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أسبوعية شاملة تصدر كل إثنين تطبع برعاية الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني 

هل ستنجحُ عملية إحياء الجيش 
في الجنوب هذه المرّة ؟                            

تحركات جيدة آلمر المنطقة العسكرية للمنطقة 
عمله  بمهام  تكليفه  من  قليلة  أيام  بعد  الجنوبية 
ف��ي ط��ي��ات��ه عديد  ال��ج��دي��دة،  وح��دي��ث يحمل 
األرض  ع��ل��ى  ج���ّدي  بعمل  ال��م��ب��ش��رة  ال��رس��ائ��ل 
كّماً  الموجودة  المسلحة  ال��ق��وات  إحياء  إلع��ادة 
                                                                                                                                           . ال��ج��ن��وب��ي��ة  المنطقة  ف��ي  ك��ي��ف��اً  وال��م��ن��ق��رض��ة 
هو  وإن��م��ا  للحدث؛  استباقاً  ليس  ال��ك��ام  ه��ذا 
التحركات  خ���ال  م��ن  لمسناه  م��ا  ع��ل��ى  تعليق 
في  ون��ب��ق��ى  العسكرية  المنطقة  آلم���ر  األول����ى 
نستطيع  لكي  القادمة  الفترة  في  أعماله  انتظار 
                                                                                . واق��ع��ي��ة  أك��ث��ر  بشكل  ونقّيمه  عليه  نحكم  أن 
بالتجارب  التذكير  إلى  بحاجة  لسنا  هنا  ونحن 
فيها  ت��وال��ى  وال��ت��ي  السابق  ف��ي  عايشناها  التي 
 " الجنوبية  المنطقة  على  العسكريون  األم���راء 
من  يتمكنوا  أن  دون   " الحالي  اآلم��ر  بينهم  ومن 
منهم،  مطلوباً  ك��ان  م��ّم��ا  األدن���ى  ال��ح��د  تحقيق 
بُخّفْي  المنطقة  خ��ارج  من  ال��واف��دون  ع��اد  حيث 
أبناء  من  تكليفهم  تم  من  اختفى  بينما  ُحَنْين، 
                                                                                           . الفشل  مستنقع  ف��ي  غ��رق��وا  أن  بعد  الجنوب 
ال��م��ه��م ف��ي ه���ذا األم���ر ه��و ض����رورة أن ي��درك 
في  العسكرية  المنطقة  آم��ر  نجاح  أن  الجميع 
مهمته " بصرف النظر عن تبعيته " يبقى مرهوناً 
الجيش  منتسبي  م��ن  اآلالف  ت��ج��اوب  ب��م��دى 
رغبتهم  معه،ومدى  الجنوبية  المنطقة  في  الليبي 
له  الضائعة  الهيبة  وإع���ادة  الجيش  إح��ي��اء  ف��ي 
من  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  على  حرصهم  وم��دى 
الجنوب الذي ضاع أو أنه يوشك على الضياع .                                                                                           
الجنوب  وأه��ال��ي  سكان  يقف  أن  أيضاً  والمهم 
يسعى  من  خلف  إمكانيات  من  يملكون  ما  وبكّل 
ال��ج��ي��ش ف��ي ه���ذه المرحلة  إل���ى ج��م��ع ش��ت��ات 
االجتماعي  بالدعم  يبخلوا عليه  وأن ال  العصيبة 
المطلوب بشّدة في هذه المرحلة وأن يقوموا بما 
                                                                                        . السليم  بالشكل  العمل  هذا  إلنجاح  يستطيعوا 
أن  وه��ي  واح���دة  حقيقة  على  التركيز  م��ن  الب��ّد 
لبناء  احتياجاً  ليبيا  مناطق  أكثر  ه��و  الجنوب 
الجيش وأن هناك من بدأ بالفعل يخطو خطواته 
األولى في هذا الشأن ولذلك يجب عدم الوقوف 
شك  با  ستقودنا  التي  األخ��رى  التفاصيل  عند 
التجارب  كل  في  عشناه  الذي  الفشل  طريق  إلى 
السابقة، بل علينا أن ندعم هذا المشروع ونراقب 
القائمين عليه ثم نحكم عليهم اختلفنا أو اتفقنا 
مع هذا اآلمر ، ومع تبعيته العسكرية يظل الهدف 
أك��ب��ر م��ن األه����واء واالع��ت��ق��ادات واالخ��ت��اف��ات 
الشخصية والسياسية والفكرية فالوطن في هذه 
لمن  يحتاج   ، جميعاً  يحتاجنا  الحرجة  المرحلة 
وال  شتاتها  ويلملم  حدودها  وُيؤّمن  بليبيا  ُيؤِمن 

يشِهر ساحه في وجه أخيه .
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الدامجة :  لم تعد لدّي الرغبة في العمل مع المنتخب الوطني 

لقضية  تلوح في األفق  حالّ   مبادرة 
في  أن��ه��ا  وي��ب��دو  ت��اورغ��اء  مهجري 
طريقها إلى الحّل الّنهائي بعد أن كانت 
المصالحة  إلتمام  األساسية  العقبة 
دفعت  سنوات  سبع  ط��وال  الوطنية 
موقف  ثمن  وأهلها  المدينة  خاللها 
األمر  الثورة،  أح��داث  خالل  أبنائها 
موقفًا  مصراتة  أهالي  اعتبره  الذي 
أض���ّر ب��ه��م وب��أب��ن��ائ��ه��م م��م��ا أح��دث 
شرخا كبيرًا بين الجارتْين  مصراتة 

وتاورغاء .

 ت��اورغ������اء ج��ُ������رٌح  ي��داوي����ه أه�����ل����ه بعد مرور �سبع �سنوات:

اجتماع  إدارة  النشاط  المدرسي  بمديري  مكاتب  النشاط  بالبلديات



 أسبوعية شاملة تصدر كل يوم  اثنين 
تطبع برعاية الهيئة العامة للثقافة

 منسق التحرير  
مصطفى المغربي

 إخراج وتنفيذ
اللة السويدي   

 تدقيق لغوي 
- إبراهيم عقيلة
ارحومة أبوخزام 

 رئيس القسم الفني
 عمر عبدالتواب التمتام

 العنوان : سبها مبنى الثقافة  واإلعالم
سابقا

ً
عن  التعبر  الصحيفة  ف��ي  المنشورة   اآلراء 

رأيها  بل عن آراء أصحابها
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اجتماعية ــات  ــالن إع

 1 - أعلن أنا رض��وان  بشير 
ب��أن ه��ذا هو  م��وس��ي محمد  
لقبي الصحيح )محمد ( وليس 
ك��م��ا ج���اء ب��ال��س��ج��ل ال��م��دن��ي  

سبها. 
عمر  إمحمد  أن��ا  أع��ل��ن   -  1
م��ف��ت��اح  ب��أن ه��ذا ه��و اسمي  
وليس  )إزار(  الصحيح   ابنتي 
ك��م��ا ج���اء ب��ال��س��ج��ل ال��م��دن��ي  

سبها 
  2 - أعلن أنا  العنود محمد 
ع��ل��ي ال��ع��ن��ان��ي ب���أن ه���ذا هو 
كما  ول��ي��س  الصحيح   اس��م��ي 

جاء بالسجل المدن إ دري .
ه��ال��ة  أن������ا   أع���ل���ن   -  3   
هو  هذا  بأن  ودان  عبدالكريم 
كما  ول��ي��س  الصحيح   اس��م��ي 
جاء بالسجل المدني أوباري  . 
3 - أع��ل��ن أن��ا ص��ال��ح محمد 
ص��ال��ح إم��ب��ارك ب��أن ه��ذا هو 
ل��ق��ب��ي  ال��ص��ح��ي��ح )إم���ب���ارك( 
ول���ي���س ك��م��ا ج����اء ب��ال��س��ج��ل 

المدني سبها .
 3 - أعلن أنا إمبارك محمد 
ص��ال��ح إم��ب��ارك ب��أن ه��ذا هو 
ل��ق��ب��ي  ال��ص��ح��ي��ح )إم���ب���ارك( 
ول���ي���س ك��م��ا ج����اء ب��ال��س��ج��ل 

المدني سبها .

مكتب الثقافة الرجبان :
المشرف  بالجانب  االهتمام  ضمن 
م��ن ت��اري��خ ج��ه��اد اآلب����اء واألج����داد 
ضد المستعمر اإليطالي نظم مكتب 
البحوث  ومنظمة  بالرجبان  الثقافة 

والدراسات والتنمية 
المجاهد  ب��دار  الثالثة  المحاضرة 
م��ح��م��د ف��ك��ي��ن��ي ب���ع���ن���وان »م��ع��رك��ة 
األخضر  األس��ت��اذ  تيبشان«ألقاها 
ذاكرة  من  وهي  العيساوي  أبولقاسم 
أحداثها  ج��رت  وال��ت��ي  عيان  شاهد 
من  أرب��ع��ة  بين  الرجبان  مدينة  ف��ي 
يفوق  ما  مقابل  الرجبان  مجاهدي 
الطليان  المستعمرين  م��ن  ال��م��ائ��ة 
واس��ت��م��رت ال��م��ع��رك��ة ألك��ث��ر م��ن 6 
ساعات انتهت باستشهاد المجاهدين 
األرب��ع��ة وم��ق��ت��ل م��ا ي��ف��وق 35 من 

المستعمرين .
مكتب الثقافة كاباو :

الثقافة  مكتب  وموظفو  مدير   زار 
مؤسسات  م��ن  ع��دد  برفقة  ك��اب��او، 
المنطقة،  وأعيان  المدني  المجتمع 
في  أي���وب  عمر  مصطفى  ال��دك��ت��ور 
م��ن��زل��ه ف��ي م��دي��ن��ة ك���اب���او، وق��ام��ت 
اإلنسانية،  لجهوده  تثميناً  بتكريمه، 

الذي  واإلنساني  التطوعي  والعمل 
يقوم به في المنطقة.

ويأتي هذا التكريم للدكتور مصطفى 
اإلنسانية  ل��ج��ه��وده  ع��رف��ان��ا  أي���وب، 
في  للمواطنين  وقدمها  بذلها  التي 

المنطقة.
أي��وب  مصطفى  ال��دك��ت��ور  أن  ي��ذك��ر 
الطبي،  طرابلس  مركز  ف��ي  طبيب 
ويقدم خدماته تطوعاّ بمنطقة كاباو 

والمناطق المجاورة .
مكتب الثقافة سرت :

أمسية  س��رت،  الثقافة  مكتب  نظم 
رحاب  في   ”  : شعار  تحت  شعرية، 
س����رت ُت���زه���ر ال��ك��ل��م��ات ” ب��ق��اع��ة 
م��س��ت��ش��ف��ى اب����ن س��ي��ن��ا، ب��م��ش��ارك��ة 
الواكشي،  المحجوب خليل  الشعراء، 
ون���ض���ال أب��وب��ك��ر س���وي���ب، وس��ي��ف 
اإلسالم مفتاح عشوب، وهشام علي 
ال��ك��اس��ح، وبحضور  ع��ام��ر، وح��س��ن 
الشعر  المثقفين،ومحبي  م��ن  ع��دد 
واإلب������داع، و ت��أت��ي ه���ذه األم��س��ي��ة 
الثقافي  النشاط  ضمن  الشعرية، 

لمكتب الثقافة سرت.
مكتب الثقافة بني وليد :

أكد مسعود أحمد زميتة مدير مكتب 

الثقافة والمجتمع المدني بني وليد، 
الثقافي  المركز  اس��ت��رج��اع  ت��م  أن��ه 

"الخرماني"
لموقع  تصريح  ف��ي  زميتة  وأض���اف 
عملية  أن  للثقافة،  العامة  الهيئة 
ودّية،  بصفة  تمت  المركز  استرجاع 
الخّيرين  ال��ن��اس  ج��ه��ود  خ��الل  م��ن 
بالمدينة، وجهود مدير مكتب الثقافة 
ورؤساء األقسام بمكتب الثقافة بني 
للثقافة  العامة  الهيئة  وليد وستشرع 
في المدة القريبة القادمة في صيانة 
المبنى، وتهيئة المركز كفضاء ثقافي 

يهتم بالّشأن الثقافي في المنطقة.
مكتب الثقافة غدامس :

• نظم المشاركون في اللقاء الوطني 
بقاعة  ثقافية  ن���دوة  لالستكشاف 
المركز الثقافي غدامس تناولوا فيها 
والتقاليد  ال��ع��ادات  وأص���ول  ج���ذور 
في  غدامس   ( تحت شعار  بالمدينة 

عيون الجوالة (
• في أواخر شهر رمضان المبارك 
شهدت ساحة فوج الكشاف بغدامس 
جلسة ثقافية تناولت موضوع ) حملة 
رمضان باي الحاكم العسكري بتونس 
رمضان   27 غ��دام��س  مدينة  على 

والعبر  وال���دروس   ) هجري   1018
سواء  بالحملة  المتعلقة  المستفادة 
أو  االقتصادية  أو  التاريخية  منها 
الجلسة عرضاً  تناولت  كما  الثقافية 
اإلم��ام  إب��راه��ي��م  الكاتب  إلب��داع��ات 
قالب  في  الحملة  لهذه  تجسيد  في 
مدينتهم  ب��ص��ور  ممشوق  مسرحي 
والدفاع عنها بكل شجاعة ضد أحد 

الطواغيت في تلك الفترة .
• في إطار التوأمة بين مكتب رياض 
الثقافي  والمكتب  جنزور  األط��ف��ال 
ال��س��ي��دة حميدة  ق��ام��ت   ، غ��دام��س 
الثقافة  لمكتب  ب��زي��ارة  أب���وغ���رارة 
غدامس واالطالع على أبرز األنشطة 

التي يقدمها المركز .
مكتب الثقافة أوجلة :

أوج��ل��ة  ال��ث��ق��اف��ة  مكتب  بمقر  ع��ق��د 
الثقافة،  مكتب  بمشاركة  اجتماع، 
ببلدية  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
مناقشة  االجتماع  خ��الل  أوجلة.تم 
وأهمية  العامة،  القطاعات  أوض��اع 
إلى  االجتماع  وتطرق  معها  التنسيق 
وال��ع��راق��ي��ل  ال��ق��ط��اع��ات  أداء  واق���ع 
والمشاكل التي تواجهها وكيفية حلّها، 

بالتنسيق مع المؤسسات األهلية.

حصاد المكاتب والمراكز الثقافية 

شؤون  مستشار  صالح  جبريل  علي  أع��رب 
البالغ  الوفاق   عن تقديره  ال��وزراء في حكومة  اإلعالم بمجلس 
لمبادرة مجلس وزراء اإلعالم العرب بتكريم اإلعالمي الليبي  علي 
اإلذاعة  مجال  في  اإلعالمي  التميز  جائزة  بمنحه  سالم   أحمد 

المسموعة .
التكريم  هذا  أن  الليبية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  جبريل  وأكد 
هو تكريم لكّل المبدعين الليبيين في ربوع ليبيا كافة وحافز لهم 

لمزيد البذل والعطاء والتميز .
توافقي هادف  إعالم  نحو  يسعى  الرئاسي  المجلس  أن  وأضاف 
يخدم الليبيين عموماً ويدعو إلى المصالحة الوطنية الشاملة ولم 

الشمل وينبذ العنف واإلرهاب .
اجتماعات  العرب وعلى هامش  وزراء اإلعالم  بأن مجلس  يشار 
دورته ) 48 (  بالقاهرة أمس قام بتكريم اإلعالمي الليبي، علي 
أحمد سالم بجائزة التميز اإلعالمي في مجال اإلذاعة المسموعة 

.
إع��الم عرب  وزراء  وبحضور  العربية  ال��دول  جامعة  بمقر  وذل��ك 

ومنظمات وهيئات إقليمية معنية باإلعالم. 
ويأتي تكريم  علي أحمد سالم  ضمن تكريم 12 إعالميا عربيا 
من مصر والسودان وليبيا واألردن وتونس وفلسطين والسعودية 

والجزائر والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت .
يذكر أن علي أحمد سالم  أول إعالمّي  ليبّي تكرمه جامعة الدول 

العربية.

الليبي   اإلع���ام���ي  ت��ك��ري��م    
تكريم  ه��و  سالم  أحمد  علي 
في  الليبيين  المبدعين  لكل 

ربوع ليبيا كافة

وتنظيم  رقدالين،  الثقافة  مكتب  برعاية 
لحقوق  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ة 
االيام  أقيمت  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
حقوق   " بعنوان  عمل  ورش��ة  الماضية  
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ف��ي م��س��ودة 
اللجنة  أع��ض��اء  ب��ح��ض��ور   " ال��دس��ت��ور 
السيد  للثقافة  العامة  بالهيئة  التسييرية 
الحكيم  عبد  ،وال��س��ي��د  ال��ه��دار  محمد 
الثقافة رقدالين،  القيادي، ومدير مكتب 
بالهيئة،  اإلعالمية  الشؤون  إدارة  ومدير 
لحقوق  الدولية  الليبية  المنظمة  ورئيس 
ذوي اإلعاقة، وأعضاء عن وزارة الشؤون 
من  وع��دد  التعليم،  ووزارة  االجتماعية 
في  العاملة  المدني  المجتمع  مؤسسات 

مجال ذوي االحتياجات الخاصة .
مدير  الشبشوبي  ص��الح  السيد  وأش��ار 
مستهل  ف��ي  راق��دال��ي��ن  الثقافة  مكتب 
كلمته، ان المكتب قام برعاية عدد ورش 
المواطنين  لتوعية  تهدف  التي  العمل 
هذه  تحقق  ان  متمنياً  الدستور  ببنود 
بتوصيات  وال��خ��روج  أه��داف��ه��ا  ال��ورش��ة 
تخدم شريحة ذوي اإلعاقة ، واستعرض 
الهريوت  احمد  السيد  الدولي  المدرب 
العمل  ورش��ة  محاور  القانوني  الباحث 

التي تضمنت :
مناقشة الحقوق العامة والخاصة .

تعريف اإلعاقة في القانون الليبي وبعض 
القوانين العربية .

واالتفاقيات  الوثائق  في  اإلعاقة  تعريف 

الدولية الخاصة بحقوق ذوي االحتياجات 
الخاصة .

او نص دستوري  ض��رورة وج��ود صياغة 
يتعلق بالمعاقين .

ورود حقوق المعاقين في مشروع مسودة 
الدستور الليبي .

مقارنة مع بعض الدساتير العربية
 ) القانون التونسي واللبناني والمصري 

نموذجاً ( .
واخ��ت��ت��م ورش����ة ال��ع��م��ل ال��س��ي��د محمد 
بالهيئة  التسيرية  اللجنة  عضو  الهدار 
الخطوات  عن  بالحديث  للثقافة  العامة 
العامة  الهيئة  اتخذتها  ال��ت��ي  العملية 

 ، اإلعاقة  ذوي  بحقوق  للتوعية  للثقافة 
وأن الهيئة على استعداد تام للتعاون بما 
طريق  عن  الشريحة  ه��ذه  حقوق  يخدم 
وأضاف   ، بالبلديات  الثقافية  المكاتب 
أعناقنا  على  موضوعه  المسؤولية  ان   ":
هذه  أم��ام  ال��درب  بانارة  المثقفين  نحن 
الشريحة ودعم دستور يراعى فيه جميع 

الحقوق والواجبات.
الرفاهية  وي��ح��ق��ق  ال��وط��ن  أب��ن��اء  ل��ك��ل   
لكل  الكريمة  الحياة  ويكفل  وال��س��ع��ادة 
" ، ووزعت في الختام شهادات  الليبيين 
على  العمل  ورش���ة  لحضور  المشاركة 

المشاركين .

ورشة عمل تحت شعار )حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مسودة الدستور( 
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بحكومة  المفوض  التعليم  وزي��ر  عبدالجليل”  “عثمان  السيد  أعلن   
اإلعدادية،  الشهادة  تسريبات ألسئلة  تسجل  لم  أنه  الوطني   الوفاق 
اللجان،  من  عدد  في  وقعت  التي  المخالفات  بعض  تسجيل  تم  وأنه 
مؤكداً على أنه ستتخذ في المخالفين اإلجراءات القانونية التي نص 

عليها القرار الذي أصدرته وزارة التعليم قبل إجراء االمتحانات.
لرئاسة  اإلعالمي  بالمركز  يوم  ُعقد  مؤتمر صحفي  ذلك خالل  جاء 
وبحضور  المحلي  الحكم  وزير  قنصو”  “ب��داد  السيد  ال��وزراء حضره 
السيد “عادل جمعة” وكيل وزارة التعليم وأوضح السيد “عبد الجليل”، 
مكتب  رئيس  من  مكونة  مراقبة  لجان  بلدية،  كل  ل��دى  سيكون  أن��ه 
التفتيش  مكتب  ومدير  وعضو  المتابعة  مكتب  ومدير  االمتحانات 
التربوي وعضو ومراقبين من اإلدارة العامة لالمتحانات من خارج كل 
بلدية مشيرا إلى أنه ستعمل هذه اللجنة تحت إشراف مراقب خدمات 
التعليم بالبلدية بالتعاون مع مديرية أمن البلدية ومن جانبه قال السيد 
“قنصو” إنه تم التعميم إلى جميع عمداء البلديات بالتعاون مع قطاع 
التعليم لدعم نجاح سير االمتحانات بدعم من وزارة الداخلية لحفظ 
فيها  تجرى  التي  التعليمية  والمؤسسات  المرافق  كافة  وتأمين  األمن 

االمتحانات.

وزير التعليم بحكومة الوفاق لم تسجل تسريبات ألسئلة الشهادة اإلعدادية

بالمنطقة  والفنون  والمسرح  للخيالة  العامة  الهيئة  عقدت 
الغربية اجتماعا بحضور السيد مدير الفرع و مديري المكاتب 
صرمان  البلدي  المجلس  عضو  االجتماع  حضر  كما  بالفرع 
وبعض  والفنون  والمسرح  والخيالة  الثقافة  بملف  المكلف 
أعضاء مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة جملة من القضايا 
والموضوعات التي تهم الفرع حيث تم وضع برنامج عمل للفرع 

يتضمن اآلتي. 
المهرجانات  إلقامة  آلية  وإيجاد  المكاتب  زيارات  على  العمل 
التابعة  المكاتب  مع  خريطة  وضع  إلى  باإلضافة  والمعارض 
المناشط  وت��واري��خ  أماكن  تحديد  فى  معهم  للتنسيق  للفرع 

المكاتب  لمديري  الثاني  االجتماع  موعد  وتحديد  مكتب  لكل 
بالمنطقة الغربية والذي تم تحديده بمدينة نالوت باستضافة 

مكتب نالوت.
 كما تمت الموافقة على تنفيذ البرنامج المسموع )روضة األدب 
والفن ( والذي يقدم من خالل إذاعة الزاوية مساء كل سبت 
على الهواء، وتطرق االجتماع إلنتاج بعض األعمال الفنية حيث 
تم تكليف األستاذ الصادق القريو للعمل مع الفنان عبد الصمد 

النعاس فى تنفيذ العمل اعتبارا من تاريخه
بالعمل  المتعلقة  األم��ور  بعض  االجتماع  فى  نوقش  وقد  هذا 
الداخلي وضرورة مباشرة المكاتب بالفرع فى العمل اليومي .

والفنون  والمسرح  للخيالة  العامة  الهيئة  لفرع  المناشط  خريطة  وضع 
بالمنطقة الغربية 

نظم عدد من سكان مدينة غات وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإسقاط المجلس 
البلدي غات بسبب سوء الخدمات العامة المقدمة من البلدية للمواطن حسب 
المحتجين الذين أشاروا إلى معاناة المنطقة من انقطاع مياه الشرب عن بعض 
الصحية  الخدمات  سوء  على   أك��دوا  كما   . طويلة  لفترات  السكنية  األحياء 

بمستشفى غات العام الذي يفتقر إلى  العناصر الطبية و المحاليل الطبية .
وأضافوا : تعاني المدينة ارتفاع حاالت وفّيات األمهات بعد الوالدة و انتشار 
مستنقعات مياه الصرف الصحي و عدم توفر السيولة النقدية في المصارف 
األزمة  لجنة  متابعة  و عدم  السوداء  السوق  الغاز في  و  الوقود  وارتفاع سعر 
بالمجلس البلدي بيع أصحاب المحطات لكميات الوقود التي تصل إليهم في 

سوق السوداء .

وقفة احتجاجية  إلسقاط بلدي غات 

أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليمات لوزارة 
القطاع  أزم��ة  حل  متطلبات  كافة  لتوفير  وفورية  عاجلة  إج��راءات  باتخاذ  الصحة 

الصحي في مدينة غات والمنطقة الجنوبية بصفة عامة . 
وكان السيد الرئيس قد اجتمع  مع كّل من وكيل وزارة الصحة ومديرة إدارة الصيدلة 
عضو  همة  صالح  السيد  بحضور  الصحية  للشؤون  الرئاسي  المجلس  ومستشار 
الصحية  المرافق  احتياجات  االجتماع  وتناول   ، غات  مدينة  عن  النواب  مجلس 
بالمدينة من مستلزمات وتجهيزات طبية إضافة إلى سيارات اإلسعاف ، ودعم الكادر 
الطبي بتخصيص أطباء لمستشفى المدينة ووجه السيد الرئيس مسؤولي الصحة 

بضرورة وضع حل عاجل لهذه المختنقات. 
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي قام في وقت سابق بزيارة إلى مدينة غات التقى 
خاللها بالمجلس االجتماعي لقبائل الطوارق والمجلس البلدي لمدينة غات وأعيان 
المناطق التابعة للمجلس وأكد خالل الزيارة اهتمام حكومة الوفاق بتلبية احتياجات 

مدينة غات ومدن الجنوب وتحسين الظروف المعيشية في كامل المنطقة .

