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

حديث األحد...

المنطقة  على  تتوالى  الوقود  إم��دادات 
الجنوبية بشكل انسيابي وطبيعي ولم نسمع 
وخزانات  طويلة  فترة  منذ  انقطاعها  عن 
م��س��ت��ودع س��ب��ه��ا م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ب��ن��زي��ن حسب 
يكفي  ومخزونها  عنها  المسؤولين  تأكيدات 

المنطقة الجنوبية لعدة أشهر .
مدينة  ف��ي  البنزين  نقص  سبب  ه��و  فما   
بين  البنزين  ان��ق��ط��اع  س��ر  ه��و  وم��ا  سبها 
أيضاً  بالذكر  والجدير  واألخ���رى؟  الفينة 
وتضاعفت  زادت  قد  البنزين  محطات  أن 
ل��درج��ة  كبير  بشكل  األخ��ي��رة  اآلون����ة  ف��ي 
مالصقة  تكون  تكاد  المحطات  بعض  أن 
أغلب  أن  ه��و  ال��ج��واب   . البعض  لبعضها 
أصحاب محطات الوقود " إال من رحم ربي 
" يمارسون خيانة األمانة جهاراً نهاراً ودون 
رادع من أخالق وال دين وال قانون ويقومون 
عن سبق إصرار وترصد بإغالق محطاتهم 
وبيع حصتهم من البنزين والديزل إلى تجار 
آخرين ال يملكون محطات قانونية ليبيعوها 
بدورهم إلى الباعة المنتشرين على أرصفة 
من  المدعوم  البنزين  يصل  حيث  المدينة 
المواطن بأضعاف سعره  إلى  الدولة  أموال 
محطات  أغ��ل��ب  ف���إن  ول��ذل��ك   . الحقيقي 
الوقود تكون في العادة مقفلة ألن أصحابها 
قبضوا ثمن البنزين وهم نائمون في بيوتهم 
وهذا ما يتسبب في نقص البنزين وإزدحام 
وهي  المفتوحة  المحطات  على  المواطنين 
استهتار  ظل  في  هذا  يحدث   . ج��داً  قليلة 
هؤالء اللصوص باألجهزة الرقابية وفي ظل 
أدن��ى درج��ات  إل��ى ع��دم وج��ود  إطمئنانهم 

المتابعة والتدقيق . 
المجلس  ت��ه��دي��دات  ع��ن  سمعنا  ولطالما 
ال  الذين  الوقود  محطات  البلدي ألصحاب 
وعن  للمواطنين  محطاتهم  بفتح  يلتزمون 
فرض عقوبات عليهم تصل إلى درجة سحب 
تراخيص عملهم وإيقاف إمدادهم بالبنزين 
لكن هذ التهديدات ذهبت كما ذهب غيرها 
بتزويد  ملتزمة  واح��دة  محطة   . الريح  مع 
من  أف��ض��ل  بالبنزين  مباشرة  المواطنين 
1000 محطة بعضها وهمي وبعضها يزود 
كاهل  ويثقل  بالبنزين  والمضاربين  التجار 
المواطن بدفع أموال لم يعد يملكها . فهل 
من  وهل  اللصوص  ه��ؤالء  نحو  إلتفاتة  من 

قانون يوقفهم عند حدهم !

النزاع الثقافي  ...  وثقافة النزاعات .
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السراج ينتظر انعقاد مجلس النواب

ص����رح رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، ف��ائ��ز 
السراج، أنه ما يزال ينتظر أن يفي مجلس النواب 
باستحقاقات االتفاق السياسي، ويعقد جلسة مكتملة 
النصاب لمنح الثقة لحكومة الوفاق، مضيًفا: »هذا 
ما ينص عليه االتفاق الذي أُقر واُعتمد في مدينة 
كافة  عليه  بالتوقيع  وق��ام  المغربية،  الصخيرات 

األطراف السياسية بما فيها المجلس الموقر«.
اإليطالية  »آك��ي«  وكالة  مع  مقابلة  في  وذك��ر 
لألنباء، الخميس، »لقد تقدمنا في منتصف فبراير 
ا تلبية لطلب  الماضي، بتشكيلة وزارية مصغرة نسبّيً
المجلس، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن البرلمان من 

للحكومة  الثقة  منح  على  للتصويت  جلسة  عقد 
بسبب الخالفات والمناورات السياسية«.

وأوض����ح: »أم���ام م��ا ي��واج��ه��ه ال��م��واط��ن��ون من 
في  أعددنا  تجاهلها،  يمكن  ال  ومشاكل  مصاعب 
ال��وزراء  لجميع  موقًتا  تفويًضا  الرئاسي  المجلس 
الصالحيات  وب��ك��ام��ل  وزارات���ه���م  م��ه��ام  ب��اس��ت��الم 
هذه  نتخذ  أن  علينا  واجًبا  وكان  واالختصاصات، 
الخطوات العملية، إليجاد حلول لألزمات المعيشية 
تتغلب  أن  أم��ل  وكلنا  ال��م��واط��ن��ون،  بها  يمر  ال��ت��ي 
أعضاء  ل��دى  ع��داه��ا  م��ا  على  الوطنية  المصلحة 

مجلس النواب المعرقلين النعقاد الجلسة«.

لصوص البنزين هم سبب األزمة 

منتدى ألوان الثقافي ينظم محاضرة السيميائية في األدب
نظم منتدى ألوان  الثقافي مساء األربعاء 
ث��ق��اف��ي��اً  ل���ق���اًء   2016 أغ��س��ط��س   10
جديداً استضاف خالله الدكتور الصادق 
واللسانيات  اللغة  علم  أس��ت��اذ  البصير، 
الليبية، وذلك بقاعة  بعدد من الجامعات 
بمقره  الليبي  ال��ج��ن��وب  دراس����ات  م��رك��ز 

الكائن في طرابلس.
وألقى البصير خالل هذا اللقاء محاضرة 
تناول  األدب،  ف��ي  السيميائية  ب��ع��ن��وان: 
يهتم  كعلم  السيمياء  علم  مفهوم  خاللها 
بدراسة العالمات وأنساقها، من عالمات 
أهمية  ل��س��ان��ي��ة، م��ب��ي��ن��اً  ل��س��ان��ي��ة وغ��ي��ر 
العالمات في تحقيق التواصل بين الناس.

السيميائية  أن  من خالل شرحه  وأوضح 
تبحث عن المعنى من خالل بنية االختالف 
لذلك  وه��ي  ال��دال��ة،  والبنى  الشكل  ولغة 
تناول  كما  قاله،  بمن  وال  بالنص  تهتم  ال 

يوجد نص  ال  أنه  مؤكداً  التناص،  مفهوم 
فيه  تشترك  نص  كل  وأن  العدم  من  أتى 
نصوص سابقة، وأشار في ذلك أيضاً إلى 
مفهوم القراءة الحفرية واالعتداء النصي 
ذلك  كل  في  الصوت مستشهداً  وسيمياء 
الشعر  في  الخالدة  األعمال  من  بأمثلة 
المتنبي  قصائد  أشهرها  وم��ن  العربي، 
واب���ن ال��روم��ي وأح��م��د ش��وق��ي وح��اف��ظ 

إبراهيم. 
المنتدى  رئيس  افتتحه  قد  اللقاء  وك��ان 
األستاذ عمر عبد الدائم مرحباً بالباحث 
تعاون مركز دراسات  والحاضرين، مثمناً 
وقّدم  اللقاء،  استضافة هذا  الجنوب في 
بمسيرة  يعرف  سردياً  نصاً  الدائم  عبد 
الباحث األكاديمية وعميق ارتباطه باللغة 

واألدب، قال فيه:
 "التقيُتُه ذات يوم ، بعد عودته من المغرب 

بأطروحته. أهدى لي نسخة من األطروحة 
في مجلدين، وكان معه رجٌل في منتصف 
العمر، يلبس جلباباً، ويعتّم بعمامة، كانت 
تقاسيم وجهه ليست بغريبة عّني. سلّمُت 
من  بإيماة  وسألُتُه  البصير  الصادق  على 

عينّي عن الرجل، فقال الصادق :
أق���ّدم ل��ك ه��ذا ال��رج��ل، أري���د أن تأنس 
أّنك  أع��رف  ضالتك،  فيه  ستجد  بقربه، 

طالما بحثَت عنه .. إّنه .. المتنبي.
م��ج��ل��دي��ن يضمان  ال���ص���ادق  أع��ط��ان��ي   
ديوان المتنبي كامالً بشرح عبد الرحمن 
البرقوقي. لم أقرأ للمتنبي قبل ذلك سوى 
بعضاً من بعض القصائد. أدهشني عاَلم 

المتنبي .. وأذهلني شرح البرقوقي،
أبياته..  في  السحر  طالسم  لي  تكشفت 
انكببُت عليه قراءة وتخّيالً.. قرأتُه كامالً 
 .. فترة  بعد  البصير  الصادق  التقيت   ..

وكنُت و إّياه نتراشق بقصائد المتنبي عن 
ظهر قلب.. .وذات مرة .. وجدني الصادق 
تمألني  والحيرة  سبها  جامعة  مكتبة  في 
جئت   : أجبتُه   .. السبب  عن  سألني   ..
لقراءة كتاب فريدرك نيتشه " هكذا تلّكم 
بكلمة  يبدأ  وجدته  لكّنني   ..  " زرادش��ْت 
فأطبقُت  الله"،  "م��ات  يقول  إن��ه  خطيرة 
ل��ي :ال  ال��ص��ادق وق���ال  الكتاب .ض��ِح��ك 

تخف من الكتاب .. 
وال من القراءة .. إقرأه . بعد أن أكملُت 
فلسفة  تعنيه  ال���ذي  م��ا  فهمت  ال��ك��ت��اب 
ك��ان يقصده  ال��ذي  األخ��الق، وعرفت ما 
نيتشه .. ومرًة أخرى كان الصادق البصير 

سراجاً في طريقي".

متابعة :  عائشة إبراهيم
 تصوير:  إبراهيم بشير 

م��م��ي��ز! وأداء  ق���ل���ي���ل���ة  إم����ك����ان����ي����ات    ... ب����ن����غ����ازي   ال����ب����ل����دي  ال�����ح�����رس  ج����ه����از 
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أسبوعية شاملة تصدر كل يوم أحد 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

  منسق التحرير 
مصطفى المغربي

إخراج وتنفيذ 
حسن جليل -  اللة السويدي

 تدقيق لغوي 
إبراهيم عقيلة - ارحومة أبوخزام

رئيس القسم الفني 
عمر عبدالتواب التمتام 

العنوان : سبها مبنى الثقافة واإلعالم 
سابقًا 

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

طباعة : شركة  الطالئع  للطباعة والنشر

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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3 - أعلن أنا صالح الدين علي عبدالحفيظ الشبعاني بأن هذا هو اسمي الصحيح وليس كما 
جاء بالسجل المدني سبها .

2 - أعلن أنا مسعود إبراهيم محمد قوما  بأن هذا هو مواليدي الصحيح 1967 وليس كما 
جاء بالسجل المدنيبراك الشاطي  .

إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

لالتحاد  ج��دي��دة  ق��ي��ادات 
النسائي بنغازي

 اجتمعت عضوات مجلس إدارة االتحاد النسائي بنغازي 
المدني  المجتمع  وجمعيات  منظمات  مع  وضواحيها 
المنضوية تحت مظلة االتحاد النسائي ولفيف من نساء 
بنغازي خالل األيام الماضية  حيث تم اختيار قياديات 
اإلداري���ة  واللجان  لالتحاد  العمومية  للجمعية  ُج��دد 
الله  دعْين  ثم  ومن  الحاضرات  النسوة  من  لها  التابعة 
عز وجل في ختام االجتماع أن يوفق الجميع في هذه 
إليه االتحاد من أهداف  المسؤولية وتحقيق ما يصبو 
االجتماعي  النفسي  المرأة  بمستوى  للنهوض  إنسانية 
والتعليمي والثقافي والصحي ومساعدتها في الوصول 
اإلسالمية  الشريعة  أقرتها  التي  حقوقها  جميع  إل��ى 

السمحاء ..

رمضان الحضيري 

متابعة: موسى عبد الكريم

األولية  الصحية  الرعاية  لمكتب   وصلت 
تخص  ج��دي��دة  ل��ق��اح��ات  سبها  بمدينة 
بالتلقيح  ب��اش��روا  وق��د  ال��ج��دد  المواليد 
فور وصولها للمكتب وذلك باأليام القليلة 

الماضية .
 وقال عبد الحميد حبيب مشرف الرعاية 
في   ": سبها  بمدينة  األول��ي��ة  الصحية 
العديد  تنقصنا  كانت  الماضية  الفترة 
تم  الجدد واآلن  للمواليد  التطعيمات  من 
توفيرها من قبل اإلمداد الطبي طرابلس 

."
تاريخ  منذ  بها  ب��اش��رن��ا  ق��د   ": وأش���ار   
وص��ول��ه��ا ول���م ن��وزع��ه��ا ع��ل��ى ال��م��راك��ز 

األنواع  اللقاح من  الصحية كون هذا  والوحدات 
المركزية فيأتي الطفل ليأخذ لقاحه األول ومن 

ثم يتوجه لبقية المراكز حسب عمره " .
وأضاف حبيب :" إن اللقاح ضد الدرن وااللتهاب 
الكبدي الوبائي لعمر المولود من يومين أو ثالثة 

أيام ويتم تقديمه في جميع أيام األسبوع " .
وأكد :" هنالك أيضا تغيير في جدول التطعيمات 
التي تخص عمر السنة ونصف السنة فعندما يتم 
صدوره من إدارة التطعيمات بمدينة طرابلس يتم 
العمل به فورا ونشره على كل المراكز والوحدات 

الصحية بالمدينة .
" وصرح :" إن الجدول القديم كان ثالثي اللقاح.

 نقطة فموية ضد مرض الشلل وحقنتان واحدة 
الجدول  وفي  المفعول  ثالثية  واألخ��رى  مركبة 
الجيد سوف يتم إلغاء النقطة الفموية وتستبدل 

بحقنة ".
 ونوه :" إن الحقن تقي من الكثير من األمراض 
والسعال  والبكتيريا  والتيتنوس  اإلنفلونزا  منها 
 ": إن  ي��ذك��ر   " األم���راض  م��ن  وغيرها  الديكي 
الحقنة المركبة ضد الفيروس ستكون ثابتة حتى 

بعد تغيير جدول التلقيح .

اتفاقية بين منظمة اليونسيف 
وم��رش��دات  وك��ش��اف  للطفولة 

ليبيا
الصحية  للرعاية  ج��دي��دة  لقاحات 

عقدت على مدى ثالثة أيام، وفي مقر المبادرة المدنية 
توعوية  عمل  ورش��ة  سبها   ببلدية  النسائي  االت��ح��اد 

بعنوان اعرف دستورك 
الليبي  النسائي  االتحاد  عضوة  عبدالله  ن��وري  أميرة 
متواجدون  نحن   " فسانيا  لصحيفة  قالت  بالجنوب: 
داخل مقر المبادرة المدنية بالجنوب في مدينة سبها 
في ورشة عمل توعوية بعنوان "اعرف دستورك" وهذه 
من  والمستهدفون  أيام  ثالثة  مدى  على  تقام  الورشة 
هذه الورشة فئة من الشباب الليبي بالجنوب من أجل 
تعريفهم بالدستور الليبي ومواده بشكل مبسط وبشكل 
سلس وبسيط خاصة و كما يعلم كافة الليبيين فقد تم 
إقفال باب صياغة الدستور والمسودة اآلن تعتبر هي 
األخيرة التي ستعرض لالستفتاء والتي إذا تم الموافقة 

عليها من قبل مجلس النواب .
و تضيف أميرة من هنا رأينا كاتحاد نسائي بالجنوب 
ضرورة  أن يكون لدى الشباب الليبي دور كبير للتعرف 
وسائل  من  نراه  عما  النظر  بغض  المسودة  هذه  على 
مسودة  بأنها  االجتماعي  التواصل  مواقع  أو  اإلع��الم 
الواجب  من  بل   ، عليها  التصويت  يتم  وس��وف  سيئة 
وبتصويتك  القرار  صاحب  باعتبارك  عليها   التعرف 
االتحاد  بتنفيذ  مقامة  الورشة  فهذه  ال  أو  بنعم  عليها 
سبها  جامعة  اتحاد  مع  وبالتعاون  بالجنوب  النسائي  
الورشة  ه��ذه  لحضور  الشباب  بعض  بترشيح  وذل��ك 
الله تعالى مع بداية العام الدراسي سوف  وبأننا بإذن 
والمراكز  الكليات  داخل  الندوات  تقام  أن  على  نعمل 

وم���واد  ال��دس��ت��ور  ل��م��ع��رف��ة  التعليمية 
مبسط  بشكل  عنه  والتحدث  الدستور 
وتم التركيز من خالل هذه الورشة أوال 
"تعريف الدستور وأهميته /ثانيا "أنظمة 
الحكم والفصل بين السلطات وبعد قليل 
والحديث  المحلي  للحكم  نتطرق  سوف 
عنه والفئة المستهدفة من هذه الورشة 
منهم  والخريجين  الكليات  طلبة  غالبية 
كلياتهم  داخل  والمتفاعلين  والناشطين 
داخ��ل  للعمل  تجهيزهم  ي��ت��م  وس����وف 
الكليات أو مؤسساتهم ومجتمعهم وحتى 
المجتمع  داخ���ل  منخرطا  ليس  ال���ذي 
لتوضيح  يشتغل  أن  عليه  يجب  المدني 

الدستور وفهمه وإدراكه للمواطنين.
نائب  إب��راه��ي��م"  " أس��ام��ة يوسف  وق��ال 

رئيس االتحاد العام لطلبة جامعة سبها / وعضو اتحاد 
عام طلبة ليبيا _ بفضل من الله عز وجل قمنا بمشاركة 
تحت  عمل  بورشة  بالجنوب  الليبي  النسائي  االتحاد 
المبادرة  مقر  داخل  ذلك  وتم  الليبي   الدستور  عنوان 
المدنية بمدينة سبها وبمشاركة بعض اإلخوة من بعض 
فعالة  بمشاركة  وكذلك  المدني  المجتمع  مؤسسات 
لالتحادات الطالبية الفرعية التحاد طلبة جامعة سبها 
وقد نالت الورشة إعجاب الجميع وكانت بادرة ممتازة 
من االتحاد النسائي الليبي الطالع المواطنين من جميع 
ناقشنا من  الليبي وكذلك  الدستور  فئات الشعب على 

خاللها وضع الدستور الليبي وأهميته وكيفية االطالع 
للجدل  المثيرة  المواد  وبعض  وأساسياته  بنوده  على 
الهامة  النقاط  بعض  عند  وتوقفنا  الدستور  داخ��ل 
التوصيات  ببعض  وخرجنا  س��رده  ينبغي  ما  وس��ردن��ا 
وأتمنى أن تصل هذه التوصيات للجنة الدستور الليبي .
هو  ما  يعرفون  ال  المواطنين  غالبية   " بأن   : وأض��اف 
الجمعيات  بعض  بفضل  ولكن  م��واده  وماهي  الدستور 
نجد  بلدية سبها سوف  داخل  المتعلم  الشباب  وبعض 

االهتمام األكبر للدستور الليبي.     

ورشة عمل عن الدستور في سبها 

تكريم  حفل  بالمدينة  التعليم  قطاع  مع  وبالتعاون  الثانوية  أوجلة  بمدرسة  أقيم    
العامة  والثانوية  بالشهادة اإلعدادية  األولى  بالمراتب  والفائزين  الناجحين  الطالب 
للعامين الدراسيين السابقين 2014-2015 م . وقال عبدالرازق بن اسبيع مسؤول 
قطاع التعليم بمدينة أوجلة :" إن القطاع كرم الطلبة الفائزين بالمسابقات المختلفة 
الثقافية  والمسابقات  الكريم  القرآن  حفظ  مسابقة  منها  المدرسي  النشاط  في 

المتنوعة ومسابقات الرسم والمسابقات الرياضية المتعددة والمتنوعة.
 وأضاف :" قد حضر الحفل أولياء أمور الطلبة و هيئة التدريس والرعيل األول و 
المجلس البلدي أوجلة " وأكد :" أنه قد تخلل الحفل تكريم المؤسسات المشاركة في 
النشاط المدرسي من رياض األطفال ومدارس التعليم األساسي والثانوي بالبلدية 
وكل من تعاون في تنفيذ خطة النشاط خالل العام الدراسي الماضي " يذكر أن : 
قطاع التربية والتعليم بأوجلة يقوم بهذه الخطوة التي يهدف منها إلى دعم متلقي 

العلم علميا ونفسيا وأسريا .

الماضية   األي��ام  خ��الل  أوب��اري  الصيفي  النادي  استقبل   
المندوب اإليطالي عن منظمة اليونيسيف للطفولة - حيث 
المفوضية  ومفوض  النادي  مدير  االستقبال  في  ش��ارك 
والمفوض التنفيذي كما شارك في االستقبال أحد أعيان 
إلى  أوب��اري  االجتماعي  المجلس  كذلك  الغريقة  منطقة 
جانب المعلمين والمعلمات بالنادي وتناولت االتفاقية  بين 
منظمة اليونسيف للطفولة وكشاف ومرشدات ليبيا والتي 
تستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر 9 بشأن إقامة نواٍد 
صيفية للطالب من الصف الرابع حتى الصف الثامن مع 
ناٍد  لكل  ويكلف   - المنظمة  من  المتنوعة  األلعاب  توفير 
مدير وعدد من المعلمين في التخصصات المختلفة والبد 
المواد  معلمي  جانب  إل��ى  والترفيهية  الرسم  معلمي  من 

العلمية بشرط أن ال يتجاوز العدد عشرة أشخاص .

حفل للطلبة المتفوقين بقطاع التعليم أوجلة
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اختتم الهالل األحمر الليبي فرع درنة دورة اإلسعافات األولية لمتطوعي الهالل األحمر 
تطوير  إلى  درنة  لؤلؤة  بفندق  المقامة  ال��دورة  وتهدف  الدولية  اللجنة  برعاية  الليبي 
ال��دورة  هامش  على  تم  كم  ليبيا  في  الفروع  بين  اإلسعاف  منهج  وتوحيد  المهارات 
األمن  وأهمية  الصحية  الرعاية  مفهوم  ح��ول  المتدربين  مع  نقاش  حلقة  تخصيص 
والحماية لمتطوعي الجمعية أثناء تأدية مهامهم الميدانية المختلفة ، وتم خالل الدورة 
مناقشة النقاط األساسية حول مفهوم الرعاية الصحية وأهمية األمن والحماية وضرورة 

التحديث المتواصل لمدونة السلوك الخاصة بالجمعية وفق ما يستجد من أحداث 

أقيمت ورشة عمل في مدينة سبها خالل األيام الماضية بعنوان 
الشباب والسالم على هامش االحتفالية باليوم العالمي لشباب 
واألمن بمسرح مركز اللغات بجامعة سبها ضمت هذه الورشة 
عددا من نشطاء المجتمع المدني في سبها وبعض اإلعالميين 
و شباب المدينة نظمتها وأشرفت عليها مؤسسة األفق بالتعاون 

مع عدة منظمات مختصة بالشباب .
وصرح لفسانيا : مصطفى أبو المغاير مدير عام لمؤسسة األفق 
وأحد المنظمين أنه أقيمت هذه الورشة على ضوء قرار مجلس 
الشباب وطلب مني مبعوث  رق��م2250 بخصوص دعم  األمن 
األمين العام لمجلس األمن أن نقوم بجمع الشباب ومناقشتهم 
والخروج بتوصيات وأهم ما يحتاجه الشباب في ليبيا ونحن من 

جهتنا أقمنا هذه الورشة.
الورشة  هذه  في  نوقشت  التي  المحاور  أهم  من  أنه  وأوض��ح: 
ووقايتهم  وحمايتهم  السياسي  العمل  ف��ي  الشباب  مشاركة 

وإدماجهم في العمل بالجانب السياسي للدولة.
للخروج  ليبيا  م��دن  ك��ل  ف��ي  ال��ورش��ة ستقام  ه��ذه  أن  وأش���ار: 

بتوصيات مشتركة من الشباب ولسماع آرائهم ....
الجدير بالذكر أنه قد أقيمت نفس الورشة بنفس العنوان في 
إش��راف  تحت  الشاطئ  ب��راك  بمدينة  والتاريخ  الموعد  نفس 

مبادرة أبناء الجنوب.

األول��ي��ة  اإلس��ع��اف��ات  دورة  اختتام 
بجمعية الهالل األحمر فرع درنة 

ورشة عمل حول دعم الشباب 

أقيمت في األيام القليلة الماضية دورة تدريبية للقادة 
نظمتها  العاصمة  تونس  بمدينة  الليبيين  الكشافة 
بمشاركة  الطفل  لحقوق  التونسية  اليونسيف  منظمة 

قادة كشفيين من مختلف المدن الليبية . 
ال��ق��ادة  أح��د  مفتاح  وس��ي��م  القائد  لفسانيا  وص���رح 
الكشفيين المشاركين من مدينة سبها أن هذه الدورة 
ضمت  19 متدربا على مستوى األمانة العامة بليبيا.

وأضاف : تمركزت محاور الدورة حول الدعم النفسي 
االجتماعي والمساهمة في حل النزاعات في البلدان 

التي تعاني اضطرابات وحروب داخلية .

    دورة إعداد مدربين بتونس العاصمة 

استالم  منذ  ببنغازي  المعلمين  نقابة  أقامت 
لمهامها العديد من النشاطات المختلفة منها 
للجهود  وف��اء  التقديرية  التكريمية  اللمسات 
المبذولة لنجاح العملية التعليمية من معلمين 
وتكريم المتقاعدين أيضا لهذا العام مما تركت 
هذه اللمسات األثر الطيب في نفوس المعلمين 

المنتسبين للنقابة في بنغازي.
ولم يقتصر نشاط النقابة على تكريم األحياء 
فقط بل كان لشهداء الواجب  والوطن في قطاع 
التعليم نصيب كبير في تكريمهم ،ومنها إقامة 
الشريف  فهيمة  الوطن  لشهيدة  التأبين  حفل 
و  الكيش  ساحة  في  الغدر  يد  طالتها  التي 
أثناء  الشيخي  زي��ن��ب  ال��وط��ن  شهيدة  تأبين 

انتهاءها  بعد  منزلها  إلى  عودتها 
كما   ، التعليمي  واجبها  أداء  من 
المعلم  الوطن  شهداء  تكريم  تم 
عبدالله  والشهيد  العسبلي  حمد 
الذين استشهدوا داخل  العشيبي 

محاور القتال 
ولم يتوقف نشاط نقابة المعلمين 
لمسات  بنغازي على تسجيل  في 
الوفاء  بل إنها تعمل على إعداد 
المعلمين  ألط��ف��ال  ال��م��ن��ت��دي��ات 
وال��ق��درات  ال��م��ه��ارات  لكسبهم 

التعليمية إلى جانب إقامة ورش عمل للمعلمين 
لتخلق من خاللهم معلم متميز إلى جانب عقد 

سلسلة من االجتماعات تقف من خاللها عن 
كثب كيفية تحسين و سير العملية التعليمية

نشاطات نقابة المعلمين ببنغازي

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة قرار رقم 366 بشأن 
إعطاء اإلذن بالتعاقد إلنشاء عدة طرق منها طريق مدينة جالو لمنطقة 

اجخرة ً . 
وقال أحمد حّماد رئيس المجلس البلدي اجخرة :" إن هذه الطريق من 
شأنها حل مختنق لمدن الواحات كافة " وأشار إلى :" أن مدن الواحات 
كانت تعاني من وجود منفذ برى وحيد وهو الطريق الممتدة من أوجلة 
إلى اجدابيا وذكر حّماد :" أن المجلس يسعى إلنهاء اإلجراءات اإلدارية 
في التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ الطريق خالل األشهر القادمة " 

يذكر أن : طول طريق منطقة اجخرة يبلغ 230 كيلو متر .

الحكومة المؤقتة تصدر قراراً 
بإنشاء طريق جالو 

بمدينة جالو  الواحات  الضمان االجتماعي  انطلقت بمقر صندوق   
دورة في مجال التنمية البشرية وذلك باأليام القليلة الماضية .

والتوعية بصندوق الضمان   وقال صالح فتاح مدير وحدة اإلعالم 
االجتماعي الواحات :" إن الدورة تستمر لمدة أسبوع ابتداء من اليوم 
بقاعة الصندوق " مشير إلى :" أن الدورة تستهدف 20 موظفا من 
رؤساء أقسام و وحدات وموظفين وذكر صالح أن هذه الدورة األولى 
التي ينظمها الصندوق في مجال التنمية البشرية " يذكر أن صندوق 
الضمان االجتماعي الواحات قام بعدة دورات مختلفة ومتنوعة من 

بداية العام الحالي .

