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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة

حديث اإلثنين.

وزع رسوما منافية للحياء فأسقطت عنه صفة مأمور الضبط القضائي!

استالم  4426 ملفًا للباحثين عن العمل ببلدية سبها 

7 أيجوز العودة لدستور1951م ؟

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

سلبية المواطن السبهاوي إلى متى ؟
  ال نيأس من البحث عن سبل التفاؤل واألمل 
رغم  نعشق  التي  المدينة  ه��ذه  في  والحياة 
سيطرة السيارات المعتمة على كل شوارعها 
ه���ذه ال��م��دي��ن��ة ال��غ��ارق��ة ف��ي ب���رك ال��ص��رف 
الجثث  برائحة  الملوث  وهوائها  الصحي  
العاثرة  األقدار  ساقتها  التي  الهوية  مجهولة 
لوحات  تحمل  ال  التي  "الفيرنات"  لمملكة 
معدنية، والتي تصول وتجول في وضح النهار 

لتخطف األرواح قبل األموال .
فرغم كل هذا النحيب هانحن نقيم دورياً لكرة 
القدم في شهر رمضان المبارك، يشارك فيه 
ما تبقى من شباب المدينة ونزعم أننا نقيم 
المنكوبة  المدينة  وج��ه  فيها  نعيد  تظاهرة 
للحياة بال إمكانيات وال دعم ، نخرج صباحاً 
ولقضاء  ألعمالهم  منا  العشرات  يخرج  أو 
مصالحهم وآالف طوابير المصارف الطويلة 

التي ال تنتهي إال بوجع أو فاجعة .
أننا  بها  االع��ت��راف  علينا  ال��ت��ي  والحقيقة 
إن  بل  السلبية،  أمثلة  وأعظم  أكبر  ضربنا 
السلبية ال شبيه وال مثيل لها إال في حالتنا 
فعندما غرقت إحدى شوارع المدينة في برك 
والشكوى، وأخذنا  بالتذمر  اكتفينا  الصرف  

الواقعة على سبيل التندر والطرافة .
فساداً  المدينة  في  المجرمون  عاث  وعندما 
مؤسسة  بال  ولسنوات  أننا  تذكرنا  وطغيانا 
قيام  عند  وحتى  والتأهيل،  لإلصالح  واحدة 
إحدى الحكومات بترميم المؤسسة المتهالكة 
دمرت من قبل الخارجين عن القانون ونحن 

نتفرج وال نحرك ساكناً! 
والخاصة  العامة  المدينة  مؤسسات  أغلب 
تسرق يومياً،  ولعل مبنى مكتب التعليم بسبها 
شاهد  خير  المدينة  مباني  أجمل  من  وه��و 
المستمرة  سرقاته  تحرك  فلم  ذل��ك،  على 

والمتوالية  في نخوتنا شعرة واحدة .
نصر  ن��زال  وال  سبها!  في  واح���داً  فندقا  ال 
 ، للعائالت  منتزه  ال   ! مدينة  تسميتها  على 
حكومية  مؤسسة  ال  حقيقي،  مستشفى  ال 

متكاملة،  وال شيء مما يوجد في المدن !
العصابات  رعب  تحت  نعيش  ونحن  سنوات 
حتى سلبت منا شوارع بكاملها ، وأحياء بكل 
والمفقود  مفقود  منهعا  ال��خ��ارج   ، معالمها 
موؤود إن لم يدفع الفدية، ومع ذلك نمارس 
يقوم  العابثين  أح��د  تفاصيله  بكل  الخنوع 
التجاري  المصرف  منظومة  أس��الك  بقطع 
بالمدينِة ويعرفه كثيرون باالسم، وال يوجه له 

حتى سؤال، فهل نحن طبيعيون ؟
ب��ك��ل ه����ذه ال��ت��ف��اص��ي��ل ي��ض��رب ال��م��واط��ن 
التي ال  السلبية  السبهاوي أبشع وأنكأ صور 

مثيل لها.
 فهل يعقل أن يحدث كل هذا في مدينتنا وال 
نقف حتى دقيقة صمت على موت اإلنسانية 

والضمير فينا ؟!
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شهر رمضان في طرابلس بين الحنين للماضي ..  والحاضر المؤلم 
رمضان   أيام  أول  السبت  يوم   عصر  ودعت  أن   بعد 
العشرات من شبابها اليافعين الذين قضوا في معارك 
شوارع  في  ساد  شعبان   أيام  آخر  الجمعة   واشتباكات 
وأزقة طرابلس مشاهد من  الحزن والكآبة  حتى إنها 
التي  الكثيفة  الحركة  من  و  ال��م��ارة   من  تخلو  تكاد 
شهر  من  األول��ى  األي��ام  في  وخاصة  الناس   اعتادها 
رمضان الفضيل و تضاءل عدد األسواق والمحال التي 

من  لعدد  سريعة  نظرة  وفي  وبضائعها،  سلعها  تعرض 
عنيفة    اشتباكات  الجمعة  يوم  شهدت  التي  الشوارع 
كان  واضحا آثار الدمار والقصف الذي طال عددا من 
ماتزال  التي  المحترقة  والسيارات  والمحال  المباني 
مركونة على جوانب الطرقات في شوارع باب بن غشير 
وطريق الهضبة المؤدية إلى منطقة صالح الدين وأبي 

سليم .                                               
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 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

2 أخبار محليةالسنة  االسادسة  - العدد 220 فسانيا
إشراف :  عقيلة محجوب  اإلثنني  17رمضان 1438 ه�جري - املوافق  12 يونيو2017 ميالدي

  

إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

الصحيح  لقبي   بأن هذا هو  أن��ا  موسى بشير  أعلن   - 2 
)محمد( وليس كما جاء بالسجل المدني سبها . 

2 - أعلن نحن ورثة عبدالله مسعود بن شلوف بأن هذا هو  
االسم الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي  .

2 - أعلن نحن ورثة محمد عبدالله بن شلوف بأن هذا هو 
االسم  الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي.

2 - أعلن نحن ورثة الفرجاني محمد بن شلوف بأن هذا هو 
االسم الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي  

 3 - أعلن أنا  فاطمة محمد امحمد علي بوستة بأن هذا هو 
اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني سبها .

وص��������ل ل��ق��س��م 
ال���ك���ل���ى ب��م��رك��ز 
طبرق الطبي يوم 
األم��س مشغالت 
ك���ل���ى م�����ن ق��ب��ل 
ج���ه���از اإلم�����داد 
ال��ط��ب��ي ب��ن��غ��ازي 
 900 ب���م���ع���دل 
يكفي  بما  غسلة 
ل����ث����الث ش���ه���ور 
مقبلة و قال فرج 

خاصة  المشغالت  هذه  بأن  الطبي  طبرق  مركز  عام  مدير  الجالي 
بأجهزة  و عددها فقط عشرة أجهزة و أنه في الفترة القريبة القادمة 

سيتم تزويد القسم بعشر أجهزة أخرى .
يذكر أن قسم الكلى كان يحوي على ثالثة أنواع أجهزة إضافة ألجهزة 
بي براون  B.BRAUN  يحوي على أربعة أنواع من أجهزة الغسيل 
قدر  تحاول  و  بالقسم  كبيرا  اهتماما  المركز  إدارة  تولي  و  الكلوي 

اإلمكان توفير احتياجاته 
و األجهزة التي تعمل بالقسم هي :

-فرزينس  ) Fresenius (  ألمانية الصنع .
-قامبرو   ) Gambro (  سويدية الصنع .

-نيبرو ) Nipro  ( يابانية الصنع .
هذا و يتردد على القسم عدد 112 مريضا

اإلم���داد  ج��ه��از  قبل  م��ن  كلى  مشغالت 
الطبي بنغازي بمعدل 900 غسلة المجلس  برعاية  ال��م��ب��ارك:  رم��ض��ان  شهر  إح��ي��اء 

البلدي سبها وتحت إشراف مكتب اإلعالم بالمجلس 
ستقام فعاليات تظاهرة ليالي سبها الرمضانية حيث 
ستحتوي التظاهرة على عديد الفعاليات المتنوعة 

)دينية، ثقافية، اجتماعية، رياضية( وغيرها.
جامعي''بالنسبة  ميدون''أستاذ  حسن  وقال:النافع 
الله  أع��اده  المبارك  رمضان  شهر  إحياء  لبرنامج 
علينا وعلى سائر األمة العربية واإلسالمية بالخير 
سائلين  بشكل خاص  الليبي  الشعب  وعلى  والبركة 

الله عز وجل أن يحقن فيه دماء المسلمين.
وأض����اف: ه��ن��اك ب��رن��ام��ج ش��ام��ل وم��ت��ن��وع يحتوي  
الجانب"الديني"  لدينا  حيث  ج��وان��ب.  ع��دة  على 
بلدية  مستوى  على  دينية  مسابقة  على  ويحتوي 
على  كذلك   وهو  الجانب"الرياضي"   ولدينا  سبها 
مستوى بلدية سبها لألندية،  ولدينا أيضاً الجانب 

"االجتماعي"والثقافي  في بيت الثقافة.
وباعتباري  الثقافي  الجانب  عن  سنتحدث  حالياً  و 
شكلنا  حيث  االجتماعية  اللجنة  مشرفي  أح��د 

مجموعات تفرعت  عنها عدة لجان.
و تحديداً اجتماع اليوم متعلق بالجانب االجتماعي 
حيث سنحاور فيه عددا كبيراً من شرائح المجتمع 

الدولة  مؤسسات  كانت  سواء 
ال��م��ع��ن��ي��ة ال��رس��م��ي��ة وأي��ض��اً 
المهتمة  ال��م��دن��ي��ة  ال��ج��ه��ات 
ب��ال��ج��ان��ب االج��ت��م��اع��ي من 
حول  ورسالتها  نظرها  وجهة 
سبل  و  ال��س��ل��م��ي  ال��ت��ع��اي��ش 
سبها،  مدينة  داخ��ل  تحقيقه 
اليوم  األول��ى  الجلسة  فكانت 
األوقاف  مكتب  بدور  مختصة 
والوعاظ  اإلسالمية  والشؤون 
والخطباء ودورهم في تحقيق 
التعايش السلمي داخل مدينة 
سبها، والجلسة القادمة سوف 
الله  تكون يوم اإلثنين إن شاء 

وستكون عن دور وسائل اإلعالم في تحقيق التعايش 
السلمي داخل مدينة سبها ،وتليها الجهات األخرى، 
حيث سنتناول دور المرأة،  و دور األندية الرياضية 
سنتناول  كما  البلدية،  ،ودور  ال��ري��اض��ة  ومجلس 
والجهات  والتعليم  والتربية  المدارس  مديري  دور 
القبائل   وحتى  الجهات  معظم  وكذلك  المسؤولة،  
في  ودوره���م  سبها  مدينة  عن  أعيانها  في  ممثلة 

التي  الصعوبات  وماهي  السلمي  التعايش  تحقيق 
خالل  من  البرنامج،  ه��ذا  تحقيق  أثناء  واجهتهم 
عملهم عليه سابقاً،  وإن كانوا سيعملون عليه حالياً،  
والتي  عندهم؟   التي  واالستراتبجة  الرؤية  وماهي 
للجميع  التوفيق  وأتمنى  الله،   شاء  إن  سيضعونها 
إن  التوفيق  لكم  وأتمنى  إع��الم  كوسائل  ونشكركم 

شاءالله.

تظاهرة ليالي سبها الرمضانية 

الثقافية،  رمضان  ليالي  مسالتة،  الثقافة  مكتب  يقيم 
تتضمن  الطبية،  للمهن  العالي  المعهد  مع  بالتعاون 
والشبابية  والثقافية،  الدينية،  األنشطة  من  العديد 
والرياضية، وذلك احتفااًل بشهر رمضان الكريم.وبدأت 
ليالي  ومهرجان  الثقافي  الصالون  برنامج  فعاليات 
رمضان، يوم 8 رمضان الماضي بلقاء مع مشائخ مدينة 

مسالتة، بعنوان " فضائل شهر رمضان المبارك ".
"تاريخ  بعنوان  محاضرة  رم��ض��ان   10 ي��وم  وأقيمت 
مدينة مسالتة"، وفي يوم 12 رمضان، عقدت جلسة 
هذه  في  ودورها  االجتماعية  "الشؤون  بعنوان  حوارية 
المرحلة"، كما يعقد لقاء حول المجلس البلدي مسالتة 
يوم 14 رمضان بعنوان" حقائق وتطلعات"، ويوم 16 
رمضان سيكون الصالون مخصص لألعمال التطوعية 
في مدينة مسالتة، "حملة بادر ليبقى األثر"، ويوم 18 
الكشفية  الحركة  لمناقشة  مخصص  سيكون  رمضان 
الجلسة  وي���وم 20 رم��ض��ان س��ت��ك��ون  ال��م��دن��ي��ة،  ف��ي 
الرؤية  لمناقشة  الثقافي  الصالون  ضمن  الحوارية 
المستقبلية 2030 لمدينة مسالتة كما يعقد يوم 21 

رمضان جلسة نقاش بعنوان "دور اإلعالم والثقافة في 
مدينة مسالتة" .

ويختتم الصالون الثقافي يوم 22 رمضان بلقاء حواري 
يشارك فيه شاب مهرجان ليالي رمضان.

وفى سياق متصل، تقام ضمن مهرجان ليالي رمضان، 
في  الخدمية  القطاعات  بين  ثقافية  فكرية  مسابقة 

المدينة، إضافة إلى دوري كرة قدم للفئات السنية .

برنامج مهرجان ليالي رمضان بمكتب الثقافة 

  تم  خالل األيام الماضية ضبط ثالث شاحنات 
بها أسطوانات غاز

 و صهريج وق��ود ال��دي��زل،  وتم إب��الغ لجنة أزمة 
الوقود والغاز بالمنطقة الجنوبية للتعامل مع هذا 

األمر بصورة صحيحة وعلى أكمل وجه.
وقال :النقيب'' امحمد'' آمر لجنة مكافحة تهريب 
ثالث  على  بالقبض  اليوم  والغاز.:'قمنا  ال��وق��ود 
إلى  طريقها  وف��ي  الطهي  بغاز  مملوءة  شاحنات 
للجنة  وتسليمهن  ضبطهن  وت��م  ال��س��وداء  السوق 
أزمة الوقود والغاز بالمنطقة الجنوبية وسوف يتم 
سبها  بلدية  نطاق  داخ��ل  الموزعين  على  توزيعها 
وكذلك قمنا بالقبض على صهريج وقود معبأ بما 
يقارب 30 ألف لتر من الديزل وكانت قادمة من 

مدينة سرت في طريقها إلى السوق السوداء وبفضل 
مكافحة  لجنة  وعناصر  أف���راد  جهود  وبفضل  الله 
الديزل  وقود  من  الكمية  كل  تفريغ  تم  الوقود  تهريب 
داخل محطة أطلس وأبشر المواطنين بأن أي سيارة 

تعمل بوقود الديزل عليها بالتوجه إلى المحطة للتزود 
بوقود الديزل والثالث  شاحنات  المعبأة بغاز الطهي 
والتي  أسطوانة   460 أسطوانتها  عدد  يتراوح  التي 
كانت متوجهة من مدينة ترهونة إلى الشويرف والتي 

تم ضبطها داخل الحدود اإلدارية لمدينة سبها
الوقود  أزم��ة  ولجنة  المال،   قويرة  بوابة  تحديداً  و   
ولجنة  اإلدارية  الجهة  هي  الجنوبية  بالمنطقة  والغاز 
المكافحة هي اللجنة التنفيذية ، حيث تم االتفاق مع 
لجنة أزمة الوقود والغاز بالمنطقة الجنوبية الستكمال 

هذا األمر على أكمل وجه.
الوقود  أزمة  لجنة  رئيس  األحول  أبوسيف   : وأضاف 
والغاز بالمنطقة الجنوبية بأنه تم وبفضل جهود أفراد 
وعناصر لجنة مكافحة وتهريب الوقود والغاز القبض 
على  وصهريج  الطهي  بغاز  مملوءة  3شاحنات  على 
متنه 30 ألف لتر من وقود الديزل وتمت مصادرتهن 
وج����اري ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��م��وض��وع ب��ص��ورة صحيحية 
ومتكاملة وشكراً للجنة مكافحة التهريب على جهودها 

المبذولة من أجل التصدي لكل العابثين والمهربين.
يذكر أن المنطقة الجنوبية تشهد ازدحاما كبيراً على 

الوقود والغاز بسبب النقص في الغاز والوقود.

عمل دؤوب للجنة مكافحة تهريب الوقود والغاز بالمنطقة الجنوبية

أوب���اري  محطة  إل���ى  وص��ل��ت 
الغازية دفعة جديدة من كادر 
التركية  تكنيك  ان��ك��ا  ش��رك��ة 
محطة  ل��م��ش��روع  ال��م��ن��ف��ذة 
ويقدر  الغازية  أوب��اري  كهرباء 
مهندسا   126 ب  ع��دده��م 
اإلجمالي  العدد  ليصل  وفنيا 

 550 قرابة  إل��ى  الموقع  في 
الستكمال مختلف األعمال كل 

حسب تخصصه.
المحطة  على  القائمون  وأك��د 
أن األعمال تسير على أحسن 
ح��ال م��ن أج��ل ال��وص��ول إلى 
في  ال���وح���دات  أول���ى  تشغيل 

القريب العاجل بإذن الله .
الجنوبية  المنطقة  أن  يذكر 
وم��ن��ذ ب���داي���ة ش��ه��ر رم��ض��ان 
ال��م��ب��ارك ت��ع��ان��ي م��ن ارت��ف��اع 
ش��دي��د ف��ي درج���ات ال��ح��رارة 
التيار  ف��ي  مستمر  وان��ق��ط��اع 

الكهربائي.

لمشروع  المنفذة  التركية  الشركة  كادر  من  جديدة  دفعة  وصول 
محطة كهرباء أوباري الغازية

أقامت المنظمة الوطنية ألمازونات ليبيا برعاية الجامعة الدولية 
األيام الماضية محاضرة محطات بنغازية قدمها الكاتب محمد 
بنغازي و عن  تاريخ  الذي تحدث فيها عن جزء من  و  العنيزي 

العديد من المواقع األثرية بها.
حيث قال أن بنغازي مدينة كوزمبولوتية عالوة على جمعها بين 
نكهة  امتزجوا في  الذين  و جنوب  و غرب  ليبيا من شرق  أهل 
بنغازية كانت هذه المدينة تحتضن العديد  من العرب و كانت 

تحتضن العديد من الثقافات و الديانات .
ذك���ر ال��ك��ات��ب ال��ك��ث��ي��ر من 
المعالم منها المنارة التركية 
التي شيدت عام 1888 و 
و  السبعينات  ف��ي  ه��دم��ت 
سوق الظالم الذي هدم في 
86 و مبني السجن القديم 
ال����ذي ه���دم أي��ض��ا و ذك��ر 
و  تاريخ  بنغازي  أن  الكاتب 
أصالة بحاجة إلى اهتمام .

محاضرة محطات بنغازية

 باشر صندوق التضامن االجتماعي في توزيع السالت الغائية 
على أصحاب المعاشات األساسية من ارباب اسر وافراد بمقر 

مركز تأهيل المعاقين بطبرق
قال  الغيثي  القادر  عبد  د.  األساسية  المعاشات  قسم  رئيس   
ان السلة مقدمة من مصرف ليبيا المركزي لمساعدة أصحاب 

المعاشات األساسية في تسيير حياتهم خالل الشهر الفضيل
اعداد  في  المركزي سيشرع  ليبيا  ان مصرف  أضاف  الغيثي   
بطاقات ذكية تساعد أصحاب المعاشات األساسية على شراء 
كافة ألوازمهم من مختلف المحال والمعارض وتجبنهم الوقوف 

في حزامات المصارف
 يذكر ان مصرف ليبيا المركزي أودع ما يقارب عن عشر االف 

بطاقة لكل أصحاب المعاشات األساسية في طبرق.

صندوق الضمان االجتماعي يشرع في 
توزيع السالت الغذائية

فسانيا : موسى عبد الكريم 

فسانيا : موسى يونس  

فسانيا : رحاب شنيب  



3 السنة  االسادسة  - العدد 220     حقيبة  األخبار فسانيا
اإلثنني  17رمضان 1438 هـجري - املوافق  12 يونيو2017 ميالدي 

مختبر  م��ن  لكل  الثاني  الموسم  انطلق  هنا  وم��ن   
الليبيين  الكتاب  و  األدب��اء  ،اتحاد  القصيرة  القصة 
بمكتب  الثقافية  األنشطة  و  البرامج  قسم   ، بنغازي 
الثقافة بنغازي في حلة جميلة من أمسيات قصصية 
شهر  طيلة  توعوية  تثقيفية  وم��ح��اض��رات  وشعرية 
الشعراء  م��ن  كوكبة  ،ب��م��ش��ارك��ة  ال��م��ب��ارك  رم��ض��ان 
الوطنية ألمازونات  المنظمة  بمقر  واألدباء   والكتاب 
وهبي  بمركز  المهدي  محمد  الشاعر  ورواق   ، ليبيا 
البوري الثقافي،  كما سيرافق النشاط معرض للكتب 

المستعملة.
شعرية  أمسية  ه��ن��اك  ستكون  الشعر  م��ج��ال  وف��ي 
التالي  ال��ي��وم  وف���ي   ، بسيكري  خ��دي��ج��ة  ل��ل��ش��اع��رة 
 ، السحاتي  بلقاسم  للشاعر  المحكي  للشعر  أمسية 
بعنوان)الكاتب  محاضرة  على  النشاط  يشتمل  أيضاً 
جابر  بن  علي  األستاذ  يلقيها  الكتابة(،   ومسؤولية 
 ، شنيب  ل��رح��اب  قصصية  أم��س��ي��ة  س��ت��ق��ام  ك��م��ا   ،
،في  التطرف  عن  خليفة  محمد  لألستاذ  ومحاضرة 
حول  محاضرة  التهامي  أحمد  األستاذ  سيلقي  حين 
منطق تأسيس األبستمولوجيا ، كما ستشارك القاصة 
األستاذ  وسيلقي   ، أمسية قصصية  في  أقوية  نعيمة 
علي حديد محاضرة عن تاريخ البالغة ، أما األستاذ 
الفارسي فستكون محاضرته حول األمن في  يوسف 
أسس  عن  الضوء  سيسلط  بينما   ، المتوسط  غرب 
البحث العلمي األستاذ أحمد النايلي ، وستكون آخر 
الفاعليات حلقة نقاش حول رواية تداخل سيلقيها 

خالدالمجبري .
أما عن جدول مناشط مكتب الثقافة واإلعالم بنغازي 
خالل ليالي الشهر الفضيل. فسيكون برعاية الشركة 
محمد  الشاعر  ب���رواق  األلمونيوم  لصناعة  الفنية 
سيفتتح  الذي  الثقافي  البوري  وهبي  بمركز  المهدي 
الشعراء))يوسف  بمشاركة  شعرية  بأمسية  فاعلياته 
بن  الكراتي/هشام  طومان/سليمة  اسنيدل/فدوى 
صريتي/حمزة الفالح/رباح الزبير، كما ستكون هناك 
أمسية تكريمية لألستاذ عبد المولي لنقي..))برعاية 
األستاذ  سيلقي  حين  في  واإلع���الم((  الثقافة  هيأة 
زاهي المغيربي محاضرة بعنوان))أزمات بناء الدولة 
في ليبيا(.،كما ستكون هناك محاضرة للدكتورة جازية 

شعيتير بعنوان “المرأة واإلرهاب”
“مشاركة عقول مختلفة و طرح وجوه جديدة”

مختبر  رئيس  نائب  شنيب،  رح��اب  السيدة  أك��دت 
القصة القصيرة رئيس اتحاد األدباء و الكتاب الليبيين 
الثقافية  األنشطة  و  البرامج  قسم  رئيس  بنغازي 
في  االخ��ت��الف  أن  السيدة   بنغازي  الثقافة  بمكتب 
طرح األسماء و مشاركة أسماء جديدة يعني مشاركة 
عقول مختلفة و طرح وجوه جديدة وحول سؤالي عن 
غياب بعض األسماء المهمة في مقابل حضور أخرى 
المشهد  تمثيل  في  المختبر  يتبعها  التي  واآلل��ي��ة   ،
بنغازي أجابت قائلة ” أوال غياب بعض  الثقافي في 
األسماء ال يعني تجاهلها فجدول أسبوع ال يستطيع 
ضم كل األسماء ، و هذا هو الموسم الثقافي الثاني 

كان هناك اختالف في األسماء و مشاركة أسماء  و 
جديدة يعني مشاركة مع التأكيد أن هذه ليست مهمة 
المختبر و هي مهمة الهيئة العامة للثقافة و اإلعالم و 
أيضا يركز المختبر على مشاركة أعضائه فهو جمعية 

تعاونية و ألعضائه األولوية.
مختبر القصة القصيرة جمعية ثقافية تضم عددا من 
الكتاب و المهتمين بالشأن الثقافي خصوصا السرد ، 
يركز على القراءة النقدية للتراث القصصي و العالمي 

و دراسة نظريات النقد و األدب.
 حيث تعد الجلسات العلمية التي تقام كل أسبوع هي 

العمود الفقري للمختبر”
وأشارت شنيب أن الجمعيات الثقافية بإمكانها تغيير 
الفكرة عن حضور النخب فقط ” من خالل تجربتي 
هذه الفترة سواء كان في مختبر القصة القصيرة أو 
تجمع تاناروت لإلبداع الحظت أن الجمعيات الثقافية 
بإمكانها تغيير الفكرة عن حضور النخب فقط فهناك 
المختبر  عن  بالحديث  و  الشباب  لعديد  مشاركات 
الشباب  م��ن  ع��دد  بها  ي��ش��ارك  العلمية  فالجلسات 
المهتمين بكتابة القصة و المقال و الراغبين بدراسة 

الفلسفة”
” ضخ دماء جديدة ”

وعن دور اتحاد األدباء والكتاب ،وبنغازي ما بين أزمة 
المسؤولية  أن  أوضحت شنيب  وتغييب ممنهج  حرب 

هذه الفترة صعبة جدا.
التغييب   ” وكما ذكرت أن بنغازي في أزمة حرب و 

كل  إل��ى  بحاجة  نحن  و  للثقافة  تغييب  هو  الممنهج 
الجهود رغم قلة اإلمكانيات و دور االتحاد دور مختلف 
عن الوزارة التي من شأنها تعزيز الحركة الثقافية من 
خالل إقامة المناشط و المهرجانات و دعم المبدعين،  
و االتحاد مؤسسة تلتزم بالدفاع عن الحريات و حقوق 
اإلنسان في حرية التعبير و التفكير و يدعم توجهات 
يلتزم بإقامة أفضل عالقات  التقدم و  المجتمع نحو 
تعاون مع بقية االتحادات العربية و الدولية على أسس 
من قيم العدالة و االنفتاح في إطار أنشطته الثقافية و 
الفكرية و هذا ما يعمل ألجل االتحاد الذي يخطو اآلن 
خطواته البطيئة بسبب غياب المقر و قلة اإلمكانيات 
دماء  لضخ  عضوية  طلبات  قبول  ي��درس  اآلن  هو  و 
القادمة  األيام  المقبلة  جديدة و سنعلن عن خطواته 

بإذن الله”
“التعريف بالنتاج الشعري ووضع عناوين مهمة 

تحتاج للطرح ”
الشباب  ال��ش��ع��راء  تقديم  أن  رح��اب  السيدة  وت��رى 
للجمهور هو تعريف بنتاجهم الشعري حيث قالت “و 
دعمهم ومشاركتهم مما يعزز خبراتهم و يثري الحركة 
الثقافية . وعن تنوع المحاضرات وأهميتها استأنفت 
األسماء  طرح  فيتم  المحاضرات  “أما  قائلة  حديثها 
و  لطرحها  نحتاج  مهمة  عناوين  وضع  مع  المشاركة 
مناقشتها هذه الفترة ، في بعض األحيان يتم بالتوافق 
الجدول متكامال  و مناقشة  للموضوع  و لكن ألهمية 

بحيث يكون متنوعا و بمشاركة عديد األسماء”.

