ، الحب أمر اعتيادي ، صحيح أن الوقوع في 
شراكة ليس سهال ، لكنه ليس بالمعجزة التي يروج 

لها سكان تلك المناطق .
أسمعهم دائما يرددون أن الحب والود يأتي 
بعد الزواج ، الزواج هناك يحتاج 100 ألف 
، لكن  دوالر ، وفتاة تجيد الطهي والرقص 
أنا  نتشاطر  لو  م��اذا   ، أم��ري  من  في حيرة 
وهي اهتمامات متقاربة ؟ سأروي لها أحداث 
صيفية  ليلة  ف��ي  الباستيل  حصن  ح��ص��ار 
أم  للصوص  حصار  كونه  ح��ول  وتجادلني   ،
 ، العملة  وم��زوري  الطرق  لقطاع  مجرد سجن 
ماذا لو لم تعرف أحداث حصن الباستيل الذي 
كان حجر أساس للعنف في الثورة الفرنسية ؟ 
ماذا لو قالت مثل باقي أفراد شعبها ، يرددون 
أن فرنسا أصبحت جيدة بعد عشر سنوات من 
الثورة ، "ايه ايه نعرف، الثورة الفرنسية خدت 10 

سنين باش الشعب قدر يحقق أهدافه .
 " قالت زوجتي المعتوهة . أنا أظن عكس ظنهم، 
الجماع  بعد  يأتي  لن  ال��ود   ، معجزة  ليس  الحب 
مباشرة ، األمر سيتحول فقط إلى اعتياد ، تعتاد 
 5 تنجبان   ، عاما  ل50  إلى  البلهاء  الفتاة  نفس 
أطفال ، صالح وعلي ومنية ومبروكة وبرنية ؛ لكن 
هذا لن يحدث ، لن أنجب من األطفال خمس ، أو 
اسم ابنتي برنية تيمنا ب أم زوجتي البلهاء، الحب 
، الحب  ، الحرب بشعة  في زمن الحرب األهلية 

في الحرب يصبح فعليا معجزة ،
فالقبائل تتناحر ، العرقيات تنفي ، الويل والعذاب 
تحمل   ، قبيلة  م��ن  ف��ت��اة  أح��ب��ب��ت  إن  سيطالك 
بالرغم   ، قبيلتك  التي تحملها  أيديولوجية عكس 
األيديولوجية  لكلمة  تفقهان  ال  القبيلتين  كلتا  أن 
معنى ، ستكون أنت الشرارة األولى لدك حصون 
مدينتهم  قوانين  ض��د  ث���ورة  وت��خ��وض  طغيانهم 

المحرمة .
بعيدا  اه��رب   ، اه��رب   ، لو نجوت أنت وهي  ثم   
ناميبيا  أو  سيراليون   ، افريقيا  اكتشاف  حاول   ،
، مجرد كوخ صغير في األذغ��ال يكفي ، ال تقلق 
بعد اآلن ، سيموت رب قبيلتك ، وتقضي الكرما 
على أيديولوجية قبيلتها ، سيهلكون جميعا قبل أن 
يعرفا معنى أيديولوجية ، عد حينها إلى بلدك ، 
حاول مواساة أهلها ، سيمر الوقت سريعا ، لتجد 
نفسك مجرد عجوز ، عجوز شجاع ، عاش الحب 
الحظ  قليل  تكون  لن   ، األهلية  الحرب  زمن  في 
 ، والحب  الحرب  أن يخوضوا  ارتضوا  كباقي من 
دون أن يحبوهما ، اليوم ال باستيل يحصن الطغيان 
ويكبح الجموح ، بل مجرد نبالء ، نبالء ينتفضون 
ضد الظلم ، يشيدون قالع األمل من غبار األلم .

كان كل واحد منهما، يونس ويوسف، يحمل قرنفال 
األم  بعيد  تعد حتفاال  التي  الطقوس  أحمر، هذه 
في مكان ما في هذا العالم الجميل، خارج مناطق 
عيشنا البائس،.تقريبا الجميع، فعل ذات السلوك، 
يومها  الجو  أن  مع  للمجتمع،  الكارهين  باستثناء 

كان عبوسا بل وباردا."
يوسف ويونس، وأبوسعدة. رفاقي

أولئك  جميعاً  أرواحهم  أرواح��ه��م،  الله  فليقدس 
اقترفوه  ذنب  بال  قتلوا  الذين  واألبرياء،  الطيبين 
يوماً، فليقدس الرب أرواحهم، لعل رب المسلمين، 
الذين يصورونه على أنه ذلك اإلله الغاضب الذي 

يحمل السيف، لن يغفر لهما!
ألف قرنفلة حمراء لقبريكما أيها الرفاق.

وداعاً.
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لم يخبر  : "من  تقول عائشة األصفر 
له  يتسنى  ل��ن   ، واق��ع��ه  غ��ي��ر  واق��ع��اً 

الشعور بمتعة المقارنة ".
كنُت  قبل سنتين  األي��ام  مثل هذه  في 
عائشة  الليبية  الكاتبة  رواي���ة  أق���رأ 
وقد   ،  " محظية  "اغتصاب  األصفر 
تزامنْت قراءتي لها مع قراءتي لرواية 
للكاتبة  ال��ص��دف��ة"  "إل���ه  ه��ي  أخ���رى 
مما   ، ت���ورب  كريستن  ال��دن��م��ارك��ي��ة 
جعلني �� ال شعورياً �� أدخل في مقارنة 

بين الروايتين .
ف��ي��م��ا يخص  ال��م��ق��ارن��ة  أق��ص��د  وال 
الروائيتان  تناولته  ما  بين  الموضوع 
أو  الشكل  حيث  م��ن  المقارنة  ب��ل   ،
الكاتبة  كانت  حين  ففي   ، األس��ل��وب 
كريستين تورب تنتهج السرد الحكائي 
و  الشمال  قضية  ُتعالج  وهي  السلس 
األوروب��ي��ة  الُتخمة  قضية   ، الجنوب 
التفكك  قضية   ، األف��ري��ق��ي  وال��ج��وع 
االجتماعي والفراغ العاطفي عندهم ، 
مقابل التشبع بالعالقات األسرية �� حّد 
التصدير �� في المجتمعات األفريقية ، 
على الرغم من أن الكاتبة الدنماركية 
االبتزاز  موضع  من  أكثر  في  أب��رزت 
تلك  أفراد  ِقَبل  له من  تعرضت  الذي 
األسرة األفريقية لتمكينها من " شراء" 
نقيصة  أّي  تماماً   وأغفلت   ، ابنتهم 

لإلنسان األوروبي في هذا الشأن ..
في نفس الوقت كانت عائشة األصفر 
�� كما بدا لي حينها �� تتناول مواضيعها 
روايتها  ف��ي  ج��داً  والمهمة  الشائكة 
أكثر  بطريقة   " محظية  "اغ��ت��ص��اب 
تعقيداً ، فيتداخل الزمان والمكان �� أو 
�� كما يتداخل التاريخ  لعلهما يتالشيا 
متماهياً حيناً ومتقاطعاً أحياناً مع كلِّ 
من مفهوم الوطن و السلطة .. وحين 
أكملت قراءتي للرواية وصفُتها بكلمة 
واحدة هي أنها "صعبة" ... مما جعلني 

أتحين الفرصة لقراءة ثانية لها ..
لرواية  الثانية  ال��ق��راءة  أنهيت  اليوم 
سنتين  بعد   ،  " محظية  "اغ��ت��ص��اب 
، و بعد أن قرأُت  القراءة األول��ى  من 
عائشة  كتبتهما  اللتين  ال��رواي��ت��ي��ن 

األصفر قبل "محظية" وهما 
رواية "اللي قتل الكلب" �� وهي الرواية 
األولى لعائشة األصفر �� وتطرح فيها 
جدلية الروح و الجسد في حواٍر شائٍق 
فضاءاٍت  إلى  القارئ  آخ��ذًة   ، بينهما 
ميتافيزيقّيٍة بامتياز ، وقد تناولت فيها 
قضيةً كبرى ، هي قضية "سلخ الهوية 

" .. أو استالبها ..
التي  قاريونس"  خريجات   " رواي��ة  و 
 " الجميل  "ال��زم��ن  رواي����ة  أع��ت��ب��ره��ا 
جامعة  اس��م  اق��ت��رن  حيث   ، بامتياز 
بكّل  مّنا  الكثير  مخيلة  في  قاريونس 

من الشعر والحب والفلسفة .. 
لهذا  مجسدًة  ال��رواي��ة  ه��ذه  ف��ج��اءت 
الخيال بل يكاد يشعر القارئ أنه عاش 
أحداثاً منها في زمن ما .. في مكان 
ما .. فالحب شرقيٌّ ..  وكذلك الشعر 

و الفلسفة .
محظية"  "اغتصاب  رواي��ة  ج��اءت  ثم 
ممتلئة بالفنتازيا ، و متوشحة بالفلسفة 
، و حبلى بالنبواءات ، والعبة بالزمن ، 

وفّواحة بالتاريخ . 
فيها عائشة األصفر  استخدمت  وقد 
كما  ال���رواي���ة"  "ازدواج  تقنية  أي��ض��اً 
استخدمتها في الروايتين السابقتين .

 في "اغتصاب محظية " تقول عائشة 
 " الفلسفة:   خريجة  وه��ي  األص��ف��ر، 
من  اليقين  في  الشّك  الجبل  علَّمني 

أجل اليقين " ص 27 .
و تقول: " الروائي يسلطن أثناء سرده 
اإليقاعية  بلغته  يهبط  و  يعلو  وه��و   ،
يسلطن  ك��م��ا  ت���م���ام���اً   ، ال��ت��خ��ي��ل��ي��ة 

الموسيقّي مع إيقاعات المالوف ، كما 
ُيسلطن الُمغني في شطحات الصوفية 

" ص 77 .
نبوءة بشيٍء ما:  ربما كان  وتورد قوالً 
" الثوار أشّد خطراً على الديمقراطية 

من الملوك " ! ص 56 .
و ت��ق��ول أي��ض��اً ف��ي أس��ط��ٍر أش���ّد ما 
نحتاجها اآلن: " هذه أرضنا ، واستمتنا 
جميعاً من أجلها ، وهذه لغتنا القديمة 
تمازيغت  فلنا   ، يميزها  لكل منا ما   ،
 ، ُمضر  و  ربيعة  وكشكشة   ، نفوسة 
ِحمَير  وطمطمانية   ، هديل  وفحفحة 
، وعجعجة فضاعة ، و شنشنة اليمن 
 . تلتقي  وجميعها   ، تميم  وعنعنة   ،
األمازيغ  مالمح  تجمع  ألواننا  وكذلك 
 ، كنعان  وشقرة   ، الجزيرة  وُحمرة   ،
وُسمرة النوبة ، ُمتسعةٌ ألواننا باتساع 

أرضنا .." ص79 .
وتلعب عائشة األصفر بالزمن لتمويه 
القارئ �� وربما لتضليله �� فتسمِّ الشارع 
والميدان بعدة أسماء لعصور مختلفة 

في نفس المشهد .
على  تستحوذ  فإنها  الفنتازيا  أّم���ا 
مشاهد  في  واألع��ّم  األغلب  الجانب 
المبتور  األص��ب��ع  ه��و  فها   ، ال��رواي��ة 
شجرة  إلى  يتحول  ال��"زائد"  الصغير 
بعد أن نبت في األرض مرتوياً بدمائه 
تكبر الشجرة تتحول لشجرة  ، وحين 
أصابع ، ومن ثم ، يتحول أصبع منها 

إلى إنسان بطريقة أخرى .... ، 
بل هي تجعل بطل الرواية والراوي في 
في  الزائد  األصبع  ذلك  الوقت  نفس 

يد "بو ستة" .
مشهٌد آخر يلعب فيه الخيال لعبته ، 
وتتألق الكاتبة في رسمه بالكلمات ، إنه 
تتحول  والتي  الكبرى  الرقصة  مشهد 
لمأساة عظمى حيث صّورتها الكاتبة 
لتتجّسد  مدهشة  بطريقة  خيالها  في 
حقيقةً في خيال القارئ ُمظهرًة بذلك 
قدرتها في حبك الفنتازيا و إخراجها 

.. ص 81 �� 88 .
مشهٌد ثالث للفنتازيا يشعر القارئ من 
المشهد  يحتويه  مما  شيئاً  أّن  خالله 
يسكن الكاتبة ، إنه مشهد جنازة األب 
الذي يترآى لبطل الرواية فوق الجموع 
النعش  داخ��ل  تحمله  أنها  تظن  التي 
منبثقاً  ابنه  فيراه   ، إلى مثواه األخير 
 ، قامته  ف��ارداً  فوقهم  صندوقه   من 
االثنتين ص  بيديه  وُملّوحاً   ، مبتسما 

. 144
لتأثر  ارت��داداً  المشهد  ذلك  كان  فهل 
؟  ال��واق��ع  ف��ي  لوالدها  الكاتبة  َف��ْق��د 
تقول  التي  الجملة  كانت  كما  تماماً 
:" في  الكاتبة على لسان البطل  فيها 
دوامة قوية ضمتنا داخلها وقذفت بنا 
من ضغٍط  فنقلتنا   ، واح��د  مكان  في 
الكاتبة  لتأثر  ارت����داداً  آلخ��ر"  ج��ّوي 

بقيادتها للطائرة في الواقع؟ . 
وجهة  مجرد  التساؤل  هذا  يبقى 

نظر .
وقد كان للتاريخ أيضاً حضوره في تلك 
الفنتازيا التي مألت الرواية ، وسأكتفي 
في هذا الصدد باإلشارة لمشهد لقاء 
في  المستكفي  بنت  ب����واّلدة  البطل 
والتي قالت  "األندلس"   أحد متاحف 
زيدون  اختبأت في قصيدة البن  أنها 
المتحف  إلى  ومنها  قلعة  إلى  وهربت 
بينهما يعبق بالتاريخ  ، وقد دار حوارٌ 
أّن  أرى  الحاضر  على  إسقاطات  مع 
الكاتبة نجحت في مزجه ، ص200 .
حتى  الرواية  داخ��ل  الفنتازيا  تستمّر 
من  األخيرة  الصفحة  ففي   ، نهايتها 
 ، األرض  "الجليلة" عن  ترتفع  الرواية 
 ، الُمقفلة  النافذة  من  وتخرج سابحةً 

 .. . 221

هذه  بكل  الكاتبة  ُي��ِم��ّد  خ��ي��اٍل  ف���أّي 
الصور االستثنائية ؟ 

إن��ه اإلب����داع ، ف��اإلب��داعُ ه��و اإلت��ي��ان 
بالجديد ، و غير المألوف . هو َطْرق 
هو   ، قبل  من  ي��ٌد  تطرقها  لم  أب���واٍب 
غير   ، ُمعّبدة  غير  دروٍب  في  السير 
ُممّهدة للسير فيها ، بل هي في غالب 
لم  أح��داً  ،ألّن  ُمخيفة  دروٌب  األحيان 

يطأها ،ولم يمش فيها .
قدح  هو   ، البرق  ومضةُ  هو  اإلب���داعُ 
الّذهن ، أو لعلّه الفكرة التي ُتحلّق بك 
بعيداً ، فتكتشف سماواٍت غير السماء 

التي يراها اآلخرون .
ال��واق��ع ، بكّل  اإلب���داع هو ت��ح��ّررٌ من 
رتابته ،بكّل تكراره ، وبكّل اعتياديته .

الفكرة  عمق  في  الغوص  هو  اإلب��داعُ 
الفسيفسائية  "ُفكيراتها"  إلستخراج   ،
الفكرة  مجموعها  ف��ي  ك��ّون��ت  ال��ت��ي 
ال��م��ن��ظ��ورة ل��آخ��ري��ن . اإلب�����داعُ هو 

تخّطي التقليد .
اإلب���داعُ هو اإلب��ح��ارُ ض��ّد الّتيار  هو 
ال��ّذه��اب  ال��س��رب ه��و  التغريد خ��ارج 

بعيداً بعيداً عن "القطيع" .

اإلبداعُ هو الفعُل الّصادم .. هو القوُل 
التي  الّصاِدمة   الكتابة  ، هو  الّصاِدم 
مشدوهين   منبهرين  اآلخ��ري��ن  تجعل 
حسداً   ربّ��م��ا  و   ، وغضباً   ، إع��ج��اب��اً 

،اإلبداع هو كّل ذلك .
األصفر  عائشة  في  تجسد  ذلك  وكل 
التي رفضت أن تكون شاًة في قطيع .. 
فأعلنت العصيان على تابوهات الواقع 
من  ام���رأة  باختصار  ه��ي   ، ال��روائ��ي 
نفسها   وج��دت   ، القصّي  الركن  ذلك 
فانحازت لها ، غير  آبهة  لحسابات 

الربح و الخسارة .
و طوبى لمن وجد نفسه .. فانحاز لها

 أخيرًا أقول :
رواي��ةً  تكتب  ال  األص��ف��ر  عائشة  إّن   
بيد  تأخُذ  بل  األم��ر  وينتهي  لنقرأها 
يسكُنها  الرواية   في  ُتدخله  القارئ  
نفسه  وج��د  ربما  ،ب��ل  معها  يتفاعُل 
شخصاً من شخوصها ، فإذا ما انتهت 
الرواية ، سقط القارئ أرضاً من بين 
ليلتفت   ، وغالفها  األخيرة  صفحتها 
زمٍن  أّي  في   : متسائالً  يسرة  و  يمنةً 

كان ؟ ومن أّي مكان جاء ؟

ينفُض  ثم 
م�����ا ع��ل��ق 
ب��������ه م���ن 
أح��������داث 
ال�����رواي�����ة 
وي��ق��ف��ُل   ،
إلى  عائداً 

زمانه و مكانه .
بها  امتأل  قد  يكون  المرة  ه��ذه  لكنه 
واألفكار  األسئلة  بعشرات   " "بالرواية 

الفلسفية التي تدور في رأسه .
ال��ص��ور و األخيلة  ِب��ك��ّم ه��ائ��ٍل م��ن  و 

المنثورة وهي تنقُر في قلبه .
عر ُتحلُّق به عالياً . و ِبغيمٍة من الشِّ

في  المعتكفة  القديسة  لتلك  فسالٌم 
محرابها ، ولتجد لنا العذر في تسّور 
األخرى  و  الفينة  بين  المحراب  ذلك 
، وسالٌم لصمتها الفيروزّي المهيب ، 
الذي أضفى عليها هالةُ من الغموض 
�� و ربما الفنتازيا �� كتلك التي قرأناها 

في رواياتها الثالث .
وبين هذا و ذا .. هنيئاً لنا بها ُمبدعة 

.. و متميزة .. و رائدة .

