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■ رئيس التحرير - سليمة بن نزهة

حديث األحد...

تعاطي المخدرات ليس من الجرائم المخلة بالشرف !

استالم  4426 ملفًا للباحثين عن العمل ببلدية سبها 

4أين أنت أيها الجنوب من هذا وذاك؟

طرابلس أسيرة الجماعات المسلحة المتناحرة على السلطة! 

التفاصيل ص 9-8 

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

أساس  األزمة هي  إدارة 
األزمة .                                                                       
   الجديد ُيذكر فيما يتعلق بالمحاوالت 
الحكومة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الخجولة 
المركزية في طرابلس لتخفيض أسعار 
رمضان  شهر  قبل  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��م��واد 
الغذائية  السلع  تلك  وحتى   ، المبارك 
التي تم توريدها عن طريق  المدعومة 
لم  الحروب  وُتجار  األزم��ات  سماسرة 
تسلك الطريق السليم إلى المواطن بل 
فرعية جعلتها تصل  إنها سلكت طرقاً 
إلى الناس بأسعار ال تختلف كثيراً عن 
تلك األسعار الجنونية .                 

ال شك في أن إدارة األزمة هي السبب 
أنها  إذ  األزم��ة  استمرار  في  الرئيس 
تبدو من خالل ما نراه من سوء عملها 
متواطئة بشكل أو بآخر مع " المافيات" 
الليبي  االقتصاد  بقايا  على  المهيمنة 
هذا إذا لم تكن واقعة بشكل كامل تحت 

سيطرتها .                           
وم��م��ا ي��زي��د ال��ط��ي��ن ب��لّ��ة ع��ن��دن��ا في 
الجنوب عامة وفي سبها بشكل خاص 
والرقابة  المتابعة  إدارات  كافة  اختفاء 
والعقاب، هذا إذا لم نقل "انقراضها " .                                        
على  المدعومة  السلع  يبيعون  فالتجار 
عن  كثيراً  تختلف  ال  وبأسعار  مزاجهم 
تلك غير المدعومة وهم - باستثناء قلة 
قليلة - ال يفعلون ذلك إال ألنهم تأكدوا 
م��ن ع��دم وج���ود ال��رق��اب��ة وال��ع��ق��اب .                                                                                              
ال��ف��ش��ل وال��ت��س��ّي��ب ينعكس  ك��ل ه���ذا 
الكادح  المواطن  على  مباشر  وبشكل 
الذي تزاحمت عليه المواسم وتراكمت 
ال��رات��ب  ي��ع��د  ول���م  االل��ت��زام��ات  عليه 
                                                                                                          . االلتزامات  هذه  بأقل  يفي  الوظيفي 
متاحاً  قلته  على  ال��رات��ب  يعد  ول��م  بل 
ب��س��ب��ب ان���ق���ط���اع ال��س��ي��ول��ة وت��ح��ول 
ال���م���ص���ارف إل����ى م���ب���اٍن م��ه��ج��ورة .                                                                                                                          
نسأل الله أن يخفف على الناس أعباء 
فيه  لهم  يجعل  وأن  الفضيل  الشهر 

فرجاً . ليبيا؟  ف��ي  ال��ح��رب  أو  الليبية  "س�����ب�����رن�����ج ب��������ور ن����ق����ط����ة ان����ط����اق����ةال��ح��رب 

بمناسبة  احتفالية  درنة  لؤلؤة  بفندق  المختار  عمر  جامعة  نظمت    
تخرج الدفعة التاسعة من طلبة كلية الطب البشري درنة. 

الطلبة  أم��ور  وأول��ي��اء  التدريس   هيئة  أع��ض��اء   االحتفالية  وحضر 
التخرج  إف��ادات  توزيع  تم  الحفل  نهاية  وفي  درنة  المحلي  والمجلس 

على الطلبة الخريجين.
 ■ صباح الشاعري

أمسيات شهر رمضان الثقافية في أوباري  
  بدأت الجلسات الحوارية في شهر رمضان في ساحة حي المشروع في أوباري وكانت أول أمسية بعنوان 

المصالحة  لجنة  عضو  امكال،  األمين  محمد  الشيخ  الحلقة  وكان ضيوف   ) الجوار  وحسن  المصالحة   (
والمتابعة لتنفيذ بنود االتفاق ، والشيخ محمد صالح الحسيني وهو عضو بلجنة المصالحة والمتابعة عن 
المجلس االجتماعي لقبائل الطوارق،  تم مناقشة المصالحة والمحافظة عليها ، وكيفية مساهمة الطوارق 
والتبو في مصالحة شاملة في ربوع ليبيا الحبيبة وأن تبدأ هذه المصالحة من الجنوب الليبي وتعمم على 

باقي أرجاء الوطن وكان في إدارة الجلسات األستاذ : أدول السعيد.

حفل تخرج الدفعة التاسعة من كلية الطب البشري درنة



 أسبوعية شاملة تصدر كل يوم  اثنين 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

 منسق التحرير  
مصطفى المغربي

 إخراج وتنفيذ
اللة السويدي   

 تدقيق لغوي 
- إبراهيم عقيلة
ارحومة أبوخزام 

 رئيس القسم الفني
 عمر عبدالتواب التمتام

 العنوان : سبها مبنى الثقافة  واإلعالم
سابقا

ً
عن  التعبر  الصحيفة  ف��ي  المنشورة   اآلراء 

رأيها  بل عن آراء أصحابها
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إع����ان����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

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

1 - أعلن نحن ورثة عبدالله مسعود بن شلوف بأن هذا هو 
اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي  .
1 - أعلن نحن ورثة محمد عبدالله بن شلوف بأن هذا هو 

اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي.
1 - أعلن نحن ورثة الفرجاني محمد بن شلوف بأن هذا 
هو اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني الشاطي  
 2 - أعلن أنا  فاطمة محمد امحمد علي بوستة بأن هذا 
هو اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني سبها .

بجهود الخيرين تم استكمال مقر مبنى قسم هيئة السالمة 
احتفالية  أقيمت  المناسبة  وبهذه  الغرب  الزاوية  الوطنية 
بمناسبة افتتاح قسم هيئة السالمة الوطنية ببلدية الزاوية 

الغرب ) المطافي ( .
بحضور عضو المجلس البلدي وبحضور عدد من الضباط 
إدارة  الداخلية  وبحضور عدد من  بوزارة  وضباط الصف 
واألعيان  الحكماء  من  ع��دد  وبحضور  الوطنية  السالمة 
افتتاح قسم هيئة  بالبلدية حيث أقيمت احتفالية بمناسبة 

السالمة الوطنية الزاوية الغرب .
القسم  بأن  الوطنية  السالمة  هيئة  قسم  رئيس  وأكد  هذا 
تتبعه وحدة اإلنقاذ البحري ويمتلك عدد أربع وحدات وهي 

وحدة أبوعيسى الصابرية المطرد والحرشة .
من  وعدد  بالقسم  مجهزة  إطفاء  ويمتلك عدد 7 سيارات 
القوارب البحرية والقسم مجهز بسيارة إسعاف وجرار .   

ق����س����م ه���ي���ئ���ة ال���س���ام���ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال���زاوي���ة ال��غ��رب 

يفتتح مقره الجديد

برعاية المجلس البلدي صرمان عقد األيام الماضية بصالة 
األول  االجتماع  ص��رم��ان  اإلداري  بالمجمع  االجتماعات 
والفنون  والمسرح  للخيالة  العامة  الهيئة  مكاتب  لمديري 
للخيالة  العامة  الهيئة  رئيس  بحضور  الغربية  بالمنطقة 
والمسرح والفنون وبحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي 
صرمان وبحضور مديري المكاتب للهيئة بالمنطقة الغربية 
اإلدارات  مديري  من  عدد  وبحضور  الجبل  وباطن  والجبل 
بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون وبحضور عدد من 
الهيئة  بفرع  التعريف  تم  حيث  والمسرح  بالفن  المهتمين 
بالمنطقة الغربية وتم مناقشة عدد من المشاكل والعراقيل 
التي تواجه سير العمل بالهيئة العامة وفرع الهيئة بالمنطقة 
التي  والمناشط  السنوية  الخطة  إل��ى  تطرق  كما  الغربية 
ستقوم بها الهيئة في سنة 2017 م وفي ختام االجتماع قام 

رئيس الهيئة بافتتاح مسرح الفنون بمدينة صرمان .

رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��خ��ي��ال��ة 
وال���م���س���رح وال���ف���ن���ون ي��ج��ت��م��ع مع 

مديري مكاتب المنطقة الغربية 

مدربة   " عبدالسالم  الطاهر  ثريا   ": قالت    
ب��ورد  سبرنج  برنامج  يعتبر   " بشرية  تنمية 
برنامج تطوير ذاتي للمرأة ، ويتكون البرنامج 
يوزع   " للتدريب  كتاب   " مساعدة  عناصر  من 
 ، عمل  ورش  أرب��ع  وكذلك   ، متدربة  كل  على 
المشاركات  ستكون  البرنامج  خ��الل  وكذلك 
من  وكذلك   ، البعض  لبعضهن  دعم  مجموعة 
توجد  والتي  المصدر  طاولة  وجود  الضروري 
بها عناوين كتب أو مصادر أو عناوين مواقع قد 

تساعد المتدربات خالل التدريب .
التدريب  الماضي  ال��ع��ام  تلقينا   :" وأض��اف��ت 
كمدربات معتمدات عن طريق المجلس الثقافي 
البريطاني ، وألن البرنامج مكلف وسعر الكتاب 
الواحد يصل إلى " 140 " د.ل ، وحقوق نشره 
محفوظة للمجلس الثقافي البريطاني ، وبحثنا 

عن جهة داعمة لنستطيع إقامة الورشة بسبها ، وبعد 
االقتصادي  للتمكين  ميدا  منظمة   بنا  اتصلت  ذلك 

للمرأة وأعلنوا عن رغبتهم بإقامة الورشة بسبها .
وأفادت " يعتبر هذا البرنامج من أفضل البرامج في 
على  والحظت   ، للمرأة   الذاتي  والتطوير  التمكين 
أصبح  و  الثقة  في  وزي��ادة  كبيراً   تأثيراً  المتدربات 
أثر  للورشة  ،وك��ان  نفسه  تطوير  على  يعمل  البعض 

سحري عليهن وهذا الهدف الرئيسي من إقامتها .
ما  جهة  من  البرنامج  تبني  يتم  أن  أتمنى   " وذك��رت 
يمكن  ألنه  المصالح  من  مجموعة  على  تعميمه  ويتم 
أن يعطى للموظفات ، فهناك عديد الدول تبنته ليتم 
ليعطى  خاصة  وأخرى   ، العامة  بالمؤسسات  تدريبه 

للموظفات للتطوير من أدائهن الوظيفي  .
برنامج  في  التدريب  خ��الل   " آدم  عزيزة   ": أش��ارت 
المشاركة  ه��ذه  تعتبر  و  الكثير،  تعلمت  ب��ور  سبرنج 
بالنسبة لي مميزة ورائعة جداً ، فاكتشفت أشياء تكمن 
بداخلي وهي إيجابية و علي العمل عليها إلظهارها ، 
وكذلك تعلمت أن أكون مستمعة جيدة وأراعي مشاعر 
اآلخرين و أتفهمهم جيداً ، وأيضاً ازدادت اآلن ثقتي 
أه��داف  و  أكبر  طموح  ل��دي  أصبح  و  أكثر  بنفسي 

سأعمل على تحقيقها .
ونوهت :" أشكر كل العاملين على هذه الورشة و أتمنى 

أن  تعطى لكل النساء ليس في مدينتي فقط  بل بكل 
وتحديد  ذاتها  الكتشاف  بحاجة  فالمرأة  ليبيا  أرجاء 