دورات التنمية البشرية بصندوق 
الضمان االجتماعي بالواحات

صباح الشاعري

مبروك إحويل

فسانيا : علي قرين

 ُعقد بمدينة جالو يوم االربعاء الماضي  االجتماع التأسيسي 
الثاني للمجلس األعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه 
الذي يضم مناطق " زلة – مرادة – أوجلة – جالو – أجخرة 
من  المجلس  اعضاء  بحضور  وذللك   " الكفرة   – تازربو   –
وام��راء  األم��ن  وم���دراء  البلديات  وع��م��داء  واع��ي��ان  مشائخ 

وحدات الجيش وحرس المنشآت النفطية .
التي  والمواضيع  القضايا  من  المجتمعون عدد  وتدارس   0
تهم برامج التنمية والخدمات بهذه المناطق ، وبناء هيكلية 

وادارة المجلس ونظامه األساسي والئحته الداخلية .
الطبيعية  ال��ث��روات  لتنمية  للمحافظة  المثلى  وال��س��ب��ل   
مقدرات  هي  التي  النفطية  الحقول  وتأمين  والمحافظة 
اجتماعهم  ختام  في  المجتمعون  وأصدر   . جميعاً  الليبيين 
لمناطق  واإلجتماعي  السك����اني  المك����ون  فيه:  جاء  بيانا 
النف���ط والغاز والمي����اه وهم يمتلكون ذلك الرصيد  حوض 
الهائل من المقومات التاريخية واإلستراتيجية واإلقتصادية 
من  تتطلبه  وم��ا  وتحدياتها  المرحلة  ظ��روف  يستشعرون 
لتعزيز  تفضي  التي  ال���رؤى  ح��ول  وت��واف��ق  الجهود  تظافر 
خالل  من  اإلجتماعي  النسيج  وتماسك  الوطنية  اللحمة 
مصالحة تجمع الليبيين على كلمة سواء في ظل وطن موحد 
ال إقصاء فيه لفئة أو منطقة أو مكون من مكوناته ، وطن 
والمساواة  العدالة اإلجتماعية  أبنائه  بين  تتحقق  ذو سيادة 
يخطو بإذن الله نحو التقدم واإلزدهار تنميةً وتطويراً وإرتقاًء 
على سلم المجد والحرية . وإذ تعُد مناطق الحوض مكمن 
وتمثل  الليبيين  لكل  التي هي ملك  والمائية  النفطية  الثروة 

الث�������روة  تلك   ، المنشود  التقدم  وصنع  التنمية  معركة  زاد 
التي أسهم أبناء مناطق الحوض في إنتاجها وحماية مرافقها 
أو جنوح نحو  الليبيين  إنتاجه�������ا دون ما منٍة على  ومواقع 
فمعادلة  قبلي����ة  أو  جهوية  مصالح  لتحقيق  بها  اإلستئثار 
كل  أمامها  تسقط  ثروته  ومصدر  وأمنه  ومصلحته  الوطن 
من  بالرغ�م   . التضحيات  أجلها  من  وتبذل  الحساب���ات 
الحوض  بمناطق  والغاز  النفط  إنتاج  عمليات  إستمرار  أن 
الزمن قد تحققت على حساب  وألكثر من أربعة عقود من 
البيئي  التلوث  والنبات بسبب  والبيئة والتربة  حياة اإلنسان 
الدولية  والمعايير  لألسس  المنتجة  الشركات  ومخالفة 
المتبعة في عمليات إنتاج النفط والغاز . إن المجلس األعلى 
يختتم  إذ  ال��واح��ات  والمياه  والغاز  النفط  ح��وض  لمناطق 
جالو  بمدينة  المنعقد  الثاني  التأسيسي  إجتماعه  أعمال 

اآلتي  على  يؤكد  ميالدي   2016 أغسطس   03  : بتاريخ 
التي  الشرعية  تلك  النواب  بشرعية مجلس  اوالً:التمسك   :
إرتضاها كل الليبيين واختاروها من خالل مسار ديمقراطي 
ونالت إعتراف المجتمع الدولي . ثانياً: النف����ط يم��ثل ثروة 
لكل الليبيين وعليهم يقع واجب حمايته والدف���اع عن مصادر 
إنتاجه وذلك من خالل األُطر واألجسام التي حددها القانون 
أمر  وتصديره  وضخه  النفط  إنتاج  عمليات  إدارة  ثالثاً:   .
بحكم القانون معقود للمؤسسة الوطنية للنفط ، وأن أي فعل 
أو تصرف خارج ذلك اإلطار يعد تعٍد على مقدرات الوطن 
المجلس  المبتغى من تأسيس  إن  رابعاً:   . لثرواته  وإه��داراً 
األعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه يكمن في إيجاد 
النشاط  بين  والتعايش  التكامل  يتضمن  تنموياً  برنامجاً 
والمقومات  المستقرة  اآلم��ن��ة  البشرية  والحياة  النفطي 
ووضع  المائية  والموارد  الصناعي������ة  والتطلعات  الزراعية 
بمناطق  الشاملة  التنمية  إلحداث  والفني  الزمني  البرنامج 
تتزامن وترتبط بعمليات  ، من خالل حركة تمويل  الحوض 
اإلصحاح  برنامج  تنفيذ  على  والعمل  والغاز  النفط  إنتاج 
البيئي ضمن األسس الدولية وتقييم الضرر القائم وجبره . 
خامساً التوزي���ع الع�����ادل إليرادات النفط بما يكفل إحداث 
معالجة  مع  الوطني  التراب  كامل  على  الشام��لة  التنمية 
أوضاع المناطق التي عانت من التهميش . حفظ الله ليبيا 
حوض  لمناطق  األع��ل��ى  المجلس  شعبها  م��ق��درات  وص��ان 

النف�ط والغاز والمياه الواح������������ات.

االجتماع الثاني للمجلس األعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه بجالو 
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داخ��ل  دوٌل 
الدولة

حسن الوافي 

عبد الله أبوعذبه 

محمد األنصاري 

كثيرا  أتوقف  اليوم  يجعلني  ما   
المشهد  ....ه���و  وأت��أل��م  أت��أم��ل 
بعد  إليه  وصلنا  ال��ذي  الثقافي 
ال��ن��زاع��ات .....وال�����ذي ل��م يكن 
فبعد  النزاعات  قبل  حتى  بخير 
مرور خمس سنوات على الحروب 
والنزاعات في ليبيا يجعلنا نفكر 
إلى  نحن  ونتساءل  مرة  من  أكثر 
 2011 قبل  كانت  بداية  ؟  أي��ن 
الثقافي  المشهد  يفتقر  حيث 
األساسية  اإلم��ك��ان��ي��ات  ألب��س��ط 
تحتية  بنية  ....ف��ا  وسائله  في 
اه��ت��م��ام وص��ق��ل  وال  ل��ل��م��ب��ان��ي 
تدريبية  دورات  وال  ل��ل��م��واه��ب 

...وال حوافز وال تشجيع ....
يعيش المثقف سواء كان فنانا أو 
أديبا أو شاعرا أو رساما معاناة 
....يجعل  فضيعا  وإهماال  كبيرة 
بعد  أم��ا   ... يؤثر  وال  يتأثر  منه 
الحروب  أنتجته  وم��ا  النزاعات 
وت��داع��ي��ات��ه��ا ف���ص���ار ال��م��ش��ه��د 
الثقافي أكثر بشاعة وفضاعة من 

قبل ....
اليومي  ال��س��ل��وك  ه��ن��ا  وأق��ص��د 
...واألخ���اق���ي واإلن��س��ان��ي .... 
وال��ص��راع��ات  ال��ن��زاع��ات  فبعد 
واالقتصادية  السياسية  المريرة 
مردودها  كان  التي  واالجتماعية 

الثقافي  المشهد  ع��ل��ى  سلبيا 
فصار   .. ليبيا  في  والحضاري 
شتان ما بين ما تمنيناه وما نراه 
في الواقع ... كنا نتمنى أن نتغير 
إلى األفضل ....من قيود وتعسف 
إلى  العدم  ومن  حرية  إلى  وظلم 
والجهل  الفقر  اإلنسان ومن  بناء 
واالزده��ار  والتقدم  الرخاء  على 
يساهم فيها اإلنسان أو المواطن 
مساهمة فعالة في مرحلة البناء 
من  األم��م  تضاهي  دول��ة  لنكون 
.... الثقافة  وسائل  كافة  خال 
تغيير سلوك أطفالنا  ومن خال 
والبيئة  ال���ش���ارع  ف��ي  وش��ب��اب��ن��ا 
التسامح  معاني  وتجسد  لتعكس 
والترابط والمحبة والود بيننا ...

الثقافة  وسائل  كافة  أن  وخاصة 
شعبية  وفنون  مسرح  من  متاحة 
ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة ح���ت���ى وإن  وف����ن����ون 
اإلم��ك��ان��ي��ات  إل���ى  تفتقر  ك��ان��ت 
المادية  األساسية  والمكمات 
العمل  من  ...لتجعل  والمعنوية 
يعكس  واألدب��ي  والثقافي  الفني 
النفوس  ويهذب  الفرد  في  ويؤثر 
له  الذي  الثقافي  الفني  باإلبداع 
دور كبير في تقدم الشعوب...... 
سواء  الشعوب  أستاذ  فالمسرح 
م��ن خ���ال أع��م��ال ك��وم��ي��دي��ة أو 

الضوء  وتسلط  تعكس  درام��ي��ة 
على ظاهرة معينة وكذلك الفنون 
ان��ت��ش��ار  خ���ال  م��ن  التشكيلية 
ال��ل��وح��ات ال���ج���داري���ة ورس��م��ه��ا 
ال��ح��روف  لتترجم  ال��ش��وارع  ف��ي 
والكلمات اللغة التشكيلية وتجعل 
وإرشادية  إعانية  لوحات  منها 
ودع��ائ��ي��ة ت��رس��خ م��ع��ان��ي الحب 
التشكيلي  ....فالفن  والتسامح 
ليس مجرد ألوان وأضوء وظال 
...بل  وعمق وخطوط ومساعات 
هو لغة للتواصل والتقارب يتوسع 
من خالها الخيال ويعكس الواقع 

ويؤثر فيه ...
الثقافية  المشاهد  ع��ن  ناهيك 
األخ��������رى م����ن ف���ن���ون ش��ع��ب��ي��ة 
ال��روح  تخاطب  التي  وموسيقى 
من  لنجعل  ل��ل��وط��ن  المتعطشة 
وأصواتها  ومفاتيحها  مقاماتها 
وجسرا  للتواصل  لغة  ونغماتها 
بالوطن  الرقي  أجل  من  للتاقي 

...
جيشان  سياقها  ف��ي  لترتسم   
وتناغم  وتضاد  وتوافق  وخفوت 
األغنية  من  يجعل   .... واحتدام 
جسر  لتكون  بيننا  تقرب  الليبية 
دائ��م  وت��واص��ل  وت��س��ام��ح  محبة 
تؤثر من خاله الكلمة التي تعبر 

ع����ن م��ع��ان��اة 
ال�����م�����واط�����ن 
وتغير  الكادح 
وت�����س�����اه�����م 
التعبير  ف���ي 
المشهد  ع��ن 

لألسف  ولكن   ... العام  الثقافي 
م��ا ن���راه ال��ي��وم م��ن ن���زاع ثقافي 
ب��ي��ن ش��ع��ب ع���اش وي��ع��ي��ش في 
غياب  م��ن  ليجعل  واح���د  وط���ن 
التي  واألصيلة  الواعدة  الثقافة 
واحد  وط��ن  نحو  الجميع  توحد 
الثقافي  المشهد  بات  حتى   ....
وصل  ومنحطا  ومتدنيا  مشوها 
بصوت  أبنائنا  تأثر  مرحلة  إل��ى 
البندقية  اهتمامه  وصار  البارود 
ونسي الحروف والعلم ...ناهيك 
الثقافية  ال��م��اح��ق  غ��ي��اب  ع��ن 
ال���خ���ارج التي  ب��ال��س��ف��ارات ف��ي 
م��ن دوره���ا إي��ص��ال ص��وت ليبيا 
إلى  المواطن  وص��وت  ومعاناتها 
واألدب  الفن  طريق  ع��ن  العالم 
والمعارض الفنية والموسيقية...
والفنون الشعبية التي غابت حتى 
عن أفراحنا وشوارعنا ومحافلنا 
الوطنية داخل الباد فأين وزارة 
الثقافة والمثقفين من هذا النزاع 

الثقافي ؟!

النزاع الثقافي ..... وثقافة النزاعات . 

 ال شك أن معظم الليبيين  كانوا يأملون    أن 
 ، المتقدمة   ال��دول  ليبيا  بمصاف  تصطف 
بما  تملكه  م��ن  م���وارد   وطبيعة  موقعها 
االستراتيجي  ، إال أننا   لم  نضع  أرجلنا  
وضعناها  ما  بقدر  المواكبة  قاطرة   على   
ال��رأس  أمتنا  ما  بقدر  التقهقر    بقاطرة   
براميل   ببعض  وتبجحنا   البشري   المالي 
بدليل    إيجاد  يحاول  برمته   العالم  النفط،  
ل��ه��ا   وك��ان��ت النتيجة ت��وال��ى األزم���ات حتى   

تضعضعت اآلمال وباتت  الحقوق مطالبا   
" منعت  "بتهكم   تنشر جريدة  ما   وأخيراً  
ف��ي الجمعية   ال��ت��ص��وي��ت    ليبيا   م��ن ح��ق 
ما  س��داد  لعدم  المتحدة    لألمم  ال��ع��ام��ة  
الحكومات   تعدد  برغم  االلتزامات  عليها من 
والبرلمانات  والجيوش  ،  مصطفة مع دول 
وبرينسيبي  تومي  وس��ان  القمر  ج��زر  مثل  

وغينيا بيساو والصومال  .
آفاق  برسم  يأتي    ، األم��ل  ذلك  تحقيق   إن 
لألمل  ثم  تأكيد إمكانية  تحقيقه من عدمه  
،  ومن ثم  المراقبة ،  وال تتم   هذه الخطوات  
بدون  وجود  عناصر ثاث   صناع القرار ، 
نزيد   والمنفذين   ولكي   ، العقول  وأصحاب 
من  شرح  فكرة النهوض   البد من  مقارنتها  
قوة  خارجية   بوجود   القانع  الحالم  بواقعنا 

خططت ولم تفرط  قط   
أصحاب العقول   هم  العنصر المهم  والفعال  
في أي  مجتمع  مهما كانت  تركيبته  ،و  يعتبر 
بمثابة المعبد   لطريق  النهوض بالمجتمع   و 
يتكون هذا العنصر   من كوكبة   من األساتذة  
والباحثين   وأفواج  الطلبة   و يكون دورهم 
ال��دراس��ات  واألبحاث   األساسي في وض��ع  
وتقديم  المقترحات  لجميع األزمات   التي  
يعانيها المجتمع  بطرق  علمية  وتقديمها إلى 
أصحاب  القرار وهم نخبة  من السياسيين  
وفق   اختيارهم   يتم  والكفاءة   الخبرة  ذوي 
خ��ب��رات��ه��م  وب��رام��ج��ه��م   ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
بينهم   العاقة   كانت  كلما  و  انتماءاتهم   
تكاملية  وتبادلية كلما تحققت األهداف   ، 
لذا البد من تفعيل دور هذه العناصر  الثاث  
يخضع ألسس  اخ��ت��ي��اراً  أف��راده��ا  واخ��ت��ي��ار 

علمية محضة .
بين   بسيطة  مقارنة   بعملية   قمنا   وإذا    

هذا  النموذج  البسيط  وبين  ما يدور في 
مجتمعنا  "المسرف في الحلم دون  العمل "  
نجد أنفسنا   )ال نثق في مخرجات  تعليمنا 
بالدرجة األولى   والمؤسسات التعليمية  تغلق   
لتكون  تمركزاً  أمنيا  جديدا ،  و  من يصنفون  
كونهم أصحاب العقول  -جلهم  دعاة الخراب  
في مجتمعهم  ، و أصحاب القرار  هم مجرد 
كومبارس "أملى جيبي وأفعل لك  ما تريد " 
تم اختيارهم "بالمحاباة"  و  اإلعام  يخدم  

قضية التصادم   (  
هذه الصورة  القاتمة  تتضح جلياً   عندما 
التعليمية   الدولة    تحولت  بعض مؤسسات 
والخدمية منها  لتمركزات   أمنية  لجيوش 
الحكومات  المتصارعة  ،ففي أشهر مضت  
شريانا   تعتبر   تعليمية   مؤسسة  أغلقت  
طابها   أم��ام   ، ال��دول��ة   مؤسسات  لجميع  
وحينما خرجوا  منددين  مطالبين  " بإيجاد 
ح��ل  ل��ت��وق��ف  ال���دراس���ة  " إذ ب��أح��د رع��اة 
حائاً  يقف  بالمدينة  ودعاتها   المصالحة 
بين الطلبة  وبين إلقاء بيانهم  مطالبا إياهم  
المقرات  من  ع��دد  على  احتجاجا  بالتوقف 

التي اقتحمت  وسلمت   منذ 2014
 حتى اآلن !! 

 في مدينة  شهدت  تقسيما جديداً   نتيجة  
نزاعات وحروب  سابقة   وكأن الطالب  الذي 
يرى تلك المؤسسة  سلم نجاة    وزير دفاع  أم 
أن أولئك  الطلبة بصاحيات   رئيس وزراء " 
يغلق مقره من أجل  اإلذعان  لمطالب شعبية  
الطلبة  ملحة  و مسؤول آخر  يساوم هؤالء 
على عدد  من المطالب  وكأنهم  أمام  أحد 
ليسوا    و  خريجي  مدرسة صبيان  شيكاغو 
أبناء  مدينة  واح��دة  والتعليم   مسألة  ال 
تتعلق بالطلبة  فقط بل هي مسألة  مجتمع  
بأكمله  فمخرجات  تلك المؤسسة ال تدخل  
في جيب " مديرها " وال جيب "طابها " بل 
أدري  ،  ال  ال��دول��ة    تدخل  في مؤسسات 
ربما كان  لديهم تصور آخر  ال تدركه عقولنا  
،ولكن أدرك  تماماً أن  سيمفونيات الرصاص  
واالتجار  الذعارة   بيوت   ستعزف  وستعمر 
بالبشر والخمور أكثر من أي وقت كان ، وتجد 
أكثر حنقاً  عصب الجريمة المنظمة  أفراداً 
على المجتمع  وأكثرهم  فورة ،وهذا  ما ال 

اهتماماً   إعامنا   يعيره  
إال حين تستثمر  مثل هذه 
القضايا لموقف  سياسي 
. وم��م��ا  الش���ك ف��ي��ه أن 
" ال يخلو  هذا الضرب   

ربما تضم  ب��ل  "  فقط  "ال��ع��داوة  م��ن شبهة 
إلى  أفواج  المرجفين  في المدينة  لتفشي  
سقم المغالبة  التي ابتدأت بالتململ وتقاذف 
التهم    حتى ارتقى بالدماء والجماجم  إلى 
فثمن   الب��أس  ولكن   العالي   المستوى  ه��ذا 
"التشريح  "  غاٍل وخاصةً   حينما  تستولي  
ثاثيات وثنائيات  الصراع  بالبنادق على كل  

شيء يمكن أن يفخر به المجتمع  . 
التي   ال تجد  حرجاً في التعاون فيما  بينها   
إلسقاط  أي مشروع   وطني  شاملة  يرمم  
تمس  ذريعة   أي  تحت  بيننا   العقد  واسطة 

مشاعر المواطن  . 
بها  نضرب  التي  الغربية   المجتمعات  إن 
وبشعة  عنيفة   األم��ث��ال   شهدت صراعات 
التاريخ  الحديث  مثيلها   ولكنها  لم يشهد 
برغم  من ذلك   استفاقت  سريعا     وأعطت 
التعليم  اهتماماً كبيراً لدوره  الفعال في  بناء 
المجتمع    ورفع   مستوى دخل الفرد  والحد 
من البطالة  ، إال أننا  الحالمون  باالصطفاف  
" مازلنا  ننظر  المتقدمة  الدول  في مصاف 
للتعليم   بشكل عام  كشيء ثانوي  والتعليم  
المهني  والتقني خاصةً  بنظرة دونية  ،ومكب  
الفشلة  وهذه  النظرة  المقلوبة   قابعة  في 
رأس هرم السلطة إلى أدنى القاع  بالمجتمع   
الليبي  الذى يعاني  من البطالة و تتكدس  به 

عمالة وافدة   تقدر بأضعاف سكان الدولة 
 وأخيراً 

إل��ى غنى  م��ن فقر  ال��ن��اس  أح���وال  تنقلب  ال 
ومن شقاء إلى سعادة " بالتمني والنواح  " بل 
"الذين وضعتهم  المسؤولين  وليس  بالعمل - 
انتماءاتنا يوم أعدت الوالئم في تلك الخيمة " 

بعمر بن الخطاب  " 
و إن أي تيار أو فكر أو حزب و حتى أجهزة 
من  ظاهرة  استنبات  لها  يمكن  ال  مخابرات 
أو  تهميشاً  الظاهرة  تلك  كانت  ، سواء  فراغ 
انتداباً أو استعماراً ، دون وجود بيئة حاضنة 

ومساعدة .

حلم  لذيذ وواقع مقزز 

 ال��ف��اش��ل��ة ه���ي دول����ة ذات 
ضعيفة  م��رك��زي��ة  ح��ك��وم��ة 
أنها  ح��ت��ى  ف��ع��ال��ة،  غ��ي��ر  أو 
من  ال��ق��ل��ي��ل  إال  ت��م��ل��ك  ال 

 .. ليبيا  أراضيها"  كبير من  السيطرة على جزء 
مثال واقعي عن "الدولة الفاشلة" ولألسف فإن 
لهذا  إيصالها  في  شاركوا  أبنائها  من  الكثيرين 
من  مستفيد  فالبعض  جهاً(،  أو  )عمداً  الحال 
وعلى  ال��دول��ة  إليها  وصلت  التي  الحالة  ه��ذه 
رأسهم ‘صناع األزمات’ من قطع للكهرباء ونقص 
أسعار  وارت��ف��اع  المرتبات  وتأخر  السيولة  في 
المرتبات  وتأخر  االستهاكية  والسلع  ال��دوالر 
أع��داء  تلخيص  ويمكن   .. األمنية  وال��ف��وض��ى 
الدولة والشعب الحقيقيين في الفئات التالية : 
1. عصابات اإلجرام المنظم : المهربون وتجار 
الحروب والبشر الذين يضربون االقتصاد الليبي 
في مقتل بتهريب الوقود والسلع المدعومة إلى 
الفاسدْين  واألح��زاب  الساسة   .2 الجوار.  دول 
: المتصارعين على السلطة على حساب تردي 
السياسي  اإلنتاج  والعقيمين  المعيشية  األوضاع 
ألي حلول أو مبادرات. 3. الميليشيات الثورجية 
رزق  كمصدر  الثورة  امتهنوا  الذين   : المسلحة 
ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب، وال يؤمنون 
األيدلوجية  الجماعات   .4 االقتراع.  بصناديق 
المتأسلمة : والذين يتلقون فتاواهم وتوجيهاتهم 
وأوامرهم من ما وراء الحدود، ويحاولون فرض 
اإلعامية  الوسائل   .5 الشعب.  على  رؤاه���م 
المنفلتة : والتي ال ترعى أدنى معايير المصداقية 
والمهنية وتساهم في ترويج الشائعات واألفكار 
انضم  وق��د  الشعب.  فكر  وتسطيح  الفوضوية 
جديدة  فئة  مؤخراً  السابقة  الفئات  ه��ذه  لكل 
والذين  الدولة  عن  المنشقون  المسئولون  وهم 
حكومية  وهيئات  وشركات  مؤسسات  اختطفوا 
وأصبحوا ال يتلقون أو ال ينفذون أي تعليمات ال 
تروق لهم أو حسب مصالحهم ومزاجهم وال يقبلوا 
اإلقالة أو التقاعد ويضربون بعرض الحائط كل 
الوظيفية  واألمانة  والمهنية  األخاقية  المبادئ 
بلدهم  تمثيل  على  المؤتمنون  أولئك  خصوصاً 
الذين  أو  الخارج  في  الدبلوماسية  البعثات  في 
يرأسون مؤسسات حكومية حساسة مثل البنك 
والشركات  للنفط  الوطنية  والمؤسسة  المركزي 
االس��ت��ث��م��اري��ة، وأص��ب��ح��وا ي��غ��ي��رون والءات��ه��م 
ويقفزون من حكومة إلى أخرى ليعودوا فيقفزوا 
يهددون  أو  ذل��ك،  لهم  تسّنى  كلما  السابقة  إلى 
مؤسساتهم  قبل  م��ن  م��زع��وم  اع��ت��راف  بسحب 
بهذه الحكومة أو تلك وهذه طامة كبرى ُتصيب 
الدولة من المفترض أن يكونوا "رجال الدولة". 
إذا كنا نعيب على الشباب المنضمين للمليشيات 
المسلحة أو قطاع الطرق طيشهم وقصر نظرهم 
في تدمير أوطانهم إال أننا نجد العذر في جهالة 
التنظيم،  على  الحفاظ  وأهمية  الدولة  بشؤون 
مؤسسات  يترأسون  لمن  العذر  نجد  ال  أننا  إال 
أن  إال  وعصيانهم  تمردهم  في  الرفيعة  الدولة 

نقول "المصالح الشخصية"
يسوقها  التي  والحجج  ال��م��ب��ررات  ك��ل  نرفض 
تنفيذ  رفضه  في  رتبته  علت  مهما  موظف  كل 
الحكومة  من  له  ال��ص��ادرة  واألوام���ر  التعليمات 
للشعب  الممثلة  والوحيدة  دولياً  بها  المعترف 
الليبي والتي تمتلك تأييدا ودعما شعبيا منقطع 
النظير والتي نعول عليها إلخراج ليبيا من هذا 
موظف  لكل  المجال  ُت��رك  إذا  المظلم.  النفق 
حسب  التعليمات  تنفيذ  ع��دم  أو  تنفيذ  ف��ي 
عن  للحديث  مجال  فا  نظره  ووجهة  أه��وائ��ه 
مجموعة  يشبه  فيما  سنكون  ب��ل  واح���دة  دول��ة 
دبلوماسية  بعثة  أو  مؤسسة  رئيس  وك��ل  دول 
ن��زاع��ه  ل��ه ال ي��ح��ق  ِم��ل��ك م��ق��دس  إن��ه��ا  يشعر 
ينفذه  الوطنية  المصلحة  ه��و  ي���راه  وم��ا  فيها 
ال��دول��ة. ف��ي  الشرعية  للسلطة  ال��رج��وع  دون 
"إذا ك���ان رُب البيِت بالدِف ضارٌب فشيم�ةٌ 

أهِل البيِت كلهم الرقُص"
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حتى ال تتحول المخدرات لظاهرة ليبية..!!!!
التقرير  ه��ذا  خ��ال  فسانيامن  صحيفة    
تفتح ملف ظاهرة تفشي المخدرات في ليبيا 
 .. المواجهة  وسبل  الواقع  بين  وترصدها 
نستعرض في الجزء الثاني من هذا التقرير 
تم  وتعاطيها  للمخدرات  تهريب  جريمتي 
ضبطهما في البيضاء وأجدابيا، كما يعرض 
وعملها  المصرية  لجهودالحكومة  التقرير 
المخدرات  لتتقي شر  تأمين حدودها  على 
الداخلة إليها من ليبيا، وأخيراً سيستعرض 
ترويج  في  داع��ش  تنظيم  دور  الجزء  ه��ذا 
التي  الجهوذ  وبعض  المخدرات،  وتهريب 
الدولي متمثا في  مكتب  يبذلها المجتمع 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
المخدرات على  والقضاء ومكافحة  للتقليل 

المستوى .
مخدرات وخمور في البيضاء 

في يوم 08-12-2015م قامت و حدات 
المدينة  شرطة  لمركز  التابعة  األم��ن  من 
ديسمبر  شهر  م��ن  الثامن  ي��وم  بالبيضاء 
ال��ف��س��اد،  أوك����ار  أح���د  ب��م��داه��م��ة   2015
المخدرات  تجار  أكبر  أح��د  على  والقبض 
من الذي نسبق وإن صدرت في حقهم بعض 
ومتابعة  رص��ده  تم  حيث  السابقة  األحكام 
ومداهمة وكره الذي ينطلق منه ، فوجدوا به 
والخمور  المخدرات  من  كبيرة جدا  كميات 
المستوردة والمحلية ،وعددا من اإلطاقات 
مالية  مبالغ  إل��ى  إضافة  مختلفة  ألسلحة 

وبعض جوازات السفر األجنبية.
أحد  م��ن  مقاومة  وبعد  المداهمة  وأث��ن��اء 
إلقاء  ت��م  المنزل  صاحب  وه��و  المتهمين 
بالحجز  وإيداعهم  المجرمين  على  القبض 
العامة الستكمال  للنيابة  إحالتهم  إلى حين 

التحقيقات.
ترامادول في أجدابيا

الجنائي  البحث  قوة  الماضية  الفترة  خال 
ف��ي م��دي��ن��ة أج��داب��ي��ا أل��ق��ت ال��ق��ب��ض على 
نوع  المخدرة  الحبوب  ت��روج  تشادية  خلية 

)ترامادول( في المدينة.
وحدة  رئيس  معاون  به  ماصرح  وبحسب   
التحقيق بقسم البحث الجنائي بالمدينة،فإن 
بأن  مفادها  هاتفية  إش���ارة  تلقى  القسم 
شخص  ضبط  م��ن  تمكنت  األم��ن  عناصر 
تشادي الجنسية بحوزته كميات من الحبوب 
المخدرة ،يستقل سيارة نوع )هواندي فيرنا 

– بيضاء اللون( قيادة آخر ليبي.
التحقيقات  خ��ال  م��ن  أن��ه  المعاون  وق��ال 
مع المواطن الليبي،تبين أن المدعو محمد 
 41  – الجنسية  )تشادي  إبراهيم  عيسى 
مدينة  م��ن  الليبي  س��ي��ارة  اس��ت��أج��ر  س��ن��ة( 
إجدابيا إلى مدينة طبرق مقابل 200 دينار 

ليبي.
كما بينت التحقيقات أن جواز سفر المتهم 
طبرق  بوابة  في  مصادرته  تمت  التشادي 
على أن يستلمه بعد مغادرة المدينة ،واتفق 
في سوق  يتركه  أن  على  الليبي  السائق  مع 

بعد  إليه  يعود  و  الخضار في مدينة طبرق 
صاة العصر للعودة إلى مدينة أجدابيا.