العمل على توفير كافة متطلبات القطاع الصحي 
في مدينة غات

بزيارة  بلدية سبها  عميد  راف��ع  السيد حامد  قام      
ميدانية للمعهد العالي رفقة األستاذ مهدي عقيلة مدير 
المعهد من أجل  االطالع على حالة المعهد  والمشاكل 

التي يعانيها.
أن  بلدية سبها  راف��ع عميد  أوض��ح حامد   ومن جهته 
هذه  الزيارة جاءت في إطار عودة المعهد للدراسة بعد 

توقف لمدة عامين جراء المشاكل األخيرة. 
المعهد  إدراة  بتعاون  تسعى  سبها  بلدية  أن  وأض��اف   
المعهد  لتأمين  آلية  المعهد ووضع  يحتاجه  ما  لتوفير 

بشكل جيد.
مراسلة  على  سيعمل  البلدي  المجلس  أن  وأش���ار   
في  الرئاسي  المجلس  منها  والتي   المعنية،  الجهات  
على  سنعمل  كذلك  المعهد  يحتاجه   ما  توفير  سبيل 
عدم إيقاف المعهد ألي سبب كان، فمسؤولية االنفالت 

األمني تشمل الجميع.
 وأض��اف أن��ه  الحظنا خ��الل ه��ذه ال��زي��ارة أن هناك 
أضراراً طفيفة فأغلب المعامل الدراسية بحالة جيدة 
الفترة  خالل  المعهد  يحتاجه  ما  توفير  على  وسنعمل 
القادمة لذا نأمل من الطلبة استكمال دراستهم وبتعاون 

سكان المنطقه  وحمايتم لهذا المرفق  التعليمي.
أنه  المعهد  مدير  عقيلة  مهدي  أض��اف  جانبه  م��ن   

استقبل السيد حامد رافع عميد بلدية سبها في زيارة 
خاصة جاءت لمناقشة مشاكل المعهد.

الزيارة االط��الع على كافة  أنه تم خالل هذه   وأش��ار 
في  والنهب  للتخريب  تعرضت  التي  وال��ورش  المعامل 

وقت سابق.
المعهد   بتوفير ما يحتاجه  بلدي سبها وعد  أن  وأكد   
بعد مخاطبته الجهات المعنية، فالمعهد العالي سيعود 
للدراسة بشكل طبيعى في حال  توفر له  ما يحتاجه 

وأهمها الملف األمني. 
ن��وه  ال��ت��ي  ال���دراس���ة  المنحة  إش��ك��ال��ي��ة  أن  وأض����اف   
العليا  والمعاهد  الجامعات  كافة  تشمل  الطلبة  عنها  
تستكمل  لم  التي  المالية  وزارة  في  تكمن  فاإلشكالية 
فاطمة  الطالبة  أضافت  جانبها  من  منحتهم  للطلبة 
خالل  مشاكل  أي  نواجه  لم  البصريات  قسم  أحمد 
الفصل  الدراسي ونأمل من بقية الطلبة العودة للمعهد 
خالل الفصل القادم فأغلب الحجج التي يتخذها بعض 
التعليمية  العملية  تعرقل  عسكرية  قوة  بوجود  الطلبة 
لم  المجموعه  هذه  كون  وذلك  غير صحيحة  بالمعهد 

تتعرض ألي طالب حتى اآلن. 
 وأشارت أن الكادر التعليمي متواجد وال نعاني نقصاً في 
معلمي المواد الدراسية كذلك نأمل من إدارة المعهد أن 

أن  كون  الدراسية  المنحة  تجد حال إلشكالية 
دراستهم  استكمال  يستطيعوا  لم  طلبة  هنالك 

لمدة ناهزت العامين.
 فيما أضافت: الطلبة  بقسم البصريات يعانون 
فنحن  القسم  بهذا  المياه  نقص  إشكالية  من 

نحتاح المياه في المعمل لقص العدسات. 
وأشارت: نشكر عميد البلدية على هذه الزيارة 
التي حاول خاللها حل مشاكل الطلبة والمعهد.
 من جانبه أضاف عبدالرزاق عامر طالب بقسم 
الميكانيكا أن أغلب المشاكل التي نعاني منها 
تتمثل في عمليات السطو فهذه المشاكل دفعت 

بعديد الطلبة إلى عدم استكمال دراستهم.
 وأشار نأمل من الجهات  المعنية بذل جهود 
أفعال  ارت��ك��اب  إل��ى  يلجأ  ق��د  فالطالب  أكبر 

مشينة بدل استكمال دراسته. 
 من جانبه أضاف أبوبكر محمد طالب بقسم الهندسة 
األخيرة  ساهمت  األع��وام  واجهنا مشاكل عدة خالل 

هذه المشاكل في تردي العملية الدراسية.
 وأضاف أن أغلب المعامل  الدراسية تعرضت للسطو 
ونحن نستنكر دور اإلدارة التي ال نراها تهتم بالطالب 

وحل مشاكله. 

لذا  الجامعات  أغلب  تعانيه  األمني  اإلشكال  أن  ونوه   
لطلبة   خاصة  إنقاذه  يمكن  ما  إنقاذ  اإلدارة  من  نأمل 
الفصول المتقدمة فالمعهد كان من أبرز المعاهد التي 

ساهمت في تخريج مهندسين على مستوى الدولة. 
نوعها فقد  األول��ى من  تكن  لم  الزيارة  أن هذه  يذكر   

سبقت هذه الزيارة زيارة سابقة.

الخيالي يتفقد  المعهد  العالي ببلدية سبها
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عابد الفيتوري

صــــــــــــــرخـــــــــــــة الـــــــــصــــــحــــــــــــــــــراء

االستعمارية  المرحلة  أرش��ي��ف  ظ��ل     
الكتمان  ّطي  أفريقيا  لشمال  الفرنسية 
وال زال ، ولم تتوقف المطالب بالكشف 
ع��ن األرش���ي���ف وب���ال���ذات ف��ي��م��ا يتعلق 
أثر  والممتد  البالغ  األثر  ذات  بالجرائم 
ض���رره ألج��ي��ال وأج��ي��ال ، وع��ل��ى رأس 
بالتجارب  المتعلقة  األس���رار  األول��وي��ة 

النووية الفرنسية بصحراء الجزائر .
ورغ��م أن األب��ح��اث أش���ارت إل��ى أن ما 
ح��دث يعد رع��ون��ة ن��ووي��ة خ��رج��ت عن 
السيطرة وتسببت في تلوث بيئي يستمر 
لعهود طويلة مقبلة ، وال يقف عند حدود 
دول  إل��ى  يتجاوزها  ب��ل  ال��ج��زائ��ر  دول��ة 
الجوار ، ومن بينها ليبيا ، كما أن حركة 
الرمال والرياح وكون حبة الرمل الواحدة 
تحتفظ باإلشعاع لمدة تقدر ب� 24 ألف 

سنة . 
ألجم األصوات  الفرنسي  التعّنت  أن  إال 
ال��ح��ق��وق��ي��ة ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ك��ش��ف عن 
المسؤولية  فرنسا  وتحميل  األرش��ي��ف 
المرعبة.  الجرائم  تلك  عن  التاريخية 
تعلق  ما   ، س��دى  المطالب  كل  وذهبت 
وتعويض  المنطقة  تطهير  بواجب  منها 
فرنسا  تكفل  إل���ى   ، ال��ص��ح��راء  ش��ع��ب 
الملحوظة  المرضية  ال��ح��االت  ب��ع��اج 
الخلقية  وال��ت��ش��وه��ات  ك��ال��س��رط��ان��ات 

وغيرها .
وفي   ، م   2014 فبراير   14 الجمعة 
، كشفت  للتجارب  الذكرى 53  مناسبة 
عن  الفرنسية  “ل��وب��اري��زي��ان”  صحيفة 
خروج  على  تؤكد  التي  التسريبات  أولى 
التفجيرات عن السيطرة وتضرر منطقة 
شمال أفريقيا وجنوب الصحراء بالكامل  
م��ن واق����ع خ��ري��ط��ة وض��ع��ت ب��ال��ت��زام��ن 
االنتشار  م��دى  لتحديد  ال��ت��ج��ارب  م��ع 
 . 1960م  سنة  إلى  تعود   ، اإلشعاعي 
رفع عنها  أول خريطة عسكرية  ولتكون 

طابع السرية. 
تداعيات  أن   ”  : الصحيفة  أك��دت  وقد 
بها فرنسا  التي قامت  النووية  التجارب 
ف���ي ال���ص���ح���راء ال���ج���زائ���ري���ة ام��ت��دت 

أفريقيا  غاية  إل��ى  النووية  إشعاعاتها 
ألفريقيا  ال��ش��رق��ي  وال��ج��ن��وب  الغربية 
الوسطى ” ، وظهر جليا بالخريطة وقوع 
منطقة الجنوب الليبي فزان بوجه خاص 

تحت طائلة التأثر البالغ .
الصحراوي  الطبيعي  االم��ت��داد  وه��ي   
ل��م��ن��اط��ق ال��ت��ف��ج��ي��رات ح��ي��ث ام��ت��دت 
إلى  النووية  الغمامة  لتصل  تداعياتها 
الشقيقة  تشاد  دول��ة  عاصمة  أنجامينا 
ب��ع��د 13 ي��وم��ا م���ن ال��ت��ف��ج��ي��ر م���رورا 

بصحراء فزان .
أفراد  بعض   ” أن  الصحيفة  وأوضحت 
بفقدان  اع��ت��رف��وا  ال��ف��رن��س��ي  ال��ج��ي��ش 
ما  آن���ذاك  األمنية  للمعايير  ال��ت��ج��ارب 
وتفشي  والتربة  المياه  تلوث  في  تسبب 
أم������راض غ��ري��ب��ة وم���زم���ن���ة وع���اه���ات 
التي  الضارة  المواد  أن  إذ   ، وتشوهات 
مثل  الجوي  بالهواء  التفجيرات  قذفتها 
والتي   137 وال��س��ي��زي��وم   131 ال��ُي��ود 
يستنشقها السكان ، تبقى تأثيراتها جد 

ضارة مع مرور الوقت .
وتبعثرها  حدتها  تخفيف  من  بالرغم   
بالغاف الجوي  ، ونقلت الصحيفة عن 
المختص  بيرلو  برونو  الفرنسي  الخبير 
يمكن  ال   ” ق��ول��ه   ، ال��ن��ووي��ة  بالتجارب 
المواد  أن هذه  اليوم  ينكر  أن  أحد  ألي 
الرئيسي  السبب  هي  ال��ض��ارة  المشعة 
وأم��راض  السرطانية  األم��راض  لعديد 

القلب والشرايين بالمنطقة “.
ال��م��ري��ب أن ال��ك��ش��ف ع���ن ال��خ��ري��ط��ة 
المصنفة ” سري دفاع ” لم يأِت استجابة 
لمطالب أهل الصحراء المتضرر األول .

المنظمات  م��ط��ال��ب  ع��ن��د  ن����زوال  وال   
في  ب��ل   ، ببلدانهم  الراعية  الحقوقية 
إط����ار ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ج��ن��ائ��ي اس��ت��ج��اب��ة 
الفرنسيين  المحاربين  قدامى  لمطالب 

المتضررين .
تسمح  القادمة  السنين  أو  األي���ام  لعل 
وبإعادة   ، الطاولة  على  الملف  بوضع 
النظر وقياس مستوى اإلشعاع بالجنوب 
وحصر األمراض المستوطنة وأنواعها .  

السؤال  فزان  أهل  كان من حق  إذا  وما 
وال��م��ط��ال��ب��ة ب��ال��ك��ش��ف ع���ن األرش��ي��ف 
فرنسا  احتال  لفترة  المؤرخ  الفرنسي 

لفزان ؟
 ومن غير المستبعد طمر نفايات نووية أو 
كيماوية بالمكان ، فقد أضحت الحاجة 
ملحة اليوم لفتح األرشيف المتعلق بفترة 
ما  وتحري  فزان  إلقليم  فرنسا  احتال 
اإلغ��اق  سياسات  طائلة  تحت  ح��دث 

والترهيب التي انتهجتها آنذاك .
نسبة  لقياس  مسح  إلج��راء  حاجة  ثمة 
الجنوب  ب��ص��ح��راء  اإلش��ع��اع��ي  ال��ت��ل��وث 
النووية  الغمامة  ام��ت��داد  ك��ان  الليبي  
بلغ 80 كم طوال ، من واقع تقارير  قد 
الفرنسية  الطائرات  تحدثت عن متابعة 
واألمريكية لحراك الغمامة النووية،  إن 
وشاما  وواس��ع��ا  متحركا  ب��ات  الخطر 
وليس ثابتا ،حركة الرمال والرياح  دقائق 
الرمل ، حركة العديد من نتائج االنشطار 
والسترونشيوم  السيزيوم  م��ن  النووية 
المحيط  في  ستظل  المشع  والكاربون 
اإلشعاعية  بطاقاتها  تحتفظ  واألج��واء، 
لُمدد تصل إلى 24 ألف سنة .. أغلب 
الفرنسية  النووية  والتفجيرات  التجارب 
لانشطار  م��ادة  البلوتونيوم  استعملت 
عنه  كشف  وما  تفجيراتها   في  النووي 
أيضا  البلوتونيوم  استخدام  عن  مؤخرا 
بتجارب التفجير البارد في مواقع عديد 
اآلبار في حقل بولين وادرار تيكرتين في 
األنفاق  مواقع  وف��ي  وغربها  ايكر  عين 
تحت األرض والجبل ، علما بأن نصف 
يصل  البلوتونيوم  لنشاط  الزمني  العمر 

إلى 4. 5 مليار سنة .
إل���ى ض��ح��اي��ا ت��ل��ك ال��رع��ون��ة ال��ن��ووي��ة 

والكيماوية الفرنسية .. نتوجه .. 
أبنائهم  وحياة  حياتهم  طالت  من  ولكل 
وأجيالهم من أهلنا في المناطق المنكوبة  
تلك المآسي واآلالم واألمراض والتدهور 
االقتصادي والبيئي والصحي، جراء تلك 
الجريمة النكراء، ضحايا رقان ، وإقليم 
الساورة  وأقاليم   ، أدرار  ووالي��ة   ، توات 

، والواحات ، إلى الهوقار ، عين إيكر ، 
مناطق حماقير  ، سكان  تمنغست  والية 
ووادي الناموس وبني ونيف بوالية بشار 
الليبي في   الجنوب  إلى سكان  الجزائر، 
إدري ، براك ، سبها ، مرزق ، وادي عتبة 
، القطرون ، أوب��اري ، غات ، العوينات 
إلى الكفرة ، تازربو ، ربيانة .. إلى أهلنا 
الرحل في كل تخوم الصحراء األفريقية 
وأحوازها ، من جنوب المملكة المغربية 
األجيال  إلى  ومالي   والنيجر  تشاد  إلى 
الماضية والحاضرة والمقبلة .. ضحايا 
الصاروخية  الكيماوية  النووية  الرعونة 
الفرنسية بالصحراء على امتداد عشرات 
ركام  تحت  المنسية  األزمنة  من  العقود 
جرائم االحتال الفرنسي  إلى كل أهلنا 
في عموم الصحراء  نشاركهم األسى في 
مصابهم الجلل  وكلنا أمل أن يأتي اليوم 
الذي تتكشف فيه كل الحقائق وينصف 
ال��ض��ح��اي��ا ف��ي ب��ل��دان��ن��ا  رغ���م ك��ل ذاك 
والعمل  األرشيف  لفتح  الرافض  التعّنت 
على تطهير المناطق التي الزالت ملوثة 
المجرمين  وإل��زام   ، وإشعاعيا  كيميائيا 
بكل  النفايات  دفن  مواقع  عن  بالكشف 
ورف��ع   ، والكيماوية  المشعة  أشكالها 
األرض،  على  مكشوفا  منها  تبقى  م��ا 
واإلسراع إلى تعويض الساكنة ، وتقديم 
والعاج  الصحية  الرعاية  مستلزمات 
 ، المتخصصة  المستشفيات  وب��ن��اء 
الوطنية  واإلط����ارات  ال��ك��وادر  وت��دري��ب 
الكشف  ف��ي  المحسوس  دوره���ا  ألخ��ذ 
واضحة  بصيغ  والمطالبة  والمتابعة 
طريق  عن  والبحثي  العلمي  التعاون  من 
األخرى  الوطنية  ومؤسساتنا  جامعاتنا 
لاستفادة من النتائج العلمية المتوصل 
مهما طال  التجارب  تلك  وراء  من  إليها 

الزمن .
جنود  واهتياج   جلبة  آه،  ثم  آه،  ثم  آه، 
ب��اغ  ص��ارم��ة   إج�����راءات   ، مدججين 
التجربة، يتوجب عليكم  للساكنة، فئران 
عند سماع صوت انفجاٍر ُمَدٍو أن تخلدوا 
التراب   إلى األرض، ضعوا رؤوسكم في 
زوال  إلى حين  عليه  أنتم  ما  ابقوا على 
تشعرون  ال��ذي  واألث��ر  االنفجار   صوت 

به .
ن��ووي��ة   دوي االن��ف��ج��ار ج��ح��ي��م رع��ون��ة 
ح��ص��دت��ه��م  وب��ق��ي م��ن ب��ق��ي ع��ل��ى قيد 
الحياة  ُزّج بهم في لملمة البذور النباتية 

ما بعد التجربة الجريمة .. 
ق��ادة  برقبته   ) ي��رب��وع  أو  ف��أر   ( لكل 
م��ع��دن��ي��ة ت��ي��س��ر ف���رز ال��ج��ث��ث م���ا بعد 
االنفجار واالحتراق .. بسطاء .. تسلموا 
القادة وهم يبتسمون  يقطنون أطراف 
الصحراء  قلة  ويمكن االنفراد بهم  ال 
يعلمون ماذا يصنع بهم  ولن يعرفوا  تلك 

هي رقان .
لم نكن نفهم حتى لغته لكننا شعرنا من 
خال ما استطعنا إدراكه من كام بعض 
سيداهم  خطرا  هناك  أن  العسكريين 
بعض  دم���وع  ن��ت��ذك��ر  زل��ن��ا  وال  الجميع 
الجنود التي لم نفهم ما سر ذرفهم لها 
إال بعد حين من الزمن ، لحظة الواقعة 
سمعنا صفارات اإلنذار ، انبطحنا أرضا 
المغلقة   أعيننا  على  أي��دي��ن��ا  ووض��ع��ن��ا 
ورغ���م ذل���ك رأي��ن��ا ض���وءا أب��ي��ض��ا ق��وي 
بعد  ق��وي  انفجار  تبعه ص��وت  اإلش��ع��اع 
قويا  وكان   ، فقط  دقائق  حوالي خمس 
بعده  كبيٌر  زل��زاٌل  تتكلم،  األرض  كأن  و 

انتكست األشجار .
 وول����دت ال��ح��ي��وان��ات م��ن غ��ي��ر موعد  

سكوبيدو  شاهد عيان .

” لن أسامح 
ما  ف��رن��س��ا 
عشت ، وما 
جيلنا  عاش 

الذي  األل��م  ق��در   ، تليه  التي  واألج��ي��ال 
خلفته لنا  لقد سممت حياتنا ومحيطنا 
األم���راض  لنا  أرض��ن��ا  خلفت  ل��وث��ت   ،
على  الطواف  كلفتنا  التي  المستعصية 
عن  بحثا  العالم  ومستشفيات  مصحات 
التشوهات  العقلية   العاهات   ، ع��اج 
الخلقية ، أفقرت األرض  سممت المياه ، 
قضت على الثروات الطبيعية والحيوانية 
إلقليم رقان الصحراوي ، أصبح المكان 
، وفي كل  أرضا مقفرة ، جدب وقحط 
المسافة  هوة  وتتسع   ، األلم  يزداد  عام 
 ، معاناتنا  ط��ال��ت  لقد  ال��ض��رر،  لجبر 
نجد  األم��د،ال  ط��ال  صرخاتنا،  وتوالت 
اهتماما لدى أحد  لن نسامح فرنسا .. 

كلمات شاب من رقان .
صورة من صور شتى تبرز مدى استغال 
دون   ، النامي  للعالم  المتقدم  العالم 
 . الحياة  وإفقار  المكان  بتدمير  اكتراث 
صورة من صور تدمير قارتنا )أفريقيا(  
ت��أوه��ات  م��ج��رد  الكلمات  ه��ذه  وتبقى 
تزفر بروائح كريهة ، روائح ارتكاب دولة 
على  اإلن��س��ان��ي��ة  ض��د  لجريمة  عظمى 
يحدث  األلسن،  تخرس  ومسمع   م��رأى 

هذا !!.
نادى ُمناٍد من رقان واينيكر إلى أغادير.. 
وأبشي   أنجامينا  وأرل��ي��ت  نيامي  إل��ى 
وج���او، سفر  تمبكتو  وال��ك��ف��رة،   ف���زان 
الخروج .. إخاء المكان، إنقاذ الباقين 
خاصرة  هناك،  الحياة  قيد  على  منهم 
..انتشالهم  النازفة  األفريقية  الصحراء 
إلى مكان آخر على ظهر الكوكب بعيدا 
عن مركز اإلشعاع، وإن ضواحي باريس 
المكان  تطهير  إلى حين  األمر  تعذر  إن 
أفريقية  ع��اق��ات  إل��ى  ال��ع��ب��ور  ويبقى 
بمباركة  يحضى  لم  ما  خجوال  فرنسية 

أهل الصحراء .
مطالب أهل الصحراء:

1 – مطالبة فرنسا باالعتذار الرسمي 
الصريح حول جرائمها النووية بالصحراء 
بما  والمعنوي  المادي  التعويض  وتقديم 
بالساكنة  لحقت  التي  واألض��رار  يتاءم 
من أهل الصحراء ، وما أفادت به هذه 
كالحق  العلمية  الناحية  م��ن  التجارب 
النووية  التكنولوجية  إل��ى  الوصول  في 

وتقنياتها ومزاياها .
قانوني  إط��ار  تشكيل  إلى  الدعوة   –  2
عاٍل  مركز  وتأسيس   ، علمي  وسياسي 
وم��دى  ب��اإلش��ع��اع  المتعلقة  ل��ل��دراس��ات 

تأثيره على الحياة بمناطق الصحراء.
األرشيف  فتح  إل��ى  فرنسا  دع��وة   –  3
المحتوي على الوثائق الفرنسية المتعلقة 

بالتفجيرات النووية .
أماكن  بشأن  كاملة  الحقائق  وإدراك 
األرشيف  وكذا   . السامة  النفايات  دفن 
ف��زان  إلقليم  احتالها  بفترة  المتعلق 
بليبيا وسياسات اإلغاق والترهيب التي 

انتهجتها آنذاك .
4 – تحميل فرنسا مهمة وتبعات تطهير 

المنطقة بأسرها .
-5 تعويض الدول المتاخمة عن الضرر 
الذى لحق باألراضي الزراعية والموارد 

المائية جراء التجارب .
6 – إيقاف عبث شركة أريفا الفرنسية 
والتلوث الناجم عن أنشطتها في التنقيب 
األفريقية  بالصحراء  ال��ي��وران��ي��وم  ع��ن 

بمحاجر شمال النيجر .
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الجزء الثامن كتاب  في  تنظيرية  دراس��ة   " البديل  الوعي  وتأسيس  السائد  "إشكالية 

“إسالم ضد اإلسالم” للصادق النيهوم
بين  قدمه  الــذي  المبرر  هذا  هو  فما 

يدي خطوته هذه ؟!.
 الجواب جاهز فيما يبدو وقد قدمه الكاتب 
بالفعل في ثنايا مقاالته وفي إطار مواضيع 
لنا  أظ��ه��ره  م��ا  وه��و حسب  ومتنوعة  ع��دة 
التتبع يتركز حول محاور أربعة مهمة وهي :

العضوي  االرت���ب���اط   : األول  المحور    
التوظيفي المصلحي بين كل من المؤسسة 
والسلطان   ، اتجاهاتها  بمختلف  الدينية 
السياسي وقوى اإلقطاع ، اللتقاء المصالح 
وتقاطعها بحيث اتجهت بهم هذه المصالح 
وقوى  السياسة  لخدمة  الدين  توظيف  إلى 
أداء  أع��ج��زه ع��ن  ال��ذي  بالحد   ، اإلق��ط��اع 
وظيفته األساسية والصحيحة ليكون حامياً 

أميناً لكليهما معاً .
التوظيفي  االرت��ب��اط   : الثاني  المحور     
األيديولوجي بين كل من المؤسسة الدينية 
إيجاد  ف��ي  متمثالً   ، االجتماعي  وال��واق��ع 
إلضفاء  المالئمة  الشرعية  المسوغات 
ال��م��ش��روع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ع��ل��ى ان��ح��راف��ات 
اجتماعية تتناقض أساساً مع جوهر الدين 
، وذلك ألجل الحفاظ على امتيازات بعض 
القوى االجتماعية ، أو تكريساً لحالة قيمية 
الفرد  بتركيب  ع��الق��ة  ذات  أخ��الق��ي��ة  أو 
بحيث   ، ما  تاريخية  فترة  في  االجتماعي 
أو   ، الحالة  هذه  إقصاء  محاولة  تسفر  ال 
حتى عدم االعتراف بها ، إال عن شعور هذا 
الخاصة  الذاتية  بقيمته  بالمساس  الفرد 

نفسها .
 المحور الثالث : استحكام البعد العشائري 
– القبلي البدوي - في ذاتية القائمين على 

هذه المؤسسة وتلك المرجعيات .
القصور  استحكام   : الــرابــع  المحور    
العلمي وضيق األفق التاريخي والمنهجي .              
       ومما تجدر مالحظته أن المحورين 
األخيرين كان الكاتب قد أعطاهما مساحة 
ضئيلة من الخطاب إال أنه كان يصدر عنهما 
ما تكشف  وذلك هو   ، بد  اآلخرين وال  مع 
عنه القراءة التحليلية لخطاب الكاتب على 

طول الكتاب وعرضه .
  على كل حال ، فهذه المحاور األربعة كانت 
هي األسباب التي بلورت لدى الكاتب هذا 
الخطب الجلل ، العميم ، والذي لم يجد له 

من رد سوى ما فعله .
      بيد أن حصر األسباب ال يمكن أن يكون 

كافياً في مثل هذا الموضع ، وإال لصار لكل 
 ، والدت��ه  بمجرد  قائماً  ينتصب  أن  ادع��اء 

وهذا باطل إلى ما النهاية !.
يتقدم  أن  الكاتب  أم��ام  ي��زال  ال  فإنه  إذن   
انقلب  وإال   ، مّدعاه  صحة  على  بالبرهان 
مشروعه في نظر القارئ المترقب إلى زيف 

يسعى ، ومجانية ال رصيد لها وال قيمة.
 لقد اختار الكاتب الطريق األقصر واألقل 
األنسب لطريقته  الطريق  ربما ألنه   ، كلفة 
وفي   ، أخ��رى  وربما ألسباب   ، البحث  في 
إلى  أب��داً  يتجه  لم  كاتبنا  فإن  األح��وال  كل 
تقديم شهادات تاريخية كافية إلثبات تورط 
هذه المؤسسة الدينية في تلك الممارسات 
المشار إليها ، كما أنه لم يتجه إلى تقديم 
 – المؤسسة  ه��ذه  لعالقة  تاريخي  تحليل 
فعلياً - بقوى اإلقطاع ، وال ماهي إمداداتها 
المؤسسة  ه��ذه  م��س��ارات  على  وتأثيراتها 
 ، ..ال��خ  واأليديولوجية  والثقافية  العلمية 
 ، التأثير  ه��ذا  مظاهر  بالفعل  هي  ما  وال 
وال نوع العالقة الجدلية بين هذه المؤسسة 
والثقافي  والسياسي  االجتماعي  وتكوينها 
والتاريخي ، وال ما هو دور ثقافة المجتمع 
في ذلك كله .. الخ ، كما أنه لم يتجه إلى 
لهذا  تشهد  ميدانية  ش��ه��ادات  أي��ة  تقديم 
حسب   – ص��ار  ال��ذي  المستشري  الفساد 
على  وصميمة  ع��ام��ة  ظ��اه��رة   - ال��ك��ات��ب 

مستوى التفكير والممارسة !!.
  إنه عوضاً عن ذلك كله اتجه بكل جهده 
إلى بلورة جملة من المظاهر التي رأى أنها 
عاه وما ذهب إليه  تصلح شاهداً لصحة ُمدَّ
، واعتبرها أدلة كافية إلدانة هذه المؤسسة 
، بل وضبطها متلبسة بالجرم المشهود !!.