أولوياتها .
أكدت :" منال عبدالقادر ناجم " متدربة " أضاف لي 
هناك  كانت  الوقت  نفس  في  ولكن  الكثير  البرنامج 
أشياء في شخصيتنا موجودة ولكننا كنا مغيبين عنها 
كالحزم ، فالبعض كان حازما في تعامله مع اآلخرين 
ولكن ليس بالشكل المطلوب ومن خالل هذه الورشة 
تعلمنا كيف ومتى نكون حازمين ، وتعلمنا أيضاً كيف 
نعبر عن مشاعرنا وماهي مضار كبتنا لها ، و األهم 
هو كيف نحدد أولوياتنا فهي الخطوة األولى لتحقيق 
أهدافنا ، ويجب أن تكون مدرسة بشكل جيد ومحددة 
معارف  واكتسبت   ، ذل��ك  قبل  لننجزه  معين  بتاريخ 
جدد والبعض كنت أعرفهم من قبل ولكن اآلن تعرفت 
عليهم بشكل أقرب ، خاصة أن الورشة مست الجانب 
الشخصي للمتدربات ، وطريقة التدريب جعلتنا نحتك 
بكل متدربة على حدا ونقترب من بعضنا أكثر خاصة 
عندما تتحدث كل متدربة عن نفسها و طموحاتها و 

أفكارها.
بهذه  كثيراً  استمتعت   " عثمان  أش��ت��ا   ": أوض��ح��ت 
 ، ذل��ك  من  أكثر  تستمر  أن  أتمنى  وكنت  المشاركة 
التدريبات  ناحية  كانت مشاركة مختلفة ومميزة  من 

والمشاركات أيضا استثنائيات ، والتدريبات 
البعض  بعضنا  من  تقربنا  أن  على  عملت 
واكتسبنا  وتعلمنا   ، أصدقاء  أصبحنا  حتى 
عديد المهارات خالل أربعة أيام في البداية 
التدريبات  خ��الل  من  المدربات  ساعدتنا 
على اكتشاف عديد األشياء عن أنفسنا وكنا 
مغيبين عنها ، و أصبحنا أكثر ثقة بأنفسنا   
أه��داف��ن��ا ونسعى  ن��ح��دد  ك��ي��ف  وت��ع��ل��م��ن��ا 
وأن  نكون حازمين  كيف  كذلك   ، لتحقيقها 
ال نجامل الغير على حساب أنفسنا وعديد 
الورشة سأبدأ  ومن هذه  األخ��رى،  األشياء 
إنشاء  وه��و  أهدافي  أول  تحقيق  في  ف��ورا 
عيادة كنت أعمل عليها منذ فترة ولكن كنت 
مترددة واآلن سأسعى ألحقق ذاك الحلم و 
ستكون البداية حسنة بإذن الله ، كل الشكر 
أميرة  األستاذة  و  الطاهر  ثريا  األستاذة  للمدربتين 
جداً  سعيدة  وأنا  المتدربات  جميع  وكذلك   ، النوري 

لمشاركتي بهذه الورشة .
البرنامج  ي��ه��دف ه��ذا   " ال��ن��وري  أم��ي��رة   " أض��اف��ت: 
باألساس  إلى الدفع بالمرأة وتعليمها عديد  المهارات 
 ، األه��داف  ومعرفة  األولويات  وتحديد   ، الحزم  مثل 
يساعد المرأة على معرفة ذاتها وتطوير عديد األشياء 
، ويتخللها عديد  الجلسات التي تجعل المرأة في حالة 
مرة  ألول  يقام  وهو   ، وذاتها  نفسها  في  التعمق  من 
بسبها لعدد 23 امرأة ولن يكون األخيرة ، واستمرت 
الورشة من يوم 21 يونيو إلى 24 يونيو ، والجميل في 
هذا البرنامج أنه ليس محدداً لفئة معينة من النساء 
أو  أو عاملة  بيت  ربة  أكانت  ام��رأة سواء  لكل  بل هو 

قيادية أو ناشطة في المجتمع المدني .
من  البرامج  ه��ذه  مثل  تتبنى  أن  ونتمنى   ": وختمت 
جهة أخرى حتى يتلقى عدد كبير من النساء مثل هذه 
المرأة  لتدريب  مستعدات  كمتدربات  ونحن   ، الورش 
على فهم ذاتها وتطويرها ، كما أختم بحكمة أحب أن 
دائماً  واعملي  وقدراتك  بنفسك  آمني  دائما  أردده��ا 

على تغيير و تطوير ذاتك .
يد سيدتين  البرنامج على  إنشاء هذا  ثم   " أنه  يذكر 

بريطانيتين في مؤسسة سبرنج بورد االستشارية .

"سبرنج بور نقطة انطاقة

فسانيا :  زهرة موسى : حواء عمر 

  نظمت منظمة ميدا للتمكين االقتصادي للمرأة في األيام الماضية ورشة عمل "سبرنج 
امرأة  اختيار23  تم  و  الحضيري،  بمنارة  التدريب  بقاعة  وذلك   " انطاقة  نقطة  بور 

للمشاركة في الورشة التي استمرت لمدة أربعة أيام .

النقدية إلى مطار  وصلت السيولة 
70مليون  ب  تقدر  والتي  تمنهنت 
سبها  مدينة  إل��ى  ث��م  ليبي  دي��ن��ار 
ي���وم االرب���ع���اء ال��م��اض��ي وت��واج��د 
بلدية  عميد  من  كل  المطار  داخل 
المجلس  أعضاء  من  وع��دد  سبها 
ليبيا  م��ص��رف  وم���دي���ر  ال��ب��ل��دي 
ال��م��رك��زي وم��دي��ري��ة األم��ن سبها، 
الكتيبة  و  البوانيس  أمن  ومديرية 
ل��ت��أم��ي��ن  116و117و119 
مصرف  إل��ى  ووص��ول��ه��ا  السيولة 

ليبيا المركزي.
وأضاف :غدفي علي بوسعدة” أوالً 
أهلنا  خير  بألف  وأن��ت��م  ال��ع��ام  ك��ل 
عامةً،  وليبيا  الحبيب  الجنوب  في 
طبعاً وصول طائرة اليوم من مطار 
تحمل  تمنهنت  إلى مطار  طرابلس 
70مليون  مايقارب  نقدية  سيولة 

ال��م��رك��زي  ليبيا  ل��م��ص��رف  دي��ن��ار 
على  السيولة  ت��وزي��ع  يتم  وس���وف 
جميع المصارف بالتساوي وسوف 
من  ش��دي��دة  متابعة  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
المجلس البلدي لبلدية سبها لهذه 
للمواطنين  نفعها  وم��دى  السيولة 
و  للمواطنين،  الخدمات  ولتقديم 
مصرف  لكل  ل��ج��ان  تشكل  س��وف 
وال���م���ص���رف ال�����ذي ل���ن ي��ن��ظ��وي 
هذه  اليريد  أو  اللحان  ه��ذه  تحت 
نصيبه  له  يقدم  لن  سوف  اللجان 
م���ن ال��س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة وس���وف 
جميع  على  كاملة  السيولة  ت���وزع 
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��م��ح��ت��اح��ي��ن وه���ذه 
الغربية  المنطقة  من  أتت  السيولة 
ونحن ننتظر السيولة القادمة بإذن 
وأتقدم  الشرقية  المنطقة  من  الله 
البوانيس  أم��ن  لمديرية  بالشكر 

وح������رس ال���م���ن���ش���آت ال��ن��ف��ط��ي��ة 
والكتيبة  البوانيس  وبلدية  سبها 
116و117و119 ونشكر كل من 
ساهم في وصول السيولة النقدية 

لمدينة سبها.
عبدالجليل”  مختار  علي  وق���ال: 
ال���ن���اط���ق اإلع�����الم�����ي ل��ل��ك��ت��ي��ب��ة 
بتأمين  ال��ي��وم  قمنا  116م���ش���اه 
السيولة  ل��وص��ول  تمنهنت  م��ط��ار 
والتي  معيتيقه  مطار  من  النقدية 
إلى  متجهة  بقيمة70مليون  تقدر 

مصرف ليبيا المركزي.
 وك��ان��ت ه��ن��اك م��س��ان��دة م��ن قبل 
لسد   119 117والكتيبة  الكتيبة 
وهبطت  ال��م��ط��ار  داخ���ل  المنافذ 
ونسأل  والحمدالله  بأمان  الطائرة 
الجنوب  على  خيراً  يكون  أن  الله 
الليبي بعد توفير حزء من السيولة 
مدة  منذ  غائبة  كانت  وال��ت��ي  لهم 
ت���ق���ارب ال��ش��ه��ري��ن ون��ش��ك��ر ال��ل��ه 
والكتائب المساندة وبفضل الجيش 
العربي الليبي المسؤول عن تأمين 
الحيوية  واأله��داف  المواقع  عديد 

واالستراجية وشكراً.
علماً بأنه منذ مدة لم تصل سيولة 
بفضل  أنه  إال  الجنوب  إلى  نقدية 
المنطقة  م��ن  ت��وف��ي��ره��ا  ت��م  ال��ل��ه 
من  ج��زء  ه��ن��اك  والي���زال  الغربية 

المنطقة الشرقية.

وصول السيولة إلى سبها بعد غياب طويل 

فسانيا :   موسى عبدالكريم 
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فسانيا :  حنان علي كابو 

 فسانيا : هناء الغزالي 

خديجة ب�سيكري لف�سانيا : 

قرأت ذات جملة للشاعر الراحل محمود درويش “الرثاء 
مديح متأخر عمرا بأكمله “في رائعته “الغياب ” ، وفي 

نظري الوفاء جميل اليتأخر عن موعده أبداً .
أو  بعيد  ومن   ، وتكراراً  م��راراً  المتاعب  مهنة   جمعتنا 
بشغف  عمله  أحب   ، ويمضي  بتحيته  يلقي  كان  قريب 
الفكر  واجه   ، المناصب  وتقلد  الشغف  هذا  وتمرس   ،
المتطرف بآرائه الجريئة والصريحة ،صارخا في وجه 

الظلم واغتيل وهو يحتضن أوراق معشوقته .
ومدينة كبنغازي ديدنها الوفاء واإلخالص لروح أبنائها 
، شهدت أمسية الخميس الماضي بقاعة الموناليزا في 
دورتها األولى احتفالية تسليم جائزة الشهيد مفتاح بوزيد 

للصحافة وذلك تزامناً مع الذكرى الثالثة الستشهاده .
 تهدف :  هذه الجائزة إلى تشجيع وتكريم الصحفيين 
الصحافة  مجال  ف��ي  للمتميزين  وت��ق��دي��راً   ، الليبيين 

ودورهم في النهوض بهذا المجال .

لجنة  أعضاء  إحدى  بسيكري  خديجة  أشارت: السيدة 
الجائزة أن هذه االحتفالية جاءت بقرار من هيئة الثقافة 

واإلعالم بإنشاء جائزة مفتاح بوزيد.
وقالت:  “تم اختيار األستاذ سالم العبار رئيساً وعضوية 
كال من “خديجة بسيكري ، أحمد العريبي ، عبدالرزاق 
زينب   ، الغزالي  بكر  أبو   ، نزهة  بن  سليمة   ، الداهش 

شاهين ،جالل عثمان.
 واستانفت : حديثها ” عملنا اجتماعات دورية تمخضت 
مرة  الجائزة  تمنح  حيث  للجائزة  معايير  و  الئحة  عن 
الورقية أو  كل عام لصحفي واحد من كتاب الصحافة 
 ، المقالة   ، التقرير   ، الصحفي  التحقيق   ” اإللكترونية 
اإلخراج . الخبر ، التصوير ، يجوز منح الجائزة مناصفة 
أو إلحدى الجهات االعتبارية في المجال ذاته على إنجاز 
صحافة تميز، ويشترط أن يكون العمل الصحفي مميزاً 
في الجائزة أو أن يكون من الرواد بهذا المجال وله تأثير 

على الحياة الصحفية .
مستقلة  ال���ج���ائ���زة  ه����ذه 

أي  أو  تأثيرات  أي  إلى  منحها  يخضع  ال  و  محايدة  و 
ضغوطات من أي نوع.