عمر عبد الدائم "اغتصاب محظّية" لعائشة األصفر فنتازيا الرواية
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دع��������وة ل��م��ص��ال��ح��ة 
ال���ن���ف���س م����ن خ���ال 
اإليمان  كلمات   ثاث 

– الحب —العمل 
وه����ى ث����اث ك��ل��م��ات 
عالية  مضامين  ذات 
ال��ف��ع��ال��ي��ة وال��ت��أث��ي��ر 
وإلزال�������������ة ال���ت���وت���ر 

للحياة ومصالحة  وقيمة  معنى  واكتساب 
النفس 

على  بالقدرة  واإليمان  بالله  اإليمان  إن 
التى  القناعة  إلى  باإلنسان  يصل  الفعل 
تؤدى إلى الراحة النفسية وكلما كان إيمان 
ال��م��رء ق��وي كلما ك��ان رض��اه ع��ن نفسه 
وبالتالى  أقوى  لحياته  وحبه  واقعه  وعن 
سعيه لتطويرها وسعيه لتحسين ظروفه 
األساسى  الدافع  هو  والحب  المعيشية 
إرضاء ألنفسنا  كان  إن  بأي عمل  للقيام 
أو من نحب أو ألسرتنا أو أصدقائنا أو 
حبنا لوطننا فالحب هو الوصفة السرية 
والبذل  العطاء  في  نستمر  تجعلنا  التى 
والتضحية من أجل من نحب ونتبادل معه 

االمتنان 
أما العمل فهو الذى يعطينا قيمة للحياة 
فالكسالى الحياة لهم أو باألحرى ال حيوية 
فى حياتهم وكل ما يقوم به اإلنسان من 
أعمال تؤثر  على حياته وأحسن األعمال 
بالنسبة لإلنسان هى التي تحدث توازانا 

للنفس وتوافقا مع الذات 
والبذل  بالعطاء  يغلف  ما  أهمها  ولعل 
من أجل الغير وهو فى ذات الوقت راحة 

للنفس والبدن 
كل  وال���روح  الجسم  إن  القول  وخاصة 
يحدث  عندما  ويضعف  يوهن  متكامل 
وما  ال��واق��ع  فى  نعيشه  ما  بين  ما  خلل 

نريده ألنفسنا 
المرء على فهم نفسه يحقق تلك  وقدرة 

المعادلة الصعبة السهلة 
عش لغيرك يعش غيرك لك –فهو العطاء 
مع  المصالحة  لك  يحقق  ال��ذى  والبذل 

النفس والرضا والتوافق 
 )2(

فصولها  تمتد  طويلة  مسرحية  الحياة 
أبطالها  أدوار  وتنتهى  العالم  نهاية  إلى 
مليئة  –ه��ى  فيها  بطل  كل  عمر  بنهاية 
المتأرجحة بين الخير والشر  بالمشاهد 
ذلك الصراع األزلي الذى لن ينتهي حتى 

يأذن الله 
طوبى لمن حارب الشر فى نفسه وانتزع 
من ذاته الحقد والضغائن واحتسب إلى 

الله فى الشدائد 
وأذكركم هنا بقول أمي رحمها الله كانت 

وغيرها من األمهات تذكره أمامنا 
يا سعد من بات مظلوم وما باتش ظالم 

ولكنها  الحقوق  لترك  دعوة  ليست  وهى 
دعوة لكسب راحة البال ونقاء السريرة 

فمن بات مظلوم ينام ولكن الظالم يتقلب 
على جنبات الجمر 

 )3(
ت��رى ه��ل م��اي��زال لدينا أم��ل ف��ى ه��ؤالء 
الذين وضعهم القدر فى طريقنا ليعبثوا 
بمقدراتنا ؟ والسؤال األهم كيف ينظرون 
أعين  وأم���ام  ال��م��رآة  ف��ي  أنفسهم  إل��ى 

أوالدهم ؟ 
إليه  األبناء عم وصلت  ألم يسألهم أحد 
يتسآل اآلخ���ر ع��ن حال  أول���م  ؟  ال��ب��اد 

العباد، ترى بماذا يجيبهم المسؤول ؟
ن��درى متى  إجابة وال  إل��ى  يحتاج  س��ؤال 

يمكننا الحصول عليها 
وأخيرا أقول لكم فى غياب النور والدفء 
وحضور العطش والبؤس تضيع المواضيع 
عندى  لكم  يبقى  وال  الكلمات  وتخوننى 

سوى محبتى 

فسانيا" وقفت على معاناة طاب سكان 
الطويلة  االزم��ة  هذه  في ظل  طرابلس 
المدى وكانت البداية مع  الطالبة لينا 
في السنة الثالثة من التعليم المتوسط 
حيث تقول:" نحاول أن نجتاز المرحلة 
التي اجبرنا  في ظل الظروف الصعبة 

كرها للتأقلم فيها .
الكهرباء تنشأ حالة من  تغيب  وعندما 
ونبدأ  المنزل،  أرج��اء  كل  في  الخيبة 
ف��ي ال��ه��ذي��ان وال��ث��رث��رة وال��ت��س��اؤالت 
حيث نقول بصوت واحد إلى متى هذا 

الظام ونحن في بلد كلها خيرات؟ 
لماذا هذا التاعب بحياتنا وبمستقبلنا 
العقلية  ق��وان��ا  نستجمع  بالكاد  نحن 
يجبرني  الكهرباء  فإنقطاع  للمذاكرة؟ 
ب��ش��ك��ل دائ����م ع��ل��ى م��ض��اع��ف��ة ج��ه��ود 
بالرغم  النهار  المذاكرة خال ساعات 
وال��دراس��ة  المنهج دس��م ج��داً  أن  م��ن 
وال  والهدوء  الراحة  من  ألجواء  تحتاج 
بديل أمامنا إال ضوء الشموع الخافت 
الذي يسبب الصداع ويشتت التركيز. 

الجو  :"إن  ن��ورا   الطالبة  تقول    فيما 
اضطر  ولكنني  ليا  ال��ب��رودة  ش��دي��د 
من  تبقى  ما  لمذاكرة  االستيقاظ  إلى 
اعتدنا  التي  دروسي جراء هذه األزمة 
والتي  منها  للهروب  مجال  وال  عليها، 
  ، الفترة  هذه  خال  جهودنا  يضاعف 
نأمل فقط من المعلمين الرفق بنا وأال 

يضغطوا علينا في األسئلة".
 يشتت التركيز

  رانيا طالبة تعليم متوسط تقول:" إن 
حيث   أمل  بخيبة   يمر  بأكمله  المنزل 
يرجو إخوتي بشدة  أن أكون قد شحنت 
المتنّقل  االنترنت  يبث  ال��ذي  ال��م��ودم 
الذي يلتقط اإلنترنت دون الحاجة إلى 
الكهرباء  تصور رانيا  اإلحباط اليومي  
يعتمد  من  وكل  الطاب  يواجهه  الذي 

على جهاز الكمبيوتر للعمل .
هاتفي  ب��ت��ف��ق��د  ف����ورا  أق����وم   : ق��ائ��ل��ة 
يكونا  أن  متمنية  والكمبيوتر  المحمول 
الكفاية ألتمكن من  بما فيه  مشحونان 
تساعدني  التي  البحوث  على  العمل 
في االمتحانات  لفترة تدوم بين األربع 

والتسع ساعات".
ثّم تضيف إنه  في حال لم تكن األجهزة 
ثم  الوسادة  رأسي في  أدفن  مشحونة، 
أُك��م��ل دراس��ت��ي على ضوء  أن  أح���اول 
يزيدني  ذلك  أن  مع  الخافت،  الشمعة 
من  شكل  ب��أي  أتمكن  لن  أنني  قناعة 
االمتحانات  في  النجاح  من  األش��ك��ال 

هذه السنة إذا استمر الوضع كذلك .
عندما تنطفئ جميع أجهزتها، إما تقوم 
العدم  في  والتحديق  باالستلقاء  رانيا  

وتستمع  عائلتها  مع  تجلس  أو  المظلم 
إلى حديثهم. وتقول أن هناك شيئًا في 
التي  األيام  أبي يستذكر  الظام يجعل 
الكهرباء، حينما  الناس فيها  لم يعرف 
كانت بضعة شموع جل ما يستخدمونها  
لمعرفة  الفرصة  لنا  تتاح  عندها فقط 
المزيد عن ماضيه وعن أصول عائلتنا  

لن تقف أمام نجاحي
 ": يقول  أساسي  تعليم  طالب  جهاد    
هذه  على  المواطنين  صبر  أن  أعتقد 
األزمة التي نعتبرها غصة في حناجرنا  
قد نفذ ، خاصة أن الشعب ثار أكثر من 
مرة على هذا الوضع المزري والذي لم 
يشأ يكون له حل إلى هذه اللحظة، نحن 
أصعب  وه��ذه  امتحانات  بمرحلة  نمر 
مستقبلنا،  في  تواجهنا  التي  المراحل 
فلماذا هذا العبث بنا نحن نحتاج لقوة 
التركيز في دروسنا؟ ولكن مع  لنحاول 
الليل  بأوقات  وخاصة  المدينة  عتمة 
يؤثر  لن  يوميا  ساعات  من ست  ألكثر 
على تحصيلي العلمي ولن يحطم أملي 

باجتياز المرحلة. 
   رواد طالب تعليم أساسي يضيف:" 
عند  ومحبًطا  صعبا  يصبح  ال��وض��ع 
قصارى  أبذل  لكنني  الكهرباء،  انقطاع 
ج���ه���دي ل���رؤي���ة ال��ج��ان��ب اإلي��ج��اب��ي 
والتركيز على شيء معين. فعلى سبيل 
يوجد  التي  بالفترة  أكثر  أطالع  المثال 
األم��ر  أتحّمل  ال  لكنني  ك��ه��رب��اء،   بها 
عندما يقوم الناس بالتاعب بالكهرباء 
أك��ره  ف��أن��ا  التغذية  ك��اب��ات  وتخريب 
ذلك. عندما أحتاج إلى اإلنترنت أو أي 
ا  حًقّ أشعر  للعمل،  آخر  كهربائي  جهاز 
برغبة في مراوحة المنزل وعدم القيام 

بأي شيء".
يشارك الكثيرون مشاعر رواد على وجه 
المستشفيات  ف��ي  ال��ن��اس  الخصوص 
والمدارس والمخيمات أو الذين يتوجب 

عليهم العناية باألطفال أو العجزة. 
نحن نتأسف كثيراً لما نحن عليه، فهذه 
كبير،  بشكل  كثيراً  فينا  أث��رت  األزم��ة 
فنحن ال يمكننا التركيز في صف معتم 
يمنحوننا  أصبحوا  المعلمين  وح��ت��ى 
فروضا أقل جدا نظرا الشتكاء األهالي 
م��ن ص��ع��وب��ة ت��دري��س أوالده�����م عند 

انقطاع التيار الكهربائي. 
غياب اإلرادة

الثانوية  ت��ع��د  ي��ق��ول:"  ي��ون��س  المعلم 
مرحلة دراسية مصيرية تحدد إلى حد 
السن  هذه  في  الشباب  مستقبل  كبير 
واتخاذ  االختبارات  طريق  بداية  وهي 
القرارات لذلك أزمة الكهرباء في فترة 
االمتحانات هي دليل على غياب اإلرادة 

ال��س��ي��اس��ي��ة واالن��ق��س��ام وع���دم وج��ود 
أزم��ة  ب��ق��اء  بالحل سبب  م��وح��د  ق���رار 
وفي  حين  كل  في  وتفاقمها  الكهرباء 
وق���رار سنبقى  إرادة  ظ��ل ع��دم وج��ود 
األزم��ة  وستظل  المسؤوليات  نتقاذف 
المواطن  خاصرة  في  كخنجر  حاضرة 
من  ن��أم��ل  واآلخ���ر  الحين  بين  ون��ح��ن 
المسؤولين في القطاع بتوفير الكهرباء 
التأثير  عدم  لضمان  االختبارات  وقت 
على مستقبل الطاب ومدى تحصيلهم 
الدراسي إال أن تلك المطالبات ال تجد 
بوتيرة  وتتفاقم  األزم��ة  وتبقى  ص��دى 

أعلى". 
ت��ق��ول:"  أس��اس��ي  تعليم  طالبة  رن��ي��م   
حيث  الفترة  هذه  في  شديدة  معاناتنا 
الدراسة  وقت  تنظيم  أستطيع  ال  أنني 
ال��م��ذاك��رة  حتى  أستطيع  ال  وأح��ي��ان��ا 
لمتابعة  يحتاج  المنهج  ألن  أساسه  من 
الفشل  من  نخاف  وأصبحنا  متواصلة 
القلق  وه��ذا  االمتحانات  من  والرهبة 
والتوتر ناتج لحالة نفسية خلقتها هذه 
يقلل  الكهربائي  التيار  فتذبذب  األزمة 

هذا الحافز". 
وأض���اف���ت :"أن����ا م��ن ال��ط��اب ال��ذي��ن 
ي���واج���ه���ون م��ش��اك��ل وص���ع���وب���ات في 
االم��ت��ح��ان��ات وه���و ع���دم ال��ت��رك��ي��ز في 
الظام اليومي وعدم القدرة على تنظيم 
الوقت وكراهية بعض المواد ولكن نحن 
على ثقة أن المعلم لن يضغط علينا  في 
اختيار األسئلة ، ال يوجد عندنا بدائل 
لتوفير األنوار في بيتنا واستعين فقط 
بالشموع أو على ضوء الجوال وهذا ما 
سبب لي حساسية في عيني ويجعلني 

أمل من الدراسة ". 
بات بالفشل

يقول:"  األم��ور  أولياء  أحد    مصطفى 
ط��وارئ  ج��دول  بوضع  الشركة  نطالب 
المتحانات  الزمني  الوقت  مع  يتناسب 
هي  االمتحانات  أن  التنويه  مع  الطلبة 
األب��ن��اء  ومجهود  لتعب  تقييم  بمثابة 

طوال العام الدراسي .
 ك��م��ا أرج����و م���ن ال��م��ع��ل��م��ي��ن إع��ط��اء 
الكهرباء  أزم��ة  بسبب  حقهم  الطاب 
ألنه ولألسف الشديد إن عاج األزمة 
أن  ونشدد  اللحظة،  بالفشل حتى  بات 
العاملين  عاتق  على  تقع  المسؤولية 
ال��م��ب��ررات  وأن  خ��اص��ة  ب��ال��ش��رك��ة  
أصبحت كثيرة في اآلونة األخيرة وكل 
يوم نتعرف على سبب وبتنا جميعا ذوو 
التيار  توصيل  وكيفية  عمل  في  خبرة 

الكهربائي، 
 ولية األمر زينت تقول:" ال أغفل أبداً 
خاصة  االمتحانات  وق��ت  أبنائي  على 

توفير  جاهدة  وأح��اول   ، الظام  عند 
تعمل  ال��ت��ي  الخفيفة  اإلض����اءة  ح��ت��ى 
أكثر  أطفالنا هم  أن  بالشواحن  حيث 
الناس ضرراً في هذه األزمة ويعرضهم 
تحصيلهم  على  تنعكس  سلبية  آلث��ار 

الدراسي  
ولكننا اعتدنا عليه رغماً عنا .

القلق  يصيبهم  لن  أبنائي  أن  وأؤك��د   
مسيرتهم  متابعة  على  وسيستمرون 
التعليم  بساح  األمر  ومواجهة  العلمية 
والتفوق والنجاح رغم صعوبة الظروف 
أصبحت  ،فاألزمة  وقساوتها  الراهنة 
هاجسا يشغل بال الكثير مثلي وخوفنا 
من التأثير على الجانب النفسي ألبنائنا 
من جهة وعلى تركيزهم من جهة أخرى، 
إبداعية  حلول  هناك  يكون  أن  نتمنى 
وإنتاج بدائل عملية تخفف وطأة األزمة 

التي نمر بها دور األسرة
"إن ه��ن��اك  ت���ق���ول:  م��ف��ي��دة  ال��م��ع��ل��م��ة 
الكهربائي   التيار  لانقطاع  كبير  تأثير 
فتبعاتها تمتد لتصل إلى غياب العدالة 
وهو  الطلبة  بين  والعلمية  االجتماعية 
تبعا  بينهم  ف��روق��ات  خلق  ش��أن��ه  م��ن 
لمناطق سكنهم أو للحالة المادية التي 
تلعب دوراً مهما في تأمين مصدر مريح 
في  الطلبة  يساعد  الكهربائي  للتيار 

تجاوز مشكلة المذاكرة .
فقط  الغيرة  تولد  ال  الفروقات  وه��ذه 
بالظلم  الطالب  إحساس  إلى  تؤدي  بل 
االجتماعي وتنعكس سلبيا على دراسته 
وتعمل على زيادة مشكاته  النفسية .

وهنا البد من األسرة من القيام بدورهم 
على أكمل وجه من خال تقوية عزيمة 
كانت  أساسية  مرحلة  أي  في  األب��ن��اء 
على  للمواظبة  المستمر  وتشجيعهم 
من  ال��ظ��روف  ك��ان��ت  مهما  ال���دراس���ة 
جو  وإض��ف��اء  أوق��ات��ه��م  تنظيم  خ���ال 
الحوار واالبتعاد عن التوتر ، فهذه أمور 
الفترة  ه��ذه  وط��أة  تخفيف  على  تعمل 
ايجابية  طاقة  وتعطيهم  الطلبة  ع��ن 
وحافزا وتجعلهم يتأقلمون مع الظروف 

المحيطة بهم ".
  فاديا طالبة تعليم متوسط تقول:" إن 
أهالينا يسعون في توزيع جهودهم معنا 
متابعتهم  وبفعل  الشواحن  ض��وء  على 
اليومية لنا سوف نعطي نتائج مردودها 
الطالب  على  ب��ال��ف��ائ��دة  تعم  اي��ج��اب��ي 

وتختصر الجهود التي يبذلها.
من  ال��دائ��م  انزعاجنا  ننكر  ال  نحن   
انقطاع التيار وخاصة ونحن نمتحن في 
هذه الفترة ولكننا سنجتازها رغم األلم 

بهذا الواقع المؤسف الذي نعيشه".  
 

فسانيا :: كوثر ابو نوارة

املذاكرة على �شوء ال�شموع وال�شواحن:

انقطاع التيار الكهربائي ... سيف مسلط على رقاب الطلبة!

مدن  من  كغيرها  طرابلس  الليبية  العاصمة  تعيش 
الوطن على وقع أزمة الكهرباء لتتصدر واجهة األزمات 
فمع   ، عامة  وال��دول��ة  خاصة  المدينة  تعانيها  التي 
انخفاض درجات الحرارة والرطوبة تغرق أجزاء واسعة 
الدامس ألكثر من  7 ساعات  الظالم  من طرابلس في 
امتحانات  فترة  هي  نعلم  كما  األي��ام  وه��ذه  يوميًا. 
التعليم األساسي والمتوسط ، ومن المفترض أن تتوفر 
األجواء المطلوبة للمذاكرة ولكن غرقان المدينة في 
الظالم يفاقم من معاناة أبنائنا في هذه الفترة بالذات 
ال��رأي  لتأليب  ومحاولة  بامتياز  تحريضًيا  كأنه  "و 
العام على أحياء وإغراق البالد في مزيد من الفوضى 
الطاقة  توفير  على  ال��ش��رك��ة  عجز  ع��ن  للتغطية 

الكهربائية للمواطنين.
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القانوني  المشرع  خص  لقد 
ال��ق��ان��ون رق��م 10 لسنة  ف��ي 
1984 بشأن الزواج والطالق 
وآث���اره���م���ا ال��ب��اب��ي��ن ال��ث��ان��ي 

في  الطالق  وقد عرف  وآثاره  للطالق  والثالث 
مادته الثامنة والعشرون على أنه )الطالق حل 
عقدة الزواج (وبين في المادة التاسعة والعشرون 
رجعي  نوعان  الطالق  أن  أوض��ح  حيث  أنواعه 
)أ(  الفقرتين  في  بينهما  الفرق  وأوض��ح  وبائن 
و) ب( من المادة حيث نص ف الفقرة )أ( على 
إال  ال��زواج  عقدة  الينهي  الرجعي  )الطالق  أن 
بانتهاء العدة ( وأشار في الفقرة )ب( على أن 
الطالق )البائن ينهي عقدة الزواج حين وقوعه ( 
وأجاز التطليق لضرر ومنه ما أشارت له الفقرة 
) و( من المادة األربعين على أنه يمكن التطليق 
لعدم االنفاق بنصها على أنه )ال تطلق الزوجة 
من زوجها المعسر إال بعد منحه أجال مناسبا 
( لكن القانون اشترط عدم علم الزوجة بعسر 
زوجها قبل زواجها منه وهو انصت عليه الفقرة 
أنه  الذكر بنصها على  السالفة  المادة  )ج( من 
) للزوجة طلب التطلق إذا لم تعلم بعسر الزوج 

قبل الزواج ( 
اع��ت��رف  ف��ق��د  وال��ه��ج��ر  ل��إي��الء  التطليق  ام���ا 
ال��ق��ان��ون ب��وج��وده إال أن��ه اش��ت��رط م��دة معينة 
لتعتبر الزوجة متضررة ويحق لها طلب التطليق 
واألربعون  الثالثة  المادة  في  عليه  مانص  وهو 
حيث نصت على أنه )إذا ألي الرجل من زوجته 
أكثر دون عذر  أو  أربعة أشهر  أو هجرها مدة 
المحكمة  له  ضربت  التطليق  الزوجة  وطلبت 
رجعية  طلقة  طلقتها  يف  لم  فإن  مناسبة  مدة 
ال  أن  زوجته  على  ال��زوج  هو قسم  واإلي���الء   )

يعاشرها مدة محددة .
محارمه  بإحدى  زوجتة  ال��زوج  شبه  إذا  أم��ا   
األمر  الزوجة  ورفعت  بالظهار  مايعرف  وه��و 
للمحكمة فإنها تجب عليه إخراج كفارة الظهار 

وإال طلقتها طلقة رجعية .
واألربعون  الرابعة  المادة  عليه  مانصت  وه��ذا 
بنصها )إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه 
التطليق  طالبة  للقضاء  أمرها  الزوجة  ورفعت 
امرته المحكمة بإخراج كفارة الظهار وضربت 
منه  طلقتها  يفعل  لم  وإن   ) مناسبا  أج��ال  له 
)ب(  الفقرة  بنص  ورد  ما  وذل��ك  رجعية  طلقة 
حيث نصت على )فإذا امتنع لغير عذر وانتهت 
مدة اإليالء من يوم طلب التطليق طلقتها عليه 

المحكمة طالقا رجعيا ( . 
أما الخلع فقد عرف في الفقرة )أ( من المادة 
لسنة   10 رقم  القانون  من  واألربعون  الثامنة 
على  وآثارهما  والطالق  ال��زواج  بشأن   1984
أن )المخالعة هي التطليق بإرادة الزوجين لقاء 
 ) أوالطالق  الخلع  بلفظ  الزوجة  تبذله  عوض 
أهال  الزوجة  تكون  أن  أن  لوقوعه  واشترطت 
للبذل والزوج أهال إليقاع الطالق وذلك بنصها 
أنه  على  نفسها  ال��م��ادة  م��ن  )ب(  الفقرة  ف��ي 
أهال  الزوجة  تكون  أن  الخلع  لوقوع  )يشترط 

للبذل والزوج أهال إليقاع الطالق(
يكون  أن  واألرب��ع��ون  الثامنة  ال��م��ادة  وأج���ازت 
العوض حق الحضانة أو النفقة أومؤخر الصداق 
العوض  يكون  أن  )يجوز  أنه  على  نصت  حيث 
أو  الصداق  أومؤخر  النفقة  أو  الحضانة  حق 
وهو  بائنا  طالقا  المخلعة  وتعتبر   ) ذلك  غير 
مانص عليه في الفقرة )د( من المادة التاسعة 
واألربعون على أنه ) تعتبر المخالعة طالقا بائنا 
( إال أن المشرع منح فرصة للعدم وقوع الخلع 
عن  العدول  الزوجين  من  ألي  الحق  بأعطائه 
الخلع قبل قبول الطرف اآلخر به حيث نص في 
على  واألربعون  التاسعة  المادة  من  )أ(  الفقره 
أنه ) لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في 
المخالعة قبل قبول الطرف اآلخر بها (. هذا ما 
أعتقد أنه أهم مايمكن أن يقال في هذا الطالق 

الذي هو أبغض الحالل عند الله.