  وقد تمثلت هذه البلورة في أربعة أمور 
مهمة .. هي : 

 األول : ويقوم على محاولة إثبات جريمة 
االقتباس المنظم التي ارتكبها الفقهاء من 
المصادر التوراتية ، ودس ما تم اقتباسه في 

جوف المقدس .
براهين  ي��ق��دم  أن  ال��ك��ات��ب  ح���اول  ول��ق��د   
لجملة  سوقه  خ��الل  م��ن  ذل��ك  على  وثيقة 
التي  التوراتية  النصوص  كبيرة وزاخرة من 
تتشابه إلى حد مذهل – بالفعل - مع بعض 

النصوص المنسوبة إلى السنة النبوية !
 ولقد أراد الكاتب من خالل سوق هذا العدد 
الكبير من النصوص التوراتية أن يؤكد على 

حقيقة أن األمر ليس مجرد توافق عرضي 
، أو هو إشارة إلى وحدانية المصدر اإللهي 
 - فيه  – ال شك  فاضح  ت��ورط  هو  إنما   ،
من قبل الفقهاء في جريمة االقتباس تلك ، 
ألجل خدمة هي أبعد ما تكون عن مصلحة 

الدين !!.
وهذا األمر فيما يبدو لنا هو عمدة ما حاول 
االستدالل به ، ومما يؤكد ذلك تركيزه على 
دون  فيها  واإلس��ه��اب  ب��ال��ذات  الجهة  ه��ذه 

غيرها .
 الثاني : ويقوم على محاولة إثبات جريمة 
 ، المنحرفة  لألوضاع  والتسويغ  الشرعنة 
ولقد حاول كاتبنا أن يثبت ذلك من خالل 
بين  ال��واق��ع  األصيل  التوافق  إل��ى  اإلش���ارة 
أنها  ُيَظن  التي  المقدسة  األم��ور  من  كثير 
من الدين ، وبين فاعلية الحياة االجتماعية 
والسياسية والثقافية..الخ السائدة تاريخياً 
، مع أن هذه األحكام - األمور المقدسة – 
يثبت  مما   ، وقواعده  الدين  مبادئ  تخالف 
قد  الفقهاء  ه��ؤالء  أن  حقيقة  الكاتب  لدى 
التشريع  جريمة  في  النخاع  حتى  تورطوا 

للواقع الباطل . 
الثالث : ويقوم على محاولة إثبات جريمة 
ال���دس وال��ت��زوي��ر ع��ن ط��ري��ق اإلش���ارة إلى 
التناقض والتعارض بين النصوص واألحكام 
المنسوبة إلى الشريعة وبين نصوص الكتاب 
والتجربة  والمنطق   ، جهة  م��ن  الصريح 
والواقع والتاريخ والمعقول من جهة أخرى .

إثبات جريمة  الرابع : ويقوم على محاولة 
ال��ت��واط��ؤ م��ن ق��ب��ل ال��ف��ق��ه��اء م��ع اإلق��ط��اع 
والسالطين المستبدين الذين خربوا البالد 

، وأفسدوا الدين والعباد .
 وذلك من خالل اإلش��ارة إلى سيرة هؤالء 
والمبررة   ، المتساهلة   ، اللينة  الفقهاء 
السياسي  والظلم  االستبدادية  للممارسات 
واالج��ت��م��اع��ي ال����ذي ي��م��ارس��ه اإلق��ط��اع 
من  الكاثرة  الكثرة  على  السلطة  ومؤسسة 
والناطقة  المنافحة  وسيرتهم  بل   ، الناس 

بمصالح المتسلطين أيضاً .
الكاتب  قدمها  التي  المبررات  هي  تلك   
الدينية  المؤسسة  لتجريم  دفعته  كأسباب 
التتبع  طريق  ع��ن  قراءتها  حاولنا  وق��د   ،
أن  يشأ  ل��م  أن��ه  لنا  ب��دا  وق��د   ، والتدقيق 
يعطيها نصيباً أكبر من االهتمام على الرغم 

من عظم أهميتها .

على  ق��راءه  يضع  أن  فقط  أراد  ألن��ه  ربما 
أن  خاللها  م��ن  يمكنهم  معرفية  أرض��ي��ة 
والحقيقية  الصحيحة  دواف��ع��ه  يتفهموا 
اإلجراء  هذا  مثل  على  لإلقدام  دعته  التي 
اإلقصائي لمثل هذه المؤسسة ، ملقياً على 
كواهل الجادين – باعتبارهم هم المعنيون 
بكل تأكيد - مهمة تطوير فكرتهم ومعرفتهم 
البحث  بمفردهم عن طريق  إليه  أشار  لما 
الجاد والفحص المتمعن !!. أما غير ذلك 
فيبدو أنه لم يشعر بحاجة إليه هنا ، خاصة 
في  ه��و  إن��م��ا  الكتاب  ه��ذا  أن  عرفنا  إذا 
األساس مقاالت ِصحافية كما هو معروف .
 إذن فقد تقدم الكاتب باألسباب ، وتوافرت 
السانحة لقطف ما ينبغي أن يترتب عليها 

من مسببات !! .
 وسوف لن يكون هذا المترتب - في نظر 
الكاتب - سوى اإلقصاء التام لهذه المؤسسة 
ممتلكاتها  جميع  ومصادرة   ، الميدان  من 
االعتبارية والمرجعية ، بل والحلول محلها 
دون أي قيد أو وصاية ، استعداداً لمباشرة 
 ، الفور  وعلى  جميعاً  القديمة  صالحياتها 
وذلك هو ما سيقوم به في الخطوة  الثانية .
تموضع  تحقيق   : الثانية  الخطوة 

الممارسة الفعلية للصالحيات :
تحديد  ف��ي  الفعلي  ال��ب��دء  يعني  وذل���ك   
والتأويل  التشريع  المعتبرة في  المرجعيات 
السابقة  الخطوة  في  ورد  ما  أن  ونظن   ،
ليس  أنه  بحقيقة  لإلقرار  تماماً  كافياً  يعد 
تسمح  الكاتب  ت��ص��ورات  ف��ي  فسحة  ثمة 
هذه  حق  في  الصادر  الحكم  باستئناف  له 
المؤسسة ، ومن َثمَّ فإنه من الطبيعي جداً 
أن ال تحظى لدى كاتبنا بأي اعتبار أو أهلية 
الممارسة ومن  لمثل هذه  تؤهلها  أن  يمكن 

أية جهة كانت ، وعلى مختلف الصعد .
لم  الواقعية  الناحية  من  الكاتب  ف��إن  إذن 
والسنة  القران  مصدري  سوى  أمامه  يبق 
وتأويليه  تشريعية  سلطة  معاً  باعتبارهما   ،

في آن .
 ت��ش��ري��ع��ي��ة م���ن ح��ي��ث ك��ون��ه��م��ا ال��م��ص��در 
من  وتأويلية   ، ل  المن�زَّ للتشريع  المتضمن 
نصوص  ضوء  على  مفسران  كونهما  حيث 

بعضهما البعض .
فما   ، وغيرهما   .. والقياس  اإلجماع  أما   
الفقهية  المؤسسة  اعتمدتها  أمور  إال  هي 
، وهي من جهة تابعة ألمر الكتاب والسنة 
أصالً ، ومن جهة أخرى فهي تابعة لألفهام 
التي أولت نصوص الكتاب والسنة لتحصيل 
أخرى  وتأسيس سلطاتها كمصادر  معانيها 
إل���ى ج���وار ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة ، وم���ن جهة 
استخدمتها  التي  لألفهام  تابعة  فهي  ثالثة 
ووظفتها بعد ذلك ، فهي بالتالي سوف لن 
تخرج إال من تحت عباءة الفقهاء أنفسهم ، 
الذين تم إقصاؤهم و إبعادهم قبل قليل !!.

إذن فإنه بالفعل لم يبق أمام الكاتب سوى 
مصدري القرآن والسنة .

كافيان   - السائد  بوضعهما   – أنهما  إالّ 
ت��م��ام��اً ل��إلط��اح��ة ال��ك��ام��ل��ة وال��ش��ام��ل��ة بل 
والحاسمة لمشروعه المأمول لما يحمالنه 
في جوفيهما من عناصر مؤهلة – بالضبط 

- لتحقيق هذه المهمة دونما تردد . 
هذا  من  التخلص  لكاتبنا  إذن  تم  فكيف   

المأزق ؟!!.
هل يمكن له أن يقصيهما معاً هما أيضاً .. 
فيتخلص منهما دفعة واحدة ؟! .. ربما !!.

منطقي  مبرر  أي  لدينا  سيبقى  هل  ولكن 
مشروع  على  معقولية  أية  إلضفاء  يدعونا 

يبني أساساته في الفراغ ؟!!.
إن كاتبنا بكل تأكيد سوف لن يلجأ إلى هذا 
الحل الالعقالني طبعاً ، إنما سيختار بديالً 
آخر ، وهو أن يتعامل مع اإلشكاليات التي 
يطرحها هذان المصدران بطريقة مالئمة ، 

ولتكن السنة هي نقطة البداية .. 

الجميع  يعرف  كما  يعرف  فالكاتب        
وال��دس  االخ��ت��الط  م��ن  تعاني  السنة  أن 
واإللباس ، وهو ما ال يمكن إنكاره حتى من 
الدينية  للمؤسسة  الرسميين  الممثلين  قبل 

أنفسهم .
 .. هنا  اإلق����رار  ب��ه��ذا  ال��ك��ات��ب  فليحتفظ 

ويسجل على السنة هذا العطب القاتل :
إنه " االختالل في الموثوقية التاريخية " ، 
كآفة قادرة على إتالف أية ضمانات يمكن 
دم للحيلولة دون وقوع الشك في تحول  أن ُتقَّ
أداة طيعة  إلى  الحالة  السنة في مثل هذه 
توظيفها  يمكنهم  بحيث  الفقهاء  أيدي  في 
اآلراء  على  الدينية  المشروعية  إلض��ف��اء 

الباطلة والمنحولة .
بهذا  تلبسوا  قد   - الكاتب  حسب   – وه��م 

الجرم بال ريب !!.
 ويمكننا أن نسوق هنا ما يشير به الكاتب 
إلى ما ذهب إليه ، من خالل تتبعنا وتحليلنا 
به  مدلالً   ، وهناك  هنا  المتناثرة  لمقوالته 
على أنهم - أي الفقهاء - سوف لن يتركوا 
فرصة تمر دون أن يستثمروها وإلى أقصى 
حد ، وهذه هي بصماتهم قد ظهرت على 

الصور التالية - حسب رأي الكاتب - :
*عمق التشابه أو قل المطابقة أحياناً بين 
المنسوبة  والنصوص  التوراتية  النصوص 

إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .
*عمق التشابه بين النصوص المنسوبة إلى 
الجاهلية  لعرب  التاريخي  وال��واق��ع  السنة 
في  التاريخي  ام��ت��داده��م  ع��ن  يعبر  وم��ا   ،
 ، االجتماعي  والسلوك  والثقافة  التفكير 

وواقعهم الديني والميثولوجي  والعقلي . 
بين  أح��ي��ان��اً  التطابق  ب��ل  التشابه  *عمق 
االجتماعي  وال��واق��ع  الحديثية  النصوص 
والسياسي  والثقافي والتاريخي إبّان حكم 

بنى أمية وبني العباس .
*احتواء المنسوب إلى السنة على تفسيرات 
والحقائق  العلمي  ال��واق��ع  م��ع  متناقضة 
والكونية  والتاريخية  والتجريبية   ، العلمية 

والطبيعية .. الخ .
تعاليم  على  السنة  إلى  المنسوب  *احتواء 
ال��ن��ص��وص  ت��خ��ال��ف  رؤى  أو  وت��ف��س��ي��رات 

القرآنية الصريحة    
تعاليم  على  السنة  إلى  المنسوب  *احتواء 
والعقل  المنطق  أو رؤى تخالف  وتفسيرات 
الطبيعي  والقانون   ، الدين  وجوهر  والعلم 

.. الخ .
التي  والحثيثة  الجادة  المجهودات  عن  أما 
يقال بأنها متجهة لتنقية السنة من الشوائب 
لن  س��وف  فإنها   ، األوح��ال  من  وتصفيتها 

تجدي فتيالً – 
بهذه  ال��ق��ائ��م��ون  م���ادام   - ال��ك��ات��ب  حسب 
المنتمين  م��ن  أنفسهم  ه��م  ال��م��ج��ه��ودات 
فرغ  التي   ، التقليدية  الفقهية  للمؤسسة 
الكاتب من استبعادها وإقصائها قبل ذلك .
ال��داء  بهذا  مريضة  السنة  دام��ت  فما  إذاً 
القاتل ، ومادام األطباء هم السادة الفقهاء 
يلزم  يعد هناك شيء  لم  فإنه   ، ال غيرهم 
 – المرجعية  ه��ذه  إل��ى  ب��االرت��ه��ان  كاتبنا 
السنة - سواء على مستوى التشريع أم على 

مستوى التأويل !
وبهذا يكون الكاتب قد تحرر من أسار هذه 
المرجعية أيضاً ، بيد أنه لم يشأ أن يتوقف 
 - وحسب   – المبدئي  الموقف  ه��ذا  عند 

ليكتفي به وحده .
يعتمد  آخر  أسلوب  انتهاج  إلى  اتجه  إنما 
على خلق قنوات معقولة قابلة ألن ُتصرَّف 
من خالها معظم محتويات السنة بمفهومها 
السائد إلى حد مقاربة الجفاف والتيبس .

علي عقيل الحمروني 

يتبع
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المدرسي  ال��ن��ش��اط  إدارة  ع��ق��دت 
مع  ال��دوري  اجتماعها  التعليم   ب��وزارة 
م��دي��ري م��ك��ات��ب ال��ن��ش��اط ال��م��درس��ي 
بالبلديات في إطار استعداداتها النطالق 
2018م.    /  2017 ال��دراس��ي  العام 
ح��ي��ث ت���م اس���ت���ع���راض ال��م��الح��ظ��ات 
المدرسي  النشاط  خطة  على  العامة 
و   ،  2017  –  2016 الدراسي  للعام 
قبل  م��ن  ات��خ��اذه��ا  الممكن  ال��خ��ط��وات 
ال��م��درس��ي  ال��ن��ش��اط  وم��ك��ات��ب  اإلدارة 
استعدادا النطالق العام الدراسي القادم 
اآلل��ي��ة  وم��ن��اق��ش��ة   ،  2018-2017
النشاط  إدارة  بين  للتواصل  المثلى  
بالبلديات  النشاط  ومكاتب  المدرسي 
في ظل صعوبة التنقل واالتصال القائمة 

 .
واتفق في االجتماع على االستعداد 
التمهيدي قبيل انطالق  إلقامة األسبوع 
الدراسة الفعلية للعام الدراسي 2017 
/ 2018 م  ، لتنفيذ مختلف األنشطة 

ك���ال حسب  ال��ث��ق��اف��ي��ة  أو  ال��ري��اض��ي��ة 
من  كنوع   ، لديه  المتاحة  اإلمكانيات 
للعودة  ألبنائنا  والتهيئة  النفسي  الدعم 
تبعية  ع��ل��ى  و التأكيد   ، المدرسية  
منسقي النشاط )فنياً( لمكاتب النشاط 
المرشحين  اعتماد  يتم  أن  وض���رورة   ،
قبل  بالمدرسة من  الوظيفة  لشغل هذه 
مدير مكتب النشاط المدرسي لمباشرة 

مهامه .
وتم خالل االجتماع  مناقشة الهيكل 
ال��ن��ش��اط  إلدارة  اإلداري  التنظيمي 
المدرسي  النشاط  ومكاتب  المدرسي 
رقم  القرارْين  على  واالطالع  بالبلديات 
بالهيكل  والمتعلق   )  764  /  760  (
جديدة   إدارات  واستحداث  التنظيمي 
وبعد مناقشة مستفيضة تم االتفاق على 
وعاجلة  موجزة  مذكرة  إع��داد  ض��رورة 
من قبل إدارة النشاط المدرسي مرفقة 
بتوقيعات السادة الحضور مديرو مكاتب 
وزير  للسيد  موجهة  المدرسي  النشاط 

القرارين  في  جاء  ما  بخصوص  التعليم 
إعادة  لطلب   ،  )  764 /  760 ( رقم 
بالهيكل  المتعلقة  النقاط  ف��ي  النظر 
لمكاتب  إدارات   واستحداث  التنظيمي 
إضافة    ، بالبلديات  المدرسي  النشاط 
السيد  معالي  م��ع  مباشر  لقاء  لطلب 
مكاتب  م��دي��رو  وال��س��ادة  التعليم  وزي��ر 
بشكل  معه  للتواصل  المدرسي  النشاط 
لتبيان  ال��م��وض��وع  ه���ذا  م��ب��اش��ر ح���ول 
المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء 
ممارستهم مهامهم وتربك عملهم نتيجة 

ذلك القرار .
ه������ذا وق������د ح���ض���ر االج���ت���م���اع 
إدارة  م��دي��ر  ال���دي���ب(  األس��ت��اذ)خ��ال��د 
 ، التعليم  ب����وزارة  ال��م��درس��ي  ال��ن��ش��اط 
وم���دي���رو م��ك��ات��ب ال��ن��ش��اط ال��م��درس��ي 
النعمي(  أحمد  )خالد   / أ   : بالبلديات 
عين  ال��م��درس��ي  النشاط  مكتب  مدير 
المعاتي( مدير  أ /  )بشير على   ، زارة 
 / أ   ، الماية  المدرسي  النشاط  مكتب 

مدير  ال��ط��ّي��ف(  خليفة  ح��ام��د  )س��ع��د 
أ   ، الحرابة  المدرسي  النشاط  مكتب 
مكتب  مدير  العزابي(  أي��وب  )صالح   /
)خيري  أ/   ، ج��ادو  المدرسي  النشاط 
مكتب  مدير  ال��م��اق��وري(  أحمد  محمد 
النشاط المدرسي صرمان ، أ / )أحمد 
محمد علي كعبار( مدير مكتب النشاط 
محمد  / )خيري  أ   ، نسمة  المدرسي 
المدرسي  النشاط  حسن(  مدير مكتب 
العماري(  ميالد  )خليفة   / أ   ، تاجوراء 
ال��م��درس��ي حي  ال��ن��ش��اط  م��دي��ر مكتب 
قريرة( الطاهر  )صالح   / أ   ، األندلس 
مدير مكتب النشاط المدرسي بني وليد ، 
أ / )محمد عمران جمعة سليمان( مدير 
الجمعة  سوق  المدرسي  النشاط  مكتب 
أ )ناصر عثمان جمعة ( مدير مكتب   ،
 / أ   ، الجبل  باطن  المدرسي  النشاط 
)عبد الحميد خليفة دخيل( مندوب عن 
أ   ، األصابعة  المدرسي  النشاط  مكتب 
/ )بثينة أحمد الصغير(    مندوب عن 

مكتب النشاط المدرسي براك الشاطئ 
، أ / ) ضو القذافي الزحاف( مندوب 
 ، غريان  المدرسي  النشاط  مكتب  عن 
أ /  )عبدالحكيم أحمد المسيرط(      
المدرسي  النشاط  مكتب  عن  مندوب 
ميالد(  يوسف  )ع��ادل   / أ   ، أبي سليم 
م���ن���دوب م��ك��ت��ب ال��ن��ش��اط ال��م��درس��ي 
النطيط(  أحمد  )رمضان   / أ  نالوت   
مكتب  الثقافي  النشاط  وح��دة  رئيس 
إضافة    ، الحرابة   المدرسي  النشاط 
النشاط  بإدارة  األقسام  رؤساء  لحضور 
األس��ت��اذ    : التعليم  ب����وزارة  ال��م��درس��ي 
التربية  قسم  رئيس  أبوقرين(  )الصادق 
الدين  ب��در  )م���راد  واألس��ت��اذ   ، البدنية 
رزقي( رئيس قسم الصحة المدرسية ، 
رئيس  بن إسماعيل(  )الطاهر  واألستاذ 
األستاذة   ، االجتماعية  الخدمة  قسم 
المكتبات  رئيس قسم  آغا(  باشا  )نجاة 
اشتيوي(  )منيرة  واألستاذة   ، المدرسية 

رئيس قسم الفنون التشكيلية .

اجتماع إدارة النشاط المدرسي بمديري مكاتب النشاط المدرسي بالبلديات

)أهالينا( تختتم ورشة عمل للتعريف بحقوق الطفل

اخ����ت����ت����م����ت ال��������������دورة ال����ت����دري����ب����ي����ة ال���ت���ي 
والمهتمين   االجتماعيين  استهدفت  االختصاصيين 
والناشطين في مجال  الطفولة للتعريف بحقوق الطفل 
خاصة  واجتماعياً  نفسياً  ورعايته  معه  التعامل  وكيفية 
إلى  األس��رة  بداية من  االستقرار  ظ��روف عدم  في ظل 
رياض األطفال والمدارس وأماكن رعاية الطفل ، بتنظيم 
وإشراف جمعية أهالينا لألعمال الخيرية ، وتأتي هذه 
الدورة في إطار الشراكة مع مكتب ثقافة الطفل بالهيئة 
العامة للثقافة متمثلة في السيدة )حياة بن غارات( والتي 
تطلق حملة )اعرف حقك( وهي بداية لمشروع تدريب 
مختلف  في  بالطفولة  المهتمين  كل  ليستوعب  أشمل 

المناطق بليبيا وفق آلية وخطة تدريب واضحة .
يومين  بصالة  لمدة  أقيمت  التي  ال��دورة  واشتملت 
نقابة معلمي طرابلس على محاضرات وأنشطة تفاعلية 
مجال  في  مختصين  أساتذة  قبل  من  عملية  وتدريبات 
ختام  وفي   ، والنفسية  االجتماعية  والرعاية  الطفولة 

كل  وتكريم  المعتمدة  المشاركة  شهادات  وزعت  ال��دورة 
من ساهم في إنجاح الدورة . وقالت األستاذة )فوزية بن 
غشير( رئيسة مجلس إدارة جمعية )أهاالينا( : إن هذه 
الدورة ضمن باكورة )أهالينا( ونشاطها وعملها الدؤوب 
من أجل رفع مستوى الوعي والتدريب والتأهيل النفسي 
واالجتماعي الذي يستهدف كافة شرائح المجتمع وهي 
ضمن خطة )أهالينا( السنوية الحافلة بالبرامج التوعوية 
والترشيدية واألعمال اإلنسانية من أجل الرقي والسمو 
بالمجتمع ، وتحقيقنا لشعارنا ومبدئنا الدائم )نعمل ألننا 

خلقنا للعمل الجاد والصادق( .
وأوضحت )بن غشير( : أن هذه الدورة  أو الورشة  
الخاصة بالتعريف بحقوق الطفل في إطار تفعيل اتفاقية 
والتي  الطفل  ثقافة  ومكتب  )أهالينا(  بين  الشراكة 
 ، التعليم  بقطاع  االجتماعيين  األخصائيين  استهدفت 
الفرقة  الشط  المدني وفوج  المجتمع  وبعض مؤسسات 

الثالثة. 

عمل دؤوب للجنـة فتح مطار سبها الدولي   
لبلدية  ال��ب��ل��دي  بالمجلس  عقد 
العمل  سير  بخصوص  اجتماع  سبها 

من أجل فتح مطار سبها.
تسليم  محمد:لجنة  السيد  وقال 
ال��دول��ي."ك��ان  م��ط��ار سبها  واس��ت��الم 
بالتنسيق  جدا  مثمرا  اليوم  االجتماع 
واللجنة  العسكرية  المنطقة  آمر  مع 
واس��ت��الم  تسليم  أج��ل  م��ن  المشكلة 
المطار وكان التجاوب جميالً جداً من 
قبل آمر المنطقة، وسوف نرى خالل 
األيام القادمة فتح المطار وكلنا هدفنا 
واحد سواء من قبل اآلمر العسكري أو 
اللجنة  من خالل  أو  البلدي  المجلس 

المشكلة وهدفنا واحد وهو مصلحة البالد.
دازي''ع��ض��و مجلس حكماء  أحمد  وأض���اف""آدم 
سبها'' نحن كلجنة تم تشكيلها من قبل المجلس البلدي 
بسبها بخصوص فتح المطار يعني استالم المطار من 
عناصر الجيش وتسليمه إلى مديرية األمن بسبها لنا 
فترة طويلة نسعى إلى هذا األمر والتنسيق مع مشائخ 
وأعيان أطراف النزاع التي كانت فيما سبق بين التبو 
إيجابية  نقاط  إلى  وصلنا  والحمدالله  سليمان  وأوالد 
إيجابية  المنطقة  ردود فعل  وكانت  والتوافق  للتجاوب 
نحن  األوام���ر  وف��ق  يتحرك  بالمطار  ال��ذي  والجيش 
بأنه  المنطقة  آمر  قبل  من  تجاوبا  وجدنا  ما  حسب 
وبأذن الله خالل هذه األيام سوف يتم تسليم واستالم 
أوالد  وقبيلتي  بسبها،  األمن  مديرية  إلى  سبها  مطار 
سليمان والتبو كان التوافق بينهما ممتاز جداً وبصورة 

جميلة لفتح المطار والوصول إلى نقاط تخدم المنطقة 
بإذن الله.