ما بني أزمة احلرب والتغييب املمنهج ... زخمٌ ثقايف يعلو فضاء بنغازي

فسانيا: حنان علي كابو - تصوير : ريم العبدلي 

نضال  فسيفساء  تنقش   ، وتلون  ترسم  واألخ��رى   ، تقاتل  بيد 
صورهم  المعلقة  شهدائها  عيون  في   ، العمر  مشارف  على  امتد 
على حوائط شوارعها ، في صبر أبنائها وهم يقتنون هّم الوجع 
الذي  السواد  هذا  تمسح  وهي  المجدية  محاولتها  في   ، ببسالة 

يوّد أن يكبل حريتها في عشق أبنائها لها وهم يرسمون بكلماتهم 
باجتهادهم لتنهض بقوة وتنفرد بجدارة الوعي سلوكًا  والثقافة 
كلمةً تنحت بإزميل القراءة واالجتهاد والتوسع في بحور المعرفة 

.

ضمن برنامجه الثقافي “صالون رمضان 
العامة  الهيئة  مكتب  أق��ام  الثقافي”، 
رادي��و  مع  وبالتعاون  مصراتة،  للثقافة 
ليبيا الثقافي، أمسية حوارية، بعنوان ” 
المسرح في بالدنا”، وذلك يوم األربعاء  

الماضي بمقر راديو ليبيا 
الثقافي،

بكلمة،  األمسية  ابتدأت 
ل��ل��س��ي��د م���دي���ر م��ك��ت��ب 
للثقافة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
مصراتة أنور التير، رحب 
وق��دم  ب��ال��ح��ض��ور،  فيها 
حلول  بمناسبة  التهنئة 
المبارك،  رم��ض��ان  شهر 
كلمته  ف���ي  واس��ت��ع��رض 
رصد األعمال المسرحية 
ال��ت��ي ع��رض��ت��ه��ا ال��ف��رق 

المسرحية بمدينة مصراتة خالل العام 
أعمال  أنها  معتبراً  والحالي،  الماضي 
مسرح  ب��خ��ص��وص��ي��ات  تتميز  ن��اح��ج��ة 
وطني، وتطرق التير في ختام كلمته إلى 
المسرحية،  الفرق  أهمية مواصلة دعم 

وأك���د ع��ل��ى دع��م��ه��ا وف���ق اإلم��ك��ان��ي��ات 
المتوفرة.

شارك في الصالون بالحوار والمناقشة 
والمهتمين  والفنانين  األدب��اء  من  عدد 
بالمسرح، أكدوا خاللها على أهمية دعم 
بالمدينة  المسرحية  ال��ف��رق 
االهتمام  وض���رورة  لنجاحها، 
ب��م��س��رح ال��ط��ف��ل، وال��م��س��رح 

الجامعي، والفرق الخاصة .
ال��ح��واري��ة  الجلسة  وس��ت��ك��ون 
ال���ق���ادم���ة، ض��م��ن ال��ص��ال��ون 
 ” بعنوان  الرمضاني،  الثقافي 

الموسيقى واأللحان العربية ”
وذل������ك ي�����وم األرب�����ع�����اء 12 
الحادية  رمضان، على الساعة 
رادي��و  بمقر  م��س��اًء  وال��ن��ص��ف 

ليبيا الثقافي.

مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة ينظم أمسيات رمضانية

أهالي  األوفياء نظم  تحت شعار عطاء 
الخدمات  م��ع ش��رك��ة  ب��ال��ت��ع��اون  درن���ة 
العامةً درنة  احتفالية بفندق لؤلؤة درنة  
كرموا خاللها العاملين بشركة خدمات 

النظافة العامة بالمدينة  .
و  المدينة  أه��ال��ي  االحتفالية  وحضر 
المحلي و أعيانها و عدد من  مجلسها 
بالمدينة   المدني  المجتمع  منظمات 
العامة  الخدمات  شركة  مدير  وألقى 

فيها  حيا  كلمة  الهنشير   السيد طالل  درنة 
المستمر  عملهم  على  النظافة  شركة  عمال 
تكدس  من  المدينة  على  الحفاظ  أج��ل  من 
في  تواجههم  التي  الصعوبات  رغم  القمامة 
ظل   تأخر رواتبهم  وعدم  وجود قطع غيار 

لمكانها  القمامة  تنقل  التي  لآلليات  ووق��ود 
المخصص  مما تسبب في مشاكل للمواطن 

وأيضا لعمال النظافة
محاضرة  بوبيضة  اجويدة  المهندس  وألقى 
من  يسببه  وم��ا  البيئي  الثلوث  أخ��ط��ار  ع��ن 

أضرار لإلنسان والبيئة التي حوله.

أهالي درنة يكرمون العاملين بشركة الخدمات 
العامة 
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رمضان كريم

حول  استعراضية،  تكنيكية،  تفاصيل  في  أدخ��ل  لن 
الكالم  ه��ذا  ألن  اخترعه،  وم��ن  وتعريفه  السيناريو 
تهتم  أكاديمية  محاضرة  في  لست  وألنني  يسعه،  ال 
نظر  وجهة  أعكس  أن  أري��د  ال��ذي  بالقدر  باألسماء، 
الدقة،  وج��ه  على  المرئية  واللغة  بالكتابة  تختص 
لسانا  وليست   Linguaggio لغة األخيرة  هذه  كون 
الصورية  ب��ال��دوال  تتحدث  أنها  بمعنى   ،Lingua
إلى  إض��اف��ةً  بالكلمات،  ال  وال��ع��الم��ات،  واإلش����ارات 
رغبتي في اإليجاز وتوضيح ما يهم أكثر من التعميم 

على مايهم دون إيضاحه.
“السيناريوهات”، سواًء للسينما أو للتلفاز، أو لإلذاعة 
الكاتب  إشكاليات  من  تنسلخ  أن  عليها  المسموعة، 
إن  عليه  تحديداً،  والذاتية  واالجتماعية،  النفسية، 
كان كاتباً حقيقياً، أن ينظر في المشكلة االجتماعية 
من داخلها بدقة، ال من داخله هو، عليه أن ال يعكس 
مع  أو   ، المحيط  مع  الفاشلة  عالقاته  في  ك��وارث��ه، 
حدود  أن  وي��رى  زوجته،  أو  عشيقته،  مع  أو  أسرته، 
الواقع هنا، عليه أن يترك المهنة فوراً، إذا كان تفكيره 
يكتب  أن  وحده  للشاعر  يمكن  األمر،  هذا  إلى  يجنح 
ذاته، وعالقاته في صياغات شعرية، كاتب السيناريو 
يستخدم  ما  بقدر  الشاعر،  دور  يستخدم  ال  أن  عليه 
أي  من  خ��ال  سيناريو  في  الجمالية  الشاعر  آليات 
هرطقة أخرى، عدا أن يكتب موضوعاً ما، بلغة مرئية، 
ذي  آخ��ر  ش��يء  أي  أو  الفيلم،  ولعبة  بقواعد  خاصة 

عالقة مباشرة بكتابة السيناريو.
غير معقول أن تكتب سيناريوهات على مقاس هؤالء 
أو على مقاس ذائقتهم أو ذائقة منتجيهم، أو حتى على 

ذائقة رؤسائهم من الشركة إلى الدولة.
تربوية  حالة  هو  فيلم،  إلى  سيتحول  الذي  السيناريو 
محضة، إنه التعليم والتربية مجتمعان، إنه في صناعته 
وهيبة محتواه، يتشابه مع هيبة وقيمة صنع وزارة أو 
مؤسسة تربوية، لهذه األسباب تحديداً، المسلسل أو 
الفيلم سيجلس أمام شاشة عرضه، ماليين من شرائح 
هذا المجتمع أو ذاك، من البروفوسور جراح الدماغ 
العامل  إلى  الجامعي،  األستاذ  إلى  القلب،  ج��راح  أو 
البسيط في أي مجال آخر )أتحدث هنا عن دولة في 

ظروف عادية(.
اجتماعية،  ق��اع��دة  أي  ع��ن  ال��ش��ذوذ  ح���االت  أغ��ل��ب 
أسبابها )التلفزيون( بالذات، والسينما بشكل أو بآخر.
إن كاتب السيناريو يعتقد بشكل مسبق، و)ج��ازم( أن 
قتل عشيقة واجب، لمجرد أن عشيقها يحبها بجنون. 
أو ذبح زوجة، أو تسميم زوج، من أجل عشيق، وإلخ من 
السيناريو  اب  ُكتَّ ينقلها  الحماقة  هذه  والعبث.  الهراء 
ونقرأ  نشاهد،  ون��ح��ن  أس��رن��ا  إل��ى  أميين،  النصف 
قرؤوا  الذين  أولئك  لنقل  أو  معها؛  ونتعاضد  الصورة 

صفحة،  أل��ف  على  يحتوي  مجلد  من  سطور  عشرة 
إن  وقالوا  االجتماع،  علم  في  أو  السينما  في  س��واًء 

مهنتهم كتابة السيناريو.
بحرفية،  يكتبون  أنهم  لمجرد  الغرب  تقليد  أردنا  إذا 
األم��ة  ه��ذه  م��أس��اة  ف��إن  ك��ام��الً،  السيناريو  وسرقنا 
لذا  تتحرك،  عرائس  مجرد  من  أكثر  إل��ى  ستتحول 
أو  فتاة  اغتصاب  على  الجامعة  في  شاب  إقبال  فإن 
حتى قتلها، هو جريمة، وصاحبها مجرم من الناحية 
)القانونية فقط(، لكنه “بريء” من الناحية االجتماعية، 
ألن الذي ربّاه على فعل هذا، هو كاتب سيناريو أحمق، 
وفاسد ثقافياً، إضافة إلى أنه أمي في مجاله، بسعة 

الكرة األرضية نفسها.
ودراسة  تتشابه  تقنية،  حرفة  السيناريو،  كتابة  آليات 
سيدة  المرئية  اللغة  تحديداً،  المعمارية  الهندسة 
اللقطات، دالئل على  وتنفصل  انفصال  الموقف فيها 
مهمة  هي  معانيها،  في  وصعبة  الجودة،  عالية  تقنية 
جداً، ولكن ما يهمنا فيها هو )حشوتها( بماذا نملؤها؟. 
السيناريو هنا هو امتالء لقطة بمحتوى ما، يمكن أن 
يكون قذارة، أكركم الله، أو مشاهد فاحشة، أو يمكن 
أن يكون )جماالً محضا( لصورة “أم حانية على طفلها” 
المصاب بطلقة نار عشوائية، بين أقوام مجانين بال 
هنا،  حتى  أننا  ال��واق��ع  يحكمهم  كبير  أو  ضابط  أي 
صفحاتنا  على  حتى  أو  الصحف،  ف��ي  كتاباتنا  ف��ي 
الفيسبوكية، مسؤولون عن حالة ما تختص بمشاعرنا، 
لجام  أطلقنا  أو  حذرين  كنا  إذا  عما  النظر  وبصرف 
مشاعرنا، علينا إدراك طبيعة من تربطنا معهم عالئق 

نسميها نحن )وهمية( وهي ليست كذلك.
في عصرنا هذا، تأكلنا التقنيات من كل جانب، وربما 

نقول: مادخل الكتابة الصحفية بالفيلم؟
 أو أحياناً، ما دخل الفيس بوك بالفيلم؟

نكتب  بما  الخاصة  االجتماعية،  بالقضايا  حتى  أو   
على كل منا، وإن يكن فاتنا في مرات عديدة، الوقوف 
أو  بسردها  وقمنا  العاطفية،  انثناءاتنا  بعض  عند 
باآلخر،  تليق  وال  ببعضنا  تليق  قد  بمشاركات  قمنا 
بالتحديد،  نوع صداقتنا وعالقاتنا  متوقف على  هذا 
وجمهورنا المرسل إليه؛ فالفيلم، وإن عملت معه عالمة 
تشير إلى + 18، فهو بال قيود، وكذلك المسلسالت 
أص��الً،  تحكمها  م��وازي��ن  لها  تعد  لم  التي  والقنوات 
كلها وسائط تختلف في “طبيعتها”، وإن تشابهت في 
جوهرها مع الوسائط الحديثة بكافة مجاالتها، وقوة 
تأثيرها المباشر وغير المباشر، من الفيس بوك، إلى 
الوسيطين  هذين  أن  االحتفاظ  مع  وغيرها،  التويتر 
المعهودة،  غير  االت��ص��ال  ث��ورة  ستكونان  األخيرين، 
واألكثر من ذلك أنهما غير محكومتان بضوابط نشر 
قانونية من أي نوع، فالكل فيهما كاتب، والكل فيهما 

أديب ومصور ومخرج، وفيلسوف، ببضاعة كتابية )ال 
النامية،  دولنا  في  فيها ألي دستور( خصوصاً  حدود 
الهائمة في السبات بال هواذة تستيقظ من أجلها حتى 

هذه الساعة.
بالكامل،  الحديثة أصبحت مسؤولة  وسائط االتصال 
وعليها بأي شكل من األشكال، أن ال تتم دراستها من 

خارج حقول االتصال.
في  ذاتها،  الحديثة  التقنية  على  تتطاول  بدأت  التي   
بعد  وما  الحداثة،  بعد  ما  و  الصناعة،  بعد  ما  عصر 
العولمة، المشكل األعمق أن موروث المشاعر صار بال 
هدى، ودخل في قلب أعصابه الدقيقة، تعالق معمق 
مع وسائط االتصال، حتى أضحى يسير وفق قانونها 
الذي فرضته بهيمنتها. هنا يجيئ دور كاتب السيناريو 
وحتى  القصة،  كاتب  وكذا  الرواية  وكاتب  المحترف، 
كاتب الشعر، ليس لألمر عالقة بالتقييد أو كبح جماح 
اإلبداع، واإللزام وااللتزام، األمر في رأيي متعالق مع 
لكنها متمفصلة  )الموروث(  مشاعر غير منفصلة مع 
معه قد تنقطع في يوم ما، فال نجد أثراً لشيء اسمه 

)هوية( أو لنقل، شيء اسمه سؤال اجتماعي.
علينا  جوهرية،  أخ��رى  إشكالية  هناك  نحن؟(  )من   
الوقوف عندها والتفكير في حيثياتها وماهيتها، وهي 
بالمسلسل  بالفيلم،أو  الرواية  يربط  ال��ذي  الدستور 
األدب  بين  المتبادلة  العالقة  التلفزي،  االجتماعي 
والسينما، أو األدب والتلفزيون، أو لنقل بأكثر تعميم: 
)حالة األدب في الفنون المرئية( عموماً، والذي يهمنا 
منها هنا، هو العالقة بين وسيطين فقط منها، وهما 
السينما والتلفزيون، باعتبار أن هذا األخير قد ولد من 
رحم السينما، وإن اختلف معها في التقنيات، والبث، 

إلخ.
السينما وعبر تاريخها نهلت من األدب بشكل متواصل 
منذ طفولتها المبكرة، حين لم يكن عمرها قد تجاوز 
السبع سنوات، تحديداً في الفيلم الشهير )رحلة إلى 
القمر(، للمخرج الفرنسي جورج ميليه، الذي جعل من 
وتعالقه  لألدب  باستخدامه  شعبياً  مسرحاً  السينما 
بالمسرح، وفن الرواية كذلك، ثم بدأ األمر على أشده 
األف��الم،  إنتاج  مشروع  الكبيرة  الشركات  تبنت  حين 
مصنعة  شركة  إل��ى  برمتها  السينما  تحولت  وحين 
ضحمة تجاوزت حدود الكرة األرضية، من أقصاها إلى 
أقصاها، وأصبحت هذه الشركة المسماة، “هوليوود”، 
هي الراعي الرسمي لألفالم الضخمة بعد تعاونها مع 
المال في الشركات متعددة الجنسيات، فتحول  رأس 
سينمائية  لقطات  إلى  ورق،  على  مكتوب  من  األدب 
مؤفلمة، هنا يجدر التساؤل الكامن في عالقة األدب 
تحول  برمته  األمر  أن  سنالحظ  ولإلجابة  بالسينما. 
بين يدي شخص واحد بث رؤيته المرئية في شريط 

بال  المخرج  إن��ه  سينمائي، 
تحديداً، سنكون  وهنا  ريب، 
إل��ى  أدب  ك��ق��راء  مرغمين 
قراءة األدب من وجهة نظر 
شخص آخر اسمه )مخرج(، 
ال م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر رؤي��ت��ن��ا 
نعد  ل��م  أدب،  ك��ق��راء  ن��ح��ن 
روائ��ي  أو  أدي��ب  رؤي��ة  نقرأ 
أو قاص، ولم تعد لنا رؤيتنا 

الكالم  وراء  من  نحن  نتخيلها  التي  للصورة  الخاصة 
حيث  أيدينا،  بين  التي  الرواية  في  المكتوب  األدب��ي 
نكون نحن مخرجيه، يعني لو افترضنا أن نسخ رواية 
كاتب ما تعدت العشرة آالف نسخة، وكانت قد قرأت 
من قبل عدد القراء الذين اقتنوها، وقد يصل عددهم 
إلى أكثر من عدد النسخ، نظراً لتداول الرواية نفسها 
واستعارتها من شخص آلخر، فإننا نكون أمام عشرة 
تتحول  ال��ذي حين  ال��وق��ت  ف��ي  ي��زي��د،  أو  فيلم  آالف 
نظر  بوجهة  واح���د،  مخرج  ف��إن  فيلم،  إل��ى  ال��رواي��ة 
واحدة، سيفرض رؤيته على ماليين من المشاهدين، 
لماليين  األدبية  الرؤى  فإن ماليين  ومن جهة أخرى، 

القراء، منسوجة من رؤية كاتب واحد.
ماليين  م��ق��اب��ل  واح����دة  رؤي���ة  ت��ك��ون  السينما  فيما 
المشاهدين من قراء الصورة هذه المرة، لكنهم ليسوا 
بقراء أدب إنما قراء لرؤية لقطات مؤطرة خالية من 
أي تصرف في المخيلة، ألن المخيلة جاءت في قالب 
إضافة  فقط،  واح���دة  إخراجية  نظر  لوجهة  واح��د 
كاتب  هو  سينما،  إلى  أدب  من  أحالها  ال��ذي  أن  إلى 
وهو  ص��ورة،  إلى  األدب  تحويل  في  مختص  سيناريو 
كاتب واحد فقط، وقد يتجاوز العدد إلى اثنين أوثالثة 

كحد أقصى.
الشعر  هو  “السيناريو  إن:  نقول  أن  يمكننا  بإيجاز 
حد  على  بالضوء”  الشعر  هي  و”السينما  بالصورة”  
إنها  وأي ض��وء؟،  أي صورة  ولكن  غانس،  آبيل  تعبير 
تحتاج إلى مبدع فذ، ثقافته بوسع الكون، يخاف من 

ضميره، ومن قراءاته، ويتعامل وفق واقعه.
فهو  ص����وره(  ف��ي)أب��س��ط  الكالسيكي  تعريفه  أم���ا 
مكتوباً  نفسه  )الفيلم  هو  أو  بالصور”،  ت��روى  “قصة 
ويكتبه  أدبي  بهما،  يكتب  طريقتان  وله  ال��ورق(.  على 
المخرج  يكتبه  السيناريو،.وإخراجي  في  متخصص 
ب� “الديكوباج”، ثم  نفسه عندما يحيله إلى ما يسمى 

يحال إلى رسم لقطات، “ستوري بورد”.
الفنون  أستاذ  الورفلي،  سعيد  محمود  نورالدين  د. 
بكلية  مساعد  أس��ت��اذ  الليبية،  بالجامعات  المرئية 

الفنون واإلعالم، جامعة طرابلس.

نور الدين الورفلي  حول السيناريو و إشكاليات التأليف

في حديث قدسي يقول رسولنا الكريم 
صلى الله عليه و سلم عن المولى عز 
له  آدم  ابن  كل عمل   ” قال  إنه  و جل 
 ” به  أُج��زي  أنا  و  لي  فإنه  الصوم  إال 
…. صدق الله العظيم و صدق رسوله 
األمين  إذاً شهر رمضان هو شهر الله 
سبحانه و تعالٰى و اكتسب صفة الكرم 

من الكرم اإلٰلهي المطلق ..
م��ا دع��ان��ي ل��ه��ذا ال��ق��ول ه��و إن أحد 
اإلصدقاء علّق على كون شهر رمضان 
هنا  سأبين  و   .. كريم  ليس  و  مبارك 
كرم  تبين  معي  حصلت  واقعية  قصة 
و  البشر  عيوب  يخفي  ال��ذي  رمضان 
فيه  القول  يمكنك  ال  بحيث  يسترها 
الغذاء و تركك  وقت  بأنك زرت فالناً 
إلى ذلك حتى  أو ما  أو قهوة  أكل  بال 

و إن كان من خصاله البخل العوار ..
في أحد أيام شتاء سنة 1985م .

 أتيت لطرابلس و قررت أن أزور أحد 
معارفي و الذي كان يعزمني باستمرار 

مفتوحة  تركتها  و  ال��ع��زوم��ة  قبلت  و 
المناسبة  الفرصة  ورأيت إن هذه هي 
جوعان  و  بعيد  مكان  م��ن  ق��ادم  فأنا 
نفسي  ف��ي  قلت  و  ش��ت��اء   الفصل  و 
 .. واح��د  بحجر  عصفورين  سأضرب 
أرضي هذا الصديق و أقتل جوعي  و 

ال أحر من الجوع أيام الشتاء .
و  العصر  بين  ال��ص��دي��ق  لبيت  أت��ي��ت 
يتكهن  ألن  م��ج��ال  ال  حيث  ال��م��غ��رب 
مضيفي بأنني قد تناولت طعام العشاء 
فالعشاء مضمون و الحقيقة ال تهمني 
النوعية فأنا من أنصار العشاء قلّية و 

الليلة هنية ..
وجدت الصديق و رحب بي و أدخلني 
مكان الضيافة و الحقيقة كان هشوشاً 
بشوشاً و هنا توفر الشرط األول و هو 
الهناء و بقيت أنتظر الشرط الّثاني و 
هو العشاء و أي عشاء و لعلي في ذلك 
طال  و  الغذاء  طعام  أتناول  لم  اليوم 
كلما  و   ، العشاء  يحضر  .لم  االنتظار 

سمعُت أصوات الصحون يسيل اللعاب 
و أستبشر خيراً و لكن سرعان ما يتبدد 
هذا األمل و يستمر االنتظار الحار و 
تكبر  بطت  لو  بأنه  النفس  أُمني  كنت 
.. و الباهي يطّول ولكن االنتظار فات 
تجاوزت  المعقول حيث  تجاوز  و  حّده 
ال  أنا  و  ليالً  عشرة  الحادية  الساعة 
المضيف  هذا  عند  أبيت  أن  أستطيع 
و كنت أخشى غضبه لو أستأذنته في 

الخروج قبل العشاء ..
طال الزمن و تمطط و أصبحت الثانية 
بالدقيقة و الدقيقة بالساعة و هفتت 
في  الصحون  و سكن ضجيج  الحركة 
قعقعة  فيه  ت��ص��اع��دت  ال���ذي  ال��وق��ت 
أحر  ما  لطيف  يا   .. بطني  مصارين 
الجوع .. جمعت كل شجاعتي و جرأتي 
قلت  و  بدنية  قوى  من  لي  تبقى  ما  و 
كنت  و  بالخروج  أستأذنك   : للمضيف 
جاءت  اإلج��اب��ة  لكن  و  الرفض  أتوقع 
عكس توقعاتي و أعطاني اإلذن ..  و 

أخطُّ  ور  ال��ُزّ كشاهد  بيته  من  خرجت 
نتيجة  األرض  على  خطيطاً  رج��ل��ّي 
ركبتاي  ب��أن  شعرت  و  الطاقة  لغياب 
و  ت��وازن��ي  أختل  و  بعضهما  تضربان 
و  للنخوية  فاقداً  سيارتي  في  أرتميت 
كانت الساعة تقترب من منتصف الليل 
و أصبحت لذي مشكلتان بدل الواحدة 

 ..
ظهرت  العشاء  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  حيث 
مشكلة مكان المنامة نتيجة تأخر الليل  
و لكن الجوع كافر و المطاعم في ذلك 
الموجودة  حتى  و  ج��داً  قليلة  الوقت 

منها تقفل مبكراً .. يا إٰلهي ..
وجدت شبه مطعم في منطقة الفالح 
و وجدت عنده عقاب دجاجة و كأنها 
 .. الفراعنة  ُحفظت من زمن موميات 
و رغم الجوع القاهر ال إمكانية ألكلها 
.. كانت ليلةً طويلة و قصدت المكان 
بيت إلبن  و هو  لنومي  ال��ذي خططته 
خالتي و هو عزيز علي و ال كلفة بيننا 

رف��ع  م��م��ا  و 
ال��م��زي��د من 
ال������ح������رج و 
خالتي  ج���ود 
ذات�����ه�����ا ف��ي 

البيت ..
و  ال��س��ن��ون  دارت  و  اإلي����ام  ذه��ب��ت  و 
كثيرة  صنوفاً  الحادثة  تلك  بعد  رأيت 
طاب  و  لذ  ما  فيها  أكلت  الطعام  من 
الشتوية  الليلة  تلك  أنس  لم  لكنني  و 
يكون  ق��د  ال��ب��ارح��ة  كأنها  و  الطويلة 

صاحبي معذوراً 
.. ال أدري .. و قد تكون له ظروفه .. 
يبق في مستواه  لم  لكنه  و   .. ال أعلم 

الذي وضعته فيه سابقاً ..
و السؤال هو : لو أتيت هذا الشخص 
في وقت إمساك الشهر الفضيل ، هل 

يكون وقع الواقعة كما وقع ؟ .
رمضان  ألن   .. ؟  لماذا   .. ال  طبعاً   .

