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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة

حديث اإلثنين.

 ادعت على أخيها  لتؤكد نسبها لجّدها الثاني !

استالم  4426 ملفًا للباحثين عن العمل ببلدية سبها 

6رمضان  : بين شبح نقص السيولة وارتفاع األسعار وجشع التجار

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

ومجهود  الكهرباء  ش��رك��ة 
يستحق الثناء.                                                                       

أزمة الكهرباء تعود مجدداً إلينا بالتزامن مع 
أشكال  معها  وتعود  المبارك  رمضان  شهر 
الخسائر  وك��ذل��ك  لها  المصاحبة  المعاناة 
ال��م��ادي��ة ال��م��ب��اش��رة ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى كاهل 
المواطنين .                                                   

يكمن  الحالية  الكهرباء  أزم��ة  في  الفرق    
وساعات  موجود  الكهربائي  التيار  أن  في 
من  يخلو  وج��وده  ولكن  قليلة  األحمال  طرح 
                                                                                  . س��واء  وانقطاعه  وج��وده  إن  بل  قيمة،  أّي 
تشغيل  ع��ن  ع��اج��ز  إلينا  ال��واص��ل  فالتيار 

األجهزة الكهربائية .
م���ه���م���ا ك����ان����ت ب����ل إن������ه ف����ي ك���ث���ي���ر م��ن 
األح���ي���ان ك���ان س��ب��ب��اً ف��ي اح���ت���راق أج��ه��زة 
ال���ت���ك���ي���ي���ف وال���ت���ب���ري���د وال����ش����اش����ات .                                                                                                  
نقمة على  إلى  الكهرباء  نعمة  تحولت  وبهذا 
عام  بشكل  الليبي  الجنوب  في  المواطنين 
وتسببت لهم في خسائر مادية هائلة باإلضافة 
إلى المعاناة الكبيرة نتيجة االرتفاع الكبير في 
درجات الحرارة في فصل الصيف والسؤال 
هو : لماذا تقتصر هذه المعاناة على أهالي 
مناطق  من  غيرهم  دون  الجنوبية  المنطقة 
ليبيا ؟ ولماذا ال نرى أي حلول لهذه المشكلة ؟                                                                                                         
السبب يبدو واضحاً جلياً وال يحتاج إلى دليل 
الكهرباء  أس���اك  ط��ال��ت  ال��ت��ي  فالسرقات 
العالي  الضغط  أب���راج  وك��ذل��ك  المعدنية 
المنطقة  م��س��اح��ة  ك��ام��ل  ع��ل��ى  ال��م��ن��ت��ش��رة 
الجنوبية وكذلك عمليات النهب والسلب التي 
طالت جميع محطات الكهرباء وبدون استثناء 

هي السبب األول والرئيس.
 ف���ي���م���ا ن���ع���ان���ي���ه م����ن أزم�������ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
                                                                                                                             . ان����ق����ط����اع  دون  وم����س����ت����م����رة  ح��������ادة 
الكهرباء  وال بد من اإلش��ارة هنا إلى شركة 
وم��ا تقوم ب��ه م��ن م��ج��ه��ودات خ��ارق��ة بحكم 
آثار  من  للتقليل  والمادية  األمنية  الظروف 
والبحث  ب��ل  المواطنين  على  األزم���ة  ه��ذه 
الناجعة  ال��ح��ل��ول  ع��ن  وال��م��س��ت��م��ر  ال��دائ��م 
السيئة  آثارها  وتعاظمت  أمدها  طال  ألزمة 
ع��ل��ى ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ب��ش��ك��ل ع���ام .                                                                                         
إمكانيات  ب��دون  تكون  تكاد  الكهرباء  شركة 
بدون  يعملون  يكادون  فيها  والعاملون  تذكر 
للتصدي  سّباقة  دائماً  كانت  لكنها  مرتبات 
التي  التخريبية  والعمليات  األعطال  لكافة 
العشرات  يوم إال وتحصل منها  يكاد يمر  ال 
لهم  الشكر  جزيل  توجيه  لزاماً  كان  ولذلك 
ما فيه من قصور هو  يبذلونه رغم  ما  على 

بالتأكيد خارج نطاق المقدرة . القرآنية سبها  مسابقة  ال��ب��ل��دي  المجلس  ب��رع��اي��ة 

 داخل العدد

طُقوس الّصائمين في ليبيا بين العادات والعبادات !

 التفاصيل ص 9-8

الليبيين بطقوس ال تمارس  أذهان عديد  المبارك في     يرتبط شهر رمضان 
في غيره من الشهور، وتنال أيامه حظوة ال تنالها كل أيام السنة ، فهو الشهر 
الدينية  والشعائر  العبادات  شهر  وهو  السنة،  شهور  كل  يعادل  الذي  الحميم 
العظيمة   كثيرون يحرصون بشكل أو بآخر على استقبال هذا الشهر بما يليق 
األحياء  وحتى  والمناطق  المدن  بحسب  تختلف  التي  االستعدادات  من  به 
بشهر  سمي  حتى  المكارم،  عظيم  خالل  من  الشهر  بهذا  مستبشر  وجميعهم   ،
رمضان المبارك   لكن رمضان ال يتوقف على الشعائر الدينية فقط  الطقوس 
االستطالع  هذا  ،في  اختالفهم  بطبيعة  مختلفة  الصائمون  يمارسها  التي 
حاولنا أن نكون أقرب من الصائمين فنالمس ما يقومون به في هذا الشهر وما 

يحافظون عليه من عام آلخر.
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المصرف  م��ن  ق��ادم��ة  مالية  سيولة  وص��ل��ت 
الشاطئ  براك  قاعدة  عبر  البيضاء  المركزي 
التي  الجنوبية  المنطقة  مصارف  إلى  الجوية 
السيولة  ش��ّح  م��ن  ع��دي��دة  أش��ه��ر  منذ  تعاني 

النقدية.
المكلف  العميد  بوسعدة  : غذفي علي  وصرح 
على  ب��ج��ول��ة  س��ي��ق��وم��ون  أن��ه��م  سبها  ببلدية 
السيولة  توزيع  ساسة  من  للتأكد  المصارف 
الخدمات  وتسهيل  سبها  بلدية  مصارف  على 

المصرفية أمام المواطنين .

المصارف  ف��ي  السيولة  نقص  أزم���ة  تستمر 
نشاهد  الكريم  الشهر  هذا  حلول  ومع  الليبية 
الموصدة  األب����واب  أم���ام  الطويلة  ال��ط��واب��ي��ر 
االنفراج  بقرب  الكاذبة  واإلع��ان��ات  وال��وع��ود 

وتوفر السيولة .
جميع  عبر  التجاري  المصرف  أعلن  أن  بعد 
وسائل اإلعام المرئية والمسموعة بأنه سيتم 
ووك��االت  ال��ف��روع  جميع  على  السيولة  ت��وزي��ع 
المصرف التجاري على أن يكون سقف السحب 

7506 دينارا  وذلك يوم األحد الماضي .



 أسبوعية شاملة تصدر كل يوم  اثنين 
تطبع برعاية الهيئة العامة للثقافة

 منسق التحرير  
مصطفى المغربي

 إخراج وتنفيذ
اللة السويدي   

 تدقيق لغوي 
- إبراهيم عقيلة
ارحومة أبوخزام 

 رئيس القسم الفني
 عمر عبدالتواب التمتام

 العنوان : سبها مبنى الثقافة  واإلعالم
سابقا

ً
عن  التعبر  الصحيفة  ف��ي  المنشورة   اآلراء 

رأيها  بل عن آراء أصحابها
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إعــــالنــــات اجــتــمــاعــيــة

 1 - أعلن أنا  هالة عبدالكريم ودان بأن هذا هو اسمي الصحيح  وليس كما 
جاء بالسجل المدني أوباري  . 

1 - أعلن أنا صالح محمد صالح إمبارك بأن هذا هو لقبي  الصحيح )إمبارك( 
وليس كما جاء بالسجل المدني سبها .

الصحيح  لقبي   هو  هذا  بأن  إمبارك  صالح  محمد  إمبارك  أنا  أعلن   -  1  
)إمبارك( وليس كما جاء بالسجل المدني سبها . 

1 - أعلن أنا  عمر محمد طاهر يوسف بأن هذا هو اسمي الصحيح  وليس 
كما جاء بالسجل المدني القرضة الشاطي   . 

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

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

   3 - أعلن أنا  موسى بشير بأن هذا هو لقبي  الصحيح )محمد(   وليس كما 
جاء بالسجل المدني سبها . 

  3 - أعلن نحن ورثة عبدالله مسعود بن شلوف بأن هذا هو  االسم الصحيح 
وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي   3 - أعلن نحن ورثة محمد عبدالله 
المدني  بالسجل  ج��اء  كما  وليس  الصحيح  االس��م   هو  ه��ذا  ب��أن  شلوف  بن 

الشاطي.
3 - أعلن نحن ورثة الفرجاني محمد بن شلوف بأن هذا هو االسم الصحيح 

وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي . 

وال��ص��رف  ال��م��ي��اه  ش��رك��ة  استلمت 
ال��ص��ح��ي ع����دد خ��م��س م��ض��خ��ات 
للصرف الصحي ، حيث تم توريدها 
االنتقالية  ال��م��ب��ادرة  م��ن  ب��ت��ع��اوٍن 
وسيتم   ، سبها  البلدي  والمجلس 
القادمة  أيام  العشرة  خالل  تركيبها 

بالمحطة الرئيسية بالمهدية .
العميد   ” ب��وس��ع��دة  غ��دف��ي   ” ق���ال 
خمس  بتسليم  ق��م��ن��ا   ” ال��م��ك��ل��ف  
والصرف  المياه  لشركة  مضخات 
الصحي ، وذلك حتى تتمكن الشركة 
المواطن  على  المعاناة  تخفيف  من 
المضخات  وه���ذه   ، سبها  بمدينة 

في  مكعب  300م��ت��ر  سحب  ب��ق��درة  منها  ثالثة 
متر   600 سحب  بقدرة  منها  اثنتان  و  الساعة، 
لهذه  المصنعة  والشركة   ، الساعة  ف��ي  مكعب 
األلمانية   ” ” كاي أس بي  المضخات هي شركة 

بضمان لمدة سنة شاملة مع الصيانة .
قال ” سالم عبد السالم ” مدير مكتب شركة المياه 
والصرف الصحي سبها ” سيتم تركيب المضخات 
بالمحطة الرئيسية بالمهدية التي تستقبل أربعين 
ألف لتر مكعب في اليوم وهذه المضخات جاءت 
في الوقت المناسب فنحن أساساً نعاني من نقص 
توجد  حيث  الرئيسية،  المحطة  في  المضخات 
احتياط  بها  يوجد  وال  مضخات  ثالث  عدد  بها 
في حين يفترض أن تكون في المحطة الرئيسية 
ول��ك��ن اآلن   ، إل��ى االح��ت��ي��اط  ب��اإلض��اف��ة  خمسة 

من  ج��زءاً  المضخات ستحل  لهذه  استالمنا  بعد 
المشكلة فتذبذب التيار الكهربائي يسبب في تلف 
لم  إذا  المضخات  توفير  بعد  فحتى  المضخات 
يتم حل مشكلة تذبذب الكهرباء ستبقى المشكلة 
المضخات  إت��الف  في  سيتسبب  وربما  موجودة 

الجديدة .
وذكر ” سيتم تركيبها خالل العشرة أيام القادمة ، 
ونشكر البلدية لوقوفها مع شركة المياه والصرف 

الصحي وتوفيرها لهذه المضخات
نوه ” أوجه نداًء لشركة الكهرباء بأن تقف وقفه 
المنطقة  داخ��ل  كهربائي  جهد  الستخراج  ج��ادة 
للمحافظة على ما تبقى من مضخات للمياه داخل 

المنطقة الجنوبية بالكامل .

شركة المياه والصرف الصحي تستلم 5 مضخات للصرف الصحي

وصلت  سيولة مالية قادمة من المصرف المركزي البيضاء 
المنطقة  مصارف  إلى  الجوية  الشاطئ  ب��راك  قاعدة  عبر 
السيولة  ش��ّح  من  عديدة  أشهر  منذ  تعاني  التي  الجنوبية 

النقدية.
سبها  ببلدية  المكلف  العميد  بوسعدة  علي  غذفي   : وصرح 
سالسة  من  للتأكد  المصارف  على  بجولة  سيقومون  أنهم 
توزيع السيولة على مصارف بلدية سبها وتسهيل الخدمات 

المصرفية أمام المواطنين .
وأكد : أن القيمة المالية تقدر بحوالي 70 مليون دينار ليبي 
سوف توزع على جميع الفروع الموجودة في المدينة وهي ، 
الجمهورية ، التجاري، الوحدة ، الصحاري ، شمال أفريقيا .

الجنوبية عامة وسبها خاصة  المنطقة  أن مصارف   : يذكر 
تعاني ازدحاما شديدا بسبب قلة السيولة بها وأن أقصى حد 

للسحب في أغلب المصارف ال يتعدى 500 دينار ليبي .

 وص����ول س��ي��ول��ة ن��ق��دي��ة م���ن م��رك��زي 
البيضاء لمصارف المنطقة الجنوبية 

انطلقت بمقر مؤسسة الفرسان للتنمية 
العمل  واالج��ت��م��اع��ي��ة ورش���ة  ال��ف��ك��ري��ة 
النجاح  إل��ى  )الطريق  ح��ول  التدريبية 
الفتح  ن����ادي  ب��رع��اي��ة  األول(  ال���ج���زء 
بجالو  االجتماعي  الثقافي  الرياضي 
استهدفت من خاللها عدداً من المهتمين 

بمجال التنمية البشرية بالمنطقة.
فهم  إل��ى  المقررة  ال���دورة  تهدف  حيث 
 ، النجاح  مسار  و  ومفاتيح  أدوات طرق 
الحياة،  في  النجاح  عوامل  أهم  معرفة 

التعرف على معوقات النجاح.
على  ال��ن��ادي  ب���إدارة  القائمون  ويسعى 
ت��ن��ظ��ي��م ع���دد م���ن ال�����ورش ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الحوارية  والجلسات  النقاش  وحلقات 
اإلدارة  دأبت  التي  العامة  الخطة  ضمن 

عليها منذ شهر رمضان الفضيل.
 بهدف غرس عدد من القيم والخصال 
الثقافية  ال��ق��اع��دة  وت��وس��ي��ع  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
وأبناء  المجتمع  لكافة شرائح  والتنموية 

هذه المؤسسة العريقة.

ورشة عمل تدريبية حول الطريق إلى النجاح

برعاية بلدي �سبها : 

المهدية  المحلي  المجلس  بمقر  عقد     
متابعة  لجنة  ألع��ض��اء  ال���دوري  االجتماع 
المدني  المجتمع  م��ؤس��س��ات  ت��وص��ي��ات 
ب��م��دي��ن��ة س��ب��ه��ا ب��ح��ض��ور س��ع��ي��د علي 

عبدالجليل .. رئيس اللجنة
حسن   ، اللجنة  مقرر   .. األوجلي  حسين 
والعالقات  ال��ت��واص��ل  عضو   ... الطاهر 
اللجنة  عضو  ال��ف��اخ��ري..  حمد   ، العامة 

أحمد قليوان .. عضو اللجنة
بالترحيب  اللجنة  رئيس  االجتماع  افتتح 
من  اللجنة  به  قامت  ما  وس��رد  بالحضور 
داخ��ل  المؤسسات  بعض  م��ع  اجتماعات 

بلدية سبها بغرض التأكيد على تنفيذ توصيات الملتقى األول لمؤسسات المجتمع المدني سبها كما تم مناقشة 
بعض األمور المتعلقة باللجنة وكيفية استكمال متابعة بعض التوصيات التي لم يكتمل العمل عليها.

مؤسسات  ملتقى  توصيات  متابعة  للجنة  ال��دوري  االجتماع 
المجتمع المدني 

اختتام األمسيات الشعرية لمؤسسة دار البوانيس للثقافة والتراث

فسانيا: زهرة موسى :  موسى عبد الكريم

  فسانيا: موسى يونس

تمنهنت  بمنطقة  ال��س��ي��اح��ي  تمنهنت  م��ن��ت��زه  ش��ه��د 
الفصيح  للشعر  الشعرية  األمسيات  فعاليات  اختتام 
والتراث  للثقافة  البوانيس  دار  مؤسسة  أقامتها  التي 
، حيث  رم��ض��ان  ل��ي��اٍل   ث��الث  لمدة  استمرت  وال��ت��ى 
كانت األمسية األولى بمنطقة سمنو واألمسية الثانية 
تمنهنت  بمنطقة  الثالثة  واألمسية  الزيغن  بمنطقة 
الشرقاوي  عبدالقادر  الشاعر  األمسيات  وأحيا  هذا 
محمد  الشاعر  كما شارك  الدلنسي  محمد  والشاعر 
في  القصائد  من  بعدد  تمنهنت  منطقة  من  مصطفى 
نالت  والتي  الختامية  األمسية  في  الفصيح  الشعر 

إعجاب الحضور.

مشائخ  بحضور  اجتماعا  وبمقره  سبها  البلدي  المجلس  عقد   
قبيلتي أوالد سليمان والتبو و مدير مديرية األمن بالمدينة وذلك 

لتناول مقترحات تسهيل فتح مطار سبها الدولي .
وأفاد ” غذفي علي بوسعدة ” العميد المكلف أن ” االجتماع كان 
موفقا بحضور مشائخ قبيلتي أوالد سليمان والتبو ولم تواجهنا 
تناقشنا وحاولنا تذليل الصعاب لعودة المطار  أية عقبات وقد 
للعمل من جديد ، واآلن جاري العمل على بعض اإلجراءات وفي 

القريب سيتم فتح المطار .

اجتماع لتسهيل فتح مطار سبها الدولي 

صرح مدير إدارة منطقة طرابلس بشركة البريقة لتسويق النفط 
ألف   230 ب���  ق��درت  البنزين  وق��ود  من  كمية  تحويل  تم  بأنه 
لتر و 10000 من وقود الديزل عن طريق شركة الراحلة من 
مستودع طرابلس النفطي مباشرة إلى محطات الوقود بالمناطق 

الجنوبية.
وبحسب توزيع الكميات فهي كالتالي )محطة ربوع البوانيس رقم 
رقم 950  الجنوب  لتر، محطة سماء  الكمية 40000   236
الكمية 40000 لتر، محطة منارة رقم 852 الكمية 40000 
لتر، محطة الكاتب رقم 976 الكمية 40000 لتر، محطة بنت 

بية رقم 705 الكمية 30000 لتر و 10000 ديزل(.
ومن المتوقع وصول الشحنة في الفترة القريبة القادمة .

230 ألف لتر بنزين و 10000ديزل 
نحو محطات الجنوب

ق������ام������ت وح�������دة 
الدوريات والتحري 
فرع جهاز الحرس 
ال����ب����ل����دي س��ب��ه��ا 
بجولة تفتيش على 
الخضراوات  سوق 
وم������ح������الت ب��ي��ع 
ال���ل���ح���وم ب��م��ح��ل��ة 

الجديد .
الجولة  خالل  وتم 
ض���ب���ط م��خ��ال��ف��ة 

القانونية  اإلج���راءات  واتخذت  العامة،  النظافة  قانون  بشأن 
الالزمة حيال المخالف.

تفتيشية  جولة  في  البلدي  الحرس 
على سوق الخضروات
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بمدرسة  االقتصاد  بقسم  مؤخراً  نوقشت 
باألكاديمية  وال��م��ال��ي��ة  اإلداري�����ة  ال��ع��ل��وم 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ب��ط��راب��ل��س رس���ال���ة اإلج�����ازة 
العالية"الماجستير" في االقتصاد المقدمة 
مسعود  علي  المطلب  عبد  الطالب  م��ن 

سالم
وعنوانها:

التنمية االقتصادية وأثرها على البيئة في 
ليبيا

من  ل��ل��رس��ال��ة  المناقشة  لجنة  وت��ك��ون��ت 
األساتذة:

أ.د. صالح حفيظ الميهوب مشرفاً ورئيساً 
ال��م��ق��ري ع��ض��واً  ال��ف��ي��ت��وري  ع��ام��ر  أ.د. 
لسين  أب��و  ال��م��ب��روك  أح��م��د  د.  ممتحناً 

عضواً ممتحناً.
من  األخير  الربع  أن  إلى  الباحث  ويشير 
في  تنموياً  نشاطا  شهد  العشرين  القرن 
خالله  م��ن  حققت  وال���زراع���ة  التصنيع 
قاعدة  خلق  ف��ي  ساهمت  نمو  م��ع��دالت 
إنتاجية متينة، ولكن هذه القفزة التنموية 
تمثلت  ال��م��وردة  القاعدة  على  أث��رت  ق��د 
ب��االس��ت��ن��زاف ال��س��ري��ع ل��ع��دي��د ال��م��وارد 
انتشار  ع��ن  فضالً  والمتجددة  الناضبة 
وتدهور  المختلفة  بأنواعه  التلوث  ظاهرة 

البيئة.
أهم  لتوضيح  الدراسة  هذه  ج��اءت  ولقد 
المؤثرات االقتصادية على البيئة والمتمثلة 
درجة  وزي��ادة  التصنيع،  عملية  تسارع  في 
التنوع  ف��ق��دان  وك��ذل��ك  الحضري،  النمو 
فضال  الموارد  قاعدة  وتدهور  البيولوجي 

عن التلوث البيئي بأنواعه المختلفة.
متعددة  مشكلة  البيئية  المشكلة  وتعتبر 
علمية  وسائل  مواجهتها  تتطلب  األطراف 

وسلوكية وسياسية.
في  العلماء  جهود  تظافر  إل��ى  وتحتاج   
تنمية  ل��خ��ل��ق   ، ال��ت��خ��ص��ص��ات  م��خ��ت��ل��ف 
اقتصادية رشيدة توجه وتدار بأساليب تقلل 
إلى أدنى حد من خطر النشاط االقتصادي 
واالجتماعي على البيئة، وتناولت الدراسة 
على  وأثرها  االقتصادية  التنمية  موضوع 
البيئة في ليبيا، وهي محاولة إيجاد حلول 

جادة لها من خالل وضع تنمية بيئية تهدف 
بيئتهم  تجاه  األف��راد  تعديل سلوكيات  إلى 
خالل  من  المستدامة  التنمية  واستمرار 
الناس  لتوعية  المختلفة  اإلع��الم  وسائل 

وخلق حس بيئي لديهم.
هذا وقد حددت الدراسة الفرضية التالية:

• هل أدت برامج التنمية االقتصادية في 
ليبيا إلى حماية أم إلى ظهور مشاكل بيئية 
كبيرة ومؤثرة...؟ حيث أن الدراسة تهدف 

إلى:
ليبيا  في  البيئي  الوضع  على  التعرف   •

والمشاكل التي يواجهها.
• التعرف على القوانين واللوائح لحماية 

البيئة في ليبيا.
الدولية  المنظمات  تقدمه  ما  دراس��ة   •
لتشجيع برامج التنمية والحد من التلوث.

لمواجهة  ال��س��ي��اس��ات  ب��ع��ض  اق��ت��راح   •
تحديات البيئة في ليبيا.

أفضل  اقتصادية  تنمية  برامج  اقتراح   •
في ليبيا من أجل تحقيق توازن سيتم في 

ظل المتغيرات االقتصادية العالمية.
الباحث م��ن خ��الل دراس��ت��ه إلى  وت��وص��ل 

عديد النتائج من أهمها:
الحقول  ف��ي  ال��ق��م��ح  إن��ت��اج��ي��ة  ت��دن��ي   •
المجاورة لمصنع بنغازي لألسمنت نتيجة 
ينشرها  التي  وال��غ��ازات  للغبار  لتعرضها 
المصنع في الجو، األمر الذي يتطلب مبالغ 
السلبية على  ضخمة لمواجهة هذه اآلثار 
النتيجة  هذه  تعميم  الممكن  ومن  البيئة، 
على جميع المناطق التي تقع فيها مصانع 
الغبار  تكون  لكون  ليبيا،  ف��ي  األسمنت 
البورتالندي  األسمنت  صناعة  من  الناتج 

متشابهة في جميع المصانع.
• يؤدي غبار مصانع األسمنت إلى موت 

األسماك.
 فقد أدى ترسب الغبار على بحيرة وادي 
كعام إلى القضاء على الثروة السمكية فيها، 
نتيجة األتربة المتناثرة من التفجيرات في 
لألسمنت،  لبدة  لمصنع  التابعة  الكسارة 
على  وتؤثر  اه��ت��زازات  من  يصاحبها  وم��ا 
كمزرعة  السد  بحيرة  على  وكذلك  السد 

سمكية.
• ظهور مستوى عاٍل من التلوث بواسطة 
المساحات  بعض  ف��ي  النفطية  ال��م��واد 

شمال وجنوب مرسى البريقة.
استغالل  س��وء  نتيجة  التصحر  ظهور   •
األراض��ي  كل  تقع  حيث  النباتي،  الغطاء 
عدا  الجافة  المناطق  نطاق  في  الليبية 
الجبل  منطقة  في  ج��داً  صغيرة  مساحة 
المساحة  تقدر بحوالي%29 من  األخضر 
آث��ار  عليه  يترتب  وه���ذا  لليبيا،  الكلية 
والفقر  البطالة  ازدي���اد  منها  اقتصادية 
يؤدي  وه��ذا  بأكملها،  حضارات  واختفاء 
إلى انخفاض المستوى االقتصادي للدولة.
• ت��ه��دد ب��ع��ض ال��ع��ش��ائ��ر ال��ن��ب��ات��ي��ة ف��إن 
حوالي%50 من المجاميع النباتية الكبيرة 

تعتبر مهددة باالنقراض.
الباحث م��ن خ��الل دراس��ت��ه إلى  وت��وص��ل 

التوصيات التالية:
1 - وضع سياسات كفيلة لحماية الغطاء 
األشجار  قطع  تنظيم  طريق  عن  النباتي 
الطبيعية سواء لغرض استخدام أخشابها 
أو لغرض استخدام األراضي إلنتاج زراعي 

آخر. 
الشقيقة  الدول  الخبرات مع  تبادل   - 2 
حماية  م��ج��ال  ف��ي  المختصين  وان��ت��داب 
البيئة ووضع سياسات بيئية هادفة تحقق 

التنمية المستدامة.
كفاءة  أكثر  تكون  بيئة  إدارة  تبني   -  3
دقيقة  وعلمية  مرئية  بيانات  على  وتعتمد 
ومتجددة وذلك للحيلولة دون التسبب في 

مشكالت بيئية جديدة.
4 - العمل على فصل المناطق الصناعية 
حيث  وال��زراع��ي��ة،  السكنية  المناطق  عن 
في  والزراعية  الصناعية  المناطق  تكون 

مناطق خاصة بها.
• تفعيل دور اإلعالم في توعية المواطنين 
خالية  نظيفة  بيئة  في  العيش  في  بحقهم 
الصحية  باألخطار  وتوعيتهم  التلوث  من 
الظواهر  عديد  على  المترتبة  والبيئية 
السبل  وإيجاد  لتفاديها،  العالمية  البيئية 

الكفيلة لحمايتهم من هذه األخطار.