الخروج من  أنه عند  الليبي  المواطن  وذكر 
األمنية  البوابة  والوقوف على  مدينة طبرق 
التشادي  المتهم  غ���ادر  للمدينة  التابعة 
تارًكا  السيارة من أجل استام جواز سفره 
قدميه  تحت  اللون  أس��ود  باستيكيا  كيسا 
في السيارة ،شك السائق الليبي بأنه يحوي 
بوابة  إلى  يسلمه  أن  فقرر  ممنوعة،  م��وادا 
السائق  أوق���ف  وصولهما  البيضاء،وعند 
التشادي،الذي  المتهم  عن  وأبلغ  السيارة 
التحقيقات معه عن وكر  ضبط ودل خال 

عصابته.
الوكر  إل��ى  أمنية  ق��وة  توجهت  الفور  وعلى 
القبض  من  وتمكنت  المتهم  عليه  دل  الذي 
على متهم آخر ُيدعى عيسى موسى )تشادي 
ب��ح��وزت��ه  س��ن��ة(،ُض��ب��ط   34  – الجنسية 
مسدس من النوع التركي،وقطع قهوية يشتبه 

في كونها مخدر )حشيش(.
للمخدرات  يتصدى  المصري  الجيش 

القادمة من ليبيا 
من  للحد  حقيقية  جهود  ببذل  تقوم  مصر 
بوابتها  من  إليها  القادم  المخدرات  خطر 
صحيفة  ،وبحسب  لليبيا  المتاخمة  الغربية 
موقعها  ع��ب��ر  ال��م��ص��ري��ة  ال��س��اب��ع  ال���ي���وم 
اإللكتروني يوم الرابع عشر من شهر يونيو 
الماضي ،فإن اللواء أحمد الخولي مساعد 
وزير الداخلية مدير اإلدارة العامة لمكافحة 
ال���م���خ���درات ك��ش��ف ع���ن ن��ج��اح األج��ه��زة 
األمنية في إحكام الرقابة على سوق تجارة 
تم  أنه  إلى  ،مشيرا  الباد  فى  المخدرات 
المخدرة  ال��م��واد  من  كبيرة  كميات  ضبط 

المختلفة قبل إغراق األسواق بها .
وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير اإلدارة 
ت��ردي  أن  ال��م��خ��درات  لمكافحة  ال��ع��ام��ة 
تزايد  إلى  أدى  ليبيا  فى  األمنية  األوض��اع 
عمليات تهريب المواد المخدرة ،و األسلحة 

إلى الدول المجاورة لها. 
وق���ال ال��ل��واء ال��خ��ول��ى ،إن رج���ال ال��ق��وات 
مضنية  جهودا  يبذلون  البواسل،  المسلحة 
لتأمين الحدود المصرية الليبية التي تمتد 
على مسافة نحو 1300 كلم ،الفتا إلى أن 
بعض المهربين، وتجار المخدرات، يستغلون 
،والمناطق  الجبلية  ب��ال��م��دق��ات  دراي��ت��ه��م 
الحدود  على  الممتدة  القاحلة  الصحراوية 
اإلجرامية.  أنشطتهم  لتنفيذ  البلدي  بين 
أجهزة  بين  كاما  تنسيقا  هناك  أن  وأك��د 
المسلحة  ال��ق��وات  ،ورج���ال  المعنية  األم��ن 
من  التهريب  لعمليات  للتصدي  البواسل 

الجانب الليبى،
م���خ���درات وأس��ل��ح��ة م��ض��ب��وط��ة على 

الحدود المصرية الليبية 
ال��ل��واء ال��خ��ول��ي أش���ار إل���ى أن���ه ت��م ضبط 
كميات كبيرة من المواد المخدرة، واألسلحة 
وحول  الباد.  إل��ى  تهريبها  قبل  المتنوعة 

تأثير األوضاع األمنية فى سيناء على جهود 
مكافحة المخدرات .

ال��ج��ه��ود األمنية  ال��خ��ول��ي أن  ال��ل��واء  أك��د   
المسلحة  القوات  مع  بالتنسيق  المتواصلة 
إيجابا  ،أثرت  اإلرهاب فى سيناء  لمكافحة 
على تجارة المواد المخدرة بها،حيث يتم شن 
حمات أمنية موسعة بالتنسيق مع القوات 
في  المخدرة  الزراعات  لمواجهة  المسلحة 
سيناء، منوها بأنه تم خال العام الماضي 
على سبيل المثال ضبط وإبادة 321 فدانا 
من القنب و225 فدانا من نبات الخشخاش 
المخدر. و فيما يتعلق باستراتيجية اإلدارة 

لمكافحة المخدرات،
قال: إن عملية مكافحة االتجار بالمخدرات 
هو  األول   ، أساسيين  محورين  على  ترتكز 
القضاء  خال  من  وذل��ك  العرض  مكافحة 
ع��ل��ى ال��م��خ��درات ال��م��ع��روض��ة ب��األس��واق، 
األساسي  المحور  هو  ذلك  أن  إلى  مشيرا 
موسعة  خطة  خ��ال  م��ن  يتم  للمكافحة،و 
بإشراف مباشر من اللواء مجدي عبدالغفار  
وزير الداخلية ، ويتضمن القضاء نهائيا على 
تهريبها  ومنع  المخدرات  تهريب  خطوط 
اإلجرامية  البؤر  الباد،واستهداف  داخ��ل 
التي تأوي تجار المخدرات،وإبادة الزراعات 

المخدرة وحرقها. 
الثاني  المحور  أن  الخولي  اللواء  وأض��اف 
المخدرات  على  الطلب  خفض  فى  يتمثل 
المعنية  الجهات  م��ع  التنسيق  خ��ال  م��ن 
مكافحة  ص���ن���دوق  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  ب��ال��دول��ة 
وع��اج اإلدم�����ان،ووزارة األوق���اف، ووسائل 
بأخطار  الشباب  لتوعية  المختلفة  اإلعام 
خفض  على  العمل  وبالتالي  ال��م��خ��درات، 

الطلب عليها وتقليل عدد متعاطيها.
تنظيم داعش يحارب بالمخدرات 

ظاهرة تعاطي المخدرات وتجارتها وحيازتها 
الزالت تتفشى وتتغول داخل كل دول العالم 
التي  العالم  دول  إحدى  وليبيا  استثناء،  با 
الخطيرة  الظاهرة  تعاني من هذه  أصبحت 
رمضان،على  الكردي،علي  الكاتب  وص��رح 

شبكة )عرب نيوز ( 
 فقال" إنه من غير المستبعد أن يقوم تنظيم 
خزينته  لدعم  ال��م��خ��درات  بتجارة  داع��ش 
بهدف استمرار حربه على السوريين خدمة 

للنظام وإيران...
تلقاها  التي  الضربات  »بعد  أن��ه  وأض��اف 
داع����ش م��ن ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة وخ��س��ارت��ه 
بحث  يأتي  نفطية  وآب��ار  كبيرة  لمساحات 
التنظيم عن أي شيء ممكن أن يعوضه عن 

خسارته.
تنظيم  دول����ي����ة،أن  ت���ق���اري���ر  أك�����دت  ك��م��ا 
›داع��ش‹خ��س��ر أكثر م��ن %40 م��ن م��وارده 
المخدرات،  بأخطار  تدعم  التي  المالية 
وباءت إلى العمل على خفض الطلب عليها 

وتقليل عدد متعاطيها.

على  للقضاء  تكافح  المتحدة  األم��م 
المخدرات

مسعود كريمي بور المدير اإلقليمي لمكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
كشف،أن واحًدا من كل عشرين أوربع مليار 
و64   15 بين  أع��م��اره��م  ت��ت��راوح  شخص 
األقل في  واحًدا على  رًا  تعاطوا مخدِّ عاًما 
2014، وهذا الرقمي عادل تقريًبا مجموع 
والمملكة  وفرنسا  وإيطاليا  ألمانيا  سكان 

المتحدة.
كريمي  مسعود  استعراض  خال  ذلك  جاء 
عن  الصادر  العالمي  المخدرات  تقرير  بور 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  األم��م  مكتب 
وال��ج��ري��م��ة، وذل����ك ف���ي م��ؤت��م��ر صحفي 
لإلعام  المتحدة  األم��م  مركز  بمقر  عقد 

بالقاهرة، يوم 24 يونيوالماضي .
وأش����ار ب���ور إل���ى أن م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 29 
من  يعانون  رات  المخدِّ متعاطي  مليوًنامن 
رات،  المخدِّ بتعاطي  مرتبطة  اضطرابات 
رات  المخدِّ يتعاطون  منهم  مليوًنا   12 وأنَّ 
المصابين  م��ن   14.0% بالحقن،ومنهم 
يزال  وال  البشرية،  المناعة  نقص  بفيروس 
عواقبه  حيث  م��ن  رات  ال��م��خ��دِّ تعاطي  أث��ر 

الصحية مدمًرا.
عدد  أنَّ  إل��ى  تشير  التقديرات  ب��أن  وأف��اد 
عام  ف��ي  رات  ب��ال��م��خ��دِّ المتصلة  ال��وف��ي��ات 
2014 بلغ 207 آالف و400 حالة،أي ما 
يعادل 5 آالف و430 حالة وفاة لكل مليون 
شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 
عاما،وتمثل الوفيات الناجمة عن الجرعات 
المفرطة مابين نحو الثلث إلى نصف جميع 
في  وتعزى  رات،  بالمخدِّ المتصلة  الوفيات 

معظم الحاالت إلى شبائه األفيون..
قنب وأفيون وكوكا

القنب  ي����زال  أن���ه ال  ال��ت��ق��ري��ر  أك����د:  ك��م��ا 
الصعيد  على  تعاطيا  رات  ال��م��خ��دِّ أش��ي��ع 
شخص  مليون   183 أنَّ  ر  يقدَّ العالمي،إذ 
حين  عام 2014،ف��ي  في  ر  المخدِّ تعاطوا 
رات  المخدِّ أشيع  ثاني  األمفيتأمينات  تظل 
األفيونية  المواد  تعاطي  المتعاطاة،وُيعتبر 
طبّيا،التي  ال��م��وص��وف��ة  األف��ي��ون  وش��ب��ائ��ه 
مليون   33 يبلغ  متعاطيها  ع��دد  أنَّ  ر  يقدَّ
شخص،أقل شيوًعا،وإن ظلت شبائه األفيون 
األض���رار  ذات  الرئيسية  رات  ال��م��خ��دِّ م��ن 

المحتملة والعواقب الصحية .
ي��زال هو محصول  القنب ال  أن   : وأض��اف 
رات المزروع على أوسع نطاق،وهو ما  المخدِّ
أفاد به 129 بلدا خال الفترة من 2009 
من  بكثير  أكبر  العدد  وهذا   ،2014 حتى 
خشخاش  زراع��ة  عن  أبلغت  التي  البلدان 
األفيون،وعددها 49 بلدا معظمها في آسيا 
البلدان  عدد  يبلغ  ،فيما  األمريكية  والقارة 
بلدان تقع  الكوكا 7  أبلغت عن زراعة  التي 
بصرف  أنه  موضحا  األمريكية،  القارة  في 
التي  البلدان  عدد  في  التفاوت  عن  النظر 

تزرع كاًّ من خشخاش األفيون و الكوكا،فقد 
تراجعت زراعة خشخاش األفيون في السنة 

الماضية،في حين تزايدت زراعة الكوكا.
األم��م  لمكتب  اإلق��ل��ي��م��ي  ال��م��دي��ر  وأردف 
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة 
أشكاله  بمختلف  القنب  اع��ت��راض  ت��م  أن��ه 
ع��ام  ف��ي  المبلغة  ال��ب��ل��دان  م��ن   95% ف��ي 
ثل أكثر من نصف حاالت ضبط  2014،َومَّ
أُب��ل��غ ب��ه��ا مكتب األم��م  رات ال��ت��ي  ال��م��خ��دِّ
والجريمة في  رات  بالمخدِّ المعني  المتحدة 
حالة،تليه  مليون   2.2 العام،وعددها  ذلك 
األفيون  وشبائه  األمفيتامينية  المنشطات 

والمواد ذات الصلة بالكوكا.
وقال مسعود كريمي بور إن اإلنتاج العالمي 
ل��أف��ي��ون،ال��ذي ي��ج��ري أس��اس��ا ف��ي جنوب 
شرق  جنوب  في  أق��ل  وبدرجة  آسيا  غ��رب 
آس��ي��ا وأم��ري��ك��ا ال��ات��ي��ن��ي��ة،ش��ه��د ت��راج��ع��ا 
السنة  ع��ن   38% بنسبة   2015 ع��ام  ف��ي 
و770  آالف   4 نحو  إل��ى  السابقة،وصوال 
طن،أي إلى مستويات أواخر التسعينيات من 

القرن العشرين.
وأوضح أن االنخفاض كان ناتجا أساسا عن 
أفغانستان،  في  األفيون  إنتاج  في  التراجع 
التي سجل انخفاضا فيها بنسبة %48 عن 
إلى  أساسا  يعزى  ما  ،وهو  السابقة  السنة 
المقاطعات  في  المحاصيل  غ��ال  ضعف 
ال��ج��ن��وب��ي��ة م��ن ال��ب��ل��د،وم��ع ذل����ك،ال ت��زال 
المزروعة  مساحتها  تبلغ  أفغانستان،التي 
مشروعة  غير  بصورة  األفيون  بخشخاش 
ثلثي  ب��ن��ح��و  ت��س��ت��أث��ر  ه��ك��ت��ار  أل���ف   183
المساحة المزروعة بخشخاش األفيون على 
بنسبة  خفضت  إن  العالمي،والتي  الصعيد 
 281 نحو  إل��ى  السابقة  السنة  عن   11%

ألف هكتار.
المتحدة  األم���م  مكتب  ت��ق��دي��رات  وتشير 
أنَّ عدد  إلى  والجريمة  رات  بالمخدِّ المعني 
الصعيد  على  األفيونية  ال��م��واد  متعاطي 
والمورفين  األف��ي��ون  متعاطي  العالمي،أي 
السنوات  في  قليا  إال  يتغير  والهيروين،لم 
واصلت  األف��ي��ون��ي��ة  ال��م��واد  ،وأنَّ  األخ��ي��رة 
التأثير على نحو 17 مليون شخص في عام 

.2014
تم  أن��ه  العالمي  المخدرات  تقرير  وذك��ر:  
اإلباغ عن ضبط كميات كبيرة من أقراص 
التجاري  باالسم  المرسومة  األمفيتامين 
»الكابتاجون« في الشرق األوسط في الفترة 
من مارس 2014 إلى نوفمبر 2015،و قد 
األمفيتامين  مضبوطات  معظم  أن  لوحظ 
عامي  األوس���ط  ال��ش��رق  ف��ي  عنها  المبلغ 
2013 و2014 منشؤها سوريا ولبنان ،وأن 
بعض البلدان التي أبلغت عن مضبوطات من 
األمفيتامين في الشرق األوسط اكتشفت أن 
هذه المضبوطات كانت معدة للتهريب الحقا 

إلى جهات أخرى داخل المنطقة.

إعداد: أبوبكر مصطفى خليفة 

الجزء الثاني

بها تشكل  واالتــجــار  وأشــكــالــهــا وطـــرق مكافحة تعاطيها  بــأنــواعــهــا  الــمــخــدرات    
بصفة عامة هاجسًا يؤرق األفــراد واألسر وحكومات الدول في العالم كله، بنسب 
متفاوتة، فهي في الغالب مصدر مهم ومربح وسريع لكسب المال، وجلب السعادة 
لمن يتاجر بها، وهي في ذات الوقت مصدر سعادة زائفة قصيرة المدى، ومصدر 
ودوله  العالم  اسم عدد من مدن  ارتبط  لمتعاطيهاوقد  وغم  وهم  ومــرض  افتقار 
بالمخدرات بشكل أو بآخر، سواء كونها مصدرًا مهما إلنتاجها كما في أفغانستان، 
أو مكان لترويجها واالتجار بها كما في كولومبيا وغيرها .. هذا التقرير يعرض 
في جزأين ظاهرة تفشى المخدرات في البالد الليبية، ويدق جرس اإلنذار بقوة في 
وجه من تهمه ليبيا أفرادا ومؤسسات وحكومات نائمة وغافلة عن حدود مخترقة 
)ومهتوكة(لمن هب ودب، وسالح ليبي مهرب ومسروق وصل ألدغال أفريقيا وآسيا، 
حكومات هزيلة تغض النظر عن مليارات منهوبة من بيت المال الليبي تم تهريبها 
لتعود في أكياس تحمل السم الهاري وتفتك بشباب وأطفال الوطن دون أن يشعر 

من يتولى أمر البالد بخطورة ما يحدث.
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إشراف: / المهدي جاتو

أبولقاسم األصفر

 بين الكبت واالنحراف لم يكتفي 
الليبيون بسوء حال بالدهم وتردي 
فيها  والخدمية  اإلدارية  األوضاع 
والعباد  الللبللالد  حللال  للله  آل  ومللا 
وخصوصا مدينة سبها التي ضلت 

الشعبية  واللجان  الديمقراطية  المؤتمرات  عهد  منذ 
والمناطق العسكرية التي تالعبت في المخططات وملكت 
وانتشرت  يستحقها  ال  لمن  والخاصة  العامة  األراضللي 
الخضراء  األراضللي  واختفت  العشوائية  المباني  فيها 
حتى  األطللفللال  ريللاض  وأراضلللي  الرياضية  والساحات 
أصبحت المدينة أشبه ما تكون بعلبة السردين وأصبحت 
الحركة فيها متعسرة وغير منتظمة واختفى منها شيء 
التقاطعات  بعض  أن  درجللة  إلللى  الللمللرور  قانون  اسمه 
توحي  بمسميات  تسميتها  وتللمللت  خطيرة  أصبحت 
للسامع بحتمية مواجهة الموت والحوادث الخطيرة مثل 
ما نسمع ما يطلق على تقاطع القرضة الثانوية بجزيرة 
) دبر راسك( وجزيرة المهدية الثانوية )بجزيرة الخمج(
نتيجة  عليها  الللمللرور  عند  طبيعيا  التنفس  الستحالة 
المفتوحة   والترع  المجاري  من  السامة  الغازات  انبعاث 
حتى  العليل  الشمال  نسيم  ويهب  المساء  يأتي  أن  وما 
تكسو المدينة سحب الدخان الكثيف الخانق المتصاعد 
من حرائق القمامة المستعرة ليل نهار شمال مدينة سبها 
اإلسعاف  غرف  وتمتلئ  النوافذ  وتسد  األبللواب  فتقفل 
بحاالت االختناق والربو وصعوبة التنفس فيتقبل السكان 
الحرارة داخل البيوت مع انقطاع الكهرباء والتكييف بدل 
من تنفس الهواء الملوث بتلك الغازات السامة ومع ذلك 
فإن الحياة لم تتوقف واكتفى اآلباء ممن ال يملكون مزارع 
بنقل أبنائهم خارج المدينة إلى األراضي الفضاء شمال 
وتسليتهم  المزارع  في طرقات  الواقعة  المدينة  وجنوب 
والسلوك  الملوث  الللهللواء  عن  بعيدا  الزمن  من  لفترة 
الملوث في الحديقتين الوحيدتين إن صحت تسمية هذه 
مدينة  في  مربع  متر  ألفي  تتجاوز  ال  التي  المساحات 
سكانها أكثر من مائتي ألف نسمة. وما أن مرت أيام على 
ثورة 17  بعد  أفضل  إلى غد  والتطلع  بالتغيير  الفرحة 
فبراير حتى منع األطفال عن الخروج إلى الشوارع داخل 
األحياء واكتفوا بنزهة النقل إلى المدارس في سيارات 
الكثير  طال  الذي  الطائش  الرصاص  من  خوفا  ذويهم 
الكثير  قضى  كما  والسرقات  االشتباكات  أثناء  منهم 
منهم نحبه أو فقد أحد أطرافه أو تسمم بدخان البارود 
استخدامها  أساء  التي  النارية  األلعاب  من  المتصاعد 
األعياد  في  والتبذير  السفه  من  عالية  بدرجة  الليبيون 
هم  األطفال  وكان  مناسبات  دون  حتى  أو  والمناسبات 
دائما الضحية األولللى في األفللراح واألتللراح وفي الجد 
دون  أو  االشتباكات  أثناء  والهجوم  الدفاع  وفي  والهزل 
والكبت  والمرعبة  البائسة  الحياة  هذه  مع  اشتباكات. 
المخدرات  وانتشار  سبها  مدينة  في  لألطفال  القاتل 
وغياب  الجريمة  وتفشي  واألحياء  واألزقة  الشوارع  في 
الدولة والقانون والوعي الديني وإهمال الجانب التربوي 
المادية  والحياة  القبلي  المجتمع  وجهالة  المدارس  في 
األسعار  وارتفاع  التجار  جشع  مع  نعيشها  التي  البحثة 
كل  مع  األمانة  وضياع  األمن  وغياب  المرتبات  وتأخير 
الوطن من مؤامرات  هذا وذاك ومع كل ما يحاك ضد 
الغباء  من  أصبح  بالذات  الجنوب  تستهدف  وتآمرات 
ما  يبني  منتج  سللوي  جيل  إخلللراج  فللي  نطمع  أن  جللدا 
عمليات إصالح  في  نسارع  لم  ما  الوطن  من هذا  بقي 
المدرسة  إلى  األسللرة  من  ككل  المجتمع  تشمل  تربوية 
في  جميعها  تشترك  التي  والمؤسسات  الللشللارع  إلللى 
دراسللة  خللالل  مللن  وذلللك  وخلقيا  تربويا  اإلنللسللان  بناء 
على  والقضاء  وأسبابها  السلبية  والظواهر  المفاسد 
مصادرها ومروجيها وإرساء برامج التربية السليمة في 
المدارس  المدني وخصوصا  المجتمع  جميع مؤسسات 
والمؤسسات التعليمية والمساجد والمنارات العلمية وال 
واألمهات  اآلبللاء  من  وعامة  بوقفة جادة  إال  ذلك  يتأتى 
ومديري  واألمللن  التربية  ورجللال  والمدرسين  والمربين 
المدارس والمعاهد العليا والكليات والجامعات ورؤساء 
النوادي والمؤسسات الحكومية بغرس القيم النبيلة فيها 
المتاحة  وال  الوسائل  المنحرف بكل  السلوك  ومحاربة 
التربويين  ادعوا جميع  أن  إال  العجالة  في هذه  يسعني 
تربية  أبنائهم  تربية  على  يحرصون  ممن  والمثقفين 
سليمة أن يسعوا جميعا إلى إصالح محيط أبنائهم في 
هذه المدينة إذا ما أرادوا تحقيق هذه الغاية وذلك بتبني 
جميع  تشمل  وتربوية  إصالحية  برامج  وتنفيذ  إعللداد 
سكان المدينة دون استثناء من خالل دراسات اجتماعية 
ميدانية تتبناه معهم جامعة سبها والضمان االجتماعي 
والمخلصين من رجال األمن والشرطة والمخلصين من 

المواطنين والقيادات االجتماعية.
 

كتبت : منى الشوشان / تصوير:  مصطفى المغربي

من  عدد  الورشة  هذه  في  وحاضر   
الباحثين والباحثات االجتماعيات من 
االجتماعية  الدراسات  مركز  خبراء 
والتي  االجتماعية،  الللشللؤون  بلللوزارة 
الحالة  دراسة  منحنى  بتعريف  بدأت 
، وتللحللديللد احللتلليللاجللات الللدارسلليللن 
تحفيز  في  المنحنى  هذا  للتطبيقات 
الللبللحللث واالسللتللقللصللاء والللتللحللقللق ، 
المربين  كللفللاءة  تعزيز  إلللى  إضللافللة 
األكاديمية  مستوياتهم  اختالف  على 
العلمية  األسلللس  علللللى  والللتللعللرف   ،
المشكالت  وحللل  الحالة  لللدراسللات 

واكتساب كفايات الحل المبدع لها .
على  موضوعات  الللورشللة  وعالجت   
درجة عالية من األهمية التي تساعد 
دراسة  على  بالتدريب  المستهدفين 
معلمات  تللواجلله  الللتللي  الللمللشللكللالت 
الللنللشللاط الللمللدرسللي واألخللصللائللي 
بصددها  التحاور  وسبل  االجتماعي 
، والعمل في إطار الفريق ، وتعرض 
لها،وتتيح  المناسبة  الحلول  إيجاد 
و  المبدع  التفكير  ممارسة  فرصة 
مدى  التعلم  أدوات  بوصفها  الناقد 
الحياة،والحصول على خبرات علمية 
في  المعلم  تواجه  التي  للمشكالت 
مدارس التعليم األساسي التي تشكل 
الحرجة  المرحلة  هللذه  فللي  تللحللدي 
التي تهدد األمن والسلم االجتماعي. 
وصرحت الباحثة االجتماعية )ربيعة 
قسم  ورئلليللس  السنوسي(  الفيتوري 
البحوث والدراسات بمركز الدراسات 
تؤكد  الورشة  هذه  إن   : االجتماعية 
اكتساب  علللللى  الللعللمللل  أهللملليللة  علللللى 
مهارات دراسة الحالة بطريقة تسمح 
أن  المعلم  على  يجب  و   ، باعتمادها 
على  قللادر  ليكون  قللدراتلله  من  يطور 
حللسللم الللمللشللكللالت الللفللرديللة داخللل 
الللمللدارس  وأضللافللت:  )السنوسي( 
كمنهج  الللحللالللة  دراسللللة  إن   : قللائلللللة 
علمي يجب أن يعمم ليتمرن عليه كل 
االجتماعي  الدعم  ببرامج  يهتم  من 

يكفله  الذي  النجاح  أن  على  مشددة 
هذا المنهج العلمي يمهد لفكرة عمل 
محاولة  فللي  العمل  ورش  مللن  عللدد 
لتبادل الخبرات بشأن دراسة الحالة 
وإدراجه كمنهاج عمل داخل المدارس 

بمختلف المراحل .
 من جانبها أكدت الباحثة االجتماعية 
الدراسات  مركز  من  )غادة شحيمة( 
االجلللتلللملللاعللليلللة علللللللى ضلللللللرورة أن 
الدعم  برامج  يقتحم  من  كل  يتدرب 
مع  التعامل  كيفية  على  االجتماعي 
أن  مللوضللحللة  الللحللالللة  دراسللللة  منهج 
والتجربة  الخبرة  عبر  تحل  المشاكل 
، أي من خالل إجراء مقارنة لحاالت 
المناسب  الحل  واستخالص  مشابهة 
للوضع الحالي ، من منطلق أن دراسة 
الحياة  فكرة عن  إعطاء  الحالة  في 
من  المأخوذة  كالمالحظات  الواقعية 
وقائع  من  مستوحاة  أو  الواقع  أرض 
خالص  عن  معبرة   ، حقيقية  وصللور 
الللورش  هللذه  على  للقائمين  شكرها 
الفني  الوعي  التدريبية لرفع مستوى 

للمستهدفين بالتدريب .
 وأفاد:  الباحث االجتماعي )صالح 

قسم  رئيس  الصويعي(  القاسم  أبللو 
العام  اللللرأي  واستطالعات  الللرصللد 
بإدارة البحوث والدراسات بالمركز : 
ترسيخ  على  تعمل  الحوارية  هذه  أن 
منهج دراسة الحالة العملي وتطبيقه 
األخصائي  قبل  مللن  الللمللدارس  فللي 
االجتماعي ومعلم النشاط المدرسي 
وكللللل ملللن يللعللنلليلله اللللدعلللم الللنللفللسللي 
االجتماعي الذي يجب أن يقدم للطلبة 
الراهنة  الظروف  بسبب  بمدارسهم 
والكبار  يعانون  الصغار  جعلت  التي 
خالل  ومللن  أنلله  مبينا  الللسللواء  على 
الحالة  دراسة  منهج  استخدام  عمله 
المستعصية  الللحللاالت  مللن  للعديد 
كالمصابين بفيروس HIV ومتعاطي 
وعلى  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
والتأهيل  اإلصللالح  مؤسسات  نللزالء 
تعاني  التي  الفردية  الحاالت  وعديد 
من ظروف إنسانية واجتماعية صعبة  
وما يواجه طلبة المدارس في ليبيا ال 
يقارن بمثل هذه الحاالت ولكنه إن لم 
قد  ومتابعته  ودراسته  مالحظته  يتم 
يتطور ويتفاقم ويزداد وقد يؤثر على 
والسلوك  العنف  فظاهرة   ، مستقبله 

الللعللدوانللي والللهللروب مللن الللمللدارس 
تحصل  سلوكية  مظاهر  كلها  وغيره 
نحو  الجنوح  أن  مدارسنا،كما  داخل 
بعض السلوكيات غير السوية سببها 
االجتماعي  األخللصللائللي  قلليللام  عللدم 
المدارس    أكمل وجه في  بللدوره على 
إن   : )الصويعي(  الباحث  وأضلللاف: 
اختيارنا للبدء في نشر منهج دراسة 
الحالة في المدارس هي خطوة نحو 
انتشار  ضللوء  فللي  الصحيح  االتللجللاه 
االجتماعي  النفسي  لللدعللم  بللرامللج 
المكررة والتي هي في مجملها قص 
ولقد   ، مادتها  فللي  وتتشابه  ولصق 
أردنا أن نوصل نحن الباحثين بمركز 
أهم  أن  فكرة  االجتماعية  الدراسات 
خالل  من  المتابعة  هي  للدعم  أداة 
ومتابعتها  منفردة  الللحللاالت  دراسلللة 
اللللعلللرض سهال  يللكللون  أن  وسللعلليللنللا 
بالتدريب  المستهدفين  مللع  يتوافق 
أكاديمي  علمي  إلى عرض  نلجأ  ولم 
المتدربين   على  تطبيقه  يصعب  قد 
وقال:  )الصويعي( : في ختام حديثه 
البرامج  هللذه  على  القائمين  شكر 
في  نحتاجها  التي  المهمة  التدريبية 
خاص  بشكل  وشللكللر  المرحلة  هللذه 
مديرة منظمة النحلة للتعليم والتوعية 
المجلس  وعللضللو  األسللللرة  وشللللؤون 
تعطي  التي  جللنللزور  ببلدية  البلدي 
القيادية  الليبية  للمرأة  رائللع  نموذج 
وسعيها  االجتماعي  محيطها  داخللل 
معلمات  وتللدريللب  وتثقيف  إلرشلللاد 
المدارس ليسهموا في تخفيف العبء 
تربية  في  معهم  ويتعاونوا  األسر  عن 
يوفق  أن  تعالى  الله  سائلين  النشء 

الجميع لما فيه خير ليبيا وأهلها . 
الحضور  تبادل  الحوارية  ختام  وفي 
من  لمزيد  والتعارف  الشكر  كلمات 
التواصل مستقبال لفتح قنوات لبرامج 
في  تسهم  توعوية مجتمعية  إرشادية 
تطوير التعليم داخل البلديات الوليدة 

في ليبيا.