 وأوضحت : بسيكري أنه تم ترشيح كال من ” الراحل 
 ، المسماري  إدريس  الراحل  األستاذ   ، العريبي  فتحي 

الكاريكاتير الراحل حسن أدهيمش.
 ))تم التصويت على حسن أدهيمش، ألن له صوتاً مميزاً 
ولوحته “الساطور “حيث تم منحه درعاً وصك قيمته ل 
10000 دينار ليبي  وأكدت: بسيكري أن اللجنة كانت 

تعمل في ظل إمكانيات ضعيفة جدآ.
حيث قالت “كنا نجتمع بشكل دوري في منظمة أمازونات 

ليبيا ،التي كانت مضيفة لنا .
المطبوعات  في  العربي  الخليج  شركة  ساهمت  كما   
الليبية  الفرقة  ننسى  ال  أيضا   ، الصك  وقيمة  وال��درع 

للسياحة ،كما شاركت زهرات من الكشافة في االحتفالية 
العبيدي زوجة  السيدة حنان  أن ننسى  يمكننا  ال  أيضاً 
كما   ، االحتفالية  هذه  في  جدآ  الفاعلين  من  الشهيد 
ساهمت الثقافة واإلعالم بقيمة الجائزة، أيضا ال ننسى 
االحتفالية،  “”مقر  “الموناليزا  قاعة  على  المشرفين 

بنغازي كلها تعاضدت من أجل نجاح هذه االحتفالية .
وتضيف ” حقيقة الجميل أن اللجنة كانت من كل أنحاء 

ليبيا ، وكانت على تواصل معنا.
هذه  ول��وال  للجنة  دع��م��اً  واهتمامهم  تواصلهم  وك��ان   
الجهود و إصرار اللجنة و هذه المدينة لما نجحت هذه 
الدورات  ، و ستنجح في  األولى  دورتها  االحتفالية في 

القادمة إن شاء الله .

  بنغازي كلها تعاضدت من أجل نجاح االحتفالية

بن  بقصر   )ABC( الصغيرة  المدرسة  قامت   
هريدة  بأبي  األيتام  رعاية  ل��دار  بزيارة  غشير 
الصغيرة  المدرسة  زي���ارة  وت��أت��ي   ، بطرابلس 
التربوية  التعليمية  رسالتها  جانب  إلى   )ABC(
خارج  االجتماعية  ومناشطها  برامجها  ضمن  
المدرسة مساهمة منها في تعزيز روح التكافل 
كل  على  والسرور  البهجة  وإدخ��ال  االجتماعي 

فئات المجتمع .
لدار   )ABC( الصغيرة  المدرسة  زيارة  تميزت 
رائعة  احتفالية  بأجواء  بطرابلس  األيتام  رعاية 
ون��زالء  أطفال  نفوس  في  الطيب  األث��ر  تركت 

مشرفات  م��ن  عليها  القائمين  وح��ت��ى  ال���دار 
وأخصائيات اجتماعيات ، حيث قدمت المدرسة 
والترفيه  للمهرجانات  م���اوس(  )ميكي  فريق 
لعروض  بتقديمه  االحتفالية  من  جانباً  ليحي 
رائعة شيقة جسدتها شخصيات كرتونية محلية 
إضافة   ، وللجميع  لألطفال  محببة  وعالمية 
الجوائز  لمسابقات متنوعة جديدة وزعت فيها 
على الفائزين، وأضفى التنشيط من قبل )محمد 
الجهمي ومصطفى العجيلي( للفريق والحتفالية 
معها  تفاعل  مرحة  أج��واء  وزيارتها  المدرسة 
أطفال الدار والمدرسة وأدخلت البسمة والفرح 

عليهم .
لهم  ك��ان��ت  الصغيرة  ال��م��درس��ة  أط��ف��ال 
قدم  غنائي  فريق  خ��الل  من  مشاركتهم 
على  لألطفال  المحببة  األناشيد  أجمل 
األستاذة  بإشراف  بالدار  المسرح  رك��ح 
)نهاد الغزالي( منسقة النشاط بالمدرسة  
 )ABC( الصغيرة  المدرسة  وق��دم��ت   ،
بالدار  األط��ف��ال  لكل  واألل��ع��اب  الهدايا 

ولتالميذ وتلميذات المدرسة .
األستاذة  حيت  االحتفالية  اختتام  وف��ي 
ُ)أميرة عمران( مديرة المدرسة الصغيرة 
بدار  العاملين  بن غشير  بقصر   )ABC(
وأخصائيات  مربيات  من  الطفل  رعاية 

جهودهم  على  وع��ام��الت  وعاملين  ومشرفات 
واالهتمام  األي��ت��ام  رع��اي��ة  أج��ل  م��ن  المخلصة 
لمسته من  م��ا  ه��ذا  أن  )ع��م��ران(  م��ؤك��دة  بهم 
ومعربة  للدار  المدرسة  وزيارات  زياراتي  خالل 
)عمران( عن شكرها وتقديرها لحسن االستقبال 
 ، بها  والعاملين  الدار  إدارة  قبل  من  والترحاب 
المدرسة  باسم  وتقدير  قدمت شهادة شكر  ثم 
استلمتها  وال��ت��ي  بها  والعاملين  ال���دار  إلدارة 
على  أثنت  بدورها  والتي  )عائشة(  األخصائية 
بن  بقصر   )ABC( الصغيرة  المدرسة  مبادرة 
عامها  اختتام  حفل  وإقامة  زيارتها  في  غشير 
رمضان  شهر  قدوم  وبمناسبة  بالدار  الدراسي 
إلدخال  إنسانية  لفتة  هذه  أن  معتبرة  المبارك 
وتحسيسهم   الدار  نزالء  على  والسرور  الفرحة 
أنهم جزء من نسيج هذا المجتمع وتشجيع لنا 

كعاملين.
الصغيرة  المدرسة  احتفالية   حضر  وقد  هذا 
األستاذ  بطرابلس  الطفل  رعاية  بدار   )ABC(
الحر  التعليم  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ش��ع��ب��ان(  )ع��ل��ي 
)التوحيد(  مدرسة  ومدير   ، غشير  بن  بقصر 
األس���ت���اذ )م��ص��ط��ف��ى ال��ب��وع��ي��ش��ي( واألس��ت��اذ 
أكاديمي  سما  مدرسة  مدير  السعداوي(  )كريم 
)مالك  والسيد   ، ع��م��ران(  )سالم  والدكتور   ،

الزرقاني( .

المدرسة الصغيرة )ABC( تحتفل بدار رعاية الطفل بطرابلس
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  ال غرابة في أن يتبادر للوهلة األولى إلى ذهن من 
أنني بدأت "أخّرف" بعد أن  يقرأ عنوان مقالتي هذه 
أصبت من السن نصيبا، لكنني وكما يقولون، أعني ما 
أقول. فكثير ما شاركت في ندوات واجتماعات تركزت 
أو تناولت ما تعيشه سوريا من حرب ومواجهات دموية 
أو  وشيكة  نهاية  وال  حل  دونما  سنوات  لسبع  امتدت 
قريبة، وكلما أوشكت الحرب على وضع أوزارها، بفضل 
متدخلين خارجيين للجمع بين أطراف النزاع،تستعيد 
الحرب سعيرها وبقوة لتحرق ما بقي من بشر وشجر 
وأرض وتنسف محاوالت الحلول المطروحة، لتكمل ما 

حرقه ودمره ونسفه تنظيم داعش. 
الملتقيات يطفو على السطح  في كافة أو أغلب تلك 
أو  "حرب سوريا"  بـ  الحرب  تلك  تسمية  على  إصرار 
من  أوتيت  ما  بكل  أسعى  لكنني  السورية"،  الحرب   "
إقناع  إلى  ظاهر،  بسخط  وأحياناً  وتعبير،  لفظ  قوة 
تعد  لم  سوريا"  "حــرب  بأن  والمشاركين  الحاضرين 
حرباً سورية بقدر ما هي "حرب في سوريا"، وأعني 
بذلك أن ما بدأ سورياً بحتاً من مواجهات بين نظام 
قائم وقوى سياسية معارضة،تحولت مع مرور الزمن 
وبفعل عوامل التعرية في األفكار السياسية المعادية 
إلى دخول قوى أجنبية على الخط، لمساندة طرف أو 

آخر من طرفي النقيض.
ما  على  وتدريب  رماية  ميدان  اليوم  أصبحت  سوريا 
أجنبية،  قــوى  وطــيــران  لجيوش  أسلحة  من  اسُتِجدَّ 
ما  وتحّول  وتركية،  إسرائيلية  وحتى  وشرقية،  غربية 
كنا نعتبره تمرداً شعبياً على نظام دكتاتوري في خضم 
ما سمي زيفاً "بالربيع العربي"، إلى حرب تتواجه فيها 
قوى أجنبية في عملية استئناف لما سميت في زمن 
غربية  عظميين،  كتلتين  بين  الباردة"  "الحرب  بـ  وّلى 

اليوم ليست حرباً سورية  وشرقية.الحرب في سوريا 
على اإلطالق، وإنما حرب عالمية تتصارع فيها القوى 
نفوذ  مناطق  وخلق  المنطقة  على  للسيطرة  الكبرى 

جديدة بمسميات بديلة.
وانتهاء  بيكو  سايكس  صفقة  تمرير  من  قرن  فبعد   
الحرب العالمية األولى، ثم تقسيم رقعة الوطن العربي 
الواحد إلى قطع أراض تم توزيعها قبلياً وجهوياً بانتهاء 
الحرب العالمية الثانية، ها نحن نشاهد ونعيش اليوم 
المرة  أن  إال  معانيها،  بكل  الثالثة  العالمية  الحرب 
واالحــتــالل  الجيوش  جحافل  بتدخل  تتميز  ال  هــذه 
واالستعمار كما كان سابقاً، بل حرب بالوكالة ينفذها 

اهل الدار ومن جاورهم وبتمويل من ذوي عرقهم. 
إرادة  بكل  سكانها  خــرج  التي  ليبيا،  على  وعــروجــاً 
أن  وجازمين  معتقدين  الجائر  سلطانها  على  وبــراءة 
هم  وسيعيشون  الحياتية  مشاكلهم  ستنتهي  بإسقاطه 
سبع  منذ  تعيش  نجدها  أفضل،  مستقبالً  وأبنائهم 
سنوات حرباً طاحنة بين أهلها بسبب تعنت أناس منها 
باعوا ضمائرهم بأبخس األثمان إلى من يدفع أكثر، 
فرغم أنها تختلف من وجهة نظر القوى العظمى عن 
سوريا، من حيث أنها بلد غني بالنفط والغاز الطبيعي 
وأن موقعها االستراتيجي يجعل منها، من جهة، بوابة 
شمالية لقارة أفريقيا، ومن جهة أخرى، قاعدة جنوبية 
للهيمنة على حوض المتوسط، إال أنه ال مفر لها من 
العراق،  سبقتها  فقد  جديدة،  سوريا  إلى  تتحول  أن 
التي رغم كونها دولة نفطية قويةتسكنها طوائف دينية 

وعرقية متعددة .
يحسب لها ألف حساب قبل محاولة تفكيكها مخافة 
وإرهــاب  توتر  بــؤر  إلــى  وتتحول  عقدها  ينفرط  أن 
الغربية  البلدان  غباء سياسات  أن  إال  عنف،  وأعمال 

بزعامة أمريكا، ورئيسها المجنون بوش االبن، أدخلها 
في العراق رغم نصائح وتحذيرات العارفين بواقع تلك 
منذ  دم  بحيرة  وسط  تعيش  العراق  هي  وها  البالد، 