ال��ت��ط��ل��ي��ق  ل���إي���اء 
والهجر والخلع 

أنا و حواء والتلقيح الصناعي 
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عقيلة محجوب

نشرت أحد المواقع االلكترونية 
منطقة  العنوان  بهذا  تقرير 
أكبر  تحتضن  األوس��ط  الشرق 
في  اللجوء  طالبي  م��ن  ع��ددا 
العالم، ومعظمهم محرومون من 

حقوقهم األساسية 
لبنان

لبنان ليست من الدول الموقعة على 
لالجئين  المتحدة  األم��م  اتفاقية 

لعام 1951.
وه��ن��اك ح��وال��ي 425 أل��ف الجئ 
فلسطيني مسجل لدى وكالة األمم 
الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 
حين  في  "األون���روا"،  الفلسطينيين 
غير  آالف شخص   3 ح��وال��ي  ظ��ل 
ه��وي��ة.  وث��ائ��ق  أي���ة  ودون  م��س��ج��ل 
وي��ع��ي��ش ح��وال��ي 53 ب��ال��م��ائ��ة من 
ال��الج��ئ��ي��ن ال��م��س��ج��ل��ي��ن ف���ي 12 
مخيماً رسمياً لالجئين عبر البالد 
المدن  ف��ي  ال��ب��اق��ون  يعيش  بينما 
غير  الالجئين  ومخيمات  والبلدات 
المعيشة  ظ��روف  وتتسم  الرسمية 
سواء  الالجئين،  لمعظم  بالنسبة 
الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين، 
ب���ع���دم االس���ت���ق���رار. ف��ال��الج��ئ��ون 
العمل  من  ممنوعون  الفلسطينيون 
ف���ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ب��ال��رغ��م من 
في شهر  اللبناني  البرلمان  إصدار 
ع��ق��ود  وب��ع��د   2010 أغ��س��ط��س 
قانوناً  الدعم،  وحشد  النضال  من 
يسمح لهم بطلب تصاريح عمل في 

القطاع الخاص.
لألمم  السامية  للمفوضية  ووف��ق��اً 
يوجد  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 

مسجلين  عراقياً  الج��ئ��اً   7.878
لديها باإلضافة إلى 1.936 الجئاً 
أخرى  جنسيات  من  لجوء  وطالب 

في نهاية أغسطس 2010.
اتفاقية  في  ليس طرفاً  لبنان  وألن 
جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع 
لعام  بروتوكولها  في  أو  الالجئين 
1967، فإنه ال يملك أية تشريعات 
ل��الس��ت��ج��اب��ة  إداري������ة  ت��داب��ي��ر  أو 
لالجئين  ال��م��ح��ددة  لالحتياجات 

وطالبي اللجوء.
ونتيجةً لذلك، فإن الالجئين الذين 
على  الحصول  دون  البالد  يدخلون 
إذن مسبق أو الذين يتجاوزون مدة 
غير  مقيمين  يعتبرون  تأشيراتهم 
حبسهم  أو  تغريمهم  ويتم  قانونين 

لفترات زمنية طويلة ثم ترحيلهم.
إذن  على  حصولهم  عدم  ظل  وفي 
حل  على  حصولهم  وانتظار  للبقاء 
كبرى  ه���ؤالء مشقة  ي��واج��ه  دائ���م، 
منهم  الكثير  ويعاني  العيش.  ف��ي 
كبرى  ويواجهون صعوبة  الفقر  من 
واحتياجات  احتياجاتهم  تلبية  في 
أطفالهم األساسية للغذاء والمأوى. 
كما أن عدداً متزايداً منهم استنفذ 

موارده بالكامل.
لألمم  السامية  المفوضية  وتبقى 
على  الالجئين  ل��ش��ؤون  المتحدة 
اللبنانية  السلطات  اتصال دائم مع 
ل��م��ن��اق��ش��ة ظ������روف األش���خ���اص 
ب��اإلف��راج  والمطالبة  المحتجزين 
األشهر  أن  من  الرغم  وعلى  عنهم 
في أوضاع  األخيرة شهدت تحسناً 
ي��زال هناك  أن��ه ال  االح��ت��ج��از، إال 

احتجاز  عدم  لضمان  طويل  طريق 
الالجئين لفترات طويلة من الزمن 
لمجرد قدومهم إلى لبنان بحثاً عن 
الحماية الدولية. وتأمل المفوضية 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية 
ال��م��رس��وم  ي��س��اه��م  ال��الج��ئ��ي��ن أن 
ال��ج��دي��د وغ��ي��ره م��ن اإلص��الح��ات 

األخرى في تصحيح هذا الوضع.
سوريا

ال��رغ��م م��ن ك��ون س��وري��ا بلداً  على 
غ��ي��ر م��وق��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة األم��م 
المتحدة لالجئين لعام 1951، إال 
 427 حوالي  تستضيف  البالد  أن 
ألف الجئ فلسطيني مسجلين لدى 
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 
"األون��روا"  الفلسطينيين  الالجئين 
المواطنين  حقوق  بنفس  يتمتعون 

السوريين عدا حق المواطنة.
ومع نهاية يوليو 2010، كان هناك 
151,907 الجئاً عراقياً مسجالً 
لألمم  السامية  المفوضية  ل��دى 
ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون ال��الج��ئ��ي��ن في 
سوريا، فضالً عن وجود 4,317 
من  لجوء  طالب  و1,156  الجئاً 

غير العراقيين.
في  الالجئين  وضع  لتقرير  ووفقاً 
عن  ال��ص��ادر   2007 لعام  العالم 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 
يصل  ما  أصبح  الالجئين،  لشؤون 
إل��ى 200 أل��ف ك��ردي ف��ي سوريا 
إلحصاء  نتيجة  الجنسية  عديمي 
عام 1962 الذي سحب الجنسية 
السورية من األشخاص الذين يزعم 
غير  ب��ص��ورة  ال��ب��الد  دخ��ل��وا  بأنهم 

شرعية من تركيا.
هم  سوريا  في  الالجئين  ومعظم 
ع���راق���ي���ون، ك��م��ا ي��وج��د الج��ئ��ون 
أفغانستان  م��ن  معظمهم  آخ���رون 

وإيران والصومال والسودان.
وق���د ت���م ف���رض إج������راءات أك��ث��ر 
ص��رام��ة ف��ي ن��ه��اي��ة ع���ام 2007 
على  العراقيين  لحصول  بالنسبة 
تأشيرات الدخول بعد أن كان ذلك 

أكثر سهولة من قبل.
ووفقاً للمفوضية، ال يعتبر اإلدماج 
بسبب  سوريا  في  خياراً  المحلي 
انعدام فرص كسب العيش في بلد 

يعاني اقتصاده من ضغوطات.
وح���س���ب م���رك���ز رص����د ال���ن���زوح 
الداخلي التابع للمجلس النرويجي 
لالجئين، قدرت الحكومة السورية 

في عام 2007 أن هناك أكثر من 
430 ألف نازح في البالد، بما في 
ذلك أحفاد من أجِبروا على الفرار 
ال��ج��والن خ��الل حرب  م��ن هضبة 

األيام الستة عام 1967.
كما أجبر الجفاف في شمال شرق 
س��وري��ا ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ما 
أسرة  ألف  و300  ألف  بين 250 
) 1.25-1.5 مليون شخصاً على 
األقل( على مغادرة قراهم، معظمهم 
انتقل إلى دمشق ومدن أخرى مثل 

حلب و درعا.
اليمن

تعتبر اليمن من الدول الموقعة على 
لالجئين  المتحدة  األم��م  اتفاقية 

لعام 1951.
لألمم  السامية  المفوضية  وتصف 
المتحدة لشؤون الالجئين التحديات 
"فريدة"  بأنها  اليمن  تواجه  التي 
الهجرة  طريق  على  لموقعها  نظراً 
ال��ت��اري��خ��ي ب��ي��ن ال��ق��رن اإلف��ري��ق��ي 
بالنفط.  الغني  العربي  والخليج 
من  كالً  المختلطة  الهجرة  وتجلب 
االضطهاد  من  الفارين  الالجئين 
اقتصادية  ألس��ب��اب  والمهاجرين 
الذين غالباً ما يلجؤون إلى شبكات 

تهريب البشر الخطيرة.
ك��ان   ،2010 أغ��س��ط��س  وح��ت��ى 
 236.443 ال���  م��ن  بالمائة   95
من  اليمن  ف��ي  المسجلين  الج��ئ 
منحتهم  ال���ذي���ن  ال���ص���وم���ال���ي���ون 
تلقائياً،  اعترافاً  اليمنية  الحكومة 
باإلضافة إلى العراقيين واإلثيوبيين 
بدورهم  بحثوا  الذين  واإلريتريين 
يوجد  كما  اليمن.  في  اللجوء  عن 
نازح   304.469 نحو  البالد  في 
وص��ول  وي��ت��ص��ف  ك��ذل��ك.  مسجل 
المفوضية السامية لألمم المتحدة 
محافظة  إل���ى  ال��الج��ئ��ي��ن  ل��ش��ؤون 
اشتباكات  ت��ح��دث  ح��ي��ث  ص��ع��دة، 
الحكومية  ال��ق��وات  بين  متقطعة 
عام  منذ  الحوثيين   والمتمردين 

2004، بالصعوبة.
وتعد اليمن واحدة من أشد البلدان 
فقراً في المنطقة وتواجه تهديدات 
ومنذ 21 سبتمبر  والنزاع.  التمرد 
اشتباكات  وق��وع  عن  تقارير  وردت 
في  القاعدة  وتنظيم  الجيش  بين 
م��ح��اف��ظ��ة ش���ب���وة ج���ن���وب ش��رق��ي 
من  المزيد  إل��ى  أدى  مما  ال��ب��الد، 

عمليات النزوح.)إيرين(.

الاجئون ... أكثر القضايا تعقيدا في الشرق األوسط ) 4(

شرفتني والصحيفة بزيارتها بعد أن تابعت بدقة الصفحة القانونية وباألخص 
زاوية المستشار القانوني جاءت حاملة معها استشارة يغفل عنها الكثيرون 

ولتسألني عن هل من المسموح لها أن تحتفظ بتلقيح إلى حين احتياجه.
 فقلت أن المشرع القانوني قد جرم الفعل وأسن له عقوبة و ذلك في المادة 
تلقيحا  تقبل  التي  المرأة  )تعاقب  أنه  على  بنصه     )7( مكررة)ب(   403
على خمس  تزيد  ال  مدة  بالسجن  نفسها صناعيا  بتلقيح  تقوم  أو  صناعيا 

سنوات ( .
ويبدو أن اإلجابة لم ترق لها ، استنبطت اشمئزازها من النص ولكنها كعادتها 

رائعة حتى وهي مشمئزة  

قام المتهم بدخول المزرعة 
نعجتين  لسرقة  متسلحا  
إحداهما  من  ت��وأم  ومعهما 
المزرعة  ع��ام��ل  تبعه  وق��د 
يكن  ل��م  ال���ذي  منزله  حتى 
بعيدا و سارع بإبالغ الشرطة 
التصرف  قبل  عليه  فقبض 

جمع  محضر  حرر  بالنعاج  
وأحيل  بالواقعة  استدالالت 
أحالته  التي  العامة  للنيابة 
وأث��ن��اء  للمحكمة  ب���دوره���ا 
المتهم  اع��ت��رف  ال��م��داول��ة 
فحكمت  إليه  مانسب  بكل 
المحكمة بسجنه 6 سنوات 

وقدره 150  مبلغ  وبتغريمه 
دينارا عمال بنص الفقرة ب 
استنادا    447 المادة  من  
الفقرة  م��ن   3 البند  لنص 
من   6 و   4 والبنود  األول���ى 
ال��م��ادة  م��ن  الثانيه  ال��ف��ق��رة 

446

سرق نعجتين فسجن 6 سنوات



تقريرفسانيا
األحد15 جمادى األولى  1438 هـجري - املوافق  12 فبراير 2017 ميالدي

8السنة السادسة  - العدد 215 

 الشعر واألدب والفن التشكيلي مرتبط كل منهما باآلخر ويكمل كل منهما اآلخر

  • هل يمكن أن يصف لنا 
األولى  اللحظات  الفنان 

لميالد فنه؟
ال���م���درس���ة  ف����ي  ك���ن���ت   _
دائما  واإلعدادية  االبتدائية 
مع  الفني  العمل  ورش��ة  في 
بعد  الفنية،  التربية  معلمي 
اهتمام  وج��دت  بفترة  ذل��ك 
من معلم التربية الفنية الذي 
وُع��ل��ق��وا  عملين  ل��ي  اخ��ت��ار 
فكان  المدرسة  حائط  على 
الستمراري  كبير  داف��ع  هذا 
اكتشفت  ب���ال���ذات  ووق��ت��ه��ا 
م��وه��ب��ت��ي ف��اس��ت��م��ري��ت في 

الرسم للمرحلة الثانوية.
 وكان جل اهتمامي فيما بعد 
في الفنون التشكيلية مع أن 
ومن  علمية،  كانت  دراستي 
بعدها التحقت بالمعهد لكني 
وبحثي  تعلقي  بسبب  فشلت 
عن الفن التشكيلي، فصادف 
أن فتحت أبواب كلية الفنون 
قرجي،  بطرابلس،  الجميلة 
بها  ف��ال��ت��ح��ق��ت  1989م، 
وك��ن��ت م��ن ال��دف��ع��ة األول���ى 
ش��ع��ب��ة ال���رس���م وال��ت��ص��وي��ر 
وك��ان  منها،  تخرجت  ال��ت��ي 
الكثير  الدفعة  خريجي  من 
م��ن األص��دق��اء أذك���ر منهم 
ع�����ب�����دال�����رزاق ال���ري���ان���ي، 
صالح  بوصوة،  عبدالناصر 
الصومالي،  عفاف  بالحاج، 
واشتغلنا  ف��ط��ي��س،  ي��وس��ف 
م���ع���ارض رائ���ع���ة داخ��ل��ي��ة 

من خاللها  وأخرى خارجية 
استطعنا أن نترك أثرا مهما 

َمهد الطريق لمن بعدنا.
الفضل  يعود  الحقيقة  وفي 
لألساتذة  مواهبنا  بروز  في 
الدولة  معهم  تعاقدت  التي 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ف���ي ذل����ك ال��وق��ت 
مختلفة،  ع��رب��ي��ة  دول  م��ن 
والحقيقة أن  الخطوة األكثر 
تأثيراً في حياتي الفنية هي 
التحاقي بالدراسة العليا في 
إسبانيا، ووقع اختياري على 
أسبانيا لوجود عالقة روحية 
األسباني،  الفن  وبين  بيني 
حيث تأثرت ببيكاسو وغويا، 
األسبانيين،  الفنانين  وبكبار 
فمن المعروف عراقة الدولة 
األسبانية في الفن التشكيلي 
لذلك  البصرية  والمعرفة 

أعادت بنائي من جديد.
كفنان  ول����دت  م��ت��ى   •  

تشكيلي؟
تشكيلي  ك��ف��ن��ان  ول����دت   _
ليبيا  ف��ي  األول����ى  م��رت��ي��ن، 

والثانية في غرناطة
 • أرى أنك عاشق لألدب 
من  جلي  وه���ذا  والشعر 
ت��دوي��ن��ات��ك عبر  خ���الل 
الشخصية  ص��ف��ح��ت��ك 
فلماذا  ب��وك،  عالفيس 
ذه��ب��ت خ��ل��ف ال��ف��رش��اة 
واأللوان ولم تذهب خلف 

الكتابة مثال؟
لماذا  لسؤالك،  بالنسبة   • 

واألدب  للفن  ميول  لدّي  أنا 
وع����الق����ة ه�����ذا ي��م��ك��ن أن 
ف��ي طريقة  ج��ل��ي��اً  ي��الح��ظ 
العمل  ف��ي  ل����ألدب  دم��ج��ي 
التشكيلي، ففي عام 2005 
حتى 2007 أنا كنت طالب 
ال��دك��ت��وراه ف��ي جامعة  ف��ي 
كانت  وع��الق��ت��ي  غ��رن��اط��ة، 
اسبانيا  م��ن  بشعراء  جيدة 

ودمشق.
األول  بعملين  قمت  لذلك   
ف��ي "ك����ازا ب��الن��ك��ا" واآلخ���ر 
في "دمشق" في خان أسعد 
األول  ال��ع��م��ل  ف���ي  ب���اش���ا، 
بالفنانيين  ك��ث��ي��را  ت��أث��رت 
بتجهيز  فقمنا  األس���ب���ان، 
"خيمة" ،بمالبس المهاجرين 
ال���ت���ي ك���ان���ت م��ن��ت��ش��رة في 

الفنان الت�سكيلي الليبي معتوق اأبوراوي.. لف�سانيا :

المفقودين  ألجل  ويتعذب  الموت  قوارب  يرسم  البحر،  هاجسه   
الذي  ذل��ك  فنان  فليس  مرهف  إنساني  ِح��س  بدخيلته  يحمل 
والجرأة  االختزال   ، حوله   من  مع  حواسه  وكل  بقلبه  يتفاعل  ال 
وألوان،  بفرشاة  بجمال  العالم  قبح  يواجه   ، لوحاته  أغلب  تميز 
لم يلتزم باإلجابة  للفن هكذا تحدث،  ماضيه ومستقبله مرهون 
اليومية  ومذكراته  ومعارضه  أعماله  عن  حدثني  بل  أسئلتي  عن 
التي بدأ العمل عليها منذ 1995، وتقبل ذلك بطيب خاطر فتلك 
بوراوي  الفنان معتوق  مع  .. حوار شائق  المتمردة  الفنان  روح  هي 

يستحق المتابعة.
حاورته : حنين عمر

األول��ى  مرتين،  تشكيلي  كفنان  ول��دت   
في ليبيا والثانية في غرناطة

:

مباشر حيث  تعبيري  فنان  أنا   
أرس����م ب��إي��ح��اء وإل���ه���ام وق��ت��ي، 

أرسم اللحظة 
:

 ال��خ��ط��وة األك��ث��ر ت��أث��ي��راً في 
التحاقي  ه��ي  الفنية  حياتي 

بالدراسة العليا في إسبانيا

:

بريشة الفنان األسباني أوخينيو أوكانيا
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 الشعر واألدب والفن التشكيلي مرتبط كل منهما باآلخر ويكمل كل منهما اآلخر

من  شعراء  تدخل  إثرها  وعلى  البحر، 
شعرية  كملحمة  واس��ب��ان��ي��ا  ال��م��غ��رب 
لي  اتضح  وتشكيلية مشتركة ومن هنا 
التشكيلي  وال��ف��ن  واألدب  الشعر  ب��أن 
كل  ويكمل  باآلخر  منهما  كل  مرتبط 
أن  أيضا  الحظت  وق��د  اآلخ��ر،  منهما 
لمعرفة  متعطشين  واألدب���اء  الشعراء 
واكتشاف العمل التشكيلي ر،بما أحيانا 
ذاتهم،  حد  في  التشكليين  رغبة  يفوق 
وأنا شخصيا لدّي عالقة قوية تربطني 
بأمريكا  وحتى  وأسبان  ليبيين  بشعراء 

الالتينية.
بشكل  ف��ّي  أث��ر  ال���ذي  الثاني  والعمل 
أساسي وكبير، حينما كنت مدير القسم 
يحمل  العمل  وكان  دمشق،  في  العربي 
البازلت األس��ود" حينها  اسم "أص��وات 
ك��ن��ت أل��ق��ي ب��ي��ت ش��ع��ر ل��ك��ل م��ن ن��زار 
الماغوط،  محمد  أدون��ي��س،  القباني، 
شاكر،  ب��در  المغرب،  م��ن  والخطابي 
وترجمت للعربية أبيات شعرية لشعراء 
فالينتي"  "خ��وس��ي��ه  مثل  أسبانيا  م��ن 
وشعراء آخرين لم تحضرني أسماؤهم 
اآلن، فأخذت من كل واحد بيت شعر أو 
أكثر، وطبعنا هذه األبيات على أرضية 

خان أسعد باشا ،بمادة البازلت األسود 
العمل  ه��ذا  وك��ان  بيضاء  خلفية  على 
مميز وشيق وقد شارك فيه طلبة من 
غرناطة ودمشق، وعلى أثر هذا العمل 
صارت لي عالقة جيدة بالشعر فطالما 
ومن  يصطادونني  م��ن  ال��ش��ع��راء  ك��ان 
هذا  وجسدت  بالشعر  تأثرت  جانبي 

في أعمال فنية تشكيلية.
 • أعتقد بأن المدارس الفنية لم 
تعد كما السابق واستجابت أغلبها 
مدرسة  فللأي  والتطور،  للتغيير 

فنية تنتمي ؟
وهل  للوحة،  الفكرة  تنفذ  وكيف 
الفكرة  عن  وتنقب  وتدرس  تبحث 

أم أنها تأِتي تلقائية؟
_ أنا أعتقد أني كما كتبوا عني كتاب 
فنان  بأني  ليبيين  أو  ع��رب  أو  أسبان 
تعبيري مباشر حيث أرسم بإيحاء وإلهام 
وقتي، أرسم اللحظة، وال أستغرق وقتاً 
في التفكير وعملي ال يأخذ وقتاً طويال 
ر،بما من ساعة إلى ساعتين، وأنوع في 
أدواتي إينما ُوجدت، فقد أرسم بالقهوة 
أو بألوان الكريلك واأللوان الزيتية وكما 

أرسم على القماش.
كما أني متأثر بالمدرسة التعبيرية التي 

أسسها "قويا" في المرحلة السوداء.
 • حدثني عن مذكراتك اليومية؟

_ أن���ا ل��ج��أت إل���ى ف��ك��رة ال��م��ذك��رات 
مذكرة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  التي  اليومية 
تدوين  فيها  فتجدي  ي��دي،  في  دائمة 
أخط  فكنت   ، زرتها  التي  ال��دول  لكل 
رسماً،   لحظتها  ف��ي  ب��ه  أشعر  م��ا  ك��ل 
بيكاسو  أن  بزمن  ذلك  بعد  واكتشفت 
يكتبون  قد  الرسامين  أن  يقول:"  كان 

مذكراتهم الشخصيىة بالرسم" ، وهذا 
كان دافع لي ألدون أكثر.