نظم مركز الدراسات االجتماعية بالتعاون مع منظمة النحلة للتعليم والتوعية وشؤون األسرة وبرعاية اليونيسيف ورشة 
عمل تعد األولى من نوعها بعنوان )تطبيق دراسة الحالة في التعليم القائم على حل المشكالت (، وتأتي هذه الورشة ضمن 
أنشطة وبرامج منظمة النحلة للتعليم والتوعية وشؤون األسرة وفي إطار برنامج الدعم النفسي االجتماعي لليونسيف في 
ليبيا وفي إطار حملة معا من أجل األطفال. وهدفت الورشة إلى رفع من قدرات معلمات النشاط المدرسي بمرحلة التعليم 
األساسي في برامج الدعم النفسي االجتماعي داخل المدارس وتنشيط دورهن وتفعيل األنشطة المدرسية من خالل سلسلة 

من المحاضرات والحواريات وورش العمل التدريبية .

داخل  االجتماعي  النفسي  الدعم  برامج  في  الحالة  دراس��ة  تطبيق  ح��ول  حوارية   
المدارس وتنشيط دور معلم النشاط وتفعيل األنشطة المدرسية

طفولة سبها البائسة
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الفنية  الصفحة  عليكم  ستطل 
وستتابع  المساحة  ه��ذه  عبر 
بالدنا  الفن في  أخبار  وتواكب 
وهذه دعوة من صحيفة فسانيا 
في  والمبدعين  الفنانين  لكافة 
مع  يتواصلوا  أن  الجبيبة  ليبيا 
إبداعاتهم  لننشر  الصحيفة 
الفنية  وأخبارهم  ومناشطهم 
اإلب��داع  يتواصل  ومعكم  فبكم 
تليق  ل��درج��ات  بالفن  ونرتقي 
في  الفنية  ال��ح��رك��ة  بمستوى 

ليبيا.. فأهالً وسهالً بكم 
 
مشرف الصفحة 

  مصافحة 
قالت  اللي  البنت  في  وأبدعت  تألقت    
بنت  ع��ري��س  ف��ي  مشاعرنا  وأل��ه��ب��ت  ال 
السلطان وكانت دائما تبدع بدون تأشيرة 
فائقة  ب��دق��ة  م��دروس��ة  خطواتها  فنانة 
كنا  الفني  أدائها  في  ومتمكنة  متواضعة 
الرمضاني  عملها  ننتظر  ع��ام  ك��ل  ف��ي 
تلفزيونيا  مسلسال  أونتظرلها  بشغف 
فاأليام  القدر،  وش��اء  والكنة،  كالسوس، 
على  مراهنة  الرمضانية،  والمنوعات 
ال��ت��ي ستحملها  وال��م��ف��اج��آت  األح����داث 
عروض  في  الجميلة  أعمالها  تفاصيل 
أن  استطاعت  ال��ت��ي  طرابلسية  حكاية 
الفنية  ال��س��اح��ة  ع��ل��ى  وج���وده���ا  ت��ث��ب��ت 
وهي  ال  وكيف  ليبي جاد  كعمل  وبجدارة 
فنانة  نعتبرها  ال��ت��ي  ص��ب��ري  خ��دوج��ة 

عربية ليبية رائدة من رواد الفن، الفنانة 
خدوجة صبري انتهت مؤخرا من تصوير 
السينمائى  الفيلم  ف��ي  مشاهدها  آخ��ر 
بعد   ،" البنفسج  "زهرة  القصير  الروائى 
بذلك  ليكون   ، تصويره  من  طويلة  فترة 
والمشاركة  للعرض  مونتاجه  بعد  جاهزا 
العربية  السينمائية  المهرجانات  ف��ى 
الفنانة خدوجة صبري  وكانت  والدولية. 
– كما أوضحت ل�"اليوم السابع" – انتهت 
من تصوير كل مشاهد العمل السينمائي 
لها مشاهد  متبقيا  كان  ولكن  فترة،  منذ 
قليلة تم تأجيلها، حتى تمكنت من االنتهاء 
نهائيا من كل مشاهدها مؤخرا وصورت 

آخر مشهد بالعمل .
ببطولته  ت��ق��وم  البنفسج"  "زه���رة  فيلم 

ال��ف��ن��ان��ة خ��دوج��ة ص��ب��ري وت��ج��س��د فيه 
مثقفة،حياتها  وسيدة  مدرسة  شخصية 
من  وهو  البنفسج.  ورد  وتعشق  القراءة 
ال��زروق،  عبدالله  الكبير  الكاتب  تأليف 
وإخراج وائل الرومي، وتم تصويره ما بين 
من  وع��دد  والمنيا  وأس��وان  اإلسكندرية 
شوارع القاهرة ومدينة اإلنتاج اإلعالمي.

فنانة  صبرى  خدوجة  الفنانة  أن  يذكر 
عدد  في  قبل  من  شاركت  معروفة  ليبية 
كبير من األعمال المصرية، وتعاملت مع 
كبار المخرجين  المصريين فى السينما 
والتليفزيون، منهم المخرج الكبير الراحل 
حسين كمال، وآخر أعمالها الفنية كانت 
نالت  التى  طرابلسية"  "حكاية  مسرحية 

من خاللها عديد الجوائز والتكريمات. 

خدوجة صبري تنتهي من تصوير فيلم زهرة البنفسج ..

المخرج  يستعد   
الفنان  المسرحي 
محمد  ع��زال��دي��ن 
المهدي هذه األيام 
ل��وض��ع ال��خ��ط��وط 
ال��ع��ري��ض��ة ل��ل��دورة 
لمهرجان  الثانية 
ال���ش���ت���اء ل��ل��ف��ن��ون 
ال��ذي  المسرحية 
فاعلياته  ستنطلق 
شهر  ب���داي���ة  م���ع 
ي����ن����اي����ر ال����ق����ادم 
البيضاء  بمدينة 
الفرق  وبمشاركة 
ال��م��س��رح��ي��ة م��ن 
م��خ��ت��ل��ف ال���م���دن 
بأن  علما  الليبية 
ال���������دورة األول�����ى 
كانت  ل��ل��م��ه��رج��ان 
1992م  سنة  في 
البيضاء  بمدينة 
ن��ت��م��ن��ى ل��ل��م��خ��رج 
الدين  ع��ز  الكبير 
التوفيق  محمد كل 

والنجاح ..

ال��م��وس��ي��ق��ار م��ح��م��ود األس���ت���اذة ي��ش��ارك في 
مهرجان عليسة الدولي للفنون..

للبحوث  ال��وط��ن��ي��ة  المنظمة  م��ن  ب���ب���ادرة   
السمعية البصرية وجمعية “مناتسير” للتنمية 
تنتظم بمدينة المنستير خالل شهر ديسمبر 
عن  للفنون  الدولي  عليسة  مهرجان   2016
أبورميلة  وفتحي  ساسي  خالد  للفنان  فكرة 
حول  الفنية  االحتفالية  هذه  فكرة  وتتمحور 
اكتشاف المواهب الفنية الواعدة في مجاالت 

من  حيث  األزي���اء  وع��روض  والغناء  الرقص 
ستجمع  مسابقات  عدة  تنتظم  أن  المنتظر 
والمجر  وتركيا  تونس  من  المشاركين  عديد 
والجزائر  وم��ص��ر  ولبنان  وليبيا  وروم��ان��ي��ا 
والمغرب وفرنسا وإيطاليا واليونان هذا وقد 

تم اختيار الموسيقار الفنان  الليبي 
محمود األستاذة كملحن للمهرجان ..

الفنية  رحلته  بن موسى  لطفي  الليبي  الفنان  بدأ   
منذ  والموسيقى  للتمثيل  القومية  بالفرقة  كممثل 
أن  وبعد  الماضي  ال��ق��رن  م��ن  الخمسينات  فترة 
أمضى فيها فترة قدم من خاللها عددا من األعمال 
التحق بالمجال اإلذاعي بشقيه المسموع والتلفزيون 
الوطني  المسرح  بفرقة  التحق   1966 سنة  وفي 
بطرابلس في نفس العام والتاريخ الذي تأسست فيه 
الفرقة ،ومن خاللها شارك في العديد من أعمالها 
المسرحية التي الزالت عالقة بأذهان عشاق ورواد 
المسرح واإلذاعة والتلفزيون في ليبيا. رحلته حافلة 
واإلذاعية  المسرحية  الفنية  األعمال  من  بالكثير 
والتلفزيونية المحلية والعربية فهو أحد أبرز نجوم 
الدراما الليبية، حظي بالمشاركة في عدد كبير من 
المسلسالت التاريخية والتراثية المشتركة مع نخبة 
العربية، فشارك في مسلسل /  الدراما  من نجوم 
المرحوم  إخ��راج   )1973( التاريخ  مرآة  في  وجٌه 
إسماعيل عبد الحافظ ومسلسل /أبو دعبل تأليف 
محمدأبوعامر، وإخراج محمد عزيزيه سنة 1977 
أخرجه أحد المخرجين األردنيين ومسلسل موسى 
بن نصير/عقبة بن نافع/ ومسلسل /حرب السنوات 
األربع / إخراج هيثم حقي )من سوريا ( ومسلسل 
/الغابة/ تأليف وإخراج حسن التركي ومسلسل /
ياقوتة / تأليف البوصيرى وإخراج ممدوح مراد..
فقد  التلفزيونية  الليبية  المحلية  األع��م��ال  أم��ا 

للبيع / تأليف وإخراج  شارك في مسلسل /منزل 
مصطفى  تأليف  /الفال  ومسلسل  التركي  حسن 
المصراتي مسلسل /كريمة /تأليف وإخراج حسن 
اليقين/  ومسلسل/  /ال��ه��ارب��ة  ومسلسل  التركي 
تأليف  من  السبعينيات  فى  )الطحالب(  ومسلسل 
التركي  حسن  وإخ���راج  موسى  ب��ن  لطفي  الفنان 
حسن  وإخ����راج  ت��أل��ي��ف  )ال���س���اه���رون(  ومسلسل 
في  موسى  بن  لطفي  الفنان  ش��ارك  كما  التركي 
مسلسل، مقادير/ الكنة/ العمارة / وشارك أيضا 
وقدعمل  الشمس/  أخ��ت  /طرابلس  أوب��ري��ت  في 
المخرجين  من  نخبة  مع  موسى  بن  لطفي  الفنان 
الليبيين أمثال حسن التركي ،محمد مختار،محمود 
الزردومي،عبدالسالم رزق،الراحل محمد الساحلي 
أما في مجال   .. وغيرهم  الكامل  والراحل محمد 
المسرح فأول عمل قدمه الفنان لطفي بن موسى 
كان سنة1956 بعنوان /شباب يحترق / مذكرات 
ن��ادي  ف��ى  كريستا  عبدالله  وإخ����راج  تأليف  م��ن 
ش��ارك  أيضا  الستينيات  وف��ي  الليبيى.  الشباب 
/العسل  الجيعانين/ ومسرحية  في مسرحية/حلم 
ومصطفى  الدين  شرف  محمد  الفنان  مع  المر/ 
الوطني  وللمسرح   ) القومية  ال��ف��رق��ة   ( األم��ي��ر 
الليبي/  الجهاد  من  مسرحية /صفحة  في  شارك 
تأليف يوسف وهبي وإخراج األمين ناصف وكذلك 

مسرحية /عطيل / إخراج زين العشماوى.

ومسرحية/ الزير سالم / إخراج األمين ناصف .أما 
الخمسينيات  المسموعة فقد قدم منذ  في مجال 
/قصه  أهمها  من  األع��م��ال  من  العديد  اآلن  إل��ى 
وآية/ للشيخ عبد اللطيف الشويرف باإلضافة إلى 
عدة أعمال أخرى للكاتب محمد أبوعامر والكاتب 
عمر رمضان وقد قدم برامج من إعداده و إخراجه 
والهدايا  الرحمة  وبرنامج/  الروح  شفاء   / بعنوان 
/الله  وبرنامج  الكريم/  /ال��ق��رآن  في  وبرنامج   /
خمسة  من  ألكثر  رمضانية  وبرامج   / اإلنسان  و 
أخرى  أعماال  للمسموعة  قدم  كما  سنة  وعشرين 
عبدو  ال��م��رح��وم  م��ع  خلت  س��ن��وات  منذ  مختلفه 
الطرابلسي ومحمد شرف الدين ومصطفى األمير 
الرزاق بن نعسان ومحمد حقيق كما  والحاج عبد 
ولم  إنجازها  يتم  لم  التي  األعمال  كتب عديد  أنه 
تنفذ منها عمل بعنوان /تلفزيون القصاص العادل/ 
باقة   / بعنوان  مسموع  آخر  وعمل  عشرة  خمسة 
الصليبية  ال��ح��روب   / وعمل  حلقة  ثالثون  ورد/ 
األح��الم  مدينة  ..وع��م��ل  حلقة  ثالثون  مسموع   /
موسى  بن  لطفي  الفنان  حلقة...  ثالثون  مسموع 
الدراما  لعمالق  والتألق  اإلبداع  مسيرة حافلة من 
وخمسين  ثمانية  إلى  سنواتها  عدد  وصل  الليبية 
االرائع  الفنان  إلى  فتحية  الملتزم  العمل  من  سنة 
الخلوق  الفنان  اإلن��س��ان  ه��ذا  م��وس��ى  ب��ن  لطفي 

صاحب القلب الذي يسع الجميع ..

لطفي بن موسى ... صاحب القلب الذي يسع الجميع..

  الدورة الثانية لمهرجان الشتاء للفنون المسرحية
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 ■ قبل أن نبدأ استاذ عبد الزروق تشرفنا 
جدا بوجودك بيننا فمتى كانت أول زيارة 

ثقافية لسبها وما سببها ؟
ثقافية  زي��ارة  أول  فسانيا..  بكم  أه��ا 
وك��ان   1970 ال��ع��ام  ف��ي  كانت  لسبها 
س��ب��ب��ه��ا ع�����رض م��س��رح��ي��ة اس��م��ه��ا 
الليبي  للمسرح  كفرقة  جئنا  السماسرة 
 ، الحقيقة  جميلة  ذكريات  لها  زي��ارة   ،
فعندما جئنا هنا لم يكن هناك مسرح 
أص��روا  الناس  لكن   ، الوقت  ذل��ك  في 
على أن المسرحية يجب أن تعرض ما 
ألجل  طرابلس  من  جاء  من  هناك  دام 
للملعب  فجاؤوا   ، هنا  مسرحية  عرض 
بالبراميل  مسرحا  فصنعوا  ال��ب��ل��دي 
ما  أجمل  من  عرضا  وقدمنا  والخشب 
يمكن مع أنه كان متعبا ألن الديكور كان 
انتهائه  واقفا حيث كان الممثل بمجرد 
بالديكور  لإلمساك  يذهب  التمثيل  من 
، كان  بالريح  يتأثر  الخلف حتى ال  من 
ومتذوقا   ، وواع��ي��ا   راق��ي��ا   الجمهور 
للفن والثقافة، الحقيقة حصدنا الحب 
والترحيب الظاهر في عيونهم ، عرض 
حياتي  في  العروض  أجمل  من  اعتبره 
 . العرض  ذلك  بصور  أحتفظ  الزلت   ،
الحقيقة أنني أحب سبها جدا وال أشعر 

بالغربة مطلقاً فيها .
أستاذ  الليبية  السينما  حققت  م���اذا   ■

عبد الله ؟    
الليبيون وصلوا إلى مراكز جيدة وراقية 
سواء على مستوى المهرجانات العربية 
لنا  وأصبح  المحلية  وأيضا  أوالعالمية 
تعتمد  أن  يجب  وبالتالي  معروف  اسم 
بادنا على نفسها وعلى خبرات أبنائها 

لنواصل تحقيق النجاح.
■ ك��م��خ��رج��ي��ن س��ي��ن��م��ائ��ي��ي��ن وك��س��ي��ن��م��ا 
ل���ي���ب���ي���ة ه�����ل ق����دم����ت����م ل���ل���ج���ي���ل ال��ل��ي��ب��ي 

وللثقافة الليبية ما ترضون عنه ؟
على  أعقب  أن  أري��د  ال  أن��ا  الحقيقة   

الليبية  السينما  ظ��روف  ولكن  كامك 
السينما  أن  أعتبر  وأن��ا   ، ج��دا  قديمة 
في  السينمائيات  أق���دم  م��ن  الليبية 
ال��ع��ام 1968م  ال��ع��رب��ي،م��ن��ذ  ال��وط��ن 
بالنسبة  جدا  مهم  تاريخ  وه��ذا  تقريبا 
أحمد  ك��ان  عندما  الليبية،  للسينما 
كانت  للثقافة  وزيراً  الهوني  الصالحين 
لدينا معامل ليبية تصور وتحمض وتنتج 
الفيلم الليبي في ليبيا و كان لدينا جهد 

وقت  في  ليبية  بخبرات  متكامل  ليبي 
العربية ال  ال��دول  الكثير من  فيه  كانت 
بعد مرور  ، اآلن  بالموضوع  لها  عاقة 
السنوات اكتشفنا أن العديد من الدول 
كثيرة  بمراحل  ليبيا  تجاوزت  العربية 
اهتمامات  آخ��ر  الثقافي  الهّم  وأصبح 
المسيرة الفنية الليبية ، تمر اآلن حادثة 
بخاطري ، في إحدى السنوات التقيت 
في مهرجان كان بمخرج تشادي يصارع 
وعندما  الذهبية   السعفة  جائزة  على 
لديهم في تشاد  سألته عن اإلمكانيات 
، أخبرني أن األدوات التي يعمل بها هي 

هدايا وصلتهم من ليبيا إلى تشاد.
لماذاتأخرت أو تعثرت السينما في ليبيا 

؟
وعملت  األفريقي  الجانب  أغفلت  ليبيا 
لم  العربية  والدول  العربي،  العالم  على 
تكن لديها سينما قوية في ذلك الوقت 
، واآلن هناك دول أفريقية مثل نيجيريا 
بلدان  أمهات  من  تعد  ومالي  والنيجر 
السينما في العالم لكن نحن ، ولم تكن 
بيننا عاقة جيدة ، وأصبحت السياسة 
عن  بدال  بهم  عاقتنا  تحدد  التي  هي 
الفن ، لهذا السينما الليبية لم تستطع 
أخذ دورها الحقيقي ، على الرغم من 
إال  العاقة  ذات  الفنية  الكليات  وجود 
بعض  في  نقص  من  تعاني  أيضا  أنها 
ذات  الجهات  ك��ل   ، وال��م��واد  األدوات 
المدرس  غياب  تعاني  بالفنون  العاقة 
يحلون محل  الليبيون  الحقيقي صحيح 
بالجودة  ليس  ولكن  األشياء  من  كثير 
المفترضة ، وبالتالي ناحظ هزالة في 
يستطيعوا  لم  ألنهم  المتخرجين حديثا 
أهملت   ، ال��ج��ودة  لمستوى  ال��وص��ول 
الفيديو  محلها  وحل   ، الليبية  السينما 
وأص��ب��ح ه��و ال��م��ق��ي��اس وال��م��ع��ي��ار ألن 
المسؤول الليبي يريد األشياء الجاهزة 

ولم نعد نعمل على األشياء العميقة.
■ بما أنك تطرقت إلى المنهج الدراسى 
داخ����ل ال��ك��ل��ي��ات ف��م��ا رأي����ك ف���ي المنهج 
ونظام الدراسة في الكليات الفنية اآلن ؟
شكراً إلشارتك لنقطة مهمة وهي كليات 
يحدث  م��ا   ، حاليا  ال��م��وج��ودة  الفنون 
حاليا  الدراسون  فالطلبة  منطقي  غير 
إما أن يكونوا مصورين أو مخرجين ال 
دراسة  يوجد  وال  سينمائي  نقد  يوجد 
سيناريو  تخصص  يوجد  وال  للسيناريو 
السينمائي  للفيلم  الفقري  العمود  وهو 
وال شيء يتعلق بالسينما ما يحدث هو 
فإما  لهما  ثالث  ال  خيارين  عن  عبارة 
مخرجا  أو   ، مصورا  الخريج  يكون  أن 

المفترض  المناهج  كثير  غياب   ،
المناهج   ، موجودة  غير  دراستها 

التي تدرس حاليا مناهج مبتذلة ، ليس 
لها عاقة بالواقع الزال الطالب الليبي 
يقرأ في تاريخ السينما في العالم القديم 
ولكن دون الولوج إلى التطورات الحديثة 
، الحقيقة حتى األوروبيون الذين نعتبر 
نحن أن أفامهم جيدة تعرضوا لبعض 
اإلخفاقات ومروا بمشاكل حتى ظهرت 
الواقعية الجديدة في العام 1945 في 
المفاهيم  بعض  غيرت  والتي  إيطاليا 

السينمائية .
ثم في العام 1957 جاءت موجة جديدة 
المفاهيم  الكثير من  فرنسا غيرت  في 
 ) يتنفس  ف��ن  ح��ي  ف��ن   ( السينمائية 
المفترض أنه في بلد مثل ليبيا عندما 
تخرج مائة طالب من كليات الفنون إلى 
إذاع��ة  لديك  وأن��ت  أي��ن يذهب ه��ؤالء 
وليس  واح��دة  سينما  ومؤسسة  واح��دة 
من  البد  بالتالي  خاصة  شركات  لديك 
إيقاف التسجيل في كليات الفنون حسب 
الحقيقية  المناهج  إي��ج��اد  حتى  رأي��ي 
ليس  الحقيقة  الحقيقيين    واألساتذة 
ال��دول  ك��ل  ف��ي  وإن��م��ا  ليبيا فقط  ف��ي 
اتضح  المغرب  اجتماع في  العربية في 
أن أغلب الدول العربية تعاني من قضية 
الُمحاضر ، ليس من المعقول أن أكون 
بعض  بأخذ  أق��وم  ألن��ي  فقط  أس��ت��اذا 
المواضيع من الكتب ثم آتي إلى الطلبة 

فألقنهم هذه المعلومات .
الليبية  الحكومة  على  أن��ه  يعني  ه��ذا 
تحريك االتفاقيات المجمدة مع الدول 
األوروبية من جانبنا فمن المعروف أنه 
لدينا اتفاقيات ثقافية مع هذه الدول تم 

تجميدها من قبل دولة ليبيا .
■ م��اذا عنك كمخرج سينمائي هل أنت 
راض على ماأنجزته للسينما الليبية  ؟

كان  أتحدث(  نفسي  )عن  شخصياً  أنا 
من المفترض وبعد مرور 46 سنة على 
أن  المجال  ه��ذا  ف��ي  وعملي  وج���ودي 
،ولكنني  تحقيقه  في  أرغ��ب  ما  أحقق 
لم أستطع تحقيق ما أرغب في تحقيقه 
من  مجموعة  أيضا  فيه  يرغب  وم��ا   ،
أنفسهم  الليبيين  السينمائيين  الزماء 
مشروع  لجنة  عن  مسؤول  اآلن  وأن��ا   ،
األرشيف السينمائي الليبي بالتعاون مع 
أرشيفها  في  اآلن  تملك  ليبيا  إيطاليا، 
السينمائي  تاريخها  مجمل  السينمائي 
ال��ت��اري��خ الجيد  ول��ك��ن ه���ذا  م��ص��ورا 
مجموعة  ع��ن  نتكلم  الزل��ن��ا  والجميل 
جميع  يتمكن  حتى  اآلل��ي��ات  من  كبيرة 

الناس من مشاهدة أعمالنا كيف كانت 
في الخمسينات والستينات .

■ م����اذا ع���ن ت���اري���خ ال��س��ي��ن��م��ا ف���ي ليبيا 
أستاذ عبدالله ؟

التي  العالمية  السينما  عن  تحدثنا  لو 
اكتشفت في العام 1895 كان هذا هو 
تاريخ السينما العالمية ، ولو جئنا لليبيا 
فإن السينما في ليبيا اكتشفت في العام 
1908 أي بعد اكتشاف تاريخ السينما 
ف��ي ال��ع��ال��م ب��وق��ت قصير وك���ان ذل��ك 
طرابلس  مدينة  في  ماركس  قوس  في 
بناها  سينمائي  عرض  دار  هناك  كان 
نختلف  ال  تاريخياً  نحن  إذن  األت���راك 
عن بقية الدول كثيراً ، صحيح لم نكن 
متكافئين على مستوى اإلنتاج ولكن كنا 

موجودين على مستوى العرض والثقافة 
السينمائية ، أيضا بعد دخول االحتال 

اإليطالي في 1911 .
ال��ع��ام 1930  إل��ى  ع��ام 1916  فمن 
كل  ف��ي  داراً   160 اإليطاليون  أنشأ 
المدن الليبية بما فيها سبها كان بها دارا 
أخرى  ميزة  لدينا  كانت  أيضا   ، عرض 
أدري  ال  ال���دول  م��ن  الكثير  لها  تفتقر 
لماذا يتم إغفالها وعدم الحديث كانت 
الكرافنات   تبث  التي  ال��دول  من  ليبيا 
كانت لدينا سيارات تخرج من طرابلس 
على  بالعرض  وتقوم  السينما  قسم  من 
الحيطان في المدن التي ال توجد فيها 

دور سينما .
عديد  بتصوير  اإليطاليون  ق��ام  أيضا 
مثل  ليبيا  ف��ي  هنا  العالمية  األف���ام 
الخيمة السوداء التي تظهر فيها صوفيا 
ل��وري��ن وال��ت��ي ص���ورت ف��ي غ��دام��س ، 
 ، الصحراء  في  معكرونة  اسمه  فيلم 
األمريكي  المخرج  ج��اء  عندما  أيضا 
مدينة  ورأى  لليبيا  ه��ات��وي  العالمي 
غدامس فقرر أن يصور فيلمه الشهير 
نفس  أن  اكتشف  أن  بعد  فيها  تمبكتو 
المشاهد  الموجودة في تمبكتو موجودة 
تاريخيا  م��وج��ود  وه���ذا  غ��دام��س  ف��ي 
في  ك��ان  عندما  تمبكتو  إمبراطور  ألن 

كانت أيام التظاهرة الدولية للألفالم القصيرة التي شهدتها سبها منتصف 
المخرج  حضور  ونجاحا  تميزا  ،وزادها  وناحجة  مميزة  الماضي  مايو  شهر 
السينمائي الليبي عبدالله الزروق بصفته رئيسًا فخريا شرفيا للتظاهرة . 
وعلى هامش أيام التظاهرة ،خصص األستاذ عبد الله الزروق وقتا مهما 
النائمة،وتاريخها  الليبية  لصحيفة فسانيا تحدث فيه بحب عن السينما 
وبعث فيها األ مل ،وأنصفها، وبعين الخبير وأنامل المتخصص وضع الزروق 
يده على مكان العطب واقترح الحلول الممكنة .. فتابعوا هذا اللقاء الشيق 

و المفيد الذي أجرته فسانيا مع مخرجنا الكبير . 