كريم فهل نحن كذلك ؟ 

عبد القادر الزروق 
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الجزء الخامس كتاب  في  تنظيرية  "دراس��ة  البديل  الوعي  وتأسيس  السائد  "إشكالية 

“إسالم ضد اإلسالم” للصادق النيهوم
      وفي البداية وقبل أن نشرع في ذلك نجد أنه من 
المناسب أن نذكر في هذا المقام بأن أي تصور للدين 
يكون  س��وف  وال��وض��وح  العمق  مطاولة  لنفسه  يدعي 
تشكل  لو  فيما  تماماً  الصحة  عن  عارياً  هذا  ادع��اؤه 
بمعزل عن التصور العميق والواضح عن طبيعة العالقة 

بين الله وعباده .
من  أياً  لنا  التي ستحدد  الطبيعة هي   ذلك ألن هذه 
أن  يمكن  التي  المضمونية  أو  األسلوبية  المعادالت 

ينتهجها " الخطاب " كواسطة في هذه العالقة .
   ولذا فإن كاتبنا سيجد نفسه مضطراً العتبار أن 
هذا الدين لن يكون سوى مدونة كاملة وأمينة تحمل 
رسالة واضحة ومحدودة وتفصيلية في إطار  الخطاب 
هي ذاتها الدين أو الشريعة والتي البد أن تعكس بشكل 
تام ومضبوط كل ما يعرفه من أصول وقواعد ومبادئ 
عامة عن طبيعة هذه العالقة التي  يفترض أنه كان قد 
أسسها قبل ذلك.. ولو لم يقل الكاتب لنا ذلك لحكمنا 
على ادعائه بالعقم و العطالة منذ الوهلة األولى .. إال 

أنه قد قال ذلك بالفعل ..!!
  فالكاتب ما فتئ يكرر - بثقة وإصرار تاّمين - بأنه 
ليس ثمة شيء في هذا الدين يمكن أن يكون غامضاً أو 
مخبوءاً   وليس ثمة شيء غير مستأنس أو غير معقول 

أو غير مفهوم .
إن األستاذ النيهوم ال يعترف أبداً بالمساحات المعتمة 
رأيه  في  الدين  في  ما  فكل   ، المتلبدة  المناخات  أو 
مشرق وساطع ومستلطف ومأنوس يمكن فهمه وتعقله 

والتعرف عليه من قبل الناس أجمعين .
 وهو يحاول بكل جهده أن يبين قواعده ومبادئه عن 
كل  تالئم  بحيث   ، واضح وصارم  العالقة بشكل  هذه 
ما يمكن أن يدعيه بعد ذلك بثقة .. فما دامت طبيعة 
العالقة بمثل هذا الوضوح و التحدد فال شيء يدعونا 

إلى اعتبار أن ثمة أمر غير مفهوم أو غير متوقع .
 " شكل  على  نتعرف  فدعونا   .. ذل��ك  عرفنا  ف��إذا    
وظيفة  عن  الكاتب  يفترضه  الذي   " الجديد  التصور 
الدين وطبيعته وما مدى انسجام هذا التصور مع ما 
توصل إليه من تصورات سابقة كنا قد أوضحناها قبل 

قليل .
  وظيفة الدين وطبيعته

) تصور نيهومي جديد (
  ينطلق األستاذ النيهوم في تأسيس تصوره عن وظيفة 
الدين وطبيعته من أرضية تصورية تذهب إلى اعتبار 
أن حاجة الناس إلى الدين إنما تأتي على بساط من 
اإللحاح الكثيف والعميق ، والغائر الجذور في الفطرة 
البشري  الكائن  في  الجبلّية  الطبيعة  في  أو  البشرية 
ألجل إشباع ميلها تجاه العيش في أمن ورخاء وسالم 
وكرامة وحرية وكل ما يضمن له الحياة الهانئة الكريمة 

.
  إذن فإن حاجة اإلنسان إلى الدين إنما تنطلق أساساً 
من حاجته الملحة إلشباع الميول  الطبيعية الفطرية 

للعيش في أمن وسالم وكرامة وسعادة .
  وإذا كان ذلك هو تصور الكاتب عن حاجة اإلنسان 
إلى الدين  فإنه ليس ثمة شئ يدعوه     - حسبما 
تقدم من تصوره عن طبيعة العالقة بين الله وعباده - 
إلى االعتقاد بأن الدين سوف يتغاضى عن تلبية هذه 
الحاجة أو أنه سيجعل منها أمراً هامشياً وثانوياً ، بل 
ليس ثمة شيء يدعوه وفقاً لذلك أيضاً لغير االعتقاد 
لجعل  الفعلي  اهتمامه  يرّكز  س��وف  الدين  ه��ذا  ب��أن 
تعاليمه ، وتوجيهاته مسخرة بشكل أساسي وجوهري 
وتقديم  عليها  والمحافظة  الحاجة  هذه  تدعيم  ألجل 
موضوعاتها  لتحقيق  المناسبة  اإليجابية  المساهمات 

على أرض الواقع .
القانون  ألن   ، أص��الً  لوجوده  مبرر  من  فليس  وإالّ    
الطبيعي مركوز في الفطرة البشرية وليس للناس من 
حاجة في أن يعلمهم إياه أحد مشافهة وال كتابة أصالً 
إنما حاجتهم في مساهمة إيجابية تدعم هذا اإلشباع 
يكون  أن  يمكنه  ما  والمشاريع  الحلول  من  له  وتقترح 

مناسباً لمواضعات الواقع الملموس .
 وكاتبنا - بالفعل - ال ينحو إال لذلك   وال غرابة إذ 
القائمة  إن مراجعة بسيطة لما تعنيه واقعية العالقة 
بين الله وعباده - كما في تصوره – ستبدد عندنا أية 

حيرة أو تردد . 
  ولعلنا قد الحظنا أن هذه الواقعية ال يمكن لها أن 
تتحقق في نظر الكاتب إال باالعتراف بالمبادئ الثالثة 

التي أتينا على ذكرها سابقاً . 

التلبية  إطار  الدين في غير  مما يجعل تصور وظيفة 
وال  مستساغ  غير  أم��راً  الفطري  النداء  لهذا  الجدية 
مقبول   لما فيه من إسقاط لعالقة فوقية ال تحقق أية 
مصالح حقيقية للكائن البشري .. والله الغني الحميد 
من�ّزه عن مثل ذلك وحاشاه أن يجعل من تديننا مجرد 
تعليمات مسقطة غير متناسبة مع مصالحنا الواقعية 
الملموسة في الحياة الدنيا ، أو وسيلة لغاية أخرى ال 
مما   .. عملياً  أو  وجدانياً  الواضح  بالنفع  علينا  تعود 
ليس بخالص وال متمحض لمصلحة العباد الخاصة .. 

وفي الواقع الملموس كذلك .
أن يجعل الكاتب من تحقيق ما    ومن الطبيعي جداً 
مناط  ذات��ه  هو  الدين  طريق  عن  الفطرة  إليه  تصبو 
مرتبط  هو  إنما  التدين  م��دار  أن  باعتبار   ، التدين 
بشكل وثيق بحاجة الناس إلى الدين ، وهذه الحاجة 
هي بالذات الدافع العتناق الدين .. بالتالي فإن مدار 

التدين هو تحققها بالضبط                     .   
 ومن هنا أيضاً كانت وظيفة الدين عند كاتبنا الراحل 
هي تحقيق المعنى الجوهري للحياة ، والذي يتضمن 
 ، العادلة  الكريمة  الحياة  يحقق  أن  شأنه  من  ما  كل 
والعيش في أمن وسالم ورخاء وسعادة ، على صعيد 

الواقع الملموس في الحياة الدنيا .
 وبذلك نكون قد تعرفنا على وظيفة الدين كما تصورها 

كاتبنا وكما هو واضح انبنائها على أمرين :
األول : عالقة الرب سبحانه بالعباد .

الثاني  : حاجة الناس الى الدين .
أخرى  خطوة  لنخطو  سالكاً  أمامنا  الطريق  ليصبح 
جوهرية ستمكننا أكثر من رؤية الكاتب وهو يشيد ما 
األمرين  تصوره عن هذين  من  انطالقاً  تشييده  يريد 

وبشكل وثيق للغاية ، وهذه الخطوة 
الدين  طبيعة  على  خاللها  من  نتعرف  الخطوة  وهذه 

الحق كما تصورها الكاتب فنق�ول: 
من  ينطلق  إنما  الدين  طبيعة  ب��إدراك  االهتمام  إن   
فكرة أساس مفادها أن طبيعة شيء ما هي الموطن 
المناسب لمعرفة قدرة هذا الشيء على تأدية وظيفة 
أولية  بالفعل وهي فكرة  به  أنيطت  إذا هي  معينة  ما 
بسيطة ال يغفلها الكاتب بل إننا على ثقة بأنه لم يغفلها 
قط وذلك يبدو واضحاً فيما طرحه في ثنايا الكتاب 
وإن كان قد جاء مبعثراً هنا وهناك بالقدر الذي يمكننا  
معه بلورة تصوره عن ذلك بشكل واضح ومنضبط ال 
لبس فيه بالرغم من أنه يكفينا االستناد في ذلك على 

معرفتنا لتصوراته التي سبق ذكرها .
 ويمكننا أن نلخص تصور الكاتب عن طبيعة الدين في 

ثالثة مبادئ رئيسة وه�ي :
المبدأ األول :

 امتناع تضمن الدين ألية مناقضة أو معاكسة للقوانين 
أنه ال حياة كريمة  من  انطالقاً  الطبيعية  أو  الفطرية 
تلك  مقتضى  إل��ى  االستجابة  ب��دون  وسعيدة  آمنة  و 

القوانين ، سواء على صعيد األفراد أم الجماعات.
 مما يعني أن أية مناقضة أو معاكسة لها سيلزم عنها 
بالضرورة تناقض الدين مع الوظيفة التي جاء أصالً 

لتحقيقها .
المبدأ الثاني :

واقعية  عملية  لمساهمات  ال��دي��ن  تضّمن  ض���رورة   
واآلمنة  الكريمة  الحياة  متطلبات  لتحقيق  ومناسبة 
والسعيدة والعادلة ، على أن تكون هذه المساهمات ذات 
قيمة جوهرية أيضاً ، وأي افتراض يأتي خالفاً لذلك 
يعني انتفاء مبرر وجود هذا الدين أصالً ألن القانون 
ليسوا  والبشر  البشرية   الفطرة  في  مركوز  الطبيعي 
بحاجة لمن يعلمهم إياه ، إنما هم بحاجة كما أشرنا 
سابقاً لمن يقدم لهم  مساهمات إيجابية وواقعية وذات 
قيمة ملموسة إلغناء هذه الطبيعة وتطوير ممارساتها 
.. وخلق أشكال جديدة في الواقع متناسبة مع التطور 

االجتماعي أو التاريخي أو الثقافي .
المبدأ الثالث :

 ضرورة خلو الدين من نقائض التصور المتوازن عن 
وظيفة  وع��ن   ، سبحانه  بمخاليقه  عالقته  وع��ن  الله 
المضمونية  و  المنهجية  الناحية  من   ، ذات��ه  الدين 

واألسلوبية جملة .
التي  النقائض  نذكر  أن  يمكن  اإليضاح  من  ولمزيد   

أشرنا إليها بحسب متعلقها كالتالي:
)1( الطبيعة األسلوبية :

  وتتعلق بها ثالث نقائض ال بد أن تخلو منها وه��ي :
 *الخلو من الغموض واإلبهام .

 *الخلو من التهويم و الال غرض .
 *الخلو من العلل الرجراجة والمدارات الخفية 

.. والالمعقولة .
)2 ( الطبيعة المضمونية والمفاهيمية : 

منها  تخلو  أن  ينبغي  نقائض  أربع  وتتضمن     
وه��ي :

 *الخلو من مناقضة مصالح العباد   ومنافعهم 
من  والخلو  الحياة  في  الضرورية  أو  المهمة 

اإلغضاء عنها أو تجاوزها .
 *الخلو من كل ما يحط من كرامة اإلنسان أو 
يغضي من قيمته أو يهون من شأنه بالمقاييس 

الفطرية المألوفة والمعتادة في الحياة .
 *الخلو من كل ما يمكن أن يعنت اإلنسان أو 
يشق عليه .. مما ال تفرضه ض��رورات الحياة 

العملية والواقعية .
العلم  لمسيرة  مضاد  هو  ما  كل  من  *الخلو   
الحياة  ون��م��و  اإلب����داع  ت��ط��ور  أو  المعرفة  أو 

وازدهارها .
)3 ( الطبيعة المنهجية :

  وتتركز النقائض المتعلقة بها والتي ينبغي أن 

تخلو منها في أمرين :
 *الخلو من كل ما يناقض أو يغضي أو يتجاوز النظرة 

العلمية أو الواقعية .
 *الخلو من كل ما يناقض قواعد العلم والعقل والحس 

والمنطق والتجربة .
      إذن فقد توافر للكاتب بذلك كل ما يؤهله لخلق 
أرضية واضحة ومحددة من التصورات التي سينطلق 
الجوهرية   - التفصيلية  تصوراته  لبلورة  ف��وراً  منها 
تماماً  منسجماً  رآه  قد  ما  إط��ار  في   - بالذات  منها 
دشنه  ما  إلى  استناداً  الحق  الدين  أنه  يتصور  ما  مع 
من تصورات عن الله تعالى وعن عالقته بعباده وعن 

وظيفة الدين وطبيعته .
  وبذا نجد أن كاتبنا سينحو بمجهوده ، كما هو واضح 
اتجاهين  ص��وب   ، الكتاب  لفصول  تتبعنا  خ��الل  من 

متكاملين هما :
االتجاه األول : تأسيـسي :

   وُيعنى هذا االتجاه بتشييد صرح جديد للمفاهيم 
المركزية ، والمقصود بذلك جملة المفاهيم التي يمكن 
المفاهيم  جماع  حولها  تدور  التي  بالمدارات  وصفها 
مفاهيم  هو  من حيث  الدين  عن  تصورنا  تشكل  التي 

عامة وكلية أوالً .
االتجاه الثاني : دفاعي تحصيني :

والتحصينات  الدعائم  بتوفير  االت��ج��اه  ه��ذا  ويعني   
المضادة  الحاالت  من  المتوقعة  للمخاطر  المالئمة 

التي يحتمل أنها ستواجهه .
للصمود  يؤهله  بشكل  الصراع  خريطة  برسم  وذلك   
البدء  وقبل  المحتملة  المواجهة  أرضية  على  والثبات 

إلنجاز  الكاتب  عليها  سار  التي  الطريقة  عرض  في 
مواضيع هذين االتجاهين .. فإننا نرى من المناسب 
أن نشير إلى أمر قد يبدو لبعض الموسوسين أنه من 
) الترويج والدعاية  ( ألفكار الكاتب ..  مما قد يطعن 
في حيادنا الموضوعي المدعىا .. وهذا والشك وهم 
ينبغي لنا أن نتحفظ عليه إلى حين الفروغ من متابعة 
خطى البحث بشكل كامل ومتأٍنّ    أما اآلن فلنستمع 

إلى إشارتنا من خلفية إرشادية عملية وحسب .
أمر  إل��ى  نشير  أن  المناسب  م��ن  أن��ه  ن��رى  فنحن   
وهو  وعمق  بتؤدة  مالحظته  القارئ  على  ينبغي  مهم 
المركزية  المفاهيم  بين  والتماسك  االنسجام  م��دى 
بالفعل من  ، وبين ما تم تدشينه  التي سوف يدشنها 
بعباده وعن وظيفة  تعالى وعالقته  الله  تصورات عن 

الدين وطبيعته .
بأن   ، ثقة  وبكل  الزعم  على  نتجرأ  هنا  وإننا        
ثمة شهادات حية يحتويها البحث في ثناياه تفيد بأن 
هذه المفاهيم التي سوف نتابع خطاه فيها فيما بعد 
تنسجم انسجاما مذهالً مع ما تم إنجازه من تصورات 

محورية جديدة .
لم  الكاتب  أن  وه��ي  بالفعل  مهمة  حقيقة  يؤكد  مما 
يكن يلقي كالمه هكذا على عواهنه كما يبدو وللوهلة 
يكتب عن  بل هو  الهدمي  االنفالتي  ردائه  األولى في 
عمق مأخوذاً بهاجس المالحقة والمساءلة التي سوف 

تحيق بتصوراته من كل جانب .

علي عقيل الحمروني 
يتبع 
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أن   أرى   ) )م��واط��ن  صبري  مفتاح   : يقول 
ووج��وده��ا  البضائع  ف��ي  ليست  المشكلة 
ف���ي ح���د ذات���ه���ا ألن��ن��ا ن��ش��اه��د األس����واق 
ومشتقاته  الحليب  من  بالبضائع  ممتلئة 
والدقيق واألرز والزيوت والمعجنات ومئات 
األصناف األخرى، تم استيرادها من بعض 
منتجاتها؛    منها  نستورد  دائماً  التي  الدول 
الجشعين  التجار  في  تكمن  القصة  ولكن 
وال��ط��م��اع��ي��ن ال��ذي��ن ي��ح��دون م��ن ال��ق��درة 

الشرائية للمواطن.  
المنتشرة  المعروفة  إلى األسواق  لو نظرنا 
عجز  نالحظ  طرابلس  مناطق  بعض  في 
يرغبون  ما  كل  ش��راء  عن  الليبيين  معظم 
أم���ام ارت���ف���اع األس���ع���ار ال��ج��ن��ون��ي وال���ذي 
أثر  وال��ذي  ال��دوالر  أسعار  بارتفاع  يرتبط 
نحتاجها  التي  األساسية  السلع  ارتفاع  في 
يومياً كالدقيق واألرز والزيوت النباتية التي 
مقارنة   %  450 إلى  فيها  الزيادة  وصلت 
شهدتها  التي  الحرب  قبل  عليه  كانت  بما 

طرابلس. 
من  م��واط��ن(   ( العجمي  فيصل   : ي��وض��ح 
خالل زيارتي لألسواق يومياً في العاصمة 
خيالية  األس���ع���ار  أن  ش��اه��دت  ط��راب��ل��س 
وارتفعت  بالذات  الوقت  هذا  في  وجنونية 
المنتجات  أغلب  في  مسبوق  غير  بشكل 
المهمة التي نحتاجها بشكل يومي كاللحوم 
إلى  سعرها  وص��ل  التي  ال��دج��اج  البيضاء 
عشرة دينار للكيلو الواحد واللحوم الحمراء 
 28 وص��ل  الوطني  ال��خ��روف  لحم  منها  و 
ديناراً   18 إل��ى  واإلسباني  للكيلو  دي��ن��اراً 
للكيلو ولحم البقر والجمل  إلى 18 ديناراً 
للكيلو والبيض بين 8 إلى 10 دنانير للطبق 
الواحد والحليب المعقم طويل األجل وصل 

سعر اللتر ما بين 2.5 إلى 3.5 ديناراً. 
خالل  من  أيضاً  الحظت  لكن   :: وأض��اف 
التسوق يومياً أن هناك انخفاضاً قليالً في 
تصديرها  ألن  وذل��ك  ال��خ��ض��راوات  بعض 
وتهريبها لدول الجوار قد توقف حيث وصل 
سعر البصل الجاف إلى نصف دينار للكيلو 
والبطاطا  ما بين  دينار ونصف إلى دينارين 
الكوسا  أو  البيضاء  وال��ق��رع��ة   ، ون��ص��ف 
والباذنجان  والفلفل الحلو والحار إلى دينار 
إلى 3  بين 2   ما  والطماطم  واح��د فقط 

دنانير للكيلو الواحد.  
وصل  فقد   المحلي  الزيتون  زيت  عن  أما 
الواحد، وكذلك زيت  للتر  ديناراً  إلى  17 
الطهي النباتي يترراوح من 4 إلى 5 دنانير 
للتر الواحد والحمص الجاف المتوسط ما 
الواحد،  للكيلو  دي��ن��اراً  إل��ى 20  بين  17 
وال��ف��اص��ول��ي��اء ال��ج��اف��ة وص��ل��ت إل���ى 12 
واألخضر  األصفر  والعدس  للكيلو،  ديناراً 

دنانير   8 إل��ى  والحلبة   ال��ج��اف  وال��ف��ول 
للكيلو الواحد،  وهذا ارتفاع كبير بالنسبة 
للبقوليات أما من ناحية أسعار التمور فما 
بين 5 إلى 15 ديناراً للكيلو الواحد وذلك 

حسب النوعية   وحسب الحجم
الحل في التقليل من اإلسراف

في  تعلمنا  طالبة(   ( الحداد  :صفاء  قالت 
للعبادة  شهر  هو  الشهر  هذا  أن  المدرسة 

وال��ت��أم��ل وال��ت��ع��اون وع��دم 
ننقله  م��ا  وه���و  اإلس�����راف، 
إلى التالميذ الصغار اليوم، 
لكن الواقع يقول عكس ذلك 
العام  ه��ذا  رم��ض��ان  فشهر 
بسبب  جداً  مختلفاً  سيكون 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة  األزم����ة 
ارتفاع  م��ن  ال��ب��الد  بها  تمر 
الغذائية  المواد  أسعار  في 
لذلك سيحاول كثيرون عدم 
اإلسراف في األكل والشرب 

من  التقليل  جميعاً  علينا  يتعين  لذلك   ،
كبيرة جداً  أزم��ة  البالد في  اإلس��راف ألن 
مابين انعدام للسيولة وغالء األسعار وهذه 
معادلة صعبة جداً يصعب تفسيرها لذلك 

يجب ضبط كل المصروفات. 
والحلويات  ال��م��أك��والت  كثير  أن   : م��ؤك��دة 
هذا  الليبي  المطبخ  ع��ن  حتماً  ستغيب 
العام، وهو أمر حسن ومفيد للصحة العامة 

بحسب رأيها
المواطن ضحية استغالل التجار 

ليس  )م��واط��ن(  الباشا  ن��ورال��دي��ن   : أش��ار 
هناك ضحية في وطني إال المواطن الليبي 
غالء  ضحية  ب��ج��دارة  اآلن  فهو  المسكين 
المواد  مستوى  على  فقط  ليس  األس��ع��ار 
الغذائية وحسب، بل في أغلب األمور التي 
لدرجة  مرتفعة  أصبحت  حيث  يحتاجها، 
تجار  رحمة  تحت  المواطن  وب��ات  خيالية، 
التجزئة ووجود تفاوت كبير في األسعار بين 
التجارية  في  المحال الصغيرة  واألسواق 
األسواق  على  كافية  رقابة  وجود  عدم  ظل 
لضبط األسعار ونالحظ أن جميع األسعار 
كاألدوية،  الغذائية  المواد  غير  من  ازدادت 

األم��راض  وعالجات  القلب  أدوي��ة  خاصةً 
المزمنة وحليب األطفال أيضاً.  

وأض���اف : ف��ي ه��ذا اإلط���ار أوض���ح  أحد 
تجار الجملة في طرابلس ، أن زيادة أسعار 
بعض المواد الغذائية زاد في رفع األسعار 
،حيث تعرض عدد من المخازن والمصانع 
القصف  إل���ى  ال��م��اض��ي��ة  ال���ح���رب  خ���الل 
على  أثر  ال��ذي  األم��ر  والسرقة  والتخريب 
عرضها في السوق وساهم في رفع سعرها 
وقصص  التجار  بين  كبير  تالعب  هناك   ،
االعتمادات  وغيرها من األمور التي تحصل 
في ظل غياب الرقابة أو أي مأمور قضائي 
ع��ل��ى األس��ع��ار وال��ص��الح��ي��ة وم��واص��ف��ات 
قد  التي  المعروضة  المنتجات  ومقاييس 

تعرض صحة المستهلكين للخطر.  
لذلك يجب أن تقوم الدولة وتساهم  بتفعيل 
المختصة  والمصرفية  الرقابية  الجهات 
بدورها  والقيام  واجبها  تأدية  لتمكينها من 

في خدمة المواطن الليبي .
ي���ؤك���د : راف�����ع ال���ع���ك���اري ل��ق��د ش��ه��دت 
في  والوطنية  المستوردة   اللحوم  أسعار 
األشهر  خ��الل  متتالية  ارت��ف��اع��ات  ليبيا 

التجار  بعض  أرجعه  الذي  األمر  األخيرة، 
بينها وقف  والمستوردين ألسباب عدة من 
لالعتمادات  الليبي  ال��م��رك��زي  المصرف 
عمليات  لتمويل  ال��الزم��ة  المستديمة  
االستيراد وذلك بسبب الخناق الذي ضاق 
بالمواطن، لذلك نرى الليبيين اليوم يقبلون 
على شراء اللحوم المستوردة وذلك لرخص 
المحلية  ال��ل��ح��وم  م��ع  بالمقارنة  سعرها 
األسعار  ضعفي  إل��ى  سعرها  يصل  التي 
اإلقبال  ت��م  أن��ه  الحظنا  وق��د  المستوردة 
على شراء اللحوم اإلسبانية التي  أصبحت 

موجودة لدى عديد القصابين. 
وقال: الذي يمتلك عدة محال لبيع اللحوم 
اللحم  كيلو  سعر  إن  طرابلس  بالعاصمة 
دنانير   10 من  ارتفع  اإلسباني  للخروف 
ديناراً  ب���  18  بيعه  ويتم  دي��ن��اراً  إل��ى 15 

للمستهلك.
إلى  الوطنية  اللحوم  كيلو  سعر  وصل  وقد 
ث��الث سنوات  مند  ثابت  وه��و  دي��ن��اراً   22
األوض��اع  بسبب  عليه  اإلقبال  لعدم  نظراً 

االقتصادية التي تمر بها البالد.
المواطن  يبقى   : قائال  معنا  ح��واره  وينهي 
التخبط  هذا  فاتورة  يدفع  من  هو  العادي 
النظام  ف��ي  وال��ه��ش��اش��ة  ال���ق���رارات،  ف��ي 

االقتصادي.
ِقَبل  من  المعتمدة  السياسات  في  والخلل   

مصرف ليبيا المركزي.
عوامل مؤثرة في ارتفاع األسعار 

لقد  م��واط��ن��ة(   ( ج��واد  ب��ن  نعيمة   : قالت 
كنت اليوم في السوق ووقفت على األسعار 
األساسية  الغذائية  المواد  كأسعار  بنفسي 
التي تدخل في عمل الوجبات في رمضان 
وهي  مرتفعة جداً ، نحن من أسرة ميسورة 
لو  حتى  لوازمنا  ش��راء  ونستطيع  ال��ح��ال  
كانت غالية ولكننا نازحون من مدينة سرت 
الصعب  من  إخوتي  يا  األس��ع��ار   : ونوهت 
تحديد عامل واحد الرتفاعها، واعتباره هو 
المسبب الرئيسي لمشكلة ارتفاع األسعار، 
نظراً  لتشابك وتداخل العوامل المؤثرة في 
أولوية ألهميتها  تحديد  يمكن   ال  األسعار 

وأكثرها تأثيراً؛   
وأهم  أكبر  من  األمني  العامل  يبقى  ولكن 
االقتصادية،   األزمة  تواجه  التي  التحديات 
ما  على  يعتمد  الليبي  االقتصاد  أن  كما 
قد يصل إلى 80 % من السلع المستوردة 
من الخارج، وألن الدينار الليبي عملة غير 
ا فإننا نحتاج لشراء الدوالر  متداولة خارجّيً

الذي سعره مرتفًعا في السوق الموازية.
ضحية  المرتبات  وأصحاب  الموظفون 

هذا الجشع المرير.
مشكلة  إن  ال��م��زوغ��ي  ع���م���ران   : ي��ق��ول 
التجار   لبعض  مفاجأة  تكن  لم  اإلي��ج��ارات 
أصحابه  سيستغله  و  س���وق،  ال��ع��ق��ار  ألن 
لتحقيق المكاسب،  وهم يعرفون أن هناك 
ع��ائ��الت م��ن م��ن��اط��ق م��ق��ت��درة والب���د من 

اغتنامهم .
: إل���ى أن ال��م��وظ��ف��ي��ن وأص��ح��اب  م��ن��وه��اً 
 ، المرير  الجشع  ه��ذا  ضحية  المرتبات 
فأنا موظف لم أتقاض مرتبي منذ أكثر من 
النهار  طوال  سيارتي  على  وأعمل  شهرين 

اليومية  االحتياجات  توفير  أستطيع  حتى 
فالتجار  يوم،  عن  يوماً  يزداد سعرها  التي 
ال��ظ��روف وارت��ف��اع  ه��م م��ن يستغلون ه��ذه 
سعر  ارتفاع  عن  الناتج  السلع  بعض  سعر 
أسعار  برفع  ب��دوره��م  وي��ق��وم��ون  ال����دوالر، 
مدلاًل  السريع،  الربح  بغية  الغذائية  السلع 
"الزيت"   سلعة   في  حصل  بما  ذل��ك  على 
التي ارتفعت بشكل مخيف الشهر الماضي، 
ولكن حتى عندما توفرت بسعر مخفض في 
سوق الجملة استمر تجار القطاع في بيعه 
بسعر مرتفع جداً ، في الحقيقة هذا شهر 
فضيل ولكن ال رحمة وال شفقة منهم أبداً 
فيبقى  المواطن يتجشم على عاتقه حمل 
أزمات مركبة، مكابًدا اآلالم للحصول على 
أن  أمل  يومه في ظروف صعبة على  قوت 

يالمس النور في آخر النفق
يضيف : رجب المقري أسرتي  ال تستطيع 
اللحم  اشتريت  فإذا  يوم  كل  الفواكه  شراء 
عجزت عن الخضار وإذا اشتريت خضارا 
عجزت عن بعض المواد األخ��رى،  وهكذا 
الجمعيات  ف��ي  وي��ذه��ب  م��ح��دود  ال��دخ��ل 
يبقى ال أعرف هل في األكل  والديون وما 

أو العالج أو السكن أو ماذا؟
المبارك  رمضان  قي شهر  بشر  يا  فنحن   
النفوس  االس��ت��غ��الل  لضعاف  ه��ذا  ل��م��اذا 
لنسدد  موعدها  في  تصل  ال  فالمرتبات 
المواطن  ألن  وغيرها  الجمعيات  أقساط 
واإلي���ج���ارات  ال��ح��ي��اة  تكاليف  م��ن  ي��ع��ان��ي 
وم��ص��اري��ف ال��ش��ه��ر ال��ك��ري��م وه��ن��اك من 
المواد  أسعار  ارتفاع  يرى  ال  من  الليبيين 
الغذائية هو المشكلة األكبر ألن ذلك حسب 
ال��دوالر  سعر  أم��ام  مقبول  نظرهم  وجهة 
ومشاكل يعانيها التجار ويجدون مبرراً لهم 
لكنهم ال يجدون أي مبرر مقنع الرتفاع سعر 

إيجارات السكن.
ويؤكدون أن ما قصم ظهر دخلهم الشهري 
ه��و ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ع��ق��ارات واإلي��ج��ارات 
ج��داً  كبيرة  وأرق����ام  مسبوق  غير  بشكل 
وحاجتهم  لنزوحهم  واستغالل  وتعجيزية 

للمأوى. 
نستحي  بتنا  ال��ت��ج��ار  أح��د  ي��ق��ول   : أخ��ي��ر 
اإلجابة على سؤال الزبون حول سعر سلعة 
معينة  حيث إن األسعار ترتفع بشكل كبير 

جداً  وفي زمن سريع جداً. 
لم  للمحل  المرتادين  أغلب  أن   :  وأض��اف 
يكونوا معتادين على السؤال عن سعر السلع 
ألنهم كانوا يعرفون سعر كل ما هو معروض 
في المحل، أما اآلن فاألمر مختلف تماماً  
والسبب  أن تجار الجملة هم من يتحكمون 
في السوق، وهم من يرفعون األسعار بسبب 

ما وصفه بأنه طمع واستغالل.