تنموية  سياسات  تبني  على  العمل   -  5
التوازن  تؤمن  ومتكاملة  شمولية  وطنية 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  بين 

والعمرانية والبيئية.
كافة  تجاوب  ض��رورة  على  التأكيد   -  6
القطاعات مع المركز الفني لحماية البيئة 
واإلحصائيات  بالبيانات  بتزويده  وذل��ك 

ال��ت��ل��وث وكمية  ال���الزم���ة ح���ول م��ص��ادر 
إعداد  من  المركز  يتمكن  لكي  االنبعاثات 
المقترحات  وتقديم  ال��الزم��ة  ال��دراس��ات 
البيئية  الظواهر  لكافة  الممكنة  والحلول 

من حيث تأثيرها على التنمية.
 

التنمية االقتصادية وأثرها على البيئة في ليبيا

فسانيا : أبوبكر مصطفى خليفة

المشروع: االستقرار المجتمعي
عنوان المناقصة:  مقاوالت عامة

الموقع المقترح: سبها - ليبيا
األط���راف  للهجرة  ال��دول��ي��ة  المنظمة  ت��دع��و 
المعنية إلي تقديم العروض والعطاءات ألعمال 
يمكن  ب��ال��ج��دول،  إليها  ال��م��ش��ار  ال��م��ق��اوالت 
لكافة  بطلب  التقدم  المؤهلة مسبقا  للشركات 

األعمال أو بعضها؛
 – ال��ق��دم  ك��رة  ملعب  وإص���الح  تأهيل  إع���ادة 

الطيوري
إعادة تأهيل وإصالح المركز الصحي بالحجارة

إعادة تأهيل وإصالح مدرسة القاهرة
بناء خزان مياه الصرف الصحي في التضامن

بالطيوري  ال��ع��ي��ادات  وإص���الح  تأهيل  إع���ادة 
والكرامة

إع����ادة ت��أه��ي��ل وإص����الح األض����واء واألع��م��ال 
الثانوية بطريق الطيوري

إعادة تأهيل وإصالح 7 آبار بسبها
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة خديجة 

  
المشروع: االستقرار المجتمعي

عنوان المناقصة:  مقاوالت عامة
الموقع المقترح: سبها - ليبيا 

األط���راف  للهجرة  ال��دول��ي��ة  المنظمة  ت��دع��و 
المعنية إلي تقديم العروض والعطاءات ألعمال 
يمكن  ب��ال��ج��دول،  إليها  ال��م��ش��ار  ال��م��ق��اوالت 
لكافة  بطلب  التقدم  المؤهلة مسبقا  للشركات 

األعمال أو بعضها؛
النفسي –  الدعم  إعادة تأهيل وإصالح مركز 

سبها
إع����ادة ت��أه��ي��ل وإص����الح م��ل��ع��ب ك���رة ق���دم – 

عبدالكافي
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة المهدية
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة اليرموك

إعادة تأهيل وإصالح مدرسة االنطالقة
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة موسى ابن نصير

إعادة تأهيل واصالح عيادة المنشية
الكرامة،  منطقة  س��ور،  وبناء  مخلفات  ازال��ة 

سبها
إعادة تأهيل واصالح مدرسة الشهيد سحبان

الدعوة لتقديم عروض، وتعليمات التقديم

المشروع :تعزيز االستقرار المجتمعي
ع��ن��وان ال��م��ن��اق��ص��ة :م���ق���اوالت ع��ام��ةال��م��وق��ع 

المقترح :القطرون – ليبيا
األط���راف  للهجرة  ال��دول��ي��ة  المنظمة  ت��دع��و 
المعنية إلي تقديم العروض والعطاءات ألعمال 
يمكن  ب��ال��ج��دول،  إليها  ال��م��ش��ار  ال��م��ق��اوالت 
لكافة  بطلب  التقدم  المؤهلة مسبقا  للشركات 

األعمال أو بعضها؛
الساحة الشعبية – إعادة تأهيل وإصالح مركز 

الدعم النفسي
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة مدروسة

 – ال��ق��دم  ك��رة  ملعب  وإص���الح  تأهيل  إع���ادة 

التجرهي
إعادة تأهيل وإصالح بئر مدروسة الغربي

إعادة تأهيل وإصالح مدرسة نقر كنمة
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة عقبة ابن نافع
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة قصر مسعود

إعادة تأهيل وإصالح مدرسة القطرون
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة الشروق
إعادة تأهيل وإصالح مدرسة البخي

إعادة تأهيل وإصالح مدرسة تجرهي

الطبيعي  العالج  مركز  وإص��الح  تأهيل  إع��ادة 
القطرون

إع����ادة ت��أه��ي��ل وإص����الح م��درس��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
بالقطرون

إعادة تأهيل وإصالح ملعب كرة القدم
وال��ش��روط  المناقصات  بقية  على  ل��الط��الع   

كاملة نامل زيارة الموقع التالي 

www.fasanea.org

 دعوة لتقديم عروض، وتعليمات التقديم
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ليلى المغربي محمد أحمد األنصاري 

ال�����ش�����م�����اع�����ة 
وال���ت���ن���اق���ض���ات 

الليبية
الشخصية  س��م��ات  م��ن 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��ت��ن��ص��ل من 
عن  والبحث  المسؤولية 

شماعة يعلق عليها أخطاءه، وخاصة حين تكون 
متعلقة بالسلوكيات والتربية، فمثالً حين يشتهر 
الليبي في الخارج كعالم أو مخترع ويتحصل على 
بأصوله  بالتفاخر  الليبي  الشعب  يبدأ  جوائز، 

الليبية، وإرجاع إبداعه وتميزه ألصوله الليبية.
التي  بالبيئة  أنها مسألة مرتبطة  الواقع  بينما   
وفرت له ظروف تعليم ممتازة ومساحة من الدعم 
المدارس  واالبتكار  في  اإلبداع  على  والتحفيز 
مع  وغيره،  العمل  وأماكن  والجامعات  الغربية 
مالحظة إن كان التميز المرأة وصادف أنها غير 

محجبة سيقال خسارة ينقصها الحجاب! 
عاماً   ”15“ ذات  المراهقة  الشابة  تلك  أم��ا 
في  السباحة  ببطولة  سنتين  قبل  ف��ازت  حين 
بشراسة،  وأهلها  هي  هوجمت  دولية،  مسابقة 
الرتدائها  فقط  المحافظ  المجتمع  منها  وتبرأ 
جرائم  عدة  في  حصل  كما  أو  السباحة،  ثوب 
أو  بالقتل  س��واء  ليبيات  نساء  ضحيتها  كانت 
وتحميلها  بأخالقها  اتهامها  ت��م  االغ��ت��ص��اب، 
محاولة  في  الضحية،  كونها  رغ��م  المسؤولية 
منهم إلراحة ضمائرهم بأنها استحقت ما حصل 

لها لسوء أخالقها وسلوكياتها.
أما حين يرتكب الليبي جريمة جنائية أو عملية 
حامالً  كان  وإذا  تحديداً،  الخارج  في  إرهابية 
على  المسؤولية  إلقاء  يتم  األجنبية،  للجنسية 

جنسيته األجنبية .
كما حصل في عملية مانشستر، كشماعة للتبرؤ 
وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  والتي  اإلرهاب  من صفة 
عموماً  العرب  أن  وخاصة  األس��ري��ة،  بالتربية 
الحياة  في  مندمجين  غير  خصوصاً  والليبيين 
يكتفون  بل  منهم،  قلة  إال  بالغرب  االجتماعية 
باالستفادة العلمية والتقوقع اجتماعياً بعيداً عن 
مخالطة الشعوب الغربية النفتاحها االجتماعي 
بل  أعمم  ال  وهنا  ال���الزم،  م��ن  أكثر  وتحررها 
صديق،  من  أكثر  لي  حكى  كما  الغالبية  أق��ول 
بالتالي هذه إحدى صور التناقضات الليبية التي 
الحاملة  وتربيتها  عقليتها  مسؤولية  من  تتهرب 
للفكر المتطرف والذي يقابله تطرف آخر ليس 

موضوع حديثنا هنا.
أو  مشكلة  هناك  أن  باالعتراف  العالج  بداية 
بالسلوك  مرتبطة  تربوية  اجتماعية  مشاكل 
تشخيصها  ثم  والدينية،  الفكرية  والمفاهيم 
منها  ال��ه��روب  ب��دل  ج��ذوره��ا،  م��ن  ومعالجتها 
بتجاهلها، أو خلق مبررات وشماعات نعلق عليها 

ما نرتكبه من أخطاء.
بينما في  الذات”  ب� “جلد  يتهمني أحدهم  وقد 
الواقع هي “مواجهة للذات”، نحتاجها بشدة بعد 
إدراج  أستطيع  السياق  ذات  وفي  تفاقمت،  أن 

عدة أمثلة.
 فمن يفشل في دراسته يتهم المعلمون والمناهج 
أفضل  ف��ي  ليست  بأنها  )علما  السبب  بأنها 
أحوالها(، مع إغفال متعمد لتقصيره في دراسته، 
وانشغاله التام بأساليب الترفيه المتاحة، وحتى 
عائلته ستتبع نفس النهج للتهرب من مسؤلياتها 
نحو ابنها/ ابنتها، أو من يتعرض لحادث مروري 
التهمة،  لها  يحيل  وأط��راف  أسباب  فيجد عدة 
بدل تحمل مسؤولية تهوره في القيادة في أغلب 

األوقات.
خالصة القول، أننا نعاني أزمة أخالق مجتمعية، 
وما نعيشه اليوم من قتل وخطف وسرقة وغيره 
األس��رة  هي  فيه،  األول  المسؤول  ج��رائ��م،  من 
األس��اس��ي،  ومكونه  المجتمع  ن��واة  تعد  وال��ت��ي 
من الصعب على العقلية الليبية مواجهة الذات 
وتأخيرها  ملحة  ضرورة  باتت  لكنها  بصراحة، 

يزيدها تفاقماً.

التشدد  وآرائنا  وتعبيراتنا  كتاباتنا  جّل  في  يغلب   
اليمين  أقصى  مع  مصطفةً  مؤيدة  إما   ، والتعصب 
اليسار، مستهدفة  أقصى  مع  مناوئة مصطفة  أو   ،
يمسنا  ما  كل  ننكر  ما  وغالباً   ، العقل  ال  المشاعر 
ونصفه بالتعدي ، ونبرر نفس الفعل عندما يصيب 
منهج  “أي  في  التفكير  نعيد  ال  ون���ادراً   ، الخصوم 
لصفعة  نتعرض  حينما  إال   ،  ” أو قضية  عقيدة  أو 
وتحليلها  دراستها  من  وب��دالً  وحينها   ، منها  مؤلمة 
على  منقلبين  ونشتم  نلعن   ، الصدمة  تأثير  وتحت 
الفكري  المراهق  بين  ذل��ك  ف��ي  ف��رق  أعقابنا،وال 
. ألسباب  المثقف  عباءة  المرتدي  وال   ، الممتعض 
كثيرة يعود جزء منها إلى طريقة اعتناقنا إلى هذه 

األفكار وإيماننا بها .
من  الب��ّد  الموضوع  مرمى  م��ن  ق��رب��اً  أكثر  ولنكون 
استعراض بعض النماذج الواقعية الكثيرة من حولنا.
فعلى سبيل المثال نجد البعض  ممن ارتدوا عباءة 
المثقف ، أو الناشط يختزل تراجع مجتمعه في نصه 

الديني الذى اعتنقه تلقينا ال فهماً و ال دراسة .
 ولكي ينفض غبار العصر الحجري من على مجتمعه 
المتأخر، و يواكب التطور ، البد أن يقذف موروثه 
الديني كلياً ، من باب التجديد أو التحديث دون أن 
واثباً   ، ال��الذع  نقده  بعد  يؤسس  أو  الكيفية  يحدد 
للضفة المعارضة ، مستنداً على تجارب أو قفشات 
من  قرأها   ، النهار  وأط��راف  الليل  آن��اء  بها  يتمتم 
السياسية  الطبيعة  يدرك  لم  بأنه  أجزم  أكاد  كتاب 
واالجتماعية والتاريخية المحيطة بالكاتب آنذاك ، 
مفرغة المحتوى ال تصمد أمام أول مواجهه منطقية 
، إنما تبعية ثقافية ومواكبة لهذه الموضة الجديدة . 
فالتجديد على أية حال ، هو نتاج التطور الحضاري 
، وال يكون سبباً في تطور المجتمع فليس ثمة فوارق 

بين المسيحي وحتى الملحد في منطقتنا والمسلم . 
لتكون النهاية مزيداً من التقوقع ودعاء الحق الكلي  
 ، بينها  التفريق  يصعب  خشبية  تائهة  مجموعات 
االنفتاح  بدعوى  لها  يروج  ما  كل  تعتنق  تائهة  أولى 
والثانية   ، المتطرفين  بالمتزمتين  تنعت خصومها   ،
خصومها  تنعت  بدعة  يخالفها  ما  كل  ترى  جامدة 
بالمنحلين . وهذا ال يعني نقد ميولهم و خياراتهم، 
ما  إلى  يتحول  حينما  لكن  احترامه  يجب  فالخيار 
من  بد  ال  فإنه   ، لآلخ��ر  اإلقصائي  التبشير  يشبه 
يصدر  حينما  ومراجعته خاصة  لتشريحه  مواجهته 

من النخب .
أو نجد آخر يعد نفسه منبراً للحق متسلحاً بشعارات 
الوطنية واالنتماء، ، يردد دعواته المستمرة بالخير 
معاركنا  في  أصيب   ، ما  لجريح  والغفران  والشفاء 
العديدة المجنونة لكونه يميل نحو ميوله ، في حين 
يلوذ بصمت من في القبور ، عن عشرات اآلالف من 
الجرحى ، في صفوف أبناء وطنه الخصوم ، وأقصى 
المتهالك من تعاطف،  ما يمكن أن يمن به ضميره 
الباهتة،  المملولة  ،اللعينة  القميئة  الجمل  تلك 
إحداها ” ما في حد قاللهم اطلعوا امعاه ” ، أو يقف 
 ، المتعددة  منابره  عبر  واإلنصاف  الوطنية  مدعيا 
التي وفرتها له الفوضى، ليعلن عدم أهلية خصومه 
مجتمعه  ف��ي  وت��ش��ه��ي��راً  ن��ي��الً  األوص����اف  بأبشع   ،
العرقي  والصفاء  النقاء  يدعي  ال��ذى  ،المتربص 
المنتشي  يجد  ال  التصالح  أمطار  تهطل  حين  ثم   ،
 ، جديد  من  خصمه  ليزين  ذات��ه  انتقاد  في  حرجاً 
ليست المعضلة في هذا األمر فذلك يعد طبيعياً في 
فلتانا   أو  اجتماعية  هزات  تشهد  التى  المجتمعات 
أمنيا، ولكن تكراره مع ذات الخصم يدل على تلوث 
و سوقيتها مهما  وانحطاطها  منه  أفكار من يصدر 

بلغ ، وال غرابة في ذلك 
يصل  ال��ذى  الغريب  إنما 
استماتة  األلغاز  حد  إلى 
االس��ت��م��اع  ف��ي  المتلقي 
أخرى  أو  ه��ؤالء   ألمثال 
مجتمعها  ب��ع��رف  مكبلة 
المقدس  السائد  البائد 
والذي ساهمت مساهمة 
والزال���ت  بتكوينه  فعالة 

اآلن  إلى  وتحديثه  استمراريته  في  المواصلة  اآللة 
الفرصة  وجدت  أينما  تكف  ال   . أبناء جنسها  ضد 
للمناداة بحقوق المرأة وفكها من قيد الرجل الظالم 
بالمتسلط الجائر الجبار،  حسب وصفها ، ووصفه 
وقد تكون نداءاتها صائبة وواقعة ولكن “الحقوقية ” 
وبدون ضغط من فرعون زمانه تقيم ما يشبه المأتم 
حينما ترزق أو يزرق ابنها “بطفلة” بينما تقيم حفالً 

صاخباً حينما تزرق بآخر )ذكرا( .
المرأة  مشكلة  عمق  تحليل  الصف  ذلك  يحاول  لم 
مع نفسيتها التي مازالت تعزز ما تطلقه عليه المرأة 
الضفة  إلى  القفز  في  صعوبة  تجد  لم  بينما  قيداً 
للفشل  والمبرر  األسهل  فهي   ، المعارضة  األخ��رى 

واألكثر ضجة واألقل تكلفة .
المستهدفة  واآلراء  التعابير  تلك  نشاهد  فمتى 
التساؤالت  فتيل  أفئدتنا  في  تشعل  والتي  للعقل؟ 
تنحني  أن  على  مضمونها  ،ويجبرك  طويلة  لفترات 

لها احتراماً ، رغم اختالفك كلياً معها � 
المخونة  النارية  العاطفية  التعابير  تلك  من  ب��دالً 
المتقوقع  تزيد  والتي   ، بالنكران  المليئة  الجاحدة 
حول ذاته تصلباً واستماته. وكما قيل قلة اإلنصاف 

قاطعة بين الرجل ولو كانوا ذوي رحم .

اصطفافات

المرأة الليبية والمشي فى طريق األشواك 
تعمل  أن  أب��دا  السهل  من  ليس   
أي امرأة في المجال اإلعالمي أو 
في مجال الكتابة بكافة أجناسها 
المجتمع  منظمات  مجال  في  أو 
المدني في مجتمع مثل مجتمعنا 
في  وح��ت��ى  ال��ص��ح��راوي  الخشن 
تعتبر  التي  بنغازي  مثل  مدينة 
الليبي  ل��ل��ش��رق  ث��ق��اف��ي��ة  م���ن���ارة 
أي  على  الهين  من  أب��دا  يكن  لم 
امرأة أن تخترق كل المحظورات 
طريق  في  ،وتمضي  االجتماعية 
تجد  أن  دون  وح��ي��دة  األش����واك 
إذا  إال  يدعمها،  أو  يسندها  من 
بالطريق  مؤمنة  ذاتها  هي  كانت 
عليها  ال��ذي  بالثمن  وع��ي  وعلى 
أن تدفعه نظير اختيارها المضي 
يوما  تعول  ، فلم  النهاية  إلى  فيه 
أحد  من  والدعم  المساندة  على 
ح��ت��ى م��ن ال��رج��ل ال��ل��ي��ب��ي التي 
معه  ال��م��ري��رة  ال��ت��ج��ارب  علمتها 
متحكمة  التقليدية  تركيبته  ب��أن 
الحداثة  ب��رداء  توشح  مهما  فيه 
ك��ث��ي��رات منهن  م��ض��ت  ،ل���ذل���ك 
وحيدات واعيات لصعوبة الطريق 
يجدن  ل��ن  بأنهن  إدراك  وع��ل��ى 
المشحوذة  الكلمات  سكاكين  إال 
تنهش  ال��ت��ي  واألل��س��ن��ة  للطعن، 
بالعاهرات  وتصفهن  سمعتهن 
بوك  الفيس  تعليقات  تعج  كما 
ال���ذك���وري���ة ت���ج���اه اإلع��الم��ي��ات 
وناشطات المجتمع المدني ،وكل 
جريرتهن و خطيئة الخطايا التى 
العالم  اخ��ت��رن  أن��ه��ن  ارتكبنها، 
والطريق الذي وجدن فيه ذواتهن 

والذي يقدم خدمة لوطنهن وبنات 
والقرار  الصوت  اللواتي  جنسهن 
لهن بالتالي طريق المرأة في هذه 
المجاالت أبدا لم يكن يوما على 
بالورود  مفروشا  تاريخها  م��دى 
،بل معبدا بالتضحيات واإلصرار 
وإحقاقا  الطريق  مواصلة  على 
للحق ،علينا أن نعترف بأنه خالل 
أشهر مابعد فبراير عام 2011 
الفتيات  أم���ام  األب����واب  فتحت 
للدخول لكل هذه المجاالت بيسر 
ومحبة  واندفاع  مجتمعي  وتفهم 
في  للعمل  الفتيات  كثير  فدخلت 
انبثقت  التي  والقنوات  الصحف 
في تلك الفترة، وانضمت كثيرات 
منظمات  ف���ي  ال��ج��م��ي��ل  ل��ل��ع��م��ل 
أمل  ثمة  وكان  المدني،  المجتمع 
وفرح بجو التغيير والتعبير الحر 
عن اآلراء وأقيمت كثير الفعاليات 
مدينة  في  واالجتماعية  الثقافية 
بنغازي ، بجموع من النساء ولكن 
االنتكاسة  حصلت  م��ا  س��رع��ان 
ب��ع��د م����رور ع����ام ف��ق��ط ، حين 
في  المسلحة  التشكيالت  ب��دأت 
األف��واه  وتكميم  الحريات  تقييد 
التشكيالت  أقنعة  حينما سقطت 
ال��م��س��ل��ح��ة ،وأظ����ه����رت وج��ه��ه��ا 
أنصار  لتوجه  الداعم  الحقيقي 
ال��ش��ري��ع��ة ال���راف���ض ل��ل��ح��ري��ات 
وبدأت موجة االغتياالت والتهديد 
بالقتل لنشطاء المجتمع المدني، 
مما  واإلعالميات  واإلعالميين، 
أدى إلى موجة هروب لإلعالميين 
المجتمع  وناشطي  واإلعالميات 

ال��م��دن��ي م��ن م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ،و 
اب��ت��ع��اد اآلخ��ري��ن ت��م��ام��اً ع��ن كل 
الجيش  دخ��ل  أن  إل��ى  المجاالت 
المدينة وحدثت الحرب ضد كل 
تلك التشكيالت القامعة للحريات 
وبعد كل تلك التراكمات واألحداث 
المتسارعة ، جرت ردة اجتماعية 
على  خوفا  العائالت  جانب  من 
الفتيات  وج��ود  وانحسر  بناتهن، 
المجتمع  ومنظمات  اإلع��الم  في 
إلى  منهن  كثير  ورج��ع  المدني، 
البيوت وتركن الساحة،ولم يتبقى 
تاريخ  لهن  م��ن  إال  الساحة  ف��ي 
سابق في هذا المجال والقلة من 
بالطريق  المغرمات  العاشقات 
غاليا  ك��ان  الثمن  أن  ،والحقيقة 
المجتمع  فسكاكين  ج��داً  وغاليا 
تحت  وال��ض��رب  للنهش،  ج��اه��زة 
كافة  من  واالستنزاف  األحزمة، 
تعمل  ام��رأة  كل  يواجه  الجبهات 
ف���ي ه����ذه ال���م���ج���االت أض��ع��اف��ا 
ال��رج��ال  إخ��وان��ه��ا  م��ن  مضاعفة 
من  كثيرا   أن  واألم���ر  واألده���ى 
ال��ح��روب وال��ت��ش��وي��ه ،ت��ك��ون من 
اللواتي  التقليديات  جنسها  بنات 
يرين في اختالفها وخروجها عن 
القطيع مجاال للطعن فيها،بالتالي 
تجربة النساء في هذه المجاالت 
مختلفة  لها،  المجتمعية  والنظرة 
األخرى  المجاالت  كل  عن  تماماً 
والمحامية  والمهندسة  كالطبيبة 
ينظر  ،التي  الجامعية  واألستاذة 
قبوال  أكثر  بعين  المجتمع  إليها 
ألنها مهن علمية صرفة،بعيدة عن 

عن  التعبير  أو  اإلب����داع  ج��ان��ب 
كل  رغ���م  فمجتمعنا   ، ال�����ذات 
ت��ق��دم��ه وت��ح��ض��ره ن��س��ب��ي��ا عن 
تقليديا  الزال   ، الماضية  العقود 
نظرته  ف��ي  خشنا  وص��ح��راوي��ا 
المجاالت  هذه  مع  تتعاطى  لمن 
، وما هذه الهجمات الشرسة من 
التي  والتشهير  التشويه  حمالت 
المجتمع  ناشطات  لها  تتعرض 
بالجاسوسات  ووصفهن  المدني 
التحجيم  وم��ح��اول��ة  وال��ع��اه��رات 
القرار  وإص���دار  تحركاتهن  م��ن 
السفر  من  المرأة  بمنع  الصادم 
عن  تعبيرا  إال  ليس    ، بمفردها 
وخشونة  للمرأة  القاصرة  النظرة 

مجتمعنا وتعقيده.
ورغ���م ك��ل ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل من 
الليبي  الشرق  منارة  في  النضال 
الطريق  أن  إال   ) بنغازي  )مدينة 
الزال�����ت م��ح��ف��وف��ة ب��ال��م��خ��اط��ر 
ب��ل وب��األل��غ��ام ل��ل��ن��س��اء والزال���ت 
المضي  اخ��ت��رن  اللواتي  النساء 
العمل  أو  اإلب����داع  م��ج��االت  ف��ي 
المجتمعي  النشاط  أو  اإلعالمي 
حجارة  أط��واب  يتلقين  المدني، 
الخشن  ال��ص��ح��راوي  مجتمعهن 
عن  يمنعهن  لم  ذل��ك  كل  ولكن   ،
مواصلة الطريق مهما كان الثمن 
للتراجع  مجال  ثمة  يعد  لم  ألن��ه 

فال طريق  إال الطريق.