الفنان  على  المكان  أث��َر  كيف   •  
معتوق بوراوي؟

أنبهرت  ألسبانيا  سفري  خالل  في   _
ب��ال��ف��ن األس��ب��ان��ي ح��ي��ث ك���ان ضخم 
الفن  ت��اري��خ  أن  وب��اع��ت��ب��ار  وم��ده��ش، 
الذين  الكبار  بالفنانين  مليء  األسباني 
الفنية  ال��ت��ي��ارات  بعض  منهم  استقوا 
أسلوبهم الفني مثل الفنان قويا ويعتبر 
التعبيرية  المدرسة  مؤسسي  أهم  من 
ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال���س���وداء، ل��ذل��ك فمن 
الطبيعي أن أتأثر بالفن االسباني كثيرا 

ومن أساتذته تعلمت.
• أفضل لوحة فنية قريبة لقلبك 

من بين لوحاتك الكثيرة؟
_ حقاً ال تحضرني لوحة دون سواها 
اآلن، فعادًة ما كنت أرسم وأترك، وحين 
التي  األع��م��ال  إح��دى  على  عيني  تقع 
شعور  يخالجني  مضى  فيما  رسمتها 

األبوة اتجاه تلك اللوحات.   
معرض  إقامة  للفنان  سبق  هل   •
فني تشكيلي في ليبيا أو خارجها؟

المعارض  من  الكثير  في  اشتركت   _
ال��ج��م��اع��ي��ة، أم���ا ال��م��ع��ارض ال��ف��ردي��ة 
فكانت تعد على األصابع، وكل معرض 
فردي نظمته ،بمثابة منعطف مهم في 

حياتي الفنية. 
وال��م��ع��رض ال��ف��ردي األه��م ك��ان باسم 
المعرض  "أحالمي في غرناطة" وهذا 
اح��ت��وى ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��وح��ات التي 
عرضها،  ف��ي  التفكير  دون  رسمتها 
فقمت  االسبان،  النقاد  إعجاب  فنالت 
بتنظيم معرض شخصي بهذه اللوحات 
ف��ي ص��ال��ة ب��ورخ��س ف��ي األرج��ن��ت��ي��ن، 
الفنانيين  أشهر  مع  اشتغلت  أني  كما 

بيبيا"  "خوسيه  الكوبي  مثل  العالميين 
"باكو  الكبير  اإلسباني  الفنان  وكذلك 
رسالة  مشرف  ك��ان  واالخ��ي��ر  بنيوس" 

الدكتوراة التي كنت أنجزها حينها.
التي جمعت  الكتب  •حدثني عن 

فيها لوحاتك؟ وأين نفذت؟
نصوص  اللوحات  صاحبت  وهللل   

شعرية؟
كتب،  أرب��ع��ة  ف��ي  لوحاتي  جمعت   •  
المفقودين  تأبين  اس��م"  تحت  معنونه 
والحلم"  الجنوب  ال��م��وت،و"  ب��ق��وارب 
بالربيع  المفقودين  بتأبين  واآلخ���ر" 

العربي" واألخير"أحالمي بغرناطة"
بين  م��ت��داول  ع��رف  ه��ي  الكتب  وتلك 
نشر  يجب  معرض  كل  في  التشكليين 
الكتيب  اي  "ب��ال��ك��ات��ال��وج"  م��اي��س��م��ي 
ال��زوار  كل  ألن  للمعرض،  المصاحب 
قدتعجبهم  لوحه  اقتناء  بوسعهم  ليس 

من المعرض، .
أضف إلى ذلك هو رصيد للفنان يسهم 
من  أوس��ع  نطاق  في  به  التعريف  في 
المعرض وُنفذت جميع الكتب باسبانيا 
ع����دا ك��ت��ي��ب واح�����د وه����و "أح���الم���ي 
العاصمة  ف��ي  " ص���در  غ��رن��اط��ه  ف��ي 
األرجنتينية وجاء علي خلفيه المعرض 
المعروفه  ال��ق��اع��ة  ف��ي  أق��م��ت��ه  ال���ذي 
واس��م��ه��ا " خ��ورخ��ي ل��وي��س ب��ورخ��ص" 
من أشهر القاعات في األرجنتين علي 

اإلطالق.
وه��ن��اك ب��ع��ض ال��ل��وح��ات ف��ق��ط كانت 
ت��ح��م��ل ن��ص��وص ش��ع��ري��ه م��ن ش��ع��راء 

إسبان أو عرب.
التشكيلي  ال��ف��ن  ينقص  م���اذا   •

الليبي للظهور عربيا وعالميا؟
_أعتقد أن الفن الليبي يحتاج للدعم، 

كما ينقصه االنفتاح.

أن  ليبيا  في  التشكيلي  للفن  وأتمنى 
انفتاحاً على الدول الكبرى  يكون أكثر 
وألمانيا  ويتعلم منها كأسبانيا وفرنسا 

وأمريكا
 • طموحك المستقبلي؟

ليبيا  أقيم معارض في  أن  _ طموحي 
وخ��ارج��ه��ا ول��ك��ن ال��وض��ع ف��ي ليبيا ال 

يسمح بإقامة معارض حالياً.
معتوق  للفنان  أخ��ي��رة  كلمة   •  

بوراوي؟
ليس  والفنان  يعيش،  أن  يجب  الفن   _

بتاجر!

 أنا متأثر بالمدرسة 
ال��ت��ع��ب��ي��ري��ة ال��ت��ي 
أس��س��ه��ا "ق���وي���ا" في 

المرحلة السوداء.

:

 ج���م���ع���ت ل���وح���ات���ي 
ف����ي أرب����ع����ة ك��ت��ب، 
تأبين  اس����م"  ت��ح��ت 
بقوارب  المفقودين 
الجنوب  ال���م���وت،و" 
بتأبين  و"  وال��ح��ل��م" 
بالربيع  المفقودين 
ال��ع��رب��ي" و"أح��ام��ي 

بغرناطة"

:

ال����دول����ة   ع�����راق�����ة 
الفن  ف��ي  األسبانية 
والمعرفة  التشكيلي 
ال���ب���ص���ري���ة أع�����ادت 

بنائي من جديد.

:

 م��ع��رض��ي ال��ف��ردي 
األه����م ك���ان ب��اس��م 
"أح���������ام���������ي ف���ي 
غ��رن��اط��ة" اح��ت��وى 
العديد من اللوحات 
دون  رسمتها  التي 

التفكير

:
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

عر 
ش

نيفين الهوني 
قة 

وس
مم

ف 
رو

 ح
وّناس سعد غِيُّ الكتابةمعاذ الشيخ 

ان��ش��ّق��ت ال��ّس��م��اء خ��ي��وط��ا م��ن ضياء 
تغازل المدى ُحْسنا وبهاء، تبّشر بعودة 
األحباب رُُسال أنبياء على ُسُفن أثيرّية 

وأجنحة قزحّية، 
أل��ح��اٌن  األرض  أس��م��اع  إل���ى  ت��دان��ت 
ألفها  وال  اإلنسان  عهدها  ما  وترانيم 
الّنبت  إليقاعها  رق��ص  وم��ا  الحيوان 
الحت  ثّم  والّشجر،  الّصخر  تغّنى  وال 
إلى األبصار خياالت من ُهالٍم ، تتلّوى 

وتتثّنى في هيئة غجرّية ُتغري وُتغوي.
لحظة  في  األْزرَق��ْي��ن،  ِعناق  كان  حين 
انفتح  األك����واُن  عنها  غفلْت  سحرّية 
وُدّقْت  للمتعبين،  أثيرا  ِفراشا  الِكتاب 
للّطالبين،  خ��ي��ام��ا  ال��ح��رف  أع��م��دة 

وُنِصبت الموائد طعاما للجائعين.
تغّطك  ع��ش��َق��ه��ا،  صديقتك  ُت��ه��دي��ك 

وتقوُل:
"اكُتْب"

رع��ش��ةُ  داخ��لَ��ك  س���رْت  وق���د  فُتجيب 
الّصالحين:

اإلبل في  تعرفه  ألقاك على ظمإ ال   "
الفيافي  تشّق  الماء  إلى  حاالتها  أشّد 

دهورا وال تشكو العناء.
والقصورُ  ُجامحة  والّرغبة  حيلتي  ما 
نزق  يطاله  ال  الكتابة  وِغ���ّي  آِس���ري 

المحبرة وعنف الِمداد؟ "
ٌتشِفق صديقُتَك :

" لعّل بدايات الفهم مرعبةٌ يا صاحبي "

وتتضّرعُ:
" أّيها القصور َهبني ِقبلَتَك."

حيرتَك صحيفتك  مدفون  من  فُتخرُِج 
خططَت فيها بياًنا للَبتوِل :

" أال كيف غاب عنِك أّيتها العذراء دُم 
هابيل والّطيُر ُيدَفُن عَوًجا؟

يحرقون  الغابرين  حديث  يأتك  أل��م 
الّسالم واألمن والّسكينة فيحترقون؟

ألم تحّدثك األسفار عن فرعون يطلب 
الخلَْد في تجاويف القبور؟

أبرهة  عن  األظلم  الّزمن  يخبرك  ألم 
فيسحقه  وِف��َي��ِل��ِه  ال��ّس��م��اوات  يتحّدى 

الّسّجيل هباء؟
ها جاءك العشق يختال فتهّيئي، وتزّيني 
بآللئ الحّب تكوني عروس كّل الّدهور 

والعصور، ال يجرؤ عليك المدى.
القصور  بِقبلة  تطوفي  ك��ي  ت��وّض��ئ��ي 
الّتطاول  لك  الّصخر يشفع  أَْس��وَد  عّل 

والّتسامق
ث��ّم ارك��ع��ي ف��ي ِح��ْج��ر اب��راه��ي��م ي��أْت��ِك 
عشُق الحْرف بردا سالما، واْسَعْي بين 
الهضبتين تأتِك هاجُر ،بمائها وتْمرها، 

فاهنئي وال ترّدي دعوة الّداعي."
ْحرام ْعليك

تقول والُعهدة ُعليها:
حبرها  ال��م��وائ��د  تخمة  أص��اب��ت��ن��ي   "
وقراطيسها حّتى غشيني الّضباب وتاه 

عّني الحّق

أن  وت���م���ّن���ي���ت 
أستحيل فراشة 
مركبها الّتجوال 
ف��ال ت��ع��رف لها 

رُُسّوا.
ع��������ن��������دم��������ا 
عيني،  ف��ت��ح��ُت 
مرجَل  وجدُتني 

اه��ت��دى  ك��ي��ف  أدري  ال  أح��اس��ي��س... 
إل���ى ح��رف��ك ع��ش��ق��ي... م���اذا ُت��ران��ي 
فعلت قبلك؟ كيف كانت صباحاتي بال 
الذي  الحنين  هذا  مأتى  وما  كلمات؟ 

يعتريني؟ 
وإل��ى صباحاتي  هدوئي  إل��ى  أِع��ْدن��ي 
الجميلة... فقد رافقُت حروفك توأًما 
عروق  في  فراشةً  وسافرت  وصديقة، 
م���ن دهشتي  ب��ل��غ��ت  األح�����الم، ح��ّت��ى 

وتأّملي مبلغا.
ُترى َمْن منكما اخترقني؟ وكيف كان ما 
فأسافر  ذاكرتي،  أفقد  أن  أريد  كان؟ 
الفواجع... كلَّ  وأعانَق  الّزمان،  خارج 
إسماعيل  ح��ج��ر  ف��ي  أرك���ع  أن  أري���د 
،وأتدّثَر عشق الحرف بردا و سالما...
آه ي��ا رف��ي��ق��ي، أي��ك��ون ان��ت��ح��اري على 

مقصلة العشق والكلمات؟ 
َلْيَتِني ... ".

شربَت وشربْت حّتى كانت الّثمالةُ وكان 
االرتخاُء.

رة 
صي

ة ق
قص

عر
ش

خَائَِنُة النََّواحِي

يوسف أشرف علي/مصر 

ميثاق كريم الركابي/العراق

قصص قصيرة جداً 

َي�ِج�ي�ُش ِب�َخ�اِف�ِق�ي 
َش�ْج�ٌو َق�ِديٌم
ُيَقلِّ�ُب ُج�ْرَح 

�َواِح�ي َخ�اِئ�ن�ِة ال�نَّ
َوَي�ْس�ِق�ي َق�لْ�ِب�َي الَمْح�ُزوَن َهمآ

واِح َغ���َداَة َن��َه��اِرِه َوَك��َذا ال��رَّ
َك���أَنَّ اللَّ�ْي��َل َل��ي��َس 

ِع�ْن�َد  َط�ْي�َف�َه�ا  أِلَل�َْق�ى  إالَّ  َي�ُزوُل 
�َب�اِح الصَّ

َف�أَْل�َق�اَه�ا ُت�َدْن�ِدُن ف�َْوَق ُج��ْرِحي
َوَتْعِزُف،َقْد َغَدرُْت

 الَيْوَم َصاِحي
َفَتأَْل�ف�ِن�ي ال�ُه�ُم�وُم َوَت�ْع�َت�ِل�ي�ِن�ي
َوُي�كْ�َس�ُر ِم�ْن َت�َدُف�ِق�َه�ا َج�َناِحي

َكأَنَّ ال�َغ��ْدرَ َدْي��َدُن�َه�ا َوَت�ْه�َوى
َش�َم�اَت�ةَ َعاِذِلي 
َوَكَذا اْنِفَضاِحي

َف�َت�ْس�ِقى ُمْهَجِتي َمْن ُكلِّ ُحْزٍن
ِإلى أَْن َت�ْمَت�ِل�ي َك�َدرًَا ِق�َداِح�ي
أَرَاِني الَيوَم الَ أَْسِط�ي�ُع َص�ْب�ًرا
ِبَذاِتي َوالَهَوى َعَصَفْت ِرَياِحي
أََم�ا َك�اَن ال�َغ�َراُم َل�َن�ا َن�ِش�ي�ًدا
ُد َل�ْح�َن�ُه ِف�ي ُك��لِّ َس���اِح ُن�َردِّ

أََما َشِهَد ال�ُه�َي�اُم َل�َن�ا ِب�ِع�ْش�ٍق
َي�ُف�وُق ِب�َخ�ْرِق�ِه ُك�لَّ اْج�ِت�َياِح
َيكَاُد َغَراُمَه�ا ُي�ْن�َس�ى َوَل��ْوالَ

�ْوِق َما أَْدَمى ِجَراِحي َح�ِديُث ال�شَّ
َفَيْصَرُعِني الَجَوى َوأَِصيُح َوْيِلي

َل�َق�ْد َخ�اَن�ْت،َفَما ُيْجِدي ِصياِحي!

باحضانك إمراة أخرى
التحمل خارطة وجهي

العطر جسدي
ولهب أنفاسي
الترتيل الشعر

ال تعزف لحن ضحكاتي
بأحضانك امرأة أخرى

كل مساء
تقبلها .. تشمها.. تعصرها

وأنا في منفى األحزان
كل مساء.. أشم قميصك

وأعصر خمر فراقك
ألثمل بنوبة حرمان
تدفنني دون أكفان

فهل جنوني يستوعب
امراة بين األحضان؟!

ال..ال..ياحبيبي
ال تدعي االنكسار

وإنه قدر أثيم أن تكون هي
قصة الجبين وحصاد السنين

وإني مذ بدء األكوان
حلمك المحال

ياحبيبي
أنا امرأة عجنتها اآللهة

من الشعر والنار
فلست كباقي النساء

تبتلع علقمك بالرضا والهناء
فأنا من ساللة النار
ال شريك باألوطان.

المطفأة

إمرأة أخرى

نداء 
أغ����ل����ق ح���ف���ار 
ال��������ق��������ب��������ور 
ال����م����ق����ب����رة.. 
يلتقط  ج��ل��س 

أنفاسه..
السكون  وبينما 
صوت  األس��ف��ل  م��ن  انبعث  يسود 
دقات يألفها ، اتسعت عيناه رعباً 

عندما لم يجد ساعة يده.
فلسفة صمت

بندقيته في  الصياد شاهراً  وقف 

م��واج��ه��ة ال��ع��ص��ف��ور ال���ذي نفش 
لم  االستعداد  وضع  متخذاً  ريشه 

يبادر أي منهما 
بلحظات  يستمتعان  ظ��ال  فقط 

هدوء وسكينة غير معتادة.
تحديث

معهم  يبحث  كبيرهم  ك��ان  بينما 
مغارة جديدة  عن  البحث  ضرورة 

تأويهم و تأوي مسروقاتهم.. 
عن  التحكم  جهاز  بابا  علي  أدار 

بعد مغلقاً الباب عليهم..
 ف���زع���وا ج��م��ي��ع��اً.. ن���ظ���روا إل��ى 

رأسه  نكس   ، متسائلين  زعيمهم 
سكاكينهم  س��ل��وا  ي��ج��ب��ه��م..  ول���م 
ب��دأ حفل  ح��ي��ن،  بعد  ق��ت��ل��وه..  و 
قائداً  و  زعيماً  بابا  علي  تنصيب 

مفدى.
نسخة غير كربونية

ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي ال��ش��ه��ي��ر على 
مكتبه يدون سيرته الذاتية.

المنعكس  ذل��ك  أن  ي��دري  يكن  لم 
في مرآة الغرفة الضخمة، والذي 
مثلها  يكتب  ك��ان  ظ��ه��ره،  يعطيه 

ولكن بحروف معكوسة.

محمد الحديني

دس زميله عقب السيجارة بعصبية 
، ثم سحب واحدة أخرى من العلبة 
دقات  ع��دة  دقها  أن  بعد  الممتلئة 
إال  س��ي��ج��ارة  ب���أول  تلك  تكن  ل��م   ،
الموكل  األوراق  ت��رك  صبري  أن  

بتصويرها .
التي  األعقاب  بكومة  يحدق  وأخ��ذ 
يعلوها الدخان                                     

واوعى   .... الطفاية  نفض  روح   "  �
تطلع حاجة لبرة لنانا تزعل "                                            
ويذهب ليخلي المطفأة فيعود ليجد 
سيجارة أخرى قد وضعت بالمبسم 
العجوز  فم  إلى  طريقها  وجدت  ثم 

الممتلىء .
 ، بشغف  كتابه  على  يتكىء  وه��و 
بجانبه شريط أقراص تحت اللسان 
، البخاخة السوداء وإلى جانب ذلك 
الدواء كريه الرائحة الذي يثير في 

نفسه رغبة في القيء.
� " عادة وهبت أيامها..... 

ال��ن��اس  والد   ،،، م���وض���ة  ك���ان���ت 
والمثقفين يشربوا سجاير "                

بدراجته  ن��زل  كلما  ال��ذي  فالصبي 
السباك  عطية  يجد  ال��ش��ارع  إل��ى 
يدخنون  السمعة  س��يء  البصباص 

جدته  على  ينقض  ك��ان   ، بشراهة 
المسكينة باألسئلة التي ال يستطيع 
أن  البسيط  عقله  بإجاباتها  حتى 
يترجم ذلك التوازي الشاذ.                           
الرابعة  سن  من  الهيستيريا  انتابته 

عشر .
العائلية  السنوية  جلسة  أتت  وكلما 
وأش��ع��ل أح��ده��م س��ي��ج��ارة سهوا 
 ، والتقريع  ال��ل��وم  ن��ظ��رات  الحقته 
ليلقيها من البلكون معتذرا عن هذا 

الخطأ غير المقصود .             
والوالدان  النفسي  الطبيب  بذل  و 
ج���ه���دا م��ض��ن��ي��ا ك���ي ي��ق��ن��ع��وه أن  
"النيكوتين " لم يكن السبب في وفاة 
جده .                                    

� " يبني ده سرطان في الكبد ....... 
وراثي يعني يمكن أنا كمان أرقد بيه 
يا  ليه   دوري  بحلل  أن��ا  أم��ال   ....
صبري يا حبيبي "                     

كلما وقعت عينه على ساعة الغرفة 
الثالثة  ع��ل��ى  ع��ق��ارب��ه��ا  المتوقفة 
والنصف ، انتابته القشعريرة وأخذ 
  ، ع��رق��ا  يتصبب  بالكامل  ج��س��ده 
األبيض  بشعره  العجوز  له  وترائى 
الكثيف ، والرغاوى تخرج من فمه 

، وهيكله العظمي مسجى في هدوء 
سكونه  يسكن  بعدها   ، مضطرب 
األخير وينتهي كل شيء كما بدأ .            
تأتي العمة مهرولة وتخبىء المطفأة 

بهدوء .
ثم ما تلبث أن تنهر أبنائها العابثين 
ضحكاتهم  وس����ط  ع����ال  ب���ص���وت 
ال��م��ك��ت��وم��ة ، وه���ي ت��ض��م ص��ب��ري 

متمتمة .
تحطم جدار برلين .            