هل أصبح ارتفاع األسعار قرينا لشهر رمضان ؟

استطالع : كوثر أ بو نوارة 

هذا  المبارك   رمضان  شهر  علينا  حل 
من  مختلفة  أزمات  بين  نعيش  ونحن  العام 
نقص في السيولة وارتفاع في أسعار الدوالر 
أن  أي  المعيشة  مستوى  في  فاحش  وغالء 
حدها  من  أكثر  وتفاقمت  كثيرة  األزم��ات 
هذا  ينتظرون   تجار  فهناك   ، الطبيعي 
الشهر المبارك بفارغ الصبر ليس باعتباره 
مناسبة دينية للتقرب إلى الخالق عز وجل 
الخيالية  األرب��اح  لتحقيق  مناسبة  هو  بل 
أحيانا  السريع(  والكسب  والطمع  )الجشع 

استغالل  وكذلك  األسعار،  زي��ادة  خالل  من 
ظاهرة الشراء التي ترتفع مع اقتراب الشهر 
الفضيل لتحقيق أرباح أكبر وفي فترة زمنية 
األعباء  من  بالمزيد  يلقي  مما   ، قياسية 
للبحث  يسعى  الذي   ، المواطن  كاهل  على 
ك��ادت  ال��ت��ي  ال��م��دع��وم��ة  المنتجات  ع��ن 
األسعار  غالء  نتيجة  األس��واق  من  تختفي 
بعض  آراء  فسانيا  رص��دت   ، األس���واق  ف��ي 
المواطنين للوقوف على هذه المعاناة التي 

تثقل كاهلهم  

الليبيين  معظم  ع��ج��ز 
عن شراء كل ما يرغبون

:

ال��������ح��������ل ف���������ي وق������ف 
االعتمادات المصرفية 

:

األس��ع��ار  ف��ي ارت��ف��اع 
يومي وبال حدود 

:
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انا و احمد والتظاهر

عرفاء      رئيس  الشرطي  العامة  النيابة  اتهمت     
منافية   رسوما  عام  محل  في  وزع  بأنه   ) ع   . )م 
إليه  نسب  من  بكل  المتهم  اعترف  وق��د  للحياء 
بغرامة  حكمت  التي  للمحكمة  القضية  وأحيلت 
مأمور  صفة  وبإسقاط  دينارا  بثالثين  الشرطي 
الضبط القضائي عنه لم يرض المحكوم بالحكم 
فيه  مبالغا  الحكم  ب��أن  طعنه  معلال  فيه  فطعن 
العقوبات  قانون  من   500 المادة  لنص  استنادا 
والتي تنص على معاقبته بغرامة تتراوح بين جنية 

وعشرة جنيهات
قبلت المحكمة الطعن شكال لتقديمه في موعده 
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم السابق الذي 
المادة  من  الثانية  الفقرة  نصوص  على  استند 

والفقرة  الثانية  المادة  من  األولى  والفقرة  األولى 
القانون رقم 10  الثالثة من  المادة  الخامسة من 
الخاصة  األحكام  بعض  بتقرير  م   1985 لسنة 

بجرائم اآلداب العامة .
من  المتهم  ب��ه  م��اق��ام  أن  للمحكمة   تبث  حيث 
الفقرة  لنص  استنادا  بالشرف  المخلة  الجرائم 
الدرجة  محكمة  وأن  األول��ى  ال��م��ادة  من  الثانية 
بمقدار  العقوبة  مضاعفة  ف��ي  أص��اب��ت  األول���ى 
المادة  م��ن  األول���ى  الفقرة  بنص  عمال  الثلثين 
الثانية التي تنص على زيادة العقوبة إلى الثلثين 
كون المتهم رجل شرطة كما أن عقوبته بإسقاط 
صفة مأمور الضبط القضائي عنه صحيحا عمال 
والتي  الثالثة  المادة  من  الخامسة  الفقرة  بنص 
الجرائم  إح��دى  في  اإلدان��ة  على  يترتب   : تنص 
لتولي  ال��م��دان  صالحية  ع��دم  بالشرف  المخلة 

وظيفة مأمور الضبط القضائي.

وزع رسوما منافية للحياء فأسقطت عنه صفة مأمور الضبط القضائي!

السؤال  ه��ذا  على  اإلجابة  قبل 
سأحاول أن أوضح مزايا وعيوب 
وج��ه��ة نظري  م��ن  دس��ت��ور 51 
من  الب��د  ب��داي��ة  و  المتواضعة 

كما  جدا  رائعة  مواده  وتراتبية  صياغة  إن  القول 
لبقية  مراعاة  الليبية  بالمملكة  ليبيا  تسمية  أن 
المكونات غير العربية واستنادا للقاعدة التي تقول 
الدستور،  ه��ذا  يميز  مما  القومية  قبل  الوطنية 
الشريعة  يخص  فيما  الكامل  الشامل  النص  وأن 
بنصها  الخامسة  ال��م��ادة  ف��ي  عليها  المنصوص 
على أن )اإلسالم دين الدولة بل إن جل مواد باب 
الحقوق والحريات رائعة وخاصة المادة 23 والتي 

تنص على أن 
في  لغة  أية  استعمال  في  الحرية  شخص  لكل   (
المعامالت الخاصة أو األمور الدينية أو الثقافية 
أو في االجتماعات  المطبوعات  أو  الصحافية  أو 
ال��ح��ق��وق تضاهي أح��دث  ب��ل إن م���واد  ال��ع��ام��ة  
الدساتير في منحها للحقوق إال أن من عيوب هذا 
الدستور المادة 59 والتي تنص على أن  ) الملك 
مصون وغير مسؤول (  وهو أمرا وإن كان مقبوال 
زمننا هذا  في  منطقي  فإنه غير  الزمن  ذاك  في 
كما أنه من عيوب ذلك الدستور المادة 83 والتي 
وتولي  األم��ة  مجلس  عضوية  بين  الجمع  أج��ازت 
الوزارة وهو األمر الذي ينتفي مع مبدأ الفصل بين 
السلطات كما أنني أستنبط من نص المادة 102 
أنه يقصد  بلفظ الليبيين أينما ورد في دستور 51 

الذكور فقط حيث تنص المادة على أنه 
) االنتخابات حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين 
الحق  هذا  ممارسة  للمرأة  ويجوز  ميالدية  سنة 

وفقا للشروط التي يضعها القانون ( 
وكأن المرأة ليست من ضمن الليبيين المنصوص 
عليهم في الفقرة ) أ ( من هذه المادة ناهيك على 
الترشح  في  المرأة  لحق  يشر  لم   51 دستور  أن 
تعيينه   51 دستور  على  أعيب  أنني  كما  نهائيا 

عاصمتان بنصه في المادة 188 على أن 
) للمملكة الليبية عاصمتان هما طرابلس وبنغازي  
الليبية  للملكة  تكون  أن  األج���دى  م��ن  ك��ان  فإنه 
ثالث عواصم طرابلس وبنغازي وسبها باعتبار أن 
ليبيا متكونة من ثالث أقاليم وأن لفظ الالجئين 
ال   189 المادة  في  عليه  المنصوص  السياسين 
يقال  أن  والصحيح  شيوعه  رغم  له  قانوني  سند 
لكل  محظور  ال��رد  إن  بل  سياسية  ألسباب  الجئ 
الالجئين سواء ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية 
إال أن أبعد المواد عن المنطق الديمقراطي هو ما 
نصت عليه الفقرة األولى من  المادة 197 والذي 

تنص على أنه 
) ال يجوز اقتراح تنقيح  األحكام الخاصة بشكل 

الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش (
المنادين  فلكل  العنوان  على  سأجيب  هنا  وم��ن   
فإنه   1963 المعدل   1951 لدستور  بالعودة 
وفق نص هذه المادة ال يجوز مجرد اقتراح تنقيح 
األحكام الخاصة بنظام الحكم فما بالك بتعديله و 
وفقا لنص هذه المادة فإن أي تعديل فيما يخص 
نظام الحكم باطل دستوريا ناهيك عن أن دستور 
دستوري  إع��الن  من  أكثر  وف��ق  ألغي  قد   1951
الصادر  الجمهوري  الدستوري  اإلعالن  من  بداية 
بعده  الصادرة  الدستورية  والوثائق  في 1969م  
 3 بتاريخ  ال��ص��ادر  الدستوري  ب��اإلع��الن  وانتهاء 
تنص  والتي   34 مادته  في  م   2011 أغسطس 
الوثائق والقوانيين ذات الطبيعة  على )تلغى كافة 

الدستورية المعمول بها قبل هذا اإلعالن(
البيضاء والذي اعتبر   ناهيك على حكم محكمة   

دستور 1951م ملغيا
فمن وجهة نظري واستنادا على ما سبق ذكره فإنه 
يعني  ال  وه��ذا  1951م  لدستور  العودة  يجوز  ال 
بعض  من  االستفادة  يمكن  مرجعا  اعتباره  ع��دم 

نصوصه 
وأخيرا ادعو معي ربي أن يوفق هيئتنا التأسيسة 
مشروع  لنا  تنجز  أن  الدستور  مشروع  لصياغة 
دستور بستفاد فيه من مزايا دستور 51 والوثائق 

الدستورية  الصادرة بعده  

أي��������ج��������وز ال�������ع�������ودة 
لدستور1951 ؟

تشرفت بمالقاة أستاذي الجامعي الذي 
درسني اللغة االنجليزية  وبعد أن حييته 

بما يستحق .
سألني عن هل يحق لرئيس الجامعة أن 

يحرمه من إجازته العلمية ؟
 قلت بلى ، في حال تجاوزت نسبة 

المتحصلين على اإلجازات العلمية أكثر 
من 15 % من أعضاء هيأة التدريس 

الجامعي وذلك ما نصت عليه  المادة 
211 من الئحة  تنظيم التعليم العالي 

على أنه  ) ال يجوز أن تمنح إجازة التفرغ 

العلمي ألكثر من 15 % من أعضاء هيأة 
التدريس القائمين بالتدريس بالقسم 

العلمي فعال ( 
فسألني عن كيفية معاملة عضو هيأة 

التدريس في حال أمضى إجازته العلمية 
في داخل ليبيا  ؟ 

فأجبته بأن لعضو هيأة التدريس أن يتمتع 
بمرتبه كامال وكافة مزاياه  وعالوته بما 

في ذلك عالوة التدريس ومقابل الساعات 
اإلضافية  وهذا ما نصت عليه المادة  
209 من الئحة تنظيم التعليم العالي .

أنا وأستاذي الجامعي وإجازته العلمية
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عقيلة محجوب

مادة 17
ي���ج���ب ع���ل���ى م���دي���ر ال��م��ؤس��س��ة 
عمله  ف��ي  يستعين  أن  الصيدلية 
آخر  بصيدلي  مسؤوليته  وت��ح��ت 
مديرها  عن  نيابة  الصيدلية  يدير 
إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك 
أثناء  عنها  المدير  غياب  حالة  في 
األسبوعية  والعطلة  اليومية  راحته 

واألعياد الرسمية.
 أو مرضه أو غيابه على أن يخطر 

إدارة الصيدلة بذلك.
مادة 18

مسؤول  الصيدلية  المؤسسة  مدير 
المؤسسة من غير  عن مستخدمي 
بتنفيذ  يختص  فيما  ال��ص��ي��ادل��ة 

أحكام هذا القانون.
المؤسسة  إدارة  المدير  ترك  وإذا 
وج�����ب ع��ل��ي��ه إخ����ط����ار ص��اح��ب 
بخطاب  ف��ورا  وال���وزارة  المؤسسة 
المؤسسة  ت��رك  قبل  عليه  موصى 

بأسبوعين على األقل وعلى صاحب 
لها فورا مديرا  المؤسسة أن يعين 
الصيدلة  إدارة  وإخ��ط��ار  ج��دي��دا 
ونقابة الصيادلة  باسمه مع إقرار 
على  وجب  وإال  إدارتها  بقبول  منه 
يغلقها  لم  ف��إذا  إغالقها  صاحبها 
قامت السلطات الصحية بإغالقها 

إداريا.
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة 
العمل  سيترك  الذي  المدير  فعلى 

لغلق  ال��ص��ي��دل��ة  إلدارة  ال��ت��وج��ه 
من  بها  ما  تحريز  بعد  الصيدلية 
ع��ه��دة م��خ��درات داخ���ل ال���دوالب 
تعيين  ل��ح��ي��ن  ل��ذل��ك  ال��م��خ��ص��ص 
مدير جديد لها ويجب على مفتش 
المحتوية  الدواليب  ختم  الصيدلة 
وبخاتم  بخاتمه  ال��م��واد  ه��ذه  على 
وتعتبر  العمل  ت��رك  ال��ذي  المدير 
مغلقة  ال��ص��ي��دل��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ات 

اعتبارا من تاريخ ترك اإلدارة.

قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ) 4(

10 نساء ارتكبن أكثر جرائم وحشية عبر التاريخ !
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على  كبير  بشكِل  ي��ؤث��ران  والطمع  الحقد   
األم��ور  م��ن  فالحرمان  اإلن��س��ان،  شخصية 
التي لطالما أردنا الحصول عليها في صغرنا 
هدف  إل��ى  تتحول  ق��د  نمتلكها،  ل��م  ولكننا 
إيجابي يعطيك القوة للنجاح في المستقبل، 
على  والقضاء  لالنتقام  سلبي  إلى هدف  أو 
مع  ما حدث  بالفعل  وهذا  اآلخرين.  أحالم 
هؤالء النسوة اللواتي يعتبرن أخطر مجرمات 

عرفتهن البشرية!
بيلي جونيس: األميريكية من أصل نرويجي، 
 ،1931 ع��ام  وتوفيت   1859 ع��ام  ول��دت 
تاريخ  في  السفاحين  أخطر  من  واعتبرت 
البشرية، إذ أنها قامت بقتل زوجها وطفلتيها 
باإلضافة إلى أكثر من 20 شخصاً من أجل 
التغلب على الفقر وجمع األموال من بوليصة 
التأمين على حياة عائلتها، أو حتى الحصول 

على عقارات الغرباء.
 - آلسي كوغ: كانت تلقى مساعدة من زوجها 
األدوي��ة  تضع  كانت  حيث  ضحياتها،  لقتل 
المنومة في شرابهن ثم تقتلهن وتترك تذكار 

يذكرها بهّن. 
 توفيت شنقاً في السجن عام 1967 بعدما 

تّم القبض عليها.
  - ميرا هندلي: من أخطر المجرمات في 
على  جنسياً  تعتدي  كانت  حيث  بريطانيا، 
وذلك  القاسي،  للتعذيب  وتعّرضه  ضحيتها 
أن  والملفت  منزله.  أمام  من  اختطافه  بعد 
معظم ضحاياها كانوا أطفاالً ومراهقين لم 
يتعد عمرهم الثماني عشرة سنة. ولدت ميرا 

عام 1942 وتوفيت عام 2002.
 • الملكة ماري: التي تربعت على العرش في 
للمعارضين  وقتلها   إنكلترا بسبب وحشيتها 
األبرياء  من  الكثير  أعدمت  أنها  حيث  لها، 
خوفاً  البالد  خارج  الكثيرين  بهرب  وتسببت 
على حياتهم. وبسبب حكمها الباطل، نشبت 
أعمال العنف في المملكة وعودة البالد إلى 
عهد الكاثوليكية بعدما كانت قد انشقت عن 

الكنيسة.
   • ماري آن: ولدت عام 1832 واستخدمت 
وأبنائها  الثالثه   أزواجها  لقتل  الزرنيخ  سّم 
والمقربين منها،  ووالدتها وعشيقها  العشرة 

لتموت الحقاً شنقاً عام 1873.
   • كاثرين نايت: تعتبر جرائمها من األكثر 
لها   عشيقين  بقتل  قامت  إنها  إذ  وحشية، 
في  كزينة  ووضعته  منهما  واحٍد  جلد  وسلخ 

منزلها.
بالسجن  عليها  حكم  وحشيتها،  وبسبب   
أول  أسترالية تمضي حياتها  لتكون  المؤبد 
في السجن من دون أن يعفو القضاء عنها، 

وهي ال تزال حية حتى يومنا هذا.
  -بيفيرلي آلتيت: تحوّلت مهنتها كممرضة 
إلى قاتلة أطفال، حيث تسببت بوفاة 4 منهم 
ف��ي ح��ال��ة ح��رج��ة يصعب  ودخ���ول 5 منهم 

النجاة منها.
ك��ح��ارس��ة في  غ��ري��س��ي: عملت  إي��رم��ا   • 
النازية، واستغلت وظيفتها لتعذيب  السجون 
المساجين من خالل الضرب والقتل والتهديد 
بإطالق  تستمتع  كانت  أنها  حتى  بالسالح، 

الكالب الشرسة عليهم أو حتى وضعهم في 
غرفة مليئة بالغاز وتنتظرهم ليختنقوا.

  • إيليزابيث باتوري: الهنغارية التي ولدت 
من  المئات  بتوظيف  قامت   ،1560 ع��ام 
الفتيات ليعملن كفالحات في بستانها، ولكن 
مزرعتها  في  استغلتهن  فقد  حظهّن  لسوء 
وح��رق  للتشوية  ال��وخ��ز  باستخدام  لقتلهن 
تّم  عليها،  القبض  ألقي  وبعدما  أيديهن. 

احتجازها في غرفة لوحدها حتى وفاتها.
ولدت  التي  اإلسبانية  إيزابيال:  ) األميرة    

عام 1452.
 كانت تتبع كريستوفور كولومبس في جميع 
إنه  ويقال  اختياراته،  عن  وتدافع  اكتشافاته 
السكان  من  اآلف  مئات  نحو  هاجر  بسببها 
وإجبارهم  لهم  تعذيبها  بسبب  إسبانيا  في 

على تغيير ديانتهم.
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المواطنين  بعض  ك��ان  األخ����رى   المناطق  وف��ي 
الغذائية  المواد  من  احتياجاتهم  ش��راء  يحاولون 
والخضروات إلفطارهم في أول أيام شهر رمضان 
ال��رص��اص  م��ن  متقطعة  ألص���وات  يسمعون  وه��م 
والتفجيرات تتناهى إلى أسماعهم من تلك المناطق  
والمشترين  البائعين  دفعت  طرابلس  العاصمة  في 
أن  من  خوفا  حاجياتهم  قضاء  في  اإلس���راع  إل��ى 

تتطور األمور إلى ما هو أسوأ.
عادات طرابلسية في رمضان

العام  هذا  رمضانهم  الطرابلسيون  استقبل  هكذا 
رائحة  وعلى  وال��رص��اص  المدافع  أص���وات  على 
المحال  طرابلس  العاصمة  في  مكان  كل  في  الدم 
على  خوفا  المواطنين  من  تخلو  تكاد  وال��ش��وارع 

أرواحهم من رصاص طائش أو قذيفة قاتلة .
يحافظون  الطرابلسيون  الي��زال  الظروف  كل  رغم 
على القليل مما اعتادوا على القيام به في رمضان 

خالل  السنوات الماضية .
لهذا  العدة  تعد  العائالت  السابق  في  كانت  حيث 
للبيت  خفيفة  صيانة  بأعمال  ب��دأً  الكريم  الشهر 

وشراء لوازم شهر الصيام وخصوصا مواد تحضير 
الحلويات التي تعدها نساء العائلة لسهرات ما بعد 

التراويح. 
في  األس��رة  تبدأ  رمضان  اقتراب حلول شهر  ومع 
اللحم  خصوصا  ك��ب��ي��رة،  بكميات  ال��ل��ح��وم  ش���راء 

الوطني  رغم غالء أسعاره .
وفور اإلعالن عن حلول شهر رمضان المبارك يبدأ 
الناس بقراءة القرآن الكريم وتدب الحركة والنشاط 
الطرابلسيون  ويبدأ   ، طرابلس  وأحياء  شوارع  في 
بالخروج لألسواق لشراء ما تتطلبه األسر من مواد 

غذائية.
والعشر  شعبان  شهر  م��ن  األخ��ي��ر  النصف  ففي   
فالكل  الشوارع  تزدحم  رمضان  شهر  من  األوائ��ل 

يرتاد األسواق لكي يكمل نواقصه! 
مدفع االفطار

مميز  كان  وإسالمي  عربي  موروث  اإلفطار  مدفع 
وراء جدران  الناس من  في طرابلس حيث يسمعه 
أهالي  منبًها  المدفع  فينطلق  الحمراء  ال��س��راي 
المغرب،  وق��ت  ل��دخ��ول  الفطر  ب��وج��وب  المدينة 

ولكن مع ازدياد عدد السكان وتوسع دائرة المدنية 
أًصبحت هذه العادة غير متوفرة وغير موجودة اآلن 

في طرابلس.
 برامج تثقيف وأعمال خيرية

بفارغ  الفضيل  الشهر  هذا  قدوم  الليبيون  ينتظر   
وتنشط  والتهليل.  بالتكبير  ويستقبلونه  الصبر 
االجتماعية  الطقوس  ليبيا  في  الشهر  هذا  خالل 
هذا  في  الناس  ويتسابق  الشهر.  لهذا  المصاحبة 
والتثقيف  التوعية  برامج  على  الفضيل،  الشهر 
األسري، التي تقيمها الجمعيات الخيرية المنتشرة 
في ليبيا، وعن هذا الجانب "تقام في هذا الشهر 
الليبية  المدن  جميع  في  الرحمن  موائد  الكريم 
ال��ن��وادي،  وب��ع��ض  أهلية  جمعيات  م��ن  ب��م��ب��ادرات 
باإلضافة إلى الشركات من أجل إطعام المحتاجين 

وعابري السبيل".
 وجبات رمضانية

 وفي العادة يبدأ الطرابلسيون االستعداد الستقبال 
رم��ض��ان م��ن ب��داي��ة شهر رج���ب، ب��ش��راء ال��ل��وازم 
بمزيج  تفوح  التي  األس��واق  من  للمطبخ  الضرورية 

مدهش من روائح التوابل والحبوب والقهوة.
ويعشقن السيدات الطرابلسيات تحضير العصبان 
والوجبات  العيد،  وحلويات  الليبي  والكسكسي 
الرمضانية التي  تبدأ بالتمر واللبن أو الحليب الذي 
الطبيعية  والعصائر  اللوز،  بعصير  البعض  يخلطه 
التي  التقليدية  الليبية  الشوربة  األس��رة  تتناول  ثم 
أن��واع  أو  العصفور،  ل��س��ان  مكوناتها  ف��ي  ي��دخ��ل 

أخرى من الشوربات مثل “الحساء” و”الدشيشة”. 
العادة  الرئيسية، وهي في  الوجبة  تبدأ  وبعد ذلك 
صغيرة  بقطع  بالخلطة  شعيرية  أو  أرز  عن  عبارة 
وطواجين  والزبيب،  اللوز  مع  ال��خ��روف  لحم  من 
بأنواع مختلفة، ترافقها أنواع عديدة من المحاشي 
مختلفة،  بحشوات  وبوريك  الكفتة  مع  والبطاطا 
وورق السلق المحشي ويطلق عليه “براك”، وغيرها 
من األكالت الليبية المميزة، كالعصبان الذي يعلن 
حضوره بقوة في األعراس والمناسبات السعيدة وال 
تخلو منه مائدة رمضانية ليبية وخاصة ليلة القدر. 

 الحلويات الرمضانية الليبية
 ويفضل الطرابلسيون أنواعاً من المشروبات خالل 
خليط  وهي  و”ال��روزات��ا”،  “السحلب”  مثل  رمضان 

من الحليب وعصير اللوز”.
وتنتشر في ليبيا محال الحلويات الرمضانية بصورة 
الفتة للنظر، وتعد الزالبية من أهم األصناف التي 
أخرى  لحلوى  باإلضافة  الصائمون،  عليها  يقبل 
تسمى ب�”الدبلة”، وهي تصنع من خيوط عجين رقيق 
وتجمع على شكل وردة ثم تقلى في زيت ساخن ثم 

تسقى بالعسل وترش بالسمسم “الجلجالن”.
عبارة  وهما  و”الزميتة”،  “البسيسة”  أيضاً  وهناك 
عن قمح مقشور ومحمص يضاف له كسبر يابس، 
كمون حلو، كمون عريض ويخلط مع السكر الناعم 
وزيت الزيتون وقليل من الماء، أما الروينة فهو أهم 
الزميتة،  مكونات  مكوناته  وتشبه  ليبي  مشروب 
بحيث يشتمل على قمح محمص ومطحون، قصب، 

شبابها  من  العشرات  رمضان   أي��ام  أول  السبت  ي��وم   عصر  ودع��ت  أن   بعد 
اليافعين الذين قضوا في معارك واشتباكات الجمعة  آخر أيام شعبان  ساد 
في شوارع وأزقة طرابلس مشاهد من  الحزن والكآبة  حتى إنها تكاد تخلو من 
المارة  و من الحركة الكثيفة التي اعتادها الناس  وخاصة في األيام األولى 
من شهر رمضان الفضيل و تضاءل عدد األسواق والمحال التي تعرض سلعها 
الجمعة  يوم  شهدت  التي  الشوارع  من  لعدد  سريعة  نظرة  وفي  وبضائعها 
من  عددا  طال  الذي  والقصف  الدمار  آثار  واضحا  كان   عنيفة    اشتباكات 
جوانب  على  مركونة  ماتزال  التي  المحترقة  والسيارات  والمحال  المباني 
منطقة  إلى  المؤدية  الهضبة  وطريق  غشير  بن  باب  شوارع  في  الطرقات 

تقرير: أسمهان الحجاجي صالح الدين وأبي سليم . 
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كمون حلو، كمون عريض، حلبة، وتخلط 
حضوره  ويعتبر  بالماء،  المكونات  هذه 
في  رمضان  مائدة  على  ج��داً  ض��روري��اً 

ليبيا. 
ويؤمن الطرابلسيون بأن هذا المشروب 
يحارب العطش، لذلك يتم تناوله خالل 
التي  المحلبية  إلى  باإلضافة  السحور  

يعشقها الكبار والصغار في طرابلس. 