أربعة عشر عاماً.
أهلها  على  وأقــوى  أشــد  سيكون  ليبيا  على  الصراع 
في  أخطئ  أن  أتمنى  وكــم  ذكرناها،  التي  لألسباب 
قادة  أن  والمبكية  المؤلمة  الحقيقة  لكن  توقعاتي، 
التي  المسلحة  )الــكــتــائــب(  الميليشيات  وعــنــاصــر 
حدود  من  أقصى  يــرون  ال  فــســاداً،  البالد  في  تعيث 
"الشباشب" التي ينتعلونها،ألنهم فارغو الفكر تقودهم 
أيديولوجيات عمياء حاقدة، وال يدرون أنهم سيكونون 
وأهاليهم وذويهم وقبائلهم وميليشياتهم حطباً ووقوداً 
والوطن  األبرياء  سيلعنهم  وحينها  القادمة،  للحرب 

والتاريخ.
إن من يحمل السالح اليوم في وجه الليبيين ليفرض 
لتنفيذ  وتــســيــيــره  تمويله  يــتــولــون  مــن  رأي  عليهم 
مخططهم، من الداخل أو الخارج، ليس سوى من نفس 
طينة القذافي، الذي بعناده وتشبثه بالسلطة.لقي شر 
في  يعتقد  كان  التي  العظمى  القوى  أيدي  على  موتة 
فال  جانبه،  إلــى  ستقف  أنها  نظامه،  سنوات  أواخــر 

عجب أن يأتي عليهم الدور وليس آجالً. 
لقد اتسعت رقعة " الَشَرك" الليبي ليتحول من حرب 
روسيا  بين  ليبيا  على  إلــى صــراع  اإلخــوة  بين  أهلية 
وأمريكا، فروسيا تسعى جاهدة منذ مدة لتجد موطأ 

قدم لها في الشرق األوسط )بسوريا(
)بليبيا(، فسبقت أمريكا ووجدت غايتها  والمتوسط   
في شخص خليفة حفتر الذي، بعد أن باع نفسه وبالده 
سابقاً إلى أمريكا، ها هو يطرحها اليوم سجادة حمراء 
أمريكا  أمام  بقي  وما  الروسي،  الدب  عليها  ليدوس 

ــدب  ال مــصــارعــة  إال  اآلن 
ليبيا،  من  لطرده  الروسي 
ستستعين  أنــهــا  أرى  وال 
إخــوان  )مــن  باإلسالميين 
نهجهم(  عــلــى  ســـار  ومـــن 
يدها  مــن  نفضتهم  الــذيــن 
بل  ســفــيــرهــا،  قتلهم  بــعــد 
وربما صنفتهم كمجموعات 

إرهابية يلزم محاربتها.
يحرق  بــدأ  الــذي  بالخطر  يحسون  فــال  الــعــرب  أمــا 
وصدق  مخّدرون،  ألنهم  مخادعهم،  ويداهم  أطرافهم 
من قال متسائالً: "ال أعرف الحكمة من وجود البنج 

في مستشفياتنا العربية.
 فنحن باألساس شعب ُمخّدر!".

جهة  إلــى  ويلتفتون  إلخوانهم  يجري  ما  يشاهدون   
أخرى وكأن األمر ال يعنيهم البتة، وما هي إال مسألة 

وقت وترتيب وسيقضي الحريق على الجميع. 
وعلى ذكر الجمع والجميع، فجامعة العرب التي تلتئم 
حالياً لن يفضي اجتماعها إال عن بيانات تدعو لضبط 
نفس  وستكرر  واالستنكار،  والشجب  والتنديد  النفس 
المقابل  الستالم  جرياً  المجتمعون  وينفض  الكالم 
تسمى  ما  مؤتمرات  شــأن  ذلــك  في  شأنها  الــمــادي، 

بالقمة العربية، التي قلت فيها:
" قمم حكام العالم تعانق السماء... 

تناطح السحاب..
وقمم العرب،مهما تعالت...

تداس بالنعال... 
تتمرغ بالتراب"..

محمد جمعة البلعزي الحرب الليبية أو الحرب في ليبيا؟

عبد 

أين أنت أيها الجنوب من هذا وذاك؟
   في ظل جميع األحداث والتطورات 
خالفات،   مــن  ليبيا  تشهدها  التي 
مساومات،  اتفاقيات،  مصالحات، 
والعقود  المالية  السيولة  إمــدادات 

الوظيفية والمرتبات و غيرها. 
يشترك  الــذي  الوحيد  الحدث  فــإن 
فيه الجنوب بإنصاف و بمعنى أصح 
ربــوع  باقي  مــن  وأكــثــر  أكبر  بحصة 
الــوطــن هــو الــدمــار "حـــروب قبلية،  
سطو مسلح،  أمراض،  جوع،  فقر.

 انـــفـــالت أمـــنـــي، تـــطـــرف، فــســاد 
ُمــســتــشــٍر، وســاطــة ومــحــســوبــيــة " 
األدهــى و األمــّر هو االحــتــالل،  ال 
فالجنوب  االحــتــالل  قلت  إن  أبــالــغ 
الليبية  الهوية  بمحو  مهدد  الليبي 

العربية .
ــهــجــرة غير  لــيــس فــقــط بــســبــب ال
المجموعات  بسبب  إنما  القانونية 
من  ــقــادمــة  ــةال ــي اإلرهــاب المسلحة 
على  تسيطر  و  تحتكر  التي  الخارج 

بعض مقدرات أهل الجنوب.
 كذلك أقولها و بكل ثقة إن المواطن 
الليبي في الجنوب هو مواطن درجة 
المناطق  و  القرى  في  خاصة  ثانية 
السكاني  الــتــعــداد  ذات  الــصــغــيــرة 

القليل . 
من  تعاني  قاطبة  ليبيا  كانت  وإن 
هذه الظروف الصعبة ولكن الجنوب 
يعاني أكثر  وأكثر ، أتدرون  لماذا ؟ 
الدونية  نظرة  و  الــالمــبــاالة  بسبب 
الحكومات  و  السلطات  من  للجنوب 

المتعاقبة في  الدولة .
البرلمان  إلى  الوطني  المؤتمر  من 
الحكومات  بين  السلطة  تقاسم  و 
فجر  و  حرب"الكرامة  إلــى  وصــوالً 

ليبيا ".
 كان موقف الجنوب يتبلور في عدم 
تدخله في الصراع و زيادة األزمات 
الرضا  و  االنشقاقات  أمد  إطالة  و 
الجنوب  كان من حظ  الذي  بالقليل 
السلطة  في  التمثيل  من  كان  ســواًء 
التشريعية أو التنفيذية و غيرها من 
المعروفة  الجملة  كانت  و  الحقوق 
 : البسيط هي   المواطن  حتى لدى 
))إمغير خلي الشرق و الغرب يتفقوا 

و يتوحدوا و ننهوا المشاكل (( 
ــع ضريبة هذا  دف الــجــنــوب  ولــكــن   
الــمــوقــف غــالــيــاً مــن ، فــمــن ضمن 
هو  اليوم  الجنوب  تهميش  أسباب 
ــمــوقــف و مـــن جــــراء هــذا  هـــذا ال
الموقف كانت ردة الفعل من ساسة 

المنطقة الغربية )) الجنوب خانعون 
كل شيء اديره يتبعوك فيه (( 

وهذا الرد ليس بعيداً عن رد ساسة 
المنطقة الشرقية )) الجنوب عبارة 
تابعين  يكونوا  طبيعي  مقصورة  عن 

للمقدمة إما للغرب أو للشرق (( .
هذه  رســم  فــي  شاركنا  أيــضــاً  نحن 
أيضاً  له  وصلنا  ما  عنا،   الــصــورة 
و  انقساماتنا  فيه  السبب  كنا  نحن 
وكذلك  القبلي  اقتتالنا  و  صراعاتنا 
هــنــاك ظـــاهـــرة يــخــتــص بــهــا أهــل 

الجنوب.
كل من ينجح و يعتلي منصباً ويتقدم 
يتوجه للشرق أو للغرب تاركاً الجنوب 

غارقا.
من  المبتغى  ـــأن  وك فــيــه  هــو  فيما 

هذا  أن  رغم  الجنوب  ليس  البداية 
الشخص يكون 

جنوبي األصل و المنشأ . 
بعض  أن  الجميع   عــن  يخفى  وال 
إلغــراق  مفتعلة  كانت  الــصــراعــات 
الجنوب في  مشاكله وإبعاده عن سد 
مكانه في الدولة و المطالبة بحقوقه 

األساسية و المهمة .
اتـــفـــاق "حفتر  ـــى  إل نــصــل  الـــيـــوم   
بأكملها  ليبيا  ــأن  ك و   " الــســراج  و 

أُْخُتِزَلْت في شخصين !
ـــرب قــائــل يــقــول إن هــذا  الــمــهــم :ل
ودعوة  لليبيين  إحباط  هو  الكالم  

إلى استمرار 
الصراعات و الحروب و االنشقاقات 
و دعوة للفتن و تقسيم البالد و لكن 
الــغــرض مــن هــذا الــكــالم هــو وضع 
اليد على الجرح و المطالبة بالحق .

ــكــالم ال  ـــا أعـــرف بـــأن هـــذا ال  وأن
التفكير  أصـــحـــاب  مـــع  يــتــمــاشــى 

المحدود . 
و لكن أين الجنوب من االتفاق األخير 
ما بين القائد العام للجيش الليبي " 
خليفة حفتر " و بين رئيس المجلس 
سيبقى   " الــســراج  فائز   " الرئاسي 
هذا الكالم و غيره من  المطالبات 

حبرا على ورق.
 فــالــحــق ال يــأخــذ إال بــالــقــوة قــوة 
ليس   و  ــون  ــان ــق ال قـــوة  و  الــمــوقــف 
باالستقاالت التي في الوضع الحالي 
ليست  لــكــن  و  االســتــقــامــة  تــعــكــس 
الطريقة الصحيحة إلثبات الوجود و 

انتزاع الحق .
الجلسات  بمقاطعة  ليس  وكــذلــك 
يجب  بل  التشريعية  السلطة  داخــل 

الحضور فأنت صوت أيها النائب و 
إن غبت غاب .

الصوت و غاب الجنوب . 
الوضع المأساوي في الجنوب وصل 
يتساقطون  األطــفــال  أن  إلــى درجــة 
في المدارس من الجوع و الشخص 
أصبح  الــذي  دخله  لــه  يكفل  الــذي 
السيولة  نقص  بسبب  المنال  صعب 
و  كاهله  أثــقــل  الــديــن  كــريــم  عيش 
أصبح يتسول رغيف الخبز رغم عزة 
النفس التي تتهاوى رأي العين  و إلى 
التخرج  حديثي  الفتيات  و  الشباب 
ليلجؤوا  البطالة  بسبب  انــحــرفــوا 
الذين  و  السرقة  و  المخدرات  إلى 
استغلهم أصحاب األعمال الخاصة 

الذين وضعوا لهم مرتبات زهيدة ال 
المئتي  أو  خمسين  و  المئة  تتجاوز 
دينار شهريا لدوام تام ألسبوع كامل 
ليستهينوا بجهد البسطاء الذين قال 
الله  المصطفى صلى  الحبيب  فيهم 
عليه و سلم  : " أعطي األجير حقه 
نص  كذلك  "و  عرقه  يجف  أن  قبل 
القانون أن يكون أجر العامل مساوياً 
أربــاب  احتكار  من  لحمايته  لجهده 

األعمال . 
الشاعر  بقول  يذكرني  الوضع  هذا 
اإلبل  أن  و  الشعب حماُل  إن هذا   :
إذا ُصلبت فلن تجدوا لها لبنا و لن 

تجدوا لها ولدا .
مطالباتنا  و  للواقع  محاكاتنا  مــع 
بحقوقنا األساسية  إال أننا نطمح أن 

نرى وطننا األم ليبيا آمنا موحدا .
 هذا ما رأيناه إلى حد اآلن و لكن 
ما الذي تحمله لنا األيام القادمة في 
طياتنا لننتظر و نرى .                                                                           

آمنة محمود 
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الجزء الرابع كتاب  في  تنظيرية  دراس��ة   " البديل  الوعي  وتأسيس  السائد  "إشكالية 

“إسالم ضد اإلسالم” للصادق النيهوم
االن���ف���ات  ح���ال���ة  ت��ك��ري��س    .3

المرجعي     
  حيث ال مبادئ وال قواعد خالية من 
لمحاكمة  إليها  االرتكان  يمكن  الثقوب 
الباب  يجعل  مما  وال��ت��وج��ه��ات  اآلراء 
منفتحاً تماماً لتوظيف الّدين والتالعب 
الل��عب  به من قبل كل من يمكنه إجادة 
بالكيفية المناسبة وفي الوقت المناسب. 
الرب  م��ادام  الذي سيمنع من ذلك  وما 
المحتجب يمكنه أن يوجه الناس إلى ما 

ال يفهمون أو يعقلون أو يتبعون ؟! .
أن  يمكنها  عليهم  حجته  م��ادام��ت  و   
تسفر عن كل ما يعكر صفو مصالحهم 
أب��داً  يراعي  وال   ، بحقوقهم  ويطيح   ،
مؤهالت سعادتهم وكرامتهم ، في الوقت 
ال���ذي ل��ي��س ل��ه��م ف��ي��ه م��ن خ��ي��ار س��وى 
االستسالم واالنقياد والرضا أيضاً  ؟! 