إنتصار بوراوى
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الجزء السادس كتاب  في  تنظيرية  دراس��ة   " البديل  الوعي  وتأسيس  السائد  "إشكالية 

“إسالم ضد اإلسالم” للصادق النيهوم
      ول��ذا فإننا ن��رى أن��ه م��ن مصلحة 
هذه  يضع  أن  بالثقافة  المعني  ال��ق��ارئ 
ف��ي ح��س��اب��ه بشكل خ��اص  ال��م��اح��ظ��ة 
حتى ال يجد نفسه على أعتاب التغاضي 
واإلهمال مما يطيح بالغرض الذي ألجله 

شرعنا في تحرير بحثنا هذا .
 • إذا ف��م��ا ه��ي ه���ذه ال��م��ف��اه��ي��م ال��ع��م��دة 
وك���ي���ف ت��ص��وره��ا ال��ك��ات��ب وف���ق���ًا ل��م��ا ي���راه 

مالئمًا للدين الحق؟ 
 إنه يمكننا أن نؤكد بكل وضوح أن هذه 
المفاهيم العمدة ال تعدو مفهومين اثنين 
بعدهما  فيما  يتحكمان  أنهما  سناحظ 
من المفاهيم التي سيتم تأسيسها الحقاً  

هذان المفهومان هما : 
أوالً : مفهوم اإلسام  :

وهو يتضمن شقين مختلفين نوعياً :
الشق األول :

عقدي  كدين  اإلس��ام  بمفهوم  ويتعلق   
لمضمون  اسم  أنه  بذلك  الكاتب  ويعني 
ألجل  للناس  المتوجهة  الربانية  الدعوة 
دع��وت��ه��م إل��ى ال��ت��آل��ف واالل��ت��ف��اف حول 
بين  والمشتركة  األولى  العقدية  القاعدة 

كل الديانات .
  إذا فرسالة اإلسام الحقيقية تكمن في 
دعوة جميع األديان التي طالها التحريف 
العودة  إلى  الدين   ورجال  الفقهاء  بفعل 
جميعاً إلى حدودهم المشتركة المؤسسة 
إليها  ينتمي  التي  والفطرة  الطبيعة  على 

الناس أجمعين .
  أما المبرر الذي قدمه الكاتب لمثل هذه 
العقدية  الخافات  احتواء  هو  الرسالة 
التي كانت قد تسببت في الشقاق والن�زاع 
بالتالي   ، اإلنسانية  األخ��وة  كتلة  وقضم 
واألم��ن  االستقرار  تدعيم  في  اإلس��ه��ام 
وال��ت��آل��ف ف��ي ظ��ل ح��ي��اة ع��ادل��ة وكريمة 

وسعيدة .
عامل  ه��و  عقدي  كدين  ف��اإلس��ام  إذا   
توحيد واجتماع على مستوى العقيدة في 
أكثر  إلى  إنه ال يوجه  الكاتب حيث  نظر 
بها  تؤمن  التي  المشتركة  القاعدة  من 

األديان جميعاً با استثناء .
إليه    وم��ن الماحظ - و هو ما أش��ار 
اثنتين  ميزتين  الدين  لهذا  أن   - الكاتب 

هما :
 *أنه دين غيُر ُمنتٍم  وال منحاٍز إلى أي 
دين .. أي أنه ) نقطة تعادل ( بين األديان 

كافة على مستوى العقيدة .
 *إنه دين ال يضيف إلى هذه األديان أي 

انتماء جديد .
الكاتب   وهو مفهوم تجسده - في نظر 
- اآلية الكريمة : " شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
أن  وعيسى  وموسى  إبراهيم  به  وصينا 
 : واآلي��ة  فيه"  تتفرقوا  وال  الدين  أقيموا 
" قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
الله وال نشرك  نعبد إالّ  بيننا وبينكم أالّ 

به شيئا ".  
  وال يفوت األستاذ النيهوم هنا أن يؤكد 
تصوره  من  انطاقاً  مهمين  أمرين  على 

الجديد للدين  القاعدي هذا ، وهما :
التي  ال��ق��اع��دة  ه���ذه  أن   :  ) األول   (   
 ، استثناء  ب��ا  األدي���ان  جميع  بها  تؤمن 
هي بالضبط ما يتحدد به نظرياً جوهر 

العقيدة الدينية في اإلسام .
ذلك  زي��ادة على  أي  أن   :  ) الثاني   (    
تعد تفصياً غير جوهري وال أساسي .. 
أخرى  ألغ��راض  الخطاب  به  يجيء  إنما 
أمراً  التفصيل  هذا  اعتبار  منها  يكن  لم 
بالعقيدة  يتعلق  فيما  أو أساسياً  جوهرياً 

على اإلطاق.
ول��ذا فإنه ال يحق ألي أحد كان - من   
يجعل  أن   - اإلسامية  العقيدة  منظور 

التمايز  ف��ي  س��ب��ب��اً  التفصيل  ه���ذا  م��ن 
واالختاف عن بقية األديان البتة .

على  ب��ال��دي��ن  المتعلق  المفهوم  وه���ذا   
االنسجام  يحقق  ما  هو  العقيدة  مستوى 
ويحقق   ، الطبيعي  الفطري  المبدأ  مع 
األس��اس  في  يتجه  ال��ذي  الدين  وظيفة 
إلى توطيد دعائم األمن والسام في كل 

المجتمعات اإلنسانية قاطبة .
الشق الثاني :

تشريعي    كدين  اإلس��ام  بمفهوم  ويتعلق   
اسم  أنه   ، المفهوم  بهذا  الكاتب  ويعني 
المتوجهة  ال��رب��ان��ي��ة  ال��دع��وة  لمضمون 
إلقامة  دعوتهم  ألج��ل  كافة  الناس  إل��ى 
العدل واألمن والسام والرخاء والتعاون 
واالنسجام مع الفطرة والقانون الطبيعي ، 
الذي ال حياة كريمة أو سعيدة للمجتمعات 

البشرية قاطبة إال باالستجابة لها  .
تشريعي  كدين  اإلس��ام  فرسالة  إذن    
التي  األدي����ان  جميع  دع��وت��ه  ف��ي  تكمن 
طالها التحريف ، والتزوير للعودة جميعاً 
األخ��اق��ي��ة  المشتركة  ح��دوده��م��ا  إل���ى 
ال��ق��ان��ون  يؤسسها  وال��ت��ي  والتشريعية 
الطبيعي ، الذي يمثل القاعدة الطبيعية 

للسلوك  والغريزة اإلنسانية .
   وهنا أيضاً نجد الكاتب قد قدم المبرر 
للخاف  احتواء  أنه  على  الدين  لرسالة 
الشرائع  مستوى  على  المرة  هذه  ولكن 
الفقهية  الخافات  سببته  خاف  وهو   ،

حسب وجهة نظره    .
  ف��ه��ذا ال��دي��ن ال��ت��ش��ري��ع��ي ه��و عامل 
األخ��اق  مستوى  على  واجتماع  توحيد 
أكثر  إلى  أنه ال يصبو  ، حيث  والشريعة 
من استحضار وتدعيم القاعدة المشتركة 
تؤسس جميع  التي  وهي  التشريعات  من 

الديانات با استثناء .
  وح��س��ب ال��ك��ات��ب ف���إن ل��ه��ذا ال��دي��ن 

التشريعي ميزتين هم��ا :
 إنه دين غير منتمى وال منحاز ألي دين 

على مستوى األخاق والشريعة .
 إنه دين ال يضيف إلى هذه األدي��ان أي 

إنتماء جديد .
الكاتب  يؤكد  التصور  هذا  من  وانطاقاً 

على أمرين اثنين هما :
الطبيعية  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  أن   : األول    
 ، اإلنسانية  والغريزة   اإلنساني  للسلوك 

والتي تؤمن بها جميع األديان با استثناء 
ما  بالضبط  هي   ، الشرائع  في  كقاعدة 
ينبغي أن يتحدد به نظرياً جوهر الشريعة 

الدينية في اإلسام . 
الحد  زي��ادة على هذا  أية  أن   : الثاني    
المشترك يعد تفصياً غير جوهري وال 
وفق   - أب��داً  يحق  وال  مؤثر  وال  أساسي 
منظور اإلسام بهذا المعنى - أن يكون 
والتفاضل  والتمايز  االختاف  في  سبباً 
عن بقية األديان مما يعني  أنه إذا كانت 
هناك زيادة فليس لهذا الغرض الذي تم 

نفيه على اإلطاق .
  وهذا المفهوم اآلنف للدين على مستوى 
الكاتب  حسب  يحقق  م��ا  ه��و  الشريعة 
دع��ائ��م ال��وح��دة وال��ت��آل��ف ألج��ل تدعيم 

أركان الحياة العادلة  الكريمة . 
 وهذا بالطبع قد ال يوافق أو ال يتوافق 
ظ��اه��ري��اً م��ع م��س��اه��م��ة اإلس����ام بيوم 
األستاذ  عنها  تحدث  والتي   .. الجمعة 
النيهوم بإعجاب بالغ ، وتحسر لضياعها 
والتي   ، والساطين  الفقهاء  بطون  بين 
المسيسة  الجوهرية  األم��ور  من  عدها 

بالقضايا المهمة والخطيرة .
ي��ت��ن��اق��ض ذل����ك م���ع إص�����راره  أف����ال  •إذن 
جوهر  عن  الفقهية  التفاصيل  نفي  على 

الحقيقة التشريعية لإلسالم ؟!.
تنبه  قد  كان  النيهوم  األستاذ  أن  الحق   
لورود مثل هذا التناقض الذي ال يتوافق 
مع ما قدمه من تصورات ، ولذا نجده لم 
يدخر وسعاً في اإلش��ارة إلى أنه ال يعد 
شرعياً  وال  فقهياً  تفصياً  اإلسهام  هذا 
ذا عاقة  أمراً  يعده  وال   ، على اإلطاق 
مباشرة بالدين أصاً ، إنما هو في نظره 
أمر دنيوي عملي ،كان اإلسام قد قدمه 
والسام  العدل  أركان  لتدعيم  كمساهمة 

والحياة الفاضلة الكريمة ليس إالّ .
إال كتصور  اعتباره  فإنه ال يصح  ولذا    
التي  المثالية  بالكيفية  يتعلق   ، عملي 
العدل  لقاعدة  دع��م��اً  تقدم  أن  يمكنها 
وال��ت��ك��اف��ؤ ب��ي��ن ال��ن��اس ، س���واء أك��ان��وا 
مستوى  ع��ل��ى   .. غ��ي��ره��م  أم  مسلمين 
وحفظ  السياسي  النظام  في  المشاركة  
التوازن بين القوى والمصالح المختلفة ، 

وتحقيق إرادة األمة واختياراتها.
  وهي مساهمة ال تستمد شرعيتها من 

الدين ، إنما من مدى ما تقدمه من حلول 
القاعدة  مستوى  على  واقعية  ومعالجات 
كل  تجمع  ال��ت��ي  ال��واس��ع��ة  الجماهيرية 

الناس على مدار األسبوع .
المساهمة  ه���ذه  ف���إن  وب��ال��ت��ال��ي        
المفترضة ال تعد تفصياً مخاً بطبيعة 
على  والتشريعي  العقدي  االنتماء  مبدأ 

حد سواء .
      هذا بالنسبة لمفهوم اإلس��ام كما 
قدمه الكاتب وفقاً لتصوراته األساس عن 
طبيعة  وعن  بالعباد  وعاقته  تعالى  الله 

الدين ووظيفته .
ثانياً : مفهوم العبادة  :

العمل   أداء  النيهوم  طرحه  كما  ويعني    
اإليجابي الذي تتقرر نتائجه العملية على 
أرض   الواقع .. وما يمثل هذا المفهوم 
ج��وه��ري��اً ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ه��و السعي 
العدل  تحقيق  ألج��ل  العملي  اإلي��ج��اب��ي 
في  الناس  حق  وضمان  والسام  واألمن 

المجتمع بحياة هانئة وكريمة .
هي  إنما  المفهوم  بهذا  فالعبادة  إذن     
قناة  في  يصب  اجتماعي  مضمون  ذات 
يتعلق  ال��ذي  اإلنساني  الحضاري  العمل 

بالناس أجمعين .
  وهذا المعنى للعبادة - في رأي الكاتب - 
هو المعنى الصالح إلدارة مناطات الجزاء 
وال��م��ح��اس��ب��ة وه���و األس����اس ال��ج��وه��ري 
العاقات  عليه  تتأسس  أن  يجب  ال��ذي 
االجتماعية خافاً للشعائر . فالكاتب ال 
العبادة والشعائر بمعنًى واحد ،  يرى أن 
بل هو يذهب إلى أن الشعائر عبارة عن 
الروحانية  المشاعر  بين  ذاتية  تفاعات 
لإلنسان وخالقه ، يمارسها هذا اإلنسان 
بشكل فردي وخاص جداً ، ال تتعداه إلى 
أي بُعد عام أو اجتماعي  أو واقعي عملي    
كما أنها ال تتجاوز اإلنسان كفرد لتصبح 
اجتماعية  عاقة  أي��ة  في  مؤثراً  عاماً 
على  والمحاسبة  للجزاء  مناطاً  وال   ،
اإلطاق ، بالتالي فهي ال عاقة لها البتة 

بأية نتائج عملية على أرض الواقع .
ج��داً  اليسير  م��ن  أن���ه  نعتقد  ون��ح��ن    
الربط بين المفهومين اآلنفين - العبادة 
الله وعاقته  " مفهوم  واإلس��ام - وبين 
بعباده ، ومفهوم طبيعة الدين ووظيفته " 
بالقدر الذي يكاد يكون شرعاً ُمِبيناً وبياناً 

كافياً لتصوراته عنها .
المفهومان   " ه��م��ا  ف��ذان��ك  إذن        
المركزيان " اللذان قلنا بأنهما سيتحكمان 
تأسيسها  سيتم  التي  المفاهيم  بقية  في 
الحقاً ، وقد فرغ  الكاتب من تأسيسهما 

كما رأينا .
   واآلن دعونا نتعرف على آخر المفاهيم 
التي تصورنا أن الكاتب قد أسسها على 
ب��ا شك  وه��ي  سابقاً  قدمناه  م��ا  ض��وء 
مما سبق  وتفريعاً  تفصياً  أكثر  مفاهيم 

عرضه من المفاهيم .
   ولقد اخترنا أن نجعل هذه المفاهيم 
استدعاها  فنية  ألغ��راض  شطرين  على 
 ، الطبيعة  مستوى  على  بينها  الخاف 
بالمفاهيم  يتعلق  أحدهما  أن  باعتبار 
المؤهلة للتواصل مع الدين كبناء تؤسسه 
بينما   - بنا  مر  كما  وت��ص��ورات-  قواعد 
تتعلق األخرى بالمفاهيم التي انبثقت في 
عقولنا بعد السيطرة على هذه التصورات 
منظوراً  عندنا  يؤسس  بشكل  والقواعد 

يوجه عاقتنا باآلخر .
على  توزيعها  يمكن  مفاهيم  فهي  إذن    

شطرين كما أشرنا :
الشطر األول  : 

المفاهيم  م��ن  جملة  يتضمن   وه���و    
الرئيسة .. نوردها كالتالي :

 أوالً  : مفهوم المؤمن :

الفطري  بالمبدأ  يعتقد   من  كل  وه��و    
العقدي والتشريعي.. سواء أكان اعتقاده 
ذلك متحصاً من خال اعتناقه لرسالة 
اإلسام عن طريق إيمانه بنبوءة محمد- 
صلى الله وعليه وسلم- أم من خارج هذه 

الرسالة ؟! .
   وبهذا المعنى فإن المؤمن ال يرادف - 
هو  إنما  اإلسام  برسالة  المعتقد  قط- 
إنه ليدخل  ذو معنى أعم وأشمل ، حتى 
تحت عباءته كل أتباع الديانات السماوية 
إلى  توصلوا  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  وحتى  ب��ل   ،
ه��ذا ال��م��ب��دأ ع��ن ط��ري��ق إع��م��ال العقل 

واالستجابة الطبيعية لنداء الفطرة .
      ويعقد كاتبنا أهمية عميقة لهذا المعنى 
الواسع لهذا المفهوم ، وذلك ألنه في ذات 
الوقت الذي يوفر فيه القاعدة الحقيقية 
لالتئام والتآلف بين أتباع الديانات كافة 
ذلك على أساس عدم  يفعل  إنما  فإنه   ،
عن  األي��م��ان  وص��ف  يحجب  أن  منطقية 
إنسان ما لسبب ال يتعلق أساساً بوظيفة 
يتعلق  إنما  ، وم��ادام هذا الوصف  الدين 
الدين  له  الذي أعطاه  اإليجابي  بالمعنى 
يقوم االتصاف  أن  المبرر  فإنه ليس من 

على غير قاعدة الدين نفسها .
الطبيعي - حسب  فإنه من  ول��ذا        
يعقد  ال  أن   - وطبيعته  ال��دي��ن  وظيفة 
التاحم  قدر  إال على  تمييز  أو  فرق  أي 
واالنسجام والتوافق الذي يبديه الفرد مع 
المبدأ الفطري ، وعلى مدى جدية سعيه 
 ، والسام  واألم��ن  العدل  دعائم  إلقامة 

وتوطيد أركان الحياة السعيدة .
التمايز  إح��داث  يمكن   - فقط   – وبهذا 
ال  األس��اس  هذا  على  أي   .. والمفاصلة 

غير .
وبكل تأكيد فإن ذلك ال يستدعي قط أن 
يكون حكراً على أتباع الديانة المحمدية 

دون غيرهم!!.
ثانيا : مفهوم عبادة الله تعالى :

  ويعني حسب الكاتب العمل لله سبحانه 
وتدعيم  أرك��ان��ه  وتوطيد  ال��ع��دل  بإقامة 
، وإرساء دعائم  األمن والسام والحرية 

الحياة الكريمة لكل الناس .
إلى  يذهب  الكاتب  ب��أن  هنا  وياحظ    
أن مفهوم "عبد الله "ليس فيه أي معنى 
أو  بالمخدومية  عاقة  ا  ذ  ع��ده  يمكن 
 .. بالخالقية  يرتبط  فقط  إنما  بالملكية 
أي أن " عبد الله " يرادف بالضبط  معنى 
" مخلوق الله " وهو ليس بمعنى مملوكه 

بطبيعة الحال .
 ثالثا ً: مفهوم الجهاد في سبيل الله :

بذل  الكاتب -  ي��رى  كما  يعني -  وه��و    
نشر  أج��ل  من  الوسع  واستفراغ  الجهد 
دعوة العدل واألمن والسام والحرية  ، 
ومكافحة كافة األوضاع األرضية القائمة 
على غير العدل واألمن والسام ، وذلك 
الكريمة  الحياة  دعائم  توطيد  أجل  من 

للناس أجمعين .
رابعاً : مفهوم الحكم بما أنزل الله :

  ويعني -
 كما يذهب الكاتب - إقامة نظام العدل 
 ، الناس  جميع  إش��راف  تحت  والحرية 
بحيث يكون لكل مواطن في هذا النظام 
صوت مسموع في شؤون القانون واإلدارة 

.
خامساً : مفهوم رسالة الدين :

   وهي الدعوة إلى االنسجام مع المبدأ 
واألم��ن  العدل  دعائم  وتوحيد  الفطري 
اإلنسانية  المجتمعات  كل  في  والسام 

قاطبة ، حسب رأي األستاذ النيهوم .

علي عقيل الحمروني 

يتبع 
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إشراف: / المهدي جاتو

تستمر أزمة نقص السيولة في المصارف 
الكريم  الشهر  ه��ذا  حلول  وم��ع  الليبية 
األب��واب  أم��ام  الطويلة  الطوابير  نشاهد 
الكاذبة  واإلع��ان��ات  وال��وع��ود  الموصدة 

بقرب االنفراج وتوفر السيولة .
بعد أن أعلن المصرف التجاري عبر جميع 
بأنه  والمسموعة  المرئية  وسائل اإلعام 
الفروع  جميع  على  السيولة  توزيع  سيتم 
ووكاالت المصرف التجاري على أن يكون 
يوم  وذل��ك  دينارا    750 السحب  سقف 
إلى  المواطنون  .ات��ج��ه  الماضي  األح��د 
أبوابا  إال  يجدوا  لم  أنهم  إال  مصارفهم 
ي��ه��ددون  المسلحين  م��ن  وع���ددا  مقفلة 

بالرمي بالرصاص عليهم .
الكبيرة  التجارية  المحات  من  عدد  قام 
وعدم  المصارف  قفل  ظروف  باستغال 
البطاقات  ب��اس��ت��خ��دام  ال��س��ي��ول��ة  ت��وف��ر 
السعر  ع��ل��ى  نسبة  وزي����ادة  المصرفية 
هذا  أن  ي��ري  ،ال��ب��ع��ض  للمنتج  األص��ل��ي 
معاناة  من  للتخفيف  الوحيد  الحل  هو 
المواطن للتبضع دون أن يحتاج للحصول 
ع��ل��ى ال���م���ال وال����وق����وف  ف���ي ط��واب��ي��ر 
المصارف ويري البعض اآلخر أنه ابتزاز 
واستغال للظروف التي يمر بها المواطن 
واستغال أصحاب  المصرفية  البطاقات 

المحات
الصكوك المصدقة

آخ��ر  متنفسا  ال��م��واط��ن  وج���د  أن  ب��ع��د 
يحصل من خاله على المال دون تعب أو 
الصعوبة  من  عليه  الحصول  أصبح  عناء 
هو  دخل  فقد  السابق  في  عليه  كان  بما 
وبْطء سير  اإلداري  التسلسل  اآلخر عبر 

المعاملة .
موظفي المصارف ومزاجية العمل 

هو  س��وءاً  المصرفية  المشاكل  زاد  مما 
عن  ال��م��ص��ارف  موظفي  بعض  تقاعس 
المواطنين  م��ع��ام��ات  وع��رق��ل��ة  ال��ع��م��ل 

لذلك  ذريعة  السيولة  أزم��ة  من  متخذين 
التعامل  . كما انصرف الجزء اآلخر إلى 
استغل  حيث  والمحسوبية  ب��ال��واس��ط��ة 
المال الذي يصل للمصرف لتوزيعه على 
ال��م��واط��ن  ليظل  واألص���ح���اب  األح��ب��اب 
أم��ام األب���واب وه��و م��ا سبب في  ينتظر 
من  نوعا  خلق  مما   ، المواطن   احتقان 
المشكات التي ال تفض أحيانا إال بتعالي 
صراخا  بذلك  مخلفا  الرصاص،  صوت 
لإلصابات  أحيانا  الحد  ويصل  وفوضى 

والقتلى.
ــاض سعر  ــف ــخ الـــــدوالر وان ارتـــفـــاع 
ارتفاعا  األسعار  رفع  في  سبب  الدينار 
الجميع  أم��ام  السبل  وقطع  فيه،  مبالغا 
غير  وجعله  المواطن،  جيب  حمى  وزاد 
ق����ادر ع��ل��ى ال���ت���وازن وس���د ت��ل��ك ال��ه��وة 
والتضخم االقتصادي العجيب، التي ظلت 
تحايل  فكلما  دائ���م،  ط��ردي  تناسب  ف��ي 
على أزمة السيولة من جهة كلما ارتفعت 
األس��ع��ار م��ن جهة أخ���رى، ول��س��ان حال 
"الله  يقول  ومشترين  تجار  من  الجميع 
باليد حيلة"، خجل في عيون  غالب، وما 

البائع.
في  وش��ح  المشتري،  وج��ه  على  وتجهم   
فيه  وض��ع��ت  وال���ذي  المحمول  الكيس  
بضع منتجات دفع فيها رقما خرافيا من 
النقود، وهو ال يسمن وال يغني من جوع، 
فقد ال تتجاوز أحيانا زاد طفل أو وجبة 

إفطار خفيفة.
السلع المدعومة والجمعيات االستهاكية 
المواطن  ينتظره  الذي  النجاة  طوق  كأنه 
األس���واق  ف��ي  ت���وزع  ال��م��دع��وم��ة  فالسلع 
كحقنة مهدئ بين كل حين وحين رغم أن 
األنباء تقول بأن السلع التي تم استيرادها 
يمكنها أن تغرق السوق ،ليستغلها التجار 
لبيعها بأسعار مضاعفة وتحول األمر إلى 
من حقه  له  المتاح  ليتجاوز  وجشع  طمع 
المفروض مما أنقص من حق 

شخص آخر أكثر حاجة. 
ه����ذا وق����د ت��ن��اق��ل��ت وس��ائ��ل 
فيه  جاء  خبرا  مختلفة  إعام 
أن��ه ق��د أع��ل��ن م��ص��رف ليبيا 
ال��م��رك��زي " ط��راب��ل��س"، عن 
دوالر  مليون   550 تخصيص 
لشراء عدد من السلع الغذائية 
رمضان  حلول  قبل  المتنوعة 
ال��م��ب��ارك، م��رج��ًع��ا ذل��ك إلى 
»الجهود التي يبذلها المركزي 
المواطنين  احتياجات  لتوفير 
اس���ت���ع���داًدا ل��ش��ه��ر رم��ض��ان، 
وتخفيض ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية األساسية«.
ال��م��رك��زي ف��ي بيانه ،  ال��م��ص��رف  وأك���د 
إل��ى أن��ه ت��م ات��خ��اذ اإلج����راءات ال��ازم��ة 
الستيراد  التجارية  المصارف  كافة  مع 
السلع  من  دوالر  مليون   550 قيمته  ما 
مستندات  طريق  عن  المختلفة  الغذائية 
برسم التحصيل قبل حلول شهر رمضان 

المبارك.
إلى  الوصول  في  ستبدأ  السلع  إن  وق��ال 
السوق الليبية في غضون العشرين يوما، 
الرقابية  المعنية  الجهات  تتولى  أن  على 
وصول  من  والتأكد  المتابعة،  والضبطية 
السلع األساسية إلى المواطنين بأسعارها 