حوار : خالد بن سلمى

:

وواٍع    راٍق  كله  الليبي  وال��ج��ن��وب  سبها  جمهور   
ومتذوق للفن والثقافة الحقيقية 

:
ك��ان��ت   1968 ف����ي   
لدينا معامل ليبية تصور 
الفيلم  وتنتج  وتحمض 

الليبي في ليبيا !!!

 كل الجهات ذات العالقة 
ب��ال��ف��ن��ون ت��ع��ان��ي غ��ي��اب 

المدرس الحقيقي

:

الزروق ينصف السينما الليبية



حوارفسانيا
األحد 10  ذو القعدة 1437 هـجري - املوافق  14 أغسطس 2016 ميالدي

9السنة اخلامسة - العدد 195

وجاء  السنوات  إحدى  في  الحج  موسم 
غدامسي  مهندس  بها  وك��ان  لغدامس 
معه  فأخذه  الغدامسي  عبدالله  اسمه 
كان  فليبيا   ، تمبكتو  إنشاء  منه  وطلب 
من  وك��ان   ، الوقت  ذلك  في  السبق  لها 
أن  ال  ممهدة  دول��ة  نكون  أن  المفترض 
نكون دولة إنتاج سينمائي ، ليبيا أرض 
وه��ذا  العالمية  للسينما  بالنسبة  بكر 
باعتراف األجانب الذين قاموا بتصوير 
فيلم عمر المختار وأرض غير مستباحة 
على   ، السينمائي  للتصوير  بالنسبة 
سبيل المثال لو تحدثنا عن دولة المغرب 
أمام  ال��وزازات لن تشكل شيئا  ومناطق 
الموجود في ليبيا ، اآلن ال��وزازت تنتج 
أنها  أي  أمريكي سنوياً  فيلم  في 200 
الصعبة  وبالعملة  دخال  للمغرب  تجلب 
الموجودة  الصناعات  كثير  من  أفضل 
في المغرب ألن الدولة مهتمة بنفسها .

■ مرة أخ��رى أستاذ عبد الله كيف تقيم 
أو ترى السينما الليبية ؟ 

أن  إال  الليبي  اإلن��ت��اج  قلة  م��ن  بالرغم 
مميزة  ليبية  لها صفات  الليبية  األفالم 
وح��ق��ق��ت ك��ث��ي��ر اإلن���ج���ازات ف��ي كثير 
وأخذت  والعالمية  العربية  المهرجانات 
األوروبية  المهرجات  أغلب  في  جوائز 
والعربية رغم قلتها ، نحن حاليا ال نبِك 

على ما فات ولكننا نؤكد مما سبق ذكره 
يقولون نحن ال  الليبيين  الكثير من  ألن 
أكثر  من  نحن  ، ال  بالسينما  لنا  عالقة 
قديمة  ج��ذور  لها  التي  العربية  ال��دول 
أحيانا  ول��ك��ن   ، السينما  صناعة  ف��ي 
النظر  أحيانا وجهة   ، السياسي  النظام 
الموجودة في الدولة تمنع عليك التطور 

في هذا المجال أم ال .
■ ه���ل ت��ع��ت��ق��د أن ف���ك���رة إن���ش���اء م��دي��ن��ة 
ستكون  ليبيا  ف��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  سينمائية 
ناجحة أم أن الحديث عنها سابٌق ألوانه 

؟
الناحية  ال أعتقد أن األمر سينجح من 
االقتصادية ألن تونس ومصر والمغرب 
وه��ي  متكاملة  م���دن  فيها  وال��ج��زائ��ر 
يكون  لن  األم��ر  لذلك  لنا  مجاورة  دول 
ناجحاَوليس عذرا أن ال يكون لنا أعمال 
لعدم وجود معامل في ليبيا نستطيع أن 
من  تونس  في  األف��الم  ونحمض  نعمل 
باب التعاون أما فيما يخص االتفاقيات 
في  عضو  ليبيا  ف��إن  والفنية  الثقافية 
عضو   ، األفريقية  السينما  مفوضية 
لم  الميزة ألننا  بهذه  لم نستفد  متوقف 
تتجاوز  ال  التي  االشتراك  رس��وم  ندفع 

2000 دوالر في السنة !!!.
من  الليبي  السينمائي  ح��رم  وبالتالي 
الدورات أيضا حتى في األمم المتحدة 
المتحدة  األمم  أقساط  في  تدفع  ليبيا 
تونس  المثال  سبيل  على  ال���دول  ككل 
المجال  في  الرسوم  هذه  من  مستفيدة 
المغرب   ، الجزائر  أيضا  السينمائي 
مصر لكن في ليبيا وكأن األمر عيب أو 

عار .
أتذكر أنني ذهبت ذات مرة لمدير فرع 
بيان  لطلب  ليبيا  في  اليونسكو  منظمة 
والعشرين  السابع  في  العالمي  المسرح 
من مارس فنظر لي باستغراب وقال لي  
يزورني  م��رة  أول  إلينا  تأتون  ال  لماذا 
شخص بخصوص السينما لدينا دورات 
حسابنا  وع��ل��ى  تخصكم  وم��ش��ارك��ات 

سألني لماذا ال تأتون ؟ 
أن  لليبي  نريد  ال  نحن  ألننا  ببساطة 
في  هنا  يبقى  أن  ن��ري��ده  شيئا  يعمل 
نعمل  لم  لألسف   ، غير  ال  فقط  ليبيا 
على تفعيل المعاهدات الثقافية العديدة 
التي أبرمناها مع عدة دول مثل فرنسا 
هم  االت��ح��ادي��ة  روس��ي��ا  م��ع  بريطانيا  و 
مستفيدون فيما يخصهم في المعاهدات 
أما نحن فال ، نحن تركنا كل شيء مع 
ولصالحنا  جيدة  معاهدات  نمتلك  أننا 

ولكننا لم نستفد منها .
■ م�����ا ه�����و ال���م���ط���ل���وب ل����رف����ع ال���ث���ق���اف���ة 

السينمائية في ليبيا ؟
في  وبالتحديد  الكبير  الجهد  هذا  بعد 
بعض  بها  لجنة  ج��اءت   2000 ال��ع��ام 
لذكر أسمائهم  الذين ال داعي  الفنانين 
العامة  الهيئة  قفل  يجب  أن��ه  وأعلنوا 
الموضوع  وأح��ال��وا  ليبيا  ف��ي  للسينما 
العامة  ال��ش��رك��ة  إغ���الق  وت���م  للقضاء 
عمر  ك��ان  ال��وق��ت  ذل��ك  ف��ي   ، للخيالة 
هل   ، للخيالة 25 سنة  العامة  الشركة 
أننا  يعني  سنة   25 يعني  م��اذا  تعرف 

معفيون من دفع الضريبة الجمركية أثناء 
استجالب األفالم ، ألننا شركة تجاوزت 
25 سنة وهي تدفع الضرائب ، عندما 
حان قطاف الشركة أقفلت أبوابها وطرد 
تم   ، الشعبيات  على  ووزع��وا  موظفوها 
إلغاء الشركة العامة للخيالة ألن أحدهم 
قال: لم يعد هناك سينما فقط أحضر 
يكون  دقائق   5 وفي  توب  والب  كاميرا 

لديك فيلم.
 وقال الموضوع حتى ال يجلب لنا أرباحا 

أو أمواال  .
تايتنيك  فيلم  فأحضرنا  بتجربة  وقمنا 
ف���ي ع���ه���دة ال���س���ي���دة ف���وزي���ة ش��الب��ي 
في  الدخل  فكان  ال��ودان  في  وعرضناه 

أسبوع " 37" ألف دينار 
■ أيعني هذا أن المشاهد الليبي متذوق 

للفن ؟
التجربة  كررنا  والحقيقة   ، وج��ّدا  نعم 
ميل   " ش��ج��اع  قلب   " فيلم  فأحضرنا 
 "  27  " أسبوع  في  دخله  فكان  جبسن 
آالف"   5 ب�"  نستجلبه  فيلم  دينار،  ألف 
نحن  فهل  الشكل  ب��ه��ذا  رب��ح��ه  فيكون 

خاسرون ؟!
أيضا فيلم ناصر 57 عندما أحضرناه 
دخله  وق���در  منه  نسخ   6 بطبع  قمنا 
بالماليين ، الجمهور الليبي يعرف تماما 
تشاهد  لو  اآلن  جدا  مهمة  السينما  أن 
بنغازي  أو  طرابلس  ف��ي  ال��ع��رض  دور 
ستجد األمر يرثى له ربما سبها استثناء 
ومكان  لمتاجر  ال��ع��رض  دور  تحولت 

لوضع الماعز وبيع السجائر .
ك��ن��ت أت���ح���دث ع���ن م��س��رح ال��ح��م��راء 
ال��م��ق��اب��ل ل���م���ي���دان ال���ش���ه���داء ألح��د 
المسرح  تاريخ  عن  أخبرته  المسؤولين 
أخبرته   1926 العام  في  أنشئ  ال��ذي 
عن المسرحيات الخمس ليوسف وهبي 
الذي مثلها فيه ، أخبرته أن عبدالحليم 
غنى فيه ، أخبرته أن هذا المسرح إرث 
حضاري ، أخبرته أن هذا المسرح يجب 
أن يكون متحفا ولكن ال حياة لمن تنادي  
■ ه��ل نفهم م��ن ح��دي��ث��ك أن���ك ت��ؤي��د أن 
تتحول السينما للصناعة تدعم الدخل 

الوطني ؟
جمال عبد الناصر رحمة الله عليه في 
الصعبة  العملة  أن  أعلن   1966 العام 
التي تدخل لمصر تعتمد بالدرجة األولى 
على القطن ثم تأتي في المرتبة الثانية 
 ، ال��ح��ض��ارة  ه��ي  السينما   ، السينما 

أفغانستان  ف��ي  طالبان  إشكالية  بعد 
في  قديمة  سينما  بفتح  أح��ده��م  ق��ام 
أفغانستان ، فتناقلت كل وسائل اإلعالم 
العالمية الخبر على أنه بداية الحضارة 
موجع  شيء  الحقيقة   ، أفغانستان  في 
ال��م��ج��اورة تهتم  ال����دول  ك��ل  ت��ك��ون  أن 
بالسينما وأنت تتبنى وجهة نظر أحادية 
أين  السينما من  الفيديو أفضل من  أن 

جاءت وجهة النظر هذه ؟!
في  ال��دول  أيدلوجية  تتحكم  هل 

صناعة السينما ؟
دولة    أي  أيدلوجية  يقبل  ال  العالم  اآلن 
بأفالم  للمهرجانات  تتقدم  وع��ن��دم��ا 
رفضه  سيتم  ب��ل��دك  أيدلوجية  تحمل 
 ، اإلنسان  لسينما  يسعى  العالم  اآلن   ،
نحن   ، البشر  لكل  تصلح  التي  السينما 
نعمل  ك��ن��ا  ال��ت��ي  السيئة  األش��ي��اء  م��ن 
الدولة  سيطرة  تحت  السينما  أن  بها 
وأيدولوجيتها وفكرها ، وكنا نقول نحن 
الكالم  هذا  ولكن  ونجحنا  فيلم  عملنا 

كان غير مقبول خارج دولة ليبيا .
وختاما 

■ هل أنت راٍض عن واقع السينما الليبية 
الحالي ؟

ال أبدا إطالقا ، ولكن نحن اآلن بلغنا من 
العمر عتياً ، اآلن من المفترض أن تكون 
هناك ثورة من الشباب إلعادة السينما 
الليبية ، من المفترض بهم االطالع على 
واألج��داد  لآلباء  الليبية  األعمال  تاريخ 
ال��ش��ب��اب ال  ل��آلس��ف اآلن   ، ال���زاخ���رة 
يعرفون حتى كاميرا تصوير السينما ال 

يعرفون إال كاميرا الفيديو. 

 ت����اري����خ ل��ي��ب��ي��ا م��ن��ذ 
مصور  كله  االستقالل 

سينمائيا!!

:

 فيلم تايتنك عرض في الودان فحقق " 37 " ألف 
دينار في أسبوع و فيلم " قلب شجاع " لميل جبسن 

حقق في أسبوع " 27 " ألف دينار!!!

:

كان  لمهرجان  وص��ل  ت��ش��اد  م��ن  سينمائي  م��خ��رج   
وينافس على السعفة الذهبية بدعم من ليبيا !!! 

:

ب��ن��ى   1908 ف������ي   
دار سينما  أول  األت��راك 
ف������ي ق��������وس م����ارك����س 

بطرابلس  

:

تعثر  ، سبب  ال��ف��ن  ع��ن  ب��دال  السياسة  ش��ع��ار   
السينما الليبية !!! 

:
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10 رواقفسانيا
إشراف: نيفين الهوني

  تقول جزئية في مقدمة الكتاب القيم بمنطقيته 
وموضوعية الطرح فيه // لقد تعددت اللغات 
وتنوعت وازدهرت حضارات واختفت وسادت 
شعوب وبادت ولم يبق إال الكلمة التي بدأ بها 
الشعوب  بين  التفاهم  يتم  لم  الخلق ومع ذلك 

.. فلماذا ؟؟ 
الكلمات  مع  جنب  إلى  جنبا  الدافئة  الكلمات 
الساخنة لقاءات وملتقيات تتجدد ... طوابير 
الشرف وطلقات المدفعية الواحدة والعشرون   
يحل  ولم  يتم  لم  والتفاهم  لقاء  كل  في  تتكرر 

المشكل بعد   فلماذا ؟؟
التساؤالت  عن  لإلجابة  محاولة  الكتاب  هذا 
االفتراضية السابقة من خالل تقديم مساهمة 
ب��م��ش��روع ح���ض���اري ل��ط��ي ال���ه���وة ب��ي��ن األن���ا 
والمبررات  العلل  بالكشف عن مكامن  واآلخر 
وإهماله  إغفاله  ماتم  وإظ��ه��ار  الموضوعية 
أسئلة  من  المؤلف  ماطرحه  ومع  إخفاؤه   أو 
الكتاب  ف��ص��ول  عبر  ب��إس��ه��اب  عنها  ج���اوب 
الكتاب  ق���راءة  ب��دأت  حين  توقفت  الخمسة 
الحوار  يحتاج  .. هل  راودن��ي هو  س��ؤال  عند 
إلى اللغة أم المنطق ؟ ووجدت الكاتب يوضح 
في  إن��ه  بل  للغة  حاجة  في  ليس  التفاهم  أن 
أن  فيه  بشرح  هذا  عن  ويعبر  للمنطق  حاجة 
اللغة لو كانت هي الوسيلة للتفاهم لما تفارقنا 
لقد  ويستطرد  تحاربنا  ولما  لقاءات  بعد عدة 
علق  الذي  والزيف  الحقائق  بشكف  تظاهرنا 
بها ووقعنا المواثيق الدولية والعالمية وصفقنا 
لها وانتكسنا مباشرة بعد الخروج من بوابات 

الدخول وااللتقاء . 
في جزئية أخيرة تتضح رؤيا الكالم الممنطق 

حيث يتواصل الدكتور عقيل شارحا ..
أن  إل��ى  وتنافر  تجاذب  الحياة  طبيعة  ه��ذه   
تظهر الحقيقة بين الناس وتعم المعمورة ليكون 
نتكلم  أننا  والحقيقة  ومعنى  أهمية  للحياة 
نتحاور  ولم  باللغة  ونتجادل  ونتحاور  ونتغنى 
بالمنطق الذي كلما يغيب تغيب معه الحقيقة 
والجهد  للوقت  مضيعة  حقائق  بال  وح��وارات 
والنص  والخطاب  والفكرة  للحكمة  ومضيعة 

ومضيعة للمنطق مكمن الحقيقة .. 
 ويستطرد اإلنسان كمثال في أساسه عالمي 
ذكر   ( بنوعه  معروفا  يكن  لم  المعنى  وبهذا 

وأنثى  
( وال بلونه ولغته وال بدينه وحضارته وثقافته 
وازدحمت على مصادر اإلشباع فكان االحتكاك 
والرحيل  الفراق  وكان  التكتالت  لخلق  طبيعة 

سببا في البعد بين األنا واآلخر وللعودة ثمن ، 
تنازالت بمعرفة الخطأ وتنازالت انعدام اإلرادة  
الذي شكل  والعداء  المكابرة  مقابل  ذلك  كان 
خريطة االنتشار السكاني على الكرة األرضية 
اآللهة  وتعددت  الناس  بين  الوثنية  انتشرت   ،
ترسخت    .. ال��رس��ل  وبعث  ال��رس��االت  نزلت 
التنوع  ف��ك��ان  ال��ح��ض��ارات  وبنيت  ال��ث��ق��اف��ات 

مصاحبا لالختالف .
االختالف  أن  مهمة  لنتيجة  المؤلف  ويصل 

المصاحب للتنوع كان من المعطيات التي 
هي  حتمية  نتيجة  إل��ى  المجتمعات  أوصلت 
لكل حجة وهذا  القامعة  اللغة  كانت  القوة  أن 
االستفهام  .. وعالمة  الخسائر  زاد من حجم 
التقدمة  هذه  كل  بعد  إليها  يصل  التي  األهم 
هي  ال��ك��ت��اب  وم��ض��م��ون  ل��ف��ح��وى  الملخصة 
مايسعى كل إنسان في هذا العصر لفكها مع 
حين  بهم  المحيطة  الكثيرة  التعجب  عالمات 
ماذا  أمام  المنطق  ولغة  التحاور  أب��واب  تقفل 
يريد الجميع من الجميع عند طرفي النقيض 

والتناقض فيعلق السؤال عند اإلنسان : 
            مـــاذا أفعـــــــــــل؟! 

بين  الفرق  األول  المبحث  في  الكاتب  يوضح 
إلى  منه  يخرج  ثم  الحوار  ولغة  الحوار  منطق 
الذاتية  ثم  الذاتية  الحوار  منطق  مستويات 
وهي  لألنانية  الميالة  فاالذاتية  الموضوعية 
المستوى  إلى  ثم يصل  تعني االنسحابية ومن 
المبحث  وينهي  ال��ح��وار  منطق  ف��ي  األن��ان��ي 
دكتور  ويدخل  الموضوعي   بالمستوى  الثاني 
المجاالت  عن  يبحث  حين  العمق  إل��ى  عقيل 
التصنيف  مع  ويتفق  الحوار  لمنطق  القيمية 
العالئق  م��ج��ال  ب���أن  يقضي  ال���ذي  ال��م��ط��ور 
مصنفات  على  يحتوي  االجتماعية  القيمية 
اإلنساني  المجتمع  العالقات هي  عالقة  في 
فاألمة  فالوطن ، أما عالقة المجتمع المحلي 
فيها عالقة األسرة ، العالقة الزوجية ، عالقة 
األخالق ، عالقة الكرم  عالقة البخل ، عالقة 
فعالقة  اآلخر  بالجنس  العالقة  ثم  الصداقة 

السلوك اإلنساني.
يستشف  بتصنيفاتها  العالئق  ه��ذه  كل  وم��ن 
الكاتب أنها مكونة للشخصية االجتماعية التي 
لها حقوق ينبغي أن تؤخذ وواجبات ينبغي أن 

تؤدى ومسؤوليات .
الباحث  المؤلف  يقول  تحملها  يتم  أن  يجب 
إن القيم هي نتاج اجتماعي عام تستوعب كل 
األفراد الذين يتواصلون بها من جيل إلى جيل 

رواب���ط  بينهم  وت��ج��ع��ل 
سلوكا  ت��ن��ت��ج  م��ع��رف��ي��ة 
بين  ومن  بينهم  يتجسد 
تحملها  التي  المفاهيم 
كيف  ال���ك���ت���اب  ط���ي���ات 
المال  رأس  تنمية  تكون 

االجتماعي ..
تستوجب  أنها  فيؤكد    

الثقة  على  مؤسسا  جديدا  اجتماعيا  عقدا 
العمل  وج��م��اع��ات  األف������راد  ب��ي��ن  واإلرادة 
وجماعات المناشط المشتركة ذلك ألن الثقة 
يتطابق فيها مضمون  التي  المكتوبة هي  غير 
هنا  داع��ي  فال  والسلوك  الفعل  مع  الضمير 
كلما  وت��خ��ت��رق  ت���زور  ال��ت��ي  ال��م��واث��ي��ق  لكتابة 
تهيأت الظروف المصاحبة لها وعندما تتوفر 
للشفافية  مصدرا  تصبح  المكتوبة  غير  الثقة 

واالحترام الذي يقدر فيه األنا واآلخ�����ر . 
كتاب منطق الحوار بين األنا واآلخر المحتوي 
على مائتين وعشرين صفحة قسمت إلى عدد 
عناوين  شكل  على  المباحث  أو  الفصول  من 
عناصرها االفتراضية وردت كأسئلة لم يغفل 
العالقة القيمية النفسية وكيف إذا أراد الباحث 
في الموضوع الكبير المعمق هذا منطق الحوار 
بين األنا واآلخر  عليه أن يفسر علم الخفايا 
الذي يجعل من األفراد متفاعلين ومتفائلين أو 
منطوين متقوقعين ، في حالة إحجام أو إقدام 
، في حالة مشاركة أو عزلة ووحدة ، أي أنه 

علم معرفة الباطن . 
كما لم يغفل التطرق إلى مجال العالئق القيمية 
الثقافية والتي تعد مجاال دائم الحركة واالمتداد 
الفكري كونها تتأثر باالستزادة المعرفية التي 
تثريها وهي بدورها تثري السلوك المصاحب 
أن ماوصل  أن��ا  وأستشف  كل ظ��رف   لها في 
منطقية  أكثر  يكون  استنتاج  من  الكاتب  إليه 
مع  اإلن��س��ان  تفاعل  أن  الجميع  ي��درك  حين 
القيم الثقافية تجعله متميزا كلما تهذب سلوكه 
تفتح  الثقافية  القيم  أي  ألنها  معرفته  باتساع 
اإلنساني  التفكير  امتداد  أم��ام  واسعة  آفاقا 
العقالني ..  وهذا يدعم منطق الحوار محليا 
بتمعن وتصفح  تتناولونه  ربما حين  وخارجيا  

أدق تصلون لذات النتيجة التي وصلتها ..
الدكتور  مع  الثقافة  مائدة  على  أدعوكم  لذا   
ويدعو  الذهن  يغذي  كتاب  من  للنهل  عقيل 
للتأمل في كثير من القضايا والعالئق ضاقت 

أم اتسعت . 

نيفين الهوني 

ح���������������اورت   
نفسي 

أش��ف��ق  ق����ال   -1  
ع�����ل�����ى ال����ك����ت����اب 
وال���ش���ع���راء ألن��ه��م 

كيف  يعرفون  ال  فهم  الحب  في  يفشلون 
ان يحبوا وال يجدون من يحبهم  يمكنهم 
يكتبونه  ما  وك��ل  مجانين  ألنهم  لذاتهم 
عن  التعويض  في  طريقتهم  عن  عبارة 

حرمانهم األبدي. 
التفه  على  ردي  ه��و  أح��ي��ان��ا  )ال��ص��م��ت 

والسذج والمرضى بالغباء(
يقرأون  للنساء  يقرأون  من  معظم   -  2
الشخصية  التلصص على حياتهم  بدافع 
افتراضا منهم أن كل قصة تكتبها األنثى 
عن تجربة شخصية وهو موضوع  مؤرق 
أن  المنطقي  من  فليس  النسائي  لألدب 
تعيش كل كاتبة تجارب بطالتها وأال كانت 

عشرين امرأة في امرأة.
بوح  كتاباتى  بأن  اعترافى  يعنى  ال   -  3
بأنني بطلة او بطل لقصصي ونصوصي 
ال��ش��ع��ري��ة ، ك��ت��اب��ات��ى ب���وح ذات���ي ل���رؤاي 
الخاصة في كل االمور ومختلف الحاالت 
فقد تظهر نرجسيتي او حبى لنفسي وقد 
االخرين  ح��ب  او  لآلخرين  حبى  يظهر 

لألخريات والعكس .
البوح لدى هو لحظة صدق وليس تعرية 

لواقع ما حاولوا ان تفهموا !
على  حبيب  عندي  ال��رج��ل  ق��ال��ت:   -  4
في  ل��دي��ك  وقصتي  تعرفين  وان���ت  ورق 
احتاج  مشكلتي   ، القصصية  مجموعتك 
اننى  وعيبي  الكتابة  يلهمني  لرجل  دوما 
لم  ان  افعل  ماذا  مهمته  انتهاء  فور  امله 

يكن هو على دراية بهذه المشكلة لدى؟
مشكلة  هي  لوحدها  مشكلتها  تكن  لم   
والقاصات  والشاعرات  الكاتبات  مئات 
االدب  لفنون  المتذوقات  حتى  وأحيانا 
وليست هذه المشكلة حقا هي إلى متى ؟
  هناك فرق بين ارهاف سمع قلبك لمن 
حولك وبين ما يحشوه االخرين فى اذنيك 
بحكايات سمجة لنهارات متخمة بالتعب 
انسانى  لهم  وتفاصيل  بتفاهات  مملؤة 

ثقيل فى ظل نظام عالمى جديد 

المهدي جاتو

انتصار بوراوي

 أصمت ..
أخيط فمي 

..أتألم ..
ع�����ي�����ن�����اي 

تتكلم ..
 ****    

متاهة  ف��ي 
السفانا 

أنا ..
طرزان روحي ..

 ****      
في السفانا 

رغم حجم األغصان
وزحمة األوراق

أنا البدر المنير ..
****       

قطعت آالف الكيلو مترات 
الزلت في ) أ � ب ( حياة ..

****       
أتدثر بالحنين حيناً ..

وأتفيأ بالوله ..
* * *      

أغمض .
كي ال أعلم بكم سهم

سأتألم ..
مع تحياتي للجميع . 