يصل  أن  الطبيعي جداً  من  فإنه  ولذا   
كاتبنا إلى مالحظة أن مبدأ االحتجاب 
"السائدة"  الدينية  الثقافة  في  هو  كما 
إن��م��ا ه���و ت���واص���ل ح��م��ي��م م���ع خ��ي��وط 
العقل  كيان  ف��ي  القابعة  الميثولوجيا 
يعيش  عقالً  باعتباره  التاريخي  العربي 
الحكماء  تأثيرات  الباطني  وعيه  ف��ي 
الذين  ؛  والسحرة  والعرافين  والكهنة 
بل  والتكريم،  اإلعجاب  بكامل  يحظون 
وبالنفوذ والنقود أيضاً، لقاء الوشوشات 
يلقونها  ال��ت��ي  والمغيبات  وال��ط��الس��م 
السنن  عالم  وراء  من  الناس  كل  على 

واألسباب.
يصل  أن  ج��داً  الطبيعي  م��ن  أن��ه  كما   
والغلبة  القهر  مبدأ  اعتبار  إلى  كاتبنا 
الهيكل   ف��ي  وم��وظ��ف  سائد  ه��و  كما   -
امتداد  هو  إنما   - والتقليدي  الديني 
كما  وال��ك��رام��ة  ال��ح��ق  لمفهوم  طبيعي 
وما  والعشائري  القبلي  الوضع  كّرسها 
م��ن ش��ي��وخ وح��ك��م��اء يحتفظون  أف���رزه 
التي  الحياة  مفاتيح  أهم  على  بحوزتهم 
،ليتم لهم فتح  العشائري  الفرد  يعيشها 
أخص األبواب في حياته والولوج إليها، 
بكرامته  ارتباطاً  األكثر  األب��واب  وه��ي 
ليصيرها  والخاصة  المنفردة  وحقوقه 
مشاعا عاماًً للجماعة أو القبيلة أو ملكا 

خالصاً إلرادة شيوخها .. 
وربّما تحت تصرف أمزجتهم !!

ال��ذي  ه��و  الطبيعي  االم���ت���داد  وه���ذا   
يسهل على اإلقطاع والسالطين مهمتهم 
و  تكريسه  في  جهودهم  من  ليضاعفوا 
شرعنته بمعونة الفقهاء ليصير كل ذلك 
شرعة مقدسة ال يأتيها الباطل من بين 

يديها وال من خلفها ..
   مما جعل الدين موطئاً طّيعاً لمن أراد 

ركوبه .. 
إنما  ال��ح��ق  م��ع��ارج  إل��ى  ب��ه  ليرتقي  ال 
الصراع،  لعبة  إطار  في  الدين  ليمارس 
فعال  ك��س��الح  ط���رف  ك��ل  فيستخدمه 
إلجهاض مصالح بقية األطراف وتتويج 
مصالحه الخاصة على أنقاض مصالح 

اآلخرين .
التاريخ  قد طابق  هنا  الدين  فإن  إذا    
- في نظر الكاتب - ولذا كان البد من 
البدء في رحلة عميقة ومضنية للبحث 
جدلية  عبر   " الخالص  اإلس��الم   " عن 
جديدة كان قد اختارها كاتبنا وهانحن 

على أبوابها ..
 النداء الفطري .. القانون الطبيعي

تحديد اإلطار وتأسيس المفاهيم
مفهومه  يؤسس  أن  كاتبنا  اختار  لقد    
المبررات  بحقيقة  آب��ه  غير  ال��ل��ه  ع��ن 
السائد  التصور  عن  للدفاع  المقدمة 
عنه سبحانه،  وليس أقلها مالءمة هذا 
وعينا  في  الحاضرة  للمبادئ  التصور 

بل  االنسجام  ادع��اء  أحقية  يعطيه  مما 
عليه  ه��ي  كما  الحقيقة  م��ع  والتطابق 

بالفعل .
كله    ذل���ك  وراءه  ت���رك  ال��ك��ات��ب  ول��ك��ن   
ب��ق��ّض��ه وق��ض��ي��ض��ه ل��ي��ؤس��س ت��ص��وره 
الخاص عن اإلله سبحانه ، انطالقاً من 
سوى  تستند  ال  جديدة  ومعايير  مبادئ 
على أوليات الشعور الفطري  الطبيعي  

البديهي البسيط .. 
الذي يمكن اعتباره "نداء الفطرة "  أو 
الخالق  ضمنه  ال��ذي  الطبيعي  الميل 

لتكويننا منذ الخلية األولى 
  هذا النداء الذي يشكل وعينا الداخلي 
ورغبات  مشاعر  من  عليه  يشتمل  وما 
وتطلعات وأحاسيس يتماثل فيها الجنس 

البشري بأكمله .
  هذا النداء الفطري الذي يقودنا داخلياً 
تبكيت  دون��م��ا  ح��راً  تركناه  ل��و  فيما   -
وطبيعية  فطرية  حقيقة  إلى   - قمع  أو 
وعادية للغاية مفادها " أنه ال يمكن بل 
ويستحيل أن يكمن الكمال الذاتي التام 
فيما يمكن أن تنفر منه الطباع أو تمجه 
السجايا أو تستهجنه أو تحار في نسبته 

لهذا الكمال "  
ولكن عليها قبل ذلك - فقط- أن تطيح 
بكل إرشادات "رجال الدين" ووشوشاتهم 

دفعة واحدة.
   وتلك هي فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ، والتي سوف لن تتبدل إلى األبد 
، وهي في نظر الكاتب يستحيل أن تكون 
إالّ كذلك .. مع التسليم بأن الله سبحانه 
إنما خلقنا لغايات ووظائف  إعمارية و 

إصالحية .. 
جنبات  م��ع  تتجاوب  ألن  بحاجة  وه��ى 
تتناغم معها بكل ذرة في  ، وأن  النفس 
مع  ذلك  لها  يمكن  كيف  ولكن   ، كيانها 
ال  ال���ذي  بالقدر  اعوجاجها  اف��ت��راض 

يمكنها معه التعاطي مع حقيقة الله ؟
 إذا فإن الله سبحانه في نظر الكاتب: 
الداخلي  بوعينا  نعرفه  كما  ال��ل��ه  ه��و 
من  تدخل  أي  دونما  الطبيعي  ووعينا 

رجال الدين وفقهائه .
  إنه الله الذي نستشعره بحسنا الكوني 
ألن  حاجة  ف��ي  لسنا  ال��ذي  المشترك 
يعلمنا إياه أحد حتى ولو كان ذلك كتاباً 
من  يعصمنا  ما  وح��ده  وه��و   .. مقدساً 
على  س��ادت  التي  الثقافة  ه��ذه  طغيان 
وأذواقنا  وتصوراتنا  ومشاعرنا  عقولنا 

منذ دهور طويلة .
  وم����ن ه����ذه ال��م��رج��ع��ي��ة ال��واض��ح��ة 
الصريحة انطلق كاتبنا لتأسيس اإلطار 
المناسب لفكرته عن الله عز وجل والتي 
األبعاد  من  جملة  في  اختزالها  يمكن 

كالتالي :
بين  ال���ت���وازن  تحقيق    : األول  ال��ب��ع��د 
استناداً  كامل  بشكل  اإللهية  الصفات 
يعني  ال��ذي  المطلق  الكمال  مبدأ  إل��ى 
النقائص  أسباب  كل  مفارقة  تحديداً 

والنقائض البشرية .
الهيمنة  مفهوم  إعطاء   : الثاني  البعد   
من  ج��دي��داً  ب��ع��داً  المطلق  والسلطان 
خالل النظر إليه في إطار االنسجام مع 

ثالثة أمور ، ه�ي :
* ف��ك��رة ) ال��م��س��ؤول��ي��ة وال��ت��دب��ي��ر ( 
والعدل  الحكمة  على صفات  القائمتين 

والعلم ..
 في القضاء والحكم.

المستوجبة   ) الكامل  الغنى   ( فكرة   *
للترفع عن األجر والجزاء .. والمفارقة 
للمطالب والحاجات والمآرب الخاصة .
للسيرة  المستوجبة   ) الرعاية   ( *فكرة 

الحسنة المستلطفة .. 

والصبر  ال��رح��م��ة  بشآبيب  المفعمة 
والحلم والكرم النافح بالعطاء .

الوضوح  اعتماد مبدأ   : الثالث  البعد    
ال��ت��ام ك��أس��ل��وب ف��ي ال��ت��واص��ل م��ا بين 
الخطاب   إط��ار  في  وع��ب��اده  تعالى  الله 
بانبنائه على النص المفصح القادر على 
أداء رسالة محددة ، وبنائه على أصول 
ألن  تصلح  مضبوطة  ومظنات  وقواعد 

تكون مسلكاً صحيحاً وموطئاً 
يالئم  وبشكل  واألفهام  للمدارك  سهالً 
بمنطق  ويتقيد  التام  الوضوح  معطيات 

الحق والمصلحة المالئم للواقع .
  وهذا بالطبع ال ينافي مفهوم االحتجاب 
، ولكن بعد إعطائه معنى جديداً بحيث 
عن  الخالق  امتناع   " من  أكثر  يعني  ال 
بإذنه " ، وهذا ال  أن تفض أس��راره إالّ 
تصرفاته  انفالت  ح��ال  ب��أي  يستدعي 
الكمال  مقتضى  عن  سبحانه  الشرعية 

الذي نعرفه بفطرتنا الطبيعية .   
الراحل  إذا تصور أستاذنا    فذلك هو 
عن الجمال اإللهي كما تعشقه الروح ، 

وينسجم معه الوجدان .      
 وبذلك تكون الطريق قد تمهدت تماماً 
العالقة  طبيعة  ع��ن  ت��ص��وره  لتأسيس 
القائمة بين الله عز وجل وعباده ، والتي 
تبدو لنا أساساته واضحة ، بل إنه ليكاد 
يفصح عن نفسه قبل أن نعاينه كفاحاً  .
  لقد أكد الكاتب بإصرار على امتداد 
عدة  التعابير  من  وبأشكال  المقاالت 
الله  مع  العالقة  طبيعة  إدراك  أن  على 
تعالى ليس طموحاً جنونياً لمعرفة عالم 

ملغز مبهم مليء بالطالسم .. 
وال هو  مغامرة غامضة ، قد تسفر عن 
مغلق  كتيم  عالم  وسط  جهنمي  كابوس 
على  يصعب  بحيث  الشيفرات  معقد 
طريق  إلى  االهتداء   - عندها   - المرء 
الفالح أو الرشاد أو التواصل مع النور 

والحقيقة.      
مألوف  ومظهر  واض��ح  نهج  ه��و  إنما   
عن  بعيد  وم��س��ل��ك   ، وح��م��ي��م  وأل��ي��ف 
مأمون  واالض��ط��راب،  والمواربة  الغش 
من تقلبات األجواء و المناخات ، حيث 

المفاجآت التي ال تنتهي أبداً.
هواجس  إالّ  ه��ي  فما  ذل��ك  أم��ا غير    
غير مستساغة وال مبررة إالّ في سياق 
التصور المشّوه عن الّرب تبارك وتعالى ، 
ذلك التصور المسكون بهواجس الحيرة 
السرمدي  والترقب  والخوف  واالنقهار 
عمياء  جريرة  على  أصم  انتقام  خشية 

غير معروفة المعالم ..!!
 ولذا فإن كاتبنا يرفض تماماً أن يكون 
العالقة  ه���ذه  ع��ن  الصحيح  ال��ت��ص��ور 
صادراً إالّ عن كونها  "عالقة غير قابلة 
للتشكل إال عبر واقعيتها كمبدأ مضمون" 
هذه الواقعية التي ال يراها كاتبنا إال في 

تحقق ثالثة أمور مهمة وه�ي :
) األولى ( : االعتراف بمبدأ الضرورة 

باعتباره ممثالً لوعينا الداخلي أو
 ) ندائنا الفطري( .. 