يوما ما أتى بالمطفأة وسط الجميع 
وضعها  ث���م  ب��س��ي��ج��ارة  أم��س��ك  و 
ووس��ط   ، المعهود  ال��ج��د  ،بمبسم 

صدمتهم أخذ نفسا عميقا .
 وأخرج سحابة و أخذ يشكلها حتى 
التكوير  مبعككة  كتلة  على  استوت 
ابتسم  و  وجهه  مالمح  ارتخت  و   ،

ملىء فيه .
 وأخ����ذ ي��ن��ت��ف أج����زاء ال��س��ي��ج��ارة 
ضحكا  يضحك  وه���و   ، السفلية 
على  يتناثر  ورم���اده���ا  هيستيريا 
أصابعه  ليمد  ال��م��ط��ف��أة  ج��وان��ب 

النحيلة ويرميها بالقاع .
 ول���م ي��ت��وق��ف س��ي��الن ال��م��ش��اع��ر 
األول��ى  كانت  بصفعة  اال  الفياضة 

تبدلت  بعدها  أبيه  م��ن  واألخ��ي��رة 
ومالمح وجهه وكساها وجوم كئيب 
سقوط  ينتظر  جفنيه  وتحسس   ،
ال��دم��وع ، ث��م ان��ص��رف ع��ن الجمع 

يركض إلى غرفة جده ،   
وأخ����ذت حدقتي  ب��ال��س��اع��ة  ح���دق 
بلغتا  ح��ت��ى  االت���س���اع   ف��ي  عينيه 
مد  ال��وال��د  ولكن  تبعوه   ، مداهما 
تلك  إفساد  من  إياهم  مانعا  ذراعه 

اللوحة السوريالية    
        الماكينة تصفر معلنة االنتهاء               
لمرة  ولو  نفسه  أن ضبط  يذكر  ال 

بسيجارة 
كرومبو    ، ال��ورق  حتخلص  مش   "
مش ن��اوي يلم ال��دور وش��ادد حيله 

اليومين دول " .
يحدق  ي���زال  ال  وه��و   ، شفتيه  زم 
حشرجة  منه  وب���درت   ، بالمطفأة 

حادة الموجات 
� " ايه ؟؟!! "             

فتحهما  ث��م  عينيه  أغ��ل��ق  انتفض 
وأغ��ل��ق��ه��م��ا ل��ع��دة م���رات ك��أن��ه قد 
 ، عميقة  إغ��ف��اءة  من  لتوه  استفاق 

وفي جملة  مقتضبة :         
بالسرطان  كلهم  حيموتوا......   "  �

1
عطر  من  اقترب 
إزه���������ارك  ق��ب��ل 
على  ت�����ذوي  أن 
أغ����ص����ان رب��ي��ع 

من  للقادم  وأصلّي  مفترض  عربي 
غياب وللراحل من أوجاع . 

ليس  العقد   وينفرط  ثوان من دمع 
ليس  إليه  ت��أوي  بيت  الغيمة  لهذه 
لهذه الدمعة طريق تعبره إليك وليس 
انتظر شتاء  تكفي حتى  لدى مؤونة 
أرج��وك عد  لذا  دون��ك  يأتيني  آخر 

إلي سالما 
2

رح��ي��ل ت��ل��و رح��ي��ل وم���وت اث���ر آخ��ر 
لبدايات  ونهايات  منه  البد  وانتهاء 
وشيكة وئد في المهد لوالدة متعسرة 
إنها انطفاء قبل االشتعال هكذا هي 
الحياة دمعة حارة ودمعة مرة ودمعة 

حائرة ودمعة حرة .
حد  إلى  صلبة  دوم��ا  عهدتني  وكما 
يكسوني  تنثني  ال  ولينة  االنكسار 
وتملؤني  ال��ن��ار  فتغطيني  ال��ب��رد 
العتمة في وضح النهار وارحل أمال  

يخذوهم لالنتصار 
3

ق��ب��ل أل���ف ب��اق��ة وب��ض��ع م��ئ��ات من 
ترتب  القديس  أيها  كنت  الياسمين 
األول��ى  تقدم  ب��اق��ات  ف��ي  حديقتك 
لتلك التي هدهدت في القلب فرحاً 
التي  لتلك  الثانية  وتقدم   ، ط��ارئ��اً 
،بم  شفيفاً  حزناً  الروح  في  أيقظت 
وتقدم الثالثة لتلك التي رسمت في 
وتحتفظ  ،بم  مؤبداً  شعراً  المخيلة 
للحاالت  ال��ب��اق��ات  م��ن  تبقى  ،ب��م��ا 

الطارئة المباغتة . 
4

أتدرى رحل ضياؤك  حين تناسيت 
شتائنا  وم��ع��زوف��ات  الغيم  ت��ران��ي��م 
ضباب  صاحبني  أت��درى  المحتمل  
الشمس  عندما هجرني وهج المطر 
أت��درى ب��دأت اغ��زل دموعي بساط 
تمشيه حافي الوجد وانقضى العمر 
فانحنت  الصغيرة  طفلتك  هرمت 

موتا للحياة 
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إشراف : خديجة الجداوي  

تعــــــــــزيـــــــــــة 
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده 
والمواساة  التعازي  بالغ  نرفع  مسمى  بأجل 
القلبية للزميلة اللة السويدي  في وفاة المغفور 
له بإذن الله "  " خالها  "تقبله  الله بواسع رحمته 
وألهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان  ﴿
إنا لله وإنا إليه راجعون﴾      الزمالء بالصحيفة

 ليس هناك مقارنة بين عمر الكلمة 
أو  قائلها  وعمر  الخالصة  الصالحة 
وأكثر  عمرا  منه  أطول  ؛فهي  كاتبها 
وإنما  كلمة  لكل  ذل��ك  وليس   . بقاء 
فبعض  الخالصة  الصالحة  للكلمة 
وبعضها  تقال  حين   تموت  الكلمات 
وبعضها  صاحبها  نفس  ف��ي  تموت 
أي���ام أو ش��ه��ور أو  ت��م��وت بعد ع��دة 
كثيرة  قرونا  تبقى  وبعضها  ؛  سنين 

وقد تبقى إلى قيام الساعة . 
تخاطب  أن���ك  ت��ظ��ن  ال  وال��م��ق��ص��ود 
من  أو  ال��ي��وم  يسمعك  م��ن  بكلمتك 
الكلمة  أن  تأكد  بل  ؛  اليوم  يقرأ لك 
أي  وف��ي  نوعها  ك��ان  أي��ا  الصالحة 
س��ي��اق ك��ان��ت س���واء ك��ان��ت قصيدة 
ولو  ستبقى  رس��ال��ة  أو  موعظة  أو 
يعلم  ؛فالله  قائلها  الناس  يعرف  لم 
المكتوب  أن  والش��ك  وقائله   القول 
يبقى أكثر من المقول ؛ وقد أحسن 
من قال : والخط يبقى بعد صاحبه 
األرض  تحت  الخط  وصاحب  زمنا، 
اليوم  الكتابة  انتشار  وم��ع  م��دف��ون، 
ت��زداد  زر  بضغطة  اآلف���اق  وبلوغها 
الخالصة  الصالحة  للكتابة  الحاجة 

التي تخاطب القلوب والعقول وتنقل 
العلوم والمعارف النافعة . 

وكم من كتاب أو مقال كتبه عالم أو 
طالب علم أو داعية خير لم ُينظر له 
في زمانه ولم ُيؤبه به في أوانه . فلما 
تصرمت السنون وتوالت القرون وإذا 
كل  في  ويذكر  اآلف��اق  يجوب  بكتابه 

مجلس ومكان . 
به  الله  رحمة  أث��ر  من  إال  ذاك  وم��ا 
ف��ال��ل��ه أع��ل��م ب��ن��ف��وس ع��ب��اده و،ب��م��ا 
علمه  انتشار  يكون  فقد  يصلحهم 
في وقته وظهور ذكره في زمنه سبب 
فتنة له وشر عليه فوقاه الله شر ذلك 
زمان  في  وأظ��ه��ره  له  عمله  وحفظ 
الناس  ثناء  يضره  ف��ال  زم��ان��ه  غير 
من  األم��ر  ولله  يسمعه  ال  ألنه  عليه 

قبل ومن بعد . 
وال��م��ؤم��ن ال ي��ع��دم ال��خ��ي��ر وط��ال��ب 
وفرائد  فوائد  له  تعرض  قد  العلم 
تتيسر  ولم  لغيره  تفتح  لم  وفتوحات 
علما  منه  أكثر  غيره  كان  ولو  لسواه 
وح��ك��م��ة وف��ض��ال ؛وم���ن ت��أم��ل سعة 
خزائن الله علم أن ذلك ممكن غاية 
. فال  التيسير  اإلمكان متيسر غاية 

أو علم  تكتبه  تحرم نفسك من خير 
ولكن قل  ؟!  أنا  تقل من  ؛وال  تنشره 
الله هدانا والله أعطانا ! وتذكر قول 
ومن  يشاء  من  الحكمة  يؤتي  الله) 
كثيرا  خيرا  أوتي  فقد  الحكمة  يؤت 

وما يذكر إال أولوا األلباب (. 
كتابة  في  زه��د  علم  طالب  من  وك��م 
وال  أف��اد  فما  عليه  به  الله  يفتح  ما 
استفاد . فإن كنت تخشى من خطأ 
في قولك وتخاف مغبة ذلك فاعرضه 
الربانيين  العلم  أهل  قبل نشره على 
ال  للفائدة  طالبا  مسترشد  ع��رض 
عرض مستكبر متفيقه متشدق ؛ فإن 
فقد  ردوه  وإن  لله،  فالحمد  أج��ازوه 

استفدت العلم بخطئك . 
من  لنا  ال��زم��ان  ك��م حفظ  وت��أم��ل��وا 
قصائد قيلت منذ زمن بعيد جداً وال 
يعظ  مواعظ  يرددونها  الناس  يزال 

بعضهم بعضا بها . 
القدامى  العلماء  في حال  تأملوا  بل 
علمية  مسألة  تذكر  تكاد  ال  الذين 
لنسأل  ؛ث��م  قولهم  ويذكر  إال  اليوم 
أنفسنا ، هل كان يظن أولئك العلماء 
أن  علمهم  كتبوا  ي��وم  ال��ل��ه  رحمهم 

الوقت  ه��ذا  إل��ى  العلم سيبقى  ه��ذا 
وسينتشر بهذه القوة؟  ال شك أنهم 
يصل  أن  يتوقعوا  ل��م  توقعوا  مهما 
إل��ى ه��ذا ال��ق��در ؛ لكن ذل��ك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 

العظيم . 
فإن لم يفتح لك في الكتابة ولو بقدر 
من  الخير  نقل  أن  تظن  ف��ال  يسير 
النقل  أمانة  حفظ  مع  غيرك  ك��الم 
أمر هين أو عمل ال قيمة له . بل هو 
والله من التجارة الرابحة مع صالح 
النية ؛ فلك مثل أجر كاتبه ال ينقص 

ذلك من أجره شيئا . 
ق��ول  ت��ن��َس  ف��ال  نسيت  :إن  خ��ت��ام��ا 
المجتبى  والنبي  المصطفى  الحبيب 
مات  إذا  وس��ل��م:"  عليه  ال��ل��ه  صلى 
ثالثة،  من  إال  عمله  انقطع  آدم  ابن 
أو  به  ينتفع  علم  أو  جارية،  صدقة 
من  فابحث   .) له  يدعو  صالح  ول��د 
اآلن عن سبيل ُتطيل به عمرك حتى 
ال تنقطع حسناتك ،بموتك . وهنيئا 
لعبد إذا مات ماتت سيئاته معه ولم 

تمت حسناته ،بموته . 

وعندنا  العربية   مجتمعاتنا  من  كثير  في 
بعض  إل��ى  تنظر  أن��ه��ا  المفرطة  ب��ال��زي��ادة 
ال��ب��واب  أو  النظافة  ع��ام��ل  مثل  ال��وظ��ائ��ف 
رعاع  وظيفة  أنها  على  غيره  أو  الكناس  أو 
التعليم  في  يفلحوا  لم  ممن  والفقراء  القوم 
أثرت لألسف سلبا  النظرة  أن هذه  والشك 
ابنه  يهدد  األب  فأصبح  كثيرة  أجيال  على 
لن  تذاكر  لم  إذا   " يهمل في مذاكرته  الذي 
ولن  الكلية  يدخلك  مجموع  على  تحصل 
تكون اال زباال" ونسي هذا األب أنه لو غاب 
البشرية  لمرضت  الزبال"   " النظافة  عامل 
بل من  وليس هذا فحسب  األوبئة  كثرة  من 
ال��دول  عليها  تعتمد  ال��ت��ي  ال��م��ص��ادر  أح��د 
المتقدمة اآلن في توليد الطاقة هي القمامة 
هذا  الزبال"   " النظافة  عامل  يجمعها  التي 
وما  التصنيع  إع��ادة  مشاريع  إلى  باإلضافة 
الخام  المواد  توفير  على  كبير  أثر  من  لها 
من  الكثير  وغيره  االقتصاد  مستوى  ورف��ع 
الزبال"   " النظافة  عامل  مهنة  في  الفوائد 
وقد يكون الزبال أكبر قيمة في مجتمعه من 
أناس كثيرين انتظروا بعد التخرج أن يتعينوا 

بدرجة مدير.
منها  درج��ات  العمل  أن  أبناءنا  نعلم  لماذا 
المدير  يكون  لماذا  الحقير  ومنها  المرموق 
ال��ع��ام��ل ف��ي ح��ي��ن أن كالهما  أف��ض��ل م��ن 
ضروري لوجود اآلخر واستمراره. آن األوان 
عما  يبحثوا  أن  الب��د  أنهم  أبنائنا  نعلم  أن 
كل  فيه  ويتقدمون  فيه  ويبرعون  يجيدونه 
في مجاله وتخصصه وأنه ليس هناك عمل 
كل  من  الواحد  للمجتمع  البد  بل  عمل  دون 
بعضا  بعضنا  يكمل  ببساطة  ألننا  الوظائف 

ولذلك وجب علينا أن يحترم بعضنا بعضا.

ـــعـــض  هـــــــــــذا ب
مـــمـــا أشــــاهــــده 

وأسمعه !

عيسى المنوني                الكلمات أطول أعمارا من أصحابها !  

                                                سالمة المجبري 

صلى  المصطفى  الرسول  هاجر  عندما 
إلى  المكرمة  مكة  من  وسلم  عليه  الله 
ي�وم  إليه�ا  وص��ل  التي  المن�ورة  المدينة 
الع�ام  م��ن  األول  ربي�ع  م��ن   12 االثنين 
ال��ص�����الة  ع��ل�����ي��ه  أق����ام  األول  ال��ه��ج��ري 
والس�الم في قباء أربع�ة أي�ام حتى صباح 
ربيع  من شهر  الموافق 16  الجمعة  يوم 
أول ) من العام نفسه (، ثم خرج صلى الله 
إلى المدينة المنورة،  عليه وسلم متوجهاً 
 ) بقباء  إقامت�ه  ) وعلى مقربة من مح�ل 
أدركته صالة الجمع�ة فصالها في بطن 
المكان  ح��دد  وق��د   ،) ال��ران��ون��اء  وادي   (
الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجمعة وسمي بعد ذلك ) ،بمسجد 

الذي  الحجر  من  بناؤه  وت��م   ،) الجمعة 
وتجديده  بناؤه  فأعيد  مرات،  عدة  تهدم 
في كل مرة يتهدم بها حتى عام 1409ه� 
عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بهدم 
وتوسعته  بنائه  وإع��ادة  الق�ديم  المسجد 
 ( الالزمة  والخ�دمات  بالمرافق  وت�زويده 
ومدرسة  ومكتبة  والمؤذن  لإلمام  كسكن 
للنس�اء  ومصلى  الكريم  القران  لتحفيظ 
المسجد  وأص��ب��ح  ال��م��ي��اه(  دورات  م��ع 
بعد  وخمس�ين مصلياً  لستمائة  يستوعب 
سبعين  م��ن  ألكثر  يست�وعب  ال  ك��ان  أن 
مصل وللمسجد منارة رفيعة بديعة وقب�ة 
إضاف�ة  الص�الة  ساحة  تت�وسط  رئيسي�ة 

إلى أربع قباب صغيرة

مسجد الجمعة ....

اْشَرُس معركٍة َتخوُضها في حياِتك هي : 
رات" "الثباُت في َزَمِن المتغِيّ

والتي ُتحاوُل بشتى الُطُرق أن ُتغرَِقك في "ُغثاء السيل" 
قال تعالى :

ُهْم ُسُبلََنا ﴾ ﴿ َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنّ
وهذه أربع مثبتات في زمن الفتن :

به  لنثبت  )كذلك  وعمال  وت��دب��را  ت��الوة  الكريم  ال��ق��رآن   -1
فؤادك- 

2 - قراءة السيرة وقصص األنبياء "وكال نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك " 

   3 - العمل بالعلم )ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا 
لهم وأشد تثبيتا(  

4 - الدعاء، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر من قول: 
)يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك (

جعلني اللُه وإياكم ِمن المتمسكين بالحق والثابتين عليه حتى 
الممات . 

الثبات في زمن المتغيرات!
جزاك الله خير التي تستخدمها في ردودك ؟ 
كلمة ...خير تدل على ما هو طيب عند الله 

تعالى 
 ==========

جزاك الله خيرا بأن يمن عليك بالجنة ورؤية 
وجهه الكريم 

 ==========
جزاك الله خيرا بأن يزحزحك عن النار مثوى 

الكافرين 
 ==========

الصراط  إل��ى  يهديك  ب��أن  خيرا  الله  ج��زاك 
المستقيم 

 ==========
كل  عليك  يسلط  ب��أن ال  خ��ي��را  ال��ل��ه  ج���زاك 

شيطان رجيم 
 ==========

رزق��ك رب  يبارك في  ب��أن  الله خيرا  ج��زاك 
العالمين 

 =========
جزاك الله خيرا بأن يجعلك بارا بوالديك إلى 

يوم الدين 
 =========

جزاك الله خيرا بأن تتبع سنة سيد المرسلين 
 =========

أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن 
يشاء  ما  على  إنه  الفردوس  أهل  من  يجعلنا 

قدير .. 

هل تعلم ما معنى كلمة
قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: "إن الله إذا أحب عبداً دعا له جبريل، عليه السالم، فقال: 
إني أحب فالنا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في األرض، وإذا 
أبغض الله عبداً، دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فالنا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم 
ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فالناً، فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع 

له البغضاء في األرض". 

عن أبي هريرة ـ �

ُث بالحديِث  بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول : "ويٌل للذي يحدِّ النَّ
لُيضحَك بِه القوَم فيكِذُب ويٌل لُه ويٌل لُه " 

فمزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 
يمزح إال حقاً وال يؤذي قلباً وال يفرط فيه . 
أحياناً  تقتصر عليه  السامع  أيها  فإن كنت 

وعلى النوادر فال حرج عليك . 
اإلنسان  يتخذ  أن  العظيم  الغلط  من  ولكن 
فيه  ويفرط  عليه  ويواظب   ، حرفة  المزاح 
ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه 
سألته  التي  العجوز  مع  ذلك  ومثال  وسلم 
والتنكيت  بالكالم  التفكه  الجنة  تدخل  أن 
إذا ك��ان بحق وص��دق : فال ب��أس به ، وال 
سيما مع عدم اإلكثار من ذلك ، أما ما كان 

بالكذب : فال يجوز لك ذلك أخي المسلم

ال يجوز لك أخي المسلم !
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إشراف:  مبروكة فتحي 

قسم  إل��ى  اإلدراي���ة  والمكاتب  الغرف  من  ع��دًدا  الطبي  سبها  مركز  أض��اف 
األطفال، حيث أصبح يستوعب نحو 60 إلى 63 طفالً، ويسع 27 سريًرا.

 وقال الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي  ، إن هذا التغيير جاء 
يعانون  وأغبلهم  األطفال  بقسم  اإلي��واء  وحاالت  المتردين  عدد  ازدي��اد  نتيجة 

التهابات صدرية، موضًحا أن الغرف والمكاتب كانت تتبع قسم العيون.
 وأضاف الوافي أن مركز سبها يتردد عليه يومًيا قرابة 376 حالة من مختلف 
مناطق الجنوب ،بما فيهم األجانب، مشيًرا إلى أن المركز يضم 22 طبيًبا من 

بينهم 6 أخصائيين أطفال، إال أنه يعاني نقًصا في أطقم التمريض.
قسم  إلى  أخ��رى  أقسام  من  الطبية  العناصر  دمج  إلى  اضطرنا  »ما  وتابع: 
ال  الطبية  العناصر  عدد  ذلك  ومع  وردي��ات  بثالث  العمل  أصبح  إذ  األطفال، 

يكفي لإلشراف ومتابعة المترددين«.
 وفي سياق آخر ذكر الوافي أن صيدلية المركز اتخذت إجراءات مشددة بشأن 
وزيادة  الدواء  لنقص  اإليواء فقط، نظًرا  ليقتصر على حاالت  صرف األدوية 

نسبة االستهالك داخل المركز على حاالت المرضى داخل األقسام.
يذكر أن مركز سبها الطبي يعاني منذ فترة نقص الكوادر الطبية والمعدات 

والمستلزمات الطبية واألدوية. 