أول  الولع ... وأجمل الخطايا
  الكلمة النازفة فى محراب الصدق ، الكلمة المختلفة 
صورة  أحلى  فى  وتسرحه  الخيال  شعر  تمشط  التي 
المخترقة  الكلمة   ، أخ��رى  أحيان  فى  وتناكشه  حينا، 
الباحثة  أرواحنا  على  سالما  بردا  النازلة  ال��روح  ألنين 
،عن معنى فى كون وعالم اليعترف أباطرة  دكتاتورياته  
بالمعنى قدر شغفهم بتحقيق انتصارات واهمة لجيوبهم 
إلى  المحلقين  ال��دوالرات فوق جثث  بمليارات  المزدانة 
عليين قرابين فداء ألوطانهم السليبة النائمة فى حضن 
فى  تهيم  و  ال��روح  تشغف  ولها  بها  التى  ،الكلمة  الوجع 
وتهطل   فوق سراديب   ، الشامخ  جبال صدقها  ذرارى 
الكلمة   ، المكشوفة  وط��رق��ات��ه��ا  خزائنها   المغلقة 
الثاقبة عمق  الروح بهدوئها وسكينتها حينا، والملعونة 
المطرودة من أوطانها  على يد جالديها و محبي تغطية 
الكلمة   ، المفضوحة  أكاذيبهم  بغربال  الحقيقة  شمس 

المتفردة الحقيقية التى  اليحلو العشق إال لها . 
تلملم   ، محرابها  فى  األبدية  المرصودة  العاشقة  هي 
الطاغي  ألفة حضورها  العمر رفقتها فتهديها  مساءات 
فال تمللك سوى أن تستجيب لسحرها لتتوسد كتفها هي 
أول الولع واالنتماء الملتصقة بشظايا الروح الهائمة فى 
ملكوت المختلف متهمة هي بارتكاب فجيعة عشقها فال 
مهرب منها إال إليها ، مطرودة هي من رحمة القبيلة التي 
صبت عليها لعناتها ألنها اختارتها طريقا وعشقا وولعا 

الفكاك لها عنه.
بعشق العارفين الذين تهجوا أبجدية الحياة بين أحضان 
على  ال��ق��ادرة  نصوصها  المعرفة  تصادق  تشكالت 
لحم  في  بأظافرها  تحفر  التي  ال��روح،  لهيب  اختراق 
أيامها  وحده النص الحارق الخارق يهز روحها واليعود 
الملمس  المنثورة فوق صفحات  اللغة   ، كان  كما  ماكان 
الورقي الدافىء، و اللغة المتشمسة تحت الملمس البارد 

تخلبها  فال  باأللوان  صفحاته  تتشكل  الذي  لحاسوبها 
صوره البصرية والتنقاد لها قدر ماتنقاد وتنجذب بمس 
إبداع  بفيض  المتشكلة  اللغة  بحار  لكل  سحرى غامض 
بفعل  المتحرك  الحاسوب  فوق صفحات  منثور  جمالي 
زرة فأرة ماكرة ، هي كل مايدهش الروح ويطلق دهشة 
ليست  التي  المعلنة  اإلنذار  الحواس ويستنفر صفارات 
العاشق  دماغها  تالفيف  فى  لتصفر  بالضرورة سمانية 

ألسئلة لن تجد إجابة عليها مطلقا.
 ، المشفرة   ، الملغزة   ، المعرفة  اللغة   ، العارفة  اللغة 
التي  الكلمات  بحقول  المتالعبة   ، المستترة  العارية، 
حجاب  ألف  خلف  اختفت  مهما  زيفها  ويظهر  تنكشف 
وحجاب ، اللغة الرزينة العاقلة، المباركة كبركة النبيين 
فى  رامبوا  كلعنة  الملعونة  المارقة  اللغة   ، والقديسين 
أسئلة  بلهيب  المكتوية  اللغة    ، القصية  عدن  صحارى 
في  قيس  بجنون  بالعشق  الضاجة  اللغة   ، كزنتازاكي 
ابن  بفيوضات  الروحية  اللغة   ، الغابرة  العرب  صحارى 
عربي والنفري والمثنوي والسهروردي ، اللغة الباحثة عن 

روحانية الوجود لصانع الرؤى المختلفة بابلوا كويليو.
فى  ال��غ��رب  اس��ت��ش��راق  ف��ى  ال��ه��ادئ��ة  المتلفسفة  اللغة 
يريد اآلخر محوه من  كينونة وطن  والبحث عن  الشرق 
الذاكرة والتاريخ ، الممهورة بتوقيع إدوراد سعيد ، اللغة 
على  النائمة  العربية  مجتمعاتنا  وزيف  لنفاق  المخلخلة 
أطالل المجد الغابر والمشرحة بمبضع هشام شرابي، 
اللغة المتشظية في نزف الحالمات المسطرات  هدوءاً 
يحلو  ما  حسب  باآلخر  الهائمة  الكلمات  ومشاغبات 
لهن  ،الناقشات في دفاترهن إضاءتها الخالبة رغم كره  

الكارهين ورفض المتزمتين .
وطيرنا   ، تهمة  عشقها  ارتكبنا  التي  المعشوقة  اللغة 
نذرنا  أجلها  أعمارنا، من  أجلها خيارات الحت فى  من 

بخور العشق وغصنا فى مفاتن 
التي  اللغة   ، بأسئلتها  هيامنا 
هز مبدعو األرض جذع نخلتها 
ثمار  علينا  فتساقطت  العامرة 
حينا  للروح  المهدهدة  كلماتها 
سراديب  فى  بجنونها  وعربدت 
أرواح���ن���ا ع��ن��اق��ي��د ش��راس��ت��ه��ا 

وارتعشنا  والمالذ  الموطن  أخرى،وكانت  أحيانا  العنيفة 
جنسنا  بنات  باقي  ترتعش  كما  والعشق  باللهفة  أمامها 
،أمام فترينات أفخر تشكيالت الموضة وأرقى صيحات 
الحلم  وبعض  حلمنا   ، ال��وج��وه  وت��زوي��ق  تلوين  م��ارك��ات 
خطيئة بأن نرى  اآلخرين يصابون  بلوثة  عشقها ، كما 

ابتلينا بعشقك ياأجمل خطايانا  .
الذين  اآلخرين،  فى عرف  الحلم خطيئة  وبعض  حلمنا 
لم يتذوقوا رعشة عشق جمالك ولم يكتشفوا تجييرات 
بغربال  الشمس  عين  لتغطية  لحروفك  البهلوانين، 
نراك  بأن  حلمنا   ، المصالح  حسب  المتقلبة  الكلمات 
لتزرعي  القاسي  كوكبنا  فى  مكانة  وأرف��ع  قيمة  أعلى 

المحبة فى قلوب عالها صدأ الحقد والكره 
 حلمنا وبعض الحلم خطيئة فى أوطان تقتل كل األحالم 
أن يعشقك اآلخرون لذاتك وبذاتك ،فالعشق اليكون إال 
لك صافيا نقيا طاهرا الغاية فيه سوى عشقك لذاتك 

إلعالء قيم الخير والحب والجمال .
 حلمنا وبعض الحلم خطيئة أن يعشقك الجميع علّه تهجر 
أدمغتهم العناكب المعششة فى خوذات الرؤس المغلقة ، 
وأن يصاب بلوثة مّسك الجنوني كل المستسلمين لطراوة 
التحنيط المخدر للعقول ، عشقناك ياأجمل مالذ وأجمل 
ميناء وأجمل منفى ودفعنا بالكامل ثمن عشقنا لك ولسنا 

نادمين وأبدا لسنا آسفين.

متاهة السفانا

عفاف عبدالمحسن                                                                       منط��������ق الح���وار بين األنا واآلخ��ر 
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إشراف : خديجة الجداوي  

أ . محمد علي صالح إبديوي

م���ن حياتنا  وال���ت���ع���ّود  ال���ع���ادة  ت��أخ��ذ  ك���م     
العادات  من  النوع  ذل��ك  نعني  ال  وسلوكياتنا. 
نقصد  ..إن��م��ا  ال��ت��ع��ّود  م��ن  الطريقة  تلك  وال 
بهذا المصطلح : تلقي المرء شيئاً من الدربة 
فبها  أم��ره  وامتثال  الله  طاعة  على  وال��م��ران 
في  التحكم  على  القدرة  بذلك  المرء  يكتسب 
ذاته وتوجيه إرادته نحو ما يحبه الله ويرضاه 
من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.. ولعل 
الله  أن  نعلم  نحن   .. اآلن  يتضح  بدأ  المعنى 
ما خلقنا إال لغاية عظمى وهي عبادته وامتثال 
الكلفة  من  ذاته  بحد  االمتثال  هذا  أمره..لكن 
بمكان على نفٍس اعتادت االنفالت والترّوح في 
مفازة الشهوات التي تبعد بصاحبها عن الهدف 
الذي خلق من أجله .. قال تعالى : ﴿ وما خلقت 
أحدنا  تأّمل  هل  ليعبدون﴾  إال  واإلن��س  الجّن 
ما نصيب العادة واالعتياد على الطاعة وقسر 
نهٍي  عن  انتهاًء  أو  ألمٍر  امتثاالً  عليها  النفس 
في سلوكنا التعبدي ؟؟ نحن نحتاج إلى التعود 
الطاعة  على  تعودنا  حقاً  هل  الطاعة..   على 

بالصورة التي أمرنا الله بها؟؟
 ولنأخذ مثاالً بسيطاً جداً..هذه الصالة التي 
ولعلني  نصليها  كيف  الله  ي��دي  بين  نصليها 
أقترب بالسؤال أكثر فأقول : سل نفسك بعد 

فراغك من الصالة ...؟

وكيف  ع��ادات��ن��ا 
ل���ه���ا األث������ر ف��ى 

نفوسنا؟

عيسي المنوني 

  ج�اءت اإلجازة بما فيها من فراغ مغبون 
إنسان  الناس فيبحث كل  كثير من  فيه 
عما يجعل من إجازته راحة لبدنه وقلبه 
ويصرف  مريح  جميل  ج��و  م��ن  وعقله 
العقل عن الشواغل ويتعدد تعلق القلب 
عز   � الله  بمعصية  قلبه  تعلق  من  فمنا 
نسأل   � فيها  إج��ازت��ه  فيقضي   � وج��ل 
تعلق  من  ومنا  والعافية،  الهداية  الله 
والمرأة  والقصور  بالمباح كالسفر  قلبه 
من  ومنا  .....إل���خ  والس���يارة  واألوالد 
� من  � عز وجل  الله  تعلق ق��لبه بطاعة 
القرآن  وحفظ  والنوافل  الفروض  أداء 
واألذكار الشرعية وتعلم العلم ..........
أن   � وتعالى  � سبحانه  الله  أس��أل  إل��خ، 
ظليل  بظٍل  أذك��ر  ولكني  سوادهم  يكثر 
ذلك هو ظل عرش الرحمن � جل وعال 
 – النبي  عن  هريرة  أبي  حديث  وفي   �
صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم 
إمام  ظله  إال  ظل  ال  ي��وم  ظله  في  الله 
ربه،ورجل  عبادة  في  نشأ  عادل،وشاب 
قلبه معلق في المساجد، ورجالن تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه،ورجل 
امرأة ذات منصب وجمال فقال:  دعته 
بصدقة  تصدق  الله،ورجل  أخ��اف  إني 
تنفق  ما  تعلم شماله  ال  حتى  فأخفاها 
ففاضت  خاليا  الله  ذكر  ورج��ل  يمينه، 
عيناه" وقال النبي المصطف�ى إن سبعة 
عفيٌف  محٌب  بظله  الكريم  الله  يظلهم 
ن��اش��ٌئ م��ت��ص��دٌق وب���اك مصل واإلم���ام 
بعدله  والسؤال الذي يطرح نفسه أين 
بظل  أنعم  حتى  السبعة  ه��ؤالء  من  أن��ا 
حتى  الخيرات  ف��ي  وأس���ارع  الرحمن  
من  وأخ��اف  القيامة  يوم  ميزاني  أثقل 
الظَّاِلُم  َيَعضُّ  )َوَي���ْوَم  والحسرة؟  الندم 
َمَع  ��َخ��ْذُت  اتَّ َلْيَتِني  َيا  َيُقوُل  َيَدْيِه  َعلَى 

ُسوِل َسِبيالً( ]الفرقان:27[  الرَّ
َما  َعلَى  َحْسَرَتى  َي��ا  َن��ْف��ٌس  َت��ُق��وَل  )أَْن 
َلِمَن  ُكْنُت  َوِإْن  اللَِّه  َجْنِب  ِف��ي  ْط��ُت  َف��رَّ

اِخرِيَن( )الزمر:56 )روى مسلم .. السَّ
الله  أب��ي ه��ري��رة- رض��ي  و من حديث 
عنه- قال قال رسول الله – صلى الله 
اليوم  منكم  أصبح  "م��ن   : وسلم  عليه 
فمن  ق��ال   ، أن��ا  بكر  أب��و  ق��ال  صائما 
أنا  بكر  أبو  قال  جنازة  اليوم  منكم  تبع 
مسكينا  اليوم  منكم  أطعم  فمن  قال   ،
ق��ال أب��و بكر أن��ا ،ق��ال فمن ع��اد منكم 
فقال   ، أنا  بكر  أبو  قال  مريضا  اليوم 
رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ما 

اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة " 
هل تعلم أن لديك عضوا في جسدك ال 

يأخذ إجازة ؟
نعم ال يأخذ إجازة ولو أخذ إجازة ألقل 
ثانية قد تموت كل أعضاء الجسد  من 
عضو  فهو  كله  الجسم  ح��ي��اة  ب��ه  ألن 
األعضاء....   كل  بنبضه  تحيا  نابض 
ومن أئمتنا من ال يعرف اإلجازة وليست 
وال  قاموسهم  وال  مفكرتهم  في  واردة 
دواوينهم حتى قال اإلمام أحمد رحمه 
الله مع المحبرة حتى المقبرة فالمحبرة 
ال تنفك عنه ال صيفا وال شتاًء وال غيره  
الله  رحمه  الطبري  اإلم��ام  عند  وذك��ر 
وهو يحتضر حديثاً ال يعرفه فقام وكتبه 

حتى في مثل هذا الوقت..! 
وختاماً أخي المسلم ....  

أين أنت من الجنائز؟ 
أين أنت من عيادة المريض ؟ 

أين أنت من طاعة خالقك؟ 
أين أنت من جنة موالك؟ 

أين أنت من ......؟ 
رب��ن��ا ب���ارك لنا ف��ي أع��م��ارن��ا وارزق��ن��ا 

طاعتك وتقواك.

)َوَلْن  التنزيل:  وتعالى في محكم  تبارك  الحق  يقول    
ُقْل  ِملََّتُهْم  ِبَع  َتتَّ ى  َصارَىَحتَّ َواَلالنَّ اْلَيُهوُد  َعْنَك  تْرَضى 
ْبَْعَدالَِّذي  َأَْهَواَءُهم  َبْعت  اتَّ َوَلِئِن  ُهَواْلُهَدى  اللَِّه  ِإنَّ ُهَدى 

َجاَءَك ِمَن اْلِعلْم َِماَلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِلي ٍَّواَلَنِصيٍر(.
بين  كبيرة  بصورة  شاع  قد  أنه  القارئ  أخي  تعلم  هل 
المسيحي؟  الغرب  وتقاليد  ع��ادات  اليوم  المسلمين 
ال  المثال  سبيل  على  العادات  هذه  من  بعضا  فإليك 

الحصر:
 • التبرج.

 • لبس الرجل للحلي مثل الخواتم و السالسل. 
عيد  الميالد،  أعياد  السنة  رأس  مثل:  االحتفاالت   •

الحب.
•االختالط.

• التشبه بالنساء.
 • السفور وإقامة العالقات المحرمة.
• الحرية المطلقة بين اآلباء واألبناء.

نحن  نفوسنا  في  أشربت  التي  ال��ع��ادات  من  وغيرها 
والله  االع��ت��ي��ادي��ة  األم���ور  م��ن  وأص��ب��ح��ت  كمسلمين 
المسلمين  أب��ن��اء  م��ن  كثير  انسلخ  فقد  المستعان، 

ع��ن األخ���الق وال��ق��ي��م اإلس��الم��ي��ة وأب��دل��وه��ا ب��ع��ادات 
شمس  أشرقت  أن  فمنذ  الكافر،  وال��غ��رب  النصارى 
عقائدهم  اختالف  على  وأع��داؤه  علىاألرض  اإلسالم 
بأتباعه كلما  له ليال ونهارا، ويمكرون  ومللهم يكيدون 
النور  م��ن  المسلمين  فرصة؛ليخرجوا  لهم  سنحت 
إلىالظلمات، ويقوضوا دولة اإلسالم،ويضعفواسلطانه 
وتهييج  والخالعة  نشرالعري  طريق  عن  النفوس  على 
المشاهدين،وهدم  انحالل  إلى  الشهوات؛بغيةالوصول 
أخ���الق���ه���م،ودك ع��ف��ت��ه��م،وذه��اب ح��ي��ائ��ه��م،وت��ح��وي��ل 
ه��ؤالءال��م��ن��ح��ل��ي��ن إل���ى ع��ب��اد ش���ه���وات،وط���الب متع 
شيء،حتى  أي  إلى  دعوتهم  ذلك  بعد  رخيصة،فيسهل 
مشاهد  ه��و  م��ا  وه���ذا  والكفربالله  إل��ىال��ردة  ل��وك��ان 
شتى  قديماً  النصارى  استخدم  فلقد   - عياذاًبالله  
الطرق، وعانوا أشد العناء في إدخال عاداتهم المنحرفة 
اإلسالمية،  الهوية  طمس  بغية  المسلمين؛  أبناء  بين 
ولألسف قد نجحوا اآلن في مخططاتهم بأقل جهد؛ 
الحنون  األب  أصبح  ال��ذي  التلفاز  طريق  عن  وذل��ك 

لألطفال في المنازل، وعن طريق شبكة اإلنترنت. 
فعن عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن الرسول صلى 

ِبُعَنّ ُسَنَن  الله عليه وسلم قال: ) َواَلِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَتَتّ
َلْو  ى  َحَتّ  ، ِبِذرَاٍع  َوِذرَاًعا   ، ِبِشْبٍر  ِشْبًرا  َقْبلَكُْم،  َكاَن  َمْن 

َدَخلُوا ُجْحَر َضٍبّ َلَدَخلُْتُموُه(.
ولمحاربة هذه الظواهر يجب علينا مايلي:

المسلمين  نفوس  العقيدة اإلسالمية في  تأصيل   - 1
من خالل مناهج التعليم،وبرامج التربية بصفة عامة،مع 
خاصة،في  الناشئة  قلوب  في  ترسيخها  على  التركيز 

المدارس ودورالتعليم الرسمية واألهلية.
األمة  طبقات  في  الصحيح  الديني  الوعي  بث   -  2
وحرماته  علىالدين  بالغيرة  النفوس  جميعا،وشحن 

ومقدساته.
النتاج  منها  ي��دخ��ل  ال��ت��ي  التأكيدعلىالمنافذ   -  3
وغيرها؛بعدم  ومجالت  ونشرات  أفالم  من  التنصيري 
ذلك  يخالف  من  كل  ومعاقبة  بالدخول،  لها  السماح 

بالعقوبات الرادعة.
4 - تبصيرالناس وتوعيتهم بمخاطر التنصير وأساليب 
في  الوقوع  وطرائقهم؛للحذرمنها،وتجنب  المنصرين 

شباكها.
 

أي���ن أن���ا م��ن ه���ؤالء حتى 
أنعم بظل الرحمن ؟                                          

خديجة  الجداوي 

أن  عنهما  اللّه  رضي  عمر  ابن  عن 
إذا  اليتيم  )إن  قال:  اللّه ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
الرحمن  ع��رش  لبكائه  اه��ت��ز  بكى 
يا  لمالئكته:  تعالى  ال��لّ��ه  فيقول   ،
مالئكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم 
فتقول  التراب  في  أباه  غيبت  الذي 
المالئكة ربنا أنت أعلم  فيقول اللّه 
تعالى لمالئكته: يا مالئكتي اشهدوا 
أن من أسكته وأرضاه أنا أرضيه يوم 

القيامة(.

دم�����وع   ال��ي��ت��ي��م   تهز 
الفهم عرش الرحمن  ، ه��ذا  أم��ٌر غريب حّقا  إن��ه     

بعض  من  اإلس��الم  لشعائر  المغلوط 
بالطاعات  يعملون  أبناء اإلسالم، فال 
إال في مواسَم معّينة فإذا انتهت رجعوا 
لما كانوا عليه ، فأين آثار الصيام التي 

تركها في نفوس الصائمين؟
 أي���ن ال��ت��ق��وى، وال��ت��ض��ح��ي��ةُ وال��ص��ب��ُر 
والموّدُة والعطُف والتعاوُن، أين النظاُم 

والمحافظةُ على الوقت؟.
أيها ال��ك��رام، ه��ذا ن��داء ِم��لْ��ُؤه العطف 
وال��ح��ن��ان، إل���ى ال��ذي��ن ع��زم��وا على 
رمضان  بعد  المعاصي  إل��ى  ال��ع��ودة 
قصير،  فالعمُر  تعالى،  الله  يتقوا  أن 
العيش  أّن  وليعلموا  واآلجال محدودة، 
وهو  الرغيد،  العيش  هو  الطاعة  في 
تعالى  ال��ل��ه  وأن  السعيد،  ال��ب��رن��ام��ج 

فيه  ل��م��ا  إال  أم����ًرا  علينا  ُي���وِج���ُب  ال 
يحّرم  وال  واالطمئنان،  السعادة  م��ن 
المفاسد  من  فيه  لما  إال  شيئا  علينا 

والُخسران.
مكتسبات  على  وحافظوا  الله،  فاتقوا 
رمضان،  في  اكتسبتموها  التي  الخير 
وعيشوا  الخير،  أع��م��ال  ف��ي  وزي���دوا 
صالحة،  رُفقة  ومع  صالحة،  بيئة  في 
واط��ل��ب��وا ال��ع��ل��م ال��ش��رع��ي، وح��ّس��ن��وا 
مستواكم العلمي في الدين، وال تكتفوا 
تعلمُتُموها  التي  القليلة  بالمعلومات 
الله  ال��م��اض��ي، فقد ق��ال رس���ول  ف��ي 
ِإَليَّ من فضل  العلم أَحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:" فضل 
ومعنى   .) م��س��ل��م  ال��ع��ب��ادة")ص��ح��ي��ح 

الفضل: الزيادة
 ختاما ... أيها الطائعون الثابتون على 

الظاهرة  عالجوا  بعد رمضان  الطاعة 
بواجب  وال��ق��ي��اِم  بالتناصح  السابقة 
واألسلوِب  بالحكمة  الله،  إلى  الدعوِة 
استطاعته،  ق���در  ع��ل��ى  ك���ٌل  األم���ث���ل، 
ف����زوروا ال��ذي��ن ت��رك��وا ال��ط��اع��ةَ بعد 
الطيبة،  بالكلمة  وانصحوهم  رمضان، 
رسول  قال  فقد  النافعة،  واإلرش��ادات 
بك  الله  يهدي  ألن  الله  فو  الله ملسو هيلع هللا ىلص:" 
َعم"  النَّ واحًدا خيٌر لك من ُحْمر  رُجالً 
متفق عليه ..  وقال صلى ملسو هيلع هللا ىلص" من دّل 
رواه  فاعله"  أج��ر  مثُل  فلُه  خير  على 
مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم:" ال 
تكونوا عوَن الشيطان على أخيكم" رواه 

البخاري.
" وفقنا الله لطاعتِه واجتناِب معصيته 

حتى نلقاه وهو راض عنا ".

مواسمَ معّينة للطاعات ...

مُتنصرون بال تنصير!

ال  حقيقةٌ  الحسَد  أن  ال شك    
ذلك  أث��ب��ت  وق��د  منها،  م��ن��اَص 
ال���ق���رآن وال��س��ن��ة وت��دخ��ل فيه 
العين، والعين حق، لكن المشكلة 
أن ب��ع��ض��ه��م ت��ل��ّب��س ب���ه ال��وه��م 
فأصبح يظن أنه مصاب بالعين 
أخفق حّول  فكلما  كل شيء  في 
للعين  التحية  مع  اإلخفاق  هذا 
عمله  في  فشل  وإذا  والحسد، 
فألنه مصاب بالعين من حّساده، 
وإذا رسب في دراسته، فالسبب 
شياطين اإلنس، فهو عند نفسه 
من  منعوه  أعدائه  لكن  عبقري 
النجاح. وهذا الصنف من الناس 
وهم  الشيطان،  عليهم  ضحك 
ل��ه،  حقيقة  ال  وه��م��اً  يعيشون 
المسلمين  م��ن  العالم  فأذكياء 
ولم  النجومية  بلغوا  وغ��ي��ره��م 
فالشافعي  الوهم،  هذا  يعيشوا 
واب��ن تيمية واب��ن خ��ل��دون واب��ن 
رش����د وس����ق����راط واي��ن��ش��ت��اي��ن 
أن  على  التاريخ  أجبروا  ونيوتن 
يخلد أسمائهم، ولم يشتكوا من 
المرضى  ولكن  والعين.  الحسد 
بوهم الحسد هم أشبه بما قال 
غوته: »إن الدجاجة حينما تقول 
تبيض  أن  وت��ري��د  قيط  ق��ي��ط.. 
قمراً  تبيض  س��وف  أن��ه��ا  تظن 

سّياراً " .
مجتمعنا  في  الناجحين  ورأي��ُت 
شقوا  ق��د  أنفسهم  م��ن  واثقين 
بثبات  ال��م��ج��د  إل���ى  ط��ري��ق��ه��م 

ولكن  التخصصات،  ك��اف��ة  ف��ي 
األغبياء والحمقى بقوا في آخر 
الصف بحجة أن الحسد والعين 
أصاباهما ولم يصيبا غيرهم من 
الالمعين. قابلُت طالباً رسب في 
ما  فسألته  مرات  عدة  الجامعة 
قال: محسود أصابتني  السبب؟ 
العين، فقلت له: إخوانك األربعة 
وك��ان��وا  ممتاز  بتقدير  نجحوا 
المحسود  الوحيد  وأنت  األوائل 
تركت  أن��ك  السرَّ  لكن  ال��راس��ب 
الجامعة  عن  وتغّيبت  المذاكرة 
ون��م��ت ف���ي ال��ف��ص��ل وض��ّي��ع��ت 

الكتب.
 3% الله  رزقهن  النساء  وبعض 
وجوههن  ويغطين  الجمال  من 
خوفاً  وأخواتهن  أمهاتهن  عند 
م��ن ال��ع��ي��ن، ال��ل��ه أك��ب��ر ي��ا فتاة 
في  ح��ام��ل  وبعضهن  ال��غ��الف، 
أخفين  وق���د  ال��ت��اس��ع،  ال��ش��ه��ر 
ذلك عن الجدة خوفاً من العين، 
الوليد  ب��ن  خالد  ستلد  وكأنها 
أن  والحقيقة  الدين،  ص��الح  أو 
منا،  الكثير  على  لعب  الشيطان 
أما  والحمقى.  األغبياء  خاصة 
لعبوا  فقد  والعباقرة  األذك��ي��اء 
وان��ت��ص��روا  الشيطان  على  ه��م 
عليه ونجحوا؛ ألنهم لم يصدقوا 
األوهام، ورجائي أن يخرج هؤالء 
من  والموسوسات  الموسوسون 
زنزانة ا لوهم ويمارسوا أعمالهم 
األم��ة  وي��ري��ح��وا  سجّيتهم  على 

النفسية  أم��راض��ه��م  ن��ش��ر  م��ن 
وكلما  ال��وه��م.  على  المعتمدة 
ما  وسألته  فاشالً  بليداً  رأي��ُت 
سبب هذا اإلحباط؟ أجابني بأنه 
َمْن  ل��ه:  فأقول  بالعين!  مصاب 
هذا الغبي األحمق الذي أصابك 
أعجبه  ال����ذي  وم���ا  ب��ال��ع��ي��ن؟! 
الموهوبين  ت��رك  كيف  ف��ي��ك؟! 
إلى  طريقهم  يشقون  والالمعين 
ال��ج��وزاء وق��ص��دك أن���ت؟! وإذا 
تساقط شعر امرأة بمرض حّمى 
الوادي المتصدع ادعت أن العين 
وقد  دّمرها  والحسد  بها  ألّمت 
بنت  ب��وران  الله شعر رأس  سلّم 
الحسن بن سهل أجمل امرأة في 

الدولة العباسية.
وب��ع��ض ال��ط��ال��ب��ات ان��زوي��ن عن 
من  ال��خ��وف  بحجة  زم��ي��الت��ه��ن 
طالب  يستطع  ل��م  وإذا  العين. 
بمرض  إلصابته  ال��ق��رآن  حفظ 
ح��ارس  أن  زع��م  البقر!!  جنون 
المدرسة أصابه بالعين.. فكيف 
أهل  ونحن  العين  بنا  ان��ف��ردت 
اإلي��م��ان وال���ق���رآن، ول���م تصب 
العيُن أعضاَء وكالِة »ناسا« الذين 
هندرد  الفضاء  مركبة  أن��زل��وا 
ال��م��ري��خ؟  س��ط��ح  ع��ل��ى   )66(
الوهم(   )ضحايا  باختصار  إننا 
الوهم وتوبوا  فأريحونا من هذا 
من هذه الوسوسة واهجروا هذه 
الظنون    )وعلى الله فتوكلوا إن 

كنتم مؤمنين(.