فتح  بخصوص  األحول"اجتمعنا  ون��وه"أب��وس��ي��ف 
وآمر  المطار  لفتح  لجنة  شكلت  سبها  وبلدية  المطار 
تم  المنطقة شكل لجنة من قبله لفتح المطار وحالياً 
االتفاق مع آمر المنطقة على توجه اللجنة المشكلة من 
قبله لسحب القوة المتواجدة داخل مطار سبها وغدا 
بإذن الله سوف تتوجه اللجنة المكلفة من قبل المجلس 
وبحضور  المطار  الس��ت��الم  األم��ن  وم��دي��ري��ة  البلدي 

الضباط المكلفين من آمر المنطقة وشكراً.
األط��راف  بين  روم��ا  اتفاقية  بعد  من  ب��أن:  علماً 
من  ك��ان  والتبو  سليمان  أوالد  قبيلتي  من  المتنازعة 
ضمن الشروط فتح مطار سبها وتسليمه إلى مديرية 

األمن وسنرى ذلك في القريب العاجل بإذن الله.
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انا و احمد 

علمها  بال  بعقد  عليها  عقد  ألن��ه  متزوجة  غير  زوج��ة  ادع��ت 
شارحة  دعواها بأنها  فوجئت بخطيبها المفسوخ خطبته منها  

يطلبها لبيته بعد أن أشهر لها صورة من عقد زواجه بها  إال أنها 
الحظت عدم وجود توقيعها أو وكيلها على العقد وبعد التحقيق 
عن  المأذون  بإيقاف  المحكمة  فأمرت  دعواها  صدق  اتضح 
العمل فورا  لحين صدور حكم بالقضية وأثناء المداولة اعترف 
المأذون بأن ال المعقود عليها وال وليها كانا حاضرين مجلس 

العقد فحكمت المحكمة 
أرك��ان  الخ��ت��الل  ف��اس��دا  عقدا  باعتباره  العقد  بفسخ   - أوال 
المادة   من  )ب(  الفقرة  بنص  عمال  به  ال��زواج  عقد  وش��روط 
بشأن  1984م  لسنة   10 رق��م  القانون  من  عشرة  السادسة 
والتي  وتعديالته  وآثارهما  والطالق  بالزواج  الخاصة  األحكام 

تنص على أنه 
) الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه وال يترتب عليه 

أي أثر قبل الدخول ( 
بجرم  سنوات  خمس  لمدة  بالسجن  ال��م��أذون  معاقبة   - ثانيا 

التزوير عمال بنص المادة 241 والتي تنص على أنه  
موظف  كل  سنوات  ث��الث  عن  تقل  ال  م��دة  بالسجن  يعاقب   (
عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة مزورة في كلّيتها أو 

جزء منها أو تزوير وثيقة صحيحة (

زوّر المأذون فسجن بخمس سنوات وفسخ العقد

األن��دي��ة ال��ري��اض��ي��ه ه��ي إح��دى 
مؤسسات المجتمع المدني ولها 
بكل  أس��وة  موحد  أساسي  نظام 

األساسي  بالنظام  األندية   تعمل  فهل  نظيراتها 
الموحد لألندية الليبية؟ أم أن كل ناٍد يجري على 
تعريفيكم  خالل  من  ماستسنتجونه  هذا  لياله؟ 
بالنظام األساسي لألندية الليبية حيث نص هذا 
يشار  أن  األول��ى على ض��رورة  مادته  في  النظام 

لتاريخ تأسيس النادي واسمه ..
مقره  تحديد  على  الثانية  م��ادت��ه  ف��ي  وأوج���ب   
األندية وهي  تنشأ ألجلها  التي  األغراض  وحدد 
تنشئة شباب مؤمن قوي ومركز للتوعية الثقافية 
وذلك  والرياضية  والبدنية  والفنية  واالجتماعية 

بما يلي:
الثقافية  التربية  ونشر  والتوجيه  التوعية   •

واالجتماعية والفنية والبدنية
نشأة  وتنشئته  ال��ش��ب��اب  بتثقيف  االه��ت��م��ام   •
صالحة وتهيئة سبل التعاون بين أفراده وجماعاته 
وربط عرى األخوة وتقوية أواصر الصداقة بينهم
• تنظيم المحاضرات واألحاديث التربوية وعقد 
الندوات والمناظرات لتهيئة سبل المعرفة لألفراد 
في  واالش��ت��راك  الرياضية  باألنشطة  القيام   •

مسابقاتها
• إعداد مكتبة جامعة تضم الكتب والمطبوعات 
المتعلقة بمختلف أوجه المعرفة واآلداب والفنون 

وتشجيع األفراد لالطالع عليها 
• إحياء المناسبات الدينية والوطنية

حيث  العضوية  ش��روط  الرابعة  المادة  وح��ددت 
عضوا  يعتبر   ( أن��ه  على  )أ(  فقرتها  في  نصت 
ب��ال��ن��ادي ك��ل ف���رد منتسب إل��ي��ه وي��س��دد رس��م 
االنتساب وقيمة االشتراك التي تحددها الالئحة 

المالية للنادي
واشترطت في فقرتها )ب( على 

من  محروما  يكون  ال  أن  العضو  في  يشترط   (
حسن  يكون  وأن  المدنية  أو  السياسية  حقوقه 
بنظام  االلتزام  كتابة  يقبل  وأن  والسلوك  السيرة 

النادي ولوائحه (
وأجازت المادة الخامسة منح الرئاسة أو عضوية 
أو  للبالد  ممتازة  خ��دم��ات  يقدم  لمن  ال��ش��رف 

النادي وذلك بنصها على أنه 
) يجوز لمجلس اإلدارة أن يمنح رئاسة النادي أو 
فيه  يرى  لمن  بالنادي  الشرف  أو عضوية  وكالة 
الكفاءة لذلك ممن أدوا خدمات ممتازة للبالد أو 

النادي . 
وأشارت المادة التاسعة لكيفية إسقاط العضوية 
الحاالت  في  العضوية  تسقط  أن��ه  على  بنصها 

اآلتية 
• إذا فقد شرطا من شروط العضوية

• بالوفاة أو االستقالة 
• إذا ت��أخ��ر ف��ي س���داد االش��ت��راك ف��ي موعد 
االستحقاق حسب أحكام الالئحة المالية بشرط 

إخطاره مسبقا بموعد هذا االستحقاق
 • الفصل حسب الشروط واألحكام الواردة بهذا 

النظام
وأوضحت المادة 15 كيفية إيجاد الموارد المالية 

لتحقيق النادي ألهدافه وذلك بنصها
 )تكون الموارد المالية للنادي من (

الفئات  حسب  واالشتراكات  االلتحاق  رس��وم   •
التي تحددها الالئحة المالية

• حصيلة إيرادات المباريات والحفالت 
يقبلها  التي  وال��وص��اي��ا  وال��ه��ب��ات  التبرعات   •

مجلس اإلدارة بموافقة جهات االختصاص
• اإلعانات الحكومية 

داخل  تقام  التي  المناشط  إي��رادات  حصيلة   •
النادي

هذا بعض مانصت عليه الالئحة الموحدة لألندية 
الليبية وسأوافيكم ببعضه اآلخر في العدد القادم 
بإذن الله لتستنتجوا مدى التزام أنديتكم بالالئحة 

المنظمة لعملها من عدم االلتزام.

الرياضية  األن��دي��ة 
ونظامها األساسي

"توينتيث  أس��ت��ودي��وه��ات  ط��رح��ت  فيه  ج��اء  خ��ب��را  ال��س��اب��ع  ال��ي��وم  ن��ش��رت صحيفة 
 Theالعلمى والخيال  الدراما  لمسلسل  جديد  برومو  األمريكية،  فوكس"  سينشرى 
Resident المقرر عرضه قريباً على شبكة قنوات "إيه بى سى" التليفزيونية، والذى 
نشاهد خالله بعض الجرائم الطبية فى العصر الحديث داخل أروقة المستشفيات، 

وفقا لما ذكره موقع ديدالين األمريكى.
 المسلسل ينتمى لفئة الدراما الطبية من تأليف الثالثى أيمى هولدين جيمس وهايلى 
سكور وروشان سيثى، ومن إخراج فيليب نويس، ويقوم ببطولته عدد من النجوم أبرزهم، 

إيميلى فان كامب، مات زوكرى، بروس جرينوود، إليزابيث لودلو، مانيش دايال.
 قصة المسلسل تدور في إطار درامي، داخل أحد المستشفيات الكبيرة، حيث يبدأ 
طبيب شاب يومه األول في غرف العمليات، ليواجه عديد التحديات والمواقف الصعبة 
التي تتطلب إسعاف المرضى وإنقاذ األرواح بجانب مجموعة من األطباء الكبار، حيث 
يكون هناك دائما صراع بين الخير والشر، والعمل يسلط الضوء على الجرائم الطبية 

في العصر الحديث.

 The ب��روم��و  ف��ي  المستشفيات  أروق����ة  داخ���ل  م��ف��زع��ة  طبية  ج��رائ��م 

بعد اطالعه على زاوية المستشار القانوني في صحيفة فسانيا ، اتصل 
بي طالبا مني  تحديد موعد للقاء به، أبديت ترحيبي وسعادتي بتواصله 

، وبعد زيارته في مقر الصحيفة  .
سألني وكيل الحاضنة عن أن مطلق أخته طلب منها إخالء بيت الحضانة 
بعد أن تزوجت أصغر بناتها وبذلك لم يبَق لها  من أن تكون حاضنة له 

أوهل يحق لموكلته أن ترفض إخالء المنزل؟
قلت إن هذه الحالة هي إحدى الحاالت التي أعيبها على قانون رقم 10 
لسنة 1984 بشأن الزواج والطالق بالقانون الليبي وآثارهما حيث نص 

القانون في فقرته األولى من المادة السبعين على أنه :
)يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في 

الحضانة قائما (. 
عليه فإننا نستنتج من نص المادة أنه ال يحق ألختك البقاء في المسكن 
مكان  كان ألختك  إذا  انتهاء حضانتها  بعد  أبناءها  فيه  احتضنت  الذي 
من  مستاء  وهو  الصحيفة  مقر  وغادر  االستشارة  على  شكرني  يأويها. 

القانون الذي سيحرم أخته من البقاء في بيتها بقية أيام عمرها .

أنا و وكيل الحاضنة والقانون
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مادة 30
يوضع  أن  يجب  بالصيدلية  دواء يحضر  كل 
اسم  بطاقته  ويوضع على  في وعاء مناسب 
ورقم  صاحبها  واس��م  وعنوانها  الصيدلية 
وتاريخ  الطبية  التذاكر  قيد  بدفتر  القيد 
الدواء طبًقا لما  التحضير وكيفية استعمال 
هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا 

صرف بغير تذكرة طبية.
مادة 31

يقيد  أن  يجب  بالصيدلية  يحضر  دواء  كل 
نفس  في  ب��أول  أوالً  الطبية  التذاكر  بدفتر 
وت��ك��ون صفحات  فيه  يصرف  ال��ذي  ال��ي��وم 
هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة 
تاريخ  يثبت  أن  ويجب  الصحة  وزارة  بخاتم 
هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون 
كشط  فيه  يقع  أن  ودون  بياض  يتخلله  أن 
وكل قيد قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح 

في  تدخل  التي  ال��م��واد  وكميات  أسماء  به 
تركيب الدواء ويجب على محضر الدواء أن 
يكتب  وأن  التذكرة  قيد  أم��ام  بالدفتر  يوقع 
التذكرة  محرر  الطبيب  واس��م  ال���دواء  ثمن 
إال  حاملها  إل��ى  الطبية  ال��ت��ذك��رة  تعاد  وال 
تاريخ  ووض��ع  الصيدلية  بخاتم  ختمها  بعد 
ال��دواء وفى حالة  وثمن  ورقمه عليها  القيد 
الصيدلية  في  الطبية  بالتذكرة  االحتفاظ 
حاملها  يعطى  أن  يجب  المسؤولية  التقاء 
صورة طبق األصل منها وهذه الصورة يجب 
ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي 
الثمن  م��ع  عليها  القيد  ورق��م  فيه  صرفت 
المريض  أو  المعالج  للطبيب  تعطى  وكذلك 
صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك 
دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية 
الجدول  ف��ي  م��درج��ة  م��واد  على  المحتوية 
الذي يصدر من وزير الصحة يكتفى أن يذكر 

التكرار  تاريخ  التذاكر الطبية  في دفتر قيد 
الرقم  إلى  اإلشارة  مع  برقم جديد مسلسل 

الذي قيدت به التذكرة في المرة األولى.
مادة 32

عليهم  المنصوص  األشخاص  لغير  يجوز  ال 
في  التدخل  وم��واده  القانون  هذا  في صلب 
تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع 

المستحضرات الصيدلية للجمهور.
مادة 33

يتبع  وما  بالصيدليات  العمل  مواعيد  تحدد 
األسبوعية  والراحة  السنوية  اإلج��ازات  في 
الليلية  الخدمة  ونظام  الرسمية  واألع��ي��اد 
رأي  أخ��ذ  بعد  الصحة  وزي��ر  يصدره  بقرار 
نقابة الصيادلة بحيث ال تقل ساعات العمل 
يضمن  وبحيث  ساعات  ثماني  عن  اليومية 
في  مفتوحة  الصيدليات  م��ن  ع��دد  وج���ود 

جميع األوقات.

قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ) 7(
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بيان لجنة التواصل 
التواصل  أعلنت لجنة  الماضية  األي��ام      ففي  
مبادرة  إط��اق  مصراتة  في  ت��اورغ��اء  مدينة  مع 
تحت  مدينتهم  إلى  النازحين  و  المهجرين  إلعادة 
اعتبارا من   “ آمن  تاورغاء فهو  عنوان ”من دخل 
عودة  بهدف   2017 العام  من  رمضان   20 يوم 
أهالي  وسكان تاورغاء بعد مرور سبع سنوات على 

نزوحهم . 
المبادرة و ببساطة هي  البيان إن هذه  ■ و قال: 
ب��دون دخ��ول أط��راف أو  دع��وة علنية و صريحة 
جهات خارجية أو حكومية أو وسيطة بين الجارتْين 
تاورغاء و مصراتة كما أنها دعوة علنية في هذا 
الشهر الكريم شهر الرحمة و الغفران من شباب 

المدينة لعودة جيرانهم إلى ديارهم .
 ■ و أضافت: اللجنة في ختام بيان مبادرتها بأنها 
دون قيد أو شرط أو مّنة من أحد و بأنها دعوة 

صادقة عنوانها ”من  دخل تاورغاء فهو آمن "
استطالع آراء المواطنين 

المواطنين  بعض  آراء  استطلعت  فسانيا  صحيفة 
هذا  في  مدينتهم  إلى  تاورغاء  أهالي  عودة  حول 

الوقت وفي هذه الظروف .
كانت البداية مع إيهاب الذي قال: نتمنى من الله 

العلي القدير أن يعودوا إلى مدينتهم  .

• وسألنا إي��ه��اب ه��ل زرت��م ت��اورغ��اء ورأي��ت��م الدمار 
والمنازل المحروقة ؟

  إذا قمتم بزيارتها كنتم علمتم أن من  المستحيل 
إليها ألنه وببساطة  ال توجد بها   عودة  األهالي 
ومحروقة  مدمرة  المنازل  الحياة،  مقومات  أدنى 

بالكامل وال يوجد بها ال كهرباء وال ماء  . 
•  كيف برأيكم سيعودون لمدينتهم ؟

 أما ناجي صالح  قال:  المهم أن يكون هناك  أمن 
وأمان كل شيء سيعود إلى طبيعته ،وتعود المدينة 
الطيبين  وال��ن��اس  واأله��ال��ي  الحكومة  بمساعدة 

"الخير في أمتي إلى يوم القيامة"
قاله         ما  على  الورفلي   سالمة   : أك��دت  كما   ■  
تاورغاء  أهالي  بإمكان  أن  أعتقد  ال     " إيهاب   "
العودة إلى  مدينتهم، فهي اآلن خاوية، ال ماء وال 
والحياة  مدمرة  والمساكن  تحتية  بنية  وال  كهرباء 

معدومة نهائيا .
ومن جهتها قالت أسماء حديد إن ماتقوم  به مدينة 
مصراتة اآلن من ادعاءات ووعود بعودة المهجرين 

ماهي إال حقنة مخدرة للرأي العام حتى ال تدخل 
ف��ي ص���راع مميت وخ��اس��ر م��ع أط���راف أخ��رى، 
لصحة  أس��اس  وال  الوج��ود  بأنه  الجميع  فلْيعلم 
كانت  فلو  واتفاقات  وعود  من  مصراتة  تقوله  ما 
سراح  بإطاق  فليقوموا  وسليمة  نواياهم صادقة 
األسرى والمعتقلين لديهم وإقفال جميع السجون 
مصير  تحديد  وعليهم  ال��س��ري��ة   والمعتقات 
أحياًء  كانوا  إذا  لذويهم  والمفقودين  المغيبين 
فيطلق سراحهم وإذا كانوا قد قتلوا يجب إعام 
ذويهم بذلك كما يجب على مصراتة إرجاع المنازل 
والسماح  القوشي  بمنطقة  أهلها  من  سلبت  التي 
لهم بدخول مصراتة  وتوصيل الكهرباء والماء إلى 
المدينة قبل عودة المهجرين في الموعد المذكور.
ب��أن مصراتة  ال���زاوي  فكان رأي���ه    أّم��ا خالد   
استطاعت العفو عن تاورغاء رغم الجرح العميق 
وهذا إن دّل على شيء فهو يدل على أن الليبيين 
إخوة ويٌد واحدة رغم كل شيء، بارك الله في أهل 
تاورغاء  ألهالي  السريعة  العودة  ونتمنى  مصراتة 
وسنكون يدا واحدة في رأب الصدع بين المدينتين.
■ وقال: محمد إسماعيل تاورغاء لن تعود إال تحت 
حماية القوات المسلحة واأليام بيننا ولنفترض أن 

تاورغاء ستعود ألي مساكن ستعود؟!
وال  مستشفيات  ال  س��ي��ع��ودون؟  أرض  أّي  وإل��ى   
مدارس وال مؤسسات وال مصارف، إلى أّي مدينة 

سيعودون؟!
إليه  ذهب  ما  ناصر   ■ وبدورها أكدت:  حنان 
أغلب المواطنين  قائلة:  على حّد علمي أن بيوت 

أهل تاورغاء  أصبحت أثرا بعد عين! 
سيتحولون  باألرض  بيوتهم  تسوية  خبر  صّح  ولو 

من نازحين في مدن ثانية لاجئين في مدينتهم!
 

الحمد  لك  اللهم  لله  الحمد  قالت:  جورى سعد  
أحوال  غّير  اللهم  األحوال  مغّير  سبحانه  والمّنة، 
ليبيا إلى األفضل وفّرج كربتها واجمع شمل أبنائها 
أهالي  لكل  مبارك  ياالله،  فيها  ال��دم��اء  واحقن 

تاورغاء وعودة ميمونة بمشيئه الله.
عماد علي  قال: "الله أكبر" بداية الطريق الصحيحة 
للمصالحة ولّم شمل ماتششت من بادنا الحبيبة 
ليبيا، فلُيِدْم علينا ربي نعمة العقل وشكراً لكل من 
لموطنهم   تاورغاء  أبناء  لعودة  بالمصالحة  سمح 

فالحمد لله  ليبيا تتعافى بإذن الله.
■ أما وسام الزناتي  قال:  ربي يفرج على أهالي 
عن  عبارة  هي  تاورغاء  مدينة  أن  رغم  تاورغاء، 
ركام  أقول لهم هل تعتقدون أنهم اآلن يعيشون في 
مساكن أو شقق مرفهة؟!  وأنا أقول لهم إن "بادي 

و إن جارت علّي عزيزة، وال بديل عن الوطن " .
 ومن جهته قال محمد القاضي  من يأتي متأخرا  
خير من أال يأتي أبدا،  والذين يقولون لماذا اآلن  
وفي هذا التوقيت أريد أن أقول لهم لماذا لم تأِت 

 تــاورغــــــاء جــــــــرح  يــداويــــه أهـــــلــــه 

تقرير: أسمهان الحجاجي 

بعد مرور �سبع �سنوات:

تاورغاء  مهجري  لقضية  حالّ  األفــق   في  تلوح  مبادرة   
كانت  أن  بعد  الّنهائي  الحّل  إلى  طريقها  في  أنها  ويبدو 
العقبة األساسية إلتمام المصالحة الوطنية طوال سبع 
سنوات دفعت خاللها المدينة وأهلها ثمن موقف أبنائها 
خالل أحداث الثورة، األمر الذي اعتبره أهالي مصراتة 
بين  كبيرًا  شرخا  أحدث  مما  وبأبنائهم  بهم  أضّر  موقفًا 

الجارتْين  مصراتة وتاورغاء .

 

:

جـــهـــود مــحــلــيــة ودولـــيـــة 
للمصالحة 

:

عودة النازحين ، احترامٌ لحقهم في ردّ االعتبار، واسترجاع المساكن واألراضي والممتلكات جزءٌ من جبر الضرر 
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أنت منذ سبع سنوات وأرجعتهم بقوة 
السالح وأنت تملكه .

أهالي  وي��ت��رك��وا  الجميع  فلْيصمت   
تاورغاء يقررون مصيرهم بأنفسهم .

 أنت تعيش في بيت، هم يعيشون في 
بيوت من الصفيح فاتركوهم لمصيرهم 

هم من يقررون مصيرهم لوحدهم  .

■ أما عبد السالم الشريدي  قال: 
يعم  أن  القدير  العلي  الله  من  أتمنى 
األمن و األم��ان في ليبيا و يسع سعة 
..م��ن  ال��غ��ف��ران  و  بالرحمة  ال��ص��دور 
وأمان  خير  على  أجيالنا  و  ليبيا  أجل 
ليبيا  بخيرات  فلْننعم  زاهر  ومستقبل 

كما هو طموحنا ومستقبلنا..
اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشتركة 
البلدي مصراتة  المجلس  التي شكلها 
خالل  ت���اورغ���اء،  المحلي  والمجلس 
الحوار السياسي الليبي، في طرابلس 
الملف  ه��ذا  ل��ع��الج  وجنيف  وت��ون��س 
الحساس، بتيسير من األمم المتحدة.

وتوجت تلك الجوالت بخارطة الطريق 
مصراتة  أه��ال��ي  بين  م��ت��ب��ادل  بشكل 
المشتركة  اللجنة  اعتمدتها  وتاورغاء، 

في جنيف في 18 ديسمبر 2015.
وتحدد وثيقة خارطة الطريق المبادئ 
واإلجراءات الخاصة بتقديم تعويضات 
اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  انتهاكات  لضحايا 
ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم، وإعادة 
بناء تاورغاء والكراريم وطمينة وكرزاز، 
وال���ع���ودة اآلم��ن��ة وال��ط��وع��ي��ة أله��ال��ي 

تاورغاء إلى ديارهم.
اللجنة  اجتمعت  ذل��ك  إل��ى  إض��اف��ة   
الفرعية المنبثقة عن اللجنة المشتركة 
هامة  قضايا  لمناقشة  م���رات  ع��دة 

ومحددة.
وسويسرا  ألمانيا  حكومتا  وقدمت    
اللجنة المشتركة  دعمهما الجتماعات 
بعثة  قامت  والتي  وجنيف  تونس  في 
ليبيا  ف���ي  ل��ل��دع��م  ال��م��ت��ح��دة  األم����م 

بتيسيرها.
عديد  المشتركة  اللجنة  قدمت  كما 
المبادرات خالل هذه الفترة لبناء الثقة 
تشجيع  ذل��ك  ويشمل  الطرفين،  بين 
المحتجزين،  م��ن  ع��دد  ع��ن  اإلف����راج 
السجل  ملفات  نقل  في  والمساعدة 

المدني والطالب إلى من يعنيهم 
 األمر وتوزيع المواد المدرسية وتنظيم 

اجتماعات للعائالت من الجانبين.
الحكومة  المشتركة  اللجنة  وطالبت 
الليبية بضرورة اإلسراع بتشكيل لجنة 
الحقيقة،  إلب���راز  الحقائق  لتقصي 
وي��ك��ون م��ن ض��م��ن أول��وي��ات��ه��ا النظر 
فيما حدث خالل الفترة الزمنية التي 
 11 وحتى  فبراير،   17 م��ن  ام��ت��دت 
تاورغاء  مناطق  في  أغسطس2011 
ضماناً  وك����رزاز،  وطمينة  وال��ك��راري��م 

لعدم تكرار ما وقع من انتهاكات.
عودة  أن  المشتركة  اللجنة  واعتبرت 
في  لحقهم  اح��ت��رام  ه��ي  ال��ن��ازح��ي��ن 
استرجاع  ذل��ك  ف��ي  بما  االعتبار  رّد 
المساكن واألراضي والممتلكات كجزء 

من جبر الضرر.
رئيس  ال��س��راج،  فايز  وك��ان 
لحكومة  الرئاسي  المجلس 
ال��وف��اق  ق��د أك��د ف��ي أكثر 
دع���م حكومة  م��ن��اس��ب��ة  م��ن 
ال���وف���اق ال��وط��ن��ي ل��ج��ه��ود 
اللجنة المشتركة للحوار بين 

مدينتي مصراتة وتاورغاء.
ك��م��ا ت��ع��ه��د ع��ب��د ال��رح��م��ن 
المجلس  رئيس  السويحلي 
األع���ل���ى ل��ل��دول��ة ف���ي وق��ت 
ع��ودة  على  بالعمل  س��اب��ق، 
والمهجرين  النازحين  كافة 
الداخل والخارج، ضمن  في 
لتحقيق  وط���ن���ي  م���ش���روع 

االقتتال  تنهي  وطنية شاملة  مصالحة 
واالن��ق��س��ام، وت��رس��خ األم��ن وال��س��الم، 
الليبي  السياسي  االت��ف��اق  إط���ار  ف��ي 

وُملحقاته.
الختام 

ال��خ��الف��ات ب��ي��ن ت���اورغ���اء وم��ص��رات��ة 
انطلقت  أحداث  بعدما  تعود أصولها 

إسقاط نظام العقيد القذافي.
النظام  تاورغاء  مدينة  دعمت  حيث   
قوات  في  شبابها  من  ع��دد  وان��خ��رط 
النظام، فيما قادت مصراتة االنتفاضة 
التي انطلقت في 17 فبراير 2011.

ويتوزع سكان تاورغاء منذ سنوات  على 
المطار في  بمنطقة طريق  المخّيمات 
مدارس  بعض  في  وآخرين  طرابلس، 

مدينة بنغازي شرق البالد.
مأساوية  وضعية  ال��ن��ازح��ون  ويعيش 
داخل هذه المخيمات خاصة مع ارتفاع 
البالد  تشهدها  التي  الحرارة  درجات 

ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي.
 ، ت���اورغ���اء  م��دي��ن��ة  ن���ازح���و  الزال  و 
مدينتهم  إلى  عودتهم  موعد  ينتظرون 
سبع  ح��وال��ي  منذ  منها  ه��ّج��روا  التي 

سنوات.