الحقيقية.
أنه في وقت سابق  ألى  وتجدر اإلاش��ارة 
البيان قد أعلن المصرف المركزي  لهذا 
إج����راءات  تسهيل  ب���دء  ع��ن  ب��ط��راب��ل��س 
االس��ت��ي��راد وم��ن��ح ال��م��واف��ق��ات ال��ازم��ة 
شهر  قبيل  ال��ض��روري��ة،  السلع  لتوفير 
الرئاسي  المجلس  مع  بالتنسيق  رمضان 

لحكومة الوفاق الوطني.
وأشار : إلى أنه شرع في منح الموافقات 
الغذائية  المنتجات  من  جملة  الستيراد 
األساسية، خاصة اللحوم والبيض واأللبان 
من  وغ��ي��ره��ا  واألرز  وال��ت��ن  ومشتقاتها 
إلى  باإلضافة  األخ��رى،  األساسية  السلع 
من  المحلية  المصانع  احتياجات  توفير 
واألعاف  والحبوب  التشغيل  مستلزمات 

استعداًدا لشهر رمضان المبارك.
الجانب اإلنساني كان حاضرا وبقوة خال 
فعدد  الليبية،  المدن  كل  في  الفترة  هذه 
المجتمع  ومنظمات  الخيرين  من  كبير 
أجل  من  جهودهم  تظافرت  قد  المدني، 
المساعدات  جمع  تم  فقد   ، المساعدة 
إلم��داد  تموينية،  أو  نقدية  كانت  س��واء 
األسر المحتاجة، فبعض تلك المنظمات 
مع  التنسيق  على  عملت  وال��م��ؤس��س��ات 
التجار من أجل البيع بسعر جملة الجملة، 

للتخفيف من وطأة األزمة.
من  المساعدات  لجمع  اتجه  وبعضهم    
الخيرين فقط، وتقديمها كسال رمضانية 
المختلفة،  الغذائية  بالمنتجات  متنوعة 
والتلفزيونية  اإلذاعية  البرامج  إلى جانب 
التي  أطلقت بدورها  عددا من الحمات 
األحمر  والهال  الكشفية  لشباب  وكان   ،

دور بارز أيضا في هذا الجانب.
الحرب و انقطاع الكهرباء

رغم أن شركة الكهرباء تقول بأن لن يكون 
هناك انقطاع للكهرباء في األيام القادمة 
من  يخاف  الزال  الليبي  المواطن  أن  إال 
انقطاعه الذي اعتاد عليه طوال السنوات 

الماضية وخاصة في شهر رمضان الذي 
طريق  ع��ن  الطاقة  استهاك  فيه  يزيد 
التجارية وخاصة في  والمحات  األفران 

الفترة الليلية التي تمتد حتى الصباح .
وم��ا ح��دث ف��ي ال��ج��ن��وب ال��غ��ال��ي األي��ام 
الماضية كان سببا في خوف المواطن من 
أو  العاصمة  في  أخرى  اشتباكات  نشوب 
غيرها من المناطق وكثير اإلشاعات التي 

تروج لنشوب حرب جديدة في القريب.
ليس كعادته جهاز الحرس البلدي في كل 
غير  للسلع  وضبطه  بجوالته  يقوم  ع��ام 
ما  وه��و  األس��ع��ار،  مرتفعة  أو  الصالحة 
يشكل خطرا على صحة المواطن وخاصة 
في هذا الشهر الفضيل وارتفاع لدرجات 

الحرارة .
لارتفاع  مراقبته  ع��دم  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
كاللحوم  األساسية  للسلع  المعقول  غير 
سعر  ت��ج��اوز  حيث  والبيض  واألس��م��اك 
 8 الدجاج  سعر   وبلغ  دينارا   8 البيض 
إلى  العجل  لحم  سعر  ووص��ل   ، دينارات 

20 دينارًا،.
أما لحم اإلبل فبلغ سعر الكيلوغرام منه 
الخروف  لحم  سعر  بلغ  فيما  25دي��ن��ارا 
فقد  المستوردة  اللحوم  أم��ا  دينارا   20
بالسنة  مقارنة  ارتفاعها  على  حافظت 

الماضية.
اإلس��ب��ان��ي خسر  ال��خ��روف  لحم  أن  إال   
حوالي دينارين في الكيلوغرام مطلع هذا 
منه  كبيرة  كميات  وص��ول  بعد  األس��ب��وع، 
الكيلو 14.5  وبلغ سعر  الليبية،  للموانئ 

دينار حسب قول العاملين. 
ع��ل��ى ع��ك��س ال���ل���ح���وم س��ج��ل��ت أس��ع��ار 
ال���خ���ض���راوات ت��راج��ًع��ا م��ل��ح��وًظ��ا منذ 
ُتعرض  حيث  ال��ج��اري؛  الشهر  منتصف 
الطماطم والبطاطا والبصل، وهي األكثر 
استهاًكا في المطبخ الليبي بسعر دينار 

للكيلوغرام الواحد
في الختام 

ش��ه��ر رم���ض���ان ف���ي ل��ي��ب��ي��ا وك���ل ال���دول 
والتضرع  للعبادة  شهر  وهو  اإلسامية  

والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد .
ومع مرور السنوات امتزج رمضان بعادات 
المجتمعات  من  كثير  في  غريبة  وتقاليد 

العربية واإلسامية.
أصبح  ح��ي��ث  الليبي  المجتمع  وم��ن��ه��ا   
رمضان مناسبة تتميز بزيادة المصاريف 
عبر اإلسراف في كمية ونوعية األطعمة، 
إذ يتضاعف عدد األطباق التي تقدم عند 
اإلفطار في شهر رمضان مرتين أو ثاثة 
مرات، وتصبح الموائد عامرة وأكثر تنوًعا 

بمختلف أصناف الطعام.

تقرير: أسمهان الحجاجي 

انخفاض سعر الدينار وارتفاع األسعار

:

مؤسسات المجتمع المدني والعمل اإلنساني

:

جهاز الحرس البلدي في سبات

:

 بين شبح نقص السيولة وارتفاع األسعار وجشع التجاررم�ضان الكرمي :

رمضان  الليبيون  استقبل 
وترقب  انتظار  في  العام  هذا 
على أبواب المصارف المقفلة 
واألخبار بتوزيع األموال على 
المصارف  والخوف من ارتفاع 
األخبار  تضارب  مع  األسعار 
المسؤولة  الجهات  وبيانات 
المواطن  يقف  وتصريحات 
ــزا مــكــتــوف األيــــدي و  ــاج ع
ــه كــثــيــر األســئــلــة  ــن فـــي ذه
؟  رمــضــان  شهر  سيمر  كيف 
ــره في  ــي ــره وغ ــي والــعــيــد وغ
ــل تــلــك االخــتــنــاقــات  ــل ك ظ
ــة  ــي ــات ــي ــح ـــات ال ـــب ـــط ـــم وال
هو  القلق  أصبح  المتالحقة 
سيد الموقف مصارف مقفلة 
وجــود  وال  المواطنين  ــام  أم

للسيولة .
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انا و احمد والتظاهر

ادعت المواطنة )م . ع . ع ( على أخيها  
)ح . ع . ع . ( وقالت شارحة دعواها 

على أنها تنتسب إلى جّدها الثاني ) ح ( 
ولم يتسنى لها إثبات ذلك في السجالت 

الرسمية للدولة األمر الذي سبب لها 
ضررا كبيرا ال سيما بعد العمل بمنظومة 

الرقم الوطني األمر الذي دفعها للّجوء 
للمحكمة للحكم لها بالطلبات اآلتية 

الحكم بإثبات نسبها إلى جدها الثاني 
ليكون اسمها 

 ) م . ع . ع . ح . ( وإثبات ذلك في 
السجالت الرسمية وأحضرت المدعية 

شاهدْين ليشهدا بنسبها لجّدها الثاني 
وبعد أن حلفا اليمين القانونية شهدا بأن 

المدعية محقة في طلبها وأن  تنتسب 
لجّدها الثاني المسمى ) ح ( وأقر المّدعي 

عليه ما ادعت المدعية عليه فحكمت 
المحكمة  بما يلي: 

1 –بثبوت نسب المدعية إلى جدها 
الثاني ) ح ( وإلحاقه باسمها ليكون اسمها 

الرباعي الصحيح ) م . ع . ع . ح (
2 - إلزام المدعية بمصاريف الدعوى 

3 – برفض ماعدا ذلك من طلبات  ألن 
المدعية لم تختصم الجهة المختصة

 ادعت على أخيها  لتؤكد نسبها لجدها الثاني

القانون رقم 12 لسنة    ُخّصص 
الباب  من  الرابع  الفصل   2010
وال��ن��دب  النقل  ل��م��وض��وع  ال��راب��ع 
المادة 146  فقد خص  واإلع��ارة 
منه لموضوع النقل والمادة 147 
وبقية  ال��ن��دب  م��وض��وع  لمعالجة 

المواد لإلعارة واإليفاد حيث أجاز في الفقرة األولى 
شاغرة  وظيفة  إل��ى  الموظف  نقل   146 المادة  من 
داخل الوحدة اإلدارية أو في أي وحدة إدارية أخرى 

بنصه على أنه
 )يجوز لمقتضيات المصلحة العامة نقل الموظف إلى 
وظيفة شاغرة داخل الوحدة اإلدارية أو في أي وحدة 

إدارية أخرى (
الواجبة  الشروط  عديد  اشترط  قد  المشرع  أن  إال 
اإلجراء لهذا النقل حيث نص في البند )أ( من الفقرة 

األولى من المادة األولى على وجوب 
لشغل  توافرها  ال��الزم  للشروط  مستوفيا  يكون  )أن 

الوظيفة المنقول إليها ( 
الذكر  السالفة  الفقرة  من  )ب(  البند  استوجب  كما 

على وجوب 
النوعية  الوظيفية  المجموعة  داخل  النقل  يكون  )أن 
الواحدة وأن تكون درجة  الوظيفة المنقول إليها من 

ذات درجة الوظيفة المنقول منها (
واشترط البند )ج( أن ال يفوت النقل فرصة الترقية 

خالل سنة من تاريخ النقل وذلك بنصها على أنه 
)أن ال يفوت النقل عليه الترقية خالل سنة من تاريخ 
النقل مالم يكن بناء على طلبه أو بسبب إلغاء وظيفته(

واستوجبت الفقرة الثانية من المادة 146 من القانون 
رقم 12 لسنة 2010 م بشأن عالقات العمل أن ال 
يصدر قرار النقل من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية 
أخرى إال بعد موافقة الوحدة اإلدارية المنقول إليها 

الموظف وذلك بنصها على أنه 
) يكون النقل من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى 
الجهة  موافقة  بعد  إليها  المنقول  الجهة  من  بقرار 

المنقول منها (
بالموظف  والخاصة  العامة  المصلحة  على  وحرصا 
الوحدات  من  الموظفين  بنقل  المشرع  سمح  فقد 

اإلدارية للشركات العامة.
 وذلك بنصه في الفقرة الثالثة من المادة 146 من 

القانون السالف الذكر أنه 
) يجوز نقل الموظف بالوحدات اإلدارية إلى الشركات 
حصرا  العامة  الشركات  المشّرع  ذكر  وقد  العامة( 
من  الموظف  نقل  يجوز  ال  أنه  ضمنا  مايعني  وه��ذا 

الوحدات اإلدارية للشركات الخاصة 
لسنة   12 رق��م  القانون  م��ن   147 ال��م��ادة  ونظمت 
بموضوع  يتعلق  ما  كل  العمل  بشأن عالقات   2010
الندب حيث نستنبط من الفقرة األولى من هذه المادة 
على أن الندب هو قيام الموظف مؤقتا بالقيام بعمل 
وظيفة أخرى في ذات الوحدة اإلداري��ة أو أي وحدة 
إدارية أخرى على سبيل التفرغ أو باإلضافة إلى عمله 
األصلي . وقد أجازت المادة األولى الندب بنصها على 
أنه  ) يجوز عند االقتضاء ندب الموظف للقيام مؤقتا 
بعمل وظيفة أخرى في ذات الوحدة اإلدارية أو في أية 
وحدة إدارية أخرى على سبيل التفرغ أو باإلضافة إلى 

عمله األصلي (
إال أن المشرع قد اشترط في هذه المادة عددا من 
نص  حيث  الندب  لصحة  التطبيق  الواجبة  الشروط 
في البند)أ( من الفقرة األولى من المادة 147 على 

)أن يكون قد مضى على تعيينه ألول مرة مدة ال تقل 
عن سنة (

من  األول��ى  الفقرة  من  ب(   ( البند  في  اشترط  كما 
المادة السابقة على وجوب أن تسمح حالة العمل في 
الفقرة )ب( على   وظيفته األصلية بذلك وذلك بنص 
بهذا  األصلية  الوظيفة  في  العمل  حالة  تسمح  أن   (

الندب ( 
وحرصا على جودة األداء وحقوق الموظف فقد منع 
القانون الندب ألكثر من وظيفة بنصه في البند )ج( 

من الفقرة السالفة الذكر على أن 
) أال يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة (

وقد حدد في البند )د( من الفقرة األولى من المادة 
بشأن   2010 لسنة   12 رق��م  ال��ق��ان��ون  م��ن   147
بنصه  تجديدها  وشروط  الندب  مدة  العمل  عالقات 

على أن
) أال تزيد مدة الندب على سنة تجدد بناء على طلب 
الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المنتدب منها ( 

 وللحديث  إن أسعفنا العمر-إن شاء الله - بقية.

النّـقل والنـّدب 
سألني المحبوس احتياطيا  عن أنه هل يجوز للنيابة العامة حبسه أكثر من 
خمسة عشرة يوماً؟ قلت  إن الحبس االحتياطي ينتهي حتماً بمضي خمسة 

عشرة يوماً إال أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة 
والمتهم أن يصدر أمرا بمّد الحبس ُمددا أخرى بشرط أن ال يزيد مجموعها 

عن خمسة وأربعين يوماً وهذا ما نصت عليه المادة 122 من قانون 
اإلجراءات الجنائية فسألني ثانية وهل يجوز حبسي احتياطيا بعد ذلك؟ 

قلت بلى ولحين انتهاء التحقيق ولكن بشرط عرض األوراق على إحدى دوائر 
المحكمة االبتدائية المشكّلة من ثالث قضاة على أن ال يزيد كل تمديد عن 

خمسة وأربعين يوماً.

أنـــــا والـــمـــحـــبـــوس احــتــيــاطــيــا  
وتمديد حبسه
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عقيلة محجوب

مادة 19
ي��ج��وز ل��ك��ل ط��ال��ب ص��ي��دل��ة مقيدا 
اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات 
مقيد  صيدلة  طالب  وكل  المصرية 
كلية  في  القانونية  بالطريقة  اسمه 
أن  بها  معترف  للصيدلة  أجنبية 
مستخرج  على  حصوله  قبل  يقضي 
م����زاول����ة ال��م��ه��ن��ة م����دة ال��ت��م��ري��ن 
بإحدى  الجامعية  باللوائح  المقررة 
بعد  وذل��ك  الصيدلية  المؤسسات 
إليها  ينتمي  ال��ت��ي  الكلية  م��واف��ق��ة 

الطالب ووزارة الصحة والسكان.
مادة 20

ع��ل��ى ال��ع��م��ال وال���ع���ام���الت ال��ذي��ن 
أو  الصيدلية  بالمؤسسات  يشتغلون 
على  يحصلوا  أن  األدوي���ة  بتوصيل 

الصحة  وزارة  م��ن  بذلك  ترخيص 
شخصية  تحقيق  شهادة  تقديم  بعد 
وج��ود س��واب��ق على  ع��دم  وصحيفة 
والكتابة  بالقراءة  ملمين  يكونوا  أن 
التي  الصحية  للقيود  يخضعون  كما 

يقررها وزير الصحة العمومية.
مادة 21

المؤسسات  أص��ح��اب  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
ومساعدي  والصيادلة  الصيدلية 
تحت  الصيدلة  وطلبة  ال��ص��ي��ادل��ة 
التمرين إخطار وزارة الصحة بكتاب 
العمل  بدئهم  بتاريخ  عليه  موصى 
إخطارهم  وكذلك  المؤسسات  بهذه 

بمجرد تركهم العمل بها.
ويجب على مديري هذه المؤسسات 
الصحة  وزارة  إلى  كتابة  يرسلوا  أن 

منهم  تطلبها  التي  البيانات  جميع 
بخطابات موصى عليها.

مادة 22
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية 
خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل 
مقدما  يحصل  أن  عليه  وج��ب  آخ��ر 
رسم  مقابل  ذلك  في  ترخيص  على 
بشرط  مصرية  جنيهات  مائة  قدره 
أن يكون المكان المطلوب ترخيصه 
متصال بالمؤسسة الصيدلية أو في 
المؤسسة  ب��ه  ال��ك��ائ��ن  ال��ع��ق��ار  ذات 
المراد  بالمكان  تتوافر  أن  ويجب 
المنصوص  االشتراطات  ترخيصه 
عليها بالالئحة ويمتنع عليه البيع من 
الرخصة  وتلغى  الملحق  هذا  خالل 

في حالة ثبوت البيع.

مادة 23
ي��وج��د  م����ا  ك����ل  ي���ك���ون  ي���ج���ب أن 
بموجب  بها  المرخص  بالمؤسسة 
هذا القانون من أدوية أو متحصالت 
أقر بأذينية أو مستحضرات صيدلية 
كيماوية  م��واد  أو  طبية  نباتات  أو 
م��ط��اب��ًق��ا ل��م��واص��ف��ات��ه��ا ال��م��ذك��ورة 
بدساتير األدوية المقررة ولتركيباتها 
األص��ول  حسب  وتحفظ  المسجلة 

الفنية.
المؤسسات  ه��ذه  ت���زود  أن  وي��ج��ب 
باألدوية واألدوات واألجهزة الالزمة 
ل��ل��ع��م��ل ول��ح��ف��ظ األدوي������ة ب��ه��ا مع 
العلمية والقوانين الخاصة  المراجع 
المؤسسة  صاحب  ويكون  بالمهنة 

ومديرها مسؤولون عن تنفيذ ذلك.

قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ) 5(

أغرب القوانين الكندية

ايا
قض

ب ال
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أ

لكل دولة قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها لتنظيم 
لها  ال��دول  كل  مثل  وكندا  الحياة،  مجاالت  جميع 
النصوص  بعض  هناك  لكن  وأنظمتها،  قوانينها 
القانونية الغريبة التي يجب االلتزام بها، وال يجوز 
أغرب  من  وه��ذه مجموعة  اإلط��الق.  على  خرقها 

القوانين الكندية.
لم الخشبي! ال يجوز للمواطنين في ألبرتا طالء السُّ
أو  امتالك  أيًضا  ألبرتا  في  للمواطنين  يجوز  ال   ��
في  الوحيد  المكان  هي  وألبرتا  الفئران،  ش��راء 

العالم الذي يخلو من الجرذان البنية.
���� ف��ي س��ودب��ي��ري، ف��ي أون��ت��اري��و، ال ي��ج��وز وضع 

صفارات للدراجة وال يجوز استخدامها، 
فقط ُيسمح باستخدام األبواق العادية.

هالفيكس  في  التاكسي  لسائق  يجوز  ال 
في نوفا سكوتيا ارتداء تي شيرت، وعليه 
وأكمام  بياقة  ب��ل��وزة  أو  قميص  ارت���داء 

شبيهة بالقميص العسكري!
الَقسم  يجوز  ال  أونتاريو،  تورنتو،  في   ��
في  مسيئة  لغة  اس��ت��خ��دام  أو  باليمين 

الحدائق العامة.
لم  إن  أون��ت��اري��و،  ك��ام��ل مقاطعة  ف��ي   ����
وكنت  ال��ف��ن��دق،  ف���ات���ورة  دف���ع  تستطع 
حيوان  أي  أو  حصانك  معك  تصطحب 

آخر، فسيقوم الفندق ببيعه.
تتسلق  أن  القانوني  أونتاريو، من غير  أوشاوا،  في 

الشجرة!
يفعل  ومن  الملكة،  إخافة  عدم  يجب  كندا،  في   ��
القانون  المحظورات في  ذلك فيدخل ضمن قسم 

الجنائي.
�� كما ال يجوز في كندا سرقة المّحار، فيوجد قانون 

جنائي خاص بسرقة المّحار!
�� ومن غير القانوني أيًضا المبارزة، فال يجوز ألي 
أحد قبولها أو التبارز الفعلي مع أي شخص، فهي 
جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة ال تزيد 

عن عامين ومن غير القانوني امتالك أو شراء أو 
بيع أو توزيع قصص الجريمة المصورة، ويعتبرها 

القانون الجنائي جريمة.
ُيسمح  الشمالية، ال  األقاليم  ريفر، في  �� في هاي 
على  بحبال  المربوطة  ال��ك��الب  مجموعة  بسير 
مناطق  في  بالسير  لها  فُيسمح  ممشى،  أو  ممر 

مخصصة.
في فريدركتون، نيوبرونزويك، ال يجوز ألي شخص 
السحالي،  من  أليفة  حيوانات  أو  أفعى،  يحمل  أن 

فهي جريمة يعاقب عليها القانون!
التزلج  كندا  أجزاء  كامل  القانوني في  ومن غير   ��

على الماء بعد ساعة من غروب الشمس.
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ممارسة رياضة المشي لمدة ساعة يوميًا
  ■ يقول " محمود بن مصباح )إعالمي( كبقية 
غامر  ب��ف��رح  ال��ش��ه��ر  ه���ذا  أستقبل  المسلمين 
المبارك  رم��ض��ان  ،شهر  مرتفعة  وب��روح��ان��ي��ات 
عما  أم��ا  ل��ي  بالنسبة  الشهور  ك��ل  ع��ن  يختلف 
الفضيل  الشهر  هذا  في  به  القيام  على  أحرص 
يومياً  ساعة  لمدة  المشي  رياضة  ممارسة  فهو 
فأنا حريص على ممارسة هذه الرياضة الجميلة 
التي ارتبطت في مخيلتي بشهر رمضان المبارك، 
والغريب أنه بمجرد رحيل شهر رمضان المبارك 
وال  المفيدة  الرياضة  هذه  ممارسة  عن  أتوقف 

أقوم بها إال في رمضان العام القادم .
ال أتحرك وال أتكلم إال في الضرورات

■ يبادرنا :" المستشار القانوني عقيلة محجوب 
بقوله : في رمضان تصفد الشياطين وأنا من النوع 
قليل الحركة والكالم في هذا الشهر المبارك إال 
للضرورات مثل الصالة أو شراء ما أكلف بشرائه 
م��ن ل���وازم البيت وأح���اول ج��اه��داً ق���راءة م��ا لم 

أستطع قراءته من القرآن الكريم طول العام .
تغيرت الطقوس برحيل والدي

كم  أدري  لست  ال��ح��اس��ي:  ري��م��ا  تجيبنا  ب��ح��زن 
أدري  فلست  لحظة  ُك��ل  أتغير  أن��ا  ل��دي؟  روح���اً 
المبارك وال  أيام شهر رمضان  بقية  كيف ستمر 
المطبخ  بين  واجبي  تأدية  أستطيع  هل  أع��رف 
روح  القرآن على  اإلفطار ألسرتي وختم  وتجهيز 
والدي الحبيب  وال أنسى تصفحي في الفيسبوك 
للتحدث مع األصدقاء كما كنت سابقا،ً و أنا التي 
دخلت  أن��ا  الفقد...ها  بفزعة  الحزن  يمتلكني 
وال  ش��يء  لي  فليس  أب��ي  يا  غيرك  من  لرمضان 

ل��ي رغ��ب��ة ،ف��ال��ط��ق��وس ت��غ��ي��رت وال��م��ف��اه��ي��م في 
ليست  وأشغالي  أعمالي  نظري تشتتت، ممارسة 
ذهبت  ليالً   12:00 الساعة  اآلن  كالسابق..... 
لقبر الغالي  أبي رحمه الله جلست قربه تحدثت 
ولكنها  عليه،  دم��وع��ي  تسقط  ال  أن  ح��اول��ت  ل��ه 
أقول  كالعادة،   مالبسي....لست  على  سقطت 
للوضوء  وأخ��ذت��ك  ف��دع��وت  فصليت  استيقظت 
وال��ص��الة ث��م أق��ب��ل رأس���ك وي��دي��ك ه��أن��ا ب��دأت 
األح��وال  مغير  سبحان  بدونك،  وح��دي  أستيقظ 
من إنسانة اجتماعية داخل محيط األسرة تغيرت 
لفتاة تعشق العزلة وال تهوى اللقاءات العائلية حتى 
من بنات جيلي....رغم أن صديقاتي  قررن اللقاء 
كل يوم في شهر رمضان عند واحدة منهن كتغيير 

ألجوائنا.
العمل على توزيع وجبات اإلفطار

رمضان  شهر  ارتبط  عمر"   موسى  يؤكد":    ■
المبارك ومنذ فترة بمخيلتي بما نقوم بتوزيعه من 
الشيء  هو  هذا  ربما   ، للصائمين  إفطار  أكياس 
المميز والطقس الذي اعتدت عليه وأنتظره بفارغ 

فتكون  الشهر  أي��ام  بقية  أم��ا   زم��ن،  الصبر منذ 
اعتيادية بين العمل والبيت والزيارات واألصدقاء 

ومشاغل الحياة اليومية. 
صلة الرحم وزيارة األقارب: 

■  قالت: "حفصة حميد " إعالمية  " في رمضان 
أن أصل األرحام و أزور األقارب و  أحاول دائماً 
أذهب  أكن  لم  الذين  حتى  األصدقاء  و  الجيران 
إليهم في باقي أيام السنة أزورهم في رمضان ، 
وكذلك أحافظ على الدعاء بشكل كبير في هذه 

األيام المباركة ، وأركز جداً على تناول وجبة 
السحور فهي مهمة جداً بالنسبة لي .