)أعماق(  في  يصرخ  ال��ذي  النداء  ذلك 
 .. إليه  باالستجابة  اإلنساني  الكائن 
واألحاسيس  المشاعر  سواء عن طريق 
أو الرغبات أو التطلعات والتي ال يمكن 
سعادته  أو  اإلن��س��ان  راح��ة  تتحقق  أن 
من  ال��ك��ون  وم��ع  نفسه  م��ع  وانسجامه 

حوله إال بإشباعها وتلبية ندائها .
االت��زان  بمبدأ  االع��ت��راف   ) الثانية   (
إنسانيتنا  ل��ج��وه��ر  م��م��ث��الً  ب��اع��ت��ب��اره 
القيمة  ه��ذه  الذاتية  بقيمتنا  وشعورنا 
كائناً  اإلن��س��ان  يصير  غيرها  من  التي 
وروحياً  نفسياً   .. ومشوشاً   .. مشّوهاً 

ووجدانياً .

) الثالثة ( : 
طريق  ع��ن  ال��ت��وازن  بمبدأ  االع��ت��راف 
االرتباط العميق بين مبدأي المسؤولية 
من  ال  اإلنسانية  المسؤولية  و  اإللهية 
خ���الل ف��ك��رة ال��ت��ن��اظ��ر وال��م��ق��اب��ل��ة بين 
فكرة  خ��الل  من  إنما   ، واإلل��ه  اإلنسان 

 ، ومخاليقه  تعالى  الله  بين  االنسجام 
إطار  المسؤولية في  فكرة  بطرح  وذلك 
 ، النشاط  أو  للعمل  الدنيوية  القيمة 
والذي يمر عبر الواقع ، ووفق معاييره  
ال��واق��ع  ف��ي  ملموسة  نتائج  ولتحقيق 

الملموس .
أمام  مسؤوليتنا  يجعل  ما  وح��ده  وه��ذا 
مع  تماماً  ينسجم  معنى  ذات  الخالق 
لجوهر  المحققة  وحاجاتنا  مصالحنا 

وجودنا اإلنساني في هذا الكون .
 وع��ل��ى ه���ذه األم����ور ال��ث��الث��ة تتأسس 

خمسة مستلزمات وهي :
 ) والحاجة  المصلحة   ( مبدأ  *مراعاة 
المحققة للتوافق واالنسجام بين الله عز 

وجل واإلنسان .
 ) ال��ش��ام��ل  التكريم   ( م��ب��دأ  *م��راع��اة 
الكرامة  يشوب  ما  كل  لرفع  المستلزم 

اإلنسانية أو يحط من شأنها .
مراعاة ) مبدأ المسؤولية التامة ( وذلك 
برفع كافة العوائق التي تؤثر في تحمل 
أم  سياسية  أكانت  س��واء   ، المسؤولية 
، كشرط  ..الخ  اجتماعية  أم  اقتصادية 

في تحمل الجزاء .
بين   ) ال��م��الءم��ة  م��ب��دأ   ( م���راع���اة   *
تناسب  يعني  الذي  والجزاء  المسؤولية 
الجزاء مع العمل بعد رفع كل المعوقات 

المؤثرة في حرية االختيار واالنتهاج .
* مراعاة ) مبدأ التناغم ( مع المعادل 
وذل��ك   ، اإلن��س��ان��ي  للنشاط  ال��واق��ع��ي 
المطلوبة  النشاطات  جميع  تتحدد  بأن 
الواقع  عبر  تمر  بكونها  التدين  لتحقيق 
إلنجاز نتائج واقعية ووفق معايير واقعية 

كذلك .
  إذا فالعالقة بين الله واإلنسان ، إنما 
تطمح إلى تحقيق التوازن واالتزان ولكن 
بين  والتقابل  التناظر  خ��الل   من  ليس 

كليهما - الله واإلنسان - 
الوجداني  االرت��ب��اط   " خ��الل  م��ن  إنما 
ع���ن حقيقة  ي��ع��ب��ر  ال����ذي    " ال��ع��م��ي��ق 
الفطرة  حقيقة  مع  والتناغم  االنسجام 
وال��ط��ب��ي��ع��ة م��ن ج��ه��ة ، وع���ن ال��ت��واف��ق 
من     والحاجات  المصالح  مع  وال��ت��الؤم 

جهة أخرى .
  ولذا فهي لم تكن يوماً في نظر الكاتب 
كما  مسقطة  منهزمة  انسحاقية  عالقة 

هو التصور السائد ..!!.
  وهذا بالضبط ما يراه كاتبنا الراحل 
الكمال  عن  الفطرة  تعرفه  لما  محققاً 
تماماً  متالئم  ن��ظ��ره  ف��ي  وه��و  اإلل��ه��ي 
ومنسجم مع اعتبار اإلنسان قيمة كبرى 

في هذا الوجود .
تدشين تصوره  للكاتب  إذا فقد تسنى   
وعن   ، وج��ل  ع��ز  الله  ع��ن  يريد  ال��ذي 
طبيعة العالقة بينه سبحانه وبين عباده    
بالتالي فإنه من الممكن القول بأنه قد 
يلزمه من عناصر  ما  كل  للكاتب  توافر 
عن  الجديد  لتشييد"صرحه  صالحة 

الدين"
 والذي يهدف من خالله أن يجعله بديالً 
من الهيكل التقليدي المتعارف عليه في 

الثقافة العربية السائدة !
إذ أنه من الطبيعي جداً أن ينطلق تصوره 
الكامل عن الّدين ووظيفته وطبيعته .. 

من  من خالل ما تم له تدشينه مسبقاً 
تصورات عن الله عز وجل ، وعن طبيعة 
 .. عباده  وبين  بينه  المفترضة  العالقة 
سوف  العالقة  هذه  إدراك  أن  باعتبار 
يوفر كافة العناصر الضرورية والمفتقر 

إليها في إنجاز مثل هذا العمل .
خالل  م��ن  جلياً  سنالحظه  م��ا  وه��و    
التتبع المتأني للخيوط التي ستمتد أمام 
ناظرينا انطالقاً من هذا الموطن بالذات 
) العالقة بين الله وعباده ( ، إلى حيث 
" الصرح الجديد " الذي سوف يؤسسه 

ووظيفته  ال��دي��ن  طبيعة  .ع��ن 

علي عقيل الحمروني 

يتبع 
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الليبي  المركز     في هذا اإلط��ار عقد  
األي��ام  خ��ال  ال��دول��ي  التجاري  للتحكيم 
الماضية  ورشة عمل تحت عنوان "الحوكمة 
والتحكيم"، بالتعاون مع المؤسسة الليبية 
للحوكمة الرشيدة، بقاعة نقابة المعلمين 
رجال  من  هام  عدد  بحضور  بطرابلس، 
األعمال والشخصيات الوطنية ومنظمات 
إلى  التطرق  تم  حيث  المدني،  المجتمع 
ضرورة إدراج الحوكمة داخل المؤسسات 
التعليمية  وال��م��ؤس��س��ات  وال���ش���رك���ات 
لدعم  المالية  والمؤسسات  والمصارف 

وتطوير مؤسسات الدولة.
  وت��ه��دف ال��ورش��ة إل��ى ت��وض��ي��ح  معنى 
وم���ف���ه���وم ال���ح���وك���م���ة ح���ت���ى ت��س��ت��ط��ي��ع 
بدورها    القيام  الحكومية  المؤسسات 
ت��س��اه��م  ال����رش����ي����دة   ال���ح���وك���م���ة  ألن 
للمؤسسات والدوائر الحكومية في إقامة 
أجل  وم��ن  ورش��ي��دة،  ق��وي��ة  ديمقراطية 
بفاعلية،  دوره���ا  المؤسسات  ت��ؤدي  أن 
والتوقعات  ل��أدوار  أفضل  فهم  من  البد 
والموظفين  المختارين  للقادة  المشتركة 
المحترفين، وتعتبر العديد من المنظمات 
المديرين  بين  المصالح  تضارب  رهينة 
والموظفين والقادة المختارين فكل منهم 

يقوم بدور اآلخر.
أدوار  ي��م��ارس��ون  المنتخبون  ف��ال��ق��ادة   
الموظفين، والموظفون يمارسون وظائف 
ال��م��ؤس��س��ات  ت��س��ت��ط��ي��ع  ول��ك��ي  اإلدارة 
الحكومية القيام بدورها على أكمل وجه 
الرشيدة  الحوكمة  عناصر  تنفيذ  عليها 

في عملياتها اليومية.
الممارسات  أف��ض��ل  تطبيق  خ��ال  م��ن   

والخبرات العالمية الفعالة .
افتتح الدكتور عبد الوهاب شقلوف مدير 
الدولي   التجاري  للتحكيم  الليبي  المركز 
"الهدف   فيها  قال  بكلمة  الورشة  أعمال 
التي  اإلشكاليات  كشف  هو  الورشة  من 
االستثمارية  ال��م��ؤس��س��ات  منها  تعاني 
بليبيا  لارتقاء  معالجتها  وكيفية  الليبية 
واستثمارها واقتصادها للمراتب العالمية  

منبها إلى أن ليبيا ستشهد خال الفترة 
القادمة توجه عدد هام من رجال األعمال 
ليبيا،  في  لاستثمار  واألجانب  الليبيين 
وإن��ش��اء ع��اق��ات ت��ع��اون وت��ب��ادل محلية 
العجلة  ينشط  أن  ش��أن��ه  م��ن  ودول���ي���ة، 

االقتصادية بشكل يعيد لليبيا ازدهارها.
يمكن تحقيق هذا  أنه ال  وأك��د شقلوف   
االنتعاش أو االزدهار ما لم يتوفر المناخ 
المناسب، وما لم يشعر المستثمر خاصة 
االستثمار،  بلد  في  بالطمأنينة  األجنبي 
وهو ما يوجب إنشاء قوانين تدعم وتشجع 
االستثمار على غرار وضع قانون للتحكيم 
حال  في  مقتضياته،  إل��ى  اللجوء  يمكن 

قيام النزاع.
الليبي  المركز  أن  شقلوف  وأض���اف:    
للتحكيم التجاري الدولي أخذ على عاتقه 
ليبيا،  ف��ي  التحكيم  ثقافة  نشر  مهمة 
ودع��م��ه وب��ن��اء أسسه م��ن خ��ال إع��داده 
الدولة  يحمي  للتحكيم  قانون  لمشروع 
وحقوق  ومؤسساتها  واقتصادها  الليبية 

المستثمرين.
مضيفاً أن وضع قانون للتحكيم غير كاف 
لحماية الدولة، وأنه ال يمكن للمؤسسات 
أن تتطور دون أن تكون إداراتها وهياكلها 
للحوكمة  األساسية  المبادىء  على  قائمة 

الرشيدة.
بأن  كلمته  خ��ت��ام  ف��ي  شقلوف   وأش���ار   
عملية  اقتراحات  تقديم  تخللها  الورشة 
الناجعة  السبل  تحديد  اتجاه  في  تصب 
المقومات  ووضع  اإلدارة  بعمل  للنهوض 
مبادىء  لتعزيز  وال��ض��روري��ة  األس��اس��ي��ة 

الحوكمة داخل المؤسسات والشركات. 
األستاذ طارق عريبي   :  من جهته أكد 
للحوكمة  الليبية  للمؤسسة  العام  المدير 
الليبية  ال��م��ؤس��س��ة  ه���ذه  أن  ال��رش��ي��دة  
للحوكمة الرشيدة  مولود جديد يعمل على 

إصاح المؤسسات الخاصة والعمومية.
المبادىء  نشر  إل��ى  سعيها  خ��ال  م��ن   
األس��اس��ي��ة ل��ل��ح��وك��م��ة ال��رش��ي��دة داخ��ل 
تفتح  المؤسسة  أن  مضيفاً  اإلدارات، 

أبوابها أمام كل المختصين والخبراء في 
مجال الحوكمة لانخراط فيها.