:

يتوزع نازحو تاورغاء   على المخّيمات بمنطقة طريق المطار في طرابلس، و في بعض مدارس مدينة بنغازي شرق البالد 
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إشراف: نيفين الهوني
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ومهما  لطيفة  كانت  مهما  دائما  حزينة  النهايات  تبقى 
ومهما  بضرورتها  إقناعنا  حاولت  ومهما  ودودة  كانت 
حاولنا إجبار عقولنا على تصديق أنها الخالص الوحيد 
لما نحن فيه ولكنها تبقى نهاية ، نهاية مشوار .. نهاية 
حكاية .. نهاية رحلة .. وحتى نهاية ألم أو نهاية فرح ..

في  يزال  فال  الحقيقة  بهذه  ُيسلّم  ولم  يقتنع  لم  ولكنه 
قلبه أمل .. أمل أخير ُمحتضر يود لو أن الحياة تعطيه 
فرصة أخيرة للنجاة فُينهي النهايات الكئيبة ويبدأ دائما 
حتى ينسى نكهة النهاية فال يعود لتذكرها طوال حياته 

القادمة .. 
ولكن أمله لم ُيقاوم فساءت حالته وُدفن بال رحمة فقد 
حان وقت نهاية ظل يؤجل حدوثها سنوات عدة تّشرب 
استسلم   .. قلب  ظهر  عن  حفظها  كثيرة  ذكريات  فيها 
لروعتها وأللمها وعاشها لحظة بلحظة حتى أنه ظن أن 
هذه الذكريات ُتلخص كل حياته ، واليوم عليه أن ينسفها 
يتمالك  لم   .. عنها  بعيدا  ويرحل  ُيبعدها   .. يطويها   ..

نفسه فخارت قواه وشعر بأسى يجتاح كيانه وبكى .. نعم 
بكي وظل يبكي طويال كطفٍل صغير أضاع أمه في زحام 
في  تسعفه  ال  التي  بالدموع  وتلذذ  أح��دا  فيه  يعرف  ال 

معظم أحزانه مع استجدائه لها بكل الوسائل .. 
بال  منهمرة  وتساقطت  تخذله  لم  المرة  ه��ذه  ولكنها 
اعترض طريقها من عبرات  أزالت كل ما  انقطاع حتى 
انهارت  كما  انهمارها  أم��ام  انهارت  جباال  ب��أن  وأح��س 

مقاومته أمام حسرة النهاية .. 
كم يمُقت هذه الكلمة  وكم يتمنى تالشيها من قواميسه 
ولكنها حاضرة بقوة هذه المرة وُملّحة وشديدة اإلصرار 
القرار فقد  اتخذ  : هيا  له  تقول  يكاد يسمعها   .. عليه 
ونشاز   .. يستفزه  البغيض  صوتها   .. كثيرا  ت��أخ��رت 
.. ولكنها هي بقبحها وبشاعتها كانت  ُيطاق  كلماتها ال 
ذكرياته  دفتر  طوي  من  بُدا  يجد  فلم   .. التنفيذ  الزمة 
بدايات  إل��ى  والرحيل  الثمالة  حتى  بالحنين  الُمشّرب 

جديدة البد لها من نهايات قاسية

ال������وم������ض������ة  
ال�����م�����ع�����ن�����ى 

بإيجاز البوح

أصبوحة موسيقية بمكتبة اليونيسكو محمد عبد الله 

كفتاة مستاءة من صراخ إخوانها
حتى  أو  ال��س��ري��ر  ت��رت��ي��ب  دون 

التفكير
المتسخة  ال��ص��ح��ون  أم���ر  ف���ي 

والمتبقية
من وجبة عشاء البارحة

وألن سيارات األجرة قليلة أنزعج 
أكثر

…………………………………
وأغلق  الصفراء  سيارتي  أرك��ب 

الباب بقوة
أبصق  أن  بعد  س��ي��ج��ارة  أش��ع��ل 

مافي حلقي
أشرب القليل من الخمر وأنطلق

أجد فتاة مستاءة على الطريق
يبدو أنها تبحث عن سيارة أجرة

أح����اول ال��ت��ح��رش ب��ه��ا وأع���رض 
عليها

الركوب في الكرسي األمامي
دون مقابل فال تقبل

أشتمها وأكمل طريقي
.……………………………

ال��ي��وم أن��ا وح���دي أس��ي��ر حركة 
السيارات

أحاول أن أكون مهذبا مع الناس
رغم درجة الحرارة العالية

في الطريق
لكنهم ال يحترمون القانون وال

يحترمون إشارة المرور
أجرة  سائق  خالفت  قليل  فمنذ 

متهور
ي��ش��رب ال��خ��م��ر أث��ن��اء ال��ق��ي��ادة 

ويبصق باستمرار
.……………………………
ياله من نهار سيء

فاليوم لم أبع الكثير من الورد
وأنا اآلن أشعر بالجوع وأطفالي 

الخمسة
ينتظرونني بفارغ الصبر

م����اذا س��أف��ع��ل ي��ا ال��ل��ه ف��ال��ورد 
سيذبل؟

حسنا سأحاول بيع وردة
في  يقف  ال��ذي  المرور  لشرطي 

اإلشارة
.……………………………………

حاولت إرضاءك ولكن دون فائدة
تنتهي  أن  حتى  بعد  أفعل  فماذا 

هذه المشكلة
التي  الجميلة  ابتسامتك  وتعود 

أحبها ؟
هذه  مني  اقبلي  عزيزتي  يا  هيا 

الوردة
أعلم أنك تحبينه

وأخيرا ابتسمتي  حمدا لله
ألنه أرسل لنا بائع الورد هذا

دع��ي��ن��ا ن��رك��ب س���ي���ارة األج����رة 
ونذهب إلى البيت

..………………………………
ركنت سيارتي الصفراء ونزلت

وجدت أطفالي الخمسة
يلعبون أمام البيت

ال ي��ك��ت��رث��ون ل���درج���ة ال���ح���رارة 
العالية

وهذا يزعجني ويجعلني مستاءة
أال يكفيهم الصراخ كل صباح ؟

أخرج صباحاً

بمدينة  اليونيسكو  بمكتبة  نظمت 
أصبوحة  ال��م��اض��ي��ة  األي����ام  سبها 
م��وس��ي��ق��ي��ة أح��ي��ت��ه��ا ف��رق��ة زري���اب 
للموسيقى بحضور عدد من األدباء 
ب��ال��ت��راث  والمهتمين  والمثقفين 

الشعبي والفني بالمدينة.
إن   ) )ق���اص  الهاشمي  علي  ق���ال” 
ال��م��ن��ش��ط ج���اء ل��غ��رض ال��م��ع��اي��دة 
وك��ان��ت أب����رز ال��ج��ه��ات ال��ح��اض��رة 
المهتمة  الجمعيات  األصبوحة  لهذه 
أعضاء  من  وع��دد  الفن  و  بالتراث 
ب��ج��ام��ع��ة سبها  ال���ت���دري���س  ه��ي��ئ��ة 
وخليط من األدباء والمثقفين ببلدية 
س��ب��ه��ا،وأن ه��ذه األص��ب��وح��ة ج��اءت 
فاإلنسان  اليونيسكو  ذك��رى  إلحياء 
ذك���راه،  ب���دون  ال��ع��ي��ش  يستطيع  ال 
تنحصر  وال  التاريخ  هي  فالذكرى 
وإنما  فقط  المعلومات  من  كّم  في 
ف��ي ع���دة أش��ي��اء ، ف��ال��ع��ي��د داخ��ل 
الناس  كافة  به  يهتم  ال  سبها  بلدية 
فهنالك من ال يخرج لالحتفال بهذه 
المناسبة ، كون اإلنسان ال يستطيع 
التي  المدينة  في  الفرح  يحيي  أن 
تعتبر  ذات��ه��ا  بحد  ه��ذه  بها  يعيش 

إشكالية .
البصير  الصادق  الدكتور  أضاف  و 
)عضو هيئة التدريس جامعة سبها( 
في منظوري تعتبر مكتبة اليونيسكو 
راف���دا م��ن ال��رواف��د ال��ت��ي أمدتني 
وك��ان   1971 ال��ع��ام  منذ  بالثقافة 
بمناسبة  األصبوحة  لهذه  حضوري 
بمكتبة  ال��خ��اص  ال��م��ع��اي��دة  ح��ف��ل 
نركز  أن  ينبغي  أنه  كما  اليونيسكو 
أن  أردنا  إذا  والفن  الموسيقى  على 

نصنع شعباً يكره القتل.
م����راد م��ح��م��د ميالد  أف����اد ”  ك��م��ا 
بفرقة  عضو  الكيبورد”  آلة  ”عازف 

شاركنا   ” والغناء  للموسيقى  زرياب 
بمكتبة  األرب����ع����اء  م��ج��م��وع��ة  م���ع 
اليونيسكو في األصبوحة الموسيقية 
التراثية نلتمس من خاللها األغاني 
عامة  بصفة  ف��زان  داخ��ل  الشعبية 
ونص العمل اليوم على تقديم أغان 
شعبية ومقطوعات موسيقية بقيادة 
والفنان ” محمد حسن  ”المايسترو 

البوسيفي”
وذك�����ر “ع���ي���اد ص���ال���ح ” ت��ف��اع��ل 
وكانت  الموسيقى  مع  الحاضرون 
ردوده�������م م��ع��ب��رة ع���ن إع��ج��اب��ه��م 
لسماعهم لتلك اللوحات الموسيقية 
جداً  الجميل  فمن   ، قدمناها  التي 
هذه  خ��الل  من  يتجدد  تراثنا  رؤي��ة 
تراثنا  إحياء  تعيد  فهي  المناشط 
ساندنا  م��ن  جميع  ونشكر  القديم 
ودع���م���ن���ا ، وك���ذل���ك ك���ل ال��ش��ك��ر 
بشير  محمد   ” وأوض��ح  للحاضرين 
زايد ” مشرف ومدرب فرقة زرياب 
التي  المناشط  ضمن  للموسيقى” 
ومناشط  اليونيسكو  مكتبة  تقيمها 
مجموعة يوم األربعاء األدبية أضفنا 
بمناسبة ذكرى  االحتفالية  لهم هذه 
فيها  قدمنا  المبارك  الفطر  عيد 
الموسيقى  م���ن  ون���م���اذج  ل���وح���ات 
ف��زان  داخ���ل  ال��م��ت��ط��ورة  الشعبية 
 ، الجفرة  من  نماذج  أربعة  وقدمنا 
العمل  والحقيقة   ، وسبها  م��رزق،  و 
متواضع وهذا البرنامج المعد يخص 
لهم  أضفنا  ونحن  اليونيسكو  مكتبة 

هذا البرنامج كمعايدة فقط .
و أكد :” يتراوح عدد أفراد الفرقة 
من 10 إلى 15عضوا ونحن نحتاج 
إل���ى ال��دع��م ف��ق��ط إلب����راز ال��ت��راث 
واألصالة الشعبية وهذا هو االهتمام 
الداخلي قبل أن نطمح إلى الخروج 

بهذا الفن للخارج وال نريد إال مكاناً 
فقط  والبروفات  والتدريب  للتقديم 
، ونحن لسنا فرقة رسمية بل فرقة 
أن  أح��د  م��ن  نتمنى  شبابية  أهلية 
عديد  فهناك  البرنامج  هذا  يتبنى 
والخامات  المواهب  لديهم  الشباب 

التي ال توصف وشكراً.
قال :” إدريس عبد السالم ” يعجز 
اللسان عن التعبير عن الشكر لفرقة 
األستاذ  الموسيقار  بقيادة  زري��اب 
الشكر  وكذلك   ، زايد  بشير  محمد 
األربعاءبمكتبة  لمجموعة  موصول 
األصبوحة  ه��ذه  على   ، اليونيسكو 
لوحات  فيها  ق��دم��ت  ال��ت��ي  الفنية 
والموسيقى   ، رائعة  تراثية  غنائية 
هي غ��ذاء للروح وه��ذه ب��ادرة طيبة 

نتمنى أن تستمر وتتواصل .
أض����اف ” خ��ال��د ع��ي��ف��ة ” أج���واء 
األص��ب��وح��ة ك��ان��ت رائ���ع���ة و أث��ل��ج 
الفرقة  زري��اب  فرقة  أداء  صدورنا 
من  مجموعة  من  المكونة  الناشئة 
منهم  ونتمنى   ، المبدعين  الشباب 
أن تكون لهم مشاركات أكبر إليجاد 
جو من الفرح والبهجة ، وهذه بادرة 
جميلة من مجموعة األربعاء بتنظيم 
ه���ذه األص��ب��وح��ة إلي��ج��اد ج��و من 
الفرح والسرور ، في ظل ما نعيشه ، 
فكان أداء الفرقة رائعاً ، ونتمنى أن 
تستمر هذه األصبوحات الموسيقية 
من  للتخفيف  األدب��ي��ة  واألم��س��ي��ات 
ال��ت��خ��ف��ي��ف على  و  ال���وض���ع  ح����دة 

المواطن .
يذكر أن ” هذه الجلسة هي الثانية، 
واألن��ش��ط��ة  ال��ب��رام��ج  ب��ق��ي��ة  بينما 
تعتبر  ال��م��ك��ت��ب��ة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
دوري����ة ف��األص��ب��وح��ة ك��ان��ت خاصة 

بالموسيقى الشعبية.

الومضة تلك النبضة 
الحائرة بين البوح والصمت وبين الصراخ 
والهمس.. الومضة تلك الكلمات البسيطة 
في عددها الكبيرة في معناها ، المختزلة 
في  الكالسيكية  الشعرية  القصائد  لكل 
الشعرية  ال��ق��ط��ع��ة  وج���دان���ي  الومضة 
الذهن  تجتاح  يسمونها  كما  المتكاملة 
ظلماء  ليلة  ف��ي  رؤى  فتبرق  لحظة   ف��ي 
والتي  الومضة  أكتب  .. حين  لذهن متقد 
في  سابقا  اعترفت  مثلما  اآلن  أع��ت��رف 
عديد الحوارات إنني كتبتها بعد قصائدي 
الكالسيكية من عمودي وتفعلية وإنني ما 
كتبتها اال بعدما اتهمت من النقاد الليبيين 
بأنني ال استطيع كتابة هذا اللون الحديث 
وجدت  كتبتها  حين  أنني  إال  الشعر  من 
فأنا  والحمدلله  مني  لها  متذوقين  ق��راء 
حين أكتبها احتاج إلى قوة الكلمة وتكامل 
المعنى في جمل شعرية واضحة وقصيرة 
تحقق موسيقى القصيدة وتموسق المعاني 
بسرعة  للمتلقي  لتصل  القارئ  وتر  على 
ويتذوقها بمتعة وهذا أقصى ما يتمناه كل 
شاعر والقصيدة الومضة من وجهة نظري 
قصيدة  ع��ن  يغني  متكامل  خالص  ن��ص 
لذا  العمودية  الشعرية  األب��ي��ات  بمئات 
تحتاج الومضة لكثير من الحكمة واإليجاز 
وبالتالي  التعبير  الرمزية في  إلى  وأحيانا 
للمتلقي  متكاملة  بصورة  تصل  لكي  القوة 
فترسخ في الذاكرة الحية في حال أعجب 
المتلقي بها وهو أمر ليس بسهل أبدا حيث 
أن القصائد الكالسيكية تحقق هذا األمر 
بموسيقى الشطر ونهايات األبيات بسرعة 
يحتاج  الومضة  والقصيدة  أيضا  وسهولة 
الشعرية  الحالة  في  للوقوع  الشاعر  فيها 

والقارئ في وقوعها فيه موقع الهوى
على  الومضة  قصيدة  تعتمد  ال  وع���ادة 
على  وال  ال��م��ب��اش��رة  العقلية  ال��م��ع��رف��ة 
العمليات الفكرية، التي تتوالد في الذهن، 
ب��ل ع��ل��ى ال��ت��رك��ي��ز وال��ت��ق��اط��ات ال��ذه��ن 
البسيطة  واألش��ي��اء  ال��ع��ادي��ة  الحياة  ف��ي 

والواضحة والقريبة  من القّراء.
وطالما تميزت قصيدة الومضة عن غيرها 
الشعارات  عن  بعيداً  الموضوعي  بالغنى 
الوطن  ومضات  في  وخاصة  والحماسية 
الشعر  عن  يختلف  نهجاً  اتخذت  وق��د   ،
والبناء  الشكل  ف��ي  ال��م��وزون  التقليدي 
فيها  لألمور حيث  يسمو  والنظرة  واللغة 
فيها  تتشابك  ال��ت��ي  بالثقافة  اإلن��س��ان 
الوعي اإلنساني والوجداني برؤى إنسانية 
ال��وع��ي نحو  توجيه  إل��ى  ت��ه��دف  أخ���رى، 
آفاق ادبية جديدة ورموز تستحث الذهن 
لعديد التأويالت، بحيث ال يتقولب الفكر 
ومن  واح��د  في شكل  الذائقة  تتصلد  وال 
الومضة  القصيدة  أن  القول  يمكننا  هنا 
تحول  عاطفية،  فعالية  ع��ن  كشفت  ق��د 
وجمالي  إنساني  معطى  إلى  الشعر  فيها 
الكتابة  وتقنيات  بأساليب  معاً،  آٍن  في 
شعراً  تقتضي  التي  الجديدة،  الشعرية 
مغايراً ومعانداً وخارجاً وثائرا على االطر 

الشعرية السائدة والمعروفة
...............................

تنويه 

الرائعة  لزميلتنا  ن��ش��ره  سبق  ال��ن��ص  ه��ذا 
التي  الهوني  نيفين  الثقافة  رواق  مشرفة 
ت��م��ر ح��ال��ي��ا ب��وع��ك��ة ص��ح��ي��ة م��ن��ع��ت��ه��ا من 
اس��ت��ك��م��ال م�����واد ب��ق��ي��ة ال��م��ل��ف ب��م��ا فيها 
التمنيات  م��ن  ننشره  المموسقة  حروفها 

لها بالعودة السريعة لروقها الجميل .
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إشراف : خديجة الجداوي  

صاحبها  ع��ل��ى  م��رت��دة  ال��ش��م��ات��ة  أن 
يأخذ  أن  يستطع  لم  فمن  محالة،  ال 
وليتق  شره،  عنه  فليكف  المبتلى  بيد 
ال��خ��وض ف��ي أع���راض ال��ن��اس؛ ألنها 
يوم  والهالك  الدنيا  في  البالء  سبيل 
إلى  ع��م��دن  لما  فالنسوة  ال��ح��س��اب، 
التفكه بامرأة العزيز والشماتة بها بعد 
أن شاع خبرها وقعن في ذات البالء. 
ِفي  ِن��ْس��َوٌة  _تعالى_: ﴿"َوَقاَل  يقول 
اْلَمِديَنِة اْمَرأَُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن 
ِفي  َلَنَراَها  ِإنَّا  ُحّباً  َشَغَفَها  َقْد  َنْفِسِه 

َضالٍل ُمِبيٍن﴾")يوسف:30
ِفي  ِنْسَوٌة  َوَق��اَل  قوله: "-"  ف��أوالً: في 
قد  الخبر  أن  على  "دل��ي��ل  اْل��َم��ِدي��َن��ِة 
انتشر مع أن األمر كان سراً، وحاول 
ضعيفة  محاولة  كانت  ولكن  العزيز 
أي   – والم��رأت��ه  ليوسف  ق��ال  عندما 
َعْن  أَْع��رِْض  –"﴿ُيوُسُف  العزيز  امرأة 
ِمَن  ُكْنِت  ِإنَِّك  ِلَذْنِبِك  َواْسَتْغِفرِي  َهَذا 
فانتشر  )يوسف:29(  اْلَخاِطِئيَن"﴾  
 ، شاع  االثنين  جاوز  وكل سر  الخبر، 
وهذا جانب مهم جداً في التعامل مع 

األخبار الخاصة. 
االجتماعية  ال��ق��ض��اي��ا  أخ��ط��ر  وم���ن 
إذا  ،فكيف  الخاصة  األس��رار  إفشاء 
كان مثل هذا الخبر الذي يلحق العار 
ِفي  ِن��ْس��َوٌة  بصاحبه "َوَقاَل  والشنار 
َفَتاَها  ُت��َراِوُد  اْلَعِزيِز  اْم��َرأَُت  اْلَمِديَنِة 
إال الصحيح.  َنْفِسِه"، ثم ال يصح  َعْن 
إنه  يقلن:  ل��م  ال��ن��س��وة  كيف؟ هؤالء 
حدثت المراودة من يوسف، وال مراودة 
بين يوسف وامرأة العزيز "َوَقاَل ِنْسَوٌة 
ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرأَُت اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها 
َعْن َنْفِسِه"يعني هي التي تراود، وهذه 

كانت  ال���م���راودة  أن  ليوسف  ش��ه��ادة 
يوسف،  من  وليست  العزيز  امرأة  من 
وهذا يؤكد القاعدة المعروفة ال يصح 
يوسف  بهتت  والمرأة   ، الصحيح  إال 
ذل��ك ال يصح  وم��ع  ال��س��الم_  _عليه 
إال ال��ث��اب��ت،ول��ذل��ك أق���ول ألص��ح��اب 
سليماً  موقفك  ك��ان  إذا  ال��م��واق��ف، 
أو  بهّت  لو  حتى  فاطمئن  وصحيحاً 
الكذب  يزول  كذب عليك، سرعان ما 
وال  اإلش��اع��ة  وت���زول  البهتان  وي���زول 

يصح إال الصحيح 
َعْن  َفَتاَها  ُت���َراِوُد  اْلَعِزيِز  ﴿"اْم����َرأَُت 
ِفي  َلَنَراَها  ِإنَّا  ُحّباً  َشَغَفَها  َقْد  َنْفِسِه 

َضالٍل ُمِبيٍن"﴾. 
ع��ج��ي��ب��ة:ال��ذي يسمع  وق��ف��ة  وه��ن��ا 
النسوة  ه��ؤالء  أن  يتصور  اآلي��ة  ه��ذه 
حكمن  ألنهن  طيبات؛  أو  صالحات 
على ام���رأة ال��ع��زي��ز أن��ه��ا ف��ي ضالل 
مبين، لماذا تراود فتاها؟ ولماذا تراود 

يوسف؟
 والواقع ليس كذلك. فهذا أوالً مكر، 
ا  وعال_ "َفلَمَّ _ج���ل  ل��ل��ه  بينا  وك��م��ا 
َسِمَعْت ِبَمكْرِِهنَّ"ثم أيضاً بقية القصة 
مع  المراودة  واصلن  أنهن  على  تؤكد 
امرأة العزيز، وطلبن من يوسف _عليه 
العزيز،  يستجيب المرأة  أن  السالم_ 
ضالل  ف��ي  إنها  ذل��ك  قبل  يقلن  أل��م 
يريد  البعض  أن  هنا  مبين؟ والعبرة 
أن  أو  إخوانه  لبعض  س��راً  يفشي  أن 
ينقل خبراً فيظهر في موقف المنكر، 
فيقول: أرأيت كيف فعل فالن _هداه 
الله_ وهو غير صادق في هذا األمر، 
وإنما أراد أن يفشي السر، وأن ينقل 
يكن  فلم  وإال  يسمعه،  لم  لمن  الخبر 

صادقاً وال ناصحاً. 
قلن:"ِإنَّا  عندما  النسوة  فعلت  وهكذا 
)يوسف:  ُمِبيٍن"   َض��الٍل  ِف��ي  َلَنَراَها 
م��ن اآلي����ة30( وه��ذا ن��وع م��ن المكر 
الذي يقع فيه بعض الناس، فإذا بلغه 
قال:  إخ��وان��ه،  بعض  خ��اص عن  خبر 
الله  وقع في هذا األمر،  أرأيت فالناً 
صاحبنا  ف��الن  إخوتي  يا  المستعان، 
وصديقنا وقع في أمر عظيم يجب أن 
نقف معه، وهو يكذب ال يريد أن يقف 
أن  أراد  ولكن  يساعده،  أن  وال  معه 
لآلخرين  ينقل خبره  وأن  يفشي سره 
بهذه الطريقة التي هي نوع من المكر. 

ِبَمكْرِِهنَّ" )يوسف:  َس��ِم��َع��ْت  ��ا  "َف��لَ��مَّ
أخرى  مرة  جاء  وهنا  اآلي���ة31(،  من 
َكْيَدُكنَّ  ج���اء "﴿ِإنَّ  وهنا  النساء،  كيد 
اآلي���ة28(،  م��ن  )ي��وس��ف:  َعِظيٌم"﴾  

فلما سمعت بمكرهن ، 
الغريبة  العجيبة  الخطة  هذه  جعلت 
من أجل أن توقع هؤالء النسوة وتبرئ 
ما  ففعلت  فعلت،  فيما  لتعذر  نفسها 
هذا  لهن  وأع��دت  دعتهن  أي  فعلت، 
اإلعداد للطعام ومتكأ، آتت كل واحدة 
منهن سكيناً، ثم قالت ليوسف: اخرج 
رأينه  لما  عليهن،  خرج  فلما  عليهن، 
هذا  ما  وقلن  أيديهن  وقطعن  أكبرنه 
هذا  ك��ري��م.  ملك  إال  ه��ذا  إن  ب��ش��را 
ومكر  النساء  مكر  من  نوع  أيضاً  نوع 
امرأة العزيز، وهي امرأة قادرة تملك 

السلطة والقوة، ففعلت هذا الفعل. 
من  النسوة  ه��ؤالء  شماتة  تأملوا  ثم 
ام����رأة ال���ع���زي���ز ﴿"َوَق���اَل ِن���ْس���َوٌة ِف��ي 
َفَتاَها  ُت��َراِوُد  اْلَعِزيِز  اْم��َرأَُت  اْلَمِديَنِة 
َلَنَراَها  ِإنَّا  ُحّباً  َشَغَفَها  َقْد  َنْفِسِه  َعْن 

ِفي َضالٍل ُمِبين"﴾ )يوسف:30) هذه 
مزيد  وه��ذا  نصيحة،  وليست  شماتة 
إفشاء للخبر فارتدت الشماتة عليهن، 
ول��ذل��ك ح��دث منهن م��ا ح��دث، فلما 
وض��ع��ت لهن م��ا وض��ع��ت وح���دث ما 
بشراً  هذا  ما  لله  قلن: حاش  ح��دث، 
إن هذا إال ملك كريم. قالت: فذلكن 
أن  بينت  يعني  ف��ي��ه.  لمتنني  ال���ذي 
ولمتنني  أنكرتنه  أنتن  ال��ذي  هو  هذا 
من  ويطلبن  شريكات  هن  ف��إذن  فيه، 
يستجيب  أن  السالم_  _عليه  يوسف 
ترتد  الشماتة  أن  دليل  فهذا  للمرأة، 
على صاحبها، ولذلك يا أخي الكريم، 
فال  ابتلي  ق��د  أخ���اك  أن  علمت  إذا 
إن��س��ان  يشمت  أن  وق���ّل  ب���ه،  تشمت 
ب��إن��س��ان إال وق���ع ف��ي م��ث��ل م��ا وق��ع 
حديث  إن��ه  أثر قيل  ورد  وق��د  ف��ي��ه، 
بأخيك  تشمت  "ال  بحديث  ليس  وهو 
فيعافيه الله ويبتليك" هذه حكمة وهي 
بأحد  شمت  الناس  من  صحيحة، كم 
إخ��وان��ه ف��اب��ت��اله ال��ل��ه _ج��ل وع��ال_، 
الله _جل وعال_. فإذا رأيت  وعاقبه 
وع��ال_،  _ج��ل  الله  فاحمد  المبتلى 
واسأله السالمة والعافية حتى ال تقع 

في مثل ما وقع فيه. 
وفي موضوع االبتالء، نجد هناك من 
ويتعاطفون  بدينه  ابتلي  فيمن  يشمت 
في  ابتلي  وم��ن  بدنياه،  ابتلي  من  مع 
ابتلي في دنياه؛ ألن  دينه أعظم ممن 
وتأتي،  تذهب  سهل،  أم��ره��ا  الدنيا 
مع  فلنقف  عظيم،  أم��ره  الدين  ولكن 
إخواننا وال نشمت بأحد سواء كان في 

أمر دين أو أمر دنيا. 