تبادل الزيارات
■  ذكرت: "أشتا موسى " رمضان هو شهر مميز ، 
ليس كباقي أشهر السنة ، أحاول دائماً أن أحافظ 
على العبادات وأداء الصالة في أوقاتها ، وكذلك 
القرآن مرة  الكريم اعتدت أن أختم  القرآن  ختم 
أهم  من  وأيضاً  الكريم،  الشهر  خالل  مرتين  أو 
األي��ام  ففي  الرحم  صلة  و  ال��زي��ارات  الطقوس  
العادية قد ننشغل بمتاعب الحياة وال نحافظ على 
الزيارات بشكل كبير ولكن في الشهر الفضيل من 
الضروري جداً التواصل مع الكل سواء باالتصال 

بهم أو بزيارتهم.
جدول رمضاني

أعربت:  حواء عمر " اعتدت في شهر رمضان أن 
أبدأ بتقسيم وقتي إلى أولويات وأول شيء أقوم به 
هو تحديد برنامج لطيلة الشهر الكريم ، وألتزم 
، و  القرآن  ، قراءة  البرنامج على  به وقد يشمل 

مطالعة الكتب ، وواجباتي المنزلية ، النوم .
قضاء وقت أكثر في المطبخ

رمضان  شهر  أن   " نجاح صالح   " اعتبرت:    ■  
الكريم يتسم بكثرة الزيارات العائلية و التجمعات 
هي   أمارسها  عادة  فأكثر  ولهذا   ، األصدقاء  مع 
الطعام  أصناف  لعديد   كثيرة  لساعات  الطبخ 

العام  طيلة  مائدتنا  عن  تغيب  قد  التي  المتنوعة 
وال تكون متواجدة إال في رمضان ، وأجمل ما في 
رمضان قربك أكثر من الله و العباد تشعر بوجود 
الجيران  فبعض   ، ال��ن��اس  بين  أكثر  وود  تقرب 
من  وأيضاً   ، رمضان  شهر  في  إال  بهم  نلتقي  ال 
العادات التي أحافظ عليها اتصالي بكل من في 
بعد اإلفطار وهذا أيضاً من  قائمة هاتفي يومياً 
الفضيل  الشهر  بهذا  المرتبطة  الجميلة  األشياء 
أكثر  بالتواصل  أبدأ  أن  مني  شعور  دون  فألحظ 
كثيراً  نهتم  ال  قد  بالفعل  رمضان  في  الناس  مع 
في باقي أيام العام بالزيارات والتواصل مع الناس 
إال للضروريات ولكن في هذا الشهر الكريم يعتبر 

التواصل من الضروريات  .
السهر حتى صالة الفجر:

 ■  قالت:" زينب السويدي " من أكثر العادات التي 
ال أستطيع تغييرها أبداً السهر إلى ما بعد صالة 
العادة أمارسها منذ أكثر من 17  الفجر ، فهذه 
عاماً ، ففي رمضان تطول السهرات العائلية حيث 
تتسم تلك السهرات باألحاديث و مشاهدة التلفاز، 
وعالة الشاي تعتبر هي نجمة تلك السهرات ،وهذا 
ما يميز أيام رمضان عن باقي أيام السنة،ففيها 
القرب إلى الناس ووجود وقت أكثر للجلوس مع 

العائلة .
مزاولة الرياضة:

الرياضة  " إبراهيم عقيلة " ممارسة  أضاف:    ■  
في شهر رمضان الكريم لها طعم آخر خاصة قبل 
بالنشاط  الشعور  على  يساعدك  فهذا  اإلفطار 
والحيوية ، فقد اعتدت منذ سنوات أن أذهب إلى 
النادي في المساء وقبل اإلفطار ألمارس الرياضة 

مع األصدقاء .
نلتزم  التي  الدينية  العادات   وكذلك هناك بعض 
أو  مرة  القرآن  كختم  الشهر،  هذا  طيلة  بأدائها 
األقارب  زيارة  ، وكذلك  القبور  وزيارة   ،  ، مرتين 

طقوس الصائمين في ليبيا بين العادات والعبادات !

تقرير : زهرة موسى :: تصوير : عبد المنعم الجهيمي 

   يرتبط شهر رمضان المبارك في أذهان عديد الليبيين بطقوس ال تمارس في 
غيره من الشهور، وتنال أيامه حظوة ال تنالها كل أيام السنة ، فهو الشهر الحميم 
العظيمة    الدينية  والشعائر  العبادات  شهر  وهو  السنة،  شهور  كل  يعادل  الذي 
من  به  يليق  بما  الشهر  هذا  استقبال  على  بآخر  أو  بشكل  يحرصون  كثيرون 
، وجميعهم  والمناطق وحتى األحياء  المدن  بحسب  التي تختلف  االستعدادات 
مستبشر بهذا الشهر من خالل عظيم المكارم، حتى سمي بشهر رمضان المبارك   
يمارسها  التي  الطقوس  فقط   الدينية  الشعائر  على  يتوقف  ال  رمضان  لكن 
الصائمون مختلفة بطبيعة اختالفهم ،في هذا االستطالع حاولنا أن نكون أقرب 
من الصائمين فنالمس ما يقومون به في هذا الشهر وما يحافظون عليه من عام 

آلخر.
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وغيرها من  الرحم   وصلة 
تكتمل  ال  ال��ت��ي  ال���ع���ادات 
الكريم  الشهر  بهذا  فرحة 
العام  ويعتبر هذا   ، بها  إال 
السابق  ال��ع��ام  ع��ن  مغايرا 
وهذا  ما  نوعا  صعب  فهو 
أثقلت   التي  األزم��ات  جراء 
مشاهدة  المواطن  كاهل 

التلفزيون
زي��ن��ب   " أف��������ادت:    ■  

ال���ج���ق���راوي" أح����رص ع��ل��ى ال��ع��ادات 
،والصالة  ال��ق��رآن  ق��راءة  مثل  الدينية 
العائلية  الزيارات  وكثرة   ، أوقاتها  في 
في  كبير  وق��ت  إل��ى قضاء  ب��اإلض��اف��ة 
أحب   ، التلفزيون  ومشاهدة   ، المطبخ 
ال��ج��ل��وس أم���ام ال��ت��ل��ف��زي��ون ف��ي شهر 
رمضان فبعض البرامج و المسلسالت 
جزءاً  باتت  و  رمضان،  بشهر  مرتبطة 
وننتظرها  الشهر  ه��ذا  م��ن  يتجزأ  ال 
كل عام لمتابعتها وبعضها اعتدنا على 
اإلفطار  مائدة  على  ونحن  مشاهدتها 

فال يحلو لنا الطعام إال بوجودها .
للمحتاجين  المساعدات  تقديم 
■  قال:" خميس كوكي "  عدة جوانب 
رمضان  شهر  في  بها  نهتم  أن  اعتدنا 
الكريم ، الجانب الديني و الصالة في 
أوقاتها ، تالوة القرآن الكريم ، وكذلك 
األش��ي��اء  وم��ن   ، العمل  إل��ى  ال��ذه��اب 
العائلية  الزيارات  رمضان  في  المهمة 
ولمة األصدقاء ، وكذلك أحافظ على 
 ، آخ��ر   وم��ن جانب   ، المريض  عيادة 
مشاهدة التلفزيون ، وممارسة الرياضة  
تقديم  وأيضاً   ، المسائية  الفترة  في 
المساعدات للمحتاجين " الصدقة " .
اتباع برنامج غذائي صحي معين:

 ■  ذكرت: " مبروكة الشريف " الجانب 
نهتم  التي  الجوانب  أكثر  يعتبر  الديني 
يسعى  منا  وكل  الكريم  الشهر  في  بها 
جهده  و  ق��درت��ه  ح��س��ب  عليه  للعمل 
ف��ش��ه��ر رم��ض��ان ه��و ش��ه��ر اإلح��س��ان 
هذا  م��ن  نستفيد  أن  ن��ح��اول  ول��ه��ذا   ،
قدر  الحسنات  بجمع  الفضيل  الشهر 
التي  ال��ع��ادات  من  فلهذا   ، المستطاع 
أمارسها في رمضان  " كثرة االستغفار 
أهتم  وكذلك   ، ال��ق��رآن  وختم  ت��الوة   ،
بالجانب الصحي فالبعض يهمل صحته 
بتناول مختلف أنواع الطعام و أنا أحاول 
أن أتبع برنامجاً غذائيا صحياً معيناً ، 
استفادة  لتحقيق  الوقت  أقسم  وأيضاً 
أكثر ، وال ننسى الزيارات العائلية عند 

اإلفطار أو بعده .
تقاليد رمضانية راسخة:
من  بالرغم   " ماي  " عثمان  وأفاد    ■  
على  ط��رأت  التي  الكبيرة  التغيرات 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  الليبي  المجتمع 
ت��واج��ه��ن��ا ك��ش��ب��اب إال أن��ن��ي أح���اول 
جاهداً أن أجعل من رمضان هذا العام 
ال يختلف كثيراً عن رمضان الماضي 
، فهناك بعض األعمال التي تمثل لي 
 ، رم��ض��ان  شهر  ف��ي  راس��خ��ة  تقاليد 
كتزايد  اإلقبال على المظاهر الدينية 
االستماع   و  الكريم   ال��ق��رآن  ت��الوة   "
الخطب  و  الدينية  المحاضرات  إلى 
الوعظية ، ومن جانب آخر األنشطة  
الجمعيات   مع  بالتعاون   الخيرية  
ال��خ��ي��ري��ة  ف��ي ت���وزي���ع  ال��س��الل 
الموائد  والمساهمة في  الغذائية 

الرمضانية .
األص���دق���اء  فرمضان  وك��ذل��ك   
يعتبر بالنسبة لنا موسماً  خاصاً 

ومتميزا  حيث  تكثر  الجلسات  و 
التسامح  و  بالمحبة  مفعمة   تكون 

والتكافل  .
مشاركة الطعام مع الجيران  

في رمضان توجد عدة عادات اعتدنا 
منذ سنوات على ممارستها حتى باتت 
أهم  ،و  رم��ض��ان  م��ن  يتجزأ  ال  ج���زءاً 
الجيران،  مع  الطعام  مشاركة  طقس  
هذه العادة أمارسها منذ الصغر كانت 
أمي ترسلني للجيران لمشاركتهم فيما 
طهته من طعام وهم كانوا أيضاً يبادرون 
بإرسال ما طهوا من أكل ، واآلن هذه 
العادة بت أمارسها وأتشارك األكل مع 
جاراتي ،  وال يمكن أن ننسى العادات 
طقوس  أه��م  م��ن  تعتبر  التي  الدينية 
هذا الشهر الكريم لما فيه من حسنات 
فنسعى كل منا حسب جهده لكسبها و 
أعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام 

وطاعة الرحمن . 
صالة الترويح

 

 ": ق��ال��ت    ■
األشياء ع��ائ��ش��ة أب��وب��ك��ر " م��ن أه��م 

التي ال يمكن أن أتأخر على  أدائها 
 في رمضان هي صالة الترويح و ختم 
القرآن ، منذ عدة أعوام و أنا أحافظ 
و   ، المنزل  في  التراويح  ص��الة  على 
يقوم  من  بالبيت  بمسابقة  نقوم  نحن  
بختم القرآن قبل الجميع ولهذا اعتدت 
أن أختم القرآن مرتين أو أكثر في شهر 

رمضان .
 وت���وج���د ع�����ادات أخ����رى ك��ال��ص��دق��ة 
األقارب  زيارة   و  المساعدات  وتقديم 
واألصدقاء تعتبر هذه العادات هي من 
المظاهر الرمضانية التي يشترك فيها 

الناس جميعا . 
وقت للقراءة  

■  وذك���رت: "م��ب��روك��ة األح���ول " في 
رم��ض��ان أق��ض��ي م��ع��ظ��م ال��وق��ت في 
التي أمارسها  العادات  المطبخ ، حتى 
كثرة  بسبب  وتقل  العادية  األي���ام  ف��ي 
االن��ش��غ��ال ف���ي ال��ط��ه��ي و ال��غ��س��ل و 
األع���م���ال ال��م��ن��زل��ي��ة ، ول��ك��ن ال��ش��يء 
الذي  الوقت  بعض  أج��د  أن��ي  الجميل 
أقرأ  قد  أحيانا  و   ، للقراءة  أخصصه 

كتاباً أو اثنين.
 وغير ذلك فحتى الزيارات و التواصل 
بسبب  قبل  ذي  ع��ن  ق��ل  االج��ت��م��اع��ي 
فأصبح  للمدينة   األم��ن��ي��ة  األوض����اع 
ال��ت��واص��ل أق���ل ب��ك��ث��ي��ر ع���ن األع����وام 

الماضية.
ترفيه أبنائي

"  شهر  " مريم محمد  وأعربت:   ■   
لتعويض  ل��ن��ا  ف��رص��ة  يعتبر  رم��ض��ان 
العام على جميع  التقصير طول  وجبر 
كثيرا  منشغلة  بالطبع  فأنا  األصعدة 

مع  كثيرا  أت��واص��ل  وال  عملي  بسبب 
ولكن   ، عباداتي  في  وأقصر   ، الناس 
ف��ي رم��ض��ان اع��ت��دت أن أت��واص��ل مع 
األه��ل و األص��دق��اء وال��ج��ي��ران وذل��ك 
أختم  أن  أ حاول  و   ، الزيارات  بتبادل 
 ، أوقاتها  في  الصالة  وأؤدي  ال��ق��رآن 
وأجد وقتا أكثر للجلوس مع أسرتي و 
أي  من  أكثر  اهتماما  وأمنحهم  أبنائي 
وقت أخر ، وآخذهم في زيارات ترفهيه 
وأشاهد   ، الحديقة  زي��ارة  أو  للتسوق 
التلفاز ، في األيام العادية قد ال أهتم 
من  رمضان  في  ولكن  التلفاز  بمتابعة 
أسرتي  مع  أجلس  أن  جدا  الضروري 

ألشاهد التلفاز معهم ختاما " 
تميزا  األشهر  أكثر  هو  رمضان  شهر 
وتقديسا ولهذا يسعى كل منا بطريقته 

لكل  ،و  المستطاع  ق��در  منه  ليستفذ 
ال  التي  الخاصة  وطقوسه  عاداته  منا 
،لهذا  بها  الشهرإال  هذا  فرحة  تكتمل 
أدائهاوممارستها  على  الحافظ  نحاول 
تلك  وتختلف   ، ال��ظ��روف  كانت  مهما 
األشخاص  اتجاهات  حسب  ال��ع��ادات 
اجتماعية  ال��ع��ادات  تلك  كانت  س��واء  
مع  والتجمعات  العائلية  ك��ال��زي��ارات 
كالحفاظ  دينية  كانت   أو  األص��دق��اء 
أو   ، الله  إلى  والتقرب  العبادات  على 

تقديم المساعدات .
برنامج  ك��ت��ح��دي��د  صحية  ك��ان��ت  أو   
غذائي أو ممارسة الرياضة أو ترفيهية 

كمشاهدة التلفاز.
 فكل ه��ذه ال��ع��ادات ت��زي��د م��ن رون��ق 

وجمال وتميز هذه األيام.

طقوس الصائمين في ليبيا بين العادات والعبادات !
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 آسيا الشقروني 

   1
ح��ق��ائ��ب ام��ن��ي��ات��ي ت��ج��رف��ه��ا س��ي��ول 
محاولةً  تطفو  ث��م  تغطس  ال��وح��ش��ة 
الرسو على أرصفة االنتظار فتفشل، 
هنا  خيامه  يبني  الذي  الحنين  وذاك 
حيث نبضي يعقد حبال التعود بأوتاد 
الغربة يوقف تدفق روتين الحياة في 
للتغيير  يائسة  محاولة  في  شراييني 
وال فائدة وهناك يعزف ناي الحقيقة 
الفوضى  ف��ي  ال��ك��اذب��ة  االورك��س��ت��را 
دون  االخ���ي���رة  سمفونيته  ال��ع��ارم��ة 

أصابع بنجاح منقطع النظير. 

2

هرموا بعد )42(
بوقار مصطنع
 ولحية كئيبة 

 وشارب حفته أصابع الخيانة
3

م��ن��ذ س���ت س���ن���وات ون���ح���ن ن��ح��رق 
الراحل  العمر  مواقد  في  الذكريات 
الماضي  يصافحنا  سنوات  ست  منذ 
الحاضر  ويصفعنا  زوال  الى  مودعا 
ت��ارك��ا ب��ص��م��ات م��وج��ع��ة ع��ل��ى جسد 
العمر  ألوراق  ي��دي  أم���ّد   .. ال��وط��ن 
 .. الحسرة  بجمر  فأكتوي  ال��ه��ارب��ة 
وت��ص��دم��ن��ي أل���ف ع��ب��ارة م��ن خ��وف 
وم��اي��ي��ن ال���ت���س���اؤالت ال��م��ت��وج��س��ة 
ال��م��رت��اب��ة .. إل���ى م��ت��ى ي���ا ع��م��ري 
السنوات  وف��ص��ول  ربيعهم  ح��ل  وم��ذ 
جافة  صفراء  الخريف  أوراق  تشبه 
متى  إلى  المجهول  فيبتلعها  تتساقط 
يحاصرنا  الضمائر  ويباس  ياعمري 
والكل  تجرفنا  والتلون  الرياء  رمال  و 
..إل��ى  يرحلون  الضياع  دوام���ة  نحو 
المتعاقبة  وأي���ام���ك  ي��اع��م��ري  م��ت��ى 
نتائج  دون  ت��س��ارع  ف��ي  والمتاحقة 
وتقلص  وامنياتي  اهدافي  من  تنقص 
أو  ذنب  دون  لها  الوصول  فرص  من 

جريرة  

4
التي  المدينة  تلك  من  :أن��ا  نعم  قلت 
رأسها  على  المعبد  ج���دران  هدمت 

وكل المعابد على رؤوس األشهاد 
يحصد  التي  تلك  من  أنا   : نعم  قلت 
أزه��اره��ا  رؤوس  ال��ن��دم  رب��ي��ع  فيها 

وبراعم ثمارها 
 انا منها وهي أنا 

من  أول  وكلنا  السبب  كلنا  بنغازي   
يبكيك حسرة

5
داهم النوم األهداب المستنفرة 

 وطوي القلب خفقاته المتعبة
حلم  مستعيدة  ال��روح  زواي��ا  تنهدت   

عروس
بثوب من نقاء ترفل سعادة

تهدهد طفلتها المدللة 
المدينة الحالمة الغارقة في نومها 

وقد أشتاق إليها ربيع االخضرار
ليزهر على شفتيها أحرف من عذوبة

ويردد ها قد عادت بنيتي إلى حضني 
إلى  الحبيبة  مدينتي  ع��ادت  ق��د  ه��ا 

وطني 
ثم يصحو 

ال����ح����ل����م 
ال��������وردي 
ل����م����ري����م 

الوطن 

نور الدين سعد الورفلي 

نزار  يترك  لم  األخرى،  الضفة  على 
قباني مجاالً للغوص في انكساراته، 
كان دفاعه مستميتاً، بالكلمات التي 
لهياكل  الدقيقة  المسامات  تخترق 
كان  والامرئية،  المرئية  اللطائف 
ل��ع��ن��ة على  ال��م��ال  ي��ع��ي أن ص��ل��ف 
يجلب  ال  تكاثر  وإن  وأن��ه  مريديه، 

سوى بادة الحّس وتدني الذوق .
وتخلف الفكر، كان يرى كبرياءه عبر 
الحساسية  من  بلغ  شعر  في  كلماته 
على  نيزك  الضوء ألي  تفوق  سرعة 
أن  يعي  ك��ان  ال��س��ن��وات،  آالف  بعد 
آخر،  معدن  من  نقدية  عملة  الكام 
بذهب،  ول��ي��س  ذه��ب  بمعدن  ليس 
ألماس وليس بألماس، الشعر نافورة 

ماء منذ األزل إلى األزل.
 الواقع أن نزار قباني غير قياسي، 
التي  الشعرية  المنهجية  ف��ي  حتى 
نصوصنا  بصددها  نضع  أن  نريد 
المدارس،  تحكمه  ال  نزار  النقدية، 
نزار له أسلوبه ونمطه البديع، حين 
تحول الشعر إلى الحداثة وما بعدها.

لم ينتقده من مناهج شعرائه الكبار، 
هذا  في  شعراء  ثمة  إن��ه  ق��ال  لكنه 
م��ن جنس  أك��ث��ر  ليسوا  ه��م  ال��زم��ن 
ثالث، قولهم فوضى وكامهم ضباب.

لذا كان مضطراً إلى تحويل أسلوبه 
في هذا الديوان الموسوم ب� )الغالب 
إال الحب(، فكتب قصيدته الحداثوية 
هذه، وأسماها “من بدوي مع أطيب 

التمنيات” ن.م.س.
1

آسف جداً
إذا عكّرُت َسْهَرَتِك الجميلةَ،

آسٌف جّداً..
إذا أظهرُت كلَّ توُحّشي.. وُخُشونتي

هذا المساْء..
أنا آسٌف جّداً

إذا ما كنُت ُمْنطوياً على َنْفسي
وُمكَْتئباً.. وُمْنَسِحقاً..

ومكسورَ الَمَشاعرِ، كاإلناْء..
أنا آسٌف جداً..

إذا خالفت آداب السلوك

فما اهتَمْمُت بربْطِة الُعُنِق الَوُقورَِة..
والِحذاْء..

َمْن قاَل إنَّ قصائَد الشعراِء،
تنتعُل الحذاْء؟

فأنا أتيُت من الَعَراِء.. إلى الَعَراْء
ي.. ال تخجلي منِّ

ومن عشقي البدائيِّ البسيِط،
اِق فإنَّ أكابَر الُعشَّ

كانوا خارجيَن على الَحَياْء..
2

أنا آسٌف جداً..
إذا لم أنتبه لجمالك األخاذ
هذي َغلَْطةٌ كبرى بتاريخي،

ونقص في الحضارة والسلوك
ومن عامات الَغَباْء..

هل ممكٌن أن ُيْهِمَل اإلنساُن َوْجَهاً
تلتقي فيه السماُء مع السماْء؟
أنا آسٌف جداً.. لَفْرط جهالتي

أن���ا ش��اع��ُر ال��ُح��بِّ ال���ذي ال ُي��ت��ِق��ُن 
اإلعاَن عن َنَزَواِتِه أبداً،

فإنَّ عواطفي، ليست ثياباً في الهواْء
أنا باطنيٌّ – ربَما- حتى الَعَياْء.
ٌج بُغُموضِه حتى الَعَياْء. ومضرَّ

باً، مثل الذيَن عرْفِتِهْم قد ال أكوُن مهذَّ
وُمَعلَّباً مثَل الذيَن عرفِتِهْم

عاً.. وُملَمعاً.. وُمشمَّ
مثَل الذيَن عرفِتِهْم.
ني أُعطي دمي، لكنَّ

من أجل لحظة كبرياْء..
3

أنا آسٌف جداً..
إذا أْفَسْدُت ليلتِك الُمثيرَة،

ْثُت الهواْء آسٌف.. إن كنُت لوَّ
فأنا

..عصابُيُ ِشَتائيٌّ أََنانيٌّ
فماذا تفعلين مع الشتاء؟..
أنِت الجميلةُ.. والصغيرُة..

والمليئةُ بالطموح وبالَرَجاْء..
فتحّملي فوضاَي..

إّني لم أكْن ُعْضواً قديماً
في نوادي الحاكميَن..

وال نوادي األغنياْء..
4

لي  تنُظري  ال 
هكذا..

وك������أن������ن������ي 
م������ن ك���وك���ب 
ي�����خ..  ال�����م�����رِّ

جئُت
رُوَّاد  وَع��ْص��رِ 

الَفَضاْء..
بين  ضائٌع  أنا 
العصور َكمْرَكٍب

في البحر، تقذفه الرياُح كما تشاْء
ر  التعهُّ َزَم��ن  في  الكلماِت،  آخ��ُر  أنا 

والترمل والَغَباْء
والحب آخر طلقة في الرأس أطلقها

فا تمشي على ِبَقِع الدماْء..
5

َعْفواً..
إذا َلْخَبْطُت ُعْطلَة آخر األسبوِع

َع.. والرياْء إن طبيعتي تأبى التصنُّ
أنا لسُت أعرُف ما أحبُّ..

وَمْن أُِحبُّ..
فسامحيني إن حملُت حقيبتي

الخواتِم.. واألساوِر..  وتركُت معركةَ 
والِفراْء..

أنا هكذا أنا هكذا،
أمشي على َقَدميِن من ناٍر.. وماْء

تتقاطع األفكار في رأسي،
مع  الَنبيِذ،  م��ع  ال��ُدَخ��اُن،  ويختلُط 

الُنَحاس، مع الَعقيِق
مع األماِم، مع الوراْء..

هل كانِت العيناِن قبل الَدْمِع،
أم في األصِل، قد كاَن الُبكَاْء؟

………
وهي  تمشي  األشجار  ُت��رى  يا  وه��ل 

واقفةٌ
أن  قبل  كانت..  اإلنسان  حّريةُ  وهل 

كان الفضاْء؟
ةٌ؟ والحبُّ. هل هو حالةٌ عقليَّ

أم حالةٌ جسديَّةٌ؟
أم أنَُّه شيٌء ُيَركَُّب كالَدواْء.