مثل  حلوى  تناول  يفضلون   العادة  وفي 
والمعسلة،  القرينات،  الغريبة،  الكعك، 
بعد  الشاي  والبسبوسة، و”العبمبر” مع 

اإلفطار.
 البيت الكبير

ويتركز الكثير من األنشطة في رمضان 
البيت  ف��ي  للعائالت،  بالنسبة  خاصة 
األوالد  يجتمع  حيث  أسرة،  لكل  الكبير 
في  الجميع  ويتعاون  الكبير  البيت  في 
الجد  مع  اإلفطار  لتناول  مائدة  تجهيز 
وال��ج��دة واألب��ن��اء واألح���ف���اد. وي��ت��زاور 
األق���ارب واألص��دق��اء ع��ادة بعد صالة 

التراويح، وقد يتناولون السحور معا. 
العبادات وصالة التراويح

العاصمة  في شهر  الحياة  من مظاهر 
رم��ض��ان ع��دي��دة وخ��اص��ة م��ن الناحية 
الدينية حيث يستقبل الطرابلسيون هذا 
عموم  باقي  مثل  مثلهم  المبارك  الشهر 
المسلمين وتعج المساجد بالمصلين  و 
الطرابلسيون   المساجد عند  عن مكانة 
“يحرص الناس خالل رمضان على أداء 
التراويح  ذلك  في  بما  الصلوات  جميع 
في المساجد، وعلى تالوة القرآن وختمه 
وقد  الدينية،  للمحاضرات  واالستماع 
تصلي األسر صالة المغرب جماعة في 
خاصة  وجبات  تقديم  يتم  وقد  بيوتها. 
العشر  ف��ي  و”ال���رش���دة”  الكسكسي” 
األواخر، وذكرى معركة بدر، وفتح مكة، 

وليلة القدر”..
وتمتلئ المساجد في رمضان بالمصلين 
الشهر  ف��ي  أع��داده��م  تتضاعف  ال��ذي 
وكباراً  ص��غ��اراً  ون��س��اًء  رج��االً  الفضيل 

وخصوصاً إلحياء صالة التراويح. 
طرابلس  في  األحياء  سكان  معظم  أن 
يؤدون صالة التهجد في العشر األواخر 
من شهر رمضان، باإلضافة إلى االعتناء 

الكبير بالروحانيات  ومنها إقامة حلقات 
ويتناول  المساجد  ف��ي  يومياً  المديح 
عادة الحلويات بعد أداء صالة التراويح 
"تلتقي  البيت  في  العائلة  تجتمع  حين 
ال��ع��ائ��الت ف��ي ال��م��ن��ازل ل��وق��ت متأخر 
أخرى  فئة  وهناك  األحاديث،  يتبادلون 
القرآن  ق��راءة  في  الليل  أوق��ات  تمضي 
وختمه على روح من توفي لهم إن وجد، 
القبائل  أق��رب  من  األج��ل  توفاهم  ومن 

واألسر".
 موائد الرحمن

خاصة  وطرابلس  عامة  ليبيا  وتشتهر 
أهالي  يقدمها  حيث  الرحمن،  بموائد 
وتقدم  السبيل،  وعابر  للغريب  طرابلس 
هذه الموائد لمن يستحق في الطرقات 
الساحلية،  ح��ت��ى  أو  ال��داخ��ل��ي��ة  س���واء 
وك���ذل���ك ي��ق��وم األه���ال���ي وش���ب���اب من 

الكشافة والمتطوعين  بتقديم وجبات 
إفطار خفيفة  لدوريات الشرطة والمرور 
كذلك  عملهم،  أماكن  يغادروا  لم  الذين 
هناك موائد إفطار تكون في المساجد 
والشامية  واللبن  الحليب  يقدم  حيث 

والحلويات واألكل الطرابلسى الشهى..
نشاطات ثقافية وفنية

 و ف���ي س��ي��اق آخ����ر ي��رت��ك��ز اه��ت��م��ام 
ال��ط��راب��ل��س��ي��ي��ن  ف��ي رم��ض��ان "عكس 
الثقافية  بالنشاطات  األخ��رى"  األشهر 
وحي  منطقة  كل  في  بكثافة  تقام  التي 
الثقافة  للجان  الثقافية  البرامج  حيث 
التي  الشعرية  واألم��س��ي��ات  واإلع����الم، 
وأنشطة  واألدباء  الكتاب  رابطة  تقيمها 
وب��ي��وت ال��ث��ق��اف��ة ون�����دوات أدب��ي��ة في 
التشكيلي.  وال��ف��ن  وال��ش��ع��ر  ال��ق��ص��ة 
الفرق  حفالت  أحياناً  الشوارع  وتطوف 
الفن  وح��ف��الت  الشعبية  وال��رق��ص��ات 

الشعبي. 
باإلضافة إلى الرياضة كرة القدم حيث 
بتنظيم  المجاورة  األحياء  شباب  يقوم 
دوري لكرة القدم  تنتهي فعالياته بانتهاء 

الشهر الفضيل 
 عادات اجتماعية ودينية 

االج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��ع��ادات  يتعلق  ف��ي��م��ا 
وزيارة  الجيران”  “لمة  مثل  الرمضانية، 
األقارب والتحلق حول التلفزيون. موائد 
الرحمان  التي قد تقتصر  تقريباً على  

العمال  الوافدين على ليبيا سابقا .
 ال تخلو صفحات التواصل االجتماعي  
م���ن ن��������داءات  ل��ن��ج��دة ال��م��ح��ت��اج��ي��ن 
بالكرم  المميز  الشهر  الليبيين في هذا 

واإلحسان. 
التشدد  قبل  مسلم،  شعب  فالليبيون 
التي ظهرت  التيارات  لبعض  اإلسالمي 
التحرير  إع���الن  بعد  جلياً  بالساحة 

معتدالً  الليبيون شعباً  كان  بالخصوص، 
في دينه ومتسامحاً.. هناك جيل الثورة 
بما  اإلنسانية  بالحريات  يؤمن  ال��ذي 
آخر  جيل  وهناك  المعتقد،  حرية  فيها 
من الطيبين الذين يريدون أن يتقمصوا 
أجر  لنيل  الحالة  الوّعاظ في هذه  دور 

ُيحسب له. 
 عيد الفطر

في  متميزة  مكانة  الفطر  عيد  يحتل 
حيث    . خاصة  وطرابلس  عامة  ليبيا 
العائالت بشراء مالبس األطفال  تهتم  
في  هو  ما  أفضل  اقتناء  على  وتحرص 
األسواق ليرتدوه في العيد، كما يشتري 
الفاخرة،  التقليدية  المالبس  ال��رج��ال 
تنشط حركة  النساء، كما  تفعل  وكذلك 

البيع والشراء أكثر في األسواق.
 رمضان طرابلس حزين هذا العام 

يهتمون  الطرابلسيون  بعض  الي���زال   

الشهر  هذا  في  وعاداتهم  طقوس  بكل 
التي  الحياة  ال��ظ��روف  أن  إال  الفضيل 
األخيرة  السنوات  خ��الل  كثيرا  تغيرت 
وخ��اص��ة ب��ع��د ش��ح ال��س��ي��ول��ة وارت��ف��اع 
في  السيئة  األمنية  واألوض��اع  األسعار 
العاصمة جعل الكثير منهم يتخلى على 

الكثير منها .
حيث  اشتباكات  من  مؤخرا  حدث  وما 
سقط أكثر من 52 شخصا بين جريح 
واألس��ى  الحزن  سبب  ما  وه��و  وقتيل  
للكثير من العائالت التي فقدت أبنائها  
في  اندلعت  التي  االشتباكات  أدت  كما 
العاصمة الجمعة آخر أيام شهر شعبان 
ال��م��واد األساسية  ارت��ف��اع أس��ع��ار  إل��ى 
والخضروات بالمدينة وسط أزمة مالية 
واجتماعية. حادة وهو ما زاد من مشاكل 
المواطن الليبي ومعاناته مع حلول شهر 

رمضان المبارك.

شهر رمضان في طرابلس بين الحنين للماضي ..  والحاضر المؤلم 
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عيد  أتى  غرة  وعلى حين  مني  غفلة  في   
هذا  يستأذن  أن  ودون  العام  هذا  ميالدي 
العمر الماضي إلى المجهول حلت سنواته 

األربعين فجأة .
تلك الليلة على وقع معزوفات من َمطر وبرق 
ورعد جلست أحاول الكتابة ،أتمطر صيفا 
؟ الليلة 3/يونيو أحاول أعتصر ذاكرتي في 
محاولة يائسة لتذكر عيد ميالد سابق أتى 
وسط بكائيات سماوية وال فائدة لم يسبق 
أن حدث ذلك فلماذا اآلن ؟ كان سؤاال يلح 
علي والعديد من زحام األسئلة المتالحقة 
والمتعاقبة بداخلي تصب مجملها هل هذا 
دون  يأتيني  لعام  أمل  بشير  أم  شؤم  نذير 
أن يطرق أبواب األيام المتشابهة مذ قرروا 

نيابة عنا ونفذوا قرارتهم علينا قسرا .
صفحات  حيث  قصية  زاوي���ة  ف��ي  ه��ن��اك 
مروا عبرها  وخياالت لشخوص  من صور 
المتعبة  ال���ذاك���رة  ك��رس��ي  ع��ل��ى  ج��ل��س��ت 
بسنوات الحروب المتعاقبة والمتنوعة بين 
في  اجتماعي  وحتى  واقتصادي  سياسي 
سيل  مع  مؤقتة  راحة  عن  للبحث  محاولة 
في  ملحة  ورغبة  الجارف  )النوستالجيا( 
نقش تعاويذ جديدة للعام المطل على عجل 
لتحصن ما بقى مني ليواجه ما هو قادم .

محاولتي  في  وبدأت  القلم  أمسكت  وحين 
البرق  ووميض  قوة  األمطار  ازدادت  هذه 
وضوحا وصوت الرعد قسوة ورغم الخوف 
كنت  ال��ت��ي  األص����وات  تلك  م��ن  المتنامي 
أعشقها صغيرة وأورثتني الحرب )الفوبيا 
(منها ومن كل األصوات المرتفعة والمنذرة 
دفاقا  ينساب  بالحب  شعرت  باالشتعال 
أجالس  التي  القلب  حجرات  من  ورقراقا 
أزورهم  حين  وأرتاح  سنوات  منذ  ساكنيها 
باتت  التي  الذاكرة  كرسي  على  ومن  فيها 
تودع العالم خارجها كل يوم بزهايمر مؤقت 
رغبة في تناسي كل ما حدث ويحدث معها 
ك��ل ي��وم أص���درت أوام���ري ل��خ��دام تعاويذ 
المخضوضر  والصفاء  السعادة  س��ن��وات 
نماًء وحياة بجلب كل الوريقات التي كتبت 
ألوقظها  بك  العابقة  التفاصيل  كل  فيها 
األيام  وأمنحها بعض من عطر  من سبات 
أن  تعلم  ه��ل   ) األرب��ع��ي��ن  )عطر  ال��ق��ادم��ة 
ذو  وجعه  لكن  وتافه  حقير  ش��يء  الغياب 
قيمة ال تقدر بثمن وأن أنين الشوق الكامن 
بداخلي صرخات ناقة فقدت وليدها للتو؟  
وهل تعلم أن مآذن األبجدية تستعير صوتي 
الملهوف حين تردد حروف اسمك وأن منارة 
الكالم هي ضياء وجهك حين اللقاء، يا الله 
كم اشتاق أن يتهاطل حضورك فجأة زخات 
خصيبة كما هذه السماء التي أمطرت في 
يونيو- ليروي ظمأ سهول أصابها التصحر 
العام ومضات من  أذن  بعدك ألهمس في 
نهار  ليل  فينا  الساكن  الحزن  رغ��م  ف��رح 
ذات  حافظ  عبدالحليم  عرافة  قالت  كما 
فناجين  زواب��ع  في  الزمن  لتعاريج  ق��راءة 
أمة  وتفرح  ترتاح  أال  لها  قدر  ألمة  الحب 
تمر عليها السنون بكل ما تحمله من كوارث 
أسياد  يمارسها  قاتلة  لسياسات  ووي��الت 
العالم ضد شعوب األرض فتبتسم ببالهة 
االنحناء  أبنائها  تعلم  والتزال  أمة صفقت 
التي  وال��ذرائ��ع  الفرص  توفير  لسياسات 
الفاشلة  وأنظمتهم  الدمار  حكام  بها  يبرع 
باتت  بحيث  أوطاننا  خارطة  ضيقت  التي 
أصغر من مساحة الكراسي التي يتربعون 
الخيانة  س��وس  أن  ي���درون  ال  وه��م  عليها 
والتخاذل والفساد الذي تناسل بمعيتهم كل 
السنوات الماضية قد بدأ في نخرها وأنها 
قاب قوسين أو أدني من الزوال وسيرحلون 
كما لم يكرهون وسنعود نحن قريبا كما كنا 

والنزال نحب .

ع������������ط������������ر 
األرب�����ع�����ي�����ن  
وأم�������ط�������رت 

صيفا

 ليلى المغربي

كانت  إن  ألرى  ج��ارت��ي  على  م���ررت    
لها  اشتريه  ال��س��وق،  من  شيئا  تحتاج 
وفوجئنا  رم��ض��ان،  شهر  قبل  كالعادة 
ب��دخ��ول اب��ن��ت��ه��ا ب��اك��ي��ة وت��ص��رخ .. ) 
طلقوني منه معاش نبيه ! ( بعد تهدئتها 
كي نفهم منها ما حدث وقلوبنا ترتجف 

مما قد يكون سبباً لطلب الطالق !
بدأت سنية تحكي لي ولوالدتها ..

واحنى   ) زوجها   ( قلت  لفرج   : سنية 
حاجات  نشري  للسوق  يرفعني  نتغدوا 
رمضان، وكنت موتية قايمة بالحاجات 
وقعد  وس��ك��ت  ق��راه��ا   .. نبيها  ال��ل��ي 
قنبلة  وت��ق��ول��وا   .. ش��وي��ة   … يشبحلي  

موقوته انفجرت !
استغربنا األمر وسألنا بصوت واحد : 

عالش  ؟؟؟؟!!!
سنية : هما زوزقوايم .. القايمة األولى 
خروف  لحم  شوية  غدائية،  مواد  فيها 
للشربة،  خ��روف  لحم  وشوية  ط��روف، 
وشوية لحم بقري مفروم، وشوية لحم 
ط��روف،  دج��اج  وشوية  ش��راي��ح،  بقري 
ودجاج مفروم، وشوية مكسرات للتطيب 
ومواد للحلويات وشوية معلبات وشوية 

حاجات هكي تعرفوا لزوم التطيب!
تبذير  وه��ذا  ح��رام  “والله  قالي  مشي 
أصال؟  الصغار  بياكلوا  هما  وإس��راف، 
فلوسنا   .… ت��ت��ل��وح  ال��م��اك��ل��ة  وأغ���ل���ب 

شهر  وه��ذا   .. الكناسة  ف��ي  ماشيات 
كيف  فيه  نتعلموا  واللي  والبركة  الخير 

نحسوا بالناس وبالجيعان و..
 ق��اط��ع��ت��ه: وب���ال���ك ت��ح��س��اب روح���ك 
اسمع   .. ال��دي��ن  ف��ي  درس  بتعطيني 
أنت عارفني منحبش صغاري يشبحوا 
حاجة عند الناس وهما محرومين منها 

.. ومنبيش نكتر دوة أيوه.!!!
وللصغار  ليك  كلي  أن��ا  حاضر  باهي   

واللي تبيه أنا فيه ….
التانية  القايمة  وقريه  ال��ورق��ة  وقلب   
 .. ركبه  العظيم  الله  اس��م  والشيطان 
 .. .. مواعين  .. مواعين  وبديه يصيح 

أنت متشبعيش مواعين ..
..؟؟ هما  يافرج  �بالشوية غير خيرك   

شوية مواعين .. صوينيات شربة ..
صواني  ف��ات  اللي  العام  شرينا  مش   

شربة ؟؟
 اتكسروا نفصهم .. الله غالب ..

 باهي والصفاي ..؟؟
زي  طرفين  ال��ل��ي  ج��دي��د  واح���د  نبي   
جارتي فيه تحته صونية تستقطر فيها 

الميه .. شنو فيها ؟؟ 
اللطف على صفاي ؟؟!

 فرج يصيح بعلو حسه �� طنجرة للشربة 
 .. هيا  حتى  انكسرت  متقوليليش  ؟؟ 
مش شرينا العام اللي فات .. واللي قبله 

قبله  واللي   ..
متقوليليش   ..
حكايتك  شنو 
م�����ع ط��ن��ج��رة 

الشربة .. ؟
الشربة  م��ه��و   
ه���ي���ا ال��ط��ب��ق 
ال��رئ��ي��س��ي في 
رمضان  فطور 

وأنا نحب نديرلها طنجرة خاصة بيها.
طنجرة  ع��ام  ك��ل  الزم  ال��ش��رب��ة  يعني   

جديدة؟
م���ا ادس���ي���ش طنجرة  ب��اه��ي ع���الش   
الشربة من رمضان لرمضان ؟ وال على 
خاطر مش تاعبة في الفلوس ؟ وتعالي 
هنا، يعني كان طيبتي الشربة بطنجرة 
قديمة بيتغيير طعمها ؟؟! هيا والله ما 

ني شاريها …
 سنية  حطت ايديها في جنابها ��� هيا 
طنجرة  غير  من  معاك  قاعدة  منيش 
من  ارفعني  تعال  تشريها  ولما  جديدة 

حوش بوي.
 فرج يصيح �� يمين بالله ما أني شاريها 
 .. لكن  كيفك  على  بوك  لحوش  وب��ري 

متلوليش دراعي بطنجرة شربة.
 خالص أماله .. أنا في حوش أماليه 

وأبعتلي ورقتي.

طنجرة الشربة عمر عبد الدائم 

 ُنِحّبِك ..
رغَم الغياِب

و رغم العذاِب
و رغَم السراِب الذي َتسكُبين

ُنِحّبِك ..
رغَم الّسَواِد

و لوِن الّرماِد
و ثوِب الِحداِد الذي تلبسين

ُنِحّبِك ..
رغَم الُحُروِب

و َهذي الخطوِب
و رغم الشحوِب الذي يكتسيِك

و رغَم َتنكّرِ ُكلِّ بنيِك
ِلَما رضعوا

ِمن أطاييِب ثدييِك ..
تلك السنيْن

و حين الَتَفتِّ إليهم
 وناَديِتِهم حين حّل المساء

وِصحِت : بأّن الدماء ..
إلى الركبتين
أتوا ُمسرعين

ِلُيلقوا ِبِك .. في أتوِن الّسعيرِ
َضالٌل .. َضالْل

أال أّيها المجرمون الُبغاة
فهل ِمن ضمير ؟!

و نبقى ُنِحّبِك
يا نجمةً في السماء

برغِم األلم
و رغم العدم

ألّنِك فينا .. ِبالٌد .. و أم
و مهما بََدْت في السماِء نجوم
سيبقى ضياؤِك غير الّضياْء

ألّنِك لسِت ككّل النساْء
و مهما اكفهّرْت وجوه الغيوم

يصل للقلوِب ُشعاعُ البهاء
ألّنِك أحلى نجوِم السماء

و أمٍّ  رؤوم

ترنيمُة الغِياب

 مفتاح ميلود

َس   يقايضون المطَر بما تيبَّ
من خبٍز 

يحيكون من جلد الشيخوخة 
ثياباً تليق بالتسول 

من أين نجيء لألرصفة 
بنظارة العشِب 

اآلفاق الشاحبة 
أنهكتها سنواُت الترقب 

أيُّ خطواٍت بإمكانها 
يَء كلَّ هذه الدروِب  أن تعبِّ

أيُّ شتاٍء قديٍم 
يعير الليالَي األربعين غيوَمه 

تكدسي يا مواسُم 
رة صيٍف َتجلب الحصاَد  ما من ُقبَّ

ما من وجهة تتبنى دفَّةَ الريح.

سنوات الترقب

 “ك��ل��م��ا اح��ت��دم��ت أح��وال��ن��ا 
واحتدت من حولنا، مثلما هو 
احتياجنا  اشتد  اليوم،  حالنا 

إلى الكتب.. كطوِق نجاة.”
من  اقُتِبَسْت  كما  “الحب”  أو 
“ي��وس��ف زي����دان” ف��ي مدخل 
رواية حبيبي داعشي، التي تم 

مصادرتها مؤخراً في مدينة المرج، من 
قال فيهم نيتشه يوماً إنهم ذبحوا العقل 
وقرأتها  عليها  تحٌصلت  فقد  وأكلوه، 
أثار سخريتي  الذي  الكترونياً، واألمر 
أنفسهم  الكتب هم  الذين صادروا  أن 
سلفيون متطرفون لسلطات االحتالل 
يدعو  واحد  أيديلوجي  فكر  النجدية، 
إلى اإلرهاب ومصادرة اآلراء ويحتكر 
األفكار بقوانينه المسبقة والفرق بينه 
وبين عناصر “دولة الخالفة” كما تدور 
ثالثة  إلى  المقسمة  الرواية،  أح��داث 

أجزاء.
فمنذ أن قرأت عنوانها للوهلة األولى، 
بسبب  وه��ي  األول��ى،  فعلي  ردة  كانت 
الفضول الذي تٌملكني إزائها بقرائتها 
فوراً، على عكس الثانية التي تقتضي 
عكس  على  ول��ك��ن،  ال��رواي��ة،  تجاهل 
العنوان كانت الراوية هاجرعبدالصمد، 
من األعمال التي تضاف إلى المكتبة 
الركيكة  فلغتها  المحلية،  العربية 
والمزعجة والصيغة البنيوية البسيطة 
رواي��ة  أنها  إال  ال��رواي��ة،  تثبط  فيها، 
أولئك  م���آالت  م��ن  كثير  ع��ن  تفصح 
اإلسالمية  الدولة  بتنظيم  الملتحقين 
في العراق والشام، وعن بداية نشأتهم 

في  فساداً  األكثر  العربية  البيئة  في 
هذا العالم، و المشحونة، وكيف يتغير 
والفقر؟  العجز  بسبب  حياتهم  مسار 
أو  العقول،  لسالٌل  الغول  من  الجئين 
التي  الدينية،  الموروثات  و  التقاليد 
يتعرض لها الوالجون إلى تلك األسواق 
في المرويات الخرافية، متحولين إلى 
ومتخلصين  اإلنسانُية  عديمي  مسوخ 
من  أكثر  فيهم،  بشرٌية  بقايا  آخر  من 
العلمانية  والغرب،  العرب  عداء  ذلك، 
و  األول����ى،  ال��ح��ال��ة  ف��ي  الليبرالية  و 
الحالة  ف��ي  وال��ك��اف��رة  اإلم��ب��ري��ال��ي��ة 

الثانية،
أيضاً  رومانسية،  الرواية  بأن  والقول 
لم  ال��ق��ارئ  ذل��ك  ب��أن  متيقنا  يجعلني 
بقراءة  اكتفى  بل  أصالً،  الرواية  يقرأ 
ال��غ��الف ال��خ��ارج��ي ل��ه��ا، أو أن���ه لم 
قول  ويشاطرني  الرواية  أغ��وار  يسبر 
الجزائرية “خولة شنوف في  المدونة 
الّشاب  العربّي  القارُئ  يتعاطى   :“ أنه 
الدرامّي”،  الطابع  ذات  الرواياِت  مع 
بدراما   ” قراءتها:  في  منتقدة  تقول 
أكبر منها، وبعاطفٍة جّياشة وبمشاعَر 
ممل،  روم��ان��س��ّي  فيلٍم  إلن��ت��اج  تصلُح 
تحكي  رواي����ات  م��ع  يتعاطف  ت��ج��ْده 
قصَص حٍب شبَه خيالية كأّنما يبحُث 

ووجَد  الواقع  في  افتقدها  حياٍة  عن 
نسخة منها داخل تلك الرواية.

فيه  يصُف  منشوراً  يكتب  فتجد شاباً 
ت��أث��ره ودم��وع��ه ال��ت��ي ان��ه��م��رْت أثناء 
قراءته لرواية : كن خائنا تكن أجمل، 
وأخرى تتمنى لو عاشت أحداث رواية 
من  يطلب  وآخ���ر  داع��ش��ي”  “حبيبي 
أصدقائه أن يرشدوه إلى أقرب مكتبة 
تبيع رواية في قلبي أنثى عبرية، ألنه 
“عيد  ف��ي  لحبيبته  بإهدائها  يرغب 

الحب”
إن الرواية قد فضحت تلك السطحٌية 
والسذاجة، للمتخلٌفين مقولبي التفكير 
هذه  منعوا  عندما  بدينهم  والمتدينين 
الرواية عن القٌراء في الحالة األولى، 
أكثر  الرواية  امتدحوا  الذين  والقٌراء 
مما تستحقه بإنها اإلسهام األعظم في 
اإلط��راء  من  بهالة  محيطينها  األدب، 
المبتذل أشبه بالشيخ الذي يقرأ سورة 

مريم العذراء من المصحف،
يكفي القول إن الرواية ممتعة وتٌشدك 
حتى نهايتها وغير مملة، وهي محاولة 

جيدة للكتابة وعمل روائي جميل.
بالنسبة  مضجرة  تجربة  ف��ال��ق��راءة 
بصورة  لآلخرين  بالنسبة  لآلخرين، 

خاصة.

وجه الرواية..حبيبي داعشي:  قراءة في رواية الكاتبة المصرية هاجر عبد الصمد حبيبي داعشي  

أبوبكر عبدالرحمن 
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إشراف : خديجة الجداوي  

 قضايا فقهية معاصرة
أبوبكر يونس

بموجب  ال��ن��ق��دي  السحب  وف��وائ��د  عمولة   •   
البطاقة  اتفاقية  ف��ي  ال��ش��روط  تنص  البطاقة: 
السحب  عمليات  على  عمولة  العميل  بتحميل 
البطاقة سواء من آالت السحب  النقدي بواسطة 
إما  وتقدر  العضوية  فى  المشاركة  البنوك  من  أو 
بنسبة مئوية من المبلغ المس�حوب )0.2  % إلى 
على  دوالر   2.75 مثل  مقطوع  بمبلغ  أو   )%  1
البنوك  وبعض  األجنبية،  بالعملة  المسحوبات 
تكتفى بذلك وبعضها اآلخر تحسب إضافة عليها 
العقد  في  تحدد  المسحوبة  المبالغ  على  فائدة 
تاريخ  من  المدة  وحسب  المبلغ  من  مئوية  بنسبة 

السحب إلى تاريخ السداد.
وبالنظر أوال في عمولة أو رسوم السحب النقدي 
نجد أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا حولها ما بين 
وتكاليف  وخدمات  مقابل  أنها  أساس  على  مجيز 
تكون  أن  وبشرط  المبالغ  وتحويل  اآلالت  تجهيز 
المبلغ  م��ن  مئوية  كنسبة  ول��ي��س  مقطوع  بمبلغ 
جائزة  غير  أنها  آخ���رون  ي��رى  بينما  المسحوب 

شرعاً.
العمولة  أو  الفوائد  هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
العالمية  المنظمة  تفرضه  ضروريا  شرطا  ليست 
بل يمكن إلغاؤه من اتفاقية اإلصدار دون المساس 
بالبطاقة وهو ما يحدث فعالً في بعض البنوك كما 
جاء في االتفاقية الصادرة عن إحداها ما نصه: 
"أن جميع المسحوبات النقدية تتم دون احتساب 

عمولة أو رسوم".
 • سعر صرف العمالت األجنبية التي اشترى بها 

أو سحبها حامل البطاقة من الخارج ويقوم البنك 
يستوفى  ثم  األجنبية  بالعملة  بالسداد  المصدر 
السداد  المحلية  بالعملة  البطاقة  حامل  من  حقه 
اتفاقيات  والنص على ذلك في  بالعملة األجنبية، 
أساس  على  يحسب  الصرف  سعر  أن  اإلص���دار 
وه��ذا  ال��س��داد،  ي��وم  ال��ج��اري  أو  السائد،  السعر 

الشرط بهذه الكيفية جائز شرعاً.
فإنها  المبالغ  ه��ذه  على  المحسوبة  الفوائد  أم��ا 
البنوك  أن  مراعاة  ومع  المحرم شرعاً،  الربا  من 
اإلسالمية المشاركة فى عضوية إصدار البطاقات 

ال تحمل العميل بأية فوائد على هذه المبالغ.
 • فوائد التأخير التي ترد في اتفاقية اإلصدار 
كشف  إذا  األول  ال��ن��وع  ف��ي  بها  العميل  يتحمل 
الحساب، وفي النوع الثاني إذا تأخر حامل البطاقة 
عن السداد في الموعد المحدد، وفي النوع الثالث 
كشرط أساسي في اإلصدار، ومن المعلوم أن هذه 
الفوائد ربا تحرمه الشريعة اإلسالمية األمر الذي 
بها  التعامل  عدم  مسؤولية  المسلمين  على  يلقى 
السداد،  يتأخروا عن  والثاني ال  النوع األول  ففي 
الفوائد  إي��راد شرط  على  تساؤل:  هنا  يثار  ولكن 
في هذين النوعين يبطل العقد حتى لو نوى حامل 
البطاقة السداد وعدم التأخير حتى ال يتحمل بهذه 

الفوائد؟
 يرى بعض الفقهاء المعاصرين أنه يجوز الدخول 
فيها  الشرط  ه��ذا  وج��ود  مع  االتفاقية  ه��ذه  في 
على  التأخير  وع��دم  السداد  المسلم  نوى  طالما 

أساس أن الشرط الغ والعقد باق.