الحسد والعين حجة  الفاشلين ...
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مهام واختصاصات
األجهزة  تفعيل  قسم  إدارة  زارت  فسانيا  صحيفة 
الالسلكية بجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، والتقت 
  ": بقوله  للصحيفة  بدأ حديثه  ال��ذي   العبيدي  محمد 
 ، ليبيا  في  أمني وضبطي  جهاز  أول  يعد  الجهاز  هذا 
فقد تأسس في 8-8-1981 م قبل أن يتأسس جهازي 
الجيش والشرطة " ويضيف مستدركاً "ورغم ذلك فقد 
صدر قرار أعتبره مشروعا فاشال ألنه قضى بحل جهاز 
الحرس البلدي ، وهذا لم يلق قبول من أي عضو في 
الحرس البلدي في ليبيا كلها شرقا وغربا وجنوبا ألن 
الغرض من إصدار القرار كان في نظري إنهاء الجهاز 

وسيطرة المجالس المحلية عليه....!!! 
الحرس  " جهاز  العبيدي  قال  الجهاز  وعن بعض مهام 
تتحرك  ، فال  للدولة  األساسي  المحرك  يعتبر  البلدي 
من دونه وإن اختصاصات الحرس تبدأ منذ والدة الطفل 
حتى دخوله القبر ، فعندما يتوفى اإلنسان يتولى جهاز 
 ، الوفاة  حالة  تسجيل  على  اإلش��راف  البلدي  الحرس 
واستصدار إذن بحفر القبر في المقبرة التي يخصصها 

عضو الحرس البلدي .
المراكز  ك��ل  ن��راق��ب  رق��اب��ي  كجهاز  ن��ح��ن    " ويضيف 
والعيادات الصحية الخاصة والعامة والسجالت المدنية 
والمياه  الصحي  والصرف  العامة  والطرق  يتبعها  وما 
والمصانع  الغذائية  والصناعات  والبيئة  التلوث  وأيضا 
العمراني  والتخطيط  التجارية  وال��رخ��ص  وال��ت��ج��ارة 
أيضا  نشرف  ونحن  التجاري  والغش  العشوائي  والبناء 
وملبس  ومشرب  أكل  من  القياسية  المواصفات  على 
وغيره وأيضاَ التعليم الحر والعام وحتى المالبس التي 

أنواع  فهنالك  مواصفات خاصة  لها  األس��واق  في  تباع 
تسبب أمراضا مسرطنة وأنواع حساسية وهنالك أنواع 
تصنع من مخلفات النفايات يتم جلبها من الخارج فنقوم 
تجارها  وم��ن  مصدرها  من  لنتأكد  متعددة  ب��دوري��ات 
للمدينة  دخولها  ليتم  عليها  والموافقة  جودتها  ودرجة 
بنغازي،  يومية وعامة على مدينة  بدوريات  نقوم  "نحن 
،كما  بالمدينة  العامة   الطرقات  على  بالتفتيش  ونقوم 
يعتبر من ضمن  مهامنا العمل على  جمع أموال الدولة 
من ضرائب ومخالفات وإجراءات ،وإيداعها في الخزانة 
الحمالت   "  : أن  مؤكدا  العبيدي   : وأض��اف   ." العامة 

المخالفين كل  جمع  حتى  مستمرة  تزال  ال  والدوريات 
wwوضبط كل المواد منتهية الصالحية التي تستعمل 
والمخابز  الصحية  والمراكز  الطبية  المختبرات  في 

ومحالت المواد الغذائية داخل مدينة بنغازي
 طبيعة العمل اليومي

ثم وضح العبيدي للصحيفة بعض من طبيعة العمل 
اليومي لجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي فقال

: بحكم ظروف العمل في المدينة، تم تقسيم العمل 
بين غرفتين حسب حجم العمل وكثافته. الغرفة األولى 
غرفة عمليات غرب بنغازي والثانية غرفة عمليات شرق 
المراكز  على  الدوريات  قوة  نوزع  اآلن  ونحن  بنغازي، 
للغاية، وسبب ضع بنغازي ضعيفة  فاإلدارة في مدينة 
wف الجهاز ومحاولة شل حركته يأتي من كبار التجار 
ألن بقاءه يتعارض مع مصالحهم خاصة في ظل ظروف 

االنقسامات وكثرة الحكومات فال حسيب وال رقيب "
الحرس  جهاز  نشاطات  من  بعض  على  العبيدي  وأكد 
بعدة  نقوم  نحن   " فقال  بنغازي  في  اليومية  البلدي 
التالفة  الغذائية  ال��م��واد  جمع  منها  متنوعة  دوري���ات 
واألدوية منتهية الصالحية وأيضا على المخابز الواقعة 
الدفاع  مع  مشتركة  أعمال  وهنالك  المدينة  نطاق  في 
المدني والكميات ال تعد وال تحصى وقد ضبطنا أحد 
عديد  وضبطت  الخبز  رغيف  تبيع  التجارية  المحالت 
المخالفات ومنها ارتفاع أسعار الرغيف وعدم استعمال 
الغربال وعدم التقيد بالميزان وانعدام النظافة العامة 
واالشتراطات الصحية داخل المخبز وأيضا عدم وجود 
شهادات صحية للعاملين وأيضا وجود مخابز ال تعمل 
اتخاذ  وتم  الدقيق  من  لحصتها  استالمها  من  بالرغم 
اإلجراءات الالزمة ضدها وقمنا أيضا باإلشراف على 
نقابة  إش��راف  مع  بنغازي  مخابز  على  الدقيق  توزيع 
م��س��ؤول صرف  م��ع  األغ��ذي��ة  على  وال��رق��اب��ة  المخابز 
ألف   20 الدقيق  كمية  ووصلت  المخابز  على  الدقيق 
كيس دقيق حسب الحصة المقررة لكل مخبز والمعتمدة 

بمعرفة نقابة المخابز.  
بنغازي:"  في  البلدي  الحرس  جهاز  أن  العبيدي  وبين 
الجمعيات  على  التموينية  السلع  توزيع  على  يشرف 
االستهالكية، ويتابع بشكل يومي لتكون أسعار البيع على 
فقد  االقتصاد،  وزارة  من  المقرر  الشراء  سعر  حسب 
المدينة  في  الجمعيات  على  التموينية  السلع  توزيع  تم 
وتم ذلك بإشراف دورية من الحرس البلدي وعن طريق 
وطماطم  وسكر  أرز  وه��ي  األس��ع��ار  م��وازن��ة  ص��ن��دوق 
وزيت وبالنسبة للتفتيش على الصيدليات والمختبرات 
ألخرى  فترة  من  فيكون  الصحية  والمراكز  والعيادات 

فاألغذية يتم إتالفها فورا
إمكانيات ضعيفة 

وعن شح اإلمكانيات وفقرها قال العبيدي :" لدينا فقط 
تستغل  وإدارة   ، ج��داً  متهالك  ومركز  س��ي��ارات،  عشر 
للخدمات  مبنى  فيه  الرئيسي  مقرها  ،ليكون  مدرسة 

وأضاف :" نحن تنقصنا عدة أشياء منها المقر المؤهل 
المقر  وس��وء  اإلمكانيات  قلة  من  نعاني  إدارة  ليكون 
ونقص في المركبات ونقص في األثاث المكتبي وحتى 
الخاص ومجهوداتنا  القرطاسية نشتريها على حسابنا 
السيارات  وتنقصنا  الموظفين  وتبرعات  الشخصية 

والسالح بحكم ظروف المدينة
أزمة األدوية منتهية الصالحية

وقال العبيدي:" هناك كميات هائلة من األدوية منتهية 
الصالحية ، وهذه األدوية ال نستطيع إتالفها والسبب 
لمحرقة  ويحتاج  بالحرق،  تتم  اإلت��الف  طريقة  أن  هو 
مخصصة معروفة بصديقة البيئة ومكان هذه المحرقة 
اآلن في داخل منطقة االشتباك وهذه كارثة كبيرة ألن 
األدوية تقدر بالمليارات "وال توجد أماكن أو مخازن تتبع 
كان هنالك  فترة  يتم ضبطه فقبل  ما  لتخزين  للحرس 
النفوس  من  فاعل  بفعل  مقرنا  من  قريب  ألدوية  حرق 
الضعيفة واآلن نحاول إتالف ما يمكن إتالفه في الليثي 
والهواري وبوعطني والقوارشة وسيدي فرج ، وقد قام 
رجال جهاز الحرس بمجموعة شرق بنغازي في الفترة 
مجموعة  خاللها ضبط  وتم  تفتيشية  بحملة  الماضية 
من المختبرات تستعمل معدات طبية منتهية الصالحية 
وتم التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة نحن نحاسب 

كل المخالفين بالسجن حسب نوع مخالفته "
                                كلمة أخيرة

فسانيا  صحيفة  العبيدي  شكر  أخيرة  كلمة  وفي 
وأضاف : متمنيا  :" أن يوحد جميع رجال جهاز الحرس 
رئاسة واحدة وقوية وذلك  ويبقى تحت   ، ليبيا  البلدي 
أو جهة معينة ولن  ليبي دون قبلية  لخدمة كل مواطن 
نكون إال حماة للوطن والمواطن ولسنا َعًصا لضربه ".

جهاز الحرس البلدي بنغازي ...  إمكانيات قليلة وأداء مميز

 محمد العبيدي لفسانيا: نتمنى 
البلدي  الحرس  جهاز  يوحد  أن 

ليبيا  

:

 أهم المخالفات: ارتفاع األسعار، 
ع���دم اس��ت��ع��م��ال ال��غ��رب��ال، ع��دم 
التقيد بالميزان، وانعدام النظافة 

:
  ال����ح����رس ال���ب���ل���دي ال��م��ح��رك 
األساسي للدولة وقرار حله قرار 

:

 تسير الحياة في معظم أحياء مدينة بنغازي وضواحيها، بشكل عادي وطبيعي 
وهادئ أيضا، رغم صخب القنابل الصماء، وضجيج األسلحة والمفخخات العمياء 
التي تحصد بشكل يومي تقريبا أهلها وناسها المدنيين فيهم والمقاتلين، المذنبون 
واألبرياء على حد سواء في وسط هذا التوتر الذي تعايش معه بشكل غريب رجال 
البلدي في مدينة بنغازي فصمموا على تقديم الخدمة للمواطن،  جهاز الحرس 

رغم  كما يجب،  أعمالهم  إصـــرارًا إلنجاز  زادتــهــم  والتي  اإلمكانيات،  وقلة  رغــم شح 
إقرارهم بأن ما يحدث من حولهم ويعيشون فيه وإن تعايشوا معه لكنه يبقي سببًا 
بــأداء عملهم على أكمل وجــه، حتى وإن حــاول الرجال  مباشرا يحول دون قيامهم 
المواطن  أمــن  على  ليحافظوا  والشخصية  الــذاتــيــة  مجهوداتهم  على  االعــتــمــاد 

االقتصادي والصحي والغذائي في مدينة بنغازي.

لدينا عشر سيارات فقط، ومركز 
متهالك جداً

:

متابعة: مبروكة عبدالسالم 
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آه يا الغال
 يا ضحكة مليانة دفا

ويا قلب من يوماً عرفته...
لقيت نبضاته وفا

هالدنيا  ك��ل  م��ن  الوحيد  أن��ت 
فهمني

واحتضني
وكيف تبعد يوم عني ؟
كيف تزعل يوم مني ؟

واالّ تهجر وتخاصمني 
يا الغال ؟

الال
وال

وألف الااااا
**    

آه يا الغال ..
لو تعرفي 

قديش شوقي ليك شاغلني  
 و شاعلني بحريق

لو تعرفي 
قديش يعني الشط والمرفأ

لمن كيفي غريق
لو تعرفي
لو تعرفي

بيني و بينك
كيف قطعوها الطريق

كنِت اختلقتي ألف عذر وعذر 
يغفر هالغياب

يصورلك معاناتي
ويرسم لك حكاياتي

ويشرح هالعذاب
يا كّل نبضة في عروقي

تلهج باسمك
و ترويني بشراب

يا كّل نسمة مساء
يا كل دمعة أسى

يا كّل لحظة من السنين
وكّل حرف من الحنين
جابه شاعر في كتاب

يا الغال
يا ضحكة مليانة دفا

مِن )ديوان المحكي(

  ■  الشاعر : عمر عبد الدائم 
ص���ف���ح���ة ت��ه��ت��م 
الشعبي  بالمأثور 
ذاك   ، ال��ج��م��ي��ل 
ال���ك���ن���ز ال���ه���ائ���ل 
م������ن ال���ح���ك���م���ة  
الكلمة  والموعظة 
وغناوة  والقصيدة 
العلم ، ضمة القشة 
وجميل  وال��ش��ت��اوة 
 ، والقصيد  النسج 
ال��م��س��اء لكم  ه��ذا 
ما  انتظار  في  وأن��ا 
س��ت��ج��ودون ع��ل��ّي 
به .. 

التراثية 
 ■ الشاعر :علي شحات 

ريم اوعار للقانص طريدة ... ننظر فيه رايض ف الوهام
مانس غير مانيتي انصيده ... كان حالل كي صيده حرام 

ويش انريد في لوعه جديده ... يكفي جرح نازف علي الدوام 
طرف انظري شوره طاش بيده ... نظر جهام غاشية الظالم 

وعاد العطر يغشاني رويده ... رويده لي سارقته انسام 
خال العين نظرتا قصيده ... فيه تقول ترمي في سهام 

توقت شمس تشكع في جليده ... وجهه تاق كاسيه ابتسام
شال اميام نظرن شريده ... نا من قبل نعرف هالميام

جيت اتقول حادر تبي هويده ... وين اقربت خانني القدام 
بقيت اتقول حارنتبي قعيده..ساعه عرض وحشود وزحام 
وهو بخطاه كي يدنا ايزيده ...نبض القلب من رق العزام

يرجف تم من خضه وريده ... يقحش قحش ماعانه لجام
قطعت الشك هدا اللي نريده .. حن الله جابنه اقسام 

هدا داي ولجرحي ضميده ... جا من غير موعد العالم 
جا ملهوف شوقه هو قليده ... كي مابي طير الشوق حاك

اضحك وضحكت مي ساعة نقيدة .. يوم الفرح تنكب ياحشام
همس لي همس بنغمته الفريده ...قال سالم رديت السالم 

ايدي بشوق كي مديت ليده ... طار النوم ثاريته منام

أضحك وأضحكت 

واْن��ُت��و  ِل��ْي��د  ون��ا  نَظْرها        واْن��ُت��و  الَعْين  ن��ا 
لصاِبْع.

اْتِصْيف  بالَكم  مَطْرها      واْن��ُت��و  َل��ْرض  ون��ا 
المراِبْع.

� � �
هر  ِان كان َربِّي َعَطاك           يِعْيَنك َعلَى الدَّ

ِدْيمة.
تَولِّي  َع��ْوج��ا  ِاْي���َدك        من  َعَصاَتك  ت��ْرِم��ي 

سِقْيمة.
� � �

ما  َشّيَعت  َوْي��ن  الَعَراِقْيب          ْط��وال  االِب��ل 
ْتواطي.

ت��ْط��ِوي ال��وَط��ا َط��ّي ف��ي َطّي      َط��ّي��ة طِويل 
الْبَساطي.

� � �
ِزْيدي  ويُقول  الجال        واِسع  َعلَْي  ي  اْمَصبِّ

بلُوله.
جاْرهم  غاب  وان  َجْيعان       كان  اللي  َيْشَبع 

يرسلُوا له.

السكوتي تحته كوتي:رباعيات 
 وهي تعني أن الشخص دائم السكوت 

هو الشخص الذي عنده "بالوي" 
   كل قصة تحتها غصة :

وتعني نفس المثل األول
 ماقالوا طق إال ماحق:

يكون  ي��ق��ال  ال���ذي  ال��ش��يء  أن  تعني 
صحيحا

 الربيع من فم الحوش يبان :
وحسن  الجيد   الشخص  أن  معناها 

الخلق يكون معروفا. 
 ياحوش هلي ماعليك غنوة:

تعني أن بيت األهل الغنى عنه
 جعنك يامادي بين جاي وغادي:
لنفس  يذهب  ال��ذي  الشخص  وتعني 

المكان ويرجع له
 كل فقعة بترفاسة:

وتعني أنه ليس كل شيء يتمناه المرء 
يناله ويلقاه في وقته. 

من  هّمك  ال��ن��اس  بهم  ياشاقي   
شاقي بيه:

في  نفسه  ُيشغل  الشخص  أن  وتعني 
قضاء أمور الناس وينسىنفسه. 

األمثال الشعبية

ال��زاوي��ة من صفحتنا  ه��ذه    الزالنا في 
أل��وان  م��ن  ج��دي��دا  لونا  نتناول  التراثية 
حد  ال  واس��ع  بحر  وه��و  الشعبي  الشعر 
بيت  أو  الطبيلة  عن  اليوم سنتحدث  له، 
الطق وهو لون من الشعر الشعبي، عبارة 
لها  أو تقصر،  عن قصيدة شعبية تطول 
تدور  ال��ذي  المحور  بمثابة  هي  الزم��ة، 
أو   ، للقصيدة  المتعددة  األب��ي��ات  حوله 
األغصان كما يسميه الشعراء والعارفون 
في  تكون  ما  غالبا  هي  بالشعرالشعبي، 
في  أي��ض��اً  وت��ك��ون  والتشبيب،  ال��وص��ف 
أغ����راض اج��ت��م��اع��ي��ة، وه���ي ت��ق��دم في 
مناطق  في  وخاصة  األف���راح،  مناسبات 
مناطق  وف��ي  وال��وس��ط،  الغربي،  الجبل 
شرق ليبيا مثل منطقة أجدابيا، وسلوق، 
وال��ج��ب��ل األخ��ض��ر،وم��ن��ط��ق��ة ال��ب��ط��ن��ان 
فهي  ال��ش��ط��رات،  فيها  تتعدد  والزمتها 
ث���الث ش��ط��رات أو أك��ت��ر خ���الف ضمة 
شطرتين  من  الزمتها  تكون  التي  القشة 

اثنتين فقط .
ومثال بيت الطق :

 = وتجم  تنزح   = علم  غيات  من  عينى   

وديمة ديمة تشغل في  وعقلى فابت فيه 
وتم =غير ايخمم = مالشوق اللىجارعلي

 ولكن عندى فيه عشم = وعزيز ايهم = 
امعايا ما يبخل في شي

إي��ق��اع الصفرة  ع��ل��ى  م��ل��ح��ون��اً  وي��ق��دم   
والعودة، ويسمى عندهم طبيلة ، أو بيت 
والتشبيب  الوصف  أغراضه  وم��ن  ط��ق، 
واالجتماعيات ،ويصاحب الشاعر ردادة، 
أوخماسة أو رباعة كما يطلق عليهم ،وهم 
في العادة اثنان من الذين لهم قدرة على 
حفظ بيت الالزمة ،بمجرد أن ينطق به 
الشاعر، كذلك يشترط فيها حسن األداء 
وجمال الصوت، فهم عبارة عن مجموعة 
هو  بلحن  الالزمة  البيت  تعيد  صوتية، 
نفس اللحن الذي يتباين بين شاعر وآخر 
 وال��ط��ب��ي��ل��ة أو ب��ي��ت ال��ط��ق ف��ي األص��ل 
أغراضها،  اختالف  على  شعبية  قصيدة 
مصاحبة  أو  لحن  دون  الشاعر  يقولها 
هده  وف��ي  ردادة،  وب��ال  وال��ع��ود  الصفرة 
الحالة تعرف باسم )بيت أجواد ( وخاصة 
أو  االجتماعية،  األغ��راض  في  كانت  إذا 

الوصف أو في الحماسة والفخر.  

   بيت الطق / الطبيلة:
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إشراف: محمد السنوسي الغزالي

دد
لع

رةا
ـو

ـــ
ـــ

صـ

ان���ق���ط���ع���ت   -1  
ال�����خ�����دم�����ة ه����ذه 

من  ساعة  كل  المتكررة  الرسالة  هي 
التلتقط  ل��ات��ص��االت.  ليبيا  ش��رك��ة 
أنفاسك لتلملم حروفك وأنفاسك حتى 
تغادرك الخدمة في بعض دول العالم 
ال��ش��وارع  ف��ي  بالمجان  م��ش��اع  ال��ن��ت 
الطلق  والهواء  والحدائق  والمنتزهات 
ونحن ندفع والنتلقي خدمة. لكنك قد 
تهدأ إذا تذكرت أن وطنا برمته منقطع 
الخدمة على جميع األصعدة بما فيها 

النسيم النقي.
2 - إذا أردت أن تقضي عما أو تطبع 
كتابا أو تطبب أحدا! و تنال حقا)انتبهوا 
تنال حقا !! ( فعليك بثاثة: بالعاصمة 
أولجان اإلذالل أوضلع في شلة األنس 

والطبطبة الناعمة !
3 - قالت لي طفلة في أحد المنتزهات 
ال أعرفها مانبيش الحرب ياعمي! لم 
األكبر منها  بعقلها  الطفلة  تتلقى هذه 
عن  تعبيرا  م��ن��ي  ش��اف��ي��ة  إج��اب��ة  أي 

عجزي الموجع. لها با شك .
 المحصلة قلت بيني وبين نفسي

-حتى أنا مانبيها ياطفلتي!

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـل
خــ

ـد 
م

الشاطئ غنيمة  "عدسة حامت الصالح"

رؤى
  1 - شعرُت بالغياب، وحلمُت 

بآخرِ من ضّمهم إليه.
الباطُن  عقلُك  يمنُحك  قد   -  2
فرصة، ِللقاِء من ضّمهم الغياُب 
نهايةً  يمنحك  ل��ن  ل��ك��ن��ُه  إل��ي��ه، 
مختلفة، فالموُت يتكررُ حتى في 

الحلم.
3 - ُكنت قد أسميته "لوسيال"، 
بالفرنسية،  "ال��س��م��اء"  المعنى 
فيها  ي��ح��دق  ك��ان  ال��ت��ي  السماء 
ب���اس���ت���م���رار، ك����ان ع���ج���زه عن 
وبالرغم  ج��دا،  موجعا  التحليق 
م���ن اس��ت��م��ات��ت��ي ف���ي م��ح��اول��ة 

مساعدته لم أفلح.

     إلى  بنغـــازي
     ل���م أك��������ن أع���رف 
بنغازي إال على الخارطة 
وأنها المدينة الثانية في 
 ( العاصمة  بعد  ليبيا 
ط��راب��ل��س( ، وأن��ه��ا تقع 
ف���ي ال���ش���رق ع��ل��ى بعد 
تقريباً  متر  كيلو   500
ع����ن م���دي���ن���ت���ي س���رت 
وحتى أكون منصفاً أنني 

أعرف أهلها في التساؤل يقولون ) كّنك( وليس 
) خيرك ( كما نقول نحن في غرب ليبيا.

يكون  الثانوية  نتيجة  ع��ن  اإلع���ان  بعد  وع���ادة   
حسب  الجامعية  للكليات  التنسيب  عن  اإلع��ان 
تم  وق��د   ، التعليم  أم��ان��ة  تضعها  التي  الضوابط 
تنسيبي وعدد من زمائي بسرت إلى كلية القانون 
جامعة قاريونس ببنغازي ، ولهذه المرحلة لم يعد 
عند  فعا  كما  هناك  إل��ى  مرافقتي  أهلي  بوسع 
االنتقال من هراوة إلى سرت وذلك لبعد المسافة 
واختاف البيئة البدوية عن البيئة الحضرية ، لذا 
وليظا  بنغازي  إلى  أغادرهما  أن  عليَّ  لزاماً  كان 
لوحدهما في سرت وليس في هراوة ، وهذا األمر 
حيث  ج��داً،  كثيراً  كثيراً  اليوم  عليه  أتأسف  الذي 
كان باإلمكان إعادتهما إلى مسقط رأسيهما وأهلهم 
ورفاقهم ومرعاهم وشياههم بدالً من انزوائهما في 
قدر  ولكن  س��رت  بحر  شاطئ  على  صقيعة  شقة 
الله وما شاء فعل ، لم أكن أعرف أحدا في مدينة 
بنغازي إال عم لي ُيقال أنه يقيم هناك، استأجرت 
مع زمائي سيارة أجرة ، حملنا أوعيتنا في حقائب 
المشرق  شطر  وجوهنا  ويممنا  الحجم  متوسطة 
بنا  توقفت  الغربة  وبعد ساعات طوال على طريق 
التاكسي أمام بوابة كبيرة وطلب منا السائق النزول 
على الطريق العام في مدخل بنغازي ؛ ألن س�يارات 
األجرة العام�ة ال يسمح لها بالدخول، ولجنا بوابتها 
نفسي  وج��دت   ، بأنفسنا  التعريف  بعد  الرئيسية 
في عالم فسيفسائي جديد ال عهد لي به، شباب 
يبيع   ) الكافتيريا   ( اسمه  كبير  مكان  يضحكون، 
المأكوالت والمشروبات ، شباب يتحدثون ويتمشون 
بعيْني  به، جلت  أمر كذلك ال عهد لي  مع فتيات، 
في فخامة المكان ، كنت فرحاً ومصدوماً في آٍن 
طيبة  شخصية  استقبلتنا  العامة  ب��اإلدارة  واح��د، 
المجتمع  ومعنى  الصغير  غربة  معنى  تقدر  مرحة 
المسجل  البرغثي(  عمر   ( األستاذ  إنه  الجامعي، 
رّح��ب   ، 1979-1980م  السنة  تلك  ف��ي  ال��ع��ام 
الطلبة  بيت  بقاطع  اإلقامة  إج��راءات  لنا  وأتم  بنا 
القانون،  كلية  إلى  وأحالنا  )ب(،  الجامعي  بالحرم 
استقبلنا هناك أيضاً ش��خص بش�وش لم يبدو من 
لكنته أنه شرقاوي، فهو يقول م�ثلنا ) خيرك( وليس 
مسجل   ) الوحيشي  ) حسني  األستاذ  إنه  )كنك(، 
لنا هو كذلك  أتمَّ  الزاوية،  القانون من مدينة  كلية 
األول،  بالفصل  تسجيلنا  وتم  الدراسية  اإلجراءات 
وال��دي  أح���وال  على  بالهاتف  باالطمئنان  ع��دت 
رويداً  ، وصرت  بسرت  جارنا  عن طريق  ووالدتي 
وليس  العلم  قوامه  جديد  بمجتمع  اندمج  روي��داً 
للطوابير  مكان  فيه  يعد  لم  مجتمع   ، الدم  عاقة 
الغليظة، يمكني أن  والعصي  الصباحية واألناشيد 
أحضر المحاضرة ويمكني أن أنام ، لكنني اخترت 
الحضور في بعض المواد التي استهوتني وال أحضر 
، أختتم  في مواد أخرى؛ كمادة ) أحكام االلتزام( 
الفصل بنجاحي في كل المواد ، لكن أحد زمائي 
فيه  يطلب  الكلية  بلوحة  إعان  هناك  أن  أخبرني 
الدستوري  القانون  مادة  أستاذ  إلى  الحضور  مني 
مشاعر  انتابتني   ،  ) آنذاك  الجماهيري  النظام   (
وطرقت  الله  على  توكلت  لكني  والتوجس  الخوف 

باب مكتب أستاذي الدكتور الجليل 
) المدني الصديق( ، رحب بي وأجلسني على مقعد 
على  تحصلت  أنني  أفادني  وثناء  نصح  وبعد  وثير 
إجابتي  وأنه شّده أسلوب  بالمادة  ) ممتاز(  تقدير 
أن  واح��د  آٍن  في  وشكرني  ونصحني  ومضمونها 
أحافظ على هذا المستوى، وتوّقع أن يكون لي شأن 
العام ، شكرته  في التخصص الدستوري والقانون 
وطوت ذلك السنون حتى ألتقينا ذات مساء بلجنة 
مناقشة رسالة الماجستير ألحد الطلبة بطرابلس 
موضوع  على  نقاط  من  أثرته  ما  على  أثنى  ولما 
الرسالة شكاً وموضوعاً ، ذكرته بذلك وقد نساه 

وعانقني وقال الحمد لله ها قد تحققت نبؤتي .

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل
د. خليفة صالح حواس

نجالء المسالتي

  بسمة سالم

 أبو يوسف

 دراما األحزان
حق لي أن احتار من الكم الهائل المسيطر من األحزان 
علي عديد من المسلسات في الدراما العربية والتركية 
تسلط  م��ن  مجاميع  اإلنسانية  العاقات  تسود  حيث 
وجبروت اإلنسان على أخيه اإلنسان في حقوقه لدرجة 
القانون  غياب  في  الخصومات  وش��رف  الرحمة  غياب 
فيها. في  المشترك  القاسم  المال  القوة وسلطة  بسبب 
دراما زهرة القصر وعلى مدى أربعة أجزاء سنعثر على 
مفارقات يجلدها الحزن وتسلط األغوات حيث الرحمة 
والشفقة والقلوب تعرفت على الحب والطمأنينة. زهرة 
تغادر أحام طفولتها  ربيعا  الخمسة عشر  الطفلة ذات 
بتزويجها من رجل مضطرب نفسيا لكي تتحول إلى أم 
لألغوية  وريث  إيجاد  أجل  من  هذا  وكل  طفولتها  تقهر 
الكبار  بين  السلطة  على  الصراع  ويبدأ  االرستقراطية 
للحفاظ على الحمل وأيضا محاوالت وقف الحمل بحرب 
نفسية ضارية أحيانا لدرجة دس السم لزهرة لقتلها أو 

زه��رة في خضم  أم  وتبقى  إنهاء حملها  أدن��ى حد  على 
ملك  األم  زه��رة  لحماية  مستميتا  دفاعا  الصراع  ه��ذا 
الذي  األغ��وات  أحد  للزواج من عدنان  األق��دار  ساقتها 

األغوية بضمير خرب وعقلية جبلت على  يتصارع على 
اإلجرام وتقف خلفه المزيفة التي تتآمر حتى على حياة 
الذي  عدنان  أجل  .من  األغوية  سبيل  في  غانم  زوجها 
في الحقيقة ليس وال تدخر جهدا في إيذاء زهرة وأمها 
لوال عشق عدنان لملك التي لم تحبه وتحب عزت لكنها 
تزوجت عدنان من أجل حماية طفلتها زهرة وأيضا ربما 
لحماية عزت الذي يغار منه عدنان بسبب حب ملك له 
وأيضا ألن عزت هو االبن الحقيقي لألسرة. األم الكبري 
وريث  إيجاد  للقسوة في سبيل  بارز  لألسرة هي عنوان 
لألغوية حتى على حساب طفولة زهرة التي تلد طفلها 
للقسوة  األبرز  العنوان  الدموي  الصراع  هذا  في خضم 
القاسم المشترك أيضا في هذا النص هو بازار الدموع 
. وفي النص أيضا شر مطلق وأيضا طيبة نسبية ال تخلو 
من الشرور والتصرفات الفردية بحسن نية لكن الضحية 
دوما للشرور وأيضا الطيبة فالجميع أشرار وطيبون قد 

تساووا في إيذاء ز هرة القصر.

مشاهد

كنُت أسأُل الُحَب : طفولتنا
كيَف ُتغيُر لوَن َعينيْك؟ 

للريِح،  أبْوابَك  َتفَتُح  َكيَف 
لُترِبكني؟ 

ُك���ل َش����يْء َي���ْب���دو ه��اِدئ��اً 
ُتباِغثني  ل��ذي��َذْة  وِب��ُن��ك��َه��ٍة 
ال��َس��م��اْء ُت��ؤش��ُر إل��ى قلبي 
الريُح َلمسةٌ َفريَدٌة إلنجاِب 
والجنوْن  اللهَفِةِ  مَن  َمزيٍد 
الشعُر ذريعةٌ للحْب والحُب 

مَن  َينَتظُر  َحبيبي  كان  الِشعْر  ِلكتابَِة  َقويةٌ  ذَريعةٌ 
ُكنُت  اع��ِت��ذاراِت��ْه  وَيكتُب  إليْه  َتأخَذني  أْن  الريِح 
أَمّسُد َظهَر الُصدِف الَسعيدِة وأنَتِظْر أَتسلُق الحلَم 
ُيؤِشُر ِبأصاِبعِه  ِللُحِب ِطفاً  وأَفكُر كيَف َسُننجُب 

إلى الشمْس..! 
وكيَف َسَتتساَقُط الَفراشاِت ِمْن َشرَنقاِت الَشوْق!