6
هل كنِت قبل قصائدي موجودة

أم أنني بالِشْعرِ، أوجدُت النساْء؟

على الضفة األخرى

دفء حبيبي

المهدي الحمروني 

محمد عبد الله

“ِكليني ِلهمٍّ ياأميمة ناصبي
وليُل أقاسيِه بطُئ الكواكب” 

ُتغالبُه النّواُم حّتى أصابني
على ُخلوٍة توشي بثأِر الّمغالِب

وتذرعُ عيني للُسهاِد قوادم
قصّياُت التلوي إلى هيِض جانبي

تجولين فيها طيف ضوٍء كأنني
مدار تراءى ماوراء الغياهِب

أنا وهُن الغرقى ويأُس استغاثٍة
تهاوى لِك تلويُح قلبي وقالبي

ُمخّيلةُُ رهُن الرؤى وخواطر
مخاض على قلِق الُمنى في مشاربي

وُحلُمُ ربيُب الوأِد ِعتُق ضحالٍة
كسيح كأشتاِت البطاِح النوادِب

تأّوبِت ماأبهاِك بين رفيفِه
وبيني واألضغاُث شوق آليِب
تجلّيِت يالإلفتتاِن إذا سرى

ويالي ولم تلِج ُشطوط غواربي
أمورقة الفيِض الذي أصداؤُه
سناٌ كدناِن الغيمِة المتساكِب

مشاع لِك قلبي لئن ْ بُّح نبضُه
عليِك فما خُمد الرجاُء بحاجبي

يكاُد يشيُب الجوُن في سودائِه
كما اشتعلْت في بُكاٌء ذوائبي
توّله حّتى استغرق الكُره لّجُه

وغّرد فيه المدُّ نشوى التثاؤِب
ولّما استدار الموُت دون وصالها

وأبكى بُكاُه لوعةٌ قلب صاحبي
ربتُّ على وجِه الشجا ِبتِعلٍّة
هُتوٍن أُحايلُه بتعليِل كاذِب
 *ُنٍظمت عام 1995م 

الذبياني  النابغة  لبيت  تضمين   *
المفعم حداثةٌ

سائحة في عيونِ السهاد

أدرُت محرك السيارة،وكان الوقت بعد غير صحيح
مغيب الشمس بقليل،يبدو الشارع ساكناً 
لم  السيارات،  المارة،حتى  من  وخالياً 
تمر أي سيارة بجانبي تأملت األشجار 
األض��واء  ال��ش��ارع  جانبْي  على  العالية 
خطواته  وه��ن��اك،ص��وت  ه��ن��ا  ت��ت��ن��اث��ر 
السريعة وهو ينزل من الدرج من الطابق 
الثاني للبناية ،أفاقني من شرودي،فتح 
نسي  أنه  لدرجة  بسرعة  السيارة  باب 
بإغاقها  البناية،ذّكرته  بوابة  إغ��اق 
السيارة  ليركب  وع��اد  وأغلقها  ،ن��زل 
ال��ن��وع  م��ن  حبيبي   ، ال��س��رع��ة  بنفس 
ام��رأة  م��ع  ال��رك��وب  يهمه  ال  العصري 
ت��ق��ود ال��س��ي��ارة وه���ذه إح���دى صفاته 
يوجد  ال  ألجلها،أو  أحبه  التي  األل��ف 
بالسيارة  انطلقت   . أحبه   ولكن  ألف 
،بدأنا حديثاً عادياً حول ما فعله اليوم 
ربط حزام األمان،وتهادت السيارة بنا، 
بين الشوارع الفرعية وبعدها الرئيسية 
،كانت  السريع  للطريق  وصلنا  أن  ،إلى 
مباشرة،،،سائقها  خلفي  سيارة  تسير 
المنبه؛  أو  القوي  الضوء  يستعمل  لم 
ولكن عرفت من اقترابه مني أنه يريد 
المرور بسرعة،، شغلت اإلشارة الجانية 
هو  وم��ر  الطريق  يمين  إل��ى  وانتقلت 
بارد  الجو  كم  حبيبي  مسرعاً،أخبرت 
في الخارج ، ووضعت يدي اليمنى على 
يده اليسرى فوضع بالتالي يده األخرى 
كانت  ك��م  ال��ل��ه!  ي��ا  ي��دي  على  ليطبق 

النسبية  ضآلتهما  ،رغ��م  دافئتان  ي��داه 
غمرني  باردتان  يداي  إن  فعاً  ،وق��ال: 
دفء أحسست معه بشعور ممتع ، كان 
الفرق كبيرا بين دفء يديه وبرودة يدي 
على  وثبتها  السيارة  سرعة  ،أب��ط��أت 
سرعة 80 كم في الساعة،ألتنعم بهذه 
قدر  أكبر  ألستمتع  و  الطيبة  الرفقة 
المباني  ،كانت  ال��دفء  هذا  من  ممكن 
وغرق  أيضا  والسيارات  مسرعة  تمر 
روع��ة  لتأمل  جميل  صمت  ف��ي  ك��ان��ا 
يسري  ب��دأ  ال���دفء   ، وس��ك��ون��ه  الليل 
يدي  كانت  كم  ،انتبهت  ذراع��ي  كل  في 
كان  المقود،الذي  على  ب��اردة  اليسرى 
حينها  ،وأحسست  ب��رودة  أش��د  ب��دوره 
بغيرة يدي التي تقود من يدي األخرى 

التي تنام بهدوء في أحضان يديه.
طالت فترة سكوتنا اختلست النظر إليه، 
للخلف،لكنه  مائل  ورأسه  نائماً  وجدته 
فترة  ب��ق��وة،ب��ع��د  ي���دي  يحضن  م����ازال 
وه��ذا  ي��دي،  ف��وق  ي��ده  بثقل  أحسست 
منعطف  النوم، وصلت ألخذ  تأثير  من 
المنعطف  نهاية  ف��ي  إلهي  لليمين،يا 
مطب يمكن أن يفيقه من النوم، خففت 
السرعة كي ال يستيقظ ،فأنا أعرف كم 
هو مجهد من يومه الحافل بالنشاطات 
،مر المنعطف بسام ،و اختلست النظر 

إليه مجدداً، الحمد لله لم يفق .
انحنيت  ه��و؟  ،أي��ن  ي��رن  اآلن  الهاتف 
الحقيبة  الحقيبة،ياربي  من  أللتقطه 

ولكن  ي���دي  ف��ي 
الزال  ال���رن���ي���ن 
م�����س�����ت�����م�����را، 
والصوت ال يأتي 
إنه  ،حسنا  منها 
ع���ل���ى ال��م��ق��ع��د 
ال����ذي ب��ج��واري 

،سحبت  يتوقف  ال  نائم،والرنين  وه��و 
لحرمانها  تبكي  وه��ي  يديه  م��ن  ي��دي 
وأخرجت  المقعد  في  ودسستها  دفئها 
الهاتف ،إنه رقم زوجي أجبته بسرعة” 
المنزل،  خارج  أنا  ولكن  ،حاضر،  أها 
الهاتف  على  ترد  ولم  إخبارك  حاولت 
،ذاهبة إلى بيت أمي لن أتأخر ،حاضر 

، مع السامة”.
أنهيت المكالمة ،وضعت الهاتف ، يدي 
فورا رجعت لتأخذ مكانها السابق بين 
يديه،هو الزال يغّط في نوم عميق، وجه 
مفتوح  الصغير  الجميل  ،الفم  مائكي 
يدي  ألدس  شجعني  م��ا  وه���ذا  قليا 
وكأنه  نومه  في  وهو  يديه،حتى  داخ��ل 
لترجع  لم تجد صعوبة  بها، فهي  شعر 
إلى عرشها ، وأطبق يده عليها ليس كما 
الطريق  أمامي  بأس،  ال  ولكن  السابق 
الشوارع  أصبحت  و  بالتعرجات،  مليئة 
فرعية ، حفر، مطبات ،وأخيراً وصلنا 

لهدفنا المنشود :
وصلنا  ول��دي،  ،ن��وض  ،محمد  “محمد 

لحوش حناك”.

قد أخبركم أن ساعتي اآلن
الواحدة بعد منتصف الليل

وهذا غير صحيح
قد أخبركم أن حياتي

بائسة جدا
وهذا غير صحيح

قد أخبركم أن نافذتي
تطل على جارة جميلة

وهذا غير صحيح
قد أخبركم أنني أجيد

الرقص والتقبيل
وهذا أيضا غير صحيح

قد أخبركم أنني أحب الجميع
وال أكره أحدا

و هذا غير صحيح
قد أخبركم أن هذه الفكرة

فكرتي وأنها ليست مسروقة
هذا أيضا غير صحيح .
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إشراف : خديجة الجداوي  

صباح الشاعري 

ينتظر ألف مليون مسلم في   في هذه األيام 
مشارق األرض ومغاربها ضيًفا عظيًما طالما 
إّي��اه  يبلغهم  أن  الله  دع��وا  وطالما  انتظروه، 
بعفوه ومعافاته، وأن يكتب لهم فيه أوفر الحظ 

والنصيب من الخير. 
إنه شهر رمضان، اختاره الله، واختار صيامه 
ركًنا من أركان اإلسالم، وجعل صيامه فريضة 

وقيامه طريًقا موصالً إليه.
وقد خاطب الله المكلفين بهذا التشريع فقال: 
َياُم َكَما  ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعلَْيكُُم الصِّ

ُقوَن﴾. ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلكُْم َلَعلَّكُْم َتتَّ
فخاطبهم باإليمان، ألن أهل اإليمان هم الذين 
يعظمون أوامر الله، ثم بين لهم الله بأنه قد 
فلم  السابقة،  األمم  من  قبلهم  من  على  كتبه 
يشرعه عليهم ألول مرة حتى يهّون عليهم وطأة 
التشريع، ويشجعهم عليه، ثم ذكر سبحانه بأنه 
لم يفرض الصيام من أجل أن تجوع األحشاء 
أو تظمأ األمعاء، ولكنه فرضه عليهم ليتقوه، 
فقال:  وإص��الح��ه��ا  النفوس  تزكية  أج��ل  م��ن 

ُقوَن. َلَعلَّكُْم َتتَّ
الطعام  عن  اإلمساك  عند  يقف  ال  فالصيام 
والشراب، بل يتعداه إلى صيام الجوارح، فمن 

صام فليصم قلًبا وقالًبا.
بحب  الصائم  يؤديها  وطاعة  عبادة  فالصيام 
وخضوع وتعظيم لله، وأعظم ثمرة للصيام أنه 
يورث تقوى الله وتقوى الله معناها أال يفقدك 
الله حيث أمرك وال يجدك حيث نهاك، ففي 
الحديث الصحيح: »إن الله فرض فرائض فال 

تضيعوها وحّد حدوًدا فال تنتهكوها«.
ثم ذكر سبحانه أنه فرض صيام رمضان أَيَّاًما 
ثم  يوًما.  أو تسعة وعشرين  َمْعُدوَداٍت ثالثين 
المريض والمسافر  التكليف  استثنى من هذا 

ومن يعجز عن الصيام أو يخاف عليه منه.
ثم ذكر سبحانه لماذا خص شهر رمضان وشرع 
اْل��ُق��ْرَآُن  ِفيِه  أُْن��ِزَل  الَّ��ِذي  الشهر  صومه، ألنه 

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن. اِس َوبَيِّ ُهًدى ِللنَّ
ومن هنا نالحظ أن بين القرآن والصيام صالة 
»ال��ق��رآن  أحمد  مسند  ففي  متينة،  وع��الق��ة 
يقول  القيامة،  ي��وم  للعبد  يشفعان  والصيام 
والشهوات  والشراب  الطعام  منعته  الصائم: 
بالليل،  النوم  منعته  القرآن:  ويقول  بالنهار، 
فشفعني فيه، فيشفعان« فتصور أنك تأتي يوم 
القيامة، وعندك ذنوب كثيرة وتفاجأ بالصيام 

والقرآن يدافعان عنك.
اإلسالمي  التشريع  هذا  أن  سبحانه  بين  ثم 
أو  ال��ن��اس  إره���اق  منه  ال��م��راد  ليس  للصوم 
إجهادهم، وإنما الغرض منه العبادة والطاعة 
المسافر  عن  الله  خفف  ولهذا  الله،  وتقوى 
والمريض والعاجز والخائف على نفسه منه، 

فرخص في الفطر والقضاء في أيام أخر 
ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ُيرِيُد اللَُّه ِبكُُم اْلُيْسَر َواَل  ﴿َفِعدَّ

ُيرِيُد ِبكُُم اْلُعْسَر﴾.
﴿َوِلُتكِْملُوا  فقال:  القضاء  لماذا شرع  بين  ثم 
َوَلَعلَّكُْم  َهَداُكْم  َما  َعلَى  اللََّه  ُروا  َوِلُتكَبِّ َة  اْلِعدَّ

َتْشكُُروَن﴾.
لشهر  علماؤنا  فقد ض��رب  ه��ذا،  ع��رف  وإذا 
شهر  إن  فقالوا:  بليًغا  رائ��ًع��ا  مثاالً  رمضان 
رمضان كالسوق القائم، ثم ينفض، ربح فيه من 
ربح، وخسر فيه من خسر؛ فتعالوا لنرى ماذا 
ُيعرض في هذا السوق، لقد جعل الله صيامه 
فريضة وركًنا من أركان اإلسالم، وجعل قيام 
ليلة تطوًعا، وفيه ليلة خير من ألف شهر، هو 
شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، »من فّطر 

فيه صائًما كان له مثل أجره« 
قالوا: يا رسول الله! ليس كلنا يجد ما يفطر 
الصائم فقال: »يعطي الله هذا األجر من فطَّر 
صائًما على تمرة، أو شربة ماء، أو مذقة لبن« 
شهٌر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق 
من النار، تضاعف فيه الحسنات، وتكفر فيه 

السيئات،             
ومن  السوق،  هذا  في  الرابح  من  ترى  فيا    

الخاسر أخي الصيام .....!؟ 

شهر اختاره الله للصيام .
محمد علي 

السبيطات  بمنطقة  الخيرية  المدنية  والتقوى  البر  نظمت مؤسسة 
على  الكريم  القرآن  لحفظ  الثانية  المسابقة  عتبة  وادي  ببلدية 
مستوى مراكز تحفيظ القرآن والبالغ عددها ستة وعشرين مركزا 

داخل نطاق بلدية وادي عتبة.
أربع  في  متسابقا  خمسين  من  أكثر  المتسابقين  عدد  بلغ  حيث   
جوانب ) القرآن الكريم كامال ، النصف األخير من القرآن الكريم 
، ربع ياسين ، األجزاء الثالثة األخيرة من القرآن الكريم ( ، تكونت 
لجنة التحكيم من :  )الشيخ علي عبدالنبي الصالحين مقررا للجنة 
، الشيخ عبدالله يوسف حسن عضوا ، الشيخ صالح حماد عضوا( 
الله  كتاب  التنافس في  المسابقة في إطار خلق روح  وتأتي هذه   ،

انطالقا من قوله تعالى ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾.

المسابقة الثانية لحفظ القرآن الكريم ببلدية وادي عتبة

األي���ام  ف��ي  سبها  ال��ب��ل��دي  المجلس  ن��ظ��م   
عمر  بمسجد  ق��رآن��ي��ة  مسابقة  ال��م��اض��ي��ة 
المختار بحي الثانوية واستمرت لمدة أربعة 
ثالثة  من  متسابقاً   62 فيها  وش��ارك  أي��ام 

عشر مركزا لتحفيظ القرآن  الكريم. 
إلى خمسة جوانب،  المسابقة  و قد قسمت 
وقد  كامال   الكريم   القرآن  األول  الجانب 
شارك  فيه أربعة متسابقون ،  و أما الجانب  
القرآن  من  األخير   النصف   فهو   الثاني  
و  الكريم وقد شارك فيه متسابقان فقط،  
الجانب الثالث  وهو الربع األخير من القرآن 

متسابقين،  ع��ش��رة  ف��ي��ه  وش����ارك  ال��ك��ري��م  
الثالثة من  األج��زاء  وه��و  ال��راب��ع   والجانب 
القرآن الكريم  وشارك في هذا الجانب 22 
متسابقاً ، أما الجانب األخير فهو جزء عّم،  
وشارك فيه 24 متسابقاً أما بالنسبة  للجنة 
التحكيم  وتقويم  المسابقة  فهي  مكونة من 
قسم  قبل   من  اختيارهم  تم  أج��الء  مشائخ 

الشؤون القرآنية بمكتب األوقاف
نتائج  سيعلن   البلدي  المجلس   " أنه  يذكر 
بمناسبة  سُيقام  كبير  حفل  في  المسابقة 

االحتفال بليلة القدر  .

برعاية المجلس البلدي مسابقة سبها القرآنية

درنة  الخيرية   األهلية  النهضة   جمعية  اختتمت    
فعاليات المسابقة النسائية السابعة لحفظ   القرآن   
الكريم تحت شعار )القرآن سالم ورحمة ( وأشرفت  
من  ع���ددا   ض��ّم��ت  تحيكم  لجنة   المسابقة  ع��ل��ى  
خليفة   الشيخ  ب��رئ��اس��ة   درن��ة  مدينة  م��ن  المشائخ 
تنافسن في  الشهيبي بمشاركة 90 متسابقة  عثمان 
تسع جوانب من القرآن الكريم وهي:  حزب األعلى، 
الربع   األحقاق،   قد سمع،  تبارك،  وجزء  وجزء عم، 
األخير الثلث األخير،  النصف األخير، القرآن كامال .
 ونظمت بمناسبة اختتام المسابقة احتفالية   بفندق 
ل��ؤل��ؤة درن���ة ح��ض��ره��ا  أول��ي��اء أم���ور  المتسابقات 
والمحّفظات ولجنة  تحيكم المسابقة وعدد من مراكز 
التحفيظ ، وتم خالل االحتفالية  تكريم المتسابقات 
تكريم  تم  كما  األول��ى،  التراتيب  على  المتحصالت 
وأثنت  المسابقة  إنجاح   في  ساهمت  التي  الجهات 
السيدة سليمة بن حمادي   رئيسة  جمعية النهضة 
المسابقة  هذه  إنجاح  أجل  من  بذلت  التي  الجهود 
ونبيٌل   َس���اٍم  هدفها   النهضة  جمعية  أن  موضحة  
تبور مع  المسابقة  تجارة ال  وغايتنا من خالل هذه 
رب العرش العظيم وال نريد من ورائها شكرا من أحد 

إال الله  وحده. 
 وأشارت بأن جمعية النهضه تعودت سنويآ منذ التسع 
سنوات األخيره  القيام بهذه الملحمة الطيبة لبناتنا 
العاكفات على حفظ وتدبر كتاب  أمهات  المستقبل 

الله "القرآن الكريم"
لهذه  العليا  اللجنة  ه��ي  النهضة  إدارة   تعتبر  إذ 
على  المباشر  ب��اإلش��راف  تقوم  من  فهي  المسابقة 
م��دروس��ة  تجهيزات  م��ن  بالمسابقة  يتعلق  م��ا  ك��ل 
ك��ش��روط ال��م��س��اب��ق��ة وط��ب��اع��ة وت��وزي��ع ال��م��ذك��رات 
والمحفظات  المنازل  في  الحافظات  على  والرسائل 

درن��ة  مدينة  ع��ن  بالمساجد  التحفيظ  م��راك��ز  ف��ي 
وأطرافها   لتجهيز بناتهن الراغبات في المشاركه في 

والترحيب  المستمر  وبالتواصل  القرآنية؛  المسابقة 
وتسهيل  المشاركات؛  قوائم  واستالم  باستفساراتهن؛ 
من  رسميا  تكليفا  كلفت  والتي  الكنترول  لجنة  أمر  
؛والسحب  بالطباعة  للمسابقة  العليا  اإلدارة   قبل 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ واإلخ������راج  ؛وت��ج��ه��ي��ز اإلم��ك��ان��ي��ات  من 
وحوافظها  تامة  ؛وقرطاسية  تقنية  وآالت  أدوات  
طيلة  يوميآ  التحكيم  لجنة  من  واالستالم  والتسليم  
أيام المسابقة والتواصل المباشر مع المشاركات من 
تنظيم وبالتنسيق مع الراشدات بالكنترول و التواصل 
المباشر مع المتعاونين في المسابقه واختيار رئيس 
لجنة التحكيم، وتجهيز األسئله للحافظات  وتقديمها 
القرآن  وأج���زاء  البنات  كشوفات  وف��ق  للمشاركات 
نتيجة  وتقديم  الكنترول  لجنة  من  مسبقآ  المجهزة 
تامة  بسرية  للمسابقة  العليا  ل����إدارة   المسابقة 

ألبرازها يوم الحفل الختامي. 
قلة  تقام رغم  المجهودات  بأن كل  هذه   وأوضحت 
بناتنا  تثبيت  ه��و   هدفنا  ألن  المتاحة  اإلمكانيات  
الكريم.رغم  القرآن  حفظ  على  المستقبل  أمهات  
عجزنا هذا العام  عن تقديم هدايا تليق ببناتنا كما 
في  الفوز  في  الكبرى  الهدية  كانت  إذ  تعودنا سنويآ 
الجوائز  متكاملة(وبقية  عمرة  كامآل)  القرآن  حفظ 

أدوات  كهربائية كبرى.
مبالغ  قدمت  ال��ع��ام   ه��ذا  الجمعية   أن  وأش���ارت   
إلينا  كما قدمت  الفائزات  على  وزعت   عينية  مالية 
خير( )فاعل  نفسه  على  أطلق  وال��ذي  متبرعها  من 
ومساندتها بهدايا عينية أخرى من أهل الخير  بدرنة 

يشار أن  مدينة درنة تشهد.
  خالل شهر رمضان المبارك عديد األنشطة الثقافية 
والدينية والرياضية والمسابقات التثقيفية والعروض 

المسرحية. 

المسابقة النسائية السابعة لحفظ القرآن الكريم بجمعية النهضة درنة

الرحمة  بمسجد  ان��ط��ل��ق��ت  
ب����غ����ات ض���م���ن ال���ت���ظ���اه���رة 
ال���رم���ض���ان���ي���ة "اي�����ت�����ران ان 
تينيري" المسابقة الدينية في 
مسابقة  جانب  إلى  الخطابة، 

المؤذن الصغير. 
متسابقاً   40 بمشاركة  وذلك 
المجلس  م��ن  ك��ل  برعاية  ،و 
ليبيانا  شركة  و  غات  البلدي 

للهاتف المحمول .

المسابقة الدينية في الخطابة و المؤذن الصغير
 

تعــــــــــزيـــــــــــة

لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى 
نرفع بالغ التعازي والمواساة القلبية للزميل محمد صالح 
الكشكري  في وفاة المغفوره لها بإذن الله "والده  ، تقبله  
الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان  
﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾      الزمالء بالصحيفة
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12 التراثيةفسانيا

مازلت راني حي  

في  م��ازال  وقولولها  حي**  راني  مازلت  قولولها 
حنين

تاخذ  ناكره  ونكان  لي**  ات��ردا  عقلي  واخ��ذه  لها 
عليه ايمين

هو عقل واحد ما خذاتا هي** ظليمه اريد انجيب 
عقل امنين

قولولها الزم ايرد علي** ماتقعد بعقلي مع اوحود 
اخرين

اوفي**مابيت  لوعود  في  ران��ي  مازلت  قولولها 
للنسيان يوم انلين

قولولها ماسع نفضت ايدي** منها علي ما مظغن 
في اسنين

النعام  بين  كرعي**  على  ندهور  اوحدي  ونمشي 
وبين وادي العين

ونجي البير يااله أربعين اولى** يرحم الله أموات 
المسلمين

علي  والنرمي  رم��ي**  امخلوق  علي طرف  والني 
موته والحيين

والني جايهم نشكي امنلي في** ويقولوا من اعباد 
الصالحين

ارحم الله ولدي ** ويغفر الله اذنوب السامعين
وقولولها َنا ُكْل يوم انجي** اْلدارُهم الها نحسابهم 

جايين
انقدع كليت العمر باسل ني** والدوج كارها من 

كثرت الباسلين
قسوة  إال  يسوا شي**علينا  ابعدك  وما جد شي 

اقلوب وشين
وشاخوه على لجواد عيت اهني** واحنا اصبحنا 

بين ياس وبين
السفر  اللي**وطريق  في  وايسير  السفر  ننووه 

ماتريد شي تظنين

 

 

الدعاء في الشعر الشعبي

غناوي .. } عاالمسدي {

إيش ودنا؟

 ي���ا م���والي ي��ا ع���الم غيب�����ه . . نط��لب في��ك ما عنك 
خف���ا

بيب���ان  فت���اح  ي���ا   .  . الصعيب�����ه  الم��ور  قض��اي  ي���ا 
النج�����ا

ي���ا ف���كاك لح����وال الع��صيب��ه . . وي��ا جي��اب قافل���ة 
الرج����ا

ي���ا س��ماع ف���الظلم��ه دبي��ب����ه . . دبيب النمل فوق من 
الوطا

عقل��ي ص��اف م��ن دني�ا تعيب���ه . . وهّم وضيم وامعيشة 
شقا

يرم��ي  عالجاالت   .  . زعيب��ه  ذارف  ج�ا  ج�ور  وسيلي 
فالع��ذا

واللي يري�ح م��ا حاج��ه اتجيب��ه . . والمك�توب م�ا من��ا 
نج���ا

والال  فبالد  سوا   .  . نصيب�ه  مالدني�ا  ايجي��ه  والح��ي 
في خ����ال

سوا في قصر والال في زريب�ه . . يعيش الحي ميموال 
فن������ا

والمكت���وب ع�الجبه��ا كتيب���ه . . يشوفا الحي لو طال 
الم��دا

واحوال الن�اس فالدني�ا عجيب�ه . . رب الكون ما دارها 
س���وا

ظاهر  البعض  وفيه   .  . عطيب�ه  فكريت�ا  البع��ض  في��ه 
عالفضا

وفي�ه البع�ض متمي�ز بطيب��ه . . ومن لجواد واصحاب 
العنا

العند  اهبال  هبيل   .  . سريبه  من  خلك  البعض  وفيه 
الوط���ا

 ■  للشاعر الكبير : صالح بو عّياد 

 ■  الشاعر : سالم درياق 

ي��ا س��ع��د م��ن ق���ال أم���ي .. وق��ال��ت نعم 
ياتعس   .. جنة  األم  تاريتها   .. وجاوباته 

من فارقاته .
ك��ل ح��د وس��ع��ده .. حتى ال��ب��رم ، وح��دة 
في  تطبخ  وح��دة   ، السفناري  في  تطبخ 

اللحم .
م���دام ول���دي ح��ي ي��ا س��ع��دودي .. ن��وار 

قبرعون فوق خدودي .
الشوارب تبوس .. والقلب فيه السوس 

الفار الزرباز من سعد القطوس .
يشبحك  وين   ، على طعامك  واخ��ذ  اللي 

يجوع .
في اللبس زوجة من ... وفي الشرف بنت 

من .