ال تشمت بأخيك ...!!

محمد علي 

كل يوم..يموت إنسان وإنسان..ويولد ألف طفل !! 
كل يوم نشتري مالبس وفساتين للطفل 

القادم..وآخرون يعدون كفناً لراحل!! 
ويتقبلون  يبكون  ونحتفل..وآخرون  نضحك  يوم  كل 

التعازي في فقيدهم !! والحياة تستمر.... 
يولد اإلنسان باكيا والناس يضحكون من حوله 

وينمو.. وينشأ  وتربيه  عليه  األيدي..تحنو  تتلقفه 
ضحكوا  الذين  األشخاص  ونفس  يموت يموت  ثم 

باألمس لقدومه..هم نفسهم اليوم يبكون رحيله! 
والحياة تستمر.. يخوض معارك الحياة بضراوتها..

أشكالها  بمختلف  األي��ام  ل��ذات  ويعيش  وقساوتها  
ذاك.. ي���ودع  هذا..ويهجر  مع  يتخاصم  وصورها  
ص��دي��ق��ا..وي��ف��ارق ح��ب��ي��ب��اً..وي��ت��ع��رف على آخ��رون 
رحلوا  من  تستمر.. يكبر..وينسى  وآخرون والحياة 
بيديه  دفنهم  الذين  أولئك   ماتوا..ينسى  ومن  عنه 
ويمشي في زحمة الدنيا على دروب ال يعلم منتهاها 
اآلخرين..يشاركهم أفراحهم..يختلط  ماسي  ،يشهد 
معهم ...   والحياة تستمر يكبر..وينمو عقله.. تزداد 
تجاربه وخبراته..ينسى معظمها..ويغفل عن بعضها 

ويستفيد من البعض القليل المتبقي منها 
ي��ت��زوج..ي��ن��ج��ب أط��ف��اال..ي��رب��ي��ه��م..وه��م ي��ك��ب��رون..

ويصبحون أكثر طوال منه فالحياة تستمر .. 
ح��ي��اة.. نسميها  ال��ت��ي  ال��دائ��رة  ه��ذه  وف��ي خضم 

ينسى اإلنسان لماذا ُخلق؟؟
 وهل من أجل هذه الحياة قد ُخلق؟؟

ماضيه..يسترجع  حاله..يتذكر  قليال..يتأمل   يقف 
الطريق  ذلك  زحمة  في  نسي  أنه  ليكتشف  أيامه  
مخلصا..وودع  صاحبا  فقد  من ممتلكاته  شيئا 
حزن  لحظة  ف��ي  وف��ي��اَ  المحطات أخا  إح��دى  ف��ي 
تمشي  أك��ن��ت  نفسه تسائله/  ج��ارف��ة..ت��ح��اص��ره 
حساباته  طويال..يراجع  نفساً  هدف؟؟ يأخذ  دون 
ويفقد.. يفقد  م��ازال  الكثير وأنه  فقد  أنه  ..ليرى 

الحياة   : المرة  ستزول!! هذه  الحي���اة  يعترف:  ثم 
تماما  زال هؤالء..وستنتهي  كما  تماما  س��ت��زول 
الذين  األحبة!! األحبة..أولئك  أولئك  انتهى  كما 
األشياء  من  كم  فقدتهم ترى  الذي  رحلوا..وأولئك 
بداخلي..ترى  تثاؤباً  أيضاً؟؟ أسمع  فقدتها  المهمة 
يصحو؟؟ هو  أن  اليوم  تذكر   الذي  النائم  هذا  من 
ضميري إذن! عمَت صباحاً أيها الضمير..ما أطول 
وأودع  وأفقد  أخسر  أن  علي  يجب  نمت!! أكان  ما 

وأنسى كل هذه األشياء من أجل أن تصحو؟ 
لم جرحُت من جرحت؟ لم ظلمُت من ظلمت؟ 

لم قسوت؟ لم تكبرت؟
ل��م خ��دع��ت وس��رق��ت ودس���ت على كل م��ن حولي   

بدعوى أن الحياة تستمر؟ 
أوه..عذراً..كنَت أنَت نائماً وقتها!! ثالثون أم خمس 
هذا  بداية  سأكملها   التي  تلك  أربعون  أم  وثالثون 
العام ؟؟ ترى كم من الفرص ضيعت..وكم من دروب 

الرذيلة قد سلكت؟؟ أين كان عقلي وقتها؟؟ 
ف��ي سبات عميق  أع��ت��ذر...ك��ن��َت تغط  م��رة أخ��رى 
)جرس(  أو  هناك)منبه(  يكن  ألم  يا ضميري!! لكن 
)منبه(  أسمع  يوجد كنَت  توقظ نعم..كان  ي��د  أو 
قلوبهم  تخشع  ان  امنوا  للذين  يأن  ألم  قوييقول: ) 
لم  ينقطع..لكنك  ال  )رن��ي��ن��ه(  الله) وكان  ل��ذك��ر 
أج��ل  م��ن  ض��م��ي��ري  ي��ا  ك��ث��ي��را  تستيقظ!! سهرت 
كثيراً..ونمَت  سهرَت  بشر  وتفاهات   دنيا  حسابات 
أكثر!! كان هناك ) جرس( و)ساعة( مؤقتة لتصحو 
ولكنك لم  تفعل واليوم عرفت: الحياة لن تستمر.. 

كانت  يمت لو  ول��م  أب��ي  هكذا..الستمر  ك��ان��ت  ل��و 
هناك  أن  يرحل البد  ولم  صديقي  هكذا..الستمر 
نهاية..وأن الحياة بالتأكيد ستزول أكنَت تنتظر حتى 

أنتهي أنا لتكتشف أن الحياة الدنيا ستنتهي؟؟ 
ال تتكلم..أعرف..كنَت نائما يومها!! ضاع مني الكثير 
في طرقات الدنيا ومحطاتها وأولئك الذين أخطأت 

في حقهم..أين سأبحث عنهم ليسامحوني؟؟ 
أولئك الذين ظلمتهم..أين سأسافر لهم ليعفوني؟؟ 

وأنا ..كيف سأسامح نفسي..وكيف سأغفر لها وقتاً 
من العمر ولى دون عودة؟؟ 

هناك كلمة كتبتها ولكني ندمت..فأي نوع من 
) المساحات( سيمحيها؟؟ 

لحظة  أش���ت���ري  ل��ع��ل��ن��ي 
حياة حقيقية ....

كتب معاوية بن أبي سفيان الى مروان بن الحكم:-  
"وإّنما الوالي كالّراعي لغنمٍة، فإذا رفق بها بقيت معه، وإذا كان لها 

ذئباً فمن يحوطها بعده...!؟
وقال رجل ألحد الحكام الصالحين: لم ال تغلق الباب وتعقد عليه 

الحجاب؟
فأجاب الحاكم: إنما ينبغي أن أحفَظ أنا رعيتي ال أْن َيحفظوني.

وقيل: َمن َسلََب ِنْعمةَ غيرِه َسلََب نعَمَتُه غيُرُه.
ناصراً  أظلم من ال يجد عليَّ  أن  إني ألستحي  الحكام:  أحد  قال 

إال الله.

ليت والة األمور يقرأون هذا

أنواع  ... خمسة  الفوائد  كتاب  في  الله  رحمه  القيم  ابن  اإلمام  ذكر 
من هجر القرآن الكريم نسال الله سبحانه وتعالى ان ال نكون منهم . 

أحدها : هجر سماعه واإليمان به واإلصغاء إليه .
والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه وإن قرأه وآمن 

به . 
وفروعه  الدين  أص��ول  في  إليه  والتحاكم  تحكيمه  هجر   : والثالث 

واعتقاد أنه ال يفيد اليقين وأن أدلته لفظية ال تحصل العلم . 
والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه . 

والخامس : هجر االستشفاء و التداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائها ، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به ، وكل هذا 
داخل في قوله تعالى : } وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا{ )الفرقان)3 وإن كان بعض الهجر أهون من بعض ...

أنواع من هجر القرآن الكريم
ق�������د خ�������ص ب���ال���ص���ف���ع 
ف������ي ال����دن����ي����ا ث���م���ان���ي���ة                                              
إذا  واح��د منهم  لوم في  ال 

صفعا
المستخف بسلطان له خطر                                                 
وداخل في حديث اثنين قد 

جمعا
منزله                                                       غير  في  غيره  وآمر 
قدره  عن  مجلساً  وجالس 

ارتفعا
ومتحف بحديث غير حافظه                                                    
بغير  تطفيل  بيت  وداخ���ل 

دعا
وق����اريء ال��ع��ل��م م��ع م��ن ال 
خالق له                                            
  وطالب النصر من أعدائه 

طمعا
ي����ِن إْن  وِزْد عليهم َدعيَّ الدِّ

رََتَع��ا
في روضة العلم كي ُيْفش����ي 

بها الِبَدَعا
العلِم  ِب��أَْه��ِل  وُمْسَتِخف��ّ�اً 

َف�ْيهق��ةً
ال النف���ُع منه أت��ى.. وال هو 

انتفَعا
وُم���ْع���ت���ٍل ِم����ْن����َب����راً َت��ْع��لُ��و 

َعِقي��������َرُته
تستتبُع  ُجَمٍع  ِمن  بالج�هل 

الُج��َم��َعا
ورابضاً فوق عرش الح�ك�م 

أزم�ن�ةَ
َهَوْت عروٌش.. فم�ا ولَّى وال 

ارتدع�َا
وداخ������الً م��س��ج��داً ي��زه��و 

بِمْش��َي��ته
إْن  الِك�ير  كريِح  وَج��ْورَب��اُه 

َلف���َعا
قد  والقوم  خطَّه"  و"فاتحا 

وقف��وا
اُله"  قصَد الصالِة.. إذا "جوِّ

َصَدَع�ا
وُمْرسالً َطْرَف�ُه لكلِّ ع����ابرٍة
وما  جوعاً..  تأكلها  عين�اُه 

َشِبَع�ا
ونادَل الشام إْن يرجْع على 

عجٍل
بأخرى..  م��أى..  والكأُس 

ُتشربان َمَعا
عر  الشِّ .. وجنُّ  وِس��تٌّ عشٌر 

ما انقطَعا
ويرحُم الله َمْن أثنى.. وَمن 

َصَفَع��ا!
ثم يقول بعدها:

والباب مفتوح لإلضافة.... 
زماننا،  إل��ى  نظرنا  وإذا   !
فظني أننا سنبلغ مائة بيت 

بسهولة..
الواجب  الزمان  ه��ذا  ففي 
أن نبحث عمن ال يستحقون 

الصفع.

م�������ن ي���ستح�����ق الصفع ؟ 
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شعر محكي 

حكاية مثل } الجمل ما يعقب غير الجرة {   

يا ناسيين  التوبة الدنيا علي ساس الغرر منصوبه اشقوا باالخره 

حكاية اليوم من إحدى نواجع البادية القديمة 
هلي  الشيوخ  من  شيخ  فيه  كان  هذا  والنجع 
ايحل  هذا  الشيخ  وكان  الناس  بيهم  ايتكلموا 
النواجع  وف��ي  النجع  في  الناس  مشاكل  في 
بين  كلمة  وعنده  وكان صاحب حكمة  الثانية 
ال��ع��رب ت��وف��ى ه��ذا الشيخ وك���ان ع��ن��ده ولد 
ال��ول��د بخيل  ك��ان  باته  ول��أس��ف م��وش كيف 
يخدم  وال  حد  يعطي  يحب  وما  يتحرك  وما 
اتجيب  تمشي  قوافل  عندا  هذا  النجع  وكان 
ناقصة  هلي  والحاجات  والمالبس  التمر  في 
من النواجع الثانية البعيدة وكانت القافلة فيها 
رجال من النجع وفيها شايب حكيم وكان هو 
االيام  من  يوم  في  القافلة  عن  مسؤول  اللي 
روحت هذيك القافلة للنجع بعد رحلة حوالي 
أسبوعين أو ثالثة وجابت هذاك الخير للنجع 
وفرحوا بيها عرب النجع وقسم االرزاق على 

القافلة  بأيام جاهزوا هذيك  وبعدها  النجع  
ناقص  هلي  وتجيب  ثانية  م��رة  تمشي  بيش 
الشيخ  ول���د  ق���ال  ه���ذي  ال��م��رة  وف���ي  للنجع 
ابنمشي مع القافلة قال الشايب الكبير ما في 
يسمع  هذا  الشايب  وكان  امعانا  امشي  مانع 
عنا من الشاب انا راجل بخيل وما ينقع لكن 

قال انقله وانشوفه 
وبعد مسافة  القافلة  المهم مشوا في هذيك 
يوم من المشي قاللهم باركوا االبل وقعد كل 
ولد  إال   حاجة  في  ايدير  الشاب  من  واح��د 

الشيخ قاعد على الجمل 
قال الشايب خير يا افالن ما ادير مع الجماعة 
واتواتي معاهم العشي رد عليه برد قاسي ورد 
موش في مكانه أضحك هذاك الشايب وقاله 
ايه يا اولدي  العرب لولة اتقول } الجمل ما 

يعقب غير الجرة {   

محمد الدنقلي 

يا ناسيين حسابه يوم الحبيب يفوت فيه حبابه 
يشيب صغير السن هول عذابه خمسين الف عام تحول 

غروبه 
تجي  وح��ده  بعصا  الناس  تدابه  المنتشر  الجراد  كيف 

مضروبه 
اكبار  عاللي  نويرتي  يا  كتابه  يصدقوا  ع��ادل  رب  ق��دام 

اذنوبه 
يا ليتني م لمرض كنت اترابه يقول وين ما كبرت عليه 

الجويه 
الكافر اللي مكمل ايام شبابه وشاب عالضالل الموحشات 

دروبه 
وفوق الجحيم ظلمه تقول سحابه دخاخين ترقي تحتها 

الهلوبه 
وجنه الخلد انهارها سكابه يردوهن اللي سيرتهم محبوبه 
وهم  الخالق  ارض��ي  عليهم  توابه  منوا  يا  كانوا  بالغيب 

رضيو به 
انجي  يونس  بقدرته  اللي  وابوابه  السماء  مفاتيح  قالك 

بعجوبه 
في بطن حوته في غريق شرابه ومعشر الجن والنس ما 

يد روبه 
فرج علين وجا سريع جوابه سامع اندا عبده عليم اغيوبه 
منصوبه  الغرر  ساس  عل��ى  الدني��ا  التوب��ة  ناسي�ين  يا 

اشقوا باالخره
يا  " ناسيين الزره وهي ليمنه من ليسره اتبره 

عالحديد  تظهر  كان  لو  حره  شده  ميدان  على  مصابي 
تذوبه 

ويقولوا بعد كشف لحساب تعره عذار تحت وجه الله ما 
هي مطلوبه 

لو كان يا كريم تغيثنا ها المره ساع نذكروك ودينا نشقو 
به 

وهم في الحقيقة ميسين الكره بدنيا جديده خيرها يزهو 
به 

من هاناك كلتهم مشي لمقره فريقين جلبوبه وراء جلبوبه 
واصحاب المعاصي في العير وشره واصحاب المحاسن 

في النعيم وطوبه 
اشقوا  الغررمنصوبه  ساس  على  الدنيا  التوبه  ياناسين 

باالخره
يا نا سين الغصره بعد ينتفخ في الصور يوم الحشره

ويحضر الذنب اللي معدي عصره تقول امس عند الليل 
صاير دوبه 

ولكن هناك مع العسر يسره واهناك رب غافر على سوق 
الشقاء مجلوبه 

يكون  يبقى  الجمل  نين  الله ونصره  لهم رحمه  وما تطو 
هلوبه 

مع عين لبره بلفراق او صره في كتاب ربي هكذى مكتوبه 
من واحد عليم بعد االجل وقصره طلبت الشهادة ساعة 

الغيبوبه 
كامله تجي الي ناقصه الي عسره العبده الخايف رحمته 

موهوبه 
يا ناسين اياته عطاكم انذار خالق الكون بذاته 

متلكم عليه وتعرفوا حاالته نوار الربيع اللي عزيز اشبوبه 
شديد  قبلي  ايام  نفت  لمساته  ما  وين  طاير  قش  يبقى 

هبوبه 
في القرآن واضح كل شي باثباته على السان سيدنا نبي 
علي  ادموعه  قناته  تفيض  الخره  بيوم  ظوانذكر  لعروبه 

خده تجي مسكوبه 

تقعد  ما  دار هذي  ان  الفضل من سياته  برحمة عظيم 
والشرشوبه 

منصوبه  الغرر  ساس  علي  الدنيا  التوبه  ناسيين   ". يا  
اشقوا بدينكم

يا" ناسيين الشيله بعد لفه الكفان والتغسيله 
طينه  ليف  شقا  الليله  هذيك  في  موحش  قبر  ودخ��ول 

عالجسد مكبوبه 
لربهم  ج��واب  يريدوا  دليله  عليك  الهم  سائلين  وس��وال 

يمشو به 
جاتك  جبتهن  كان  وان  تفصيله  في  اب��واب  ثالث  شامل 

ذريح وذوبه 
ربك ودينك واتباع سبيله وحب الرسول الفايزين اصحوبه 
ولكن ان صارت في الخبر تبديله احكام ال مر يا ساتر 

اتجي مقلوبه 
وال لك معاه قوة وال لك حيله هناك الدباير كلها مذهوبه 
امفيت ربنا ما فيه من تشكيله ونيتك اللي عندك تكون 

ركوبه 
طعام  تأكل  تزرعه  اللي  تكييله  بعد  لخره  س��واء  بيضا 

احبوبه 
ربك  كان  ان  الطاهره  الوسيله  وابتغي  بالنظيف  عليك 

تريد قروبه 
القادر على رفعك دئما وع التنزيله مالك على غير الكريم 

عقوبه 
وجا  الطريق  طب  ان  ثقيله  ذن��وب  من  الخايف  ايخلص 

منظف ثوبه 
منصوبه  الغرر  ساس  عل��ى  الدني��ا  التوب��ة  ناسي�ين  يا 

اشقوا باالخره

تمتاز المرأة الليبية في ربوع ليبيا الحبيبة  بهذا النوع من 
غناوي الرحي أو هجاوي الرحى  والتي فيها الحكمة في 

هذه العدد اخترنا لكم بعضا من هجاوي الرحى :. 
 العفن راك اتماريه ورانك اديره قميرك

غير فوت عنه وخليه يوحل مع ناس غيرك
 في الغناوة تقول غناية الرحى في الشطر األول وهي تصف 
في أخيها أو زوجها أو باتها  وتحث فيه على عدم مرافقة 

األشخاص غير الجيدين .
على  يطلق  اللقب  وه��ذا  )العفن(  لقب  عليه  تطلق  وهنا 
الشخص غير السوي وتزيذ بالنصيحة قائلة ورانك اديرة 

قميرك اي بمعنى خصيمك 
الشطر  في  أوصته  لمن  وتقول  الثاني  الشطر  في   وترد 
ألنه  اتركه  أو  الشخص  ذلك  عن  اذه��ب  له  وتقول  األول 

سوف يقع في شر أعماله مع أناس آخرين 
******

اللي حابك وايش بيدير واللي كارهك وايش داير 
وبال الله ما شي بيصير وبالله كل شي صاير

يجرى  الحياة  ه��ذه  في  شي  كل  تقول  الغناوة  ه��ذه   وفي 
بتسخير من الله وما اصابك هو مقدر لك وما لم يصبك 
فهو مقدر لك إيضا وأن كل هذه االمور تجري بحكمة من 

الله سبحانه وتعالى

غير كنكن ياعيوني نوم الهنى ماعاد جا 
كن 

كاثر  الليل  وف��ي  توجعني  القايله  ف��ى 
ابكاكن

عينها  ال���م���رة  ه���ذه  ال���م���راءة   تخطب 
وما  الليل  في  فيها  تسعهر  لم  وتسألها 
هو مرضها النها ال تجد راحتها ال في 
الليل وال في النهار ففي النها ال تستطيع 
تدرف  الليل  وفي  االل��م  كثرة  من  النوم 
بالدمع وهن نجد أن هذه المراءة تصف 
حالتها وكانها لم تنم ولم ترتاح من كثرة 
النوم  وأن  احبابها  ف��راق  من  تعانيه  ما 

الهني الذي ينامه الناس هي ال تجده 
البنات  وع��ز  إزن���اد  و  عقل  ال��ول��د  ع��ز 

الرزينة
نوارير  إيخلف  بداد  سيل  الوطى  عز  و 

زينة
الولد  أو  الرجل  أن  الرحى  غناية  تقول  الغناوة  هذه   في 
وأن  العقل  في  ع��زه  أن  يكبر  عندما  الصبي  به  وتقصد 
العقل زينه وأيضا زينتها عندما يكون مرتدي لزيه وعليه  
زناده وفي الشقر االخرى تقول أن عز البنات هي المراءة 

الرزينة التي ال تسمع صوتها وال تتكلم إال في الحق وتزيد 
وتشبه هذا الموضوع في الشطر الثاني من الغناوة بقوله 
أن عز الوطى أو االرض عندما تمطر المطر ويأتيها السيل 
النواوير  وتخرج  ال��زرع  وتنبت  االرض  تتخضر  بذلك  وأن 

بأشكالها المختلفة والجميلة  .

 دراسة في غناوة الرحى هجاوي الرحى 

أنتي ، وأنا ..

أنتي ، وأنا ..
متشابهين في الجرح ..

وفي األلم كيف بََعْضنا ..
أنتي ، وأنا ..

غايب علينا الفرح ..
والزمن ما َعّوْضنا ..

وعندي مثيل مواويلك ..
وكانك شكيتي .. نبكيلك ..

وحكايتي ، وحكايتك ..
ما يفيد فيها شرح ..

أنتي ، وأنا .. 
قصة انتهْت .. 

ساعة بََدْت ياخساره ..
وحروف لوغتها انمحْت ..

بدر بسحاب تواره ..
أنا نعرفك 

ماني عليك بعيد .. 
والنك غريبه عّني ..

يللّي شعوري 
بيك موش جديد

 قرْيَبه قؤْيَبه مّني ..
نشدت بيني ، وبيني .. 

أمتى ، وكيف ، 
و وين أنا شفتك .. ؟

ونشدت بيني ،
 وبيني .. 

وعندي احساس قديم
 بمعرفتك …

مغير الزمان مخالفنا .. 
والدرب مانى يوالفنا ..
وحكايتي ، وحكايتك ..

ما يفيد فيها شرح ..

أنتي ، وأنا .. قصة غال ..
ما فيش ليها بدايه ..

أنتي ، وأنا .. 
قصة لقاء .. 

عّشاق في سهراياه ..
يا أم العيون ْسماح .. 

يغرن اللي خاطم 
عليهن بالهوى ..

ورمشهن لّماح .. 
لوال أثار دموع 
مّرت من هنا …

وسر السماحه روحك .. 
هللي كما ....

مهره صغيره جامحه .
ورغم النزيف 

في جروحك .. 
اتسلّمي ، متبّسمه ، 

ومتسامحه ..
أنتي ، وأنا .. 
قدر وقضاء …

الهواء  في  ونمحى   ، نكتب 
..

باآله بالدمع الحزين : …
لوال السنين 

 لوال السنين …
ُكنتي تكونيلي قرين ..

وحكايتي ، وحكايتك ..
ما يفيد فيها شرح ..

أنتي ، وأنا متشابهين …
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إي����رادات ميزة جديدة من فيسبوك لجميع المستخدمين حول العالم دوالر  م��ل��ي��ار   1.2 غ��و  ب��وك��ي��م��ون 
و752 مليون تنزيل

العالم،  في  الكبرى  األدوي��ة  شركات  ب��دأت 
ال��ص��ن��اع��ي لتحسين  ال��ذك��اء  إل���ى  ال��ت��ح��ول 
فقد  ج��دي��دة،  أدوي���ة  ع��ن  البحث  عمليات 
عن  غالكسو-سميث-كالين  شركة  كشفت 
في  دوالر  مليون   43 بقيمة  جديدة  صفقة 

هذا المجال، األحد.
أخ��رى، منها ميرك  أدوي��ة  وت��درس شركات 
وسانوفي،  جونسون  آند  وجونسون  كو  آند 
من  الصناعي  الذكاء  من  االستفادة  إمكانية 
أجل تصحيح مسار عملية البحث عن أدوية 

جديدة.
الكمبيوتر  أج��ه��زة  اس��ت��خ��دام  ه��و  وال��ه��دف 
للتنبؤ  التعلم  وأنظمة  الحديثة  العمالقة 
بسلوك الجزيئات ومدى احتمال النجاح في 

والمال  الوقت  يوفر  ما  مفيدة،  أدوي��ة  صنع 
واالختبارات التي ال طائل منها.