قسم األطفال ،بمركز سبها الطبي يعاني نقصاً في أطقم التمريض!

يصنف المركز الصحي الفويهات 
الصحية  ال��م��راف��ق  أح���د  أن���ه  ع��ل��ى 
الصحية  ال��خ��دم��ات  إلدارة  التابعة 
،ب��م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي وي��ق��ع ف��ي نطاق 
ويقدم  بالمدينة  الفويهات  منطقة 
من  الصحية  الخدمات  من  العديد 

خالل عدة أقسام داخله .
تأسيس المركز وخدماته

وق����ال ج��م��ع��ة ال��ف��ارس��ي م��دي��ر 
الصحي  المركز  افتتاح  تم   : المركز 
الفويهات سنة 1983 م ويبدأ العمل 
ب��ال��م��رك��ز ال��ص��ح��ي ال��ف��وي��ه��ات منذ 
الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء بقوة 
عمومية 140 موظفا ويقدم المركز 
العديد من الخدمات الصحية متمثلة 
في األقسام منها قسم السكر ويتكون 
ه���ذا ال��ق��س��م م���ن وح����دة اس��ت��ق��ب��ال 
ومعمل  س��ح��ب  وغ��رف��ة  وص��ي��دل��ي��ة 
كامل حيث إنه يقدم التحاليل عديدة 
وتحليل  وتراكمي  ع��ادي  سكر  منها 
مجهزة  استقبال  وصالة  هرمونات 

بجهاز استقبال مرئي .
وتوعوية  تثقيفية  ب��رام��ج 

للمرضى
لطبيب  غرفة  كذلك   : وأض��اف 
مع  األسبوع  أيام  طيلة  تعمل  التغذية 
اعتماد برامج تغذية عالجية لمرضى 
تزود  تثقيفية  برامج  وكذلك  السكر 
ال��م��رض��ى ب��ال��م��ط��وي��ات ال��خ��اص��ة 
بأمراض السكر وكذلك يقوم مسؤول 
السكر  للمرضى  ملفات  بفتح  القسم 

المترددين علي القسم .
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد ال��م��ت��رددي��ن 
محفوظة  ملفاتهم  (متردد   2010(

للمراجعة والمتابعة .
فإن  التطعيمات  قسم  أم��ا   : وأش��ار 
به  متوفرة  التطعيمات  أن��واع  جميع 
حسب  ع��ل��ى  التطعيم  ت��ق��دي��م  وي��ت��م 
ال��ج��دول ك��ل ي��وم )أح���د /ث��الث��اء / 
خ��م��ي��س ( وم����ن ض��م��ن ن��ش��اط��ات��ه 
التنظيمية يقوم القسم بوضع خطط 
المدرسية  الصحة  لبرامج  استباقية 
بحصر  ذلك  ويتم  التطعيم  وحمالت 
عن  والعام  الخاص  المدارس  طالب 
طريق التواصل مع إدارات المدارس 
حسب  الجرعات  إعطاؤهم  ثم  ومن 
الصحة  لبرامج  الموضوع  ال��ج��دول 
حيث  التطعيم  أو حمالت  المدرسية 
مدرسة   )42( ال��م��دارس  ع��دد  بلغ 
التطعيمات  خطة  ضمن  مستهدفة 

لبرامج الصحة المدرسية .
لقسم  ومتواصل  يومي  عمل 

األشعة
يوميا  أما قسم األشعة يعمل   : وأكد 

رغم النقص في األفالم نتيجة لما تمر 
الراهن  الوقت  في  البالد  ظروف  به 
إال إن القسم بجهود اإلدارة والعاملين 
الخدمات  لتوفير  جاهدين  يسعون 
الصحية قدر اإلمكان ويحتوي القسم 
وجهاز   ) )توشيبا  ن��وع  ج��ه��از  على 

تحميض نوع )فوجي (
 ويستقبل القسم جميع الحاالت من 
أي مرفق صحي سواء خاص أو عام .
تقارير دورية لمكتب الجودة

ك��ذل��ك قسم   : ت��أك��ي��ده  وج����دد 
 3 كل  تقارير  ب��إع��داد  يقوم  ال��ج��ودة 
ال��ج��ودة  إل���ى مكتب  وت��س��ل��م  ش��ه��ور 
داخ��ل��ي��ه خاصة  ت��ق��اري��ر  ه��ن��اك  كما 
بالمركز تعد شهريا لمتابعة الخدمات 
وأم��ا  النظافة  ش��رك��ة  م��ن  المقدمة 
خ��الل  م��ن  ال��ع��دوى  مكافحة  ق��س��م 
اإلج��راء  لهذا  خصيصا  معد  سجل 
بالمركز  بالمرور على األقسام  وذلك 
غسيل  حيث  من  وتقييمها  الصحي 
والتعقيم  الشخصية  والوقاية  األيدي 
ونظافة  لتلوث  المانعة  واألس��ال��ي��ب 
النفايات  من  التخلص  وط��رق  البيئة 
ألي  داخ��ل��ي  استقصاء  عمل  ك��ذل��ك 
تالحظ  ع��دوي  أو  مرضية  أع��راض 
أو  البالغين  س��واء  المترددين  على 

األطفال .
وأوضح : أما قسم التثقيف الصحي 
إعدادها  يتم  محاضرات  طريق  عن 
بالقسم  المتخصصين  من  وإلقاءها 
مثل  إلقاء محاضرات خاصة بالحمل 
ال��ح��وام��ل وس��رط��ان الثدي  وت��غ��ذي��ة 

أي��ام  وم��واك��ب��ة  )د(  فيتامين  ون��ق��ص 
حماالت  ومواكبة  العالمية  الصحة 
رغم  التحاليل  معمل  كذلك  التطعيم 
التشغيلية إال أن هناك  المواد  نقص 
مثل  أج��راؤه��ا  يتم  التحاليل  بعض 
السير  وم��ج��م��وع��ة  ال��ح��م��ل  اخ��ت��ي��ار 

ولوجي .
األطفال  لقسم  أطباء  أرب��ع 

يعملون طيلة اليوم
وأفاد : كذلك قسم التغذية يعمل 
يوميا بعدد )6( أطباء تغذية خاصة 
بالحوامل المحولة من طبيبة النساء 
السكر  ،ب��م��رض��ى  خ��اص��ة  وت��غ��ذي��ة 
تغذية  السكر  طبيب  م��ن  المحولة 
من  ال��م��ت��رددي��ن  لمتابعة  العالجية 
البدانة وأما  أو  النحافة  خالل عالج 
النساء يحتوي على أربع غرف  قسم 
وغرفة  بالحوامل  خاصة  غرفة  منها 
خ��اص��ة ب���أم���راض ال��ن��س��اء وغ��رف��ة 
يوجد  كما  الحوامل  بسجل  خاصة 
فوق  موجات  جهاز  وغرفة  بالقسم 
الجنين  نبض  قياس  وجهاز  الصوتية 
القسم  إن  المالحظة  م��ع   C.T.G

يعمل يوميا 
أم��ا قسم األط��ف��ال يعمل   : وأوض���ح 
ي��وم��ي��ا ب��ع��دد أرب��ع��ة أط��ب��اء صباحا 
وم��س��اء ك��م��ا ي��وج��د ب��ال��ق��س��م جهاز 
بالحائط وميزان  فحص األذن مثبت 
أطفال قسم الجلدية يعمل يوميا في 
االثنين   / و)األحد  الصباحية  الفترة 

/األربعاء ( في الفترة المسائية 
الباطنة يعمل  وأم��ا قسم   : ون��وه 

يوميا على فترتين صباحية ومسائية 
بعدد )6(أطباء باطنة موزعون حسب 
الجدول اإلسعاف يتكون من غرفتين 
و  أس��رة   )3( علي  تحتوي  غرفة  كل 
قياس  وجهاز   )  E.C.G( على جهاز 
أكسجين  أن��ب��وب��ت��ي��ن  وع����دد  ض��غ��ط 
للنساء  واح���ده  اإلس��ع��اف  وغ��رف��ت��ي 
واألخرى للرجال تحت إشراف طبيب 
بالليزر  ال��ع��الج  قسم  كذلك  م��ن��اوب 
حيث يقوم بإزالة الشعر بالليزر فيتم 
عدة  إج���راء  بعد  ال��ح��االت  استقبال 
فوق  موجات  ص��ورة  منها  فحوصات 
من  لتأكد  للغدد  وتحاليل  صوتية 
سالمة الحالة ومن ثم تخضع الحالة 
لجلسات عالجية بالليزر حيث يعمل 
وثالثاء(  اثنين/  سبت/  كل)  القسم 
من كل أسبوع بعدد 15 حالة يوميا .
ك���ذل���ك قسم   : ق���ول���ه  ول���خ���ص 
األسنان يعمل بعدد 15 طبيب أسنان 
يوميا يتكون من غرفتين وكرسي لكل 
غ��رف��ة وج��ه��از أش��ع��ة وج��ه��از خلطة 
الحشو  وجهاز  تعقيم  وجهاز  الحشو 
وجهاز  المياه  تحليه  وجهاز  الضوئي 
ال��م��واد  لنقص  ون��ظ��را  م��ي��اه  تقطير 
التشغيلية حاليا يقوم القسم بالكشف 
صباحا  يوميا  والصيدلية  وال��خ��ل��ع 
ومساء وإن مركزنا يمنع فيه التدخين 
من  عال  ،بمستوى  ويتميز  باتا  منعا 

النظافة 
اإلجمالية  االح��ص��ائ��ي��ة   : أن  ي��ذك��ر 
داخ��ل  التطعيم  لحمالت  الشهرية 

المركز تصل 34500 مواطن .

المركز الصحي الفويهات خدمات صحية متميزة!

هشام الصيد

ال��م��ش��اك��ل  م����ن  - ج�����زء 
وال���م���ع���وق���ات ال���ت���ي ع��رض��ه��ا 

اجتماعهم مع  الطبي خالل  مديرو مركز طرابلس 
المسؤولين بوزارة الصحة في جانب التمريض فقط
 = عودة أكثر من "700 "من العناصر الطبية 
مباشر  لبلدانها ساهمت بشكل  الوافدة  المساعدة 

في تدني الخدمات ،بمركز طرابلس الطبي.
 "80" ع��دد  يحتوي  ال���والدة  حديثي  قسم   =
نقص  بسبب  ش��اغ��رة  منها  أط��ف��ال"60"  حضانة 
العناصر التمريض، في حين ذوو األطفال المرضى 
دينار في  ألف  ماقيمته  الخاصة  للعيادات  يدفعون 

اليوم لكل حضانة.
بحاجة  الطبي  في  سرير   "  1200" سعة   =
لعدد " 3500" عنصر تمريض، فيما القوة الحالية 
الخارجية،  العيادات  في  "أغلبها  تتجاوز" 750  ال 

ومرضى العنايات لهم رب كريم.
= " 80" من العناصر الطبية الوافدة ال تكفي 
لتغطية العنايات، وأقسام اإلسعاف بالفترة الليلية.

= رغم نقص التمريض وتدني الخدمات يوجد 
إقبال كبير من المواطنين للعالج في القطاع العام 
في  للعالج  المقدرة  وع��دم  السيولة  نقص  بسبب 

الخاص.
= ال��م��واط��ن أص��ب��ح ي��ه��رب م��ن غ��ول القطاع 
الخاص، ويتجه للعام من أجل الحصول على خدمة 
من  المستلزمات  كل  بتوفير  يقوم  و  تكاليف  بأقل 

أدوية وتحاليل وهو راٍض تماماً .
ومالحظة  عناية  التمريض  نقص  بسبب   =
 "  12" وبهما  ونصف  عام  منذ  مقفلتان  اإلسعاف 

سريرا.
الطبي  مع  عقودا  أبرموا  الذين  الممرضون   =
بسبب  مرتباتهم  يتقاضوا  ل��م   2015 ع��ام  م��ن 
رئيسي  وهذا سبب  المحاسبة،  ديوان  بيروقراطية 

لتدني مستوى الخدمات.
وم��واد  أدوي���ة  م��ن  اإلمكانيات  رغ��م ضعف   =
تشغيل إال أن إسعاف الطبي يستقبل أكثر من 700 
حالة يوميا في ظل نقص السيولة المواطن يرى فيه 

المالذ األخير.
من  المركز  على  دي��ون  الماليين  ع��ش��رات   =
األدوي��ة  توفير  أج��ل  من  الخاص  القطاع  شركات 

والمستلزمات الطبية حتى اليتوقف عن العمل
 = وأخيراً صحة المواطن خط أحمر يجب أن 
تمنح لها ميزانية مفتوحة، ومن تم المحاسبة على 

أوجه الصرف.

"التمريض بين استياء 
وتهميش  المواطنين 

المسؤولين"
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حوار بين الشاعر مراد البرعصي وابنه 

 ■ فرج اغنية

 ■  الصادق طميش 

 ■  الشاعر : أبوبكر بوحوية 

حفلة فراق!

اسمك ورسمك شتاوي 

مانك هضاك الغالي 

اهفت يا وليد 

انقيمو حفل .. فرقانا تعــالي !
قبل الفجر  ..دونك ِلي جــاي

اختاري لون.. لبسك ماللّيــالي 
وحطِّي اشوي... في وجهك عناي 

وديري ِعِقــد الظم بالّتــوالي 
وحّطي عطر من نفحــة هوااي 

وِفيدك ورد من ُفْسحــة  اشتــالي 
واالخري سيف من جْسرة اعــداي 
جيبي اوراق.. ما صاغت اقــوالي 
وحاِيي  كل   ما لمست  اشفاي 
والبومات.... غّياتي.... وداللــي 

واشري دمع من متجر ابكــاي 
وجيبي اكتاب....قلبك من منــالي 

بعد )الهــاي..( نكتب فيه )بــاي(
وُخطــِّي فيه ...)ذكرى( كنت غالي 

وخودي حــرف..لّول من اسمــاي
وشوفي فووق قمري كيــف عااالي 

وشوفي النجم ِلــ امــَزيِّن سمــاي
وقيسي الُبُعــد.. ياعين الغــزالي 

اقربلك ِلـي ....من بلّة غــالي
ي ارحــالي  امصوقر عزم واموتِّ

وتحتي الصبر ينبع من وطــاااي 
انجــّوب  بيه نقهر في  اجمــالي
انالقي فيه  ديمــا في  خــالي  

يتي اّتــعالــي  امنيــن َعلْي تمِّ
وانا ِعــز راضع في اْلبــاااي 

صار الِبين ...واْعلنت انفصــالي 
وبّدى الحْفـل.... واعــزف يا الّنـاي.

كم من رفق وقت الرخا تلقاهم
و يوم الشدايد قاصرات اخطاهم

ماعد اهناك صداقه
صديق مصلحه ماهو صديق عالقه 

كم من امرار اليوم ريقي ضاقه
اخسارة العمر اللي قضيته امعاهم
صاحب ايبعيك كيف شري الناقه
وما خير تلقي في انجوم سماهم

طيبة القلب اتجيبلك نقناقه
درويش تبداء في حديث ظناهم

شاركتهم ما القيت غير الباقه

و قلت النخوه هي سبايب داهم
انكان الدواء والبعد هو افراقه

انهاجر و نقطع من ايجيب نباهم
لكن العبرة طبعها خناقه

م اللي عليك اغلي تبدا واهم
و ايجنك ايام اتحن لي لمالقه
تدرف ادموع امغير ما تلقاهم

و سترة البيت اتكون هي لرواقه
يستر عرب االجواد من معراهم

اطري كما كليب وقت الناقه
مغدور من عالم انعيش امعهم

الرفق 

خلو الدار وهلها فيها ..علة نا بيش اندوايها
عليه  ــدوج  ال ..نظرت  تميت  روحــي  في  انخرف 

رميت
 متسارق ياعمري بدري ..نين اكبرت ونا ماندري

يانار اكليني بالراحة ..وكلة قش خمود ارياحه
قديم اقرب من حطة ليد ..اقريب ننظر فيه بعيد

كامي عبرة ومساهيكن ..ماوي يالنظار عليكن
ناظر فيه منام ايشيب ..وين انجي للنوم انريب
تبقي طرفة كان غفينا ..لين عزيز منام ايجينا

يــاالي  ..طــروهــم  انسيت  قلت  روحــي  امساهي 
انجليت

 مرة مرة نطري فيهم ..خايف من قولة ناسيهم
خلوهن لنظار ايجضن ..كان بكن ماعاد ايفضن

وال  اسم  رسمك  حورا عطا حر  والمدامع  ورسمك  اسمك 
صورا

راسمك رسم المع اللى راسمك ماهو طامع
واسمك على مسمع أسماع السامع

إال دار دارك دارها امحصورا
وحطك مع عالم سما سواما على علو اعالء ما طلع عالكورا

راسمك ومرك على عالم سما وأوهام
اسمك ومرك كل راس العام
ما مر مره إال صالح امورا
الملهم مع العالم والرسام

ما علمهم كمل إهالل الدورا
الله رسم ودارك علم عالى ... مع العلم

ودارلك إسماع مع الحساس الدم
ودار الدهر الصاعد ودار حدورا
وهم الهما مع الودور أالم عللهم

على المراء هموم وعورا ... راسم أدم وأوالده
كمل مصلح كمل اللى هادم

المصلح صلح أمرا الهادم رادم أسرار سره اطلعه المطمورا
والعلم علم الله دار مرادم مصعد هواء الرواح مالمعمورا

الله رسمهم صورا مع صورا اصور كرمهم
ودار مالكواسا ما اعداد حصرهم

وحور ومالك وكل واحد دورا
وادم وحواء واالمم حررهم والله واحد واالمم مسعورا

الشاعر مراد البرعصى جالس فى بيته وبجانبه ابنه 
الصغير .. وسمعة وهو يتمتم
فقال لة : فيش اتقول ياولد

قال له: نشعر 
قال لة : فيش تقول

قال له: قلت بكا ما طلع غير دموع
قال له : اللى يبكى شن يريد يطلع غير الدموع

قال االبن : قصدى يبكى من غير صوت
اعجبته  البرعصى  مــراد  الكبير  شاعرنا  ان  المهم 

الفكرة ونظم عليها أبيات ولكن بطريقتة الخاصة
بعد دقائق نادى الشاعر ابنه وقال له : قول

بكا ماطلع غير شهيق .. ابشيطة ريق ... انكلي دمعة 
دار دفيق

انكان جيت اتطرق تطريق ... اتجى قرطوع .. القطرة 
قابيته مخدوع

ايتينه بين اوهام فريق ..وخلو انجوع .. الهن ال مرعى 
ال مرتوع

الها   .. اسبوع  ...الفين  والضيق  الوحدة  من  اتنوح 
المجرى ال مقلوع

حسوفه غير الحال رقيق .. ابخلوة بوع ... اداير فوق 
خال مقطوع

ودرد   ... زعــزوع  اال   ... رفيق  شى  مالقيتش  اهجر 

ركاب الهيزوع
ايذرى   ... ايتوع  ..ابرمل  صفيق  دار  اخطفة  اريــاح 

ماخلى مزروع
اميوحه   .. مــلــذوع  وال   .. سبيق  مافيه  تحلف  الها 

قطعات افروع
لفالك ملقاة مغاليق ... علل مسموع ... ابقى لو قرعة 

ولو بالوع
انشد   ... مقطوع  وال   .. ــق  زري بو  ظــارب  من  ابقى 

ماتلقى فية نشوع
اللى شقيوبه   .. البوع  ابعاد   .. اتبزعيق  ليام  خذنهم 

ضاع اضيوع
............

ايقجن   ... اعيون  امفيت   .. مظمون  مطلع شئ  بكا 
كيف ابكا قزون

ان هفت   .. ملسوع  كما   .. واشون  اتطرطيشن  علية 
طار بها مفجوع

انه فيت ابتقبيع اجفون ... ونصبة نوع ..الها مايلقى 
بردة روع

ايمينة   .. .. وكعب اصــروع  بين هــوان وهــون  امدفر 
وايسارة ممنوع

ودلــف   ... الــجــوع  وراة   .. كــانــون  قــدامــه  قـــدم  ان 
الفسفورى وادروع

ال والنبي مانك هضاك الغالي
متبدل عليـــا ياعيــــــون الفالــــــــــي

ال والنبي مانك الغالي لول
حـــال  كـــــــــــل  دايـــــــــــــــــم  حـــال  مـــو 

محـــــــــول
سبحانه اللي تميت نا نسول

ــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا وان ــالي ـــ ـــ ـــ ـــ ــغ عــلــيــك ب
ماترثالــــــــــي

قيسك نسيت ان اسمي المهول
حباس دمعتي والدمع عيني مالـي

اللي وين تجفاني الدار انحول
علي عراكن مقوي عـــزوم جمالــــي

ال والنبي مانك هضاك الغالي
متبدل عليـــــا ياعيـــــون الفالــــــــي

مانك اللي يشقابي
طــــال  كـان  غيابــــــــــي  ويشطه 

غيابــــــــي
االيام غيرنك ملتفت لثيابي

الظـــروف  ع  النشــــدة  ومكثر 
وحالــــي

حسيت من كالمك مو شوي عيابي
ونا نقولك مازلــت في منزالــي
مايغربك شيبي سنين شبابي

ولوية زمانـــي ويـــن مالتوالــــــــي
اللي نحسابه يثقل عليه حسابي

وحتى وهن ايديا والجيوب خوالي
ال والنبي مانك هضاك الغالي

متبدل علـــــيا يا عيـــــون الفالـــــي
مانك هضاك الوافي

بالمحبـــة  ينبـــــض  بوقلــــــب 
صافـــــــــــي

اللي قلتلي يسفو علي السافي

وال نا معاك نروج من معدالـــــي
واليوم ليش يامول لنياب رهافي
ياعيون المسبق رضيت زعالــــي
وبقيتلي عدو ميدان مانك خافي
حتي ان كان ماتقدر عليه قتالـي

مازلت نا لول اسمي المكافي
مايطعمـــــك فيا شيــان خيالــــي
ال والنبي مانك هضاك الغالي

متبدل علــــيا يا عيـــون الفالـــــي
مانك صبي عيوني

فالزمـــــــــــان  عليـــــــــا  متبدل 
الدونـــــــي

انت منعرف بيا ونا عرفوني
اللـــي  والــصــاحــب  بــيــك  عــــداي 

يدنالــــي
مغير ليش ياغالي ظهرت عيوني
تزاين تريد مغير زين افعالــــــي

وين مالدنيا نقصت قانوني
وايام عونهـــــا ردن علـــــي قبالـــــي

تميت اتبرا من غالي وشوني
لليأس بعتني بيعة الشي البالـــي

اليريد يرقد الينسم عوني
بيك وبالك والقاسمــــــــة تاتالــــــــي

واجدين قبلك للجدى خلوني
وجوفي بالهم مااصبح خالــــــــي

مانك عزيز الداني
اسمــــي  شــانــه  فــي  نسيت  الــلــي 

ومكانــــي.