الصبر  قلّت  إال   ، الصبر  دواه  ش��ئ  ك��ل 
ماليهاش دواء .

اللي ضرباته أمه راحت فيه .
غايضه واسمع مافي قلبه .

اللي يحب روحه ، يقعد بروحه .
ابني على الهمة إيجيك المال

اتغدي بعدوك قبل ما يتعشى بيك
أتعلم وترك

أتغرب واكذب
أحييني اليوم واقتلني غدوة

كيف  وح��اس��ب��ن��ي  خ���وك  ك��ي��ف  احسبني 
أعدوك

اقلب القدره على فاها تطلع البنت الباها

الحكم واألمثال الشعبية 

 زيارة 
زارت عقار جدودها

وردت مكاسي بالدموع خدودها
العين ياولد

زارت هذيك التمة
اللي قبل ديمة عامرة ملتمة 
ايامن وهي فيها كبير مسمى
رايه سقيم وللصواب يقودها

وان كان طرفا طرف ينوض يلمه
هذي حقيقة ثابتة بشهودها

ويهقل البيت نكان طاحت رمة
ط��اح  ك���ان  ان  تطيح  وال��خ��ي��ش��ة 

عمودها
واليوم يا ولد عدوا كبار الهمة
خلوها مشايخ كلها بجرودها

زارت العين مطارح
علي راسها شالت الليل البارح 

هفوها اللي كانوا طيور جوارح
بالهم العيلة كاثرين صيودها

ويشين عيبهم فينا عدونا فارح
خلوها العين خلوج مات قعودها

قالت نريد نجي له 
وردت تقول مصمدة بثقيلة

وعي اللي نايم دليف رعودها
كذا قولي يا ولد وينهم كبار العيلة
ال��ل��ي ه��م حماها وي��ن م��ا ضبح 

بارودها
وان جوا للحديث يسقموا تفصيلة

والقوم القوية ما يهابوا ردودها
زارت عقار جدودها

وردت مكاسي بالدموع خدودها
العين يا ولد

) مأثور ليبي (

طرح  غير   ... انتمنوا  واي��ش 
وطيب 

وال��ود  والهنا  ديما  وعالخير 
ملتمين وحال ودنا .....

تكون النوايا والقلوب حليب
وال بينا الجرح ال تكوين

ولو بيدنا 
ويقسم  خوته  اينافس  خو  ما 

على جاره  عشاه وقوته
وانكونوا اكبار الهمة ال موجعة 

ال غمة 
واحالمنا في لمة

واحنا فالنهاية خوت ليبيين
وايش ودنا ؟....

ماتشوفلي شوفة اللي مشّمت 
والنشوفلك شوفة عدو غدار

اي���ش ص���ار ل���و ك���ل ال��ق��ل��وب 
التمت

صارت  وال��دار  حقدها  نست 
دار

خلوا النظر ديما بعيد مجاله
ماتشبحوش قريب

راهو العدو مابينا يحالله
ح���ال غ��اي��ت��ه ش��م��ل االح��ب��اب 

ايغيب
ليش امنا نبقوا اسباب زعلها

زمان دمنا روا تراب نخلها
ونحنا فالنهاية خوت ليبيين

افتح عيونك فالسما وتخيل
ف���ق���درت ال��ل��ي ب����ادع ج��م��ال 

الكون
الليل  ما  وي��ن  للسما  وشوفا 

ايليل
االوج��اع  ك��ل  بسحرهن  اللي 

تهون
قادر ايسّخر عالهنا لمتنا

اسباب  ك��اي��ن  م��ن  كيد  وي���رد 
الفتنة

ويخلي اللي قلبه عنيد ايلين
ونحنا فالنهاية خوت ليبيين

عبد الكافي البرعصي 
مسدي الصوب وتيناه ..
غزال نا ولوالف يبرموا

محمد البزاري ..
مسدي غالي جا جيعان 

سدايته ابوير قيسا 
البرعصي  عبدالكافي 
سقط  اثالته  ..مسدانا 

..
بيار نا وسداي الغال
عيسي الفاخري ..

اللي ننشزه منقوض ..
مسداي في الغال ماعد 

كمل
منعم امسيويد ..

لوكان له سمحة لقط ..
م���س���دي غ����الي م����اراه 

انتقض
نشز  في  مااتعب  عزيز 

..
ال����ن����اي����ر ع������زق ش���ور 

خاطري
سعد خليفة ..

ع���ل���ي اي������دي ام���س���دي 
صوب 

خبيطه وغزله وبرمته
عبد العزيز العوامي ..

كمل وباركوا للعين ..
ق���ب���ل ح������وت م���س���دي 

صوبها

البرعصي  الكافي  عبد 
مسدي غالي ياوازاي ..

السقط فيه ياال نايره
عبد الفتاح العقيبي ..

مرهون  س��دا  متسوقط 
بسوس ماالرافي قرنه

البرعصي  الكافي  عبد 
ايام وعزيز يريد ..

ن��ا وه��و يجاري  س���داي 
علي

سعد خليفة ..
اليأس  فيه  خبيط  وهو 

..
م��س��دي غ���الي م��اط��ال 

ينغزل
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  أكدت شركة "سبيس إكس" األمريكية أن صاروخها "فالكون 
لتزويد  مخصصا  صناعيا  قمرا  الفضاء  إل��ى  أوص��ل   "9

الطائرات باإلنترنت.
الصاروخ  "تمكن  الشركة فقد  الواردة عن  للمعلومات  ووفقا 
في  كانافيرال  كيب  قاعدة  من  انطلق  ال��ذي   ،)9 )فالكون 
فلوريدا، من إيصال القمر الصناعي Inmarsat-5 F4 إلى 
ومصمم  لالتصاالت،  مخصص  قمر  وهو  الفضائي،  مداره 
من  وهو  باإلنترنت،  الفضائية  والمركبات  الطائرات  لتزويد 
تصميم شركة بوينغ األمريكية، ، ومن المتوقع أن يعمل مدة 

15 عاما تقريبا".
نائبة  كوبر،  باتريسيا  أك��دت،  نفسه  الشهر  من  الرابع  وفي 
من  أكثر  إط��الق  تعتزم  إك��س"  "سبيس  أن  الشركة،  رئيس 
اإلنترنت  شبكات  لنشر  الفضاء  إلى  صناعي  قمر  آالف   4
السريعة، حتى عام 2024، ومن المخطط أن تطلق الشركة 

أول قمر مع نهاية 2017، وقمرا آخر عام 2018.

قمر صناعي لتزويد الطائرات بالـ"واي فاي

6 طرق لجعل هاتفك القديم يبدو جديداً

  قدم المهندس تميم عزام الديب، وهو طالب ماجستير ليبي يدرس بمدينة شيكاغو األميركية 
بمنحة من وزارة الخارجية األميركية، تطبيًقا جديًدا يضاف للهواتف الذكية يساهم في إضافة 
الرفاهية لمئات الماليين من مستخدميها حول العالم، حيث إن »FutureBox« هو التطبيق 
المبتكر والرائد للهاتف المحمولة المختص بنقل األخبار العالمية المفضلة لدى مستخدميه، 

وباللغة التي يختارونها.
وقال المهندس الديب إن التطبيق الجديد سيكون مالئًما لجميع األعمار في أنحاء العالم وهو 
بسيط االستخدام، وأن كل ما عليك هو كتابة الكلمات المتعلقة بموضوع البحث، فمثالً »إذا 
كنت مهتًما بأخبار نادي برشلونة أو ال� )آيفون( أو مرض السكري فعليك إدخال هذه الكلمات 
في التطبيق وتخزينها، ثم تصلك جميع األخبار الخاصة بموضوع البحث فور نشرها، إذ سيكون 

باستطاعة المستخدم مواكبة التطورات التي تحدث حول العالم«.
بشيكاغو،  ديبول  بجامعة  المعلومات  نظم  في  ماجستير  طالب  الديب  ع��زام  تميم  أن  يذكر 
ولديه خبرة في ريادة األعمال بمجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا، واختارته منظمة كلينتون 
العالمية للمبادرة »CGU I« للمشاركة في المؤتمر الذي سيقام في جامعة بيركلي بكاليفورنيا، 
حيث سيعقد االجتماع السنوي التاسع للمنظمة، الذي سيضم مجموعة من الطلبة المميزين 
حول العالم لتحقيق مشاريعهم من خالل الدعم المقدم من منظمة  »CGUI«، تحت رعاية 

وإشراف الرئيس األميركي األسبق، بيل كلينتون، وابنته تشيلسي. التطبيقات المجانية ما لها و ما عليها .

تتبع  المواقع 

الــديــب يــقــدم ، تــطــبــيــقـًـا جـــديـــًدا يضاف 
للهواتف الذكية

من منا ال يحب أي شيء مجاني. فلهذا ليس من المستغرب 
استخدام  الذكية  ال��ه��وات��ف  مستخدمي  عديد  يفضل  أن 
تطبيقات أندرويد المجانية، ولكن  يبدو أننا  مخطئون، حيث 

كشفت دراسة عن التكاليف الخفية للتطبيقات مجانية.
فهناك تكاليف أخرى غير نقدية، ندفعها في هذه التطبيقات 
عنها  كشفت  وال��ت��ي  أخ���رى،  وس��ائ��ل  ط��ري��ق  ع��ن  المجانية 
روتشستر  ومعهد  كاليفورنيا،  جنوب  جامعة  أجرتها  دراسة 

للتكنولوجيا وجامعة كوينز.
. وقد تم كشف النقاب عن نتائج مثيرة للقلق.

وهو أن التطبيقات المجانية تمول عادة عن طريق اإلعالنات. 
آثار جانبية بسرعة. هدفنا  لديه  يبدو هذا مشروًعا، ولكن 
ألننا   ، المجانية  التطبيقات  سوق  انتقاد  ليس  بالطبع  هو 
تكون  أن  المهم  ولكن من  لنا.  توفره  بما  باالستمتاع  سعداء 
على بينة من العيوب والمخاطر التي ينطوي عليها استخدام 

التطبيقات المجانية.

التطبيقات المجانية تستهلك المزيد من البطارية:
تستهلك  المجانية  التطبيقات  اإلعالنات،  بسبب 
البطارية أكثر من غيرها.  ما يصل إلى 33 من 
مع  أيضا  بالتناقص  البطارية  عمر  سيبدأ  كما 
جميع هذه التطبيقات التي تشتغل على الهاتف، 
التطبيقات  ع��دي��د  يستخدمون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 

المجانية يمكن أن يروا الفرق كل يوم
التطبيقات المجانية تبطئ النظام:

صحيح أن الهواتف الرائدة لديها معالجات أكثر 
األكثر  األث��ر  اليومي  االستخدام  مع  ولكن  ق��وة، 
التطبيقات،  اس��ت��خ��دام  ط��ري��ق  ع��ن  ه��و  أهمية 

وخاصة عند تعدد المهام.
اإلعالنات  تدعمها  التي  المجانية  التطبيقات 
تستهلك ما يصل إلى 56 من قوة الحوسبة وأكثر 

من ذلك.
 48 وزي���ادة  ال��ذاك��رة،  استخدام  من  تأتي   22  
األرق��ام  ه��ذه  المعالج.  على  الحسابية  حمولة 

تحدث بالفعل،..
التطبيقات المجانية تستهلك المزيد من البيانات الخلوية:

كيف يمكن لإلعالنات في التطبيقات أن تصل إلى هاتفك؟  
كمية  فإن  للباحثين،  ووفقا  الحال.  بطبيعة  البيانات،  بنقل 
المجانية   التطبيقات  طريق  عن  المطلوبة  الخلوية  البيانات 
بالتطبيقات  الخاصة  تلك  م��ن   100 م��ن  أكبر  تكون  ق��د 

المدفوعة. 
 ،1GB اإلنترنت لديهم حزمة  المستخدمين  معظم  بلد  في 

فإن هذه الكمية من البيانات يمكن حسابها كأموال نقدية.
مثل   المتحدة  ال��والي��ات  في  االتصال  شركات  لكبرى  وفقا 
استخدام  أثناء  البيانات  استهالك  متوسط  ف��إن   ،AT&T

التطبيقات المجانية تكون 1.7 سنتا كل مرة.
بطبيعة الحال، إضافة إلى تحذير للمستخدمين، ليس هناك 

شك أنه يجب الدفع للمطورين مقابل عملهم.

- تحديث إصدار الهاتف
يصل  فعندما  لألندرويد  إص��دار  تحديث  بأمر  مهتمين  غير  الُمستخدمين  كثير  هناك 
لديهم إشعار بتوفر تحديث جديد يتجاهلونُه تماماً لكن بما أنك مللت منه وعلى وشك 
شراء هاتف جديد فلماذا ال تعطي لألمر اهتماماً وتقوم بتحديثه فهناك تغييرات متعددة 
ستحدث سواء تغيرات مرئية أو غير مرئية كتسريع الهاتف بمعالجة أخطائه او إضافة 
ميزات جديدة أو تحديث واجهة الهاتف UI بالكامل فتحصل على تجربة تبدو لك جديدة 
تماماً. لذا تحقق من التحديثات اآلن وثبتها إن توفرت لهاتفك فسوف يحسن هذا مجري 

تعاملك مع الهاتف.

مثل  المختلفة،  للمواقع  تصفحهم  خالل  المستخدمين  حول  البيانات  كثير  جمع  على  اإلنترنت  متصفحات  معظم  تعمل 
االهتمامات وأماكن التواجد وأكثر المواقع زيارًة، إذ يمكن للمتصفحات استغالل هذه المعلومات عبر بيعها لشركات الدعاية 
بعض  في  االستخبارات  تسريبها ألجهزة  أو  واإلعالن 
البلدان، متعدين بذلك على خصوصية المستخدم دون 

علمه أو درايته بكم المعلومات التي يتم جمعها عنه.
أن  اإلنترنت،  مستخدمي  من  الكثيرون  يجهل  ربما   

بإمكان المتصفحات .

تتبع أثرهم وتحديد مواقعهم الجغرافية بدقة من خالل 
الحواسب التي يستخدمونها. 

جهاز  على  األول���ى  للمرة  المتصفح  تنصيب  فعند 
الحاسب، يطلب منك الموافقة على اتفاقية المتصفح 
بالسماح لمواقع  بنودها إعطاءه »اإلذن  المتضمنة في 

الويب بتتبع أثرك وتحديد موقعك الجغرافي«.
 ولكن المتصفحات، من جهة أخرى، تتيح للمستخدم 
عدة  خ��الل  من  التتبع  خاصية  تفعيل  إلغاء  إمكانية 
مع  ال��ع��دد  ه��ذا  ف��ي  عليها  سنركز  بسيطة،  خ��ط��وات 
كروم  استخداًما: جوجل  واألكثر  األشهر  المتصفحات 
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عبدالله المير
ت���������راب أج������������داده ف�����ي ب����ن����ي ول���ي���د 
تعبير  ال��ش��رق  ف��ي  رأس���ه  ومسقط 

عن تمازج وطن واحد دوما.

دد
لع

رةا
ـو

ـــ
ـــ

صـ

القصر التركي منذ قرن ببنغازي تجميع وسام العقيب
نفاق

ش 
وام

ه

نجالء المسالتيرؤى

ناهد علي 

ناجي الحربي 

النفاق  حاالت 
ال��م��س��ت��ش��ري 
فينا كمسلمين  
ش�����يء ي��دع��و 
للخجل فهاهو 
رم��������ض��������ان 
ال������ذي ك��ن��ت��م 

وتشمون  الصبر  بفارغ  تنتظرونه 
ريحه على بعد شهر ويزيد هأنتم 
وطاعته  ول��ع��ب��ادت��ه  ل��ه  ت��ت��ن��ك��رون 
تمتطون  النوم  سبات  في  غارقون 
ق��ام��وس ال��س��ب��اب وال��ش��ت��م وق��د 
لن  رمضان  في  العبادة  أن  أدركتم 
البشريه  مصالح  تسيير  في  تكون 
الصيام  وم��ن  الفقر  م��ن  المنهكة 
ومن الوعود الكاذبه والتي أصبحتم 
من  ل��ك��م  ت��ب��اً  صياغتها  ت��ت��ق��ن��ون 
أصل  لم  وإن  معكم  وأن��ا  منافقين 
لماتفعلون فربما ماأفعله يخصني  

واليخص غيري 
ل��ي��س ال��ص��وم ص��وم��ا ع��ن األك��ل 
والشرب وأداء للتراويح وقيام للّيل  
دون خشوع وسمو روحي  الصيام 
مرتين  للمصحف  خ��ت��م��ا   ل��ي��س 
وث��اث��ا دون وع���ي وت��دب��ر وت��أم��ل 
الدالة  اآلي��ات  ووق��وف عند بعض 
باإلنسانية واالبتعاد  التمسك  على 
ع��ن ال��ك��ذب وال��ن��ف��اق وم���ّد اليد 

واللسان وربما مد أشياء أخرى .
 الصوم ياسادتي إحساس بالنفس 
سمو  الصوم  باآلخرين،  إحساس 

وارتقاء. 
فتدبروا

 1 - م�ِزاٌج ضاِئ�ع، وقَف على أعتاب 
صت�ُه ِلليل�ٍة و7  روح�ي فاحتويت�ه. تقمَّ
بس�اٍم  ُمَحم�َّاً  ودعت�ُه  ث�ّم  دقاِئ�ق، 

إل�ى مجه�وٍل سيحتوي�ِه بعدي.
ربَّتْت عل�ى  2 - روٌح غريب�ةٌ لطيف�ة، 
أن  دوَن  قلب�ي  على  فطبطبْت  كتف�ي؛ 

ت�دري.
ل�م  يجاملن�ي،  لم  الُحل�م  حتى   -  3
يمنحن�ي ُسهول�ةَ الوص�ول إلى غايت�ي. 
بل جعلن�ي أستيقظ من نوم�ي ُمْثقل�ة، 
عل�ى  الواق�ِع  إص�راِر  من  عجٍب  ف�ي 

االمت�داِد إل�ى خ�ارَج ح�دوده.
"م�زاج و روح و حل�م" 

"يستحق�ون التوثي�ق للذاك�رة"

طفولتنا

مشاهد من الواقع

شجر السرح 

المحلية  اإلذاع���ات  جميع  أن  يؤسفني 
األخضر  الجبل  نطاق  على  تبث  والتي 
رؤي��ة  توصيل  ف��ي  ذري��ًع��ا  ف��ش��ًا  فشلت 
للناس  المسموعة  اإلذاع���ات  وأه���داف 
.. ولألمانة فإن  بأسلوب سلس وبسيط 
التي  اإلذاع��ات  مديري  بجميع  عاقتي 
تكاد  البيضاء  مدينة  من  أثيرها  ينطلق 
ت��ك��ون م��م��ت��ازة رغ��م توقفي ع��ن إع��داد 
بعضها  م��ن  ال��دع��وة  توجيه  و  ال��ب��رام��ج 

للمشاركة .
  ولكن ما بيني وبين إذاع��ة الجبل كما 
وبين  بيني  وم��ا   .. والخمر  مالك  بين 
الشقيقين  بين  كما  المحترم  مديرها 
أنا  فاإلذاعة   .. وتقدير  واحترام  ود  من 
لكنها   .. بذلك  واع��ت��ز  مؤسسيها  أح��د 
التي رسمناها لها  لم تسر على الخطى 
مدرسية  إذاع��ة  كأنها  أصبحت  وبذلك 
والتدني  الفشل  نحو  تنحدر   .. بائسة 
بدليل  طيب  إنسان  فهو  مديرها  أما   ..
أن ريمورت اإلذاعة ليس بيده .. ولشدة 
في  تتحكم  ظ��ل  حكومة  فهناك  طيبته 
أن  كما   .. تريد  كما  وتوجهه  ش��يء  كل 
المدير رجل وطني ويحاول أن يبدع قدر 
مختص  غير  فهو   .. القاصرة  إمكاناته 
يطور  ولم  ه��اٍو  ولكنه  اإلعامي  بالعمل 
موهبة  لديه  كانت  إذا  هذا  موهبته  من 
أنه جاء في فترة فقر  المؤسف  .. ومن 
 .. ال��م��ادي��ة  الناحية  وب���ؤس  اإلم��ك��ان��ات 
ورغم كل ذلك استطاع أن يقود اإلذاعة 
والمعدين  المذيعين  م��ن  وح���ل  وس���ط 
والفنيين الذين تنقصهم الخبرة ودورات 
التأهيل .. ورغم ثقل األدوات المتخلفة 
والتي  اإلذاع��ة  مسيرة  في  تتحكم  التي 
.. وألن  الزمن وشرب  ثقافتها  أكل على 
ما بيني وبينه كما بين الشقيقين عليه أن 
يتقبل نصحية أخ أكبر منه وال يزعل مني 

.. وليعتبرها صراحة مفرطة .. !!

اإلذاعات في جبلنا 
األخضر .

العجيلية نصر

توجد أشجار السرح النادرة في أم القصر، وبستان سمنو، 
الطلح  ووادي  الكبيرة،  والسانية  ال��رأس،  وجنت  والقعيرة، 
األشجار  من  سرحة(  واحدته   ( السرح  تمنهنت".   " بواحة 
أو  السهول  مناطق  في  الصحراوية،  البيئة  في  تنبت  التى 
الوديان. تسمى ثماره اآلء، وواحدته ) آءة(، ويعرفه البعض 

في الجزيرة العربية بالدوالي.

يشبه شجره الطلح، بتشابك األغصان، التي تكسوها األوراق 
الخضراء، ويختلف عن الطلح بعدم وجود األشواك إطاقا. 
ثاثين  بعمق  ج��ذور  ول��ه  أم��ت��ار،  الثمانية  حتى  طوله  يبلغ 
الظروف  في  يصمد  الشجر  جعل  مما  األرض،  تحت  مترا 
الصحراوية التي يندر فيها هطول األمطار، وتعتمد األشجار 

على المياة الجوفية في باطن األرض.
ى َسْرحاً  ورد اسمها في معاجم اللغة، ففي الوسيط: وال ُيسٌمَ
إال ما ُيْغَذى به وُيراح. والسرح شجر عظام طوال، الواحدة: 

َسْرحة.
واِسعة  ِمحال  ْرحة  السَّ أبوحنيفة:  قال  اللغة:  معجم  وِفي 
اُس في الصيف وَيْبَتُنون تحتها البيوت وظلها  َيُحلُّ تحتها الَنّ

صالح. 
قال الّشاعر: فيا َسْرحة الّرْكباِن ِظلّك باِرد ... وماُؤِك َعْذب 

ال َيِحّل لواِرد
تمتاز أشجار السرح بخضرتها طوال العام، الذي يوفر ظا 
كبيرا ألهل الصحراء. كما تجد الطيور في أغصانها مكانا 
آمنا لبناء أعشاشها. تتكاثر أشجار السرح بالبذور، وهي من 

يفوق  حيث  المعمرة  األشجار 
عمرها المئة عام.

ثمار السرح لها شحمة داخلية 
يأكله  ال��س��ك��روز،  ب��م��ادة  غنية 
ال���ن���اس ن��اض��ج��ا، وه���و ل��ذي��ذ 
شكل  على  وال���م���ذاق،  الطعم 
ق�����رون أس���ط���وان���ي���ة ك��ح��ب��ات 
ال��م��س��ب��ح��ة، م��ق��وس��ة ص��ف��راء 
ال���ل���ون ع��ن��د ال��ن��ض��وج، يصل 
ط��ول��ه��ا إل���ى ح���وال���ي ٧ س��م، 

وبداخل كل قرن سليم من ٥-٧ بذور.
في الماضي كان جني ثمار السرح مهرجانا سنويا، تجتمع 
فيه نساء القرية، يحملن معهن الباقول، الذي يحفظن فيه 
الحركة  أو  الضغط  تتحمل  وال  لزجة  ألنها   ، السرح  ثمار 
الكثيرة، ثم يقمن بتوزيعها على الجميع وسط فرحة األطفال 
بتلك الفاكهة العسلية فيما أعلم هي نادرة الوجود، وال أثر 

لها في كثير المناطق الليبية ...

ال مش الزم أرد ومش الزم أجاوب عن 
شئ يخصني. 

درس تعلمته عبر السنين وعلمته اليوم 
لمجموعة من الناس في غرفة انتظار ، 
اآلخرون  يعرف  حتى  كتابا  أقرأ  وعادة 
أن����ي ال أرغ����ب ف���ي ش����ات وأح���ادي���ث 
بعد  ام��رأة  جلست  غ��رب��اء،  مع  جانبية 
تجلس  لكي  ال��م��وظ��ف  فيها  ص��رخ  أن 
أمامي وسألت هل دخلتي؟ فلم  مكانها 
أرف��ع رأس��ي ألن��ي ل��م أك��ن أع��رف أنها 
بعضهم  مع  يتحدث  فالجميع  تقصدني 
البعض في الغرفة وكأنهم أسرة واحدة 
عادة  هذه  سنين  من  بعضهم  ويعرفون 
الليبيين في أي مكان سواء طابور خبز 
مطار  أو  مستشفى  انتظار  أو  باص  أو 
كادت  التي  قدمها  من  وب��إش��ارة  المهم 

وهنا   ، سؤالها  أع���ادت  ركبتي  تلمس 
في  التربوي فصنفتها  مستواها  عرفت 
وهؤالء  الحشريين  األدب  قليلي  قائمة 
 ، التعامل  في  آخر  أسلوبا  لهم  أعددت 
فاستمرت  بعد  أدخ��ل  لم  ال  لها  فقلت 
تأتي  مرة  أول  هذه  هل   ، التحقيق  في 
األسئلة  عن  تتوقف  لن  أنها  فعرفت   ،
وأنها تريد أن تتقصى عن أمور خاصة 
وهل عندي واسطة أم ال ، نظرت إليها 
إلينا  ينظر  الجميع  و  تفحص  ن��ظ��رة 
وكذلك  الممتع  السيناريو  ينتظرون 
وعن  عني  يتقصوا  أن  مثلها  ي��ري��دون 
وأجبتها  الصمت  فكسرت   ، واسطتي 
بسؤال بأسلوب يرسل رسالة تحذير لها 
وللجميع لتتوقف قبل أن تحرج نفسها: 
أنها لم  لماذا تسألين ؟ فتلعثمت حيث 

تتوقع السؤال بل توقعت كالعادة إجابة 
راضخة أمام حشرية المجتمع ، فقالت 
ول��م أرك من قبل  آت��ي هنا كثيرا  ألن��ي 
فما ترتيبك في القائمة و هل نادوا على 
لها رسالة  اسمك ؟ مرة أخرى أرسلت 
سؤالها  ع��ن  أج��ب  فلم  أخ��ي��رة  تحذير 
: عندما سينادون على اسمك  بل قلت 

ستدخلين! إحراج ،نعم ..
ولكنها تستحق ! وأخذ الجميع يتحدث 
أرزاق  ش��يء  كل  أن  بعضهم  وم��ع  معها 

وأقدار ! 
ولسان حالهم يقول كل شيء واسطة !