 كل زاويةً بوطني بها فن تلك الطفلة 
المعجزة  فهي مع بالونات العيد تهُل 

ومن باب مدينة الصحابة تطُل .. 
ال��ب��ال��غ��ة م��ن العمر  ال��ط��ف��ل��ة  إن��ه��ا 
عشر س��ن��وات   ن��ور ال��ه��دي.. من 
شالها  أع��ش��ُق  ال��ت��ي  درن���ة  مدينة 
وهي   .. األصيل  الدرناوي  وشعبها 
التشكيلية  الفنانة  صديقتي  بنت 
الحياة  ُتشكل   .. عبدالدائم  أماني 

بالصلصال واأللوان .. 
ممددة  تظُل  عيناها  أن  حين  ف��ي 

بثقة عند نافذة الفن الجميل ..
بأناملها يسكُت الدهر مجرد لحظة 

أم يمُر بالعقود و السنين .

تساؤالت 
 ■ الشاعرة األمازيغية :ماماس امرير
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إشراف: محمد الناجم -خالد القاضي 

حمل عداء سباقات الماراثون الليبي " محمد فؤاد حريز " ، علم ليبيا عاليا خفاقا في 
سماء البرازيل أثناء استعراض الفرق المشاركة في حفل االفتتاح الرسمي لدورة األلعاب 
. وجاءت مشاركة وحضور  البرازيلية  المقامة بمدينة ريودي جانيرو  الصيفية  األولمبية 
الوطنية  للجهود  تتويجا  العالمية  الرياضية  التظاهرة  هذه  في  الليبي  الرياضي  الوفد 

المخلصة والحريصة على المشاركة والتتويج في مثل هذه المحافل الرياضية .
 ووسط تحيات الجماهير الغفيرة الحاضرة لحفل افتتاح األلعاب األولمبية التي غصت بها 
مدرجات ملعب ماركانا الشهير ، وبمتابعة أكثر من 5 مليارات مشاهد عبر العالم ، دخل 
الوفد الرياضي الليبي مرتدياً الزي الوطني في مشهد مؤثر ال يتكرر إال كل 4 سنوات مرة 
. و تشارك ليبيا في دورة األلعاب األولمبية بعدد 7 رياضيين ، يمثلون 6 ألعاب رياضية 
بدأتها  التي  ال��دورات األولمبية  ال� 12 في سجل  ، هي  الليبية هذه  المشاركة  وتعتبر   .
وأول   ، الرياضية  الشخصيات  من  بعدد  رمزية  بمشاركة  بأولمبياد طوكيو سنة 1964 
مشاركة فعلية كانت في أولمبياد مكسيكو سنة 1978 من خالل العداء " محمد خليفة " . 
و تعد مشاركتنا دون مستوى طموحاتنا وآمالنا  من أجل الظفر بأية قالدة في  هذا العرس 
العالمي األولمبي تضمن حفل االفتتاح المثير ، الذي شهده ملعب ماراكانا ، واستمر ما 
يقارب أربع ساعات مشاركة 5 آالف متطوع و300 منتج فني وأكثر من 300 راقص. 

وشارك في فعاليات الدورة ، رياضيون من 206 دول ، إضافة إلى فريق يمثل الالجئين 
للتنافس في 28 رياضة مختلفة .ومن المقرر أن تجري المنافسات في 32 ملعبا وموقعا 
رياضيا في ريو. كما ستجرى بعض مباريات كرة القدم في مدن بيلو هوريزونتي ، وبرازيليا 

، وماناوس ، وسالفادور ، وساو باولو.

بعد 12 م�شاركة يف الألعاب الأوملبية 

ليبيا تشارك   : الطموحات  دون مستوى 
بسبعة رياضيين فقط! 

6 العبين محترفين في قائمة المنتخب الوطني 
أعلن االتحاد الليبي لكرة القدم ، قائمة المنتخب الوطني األول لكرة القدم 
التي ستدخل تجمع في معسكر تدريبي بمصر، استعدادا لخوض مباراته 
منافسات  ال�9 من سبتمبرالقادم،ضمن  في  األخضر  الرأس  نظيره  أمام 

نهائيات بطولة األمم األفريقية الغابون2017.
نشنوش، سند  فتحي  : محمد  وهم  المنتخب 29 العبا  قائمة   وضمت 
مؤيد سالم  التريكي محمد،  فؤاد  ، محمد صالح صولة،  مسعود محمد 
الالفي، محمد يونس الغنودي، مؤيد أبوبكر القريتلي، طارق نصر الجمل، 
منصور حميد البركي، المعتصم مسعود صبو، المعتصم بالله المصراتي، 
السنوسي الهادي عمار، أحمد كمال التربي، عبد السالم فرج الفيتوري، 
عثمان،  بن  ميلود  سفيان   : القائمة  ضمت  كما  البدري.  منصور  فيصل 
أحمد محمد اهويدي، صدام امحمد الورفلي، مفتاح خليفة طقطق، مفتاح 
عبد الحميد محمد، أحمد محمد كريم، خالد المبروك الورفلي، صالح 
الطاهر سعيد ، من بينهم 6 العبين محترفين وهم : الصادق عبد الحكيم 
الفيتوري، ومحمد المنير عبد السالم، حمدو محمد المصري، محمد نور 
التاجوري.  الفيتوري، اسماعيل شرادي  الدين زعبية، همام عبد الحكيم 
ضمن  حاليا  الثالث  الترتيب  ف��ي  حلوله  الوطني  المنتخب  إل��ى  يشار 
المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، التي يتصدرها المنتخب المغربي 
برصيد 13 نقطة، والرأس األخضر برصيد 9 نقاط في الترتيب الثاني، 
وسيتأهل   . األخير  الترتيب  في  نقاط   3 برصيد  وبرنسيب  وساوتومي 
إلى نهائيات كأس أمم افريقيا بالغابون 2017 أصحاب المراكز األولى 
أفضل  سيكونان  الذين  للمنتخبين  باإلضافة   ، ال���13  المجموعات  في 

الحاصلين على المركز الثاني . 

 لمواجهة الرأس األخضر ..

ت���ع���د ال���م���ش���ارك���ة 
الثانية  ه��ي  الليبية 

عشرة  في سجل الدورات األولمبية التي 
 1964 سنة  طوكيو  بأولمبياد  بدأتها 
الشخصيات  من  بعدد  رمزية  بمشاركة 
مشاركة  أول  ك��ان��ت  فيما   ، ال��ري��اض��ي��ة 
فعلية في أولمبياد مكسيكو سنة 1978  
جاءت  األولمبية  ال���دورات  ع��دد  وبمرور 
في  الجوار  ب��دول  مقارنة  ليبيا  مشاركة 
 ، لآلمال  مخيبة  دائ��م��اً  أفريقيا   شمال 
وهذا اإلخفاق المتواصل يشير إلى ضعف  
إنجازات  لتحقيق  واإلرادة  الفني  اإلعداد 

رياضية يفخر بها الوطن.
ك��م��ا ت��ك��ش��ف ال���م���ش���ارك���ات ال��م��اض��ي��ة  
الفتقادنا لفن صناعة األبطال، فمن غير 
الحدث  ه��ذا  لمثل  االستعداد  المعقول 
العالمي الذي يقام كل أربع سنوات، قبل 
تتجاوز  ال  م��دة  وف��ي  بشهور   انطالقته 
الثالثة كحد أقصى، فيما استعد اآلخرون 
وج��اه��دوا طوال  األرب��ع  السنوات  ط��وال 
هذه السنوات لتحطيم األرقام في أجزاء 

من الثواني وفي عديد األلعاب .
منتخباتنا  أعضاء  من  العديد  أخفق  لقد 
أرق��ام��ه��م  ف��ي تحطيم  ال��وط��ن��ي��ة  ح��ت��ى 
المحلية، مما يشير إلى وجود خلل واضح 
ولو  ومعنوياً،  وبدنياً  فنياً  إعدادهم  في 
نظرنا لتجارب اآلخرين فنجد أن التجربة 
الالعبين  إع����داد  ف��ي  م��ث��االً  الصينية 
االلعاب  مختلف  ف��ي  ال��ص��دارة  الع��ت��الء 
االولمبية، ولعل نتائج الصين خالل آخر 
ال��م��ردود  إل��ى  يشير  أولمبية  دروات   4
في  الصينية  التدريب  لمراكز  االيجابي 
في  الصين  تبدأ  األب��ط��ال.ح��ي��ث  إع���داد 
إع���داد العبيها م��ن س��ن 5 س��ن��وات من 
أطلق على هذه  تدريب شاق حتى  خالل 
كثرة  من  التعذيب"  "مراكز  المعسكرات 
التدريب  جراء  األطفال  هؤالء  يعانيه  ما 
التعامل،  في  أحيانا  والقسوة  المتواصل 
الفتة  المعسكرات  ه��ذه  مسؤولو  ووض��ع 
إلى  إش���ارة   " ذه��ب   " كلمة  عليها  كتب 
بالقالدة  بالفوز  التتويج  منصات  اعتالء 

الذهبية.
 ومن هنا نفتح ملف كيفية إعداد البطل 
كوادرنا  أم��ام  خصبة  أرضيه  يكون  لعله 
المشاركات  قبل  منه  لالستفادة  اإلداري��ة 

المقبلة . 
من أجل الظهور بمستويات عالية يمكننا 
من خاللها الصعود إلى منصات التتويج  

 ذَهَُب 
األوملبياد   

حد
ل أ

ك
  خالد القاضي

أصدر رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم " أنور الطشاني " القرارين رقم 
السنية  الفئات  العبي  أعمار  تحديد  بشأن   ،  2016 لسنة  و80    78
فئة  لالعبي  والسماح   2017-2016 الرياضي  الموسم  في  المشاركة 
فئة  العبي  أعمار   78 القرار   وحدد   . والمشاركة  بالتسجيل  األواس��ط 
الناشئين  تحت 15 سنة  مواليد\سنوات 2003-2004-2005 ، وفئة 
اآلمال  تحت 17 سنة  مواليد -2001 2002 ، وفئة األواسط تحت 
20 سنة  مواليد سنوات 1998--1999 2000 . ونص القرار  80  
في  الرياضية  مسابقاتهم  انتهت  والذين  األواس��ط  فئة  لالعبي  بالسماح 
بالتسجيل   2016-2015 الرياضي  الموسم  خالل  الفرعية  اتحاداتهم 
فترات  خالل  والثالثة  والثانية  األولى  الدرجة  مسابقات  في  والمشاركة 

التسجيل المحددة

اتحاد الكرة  يحدد أعمار
 الفئات السنية 

رشح االتحاد الليبي لكرة القدم نادي الوحدة الرياضي لتمثيل ليبيا في منافسات بطولة 
األندية العربية للموسم الرياضي 2016-2017، التي ستستأنف من جديد بعد توقف 
الليبي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  في خطاب  ذلك  جاء  سنوات.  ثالث  لمدة  نشاطها 
العربي لكرة  العام لالتحاد  ، ردا على مخاطبات األمين   " أنور الطشاني   " القدم  لكرة 
 " وأوضح   . العربية  األندية  بطولة  للمشاركة في  ليبيا  بشأن طلب تسمية ممثل  القدم 
على  بناء  جاء  البطولة،  هذه  في  للمشاركة  الوحدة  نادي  فريق  ترشيح  أن   " الطشاني 
لكرة  الليبي  االتحاد  قرار  الممتاز حسب  ال��دوري  أندية  مع  واالتفاق  االجتماع  محضر 
القدم رقم 92 لسنة 2015، والذي يفيد بأن نادي الوحدة صاحب الترتيب الرابع في 
مسابقة الموسم الرياضي 2013-2014 . وأضاف " الطشاني " أنه نظرا لعدم إقامة 
فكان  الرياضي 2015-2014،  الموسم  ومسابقة  الفترة،  تلك  الكأس خالل  مسابقة 
تقسيم المشاركات بين األندية بأن يلعب صاحب الترتيب األول في الدوري الليبي ضمن 
دوري أبطال أفريقيا، والترتيب الثاني في دوري كأس االتحاد األفريقي، والترتيب الثالث 

في بطولة شمال أفريقيا، والترتيب الرابع في بطولة األندية العربية . 

بطولة  ف��ي  ليبيا  يمثل  ال��وح��دة  ف��ري��ق 
األندية العربية 

 23 ال��ق��دم  لكرة  الليبي  االت��ح��اد  اعتمد 
ناديا  للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة 
للموسم الرياضي 2015-2016. وجاء 
ذلك في القرار الذي أصدره االتحاد العام 
رقم 79 لسنة 2016، إلحاقا لقراره رقم 
48 ، بإعتماد األندية ونص القرار الصادر 
الليبي  اإلت��ح��اد  إدارة  مجلس  رئيس  عن 
لكرة القدم " أنور الطشاني"  باعتماد 23  
ناديا وهي : المحلة ، والشباب ، والكفاح 
بطبرق،  والتقدم   ، والخليج   ، والروابي   ،
بسوكنة،  والخلود  بالكفرة،  واالنتفاضة 
 ، والشاطئ  وال��ب��راري  ب��غ��ات،  والتصدي 
 ، والسدود   ، الساحلي  ،والنجم  والشجرة 

والشموخ ، والميزان بالجبل. 
كما نص القرار باعتماد أندية : الجامعة 
والشموع  البيضاوي،  والرجاء  األسمرية، 
بالعربان، ونجوم وشباب السليون، والفروق 

بالرحيبات، ونجوم مسالتة .

 اعتماد  23 نادياً للمشاركة في دوري الدرجة الثالثة 



األخيرة السنة  ااخلامسة  - العدد 195فسانيا

األحد 10  ذ و القعدة 1437 هـجري - املوافق  14 أغسطس 2016 

s.abodher@yahoo.co.uk

للتواصل مع صحيفة فسانيا
   00218928731369                        
     
 www.facebook.com/fasanely
            )فسانيا الرأي الحر(

 fasanya 2011 google  صفحة
              
   info@fasanea.0rg   fasanya2011 
 

fasanya 2011@ gmail.com  البريد االلكتروني

                    www.fasanea.org     الموقع االلكتروني

فتشوا عن الباندا الليبية !
ليبيا القريب والبعيد والمعاصر   على مدى تاريخ 
تحضرالمرأة الليبية بشكل كبير ومهم في سطوره 
الذي  الليبي  للرجل  وأخت  وزوجة  أم  كونها  ليس 
لكنها تحضر كرائدة  بأنه األفضل،  يتباهى غالبا 
وناجحة في مجال عملها الذي تنجح في إنجازه 
النجاح  أسباب  من  رئيسياً  تكون سببا  أو   ، بدقة 

فيه.
لكن ما يحدث في ليبيا من فوضى قائمة اآلن ، 
النساء  بعض  أن  واض��ح  وبشكل  ليبي  لكل  كشف 
لديهن   ، مهمة  مناصب  يتقلدن  ممن  الليبيات 
لتنازع كثير من الرجال  في  القدرة الكافية جداً 
النصب واالحتيال وممارسة الوساطة والمحسوبية 
 ، عليه  مايقدرن  كل  ،وتوظيف  النفوذ  واستغالل 
واالستفادة  المنهوبة  ليبيا  ثروة  تقاسم  في سبيل 
ال���دوارة،  الكراسي  على  جلوسهن  من  القصوى 
هؤالء النسوة القالئل باستغاللهن لمناصبهن زدن 
ليبيا هما أكثر من همها وغماً على غمها ، خاصة 
عندما يتبين أن واحدة منهن مثال ، أحبها شعبها 
ووثق فيها ،وأجلسها لتتولى أمره في شأن مهم ، 
وتولت  لشأنه  وتركته  وسرقته  وخانته  عنه  تخلت 
االهتمام بشأنها الشخصي ، وشأن زوجها أو ابنها 
أو أخيها ، لتفرض وجوده في مكان تعرف جيداً 
الذي  الشعب  تخدم  أن  ،وب��دل  عليه  اليقدر  ان��ه 
وجودها  واستغلت  سرقته  ال��ذي  للمكان  أوصلها 
فيه أسهمت في تعليم ابنها وزوجها وأخيها كيف 
؟ وكيف ينصب  الشعب  السرقة من مال  يحترف 
ذمته  يبيع  ؟وكيف  يرتشي  وكيف   ، الشعب؟  على 
النساء  بعض  نعم   ، بالرخيص؟  الغالي  ووط��ن��ه 

كل  بفعل  يقمن  القرار  اتخاذ  مراكز  في  الليبيات 
هذه السلبيات ولديهن القدرة على االختفاء تحت 
وتبقى  هو  ليلبسها  لطخنها  التي  الرجل  عباءة 

الليبية في صورة مالك بريء.
ال ... نحن ال نريد ليبية مسؤولة ال تهتم  كثيراً 
بمواطنيها ،وتبالغ في االهتمام بنفسها  وال قليالً 
شعرها  كتصفيف  األم���ور  بسافسف  ،فتنشغل 
ونفخ لشدوقها ولجيوبها وجيوب القريبين منها ، 
وتنشغل عن الجوعى والمرضى والجرحى بإجراء 

جراحات إلنقاص وزنها الزائد! 
ونعم  برلمان،  في  ليبية  أم��رأة  أي  لوجود  ال... 
متهمة  أنها  فعالً  تبث  لو  ومعاقبتها  لمحاكمتها 
ال��م��ق��ب��ول وغير  ب��ذل��ت  ، وأن��ه��ا  ب��ال��م��ح��س��وب��ي��ة 
مع  تاكسي(   سائق   ( من  زوجها  لتنقل  المقبول 
كل احترامى لهذه المهنة الشريفة إلى مهنة ملحق 
التي  سيارته  ثمن  يفوق  الشهري  مرتبه  عسكري 
كان يسترزق منها قبل ثورة فبراير المجيدة ، وال 
لصديقتها عضوة البرلمان التي  تمكنت من وضع 
الشهري  مرتبه  سفارة  في  صحي  ملحق  زوجها 
قبل  الممرضين  زمالئه  من  عشرة  مرتب  يعادل 
نقلت  برلمان  لعضوة  وال   ، المباركة  فبراير  ثورة 
ملحق  ليكون  بالثقافة  له  عالقة  ال  ال��ذي  زوجها 
ليبيا الثقافي في سفارة مهمة وال و ألف ال لعضوة 
بسرعة  وتحولت  متواضعة  موظفة  كانت  برلمان 
لنائبة في رصيدها ماليين وتتقدم بطلب للحصول 

على جنسية دولة أجنبية !
نعم لوجود المرأة الليبية في السلطة )وهي على 
رؤوسنا من فوق ( وعلى رأس السلطة أيضا ، لكننا 

قدوتها  تكون  أن  نريدها 
النساء الصالحات ولتفتش 
كل ليبية في منصب عن ) 

جويس باندا( هذه المرأة األفريقية الحديدية التي 
 ، وأحبها  فخدمت شعبها  لبالدها  رئيسة  وصلت 
متواضع  قدر  وعلى  وسمينة  صالحة  امرأة  باندا 
شعبها  عند  لمعبودة  تحولت  لكنها   ، الجمال  من 
الذي أحبها ،ألنه أحبته ولم تهتم إال بإنقاص وزنها 

واالهتمام بجمالها 
شعبها  وج��دت   ، الجميالت  جميلة  جويس  باندا 
فقيراً جدا فتخلت بإرادتها عن الموكب الرئاسي 
وتخلت  سيارة،  ستين  من  والمتكون  بها  الخاص 
اشتراها  التي  الخاصة  الرئاسية  طائرتها  عن 
الرئيس الذي حكم البالد قبلها،وتخلت أيضا عن 
نصف مرتبها هي وكل وزرائها ، وأنشأت مشروع 
زراعي كبير أطعم فقراء ماالوي ، وباندا الجميلة 
الحصول  في  السلطة  تسلمها  بداية  منذ  نجحت 
أم��وال  م��ن  دي��ن��ار  مليون  وخمسين  إح���دى  على 
ونجحت   ، بريطانيا  في  المجمدة  المساعدات 
وأربعين  خمسة  على  بالدها  حصول  في  كذلك 
ففتشوا   ، االفريقي  التنمية  بنك  من  دينار  مليون 
لتحكمنا  الجمال  المتواضعة  الليبية  باندا  عن 
المنظر  وسئية  الشكل  قبيحة  ليبية  كل  ولنحاكم 
من  لتجعل   ، منصبها  استغلت  أنها  ثبت  والطباع 
،ولتصرف  مهم  رجالً  زوجها  أو  أخيها  أو  قريبها 
مال  بيت  ومن  والحسيب  رقيب  بال  هواها  على 

الليبيين الماليين لتخفي مالمح وجهها القبيح .

سالم أبوظهير

  

أي  ف��ي  للتوقف  قابل  وطني  ف��ي  ش��يء  ك��ل 
لحظة بما في ذلك الروح الزكية التي تواصل 
 ) وفسانيا   ( البائسة  الشوارع  في  الركض 
بين  تتأرجح  وهي  ذلك  من  استثناء  ليست 
االنطالق والتوقف وبين هذا وذاك تحاصرنا 
األم��ان��ي ف��ي رؤي���ة ت��ق��دم ل��وط��ن حاصرته 

المآسي وكل حلم ساكنيه رؤيته معافى .
تحية  أل��ف  األف��ق  في  الممتدة  للصباحات 
الجميلة  ال��رم��ال  ف��ي  ال��غ��ارق��ة  وللصحراء 
وقع  على  النبضات  ت��ه��رب  حين  وللتجلي 
نكتبه  م��ا  نجد  ال  وحين  ال��رص��اص  رائ��ح��ة 
أشتهي  وأن��ا  جوعنا  يسد  خبز  رغيف  وال 
أنا  أحد سوى  ال  حيث  هناك  الهروب  إلى 
فيما  لملمتي  تعيد  وطرية  صغيرة  وأق��دام 
السؤال كيف ستكون تلك الدروب حين تكبر 
كما  تضيق  أم  لها  تتسع  وه��ل  األق��دام  تلك 

فعلت معي ؟
يركض السؤال مثل أرنب صغير بخطوات في 
عالم ال يدري حجم قسوته والتمني يالحقني 
الخطوات  فيها  تغرق  ال  مسافات  رؤية  في 
الجواب  وليأتيني  أن��ا  م��ن  أس��أل  م��رة  وك��ل 
عن  أجيب  أن  لي  كيف  بكثرة  تتوفر  وكيف 
أجيبهم  وكيف  النبض  في  المقيمين  أسئلة 
تلك األش��واك في  للورد أن يحمل كل  كيف 
تسكن  األسئلة  م��ن  أك���وام  ثمة  ؟  أغصانه 
األم��ر  يتعلق  حين  عصية  وه��ي  مساماتي 

بالجواب .
أبحث عن  اليوم  أثر خطواتي  في  عالق  أنا 
محاصر  اآلن  أن��ا  ؛  الشمس  أرض  في  ظل 
يعبث بي القلق وتغرق أماني روحي في سماء 
تتسع لكل شيء إال إجابة تنعش قلبي المتعب 

.
أنا خجل جدا من رسم حروفي لقارئ يبحث 
ع��ن رغ��ي��ف خبز وع��ن ك��ه��رب��اء وع��ن نقود 
اختفت ولم تعد لها قيمة فيما اإلنسان يفقد 

في كل لحظة نبضه .
أرصفة  عن  وأبحث  جديد  ح��ذاء  سأشتري 
ال تعرف غير النماء وأمارس النظر لعقارب 
وأنا  وأت��ذك��ر  ؛  طبيعي  بشكل  تسير  ساعة 
خارج من بيتنا الطيني زمان كيف انغرست 

إبرة الخياطة في أصبعي وأنا أصرخ .
ويظل الوخز مرسوما في حنايا القلب  يعود 
إلينا كلما أمطرت ذات صيف ؛ وأنا أقضي 
كل النهار أحاول لملمة حروف اسمي وأقنع 

المارة أني أنتمي لهم .
ال أريد أن أقضي عمري كله أقنع المارة أن 
لبي  كما سرق  األلباب  يسرق  للكتابة سحر 
أي  الحالمين  تمنح  رثة ال  أثواب  وعن نسج 

أمل يضيئ مساربهم المعتمة .

عالق
 o thman4050@gmai l

عثمان البوسيفي 

ات
جلي
ت

للتنمية  الرشاد  سبيل  مركز  نظم 
الماضيين  اليومين  البشرية خالل 
لتدريب  عمل  ورشة  سبها  بمدينة 
الوقت  إدارة  كيفية  على  الشباب 
استهدفت  ال��زم��ن  خ��ط  وهندسة 
المدينة  شباب  من  ع��دد  ال��ورش��ة 
ال��م��ه��ت��م��ي��ن وال��م��ن��خ��رط��ي��ن في 

مؤسسات المجتمع المدني 
قافلة  ضمن  ال��ورش��ة  ه��ذه  وتأتي 
ومناطق  م���دن  معظم  ت��س��ت��ه��دف 
فريق  تقسيم  وتم  الليبي  الجنوب 
القافلة إلى عدة مجموعات لتغطية 
أكبر عدد من المدن في المنطقة.

كل  تستهدف  تدريبية  ورش 
المدن الجنوبية

عمر  ال���زروق   " لفسانيا:  وص��رح 
ك���وك���ل���ة م������درب ب���م���رك���ز س��ب��ي��ل 
أن   ، ال��ب��ش��ري��ة  للتنمية  ال���رش���اد 
ه���ذه ال��ق��اف��ل��ة ت��س��ت��ه��دف  معظم 
كانت  ح��ي��ث  الجنوبية  ال��م��ن��اط��ق 
وتم  البوانيس   بلدية   من  البداية 
تقسيم فريقنا إلى عدة مجموعات 

في  آخ��ر  و  البوانيس  في  إحدها 
منطقة الشاطئ باإلضافة إلى هذه 
مدينة  في  الموجودة  المجموعة 

سبها .
تلك  زي������ارة   وب���ع���د   ": وأوض������ح 
السابق  البلديات  إلى  المجموعة 
المجموعات  ت��ل��ك  م��ع  سنجتمع 
لنذهب لزيارة مدينة مرزق وتراغن 
ووادي اآلجال ووادي عتبة وغيرها 

من مدن الجنوب الشاسع .
و ذكر: " هذه الورشة  تركز بالدرجة 
األولى على  كيفية إدارة خط الزمن 
باإلنسان  نرتقي   الذي من خالله 
فخالل   ، ال��زم��ن  بقيمة  ون��ع��رف��ه 
 " تناولنا عدة محاور  الورشة  هذه 
والتخطيط  والرسالة  الرؤية  منها 
الشمولي والتحليل االستراتيجي و 
التخطيط التنفيذي و المستلزمات 

اإليمانية.
ال�����ه�����دف ب����ن����اء اإلن����س����ان 

النموذجي المتحضر
هذه  إقامة  من  الهدف    : وأش��ار 

اإلنسان  بناء  محاولة  هو  ال��ورش 
عالم  في   ، النموذجي  الحضاري 
يتطور في كل لحظة بشكل سريع 
دورات  تنظم  أن  أت��م��ن��ى  و  ج���دا 
مشابهة تحمل نفس الفكرة  و أن 
حتى  الشباب  لدى  اإليجابية  تعم 

نرتقي بالجنوب و بالبالد عامة .
رج��ب  ال������رؤوف  ع��ب��د   ": ق����ال  و 
الفريق"  أعضاء  أحد   " الجروشي 
معدومة  الوقت  قيمة  أن  مؤسف 
في  إنتاجيتهم  حتى  البعض  عند 
الوقت تعد قليلة ويهدر الزمن منهم 

دون شعور ألهميته! .
 ولهذا أقمنا هذه الورش لمحاولة 
ت���دري���ب ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي��ه��ا من 
الشباب على إدارة الوقت بطريقة 
الباهر  المستقبل  وصناعة  مثمرة 
الحاجة  أم���س  ف��ي  ال��ي��وم  فليبيا 
المستقبل    وص��ن��اع��ة  لتخطيط 
لتحقيق  ونسعى  نخطط  ل��م  وإن 
أهدافنا حتما ستقوم جهات أخرى  
أهدافها  يناسب  بما  لنا  بصناعته 

وتطلعاتها وحتى أطماعها وعندها 
سنكون الخاسرين ال قدر الله.
حضور ومشاركة كبيرة

أن الحضور  الحقيقة    " و أضاف 
والمشاركين كان أكثر من المتوقع 
 ، ج��دا  جيد  بشكل  قبول  ووجدنا 
قسمنا عملنا بحيث نقضي يومين 

في كل مدينة .
النهاية  في   " قائال   حديثه  وختم 
أتمنى أن تكون في قلوب كل شبابنا 
 ، الوطن  هذا  على  الليبيين حرقة 
هو  ال��ش��ب��اب  ألن  ل��ه  كبير  وح��ب��اً 
والنهوض  الوطن  بناء  على  القادر 

به لمصاف الحضارة والتقدم .
الثانية  القافلة  ه��ذه   " أن  ي��ذك��ر 
من  القادمة  الرشاد  طريق  لمركز 

العاصمة طرابلس .
حيث سبق للمركز قبل عام تنظيم 
الجنوبية  بالمنطقة  ال��ورش  نفس 
ب��ن��ف��س ال�����رؤى واأله������داف ال��ت��ي 
المشاركين  مستوى  رفع  تستهدف 

الشباب .

ورشة عمل حول إدارة الوقت وهندسة خط الزمن للشباب بسبها 
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