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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة

حديث اإلثنين.

أنا ومؤيدو المجلس البلدي والمطاِلبون بإسقاطه

استالم  4426 ملفًا للباحثين عن العمل ببلدية سبها 

4

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

 غ���اب���ة ال����ش����ارع ال���واس���ع 
القوي فيها يأكلنا !

  األمن في سبها القضية األصعب على اإلطالق 
المحاوالت  فجل  المستحيلة  تكن  لم  إن  هذا 
مديرية  من  الرسمية  الجهات  بها  قامت  التي 
أفراد    وحتى  بلدي  ومجلس  ث��وار  وكتائب  أمن 
فشلت فشال ذريعا ومخجال بال استثناء ، ليس 
في تحقيق األمن للمواطن بل حتى في التقليل 
من معدل ارتفاع الجريمة المتزايد بشكل يومي 
وملفت للنظر، فال يمر يوم على مدينة سبها من 
المشهور  الشارع  في  مسلح  سطو  عملية  دون 
بالشارع الواسع والواقع في وسط مدينة سبها 
 ، وال��ذي هو من أكبر شوارعها على اإلط��الق 
حيث أصبح من الطبيعي جدا ، أن تقف سيارة 
أربعة  منها  ويخرج  الطريق  وسط  في  معتمة 
ليحملوا  المختلفة  باألسلحة  ملثمين مدججين 
حقيبة  ف��ي  فيضعوه  الغافلين  ال��م��ارة  أح��د 
سيارتهم ولينطلقوا مسرعين آمنين بسالم في 
البعض اآلخر  واستهجان  البعض  وسط ذهول 

وخنوع األغلبية العظمى .
الفوضى  األمر طبيعيا جدا في ظل  يكون  قد 
العارمة التي يعاني منها الوطن فال أحد ينكر 
منذ  ليبيا  دي��دن  والتنكيل  والقتل  الخطف  أن 

سبع سنوات 
لكن من غير الطبيعي أن يتم كل ذلك أمام مرأي 
مديرية أمن المدينة في ذات الشارع الذي يقع 

فيه مقرها بل ومقر أغلب الكتائب األمنية 
واألنكى واألمر واألشد وجعا أن يتفرع عن ذلك 
المنطقة  مقر  فقط  أمتار  بعد  وعلى  الشارع 
ذات  وعلى   ، الغرب  جهة  من  سبها  العسكرية 
يقع  للمدينة  الشرقية  الناحية  من  المسافة 

جهاز االستخبارات !
ي��خ��رج ال��م��واط��ن ال��س��ب��ه��اوي ص��ب��اح م��س��اء 
ومسلحاً  تعويذات  من  يحفظ  بما  مصحوباً 
بالحيطة والحذر وقد يحمل معه ايضاً سالحه 
تحت مالبسه ألنه ومن المفروغ منه أن يكون 
الضحية القادمة ، أو أن يجد في طريقه أحد 
المنكوبين  الوافدين  أو  األق��ارب  أو  األصدقاء 
لم  أهله  ألن  الشارع  رأس  على  وملقى  مقتوال 
رصاصة  لكن  دفعوها  حتى  أو  الفدية  يدفعوا 
للوعي  الفاقدين  الخاطفين  الطيش من سالح 
التي  الفدية  األحيان قد سبق عذل  أغلب  في 

جمعته بها في ظروف ال يعلمها إال الله .
ك��ل ذل��ك ي��ح��دث ف��ي ال��ش��ارع ال��واس��ع وتحت 
من   ، األمنية  األجهزة  مختلف  وم��رأى  مسمع 
أولئك  أش���اوس  ث��وار  وكتائب  وش��رط��ة  جيش 
الذين يفترض بهم حمايتنا والسهر على أماننا 

وأمن الوطن .
 التفاصيل ص 9-8

يقع مطار سبها  الدولي في مدينة سبها كبرى مدن جنوب ليبيا  و يبعد عن  وسط المدينة  حوالي 10 كم 
ويربط  سبها بكافة أنحاء ليبيا وبعض دول العالم في رحالت محلية ودولية ويعتبر ثالث أكبر مطارات ليبيا  
بعد مطار طرابلس العالمي  ومطار بنينا الدولي ، غير أن هذا المطار توقف عن العمل وأغلق في وجه جميع 
الرحالت المحلية والدولية منذ أكثر  من ثالث سنوات  بسبب النزاعات القبلية  التي نشبت بين قبيلتي التبو 

و أوالد سليمان في يناير 2014 .

حول  الجدل  احتدام   : التسليم  اتفاق  توقيع  بعد 
إمكانية تشغيل مطار سبها الدولي

 هل ف��شل م��ش��روع اإلس���الميين ف�ي ل�ي��ب��يا  ؟



 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  العنود محمد علي العناني بأن هذا هو اسمي 
الصحيح  وليس كما جاء بالسجل المدن إ دري   .

اسمي  بأن هذا هو  ودان  هالة عبدالكريم  أنا   أعلن   -  2 
الصحيح  وليس كما جاء بالسجل المدني أوباري  . 

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

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

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

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

محروقة الشاطي  . 

نظمت جمعية النهضة األهلية الخيرية درنه   أحتفالية  
السعيد  بمركز  المسرحي  فريقها  من خاللها  كرمت 

لألعاقه الذهنيه بجمعية النهضه عن مسرحية 
العام 2008  التي عرضت في  الله(   ) في رحاب   
وإخراج  تأليف  من  الله  رحاب  في  المسرحي  العمل 
جمعية  رئيسة  حمادي  بن  محمد  /سليمه  السيده 
وم��ؤث��رات صوتيه  إذاع��ي��ة   هندسه  درن���ه   النهضة 
صوتيه  خلفيه  المحليه  درن��ه  إذاع���ة   استوديوهات 
السيد عبد المنعم الهرام و ابراهيم غضبان ويتحدث 
جسدة  ال��ح��اج   مناسك  إداء  عن  المسرحي  العمل 
أطفال ذوي اإلعاقة الذهنية كم كرمت رئيسة جمعية 

النهضة فريق العمل المسرحي )صرخة وطن (.
درن��ه  الوطني  المسرح  خشبة  على  ع��رض  ال���ذي    
عام 2011  وهي  مسرحية تواكب احداث ثور17  
درنه  مدينة  أطفال   من  بها مجموعة  فبراير شارك 
الخيرية  األهلية  النهضة  جمعية  ونشىء   شبيبة  من 

أطالقتها   التي  النصر  بشائر  حملة  فعاليات  ضمن 
العرض  وتم  درن��ه   الرئيسي  فرعها  النهضة  جمعية 
األول في شهر 11 على خشبة المسرح الوطني درنه 
كم تم عرضها في مدينة البيضاء وأم الرزم ومرتوبة 
صباح  وإخ��راج  الشاعري  صباح  تأليف  المسرحية 
ب��ودوارة ساعد في األخ��راج سميه  الشاعري وحسن 
نافع   السيد  صوتيه/  وم��ؤث��رات  هندسه  الفرجاني 
الصبيع وسميه الفرجاني وعبرت السيدة سليمة بن 
حمادي خالل التكريم عن سعادتها بنجاح كال العملين 
بناء  إلى  تهدف  أعمال اخرى  تكون هناك  أن  متمنيا 

الوطن وبناء ليبيا 
رمضان  شهر  خالل  تشهد  النهضة  جمعية  أن  يذكر 
النسائية  كالمسابقة  النشاطات  من  العديد  المبارك 
المنتجة  األس���ر  وم��ع��رض  ال��ك��ري��م  ال��ق��رأن  لحفظ  
والسحور الخيري وتوزيع القفة الرمضانية على األسر 

المحتاجة

حفل تكريم بجمعية النهضة األهلية الخيرية درنة 

ع��ق��د ال��س��ي��د ح��س��ن أون��ي��س 
للهيئة  التسييرية  اللجنة  رئيس 
اجتماعاً   ، ال��م��اض��ي��ة  االس����ام 
وال��م��ك��ات��ب  اإلدارات  ل���م���دراء 
سيرالعمل  لمناقشة  بالهيئة، 
اللجنة  أعضاء  بحضور  بالهيئة، 
مكتبه  ف��ي  وذل���ك  التسييرية، 
االج��ت��م��اع  ب���دأ  الهيئة  ب��دي��وان 
رئيس  للسيد  ترحيبية  بكلمة 

على  فيها  أكد  التسييرية،  اللجنة 
أهمية مضاعفة الجهود، والوقوف 
ع��ل��ى واق����ع ال��ع��م��ل وت��ط��وي��ره في 

لخدمة  وال��م��ك��ات��ب  اإلدارات  ك��ل 
على  والحرص  العامة،  المصلحة 
ت��ح��ق��ي��ق خ��ط��ط ال��ه��ي��ئ��ة، وش���دد 

تقديم  ضرورة  على  اونيس  السيد 
المدراء تقرير يومي عن سير عمل 
إدارات���ه���م..وت���م خ��الل االج��ت��م��اع، 
ب����اإلدارات  ال��ع��م��ل  س��ي��ر  مناقشة 
والمكاتب، والصعاب التي تواجههم 
والعمل على تدليلها وإيجاد الحلول 

لها.
ك��م��ا ت��م ع��ل��ى ه��ام��ش االج��ت��م��اع، 
استالم المدراء الجدد مهام عملهم 
الدولي  التعاون  إدارة  من  كل  في 
المطبوعات  وإدارة  المتابعة  وإدارة 

بالهيئة.

اجتماع رئيس الهيئة العامة للثقافة مع مديري اإلدارات والمكاتب

  

  

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

وزير احلكم املحلي : 

 ي��زور ف��رع إدارة ال��دع��م وال��دوري��ات 
بالمنطقة الجنوبية 

الحكم  وزي��ر  ق��ام 
لحكومة  المحلى 
ال����وف����اق ال��س��ي��د 
بداد قنصو بزيارة 
الى مقر فرع إدارة 
والدوريات  الدعم 
ب����ال����م����ن����ط����ق����ة 
لجهاز  الجنوبية 

الحرس البلدى 
بإستقباله  ك��ان  و 

كال من مدير فرع ادارة الدعم بالمنطقة الجنوبية رائد/عمر 
االصفرو مدير مركز الرقابة على االغذية واالدوية ابوالقاسم 

ابوحريش 
للوقوف على الصعوبات التى تواجهها ادارة الدعم بالمنطقة 
الظروف  هذه  فى  والعمل  االمكانيات  فى  بالنقص  الجنوبية 
االستثنائية وطرق التعاون بين ادارة الدعم ومركز الرقابة على 
االغذية واالدوية بالمنطقة الجنوبية ومحاولة تذليل الصعاب 
لمقر  تفقدية  بجولة  الوزير  السيد  قام  كما  االدارتين  لهاتين 
المشاكل  لسماع  وضباط صف  مع ضباط  والجلوس  االدارة 

والعراقيل التى يواجهها اثناء العمل .

ضمن زياراته السنوية لعدد من البلديات بليبيا قام أخصائي 
لمستشفى  بزيارة  اقديح  ابوالقاسم  أقديح  الدكتور  العيون 
بالكشف  خ��الل  ق��ام  ال��ش��اط��ئ  ب���راك  ببلدية  ال��ع��ام  ب���راك 
والفحص الطبي لعديد المرضى واعطائهم العالج للتخفيف 
من معاناتهم من امراض العيون وقامت إدارة مستشفى براك 
في  المبذول  المجهود  نظير  اقديح  الدكتور  بتكريم  العام 

معالجة المرضى 
وبدورنا نحي الدكتور اقديح ابوالقاسم على العمل التطوعي 

الذي يقوم به لعالج مختلف المواطنيين مجانا.

الدكتور أبوالقاسم اقديح يقوم بزيارات عالجية لبلديات الجنوب 
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  وع���ل���ى م������دار ي���وم���ي���ن اح��ت��ف��ت 
مدينة سبها بهذا الحدث المهم 
ف�����ي ت����اري����خ����ه����ا وال����������ذي ال���ت���ق���ى 
أوالد  قبيلتي  م��ن  ال��ف��رق��اء  ف��ي��ه 
أطياف  بقية  والتبو مع  سليمان 
ال���م���دي���ن���ة وأص���������دروا ف����ي ن��ه��اي��ة 
بينهم  مشتركا  بيانا  االح��ت��ف��ال 
ب��ح��ض��ور ع���دد م��ن األع���ض���اء من 
مجلس النواب عن سبها و أوباري 
الوطني  الوفاق  بحكومة  ووزراء 
وه����م ب�����داد ق��ن��ص��و وزي�����ر ال��ح��ك��م 
ال���م���ح���ل���ي، و ال����ع����ارف ال��خ��وج��ة 
وزير الداخلية ، والدكتور مهدي 
ورظ��م��ي وزي���ر ال��ع��م��ل، وال��دك��ت��ور 
عثمان عبدالجليل وزير التعليم، 
المهجرين  الدولة لشؤون  ووزي��ر 
و ال��ن��ازح��ي��ن، وح���ام���د ال��خ��ي��ال��ي 
أبولقاسم  و  سبها  بلدية  عميد 
و  البوانيس  بلدية  عميد  سعيد 
مدير  اوحيدة  محمد  المهندس 
الساعدي  والعقيد  سبها  م��ط��ار 
أمحمد مدير مديرية أمن سبها 
و مشائخ قبيلتي أوالد سليمان و 
مؤسسات  و  سبها  أع��ي��ان  و  التبو 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي و م��خ��ت��اري 

محالت بلدية سبها.
نحن مقصرون حيال هذه المدينة ، وربما 

سنحاسب يوماً ّما على تقصيرنا.
على  يعملون  الذين  األعيان  أشكر   : ق��ال 
في  ت��ح��دث  ال��ت��ي  ال��م��ش��اك��ل  ك��ل  حلحلة 
بالنهار من  الليل  يواصلون  ، وهم  الجنوب 

أجل ذلك ونحن على تواصل دائم معهم .
تصّدر  األخيرة  الفترة  في  لكن   : وأض��اف 
ولم  ال��ط��رق  وق��ط��اع  المجرمون  المشهد 
ال��ذي  الكبير  ال���دور  ذل��ك  للمشائخ  يكن 
األزمات  لحلحلة  السابق  يلعبونه في  كانوا 
التعليمية  ال��ق��اع  إل��ى  المشاكل  ووص��ل��ت 
والجامعة لألسف الشديد ، وصار االعتداء 
ال��ت��دري��س وأس��ات��ذة  أع��ض��اء هيئة  ع��ل��ى 
الدولة  وممتلكات  مؤسسات  و  الجامعة، 
لهم   ح��راك  أي  نشاهد  ول��م  اعتيادي  أم��ر 
بالخصوص إال النذر اليسير جداً الذي ال 

يكاد يذكر .
وأشار : أتمنى أن يكون افتتاح مطار سبها 
الدولي فاتحة خير على مدينتنا سبها وعلى 
الجنوب الحبيب وبالتالي البّد من أن يعود 
وأن   ، المشهد  لتصّدر  واألعيان  المشائخ 
ال يتركوا لهؤالء الصغار و الضالين وتجار 
المخدرات أن يعبثوا بحياة وأمن المواطن 
الذي يتطلع لحياة أفضل وظروف أفضل،  
إلى  سبها  مدينة  تتحول  أن  المؤسف  من 
وال   ، المغرب  ص��اة  بعد  أش��ب��اح  مدينة 
يخرج المواطن للشوارع إال مع العاشرة من 
صباح اليوم التالي ، ومن المخزي أن يتم 
االعتداء على المواطن وسلب سيارته أمام 
وربما  تتفرج عليه  والناس   ، الجميع  أعين 
التقط البعض بعض الصور لهذا المواطن 

وسياراته تؤخذ منه .
المحلي  الحكم  وزارة  ف��ي  نحن   : وأك���د 
مستعدون للتعاون مع األعيان وكذلك زميلي 
االستعداد  كل  مستعد  الداخلية  وزارة  في 
للتعاون معهم ، إلنقاذ مدينة سبها من عبث 
وكذلك   ، والحاقدين  وال��س��راق  العابثين 
وزير التعليم مستعد للتعاون  من أجل قاع 
التعليم سواء التعليم العالي أو المتوسط ، 

والسيد وزير العمل أيضاً .
المدينة   هذه  حيال  مقصرون  نحن   : ونوه 
تقصيرنا  على  ّم��ا  يوماً  سنحاسب  وربما 

هذا.
 ، المسؤولية  وأوضح: نحن اآلن في موقع 
لم  فيها  نحن  التي  المسؤولية  موقع  ومن 
السبب  أدري  ال  للجنوب  ش��يء  أي  نقدم 

الحقيقي وراء هذا التقصير هل هو ضعف 
في شخصياتنا؟

 أم قلة اإلمكانيات هي الحائل؟ أم هو عدم 
شيء  عمل  نستطيع  حتى  علينا  ضغطكم 

على األرض ؟ 
وأشار :  سبها عاصمة الجنوب إذا صلحت 
ستصلح باقي مدن الجنوب ولكن العبث في 
مرزق  في  العبث  هو  حتماً  سيكون  سبها 

والقطرون وغات وأم األرانب وتجرهي  .
وأك����د : م���ا ن��ط��ل��ب��ه ه���و ع����ودة ال��ح��ك��م��اء 
نخسر  ربما  الطبيعي،  لدورهم  والمشائخ 
أن  البد  ولكن  وأربعاً؛  وثاثاً  واثنتين  مرة 
نضع العربة في طريقها الصحيح لن نسمح 
المواطن  بحياة  بالعبث  المجرمين  لهؤالء 

مهما قدمنا من أرواح ومن دماء .
المشائخ  أش��ك��ر   : ق��ائ��اً  ح��دي��ث��ه  وخ��ت��م 

واألعيان.
كانت  التي  التواصل  لجنة  أشكر  وكذلك   
تعمل لياً نهاراً من أجل فتح مطار سبها، 
وأيضاً نشكر كل من بذل حّبة عرق من أجل 
السيد  بالذكر  وأخ��ّص  المرفق  هذا  إنقاذ 
والشركة  فريقه  وك��ل  سبها  مطار  مدير 
هؤالء  الكهرباء  وشركة  للخدمات  العامة 

جميعاً كانوا وراء ما نحن فيه اليوم .
ستعود اإلمكانيات التي كنا كلما طالبنا بها 
المطار  أن  بحجة  المطارات  لبقية  ذهبت 
مغلق ، اآلن بجهود كل الوطنيين لن تكون 

اإلمكانيات إال لخدمة مطار سبها .
الوطني  الوفاق  في حكومة  الداخلية  وزير 

يعتذر للجنوب. 
الداخلية  وزي��ر  الخوجة،  العارف   : ق��ال 
الوفاق الوطني  با تكلف وال  في حكومة 
أيها  ال��ي��وم ع���ذراً  أق��ف هنا ألق��ول  تصنع 
الجنوب ،  لن أتكلم كثيراً ألنني أعتقد أن 
المواقف يجب أن تكون بديلة عن الكلمات 
نعلم  الداخلية  وزارة  في  نحن  والحقيقة   ،
أنه لن يكون لليبيا أمن واستقرار با أمن 
الجنوب ، وبعد هذه السنوات السبع أيقّنا 
أن األمن ال يكون إال باالتفاقات ،  فهنيئا 
تحقيقها  تم  التي  االتفاقات  بهذه  للجنوب 

بين أبنائه . 
وزير   : ورظمي  المهدي  الدكتور  واستهل 
سعداء  نحن  قائاً  كلمته  والتأهيل  العمل 
بتواجدنا في هذه القاعة ، ، وتحية صادقة 
أعلنوا  الذين  الشجعان  ألولئك  وخالصة 
لكنهم  اقتتلوا  الذين  ،اإلخ���وة  المصالحة 
أعلنوا المصالحة في حوار صادق ومباشر.

وأضاف : الفضل في اجتماعنا اليوم هنا 
يتألمون  كانوا  الذين  األعيان  لهؤالء  يعود 
ل��وض��ع ه���ذه ال��م��دي��ن��ة وال���ذي���ن ت��واص��ل��وا 
فزان  فسيفساء  كل  اليوم  لتوافق  جميعاً 
من تبو وعرب وأمازيغ وطوارق ومن جميع 

المكونات .
وأكد : سالت دماء كثيرة في هذه المدينة 
يتحمل  من  ونحن  تسيل  الزال��ت  ولألسف 
والمسؤولية  والوطن   الله  أمام  المسؤولية 
ثقافة  ت��رس��ي��خ  علينا  اآلن   ، األخ��اق��ي��ة 

والعيش   ، والشراكة  والمشاركة  التصالح 
لألمهات  المهم  الدور  هنا  ننسى  وال  معاً، 
ال��ل��وات��ي ف��ق��دن ف��ل��ذات أك��ب��اده��ّن ، نحن 
ومهما  والصلح  التصالح  ثقافة  تشربنا 
وهنا   ، نتصالح  سوف  حتماً  فإننا  اختلفنا 
بثقافة  للعمل  ف��زان  مكونات  جميع  ندعو 

التصالح .
أفضل  تقديم  ض���رورة  على  نؤكد   : ون��وه 
الخدمات ولعّل من األولويات المهمة إعادة 
افتتاح مطار سبها الدولي الذي ظل مغلقاً 
الداخلية  وزير  لسنوات وهنا نشكر معالي 
الذي تواجد اليوم معنا لتسليم هذه القلعة 
أمن  مديرية  وهي  المختصة  الجهات  إلى 
المؤسسات ألنها  بدولة  سبها فنحن نحلم 

الضمانة الوحيدة للدولة الحقيقية 
الجزء  ألن��ه  وأك��ب��ر  أك��ث��ر  الجنوب  معاناة 

البعيد عن الخدمات
وزير  عبدالجليل  عثمان  الدكتور   : وق��ال 
التعليم إن مطار سبها الدولي هو الشريان 
أن  صحيح   ، بالعالم  سبها  ي��رب��ط  ال���ذي 
معاناة  أن  ن��درك  لكننا  يعاني  كله  الوطن 
البعيد  ال��ج��زء  ألن��ه  وأك��ب��ر  أك��ث��ر  الجنوب 
عن الخدمات من جسم الوطن وكنا دائماً 
الجنوب  مع  التواصل  كيفية  في حيرة عن 
وجود  عدم  ظل  في  له  الخدمات  وتقديم 
مطار لكن اآلن بعد افتتاح المطار سنكون 
في  البلديات  لكافة  بزيارات  وسنقوم  هنا 

المنطقة الجنوبية با استثناء .
سبها  بلدية  عميد  الخيالي  حامد   : وأك��د 
المضي  على  العزم  عاقدون  اليوم  ،نحن 
الدولي  سبها  مطار  افتتاح  أجل  من  قدماً 
سكان  ع��ان��ى  المنفذ  ه��ذا  غ��ي��اب  ففي   ،
المرضى  م��ن  فكثير  ال��وي��ات  ال��ج��ن��وب 
إنقاذ  باإلمكان  كان  والمصابين  والجرحى 

حياتهم .
ك��م��ا ك����ان ب��إم��ك��ان��ن��ا ت��ج��ن��ب اإلص���اب���ات 
والحوادث التي وقعت بسبب إغاق المطار 

، والسفر عبر الدروب الصعبة الطويلة.
  وأضاف: أن العالم كله يسمح بأن يكون 
مطار سبها قلعة تجارية عن طريق التبادل 
الخدمات  تقديم  إلى  باإلضافة   ، التجاري 
ال��ط��ي��ران  ل��خ��ط��وط  وال��ف��ن��ي��ة  اللوجستية 
الليبي  الجنوب  بسبب  ه��ذا  وك��ل  الدولية 
في خط الماحة الدولية غير المتوفر في 
أماكن أخرى من العالم ، وأن المحافظة على 
هذا المرفق والعمل على تطويره سيساعد 
 ، بكامله  الجنوب  ع��ن  المعاناة  رف��ع  ف��ي 
وإعمارها  المنطقة  تطوير  على  وسيعمل 
وتنميتها وسوف يخلق فرصاً ال حصر لها 

في جّل المجاالت واالختصاصات .
ونوه: الحقيقة أن جهوداً عظيمة كانت وراء 
قبيلة  أعيان  فيها  اشترك  المطار  افتتاح 
أوالد سليمان وأعيان  قبيلة التبو والطوارق 
باإلضافة  الجنوبية  المنطقة  أعيان  وك��ل 
قبل  من  المطار  بفتح  المكلفة  اللجنة  إلى 

المجلس البلدي .
سبها:  م��واص��ات  مكتب  م��دي��ر   : وق���ال 

الحقيقة إنها لخطوة شجاعة أن يتم تسليم 
األم��ن  مديرية  إل��ى  ال��دول��ي  سبها  م��ط��ار 
أتم  على  المواصات  ووزارة   ، بالمدينة 
أجل  من  الصعاب  كافة  لتذليل  ّاالستعداد 

افتتاح هذا المرفق الحيوي .
ال��ذي  التبو  قبيلة  أع��ي��ان  أح��د   : وت��ح��دث 

رحب بالحضور باسم قبيلته.
السام رغم  الجنوب أهل  وقال نحن أهل 
والفتنة  الشقاق  زرع  أع��دائ��ن��ا  م��ح��اوالت 
سبها  مدينة  وفي  أوب��اري  مدينة  في  بيننا 
لكننا نحن رجال السام الذين رفعنا راية 
األمن واألمان وتصالحنا من أجل الجنوب 
ولوال أهل السام ورجال السام لما جلس 

وزراؤنا اليوم هنا .
ليبيا ليست لها حكومة واحدة بل لها ثاث 

حكومات.
وأض�����اف : ل��ك��ن��ن��ا م��ازل��ن��ا ن��ت��خ��وف من 
حكومة  لها  ليست  ليبيا  ألن  الحكومات 
ولكن نحن  لها ثاث حكومات،  بل  واح��دة 
أهل فزان مهما تعددت الحكومات نستطيع 
نحن  وال��ي��وم  برجالنا  الجنوب  نخدم  أن 
مصرون على تثبيت هذا السام الذي جئنا 

به، فلن يكون الجنوب إال واحة للسام .
أوال  قبيلة  ش��ورى  مجلس  كلمة  في  وج��اء 
لحظة  نعيش  اليوم  أننا  الحقيقة  سليمان: 
بيننا  الكريم  الجمع  هذا  بوجود  تاريخية 
الحكومات  لجميع  نوضح  أن  علينا  وهنا 
والحضور المبارك أن التبو وأوالد سليمان 
أوالد  وقبيلة  وفاق  على  وهم  تاريخياً  أهٌل 
قبائل  بقية  عن  اسثتناًء  تكون  لن  سليمان 
صلح  أي  في  حاضرة  ستكون  بل  الجنوب 

داخل الوطن .
سبها  مطار  تسليم  يتم  س��وف   : وأض��اف 
ستكون  ال��ت��ي  وه��ي  سبها  أم��ن  لمديرية 

مسؤولة عن تأمين هذا المرفق .
سبها  مطار  مدير  اوحيدة  محمد   : وق��ال 
الدولي  هذا المطار هو نافذتنا نحن أهل 
من  كل  نشكر  وهنا  العالم   على  الجنوب 
ساهم معنا في إعادة افتتاح مطار الجنوب 

الليبي .
وأضاف : يحتاج المطار للقليل من التجهيز 
وسيكون  طبيعي  بشكل  للعمل  عودته  لتتم 

جاهزاً للعمل .
وجاء في كلمة أعيان الجنوب الليبي: نهنئ 
الجميع بهذه الخطوة الجبارة التي ستكون 
الصحيح  الطريق  على  الصحيحة  الخطوة 
المنطقة  ف��ي  خافاتنا  ك��ل  وب��ص��راح��ة   ،
أننا  إال  معالجتها  باإلمكان  كان  الجنوبية 

سمحنا لها بالتفاقم .
وأن  مستقلين  نكون  أن  وعلينا   : وأض��اف 
يكون لنا كيان خاص يمثلنا فا نكون تبعاً 

ألحد كما كنا في الماضي . 
استام  م��راس��م  تمت  الثاني  ال��ي��وم  وف��ي 
وتسليم مطار سبها وصدر بيان عن قبيلتي 

أوالد سليمان والتبو .
سبها  مطار  تسليم  على  التوقيع  تم  حيث 
الدولي إلى مديرية أمن سبها بحضور كل 

من أعيان وحكماء المدينة ووزير الداخلية 
ووزير الحكم المحلي وعميد بلدية سبها.