بل إن األمر يذهب إلى أبعد من ذلك فإن البنوك 
هذه  إص���دار  عضوية  ف��ي  المشتركة  اإلسالمية 
بل  األص��ل  من  الفوائد  شرط  تذكر  ال  البطاقات 
حتى في البنوك غير اإلسالمية فإنه يمكن لحامل 

البطاقة طلب إلغاء هذا الشرط ويجاب لطلبه.
تمثل شرطاً  والتي  الثالث  النوع  على  الفوائد  أما 
كامل  يسدد  ال  البطاقة  حامل  ألن  فيها  أساسياً 
وإنما يظل قرضا متجدداً في ذمته  القيمة دائماً 
من  وخروجاً  شرعاً،  المحرم  الربا  من  ذلك  فإن 
البطاقة  يتم االئتمان بموجب هذه  أن  ذلك يمكن 
وذلك  االئتمان  عقد  وليس  البيع  عقد  إط��ار  في 
بتحريم قسائم البيع باسم البنك الذي يقوم ببيع 
البضاعة مرابحة إلى حامل البطاقة بثمن الشراء 
البنك  طبق  ولقد  أقساط،  على  يسدد  ربح  زائ��د 

األهلي التجارى السعودى هذه الفكرة بنجاح.
 • المزايا اإلضافية التي يقدمها المصدر لحامل 
وحق  البطاقة  حامل  على  التأمين  مثل  البطاقة 
مجاناً  وقانونية  طبية  استشارات  على  الحصول 
وشركات  الفنادق  لدى  المضمون  لحجز  وأولوية 
خالل  م��ن  العامة  المعلومات  وتقديم  الطيران 
االتصال التليفوني المجاني بأى مكان في العالم.

وبداية نذكر أن هذه المزايا ليست ملزمة كشرط 
آخر  وجه  ومن  إلغاؤها  ويمكن  البطاقة  إلص��دار 
فإن حصول المضمون عنه )حامل البطاقة( على 
مال أو خدمات في إطار عقد الضمان جائز لدى 
للمدين  الجعل  كان  إذا  "وأم��ا  جاء  حيث  الفقهاء 
على أن يأتي بضامن فسواء كان من رب الدين أو 

من أجنبي فجائز وكذا من 
للمدين"وبالتالي  الضامن 
ف��ه��ذه ال��م��زاي��ا اإلض��اف��ي��ة 

جائزة شرعاً.
ي��ك��ون لصاحب  ال��ض��م��ان  أو  ال��ك��ف��ال��ة  ف��ي  أن���ه 
جاء  كما  والضامن  األص��ل  من  كل  مطالبة  الحق 
اجتماعاً  واألصيل  الضامن  مطالبة  "وللمستحق 
مطالبة  الحق  "ولصاحب  أيضا  وج��اء  وان��ف��راداً" 
من شاء منهما"وفي البطاقة تنقطع المطالبة بين 
التاجر وحامل البطاقة وتتوجه إلى مطالبة التاجر 
ال  الشرط  وهذا  معه،  المتعاقد  البنك  إلى  فقط 
وقد  وال��رض��ى  االت��ف��اق  مبناه  ألن  شرعا  يخالف 
دون  البنك  مطالبة  على  باالقتصار  التاجر  رضى 

حامل البطاقة .
الغريم أو  "إن الطالب مخير بين طلب  حيث جاء 

طلب الضامن"
العسر  وه��ى  الست  ال��ح��االت  "ف��ي  أيضا  وج��اء   
واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة ... فإن 
اشترط ضمانه أو شرط رب الحق أخذ أيها شاء 
ولو حضر  األج��ل  جاء  إذا  الضامن  طلب  له  كان 

الغريم مليا.
 وبذلك ننتهى من إعداد هذه المقالة التي حاولنا 
االئتمان  بطاقة  المعلومات حول  أهم  تقديم  فيها 
وإن  الله  من فضل  فهذا  ذلك  في  وفقنا  كنا  فإن 

كانت األخرى فمن نفسي وتقصيري.
والله ولى التوفيق

ني
لثا

زء ا
لج

ا

رمضان كما يراه البعض... 
رم��ض��ان ف��ي ض��م��ي��ر ال��م��ؤم��ن م��وس��م قربة 

وإخبات، واستكثار من األعمال الصالحات. 
وقد تعرض هذا الوعي اإليماني في السنوات 
األخ���ي���رة ل��ق��در م��ن ال��ت��ش��وي��ه واالن���ح���راف، 
للتسوق  موسماً  الناس  بعض  حس  في  فصار 
آخرين  وعند  والوجبات،  األكالت  في  والتفنن 
مهرجاناً لألفالم والمسرحيات التي تقيء بها 
النوم  بذكر  طائفة  عند  ويقترن  الفضائيات، 
هذا  وكل  والواجبات!  األعمال  وترك  والكسل 
وال  من سلطان،  به  الله  أن��زل  ما  باطل  وذاك 
ك��ان من ش��أن أه��ل اإلس��الم، وإنما ط��رأ على 
من  وغفلة  العلم  م��ن  غيبة  ف��ي  مجتمعاتهم 

الذكر، وهجمة من الذين يتبعون الشهوات. 
أنشد بعض السلف: 

أتى رمضان مزرعة العباد ..... لتطهير القلوب 
من الفسادفأِد حقوقه قوالً وفعالً ...... وزادك 

فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما 
سقاها .... أوه نادماً يوم الحصاد

ولم يزل الصالحون يشبهون رمضان 
ومن  بالموسم،  وحلوله  بالمزرعة، 
ش���أن ذل���ك أن ي��س��ت��غ��ل. ق���ال اب��ن 
أخذ  المستغالت  )استغالل  منظور: 

غلتها( ]لسان العرب: 110/10[. 
تام،  بشكل  االستغالل،  هذا  يتم  وال 

إال بتحقق ثالثة أمور: 
األول: التهيؤ اإليماني الستقبال هذا 

المؤثرات  قلبه  المسلم على  يورد  بأن  الشهر؛ 
اإليمانية من المحبة، والخوف، والرجاء، التي 

تؤهله الغتنامه بالعمل الصالح. 
الثاني: التخطيط الجيد للوقت، ورسم برنامج 

يومي متوازن لتحقيق المقاصد المختلفة. 
الثالث: العلم الشرعي بمحبوبات الله ومراضيه 

هذا  ف��ي  تحصيلها  ف��ي  السعي  ينبغي  ال��ت��ي 
الكريم  الشهر  هذا  في  اجتمعت  وقد  الشهر. 
الغالل،  لصوامع  فتح  وفيها  العبادات.  أمهات 
لملئها  يوفقنا  أن  الله  علَّ  االستغالل،  ألرباب 
في هذا الشهر الكريم بالصالحات، فنفرح بها 
َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا 

]آل عمران:30[. 

صفدت  رمضان  دخ��ل  إذا  الحديث:  في   
ذلك  معنى  هل  الجن،  وم��ردة  الشياطين، 
بأنه بعد رمضان يخلصون إلى ما يخلصون 

إليه، ويتمكنون من انحراف اإلنسان؟
اإلن��س��ان  ه��ذا  على  مسلطون  الشياطين 
عدٌو  لكم  الشيطان  ﴿إن  تعالى:  ق��ال  كما 

فاتخذوا عدواً﴾                 
ْيَطاِن  َك ِمَن الشَّ ا َينَزَغنَّ  وقال تعالى:﴿ َوِإمَّ
َنْزغٌ َفاْسَتِعْذ ِباللِّه ﴾)200( سورة األعراف،

 وقال تعالى:﴿ َوَكَذِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ ِنِبيٍّ َعُدّوًا 
ِإَلى  بَْعُضُهْم  ُيوِحي  َواْلِجنِّ  اإِلنِس  َشَياِطيَن 
بَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاء رَبَُّك َما 
َيْفَتُروَن﴾ )112( سورة  َوَما  َفَذرُْهْم  َفَعلُوُه 

األنعام، 
مسلطون  وال��ج��ن  اإلن��س  م��ن  فالشياطين 
شرهم  يتقي  أن  ال��م��ؤم��ن  على  وال��واج��ب 
بسؤال الله العافية، وبتعوذ الله من شرهم، 
والجد في طاعة الله ورسوله، والحذر مما 

الله أن يخلصه  لعل  الله عنه ورسوله  نهى 
أن  يجب  بل  التساهل  له  ينبغي  وال  منهم، 
والجن،  اإلن��س  من  الشياطين  شر  يحذر 
وأن يتعوذ بالله من نزغاتهم وشرورهم، وأن 
تعالى:﴿ الله  قال  كما  دائماً  ح��ذره  يأخذ 
ِحْذرَُكْم﴾ )71(  ُخُذواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  َيا 
الشياطين،  ش��ر  ف��ي��ح��ذر  ال��ن��س��اء،  س���ورة 
ويحذر طاعتهم، ويحذر وساوسهم، ويحذر 
ما يشيعون به من شياطين اإلنس والجن، 
وي��ك��ون ع��ن��ده م��ي��زان��ان ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة، 
توسوس  وم��ا  خاطره  في  يقع  ما  فيعرض 
أجازه  فما  والسنة،  الكتاب  على  نفسه  به 
كتاب الله أو سنة رسوله - ملسو هيلع هللا ىلص -، أو إجماع 
ب��ه، وم��ا ظهر له منٌع في  العلم أخ��ذ  أه��ل 
الكتاب له أو السنة له تركه، هكذا المؤمن 
يعرض مسائله على كتاب الله وسنة رسوله، 
قال الله جل وعال: ﴿َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء 
ُس��وِل﴾ )59( سورة  َوال��رَّ اللِّه  ِإَل��ى  وُه  َف���ُردُّ

﴿وما   :- وتعالى  سبحانه   - ق��ال  النساء، 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾ أما 
إن كان عامياً يسأل أهل العلم، إذا كان ما 
يسأل  الترجيح  يعرف  وال  الترجيح  يحسن 
أهل العلم في زمانه ولو بالسفر إليهم، يسأل 
علماء السنة علماء الحق المعروفون، يسأل 
العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة 
الصالحة والورع يتحرى حتى يسأل خيرهم 
وأفضلهم عما أشكل عليه واألمور عظيمة 

مهمة فال بد من العناية بها.
 ال بد أن يعتني فال يتساهل في الفتاوى، بل 
يعتني بسؤال أهل العلم المعروفين بالخوف 
والعلم  الطيبة  والعقيدة  والخشية  الله  من 
النافع حتى يدلوه على شرعه الله وعلى ما 
أوجبه الله وعلى ما حرم الله، أما إن كان 
األدلة  إلى  ينظر  فإنه  بصيرة  وذا  علم  ذا 
الشرعية ويعتني باألدلة الشرعية ثم يأخذ 

ما يراه أرجح وأقرب إلى الحق.

تصفد الشياطين في رمضان

درنة: صباح الشاعري

انطلقت بمدينة درنة فعاليات المسابقة النسائية السابعة التي تنظمها جمعية 
شعار  تحت  متسابقة   97 قرابة  بمشاركة  بدرنة  الخيرية  األهلية  النهضة 
)القرآن سالم ورحمة ( وتشمل المسابقة بحسب اللجنة المنظمة على تسع 
تبارك، وجزء قد  الكريم، حزب األعلى وجزء عم وجزء  القرآن  جوانب من 
القرآن  النصف األخير،  الثلث األخير  الربع األخير،  سمع، وجزء األحقاف، 

كامآل .
من  الهدف  أن  النهضة  جمعية  رئيسة  حمادي  بن  سليمة  السيدة  وصرحت 

المسابقة هو العمل على تشجيع نساء درنة على حفظ كتاب الله وتجويدة.
المناشط  عديد  رمضان  شهر  خ��الل  تشهد  النهضة  جمعية  أن  وأضافت 

الثقافية واالجتماعية.

ان���ط���اق ف��ع��ال��ي��ات ال��م��س��اب��ق��ة 
النسائية السابعة بمدينة درنة

 وهو دخولك على أهٍل لست منهم.
ال��م��ث��ال: يتحدث ع��ن األخ���الق وال 

يعرفها
- ال��ت��ص��وف وال ي���دري م��ا ه��و إال 

االسم
- الفقه وال يعلم قواعده األصولية

- السياسة وهو ال يفقه وال ينقه
وانظروا إلى الواقع وستجدون هؤالء 
ِإنَّ  فيهم..﴿  تعالى  الله  قول  انطبق 
َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنيَن  َفَتُنوا  الَِّذيَن 
َم َوَلُهْم  ُثمَّ َلْم َيُتوبُوا َفلَُهْم َعَذاُب َجَهنَّ

َعَذاُب اْلَحرِيِق ﴾ البروج)10(

التّطَفل العلني...
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ملحمة شعرية  
ال��ش��اع��ر  ال��ل��ي م��ا ي��م��س فيك 

مشاعر
ال تسمعه ال تقول عنه شاعر

ما تسمعله ..
ال تجامله في الشعر ال تقرعله

خالي قضية قصته مفتعله
مذنب إال بذنب ماهو شاعر

يصعب عليه الدرب كان استعله
ينزل مع الساهل يسيب الواعر .

م��ش��ارك��ة ال��ش��اع��ر ب��وب��ك��ر 
بوحويه المغربي :

الشاعر اللي مايلمسك من جوه
أشبوب صيف ما يروي العطاشه 

نوه
أن كانك بعثته ياكلك ب� الدوه

ال من أقطافه مستحي ال جاعر
ال قافيه ال وزن الهو قوه

جميع عين في غربال عقله قاعر
لقط درب غابي فيه ميه هوه

أمعاه راح ومسيب الدرب الناعر
بشير  الشيخ  الشاعر  مشاركة 

علي التمامي :
فيه شاعر بايخ

ني نقولك مجنون و إاله دايخ
يجيب في كالم ضعيف بنيا خايخ
الو مستحي ع الوجه الهو جاعر

ال يشوخ المن قبل قالوا شايخ
ق��ل��ي��ل ع���رف وم��خ��اط��ي ال���درب 

الناعر .
م��ش��ارك��ة ال��ش��اع��ر ال��ع��اب��د 

بوخماده المغربي :
الشاعر  " اللي مايلمسك بلحجه

سوا طق والله قول و الله دجه
علي قيس ماتقدر كالمه وجه
وقوله هذا باخس وهذا ساعر

وان كانك انجيت أنت برايك نجه
ح��ت��ى ان ك����ان درب����ك ف���� اخ���ره 

يستاعر .
درياق  سالم  الشاعر  مشاركة 

الفرجاني :
ماهي دوه ..

من قبل قايلها وماهو توه
الشاعر  اللي مايلمسك من جوه

تلقاه بكالمه دلو شعره قاعر
الشعر ميزته ماهو كالم املوه
والهو علل ساهل و الهو واعر

ني الشعر عندي يارفيق امروده
وخلطة مواقف صادقة ومشاعر .

م���ش���ارك���ة ال���ش���اع���ر م��ه��دي 
الصيفر التمامي

ماتقول شاعر عنه ..
الشاعر الفارغ شكل ياما منه

حتى لو قعد طول الحياة يستنى
ما يعترفبه شخص ناقد جاعر
الشاعر المقنع تنبسط من فنه

كالمه مثيل اللعب ساهل واعر .
م��ش��ارك��ة ال��ش��اع��ر إب��راه��ي��م 

دبوب الفرجاني 
الشاعر اللي ما هزه ..

وجداني ورده ب� الكالم و دزه
حشآ من أسمعني ع االسماع تهزه

وهي هازيه االسماع طبلة قاعر
طار الحمام و صفقي يا وزه

خليت الساحة فرصتك يا ذاعر .
عبدالسالم  الشاعر  مشاركة 

بلحاج المقرحي 
اللي ما يخلل فاهق ..

من اللي تظل ع الروح منها شافق
هاوي  الشعر  صحيح  في  أسماه 

طاهق
بوبح بروحه غير ماهو شاعر .
امغير القوافي تقفلت باألعر 

قصة مثل ) ما نيش صايدتك و النك طيري ( - من األمثال الشعبية الليبية القديمة 

 

 ■  رأس بيت من الشاعر فايد الصيفر 
نكمل في هذا العدد الجزء الثاني واألخير 
من قصة مثل .فالمرأة اكتفت بهذا الرد ، 
، لقطع الطريق أمام أي  وفرحت به كثيراً 
رجل يرغب في االرتباط بها ، فهي أوضحت 
للجميع شروط االتباط بها ، وأصبح الرجال 
الذين ال يملكون طلبها ينسون التفكير في 
التقدم لخطبتها ، وبقيت في انتظار األيام 

القادمة وما تحمله لها من مستقبل .
وع��رف   ، ش��دي��داً  غضباً  غضب   الرجل 
ل��ه م��ن أج��ل المال  أن رف��ض تلك ال��م��رأة 
النسب  أما   ، يملك منه شيء  ال��ذي هو ال 
 ، سبيل  ل��ه  يستطيع  ف��ال  وال��ج��اه  الرفيع 
فقرر أن يسافر لجمع المال الكافي لحياته 
المستقبلية ، وقرر أن ال يرجع إال ومعه ما 
 ، يجعله ذو شأن ، فسافر إلى بالد بعيدة 
وبعد مدة قيل أنها خمس سنوات عمل فيها 
ال  م��ال  جمع   ، وتضحية  ونشاط  جد  بكل 
وقد   ، أهله  إل��ى  يعود  أن  فقرر   ، به  ب��أس 
اشترى غنم وإبل ومعه رعاة لهما ، ومعروف 
البادية هي  في  المال  أن  الزمان  ذلك  في 
الشخص  يعرف  حتى  فقط  واإلب��ل  الغنم 
وعائلته بأنهم من األغنياء وذي شأن ، وعند 
رجوعه وفي الطريق يبحث عن خيام أهله 
، وهو عندما يصل إلى مكان ما يسأل عن 
أهله ، وكلما وصل إلى خيام يسألهم فيعرف 
أن أهله مازالوا بعيدين أو قريبين ، ويستمر 
تقابله  التي  الخيام  ك��ل  على  ال��م��رور  ف��ي 
ويسأل ، حتى وصل إلى خيام أهل المرأة 
التي سبق وأن تقدم لخطبتها ، فقال للرعاة 
أهل  ت��رى  حتى  أكثر  الخيام  م��ن  اقتربوا 
إليه  وصل  ما  وصدته  خطبها  التي  المرأة 
من غنم وإبل ، والرعاة يقولون لمن يمر بهم 
)يذكون  فالن  وإبل  غنم  هذه  يصادفهم  أو 
اسمه ليعلم الجميع بأمره ( ، وقد تساءلت 
نساء تلك الخيام عن صاحب هذه األغنام 
واإلبل التي لم يروها بينهم من قبل ، فيرد 
عليهم الرعاة هذه أغنام وإبل فالن ، وقد 
وصل الخبر إلى المرأة التي تقدم لخطبتها 
، فعرفت ما وصل إليه ذلك الرجل من شأن 
وهو الذي تقدم إليها سابقاً وصدته صداً 
في  واستمر   ، الرجال  كيان  ويدمر  شديداً 
 ، البحث عن خيام أهله حتى وصل أخيراً 
التي  واإلب��ل  األغنام  أهله طالئع  رأى  وقد 
له  يهللون  وص��اروا   ، وكفاحه  بعرقه  ملكها 
ويباركون له ، ويهنؤونه على عودته ومعه كل 
هذه األنعام ، فخرص الجميع عن قول كلمة 
بالشيخ فالن  ينادونه  بل أصبحوا   ، زرزور 
بالذبائح ألهله  أمر  وقد   ، )ال��زرزور(  بدل 

وإكرامهم ، وبعد ثالثة أيام من عودته ، سأل 
عن المرأة التي تقدم لخطبتها سابقاً أهي 
ماتزال حية ؟ فأجابته أخته : نعم ماتزال 
 : فأجابته  ؟  تزوجت  هل   : فسألها   ، حية 
على علمنا أنها لم تتزوج بعد ، فطلب من 
 ، وخطبتها  أخ��رى  مرة  إليها  العودة  أخته 
أخيها  من  وطلبت   ، كثيراً  األخ��ت  ت��رددت 
له  الرجوع  وع��دم  نهائياً  الموضوع  نسيان 
ثانية ، فقال لها : البد من المحاولة ثانية 
وإال لن أتزوج ما حييت ، وصمم على ذلك 
، فما كان من أمر أخته إال الرضوخ لطلب 
فسألتها  المرأة  تلك  إلى  وذهبت   ، أخيها 
أن أخيها مايزال يحبها ويريدها زوجت له 
، فهي تعلم ما وصل إليه من شأن كبير ، 
 : المرأة  فقالت   ، حاله  أصبح  كيف  ورأت 
اآلن ليس لدي مانع من االرتباط به والقبول 
، وعادت  الرجل  ، ففرحت أخت  به زوج��اً 
ألخيها  لتزف  فرحة  مستبشرة  أخيها  إلى 
 ، الخبر ، ففرح هو اآلخر بالخبر السعيد 
له  المرأة  تلك  أيام حتى خطبت  وما مرت 
، وقدم لها الهدايا من مهر وغيره ، وحدد 
موعد الزفاف ، وزفت له ، وعندما دخل بها 
التي  وفرحته  بها  والترحيب  السالم  بعد   ،
أحوالها  على  واالطمئنان   ، بثمن  تقدر  ال 
 : لها  ق��ال  ، حيث  الصفر  ج��اءت ساعة   ،
ماذا قلتي لي عندما خطبتك المرة األولى 
؟ فترددت كثيراً وقالت له : أن ذلك الزمان 
قد ولى ونسيته بما فيه ، فقال لها : يجب 
أن تعيدي على مسمعي ما قلت ، حتى نفتح 
صفحة جديدة في حياتنا ، فقالت له أنسى 
: البد  لها  ، فقال  به  الموضوع ال تذكرني 
من أن تعيدي على مسمعي ما قلت ، وبعد 
 ، عليه  وإلحاحه  ذلك  على  الرجل  تصميم 
ما  بإعادة  فقامت   ، الواقع  لألمر  رضخت 
قالته سابقاً فقالت: مانيش صايدتك والنك 
طيري ***ايداعيك مكتوبك وتلقى غيري 
من  الثاني  الشطر  أريد  أكملي  له  فقال   –

البيت ، فقالت :-
الجلوة ***ومانكش طيري  مانكش صقر 
والزاوية  النبي  حق  علوة ***  عل  مرتكز 
والخلوة *** زرزور زيك مايذوق شعيري.

 فتنهد تنهيدة كادت أن تخرج منها أنفاسه 
، فهو انتظر السنين لكي يحصل على هذه 
اللحظة المرة ، فقال لها : صحيح كنت ال 
ليس  وه��ذا   ، ش��يء  الدنيا  متاع  من  أملك 
بالعيب وال النقصان أبداً ، فأهلي ال يملكون 
 ، ، ولكن جعلت مني زرزور  وال جاهاً  ماالً 
وصار الناس ينادونني بهذا االسم ، كم هذا 

فظيع جداً ومقرف ، واآلن ماذا تريدين ؟ 
والحال  وج��اه  م��ال  صاحب  أصبحت  لقد 
تغير ، ولكن كلمة زرزور من يسامحك عليها 
فحطمت  ص��ق��راً  نفسي  أرى  كنت  فأنا   ،
ردك  هو  ما   ، زرزور  جعلتني  بأن  كبريائي 
اآلن ؟ فسكتت سكوت مميت وكأنها عرفت 
 ، حياتها  في  القاتل  الخطأ  أخطأت  أنها 
فالسكوت   ، مستحيل  الماضي  رد  ولكن 
أحسن من يخرج كالم قد تكون فيه نهاية 
رد  سيكون  م��اذا  ت��رى   ، الندم  من  حياتها 

الرجل ، إنها في انتظار القصاص اآلن .
ثقيل  وك��أن حمل  أخ��رى  مرة  الرجل   تنهد 
يتجرع  كان  وكأنه   ، على صدره  جاثم  كان 
 ، الغربة  في  قضاها  التي  السنين  م��رارة 
حان  فقد   ، اللحظة  ه��ذه  أج��ل  من  وكلها 

قطف الثمار .
 وكأنه عاش ليرى هذه اللحظة ويأخذ بدين 
 ، قديم صبر عليه وذاق األمرين من أجله 
جاءت  قد  الدين  فيها  يرد  التي  واللحظة 

اآلن .
 وبعد سكوت خيم عليهما وكل منهما ينظر 
من   ، جداً  رهيب  ترقب  بنظرة  اآلخر  إلى 
يبادر اآلخر بالكالم فيكسر الصمت القاتل 
، وبعد أن راجع اللحظات المرة في حياته 

وبسرعة فائقة كسر الصمت .
 فقال لها : يحرم علّي فتاشك ***ويحرم 
جمل  خوذي   *** وفراشك  مرقدك  علّي 
الطريق  وهذه   *** قشاشك  عليه  ضمي 

وين تبي سيري .
اآلن الناس والضيوف وأصحابه في انتظاره 

األمور سارت  أن  ليبلغهم  لهم  وأن يخرج   ،
على أكمل وجه :-

وهي   ، الخيمة  من  خرجت  بالمرأة   وإذا 
نظير  له  ليس  ونحيب  شديداً  بكاء  تبكي 
، فصارت بلبلة في الحضور ماذا حدث ؟ 

ماذا حدث ؟
فأجابتهم أنه قد طلقها وحرمها على نفسه 
العرسان في  به  يقوم  بها ما  يفعل  أن  قبل 

ليلة الدخلة ، فقالوا لها : لماذا ؟
علّي  ل��ه  دي��ن  هناك  ك��ان  لقد  لهم  فقالت 

فأخذه ، وطلقني وحرمني على نفسه .
إلى  وذه��ب  خيمته  م��ن  ه��و  خ��رج  وبعدها 
أصحابه و أهله الذين كانوا في انتظاره ، 

فروى لهم ما حدث .
 فقد ضحى بحبه للمرأة من أجل كرامته ، 
حتى إذا قال له أحد ، أو ناداه أحد باسم 
ال��زرزور ، عرف ما حدث فيسكت بمفرده 
ي��راه ذلك  ال��ذي كان  ، وانتهى هذا االس��م 

الرجل بأنه إهانة لرجولته وكرامته .
 وهكذا بقيت األمور فترة من الزمن ، أما 
الرجل فقد تزوج من إمرأة أخرى ، وعاش 
حياته ، وقد قيل أن تلك المرأة بقيت بدون 
زواج إلى أن ماتت )والله أعلم ( فقد انتهت 

الرواية إلى هنا .
 انظر إلى دور الشعر في الزمان السابق ، 
وماذا ينتج عنه من مشكالت بسبب األلفاظ 
غير السوية في حق أحدهم ، وكيف تبقى 

له تاريخ مسجل يتناقله جيل بعد جيل .
وال نعلم ماذا حدث بعد هذا .