ياريت ايعود اللي ريت 
في وسط البيت 

اعياط امي اهفت يا وليد
ياريت ايعود اللي كان 

الماضي اللي مافيه حسود

اني نجري ونلعب حفيان 
وبلغبرة رجليا سود

وعزمونا عيت الجيران 
غدي عيش ف القصعة هاالعود

الله غالب كنا في حنان 

زمان عدا وكاله الدود
زمان مافيه الشوشان 

اللي يفتن عاالناس حقود
زمان ديما في الحق اتبان 
واليخونوا في الناس اعهود
زمان تكسب كان الشعنان 

وديما بالموجود اتجود
زمان تكسب في معيز وطان 

وعز كسوبتهم في القود
وليهم شيخ اكبير الشان 
وفي الكربة واسع لحدود

ماتروح منه جعان 
عرب حشمة وتفهم في الجود

عرب روزة وليهم ميزان 
عرب ديما تضرب في الرود
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إشراف: محمد السنوسي الغزالي

 ال��ط��ف��ل ال��ج��م��ي��ل ع���ل���ي  اب����ن اإلع���ام���ي 
والفنان التشكيلي عبد الله أبوعذبة وهو 
يدخل عامه السادس نتمنى له مستقبل 

أجمل ووطن أروع ينتظره . 
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نجالء المسالتي

عائشة الشاعري 

اإلعالمي حسام علي 

محمد الكشكري 

بعدسة : عبدالمنعم ابراهيم

توفي اليوم في طرابلس عن عمر 62 عاماً الشاعر الغنائي 
الليبي والكاتب والقاص صالح مصباح عباس بعد معاناة مع 

مرض لم يمهله طويالً
كتب  له  ليبيا  في  األغنية  كتاب  أشهر  من  عباس  صالح 
أشهر  ومن  القصيرة  والقصة   الغنائي  الشعر  في  عديدة 
أغانيه التي كتبها أغاني أحمد فكرون مثل " شباكك ساهر 
مفتوح " و " عابر يازمان " و " وانتظار " و " ياليل سلفني 
فنانون آخرون منهم  أيضاً   له ولحن  " و غنى  ليلة  القمر 
وعبدالقادر  عثمان  وجابر  النصر  وسيف  العالم  يوسف 

الدبري وسعد احمودة وغيرهم  .
رحل "صالح" والتزال ابتسامته وضحكته المتميزة التي تنم 
عن روح شفافة محبة ونفس متألقة مع الحياة والعيش مع 

الناس وتقدير الذوق والفن واألدب .
يواري جثمانه الطاهر في مدينته هون

وداعاً صالح وألهمنا الله الصبر والسلوان ولك مغفرة من 
الله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تحياتي لروحَك

صديقك : عبدالوهاب قرينقو

مشاهد

1فبراير2017 األديب الليبي " صالح عباس " في ذمة الله طفولتنا 

 " "جيك  ترك  الزواج،  من  عاماً   37 بعد 
زوجته " إديث " من أجل سكرتيرته الشابة 
التي طلبت منه أن يعيشا في المنزل الذي 
كان  والذي  زوجته  مع  فيه  عاش  طالما 
يساوي عدة ماليين من الدوالرات. أعطى 
فقط  أيام   3 إديث  السابقة  زوجته  جيك 

للخروج من المنزل .
أمتعتها  تعبئة  في  األول  اليوم  أمضت   
الثاني  اليوم  . في  في صناديق و حقائب 
األمتعة  بنقل  مختصة  شركة  أحضرت 
لجمع أشيائها و إخراجها من المنزل، في 
إلى  األخيرة  للمرة  جلست  الثالث  اليوم 
الشموع،  ضوء  على  الطعام  غرفة  طاولة 
الناعمة  الموسيقى  بعض  وضعت  حيث 
الجمبري  من  مكوناً  عشاء  تناولت  و 

والكافيار. 
و  غرفة  كل  إلى  ذهبت  انتهت  وعندما 
قامت بوضع مخلفات الجمبري المغموسة 
من  قضيب  كل  جوف  في  الكافيار  في 
قضبان الستائر . بعد ذلك قامت بتنظيف 

المطبخ ورحلت. 
الجديدة  صديقته  مع  الزوج  عاد  عندما 
كان كل شيء على مايرام في األيام القليلة 
المنزل  من  تفوح  بدأت  ببطء  و  ا ألولى. 
رائحة كريهة. حاولوا كل شيء من تنظيف 
وفحص  المنزل،  تهوية  و  األرض  ومسح 
الميتة،  القوارض  عن  للكشف  الفتحات 
كما تم تنظيف السجاد ، وُعلّقت معطرات 

الهواء في كل مكان. 
بإبادة الحشرات  ثم تم جلب متخصصين 
اضطرهم  الذي  األمر  الغاز،  باستخدام 
إلى الخروج من المنزل لبضعة أيام. وفي 
الصوف  سجاد  باستبدال  قاموا  النهاية 

بنتيجة  يأِت  لم  ذلك  كل  لكن  الثمين، 
مرضية. 

بعد فترة توقف الناس عن زيارتهم ورفض 
أي عامل يدوي العمل في المنزل، وتركت 
الخادمة العمل. و أخيراً لم يعد بإمكانهم 
قرروا  و  ذلك  من  أكثر  الرائحة  تحمل 
بعد شهر وعلى  إلى مكان آخر.  االنتقال 
إلى  المنزل  لسعر  تخفيضهم  من  الرغم 
النصف، لم يتمكنوا من العثور على مشتٍر 

لمنزلهم النتن . 
انتشر الخبر في جميع األرجاء، وفي نهاية 
المطاف حتى أصحاب العقارات المحلية 
توقفوا عن الرد على مكالمات جيك أخيراً 
من  ضخم  مبلغ  اقتراض  إلى  اضطروا 

المال من البنك لشراء منزل جديد. 
و  أموره  عن  وسألته  بجيك  إديث  اتصلت 
المنزل  بملحمة  أخبرها  أوضاعه، عندئذ 
و  أدب  بكل  له  استمعت  وقد  المتعفن، 
أخبرته أنها تشتاق لمنزلها القديم بشكل 

تسوية  من  للحد  مستعدة  بأنها  و  رهيب، 
الطالق في مقابل الحصول على المنزل.

مع إدراكه بعدم معرفة زوجته السابقة عن 
مدى سوء ونتانة الرائحة وافق على السعر 
الذي كان يشكل 10 % من قيمته الحقيقة 
البيع في  توقع على عقد  أن  ولكن شرط 

نفس اليوم، وقد وافقت إديث. 
محاميه  قام  قليلة  ساعات  غضون  وفي 
بتسليم األوراق. بعد أسبوع وقف جيك مع 
صديقته مع ابتسامة حمقاء على وجهيهما 
تقوم  األثاث  نقل  شركة  يشاهدان  وهما 
 ، كل شيء  أقصد حرفياً   ، كل شي  بنقل 
إلى منزلهم الجديد بما في ذلك " قضبان 
أنثى راقية بفكرها .. وليست   !! الستائر 

تلك التي تفقد الحياة ألجل شخص !
 القصة حقيقية ، وقد اسُتضيفت " إديث 

."Discovery" في برنامج "
في  اإلبداع   " الحلقة  عنوان  كان  حيث 

االنتقام.

اإلبداع في االنتقام

أبُُث إليك أوجاعي
و ُمَر نحيُب أحزاني 
فأال يا قلُب ال تجزع 
و أال يا عيُن ال تبكي 

فال حزٌن يليق بهم 
و ال دمٌع ُيطفئ حريْق 

أجفاني أنادُم غيظي و ال أشكو 
من ضعٌف و ال هٌم أنا المظلوم ُ
يألمنى أنكسُر النفِس بسجاني

فأخبرني هل يشكو سجيُن العشق
غير الشوق و شوقي َجناحي و زنزاني

أوجاعي 

1
خــلــيــهــم يــمــرحــوا 
ويــــــــذبــــــــحــــــــوا 
والجمل  الحروف 

والفواصل
سيبويه لم يورثني 

غير حرق الدم
ماذا أفعل لكائن عندما أنبهه إلى هفوة 
ــقــول لــي عــلــى الـــخـــاص: عــــارف بس  ي

مقصودة. 
بعدها تبت وحسنت توبتي ونوبتي  

2
ولذلك  ويسارا  يمينا  التلتفت  الضباع   
فهي تلف حلزونيا حول نفسها إذا أرادت 
أن تكتشف شيئا ما حولها .وتظل تدور 

حتى تجد ضالتها .
هذه الثدييات الغريبة.الغبية دائما تظن 

أنها الوحوش الوحيدة في الغابة 
3 

 في العادة فإن الحوارات الجانبية على 
أكواب الشاي هي التي التظهر للعلن رغم 

أنها األصل تحت الطاوالت.
تشرشل

4 
شلة التعفف والتأفف والتواضع الزائف 

في العلن 
يتقاسمون الوطن في السر

إنها من الحرب الثقافية اآلتية المحالة 
يا أبا الحكم 

5 
النخب  على  المحسوبين  حتى  لألسف   
..تأسرهم الهوية تحت طائلة كل ما لنا 
افرنجي..وكل افرنجي يتعلق بهم ........  

برنجي رغم أن الزمن قد تجاوزهم 
رغم أن العالم قد أصبح قرية صغيرة

فمايزالون يجلسون على حواف المقاهي 
وأرصـــفـــة األوهـــــام يـــوزعـــون بــطــاقــات 
المختلفة  والتصنيفات  الثقافي  الغفران 
السذج  وحولهم  الباهتة  واالعــتــرافــات 
العنكبوت   ركن  في  مايزالون  المنبهرون 
سراق  عن  عبارة  إليهم..وهم  ينصتون 

مفردات فاقعة.
فاتكم القطار فقد أسقط أورامكم شباب 
ويمزقون  الكلمة  يعانقون  الـــورود  مثل 

صور الكهنة في كل مطلع شمس.
فاتكم القطار

كرطونكم معاش عندا سوق

 ق ق ج
 َتتمادى.. ُتداعب ِشفاهي بإبتسامة،
ُتخبرني أنها ُتعجبني، تجذبني إليها،

إطــالق  مني  تطلب  لتبنيها،  تدعوني 
العنان لمكنوناتي ولها.

تقنعني بتنفيذها .. "ِفكرٌة ما".

كــنــت بــصــدد إعــــداد تــقــريــر عــن معاناة 
أمام  االزدحــام  مع  المستمرة  المواطنين 
وسط  في  الــواقــع   ) الصحاري  )مصرف 
قعيد  منطقة  في  بالتحديد  سبها  مدينة 
الواسع و تصادف وجودي هناك  بالشارع 
)إبراهيم محرز( عضو  السيد  مع حضور 
لجنة  برئاسة  المكلف  و  البلدي  المجلس 
الكاميرة  . يبدو بأن وجود  المالية  األزمة 
أثار حفيظة البعض  فعند وصولنا للباب 
عدد  حولنا  تجمهر  للمصرف  الرئيسي 
كبير من المواطنين الغاضبين  الذين منعوا 
للسب  وتعرضنا  المصرف  إلــى  دخولنا 
افتكاك  البلطجية  بعض  وحــاول  الشتم  و 
ننقل  ال  أنــنــا  بحجة  والــمــايــك  الــكــامــيــرة 
جئنا  أننا  و  لمعاناتهم  الحقيقية  الصورة 
الجوانب  إظهار  و  المصرف  عمل  لتلميع 
االيجابية فقط وكاد أن يتطور الوضع إلى 

شجار لوال تدخل بعض األصدقاء .
في  فيها  أكــون  التي  األولــى  المرة  ليست 
صدام مباشر مع الناس و أعتقد بأنها لن 

تكون األخيرة بحكم عملي .

مهنة المتاعب 
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إشراف: خالد القاضي 

يخوض فريق األهلي طرابلس " ممثل كرة القدم الليبية " 
هذا اليوم األحد أول مباراة له في الدور التمهيدي أمام 
فريق "وال ستارز" الغاني، ضمن ذهاب منافسات دوري 
بالعاصمة  المباراة ستقام   . القدم  أبطال أفريقيا لكرة 
بتوقيت  الرابعة مساء  الغانية )أكرا( على تمام الساعة 
من  الـــ29  في  بتونس  اإليــاب  مباراة  تقام  فيما  ليبيا، 
يوم  عاد  قد  طرابلس  األهلي  فريق  وكــان  الشهر  نفس 
معسكره  أكمل  أن  بعد  طرابلس  إلى  الماضي  الجمعة 
التحضيري القصير في بتونس لمدة عشرة أيام أجرى 
خالله مباراتين وديتين، تعادل في األولى مع األفريقي 
دون أهداف، وفقد الثانية مع نادي الصفاقسي بهدف 
األهلي  نــادي  نــادي  فريق  بعثة  وتوجهت  مقابل  دون 
متن  على  غانا  إلــى  الماضي،  الخميس  يــوم  طرابلس 
األهلي  نــادي  وذكــر مصدر  من طرابلس  طائرة خاصة 
طرابلس أن المعسكر الخارجي للفريق كان فرصة لرفع 
الفريق،  عناصر  بين  والتجانس  البدنية  اللياقة  معدل 
والــتــجــارب  الخطط  مــن  عــدد  تطبيق  ــى  إل بــاإلضــافــة 

والخيارات التكتيكية لمواجهة المنافس الغاني في دوري 
أبطال أفريقيا. واستأنف فريق األهلي طرابلس، أمس 
الجماهير  حضور  في  النادي  بملعب  تدريباته  األحــد، 
السفر  موعد  قبل  الالعبين  معنويات  ورفــع  لمساندة 
وانطالق البطولة األفريقية  -طاقم تحكيم من ليبيريا 
يدير لقاء األهلي طراباس أسند االتحاد األفريقي لكرة 
لقاء  إلدارة  ليبيريا  من  تحكيم  طاقم  "الــكــاف"   القدم 
األهلي طرابلس مع اولستارز الغاني ، وطاقم الحكام هم 
: جيري يكيه  والمساعدين ايليشا جونسون  ،وجونسون 
.فيما  رابعا  روجيرز حكما  والحكم جيورجي   ، جاربتيا 
أسندت مهام المراقبة للغامبي "عبدالله جالو".فيما كلف 
"الكاف" طاقم تحكيم مصري الداراة مباراة اإلياب والتي 
 19 إلى   17 من  الفترة  خالل  بتونس  تقام  أن  ينتظر 
األسماء  من  المختار  الطاقم  ويتألف   . الجاري  فبراير 
اآلتية : محمد معروف ، ويساعده أيمن دجيتش ، وضياء 
.وسيراقب  رابعا  أمين محمد حكما  والحكم  السكران، 

المباراة قدري صالح من تشاد .

أصــــبــــحــــت قــضــيــة 
انـــتـــخـــابـــات اتـــحـــاد 
الـــكـــرة هـــي الــشــغــل 
ــوســط  ــل ـــشـــاغـــل ل ال
بالدنا  في  الرياضي 
حديث  فال   ، قاطبة 
سوى عن  االنتخابات 
ــــؤول  ومـــــا ســـــوف ت

الذي  الحالي  المجلس  إليه ومن سيخلف 
سجل انجاز تاريخي واحد منذ توليه دفة 
الوطني  منتخبنا  بتتويج   ، ليبيا  في  الكرة 
التي  األفريقية  الشان  ببطولة  للمحليين 
أقيمت في الغابون عام 2012 ومع إعالن 
اقتراب  ومع  للمرشحين  النهائية  القائمة 
لمناصب  االنتخابات  ذروة  تشتد  الموعد 
التودد  ظــاهــرة  وأصبحت  الــكــرة   اتــحــاد 
إلى األندية لكثير من المرشحين من أجل 
كسب أصواتها.وبالرغم من أن القرار األول 
واألخير في تعيين المجلس القادم هو بيد 
العمومية  الجمعية  تعقد  عندما  األندية 
بمدينة طبرق  صباح يوم االثنين الموافق 
ال27 من فبراير الجاري حيث أن الوسط 
تؤول  سوف  ما  وينتظر  يرتقب  الرياضي 
إليه "دراما" االنتخابات التي نعتبرها شيء 
جميل وحالة صحية جيدة تقع على كاهل 
صاحب  المناسب  الرجل  اختيار  الجميع 
الفكر والخبرة والكفاءة  ويجب البعد عن 
الخواطر والعواطف ألن الوطن والرياضة 
الشخصية  المصلحة  مــن  أكــبــر  الليبية 
وبالتالي على الجمعية العمومية أن تختار 
القادمة  المرحلة  لقيادة  واألصلح  األكفأ 
صادقين  يــكــونــوا  أن  المرشحين  وعــلــى 
لمستقبل  تصوراتهم  وضع  في  وواقعيين 
الكثير  ينقصها  الزال  التي  الليبية  الكرة 
ــتــي تشهده  فــي ظــل الــتــطــور الــكــبــيــر ال
الرياضة العربية واألفريقية  على الجمعية 
العمومية أن تتحمل المسؤولية وأن تختار 
المقبلة  المرحلة  ألن  والمناسب  األفضل 
مرحلة  وهــي  آخـــر،  شــيء  أي  تحتمل  ال 
بطوالت وانجازات يتعطش إليها الجمهور 
الذي أصبح متشوقا  ليبيا   الرياضي في 
أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية انجازات 
وتفوقوا  سبقونا  التي  الجوار  بدول  أسوة 
والحضور في  البطوالت  علينا في حصد 
النهائيات القارية والعالمية . إن انتخابات 
والطموح  الــواقــع  بين  الــقــدم  كــرة  اتــحــاد 
على  الرياضي  الوسط  في  الرضا  رغــم 
دهاليز  في  ويجري  جــرى  ما  بواقع  علم 
آليات  فــي  والمتحكمين  ــقــرار  ال صــنــاع 
انــتــخــاب أعــضــاء االتــحــاد الــقــادم ليس 
الواقع  هــذا  أن  حيث   ، المباركة  إال  لنا 
ومعروف  والوفاق  الخصخصة  على  قائم 
للدورة  القادمين  مسبقا من هم األعضاء 
المرشحين  لجميع  االحترام  مع  القادمة 
إلى  بالوصول  نطمح  المجبر  رضانا  ومع 
الوجه  تعكس  ومفتوحة  حــرة  انتخابات 
يكون  أن  ونأمل  للديمقراطية  الحقيقي 
الرياضي  الفكر  يحمل  الــقــادم  المجلس 
الذي سينهض بالكرة الليبية في المستقبل 
المجلس  وعلى  المرجوة،  الغايات  ويحقق 
بالمنتخبات  االهتمام  مسؤولية  المنتخب 
الوطنية وباألندية ألنه القاعدة في تحقيق 
المنجزات، ويجب إعطاء األندية حقها من 
والوقوف  والمعنوية  المادية  اإلمكانيات 
ألن  وكبيرة،  صغيرة  كل  لمعرفة  بجانبها 
قوة  فــي  ايجابيا  ستنعكس  األمـــور  هــذه 
الليبي  الـــدوري  تطوير  وبالتالي  األنــديــة 
إنتاج  في  يسهم  ســوف  مما  قوته  وزيــادة 
العبين متميزين يكون لهم شأن كبير في 
نتمنى  الختام  فــي  الليبية  الــكــرة  تطوير 
مبني  واختيارها  األندية  ترشيح  يكون  أن 
على أسس سليمة ومن أجل الكرة الليبية 
الضيقة  واالنتماءات  العالقات  عن  بعيدا 
التي ال تخدم بالمطلق المصلحة الوطنية 
، والرياضية فمن أجل ليبيا الغالية يجب 
العامة على المصلحة  أن نقدم المصلحة 

الشخصية.