واختتم اللقاء : بكلمة اللجنة المكلفة التي 
أكدت: على تقدير القرار الشجاع الذي تم 
اتخاذه من قبل قبيلتْي أوالد سليمان والتبو 
سبها  مطار  تشغيل  إع��ادة  في  والمتمثل 

الدولي.
 كما وجهت الّتحية لكافة المساندين للّجنة 
الذي  البلدي سبها  المجلس  رأسهم  وعلى 
قدم دعمه الا محدود للّجنة وقام بتكليفها 
المطار  بحماية  قامت  التي  والقوة  بالعمل 
وكافة أطياف الجنوب ومديرية أمن سبها .
أن  سليمان   وأوالد  التبو  قبيلة  أعلنت 
جميع  »تذليل  على  ستعمان  القبيلتْين 
الصلح«  سبيل  تعترض  التي  الصعوبات 
بينهما، مؤكدين أن اتفاق الصلح الذي جرى 
توقيعه بين القبيلتين نهاية مارس الماضي 
أبناء  فيه  بما  الطرفين  بين  ودائ��م  »شامل 
الجوار«. دول  في  المتواجدين  القبيلتين 
القبيلتين  عن  ص��ادر  مشترك  بيان  وأك��د 
االجتماعي  الغطاء  »رفع  مدينة سبها،  في 
القانون  ع��ن  وال��م��ارق��ي��ن  المجرمين  ع��ن 
للمجلس  الشكر  مقدمين  الطرفين«،  من 
حكومة  ب����وزارات  والمفوضين  ال��رئ��اس��ي 
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ال��ذي��ن ح��ض��روا مراسم 
تسليم المطار إلى مديرية أمن سبها، وكّل 

من ساهم في إنجاح هذه المصالحة.
وأوضح البيان أن تسليم مطار سبها الدولي 
هاًما  مرفًقا  باعتباره  األم��ن،  مديرية  إلى 
ويأتي  وليبيا،  الجنوب  سكان  جميع  يخدم 
أيًضا في إطار »تطبيق نص الفقرة السابعة 
من اتفاق الصلح« الموقع بين القبيلتين في 
29 مارس الماضي في العاصمة اإليطالية 

روما.
وحضر اإلعان عن البيان كل من المفوض 
بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني 
الحكم  بوزارة  والمفوض  الخوجة،  العارف 
المحلي بداد قنصو، ووزير العمل المهدي 
لشؤون  الدولة  بوزارة  والمفوض  ورضمي، 
النازحين يوسف أبوبكر، ومدير مطار سبها 
المهندس محمد أوحيدة، ومدير أمن سبها 
التبو  وسلطان  امحمد،  الساعدي  العقيد 
جياوي مينا، ورئيس المجلس االجتماعي 
مسعود،  سنوسي  سليمان  أوالد  لقبائل 
وعدد من مشائخ الطوارق وأعيان ومشائخ 
من  نشطاء  إل��ى  باإلضافة  سبها،  مدينة 

مؤسسات المجتمع المدني.
وّق���ع ممثلون  ال��م��اض��ي  م���ارس  وف��ي 29 
بين  صلح  اتفاق  والتبو  سليمان  أوالد  عن 
روم��ا  اإليطالية  العاصمة  ف��ي  القبيلتين 
الليبية ممثلة في المهندس  برعاية الدولة 
المجلس  رئيس  نائب  كاجمان  عبدالسام 

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
لجنتي  بين  اليوم  لقاء  أن  البيان  وأوض��ح 
يأتي  سبها  مدينة  ف��ي  القبيلتين  ممثلي 
واستكمال  الصلح،  اتفاق  تنفيذ  إطار  في 

اإلجراءات الخاصة به.

بداد قنصو : علينا إنقاذ مدينة سبها من عبث العابثين والّسراق والحاقدين
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أحمد الشيباني 

ماذا يحتاج كل منهما من 
اآلخر؟  

هي  ما  يعرفون  ال  والنساء  الرجال  بعض    
الحاجات العاطفية األساسية التي يحتاجها 

كل طرف منهم.
  ويعتقد كثير منهم أن احتياجاتهم العاطفية 
متشابهه تماماً  فيبدأ الرجل بإعطاء المرأة 
تعطيه  أن  يريد  التي  العاطفية  االحتياجات 
بشكل  تحتاجها  ال��م��رأة  أن  منه  ظناً  إياها 
كثير  ف��ي  ال���م���رأة  وك���ذل���ك   مثله  أس��اس��ي 
وكبير  واض��ح  بشكل  لبس  يحدث  األح��ي��ان 
الرجل  يحتاجه  وما  المرأة  تحتاجه  ما  بين 
ووراء  اآلخ��ر   من  منهما  كل  يحتاجه  ما  و 
كثير  بين  العاطفي  والتفاهم  التجانس  عدم 
،و  الواحدة  األسرة  في  الجنسين  أفراد  من 
كثيرا  يبذل  منهما  أن كال  مع  األزواج  كثير  

لكي يكسب حب شريكه .
 ولكن كال منهما يعطي اآلخر العواطف التي 
أنه  منه  ظنا  اآلخ��ر  إي��اه��ا  يعطيه  أن  يريد 
إليها  إليها بشكل أساسي كما يحتاج  يحتاج 
هو،  وهنا سنتحدت عن احتياجات عاطفيه 
أساسية لكل من الرجل والمرأة وهذا اليعني 
أنهما ال يحتاجان غيرها وهذا أيضاً ال يعني 
الطرف  يحتاجه  لما  يحتاج  أن كل طرف ال 

اآلخر .
الثقة  يحتاج  وهو  الرعاية  تحتاج  هي  أولها 
ويعتني  بها  الرجل  يهتم  أن  تحتاج  ،ال��م��رأة 
بحبه  ت��ح��س  يجعلها  وه���ذا   ، بمشاعرها 
ورعايتها لها وتحس بأنها عزيزة لديه ماهي 

ردة فعلها؟ 
تقبال  أكثر  وتكون  بالرجل  تثق  يجعلها  هذا 
هي  للرجل  المرأة  تمنحها  التي  له.والثقة 
أرادت  ف��إذا  لديه  أساسية  عاطفية  حاجة 
المرأة أن تجد الرعاية من زوجها فعليها أن 
انفتاحا  أكثر  تكون  بأن  وذلك  الثقة  تمنحه 

معه واعتمادا عليه في كل شيء.
هي تحتاج االحترام وهو يحتاج التقدير:

ويلبي  حقوقها  المرأة  الرجل  يعطي  عندما 
أفكارها  وي��راع��ي  وحاجاتها  رغباتها  لها 
ام��رأة  بأنها  يحسسها  ف��ه��ذا  وم��ش��اع��ره��ا 

محترمة من قبل الرجل ماهي ردة فعلها؟
قبل  م��ن  محترمة  أنها  ال��م��رأة  أحست  إذا 

الرجل فإنها سوف تمنحه التقدير .
إذا  ال��رج��ل  ل��دى  أساسية  حاجة  والتقدير 
يحترمها  يجعله  فهذا  ال��م��رأة  إي��اه  منحته 

ويشجعه ألن يعطيها مزيدا من االحترام.
هي تحتاج اإلخالص وهو يحتاج اإلعجاب:

لحاجات  األفضلية  ال��رج��ل  يجعل  عندما 
ومشاعرها  حاجاتها  أن  ويحسسها  المرأة 
أكثر اهتماماته ، وأنها تحتل المرتبة األولى 
بإخالصه  فهذا سوفها يحسسها  في حياته 

فما هي ردة فعلها؟
وال���ذي ه��و حاجة  س��وف تمنحه اإلع��ج��اب 

عاطفية أساسية لدى الرجل   .
أن تظهر فرحه ومواهبه ومميزاته من  وهو 
لها و معها  والذكاء وحبه  األمانة واإلص��رار 
، وهذا يجعل الرجل ال يفكر إال فيها وينذر 

حياته من أجلها.
 هي تحتاج الطمأنينة وهو يحتاج التشجيع:

و  تفهمه  و  اهتمامه  ال��رج��ل  يظهر  عندما 
احترامه

 و إخالصه ومصادقته لمشاعر المرأة فهذا 
يجعلها مطمئنة له ومعه ماهي ردة فعلها؟

ال��ذي  التشجيع  ال��رج��ل  يمنح  س��وف  ه��ذا 
وال��ذي  ل��دي��ه  أساسية  عاطفية  ح��اج��ة  ه��و 
وتقديرها  وتقبلها  المرأة  ثقة  بسبب  نتج  
يمنحه  فهذا   ، له  وتصديقها  واستحسانها 

التشجيع 
وأخيراً  إيمان كل منهما  باآلخر و مشاركة  
للوصول  ومساعدته  اآلخ��ر  حلم  منهما  كل 

لهدفه.

بات أمر تميم بن حمد آل ثان محسوماً تماماً 
، وقطر سيحدث  العربية  الدول  لدى كبريات 
فيها تغيير سياسي جبراً ، وهي بين سيناريوين: 
يسعى  ما  وه��و   : ال��داخ��ل  من  تغيير   / األول 
إليه القطريون تفاديا للسيناريو الثاني والذين 
سنتحدث عنه ، ولتحقق السينايو األول بدأت 
األوساط المحلية القطرية في حراك بل سباق 
نحو السلطة ، فهناك أربع جهات مؤهلة لتقلد 

منصب اإلمارة بعد تميم : 
األولى / تتمثل في إخوته األشقاء ، وهي بين 
شخصين ، األول األمير عبدالله ، أما الثاني 

األمير جاسم .
الثانية / تتمثل في إخوته من أبيه ، وأبرزهم 

الشيخ مشعل أكبر أبناء حمد سناً .
أبناء  علي  بن  أحمد  عائلة  ساللة   / الثالثة 
عمومة آل ثاني والسباقون في الحكم قبل أن 

يخطفه منهم آل ثاني .
أضعف  وه��ي  القطرية  المعارضة   / الرابعة 

احتماالت التغيير المحلي .
الثاني / تغيير من الخارج ، وهذا سيتم وفق ما 
يشاع من خالل تدخل عسكري تقوده السعودية 
وستكون مصر واإلمارات من أبرز المساهمين 
فيه ، ولعل الظروف الدولية ومن أبرزها تأييد 
ما  حدوث  على  ستعين  له  المتحدة  الواليات 
للمملكة  تميم  ركوع  نرى  قد  الحدوث   يتوقع 
بااللتزام  كبيرة  وتعهدات  السعودية  العربية 

أعتقد  وال   ، إزال��ت��ه  قبل 
، فالمملكة  أن ذلك مجٍد 
أي  تعطي  ل��ن  السعودية 
بعدما  ل��إص��الح  ف��رص��ة 

 ، المراهق  األمير  هذا  جدوى  عدم  لها  تأكد 
ففد تم تنبيهه من قبل ولم ينصت ، بل طغى 
وتجبر وتجاوز مساحات واسعة بسبب عربدته 
ال  المملكة  أن  القاصر  واعتقاده  السياسية 
عالقاته  ظل  في  شيئاً  له  تفعل  أن  تستطيع 
وما  المتناقضات  من  وموقعه  المتينة  الدولية 
ارتبط بها من ظروف سياسية استثنائية بسبب 
صراع النفوذ الدولي واالستقطاب اإلقليمي .

مشروع النهاية ألمير قطر 

أ / علي ضو الشريف

من بين عالمات النجاح أو الفشل 
زمننا  في  المتابع  يلتمسها  ربما  التي 
ه��ذا وألي م��ش��روٍع ك��ان ه��و ق��ب��ول أو 
ال��رأي  ف��ي  المتمثل   - المتلقي  رف��ض 
الشعب  عامة  أو  فالمتلقي  له   - العام 
بأي  لإقتناع  الحقيقي  المعيار  ه��و 
برنامج يحمل أهدافاً مستقبلية كان قد 
وبما  لها مسبقاً   - األلف  أُعد - بضم 
لعديد  حثيثة  محاوالت  أمام  اليوم  أننا 
المشاريع المختلفة سواءاً أكانت وطنية 
أم ثقافية أو غير ذلك من  أم سياسية 
ب��ي��ن طياتها  ت��ح��م��ل  ال��ت��ي   ال��ب��رام��ج 
إنجاحها  على  ُيعمل  فكرية  مضامين 
أن  وبما   ، بعد  فيما  بها  العامة  وإقناع 
ومنذ  ليبيا  ف��ي  ال��س��ي��اس��ي  ال��س��ج��ال 
أخذ  تقريباً  سنوات  الست  عن  مايزيد 
ومسالك متكررة  أبعاداً مختلفةً وطرقاً 
ومتنوعة أيضاً فإن حالة الشك والريبة 
لدى العامة كانت قد أخذت طريقها في 
عن  الحديث  أن  حتى  الغالبية  نفوس 
أي مشروع سياسي أصبح منقصة في 
نزاهة الشخص في هذه األيام وكنتيجة 
تحصلوا  الذين  معظم  لفشل  طبيعية 
على فرٍص أعتقد بأنها ثمينة جداً أمام 

قيمة الوطن التاريخية .
نتيجة غياب  أنهم أضاعوها  حيث 
الذين  األفراد  ألولئك  الحقيقية  الرؤية 
بشكل  ال��م��راح��ل  ح��رق  م��ب��دأ  إنتهجوا 
خاطئ جداً محاولة منهم لتوفير الوقت 
واختصار الزمن وربما كان ذلك نتيجة 
وشعبها  للبيئة  الحقيقي  الفهم  غياب 
البعض  يراها  التي  طموحاته  وحجم 
المعهود  التناسي  نطاق  دخلت  بأنها 
والمقصود خاصة بإنتشار السلبية بين 
متكررة  منهجية  وه��ي  عموماً  ال��ن��اس 
اليوم حتى أن الرأي العام في  ومعاشةٌ 
ليبيا أصبح يمارس القطيعة مع كل تلك 
البرامج والمشاريع التي لم تأتي بجديد 
أتى  معظمها  وأن  خاصة  إياها  رافضاً 
معروفة  الغير  الشخصيات  عديد  به 
عن  إنقطعوا  ال��ذي��ن  أب��ن��اء  م��ن  ومنهم 
الحالة الليبية ردحاً من الزمن رغم أن 
ممن  قليلة  ليست  نسبة  وه��ي  غيرهم 
الديار  خارج  يقيم  والي��زال  يوماً  هاجر 
يرى بأن الفرصة لم تعطى آلخرين من 
المهجر  في  عاشوا  الذين  الوطن  أبناء 
سابقاً وإبان فترة النظام السابق والذين 
كبيرة  شخصية  إم��ك��ان��ي��ات  ي��م��ل��ك��ون 
والعملية  العلمية  الكفاءة  صعيد  على 
في  السريع  الرجوع  عن  تأخرهم  وأن 
التي  القيمة  نتيجة  كان  2011م  عام 
يملكونها واإللتزام أو اإلرتباط القانوني 
يتبعونها  التي  المؤسسات  عديد  م��ع 

في  واهتماماتها  تخصصاتها  بمختلف 
بلدان الغرب مثالً وأنهم رأوا بأن الوقت 

اليزال مبكراً للعودة .
الليبية  النخب  كل  توجهات  أن  وبما   
يختلف  أوالمهجر  المنفى  من  الوافدة 
إمتالكها  حيث  من  البعض  عن  بعضها 
لمشاريع ورؤى ترى بأنها ستكون طوق 
واإلسالم  الحالية  الوطن  ألزمة  النجاة 
وتشعباته  فروعه  بمختلف  السياسي 
وعلى رأسهم جماعة اإلخوان المسلمين 
وغيرها من التيارات اإلسالمية من بين 
تلك المشاريع التي تملك قدرة تنظيمية 
التي  والبرامج   المشاريع  عن  مختلفة 
ت��ق��ف ع��ل��ى ال���خ���الف م���ن ال��م��ش��روع 
اإلس���الم���ي ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ، ف��ال��م��ش��روع 
اإلسالمي وجد القائمون عليه مواجهة 
الرأي  قوية وفي مساحات شاسعة من 
طبيعية  نتيجة  وه��ي  ليبيا  ف��ي  ال��ع��ام 
إرتبطت  عموماً  اإلسالمية  فالتيارات 
ذهنياً ولدى الكثيرين بالتطرف وفرض 
الحدود  ومبدأ  بالقوة  الشريعة  تطبيق 
كثيرة  إنتقادات  يجد  وال��ذي  وتطبيقها 
في  الحقوقية  المنظمات  م��ن  ال��ي��وم 
وألن  التوجهات  من  ذلك  وغير  العالم 
يعرفون  الشعوب  من  كغيرهم  الليبيين 
اإلسالمية  للتيارات  العالم  رفض  مدى 
اإلسالموفوبيا  مفهوم  وفق  المتطرفة 
والتي خلقت حالة من الرفض التلقائي 
التوجهات  لهذه  وروج   إرتبط  من  لكل 
عن  ال��ط��رف  نغض  أن  أردن���ا  م��ا  وإذا 
الشمس  عين  يغطي  كمن  نكون  ذل��ك 
القبول  رقعة  إنتشار  ففشل  بالغربال 
لدى الرأي العام لحزب العدالة والبناء 
بجماعة  ال��ح��زب  إرت���ب���اط  ه��و  م��ث��الً 
اإلخوان المسلمين التي تسعى للوصول 
بأن  علمنا  رغم  ليبيا  في  السلطة  إلى 
ال��ح��زب ك��ان ق��د إن��ض��م ل��ه ع��دد كبير 
له  فروع  بفتح  الليبيين  المواطنين  من 
حزب  أن��ه  على  عديدة  ليبية  م��دن  في 
وض��وح  دون  معتدل  وس��ط��ي  إس��الم��ي 
إرت���ب���اط ال���ح���زب ب��ج��م��اع��ة اإلخ����وان 
أو  يشوبها  كتلة  تعتبر  والتي  المسلمين 
كبير  وغموض  إستفهام  عليها عالمات 
الشعبية  القاعدة  من  كبير  ج��زء  ل��دى 
إقناع  على  قدرتها  عدم  وأن  ليبيا  في 
هو  اآلن  حتى  واض���ح  بشكل  ال��ش��ارع 
فشل حقيقي في إستجابة الرأي العام 
، وهذه الحقيقة قد اليقبلها البعض إال 

أننا ومن الناحية المنطقية.
قريبة  وه��ي  نسبية  إج��ت��ه��ادات  نذكر   
غاية  إلى  عكسها  نرى  ولم  الواقع  من 
من  أيضاً  النسبي  اإلجتهاد  بحكم  اآلن 
أجل قياس الرأي العام ، إذاً نحن اليوم 

ولم  التوجهات  لهذه  كبير  إلحاح  أم��ام 
وأنني  اإللحاح خاصة  لهذا  أجد مبرراً 
اإلسالم  أن مشاريع  نتيجة  إلى  وصلت 
السياسي لم تنضج بعد حتى تصل إلى 
الذي  فالفشل  اآلخرين  بإقناع  السلطة 
المسلمين  اإلخ���وان  حكم  إنتهاء  أنتج 
دول���ة مصر  ف��ي  السلطة  ف��ي  وال��ب��ق��اء 
درساًمؤكداً  كان  مثالً  الشقيقة  العربية 
كما   ، القاعدة   لهذه  حقيقياً  وإنطباقاً 
المسلمين  اإلخ���وان  جماعة  فشل  أن 
والبناء  ال��ع��دال��ة  ح��زب  وضعت  وال��ت��ي 
لي  م��اب��دا  على  لها  سياسي  كمشروع 
على األقل كانت قد فشلت في الوصول 
إلى تحقيق نجاح يذكر والحصول على 
مقعد   200 من  عددية  ذوقيمة  ع��دد 
ال��ن��واب  ال��م��ق��اع��د داخ���ل مجلس  م��ن 
الليبي المنتخب وهو فشل حقيقي في 
إقناع الشارع ، عليه كان من المفترض 
هذه  ال��ح��زب  على  القائمون  يعي  أن 
الحقيقة التي ربما تكون درساً مستفاداً 
تجاوز  كيف  رأينا  أخ��رى  ناحية  فمن   ،
القائمون على حركة النهضة في تونس 
 - التعبير  صح  إن   - التسونامي  ه��ذا 
خطوة  وأخ����ذوا  الشعبي  ال��رف��ض  م��ن 
للخلف بعد أن قيموا وضعهم في الوطن 
الناحية  من  لبالدنا  المتاخم  التونسي 
الجغرافية واإلجتماعية نحن في ليبيا .

 وحسب تقديري الخاص أقول بأن 
ينجح  لم  ليبيا  المشروع اإلسالمي في 
في الوصول لمأربه وهو الوصول لسدة 
ال��رأي  إقناع  على  قدرته  بعدم  الحكم 
العام غير أن حالة المقاومة وبمنهجية 
غير مناسبة هي جزٌء من تعثر الوضع 
في ليبيا فالعراقيل زادت والجزء األهم 
الشارع  رف��ض  ه��و  العراقيل  ه��ذه  م��ن 
ل��م��ش��روع اإلس����الم ال��س��ي��اس��ي ، وف��ي 
بديلة  أخ��رى  مشاريع  وج��ود  المقابل 
بنسبة  ال��ش��ارع  عليها  القائمون  أقنع 
البديل  المشروع  بهذا  وتمسكهم  عالية 
خاصة مع إستمرار معاناة الليبيين من 
الناحية األمنية والمعيشية عموماً ...  ، 
الكرامة   " لمشروع  التطرق هنا  ويمكن 
التي  للفوضى  ك��ب��دي��ل  ظ��ه��ر  ال���ذي   "
وقتل  البداية  في  الشرق  م��دن  س��ادت 
المنطقة  أبناء  من  الكثير  إثرها  على 
اإلحتقان  حالة  زادت  حتى  الشرقية 
وال��ب��ح��ث ع��ن ال��ب��دي��ل ف��ك��ان م��ش��روع 
حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الكرامة 
واضحاً  والتأييد  القبول  وكان  حاضراً 
والقائمون  المشروع  ه��ذا  وأن  خاصة 
عليه وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر 
قد حددوا أهدافهم وبدأوا في التواصل 
مع القاعدة الشعبية على مايبدو والتي 

نقف  أن  ي��ج��ب 
تقييمها  ع��ن��د 
ف���������ي ن���ق���ط���ة 
ال  الموضوعية 
ي��روج بعض  كما 
اإلع�����الم ال��ي��وم 

على أنها قاعدة شعبية ساذجة ومغفلة 
مثالً وأنها تريد الخضوع لحكم العسكر 
... وغير ذلك كثير بل هي قاعدة شعبية 
الفراغ  لحالة  البديل  المشروع  قبلت 
األمني أوالً وغياب المشاريع عادًة ينتج 
بناء األوطان وهي قاعدة  الفوضى في 
بما  قبول مشروع محدد  أما   ، طبيعية 
فيه من نقاط ضعف أحيانا فقد يكون 
طوق نجاة البديل عنه في الوقت الحالي 
الشرقية  المنطقة  أبناء  إرتآه  ما  وهذا 
أو  أبرر موقف هذا  وأنا هنا ال  تقريباً 
مبدأ  إلرس��اء  أجتهد  إنما  ذاك  أرف��ض 
الموضوعية والواقعية في حياتنا وعدم 
اآلخر  مع  والدخول  اآلراء  في  التشدد 
وأخص  والفهم  التقارب  من  حالة  في 
بكالمي النخبة المثقفة والمجتهدة اآلن 
وسابقاً والتي يطلب منها تفسير األمور 
للرأي العام ال ترك األمور هكذا تائهة 
اليوم  والتخوين  التشكيك  يطغى  حتى 
يشوه  ال��ذي  اإلع��الم��ي  الخطاب  على 
بال  ونخبه  أبنائه  في  بالطعن  الوطن 
بما فيهم   ( وربما يسأل سائل  إستثناء 

شخصيات النظام السابق ؟ (.
إحترام  ال��واج��ب  فمن  نعم  لهم  أق��ول   
اإلنسان أينما كان فما بالك بنخب تملك 
يكون  أن  ويمكن  كبيراً  معرفيا  رصيداً 
جزءاً من الحل  ال من المشكلة شرط 
إفساح المجال للجميع وأتاحة الفرص ، 
وفي المنطقة الشرقية مثالً رحب بكثير 
توجهاتهم  إختالف  وعلى  الليبيين  من 
سنة  بعد  ال��ب��الد  ت��رك  ممن  وخ��اص��ة 
2011م وبإصدار العفو العام من قبل 
أقيم  لست  هنا  وأن��ا   - النواب  مجلس 
إال   - عدمها  من  قانونيته  العفو  ه��ذا 
أنني وجدت مثاالً لتذويب جبال الجليد 
المتراكمة وأنه من الممكن القضاء على 
مصلحة  تحت  تقع  التي  الخالفات  كل 

الوطن العليا .
هوعبارة   كالمي  بأن  هنا  وأكرر  وأعيد 
للفهم  وم����ح����اوالت   إج���ت���ه���ادات  ع���ن 
إنقاذ  ف��ي  أس��ه��م  وأن   ، وأب����داً  دائ��م��اً 
وكل  المشاريع  كل  فوق  فالوطن  وطني 
أن  يجب  مبدأ  ليبيا  ووح��دة  التوجهات 
يعيه كل الناس فالكلمة األولى واألخيرة 
في بالدي للرأي العام فإقناعه هو سر 
النجاح األول  ... هذا كل ما في األمر  

...   والله المستعان  ...   .  