وتم خال الورشة عرض عدد من ورقات 
العمل   تحدثت عن )حوكمة المؤسسات، 
تعزيز فاعلية لجان المراجعة وأثره على 
تطبيق  م��دى  الشركات،  حوكمة  تدعيم 
المؤسسات  في  الحوكمة  م��ب��ادىء 

العامة 
بعنوان    ك��ان��ت  األول����ى  البحثية  ال��ورق��ة 
فتحي   للمهندس  ال��م��ؤس��س��ات   حوكمة 
ومدير  طيار  ،مهندس  المسماري  صالح 
برنامج المنظمة الدولية للطيران بسلطة 
الطيران المدني ورقته كانت عن  الحوكمة 
واالق��ت��ص��اد  المجتمع  ن��ج��اح  وأس���ب���اب  
خالها  من  تحدثت  الشركات  وحوكمة 
عن بداية و نشأة الحوكمة واالهتمام  بها  
عقب موجة الخصخصة في البلدان  التي 
االهتمام   وتعاظم   الديمقراطية   تبنت 
بها   خال  العقود الماضية  خاصة عقب  

االنهيارات االقتصادية.
 ثم قام المهندس  فتحي  بعرض مفهومها 
اللغوي  والمقترحات التي طرحت حولها   
وعن  الشركات  حوكمة  وم��ب��ادئ  اهتمام 
االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ع��اون   منظمة  م��ب��ادئ 
وعن  الشركات   حوكمة  بشأن  والتنمية  
وحوكمة  تطبيقها  في  المؤثرة  األط��راف 
حوكمة  بين  الفرق  وأوض��ح   .. الشركات 
الحوكمة   وم��زاي��ا  وإدارت��ه��ا  المؤسسات 

والتحكيم   وحاالت  الدراسة.
 )الحوكمة  في المؤسسات العامة   (

ثم قدم  الدكتور عبد الحفيظ فرج ميرة، 
كلية  البلعزي  من  السام  والدكتور عبد 
االقتصاد  جامعة الزاوية، الورقة البحثية 

الثانية والتي كانت بعنوان .
في  ال��ح��وك��م��ة   م��ب��ادئ  تطبيق  )م����دى 

المؤسسات العامة ( .
حيث قاما بعرض  مقدمة للموضوع.

   أوض���ح م��ن خ��ال��ه��ا   ال��دك��ت��ور ميرة 
ال��ش��ق األول من   ب��ع��رض  وال����ذي ق����ام  
ت��زاي��د  االه��ت��م��ام  بمفهوم  أن  ال��ورق��ة 

منطلق  من  المؤسسات   في  الحوكمة  
الوصول إلى اإلدارة الجبدة   التي  تستند 
ال��ق��رارات   ات��خ��اد   ف��ي  المشاركة  على  
والممارسات التي   تقوم  على الشفافية .
الحوكمة   مصطلح  ي��س��ت��خ��دم   وق���ال: 
لوصف  كل الهياكل  والعمليات  واألنشطة  
ال��ت��ي  ت��ش��ارك  ف��ي التخطيط ،  وذك��ر 

المصطلح المتفق عليه علمياً .
 على أن��ه��ا  أس��ل��وب م��م��ارس��ة  سلطات 

اإلدارة  الرشيدة .
نظم    تطبيق   يشمل   مفهموم   وه��و     
اإلدارة الرشيدة    والتحكم في  أعمال  
المؤسسات  بحرفية،   ثم عرض  حوكمة 
المؤسسات العامة   التي تشمل   دعائم 
اقتصادية وسياسية  وإدارية  وتطرق إلى 
ومبررات  ال��ع��ام    القطاع  في  أهدافها  
العام    ال��ق��ط��اع   مؤسسات  ف��ي  وج��وده��ا 
في  العمل   وبيئة  التطبيقية   وال��دراس��ة 

القطاع   العام  ومنهجية الدراسة .
جامعة  إدارة  ف��ي   المثمثل  الجانب  أم��ا 
الزاوية  كرؤية استراتيجية  قام بتقديمه 
وعرضه   الدكتور  عبد السام البلعزي 

حيث تحدث عن التقيد بتعزيز .
ال��م��وارد   ال��ق��ان��ون  واس��ت��خ��دام   سلطة 
وم��راع��اة  وفاعلية   ب��ك��ف��اءة    المتاحة  
تطبيق الشفافية والمشاركة  وطرح اآلراء 
المختلفة  والتوفيق بين اآلراء  المختلفة  
ألص���ح���اب ال��م��ص��ل��ح��ة  وت��ط��ب��ي��ق م��ب��دأ 
المساءلة والمحاسبة واالستجابة  ونتائج 

الدراسة  .  
التجاري  الليبي  بالمركز  التعريف  وعن 
الدولي كان لنا لقاء  باألستاذة  صبحية 
مديرة العاقات  بالمركز   الليبي التجاري 
الدولي التي أعطتنا  نبذة  مختصرة  عن  
المركز   قالت إنه أنشأ  لتلبية احتياجات 
المستجدات  أفرزتها   وحيوية   هامة   
المحلية والعربية  والدولية ،خاصة  في 
ظل العولمة  التي كان لها  أثر كبير على 
الحركة التجارية  واالستثمارات الدولية .
 حيث  أوضحت :  أن  من  أهم أهداف 

ال��م��رك��ز ،ف���ض ال��م��ن��ازع��ات  ال��ت��ج��اري��ة 
ال���دول���ي���ة ب��ف��اع��ل��ي��ة وس���رع���ة وت��ق��دي��م  
في  للمتداخلين  المختصة   الخدمات  
التحكيم  ومواكبة  كل  تطوراته  مجال  
قانونية  خ��دم��ات  وتقديم  ومستجداته  
متميزة  وإعداد  جيل المحكمين  الليبيين 
األكفاء القادرين  على مجابهة  متطلبات 
المحكمين  ق����درات  وتنمية  التحكيم  
ودف��ع��ه��م ل��م��واك��ب��ة  ال��م��س��ت��ج��دات  عن 
والندوات   المؤتمرات  في  دمجهم  طريق 
والدولية  واإلقليمية  المحلية  وال��دورات 

المتعلقة بالتحكيم.
التحكيم   ب��م��س��ت��وى  االرت���ق���اء  وك��ذل��ك   
التجاري الدولي وبأداء المحكمين  علميا 
وشراكة  تعاون  ع��اق��ات   وبناء  وثقافيا 
العربية  التحكيمية  ال��م��راك��ز  ك��ل  م��ع 
التحكيمية  ال��ه��ي��ئ��ات  و  وال��م��ؤس��س��ات 

اإلقليمية والدولية .
الثقة  وتعزيز  لدعم  الخبرات  وت��ب��ادل   
الليبي   ال��ت��ح��ك��ي��م   وال��م��ص��داق��ي��ة  ف��ي 
التحكيم   ث��ق��اف��ة  ن��ش��ر  و  وم��ح��ك��م��ي��ه  
بوسائل   والتعريف  به محليا   والتوعوية  
وكذلك  والتحكيم  والوساطة   التوفيق  
التجاري  التحكيم  نزاهة  إجراءات  تعزيز 
البديلة   بالوسائل  والتوعية  والتثقيف 
المجاالت  جميع  ف��ي  ال��م��ن��ازع��ات  لحل 

واالختصاصات . 
و انتهت الورشة بصياغة التوصيات التي 

تضمنت أساسا،
أجل  من  الجهود  تكثيف  ض��رورة  أوال:   
الحوكمة  ثقافة  بنشر  تعنى  برامج  وضع 
ودعمها داخل الشركات والمؤسسات من 
خ��ال وض��ع آل��ي��ات وإج����راءات م��ن أجل 
تحسين أداء اإلدارات، بدعم من اإلدارات 

العليا )التنفيذية(. 
ثانيا: القيام بتنظيم عدد من الورش التي 
في  للحوكمة  التنفيذية  بالمجاالت  تعنى 
أجل  من  المختلفة،  القطاعات  من  عدد 
ليبيا  تعيشها  التي  المعوقات  كل  تجاوز 

ومؤسساتها وتبادل الخبرات.

 بتنظيم المؤسسة الليبية للحوكمة الرشيدة

تقرير: أسمهان الحجاجي 

ور�شة عمل بعنوان "احلوكمة والتحكيم":

   تسهم الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والدوائر الحكومية في إقامة ديمقراطية قوية ورشيدة، 
المشتركة  والتوقعات  المؤسسات دورها بفاعلية، البد من فهم أفضل لألدوار  أن تؤدي  ومن أجل 
للقادة المختارين والموظفين المحترفين، وتعتبر عديد المنظمات رهينة تضارب المصالح بين 
المديرين والموظفين والقادة المختارين فكل منهم يقوم بدور اآلخر، فالقادة المنتخبون يمارسون 
أدوار الموظفين، والموظفون يمارسون وظائف اإلدارة  لكي تستطيع المؤسسات الحكومية القيام 
بدورها على أكمل وجه عليها تنفيذ عناصر الحوكمة الرشيدة في عملياتها اليومية، من خالل 

تطبيق أفضل الممارسات والخبرات العالمية الفعالة .
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انا و احمد والتظاهر

المتهم  ) س ... ص  ( بالحبس  حكم على 
لمدة سنة وبغرامة 500 دينار استنادا لنص 
المادة 39 من القانون رقم 7 لسنة 1990 
بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية  لضبطه  
ال��م��خ��درات  وألن  لتعاطي  أع��د  م��ك��ان  ف��ي 
المحمكمة   حكمت  فقد  عسكري  المحكوم 
تبعا  المسلحة  القوات  العسكرية  بطرده من 
 ) ب   ( البند   بنص  عمال  األص��ل��ي  للحكم 
قانون  المادة 13 من  األول��ى من  الفقرة  من 

العقوبات العسكرية  إال أن المتهم  استأنف 
التي  العسكرية  العليا  المحمكة  في  الحكم  
قبلت الطعن شكال وموضوعا وأمرت بإعادته 
عيب  لوجود  أخ��رى   بهيئة  لتنظره  للمحكمة 
المخدرات  تعاطي  ألن  ؛  القانون  تطبيق  في 
ليس من الجرائم المخلة بالشرف المنصوص 
الهيئة  فحكمت  القانون   في  حصرا  عليها 
ال��ج��دي��دة  ب��ع��دم ط��رد المتهم م��ن ال��ق��وات 

المسلحة وبقي في عمله.