اختاروا األكفأ واألصلح
حد

ل أ
ك

األهلي طرابلس يبدأ مشواره األفريقي بلقاء "وال ستارز" الغاني   خالد القاضي

المنتخب  مواجهة  في  الوطني  منتخبنا  القدم  لكرة   " الشان   " للمحليين  افريقيا  كأس  قرعة  أوقعت   
الجزائري في تصفيات كأس إفريقيا لالعبين المحليين لنسخة 2018م المقررة مرحلتها النهائية في 
مباراة  الماضية.  األيام  خالل  ليبروفيل   الغابونية  بالعاصمة  سحبت  التي  القرعة  عملية  حسب  كينيا 
الذهاب بين المنتخبين ستقام بالجزائر ما بين 11 و 13 أغسطس 2017 فيما بينما تقام مباراة اإلياب 
ما بين 18 و 20 أغسطس 2017. أما اللقاء الثاني للمنطقة الشمالية فسيجمع بين منتخبي مصر و 

المغرب، علما بأن مصر تشارك ألول مرة في هذه المنافسة. 
التي  للمحليين  إفريقيا  لكأس  النهائية  للمرحلة  مباشرة  المزدوجة  المباريات  بهذه  الفائزان  ويتأهل 
تحتضنها كينيا من 11 يناير إلى 2 فبراير 2018 بحضور 16 منتخبا موزعا على أربع مجموعات. 
ويشارك في النسخة الجديدة لدورة 2018 49 بلدا من أصل 54 بلدا أعضاء في االتحاد االفريقي 
لكرة القدم )الكاف( . يشار إلى أن أول بطولة أقيمت لالعبين المحليين الشان التي أقيمت سنة 2009 

بمشاركة 8 فرق فقط هي سابقة أولى منذ بعث هذه المنافسة عام 2009. 
ولم تشارك في تصفيات نهائيات 2018 بلدان الرأس األخضر و جمهورية إفريقيا الوسطى و اريتريا ، 
وتشاد وتونس . وكان المنتخب التونسي المتوج باللقب في النسخة الثانية لعام 2011 بالسودان قد فضل 

االنسحاب من تصفيات عام 2018 بسبب "كثافة الرزنامة"

ليبيا في مواجهة الجزائر في كأس أفريقيا للمحليين 

للمنتخب  الفني  " المدير  الدامجة  تحدث السيد "جالل 
"صحيفة  بــه  خــص  تصريح  فــي  الــقــدم   لــكــرة  الوطني 
قائال  القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  عالقته  ،عن  فسانيا" 
عن  ــدامــجــة"  "ال وعــبــر   ، عملية  بــاالتــحــاد  عالقته  إن 
االتحاد  قبل  للمنتخب من  الدعم  انعدام  بسبب  استيائه 
يساهم  أن  المفترض  من  أنه  إلى  مشيراً   ، للكرة  العام 
كال من الحكومات وشركات الرعاية ورجال األعمال في 
الدامجة  وأضــاف  البالد  لكل  منتخب  ألنه  الفريق  دعم 
المنتخب  أداء  لتطوير  مكثفا  برنامجا  هناك   " يقول 
القادمة  االستحقاقات  في  القوية  المنتخبات  لمقارعة 
"وعن حظوظ المنتخب في تصفيات كأس العالم تحدث 
الدامجة بواقعية.قائال "إن حظوظنا ضعيفة خاصة أننا 
نلعب خارج أرضنا ولكن سنقاتل على حظوظنا وعن آمال 
 2019 أفريقيا  كأس  تصفيات  في  المتوسط  فرسان 
التي أقيمت قرعتها قبل يومين ووقع المنتخب الليبي في 
 : من  كال  منتخبات  جانبه  إلى  تضم  حديدية  مجموعة 

نيجيريا ،وجنوب أفريقيا ، والسيشل .

 ، تطور  الكل  وسهل  يوجد صعب  ال  "إنــه  الدامجة  قال 
ونحن لألسف ال توجد إمكانيات لتطبيق برنامج التطور 
بعون  كلمة  لنا  ستكون  اإلمكانيات  بعض  توفرت  وإن   ،
فمنتخبنا   ، الــقــادم  أفريقيا  لكأس  نترشح  ال  ولــم  الله 
واختتم   ، األفريقية"  المنتخبات  باقي  عن  شأنا  يقل  ال 
الدامجة حديثه مشددا على دور اإلعالم قائال إنه يجب 
المسؤولين عن  الضغط على  دور في  يكون لإلعالم  أن 
 ، الجميع  منتخب  ألنه  المنتخب  لدعم  الليبية  الرياضة 
وألنه أفضل رسالة بالداخل والخارج ، فكرة القدم عنوان 
المحبة والسالم وبها يجتمع الليبيون .يشار إلى أن جالل 
بالمنتخب  الفني  الجهاز  مسؤولية  تولى  قد  الدامجة 
الذي  كليمنتي"  "خافيير  األسباني  للمدرب  خلفا  الليبي 
أقيل بعد الخسارة المهينة أمام الكونغو برباعية نظيفة 
المنتخب  فيها  يتذيل  التي  العالم  كأس  تصفيات  ضمن 
الليبي مجموعته برصيد خال من النقاط بعد خسارتين 
أيضا  تضم  التي  المجموعة  في  وتونس  الكونغو،  أمــام 

منتخب غينيا .

جالل الداجمة مدرب منتخبنا الوطني "لف�سانيا" :  

ال يوجد دعم للمنتخب .. وحظوظنا في التأهل "للمونديال" ضعيفة

خاص : فسانيا / محمود بن مصباح 

أحـــــرز فـــريـــق نـــــادي الــنــصــر 
السلة  لكرة  ليبيا  كأس  بطولة 
بعد  تاريخه،  الثالثة في  للمرة 
االتحاد  نادي  فوزه على فريق 
نقطة  مقابل 57  بنتيجة 62 
التي  النهائية  الــمــبــاراة  فــي   ،
الــكــبــرى  بــالــقــاعــة  جمعتهما 
بطرابلس  الرياضية  لأللعاب 
ــاء الــمــاضــي .  ــثــالث مــســاء  ال
لكرة  النصر  نادي  فريق  وكان 
السلة قد أحرز خالل الموسم 
 2016-2015 ــريــاضــي  ال
دوري  وبطولة  السوبر،  كــأس 
الدرجة األولى ، وكأس ليبيا .

سلة النصرتتوج بطولة كأس ليبيا 
أعلنت لجنة االنتخابات باالتحاد الليبي لكرة القدم 
عن أسماء كل من يحق لهم خوض انتخابات مجلس 
اإلدارة بكل مناصبه، وذلك في اجتماعها الذي عقدته 
بمدينة البيضاء وتقدم لمنصب رئيس االتحاد سبعة 
مرشحين هم "عبد الباري علوان  واألمين بك وجمال 
وعبد  العوامي  وصالح  الشوشان  وجمعة  الجعفري 
المطلب ثابت وأنور الطشاني"وتقدم لمنصب النائب 
عبدالحكيم  و  الككلي  الفقيه،وناجي  "محمد  األول 
الثاني  النائب  أما  منصور"  وعبدالقادر  الشلماني، 
فتقدم لشغل منصبه كل من "هشام فطيس، وحسين 
حبيب و محمود العلوص"و سيخوض المنافسة على 
مقاعد عضوية اتحاد كرة القدم والمجلس التنفيذي 

جموم،  ونــوري  بنور،  عبدالرؤوف   : هم  25 عضوا 
امحمد  وحبيب  البوسيفي  حسين  الــديــب  وسعد 
االســود  وبوعجيلة  شعيب،  وفــرج  ماضي  وأشــرف 
وعلي المشمر وعبدالفتاح زكري  وابريك اقحيزان 
ومحمد شعيب و نبيل مصباح  ومفتاح غيبه وهشام 
وعــمــاد  عــبــدالــلــه  عــبــدالــلــه وضـــو  وأحــمــد  الشينو 
ومجدي  القزه  ويونس  الشبلي  وإبراهيم  الشاوش 
القطراني وعمر  الساعدي، وحسين  شعيب وصالح 
عبدالرحمن.  ومحمد  الشماخي،  وزكريا  الخفيفي، 
وستتحول اللجنة إلى مقر االنتخابات المقرر لها 27 
االستعدادات  إلتمام  طبرق،  بمدينة  الجاري  فبراير 

النعقاد الجمعية العمومية لالتحاد.

7 مرشحين يتنافسون على رئاسة اتحاد الكرة 
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مياه دافئة ... وحكومة متواطئة!
تحمل  أن  الطبيعي  ال��وض��ع  ف��ي  يمكن  ك��ان 
االقليمية  ومياهنا  البحرية  شواطئنا  لنا 
كبقية  النفط  عن  بديلة  ثروات  واالقتصادية 

شعوب العالم .
نكون  أن  ينبغي  ك��ان  ال��ظ��روف  أس���وأ  وف��ي 
عليها  المطلقة  سيادتنا  فرض  على  قادرين 
التي  االستعمارية  األط��م��اع  م��ن  وحمايتها 
بدأت تتخذ أشكاال عدة من عبور المهاجرين 
األسماك  ،بمراكب صيد  م��رورا  أوروب��ا  إلى 
مجاورة  ودول  البلقان  وحتى  آسيا  من شرق 

استباحت ثرواتنا البحرية 
أمرنا  زم���ام  نمتلك  أن��ن��ا  ل��و  ب��اإلم��ك��ان  ك��ان 
الحربية  ال��ب��وارج  دخ��ول  اعتبار  ومقدراتنا 
إعالن  االقليمية  مياهنا  عمق  إلى  األجنبية 
الوطنية  السيادة  على  وت��ع��ٍد  صريح  ح��رب 
وق���رار  حقيقي  ض��ع��ف  ل��ح��ظ��ة  ف��ي  لكننا 
سيادي مشتت غضينا البصر وانشغلنا بهمنا 

الداخلي وصراعنا على السلطة.
 وت��رك��ن��ا ل��وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة االي��ط��ال��ي وضع 
ال��ل��م��س��ات اأخ���ي���رة ل��وث��ي��ق��ة ت��ف��اه��م أش��ب��ه 
على  تفرض  التي  التفاهم  بوثائق  ماتكون 
،بمساعدة  واالحتالل  للهزيمة  تعرضت  دول 

حكومة متواطئة مع االحتالل .
منذ 2004 كانت إيطاليا تسعى إلى إقامة 
مركز إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
في ليبيا ولم يتسن لها ذلك أن الدولة كانت 

قوية إال أن هذا المشروع أو الحلم االيطالي 
تبين  أن  بعد  السياسية  الواجهة  إل��ى  ع��اد 
لالتحاد األوروبي أن ليبيا الضعيفة المشتتة 

باتت جاهزة لقبول مشروع االستيطان.
على  التوقيع  وقبل  الوفاق  حكومة  على  كان 
أن  يجب  ال  أن��ه  ت��درك  أن  التفاهم  م��ذك��رة 
والمعاهدات  االتفاقيات  من  إيطاليا  تتنصل 
وخصوصا  السابق  النظام  مع  أبرمت  التي 
معاهدة الصداقة والشراكة التي تم توقيعها 

في بنغازي في 2008.
الليبيين  للمتضررين  تعويضات  تشمل  والتي 
من األلغام  التي زرعتها إيطاليا لمنع دخول 
التعويضات  وكذلك  ليبيا  إلى  المحور  دول 
عن الحقبة االستعمارية التي قدرت بخمسة 

مليار دوالر في شكل استثمارات .
ورقة  أن  تدرك  أن  الوفاق  حكومة  على  كان 
بيدها  المهاجرين األفارقة هي ورقة ضغط 
على أوروب��ا ال أن تصبح ورقة ضعط عليها 
وتحول ليبيا إلى مركز إيواء لهؤالء المهاجرين 
مما سيكون له تأثير على النسيج االجتماعي 

ويهدد الوضع الديموغرافي  .
كما أن التوقيع على هذه المذكرة من الجانب 
دولة  كونها  صفة  إيطاليا   عن  ينفي  الليبي 
عبور للمهاجرين إلى الشمال االوروبي وبذلك 
النتائج وااللتزامات  نكون وحدنا من يتحمل 

الدولية المترتبة على هذه اال تفاقية .

ال����ك����وادر  ت���أه���ي���ل  إن 
البشرية ،بمراكز اإليواء 
المشار إليها في مذكرة 

التفاهم وتوفير ماتحتاجه من مرافق صحية 
وأدوية ومعدات هي خير دليل على أن هذه 
يعني  مما  للتطوير  وقابلة  ثابتة  ال��م��راك��ز 
بالمشبرخ توطين المهاجرين في دولة يراها 
للنهوض  قابلة  وغير  منهارة  دولة  األوربيون 

في المستقبل القريب.
من  لكن  ال��دول��ي  القانون  ف��ي  خبيرا  لست 
المذكرة تؤكد  القراءة السياسية لهذه  خالل 
القوي  الطرف  هو  االيطالي  الجانب  أن  لي 
وقد استطاع أن يملي شروطه وفق المصالح 

العليا أليطاليا .
 آخذين في االعتبار الثمن الذي قدمته من 

دعم ومساندة للثورة الليبية
الشخصي  المستوى  وعلى  األحوال  كل  وفي 
فقد  ه��ذه  التفاهم  مذكرة  من  مستاء  لست 
تأتي حكومة وطنية أخرى وطنية لتلقي بهذه 
الشواطي  مقابل  البحر  عرض  في  المذكرة 
االلتزامات  بكل  روم��ا  تفي  حتى  االيطالية 
والصداقة  الشراكة  معاهدة  على  المترتبة 
أقوى  الدولية  المعاهدات  بأن  مني  اعتقادا 
حكومة  م��ع  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رات  م��ن  بكثير 
تواطأت على السيادة الوطنية دون أن تدرك 

حجم التبعات. 

عبد الرحمن جماعة سالم البرغوثي

في  وال��م��وت  ش��دق  في  الحياة 
الليبي  ي��ق��ول��ه��ا  ك��ل��م��ة  ش����دق، 

عندما يفرح في زمن الحزن، وعندما يضحك في 
بين  من  لحظة صفاء  ينتزع  وعندما  البكاء،  وقت 

ثنايا الكدر.
هما شدقان ال غير.

وال  نلوكها  نستسيغها،  وال  نمضغها  للحياة،  شدٌق 
نتلذذ بها، نبتلعها وال نهضمها.

بأنيابه،  ويمزقنا  بثناياه،  يقطعنا  للموت،  وش��دٌق 
ويهرسنا بأضراسه.

هنا، ُيوجد إنسان بائس يستغفر الله إذا ضحك من 
قلبه وبكال شدقيه.

لكنه ال يستغفر إذا عبس في وجهك!
هما شدقان ال غير.

ار تعيس،  شدٌق نفخته الهموم حتى صار كشدق زَمّ
وال  مزماره،  أنغام  تطربه  وال  العرس،  ُيفرحه  ال 
وإنما  رقصهم،  وال  الحاضرين  تصفيق  ُيسعده 

ُيفرحه وُيطربه وُيسعده ما يقبضه من أجر.
وشدٌق ضامر يابس مفشوش مضمحل، نهرب إليه 
بين الفينة واألخرى لنبحث فيه بالمجهر عن حبات 

سعادة، أو ذرات فرح، أو بقايا أمل.
طابور  األول  ال��ش��دق  ف��ي  غير  ال  ش��دق��ان  هما 
المصرف، وطابور المخبز، وطابور الغاز، وطوابير 
أخرى مع كل نقطة تفتيش تخلع عندها ما تبقى 
لك من كرامة وعزة نفس واحترام، لتتمكن من رؤية 
أبنائك مرة أخرى وفي الشدق اآلخر ترٌف موعود، 
ممنوع  عليه  مكتوٌب  مسدود،  وباب  مفقود،  وأمل 
في  والموت  ش��دق  في  الحياة   ، البائسين  دخ��ول 
شدق ، نقولها لنبرر الفرح، أما الحزن فهو األصل، 

واألصل ال ُيبرر!
شذوذ  السعادة  ألن  السعادة،  عن  لنعتذر  ونقولها 
والموت  ش��دق  في  الحياة   ، التعاسة  قاعدة  عن 
فم  واح���د،  ف��ٍم  ف��ي  يلتقيان  لكنهما   ، ش��دق  ف��ي 
المواطن المنكوب، حتى ال يختلي بالحياة دون أن 
يكون الموت ثالثهما، وحتى ال يختلط بالفرح دون 
حجاب، وحتى ال ُيالمس األمل بال حائل، وحتى ال 

ُيسافر إلى مستقبله بال محارم ماضيه!

ال��ح��ي��اة ف���ي ش��دق 
والموت في شدق!

الخميس   فسانيا"   صحيفة"  نظمت 
إدريس  األستاذ  الراحل  لتأبين  حفالً 
الثقافي  البيت  قاعة  في  المسماري 
من  لفيف  بحضور   ، سبها  ،بمدينة 
والمهتمين  والمثقفين  اإلع��الم��ي��ي��ن 

بالشأن الثقافي بالمدينة .
وبدأت االحتفالية بكلمة الصحيفة التي 
ألقاها اإلعالمي عبد المنعم الجهيمي  
نؤبن فقط  نحن ال   ": فيها  والتي جاء 
قيمة أدبية وثقافية ووطنية رحلت عنا 
مجتمعون  هنا  نحن  ال��ي��وم   ، وغ��اب��ت 
لمحاولة إرساء وتأكيد ثقافة الوفاء بين 
المحبة  بين رسل   ، واألدب��اء  المثقفين 
وسفراء األوطان ، رغم كل اختالفاتنا 
جراحنا  رغم   ، توجهاتنا  مختلف  رغم 
التي ال تزال تنزف إال أننا اجتمعنا هنا 
لنثبت للجميع أن الوطن باق، أن الوطن 
،الوطن أصدق  الوطن أعمق    ، أعظم 
،ب��م ال��وط��ن أك��ث��ر وف���اء ألن��ه يستحق 

الوفاء.
المسماري  إدري��س  الراحل  وأض��اف:" 
الجنوب  صحيفة  فسانيا  عرفته  كما 
التي احتواها وهي في بداياتها ، وقدم 
لها دعماً ال محدود ، حيث آمن بقدرة 

صحافٍة  دع��ائ��م  إرس���اء  على  شبابها 
مهنيٍة في منطقة بعيدة كل البعد  عن 
تخذله  فلم   ، القرار  أصحاب  اهتمام 
في  ال��ل��ه  رح��م��ه  ب��ه��ا  وأش����اد  فسانيا 
مختلف لقاءاته وكانت مصدر فخره ".

النبيلة  والمواقف  الذكريات  وت��اب��ع:" 
التي تشترك فيها فسانيا مع المتواضع 
واألدي��ب  المثقف   ، الوطني   ، الراقي 
إدريس المسماري  ال تكاد تحصى وال 
تعد لكن المقام ال يتسع لسردها هنا ، 
أخيرا لروح الراحل السالم والطمأنينة 
الصبر  جميل  محبيه  ولجميع  والخلود 

والسلوان ".
و قال  خالد بن سلمى  فنان تشكيلي:"  

فسانيا  الشكر لصحيفة  بجزيل  أتقدم 
التي اتسمت بالوفاء بحق رجال الوطن 
كذلك   الصحفيين  وبحق  التأبين  في 
المسماري  إدري���س  األس��ت��اذ  وخ��اص��ة 
حق  ف��ي  التأبين  و  الشكر  وكلمات   ،
من  أعطى  ال��ذي  وهو   ، قليلة  الراحل 
وق��ت��ه وس��ن��ي��ن ع��م��ره ل��ل��وط��ن ، فحلم 
بوطن سعيد ، وحلم أن تكون الصحافة 
منبرا  وليست   ، للوطن  خالصاً  منبراً 
 ، والقبليين  والحزبيين  للسياسيين 
يملك  ما  كل  للوطن   أعطى  رج��ل  هو 
م��ن إح��س��اس ووق���ت وش��ع��ور ، رح��م 
وشكر سعي   ، المسماري  إدري��س  الله 
الذي  البيرق  ه��ذا   ، فسانيا  صحيفة 

أتمنى أن أكون أحد أعضائه ، و أتمنى 
نفوس  ف��ي  ك��ب��ي��رة  فسانيا  ت��ك��ون  أن 
سبها  ف��ي  والصحافيين  اإلعالميين 

والجنوب عامة.
أض���اف :” أن��ا ال��ي��وم أك���اد أج���زم بأن 
فسانيا روحي  ، واليوم الذي ال أزورها 
أشعر بشيء ينقصني ، أتمنى أن أنضم 
، وأتمنى أن أكتب ولو  ألسرة فسانيا  
يعتبر  فهذا  فسانيا  في  صغيرة  عبارة 

وساماً على  صدري ".
وت���وال���ت ك��ل��م��ات ال��ت��أب��ي��ن م��ن جملة 
الثقافة  م��ن رج���ال  ال��ح��اض��ري��ن وه��م 
بالمنطقة الجنوبية عامة وسبها خاصة 
، حيث ألقاء كلمة المثقفين المسرحي 
الكبير  حمادي ألمدربي  و وألقى كلمة 
بالمنطقة  واإلع��الم��ي��ي��ن  الصحفيين 
بن سلمى     عادل  اإلعالمي    الجنوبية 
نقيب اإلعالميين والصحفيين الليبيين 

سابقاً.
وشهادة  درع  فسانيا  صحيفة  وقدمت 
تكريم لروح الراحل و عرض في نهاية 
مسيرة  ت��ن��اول  م��رئ��ي  ش��ري��ط  التأبين 

الفقيد مع صحيفة فسانيا .
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فسانيا: زهرة موسى