 هل فشل مشروع اإلسالميين في ليبيا  ؟
نفيسة بريبش
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الجزء السابع "إشكالية السائد وتأسيس الوعي البديل " دراسة تنظيرية في كتاب “إسالم ضد 

اإلسالم” للصادق النيهوم
الشطر الثاني : 

المفاهيم   م��ن  جملة  يتضمن  وه��و        
الرئيسية نوردها كما يلي :

أوالً : مفهوم التمايز :
      وهو يعني - حسب الكاتب - انعقاد 
والسلبي  اإليجابي  والتفريق  التمايز  حالة 
األعمال  ق��اع��دة  على  وآخ��ر  إن��س��ان   بين 
وحسب   ، الواقع  في  الملموس  األث��ر  ذات 

المعايير الدنيوية البحتة .
      وهذا يعني أن التمايز عند كاتبنا إنما 
يتأسس على مبدأ االلتزام الدنيوي العملي 
الواقعية  بالنتائج  مباشرة  عالقة  له  الذي 
المتحققة في الواقع الملموس ، وهذا النوع 
يتعلق  التمايز بطبيعة الحال سوف لن  من 
بأي تقييم متأسس على قاعدة االعتقاد أو 
أو بأي أمر من   ، بالخالق  الذاتية  العالقة 
التي ال عالقة   القيمية  أو  المعنوية  األمور 
لها البتة باآلثار العملية الدنيوية في الواقع 

الملموس .
  وذلك ألن هذه األمور ذات بعد خصوصي 
هو  ال��ذي  التمايز  عليه  يقام  أن  يصح  ال 
ذو عالقة  أي  اجتماعي  بعد  األس��اس  في 

بالجماعة .
      فالمعتقدات واألديان واألبعاد الجّوانية 
، أو المواظبة على الشعائر ، أو أي مدار 
آخ���ر ذو ع��الق��ة ب��خ��ص��وص��ي��ات اإلن��س��ان 
بعد  أي  على  تنطوي  ال  المحضة  الذاتية 
يؤهلها ألن تكون نمطاً صالحاً للتمايز بين 

الناس .
ثانيًا : مفهوم الوالء :

       ويعنى به الكاتب انعقاد أواصر القرب 
والتعلق والدنو والتعالق ، على أساس مبدأ 
النداء  متطلبات  مع  وال��ت��الؤم  االنسجام  
العدل  مقتضيات  م��ع  وال��ت��واف��ق  الفطري 
المعّبران عن  باعتبارهما  والس�الم  واألمن 
التقوى والعمل الصالح حسب الكاتب !! .  
إنما  الكاتب  لدى  ال��والء  فمفهوم  إذاً       
ال��ت��ق��وى والعمل  ي��ت��أس��س ع��ل��ى م��الم��س��ة 
االنسجام  ب��م��دى  يتحدد  ال���ذي  ال��ص��ال��ح 
والتوافق مع متطلبات الخير والعدل واألمن 

والسالم .
     فهو بالتالي مدار عملي اجتماعي دنيوي 
هو اآلخر ، بحيث ال يصح أبداً أن يتأسس 
على أي بعد روحاني أو قيمي أو اعتقادي 
أو أخروي ، ألن محل ذلك القلب ال الواقع 
مناطاً  يكون  أن  يصلح  ال  فهو  بالتالي   ..
للعالقة الخاصة جداً بين الخالق والمخلوق 

وحده ، وبشكل خصوصي للغاية. 
      ول��ذا فإنه ال يصح - حسب الكاتب 
- أن يتوجه به اإلنسان إلى إنسان آخر - 
أي الوالء - على أساس عقدي أو أخروي 
أو روحاني أو قيمي ، إنما يجب أن ُيتوجه 
به على أساس المنظور االجتماعي العملي 

الحضاري  .
 ثالثا : مفهوم المخالفة في الّدين :

يعني  ال���ك���ات���ب  رأي  ف���ي  ك��م��ا  وه����و     
ال���ت���ن���اق���ض م����ع األرض�����ي�����ة ال��ف��ط��ري��ة                                                                            
مع  ال��ت��ن��اق��ض  أو   ، الطبيعي  ال��م��ب��دأ  أو 
مقتضيات العدل واألمن والسالم والحرية 
ومتطلبات الحياة الكريمة ، وهو نفسه ما 
يقوم عليه الدستور اإللهي مما يعني عدم 
اعتبار أية خالفات عقدية أو قيمية ... الخ 
من  آنفاً  ذك��ره  تقدم  ما  اعتبار  فقط  إنما 
المبدأ  أو  الفطرية  األرضية  مع  التناقض 

الفطري .
فالمخالفة في الّدين ال ترادف عند    إذاً 
ألن  المحمدي  لإلسالم  المخالفة  الكاتب 
مع  العمق  في  يتناقض  إنما  كهذا  مفهوماً 
م��ا ج��اء اإلس���الم ب��ال��ذات ألج��ل تأسيسه 

وتدعيمه .
   وذلك باعتبار أن اإلسالم إنما جاء كعامل 
توحيد وتأليف بين أتباع الديانات السماوية 
المخالفة  بمفهوم  االعتقاد  انتهض  فإذا   ،

اإلس��الم  مخالفة  من  انطالقاً  الدين  في 
المحمدي ، لصار ذلك عامل تفرق وتشعب 

وشقاق .
      إذاً فالمؤمنون إخوة .. سواء أكانوا من 
أتباع محمد - صلى الله وعليه وسلم - أم 
في  تصب  جميعاً  دياناتهم  مادامت  ؟!   ال 
أرضية  على  القائم  اإللهي  التصور  بوتقة 
الذي ال عالقة  الطبيعي  المبدأ  و  الفطرة 

له البتة بأي تفصيل عقدي أو تشريعي .
هذا  ختام  على  شارفنا  قد  نكون  وبذلك   
ولعل  آخ��ر  فصٍل  إل��ى  منه  لننتقل  الفصل 
بوضوح  الح��ظ  ق��د   " المتحفظ  ق��ارئ��ن��ا" 
التي  المفاهيم  كل  بأن  اآلن  فيه  غبش  ال 
أسسها الكاتب إنما هي منسجمة تماماً مع 
عز  وعالقته  الله  عن   " الجديد  تصوره   "
ووظيفته   الّدين  ، وعن طبيعة  بعباده  وجل 
هذه  من  االنسجام  ه��ذا  على  أدل  وليس 
بعضها  انشداد  ومدى  المقدمة  المفاهيم 
إلى بعض .. فهي جميعاً ال تخرج عن كونها 
تابعة للسلطان المطلق للقاعدتين األساس 

اللتين تم اعتمادهما في الطرح وهما :
*المبدأ الفطري والطبيعي .

العملية  ال��دن��ي��وي��ة  ال��م��ص��ال��ح  *ق���اع���دة 
المباشرة .

مفهوم  األص��ل  في  أسسا  ال��ل��ذان  وهما    
ال��ك��ات��ب األس����اس ح���ول ع��الق��ة ال��خ��ال��ق 
على  يركز  الكاتب  ك��ان  ول��ذا   ، بالمخلوق 
هذين المفهومين بصور شتى من التعبير .

  ومن هذا المنطلق اعتبر كاتبنا أن حاجة 
الناس إلى الدين إنما تنطلق في األساس من 
للحاجة  اإلشباع  من  لنوع  الملحة  حاجتهم 
وحاجتهم   ، جهة  من  الطبيعية  الفطرية 
الملّحة للعيش في أمن وعدل وسالم ضمن 
أن  إذ   ، ثانية  جهة  من  الئقة  كريمة  حياة 
القاعدة  يؤسسان  ما  هما  الجهتين  هاتين 

التي تقوم عليها راحة الفرد وسعادته .
      تلك إذاً هي مواضيع االتجاه التأسيسي 
الذي عنى فيه الكاتب بتشييد صرح جديد 

للمفاهيم المركزية كما رأينا .
  وعلينا اآلن أن نتقدم خطوة أخرى على 
الكاتب  لرؤية   " واالكتشاف  الفهم   " طريق 
وهو يباشر عمله الفكري على صعيد آخر ، 
ولنتعرف على طبيعة الجهد الذي بذله على 
الدفاعي  االتجاه   " الثاني  االتجاه  صعيد 
التحصيني " الذي ُعني فيه الكاتب بتوفير 
والمالئمة  الالزمة  والتحصينات  الدعائم 
المضادة  الحاالت  من  المتوقعة  للمخاطر 

التي يحتمل أنها ستواجهه .

عــقــبــات الـــقـــراءة وتــأســيــس الــوعــي 
البديل

على  ك��اٍف  بشكل  تعرفنا  قد  أننا   ال شك 
على  عملت  التي  الجوهرية  العناصر  كل 
حول  ال��ج��دي��دة  كاتبنا  ت��ص��ورات  تأسيس 
إالّ  معه  يسعنا  ال  ال���ذي  وب��ال��ق��در  ال��دي��ن 
االع���ت���راف ب��أن��ن��ا أم���ام دي���ن ج��دي��د بكل 

المقاييس . 
       إنه دين مواٍز للدين القديم الذي تمثله 
على  سواء   ، التقليدية  الفقهية  المؤسسة 
مستوى العقيدة أم على مستوى الشريعة !

وإنه لمن الطبيعي جداً أن ال ينتظر كاتبنا 
بل   ، قبول  أو  ترحيب  أي  الجديد  لدينه 
بالعكس تماماً فإن ما طرحه سيالقي من 
والمقاطعة  والرفض  والمواجهة  المعارضة 
م��ا يجعل م��ن غ��رس م��ش��روع��ه ف��ي قلب 
الثقافة الدينية أمالً يقارب المستحيل ، إن 

لم يكن هو المستحيل ذاته !
      ويمكننا أن ندعم حتمية هذه المواجهة 
حرفياً  منقولة  بشهادات  الرفض  هذا  أو 
من الكاتب نفسه ، حيث سننقل من كتابه 
والمثال  النموذج  على سبيل  مختارة  جملة 
على  الحصول  فاته  الذي  القارئ  لحساب 

الكتاب وقراءته :
يقرر الكاتب صراحة بأن : " اإلسالم الذي 
ورثناه عن أسالفنا ليس هو اإلسالم الذي 
بشر به القرآن ، بل نسخة غامضة مشّوهة 

إلى ما النهاية " .
وفيما يتعلق باإلسالم السائد أيضاً يقرر : " 
أنه بديل فقهي صنعه اإلقطاع على مقاسه 

بأن سلب قلبه وصوته معا ً" .
في  ال��س��ائ��د  النبوية  السنة  مفهوم  وع��ن 
له  ال عالقة  إنه   "  : يقول  الدينية  الثقافة 
ليست سوى   - السنة  أي   - إنها   ، بالدين 
تطبيقاً ألحكام التوراة شكالً ومضموناً " .  
النص  ب��أن  القائل  المبدأ   "  : ب��أن  ويقول 
المقدس معصوم من الخطأ يثبت من أول 
ما  إل��ى  وخ��اس��ر  خاطئ  مبدأ  أن��ه  تجربة 

النهاية " .                              
ويقول أيضاً : " فالزعم بأن معلومات النص 
المقدس هي علم إلهي معصوم من الخطأ 
هو ادعاء ال يقول به النص المقدس نفسه 
، وال طائل من ورائه سوى الزج بالدين في 
دوامة أبدية ضد مسيرة العلم التجريبي .                              
وي��ق��ول: " وال��واض��ح أن ت��ع��دد ال��زوج��ات 

عرفها  يهودية  شريعة  بالجواري  والتسري 
ولم  وبعده  اإلس��الم  قبل  العربي  المجتمع 
يعتمدها القرآن إال من باب احتواء الواقع 
الذي فرضته ظروف االقتصاد والثقافة في 

عالم القرن السابع الميالدي " .
ويقول : " إن القرآن ال يخاطب المرأة في 
كل المجتمعات وفي كل العصور بل يخاطب 
بمعونة  اإلق��ط��اع  صنعها  ال��ت��ي  ال��ج��اري��ة 
المسيح  رس��ل  ووصايا  ال��ت��وراة  تعاليم  من 
إطار  في  إال  فهمه  يستقيم  ال  نص  إن��ه   ،
تعديل  في  تمثلت  التي  اإلصالحية  مهمته 
الشريعة ، بما يتيح للمرأة فرصة الخروج 
ويفتح  واالقتصادي  العقائدي  الحصار  من 
تحت  وجهها  فى  الموصد  الباب  أمامها 

شعائر الدين بالذات " .
وال   ، قوانينه  يخرق  ال  الله  إن   "  : ويقول 
العقل  بسلطان  إال  بخرقها  ألح��د  يسمح 

والمنطق " .
ويقول : "مادام الله نفسه قد عمد إلى خرق 
لم  قوانين العقل ودّس في القرآن أس��راراً 
يكن يعلمها أحد ، فال بد أنه ال يتقيد أصالً 
بمنطق أو قانون أو هو مجرد صياغة أخرى 
لقولك إن الله ساحر ال يمكن إدراك أفعاله 

بالعقل " .
ويقول : " إنه ليس ثمة شيء اسمه ) علم 
إلهي معصوم من الخطأ ( ، وإنه ليس سوى 
اقتراح معروض للنظر فيه ، وال يرقى إلى 
سجل  ضمن  ي��دخ��ل  وال  اليقين  مستوى 
المعارف إالّ إذا ثبت بالمشاهدة والتجربة " 
أمر  ذكر  "ب��أن مجرد   : يقرر  عندما  وك��ذا 
فوق  العتباره  كافياً  ليس  ال��ق��رآن  في  ما 
العل���م والنقد والتصحيح إال بعد المشاهدة 

والتجربة " .
أو يقول : " إن المؤسسة الفقهية هي حليف 
تاريخي لإلقطاع والسالطين ")1(.. الخ !! 
المفاهيم وغيرها تؤكد بما ال  .فمثل هذه 
يدع مجاالً للشك بأن الكاتب يقدم إسالماً 
جديداً يتضارب تضارباً مباشراً وحاداً مع 
الذي  والشرعي  العقائدي  الديني  السائد 
تمثله المؤسسة الفقهية التقليدية على مر 

العصور .
 بحيث ال يمكننا أن نتصور حدوث أي قدر 
 ، صعيد  أي  وعلى  التفهم  أو  التفاهم  من 
مناهجه  عن  اإلسالمْين  أح��د  بتراجع  إال 

وقواعده وأُطره المرجعية .
 إنه بالفعل يقصد ما يقول عندما يؤكد أنه 
أثبته عنواناً  " كما  " إس��الم ضد اإلس��الم 

اختاره بوعي تام !!
وطويلة  شاقة  طريق  كاتبنا  ف��أم��ام  إذاً    
عليه  يتحتم   ، والعقبات  بالعوائق  ومليئة 
سلوكها ومعالجة عوائقها وعقباتها ، عقبة 
عقبة ، حتى يتسنى له الوصول إلى هدفه 

المنشود في نهاية المطاف .
     فعلينا إذاً في هذه اللحظة أن نتفحص 
الح��ت��واء  ال��واع��ي��ة  الكاتب  محاولة  بعمق 
ونوعية   ، طريقه  في  تقف  التي  العوائق 
اإلجراءات المتخذة في خلخلتها ومعالجتها 
بذله  ال��ذي  الجهد  طبيعة  على  لنتعرف   ،
إلى  التقدم  مستويات  من  مستوًى  كل  في 
الهدف ، حيث آخر المواقع والحصون التي 

تتمترس بها هذه العقبات .
 فكيف تسنى للكاتب أن يفعل ذلك ؟

  إنه مما ال شك فيه أن أعظم المخاطر 
واقتداراً على إحاقة الضرر  وأشدها فتكاً 
البالغ بمشروع الكاتب هي تلك المتاعب و 
اإلشكاالت التي سُتلقى في طريقه من قبل 
القائمين على المؤسسة الدينية والعلمية ، 
الممثلة للثقافة الدينية السائدة وما تضمه 
بين جنباتها من فقهاء وأصوليين ومحدثين 
ولغويين ومؤرخين ..الخ ، باعتبارها الواجهة 
األمامية للثقافة الدينية السائدة من جهة ، 
وكونها تمثل القوى الفعلية التي تمتلك بين 
يديها " جماع السلطان " ككتلة واحدة غير 

قابلة للفصم  – حسب السائد - من جهة 
أخرى ، بحيث أّهلها هذا المركز لممارسة 
على  والسيادة  والنفوذ  التأثير  أن��واع  أشد 
التاريخية  الدينية  الثقافية  الساحة  امتداد 
، بالحجم الذي ال يمكن ألحٍد معه أن يجد 
الثقافة  هذه  إطار  في  قدم  موطئ  لنفسه 
دونما أن يصالحها ويأتلف معها ، أو على 
األقل يدغدغها ويتحايل عليها حتى يتسلل 
هوامشها  باستثمار  س��واء   ، طريقها  عن 
وفراغاتها .. أم بركوب إشاراتها التي يسهل 
التالعب بها وتوظيفها أما غير ذلك فال ؟!.

الطريق  اخ��ت��ار  ق��د  ك���ان  كاتبنا  أن  بَ��ْي��د 
، إنه طريق  المعاكسة كما يبدو لنا جميعاً 
المواجهة المباشرة بكل ما تعنيه من أبعاد 
احتمال  بأي  التضحية  أقلها  ليس   ، هائلة 
الثقافة  إطار  في  التفهم  أو  للقبول  ممكن 

السائدة .
   ونزعم نحن أن الكاتب في انحيازه الكامل 
الدينية  الثقافة  م��ع  المكشوف  للصدام 
إنصاف  ي��راه��ن على  ه��و  إن��م��ا  ال��س��ائ��دة 
التاريخ الذي ربما تنساب لحظاته الفاصلة 
في أمشاج هذه التصورات ، عندما تصحو 
وتاريخ   ، ج��دي��دة  ثقافة  على  ي��وم��اً  األم��ة 

جديد وهو يدق أبوابها .
طبيعة  نتصور  أن  علينا  السهل  من  لعله   
النظر  أمعّنا  نحن  إذا  المواجهة  وظ��روف 
ف��ي��م��ا ي��ع��ي��ن��ه ب��ال��ض��ب��ط أن ت��م��ت��ل��ك ه��ذه 
الذي  المذكورة لجماع السلطان  المؤسسة 
جماع  أن��ه:  على  ببساطة  ترجمته  يمكن 
إليها  ت��ع��ود  ال��ت��ي  االع��ت��ب��اري��ة  المرجعية 
الصالحيات  كافة  على  السيطرة  وحدها 
بهذه  يتعلق  ما  كل  تحديد  في  الجوهرية 

األمور العظيمة  وهي :
*صالحية تحديد مصادر التشريع .

*ص��الح��ي��ة ت��ح��دي��د م���ص���ادر  ال��ت��أوي��ل 
والتفسير ) سلطة التأويل ( .

التاريخية  الوثوقية  في  البث  *صالحية 
للنصوص .

العلمية  االع��ت��ب��اري��ة  اخ��ت��ي��ار  *ص��الح��ي��ة 
)األهلية العلمية المعتبرة ( .

األمور  على هذه  واح��دة  نظرة  إلقاء  إن    
جميع  ب��أن  للقول  ت��م��ام��اً  كافية  األرب��ع��ة 
أن  للكاتب  يمكن  التي  والنوافذ  األب���واب 
المشروعية  قلب  إل��ى  خاللها  من  يتسلل 
ح��راس  وأن   ، اإلغ���الق   محكمة  الدينية 
 ، هذه األبواب والنوافذ هم أعدى أعدائه 
الفقهاء  إنهم   .. وسلطاناًً  سطوة  وأشدهم 
حتى  وال  معهم  التفاهم  يمكنه  ال  ال��ذي��ن 

ترويضهم !
وعن  اختاره  ما  بالفعل سوى  أمامه  فليس 
وعي ، ولهذا فإنه قد اتجه دونما تردد إلى 
تحقيق جملة من الخطوات لم يكن له من 
مناص إال أن يخطوها ، وليس لنا نحن إال 

متابعته وهو يفعل ذلك :
الخطوة األولى : تحرير كتلة السلطات من 

قبضة المؤسسة الدينية :
مما يعني تحديداً مصادرة جميع السلطات 
المرجعية من قوى هذه المؤسسة بإطالق ، 
وتجريدها منها ، بل وامتالكها بدالً منها .

كونها  ف��ي  الخطوة  ه��ذه  أهمية  وتكمن   
الوسيلة الوحيدة المتاحة إلتمام الممارسة 
ودون  السلطات  لهذه  المباشرة  الشخصية 

أي وصاية   !!.
يتقدم  أن  يتطلب  ذل��ك  ول��ك��ن   .. ح��س��ٌن   
الكاتب لقرائه بالمبرر المقنع الذي يكشف 
الّدين  من  كل  على  العظيم  الخطر  م��دى 
الحال على ما هو  بقي  لو  والحقيقة فيما 
سبيل  م��ن  كاتبنا  يجد  ل��م  وال���ذي   ، عليه 
لعالجه إال الكّي ، بل اإلقصاء واالستئصال 

التام !!.

علي عقيل الحمروني 
يتبع 
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ن���وق���ش���ت م�����ؤخ�����راً ب��ق��س��م ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اإلجازة  رسالة  التخطيط  بمعهد  الصناعي 
العالية"الماجستير" في التخطيط الصناعي 
الطالبة سياج سالم بن نشيع  المقدمة من 

وعنوانها:
كاستراتيجية  الخاص  القطاع  استثمارات 

لتطوير صناعة النقل الجوي في ليبيا
"دراس������������ة م����ق����دم����ة ل���ن���ي���ل اإلج���������ازة 
ال��ع��ال��ي��ة"ال��م��اج��س��ت��ي��ر" ف���ي ال��ت��خ��ط��ي��ط 

الصناعى"
من  للرسالة  المناقشة  لجنة  وتكونت 

األساتذة:
ً د. خليفة خير الشوشان مشرفاً ورئيسا

 ود. يوسف بشير الوحيشي مشرفاً مساعداً 
ود. مصطفى محمد حسن ممتحناً خارجياً.

الطيران  إلى تميز قطاع  الدراسة  وأشارت 
المدني الدولي بالتقنيات العالية المتطورة 
ومرافقه  مجاالته  كافة  ف��ي  والمستجدة 
مجاالت  في  خدماته  أداء  مستوى  وارتفاع 
المطارات والمالحة الجوية وصناعة النقل 
للدولة  األساسية  العناصر  أهم  من  الجوي 
وسائل  هي  االقتصادي  النمو  تحقيق  في 
النقل  ووسيلة  عامة  بصفة  ال��م��واص��الت 
المتوقع  م��ن  التي  خ��اص��ة،  بصفة  ال��ج��وي 
ونمو  ت��ط��ور  ف��ي  أس��اس��ي��اً  دوراً  تلعب  أن 
واالقتصادية  السياسية  األنشطة  مختلف 
الواحد  القرن  خالل  الدولية  واالجتماعية 

والعشرين.
ن��ظ��راً أله��م��ي��ة ق��ط��اع ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي 
تحقيق  ف��ي  ليبيا  ال��ج��وى  النقل  وصناعة 
جميع  ف��ي  وال��دول��ي��ة  المحلية  أه��داف��ه��ا 
رقعتها  مساحة  ات��س��اع  وإل���ى  ال��م��ج��االت، 
وترامي أطرافها الواقعة في الجزء الشمالي 
بالموقع  تميزها  التي  األفريقية  القارة  من 
الجغرافي االستراتيجي الهام الذي يمكنها 
لذلك  األفريقية.  للقارة  بوابة  تكون  أن  من 
فاالهتمام بهذا القطاع أصبح أمراً ضرورياً 

وحيوياً واستراتيجيا.
عولمة  ظهرت  العشرين  القرن  نهاية  عند 
وظهور  الدولية  التجارة  وتحرير  االقتصاد 
النقل  شركات  أم��ام  جديدة  دولية  أس��واق 
الجوي مع زيادة إمكانيات شركات الطيران 
من  المزيد  على  الحصول  في  والمطارات 
لصناعة  الدولية  األس���واق  ف��ي  الحصص 
النقل الجوي، وصوالً لخفض وحدة التكلفة 
زي��ادة  وبالتالي  الطلب  من  المزيد  لجذب 
رؤوس  وتشجيع  التمويل  ف��ي  المساهمة 
االستثمار  في  واألجنبية  المحلية  األم��وال 

في صناعة النقل الجوي. 
استثمارات  إل��ى  التحول  ف��إن  ذل��ك  وعلى 
معايير  تغيير  يستوجب  ال��خ��اص  القطاع 
ويحقق  العمالة  وهيكلية  واإلدارة،  الملكية 
التطور ودخول التقنية الحديثة في قطاعات 
وتشغيل  إدارة  في  الجوي.  النقل  صناعة 
ولكل  الجوية  المالحة  وخدمات  المطارات 
في  اآلخرين  عن  بها  يتميز  خاصية  منهم 

ومتطلبات  لمعطيات  والمالءمة  التطبيق 
معينة.

متطورة  أساسية  بنية  إيجاد  مسألة  تشكل 
تحدياً  العظمى  بليبيا  الجوي  النقل  لقطاع 
كبيراً يتطلب قدراً عالياً من الجهد والتعاون 
وح��ج��م��اً ك��ب��ي��راً م��ن اإلم��ك��ان��ي��ات ال��م��ادي��ة 
والكوادر الفنية فعلى الرغم من بناء شبكة 
والدولية  المحلية  ال��م��ط��ارات  م��ن  كبيرة 
المالحية  المساعدات  بأنظمة  وتجهيزها 
لم  وتطويرها  صيانتها  على  العمل  أن  إال 
والتطورات  الفنية  للمتطلبات  مجارياً  يكن 
الوضعية  ف��إن  وب��ذل��ك  الحاصلة  التقنية 
تعد  وتجهيزاتها  المطارات  لشبكة  القائمة 
محدودة الكفاءة والفعالية األمر الذي يحّد 
من  بالتالي  ويقلل  االستيعابية  قدرتها  من 
من  أنشئت  التي  األه��داف  تحقيق  إمكانية 

أجلها.
إمكانية  إلى معرفة مدى  الدراسة  وهدفت 
النقل  مجال  في  االستثمار  ونجاح  تطبيق 
الفرضيات  م��ع  ت��م��اش��ي��اً  بليبيا.  ال��ج��وي 
هذه  م��ن  األول  الفصل  ف��ي  طرحت  التي 
الرسالة، ومع ما هدفت إليه هذه الدراسة 
ف��ي ال��ت��ع��رف وإل���ق���اء ال��ض��وء ع��ل��ى م��دى 
إمكانية تطبيق برنامج االستثمار في قطاع 
ال��ط��ي��ران وال��ن��ق��ل ال��ج��وي، وع��ل��ى معرفة 
التطبيق،  على  ت��ؤث��ر  ق��د  ال��ت��ي  المحاذير 
لهذا  التطبيق  مقومات  توفر  م��دى  وعلى 
إبراز  في  محاولة  االستراتيجي  البرنامج 
الدور المتوقع الذي سيلعبه تطبيق برنامج 
خدمات  مستوى  تحسين  ف��ي  االستثمار 
ق��ط��اع ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي وال��ن��ق��ل ال��ج��وي 
االقتصاد  ودعم  لتطويره  العوائد  وتحقيق 

العام في ليبيا. 
فقد تم إجراء دراسة تحليلية لنشاط قطاع 
خالل  من  الجوي  والنقل  المدني  الطيران 
الدراسة التحليلية للحركة الجوية مند عام 
1965م وحتى عام 2002م التي استعرض 
فيها االستراتيجية العامة في تطوير خدمات 
الجوي  والنقل  الجوية  المطارات والمالحة 
شبكة  وتوسيع  المطارات  عوائد  حيث  من 
وتطوير  وال��دول��ي  الداخلي  ال��ج��وي  النقل 
تحليل  تم  لليبيا.  الجوي  المجال  خدمات 
النشاط  أح���داث  ت��ط��ور  وف��ق  الفترة  ه��ذه 
عام  النفط  ظهور  مند  بليبيا  االقتصادي 
تركها  ال��ذي  السلبية  اآلث��ار  وإل��ى  1964م 
والحظر  1982م  ع��ام  األمريكي  الحظر 
1999م.  1992م-  ع��ام  للفترة  ال��دول��ي 
بناء على ذلك تم إعداد نموذج مقترح خطة 
بليبيا  الجوي  النقل  صناعة  لسياسة  عمل 
استثماري  ب��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  وتنفيذها 
وخدمات  للمطارات  التحتية  البنية  لتطوير 

المالحة الجوية وخدمات النقل الجوي.
الدراسة  نتائج  خالل  من  للباحثة  واتضح 
ضرورة العمل على إقرار برنامج االستثمار 
في تطوير وتجهيز البنية التحتية للمطارات 
وخ���دم���ات ال��م��الح��ة ال��ج��وي��ة ب��م��ش��ارك��ة 

وتطبيق  والتشغيل  البناء  في  المستثمرين 
لصناعة  ال��ت��دري��ج��ي  ال��ت��ح��ري��ر  س��ي��اس��ة 
الجوى وذلك الستقطاب  والنقل  المطارات 
الجوار  دول  من  الدولية  الجوية  الحركة 
يجب  ك��ذل��ك  بليبيا.  المحيطة  واألق��ال��ي��م 
تقديم  لضمان  الشريف  بالتنافس  السماح 
المناسبة  والتعريفات  ال��خ��دم��ات  أف��ض��ل 
كما  ال��ج��وي.  النقل  صناعة  لمستخدمي 
وتوفر  إمكانية وجود  التحليل  نتائج  أفرزت 
نظراً  العارض  الجوي  للنقل  مربحة  سوق 
السياحي  النشاط  عمليات  عهد  لبداية 
بليبيا. وعلى ذلك فإن تشجيع الناقل الجوي 
الوطني األهلى وخصخصة شركة الخطوط 
أوكلّيا أصبح  الليبية جزئيا  العربية  الجوية 

أمراً ضروريا ومستهدفا. 
والتركيز  العمل على االعتناء  يجب  وأخيراً 
الوطنى  ال��ب��ش��ري  العنصر  م��ش��ارك��ة  على 

وتأهيله وتدريبه.
والتحليلية  النظرية  ال��دراس��ة  خ��الل  وم��ن 

توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية:
ضرورة العمل على تطبيق محاسبة التكاليف 
نمو  وفق  المطارات  وتشغيل  إدارة  لجميع 
ومتطلبات الحركة الجوية وتوفير المقومات 
التي تساعد على تطبيق بغية تحقيق األرباح 
في  استثمارها  إع��ادة  يمكن  التي  والعوائد 

تطوير خدمات المطارات والنقل الجوي.
العمل على استقطاب الحركة الجوية لبعض 
كثافة  المحدود في  الطابع  ذات  المطارات 
من  التحرر  خالل  من  بها  الجوية  الحركة 
قيود حريات النقل الجوي وتقديم خدمات 

أفضل وتسهيالت في رسوم التشغيل.
التحتية  البنية  وتجهيز  تطوير  على  العمل 
بمشاركة المستثمرين في البناء والتشغيل، 
وتطبيق سياسة التحرير التدريجي لصناعة 
الجوى وذلك الستقطاب  والنقل  المطارات 
الجوار  دول  من  الدولية  الجوية  الحركة 
الس��ت��خ��دام  بليبيا  المحيطة  واألق��ال��ي��م 
مطاراتها مثل طرابلس، بنينا، سبها كنقاط 
زيادة  على  يساعد  مما  وعبور  فني  توقف 

عوائدها.
بسبب  ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ارت����ف����اع 
العشوائية  والتشغيلة  اإلداري���ة  ال��ق��رارات 
لبعض  التكاليف  محاسبة  استخدام  وعدم 
التدريب  مثل  ع��وائ��د  لها  التي  المجاالت 
في  المتطورة  الحديثة  التقنية  واستخدام 

اإلدارة والتشغيل.
تقديم  لضمان  الشريف  بالتنافس  السماح 
المناسبة  والتعريفات  ال��خ��دم��ات  أف��ض��ل 
الداخلي  الجوى  النقل  لمستخدمي صناعة 

نظراً التساع رقعة ليبيا وتباعد مسافاتها.
صناعة  لخدمات  التحليل  نتائج  من  اتضح 
النقل الجوي وخطة استراتيجية المطارات 
وش����رك����ات خ���ط���وط ال���ط���ي���ران إم��ك��ان��ي��ة 
الجوى  للنقل  مربحة  س��وق  وت��وف��ر  وج��ود 
العارض)غير المنتظم( يمكن استثماره في 
الموسمية  الجوية  الحركة  عمليات  تشغيل 

خاصة عمليات النشاط السياحي الذي بدأ 
ينمو شيئاً فشيئاً.