بدور  بالفعل  الصناعي  الذكاء  نظم  وتقوم 
محوري في مجاالت تكنولوجية أخرى، مثل 
تطوير سيارات بدون سائق وبرامج التعرف 

على الوجوه.
وقال أندرو هوبكنز، الرئيس التنفيذي لشركة 
مع  الجديدة  الصفقة  أعلنت  التي  إكسنشيا 
من  "العديد  غالكسو-سميث-كالين  شركة 
آفاق  ت��درك  ب��دأت  الكبرى  األدوي��ة  شركات 
في  يساعد  أن  يمكن  وكيف  األسلوب  ه��ذا 

تحسين الكفاءة".
وأوضح هوبكنز الذي كان يعمل لدى شركة 
الخاص  الصناعي  الذكاء  نظام  أن  فايزر، 

بشركة إكسنشيا يمكنه أن يتوصل إلى األدوية 
الوقت  رب��ع  نحو  ف��ي  للتصنيع  المرشحة 

المعتاد وبربع كلفة األساليب التقليدية.
والشركة التي مقرها اسكتلندا والتي وقعت 
أيار/مايو، هي  مع سانوفي في  عقداً  أيضاً 
واحدة من عدد متنام من الشركات الجديدة 
الصناعي  الذكاء  تطبق  التي  األطلسي  عبر 

على أبحاث الدواء.
لكن الشركات ما زالت تتعامل بحذر مع هذا 
المجال المعرفي، إذ إن هذه التكنولوجيا لم 
تثبت بعد أنها قادرة على جلب جزيء جديد 
واقع  إل��ى  وتحويله  الكمبيوتر  شاشات  من 
في  دوائ��ي  منتج  إل��ى  وأخ��ي��راً  المعامل  في 

األسواق.

الذكاء الصناعي "يكتشف" عقاقير جديدة

يعتبر تطبيق التراسل الفيديوي سناب شات من التطبيقات 
التي قد يدمن المستخدمون على استعمالها كما هو الحال 
ويرغبون  االجتماعي،  التواصل  ومنصات  مواقع  جميع  مع 

تسجيل  اإلدمان عن طريق  ذلك  من  بالتخلص  أحياناً 
ما  وهو  نهائياً،  منه  والتخلص  الحساب  من  الخروج 
به  القيام  سهولة  وبكل  المستخدمين  بإمكان  أصبح 
وحذفه  األب��د  إلى  يختفي  شات  سناب  وجعل حساب 

بشكل نهائي عبر عدد قليل من النقرات.
والتخلص  حساباتهم،  بحذف  الراغبين  على  وينبغي 
والملصقات  الممتعة  الصور الشخصية  من مرشحات 
الفيديوية  واللقطات  الجغرافي  الموقع  المعتمدة على 
القصيرة المرسلة من خالل التطبيق التي سوف تختفي 
بعد رؤيتها، زيارة الرابط التالي وتسجيل الدخول إلى 
شاشة  الدخول  تسجيل  بعد  يظهر  بحيث  الحساب، 

مشابهة للصورة الموضحة أدناه.
المستخدم  اس��م  إدخ��ال  المستخدمين  على  وينبغي 
الشاشة  تلك  خالل  من  األخيرة  للمرة  المرور  وكلمة 
"ح��ذف  المسمى  األص��ف��ر  ال���زر  على  النقر  ث��م  وم��ن 
الحساب"، ويفترض بالمستخدمين معرفة أنه بمجرد 
حذف الحساب فإنه ال يمكن استعادته، إال أنه يمكنهم 
االشتراك باستعمال نفس اسم المستخدم المستعمل سابقاً 
أو  موجودة  تكون  لن  والمحادثات  األصدقاء  قائمة  أن  إال 

مربوطة بالحساب.

هكذا تحذف حسابك على سناب شات نهائياً

أبرز  واحدة من  بدأت شركة #فيسبوك توسعة 
والمصممة  تطبيقها  على  ال��ج��دي��دة  ال��م��زاي��ا 
على  النقالة  الهواتف  مستخدمي  لمساعدة 
العثور على شبكات واي فاي المجانية القريبة.

الماضي  العام  في  ب��دأت  قد  الشركة  وكانت 
Find Wi- "اختبار ميزة "البحث عن واي فاي

Fi على الهواتف المحمولة إلبراز أماكن شبكات 
واي فاي العامة المجانية والقريبة.

ال��خ��ي��ار متاحا فقط  ال��وق��ت، ك��ان  وف��ي ذل��ك 
لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس في بلدان 

محددة.
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، أعلنت  ال��م��رح��ل��ة  ان��ت��ه��اء  وب��ع��د 
االجتماعية  شبكتها  مستخدمي  أن  فيسبوك 
ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء #ال���ع���ال���م ع���ل���ى ك���ل من 
نظامي #أندرويد وآي أو إس سيحصلون قريباً 
على إمكانية الوصول إلى ميزة "البحث عن واي 
على  المستخدمين  لمساعدة  تأتي  وهي  فاي"، 
في  خاصةً  السفر،  ب� #اإلنترنت أثناء  االتصال 
األماكن التي تكون فيها التغطية الخلوية نادرة.

وُي��ع��ت��ق��د أن م��ث��ل ه���ذه ال��م��ي��زة م��ف��ي��دة ج��ًدا 
الناشئة،  األس���واق  في  فيسبوك  لمستخدمي 
لديهم  ي��ك��ون  م��ا  ألن #المستخدمين غالباً 

اشتراكات بيانات محدودة، والتغطية الخلوية متقطعة عموماً.
ويمكن العثور على الميزة الجديدة تحت تبويب "المزيد" في تطبيق فيسبوك المحمول. وبمجرد النقر على خيار "البحث 

عن واي فاي"، يعرض #التطبيق خريطة تبين أقرب النقاط الساخنة، فضالً عن تفاصيل عن الشركات التي توفرها لهم.
وإلى جانب كونها إضافة مفيدة لمساعدة مستخدمي فيسبوك الذين تجاوز عددهم ملياري مستخدم نشط شهرياً على 
البقاء على اتصال بالشبكة وقضاء المزيد من الوقت في التطبيق، وهو شيء يؤثر مباشرة على نجاح الشركة، فهي أيًضا 
أداة تأتي كوسيلة أخرى الكتشاف الشركات المحلية. وهذا يعني أن المستخدمين قد يبدأون في التحول إلى فيسبوك للعثور 

على أقرب مقهى مع خدمة واي فاي مجانية، بداًل من خرائط #غوغل.

حققت لعبة الواقع المعزز الشهيرة #بوكيمون_
من  أميركي  دوالر  مليار   1.2 م��ن  غو أكثر 
تنزيل حتى  مليون  وأكثر من 752  العائدات، 
 ،Apptopia "آبتوبيا"  بحسب  وذل��ك  اآلن، 
مقرها  التطبيقات  لتحليل  ناشئة  شركة  وهي 

والية بوسطن األميركية.
وذكرت آبتوبيا أن إجمالي إيرادات اللعبة لعام 
2016 بلغت نحو 950 مليون دوالر أميركي. 
لذا ُيقال إنه على الرغم من أن اللعبة لم تبرز 
العام  ف��ي  لألخبار  الرئيسية  العناوين  على 
الحالي، إال أنها ال تزال تجذب إليها الكثير من 

المستخدمين.
المطورة  نيانتيك،  شركة  دعم  أن  وُيعتقد 
يتضمن"إضافة  وال��ذي  المستمر،  للعبة، 
ميزة  صياغة  وإع��ادة  جديدة  بوكيمونات 
إب��ق��اء  "ج��ي��م” Gym، ق��د س��اع��د ع��ل��ى 
اللعبة  م���ع  م��ت��ف��اع��ل��ي��ن  ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن 
وساعد  إليها.  للعودة  أسبابًا  وإعطائهم 
نيانتيك أيًضا العروُض الترويجية الخاصة 
من  تزيد  التي  هالوين  مثل  األعياد  خالل 

ظهور أنواع معينة من البوكيمونات.
مستخدمي  أن  أي��ض��ا  آب��ت��وب��ي��ا  وذك����رت 
نحو  بلغ  شهرًيا  النشطين  غ��و  بوكيمون 
60 مليون العب في شهر حزيران/يونيو 
اللعبة  بفتح  منهم   20% وق��ام  المنصرم، 
اليوم. ومع أن  مرة واحدة على األقل في 

هذا الرقم أقل بكثير مما حظيت به اللعبة في 
العدد  كان  حين  الماضي  آب/أغسطس  شهر 
أنها ال  ُيظهر  أنه  إال  مليون،  إلى 100  يصل 

تزال تحظى بانتشار واسع.
وب��ح��س��ب آب��ت��وب��ي��ا، ت��ب��ل��غ ن��س��ب��ة ال���ذك���ور من 
مستخدمي بوكيمون غو نحو %57.4، في حين 
تتراوح  )الذين  األلفية  جيل  من  هم   38% أن 
غو  بوكيمون  ولكن  و34(.  بين 19  أعمارهم 
األصغر  الالعبين  من  الكثير  تجذب  ت��زال  ال 
تقل  الذين  المستخدمين  نسبة  تقدر  إذ  سًنا، 

أعمارهم عن 18 عاًما بنحو 32.5%.

شماعة   "Panasonic "باناسونيك  شركة  طورت 
على #إزالة_ ب��ق��درت��ه��ا  ت��م��ت��از  ج��دي��دة  م��الب��س 
تعليقها،  أث��ن��اء  المالبس  الروائح_الكريهة من 

وتعتزم إطالقها في السوق الياباني.
االستهالكية  اإللكترونيات  صناعة  شركة  وقالت 
"شماعات  إن  اإللكتروني  موقعها  على  اليابانية 
على  اسمها  ه��و  وه��ذا  الكريهة"،  ال��روائ��ح  إزال���ة 
عن  الكريهة  الروائح  تزيل  ال  موقع #باناسونيك، 
القمصان والسترات فحسب، بل إنها قادرة أيضاً 
على إزالة حبوب اللقاح أو حبوب الطلع التي تعلق 
بالمالبس غالباً أثناء المرور بين األشجار المزهرة 
وتعتمد الشماعة على تقنية مسجلة باسم "نانو"، والتي تنطوي على إطالق جسيمات نانونية سالبة 
الشحنة في الهواء. وتجمع هذه الجسيمات الرطوبة من الهواء للتخلص من الروائح التي تعلق على 
المالبس. وسبق لباناسونيك اختبار التقنية في محالت الحيوانات األليفة في عام 2012 وتتطلب 
كهربائي  مقبس  يتوفر  أن  يجب  لذلك  تعمل،  لكي  خاصة  وبأسالك  بالطاقة  إمدادها  الشماعات 
بجانب مكان تعليق المالبس. وتقول باناسونيك إن هذه األداة الجديدة جيدة بشكل خاص للتخلص 

من #رائحة_الدخان و #التعرق واللحوم المشوية.
وتعتزم باناسونيك طرح "شماعة إزالة الروائح الكريهة" في شهر سبتمبر/أيلول القادم بسعر يعادل 
179 دوالراً أميركياًُيشار إلى أن الشركة اليابانية توفر أيضاً العديد من الحلول المبتكرة، وفي هذا 

المجال فإنها تقدم جهازاً لكي المالبس وهي معلقة.

شماعة مالبس تزيل الروائح الكريهة.. 
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نجالء المسالتيرؤى

محمد عبد الله القندور

الليبّيون العباقرة وْجه الوطن المشرق

ب��األم��س وص��ل 
ط��رح األح��م��ال 
ف�����ي ق���ري���ت���ن���ا 
ال��م��ن��س��ي��ة إل��ى 
7 س��اع��ات من 
ص��ب��اح��ا   10
م��س��اء   5 إل����ى 

من 2:30 صباحا  انقطاع  سبقها  و 
و   ، الصيانة  لغرض  حتى 6 صباحا 
مكتب  مراجعة  ل��ذا  بالذكر  الجذير 
كهرباء الزروق أكد بأنه طرح احمال 
و أن هالك أضواء كاشفة و سخانات 
و و و تشتغل ليال و نهارا و ما لفت 
االنتباه أن مبنى االدارة خلف الواعظ 
الكهربائي إنارته الخارجية و مكيفاته 
تعمل عند الساعة 4 عصرا و المبنى 
مقفل ألنه يعمل فترة صباحية فقط 
النهارية  االن��ارة  بصورة  سنزودكم  و 

بالمبنى .
ال��ن��ت أوق���ف ال��ح��ي��اة و ج��م��د عمل 
فيها  السيولة  تعد  التي  المصارف 
كالرجولة تحضر قليال و تغيب كثيرا  
ال  و  م��دة  منذ  فمقطوعة  المياه  أم��ا 

حياة للمسؤولين بالمدينة .
متى سيبدأ طرح أحمال ألكسجين يا 

مسؤولين ؟

الطالب الليبّي سيف الدين أبوجناح 
يحقق إنجازا علميا متميزا في ماليزيا

فما إن أكمل تعليمه في مدارس وجامعات 
مدينة الخمس الليبية حتى انطلق للبحث 
عن العلم في دولة ماليزيا ليلتحق بإحدى 
ثم  ومن  كواالبرليس  والي��ة  في  جامعاتها 
التقنية  م��ج��ال  ف��ي  ليتخصص  ترنغانو 

ليبدع ويتميز،.
حتى  الماجستير  مرحلة  أكمل  إن  فما 
إلى  بعد  ول��م يصل  ال��دك��ت��وراة  ف��ي  ب��دأ 
واس��م  اس��م��ه  كتب  حتى  الثاني  الفصل 
قلب  ف��ي  ذه���ب  م��ن  ب��م��داد  ليبيا  ب��ل��ده 
مع  الموعد  فكان  كوااللمبور  العاصمة 
أولى اختراعاته ليتوج بالترتيب الثاني في 
ال��م��ع��رض ال�����28 ل��الخ��ت��راع��ات ب��ب��راءة 
قبعة  ف��ي  تتمثل  وال��ت��ي   iVIN اخ��ت��راع 
يستخدمها فاقدو البصر لتكون لهم خير 

دليل وُمعين في طريقهم.
المعركة  ب��ه��ذه  ال��دي��ن  سيف  يكتِف  ل��م   
آخر  اخ��ت��راع��اً  ليقدم  التقدم  واص��ل  ب��ل 

متحركاً  كرسياً  المرة  هذه  ليكون 
يحمل  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
تقنية توجيه ذاتي. ولم يكن هذان 
بل شارك  بطوالته  نهاية  الَمْعلمان 
في اختراع ثالث يقوم على فكرة آلة 
االحتياجات  ذوي  للمصلّين  وضوء 
أروقة  داخ��ل  ذاتيا  تعمل  الخاصة 

المسجد.
 القى أبوجناح اهتماماً متزايداً من 
والصحف  الماليزي  اإلع��الم  قبل 
هذا  عن  تحدثت  حيث  الماليزية 
شمال  م��ن  أت���ى  ال���ذي  المخترع  
للنجاح  للعالم مثاال  ليقدم  أفريقيا 

والتفوق.
في  كفاحه  يقود  أبوجناح  الدين  سيف   
مجال العلم بنفسه وال دعم له فهو يدرس 
الزال  ه��ذا  وم��ع  الخاص،   حسابه  على 

يحمل ذلك الوطن في قلبه.
الدين  سي��������ف  الليب���ي:  المخت����رع   
على  ي���درس  ط��ال��ب  أب���وجناح  مفت���اح 

الماليزية  يونيزا  بجامعة  الخاص  حسابه 
الذكية  القبعة   " اخ��ت��راع  ب����راءات  ول���ه 
ال��ح��رك��ة  ذات����ي  ال��ك��رس��ي  للمكفوفين- 
في  وشارك  الخاصة"  االحتياجات  لذوي 
اختراع " آلة الوضوء ذاتية الحركة لذوي 
واضحة  ال��خ��اص��ة"رس��ال��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

للطلبة الموفدين والمسؤولين في ليبيا.

أوراق  بها مجموعة  كانت معه حقيبة   
حين أخذ منها قلماً وطفق يرسم على 

ورقة .
وسّطحها  الحقيبة  فوق  الورقة  وضع   
جّر  معهودة  غير  وبسرعة  ركبته  على 
قلمه من أسفل الورقة ورسم خطين ، 
لكنني  ساقيها  يرسم  أنه  حينها  ظننُت 
شيئاً  يرسم  ان��ه  اكتشفُت  ما  سرعان 
آخر . كان يفعل ذلك ويرفع الورقة مرة 

بعد مرة أمام وجهي ألرى .. 
الناس   ، ش��يء  ك��ل  ف��ي  مسعود  جميل 
فنان  وهو  درويشاً  تحسبه  قريتي  في 
وعاشق وكل شيء . كان يرسم وُيحدثني 
عنها ، لم يتوقف عن الحديث إال حين 
لو  كما  لي  خ��ال   ، القوس  رس��م  أكمل 
القوس   من  عنها  عباراته  يستلهم  أنه 
ام���رأة على هذا  أن هناك  أص��دق  ل��م 
يده  وأخرج  أدار هو وجهه  النحو حين 
توجد  حيُث  الشرق  ناحية  النافذة  من 
الكعبة وأقسم لي على الكعبة ، صدقته 
، وكنُت سأصدقه حتى لو لم ُيقسم ثم 
عاود وسألني إن كنُت أفكر في السفر ؟

 سكتُّ للحظات ، ال أع��رف م��اذا كان 
سيرسل معي لكنه لم يتركني في حيرة 
قميصه  أزرار  بين  من  يده  أدخل  حين 
أصابع  بيت  ومن  دقيقة  بعد  وسحبها 
ويقطر  وأورده  شرايين  تتأرجح  ي��ده 

بالدم.
سأضعه  وأي����ن  بقلبه  س��أف��ع��ل  م����اذا 
إلى  أسافر  يوم  هناك  سأعطيه  ولمن 

طرابلس ؟
ج��اوب��ن��ي على ك��ل ه��ذه األس��ئ��ل��ة حين 
طلب مني أن ألقيه في أي مكان هناك 
وكوبري  بن غشير  أتعدى قصر  إن  ما 
وادي الربيع يمكنني أن ألقيه حتى على 
قارعة الطريق أو على غصن شجرة . 
وإذا دخلُت طرابلس من جهة تاجوراء يا 
مسعود أو من جهة المطار أين سألقيه 
أتركه في أي  وأن   ، تهتم  ؟ قال لي ال 
أنشره  أو  وقود  في محطة  مكان حتى 

على عمود كهرباء.
قال ذلك وقلبه مازال في يده ومن بين 

أصابعه تتأرجح أوردة وشرايين.

)باقي الحكاية(

  أحمد يوسف عقيلة

إبراهيم  عثمونة

نملةً  أنَّ  السعيد..  الملك  أيها  بلغني 
إلى جنب  جنباً  فيٍل  مع  تسير  كانت 

فوق جسٍر صغير.. بدأت تتحدث:
حين  حكيمة..  ت��ي  ج��دَّ كانت  ك��م   ���
عندما  يبتسم  سليمان  النبي  جعلت 
��ْم��ُل اْدُخ���لُ���وا  ���َه���ا ال��نَّ ق��ال��ت: )َي���ا أَيُّ
ُسلَْيَماُن  كُْم  َيْحِطَمنَّ الَ  َمَساِكَنكُْم.. 

َوُجُنوُدُه َوُهْم الَ َيْشُعُروَن(.
ن��ف��خ ال��ف��ي��ل ب��خ��رط��وم��ه ف��ي ات��ج��اه 
تتدحرج  النملة.. مما جعلها تطير.. 
ف���وق ح��اف��ة ال��ج��س��ر.. ح��ت��ى ك��ادت 

تسقط.
اس���ت���ع���ادت وض��ع��ه��ا إل����ى ج��ان��ب��ه 

بصعوبة.. قالت غاضبة:
��� َلْيش؟ كان األجدر بك أن تحافظ 

على الحد األدنى من آداب الرفقة.
��� ألنني ال أُحب الغمز واللمز.. فأنِت 
تِك بهذه الطريقة  لم تتحدثي عن جدَّ
إالَّ لتهزئي بي.. وكأنِك ُتشيرين إلى 

ي مع )أَبَْرَهة(. ما فعله جدِّ
��� ليس تماماً.

أعرف  فأنا  قصْدِته..  ما  هذا  بل   ���
قرصاتك التي تشبه وخز الدبابيس.. 
ي كان مغلوباً على أمره.. لقد  إنَّ جدِّ
ذاهبون  بأنهم  له  يقولوا  لم  ُخ��ِدع.. 
لهدم الكعبة.. عندما اكتشف ذلك في 
آخر لحظة.. توقَّف.. رفض أن يتقدم 
وجهته  ر  غيَّ إنه  بل  واح��دة..  خطوًة 
تماماً.. فالرفض هو الرفض.. حتى 

لو كان في آخر لحظة.

��� ما علينا.. ال تغضب.. أنت سريع 
التأذِّي.. تتحسس دائماً من أموٍر ال 

وجود لها.
م���رَّت ف��ت��رة ص��م��ت.. ك��ان��ت النملة 
أخ��رى..  ة  م��رَّ بالكالم  خاللها  َت��ه��مُّ 
تتطلَّع  عندما  ُت��ْح��ِج��م  كانت  لكنها 
إلى الخرطوم المتدلِّي من السماء.. 
فتتطاير  وهناك..  هنا  الهواء  ينفث 

من أمامه األشياء.
النملة  قالت  الجسر..  اجتياز  بعد 

للفيل بكثيٍر من الزهو:
��� أرأيَت كيف كان الجسر يهتزُّ تحت 

أقدامنا..!
فسكتت  الصباح..  ِضْفَدزاد  وأدرك 

عن النقيق المباح.

دعوة إلغالق الصحف والقنوات )قصة قصيرة( النملة
الفضائية 

هن��اَك  الُه��دوْء،  سبي��ِل  عل��ى   /1  
استجاب��ةً  ال��ُه��������دوْء،  م��ن  المزي��ُد 
ضجي��ٍج  م��ن  الدواَخ��ل  يجت��اُح  ِلم��ا 

وصخْب.
أم��������ا ع��ل��������ى س��ب��ي��������ِل ال��ّظ��ن��������وِن 

والتخميناْت،
ف�ال وج��وَد إلجاب��ٍة صحيح��ة.

 2/ لطالم�ا أسعفُت نفس��ي بِق�راءاٍت 
ُمستني��رة،

بموسيق��ى عذب��ة، بمشاِه�َد ُملِهم��ة،
نفس��ي  أُس��ِع��ُف  ُحض��ورك  ف�ي  لك�ن 

طفولتنابابتسامت��ك،

 عواطف الطشاني ابني
بيت  عائلتنا،  جيران  أقرب  بيت  اليوم  زار  هشام 
تربيت  التي  "الوسعاية"  في  والسياسة،  الثقافة 

فيها، بشارع ميزران
السياسي  ك��رس��ي ش��غ��ره  ع��ل��ى    ج��ل��س ه��ش��ام 
والشاعر  االدي���ب  وشقيقه  ح��س��ن،  الفقيه  علي 
التاريخ،  عبق  يحمل  كرسي  حسن،  الفقيه  أحمد 
الجميل  والزمن   .... والوطنية  االبداع  وذاكرة من 

#اطرابلس #وسعاية_الفقيه_حسن.

  وكلية اإلعالم حتى 
التقوم بتخريج إعالميين 
اليمكن االستفادة منهم 
طالما أصبح المسؤول 

هو مراسل نفسه وينشر 
كل أنشطته على صفحته 

الشخصية ، متجاهال 
دور اإلعالميين، وحتى 

المواطنين أصبحوا إعالميين وبمجرد وقوع 
حادثة القدر الله بدل الفزعة إلنقاذ المصابين 
تجد ُجّل الموجودين يقومون بالتصوير للتوثيق 

والتباهي لحضورهم الحادثة. وأقرب مثال نشر 
صورة لمشاجرة في إحدى مساجد طرابلس من 
عين المكان حسب مانشر في صفحات التواصل 

..وهذه الطريقة خلقت اكتفاًء إعالميا ذاتيا.
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ق���ب���ل أي������ام ق��ل��ي��ل��ة 
األهلي  فريق  نجح 
رسم  في  بطرابلس 
خ����ري����ط����ة ط���ري���ق 
القدم  لكرة  جديدة 
ورس��م   .. ال��ل��ي��ب��ي��ة 
وال��س��ع��ادة  البهجة 

على جمهوره خاصة ، والجمهور الليبي 
توقف  عجاف  س��ن��وات  فبعد   ، عامة 
 ، العام ألكثر من مرة  ال��دوري  خاللها 
 ، وأمنية   ، ومالية   ، سياسية  وأزم��ات 
تعصف  الزال��ت  متالحقة  وإقتصادية 
ومن   .. إلى غربها  بالبالد من شرقها 
أبطال  هاهم   .. جنوبها  حتى  شمالها 
التألق  ي��ع��ان��ق��ون  الليبية  ال��ق��دم  ك���رة 
ويسقطون أعرق وأقوى الفرق العربية 
والتي   ، اآلخ��ر  تلو  واح��د  واألفريقية 
المصري  الزمالك  فريق  آخرها   كان 
أطاح  ال��ذي   " المصرية  الفرق  "أع��رق 
به األهلي طرابلس على ملعبه ، وأمام 
شديداً  غضباً  غضب  ال��ذي  جمهوره 
أح���داث  ب��ذل��ك  مسببا  الع��ب��ي��ه  ع��ل��ى 
شغب على مدرجات ملعب برج العرب 

باألسكندرية .
القدم  ك��رة  ممثل   " األه��ل��ى  ف��وز  إن   
 ، األفريقية  المنافسات  في   " الليبية 
وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم ، جاء في ظروف إستثنائية 
وأمام  ملعبه  على  اللعب  حرمانه  بعد 
مترات  الكيلو  آالف  ويقطع  جمهوره، 
الوطن ألكثر  للعب على مالعب خارج 
من 6 سنوات ، وذلك بسبب الحصار 
الذي يفرضه االتحاد األفريقي والدولي 
الوطنية  والمنتخبات  ال��ف��رق  ع��ل��ى  
لنا  يحق  وبالتالي   ، الليبية  والمالعب 
كرة  ومتتبعي  عشاق  وخاصة  جميعاُ 
إنتمائاتهم  مختلف  على  الليبية  القدم 
أن يرفعوا القبعة ،  ويصفقوا " لألهلي  
الطرابلسي الليبي" على قول المعلقبن 

العرب .