اس��م��ي و رجعت  ع��ل��ى  ن����ادوا  أن  ب��ع��د 
فرسالتي  أخرى  مرة  سألتني  لانتظار 
التحذير ال تكفيان ألمثال هؤالء، وهذه 

المرة لم أجب واستمررت في القراءة.

إفطار الحسناوات الليبيات في غربتهن في القاهرة من 
حنان  الصحفية  تتصدرهن  والجنوب  والشرق  الغرب 

المقوب.
عبرة لن  يفهمها المفكرون بمساحة بطونهم

لقطة حميمة

سالم الهمالي
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كم هو محزن تواصل 
قناة  استمرارغياب 
ل��ي��ب��ي��ا ال��ري��اض��ي��ة 
بثها  عن   " "المرئية 
هو  وك��م   ، الفضائي 
ت��ت��ح��ول  أن  م��ح��زن 
هذه القناة الرياضية 
ليبيا  ف��ي  ال��وح��ي��دة 

المباريات  بنقل  تقوم  شركة  مجرد  إلى 
تحاول  مالي  مبلغ  مقابل  أخرى  لقنوات 
المتعطش  رمقها  سد  القناة  خالله  من 
ال���ذي أص��ب��ح هاجساً  ال��م��ادي  ل��ل��دع��م 
ليبيا  قناة   .. بها  العاملين  يقلق  كبيراً 
الذي  اإلعالمي  الصرح  هذا  الرياضية 
في  النور  رأى  أن  منذ  جميعاً  به  فرحنا 
عام 2004 ، أضحى هذه األيام يعيش 
المسؤولين  قبل  من  النسيان  من  حالة 
َي��ِع��ُدون ومن  ال��ذي��ن  الليبية  ال��دول��ة  ف��ي 
إتمام  في  الكاذبة  وعودهم  يخلفون  ثم 
إجراءات الحجز بعودة القناة عبر القمر 
فشلت  لقد   ، لها  المخصص  الصناعي 
لمنتسبي هذه  يبَق  ولْم   ، المحاوالت  كل 
المبادرات  إط��الق  إال  الرياضية  القناة 
التي ُتعنى بعودة قناة ليبيا الرياضية للبث 
، وطلب الوقوف معها  ،وترك الخالفات 
مع  بالوقوف  المسوؤلين  ومطالبة  جانباً 
 ، ج��دي��د  م��ن  للبث  ت��ع��ود  حتى   ، القناة 
المسئولون  َيِع  لم  الشديد  ولكن لألسف 
في كل الحكومات المتعاقبة أهمية قناة 
نقل  من  به  تقوم  وم��ا  الرياضية   ليبيا 
مباشر، وغير مباشر لجميع المسابقات 
واألفريقية  والعربية  المحلية  الرياضية 
تتواجد  التي  البطوالت  تلك  وخاصة   ،
قناة   ، الرياضية  وفرقنا  منتخباتنا  فيها 
رياضية وحيدة في ليبيا بعيدة كل البعد 
وهدفها  السياسية  التجاذبات  كل  عن 
والرياضيين  ال��ري��اض��ة  خ��دم��ة  الوحيد 
القنوات  عشرات  مقابل   . ليبيا  كل  فى 
تقدم  ل��م  الزال���ت  التي  األخ���رى  الليبية 
المدن  بين  والكراهية  الفتن  إال  شيئاً 
إلى جزأين  ليبيا مقسمة  أصبحت  حتى 

تسيرها عدد من الحكومات. 
وكل  الرياضية  ليبيا  قناة  تضل  وأخيراً 
الجنود المجهولين "العاملين فيها" شمعة 
مضيئة تضيء هذا النفق المظلم  الذي 
تعيشه بالدنا في ظل التخبط واإلفالس 

وغياب الضمير وإنكار الذات .

حالة من النسيان !
ـن

نـي
إثـ

ل 
ك

كابس  فريق  أم��ام  اإلي��اب  لقاء  المقبل  األربعاء  يوم  طرابلس  األهلي  فريق  يخوض 
لألندية  أفريقيا  أبطال  دوري  منافسات  الرابعة من  الجولة  الزيمبابوي في  يونايتد 

وهي مباراة تحمل أهمية كبيرة للمنافسة على صدارة المجموعة الثانية.
 وستقام المباراة بملعب الطيب المهيري بتونس ، وكان فريق األهلي طرابلس قد فاز 
في مباراة الذهاب بهراري على فريق كابس بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين ويطمح 
لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لتعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة 
المجموعة الثانية والتي تضم اتحاد العاصمة ، والزمالك المصري ، وكابس يوناتيد . 
أخرى  إيجابية  نتيجة  لتحقيق  يطمح  الكبير  بفوزه  المنتعش  طرابلس  األهلي  فريق 
أمام فريق كابس بتونس لضمان ثالثة نقاط أخرى ثمينة لتعزيز موقعه والظفر بورقة 

التأهل إلى الدور القادم .
 وكان الترتيب العام للمجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات الذهاب لهذه المجموعة 
على النحو التالي : الزمالك المصري أوال ب� 5 نقاط الذي حقق تعادال صعبا مع 
اتحاد العاصمة صاحب الترتيب الثاني بأربع نقاط واألهلي طرابلس 4 نقاط ثالثا 

بفارق األهداف وكابس يوناتيد رابعا بثالثة نقاط .

األهلي طرابلس  يواجه كابس يونايتد وعينه على الصدارة

ذكرت مصادر قريبة من لجنة المسابقات العامة  ،  أن قرعة الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم تأجلت إلى موعد سيحدد الحقاً، وأشار المصدر إلى أن اجتماعا جمع 
القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  الشحومي"   الله  عبد   " السيد 
-2017 الرياضي  للموسم  ال��دوري  قرعة  تأجيل  إع��الن  أعقبه   الفرق   ومندوبي 

الليبي  . ويسعى رئيس وأعضاء االتحاد  إلى موعد سيحدد في وقت الحق   2018
لكرة القدم منذ انتخابهم إلى إقامة مسابقة الدوري الممتاز والتي توقفت منذ عامين. 
أن  بعد  الماضية  الفترة  خالل  المسابقة  إط��الق  في  صعوبات  الكرة  اتحاد  وواج��ه 
إلغائها  إلى  المشاركة، مما دعا  المالي مقابل  الدعم  توفير  األندية  اشترطت عديد 

للموسم الجاري على أن تنطلق في أغسطس المقبل.

تأجيل قرعة دوري الكرة الممتاز

 يعتزم االتحاد الليبي للكرة الطائرة خالل الفترة القادمة بدء تنظيم مسابقة بطولة 
ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية 2017 بنظام أربع مراحل متتالية في مناطق طبرق 
تحت  ليبيا  بطولة  لمسابقة  األربعة  المراحل  وستقام  ومصراتة.  وبنغازي  وزوارة 
إشراف لجنة الكرة الطائرة الشاطئية باالتحاد الليبي للّعبة حسب األماكن والتواريخ 

المحددة على النحو التالي : 
-1 طبرق .. بتاريخ 6 و7 يوليو القادم 2017.

 -2 زوارة .. بتاريخ 17 و 18 يوليو القادم 2017.
 -3 بنغازي .. بتاريخ 28 و 29 يوليو القادم 2017.

 -4 مصراتة .. بتاريخ 8 و9 أغسطس القادم 2017. ووجه االتحاد الليبي للكرة 
والضوابط  المسابقة  نظام  بشأن  الفرعية  االتحادات  رؤساء  لكافة  الطائرة خطاباً 

واللوائح المنظمة لها .

الشاطئية  للطائرة  ليبيا  بطولة 
تنطلق على 4 مراحل

أمام  الفريق  أداء  أن  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  م��درب  الدامجة  جالل  أكد 
منتخب سيشل، كان أكثر من جيد، رغم قصر مدة االستعداد.

وأشار الدامجة، في تصريحات خاصة لموقع "كورة" ، أنه يشعر بالرضا التام تجاه 
أداء الالعبين. وأضاف "لعبنا بطريقة هجومية بحتة، والالعبون طبقوا ما طلبته 
منهم". وتابع "نركز خالل الفترة المقبلة، على خوض مباريات ودية مع منتخبات 
قوية، وتنظيم معسكرات جيدة لتقوية المنتخب الوطني من الناحيه البدنية وزيادة 
االنسجام بين الالعبين". وحقق المنتخب الوطني الفوز بنتيجة 5-1 على نظيره 
سيشل، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 
2019، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية 

أشعر بالرضا تجاه أداء العبي المنتخب
الداجمة : 

االجتماعية  مبادراتها  ضمن 
واإلن���س���ان���ي���ة خ�����الل ش��ه��ر 
رم���ض���ان ال���م���ب���ارك  ال��ت��ي 
رّواد  خاللها  م��ن  تستهدف 
ليبيا  ف��ي  الرياضي  اإلع���الم 
قامت منظمة جديد لإلعالم 
ال���ري���اض���ي ، خ����الل األي����ام 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��اض��ي��ة  ب��زي��ارة 
الصحفي المخضرم ، األستاذ  
"ال����ه����ادي ال���ع���اق���ل"، ب��ه��دف 
على  واالط��م��ئ��ن��ان   ، تكريمه 
صحته ، بعد الوعكة الصحية 
التي ألمت به مؤخراً، وأهدى 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
"ل��ل��ع��اق��ل"،  ال��م��ن��ظ��م��ة  درع 
ت��ق��دي��راً ل��ع��ط��ائ��ه وت��اري��خ��ه 
مجال  في  والمشّرف  الطويل 
ال��ذي  ال��ري��اض��ي��ة  الصحافة 
وكانت   . القرن  نصف  تجاوز 
م��ن��ظ��م��ة »ج���دي���د« ل��إلع��الم 
ال���ري���اض���ي ن��ظ��م��ت ب��ق��اع��ة 

"دوري  بعنوان:  نقاش  حلقة  طرابلس  الليبية  بالعاصمة  ليبيا«  »هاتف  شركة  اجتماعات 
والمسؤولين  المدربين  من  نخبة  حضرها  الوطني"  المنتخب  واستحقاقات  القدم  كرة 

واإلعالميين والمهتمين بكرة القدم الليبية .

منظمة جديد  تكرم "العاقل" 

بالمجلس  اإلع��الم��ي  المكتب  إش���راف  تحت   
تظاهرة  الماضية  األي��ام  انطلقت  سبها  البلدي 
القدم  لكرة  دوري��ا  شملت  التي  الرياضية  سبها 
ودوري شطرنج شاركت فيها معظم أندية المدينة  

وستستمر لمدة أسبوعين . 
الملعب  أرض  على  التظاهرة  أقيمت  أن  يذكر 
المدينة  ج��م��ه��ور  وب��ح��ض��ور  بالمدينة  ال��ب��ل��دي 

المتعطش لمثل هذه المناشط منذ سنوات .

تظاهرة رياضية بإشراف 
بلدي سبها 
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عبد الرحمن جماعة 

واح���دة.. ه��ذا هو كل  دقيقة 
على  فيه  ُنجبر  ال��ذي  الزمن 
لغيرنا  الحق  لنعطي  الوقوف 
التقاطع،  ع��ب��ر  ال��م��رور  ف��ي 

لكن هذه الدقيقة قد ُتلِخّص لك حياة المواطن 
البائس في بلداننا القابعة في أول الزمن وآخر 

المصاف.
ث��وان  ث��اث  آخ��ر  ألغتنم  البنزين  على  دس��ت 
لم  بينما  أفلح،  لم  لكنني  الخضراء،  ل��إش��ارة 
احمرار  رغ��م  بعضهم  فأفلت  غيري،  يستسلم 

اإلشارة، لكن األمر أخيراً استتب للسيمافرو.
المهجور،  فمه  يمضغ  سبعيني  رجل  يميني  عن 
التفت إلَيّ بكامل رأسه وحدجني بنظرة عميقة 
ن مامحي جيداً، أعرف  وهو يعصر عينيه ليتبَيّ
أنه ال يبحث عن شخص ُيشبهني ضاع منه، وال 
ُيفتش عن شيء أفلت من ذاكرته يريد استذكاره 
من خال التدقيق والتدقيع في مامحي، لكنها 
عادة الليبيين عندما توقفهم دقيقة السيمافرو، 
أول ما يستفتحون به دقيقتهم هي إمالة رؤوسهم 

يميناً وشماالً وكأنهم يختمون صاة با ِقبلة.
بأنني  يتهمني  وكأنه  المتجهم  العابس  وجهه 
ال��س��ي��ول��ة وت��أخ��ر مرتباته  ن��ق��ص  ال��س��ب��ب ف��ي 
ساطة  عن  المسؤول  أن��ا  كأنني  أو  المتكرر، 
من  وخ��روج��ه  عليه،  وتسلطها  ع��ج��وزه،  لسان 
البيت با إفطار، أو أنني المسؤول عن السبعين 

خريفاً التي قضاها في بلٍد عربي.
أحسست  الثانية،  الناحية  إلى  فجأة  رأسه  برم 

وكأنه يقول لي: “تباً لك ما أقبحك!”
وبرمُت رأسي أنا أيضاً إلى الناحية الثانية..

على  ليست  أنها  واضحاً  يبدو  أربعينية..  امرأة 
لتصطبر  بنقالها  تعبث  كانت  الجمال،  مع  وفاق 

على طول االنتظار الذي يمتد لستين ثانية.
كانت  وجهها،  رقعة  ُتغطي  التي  األصباغ  تأملت 
أشبه بلوحٍة تشكيلية لرسام ال عاقة له بالفن 
ال  قدر  على  بأنني  لوهلة  أحسست  التشكيلي. 
أستطيع  وأنني  والوسامة،  الجمال  من  به  بأس 
أن  شريطة  ح��ي،  كائن  ألجمل  مسابقة  خ��وض 

يكون كل المشتركين على قدر جمالها.
وجهها..بادرتها  على  ع��ي��ن��َيّ  ل��وج��ود  انتبهْت 
نظراتي،  ب��ادة  عن  كاعتذار  بريئة،  بابتسامة 

فأغلقْت زجاج النافذة الملون في وجهي.
أدرت رأسي ناحية السيمافرو وأنا أشعر بشيء 
من  وبشيء  أخضه،  لم  ص��راع  في  الهزيمة  من 
الخيبة التي لم يسبقها أي نوع من األمل، وبشيء 
من الفشل في شيء لم أحاول فيه، وبردٍّ قاٍس 

على شيء لم أطلبه !
في  ك��ن��ُت  األخ���ي���رة..  ث��وان��ي��ه  يعد  السيمافرو 

المقدمة.
التي ال يحسدك عليها أحد،  الوحيدة  المقدمة 
وكأنهم  سياراتهم  أبواق  يطلقون  خلفي  الجميع 
يريدون مني أن أتجاوز الثواني السبع األخيرة، 
قبل  صائٍم  بإفطار  أشبه  تجاوزها  بأن  شعرُت 

أذان المغرب بسبع ثوان.
انطلق الجميع وكأنهم سمعوا إشارة االنطاق في 
خط سباق، كانوا متوترين جداً، ومسرعين جداً، 
على  مريضاً  ُيسعفون  وكأنهم  جداً  ومستعجلين 
مزاميرهم  بسبب  مسرعاً  وكنُت  الموت،  وشك 
تطارده  مجرٌم  وكأنني  أمامهم،  تُحوُشني  التي 

سيارات الشرطة.
رجال  وال  هم،  ليسوا  فعاً  ُيطارني  ال��ذي  لكن 
الشرطة، بل تلك األسئلة اللعينة التي ُولدت في 

تلك الدقيقة:
هم  ولماذا  يصنعون؟  وم��اذا  يذهبون؟  أين  إلى 

مستعجلون إلى هذا الحد؟
وغيرها من األسئلة الكثيرة المقلقة كالقلق الذي 

ينتابك حين ُيطلب منك االنتظار لستين ثانية !
قورنت  ما  إذا  مؤلمة  عليها  اإلج��اب��ة  وستكون 

بحجم اإلنجاز!
التي  كالفجيعة  إثارتها مفجعة  وستكون محاولة 
ستبوء بها إذا ما حاولت كشط وجه تلك المرأة 

التي أغلقت )الروشن( في وجهي.

دقيقة من فضلك!
عثمان البوسيفي 

ظل المسافات
للروح  مني،  المتبقية  للمسافات   
التي  للصحيفة  للبعيد،  المسافرة 
تبعثرني  التي  للخطوات  تحبني، 
ل��ل��ج��ي��وب ال���ف���ارغ���ة وال��ح��س��اب 
كل  للقيمة  الفاقد  بالمال  المكتظ 

نهار. 
ي��ج��رن��ي ال��ح��رف ل���ذاك ال��ق��ارب 
الساكن في عمقي، قارب يستطيع 
يغرق  أن  دون  المسافة  تلك  قطع 
للعابرين  ويتركني  يقتلني  أن  دون 
من تلك األسماك وصفحة صفراء 
في صحيفة متهالكة تعلن غيابي .
نهار  ك��ل  وأش���رع  نفسي  أت��م��ال��ك 
الحلم كيف أترك خلفي ظلي  في 
الدوام  على  التي  التراب  وش��وارع 
أم���ارس؟  وك��ي��ف  خنقي  ت��واص��ل 

أشتهي موجة تمارس عبابها معي 
وتنقلني إلى ضفة أخرى ال تعرف 
بإنسانيتي  لي  تبوح  لكنها  اسمي 
رصاصة  عني  وت��ن��زع  ال��م��ف��ق��ودة 
طائشة كادت ذات نهار أن تقتلني.

الصيف قادم.
 ه��ك��ذا أح��ده��م همس ف��ي أذن��ي 
يقول  ب��ه  وك��أن��ي  أع��رف��ه  أن  دون 
ودورب���ك  الميتة  أح��ام��ك  اح���زم 
ال��م��س��ك��ون��ة ب��ال��ش��وك وب��ق��اي��ا ما 
تملك لتشد الرحال صوب البلدان 
والكبيرة  المساحة  في  الصغيرة 

في التفاصيل .
ث��م��ة وق����ت ي��ح��اص��رن��ي وي��ع��ي��د 
يعرف  ال  ال��ص��ي��ف  أن  ت��ذك��ي��ري 
الشمس  وه��ج  يقل  حين  ال��ب��ق��اء 

البحر  هذا  والجزر  المد  ويتسيد 
ويعيد  الحياة  وبين  بيني  الفاصل 
ال���ق���ول م���ج���ددا إن���ه���ا ف��رص��ت��ك 
الطويلة  ال��ط��رق  لتعبر  األخ��ي��رة 
كلما  عليك  طغيانها  تمارس  التي 
النظر  ومارست  الشمس  أشرقت 
كالدخان  المتصاعدة  األخبار  إلى 

من هذا الوطن الحزين .
ورخيصة  ه��ن��ا  األرواح  م����وؤودة 
ال  الذي  الشاي  من  رخصا  وأكثر 
الخجل  بي  يفتك  حين  إال  أشربه 
من رفضه وحين تقدمه يد كريمة 
ت��ه��اج��م��ن��ي ال���ظ���ال م���ن ج��دي��د 
العاجز  وأنا  األسئلة  طرح  وتعاود 
عن الخروج من غرفتي ذات اللون 
القاتم وتبقى اإلجابة كالعادة نائمة 

ف���ي ده��ال��ي��ز 
الذي  القادم 
أدري  ال 
أو  لونه  كيف 

طعمه .
الذين  للفقراء  يتسع  ال  الحديث 
هجرتهم أحامهم وال عن األطفال 
واقع  من  أجمل  بواقع  الحالمين 
ال��ح��ل��م يتجاوز  ي��ع��د  آب��ائ��ه��م ول���م 

رغيف خبز ال يحمل بقعة دم .
رؤي���ة ح��رف  ال��ق��ارئ يبحث ع��ن 
س��ع��ي��د ف��ي ب����ؤرة ال ت��ح��م��ل غير 
يشتهي  وك��ات��ب  ال���ب���ارود  رائ��ح��ة 
وصحف  حلمه  عن  األذى  إماطة 
تتفادى  كيف  ت��ع��رف  ال  مسكينة 

التوقف عن الصدور .

منبر األدب الليبي العربي والعالمي 

النص 
مجموعة من قصائد 

الهايكو
 على هامش الطريق

  يبدو وحيداً
 رغيف الخبز

رعٌد أم دوي انفجار؟
   مطٌر قاٍن

سقوط أشاء
بعد الغروب

أحيانا تؤلمنا
عبرات قلب

أعيدوني لموطني

يصرخ دائما
بنعل  ع���ال���ق  ت�����راب 

مهاجر
بين األزرقين 

تشع جماال 
باللون الفاقع
رغم سميتها 

ال توقف الحياة 
عقارب الساعة

بلون الذهب 
تتزين دائما

ثمار الخريف
أنا وحليب أمي

عاقة ينهيها

  العام الثاني
أين الشمس؟ 

بيني وبين الظل 
تدّخل الضباب 
من أمام البيت

تجذبني رائحة 
خبز أمي

خلف المرايا
بقعة ضوء

وجه طفولتي 
 في الغروب 

كنت سأمشي وحدي
 لوال حزن السماء

تتقدم أسرة صحيفة فسانيا ومنبر األدب الليبي العربي والعالمي 
بباقات التهاني المعطرة للفائزة في سهرة اإلثنين للواعدة نزهة 

مليمدي من مدينة هون بفوز نصها ضمن مسابقة السهرة.

شهر  بليالي  والجمال  السحر  مدينة  درنة  تحتفي 
ثقافيا  المتفردة  طريقتها  على  المبارك  رمضان 
وفنيا وفوق خشبة مسرح البياصه الحمرا بعرض 
مسرحي إحياء لذكرى الراحل " أنور الطرابلسي" 
منصور  الصحفي  فقراتها  بإعداد  قام  بمسرحية 
ال��م��خ��رج المسرحي  إف����ادة   ال��ح��ص��ادي ح��س��ب 

)منصور سرقيوة( الذي 
قال "شاركت فرقة أجيال للمسرح والفنون درنة في 
"أمين  للكاتب  بعنوان فيلم هندي  األول  األسكتش 
من  وع��دد  الطيرة  رمضان  المخرج  مع  ب���ورواق" 
الشباب الصاعد وكان العرض في غاية  الروعة...

في  )حفرتين  بعنوان  فكان  الثاني  األسكتش  أما 
حفرة( من إعداد المبدع  )فوزي المباركي(

و  الهنيد  ن��زار  م��ن  ك��ا  األدوار  ومثل   : وأض���اف 
الصوتية  الهندسة  في  وك��ان  مهدي  ال��ق��ادر  عبد 

والتأثيرات الموسيقية المتألق عصام العام...

وأكد : من خال العرض أحسسنا بنشوة المشاهدة 
من  كثير  نتيجة  ب��ال��ع��رض  الجمهور  واس��ت��م��ت��اع 
المعطيات التي ساهمت في إنجاح العرض فهؤالء 
ومن  التي  الحقيقية  الموهبة  يمتلكون  الفنانين 
خالها أدركوا كيفية التعامل مع النص المسرحي 
وكان هناك تحد لمثل هذه األعمال والتحكم في 
أدوات العرض ولكون العرض تم  في الهواء الطلق 
لها  وك��ان  المشهد  بأهمية  مرتفعا  شعورهم  كان 

"قفشة"صغيرة ولكن ذات أهمية كبيرة..
عرج : المخرج منصور سرقيوة على تاريخ الفنانين 
كان  منذ  فقال  المسرحي  المجال  في  وخبرتهم 

هؤالء الرائعون صبية كانوا.
الخبرة  اكتسبوا  و  الوطني  المسرح  ف��ي  معنا   
ل��س��ن��وات ت��ص��ل إل���ى ع��ش��ري��ن ع��ام��اً  م��ن العمل 
)طبيب  أعمالهم  أهم  ومن  المتواصل  المسرحي 
رغم أنفي -حتى يعود القمر- العمر نهبة واللعب 

حكمة -أح����زان أف��ري��ق��ي��ا -ت��ف��اح��ة ال��ع��م ق��ري��رة 
-والعمق ( وهذه أعمال كبيرة على مستوى الساحة 

الليبية ..
وأشار : هذا األسكتش الذي عرض اليوم قد أعد 
في فترات ماضية سنة 1994 قدمه الفنان فوزي 
المباركي والفنان الراحل عبد الرحيم عبد المولى 
وهو مشحون بتجربة فنية تاريخية من عبق المسرح 
الوطني والتي قد جنينا ثمارها اآلن بكميات وافرة 
الفني وقد استمتعنا واستمتع  النضج والرقي  من 

الجمهور أيضاً بهذه التحفة الجمالية .
وختم حديثه قائا : أتمنى كل الخير ووافر التوفيق 
لمن يعمل على االرتقاء بالفن واإلبداع كما أتمنى 
السام لمدينتي درنة  وإلى ليبيا وإلى العالم بأسره 

وأن نلتمس هذا السام وأن نتنفس مسرحاً.

بالمسرح تحيي درنة أمسيات ليالي رمضان الثقافية 