ي��ج��ب ت��ش��ج��ي��ع ال��ن��اق��ل ال���ج���وى ال��وط��ن��ي 
والشركات الوطنية للطيران على االستثمار 
التعاون  يضمن  بما  بينهم  فيما  والمشاركة 
والعامة  الخاصة  المختلفة  القطاعات  بين 

لتحسين أداء صناعة النقل الجوي بليبيا.
يجب الشروع الفوري في خصخصة شركة 
أو  جزئيا  الليبية  العربية  الجوية  الخطوط 
لتحسين  زمني محدد  وعاء  من خالل  كليا 
الشركات  منافسة  على  وق��درت��ه��ا  أدائ��ه��ا 

الجوية األجنبية.
وتطوير  تنفيذ  اس��ت��ث��م��ار  ب��ش��أن  اإلق����رار 
مشاريع البنية التحتية للمطارات وخدمات 
ومشاركة  بليبيا.  ال��ج��وى  النقل  صناعة 
التقدم  من  لالستفادة  األجنبي  المستثمر 
العلمي ونقل التقنية للداخل وتدريب وتنمية 
وتوصيفها  الوطنية  العاملة  القوة  ق��درات 

وتوظيفها التوظيف السليم.
تأهيل  برنامج  وتنفيذ  إع��داد  على  العمل 
وفق خطة  الوطنية  الفنية  الكوادر  وتدريب 
التطور  لمواكبة  االستثمار  برنامج  تنفيذ 
ال��ت��ق��ن��ي ال��س��ري��ع ف��ي م��ج��ال ال��م��ط��ارات 

وصناعة النقل الجوى.
تبين من الدراسة التحليلية مدى أهمية سوق 
النقل الجوى بليبيا وآفاقه المستقبلية الذي 
قيمته8%  سنوي  نمو  معدل  متوسط  حقق 
نظراً للموقع الجغرافي االستراتيجي لليبيا 
والتوجه االقتصادى الجديد نحو خصخصة 
واستثمار رؤوس األموال المحلية واألجنبية 
القطاع  ومشاريع  مرافق  وتشغيل  بناء  في 

العام.
تمثل هذه الدراسة قاعدة أساسية مستقبلية 
وداف���ع���ا ق��وي��ا إلج����راء ع��دي��د ال���دراس���ات 
واألب���ح���اث ع��ن االس��ت��ث��م��ار ف��ي خ��دم��ات 
المطارات والمالحة الجوية وصناعة النقل 

الجوى بليبيا.
ــت  ــا أوص ــه ــت ومـــن خـــالل نــتــائــج دراس

الباحثة بالتوصيات التالية:
ب��رن��ام��ج  تطبيق  ت��ط��وي��ر  ف��ي  االس��ت��م��رار 
االستثمار إلدارة وتشغيل صناعة المطارات 
والنقل الجوى بليبيا وذلك للرفع من مستوى 
الدخل  وزي��ادة  العوائد  وتحقيق  الخدمات 

العام لتقوية ودعم قوة االقتصاد الليبي.
والنقل  ال��م��ط��ارات  صناعة  تفعيل  أهمية 
زيادة  في  لليبيا  الوطني  لالقتصاد  الجوى 
م��س��ت��وى ال��دخ��ل ال��ع��ام وذل���ك ع��ن طريق 
هذه  تحققها  ال��ت��ي  وال��ع��وائ��د  اإلي�����رادات 
األج��واء  عبور  رس��وم  خ��الل  م��ن  الصناعة 
بالمطارات  للطائرات  والخدمات  والهبوط 
بالمطارات ومحطات  التجارية  والنشاطات 

الركاب.
ك��أداة  الجوي  النقل  لصناعة  النظر  يجب 

وقوة دافعة لتطور االقتصاد الوطني.
في  والتطورات  التغيرات  ودراس��ة  متابعة 
برامج صناعة النقل الجوي للدول المحيطة 

استراتيجية  ع��ل��ى  ذل���ك  ان��ع��ك��اس  وم���دى 
وسياسة صناعة النقل الجوي لليبيا.

انتهاج  لمشاريع  مقترحات  ودراس��ة  اقتراح 
وتشغيل  إلدارة  ومتطورة  جديدة  سياسات 
المستويين  ع��ل��ى  ال��ج��وي  ال��ن��ق��ل  ص��ن��اع��ة 
المثال  سبيل  على  منها  واألفريقي  العربي 
وسياسة  المفتوحة  ال��س��م��اوات  س��ي��اس��ة 

التحرر التدريجي.
واالئتالفات  التكتالت  سياسة  في  الدخول 
األطراف  مع  تفاوضية  قوة  تمثل  أنها  على 

األخرى في صناعة النقل الجوي.
إنشاء سوق مالية بليبيا لتداول بيع وشراء 
المستثمرة  والمؤسسات  الشركات  أسهم 
طلباً في تحقيق أرباح لتوفير السيولة لزيادة 
اإلصدار  عالوات  في  والزيادة  المال  رأس 

في السوق المالية.
البشرية  وال��ك��ف��اءات  ب��ال��م��وارد  االه��ت��م��ام 
الوطنية وإعداد برامج تأهيلية وتدريبية لهم 
لمواكبة التوجه االقتصادي العالمي الجديد 
والتطور التقني السريع في مجال الطيران 

وصناعة النقل الجوي.
شبكة  لتشغيل  اقتصادية  ب��دراس��ة  القيام 
ال��ن��ق��ل ال��ج��وي م��ع ت��ج��م��ع دول ال��س��اح��ل 
والصحراء وباقي دول القارة األفريقية وفق 
يساعد  مما  بالمنطقة  الحالية  السياسات 
تطبيق  ف��ي  األم��ث��ل  ال��ن��م��وذج  تحقيق  على 
حريات النقل الجوي لتشغيل الشبكة الجوية 

الداخلية والدولية بليبيا.
بمفاهيم  ال��داخ��ل��ي  ال��ع��ام  ال����رأي  ت��وع��ي��ة 
وأس��ال��ي��ب االس��ت��ث��م��ار ف��ي م��ج��ال صناعة 
ال��م��ط��ارات وال��ن��ق��ل ال��ج��وي وذل���ك بعقد 
والدورات في مختلف تخصصات  الندوات 

إدارة وتشغيل هذه الصناعة.
العمل والمحافظة على توثيق اإلحصائيات 
والبيانات بدرجة عالية من الدقة والشفافية 
وفق ما توصي به المنظمة الدولية للطيران 

المدني.
أولويات  تنفيذ  ومتابعة  وض��ع  على  العمل 
األساسية  للبنية  االستثمارية  المشاريع 
وفق  ال��ج��وي  والنقل  ال��م��ط��ارات  لصناعة 
متطلبات نمو الحركة الجوية ونمو النشاط 

االقتصادى لليبيا.
خ��دم��ات  أداء  م��س��ت��وى  م��راق��ب��ة  ض����رورة 
ال��م��ط��ارات وش���رك���ات خ��ط��وط ال��ط��ي��ران 
والمؤسسات  والشركات  واألجنبية  الوطنية 
المطارات  بصناعة  العالقة  ذات  األخ��رى 

والنقل الجوي.
لخدمات  الخاص  القطاع  شركات  تشجيع 
وفق  ال��ج��وي  وال��ن��ق��ل  ال��م��ط��ارات  صناعة 

متطلبات السوق.
الرفع من مستوى خدمات صناعة المطارات 
الحديثة  التقنية  وإدخ���ال  ال��ج��وي  والنقل 
بتطوير وتجهيز المطارات وشركة الخطوط 
الجوية الليبية مع تجديد أسطولها الجوي.

عرض وتقديم : أبوبكر مصطفى 

استثمارات القطاع الخاص كاستراتيجية لتطوير صناعة النقل الجوي في ليبيا
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انا و احمد 

  ادعى موظفو الشركة على رئيسهم في 
العمل بأنه يصدر في تكليفات وهمية 

لغرض االنتفاع لنفسه وقد حقق الجهاز 
المختص في الموضوع وأثبت على المتهم 

ما ادعى به مرؤوسيه عليه بعد أن ثبت 
أنه قد أحال قيمة التكليفات من حساب 

الشركة لحسابه الخاص وأحيل في الشق 
اإلداري  لمجلس تأديبّي كما أمر المحقق 
بإحالة الشق الجنائي للمحكمة المختصة 

متهما إياه بقرار االتهام  
أوال – اختالس مال عام 

ثانيا – إساءة استعمال وظيفتة 
ثالثا – التزوير 

وبعد المداولة بالمحكمة 
حكمت على المتهم بإدانته على 

كل ما نسب إليه وبمعاقبته 
بالسجن 9 سنوات عمال بنص 

الفقرة ب من المادة76 من 
قانون العقوبات إلدانته بالفقرة 

األولى من المادة األولى من 
القانون رقم 22 لسنة 85م بشأن إساءة 
استعمال الوظيفة والمادة السادسة من 

القانون رقم 2 لسنة79م بشأن الجرائم 
االقتصادية والمادة 335من قانون 

العقوبات العام.

ادّعوا على رئيسهم فعوقب

العسكري  هذا  أحّقية  عن  الجدل  من  كثيٌر  يثار 
ومن   العسكرية   بالخدمة  للعمل  للعودة  ذاك  أو 
معاملته  وكيفية  عمله  لسابق  بإعادته  المخّول 
ربي   بتوفيق  س��أوض��ح  ه��ذا  ك��ل  على  ول��إج��اب��ة 

ماأستطيع  توضيحه حيث سّن المشّرع القانوني القانون رقم 40 لسنة 
التي  الشريحة  وألن  المسلحة   القوات  في  الخدمة  بشأن  م   1974
وتبيان  تعريف  الضروري  فمن  الضباط  شريحة  هي  التساؤالت  تثير 
تعداد أنواع هذه الشريحة فقد عرفت الفقرة الثالثة من المادة )1( 
الضابط على أنه )كّل عسكري يحمل رتبة مالزم ثاٍن فأعلى سواء كان 
يؤدي الخدمة العسكرية في القوات المسلحة بصفة دائمة أو مؤقتة ( 
كما أوضحت في هذه الفقرة شرائح الضباط  حيث نصت في البند 
) أ ( على الضباط الذين يؤدون خدمتهم في القوات المسلحة بصفة 

دائمة  وهم: 
معهد  أو  عسكرية  كلية  من  المتخرج  وهو   --- العامل  الضابط   •
للقوات  العامة  األرك���ان  رئاسة  من  به  معترف  لها  معادل  عسكري 
المسلحة . أو المتخرج من كلية مدنية ثم عين بالقوات المسلحة في 

إحدى رتب الضباط بعد تلقي دراسة عسكرية خاصة 
• ضابط الشرف ---- هو كل عسكري رقي من رتب ضباط الصف 

لرتب الضباط
• المعلم الضابط ---- هو كل معلم تخرج من كلية عسكرية ويحمل 
رتبة مالزم ثان فأعلى ويصدر باألسس العامة لمعاملتة قرار من القائد 

العام للقوات المسلحة ) وزير الدفاع (
كما نصت في فقرتها ) ب ( على أن الضباط الذين يؤدون الخدمة في 

القوات المسلحة بصفة مؤقتة هم: 
• الضابط المستدعي ----- وهو كل من أحيل إلى التقاعد من بين 
الضباط العاملين أو الشرفيين واستدعي بعد ذلك للخدمة في القوات 

المسلحة برتبته العسكرية 
• الضباط االحتياط ----- هو كل من يمنح رتبة ضابط من غير 

المذكورين في الفئات السابقة 
ولهذه التقسيمات أهمية قصوى حيث تحدد األقدميات على أساسها 
القانوني ال اجتهاد مع نص حيث  بالعرف  فال يجوز مخالفتها عمال 
لسنة   40 رقم  القانون  من   )14( المادة  من  األول��ى  الفقرة  نصت  

1974 على أنه 
)تكون أسبقية القيادة فيما بين الضباط الحائزين لذات الرتبة على 

الترتيب التالي (
• الضابط العامل 

• الضابط العامل المستدعي
• ضابط الشرف 

• ضابط الشرف المستدعي 
•ضابط االحتياط

الثانية من المادة )14( على أهمية تحديد نوعية  كما نصت الفقرة 
السالح في حال اختالف سالح الضباط  وتساوي رتبهم حيث نصت 
أسلحة  السابقة من  الفئات  فئة من  أية  كان ضباط  )ف��إذا  أنه   على 
ثم  الجوية  القوات  ثم  البرية  للقوات  للتابع  األسبقية  كانت  مختلفة 
للدفاع الجوي( وللمتسائلين عن األسباب التي ُتنهى الخدمة العسكرية 
بها فقد بينتها المادة 64 من القانون رقم 40 لسنة 1974  بنصها  

)تنهى خدمة العسكري بالقوات المسلحة ألحد األسباب اآلتية (
• بلوغ السن المقررة للتقاعد

• التخطي في الترقية 
 • عدم اللياقة الصحية 

 • الحكم بالطرد أو اإلخراج
 • االستغناء عن الخدمة

 • النقل إلى الخدمة المدنية 
 • االستقالة

 • انتهاء عقد المتطوع وعدم التجديد
 • فقد الجنسية 

 • الوفاة
العسكرية  للخدمة  ل��إع��ادة   )12( ال��ب��اب  ال��ق��ان��ون  خصص  وق��د 
للخدمة وشروطها  المادة )81( اإلعادة  واالستدعاء حيث عرف في 
إليها بعد تركها  الرجوع  العسكرية هي  إلى الخدمة  بنصه  )اإلع��ادة 
بشرط أن تكون الخدمة السابقة لراغب اإلعادة قد أنهيت بسبب النقل 

لوظيفة مدنية أو االستقالة أو إنهاء عقد (.
 كما حددت حصرا في البند )أ( من الفقرة )ب(الجهة المخّولة بحق 
استصدار قرار اإلعادة حيث نصت على أنه )تكون اإلعادة بقرار من 
القائد األعلى بالنسبة للضباط ( وقد بينت الفقرة األولى من المادة 
بنصها  العسكرية  للخدمة  المعاد  وترقية  رتبة  احتساب  كيفية   )83(
أو المستدعي في ذات رتبته وبأقدميته فيها  المعاد  على أن  )يعين 
القوات  في  عمل  مدة  بعضها  أو  كلها  انقطاعه  فترة  اعتبار  ويجوز 
المسلحة ( واشترط البند )ب( من الفقرة األولى من نفس المادة أنه 
وإن كان يجوز ترقية المعاد إال أنه يجب أن ال يسبق زمالءه قبل تركه 
الخدمة بنصها على أنه  )كما يجوز منحه ترقية أو أكثر مع مراعاة أال 

يسبق زمالءه قبل تركه الخدمة(.
  هذا ما استطعت كتابته ولكم الحكم عّمن هو المخّول حصرا باإلعادة 
للخدمة ومن  ينتحل هذه الصفة وهل طبق القانون على من تم إعادتهم 

وترقيتهم العسكرية للخدمة العسكرية؟ .

م����ن ال����م����خ����وّل ح����ص����را ب����إع����ادة 
العسكريين للخدمة  ؟

في  أعهدها  لم  بأخوية  يتحاورون  وجدتهم 
حواراتنا  رغم اختالف وجهتْي نظرهما بين 
من يأمل بإسقاط المجلس البلدي ومن يرى 
ضرورة استمراره لعدم إمكانية إيجاد بديل  
عنه مع اتفاقهما في أن المجلس البلدي لم 
يقدم ما يؤمل منه للبلدية وقاطنيها فسألني 
البلدي  أحدهم عن كيفية إسقاط المجلس 
أجبته بأن القانون رقم 59 لسنة 2012 لم 
إال  البلدية   المجالس  إسقاط  لكيفية  يشر 
لسنة   59 للقانون  التنفيذية   الالئحة  أن 
لكيفية سقوط عضوية  أشارت  2012 قد 
مادتها  في  بنصها  البلدي  المجلس  عضو 
48 )تسقط العضوية بالمجلس البلدي في 

إحدي الحالتين (
• ف��ق��د ش�����رط  م���ن ش�����روط ال��ع��ض��وي��ة 
المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة
• إخالله بواجبات العضوية أو مقتضياتها

واشترطت الفقرة )ب ( من نفس المادة أن 
يصدر من المجلس بسقوط العضوية 

النص  من  استغرابه  مبديا  آخ��ٌر  فسألني 
لو استقال أي عدد من أعضاء  قائال حتى 
ال���م���ادة 39 من  ب��ل��ى ألن  ق��ل��ت  ال��م��ج��ل��س 
االستقالة  م��وض��وع  عالجت  ق��د  ال��الئ��ح��ة 
بنصها )إذا خال مكان أحد أعضاء المجلس 
محله  مدة عضويته حل  انتهاء  قبل  البلدي 
ال��ش��خ��ص ال��ح��اص��ل ع��ل��ى ع���دد األص���وات 

الصحيحة التالية له مباشرة( 
وهو ماطبق عمليا في مجلسنا البلدي

لو  وم���اذا  بجانبي  ال��واق��ف  محمد  سألني 
جمعنا 500 توقيعاً، قلت والله أعلم بأن ما 
أشارت له المادة 30 من القانون رقم 59 
لسنة 2012 هو جواز إضافة ما يطلبه ما 
يقل عن   ال  أوم��ا  مواطن  يقل عن 500  ال 
جلسة  أع��م��ال  ج��دول  إل��ى  متظاهر   200
المطلب  يكون  أن  شريطة  البلدي  المجلس 

محليا.
أبدينا  لقد  قلت  نعمل؟  أن  لنا  كيف  فقال 
ولكن  القانون  هذا  على  المالحظات  عديد 

جهازنا  التشريعي كمجلسنا البلدي. 

أنا ومؤيدو المجلس البلدي والمطالِبون بإسقاطه
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عقيلة محجوب

مادة 24
المؤسسات  أص��ح��اب  على  يجب 
الصحة  وزارة  إخطار  الصيدلية 
ع����ن ت��ص��ف��ي��ت��ه��ا وذل�������ك خ���الل 
أسبوعين على األقل قبل البدء في 
ذلك ويرفق باإلخطار كشف ببيان 
المواد المخدرة الموجودة بالمحل 
ال��م��ش��ت��ري  ي���ك���ون  أن  وي��ش��ت��رط 
م���ن األش���خ���اص ال��م��رخ��ص لهم 
ف��ي االت��ج��ار ف��ي األص��ن��اف التي 
الترخيص  ح��دود  ف��ي  سيشتريها 
الترخيص  وي��ع��ت��ب��ر  ل��ه  ال��م��م��ن��وح 
الصيدلية  المؤسسة  بهذه  الخاص 
م��ل��غ��ي��ا ب��ع��د ان���ت���ه���اء ال��ت��ص��ف��ي��ة 

المذكورة.
ال���وزارة  إخ��ط��ار  عليهم  يجب  كما 
ع��ن��د ح��ص��ر ال��ت��رك��ة أو ح��ص��ول 
سرقة أو تلف في األدوية الموجودة 
وذل��ك  ك��ان  سبب  ألي  بالمؤسسة 

بمجرد حصول ذلك.
مادة 25

ال يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية 
له  مرخص  مصري  لصيدلي  إال 
في مزاولة مهنته بكون مضى على 
تخرجه سنتين على األقل قضاها 

مؤسسة  ف��ي  المهنة  م��زاول��ة  ف��ي 
حكومية أو أهلية.

ويعفى من شرط قضاء هذه المدة 
الملكية  إليه  تؤول  الذي  الصيدلي 
ال��وص��ي��ة،  أو  ال��م��ي��راث  ب��ط��ري��ق 
بين  ال��م��س��اف��ة  ت��ق��ل  أال  وي���راع���ى 
الصيدلية المطلوب الترخيص بها 
على  لها  مرخص  صيدلية  وأقرب 

مائة متر.
مادة 26

جاز  الصيدلية  صاحب  توفي  إذا 
ورثته  لصالح  الصيدلية  ت��دار  أن 
اإلع���الم  ف��ي  عليهم  ال��م��ن��ص��وص 
الشرعي للوراثة دون سواهم وحتى 
وري��ث من ورثته ويعين  آخ��ر  وف��اة 
الورثة وكيال عنهم تخطر به وزارة 
الصيدلية  ت��دار  أن  على  الصحة 
ترخيص  ويلغى  صيدلي  بمعرفة 
وارث  آخ��ر  وف���اة  بعد  الصيدلية 
لصاحب الترخيص ما لم يتم بيعها 

لصيدلي.
مادة 27

يصرف  أن  ل��ل��ص��ي��دل��ي  ي��ج��وز  ال 
م��ح��ض��ر  دواء  أي  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ت��ذك��رة  ب��م��وج��ب  ب��ال��ص��ي��دل��ي��ة إال 

الدستورية  التراكيب  ع��دا  طبية 
وكذلك  الظاهر  من  تستعمل  التي 
التراكيب الدستورية التي تستعمل 
في  يدخل  أال  بشرط  الباطن  من 
المذكورة  المواد  من  مادة  تركيبها 
في الجدول الذي يصدر من وزير 

الصحة.
ي��ص��رف أي  ل��ه أن  ي��ج��وز   كما ال 
يحتوي  خاص  صيدلي  مستحضر 
المدرجة  ال��م��واد  م��ن  م���ادة  على 
ب��ال��ج��دول ال���ذي ي��ص��در م��ن وزي��ر 
إال  القانون  بهذا  الملحق  الصحة 
بتذكرة طبية وال يتكرر الصرف إال 

بتأشيرة كتابية من الطبيب.
تبيع  أن  للصيدليات  ي��ج��وز  وال 
مستحضرات  أو  أدوي���ة  بالجملة 
ط��ب��ي��ة ل��ل��ص��ي��دل��ي��ات األخ�����رى أو 
م��خ��ازن األدوي����ة أو ال��وس��ط��اء أو 
العيادات ما عدا  أو  المستشفيات 
المستحضرات الصيدلية المسجلة 
باسم الصيدلي صاحب الصيدلية 
بالجملة قاصًرا على  بيعها  فيكون 

المؤسسات الصيدلية فقط.
مادة 28

ال ت���ص���رف ت����ذك����رة ط��ب��ي��ة م��ن 

محررة  تكن  ل��م  م��ا  الصيدليات 
بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو 
طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها 
في مزاولة المهنة في مصر، ومن 
مالية  بغرامة  يعاقب  هذا  يخالف 
قدرها مائة جنيٍه ال غير عند ثبوت 

الواقعة.
مادة 29

ب��ال��ص��ي��دل��ي��ات  ي��ح��ض��ر  دواء  ك���ل 
ب��م��وج��ب ت��ذك��رة ط��ب��ي��ة ي��ج��ب أن 
في  المذكورة  المواصفات  يطابق 
دس��ت��ور األدوي����ة ال��م��ص��ري م��ا لم 
على  الطبية  ال��ت��ذك��رة  ف��ي  ي��ن��ص 
دس��ت��ور أدوي����ة م��ع��ي��ن ف��ف��ي ه��ذه 

الحالة يحضر.
يجوز  ال  كما  مواصفاته  حسب   
ال���م���واد  ف���ي  ت��غ��ي��ي��ر  إج������راء أي 

المذكورة بها.
 كًما أو نوًعا بغير موافقة محررها 
يجوز  ال  وك��ذل��ك  تحضيرها  قبل 
مكتوبة  طبية  تذكرة  أي  تحضير 
مصطلح  ع���الم���ات  أو  ب��ع��ب��ارات 
مدير  والصيدلي  كاتبها  مع  عليها 
ع���ن جميع  م���س���ؤول  ال��ص��ي��دل��ي��ة 

األدوية المحضرة بها.

قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ) 6(

العدس يتسبب في مقتل الزوجة !