      أرفعوا القبعة   
ـن

نـي
إثـ

ل 
ك

  " الليبية  تأهَّل فريق األهلي طرابلس " ممثل كرة القدم 
لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، إثر تعادله 
على  الماضي   األح��د   )2-2( المصري  الزمالك  م��ع 
دور  ختام  في  باإلسكندرية،  العرب  ببرج  الجيش  ملعب 

المجموعات.
ليحتل  نقاط،   9 إل��ى  رصيده  طرابلس،  األهلي  ورف��ع   
المرتبة الثانية بالمجموعة الثانية، ويتأهل للمرة األولى 
الساحلي  النجم  ويواجه  النهائي،  ربع  إلى  تاريخه،  في 
نقاط،  ل�6  الزمالك رصيده  رفع  المقابل،  في  التونسي. 
البطولة،  وي��ودَّع  المجموعة،  في  الثالثة  المرتبة  ويحتل 
اتحاد  وكان  الماضية.  النسخة  في  وصافتها  احتل  التي 
كابس  على  بالفوز  المجموعة  ص��دارة  ق  حقَّ الجزائر، 
يونايتد الزيمبابوي )4-1( ويضرب موعًدا مع فيروفيارو 

الموزمبيقي في ربع النهائي.
 )13( الدقيقة  في  أوالً  الزمالك  م  تقدَّ المباراة  احداث 
بهدف باسم مرسي، وتعادل أهلي طرابلس بهدف محمد 
وتعرَّض   ،)45( الدقيقة  في  ج��زاء  ضربة  من  الغنودي 

محمود الونش، مدافع الزمالك للطرد.
 وأضاف األهلي الهدف الثاني عن طريق فيفيان مابيدي 
للفريق  ي��وس��ف  م��ع��روف  وت��ع��ادل   ،)69( الدقيقة  ف��ي 

المصري في الدقيقة )75(. 
بدأت المباراة سريعة بمحاولة من باسم مرسي تحولت 
طرابلس  أهلي  العب  الالفي  مؤيد  حاول  بينما  لركنية، 

المراوغة، لكن توفيق أبعدها ببراعة. 
ونجح باسم مرسي في الدقيقة )13( في وضع الزمالك 
برأسه  ناصف  قابل عرضية محمد  بعدما  المقدمة  في 

في الشباك. 
وكاد األهلي طرابلس يسجل هدف التعادل سريًعا بضربة 

رأس من أنيس سالتو، لكن الكرة مرت بجوار القائم ثم 
رد أيمن حفني بتسديدة سهلة.

 وأبعد الشناوي، تسديدة قوية من مؤيد الالفي، وسيطر 
أهلي طرابلس على وسط الملعب وتفوق ميدانًيا بشكل 

واضح مع تراجع زملكاوي.
 وتعرَّض محمود الونش مدافع الزمالك للطرد )43(؛ 
الليبي  للفريق  جزاء  واحتساب ضربة  الخشونة  بسبب 
الذي أدرك التعادل عن طريق محمد الغنودي، لينتهي 
الشوط األول بالتعادل. وأشرك الزمالك، تغييرين دفعة 
مصطفى  بمشاركة  الثاني  الشوط  بداية  في  واح��دة 
فتحي، ومحمد مجدي بدالً من أيمن حفني المصاب، 

وحسام باولو لتعويض طرد الونش. 
 وأهدر مؤيد الالفي فرصة محققة ألهلي طرابلس، ثم 
انقض الشناوي على تمريرة بينية قبل أن تصل لالفي. 
محمد  الحارس  أبعدها  قوية  تسديدة  شيكاباال  ��ه  ووجَّ
فتحي،  مصطفى  وراوغ   ،)59( الدقيقة  ف��ي  نشنوش 
أهلي  باسم.وأشرك  عن  بعيدة  عرضية  كرة  أرسل  لكنه 
صالح  بنزول   )63( الدقيقة  في  تغييراته  أول  طرابلس 
بآخر  الزمالك  وألقى  سالتو،  أنيس  من  ب��دالً  الطاهر 
أوراقه بنزول النيجيري ستانلي بدالً من شيكاباال. وفي 
مابيدي في تسجيل هدف  فيفيان  الدقيقة )69(، نجح 
التقدم لفريق األهلي طرابلس من انطالقة سريعة وتقدم 
المرمى خارج منطقة  الشناوي حارس  غريب من أحمد 
البيضاء.  الشباك  جزاءه ليسجل بتسديدة مميزة تسكن 
يوسف،  معروف  من  خطيرة  فرصة  سالمة  علي  وأبعد 
سوال  محمد  بنزول  الثاني  تغييره  األهلي  فريق  وأشرك 

بدالً من محمد الغنودي في الدقيقة )74(.
تسديدة  الزمالك  العبي  أفضل  ناصف،  محمد  ��ه  ووجَّ  

ل  الدقيقة )75(، سجَّ وفي  القائم.  بجوار  خطيرة مرت 
معروف  النيجيري  طريق  عن  التعادل  ه��دف  الزمالك 
يوسف بضربة رأس رائعة حول بها ركنية مصطفى فتحي 

إلى شباك نشنوش.
 وأضاع أهلي طرابلس كرة مزدوجة خلفية أبعدها محمد 
مجدي، وألغى الحكم هدًفا لباسم مرسي؛ بسبب مخالفة 
ضربة  تنفيذ  في  الحارس  مقاطعة  أثناء  الالعب  ضد 

مرمى. 
وحاول األهلي استهالك الوقت بالتمريرات مع نزول مهند 

مدين بدالً من مؤيد الالفي في الدقيقة )87(. 
من  الليبي  للفريق  ثالث  هدف  فرصة  الشناوي  وأبعد   
تسديدة سامح الدربالي القريبة بعد انطالقة من الجبهة 

اليمنى ، وأنقذ الشناوي تسديدة من البديل مدين
.اشتعلت الدقائق األخيرة مع تحركات مميزة من الفريق 
مع  فرصة  وسنحت  ممتعة،  م��ب��اراة  ق��دم  ال��ذي  الليبي 
اللحظات األخيرة بتسديدة مصطفى فتحي بال خطورة، 

ليودع الزمالك البطولة.

يف مبار�ة تاريخية بدوري �أبطال �أفريقيا :

األهلي طرابلس يطيح  بالزمالك في األسكندرية 

صعد المنتخب الوطني لكرة القدم خمسة مراكز ليصبح في 
تصنيف  نقطة، حسب  برصيد 396  عالميا  ال�87  المركز 
شهر يوليو الجاري الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم 

) الفيفا( . 
المركز  في  الوطني  المنتخب  العالمي جاء  التصنيف  وبهذا 

العاشر عربيا، وفي المركز 21 أفريقيا . 
يليه  التصنيف،  ص��دارة  األلماني  المنتخب  إحتل  وعالميا 

منتخبا البرازيل واألرجنتين .

ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ك��رة 
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس السيد "علي األسود"  أنه لم يتحدد حتى اآلن مكان إقامة القدم يصعد خمسة مراكز 

مباراة فريقه في مرحلة ذهاب الدور ربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام فريق النجم الساحلي 
التونسي المقررة في التاسع من شهر سبتمبر المقبل. وأشار "األسود" في تصريح لوسائل اإلعالم أمس الثالثاء 
األقرب  الجزائر  سيكون  موضحا  المرتقبة،  المباراة  إجراء  مكان  تحديد  القادمين  اليومين  خالل  سيتم  أنه 
المركز  أفريقيا في  ابطال  دوري  نهائي  ربع  لدور  تأهل  األهلي طرابلس  فريق  وكان   . اللقاء  إلستضافة هذا 
الثاني ضمن المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، حيت سيلتقي متصدر المجموعة األولى فريق النجم الساحلي 

التونسي .

األهلي طرابلس  قد يواجه النجم الساحلي في الجزائر

القرار  على  تعدياًل  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أصدر 
رقم 49، بشأن بعض الضوابط لتسجيل وقيد الالعبين 

المحترفين.
 وجاء هذا التعديل بعد أن أثار القرار جداًل واسًعا في 
األوساط الرياضية عامةً، ونادي أهلي طرابلس بشكل 
"علي  السيد  طرابلس  أهلي  رئيس  نائب  خاص.وكان 
األسود" قد شن، عبر صفحته على "فيسبوك"، هجوًما 
الذًعا، على االتحاد الليبي لكرة القدم، قائاًل: "االتحاد 
اللوائح..  لممارسة هوايته في مخالفة  عاد من جديد 
باألمس أصدر القرار رقم )9( بشأن بعض الضوابط 

لتسجيل وقيد الالعبين المحترفين". 
يتحدث،  أدري عن أي العبين محترفين  "ال  وأض��اف: 
ألن في اللوائح ال توجد هذه التسمية، ولو فرضنا أنها 
كل  على  التسمية  هذه  تنطبق  أن  يجب  هنا،  موجودة 
الالعبين، بما فيهم المحليين، ألنهم بالفعل محترفون 

تكون  أن  يجب  الصحيحة  التسمية  ه���واة..  وليسوا 
)الالعبون األجانب(". 

وجاء تعديل االتحاد الليبي على النحو التالي: "ال ُيسمح 
أجنبي(،  أو  )ليبي  أي العب محترف جديد  بتسجيل 
خالل فترتي التسجيل، ما لم يكن العقد المبرم معه 
سارًيا حتى انتهاء الموسم الرياضي على األقل". ونص 
أي  بتسجيل  ن��اٍد  ألي  "ُيسمح  أن  على  أيًضا  التعديل 
العب ُمسجل معه في الموسم الرياضي السابق، إذا 
بعد  وينتهي  س��ارًي��ا،  ي��زال  ال  معه  المبرم  العقد  ك��ان 
للنادي  يحق  الحالة  هذه  وفي  التسجيل،  فترة  انتهاء 
والالعب إبرام عقد جديد، تنتهي مدته بانتهاء الموسم 
الرياضي على األقل، وفي حالة عدم االتفاق على إبرام 
ناديه  مع  المشاركة  عن  الالعب  يوقف  جديد،  عقد 
السابق، ويعتبر حًرا، وُيسمح له باالنتقال اعتبارًا من 

أول فترة تسجيل قادمة".

اتحاد الكرة  يعدل قراره بشأن تسجيل الالعبين

 استأنف منذ أيام فريق الهالل، تدريباته بملعب جامعة الهالل يستعد  لمباراة  " لسوبر" 
العرب الطبية، بمدينة بنغازي، استعداداً لمباراة الكأس 

الممتازة "السوبر" ، أمام األهلي طرابلس.
 وكان االتحاد الليبي لكرة القدم، قد قرر إقامة المباراة 
منتصف  ف��ي  الممتاز،  ال���دوري  مسابقة  ان��ط��الق  قبل 

أغسطس بنحو أسبوع أو عشرة أيام.
العرفي،  حاتم  الهالل،  بنادي  اإلع��الم  مسؤول  وق��ال   
الفريق،  تدريبات  قاد  رضا عطية،  الوطني  المدرب  إن 
النادي،  إدارة  له  منحتها  التي  اإلج��ازة  فترة  انتهاء  بعد 

بمناسبة عيد الفطر.
وأوضح في تصريحات خاصة "ل�موقع كورة "، أن أغلب 
على  عنها  وغاب  التدريبات،  خالل  تواجدوا  الالعبين 
معتوق، علي أمادو، أحمد التربي وعبد السالم الفيتوري. 
الماضية،  الفترة  في  أك��دت  قد  سابقة،  تقارير  وكانت 
مغادرة عدد من العبي الفريق إلى أندية أخرى، قبل أن 

يتواجد الكثيرون منهم في التدريبات األخيرة .

لكرة  الوطني  المنتخب  م���درب  ق��ال 
ال��ق��دم، ج��الل ال��دام��ج��ة، إن ظ��روف 
المنتخب "صعبة جًدا"، وال تساعد في 

الوصول 
ل�موقع كورة ": "لكن دائًما سندافع عن 
حظوظنا بإذن الله إذا واصلت المهمة، 
الرغبة  لدي  تعد  لم  الحقيقة  في  ألن 
الظروف  بسبب  العمل،  ف��ي  ال��ج��ادة 
إلى  ال��دام��ج��ة  وأش���ار   ، المستحيلة" 
من  الليبي،  المنتخب  استعدادات  أن 

اليومين  خ���الل  ت��ب��دأ  أن  ال��م��ف��ت��رض 
القادمين، بحسب البرنامج المعد من 

يزال  ال  "التخبط  لكن  الفني،  الطاقم 
سيد الموقف في االتحاد الليبي لكرة 

القدم"، بحسب وصفه.
وعن القرارات األخيرة لالتحاد الليبي، 
إنها "غير جدية، خاصةً  المدرب  قال 
فال  اإلمكانيات،  بتوفير  يتعلق  فيما 
داخلية  معسكرات  اآلن  حتى  توجد 
قوية،  ودي��ة  مباريات  وال  خارجية،  أو 
أي  على  يحصل  ل��م  الفني  وال��ج��ه��از 

درهم منذ 9 أشهر".

  لم تعد لدي الرغبة في العمل مع المنتخب الوطني 
�لد�جمة : 
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حكايا الوجع
جلّها  متهالكة  سياراتهم  ترابية  طرقهم 
إليها  الوصول  ( ولم يعد  أوروب��ا  ) خ��ردة 
رثة  وأثوابهم  تصرخ  تكاد  أحذيتهم  سهال 
الخطف  بين  أخبارهم  مهترئة  أحالمهم 
والقتل والضرب والعراك باأليدي لم يعد 

موجودا.
ودروب��ه��م  ب��ال��ح��ن��ي��ن  مكتظة  أس��م��اؤه��م 
الريح  تقودها  وأوراق��ه��م  بالدم  مرسومة 
كلما  األن��ام��ل  بها  وتعبث  المطر  وتبللها 

أشرقت الشمس وغربت. 
في  ويغرق  أكثر  يهبط  ي��وم  كل  دينارهم 
مهاوي الردى أكثر دون منقذ، ومدارسهم 
نوافذها  م��ن  م��زي��داً  تخسر  لحظة  ك��ل 
من  عارية حتى  ستصير  وقريباً  وأبوابها، 

ورقة التوت .
مستشفياتهم خاوية على عروشها أسّرتها 
كان  خبر  ف��ي  ص��ارت  واألدوي���ة  مكسورة 
بائسة  ج��دران  إل��ى  غالبها  في  وتحولت 

يزورها المساكين على أمل تخفيف األلم 
الساكن في أعماقهم .

كومة  إل��ى  تتحول  أن  وش��ك  على  بيوتهم 
بابها  والثالجة  فالمكيف عاطل  فراغ  من 
وبريقها  لونها  فقدت  واألغطية  مجرور 
أال  تدعو  البيت  سيدة  وص��ارت  المعتاد 
يزورهم ضيف حتى ال يكتشف كيف حال 

أغطيتهم المزري .
المصدق  الشيك  ع��ص��اب��ات،  مصارفهم 
في  والمنظر  األس��ب��وع  في  ي��وم  لك  متاح 
تكالبت  عدوا  وال  يسر صديقا  ال  داخلها 
إلى  بعظهم  وح��ول��ت  المليشيات  عليهم 
من  االس��ت��رزاق  هدفها  مالية  مليشيات 
عذابات البسطاء الحالمين بوطن خاٍل من 

كل شقاء .
طوابيرهم طويلة تحتمل الحديث عن دولة 
دون رئيس منذ سنوات تقرب من العشر 
وعن دستور غائب ومغيب هدف القائمين 

ع��ل��ي��ه ك���ي���ف ي��ت��واص��ل 
ه��ط��ول م��زاي��اه��م وه��م 
وبرلمان  ال��وط��ن  خ���ارج 

عاجز عن تطبيق قرارته إال تلك المتعلقة 
وح��ك��وم��ات  تطبيقها  يستطيع  ب��م��زاي��اه 
ورقية يشعل فيها النار بعض المارة وهي 
تستنجد بالخارج علّه يمنحها البقاء على 

رقاب الضعفاء .
كل  فيه  مات  إلنسان  وجع  كلها  حكاياهم 
رماد  من  كومة  إلى  أمانيه  وتحولت  شيء 
للبعيد  ال��رم��اد  تنقل  عاتية  ريحا  تنتظر 
على  يسير  ك��ادح  في  الحكاية  وتتلخص 
ق��ل��ب��ه رص��اص��ة طائشة  ت��س��ك��ن  ق��دم��ي��ه 
وآخر   ) غالب  )الله  موته  عقب  ويقولون 
ي��ق��ود س��ي��ارة ج��دي��دة ف��ت��وح��ي ب��ال��ث��راء، 
يخطفونه وتتداعى له األسر القريبة منه 
مصارفه  بلد  في  الفدية  جمع  أج��ل  من 

خاوية وإنسانه ميت .

عثمان البوسيفي 

فسانيا : مصطفى المغربي 

نجيب الشريف

في  الجري��م��ة  تسونامي  نعم   
يتصوره  ال  أم��ر  سبها  مدينة 

مسببات وعوامل  ت��ح��ت  المنطق  وال  ال��ع��ق��ل 
مقومات  انعدام  من  نابعة  معظمها  مختلفة، 
ضبط  في  واألم��ن��ي  السياسي  والفشل  الحياة 
تزايد  إلى  دفع  مما  القانون  وتحكيم  األوضاع 
أعدادها وفقاً لما تذكره تقارير وصحف ومواقع 
إخبارية يوماً بعد آخر، كما احتلت ليبيا المرتبة 
19 فيالمجال األمني و معدل انتشار الجريمة، 
فيه  نسمع  أن  دون  يوم  علينا  يمضي  يكاد  فال 
عن جريمة ما، شخص قتل هنا ،أو جثه رميت 

هناك.
والهجرة  االقتصادية  الحالة  أن  إلى   باإلضافة 
غير الشرعية وعدم ضبط الحدود- بتصوري- 
المنظمة  للجريمة  خصبة  أرض���اً  تعتبر  كلها 
على  اإلقبال  ضحية  اإلنسان  يقع  بسببها  التي 
األفعال الدنيئة،لعدم توفير الحاجات األساسية 
مأس��اوية  تداعيات  عنها  نتج  مما  وألسرته  له 
واالع��ت��داء  وال��خ��ط��ف  القتل  ج��رائ��م  إل��ى  أدت 
نهاراً  جهاراً  ممتلكاتهم  وسرقة  المواطنين  على 
و  الحكومة  فيه  تغفل  التي  الوقت  نفس  وف��ي 
المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني 
بالوقوف  المشهد  عن  تماماً  الغائبة  و  الصامتة 
انتشاره���ا  من  الحّد  و  الجرائم  تلك  وجه  في 
ونشر الوعي الثقافي الذي يزيد من منع حدوث 

الجرائم داخل المدينة
فآآآه لما حّل بك يابلدي من مصاب!

هل ستشرق الشمس يوماً ما؟ 
وينقشع الغبار حينها؟

الزجاجة  عنق  من  المظلمة  السحابة  وتخرج 
النتنة؟

فهذه البالد أصلها طيب،ما تحتاجه منا جميعاً 
الحقد  م��ن  قلوبنا  تطهير  على  نعمل  أن  ه��و 
والبغضاء والكراهية ولتكن كلماتنا وأفعالنا بعمق 

محبتنا لها، وإننا على ذلك بإذن الله لقادرون .

بين  الجريمة  تنامي 
الواقع واالنتظار!

استعداداً للملتقى العلمي األول للمعلمين في سبتمبر القادم ندوة حول ملتقى المعلمين األول بتاجوراء 

  والدكتور )محمد علي البحباح( عضو اللجنة العلمية 
إضافة لحضور عدد من المعلمين والمعلمات وأعضاء 
التفتيش  وم��ن  ب��ت��اج��وراء  م���دارس  ع��دة  م��ن  اإلدارات 
والمتابعين  المهتمين  م��ن  وع��دد  تاجوراء،   التربوي 
منظمات  ع��دة  م��ن  بها  واالرت��ق��اء  التعليمية  للعملية 

ومؤسسات المجتمع المدني.
للملتقى  التحضيرات  إط��ار  في  الندوة   إقامة  وتأتي 
العلمي األول للمعلمين المزمع عقده في سبتمبر القادم 
من العام الجاري 2017 تحت شعار )نحو استشراف 
عملية تعليمية جديدة(، حيث تم  خالل الندوة توضيح 
الترتيبات  وصلت  أين  وإل��ى  المؤتمر  محاور  وتبسيط 

واالستعدادات للملتقى العلمي للمعلمين .
الندوة   هذه  إقامة  حتى  وعددها  المشاركات  حيث  من 
باستقبال  ال��خ��اص��ة  التحضيرات  وص��ل��ت  أي��ن  وإل���ى 
المشاركين وأماكن اإلقامة واستعراض ما أنجزته اللجنة 
كتاب علمي حول  واإلشارة إلصدار  للملتقى  اإلعالمية 
الملتقى والمشاركات فيه ، إضافة للتطرق بشكل موسع 
ألهداف وغايات الملتقى والمتوقع منه ، والتأكيد على 
أبدى  والتي  الملتقى من توصيات  متابعة ما يخرج من 
وتوصيات  نتائج  تفاءلهم بخروج  الندوة  المشاركون في 
ستصل لما هو مأمول مما يساعد على تطوير العملية 

التعليمية وتقدمها وتصحيح مسارها .
كما تواكب التحضيرات  للملتقى العلمي األول للمعلمين 
بتاجوراء حملة إعالمية لتوضيح أهداف الملتقى والغاية 

وفي  المطويات  خالل  من  فيه  المشاركة  وكيفية  منه 
أثير اإلذاعات  مواقع شبكة المعلومات الدولية ، وعبر 
المسموعة والقنوات المرئية إضافة الجتماعات دائمة 

ومستمرة للّجان التحضيرية .
وقالت األستاذة )أسماء جويلي( رئيسة اللجنة التحضرية 

للملتقى:
إن هذا الملتقى سيكون بعون الله إضاءة من اإلضاءات 
التي ستساهم في االرتقاء بالعملية التعليمية  ، والملتقى 
الله  بعون  سيلتئم  وال��ذي  وموعده  مكانه  تحدد  ال��ذي 
بمركز البحوث الصناعية  في الفترة من 19 إلى 21 
سبتمبر 2017 سيجمع نخبة من األساتذة في التعليم 
بالدنا  في  التعليمية  بالعملية  والمهتمين  والعالي  العام 
لتقديم بحوثهم العلمية وخبرتهم التدريسية في ملتقى 
وتصحيح  جديدة  ورؤية  انطالقة  بمثابة  سيكون  علمي 

مسار نحن في أمس الحاجة له .
عنصران  والتعلم  التعليم   : قائلة  )الجويلي(  وأضافت 
 ، مرتبطان ببعضهما ال ينفصالن فكالهما يؤدي دوره 
مربية  وآداب  بمعلومات  التعليمية  رسالته  يؤدي  فالعلم 
 ، محدد  وم��ك��ان  وعمر  زم��ن  وف��ي   ، للطالب  يسقيها 
والتهذيب  واألخ��الق  المعلومات  هذه  يتلقف  والطالب 
فكر  صاحب  ليصير  أساتذته  من  والنفسي  ال��روح��ي 
ثاقب ورؤى واضحة للمساهمة في بناء مجتمعه ، غير 
حين  من  والوهن  الضعف  يعتريها  قد  العملية  هذه  أن 
التعليم  بها  م��ّر  التي  الظروف  ظل  في  وخاصة  آلخ��ر 

وما  التسعينات  نهاية  خالل  وخاصة  بالدنا  في 
نعيشها  التي  االستقرار  إلى ظروف عدم  بعدها 
هذه األيام  ، فكان لزاماً من التصحيح والتعديل 
والتنبيه واتخاذ خطوات جادة من قبل مخلصين 
بمستوى  االرتقاء  وكيفية  وتعليمه  النشء  يهمهم 
الملتقى  هذا  فكان  مراحله  مختلف  في  التعليم 

العلمي األول للمعلمين لعله يسهم في تصحيح األخطاء 
أينما وجدت وليتم بعد ذلك تطوير العملية التعليمية وما 
تم إصالحه أو إعادته على الطريق الصحيح ومن أجل 
نصل  حتى  علمية  أسس  وفق  بالالحق  السابق  تواصل 
لما نأمله جميعاً.وملتقى المعلمين األول ينظمه ويشرف 
برعاية  بتاجوراء  والتعليم  التربية  ش��ؤون  مكتب  عليه 
وحدة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتاجوراء ويقام لمدة 
إلى21 سبتمبر  من 19  الفترة  في  متتالية  أيام  ثالثة 

القادم من العام الجاري 2017 .
شعار  تحت  الصناعية  البحوث  بمركز  سينعقد  وال��ذي 
إلى  ويهدف   ، تعليمية جديدة(  )نحو استشراف عملية 
التعليمية  العملية  ت��واج��ه  التي  الصعوبات  تشخيص 
علمية  رؤي��ة  إل��ى  ال��وص��ول  وإل��ى   ، معالجتها  وكيفية 
ملموسة لتجنب اآلثار السلبية المصاحبة لعملية التعليم 
يتم  ومقترحات  بتوصيات  الخروج  أجل  ومن   ، والتعلم 
تقديمها لمتخذي القرار حتى يتمكنوا من رسم سياسة 

تربوية تعليمية متطورة .
وسيناقش الملتقى البحوث العلمية المقدمة التي سيتم 

اختيارها من قبل اللجنة العلمية  على مدى أيام  انعقاده 
وفق المحاور التالية : المحور األول عن المناهج التعليمية 
، والمحور الثاني حول المعلمين والعملية التعليمية   ، 
والثالث عن الطالب وعملية التعلم ، وسيكون الرابع عن 
الوسائل التعليمية واستراتيجيات التدريس ، والخامس 
عن المفتشين التربويين ، والسادس واألخير سيكون عن 

اإلدارة المدرسية .
هذا وتستقبل اللجنة العلمية المشاركات التي ستخضع 
للتقييم وفق اتباعها للمنهجية العلمية في كتابة البحوث 
almultaqaa. : اإللكتروني  البريد  على  بإرسالها 

aleilmi@gmail.com
التربوي  التفتيش  وح��دة  رئيس  إلى  باليد  تسليمها  أو 

بجوار مدرسة العثمانية ببلدية تاجوراء .
-8-24 في  البحوث  الستقبال  موعد  آخ��ر  وسيكون 

اللجنة  خصصت  واالستعالم  ولالستفسار   ،  2017
التالية:                األرق����ام  للملتقى  وال��ت��ح��ض��ي��ري��ة  ال��م��ش��رف��ة 
 /  0927182783  /  0924555866
 /  0926192006  /  0926148398

. 0926199874

أقيمت بالمركز الثقافي تاجوراء ندوة حول ملتقى 
)أسماء  األســتــاذة  ــإدارة  ب األول  العلمي  المعلمين 
للملتقى  التحضيرية  اللجنة  رئيسة  جويلي( 
التحضيرية  اللجان  وأعــضــاء  رؤســاء  وبمشاركة 
للملتقى : الدكتور )محمد عمر مروان( رئيس اللجنة 
أبولميدة(  الطشاني  )لطفي  واألستاذ   ، العلمية 

للملتقى  واألســتــاذ  التحضيرية  اللجنة  عضو 
)عمر عبد الله سعيد( عضو اللجنة التحضيرية ،  
والدكتور )عبد الوهاب علي العوفي( عضو اللجنة 
عضو  الــزروق(  عمر  )فريال  واألســتــاذة   ، العلمية 

اللجنة التنظيمية للملتقى، .