البادية  في  تعرف  كانت  التي  الحكمة  من 
أهم  م��ن  وك��ان��ت  ال��م��رأة  شعر  ه��و  الليبية 
أش��ع��ار ال��م��رأة غ��ن��اوي ال��رح��ى أوه��ج��اوي 

الرحى لما فيه من الحكمة وقوة المعنى 
انا يا خوي أنوصيك الدم الردي ما إيونس 
الكحيله  كيف  االص���ول  بنت  علي  أن��ش��د 

المجنس
العفن راك اتماريه ورانك اديره قميرك

غير فوت عنه وخليه يوحل مع ناس غيرك
اللي حابك وايش بيدير واللي كارهك وايش 

داير 
شي  ك��ل  وبالله  بيصير  ش��ي  م��ا  الله  وب��ال 

صاير
غير كنكن ياعيوني نوم الهنى ماعاد جاكن 
فى القايله توجعني وفي الليل كاثر ابكاكن
عز الولد عقل و إزناد وعز البنات الرزينة
و عز الوطى سيل بداد إيخلف نوارير زينة

يا ولد سقاطة الريق اتجيبك للدار النقايص
ما يعجبنك تباريق دون ما توق التخايص

تميل  ما  عليه  الخير  كاسب  كاسبك  اللي 
أخدودي

ها يا رحاي يارحاي وين ما نلومك تج�ودي
هذه رحاتنا ثقيلة ومانا علهيا ق�وادر
تعالي يا ودي�د يا أم السوالف حوادر

طحن الرحا شين مكروه ال نقبله وال نريده
يخطر علي الغوالي اللي في البالد البعيدة
نا يا رحا وين نطريك يخطر الغايب علي�نا
ينهال الدمع ويج�يك يبقي دقيقك عجينة

الحصان  عيب  و  النقل  قلت  الجمل  عيب 
الحراني

ج��وارح  إيظهر  العقل  قلت  ال��ول��د  عيب  و 
اللساني.

 غناوي الرحى منابع الحكمة في شعر المرأة 
 ■  محمد أبوبكر

  احوال حايله بين المنام   وطيبه
فيهن  للناس  جبدهن  اح���وال   

غيبه 
احوال يبكن

 احوال على ايمين وعلى اليسار 
يتكن 

احوال خلفن عقدات ماينفكن 
وباب النجا منهن الله إيجيبه 

احوال حسايف 
احوال نقطن دمع العيون حدايف  

ال لخو ينشد العليك ايرايف 
وال لخت تشغلها بطول الغيبا ... 

احوال انظاري 
منهن سماره حايرات افكاري 
لوكان نحكيلك علي المداري 

تشفك حكاية في الزمان عجيبه 
ال كتبها كاتب وال قرائها قاري

 مكاتيب ربي حاطهن في غيبا   

احوالي

 ■  الشاعر الكبير المرحوم 
سيدي قنانة الزيداني 
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م��ن خ��ط��ورة جلوس  نفسيون  أط��ب��اء  ح��ذر 
طويلة  لساعات  األطفال  وخاصة  الشباب 
على مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك، 
الكثيرين  تصيب  أن��ه��ا  ت��وي��ت��ر"،م��ؤك��دون 
بالرهاب االجتماعي واالضطرابات النفسية 
واالنعزالية والبعد عن الواقع واالنزواء في 

العالم االفتراضي. 
يقول عادل مرعى أخصائي الطب النفسي 
بمركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش 
إن وسائل التواصل الحديثة تزيد من بعض 
الفتا  االجتماعى؛  الرهاب  مثال  األم��راض 
إلى أن الشخص يصبح أكثر انعزالية بعدة 
فترات وقد يهاب التواصل مع الناس بصورة 
مباشرة ويأخذ مواقع التواصل االجتماعى 

ستارا يسهل له عمليه التواصل.
ل�"بوابة  تصريحات  ف��ي  وأض��اف"م��رع��ى" 
مواقع  تتسب  األش��خ��اص  بعض  ال��وف��د"أن 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي  لهم ف��ي ن���وع من 
 ، االكتئاب  إلى  أميل  النفسى  االضطراب 
ويمكن أن يكون عنيفا أكثر من الالزم وهذا 
النوع يؤذى نفسه ومن حوله ويؤثر سلباً على 

المجتمع .
األهل  النفسي  الطب  أخصائي  وطالب    
عليهم  السيطرة  وليس  أبنائهم  مصاحبة 
قائال:"  مبررات منطقية  دون  قيود  وفرض 
على ولي األمر أن يقوم بدور الموجه ونصح 

أب��ن��ائ��ه ب��االع��ت��دال ف��ى اس��ت��خ��دام وسائل 
أخالقية  قيم  وزرع  االجتماعى  التواصل 

لديهم.
فيما ترى الدكتوره دينا إبراهيم استشاري 
أن  شمس  عين  بجامعة  النفسي  ال��ط��ب 
شبكات التواصل االجتماعى تجعل الشخص 
يعيش فى عالم افتراضي يؤمن أنه حقيقي 
فأصبحت هذه الشاشة هى دائرة التواصل 

خارج العالم الواقعى.
على  االفتراضى  العالم  هذا  وتابعت:"أثر 
يعرف  يعد  فلم  األس���رة  داخ���ل  ال��ت��واص��ل 

األقارب عن بعضهم شيئا غير ما كتب على 
االنترنت، وهذا يزيد من حالة العزلة التى 

يشعر بها معظم الشباب.
التواصل  مواقع  أن  إل��ى  ابراهيم  أش��ارت 
التواصل  م��ن  تقلل  أصبحت  االجتماعى 
فجعلت  الواحدة  األسرة  داخل  االجتماعى 
في  الحقيقية  ال��ص��الت  يهملون  الشباب 
األمر  االفتراضي،  بالعالم  واالكتفاء  الحياة 

الذي أثر على الحياة االجتماعية.
أن  النفسى  الطب  استشاريو  أوض��ح  كما 
عن  منشغلين  األط���ف���ال  ج��ع��ل  االن��ت��رن��ت 

ال��دراس��ة وم��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة، وق��د يهتم 
فى  سلبية  صور  أو  سلبية  بأفكار  البعض 

سن صغيرة.
وحذرت إبراهيم من إدمان مواقع التواصل 
المواد  بإدمان  شبهتها  والتى  االجتماعى 
ال��م��خ��درة وال��ت��ي ت��ص��ل إل���ى ال��ج��ن��ون في 
انقطع  إذا  فمثال  المواقع،  هذه  استخدام 
االنترنت يدخل الشخص فى أعراض تشبه 
المخدرة من قلق  المواد  انسحاب  أعراض 
وتوتر وعصبية شديدة إلى حالة من الضيق 

الشديد تنتهى بعنف غير محتمل.
وتنصح الدكتورة دينا األهل بمراقبة األبناء 
وسائل  لتصفح  معينة  س��اع��ات  وت��ح��دي��د 
سن  تحديد  وأيضا  االجتماعى  التواصل 
نضجا   أكثر  الشخص  فيها  يكون  معينة 
بالصورة  "الفيسبوك"  استخدام  ليستطيع 

الصحيحة.
ب��االع��ت��دال  للشباب  نصيحة  وج��ه��ت  كما 
ف��ى اس��ت��خ��دام االن��ت��رن��ت وال��م��وازن��ة بينه 
الرياضة  وممارسة  الحقيقية،  الحياة  وبين 
باستمرار واالهتمام بالجانب الدينى وإتمام 

العبادات قبل االنشغال باالنترنت.
نفسى  معالج  خليفه  الجواد  عبد  وأض��اف 
شمس  عين  جامعة  النفسي  الطب  بمركز 
ذو  سالح  االجتماعى  التواصل  وسائل  أن 
حدين، فبعض األشخاص الذين يعانون من 

الفراغ  من  متسع  وج��ود  أو  األصدقاء  قلة 
يستخدمون "الفيسبوك" للتواصل وهذا هو 

الجانب االيجابى.
داخ��ل  أن��ه  نجد  السلبى  الجانب  ع��ن  أم��ا 
أو  "تابلت  جهاز  فرد  لكل  الواحدة  األس��رة 
الب توب"، وقد يتسبب انشغال كل فرد من 
إلى  االجتماعي  التواصل  بمواقع  األس��رة 
خلق روح من  التفكك األسري حتى وإن كان 

الجميع في مكان واحد.
وقد أكد خليفة على أن هناك جانب سلبي 
الفضول؛  وه��و  ال��ش��ب��اب  فيه  يقع  خطير 
ومواقع  سلبية  ألف��ك��ار  المراهق  فيستمع 
فكثير  بدورها على سلوكياته،  تؤثر  هدامة 
االنترنت  عبر  تنشر  التي  المعلومات  من 

خاطئة ومغلوطة.
ول���ف���ت ال��م��ع��ال��ج ال��ن��ف��س��ي إل����ى إح���دى 
التواصل  لمواقع  الخاطئة  االستخدمات 
م��ن��وه��ا إل���ى ك��ث��رة ال��خ��ي��ان��ات ال��زوج��ي��ة 
الشاذة  الجنسية  والسلوكيات  والمعاكسات 
ب��س��ب��ب س��ه��ول��ة ال��ت��واص��ل ع��ب��ر ش��اش��ات 

الكمبيوتر.
وتصفح  األمثل  باالستخدام  خليفة  وينصح 
معين  مؤقت  وتحديد  فيها  موثوق  مواقع 
للدخول على االنترنت مثال ساعتين يوميا 
كفيله لتزويد الشخص بكل ما يحتاج به من 

معلومات عن المجتمع الذى يعيش فيه 

الرهاب االجتماعي واالنعزالية 

تزن 7 كلغ، ويمكن طيها وحملها في حقيبة على الظهر 
توالى االختراعات الذكية وآخرها دراجة الكترونية .

"سماسيركل  اس��م  عليها  ال��دراج��ة  مخترعو  وأط��ل��ق 
Smacircle"، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 20 كلم/

ساعة، ويتم التحكم فيها من خالل تطبيق على الهاتف 
الذكي، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أقل من نصف متر
لتصبح بحجم حقيبة  االلكترونية  الدراجة  وتطوى 
ث��واٍن، في الوقت الذي ال  الظهر في أقل من 10 
من  الرغم  وعلى  س��م.   49 عن  طولها  فيه  يزيد 
خفة وزنها إال أنها يمكن أن تتحمل مستخدمين من 

مختلف األحجام واألوزان.
وقد تم إنتاج النماذج األولى واختبارها. كما يسعى 
صانعوها لمزيد من االستثمار لتنطلق في األسواق 

الرئيسية.
مشي وركوب دراجة

ويعتقد المصممون الصينيون أن تلك الدراجة قد 
دون  أنها  خاصة  للعمل،  الناس  تنقل  طريقة  تغير 
دواسات، وبالتالي فهي تجعل المستخدم يجمع بين 

المشي وركوب الدراجة أثناء التنقل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة، 
غافن يانغ، من شنتشن في الصين، إن "كل تصميم 
التنقل  ف��ي  ال��ف��راغ  لملء  نوعه  م��ن  فريد  مبتكر 

القصير المدى والخفيف والشخصي".
GPSبلوتوث و

وتطبيق  الدراجة  بين  الربط  "يمكن  يانغ:  وأوضح 

البلوتوث،  خ��الل  من  للمستخدم  الذكي  الهاتف  على 
كذلك يمكن أن تساعد على قفل أو فتح الدراجة، كما 

أنه يمكن ضبط السرعة، ومراقبة حياة البطارية".
ويتوقع المصممون أن يتم إضافة نظام تحديد المواقع 

GPS للدراجة في المستقبل.

مطوية و تحمل على الكتف ) دراجة المستقبل (!
إع��������ادة ض��ب��ط  ع���م���ل   -
Factory reset - مصنع

صفحة  ت���ب���دأ  أن  ُي��م��ك��ن 
القديم  هاتفك  مع  جديدة 
ع��ن��د ع��م��ل إع�����ادة ضبط 
لو  كما  وتشغيله  له  مصنع 
خال  األولى  للمرة  اشتريته 

من أي عيوب أو عبث .
ح����ي����ث ب����ه����ذه ال���خ���ط���وة 
األول��ى  ال��خ��ي��ارات  ستعيد 
وك��ل  األول����ى  والتطبيقات 
عند  كان  كما  سيعود  شيء 
وبالتالي  للهاتف  ش��رائ��ك 
أي  م��ن  التخلص  ُيمكنك 
التطبيقات  وتثبيت  ب���طء 
ال���ت���ي ت��ح��ت��اج��ه��ا وت��ف��ع��ي��ل 
الخيارات المهمة والتخلص 
من أي مشاكل سابقة كانت 

موجودة في الهاتف. 
الخطوة  ه��ذه  إج���راء  لكن 
ليست  الذكية  الهواتف  فى 

سهلة وطريقة القيام بها تختلف من هاتف آلخر لذلك إذا أردت أن تقوم بها فأذهب لمحرك بحث جوجل 
واكتب به "×××× How to Factory Resett" متبوعاً بنوع هاتفك او الشركة المصنعة له إن  كنت ال تعلم 

نوع الهاتف وبعد البحث ستجد نتائج عديدة ترشدك لخطوات إعادة ضبط المصنع.  يتبع

6 طرق لجعل هاتفك القديم يبدو جديداً

كثر ال��ح��دي��ث ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ع��ن ت��زاي��د عدد 
االختراقات في الفيسبوك، ولهذا قررت أن أكتب هذه 
أهم  فيها  وسأذكر  الوعي،  من  تزيد  علها  المعلومة 
الطرق والوسائل لضمان عدم اختراق حسابك إطالقا 
سنتحدث في البداية عن أهم اإلعدادات التي يجب 

أن تغيرها في حسابك فورا:
-1 إجعل كلمة السر قوية:

أو  أسماء  عن  عبارة  سر  كلمة  تضع  أال  يعني  ه��ذا 
كلمات معروفة يمكن الحصول عليها في أي قاموس 
لغوي، ال تستخدم تاريخ الميالد أو أي تواريخ أخرى 
مهمة بالنسبة لك، ال تستخدم أرقام هاتفك الجوال 
كلمة سر عبارة عن  أرق��ام فقط!  التستخدم  أي  أو 
المفاتيح. يمكنك  أرقام متقاربة في لوحة  أو  أحرف 

تغيير كلمة السر عبر : إعدادت< عام< كلمة السر.

بالهندسة  يسمى  م��ا  ه��ن��اك  أن  ت��ع��رف  أن  وي��ج��ب 
يقوم  إذ   )Social Engineering( االجتماعية 
مثل  ب��ك،  عالقة  لها  سر  كلمات  بتجربة  الُمخترق 
أرقام الهاتف مثال، وأغلب االختراقات تتم عبر هذه 
الطريقة جرب الكثير من أصدقائك ستجد أن األمر 

فعال ناجح!
-2 قم بربط حسابك برقم جوالك:

هذا سيفّعل لك الكثير من الخيارات سنتعرف عليها 
إع��دادات الحساب<  إلى  الحقا، ولعمل ذلك، إذهب 
الهاتف المحمول< إضافة هاتف ومن ثم قم باختيار 
رسالة  ستصلك  لرقمك،  المناسبة  والشركة  الدولة 

فيها رقم معين قم بإضافته في الصفحة للتأكيد.
لكل  الكتروني  بريد  الفيسبوك  يوفر  أيضا  وللعلم 
على  محتوى  أي  تنشر  أن  عبره  تستطيع  مستخدم 

صفحتك إحرص على أن اليطلع أي شخص على هذا 
البريد أو تعطيه ألي كان.. موضح أسفل الصورة.

-3 قم بتفعيل خاصية التصفح اآلمن:
هذا مفيد جدا في حالة كنت تستخدم االنترنت عبر 
البيانات  بتشفير  سيقوم  مفتوحة،  تكون  قد  شبكة 
اليستطيع  عندها  االنترنت،  شبكة  عبر  المتبادلة 
السر،  كلمات  ضمنها  وم��ن  بياناتك  رؤي��ة  أح��ده��م 
على  تتجسس  التي  البرامج  من  الكثير  هناك  وللعلم 
شخصيا  جربتها  وق��د  الشبكة،  ف��ي  المستخدمين 
اآلمن،  التصفح  يستخدمون  من  مراقبة  أستطع  ولم 
لتفعيلها: إعدادات الحساب< األمان< التصفح اآلمن 
قم بتفعيله، وستالحظ أن رابط الفيسبوك سيبدأ ب� 

.S مع إضافة حرف https

كيف تحمي حسابك من االختراق ؟ ) 1(
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العيون الساهرة في سبها 
هوامش 
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نجالء المسالتيرؤى

ميسون صالح 

جلنار حبيب

عزة رجب 

نوري محمد المزوغي 

رجال شركة الكهرباء

مشاعر متدفقة

أسمـــاء ومسميات

ه�����ذا األس����ب����وع 
غ�����ري�����ب وف���ي���ه 
ال����ك����ث����ي����ر م��م��ا 
في  روايته  يمكن 
ح���ك���اي���ات ع���دة 
وق���د روي����ت لكم 
اليوم عن العقلية 

وإليكم  ساعات  منذ  الليبية  المخابراتية 
هذه الحكاية في أسبوع العجائب هذا:

وباعتبار  إضافة  بطلب  السيدة  تقدمت 
عني  يشاع  كما  ومتعجرف  م��غ��رور  أن��ي 
التي  ال��ش��روط  ك��ل  ال��س��ي��دة  م��ن  طلبت 
تستوفي طلب اإلضافة فتقدمت مشكورة 
بها  ألتصل  رقمها  أعطتني  ثم  ببياناتها 
بها  اتصل  ول��م  م��ن شخصيتها   ألت��أك��د 
على  تلح  أنها  فوجئت  لكني   ، وصدقتها 
بكل  لها  وقلت  لها  أعطيه  فلم   ! رقمي 
في  فنحن  لذلك  الداع��ي  وأدب  تواضع  
والفكر   الحوار  يجمعنا  افتراضي  عالم 
وبعد نصف ساعة من األخذ والرد قامت 

بحظري!
وقد حدثتكم قبلها عمن حظرتني وأصال 
ليست مضافة عندي  وقلنا بركة ياجامع. 

حاالت سايكو مفرطة في االستفزاز..
هذا أسبوع الطرنقات المجانية الباردة 

والطرنقات الصامتة أحياناً !
وهذا أسبوع رحلت فيه إحدى صديقات 
البراني(ومن  )آمال  النقيات  الطاهرات  

يقول إن الموت الينتقي فقد كذب.
وهذا األسبوع فيه حكايات أخرى التنعاد 

والتنقال!
وأسبوع سبها الجريحة أيضاً 

تفزع  التي  وصباحاتها  طرابلس  واسبوع 
العيون البريئة

 هذا األسبوع لم يكن لي 
ُممل وُمطنب وُمحبط 

وإرباكات كثيرة فيه.

لوح�ةٌ..
جذبتن�ي..

استهوتن�ي..
أحاطْت بروح�ي..
استمالْت قلب�ي..

وق����ف����ُت أم���ام���ه���ا أح�������دُق ف��ي 
تفاِصيلها..

كنُت أغاِزلها ِبلغ�ٍة غيرِ منطوق�ة..
بإيماءٍة أو ابتسام�ة..

أطلُت التحديَق في المشهِد الذي 
تجسده..

تخيلُت ما قبل�ُه وبعده..
تخيلُت حياًة بأكملها..

وكم تفننُت في تخيل التفاصيل..
رائع�ة حًقا.

قهوة 
. القهوة في اللهجة هي البن . والقهوة مرادف السم المقهى أو 
المحل الذي يقدم مشروب القهوة والذي عرف في بدايات ظهور 

استخدام البن ببيت القهوة ثم اختصرت تسميتها بالقهوة . 
و القهوادجي هو النادل . صانع القهوة . 

واشتهرت في مدينة طرابلس أثناء العهد القرمانلي " قهوة شيخ 
أوقفته  بيت  عن  عبارة  وهي  الترك  سوق  بشارع  الكائنة   " البلد 
إحدى سيدات المدينة خالل القرن ال 16 ميالدي ليكون أشبه 

للندوة يرتادها رجال الدولة وعلية القوم إلدارة شؤون المدينة ، ولذلك كان مقرا  بدار 
لشيخ البلد واعتبر أول مقر لبلدية طرابلس قبل أن تنشأ البلدية عام 1780م

الــوادي  في  المعطف 
المرقط

أو في الحظ العاثر 
عندما ال تغمز صنارتي ... 

ينسكب حوض األسماك من رأسي 
وينبت أصيصا عند شفتي 

كان بإمكاني أن أزرع زهرة ... 
في حلق أذني ....

أو أنشر حقال من القمح 
حين أفكر في لون عينيك 

لكني أتساقط كالماء فوق زجاج وجهي 
أغمض عينِيّ ....

أسحب أنفاس الضباب من رئتي 
ألشعل عود ثقاب في حلم بائت 
و يقرأ لوركا قصائده من أجلي

قبل أن تطول سافانا حزني .....
ربما سيشاهدني بورخيس أرقص 

بفستاني الدانيتال ...
مع رجل بمالمح عصفور 

و جناحي غيمة .....
فمن سيهتم بممالك الرمل الطافية 

حين تذوب 
كبوظة سائلة ....

و حين أمزج الطين بلغات الماء 
ف���ي قفصي  ق��ل��ب��ي  أح���ش���ر  وح���ي���ن 

الصدري 
و أجالس عامود إنارة فقد ظله قبلي

بعشرات السنين .......
في اللغة ......

ال أملك مفاتيح التشيللو
 ألصف لك

حاجتي لعسل عينيك ...
كي أمرض بك يوما ....

و أشفى من حزن������ي ....
أو أعيش على رائحة سجائرك 

العالقة كدودة قز في ثيابي 
ربما غدا ستخرج فراشة من قلبي

وربما سأتحول لمدينٍة.....
تنتظر مرور فيزوف ....

كي يعيد تشكيل مالمحها 
بعدما خَرّب هذا العالم حلمها بك

في اللغة 

حنان المقوب

مشجع  و  النفسية  ال���درام���ا  ع��ش��اق  م��ن  أن���ت  ل��و 
و   ، المسلسل  أبطال  بين  المذهل  األداء  لمباريات 
و   " التقليد   " صندوق  خ��ارج  إخ��راج  تشوف  تحب 
عينك ترتاح مع الصورة يبقى ننصحك تتابع مسلسل 
30 يوم للمخرج حسام علي و بطولة آسر ياسين و 

باسل الخياط .
طبيب  عن  تحكي  تماماً  جديدة  فكرة  المسلسل   
باسل   " النفسي  المريض  و   " ياسين  آسر   " نفسي 
النفسي  المريض  ان  المفترض  من  طبعا   " خياط 

جاي يتعالج عند الدكتور لكن المفاجيء هنا .
نفسية  تجربة  في  الطبيب  يضع  المريض  أن  هو 
قاسية و مربكة تقلب حياته لجحيم  و كل يوم تحد 

جديد و إثارة جديدة !
كالمعتاد  المقدم  انجي  تميزت  األداء  م��ب��اراة  في 
آسر  الفنان  ألداء  محبتي  رغم  للبطلين  بالنسبة  و 
ياسين كممثل بالعموم إال أن الحوت باسل الخياط .

الرهيب  بأدائه  المسلسل  هذا  في  آسر  الفنان  بلع 
لشخصية المريض كل حركة و عضلة و تعبير منه " 
تحفة فنية مدهشة " لو فيه مسابقة دولية محترمة 

حيفوز باسل خياط بأفضل ممثل في رمضان .

ح����اول����ت ف��ي 
ساعة صفر

أخ����ي����ط  أن 
أثالم روحي

قربت الحواف 
قربتها بحرص
وب��������������������دأت 

الخياطة
غرزة بغرزة
غرزة غرزة

خياطة الروح ال تؤلم 
كخياطة اللحم

لكن كنت أنزف سائل 
كالمستحلب

حار عند موضع التصاق
 الثلمة بأختها بارد على أصابعي

ً أنتهيت جمعتها جميعا
روحي اآلن دون أثالم

روحي مليئة بندب بارزة 
بروزها لم يسمح حتى
لبنات األفكار بالمرور.

وفي ساعة صفر
استجمعت قوة أصابعي

ومزقت المخيط
تمزيق الروح مؤلم كتمزيق اللحم 
كتمزيق  م��ؤل��م  ال����روح  وت��م��زي��ق 

اللحم 
وال مستحلب 

إنما وجد
وجد

وجد.

ُخضٌر  و  حمٌر  كلمات  جيبنا  ف��ي 
مثل  نركض  و  نحب  كأن  صفٌر،  و 
فيه  ترتفع  أغنية قديمة في شارع 

أصابع الصبيان.
يصرخون  فراشة..  أمسكوا  كلما   
مجتمعين تحت بقعة سحاب مائلة 

صوب نافذتنا..
شريدتين  مثل  الّتيه  عنق  ُنخّضب 
،هاربتين من قطعان الرمل، ننفض 
سجائرنا و نتغزل بقطاع الطرق،و 
نرمي قطع النرد على ِقْدِر العشاء 
الكبير و نكتفي بقهوة حارّة و بضع 

كلمات معادية..
اليزال معطفنا العاجي معلقاً هناك 
جيبه  في  ،و  المرقط  ال��وادي  في 

صرخة تطلق صفيرها كل ليلة

الحوت......باسل مشاهد:
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ي�����ت�����ج�����ه ب���ع���ض 
الالعبين للعمل في 
الرياضي  المجال 
ع��ق��ب االع���ت���زال، 
يفضل  م��ن  فمنهم 
اإلداري  ال���ع���م���ل 
يجد  م���ن  وم��ن��ه��م 
ن��ف��س��ه ف���ي م��ج��ال 

التدريب ومنهم من يواصل في مجال 
للتحليل  يتجه  من  وهناك  التحكيم. 
ال��س��ن��وات األخيرة  ، وف��ي  ال��ري��اض��ي 
الفضائية  ال��ق��ن��وات  ان��ت��ش��ار  وم���ن 
المتخصصة   ال��ري��اض��ي��ة  وال��ق��ن��وات 
مهنة  ب����رزت   ، المتخصصة  وغ��ي��ر 
عبر  للمباريات  الرياضي"   "التحليل 
المصاحبة  التحليل  "اس��ت��ودي��وه��ات" 
ل��ن��ق��ل ال��م��ب��اري��ات وت��س��اب��ق��ت بعض 
القنوات على استقطاب أبرز المحللين 
في  الخبرة  أصحاب  من  الرياضيين 
وأصبح  الرياضي  التعليق  أو  التدريب 
في  المتميزين  المحللين  بعض  وجود 
بعض القنوات أحد أهم وأبرز عوامل 
جذب المشاهدين لالشتراك في تلك 
عبرها.  اللقاءات  ومتابعة   ، القنوات 
التحليل  ق��ن��وات أخ���رى أص��ب��ح  وف��ي 
الرياضي مهنة من ال مهنة له فيكفي 
أن تكون نجماً سابقاً حتى تتولى مهنة 
تكون  أن  ويكفي   ، الرياضي  التحليل 
مخبرا صحفياً مبتدئاً لتظهر في تلك 

القنوات محلالً رياضياً.
من  الب���د  معينة  م��واص��ف��ات  ه��ن��اك 
منها  الرياضي  المحلل  لدى  توافرها 
والقدرة   ، الكروي  والفكر   ، الثقافة 
على إيصال الفكرة للمتلقي ، واإللمام 
و  وال��ح��ي��ادي��ة...  التكتيك  ب��أص��ول 
لألسف الشديد مثل هذه المواصفات 
بعض  تعمد  ل��ذا  القلة  ل��دى  ت��ت��واف��ر 
القنوات والتي تسعى لجذب المشاهد 
هذا  ف��ي  المميزين  م��ع  التعاقد  إل��ى 
نجد  فيما  طويلة  عقود  عبر  المجال 
بعض القنوات على النقيض من ذلك  
القائمين  نظر  وجهة  م��ن  فالتحليل 
القصد  تقليد  م��ن  أكثر  ليس  عليها 
يبحثون  ف��ه��م  ل��ذل��ك  "ال��ح��ش��و"  م��ن��ه 
إمكاناته  أما   ، المجاني  الضيف  عن 

كمحلل فهي آخر ما يفكرون فيها.