ئم
جرا

ب ال
غر

أ

 رف����ض����ت إح�������دى ال����زوج����ات 
أخ��رى  وجبة  إع���داد  المغربيات 
فقام  ؛  ل��زوج��ه��ا  )ال��ع��دس(  غير 

بطعنها بسكين حتى الموت
أن  صحافية  م��ص��ادر  وك��ش��ف��ت 

المصالح األمنية بمدينة )مكناس( 
من  يبلغ  شخصا  مؤخرا  أحالت 
وأب  م��ت��زوج   – سنة   26 العمر 
لطفلين – بتهمة الضرب والجرح 
إلى  المفضي  األب��ي��ض  بالسالح 

الموت .
بحسب   – ال��س��ب��ب  ي��ك��ن  ول����م 
ال����زوج ف��ي محضر  اع��ت��راف��ات 
االس��ت��م��اع إل��ي��ه – س���وى رف��ض 
زوجته إعداد طبق آخر غير وجبة 

)العدس( .. والتي لم ترق له
تنفيذ رغبة  الزوجة  فأمام رفض 
زوجها قام األخير بإمطارها بوابل 
من السب والشتم داخل المطبخ ، 
قبل أن يتطور النزاع بين الطرفين 
؛  باأليدي  الضرب  استعمال  إلى 
عن  الدفاع  إل��ى  الزوجة  دف��ع  ما 
 – ق��وة  من  لديها  ما  بكل  نفسها 
الزوج  صفعها  أن  بعد  خصوصا 
على خدها – قبل أن تنقض على 
ما  ؛  وتعضه  اليسرى  يده  أصابع 
جعل الزوج يفقد صوابه ويمسك 
المتوسط  ال��ح��ج��م  م��ن  بسكين 

طعنة  لها  فوجه  بالمطبخ  كانت 
قاتلة بظهرها وهي تحاول الفرار 

من قبضته .
وح����اول ال����زوج ب��ع��ده��ا إس��ع��اف 
أنفاسها  تلفظ  كانت  التي  زوجته 
يستطع فالذ  لم  لكنه   .. األخيرة 

بالفرار ..
تلقيها  وبعد   – الشرطة  أن  غير 
خبرا بالحادث – تمكنت من إلقاء 
بعد ساعتين  ال��زوج  على  القبض 

فقط من وقوع الجريمة .
أنه  الجاني  عن  المصادر  ونقلت 
أث��ن��اء  إل��ي��ه  بالمنسوب  اع��ت��رف 
ندمه  أب��دى  أن��ه  كما   ، التحقيق 
على ما اقترفه من فعل إجرامي 
 .. طفليه  وأم  زوج��ت��ه  ح��ق  ف��ي 
من  يبلغ  رضيعا  زال  ما  أحدهما 

العمر شهرين .
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   فسانيا رصدت آراء الحاضرين لمراسم التوقيع 
بين  تراوحت  والتي  بالخصوص  المواطنين  وآراء 
بعدة  المشروط  واالع��ت��راض  والترحيب  القبول 

أسباب سنعرضها عليكم خالل هذا التقرير .
" ما حدث اليوم هو استكمال للماضي و لالتفاق 

الذي  وقع في روما " 
عمر  السنوسي مسعود   " الحاج  بدأ  العبارة  بهذه 
سليمان  أوالد  قبيلة  شورى  مجلس  رئيس  نائب   "

حديثه معنا .
مضيفاً  " تنفيذاً  لكافة بنوده ، كان علينا إعالن 

الدولي فهو   بالنسبة لمطار  سبها  االفتتاح و أما 
مرفق عام  و هام لكل الليبيين . وقد " تم االتفاق 
فتحه  على  سليمان  أوالد  و  التبو  قبيلتي  بين 
وتشغيله ،وتسليمه إلى مديرية  األمن  للمحافظة 
عليه وحمايته  و إلجراء الصيانة  الالزمة ومن ثّم 

تفعيله في القريب العاجل  بإذن الله . 
ولليبيا  خاصة  الجنوب  ألهل  تتحقق  أمنية 

عامة
قبيلة  أعيان  أحد   " أحمد  حمد  همه   "  : ■ قال 
الطوارق " ما حدث اليوم شيء إيجابي ونسأل الله  

كل  شمل  ولم  التوفيق 
الجنوب  و  الليبيين  
وه��ذه   ، خ��اص  بشكل 
منتظرة   مبادرة   تعتبر 
من الجميع  و هي أمية 
الجنوب   أله��ل  تتحقق 
عامة  ليبيا  و  خ��اص��ة 
وع���ل���ى  ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن أن 
ي��ت��ف��اءل��وا خ���ي���راً ألن 
ليبيا لن  تقف إال بهم  
بهذه  التمسك  وعليهم 

أن  الله  من  نتمنى  و  طيبة  ن��واة  ألنها  المبادرة  
نخرج إلى  بر األمان  حتى نعود كأسرة  واحدة  . 
قبيلة  على  حكرًا  ليس  الدولي  سبها  مطار 

معينة
أحد   " قلمة  صالح  مينا  زي���الوي   ": أع��رب  و   ■
مشائخ قبيلة التبو اليوم "  تجتمع كل قبائل فزان 
سبها  مطار  فتح  إع���ادة  أج��ل   م��ن  استثناء  ب��ال 
الدولي فهو ليس حكراً  على قبيلة  بعينها بل هو  
لجميع أبناء  سبها وفزان 

وليبيا . 
وه����ن����ا"  ن���ش���ك���ر  ج��م��ي��ع 
في  وال��م��ك��ون��ات   القبائل 
الجنوب  الليبي  سواء التي 
لم  والتي  اليوم   حضرت  
تخصها  ل��ظ��روف  تحضر 
وم�����ع ذل�����ك ه����ي ت���ب���ارك  
أجل   من  الجهود   تظافر  

هذا  اليوم  التاريخي .
خ���ط���وة   م��وف��ق��ة  من 
ولم  الصدع  رأب  ألج��ل 

الشمل
■ أفادنا : الصادق  محمد 

ال��س��وك��ن��ي " أح���د أع��ي��ان 
مدينة سبها " هي بادرة طيبة وخطوة   موفقة ألجل 
رأب الصدع ولم الشمل و قيام  دولة  المؤسسات   
و القانون ونتمنى  أن تتم على  خير  وأن تتلوها  
خطوات  أخرى  بإذن  الله س تعالى  فهذا المطار 
للجنوب   بل  للمدينة   الحيوية  المرافق   أهم  من 
عامة  وتوقفه عن العمل  تسبب في مآسي  ومضار 
كبيرة  لكثير المواطنين  نسأل  الله  تبارك  وتعالى  

أن يكلل هذا العمل بالنجاح والتوفيق. 
يوم مفصلي  في تاريخ  مدينة سبها و الجنوب  

الليبي
■ وقال: " الهادي الهاروج "  أحيي الجهود المبذولة  
الدولي  كما   من أجل إع��ادة تشغيل  مطار سبها 

تقرير :محمد النعماني : تصوير موسى عبدالكريم        

التعويضات التي تحصل عليها المجتمعون في روما باطلة 

:

  احتدام الجدل حول إمكانية تشغيل مطار سبها الدولي

يقع مطار سبها  الدولي في مدينة سبها كبرى مدن جنوب ليبيا  و يبعد عن  
أنحاء ليبيا وبعض دول  المدينة  حوالي 10 كم ويربط  سبها بكافة  وسط 
العالم في رحالت محلية ودولية ويعتبر ثالث أكبر مطارات ليبيا  بعد مطار 
طرابلس العالمي  ومطار بنينا الدولي ، غير أن هذا المطار توقف عن العمل 
وأغلق في وجه جميع الرحالت المحلية والدولية منذ أكثر  من ثالث سنوات  
أوالد سليمان في  و  التبو  التي نشبت بين قبيلتي  القبلية   النزاعات  بسبب 
يناير 2014 ، والتي اتخذت منعطفًا مغايرًا تمامًا بعد أن  بدأت بعدها بأيام 
أسد  عملية    " عليها  أطلق  السابق  النظام  ألنصار  تابعة   عسكرية  عملية  
باءت  أنها  إال  الليبي   الجنوب  على  السيطرة  منها   الهدف   كان    " الصحراء 
معظم  فيها  واشترك  الشهر  لقرابة  استمرت  طاحنة  معارك  بعد  بالفشل 

حثيثة   محاوالت   هناك   كانت  الحين   ذلك   ومنذ    ، الليبي  الجنوب  سكان 
المطار يتحجج بعد  المعارض لفتح  الطرف  ، كان  المطار دون جدوى  لفتح  
تنفيذ االتفاق المبرم في ذلك الحين والقاضي بانسحاب أحد األطراف إلى 
ما وراء بوابة 17 المعروفة في المنطقة وبعد ثالث سنوات من إغالق المطار 
وبعد االتفاق الذي جرى في روما بإيطاليا بين قبيلتي أوالد سليمان والتبو 
المنطقة  أعيان  تدخل  وبعد  الطرفين  من  المتضررين  بتعويض  القاضي 
الجنوبية وحكومة الوفاق الوطني أعلن في قاعة بيت الثقافة بمدينة سبها 
لمطار  بالمدينة  األمن  مديرية  تسليم  إتمام   2017 يوليو  من  الثالث  في 
سبها الدولي كجهة شرعية ورسمية في خطوة انتظرها المواطن الجنوبي 

لسنوات ثالث .

بعد توقيع اتفاق الت�سليم :
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أحيي اللجنة  المكلفة  بمتابعة  إعادة  
تشغيل المطار .

■ وأوض��ح :"  أن ه��ذا ال��ي��وم ه��و يوم 
و  سبها  مدينة  ت��اري��خ   ف��ي  مفصلي  
الجنوب  الليبي  ألن الناس  تنتظر  فتح 
المطار  بفارغ الصبر  و من هنا  أناشد 
يستكمل   أن  المختصة   جهات   كل   ،

المطار  و يتم تشغيله  . 
األمن  الستتباب  أساسية   خطوة 

في المدينة
■ و أضاف :"  أبو قاسم أبو شعالة  " 
أحد أعيان مدينة سبها  " هذه الخطوة 
هي أساس استتباب األمن  في مدينة 
كل  بين  ال��ص��دع  رأب  نتمنى  و  سبها 
مكونات وقبائل الجنوب ، و أن  و ان 
القبائل   ه��ذه  وك��ل    ، القلوب  تتصاف 
الجنوب  ألن    ، واح���دة   قبيلة  تصبح 

الليبي عانى الكثير ،  والزال يعاني . 
سترفع  الخطوة  ب��ه��ذه  و    :" ون��وه   ■
هذا  ألن  الجنوب   أهل  عن  المعاناة  
ال��ذي  الوحيد  ال��ش��ري��ان   ه��و  المطار 
المنفذ  وه��و  ال��ج��ن��وب   م��ن��ه   يتنفس 
الوحيد  الذي  يربط  الجنوب  بالغرب 

والشرق و العالم . 
بداية مصالحة شاملة

■ ذكر ": إدريس عبد السالم " إعالمي 
"  مما ال شك فيه أن أي وفاق اجتماعي  
من أجل المصالحة الوطنية  هو شيء 
جميل  ال يختلف عليه اثنان ،  و نتمنى 
أن يتم لقاء من أجل بناء ليبيا وأعتقد 
أن هذه الخطوة تعتبر  بداية مصالحة  
شاملة  فنرحب بكل المساعي  الطيبة  
محتاجون  فنحن  الشمل   لم  أجل  من 
بناء  مجتمع  أجل  أي فرد من  لجهود 
م��دن��ي ، ون��ب��ذ ال��ت��ع��ص��ب  ال��ق��ب��ل��ي  و 
النسيج  على  أت��رث  التي   الخالفات  

االجتماعي في الوطن عامة   .
بناء   لمشروع   إيجابي  انعكاس 

الدولة الحقيقية .
■ ق���ال:  ك��اب��ت��ن " ع��م��ر أح��م��د عبد 

الهادي  " رئيس لجنة تسليم المطار " 
وأحد أعيان قبيلة القذاذفة الحمد لله 
بفضله ثم بفضل  الخيرين  بفزان  تم 
هذا العمل  بنجاح  و كان  له انعكاس  
إيجابي  لمشروع  بناء الدولة وخطوة  
جبارة  نتمنى أن يعم األمن كل أرجاء 

ليبيا .
الله  ش��اء  إن  القريب  ف��ي    ": ون��وه   ■
ال��دول��ي   س��ب��ه��ا  م��ط��ار  ف��ت��ح  سنشهد 
اآلن   فيه   المتواجدة  فالتجهيزات  
تعتبر جيدة  وال تحتاج  إال إلى إرادة  
لتشغيله ، و أتمنى من  كل  الليبيين  أن 
ينسوا أحقادهم ،  و خالفاتهم ،  و أن 
نتجه جميعاً إلى بناء ليبيا ،  حتى تكون  
بقوتها  كانت  كما  ال��ع��ال��م   دول   بين 

وجبروتها  عبر مر التاريخ .
عرس  ه��و  ب��ل  صلح  مجرد  ليس  

اجتماعي  بالجنوب الليبي
أك��د :"ب�����داد  ق��ن��ص��و" وزي����ر  الحكم 
  " الوفاق  لحكومة  المفوض  المحلي  
ه��و عرس  ب��ل  ليس  مجرد صلح  ه��و 
اجتماعي  بالجنوب الليبي  ، و إعادة  
تشغيل  المطار  فرصة  كبيرة  ألهلنا  
في الجنوب لعودة حركة التواصل  عبر 
سبها   لمدينة  المدني   الطيران  عودة 
و ستكون  ال��ف��رص��ة  األك��ب��ر  إلع��ادة 
و   ، واألص��ه��ار   الجيران  بين  التوافق 
اإلخ���وة  ال��ذي��ن  ك��ان��ت  بينهم  بعض  
المشاكل  البسيطة  في الطريق للحل  

إن شاء الله  . 
شباب  أح��د  سنوسي  جمعة  ال��ش��اب 

قبيلة التبو .
ت�����ردي خ��دم��ة  ف���ي ظ���ل   : ■ أش����ار 
نرحب  الليبي  بالجنوب  المواصالت 
فزان  مصلحة  في  تصب  اتفاقية  بأي 
ب��ادرة  سبها  مطار  افتتاح  واتفاقية   ،
الجنوب  الفرحة في نفوس أهل  تبعث 
جميعآ ، أهل الجنوب عانوا كثيرآ في 
التنقل سواء في خدمات الوقود أو كل 
ما له عالقة بالمواصالت . خصوصآ 

خدمات  ت��ردي  ظل  في  الصحة 
الصحة في الجنوب ، نحتاج إلى 
لكي  الكيلوامترات  مئات  قطع 
خدمة  إل��ى  يحتاج  وه��ذا  نعالج 

مواصالت . 
أن����ا ع���ن ن��ف��س��ي س��ع��دت ج��دآ 
يعم  أن  ونتمنى   . ب��االت��ف��اق��ي��ة 

الرخاء والسالم في الجنوب .
مكاسب  لتحقيق  م��ح��اول��ة 
غير  ل��ح��ك��وم��ة  س��ي��اس��ي��ة 

شرعية 
الحقيقة  المسالتي  محمد   : ون��وه   ■
قبل  اليوم  يفتح مطار سبها  أن  أتمنى 
وسكان  المدينة  س��ك��ان  فنحن  ال��غ��د 
بال  مدينة  وي��الت  عانى  من  المنطقة 
مطار ، ينقصها كل شيء سيولة ، صحة 
جيدة ، خدمات راقية أو مقبولة على 
أقل تقدير ، لكن أن تقوم حكومة غير 
الليبي  البرلمان  يعتمدها  لم  شرعية 
مكاسب سياسية عن  تحقيق  بمحاولة 
فهو  سبها  مطار  فتح  استغالل  طريق 

أمر مرفوض عندي جملة وتفصيالً .
عليها  تحصل  التي  التعويضات 

المجتمعون في روما باطلة 
باستهجان  عمر  م��ه��دي   : ب��ادرن��ا   ■
ال  موفقة  غير  خطوة  ق��ائ��الً  وغضب 
لسببين  معها  أق��ف  وال  أب��داً  أباركها 
وقعت  التي  االتفاقية  ب��دون  أنه  األول 
أوالد  قبيلتي  بين   2014 ال��ع��ام  ف��ي 
سليمان والتبو لم تستكمل بعد ، الثاني 
التفاق  نتيجة  ج��اء  المطار  افتتاح  أن 
لتحقيق  البعض  استغله  ال��ذي  روم��ا 
مكاسب شخصية والحصول على أموال 
بطرق غير شرعية مبنية على التزوير 
والتلفيق ، فاألعيان الذين تحصلوا أو 
سوف يتحصلون على الماليين من وراء 
اتفاقية روما هم يأخذون أموال الشعب 
بها هذه  األجدر  كان  التعويضات  هذه 

المدينة التي فقدت كل معالمها .
كان األجدر أن تعمل بها صيانة شاملة 

وك��ام��ل��ة ل��ل��م��ط��ار ال����ذي س��وف 
نستخدمه جميعاً لكن أن تستولي 
الماليين  على  معينة  مجموعة 
مقابل افتتاح المطار هذا العمل 
ولن  لم  الشباب  بدماء  متاجرة 

نقبله .
الفتتاح  مناسب  غير  الوقت 

مطار سبها
السائح   : ق��ال  بامتعاض   ■
ال��وق��ت  ال��س��ائ��ح  الحميد  ع��ب��د 

غير مناسب الفتتاح المطار اآلن هذه 
الخطوة كان يجب أن تسبقها خطوات 
أخرى عديدة منها  ضرورة توفر األمن 
و  كامل  بشكل  لألمن  تفتقد  فالمدينة 
كذلك شح السيولة التي تجعل المواطن 
يعاني أمام المصارف أليام متواصلة ، 
باإلضافة إلى ض��رورة وج��ود  مجلس 
أزم��ات  حلحلة  على  ق��ادر  ق��وي  بلدي 
المدينة المتعاقبة  ، حالياً يوجد مطار 
تمنهت لحل مشاكل الجنوب و المنطقة 

آمنة 
صحيح   ، براك  مطار  أيضًا  ولدينا 
لكنها  ال��ج��ن��وب  ح��اض��رة  س��ب��ه��ا 

لألسف غير آمنة.
العودة  عليه  المطار  تشغيل  يريد  من 

لبنود اتفاق 2014
■ وأصر : الفرجاني محمد ليس لدي 
تفاصيل دقيقة  عن فحوى  االجتماع   
ولكنني ضد فتح المطار إال  في حال  
في  وضعت  التي  الشروط  تنفيذ   تم 
العسكرية  القوة  خ��روج  وه��ي   2014

ال��ط��رف اآلخ��ر  المعسكر ورج���وع  م��ن 
لمدينة   اإلداري��ة   الحدود  بعد  ما  إلى 
سبها وتم  تنفيذ الشرط  األول  ولم 
يلتزم الطرف  اآلخ��ر   بالشروط ولم 
حينها  وغيرهم  والوجهاء  الحكماء  نر 
لتنفيذ بقية االتفاق ، اآلن كيف يسعون 
بقية  تنفيذ  عليهم   ، المطار  الفتتاح 

الشروط أوالً.  
منذ   ننتظره  كنا   ال��ح��دث   ه��ذا  

فترة طويلة
 " الخيالي   راف���ع  ح��ام��د   : ■ وأوض��ح 
عميد بلدية سبها "  في الحقيقة  هذا  
الحدث  كنا  ننتظره منذ  فترة طويلة  
و الحمد لله  الذي  وفقنا اليوم إليه  ،  
و أن  هذه  الغمة  قد أزيلت  عن كل 
أهالي  الجنوب الليبي ، ونحن كبلدية 
التي  الصعاب  كافة  نذلل  سوف  سبها 
تعرقل عمل المطار ومستعدون للتعامل 
الوطن  األط��راف ألج��ل خدمة  كل  مع 
خاصة  سبها  ب��ل��دي��ة  ف��ي  وال��م��واط��ن 

والوطن عامة.

سبها حاضرة الجنوب لكنها لألسف غير آمنة.تقرير :محمد النعماني : تصوير موسى عبدالكريم        
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 ف����ي ان��ت��ظ��ار 
ال���ع���ي���د ال����ذي 

ونبدأ  حتما سيأتي نجالس األماني 
وربما  النفس  م��ع  حديث  فتح  ف��ي 
الوجع  يشاركوننا  ال��ذي��ن  اآلخ��ري��ن 
في  لنا  ن��دم��اء  ي��ك��ون��وا  أن  ونتمنى 
الفرح الذي نحلم ونتحاور في كيف 
؟  نريده  وكيف  العيد؟  هذا  سيكون 
ونشرع في صنع دروب للفرح ورسم 
أن  نتمنى  لمفاجآت  طريق  خارطة 

تحدث.
بالتأكيد  ال��ذي  العيد  انتظار  ف��ي   
نواجه  به  التالقي  وشك  على  نحن 
ومن جديد  الذات  مرآة  أنفسنا في 
ال���ت���ي م���ا فتئت  ال�����روح  ن��ح��اس��ب 
ثم  الكريم  الشهر  طيلة  تحاسبنا 
آفاقا ألخطاء  أمامها  نفتح  ببساطة 
أخرى ربما تأتي وال يهّم فقريبا جدا 
ونجتهد  الكريم  حضرة  في  سنكون 
شهرا كامال في االستغفار وسيقبل 
لفعلها مرة أخرى  ونعود  األكرم  منا 
الغفور  لم تكن مرات ودوم��ا هو  إن 
بنا منجينا وحامينا ورؤوف  الرحيم 

بحالنا فيسامحنا. 
عام  ككل  ال��ذي  العيد  انتظار  ف��ي 
الوجع في بالدي ال نشعر  بدأ  منذ 
ممزوجة  إال  فرحته  وحالوة  بطعمه 
بلينا  لما  نعرف  وال  نعرفها  ب��آالم  
الطيبة  بأمانينا  نجاهر  بها  نحن 
ب���أن ي��ك��ون ع���ام خ��ي��ر وس���الم على 
الوطن وفرح وفرج علينا نحن وأهلنا 
وكل  وأصدقاؤنا  وأحباؤنا  وجيراننا 
كنا  إن  وربما  نعرف  وال  نعرف  من 
أكثر تّديناً على األمة اإلسالمية أما 
اإلنسانية  إنسانية فعلى  أكثر  ونحن 

جمعاء. 
وف���ي س��اع��ات االن��ت��ظ��ار األخ��ي��رة 
وستتضرع  واألج��داد  اآلباء  سيبتهل 
اللطيف  إل���ى  وال���ج���ّدات  األم��ه��ات 
ليلطف بحالنا ويغفر لنا سيئات هذه 
السنوات وال يعاقب أبناءهم بذنوبهم 
التي ال نحب  ليبيا  ويرفع مقته عن 

سواها .
وهدية  رب��ان��ي��ة،  منحة  العيد  وألن 
 ، عليها  الله  نحمد  أن  يجب  إلهية 
أثقلت  وإن  ونفرح  به  نحتفي  فإننا 
على  ال��ل��ه  لشكر  ال��ج��راح  كواهلنا 
ننحني  بأال  مطالبون  وألننا  عطاياه 
وأال  ل��ل��ذل،  ن��خ��ض��ع  وأال  ل��ل��ح��زن، 
توحيد  نحاول  وأن  لأللم  نستكين 
ال��ص��ف��وف واإلق���ب���ال ع��ل��ى ه��ب��ات 
حميدة  وع��ادات  سليمة  بقلوب  الله 

وتقارب حسن. 
ونعود لنقول في صباح العيد صباح 

الخير يا أمنا الحنون يا ليبيا ..
برائحة  محمال  كعادته  العيد  يقبل 

البخور وطقوس الفرح .
قادم  العيد  بأجراسه،  القلوب  تدق 
من بعيد ، وقد الحت ثيابه البيضاء.
النائمة  الغبطة  ليوقظ  العيد  جاء   
غبار  ويمسح   ، الهموم  سرير  ف��ي 
النفس   زوايا  في  المتراكم  األح��زان 
يشرق في العتمة، كشمس تبزغ في 
ليل بهيم، وها هو العيد يدق بخطاه 
يردد   ، الفرح  على مرمى حجر من 
القلب    جنبات  في  ضحكاته  ص��دى 
في  ت��ع��زف  ك��ق��ي��ث��ارة  نغما  فتسمع 
وتهاٍن  قبالٍت  من  أنشودة  السماء  

من تصافح وتواٍد نتمنى أن يدوم  .

ال�����ع�����ي�����د 
ال�����������������ذي 

ننتظره 
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غالية يونس الذرعاني

 مصطفى جمعة

ومنبر  فسانيا  صحيفة  ألس��رة  يطيب 
العطرة  التهاني  باقات  بإرسال  األدب 
للفائز في سهرة اإلثنين للكاتب المميز 

. مصطفى جمعة
" وتريات " 

ال��ب��وح شفٌق  إح��م��رار  أن��زف عشقا…   
آخر..

عندما تتضّرُج القصيدُة بِعْشِقي..
أتّوُجِك َمِلكَةُ األمنياْت..

 ومْوِكُب اّلليُل َقَمٌر ُمساِفٌر
 ِسرُب أَْنُجٍم َمَعُهم َسَهرِي وأَرَِقي..

وأحالمي وبَقايا ِذكرياْت
 َتْحَترُق ِفي أتوِن الّشعر الَغامرِ..

د فيِك َغَرِقي وأنا أُكابُِ
وأُكاِبُد

حّتي يْبلُغ الَبْوُح الَممات
 اَل َتْسَتِبيِحي َخَياِلي
اَل َتُبوِحي ِبأَْسَراِري

اَل َتُقوِلي أَنَّ َقْوَس ُقَزٍح
ُد َزاِوَيِة رُْؤَية ِفي َحَدَقَتيِك ُمَجرَّ

اِك َلْيَسا أَْقَمارَي. ٍ َوأّن َخدَّ
اَل َتُقوِلي أَنَّي اَل أَُحلُِّق بك

ِ َوِإنَّ ِعْشِقي
َلْيَس إالَغَرابَةَ أَْطَوارُي.

أََنا أَْنُسُج اللَّْيَل ِمْن َشْعرك
ِ َوأَْثَمُل ِمْن ُنَعاِس َعْيَنيِك
َوأَْكُتُب ِبَهْمسِك أَْشَعارَي

 بََهَت الُعمُر
 كلْوحٍة علي جداِر الّروْحِ..

ُمْثَقلَةٌ تساَقَطْت وُجوُهها
في َغَياهب الَبْوْح

وألَواَنها لم ُتْبد ِسوى
ُنَدٌب قديمةٌ وُقروْح

َهكذا الُعمُر عنَدَما ُيَفاِجئُه الَحِنين
في ِغّرٍة من الّزمِن..
وَغْفلٍة ِمن الّجروْح….

 ال تقولي اشتقُت اليَك
يكفي أن أرى في عينيِك..ذاك الّتوّقُد

وذاك الّتشّبث الَهادئ
الذي َيِشي بعاصفِة الَوْجد

في قلبِك الّضاِمئ..
ال تقولي شيئاً ..

ال تبحِثي عن كلماْت
تَعلّقي ِبي بعيَنيِك

َفٍفي عينيِك ُكّل القصائُد ُتغّني..
َتْرِنيمةَ الّشوِق ِفي ِظّل حاِجَبيٍك

ِبُمْقلٍة..ال  َم��ْزُه��ّوٌة  رُموشِك  في  َتْرُفُل 
ُيشِبُهَها َشيٌء..
ِعندَما َتْشتاُق…

َفال تُقولي اْشَتْقُت إَلْيك..
 أرفُع َمرساتي الَقِديمة

أُبحُر من صيرورٍة لم َتكْتِمل..
 أكاَن ُحزناً هذا اّلذي يملُء

ِرئِتي وأْشرَِعتي
أكاَن ذاك َنغماً..

َتوارََدْت خواِطُرُه..مع ُسْخرياِت الّريِح
وَعبِثّية الّرحيِل
َفناَجى الَقلَْم..

الَقمُر هذٍه اللّيلة يْضَمِحّل
ُمَعلّقاً في ُحزِنِه ُوحيداً..

أنوارُُه الّثكْلَى..تألألْت
ِفي كأِْسي

مالةَ فارَْتَشْفُت الثُّ
َوَما َتَبّقى ِمن أََلْم..

 َقلبي ُموَثٌق إلى ُعمِق اللّيِل
بأمنياٍت كاذبٍة

َتَوّد الّرحيَل َقبَل 
الَفْجرِ

 ُم��ت��واِط��ئ��ةً م��َع 
ُوعوٍد َمخُذولٍة

وأياٍم َهاربٍة
َم�������اذا َي��ْج��ن��ي 
ال���َم���ْغ���لُ���وُل ِم���َن 

الَقْيِد
َوّلى..َوبََقى  إذا 

الّنَدْم…

إّني أنِزُف ِعشقاً….
اقتربي مّني

إلى  المستكيُن  الّجموح  هذا  استفّزي 
الُغربِة

الُمحترُق شوقاً للعناْق..
فأنا أذوُب كشمعٍة
استْنفَذها اّللهُب..
 وأذابها الفراْق…

إّني أنِزُف ِعشقاً….
وهذا القلُب ُمثخٌن..بالّجراح

ضّمديني ِبحبٍّ كاذٍب
واْعتاد  ُي��ه��َدرَ  أن  ِعشقي  اْع��ت��اد  فقد 

َوْجِدي أن ُيراْق
إّني أنِزُف ِعشقاً….
وَعلى مذابح عينيِك

أْدمْنُت إْهراَق ِعشقي
وَجعلُْت َليِلي ُكْحَل رُُموشِك

وبَياُض الَقَمر يْعلو َقوِس َحاجَبيِك..
َفما َحارَ القلُب في رُؤياِك َجواباً..

َغيَر َنبٍض
َيحترُِق اْشتياق

إّني أنِزُف ِعشقا. 

تهانينا لمنبر األدب الليبي العربي 

عشر قصص قصيرة جداً 

رحاب شنيب 

ميثاق كريم الركابي/العراق

هزي إليك بجذع الحب
و امشي حافية

ما بين مبتدأ القصيد و قافية
مازال وطني

تائها في طوره
و مرادنا

ظّل طريق الساقية
يا امرأة فرعون 

هِبي قلبك للتعساء 
ذوي القلوب الخاوية

و انتشلي ، من عتمة الكره
أطفالنا

حلت بنا مثل
الرياح العاتية،
يوسف بالبئر

ليس الذئب آكله
بعض القلوب

تبقى وحوشا ضارية
فيا ابنة الحب

ال تلعبي .. خارج القصيدة
هنا في األزقة

تبقى المكائد دامية
ها صوتنا المسلوب

ُقّد من ُدبر
و أحالمنا سكبتها 

روح باكية
فمن شّيد السور الكبير

و أغلق بين المرافئ
و األماني اآلتية

من قال بعد الفرح
يأتي جدبنا .. و يغتال طفل 

غّني يا بالدي.

أحالم حافية

أراك قصيدة

)1(
استغفال

 استقبلناها بفرٍح عند الميناء.
ظ��الالً ل��ْم تلبس األك��ف��ان ي��وم��اً ، 
وال لَطّخ الملح مناديلها الحريرية 

قُطّ .
من : جلبْت لنا أشياًء باهظة الَثّ

قاً  ألعاباً نارية ، وحلوى وشراباً معَتّ
.

المقابل  في  لة  المغَفّ رضيْت  وما 
راِب ثمناً. بغير الُتّ

)2( 
ارتداد

" إَنّها ثورة "
هكذا قالوا لهم .

هدموا جدار الخوف وانطلقوا .
أَنّه  أْن اطمأن  بعد  الطاغية  ماَت 

ما مات .
الي لدفنه ، طاردهم  في اليوم الَتّ
ار واستقرْت في  ظلُّه ، فارتدْت الَنّ

قلوبهم .
 )3( 
اجتياز
تواعدا في الالوعي .

التقيا عند خرسانة المتاريس .
لفحهما هواء الواقع .

افتعال شجاراً ، و هربا عنهما .
بعض  يمضغان  أدراج��ه��م��ا  ع��ادا 
المكان  تخلّف في  بينما   ، الرضا 
ّظليهما ، اللَّذان اجتازا المتاريس 

ان للغِد حكاية . ، وجلسا يقصَّ
)4(

تعتيم
رآها وردة رائعة .

وأسكنها   ، أس��ود  نقاٍب  في  ها  لَفّ
قصراً منيفاً .

ى زهور  لها أن ترى حَتّ لْم يسمح 
حديقته . " ال أريُد أْن يراِك أو أن 

تري ظُلّ مخلوٍق غيري "
ه لها . كانْت هذه رؤية ُحِبّ

ب��ع��د س��ن��ة م��ن ال�����زواج  ، ش��ّق��ْت 
اكتشفت  ، حين  شرنقتها وهربْت 

أَنّه كان بال ظّل.
)5(

 اجتثاث
ظلُّها الُمطارد .

هِم والميِل للمخادعة . متهٌم بالَنّ
جثموا   ، ال��ف��ِخّ  ف��ي  وق��ع��ْت  حين 

فوقه.
يجتثون جذور الفطرة ، و يزيلون 

ية. كَلّ المناطق البرِّ
اقتالع  على  أش���ُدّ  حرصهم  ك��ان 

األنياب والمخالب .
ح��ي��ن ان��ت��ه��ى ال��ص��ق��ل ، راح����وا 
يلوكونها  و   ، ب��ض��راوة  ينهشونها 

بنهٍم .
)6( 

امتداد
في  البيضاء  رفة  الُشّ في  َتتمّدُد 

ابع . الطابق الَسّ
بجفٍن مشدوٍد دائماً إلى القمر .

تواصُل القراءة والحلم .
تقفز   ، القمر  بهاء  يكتمل  وحين 
رفة   و تعوي ، ُثَمّ  فوق حافة الُشّ

ترمي بظِلّها إلى األعلى .
)7(
إَباق

سرَق المحاضُر قلوَب الحاضرين 
وعيونهم .

ُل الكالَم . أنساَب يرِتّ
سوى   حديثه  صفَو  يكدرُ  يكْن  لم 
وعيه   ب��أِمّ  رآهما   ، آبقين  ظلّين 

يتعانقان بين الحاضرين .
)8( 
إشارة

 نهَض ظلُّه .
 . قصيدة   ب���أروِع  عينيها  غ��ازل 
يوقَظ  ؛ألال  اإلش���ارة  بلغة  كتبها 

الحاضرين .
موع  ت القاعة بالُدّ حيَن انتهى عَجّ

والتصفيق  .
)9( 

 اعتصام
تصافحْت اليدان .

و  وشموٌس  أقمارٌ  بينهما  انبثَق  
ورود  .

َ منهما : اعتصمتا ، تطالُب كاَلّ
أْن تكون األخرى مثواها األخير .

)10( 
 اعتالء

حالما أشرقْت شمس الربيع ، عاَد 
وطرَق الباب .

رابعة في الداخل كانْت تمُدّ أيادي 
ساخنٍة إلى الله .

دفع الباب ودخل بعدما جزَم أْن ال 
أحد قد سمعه .

سرقه بضحكٍة على  منبراً  اعتلى 
ل . الِظالِل الُغَفّ

في  أنيابه  غرس  الشهيد  وباسم 
عنق العابدة .

وأراَك مثل قصيدٍة
خرجت من مرايا السحرِ

َعلقت بأدرانها ،
كل السنوات القمرية 

تسقُط على فجرِ خيالي
َكُقبلٍة أولى نشوُتها أزلية

تولد من أضلع أنجمها
ألَف ليلٍة بغدادية

ترتمي على أهواِر سومر 
كرنِة عوٍد شرقية

بنكهِة السالم 
بلوِن الضياء
بطعِم العناء

تلتصُق مثل خاٍل
على عواصمي الخمرية 

قصيدة....
تناُم بمهِد ابتسامتي 

عشرون جيال من الفرِح
تنمو بين كلماتها ،

أمهات.. دع��وات  و  أطفال  أمنيات 
وأزهار برية

أراَك مثل قصيدة 
رِف  ال��ح��روِب على  أه����واَل  ت��ض��ُع 

التأريخ ِ 
تتحول ُ  لحبة خوٍخ بكفوِف الفقراء 

تكوُن مالذا لكل الغرباء
وتفضح الطغاة وخونة األوطان ،

وكل المعاهدات السرية.
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إشراف : خديجة الجداوي  

 

تعــــــــــزيـــــــــــة
وكل  أعطى  ما  ولــه  أخــذ  ما  لله 
شيء عنده بأجل مسمى نرفع بالغ 
للزميل  القلبية  والمواساة  التعازي 
في  عكاشة  عقيلة  علي  إبراهيم 
وفاة المغفور لها بإذن الله "عمته" 
وألهم  رحمته  بواسع  الله  تقبلها 
أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان  
﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾    

  الزمالء بالصحيفة

الله  وإن  ال��ن��ار،  ع��ذاب  من  لنا  وقاية  الصوم   
لنا  فيغفر  العظيم  الشهر  هذا  في  لنا  يتجلى 
ذنوبنا ونخرج منه وقد تطهرنا من الخطايا، وقد 
مسحت صحف سيئاتنا وأبدلها الله بحسنات. 
قالملسو هيلع هللا ىلص) َمْن َصاَم رََمَضاَن إيَماناً واْحِتَساباً، ُغِفَر 

َم ِمْن ذَْنِبِه( َلُه ما َتَقدَّ
فالذنوب نوعان: ذنوب في حق الله، وذنوب في 
حق الخلق وهي تسمى حقوق العباد، فأما التي 
اإلنسان  ويخرج  يغفرها  الله  فإن  الله  حق  في 
منها بعد شهر رمضان وقد غفر الله له ما تقدم 

من ذنبه .
الحساب  من  فيها  فالبد  العباد  حقوق  وأم��ا 
العفو  فيها من  والبد  المساءلة  فيها من  والبد 
ويستعد  نستعد  ول���ذا  ال��ش��أن،  ص��اح��ب  م��ن 
أساء  عمن  بالصفح  رمضان  لشهر  المؤمنون 
إليهم وإصالح ما بينهم وبين إخوانهم وما بينهم 
وبين جيرانهم وما بينهم وبين ذوي رحمهم، فمن 
المسلمين  من  ألحد  مشاحنة  ص��دره  في  كان 

فليعفو عنه ويصفح عنه: 
ْقَوى﴾ )273البقرة( ، ﴿َوأَن َتْعُفواْ أَْقَرُب ِللتَّ

في حقه، فإن  ويسامحه حتى ولو كان مخطئاً 
من عفا وأصلح فأجره على الله. ومن كان قاطعاً 
لرحمه فليواصلهم قبل أن يواصل الله بالصيام 
فإن الله يتجاوز عن الذنب في حقه، ولكنه أوكل 

ذنوب العباد وحقوق العباد إلى نفسه.
 وإذا كان يوم القيامة يتجلى بفضله ويقول كما 

ورد فى الحديث الشريف : 
ةَ  اْلَجَنّ ِة  اْلَجَنّ أَْهُل  َدَخَل  اْلِقَياَمِة  َيْوُم  َكاَن  ﴿ِإذَا 
اْلَمَظاِلُم،  َعلَْيِهُم  اَلِّذيَن  َوبَِقَي  ارَ،  الَنّ اِر  الَنّ َوأَْهُل 
اْلَجْمِع  أَْه��َل  َيا  اْل��َع��ْرِش،  َتْحِت  ِم��ْن  ُمَناٍد  َن��اَدٰى 

 ﴾ َتَتارَُكوا اْلَمَظاِلَم َوَثَوابُكُْم َعلََيّ
من  مناٍد  ينادي   ( أخرى  رواي��ة  وأخبرملسو هيلع هللا ىلص  فى 
ا ما  ٍد أَمّ تحت العرش يوَم القيامة: َيا أَُمةَ ُمَحَمّ
ِبَعاُت  الَتّ َوبَِقَيِت  لكم  وهبته  فقد  ِقَبلَكم  لي  كان 

فَتَواَهبوها واْدخلوا الجنة برحمتي (
عباد  بين  والمسامحة  المصالحة  من  البد  إذاً 
رمضان  شهر  على  ندخل  حتى  المؤمنين  الله 

ونحن كما قال الله تعالي :
ِإْخَواًنا َعلَى  ْن ِغلٍّ  ﴿َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم مِّ

َتَقاِبِليَن﴾ )47الحجر(  ُسُرٍر مُّ
في  ما  نزعوا  إذا  إال  إخ��وان��اً  يكونون  ال  يعني 
 ... النزع  بعد  اآلية  ترتيب  صدورهم ألنها في 

أي بعد نزع ما في الصدور يصبحون إخوة: 
﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة﴾ )10الحجرات( 

 من هم؟
 هم الذين نزعوا ما في صدورهم من الغّل ومن 

البغضاء ومن األحقاد إلخوانهم المؤمنين .
ذلك هو االستعداد األمثل لشهر رمضان أخي 
يتقبل صيامنا  أن  لله  ال��دع��اء  ث��م  ال��ص��ي��ام   

وقيامنا .  

محة  لمسا ا و لحة لمصا ا
يا عباد الله!

د/ أحمد السيد   خديجة  حسن

حينما  األسعار  غلو  مع  بيت  كل  في  المشاكل  تكثر 
مع  الحياة  ضروريات  توفير  عن  األس��رة  رب  يعجز 

جنون األسعار الذي لم نشهد له مثيال من قبل
ويحتاج التعامل مع هذه األزمة إلى حكمة وتحمل

أن  والزوجة  ال��زوج  على  وجب  األم��ور  تستقر  ولكي 
يعين أحدهما اآلخر لتحمل مصاعب الحياة فال يكون 

كل منهما عونا للشيطان على صاحبه
فللزوجة أقول : اتق الله في زوجك إن كان ال يدخر 
تثقلي  العمل وتوفير حياة كريمة لكم فال  جهدا في 

عليه .
نفسه  عليه  فتهون  بالضعف  فيشعر  عليه  يشق  بما 
قد  حتى  أو  والسرقة  كالرشوة  بالمعصية  فيذلها 

ينتحر والعياذ بالله وهذا مشاهد
وقد تهون عليه أسرته فيكون الطالق وضياع األسرة

ولكن هوني عليه بقدر ما تستطيعين
وأنت أيها الزوج  إن الحكمة تقتضي توفيق الصرف 

مع الدخل بمعنى
ان كنت تدخن وجب عليك أن تتقي الله في أسرتك 

_ان كانت نفسك ال تهمك_ 
فأوالدك في حاجة أولى من "كيفك" 

وأيضا االستغناء عن بعض ما كنت تشتريه واستبداله 
بنوع أقل سعرا أو التقليل من الكميات الكبيرة بأصغر 

منها
بمرة  اكتِف  ثالثة  أو  مرتين  لحوما  تشتري  كنت  إن 

فلن تموت
أيها األحبة ،  لو طالعنا سيرة السلف الصالح ورأينا 
كيف كان طعامهم وثيابهم وأثاثهم لخجلنا من أنفسنا
وأن  فاحش  الغالء  وأن  األمور صعبة  أن  واللِه  أعلُم 

األم������ور خ���رج���ت عن 
السيطرة عند كثير من 

األسر
ونحن_ إذ نقول حسبنا 
الوكيل فيمن  الله ونعم 
حياتنا  علينا  ضيقوا 
وجشعهم  ب��ف��س��اده��م 
مع  نتعايش  أن  _الب��ّد 
زوجاتنا  ونعلم  األم���ر 
وأوالدن�������������ا ال���ص���ب���ر 

والتحمل فقد كانت الزوجة تقول لزوجها وهو ذاهب 
لتحصيل الرزق "اتِق الله فيها وال تطعمنا حراما فإنا 

نصبر على الجوع وال نصبر على النار".
 أسأل الله لي ولكم الثبات والصبر.

حالنا اليوم 

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

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

وآمن به . 
وفروعه  الدين  إليه في أصول  والتحاكم  تحكيمه  : هجر  والثالث 

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

أم��راض  جميع  في  به  ال��ت��داوي  و  االستشفاء  هجر   : والخامس 
القلوب وأدوائها ، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به ، 
وكل هذا داخل في قوله تعالى : ﴿ وقال الرسول يا رب إن قومي 
الهجر  بعض  كان  وإن  )الفرقان(3  القرآن مهجورا﴾  اتخذوا هذا 

أهون من بعض ...

أنواع هجر القرآن الكريم!

 قد بلغ من المسلمين في جميع بقاع األرض 
متى    : القائلين  أص��وات  ..وع��لَ��ت  مبلغ  كل 

نصر الله ؟ 
           : ال��ب��ق��رة  ف��ي س���ورة  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  يجيبهم 
يأتكم  ولّما  الجنة  تدخلوا  أن  حسبتم  ﴿أم 
البأساء  مّستهم  قبلكم  من  خلوا  الذين  مثل 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
الله  نصر  إن  أال  الله  نصر  متى  معه  آمنوا 

قريب﴾ 
بها  وج��ّل  عز  الله  وعدنا  التي  األفعال   **
وردت في اآلية الكريمة مؤّكدة بالقسم وبنون 

التوكيد) ليستخلفّنهم ( ، ) ليمكنّن لهم (  
 ) وليبدلّنهم (.. وفي هذا تثبيت وتأكيد لغوي 

لحدوث هذه األمور .. 
* وال ننسى أّن هذا الوعد من الله عز وجّل 
هو للمؤمنين بحّق .. ذوي األعمال الصالحة 
الذين يعملون ألجل دينهم وألجل إعالء كلمة 

الزمان   آخر  في  نحن    .. األرض  في  الحق 
والخالفة  بالنصر  المؤمنين  تعد  اآلية  وهذه 

إذاً فمن هم هؤالء المؤمنون المقصودون 
في قوله عز وجل ؟ 

نحن ، نعم نحن ، بإذن الله إن علَت أصواتنا 
حّس  له  يعود  ولن  الباطل  فسيزهق  بالخير 
وال خبر .. وهناك مبشرات تظهر في شباب 
ال��ذي س��اد عقول  ، رغ��م كل الضياع  األم��ة 
جديد  أم��ٍل  بصيص  هناك  أن  الشباب إال 
بإشراقة  يبّشر   .. لله  وال��ح��م��د  ظهر  ق��د 
الذين  أولئك  بأيدي  أيدينا  الفجر،  فلنضع 

يسعون في طريق النصر .. 
بنا   .. الحاالت  .. في جميع  آٍت  آٍت  النصر 
أنفسنا شرف  على  نضيع  فلَم   .. بسوانا  أو 

المساهمة في هذا النصر ؟ 
اللهم اجعلنا مّمن ُينَصر اإلسالم على أيديهم 

ربّنا وآتنا ما وعدَتنا إنَك ال تخلف الميعاد.

النصر  آٍت  في جميع الحاالت  بنا أو بسوانا! 
عنها  التي غفل  الطاعات  وأج��ّل   ، القربات  أعظم  من  إن 
ِإلى  ودعوتهم   ، للمسلمين  النصيحة  تقديم   : الغافلون 
الخير، وتعليم جاهلهم ، وتذكير غافلهم ، فِإن الدال على 
الخير كفاعله ، وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم 
من  نفعاً  وأبقى   ، أجراً  أعظم  والموعظة  النصيحة  يرون 

الصدقة .. 
 : الُقرضى  ِإلى  الله عنه  العزيز رضي  بن عبد  كتب عمر 

أما بعد 
فقد بلغني كتابك تعظني ، وتذكر ما هو لي حظ ، وعليك 
الموعظة  ِإن  أف��ض��ل األج���ر،  ب��ذل��ك  وق��د أص��ب��ت   ، ح��ق 
وأحسن   ،ً نفعا  وأبقى   ، أج��راً  أعظم  هي  بل   ، كالصدقة 
ذخراً ، وأوجب على المؤمن حقاً ...لكلمة يعظ بها الرجل 
أخاه ليزداد بها في هدى رغبة ، خير من مال يتصدق به 

عليه ، وِإن كان به ِإليه حاجة . 
تنال  مما  خير  الهدى  من  بموعظتك  أخ��وك  ي��درك  ولما 

بصدقتك من الدنيا.. 
ينجو  أن  من  ، خير  هلكة  بموعظتك من  رجل  ينجو  وألن 

بصدقتك من فقر. 

موعظة خير من صدقة

﴿أََلْم َتَرى َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثالً 
َبٍة أَْصلَُها  َبةً َكَشَجَرٍة َطيِّ َكِلَمةً َطيِّ

َماِء﴾  َثاِبٌتَوَفْرُعَها ِفي السَّ
ألم تعلم -أيها الرسول- كيف ضرب 

الله مثال لكلمة التوحيد )ال إله إال 
الله( بشجرة عظيمة، وهي النخلة، 
أصلها متمكن في األرض، وأعالها 

مرتفع علّوا نحو السماء؟
 )َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة 
ْت ِمْن َفْوِق األَرِْض َما َلَها ِمْن  اْجُتثَّ

َقَراٍر(
ومثل كلمة خبيثة -وهي كلمة الكفر- 

كشجرة خبيثة المأكل والمطعم، 
وهي شجرة الحنظل، اقتلعت من 

أعلى األرض؛ ألن عروقها قريبة من 
سطح األرض ما لها أصل ثابت، وال 
فرع صاعد، وكذلك الكافر ال ثبات 

له وال خير فيه، وال ُيْرَفع له عمل 
صالح إلى الله. فقد سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

مجموعة من الصحابة، فقال لهم: 
)أخبروني عن شيء من الشجر هو 
أشبه بالمسلم أو بالمؤمن، فخاض 
الناس في أنواع الشجر، وكان في 
القوم عبد الله بن عمر، وهم أن 
يقول: إنها النخلة، لكنه استحيا؛ 
لوجود من هم أكبر منه سناً في 
المجلس، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إنها 

النخلة(اآلن كيف نعمل بهذه اآلية ؟ 
إذاً علينا بالسنة الشريفة المّطهرة 

من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وهو»المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده« . 

رواه البخاري  . 
هنا يبين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  الجدير 

بلقب اإلسالم فخص اللسان واليد 
بالسالمة من شرهما دون باقي 
األعضاء ألن أكثر اإليذاء بهما 

وإن كان بغيرهما أيضا محرما: 
فالمسلم ليس بسّباب وال شتام، 

وال مغتاب والنمام، ال يأمر بمنكر 
وال ينهى عن معروف، وال يكذب 

على الناس، وال يغرر بهم، وال يقول 
بغير علم، وال يحرك لسانه سخرية 
بأحد، بل لسانه حلو، ال يصدر منه 
للناس إال الخير والمسلم ال يؤذي 

الناس بيده، فال يقلع زرعهم أو يسم 
حيوانهم أو يهدم بنيانهم أو يغير 
حدودهم، أو يضربهم، أو يقتلهم، 
أو يستلب أموالهم، أو يكتب بيده 

في أعراضهم، والحط من كرامتهم، 
والتضليل لهم، أو يعين عليهم 

عدوهم، أو يحرش الظلمة بهم، بل 
يده شريفة نزيهة، ال تعمل إال الخير، 

وال تخط إال الحق، ومن الخير إذا 
المطلوب األدب في اللسان قبل كل 

شيء
والله المستعان. 

شيء من الشجر هو أشبه بالمسلم...!

 كتب معاوية بن أبي سفيان إلى 
مروان بن الحكم:  

"وإّنما الوالي كالّراعي لغنمٍة، فإذا 
رفق بها بقيت معه، وإذا كان لها ذئباً 

فمن يحوطها بعده؟!
وقال رجل ألحد الحكام الصالحين: 

لم ال تغلق الباب وتعقد عليه 
الحجاب؟

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

وقيل: َمن َسلََب ِنْعمةَ غيرِه َسلََب 
نعَمَتُه غيُرُه.

قال أحد الحكام: إني ألستحي أن 
أظلم من ال يجد عليَّ ناصراً إال الله.