   الضيف املجاني !
ـن

نـي
إثـ

ل 
ك

حقق فريق األهلي طرابلس الجمعة الماضية 
يونايتد  كابيس  مستضيفه  على  ثميناً  ف��وزاً 
الجولة  إط��ار  في   2-4 بنتيجة  الزيمبابوي 
لمسابقة  المجموعات  دوري  م��ن  الثالثة 
في  ال��ق��دم  لكرة  البطلة  األفريقية  األن��دي��ة 
الزيمبابوية  بالعاصمة  جمعتهما  م��ب��اراة 
سريعاً  الليبية  الكرة  ممثل  ودخل   ، ه��راراي 
منذ  منافسه  وه��اج��م  ال��م��ب��اراة  أج���واء  ف��ي 
عن  التسجيل  افتتاح  في  نجح  حتى  البداية 
عالمة  من  الدربالي"  "سامح  مدافعه  طريق 
الجزاء في الدقيقة 17 ، وواصل أبناء طلعت 
يوسف الضغط ليسجل الالعب "سالم عبلو" 
ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 21 ، ولم 
يتوقف العبو األهلي عن هذا الحد وواصلو 
ال��الف��ي"  "م��ؤي��د  ال��ه��داف  لينجح  الهجمات 
في  زيمبابوي  بطل  شباك  إلى  الوصول  في 
األول  الشوط  ينتهي  وبذلك   ،  26 الدقيقة 

وفي   . الليبية  الكرة  لممثل  نظيفة  بثالثية 
الثاني واصل فريق األهلي طرابلس  الشوط 
أدائ����ه ال��م��ت��زن خ���الل ال��ش��وط ال��ث��ان��ي من 
لينجح  الملعب  وسط  على  وسيطر  المباراة 
في تسجيل هدف رابع في الدقيقة 82 عبر 
أصحاب  وق��ل��ص  ال��درب��ال��ي  س��ام��ح  مدافعه 
األرض النتيجة في الدقائق األخيرة بتسجيله 
الجزاء  عالمة  م��ن  ل��رون��ال��د  األول  هدفين 
الدقيقة  في  وزيفيريوكي   87 الدقيقة  في 
اللقاء بفوز  الكيني  المباراة  لينهي حكم   90
الفريق الليبي برباعية مقابل هدفين وليحقق 
أول فوز له في دور المجموعات ، وبعد هذا 
نقاط   4 طرابلس  األهلي  رصيد  بات  الفوز 
ليتساوي في المركز األول مع الزمالك مؤقتاً 
العاصمة  اتحاد  أمام  مباراة  له  تتبقى  الذي 
 3 عند  يونايتد  كابيس  رصيد  تجمد  فيما 

نقاط .

األهلي طرابلس يزور  شباك كابيس الزيمبابوي 4 مرات

اختار االتحاد األفريقي لكرة القدم ، ثنائي فريق األهلي طرابلس ، مؤيد الالفي والمحترف 
أفريقيا. أبطال  لدوري  الثالثة  الجولة  في  األفضل  قائمة  الدربالي، ضمن  ساكي  التونسي 
وفاز األهلي طرابلس على مستضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي )4-2(، سجل منها الدربالي 

هدفين، وسجل مؤيد الالفي هدًفا.
وجاء التشكيل على النحو التالي : - 

حراسة المرمى: مكسيم فيدو )الهالل السوداني(
 – الجزائري(  العاصمة  )اتحاد  شافعي  فاروق   – طرابلس(  )األهلي  دربالي  سامح  الدفاع: 

أتشلوي تاميني )سان جورج األثيوبي( – علي معلول )األهلي المصري(
الوسط: سايث ساكاال )زاناكو الزامبي( – حمزة لحمر )النجم الساحلي التونسي( – فوسيني 

كوليبالي )الترجي التونسي( – مؤيد الالفي )األهلي طرابلس(
الهجوم: جونيور أجاي )األهلي المصري( – طه ياسين الخنيسي )الترجي التونسي(.

"الدربالي" و"الالفي" ضمن التشكيلة المثالية 

العالقي"  "أح��م��د  الليبي  األج��س��ام  بطل  ت��وج 
ببطولة الفتنس )أحد فروع لعبة بناء األجسام( 
التي  بريكس"،  "ق��ران��د  بطولة  وذهبية  بكأس 
يشرف عليها وينظمها االتحاد البريطاني لكمال 
الفتنس  بطولة  وش��ه��دت  والفتنس،  األج��س��ام 
مشاركة 253 العًبا من ليبيا وبريطانيا والعراق 
الليبي  البطل  وت��أه��ل  وسيراليون.  واإلم����ارات 
للمشاركة في الكأس الماسي التي ستقام بمدينة 
إسبانيا  في  كالسيك  أرنولد  وبطولة  ليفربول 
االتحاد  عليها  يشرف  التي  للهواة  وأوليمبيا 
التتويج  له  سبق  العالقي  البطل  للعبة.  الدولي 
أشرف  التي  للفيتنس  )أزادي(  بطولة  بذهبية 

عليها االتحاد البريطاني.

ببطولة  ي��ت��وج  ال��ع��الق��ي"   "
"الفتنس" في بريطانيا

الصفاقسي  ال���ن���ادي  ان���ت���زع 
المجموعة  ص��دارة  التونسي 
عشر  الستة  دور  ف��ي  الثانية 
كأس  بطولة  من  )مجموعات( 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
بعدما  الكونفيدرالية(  )ك��أس 
بالتنيوم  ضيفه  ع��ل��ى  تغلب 
س��ت��ارز ال��ج��ن��وب أف��ري��ق��ي 3 
في  الماضي  األح��د  صفر   /
مباريات  م��ن  الثالثة  الجولة 

المجموعة.
الشوط  الصفاقسي  وأن��ه��ى   

سجلهما  بهدفين  متقدما  األول 
س��وك��اري  كينجسلي  ال��ن��ي��ج��ي��ري 
وكريم العواضي في الدقيقتين 12 

و27 من ضربة ج��زاء، ثم أضاف 
الثالث  ال��ه��دف  ال��ح��ن��اش��ي  م��اه��ر 

للفريق في الدقيقة 58 .
ورفع الصفاقسي رصيده إلى ست 

ن��ق��اط ل��ي��ن��ف��رد ب��ص��دارة 
نقطة  ب��ف��ارق  المجموعة 
واح������دة أم�����ام م��ول��ودي��ة 
ال����ج����زائ����ر، ب��ي��ن��م��ا ظ��ل 
بالتنيوم ستارز في المركز 
ال���راب���ع األخ���ي���ر ب��رص��ي��د 

نقطة واحدة. 
وك�����ان ال��ص��ف��اق��س��ي قد 
اس���ت���ه���ل م���ب���اري���ات���ه ف��ي 
ب��ال��ف��وز على  ال��م��ج��م��وع��ة 
ام����ب����اب����ان س�����وال�����وز م��ن 
ثم  صفر   /  1 سوازيالند 
خسر أمام مولودية الجزائر 1 / 2 
بثالثية  توازنه سريعا  استعاد  لكنه 

نظيفة في شباك بالتنيوم ستارز.

الصفاقسي يعتلي صدارة مجموعته في المنافسات األفريقية

مصر  منتخب  أم��ام  ال��ودي��ة   مباراته  الوطني   منتخبنا  فقد 
ليلة  أقيم  ال��ذي  ال��ودي  اللقاء  في  وحيد  بهدف  "للمحليين"  
اإلثنين الماضي بملعب بتروسبورت ضمن المعسكر اإلعدادي 
الذي يقيمه منتخبنا بمصر تحضيرا لمواجهة منتخب السيشل 
ضمن  الماضية  الجمعة  بمصر  الملعب  نفس  احتضنه  ال��ذي 

تصفيات كأس أفريقيا الكاميرون 2019 . 
محليي  منتخب  أن  رغم  سلبيا  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 
كانت  التي  الفرص  من  العديد  له  والحت  األفضل  كان  مصر 
سانحة للتسجيل بينما المنتخب الوطني كانت خطوطه الثالثة 
مفككة ولم يجد أي حلول في تقديم شوط أفضل لينتهي هذا 

الشوط بالتعادل السلبي . 
الدامجة  المنتخب جالل  أن مدرب  الثاني ورغم  الشوط  وفي 
األداء  تغير  حيث  والمحليين  المحترفين  البدالء  جميع  أدخل 
إلى األحسن ولكن دون مردود إيجابي حيث تقدم منتخب مصر 
الذي  الوحيد  المباراة  بهدف   )  65  ( الدقيقة  في  للمحليين 

سجله " وجيه عبد الحكيم " . 
وشهد هذا الشوط ثالثة فرص لمنتخب مصر للمحليين تصدى 

لها ببراعة حارس المنتخب الوطني عبد السالم امسلم. 
حيث ك��ان��ت ه��ن��اك ث��غ��رات ف��ي خ��ط ال��دف��اع وع���دم التغطية 
الصحيحة بينما الحت فرصتين للمنتخب الوطني وأخطرهما 

فرصة لحمدو المصري قبل نهاية الشوط .

ل��ق��اءه  يفقد  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
الودي أمام مصر 

ق����دم ن�����ادي ري�����ال م���دري���د األح���د 
أبطال  دوري  بطولة  كأس  الماضي 
السياسية  ال��س��ل��ط��ات  إل���ى  أوروب����ا 
كما  م��دري��د،  األس��ب��ان��ي��ة  للعاصمة 
اح��ت��ف��ل الع��ب��و ال��ف��ري��ق داخ���ل مقر 
الحكومة المدريدية مرة أخرى عقب 
المحلي  ال����دوري  بلقب  احتفالهم 
أي��ام.  بضعة  قبل  المكان  نفس  في 
م��دري��د، سيرخيو  ري��ال  قائد  وق��ال 
أقيم  الذي  االحتفال  راموس، خالل 

اإلقليمية  ال��ح��ك��وم��ة  م��ق��ر  ف��ي 
تعهدنا  "ل��ق��د  م��دري��د:  لمدينة 
بالعودة وقد عدنا، نحن فخورون 
شعب  م��ع  اللقب  ه��ذا  بمشاركة 
أن  بعد  مميز  ي��وم  إن��ه  م��دري��د، 
ودوري  )ال��دوري  الثنائية  حققنا 
األبطال( بعد عدة سنوات، نحن 
مختلف،  بشكل  بطعمها  نشعر 
من  ج���زءا  كوننا  بالفخر  نشعر 
كريستينا  وأه��دت  الفريق".  هذا 
مقاطعة  رئ��ي��س��ة  سيفوينتيس، 
لرئيس  ت���ذك���اري  درع  م���دري���د، 

بيريز،  فلورينتينو  م��دري��د،  ري���ال 
ب��دوره نسخة مقلدة  أه��داه��ا  ال��ذي 
وقال  األوروب��ي��ة.  البطولة  ك��أس  من 
االحتفال:  خ��الل  خطابه  في  بيريز 
مجددا،  التاريخ  صنع  مدريد  "ري��ال 
وال��ب��ع��ض ي��ص��ف ه���ذا ب��أن��ه إن��ج��از 
وه��ذا  نفعله  م��ا  ه��ذا  ولكن  م��ذه��ل، 
دائما  يبحث  ناد  إنه  عليه،  نحن  ما 
الكأس  حققنا  لقد  االن��ت��ص��ار،  ع��ن 
األوروبية الثانية عشرة بفضل موهبة 

س��اح��ر".  ف��ري��ق  واح��ت��رام  وتضحية 
مدريد  ري��ال  العبي  بيريز  ووص��ف 
ومدربهم الفرنسي زين الدين زيدان 
بأنهم األفضل في العالم. واستطرد 
متحدثا عن المدرب الفرنسي، حيث 
قال: "إنه أحد أساطير ريال مدريد 
ولقد أظهر بتواضع ذكائه ومعرفته، 
له  االمتنان  عن  التعبير  في  أرغ��ب 
العمل  هذا  على  المدربين  ولجميع 
وأرغب في اإلشارة بشكل خاص إلى 
أول  رام���وس،  سيرخيو  قائدنا 
أبطال  دوري  ك��أس  يرفع  قائد 
أوروبا مرتين متتاليتين". وأشار 
إلى  أيضا  خطابه  خالل  بيريز 
كريستيانو  البرتغالي  الالعب 
رون���ال���دو ال����ذي ق���ال ع��ن��ه أن��ه 
المباراة  في  الع��ب  أفضل  ك��ان 
األوروب��ي��ة.  للبطولة  النهائية 
وهو اليوم الذي فاز فيه النادي 
منافسه  على   1  /  4 الملكي 
نهائي  في  يوفنتوس  اإليطالي 

دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحتفل بأبطال أوروبا داخل مقر الحكومة !
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عبد الرحمن جماعة 

ليس  بلدي  في  المواطن   
ال��ش��يء  ألَنّ  رخ���ي���ص���اً، 
ال��رخ��ي��ص م��ه��م��ا رخ��ص 
فإنه ذو ثمن، أما المواطن 

فإنه ال ُيقدر بثمن ليس ألنه غاٍل، وال ألنه 
رخيص، بل ألنه ال قيمة له أصالً.

ناحية  يقف  للمسؤول  بالنسبة  فالمواطن   
بياض العين، أو هو الجار الثامن، أو لعله 

ابن ضرته.
 فّتكم بالكالم.

 قبل ذلك علينا أن نسأل أنفسنا: من هو 
المواطن ؟

 أليس المسؤول نفسه مواطناً؟ والمليشاوي 
هو أيضاً مواطن، وجميع المتصارعين على 
واإلعالميون  مواطنون،  أيضاً  هم  السلطة 
هم  للمتصارعين  المزمزكون  و  المزمرون 

أيضاً مواطنون؟!
الناس وجمهورهم وسوادهم  أليس عامة   
للمتصارعين  والمصفقون  المشجعون  هم 
ال��وق��ت  ال��س��ل��ط��ة، وه���م ف���ي ذات  ع��ل��ى 

مواطنون؟!
المستشفى  م��ع��دات  ي��س��رق  م��ن  أل��ي��س   
أيضاً  هو  الخاصة  للعيادات  ليبيعها  العام 

مواطن؟
ليبيعها  ال���دراس���ة  م��ق��اع��د  ي��س��رق  وم���ن   

للمدارس الخاصة هو أيضاً مواطن؟
 ومن يبيع أسطوانة الغاز بخمسين ديناراً 

هو أيضاً مواطن؟
ليبيعها  ال��ك��ه��رب��اء  ي��س��رق أس���الك   وم��ن 

نحاساً هو أيضاً مواطن؟
الفارغة  الحاويات  اعتمادات  وأصحاب   

وأكياس الرمل هم أيضاً مواطنون.
 والمتفرج الساكت الخائف الخانع الخاضع 

العاجز البائس اليائس هو أيضاً مواطن.
 فتكم بالكالم 

بالوطن  ويتغنون  يتشدقون  الجميع  أليس   
الخيانة  يسب  الجميع  أليس  والوطنية؟ 
والخائنين، ويلعن الظلم والظالمين، ويكره 

النفاق والمنافقين ؟
 إذن… فمن ؟

 فتكم بالكالم.
ماذا  أنفسنا:  نسأل  أن  علينا  ذل��ك  قبل   

تعني كلمة “مواطن”؟
 هل هو المقيم في الوطن؟
 أم هو المولود في الوطن؟

 أم هو المستفيد من الوطن؟
 أم هو اآلمن المطمئن، المرتاح المستريح، 

المعزز المكرم في الوطن ؟
 الحاصل معناه.

 أن��ه ال م��واط��ن ب��ال وط���ن.. وال وط��ن بال 
قانون.. وال قانون بال دولة.. وال دولة بال 
ُنخبة صالحة تدق أوتادها، وترفع أعمدتها، 
وترمم خرابها.. وتبعث الحياة في رميمها.

 والحاصل معناه..
 أنه ال وطن بال مواطن.. وال مواطن بال 
عزة وكرامة، وال عزة وال كرامة بال قوة.. 
دولة..  بال  قانون  قانون.. وال  بال  قوة  وال 

وال دولة بال مواطن.
 والحاصل معناه..

وهو  والخبر..  المبتدأ  هو  المواطن  أن   
والفرع..  األص��ل  وه��و  والنهاية..  البداية 
والمضطِهد  وال��م��ظ��ل��وم..  ال��ظ��ال��م  وه���و 
عليه..  والمجني  والجاني  والمضطَهد.. 
والمعاِقب  والمجرم  والعقاب..  والجريمة 
وال���م���ع���اَق���ب.. وه���و ال��ب��ائ��ع وال��م��ش��ت��ري 

والصفقة والثمن والسوق!.
 هذا عن الحاصل معناه..

ُيفهم  لم  وم��ا  معناه..  يحصل  لم  ما  أم��ا   
ابن  فهو  مبتغاه..  يتحقق  لم  وما  مغزاه.. 
ناحية  والواقف  الثامن..  والجار  الضرة، 

بياض العين.. )المواطن( !

الحاصل معناه
 طه كريوي

هل الصور للفرح فقط ؟!
  في عصرنا هذا الذي أصبحت فيه الصورة 
لغة  والفيديو(  )ال��ث��اب��ت  البصري  بمفهومها 
مشتركة بين البشر رغم تعدد لغاتهم ولهجاتهم 
يفهمها  التي  اللغة  ه��ذه  وألوانهم،  وأعراقهم 
من  بين  وسيط  لمترجم  الحاجة  دون  الجميع 

يلتقطها ومن يشاهدها.
الستحضار  نتداولها  التي  اللغة  هي  الصورة   
لحظة جامدة من الزمن نتبادلها مع اآلخرين، أو 
لحظة متحركة نعيشها معاً ونتأثر بإشعاعاتها، 
فمن خالل الصورة يمكننا استدعاء لحظة من 
في  والحزن  الفرح  لحظات  وكذلك  طفولتنا 
جوهر  تحتل  الصورة  وألن  وتقاسمها،  حياتنا 
لحظة ما وتجعلها دائمة فإننا نقوم بمشاهدتها 

مرة بعد أخرى.
 وعبر الصورة يمكننا توثيق كل ما حولنا، ليس 
فقط في ما مضى وإنما الحاضر أيضاً، صارت 
الصورة الشاهد الملك والمدون لحوادث العالم 
بل والحياة التي تكسو هذا العالم، فالمصورون 
يسجلون من خالل الصورة الحروب والمظالم 
اإلنساني،  والفرح  اإلنسانية  والمأساة  والفقر 

وال��ت��راث  ال��ت��اري��خ  بعدساتهم  يسجلون  كما 
اإلنساني.

لكننا سنجد من بين أبناء البشر من يحملون 
أفكاراً مشوشة أو مشوهة عن الصورة وثقافة 
الزمن،  من  عقود  عبر  تكونت  التي  الصورة 
ثقافتهم  في  البعض  ل��دى  ت��زال  ال  فالصورة 
هي الشيء الذي يمكننا من خالله االحتفاظ 
المفرحة  المواقف  أو  الجميلة  بالذكريات 
األول  العدو  أنها  البعض  يراها  كما  فقط، 
للكتابة والقراءة، بينما هناك من ال تزال لديهم 
الصورة محل نقاش )حالل أم حرام( وفق ما 
أو  الشياطين  صنع  من  فهي  عقولهم  تنتجه 

حبيسة  تقبع  ت��زال  ال  أنها  أو  أهوائها،  اتباع 
ما يسمى بالفكر المحافظ الذي قد يرى في 
وكذلك  المحفاظة،  لطبيعتهم  انتهاكاً  الصورة 
لدى البعض فإن الصورة هي نوعاً من فضح ما 
ال يرغب في فضحه كما هو الحال لدى الكثير 
من األنظمة السياسية الشمولية والدكتاتورية.

 ورغم أن الصورة في حد ذاتها ثقافة، إال أننا 
قادرين  غير  يزالون  ال  البعض  لألسف  نجد 

باب  من  وفقط   ، الثقافة  هذه  استيعاب  على 
التبسيط لهؤالء علينا أن نعلم بأن الصورة  قد 
الحكايات  تكون  ق��د  أنها  كما  الخبر،  تكون 
والدليل،  الشاهد  تكون  قد  كما  ت��روى،  التي 
أوالحقيقة، كما أنها قد تكون الحلم، قد تكون 
هي الفرح، والبسمة، كما هي الحزن، والشجن، 
الصورة ثقافة وأخالق وقيم، الصورة فن وإبداع 

وحياة.

لندن � أوستن � د ب أ: قال باحثون من أمريكا إنهم 
درجة  عن  مناخه  حرارة  درجة  ترتفع  كوكباً  اكتشفوا 
الحرارة في الكثير من النجوم حيث يعتقد الباحثون 
أن درجة حرارة الغالف الجوي لهذا الكوكب تبلغ نحو 

4300 درجة مئوية نهاراً.
وع���زى ال��ب��اح��ث��ون ه���ذه ال���ح���رارة ال��ش��دي��دة لضآلة 
المسافة بين هذا الكوكب ونجمه حيث يدور الكوكب 
أوض��ح  حسبما  فقط  ونصف  ي��وم  ك��ل  شمسه  ح��ول 
الباحثون في دراستهم التي نشرت االثنين في مجلة 
نجم  حجم  أن  إل��ى  وأش���اروا  المتخصصة.  »نيتشر« 
-KELT9 الذي يدور الكوكب حوله يبلغ ضعف حجم 
ح��رارة  درج��ة  ح��رارت��ه ضعف  درج��ة  وتبلغ  الشمس 

الشمس أيضاً.
وقال الباحثون في جامعة ناشفيل األمريكية في بيان 
فوق  أشعة  يرسل   KELT9- نجم  إن  الجامعة  عن 
بشكل  الكوكب  بتبخير  كفيلة  كانت  ربما  بنفسجية 
كامل أو بشكل ال يبقى معه يوما ما سوى نواة صخرية 
إذا كان يمتلك هذه النواة أيًضا. وللمقارنة فإن درجة 
الحرارة على سطح الشمس تبلغ نحو 5400 درجة 

خالل  م��ن  النجوم  ف��ي  الطاقة  توليد  ولكن  مئوية. 
االنصهار النووي يحدث في درجات حرارة أعلى بكثير 

من هذه تقدر بنحو 15 مليون درجة مئوية.
ويقع هذا الكوكب الغازي الذي أطلق عليه الباحثون 
ضوئية  سنة   650 نحو  بعد  على   KELT9-b اسم 

من األرض في كوكبة الدجاجة أو اإلوزة وتبلغ كتلته 
نحو ثالثة أمثال كتلة أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، 
المشترى، كما أن حجمه أكبر أيضاً بكثير من حجم 

المشترى.
غالفه  فإن  للكوكب  الكبيرة  الحرارة  درجة  وبسبب   
نصف  نحو  تبلغ  كثافته  يجعل  بشكل  منتفخ  الجوي 
واحدة  بناحية  الكوكب  ويتجه  المشتري فقط.  كثافة 
تظل  التي  الجهة  ه��ذه  يجعل  مما  نجمه  إل��ى  فقط 
وأوضح  الشكل.  بهذا  الحرارة  دائم شديدة  نهار  في 
الباحثون أنه على الرغم من أن هذا الجرم السماوي 
هو كوكب وفقاً للتعريفات الفلكية المتعارف عليها »إال 
أن غالفه الجوي يختلف بالتأكيد عن جميع الكواكب 
حرارة  درج��ة  لمجرد  وذل��ك  اآلن،  حتى  نعرفها  التي 

جهته النهارية«.
ولم يستبعد الباحثون أن تكون للكوكب مؤخرة غازية 
يريد  ما  وه��ذا  المذنب،  مؤخرة  مثل  أيضاً  ملتهبة 
ومتابعة  رصد  عمليات  خالل  من  معرفته  الباحثون 
أخرى باستخدام تلسكوب هابل الفضائي وغيره من 

وسائل الرصد.

اكتشاف كوكب غالفه الجوي أكثر حرارة من نجوم كثيرة

ألح��دث  النتائج  حصيلة  أظ��ه��رت 
النزوح  حركة  تتبع  مصفوفة  جولة 
بليبيا تجريها وكالة األمم المتحدة 
ل��ل��ه��ج��رة االن��خ��ف��اض ال��م��ت��واص��ل 
بكامل  الليبيين  النازحين  ألع��داد 
إلى  السكّان  وبرجوع  البالد  أرجاء 
المناطق التي نزحوا منها وال سّيما 

منطقتي بنغازي وسرت.
وق�����د أح���ص���ت ال���وك���ال���ة وج����ود 
داخ��ل��ي��ا  ن����ازح����ا   256.615
و351.382  عائدا  و227.866 
خالل  م��ن  وذل���ك  بليبيا،  م��ه��اج��را 

ممّثلين  م��ن  للمعلومات  م�����زّودو 
األزم��ة  ول��ل��ج��ان  البلدية  لمكاتب 
معرفة  على  آخرين  وم��ن  المحلية 
ب��ال��ن��ازح��ي��ن داخ��ل��ي��ا وب��ال��ع��ائ��دي��ن 

والمهاجرين في مجتمعاتهم.
وت��ض��م��ن��ت ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ص��ادرة 
داخليا  النازحين  ح��ول  تقرير  في 
خالل  من  والمهاجرين  والعائدين 
مقابالت مع 1021 مزّود رئيسي 
لسنة  م��ارس  شهر  في  للمعلومات 

.2017
داخليا  النازحين  أّن  التقرير  ويبّين 

ق���د ن���زح���وا أس���اس���ا م���ن ب��ن��غ��ازي 
وسرت ومصراته وأوباري والكفرة. 
في   %  24 ن��س��ب��ة  ن���زح���ت  وق����د 
في   %  45 ونسبة   ،2016 سنة 
ال�31  نسبة  عن  سنة 2015.أما 
% المتبقية فقد نزحت بين 2011 

و2014.
كما يوضح التقرير أن نسبة 87 % 
من النازحين أقامت داخليا بمساكن 
خاّصة في حين أقامت نسبة ال�13 
نظامية  غير  مساكن  في  المتبقية 
والمباني  وبالمدارس  عامة  ومبان 
غير المكتملة أو في أصناف أخرى 

من المساكن العامة.
ومصر  نيجيريا  التقرير  واعتبر   
والنيجر  ومالي  والتشاد  والسودان 
إليها  ينتمي  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  أب���رز 
ال���م���ه���اج���رون ب��ل��ي��ب��ي��ا، وم����ن بين 
المهاجرين مكثت نسبة 35 % منهم 
في البالد لمدة ال تقّل عن سنة في 
حين بقيت نسبة 33 % بليبيا بين 
6 أشهر وسنة، أّما عن نسبة ال32 
المتبقية فلم تتجاوز مّدة بقائها   %

6 أشهر.
ب��دأت نسبة 71 % من جملة  وقد 
واحدة  من  رحلتهم  مهاجرا   686
من البلدان التي تحّد ليبيا )مصر، 
السودان، النيجر، الجزائر وتونس(، 
ال� 29 %  نسبة  غ���ادرت  حين  ف��ي 
أخرى  أفريقية  بلدان  من  المتبقية 
والتي تمثل في المقام األول نيجيريا 
والسينغال  فاسو  وبوركينا  ومالي 
من   %  70 قرابة  دفع  وقد  وغانا. 
دوالر  أل��ف  م��ن  أق��ل  المستطلعين 

أمريكي لقاء تكلفة سفرهم.
وف�����ي ال����م����ت����وّس����ط، ك�����ان ع��م��ر 
سنة   29 المستطلعين  المهاجرين 
وكانت نسبة 70 % منهم عاطلة عن 
العمل ببلدان أصلها قبيل المغادرة. 
أما بالنسبة إلى الذين كانوا يعملون 
في  أس��اس��ا  اشتغلوا  فقد  منهم، 
والصيد  المواشي  وتربية  الزراعة 
أعمال  تليها  الغذائية  والصناعات 
والكهرباء  المياه  وإم��دادات  البناء 
التجزئة  تجارة  وفي  الغاز  وقطاع 

والمبيعات والتجارة الصناعية.

عدد النازحين الليبيين في تراجع حسب وكالة الهجرة الدولية