ــــور  األم والة  لــيــت 
يقرؤون هذا!
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 Il paesaggIoالمنظر الطبيعي للّقطة السينمائية في الشعر الشعبي الليبي
 ■    د :: نور الدين الورفلي

أغاني الرحى عبارات عفوية وقصيرة 

س��أت��ح��دث ع��ن ال��م��ن��ظ��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي ف��ي ال��ف��ض��اء، 
الشعبي  شعرنا  من  أبيات  على  وسأتكئ  بطريقتي، 
شعر  من  قيل  ما  ألن  أيضاً،  بطريقتي  ل��ه،  كنماذج 
موضوع  في  األول��ى  بالدرجة  يهمني  محلي،  شعبي 
المنظر الطبيعي Il paesaggio، إضافة إلى أنني 
ولم  المحلي،  الفيلم  في  عنه  أتحدث  أن  يجب  كان 
أجد سينما أصالً، ولم يصادفني في الشعر الفصيح 
الشاعر  هنا عند هذا  لكنني وجدته  أيضاً،  المحلي 
الشعبي، وغيره من الشعراء المحليين وهم كثر، وكنت 
عند  الشعر  حالة  عن  تحدثت  قد  سابقة  مقالة  في 

بعضهم.
ماذا يحصل في المنظر؟

 الواقع أنه ال يشير بأي حال من األحوال إلى المشهد، 
وال يدل عليه، وال عالقة له كالمياً بالمشهد، إذا أردنا 
إلى  أو  أصولها،  إل��ى  وردِّه��ا  االصطالحات  تفكيك 
أولئك الذين بحثوا في المنظر والمشهد قبلنا وكلهم 

من علماء الغرب على كل حال.
ال�  يعني  اإليطالية،  الالتينية  في  الطبيعي،  المنظر 
Paesaggio، فيما المشهد في اللغة نفسها أيضاً، 
رباني  جمالي  بمنظر  يختص  األول   ،Scena يعني 

يتدخل  ولم  ُي��رى،  وال  يرى  الذي  مخرجه هو خالقه 
فيه اإلنسان، فيما المشهد يقصد به ما هو موجود 
إنسان  من  بتدخل  اللقطات،  من  إطار مجموعة  في 
في  أم��ا  السينما،  عن  تحدثنا  ما  إذا  ه��ذا  مخرج، 
الفنون التشكيلية مثالً، فإن األمر مختلف على الرغم 
التشكيلية  اللوحة  وتدخل  فيه،  الرسام  تدخل  من 
من  واالستفادة  أيضاً،  ملحوظ  بشكل  السينما  في 
إمكانيات التشكيل في السينما بالطرق المتداولة في 
كال الحقلين الفنيين، وهذا كالم يعيه المتخصصون 

جيداً.
أنواع  أقرب  هي  الشعبي،  للشعر  الوجدانية  الحالة 
الطبيعي،  المنظر  القادرة على رصد حالة  الوجدان 
الرغم  على  التشكيلية،  الفنون  أو  السينما  إلى  منها 
من خالل  المعنى  إنتاج  في  الحقلين  كال  براعة  من 

المنظر الطبيعي.
لن أذهب بعيداً، وسأختزل الكالم بالدخول مباشرة 
عنها،  بإيجاز  والتحدث  الصغيرة،  العينة  هذه  إلى 
وتساءلت  الطبيعي،  المنظر  مع  تفاعلت  أنها  وكيف 
وخلو  الهجرة  أس��ب��اب  ع��ن  كبير،  وج��دان��ي  بفيض 
المكان، وتحول الفضاء الذي كان يعج بالجمال، إلى 

مجرد عدم.
األوائل، من  المحليون  أبدع شعراؤنا 
مسألة  في  تحديداً،  الرومانتيكيين 
ط��رح��ه��م ل��ح��ال��ة ال��م��ك��ان ب��ال��ذات، 
في  يدخلون  عبرها  التي  والكيفية 
إلى  تدريجياً  يتحولون  ثم  المنظر، 
وكان  المشهد،  مفاصل  على  اللعب 
ل��ق��درات��ه��م اإلب���داع���ي���ة، إم��ك��ان��ي��ات 
التخييل،  في  النظير  منقطعة  هائلة 
في موضوعة >التشظي<  خصوصاً 
التقطيع،  لنقل  أو   Frammento
والذي ال أقصد به هنا المونتاج، ألن 
ذلك االصطالح شيء آخر مغاير عن 
الكالم  مفاصل  في  ليس  التشظي، 
بمنظره  المكان  يصفون  حين  فقط 
الطبيعي، كحالة عاطفية، و لكن وهذا 
لوقوع  التمهيد  على  قدرتهم  المهم، 
وتقويضهم  اخ��ت��زال��ه��م  ث��م  ال��ح��دث، 
للزمن، يطرحون دوالهم على اختالف 
جماد،  أو  حيوان  أو  بشر  أجناسها، 

و   Segnificanza بالمدلول،  المكان  يحيطون  ثم 
أنها في  يقال عنها  أقل ما  بالرموز، رموز  يشحنونه 
منتهى الوضوح المعقد، إليكم هذه األبيات من شعرنا 
اإليطالي  االحتالل  إثر  الغربي،  الجبل  في  الشعبي 

مباشرة، وهي هنا قادرة.
المعنى  م��ن  طبقات  خلق  على  ملحوظ  ه��و  كما   
والمعزى والمبنى، استطاع الشاعر عبرها ومن خالل 
الوجدان  حالة  يترجم  أن  الطبيعي  المنظر  تداعي 
بكل ما أوتي من دفق مشاعر، أظهر فيه رومانسيته 
غير المعهودة عند غيره، حيث جاء بنمط شعري من 
الشعر اإليقاعي المموسق، بتكنيك ما يسمى بالمثلث 
في  شعراؤنا  أيضاً  به  يشتهر  وهو شعر  والمخمس، 
العقيلة  معتقل  قصيدة  مثل  الحبيب،  الليبي  الشرق 
لها  سننوه  ال��ت��ي  ب��وح��وي��ش،  رج��ب  الفحل  للشاعر 
بدراسة أخرى، فيما يخص شحن اإلشارات بالدوال، 
وبعد  القبيلة  وحبس  العقيلة  دار  غير  مرض  )مابي 
الجبا عن بالد الوصيلة(، وهي على نمط المسدس، 
بموسيقى  يتحرك  شعر  أي  اإليقاعية،  الناحية  من 
مؤثراته الكالمية والصوتية، الواقع أنا هنا كما ذكرت 
تكون  تكاد  أخ��رى  قصيدة  إلى  اإلش��ارة  بصدد  آنفاً 
مجهولة، بالنسبة للشرق، في الوقت الذي يعرف كل 
أن  وتكاد  حويش،  أبو  رجب  الشاعر  قصيدة  الغرب 
تكون محفوظة على ألسنة الجميع، سأدخل في النص 
يحتوي  ال  أن  بمكان  الروعة  من  نص  وهو  مباشرة، 
أرضية  كرة  فيه  يحتوي  ال��ذي  بالقدر  فقط،  مكانه 
بأسرها تدور على أحداثها، محمد الحامدي، شاعر 
رقيق إلى حد الرهافة والهشاشة وما يميز رقته أن 
خفة شعره، مشحونة بالقول البديع والثقيل جداً أي 
المحمل بالمغزى مع إظهار جماليات المكان وحزنه 
العميق، نظراً لتطريزه بالمعاني والعالمات األيقونية:

نبكي على نجع راحت أوالده
أهل السيادة

طرده الجدب رحله من بالده
انغني على نجع خوتي تفرق

غرب وشرق
وال ِكن ال لهد في الطرافي ومرق

و نشنش و عّرق
وال ِكن ال ضرب في العدم بالمطّرق

وكبرت انواده**
وعام السنى ما هوش عام حصاده.

خوتي  نجع  على  انغني 
توارى

وخش الجفارة
من  رحله  الجدب  ط��رده 

اوكاره
ح����كّ����رت*** م���ا ق��اب��ل 

الضي ناره
برقبة ازياده

ب����رب����ش����ت****   <<
ك��ان��ون��ه��م م��ي��ت ارم����اده 

.>>
بطى قفلكم ما بلغ بوعجيلة

قدا وين كيله
ولذناه شط النخل بالطويله*****

بنلقاش عيلة
وننشد على وصف طير القتيلة*

 * وال كن يعني )كما لو لم يكن أصالً(.
** كبرت انواده أي تراكم خيره من الحصاد، والنود 

في الشعبي هو الكمية التي يقوم الفرد بحصدها.
في  النظر  دق��ق��ت  بمعنى  بالشعبي  ح��كّ��رت   ***

المكان، أو في المنظر الذي أمامي.
**** بربشت أي قلّبت الرماد، والمقصود هنا مكان 
النار، وسيالحظ القارئ المتفاعل أو القارئ المساند، 

مدى الوجع المسكون في هذا البيت بالذات.
الوارف  النخيل  أي  بالطويلة،  النخل  شط   *****
لمدينة  المحاذية  الطويلة  منطقة  ف��ي  والمتكاثر 
عواصم  من  والعجيالت  طرابلس،  غرب  العجيالت 
المنطقة الغربية وأكثرها خضرة، ولعل مرد التسمية، 
المعروف  الصالح  الولي  أبوعجيلة  إلى سيدي  نسبة 

دفين هذه المدينة الجميلة.
 وتشتهر هذه المنطقة من الطويلة إلى مدينة الجميل 
ورقدالين مروراً بالعجيالت وزواره، بأنواع فاخرة من 
الكروم والتين والزيتون، وأغلبه ينمو بال ري صناعي، 
من  فترة  في  الماء  وخير  المطر  وفرة  على  معتمداً 
مباركة  تزل  لم  األراض��ي  هذه  أن  والواقع  الفترات، 

وطيبة وتجود بالخير إلى يومنا هذا.
الحامدي،  عبدالرحمن  بن  للشاعر محمد  القصيدة 
الصديق  بها  زودن��ي  الزمان،  من  ونيف  قرن  عمرها 
الشاعر ضو ربيع الحامدي ، وهو أيضاً شاعر جميل 

ورقيق له مني أعطر التحايا القلبية.

الشتاي ) فتاح العبيدي (
وايش اللي انظرنها منك ..

ياالقديم ابها يطرنك
نجري ياالقديم عليها ..

خربة جت منك نبيها
تواروا وين اصحاب الراي ..

نظر خلولي دوب اخطاي
خلك ياالقديم ابجاوي ..

ماتبقي تجرح وتداوي
السالم  عبد   ( الشتاي 

المهشهش (
كل اشبوب بذرنا تحته ..

غير العقل امالطش بخته ..
جهوة يالنظار عطني ..

ماانتفقد روحي كني
ماتن موت اقريب منك ..

مابيت تساولهن كنك
عقلي بين غالك ومره ..

يردح كي غربال الحرة
عيني من غادي امخلوقة ..

كل امرار جديد تذوقه
الشتاي .. عادل اليتيمي

بايعني غالي في سوقه ...
بيعة سراق لمسروقة

يابوا  ما  ايجوني  اليقظ  في 
هااللي في نومي ماغابوا

حتي كان الخاطر ميس ..
ديما عنده فال كويس

حتي كان عزيز جفاني ..
مانشحت قدري بلساني

متفرقات من الشتاوي 

وع��ب��ارات  كبيرة  مضامين  تحمل  وه��ي 
صادقه ألنها 

تكون عفوية وقصيرة 
وبالتالي تكون ذات مدلول واضح يحمل 

معنى وهدفا كبيرا. 
يتم التعبير عنه بأبسط الكلمات وأسهل 

الجمل المختارة
من ثقافة الزمن وموروث األجداد 

فأغاني الرحى هي لون مميز يختلف عن 
غيره من األغاني الشعبية  كلمات ووزنا 

ومعاٍن وموضوعا 
أو  ب��األخ  يتغنى  أغلبها  أن  ن��رى  كنا  وإن 

باألم ونادرا بالحبيب 
واض��ح��ة ألن طحن  ورم��زي��ة  ف��ي خجل 

الحبوب 
المرأة من  انتهاء  بالليل عند  يكون عادة 

جميع أعباء المنزل
ولغرض تجهيز وجبات اليوم التالي 

أغ���ان���ي ال����رح����ى... ش��ع��ر ت��خ��ت��ص به 
المرأة  فيه  تشكو  ويخصها...  المرأة... 

التي  للرحى  وأمانيها  وأحالمها  همها 
تدور

مثلها لتطحن كما تطحنها األيام...
دايا   واّحيه ماحّر   ... ريقي  مامّر  إّخيه   
من  ع��دو  ظهر  حبيبي...  حسبته  واللي 

ورايا 
 يا ميمتي يا وديده.... يا غالية ما تهوني 
تشيع  ب��ع��ي��ده....ل��م��ن��ي  عليا  ....ج��ي��ت��ي 

عيوني .... يا حاسه اللي انحسه .....
ياساهرة الليل دوني 

ما  نخبرك   ... نشاكيك  ل��و  ميمتي  ي��ا   
طرالي ... 

وانسهرك   .... نبكيك  عيوني  نسقط 
ليالي 

بيتها  وم��ن   .... ام��ي  ق��ال  من  يا سعد   
واجباته ....

تاريك يا االم جنة ... يا تعس من فارقاته 
بوها  بال  وجامع   ... مهدوم  االم  بيت   

خالي .....
..... يصفى  بال خوي مقسوم  اال  ورزق 

قليل اللمالي 
 يا خوي كانك وخي ... انت الراي وانا 

الدباره ....
غالي  ...ح��ت��ى  النساوين  وخ��ي  .ك��ان��ك 

خساره 
في  غاليه  ي��ا   ... ودي���ده  ي��ا  ميمتي  ي��ا   

الضماير .....
سوال النبي والعقيده... تعاللنا يوم زاير
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6 طرق لجعل هاتفك القديم يبدو جديًدا كالجديد 

جوجل "أكثر صرامة" ضد التطرف

مفهوم األلعاب الرقمية التعليمية: 
القائم على مجموعة  التعلم  شكل من أشكال 
التي  المخططة  واإلج����راءات  الخطوات  من 
خالل  م��ن  الكمبيوتر،  على  المتعلم  يؤديها 
االلتزام بقواعد معينة لتحقيق هدف تعليمي 
محدد فى إطار تنافسي وممتع، وهو نوع من 
له حرية  ويتيح   ، المتعلم  يتمركز حول  التعلم 
البيئة  داخ��ل  بفاعلية  والتجربه  االستكشاف 

التعليمية. 

 األلعاب الرقمية 

مصطلحات يهمك أن تعرفها

كوابل  أن  على  أوال  لنتفق 
متشابها  ليست  اإلي��ث��رن��ت 
ق��درة  بحسب  تختلف  وه��ي 
البيانات  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ل 
فيها ونستطيع أن نفرق بينها 
التصنيفات  بعض  من خالل 
ال��ع��ال��م��ي��ة  أو م��اي��ع��رف بي 
صدر  والتى   Categories
منها حتى اآلن 7 تصنيفات 
وهي مدخلك لكيفية أختيار 
للعمل  ال��م��ن��اس��ب  ال��ك��ب��ل 
اك��ت��ف��ي بعرض  ل��ن  وس����وف 
فقط  األي��ث��رن��ت  تصنيفات 
ب��ل س��وف أق���وم ب��ع��رض كل 
العامة  للفائدة  التصنيفات 

وأقدم  أول  لكلمة Categories وهو  نوع منها CAT 1 وهي أختصار  إلى أستخدام كل  مع األشارة 
ISDN �تصنيف وغير متعلق بتقنية األيثرنت وهو يستخدم عادة في كوابل الهاتف وخطوط ال

ال�  في شبكات  وأستخدامه محصور  األيثرنت  بتقنية  متعلق  غير  أيضا  هو  الثاني  التصنيف   CAT 2
MHz 1 وتصل سرعته القصوى إلى 4 ميغا بت في الثانية وبتردد Token Ring

CAT 3 وهو أول كوابل اإليثرنت وسرعته تصل إلى 10 ميغا بت وبدأ استخدامه في بداية التسعينات 
ولكن توقف أستخدامه في الشبكات بعد ظهور CAT 5 ولينحصر أستخدامه اآلن في األتصاالت عبر 

MHz 16 وبتردد وصل إلى VoIP telephone االيبي أو مايعرف بي
CAT 4 هذا التصنيف أيضا يتبع شبكات ال� Token Ringوهو عبارة عن أربع أزواج من األسالك 

MHz 20 وتصل سرعة النقل إلى 16 ميغا بت وبتردد
CAT 5 قام هذه النوع من الكوابل بأحداث نقله نوعية في الشبكات بتوفيره سرعة كبيرة مقارنة بأقرانه 
السابقين والتى وصلت إلى 100 ميغا بت وهو يعمل مع تقنية اإليثرنت ويصلح لكي يعمل مع تقنية نقل 

ATM �وال TokenRing�الصوت وال
CAT 5e كما واضح من األسم يعد هذا التصنيف شكل متقدم عن ال� CAT 5 ومايميزه هو دعمه لي 

MHz 125 وبتردد وصل إلىGigabyte Ethernet
CAT 5e وسرعته تصل إلى ضعف سرعة Gigabyte Ethernet هو التصنيف الرسمي لي CAT 6

MHz 250 وبتردد وصل إلى
 10Gigabyte ال���  لدعم  الضعف  إل��ى  وص��ل  وب��ت��ردد  السابق  من  مطور  تصنيف  أيضا   CAT 6a

MH 500 أي حوالي Ethernet
CAT 7 وهو التصنيف الرسمي لي 10Gigabyte Ethernet وبتردد تجاوز التصنيف السابق ليصل 

إلى MHz 600 وقد تم عزل كل زوج من األسالك عن اآلخر بشكل كامل كما هو موضح بالصورة
إل��ى  ت��ص��ل  ال��ت��ى  ال��س��رع��ات  ل��دع��م  ال��س��اب��ق  م��ط��ور ع��ن  CAT 7a تصنيف   ( 1000MHz

.100Gigabyte Ethernet

EthErnEt  CablEs كوابل االيترنت. أنواعها  
و مميزتها  و سرعاته

:IP Address -.....أي بي أدرس  
ال��ع��ب��ارة  م��ن  م��أخ��وذ  شهير  مصطلح  ه��و 
Internet Protocol Address هو رقم 
يعبر عن عنوان الجهاز على الشبكة، بحيث 
يكون لكل جهاز عنوان خاص به على الشبكة 
مع  التواصل  من  المختلفة  األجهزة  لتتمكن 

بعضها البعض عبر هذا العنوان بسهولة

قم بتغيير البطارية
شيء معروف بطبيعته بعد مرور فترة من استخدامك للهاتف تقل كفاءة البطارية المثالية ألسباب كثيرة جداً، 
الهاتف هو كثرة حاجته للشحن كل مدة قصيرة أو تفريغ الشحن بشكل  ربما واحدة من أسباب تخلصك من 
من  وغيرها  تستخدمه  لم  وإن  مستمر حتى 
األمور السلبية تؤثر فى ابتعادك عن الهاتف 
والتفكير في شراء آخر جديد. لكن لماذا ال 
أتحدث   - أصلية  بطارية جديدة  له  تشتري 
عن بطاريات هواتف القابلة لإلزالة - فهذا 
باستخدام  مجدداً  تستمتع  سيجعلك  األم��ر 
الهاتف لفترة طويلة وأيضاً ال تنسى مراجعة 
مقال الكاتب المميز أحمد حسين احذر من 
لبطارية هاتفك بحيث  القاتلة  األخطاء  هذه 
وتحافظ  الجديدة  البطارية  بتلك  تهتم  تبدأ 
فترة  عمرها  ليدوم  المستطاع  بقدر  عليها 

أطول.

ستنفذ  أنها  أللفابت،  التابعة  غوغل  شركة  أك��دت 
أي محتوى  لتحديد وحذف  اإلج��راءات  المزيد من 
إرهابي يحض على العنف أو التطرف على منصتها 

لمشاركة المقاطع المصورة يوتيوب.
أكثر صرامة  موقفا  ستتخذ  أنها  وأوضحت غوغل، 
محتوى  على  تحتوي  التي  المصورة  المقاطع  تجاه 
متعصب، أو تستخدم الدين في التحريض من خالل 
إصدار تحذير وعدم تزكيتها للحصول على إعجاب 
بصورة  السياسات  تنتهك  لم  إذا  حتى  المستخدم، 
واضحة.وفضال عن ذلك، ستوظف الشركة المزيد 
من الموارد الهندسية وستزيد استخدام التكنولوجيا 

للمساعدة في تحديد المقاطع المصورة المتطرفة.
ليحددوا  محتوى  مصنفي  بتدريب  الشركة  وستقوم 

سريعا مثل هذا المحتوى والقيام بحذفه.
وذكر كنت ووكر، المستشار العام لغوغل "في الوقت 
م��دار سنوات  وآخ��رون على  فيه نحن  ال��ذي عملنا 
سياساتنا،  ينتهك  ال��ذي  المحتوى  وح��ذف  لتحديد 
فإن الحقيقة المزعجة هي أننا كصناعة ينبغي أن 

نعترف أننا نحتاج إلى عمل المزيد اآلن".
جماعات  مع  تعاونها  ستوسع  إنها  وأوردت غوغل 
قد  ال���ذي  ال��م��ح��ت��وى  لتحديد  ال��ت��ط��رف  مكافحة 

يستخدم لتجنيد متشددين.

عشاقها،  لدى  كبيرا  فضوال  "آيفون"  هواتف  تثير 
تنتشر  األس��واق،  في  رسمي  بشكل  فقبل طرحها 
الشائعات بشكل كبير، بشأن ما ستحمله من مزايا 
ومستجدات.وبحسب شاب صيني عمل 6 أسابيع 
الشركة  فإن  شنغهاي،  بمدينة  "أب��ل"،  مصنع  في 
األميركية تتخذ إجراءات بالغة الدقة حتى تضمن 

عدم تسرب أي شيء يخص هواتفها الجديدة.
من  جامعة  خريج  وه��و  زي��ن��غ،  ديجيانع  وي��وض��ح 
يستطيعون  ال  ال��م��ص��ن��ع  ع��م��ال  أن  ن��ي��وي��ورك، 
التقاط أي صورة لألجهزة التي يقومون بتصنيعها، 

وفق ما نقل "بيزنس إنسايدر".
"أبل"  مصنع  عمال  فإن  نفسه،  المصدر  وبحسب 

يجري تجريدهم من الهواتف الذكية قبل الدخول، 
كما يخضعون لتفتيش صارم، إذ ال يتمكن إال كبار 

موظفي اإلدارة من اصطحاب الهواتف معهم.
وشارك الشاب الصيني في تصنيع هواتف "آيفون 
6 إس"، في وقت كان العمل قد بدأ في تلك الفترة، 

على إنتاج هواتف "آيفون 7".
وأكد زينغ، أن ستارا كبيرا كان يفصل المجموعتين، 
األمر الذي جعل مصنعي "آيفون 6 إس"، ال يعلمون 

شيئا عن إنتاج "آيفون 7".
العمال  من  "أبل" ضبط عددا  أن مصنع  وأضاف 
وبلغ  "آيفون"،  هواتف  يخرجوا  أن  حاولوا  الذين 

األمر حد إرسالهم للشرطة.

كيف تحمي آبل أسرار "آيفون"؟
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الّرقة أيتها السماء
نعيش  حلب  ف��ي  كنا  الماضي  رمضاننا  ف��ي 
رمضان..نصوم  طقوس  من  كطقس  الحرب 
قذائف  من  كومة  على  مجزرة..ونفطر  على 

وبراميل..
نعّد على أصابع الوقت المشغول بالتعب أسماء 

الراحلين والمصابين والمغيبين..
وها نحن نفعل األمر نفسه..

يغتالون  حيث  منا..هناك  ال��ش��رق  ف��ي  ولكن 
الرِّقة والحّب والحياة كلهاً ألف مّرة 
بألف لون وألف طريقة في الّرقة..

من  الخالص؟وهل  بدعاء  ترفع  أكف  من  فهل 
سماء تستجيب قريباً؟!

يارب الّرقة نسألك الرحمة.

دد
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نجالء المسالتيرؤى

 مني الدوكالي

خليل الحاسي

الشاعرة غفران طحان-سوريا

عثمان التوهامي 

سانحة

أيهما أطول عمراً؟

1
م���ن  ك�����������ان   
أن  المفترض 
الكتابة  تمنحنا 
ال�����ح�����ري�����ة ، 
حرية  ولكنها 
ن�����اق�����ص�����ة و 

منقوصة ، بل و تنكأ جرحك بالقيود 
المتربصة ، أينما توجهت و سطرت 
ش��رراً  تقدحان  عينان  ثمة   ، حرفاً 
فينا  المجاز  غلب   ، بمخارج حرفك 
، دون أن  و معنا ، و أنهكناه ترقيعاً 
يشفي غليل أفكار تموج وتموج ، حتى 

تفتر ، و تمتنع عن الكالم. 
 2 

سامويل  أن  س��ي  ب��ي  ال��ب��ي  ذك���رت 
ويست ، باحث و طبيب نفسي ، افتتح 
بهلسنقبورج بالسويد متحفه الشهير 
يحتوي  ال��ذي  و   ،، الفشل  بمتحف 

منتجات محكوم عليها بالفشل 
بشركة  معنونة  ل��زان��ي��ا  ك��ش��رائ��ح   (
،،،،،و   ) األسنان  لمعجون  كولجيت 
ي��ق��ول ع��ن ذل���ك ؛ إن���ه س��ئ��م ع��ب��ادة 
وجهة  م��ن  بينما   ، للنجاح  ال��ن��اس 
يتطلب  ال��ذي  الفشل هو  أن   ، نظره 
االحتفاء ، ألنه متفرد و متميز بدفعه 
للشخص لدروب االبتكار و اإلبداع ، 
التعلم  في  تكمن  الحقيقية  والمهارة 
ألفكار  لنصل  الفشل   تداعيات  من 
ال��ن��ج��اح��ات  ن��ج��ت��ر  أن  ،ال  ج��دي��دة 

المتكررة دون مهارة !
3
تركت أحمر الشفاه

كي ال أكون 
ذكرى القميص المضرج 

فحشرت في علبة صغيرة
ترسم أحالم األطفال .

أيهما أطول عمراً اإلنسان أم القانون؟ 
تأسيس  و  لبناء  األف��ض��ل  ه��و  م��ا  و  ؟ 
أم قوة و شخصية  القانون  ال��دول قوة 

األشخاص ؟ 
و  بنائها  ف��ي  ال���دول  بعض  اع��ت��م��دت 
تركيبها على قوة و شخصية و كاريزما 
فرد  شخص  ف��ي  تركيزها  و  ال��ق��ي��ادة 

واحد .
 بحيث يكون الجميع داخل الدولة من 
موظفين و غيرهم يخافون أو يخشون 

الزعيم األوحد .
ب��ح��ي��ث ي��س��ع��ى ال��ج��م��ي��ع إلرض���ائ���ه و 
أو  فعل  أو  ق��ال  مهما  وراءه  االنسياق 
أفكاره  و  دستور  كالمه  ألن   ، منه  بدا 
يديه ال  بين  الباطل من  يأتيه  إلهام ال 

من خلفه ..
و ترتبط الدولة ارتباطا وثيقاً بالفرد و 

تدور معه وجوداً و عدماً .. 
بفقدان  تنهار  و  ال��دول��ة  تنتهي  حيث 
الشخص أو تالشي الكاريزما منه بفعل 

العمر .
األعمار  متوسط  أن  معلوم  هو  كما  و 
لدى األشخاص يكون تقريبا 60 عاماً 
السلطة عن عمر  الشخص  و يستلم   ،
فإن  بالتالي  و   ، تقدير  أقل  على   25
متوسط عمر دولة األفراد يكون تقريباً 

35 سنة !!!
أما دولة القانون و الدستور ، فالجميع 
ال��ق��ان��ون و يسعى  ي��خ��اف م��ن  ف��ي��ه��ا 

لتطبيقه.
المبنية  و  المؤسسية  الحركة  تكون  و   
ع��ل��ى اح���ت���رام ال��ق��ان��ون و م��ؤس��س��ات 
الدولة  للحراك في  الدافع  الدولة هي 
و  قوانينها  تطوير  الدولة  تستطيع  و   ،
العام  تشريعاتها بما يتالءم مع الوضع 
و  الشعب  بين  االجتماعي  العقد  وفق 

اإلدارة ) الحكومة (

أيُتها الُمعجب�ةُ الُمبتِدئ�ةُ الصغي�رة..
ال ي�غ�رَنّ�ِك الب�ري�ق..

ن��ح�����ُن ن��ت��ح�����دُث ع�����ن ال��ج��م�����اِل وع�ن 
الفضائ�ِل كثي�ًرا،

إيق�اٍع  عل�ى  الكلم�اِت  رَْص�����َف  نجي�ُد 
وَنَغ�ْم،

القل�وَب  يستمي�ُل  م�ا  اختي�ارَ  نجي�ُد 
والعق�ول،

أوساطن�ا  يستثن�ي  ال  الفس�اد  لك�ّن 
األدبي�ة.

الكَ�ِذُب بال�ّذات.

شهد العسلصورة وحكاية

خلية  من  ليس  وهو  )ِقْير(..  محلياً  نسّميه  العسل..  شهد 
الصناديق.. بل شمع طبيعي.. نسّميه )عسل جبح(.. قطفناه 

من إحدى المغارات في جنوب الجبل األخضر.

صنفت هذه الصورة كأفضل صورة في تاريخ األطباء ، هي للدكتور البولندي “زبينيو ريليغا ” بعد 
عملية زراعة قلب استمرت 23 ساعة ، الصورة التقطت عام 1987 بعد عملية طويلة مدتها 
23 ساعة ، و مما يميز الصورة إظهار الطبيب ينتظر بجانب المريض وال ينظر إلى الكاميرا بل 
إلى شاشة على يمينه لمراقبة وضع مريضه كما تظهر إحدى الممرضات منهكة من شدة التعب و 
نائمة على األرض في الزاوية اليمنى للصورة ، ومن المفارقات العجيبة أن المريض الذي أجريت 
له العملية عاش طويالً بينما مات الطبيب البولندي قبله ، يذكر أن هذه الصورة تم اختيارها 

كواحدة من أفضل 100 صورة في تاريخ ناشيونال جيوغرافيك .

الفنان أحمد يوسف عقيلة 

ُحزًنا  الحنين  يترك  الشوق.  أثر  له  كان  لو  مما  إشاقة  أشّد  الحنيُن   
مترًفا علينا، يجعلنا نحمل زلَّة التذكُّر بخفٍة ومرح، الحنين رغبة دفينة 

ال اسم لها.
يكفيك من الحب القديم الحنين، يكفيك من الوطن الذي لن تستعيده 

لألبد الحنين. 
مدينتك  أزق��ة  مع  المتوائمة  الالطمة  المنفى  مدن  أزق��ة  من  ويكفيك 

ا سواه.  الحنين، األخير يكتفي بنفسه عمَّ
ن انتباهة الذاكرة،  ة مباغتة، تتحيَّ نحُن ال نختار أن َنِحن، للحنين زمنيَّ

ر. عندما ُيومض قادحها في ُظلمة السؤال السِّ
األلم  بسكينة  تتربص  أوج��اعٌ  ش��اءت،  أنَّى  رحالها  تحط  غيمة  الحنين 
غير  بطريقة  المكشوف  العالم  لهذا  نمنحها  ابتسامة  كل  في  الرابض 

مسؤولة.

سطوة الحنين
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ح��دث��ن��ي ق��ب��ل أي���ام 
أح�������د ال���اع���ب���ي���ن 
دوري  ب��أن  القدامى 
منذ  ليبيا  في  الكرة 
إن��ط��اق��ت��ه ف��ي ع��ام 
يومنا  وح��ت��ى   ،  64
تنظيم  يتم  ل��م  ه��ذا 
م��ث��ال��ي  ك����رة  دوري 

لجان  وطبقت   ، مواعيده  على  حافظ 
بحذافيرها  والقوانين  اللوائح  مسابقاته 
في  المتعاقبة  الكرة  ات��ح��ادات  وفشلت 
المحلية  كرتنا  لتطوير  فعالة  مساهمة 
يقول  ال��ق��دي��م  ال��اع��ب  ذل��ك  وأردف   ،
ك��ان سببه ضعف  هو  التخبط   ه��ذا   ..
السابقة   الكرة  اتحادات  ولجان  ادارات 
فرقنا  نتائج  على   سلباً  أنعكس  التي 
مشاركاتها  خ��ال  الوطنية  ومنتخباتنا 
تتويجها  الخارجية من خال فشلها في 
بأى بطولة عربية أو أفريقية ، حتى صار 
منتخبنا الوطني الوحيد الذي لم يتذوق 
بل   ، والقارية  العربية  البطوالت  طعم 
ولم يتمكن حتى من التأهل إلى نهائيات 
 .. الجوار  ب��دول  إس��وة  العالمية  الكأس 
المختصر المفيد قاعدين نصرفوا  في 
والنتيجة   ، كرة  موسم  كل  في  المايين 
من  أستخاصه  م��اح��اول��ت  ه��ذا  صفر 
وال��ذي  ال��ق��دي��م  ال��دول��ي  ح��دي��ث العبنا 
ومن   ، المحلية  أنديتنا  أكبر  ف��ي  لعب 
م��ن��ظ��ور صحفي أض���ع س��ب��ب اإلخ��ف��اق 
اإلداري  الضعف   ف��ي  يتمثل  الرئيسي 
من  أغلب  أهلية  وع��دم  االول��ي  بالدرجة 
بدرجة  غيرمهنيين  بأنهم  تسييرها  تولو 
اح��ت��راف��ي��ة ، ي��ق��دم��ون ك��ل م��اه��و جديد 
الرياضية  اإلدارة  ع��ال��م  ف��ي  وم��ت��ط��ور 
المعاهد  ف��ي  ي��درس  علم  أصبح  ال��ذي 
والكليات الجامعية يمكن القول بأن وراء 
أي عمل ناجح قيادة واعية تعرف جيدا 
لحاضرالعمل  واس��ع  بأفق  تخطط  كيف 
و  المعضات  تواجه  وكيف   ، ومستقبله 
المشاكل طوال الموسم و أثناء المسابقات 
و اآلخر. وعليه  الحين  بين  تبرز  التي  و 
اإلداري  التفكير  ف��ي  االنسجام  ينبغي 
، وال��ري��اض��ي ،وألخ���اق���ي ،وم��ح��اس��ب��ة 
النفس ، والتشاور ،وتقبل النقد ،والوالء 
ال��ذي  ال��ري��اض��ي��ة  للمؤسسة  ال���ص���ادق 
يمثلها  ، وتقديم المصلحة العليا للنادي 
ألتزم  اذا  و   ، الشخصية  المصلحة  على 
اإلداري بهذه األسس سيرتفع بنفسه دون 
ال��ذي  ه��و  عمله  ألن  أح��د  م��ن  مساعدة 
وكلما  وكفاءته.   ، وأنجازاته   ، له  يشهد 
كان اإلداري متعلما ،ومتسلحا بالشهادات 
كان  دورات متخصصة  ، ومتحصل على 
أفضل له ، و هنا ال بد من اإلشارة الى أن 
النجاح دائما يأتي بالتدرج ، من المحلي 
إلى اإلقليمي ثم القاري ، ومن تم العالمي 
 ، الحقيقة  ع��ن  تعميك  طفرة  وليس   ،

تجعلك تعيش  " أحام اليقظة " .

أحالم اليقظة   
ـن

نـي
إثـ

ل 
ك

األسبوع  نهاية  التنفيذي،  المكتب  وأعضاء  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس  تباحث 
ال��دوري  بطولة  النطاق  األخيرة  الترتيبات  لوضع  طرابلس،  العاصمة  في  الماضي 
الثاني  النائب  وقال   . م  لعام  2018-2017   " الجديد  الكروي  الموسم  مسابفة   "
لموقع  تصريحات  في   ،  " حبيب  "حسين  السيد  القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  لرئيس 
"كورة " في وقت سابق " إنه لم يتم إلى االن وضع جدول أعمال االجتماع مشيرا إلى 
أن مباراة السوبر، التي ستجمع أهلي طرابلس بطل الدوري والهال صاحب الترتيب 
الثاني في الكأس، ستكون قبل انطاق الدوري بفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام. 
المكتب  اجتماعات  في  الجاري  الشهر  منتصف  سيشارك  الليبي  االتحاد  أن  وتابع 
الجعفري  جمال  الرئيس  بحضور  بالمغرب،  القدم  لكرة  االفريقي  لاتحاد  التنفيذي 
وأحد النائبين، من المرجح أن يكون النائب األول عبد الحكيم الشلماني، إضافة الى 
األمين العام. وأجريت يوم 23 يونيو الماضي قرعة الدوري الليبي التي قسمت الفرق 
إلى 4 مجموعات 2 للمنطقة الشرقية و2 للمنطقة الغربية.وضمت المجموعة األولى 
والقرضابية، وضمت  واألن��وار  ودارن��س  والتعاون  والنجمة  والهال  بنغازي  أهلي  فرق 
المجموعة الثانية النصر واألخضر وشباب الجبل والتحدي وخليج سرت ونجوم اجدابيا 
والفريق صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة األولى في الموسم الماضي. وضعت 
المصراتي  واالتحاد  والترسانة  واألولمبي  والشط  واالتحاد  السويحلي  فرق  القرعة 
والشرارة في المجموعة الثالثة، بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق ألهلي طرابلس 

والمدينة وأبي األشهر والوحدة والمحلة ورفيق والخمس.

اتحاد الكرة يبحث عن ترتيبات النطالق دوري الموسم الجديد 

أح�����رزت ال��ل��ي��ب��ي��ة "ري���ت���اج 
ال��س��ائ��ح" م��ط��ل��ع األس��ب��وع 
الفضية  القادة   ، الماضي 
المطرقة" ضمن  "رم��ي  في 
أللعاب  األفريقية  البطولة 
القوى تحت 21 عاًما، التي 
تلمسان  مدينة  تحتضنها 

الجزائرية.
انطلقت  ال��ب��ط��ول��ة  ك��ان��ت 
ال���خ���م���ي���س ال����م����اض����ي، 
ب��ال��م��رك��ب ال���ري���اض���ي في 
بتلمسان  ستي  اللة  هضبة 
 300 م��ن  أك��ث��ر  بمشاركة 
العب والعبة، من 36 دولة 
األحد  واختتمت  أفريقية، 

الماضي . 
من  السائح،  ريتاج  وتعتبر 
أب���رز األس���م���اء ال��ري��اض��ي��ة 
أن  لها  وسبق  أفريقيا،  في 
المراكز  من  العديد  حققت 
المتقدمة عربًيا، وأفريقًيا.

"رتاج" تهدي ليبيا القالدة الفضية 
في البطولة األفريقية 

المقبل  أغسطس   12 يوم  الجزائري،  نظيره  مع  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يلتقي 
بذهاب دور التصفيات األخير المؤهل لنهائيات أمم أفريقيا لاعبين المحليين، التي 
إنه يدرس   ، الجزائري  االتحاد  وقال  كينيا مطلع عام 2018  أن تستضيفها  ُيفترض 
الباد.  شرقي  قسنطينة  بمدينة  حماوي  الشهيد  ملعب  على  المباراة  إقامة  إمكانية 
وأشار أن مباراة اإلياب، سُتقام أحد أيام 18، أو 19، أو 20 من نفس الشهر، دون أن 
يشير للمكان، لكن أغلب الظن أنها ستلعب بتونس. ويلتقي اإلسباني لوكاس ألكاراز، 
مدرب المنتخب الجزائري مع مسؤولي االتحاد الخميس المقبل، من أجل إعداد برنامج 
عمل المنتخب األول، وضبط برنامج منتخب المحليين ، تحسًبا للمواجهتين الحاسمتين 

أمام ليبيا.

الوطني  منتخبنا  لقاء  موعد  تحديد 
ونظيره الجزائري 

القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد  التعليمي  المكتب  قرر 
إقامة دورة لمدربي كرة القدم، للحصول على الرخصة 
)C(، بقاعة األكاديمية األولمبية بطرابلس، منتصف 
التعليمي  المكتب  مدير  وق��ال  الجاري.  يوليو  شهر 
صولة  سالم   " السيد   ، القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد 
"، إن المستهدف لهذه الدورة، 40 مدربًا، هم الذين 
صحفية  تصريحات  في  اشتراكاتها.وأضاف  سددوا 
"ستتواصل الدورة ألسبوعين، حسب برنامج االتحاد 
محاضرات  وتتضمن  )ك��اف(  القدم  لكرة  األفريقي 
القدم  كرة  تدريب  علم  و  أسس  عن  وعملية  نظرية 
 . العالمية  اللعب  ط��رق  وأح��دث  الرياضي،  والطب 
ال��دورة ستكون تحت إشراف عدد من  إلى أن  يشار 
المحاضرين الدوليين، أبرزهم فرحات سالم ومحمد 
وعقبة  الفقيه  ومحمد  ال��ع��ائ��ب  ومحمد  ال��ش��ارف 

السالمي.

تحت  ل��ل��م��درب��ي��ن  دورة 
إشراف االتحاد األفريقي

ن��ادي  إدارة  دخلت 
األردن���ي  الفيصلي 
ف�����ي م���ف���اوض���ات 
مكثفة مع المحترف 
الليبي "أكرم الزوي" 
تجديد  أج��ل  م��ن   ،
نهاية  ح��ت��ى  ع��ق��ده 
المقبل. ال��م��وس��م 
وذك�������رت م���ص���ادر 
أن هناك  صحفية  
اختاف بسيط في 
وجهات النظر فيما 
العقد  ببنود  يتعلق 
وخاصة في حال تلقي الاعب لعرض خارجي ، حيث يسعى الطرفان للتوصل 
التفاق يتم من خاله توقيع العقد رسمًيا. وتتطلع إدارة النادي الفيصلي لحسم 
صفقة "الزوي" قبل الدخول في معسكر بمصر استعداًدا للمشاركة في بطولة 
تعاقد  قد  الفيصلي  الجاري.وكان  يوليو  يوم 21  تنطلق  التي  العربية  األندية 
مع الزوي منتصف الموسم الماضي حيث حقق إضافة هجومية مهمة لفريق 
كرة القدم ساهمت في تتويجه بثنائية الدوري وكأس األردن. ولعب الزوي في 
إربد ونجح في حصد لقب  الحسين  الماضي مع فريق  بالموسم قبل  األردن 

هداف دوري المحترفين.

"الزوي" قد يجدد عقده مع الفيصلي 
اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تشكيلة ضمت أفضل 11 العًبا، ببطولة كأس األردني

القارات، التي أقيمت في روسيا، وانتهت األسبوع الماضي ، بتتويج ألمانيا باللقب ألول 
مرة في تاريخها. وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن التشكيلة المختارة وفًقا لخطة 
3-4-2-1، حيث تضم كاوديو برافو، حارس مرمى تشيلي، والفائز بجائزة القفاز 
الذهبي، كأفضل حارس في البطولة، ومعه زميله قلب الدفاع، جاري ميدل، وأنتوني 
روديجير مدافع ألمانيا، وبيبي صاحب هدف التعادل للبرتغال في مرمى المكسيك، 
بمباراة الميدالية البرونزية. وضم خط الوسط الرباعي، ريكاردو كواريزما، تشارلز 
أرانجيز وأرتورو فيدال ثنائي تشيلي، وليون جروتسكا العب وسط ألمانيا، الذي سجل 

وفي  البطولة.  ف��ي  أه���داف   3
الهجوم الثاثي األلماني، الرس 
شتيندل، الذي سجل 3 أهداف 
باللقب،  التتويج  ه��دف  منهم 
ويوليان  النهائية،  المباراة  في 
دراك��س��ل��ر ق��ائ��د ال��م��اك��ي��ن��ات، 
في  أفضل العب  بلقب  والفائز 
تيمو  الحربة  ورأس  البطولة، 
ف��ي��رن��ر ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب ه���داف 
ال��ب��ط��ول��ة. ف��ي ال��م��ق��اب��ل، خلت 
البرتغالي  النجم  من  التشكيلة 
كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال 
رغم تسجيله  اإلسباني،  مدريد 
ال��ب��ط��ول��ة بمرمى  ف��ي  ه��دف��ي��ن 

روسيا ونيوزلندا.

رونالدو خارج تشكيلة فرانس فوتبول 
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عبد الرحمن جماعة 

جّد  عن  ج��ّدي  عن  أبي  حدثني 
ج��ّدي، أنه ق��ال: “خ��اب وخسر، 
النظر  انكسر، من حاول  وعنقه 

إلى ما وراء الُجُدر”
قال  وم��ن  أح��ده��م:  أفكر صفعني  أن  ح��اول��ُت  كلما 
ذلك؟! فأتذكر، نحن أّمة النقوالت، أّمة القيل والقال، 
أّمة تمجيد األجداد، وتقديس األسالف، أّمةٌ عيونها 
تعيش  أّم���ةٌ  الخلف،  إل��ى  إال  تنظر  ال  قفاها؛  ف��ي 
وبطوالت  األول��ي��ن،  وه��واج��س  التاريخ،  أوه��ام  على 
باطنه  س���وراً،  نفسها  على  ضربت  أّم��ةٌ  األقدمين، 
الجهل، وظاهره الغباء، ولهذا إياك ثم إياك أن تنظر 
قامت  من  سلطة  ستنتزع  بذلك  ألنك  السور؛  خلف 
سلطته على حجب النور، وجاه من تأسس جاهه على 
جهل اآلخرين، ومكانة من ارتكزت مكانته على هوان 

الناس!
وزندقة،  وكفر  السور حراٌم وهرطقة،  فالنظر خلف 

وكبيرة وموبقة، وبذلك سُتغضب كَلّ أحمٍق هبّنقة!
النظر خارج السور لن ُيفيدك في شيء، ألنه ال شيء 
خارج السور، وكل شيء هو داخل السور، النظر خارج 
السور سُيفقدك هيبتك ومكانتك، وعزتك وعظمتك، 
وإيمانك  ون��خ��وت��ك،  وشهامتك  وخ��ب��رت��ك،  وعلمك 
وتوبتك، واألدهى من كل ذلك؛ أنه سُيجردك من كل 

يقين!
السور  رحابة  تفقد  سيجعلك  السور  خ��ارج  النظر 
منه،  للهرب  وسيدفعك  ب��ك،  وسيضيق  واتساعه، 
وعندها سيتنكر لك قومك، وسيغضب عليك أهلك، 
وسيلعنك كل بُناة األسوار، والمستفيدون من األسوار، 

والقابعون داخل األسوار!
أجرب،  كجمٍل  وحيداً  السور سيجعلك  خارج  النظر 
غريباً كبجعة سوداء، غير مرغوٍب فيك كظل الشتاء!

أال يكفيك أن كل أجدادك عاشوا داخل السور؟! أال 
يسعك ما وسعهم؟! من تظن نفسك؟! هل أنت أعلُم 

وأفقُه وأذكى من كل الذين مضوا؟!
بين  ع��اق��الً  ت��ك��ن  وال  ه����ذا،  ك��ل  م��ن  دْع����ك  إذاً.. 
وشجارهم!  عراكهم  إال  ت��َرى  لن  فإنك  المجانين.. 
وال تكن مستيقظاً بين النائمين، فإنك لن تسمع إال 

شخيرهم! وكن من ُغزَيّة، إن ضلّوا، وإن رَشدوا!!.

ـور السُّ
إبراهيم فرج

مصطلح السلع المدعومة مغالطة  يراد بها الترويج 
استخدام  السابقة  الفترة  خ��الل  الحظت     
يتم  ما  وصف  في  المدعومة  السلع  مصطلح 
بموجب  جلبها  تم  للسوق  بضائع  من  توريده 
الرسمي  بالسعر  للتجار  منحت  اع��ت��م��ادات 
للدوالر ويتم تغطية قيمتها بنسبة %100 من 
صفة  عنها  ينفي  ال��ذي  األم��ر  المورد  التاجر 

الدعم المتعارف عليه ..
التي تقوم   فالسلع المدعومة هي تلك السلع 
الدوله بتحمل جزء من قيمتها األصلية .. وهذا 
البضائع  بشأن  الوصف  على  ينطبق  ال  األمر 
 .. االع��ت��م��ادات  بموجب  التجار  من  ال��م��وردة 
تلميع  به  أراد  الوصف  لهذا  روج  من  وربما 
على  التخفيف  في  ال��دول��ة  به  ماتقوم  ص��ورة 
المواطن وقد استخدم التجار ذلك في عرض 
سلعهم والترويج لها باستخدام هذا المصطلح 
استخدمته  اإلعالمية  الوسائل  بعض  إن  بل 
في تغطية أي أخبار تتعلق بذلك أو حتى في 

مقاالت تنتقد أو تشيد بالموضوع .

الذي  المواطن  وتوعية  التنبيه  وج��ب  وهنا   
ظل  في  حاجته  إل��ى  للوصول  األمرين  يعاني 

االرتفاع الفاحش في األسعار ... 
كانت  بما  السلع  هذه  أسعار  مقارنة  وللمتتبع 
في  ال���دوالر  أسعار ص��رف  ارت��ف��اع  قبل  عليه 

السوق الموازية ..
أنها  على  عرضها  يتم  التي  السلع  فأغلب   
مدعومة تجد أن أسعارها أعلى مما كانت عليه 
في السابق مما يدل على أن التاجر استفاد من 
أرباحاً  وحقق  الرسمي  بالسعر  االعتماد  فتح 
بسعرها  مقارنة  السلعة  بيع  على  مضاعفة 
الحالي مستخدما مصطلح ) السلع مدعومة( 

إضافة إلى التحكم في توزيعها بحجة ذلك ..
يعكس  بشكل  بتوزيعها  ي��ق��وم��ون  وياليتهم   

مصداقية .
ذلك ولكن يتم توزيع جزء منها بوصفها مدعومة 
ليتم  الح���ق  وق���ت  إل���ى  ب��ال��ب��اق��ي  ويحتفظون 
والمواطن  الموازي  بالسعر  بعد  فيما  عرضها 

تراه يلهث وراءها مستغلين 
إل��ى  بالنظر  ل��ه��ا  ح��اج��ت��ه 
يعاني منها  التي  األوض��اع 

.. وال ينتبه المستهلك إلى أن هؤالء الجشعاء 
قد استغلوا حاجته وتفننوا في سرقة المواطن 
والدولة التي منحتهم هذه الفرصة ... فيجب 
يعرف  وأن  األمر  لهذا  االنتباه  المواطن  على 
أن من يسوقون لمصطلح السلع المدعومة ما 
اكتساب عطف  مع  لمصالحهم  ترويج  إال  هي 
حاجته  على  بحصوله  يفرح  ال��ذي  المواطن 
وهي  فعالً  مدعومة  أنها  منه  ظناً  أقل  بسعر 

غير ذلك ...
وه��ن��ا ي��ت��الع��ب ال��ت��ج��ار وال��م��س��ؤول��ون بعقل 
بنفس  يأخدها  ك��ان  التي  وحاجته  المواطن 
أو  مشقة  دون  ذل��ك  من  بأقل  وربما  األسعار 
في  يتشدقون  المسؤولين  ون��رى    .. معاناة 
الحلول  يقدمون  بأنهم  اإلعالمية  المحطات 

للمواطن.

درنة  مدينة  من  الناشطين  من  نخبة  انطلقت     
القرى  نحو  وأطباء  وإعالميين  وفنانين  أدب��اء  من 

المجاورة لمدينتهم.
 وذلك لتهنئتهم بمناسبة  عيد الفطر المبارك  في 
بادرة طيبة منهم للّم  شمل الليبيين وفّض النزعات 
والمصالحة الوطنية فمن أمام الجامع العتيق الواقع  
وسط المدينة انطلقت  قافلة الفرح  الدرناوي نحو 
ممزوجة  درناوية  لمسة  في  المجاورة  القرى  تلك 
والحب  واألل��ع��اب   بالهدايا  محملة  العيد   بنكهة 
والفرح  تحمل معها رسالة محبة وتواصل ووّد إلى 
أطفال هذه  المناطق  إلعادة رسم االبتسامة على 
الوجوه والقلوب ودعوة منهم  لنبذ العنف والكراهية 

والشقاق. 
تبعث رسالة أمل مفادها أن أبناء تلك القرى ودرنة 

أسرة واحدة.
منطقة   ش���وارع  القافلة  م��ح��ط��ات   أول���ى  ك��ان��ت   
أهازيج  تعالت  حيث  المدينة  غ��رب  الهالل  رأس 
)بوسعدية( مع دقات طبل الطبال أو المسحراتي 
القافلة   ه��ذه  ح��ول  الهالل   رأس  أطفال  ليجتمع 
أهالي  بهم  ورحب  والفرح  بالزغاريد  ويستقبلونها 
وتغنى  الطيبة  اللفتة  هذه  لهم  شاكرين  المنطقة 
األطفال مع شخصية  بوسعدية  التي أدخلت الفرح 
واأللعاب   الهدايا  عليهم  ووزع��ت   األطفال  لقلوب 
والنساء  والرجال  الصغار  وسط فرحة غامرة من 
خطوة  واعتبروها  اللحظة  تلك   حضروا  الذين 

هامة من أجل بناء ليبيا. 
اتجهت  القافلة بعدها إلى منطقة األثرون   غرب 

المدينة .
 وكان أطفالها  في الموعد وأثنى كبارها على هذه 
المبادرة التى رسمت الفرحة فى عيون األطفال ، 
وأكدت العمق الحضارى لدرنة ولتؤكد أنها من درنة 

وإلى درنة وأن الليبيين مهما اختلفوا فهم إخوة.
 المحطة الثالثة كانت منطقة )كرسة( حيث اجتمع 
بالقافلة  مرحبين  والعجائز  وال��ش��ب��اب  الشيوخ 
مؤكدين على روعة مثل هذه المبادرات التي تدعو 
إلى  جمع الشمل ونبذ الفرقة والعداوة وقد هتف 
أحياء  من  )كرسة حي   : قائال  كرسة  شباب  أحد 

درنة وال يستطيع أحد أن يفرق بيننا (.
منطقة  نحو  الشرق  إل��ى  بعدها  القافلة  اتجهت 
مرتوبة  ومن أمام نادي النسور ووسط حشد كبير 
من األطفال والكبار ومع أهازيج بوسعدية ودقات 
األلعاب  توزيع  تم  عفوية  فرحة  وفي  الطبال  طبل 
والهدايا على األطفال  واسُتقبلت القافلةُ استقباالً  
رائعاً من قبل أهالي مرتوبة  ووزع  عليها الشاهي 
بيت  الرحلة في  نهاية  لتكون  التنور  والقهوة وخبز 
الشيخ المجاهد رافع بوغيطاس أحد المجاهدين 
ضد الغزو اإليطالي  وعضو لجنة كتابة دستور ليبيا 
عام 1951 م في ضيافة ابنه األستاذ محمد رافع 
المبادرة  هذه  على  ب��دوره   أثنى  ال��ذي  بوغيطاس 
التي تحمل كثير المعاني السامية وتؤكد على روح 

المحبة واألخوة.  
الزيارات  بهذه   درن��ة   أهالي مدينة  كما رح��ب   
ساهم  من  لكل  شكرهم  وقدموا  المجاورة  للقرى 
في هذا  العمل وعلى رأسهم األستاذ عاشور  بدر  
الناشط في العمل الخيري  الذي جسد شخصية 
)بوسعدية ( والفنان جمال الفريخ الذي قام بدور 
ساهمت  قد  الشخصيات  ه��ذه  وكانت  )الطبال( 
في نجاح القافلة وأيضا الكاتب والفنان التشكيلي 
والكاتب  محمود شنيب  والدكتور  اسويسي  محمد 
هابيل  خالد  واألس��ت��اذ  الحصادي  منصور  ميالد 
أسامة  واألس��ت��اذ  المدني  المجتمع  في  الناشط 
عبدالرازق الشاعري مدير مكتب الثقافة واإلعالم 

والمجتمع المدني درنة، والمصورْين  طه الديباني 
ورمضان بوغريبة .

  وأفاد الفنان جمال صالح  الفريخ  بأن الفكرة 
بعد  اسويسي  محمد  األستاذ  قبل  م��ن   طرحت  
ال��درن��اوي��ة  رم��ض��ان  ليالي  حققته  ال��ذي  النجاح 

بالبياصة الحمرا خالل شهر رمضان.
وتم االتفاق  على أن تكون المبادر بعيدة  عن أي 
والهدف  حكومية،  أم  كانت  شعبية  رسمية  جهة 
منها هو إسعاد أطفالنا في رأس الهالل و األثرون 
وكرسة ، وتوزيع الهدايا والمعايدة عليهم،  وأن هذه 

الهدايا من أطفال درنة لهم .
 وأشار: ستكون هناك  تكملة بإذن الله إن كان في 

العمر بقية وتحصلنا على الدعم الالزم.
حيث أن دعمنا هو من أهل الخير فقط، وستكون 
هناك زيارة لبقية المناطق ) أم الرزم - التميمي 
 - م��ارة  عين   - خ��والن   - المخيلي   - العزيات   -

القبة( .
واستكماال لمهرجان ليالي رمضان الثقافية ولهذه 
النشاطات  لهذه  المنظم  الفريق  نظم   الزيارات  
المبارك  مهرجانا لألطفال  الفطر  بمناسبة عيد 
درنة  مدينة  معالم  أحد  درن��ة  الحمراء  بالبياصة 
القديمة وزعت خالله الهدايا على األطفال وتخلل 

بوسعدية  شخصية  مع  غنائية  فقرات  االحتفال 
كما  األطفال  لقلوب  الفرح  أدخلت  التي  والطبال 

شمل الحفل على مسابقات ترفيهية.
قسم  إل��ى  ب��زي��ارة  ال��م��ه��رج��ان  منظمو  ق��ام  كما   
األطفال بمجمع الهريش درنة حيث وزعت الهدايا 

واأللعاب على األطفال النزالء بالقسم.
النشاطات  عديد  تشهد  درن��ة  مدينة  أن   : يذكر 

الرياضية والثقافية والدينية .

قافلة الفرح الدرناوي: 

أهالي درنة يشاركون أهالي المناطق المجاورة لمدينتهم فرحة العيد 