تعاطي المخدرات ليس من الجرائم المخلة بالشرف !

وعوداً على بدء 
ال��س��ادس��ة عشرة  ال��م��ادة  أج���ازت  فقد 
أن  الشيخوخة  لمعاش  للمستحقين 
بذات  التقاعد  إلى  إحالتهم  بعد  يعملوا 

عملهم السابق أو بغيره  
ثانيا  :  معاش العجز بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة 
أ ( إذا انتهت خدمة المشترك أو عمله بسبب إصابة عمل 
أعجزته عجزا كليا عن الكسب فإنه  يستحق معاشا كامال 
. فإذا عجز عن الكسب بسبب إصابة العمل عجزا جزئيا 

فإنه يستحق معاشا جزئيا  أو إعانة  مقطوعة 
ب ( ويكون استحقاق المعاش الكامل أو الجزئي أو  اإلعانة 

بحسب درجة العجز وذلك على النحو التالي: 
المائة  فإنه ال  العجز أقل من خمسة في  إذا كانت نسبة 

يستحق أي تعويض
أما إذا كانت نسبة العجز من خمسة إلى أقل من ثالثين في 

المائة  فإنه يستحق إعانة مقطوعة 
أما إذا كانت نسبة العجز من ثالثين الي اقل من ستين في 

المائة فأنه يستحق معاشا جزئيا
واذا كانت نسبة العجز من ستين إلى مائة في المائة فإنه 

يستحق معاشا كامال
إل��ى درجة  العجز  أن��ه ينسب  إل��ى   ) الفقرة ) ب  وأش��ارت 
فقد القدرة على التكسب ونوع العمل والجزء المصاب من 

الجسد
ثالثا  : معاش المرض المستديم 

أوجبت المادة الثامنة عشرة من قانون الضمان االجتماعي 
على أن من تنتهي خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية أن 
يمنح معاشا  بنصها على أنه ) إذا انتهت خدمة المنتفع في 
أي وقت بسبب عدم اللياقة الصحية أو بسبب أو بحادث ال 
يرجع إلى إصابة عمل مما يعجزه عن العمل بنسبة ستين 

في المائة استحق معاشا
وأجازت المادة التاسعة عشرة زيادة معاش صاحب المعاش 
على  بنصها  وذلك  لخدمته  آخر  لشخص  محتاجا  كان  إذا 

أنه:
)إذا كان صاحب معاش العجز الكامل بسبب إصابة العمل 
الخدمة  إلى  يحتاج  المستديم  المرض  معاش  صاحب  أو 
المستمرة من شخص آخر لفقد قدرته على خدمة نفسه 

نتيجة لإلصابة أو المرض جاز أن يزاد معاشه .
بما قد يصل إلى خمسين في المائة بحسب درجة الخدمة 

الالزمة وماهيتها(
رابعا :  المعاش األساسي

لقد عّرفت الفقرة األولى من المادة الثانية والعشرين من 
قانون الضمان االجتماعي على أنه:

االجتماعي  الضمان  نظام  يكفله  ال��ذي  األدن��ى  الحّد  )هو 
ويمنح في األحوال اآلتية (

في  المقرر  الشيخوخة  سن  بلغوا  الذين  األشخاص   – أ 
القانون والعاجزون كليا عن العمل ومن ال عائل لهم ممن ال 

يستحقون نوعا آخر من المعاشات
ب – األرامل 

ج – األيتام
خامسا : المنافع قصيرة األمد 

فقد تناولتها المادة الثالثة والعشرين وذلك بنصها على أنه:
منافع  محدودة  ولمدة  مؤقتة  بصورة  للمنتفعين  )تصرف   
بسبب  المفقود  األج��ر  عن  تعويضا  األم��د  قصيرة  نقدية 
إصابة  أو  المرض  أو  البطالة  عن  الناشئ  المؤقت  العجز 

العمل أو الوالدة وذلك بالفئات اآلتية:
 • ف��ي ح��ال��ة البطالة :خ��م��س��ون ف��ي ال��م��ائ��ة م��ن األج��ر 

المفترض ولمدة أقصاها ثالثة أشهر قابلة للتجديد
 •  في حالة المرض العادي: ستون في المائة من األجر 

الذي يتقاضاه ولمدة أقصاها سنة 
 •  في إصابة العمل: سبعون في المائة من األجر الذي 

يتقاضاه ولمدة أقصاها سنة 
الذي  األج��ر  من  المائة  في  مائة  ال���والدة:  حالة  في    • 
يتقاضاه ولمدة في مجموعها قبل وبعد الوضع ثالثة أشهر

سادسا : المنح المقطوعة 
أشارت المادة السادسة والعشرين للمنح المقطوعة وهي: 

 • إعانة الحمل ابتداء من الشهر الرابع وحتى الوضع 
 •  منحة الوالدة 
 •  إعانة الدفن 

التي  وبالفئات  الحاالت  في  وال��ط��وارئ  الكوارث  منح   •  
يصدر بها قرار من مجلس اإلدارة   هذا ما أسعفني جهدي 

على  كتابته عن قانون الضمان االجتماعي والله الموفق .

ق�������ان�������ون ال����ض����م����ان 
االجتماعي )3(

والرسامين  التشكيليين  الفانين  وُجّل    وجدته 
والخطاطين منهمكين في  إصرارهم على جعل 
رغم  سبها  ش��وارع  أجمل  المختار  عمر  ش��ارع 
أنه ليس أهمها ورغم أن أحد المارة خرج عن 
قاعدة العامة الفرحين بما ينجزه أبناء مدينتهم 

مهددا بكتابة اسمه على ما ينجزونه .
حمى  فالقانون  بتهديده  تعبؤوا  ال  لهم  فقلت   
قانون  أيوجُد  فرحين  صاحوا  ه��ذه،  حقوقكم 

يحمي حقنا فيم نقوم به؟
قلت بلى  فقد نصت أولى مواد القانون رقم 9 
لسنة 1968م بشأن حماية حق المؤلف على 

أنه:
 )يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات 

والعلوم  والفنون  اآلداب  في  المبتكرة 
أو طريقة  المصنفات  نوع هذه  أّيا كان 
التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من 

تصنيفها (.
 فسألني أحدهم هل الرسم من األعمال 

المحمية؟  
قلت نعم، فقد أكدت الفقرة األولى من 
المادة الثانية من هذا القانون على أنه:
)تشمل الحماية بصفة خاصة مؤلفي(

فنون  ف��ي  ال��داخ��ل��ة  ال��م��ص��ن��ف��ات  ب- 
األلوان   أو  بالخطوط  والتصوير  الرسم 

أو الحفر أو النحت أو العمارة  وسألتهم أليس 
هذا ما تقومون به؟

 قالوا بصوت واحد نعم ، قلت مودعا ثقوا أن 
الله ومن بعِده القانون حاميكم. 

 أنا و أبوعذبه وأجمل الشوارع

منازل شهدت أبشع جرائم القتل ولم تُهجر
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عقيلة محجوب

 فــــي هـــــذه الـــــزاويـــــة مــــن صــفــحــتــنــا 
القانونية 

االنتقال  يجوز  ذلك  من  واستثناًء   
مكان  أي  إل���ى  ال��ت��رخ��ي��ص  ب���ذات 
المسافة  ش��رط  توافر  ب��دون  آخ��ر 
غير  إجباري  بسبب  النقل  كان  إذا 
في  النقل  ي��ك��ون  أن  على  ج��زائ��ي 
ذات دائرة القسم أو المركز الكائن 
الحاالت  جميع  وفي  الصيدلية  به 
وفي  الترخيص  على  بالنقل  يؤشر 
السجالت المخصصة لذلك بوزارة 

الصحة.
مادة 12

ي��ج��ب ع��ل��ى ص��اح��ب ال��ت��رخ��ي��ص 
الحصول مقدماً على موافقة وزارة 
الصحة على كل تغيير يريد إجراءه 
أن  وعليه  الصيدلية  المؤسسة  في 

بذلك مصحوبًا بوصف  يقدم طلباً 
دقيق للتعديالت المطلوب إجراؤها 
ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ 
التي  المطلوبة  االشتراطات  كافة 
ت��ف��رض عليه وف��ًق��ا ألح��ك��ام ه��ذا 
االشتراطات  تمت  ومتى  القانون، 
الصحة  وزارة  ت��ؤش��ر  ال��م��ط��ل��وب��ة 
الترخيص  على  التعديل  ب��إج��راء 

السابق صرفه عن المؤسسة.
مادة 13

الصيدلية  ال��م��ؤس��س��ات  ت��خ��ض��ع 
ت��ق��وم  ال����ذي  ال��س��ن��وي  للتفتيش 
المختصة  الصحية  السلطة  ب��ه 
للتثبت من دوام توافر االشتراطات 
 )8( المادة  في  عليها  المنصوص 

من أحكام هذا القانون.
غير  أن��ه��ا  التفتيش  أظ��ه��ر  ف����إذا 

أح��دث��ه  لتغيير  نتيجة  م��ت��واف��رة 
وليس  بمعرفته  المؤسسة  صاحب 
صاحب  على  وج��ب  قهريا  تغييرا 
المدة  خ��الل  إتمامها  الترخيص 
تجاوز  ال  بحيث  ل��ه،  ت��ح��دد  ال��ت��ي 
ستين يوًما، فإذا لم يتم خالل هذه 
المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة 
وفي  جنيه   1000 إلى   100 من 
الغرامة  تضاعف  االستمرار  حالة 
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم 
التفتيش السنوي وقدره مائة جنيه 
لباقي  جنيه  وأل���ف  للصيدليات 

المؤسسات الصيدلية.
مادة 14

باسم  الصيدلية  تسمى  أن  يجب 
صاحبها ويكتب اسم صاحبها فقط 
ع��ل��ى واج��ه��ة ال��م��ؤس��س��ة ب��ح��روف 

ظاهرة باللغة العربية.
مادة 15

ال يجوز أن يكون للمؤسسة اتصال 
محل  أو  خ��اص  مسكن  مع  مباشر 
منافذ  أو  أخ��رى  لصناعة  ى  م��د  

تتصل بأي شيء من ذلك.
مادة 16

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي 
ترخيص  على  على حصوله  مضى 
األق��ل  على  سنة  المهنة  م��زاول��ة 
في  المهنة  م��زاول��ة  ف��ي  أمضاها 
مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، 
الصيدلية  المؤسسة  لمدير  وليس 
واحدة،  من مؤسسة  أكثر  يدير  أن 
بالمستندات  ي��ت��ق��دم  أن  وع��ل��ي��ه 
الالئحة  ف��ي  عليها  ال��م��ن��ص��وص 

التنفيذية لهذا القانون.

قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ) 3(

  من أبشع الجرائم التي حدثت في التاريخ  
داخ���ل ال��م��ن��ازل، والزال����ت ه���ذه ال��م��ن��ازل 
موجودة حتى اآلن ، منها من يسكنها أهلها، 
ومنها ما هو خاٍل من السكان للخوف منها ، 
وبمجرد أنك تسمع أن هناك جريمة حدثت 
داخل هذا المنزل ستشعر بالخوف داخلك 

ولن تحاول السكن بداخله.   
 • منزٌل شهد مقتل أسرة بأكملها :

أنجلوس  لوس  مدينة  في  منزٌل  شهد  لقد 
مقتل  ،وه��ي  الجرائم  أبشع   1969 ع��ام 
أن  م��ن  وب��ال��رغ��م   ، داخ��ل��ه  بأكملها  عائلة 
قصة القتل كانت ذائعة في المدينة ، إال أن 
المنزل لم يمنع اآلخرين من السكن فيه مرة 

المنزل وعمل  أخرى، وقامت عائلة بشراء 
بعض التجديدات على المنزل وسكنت فيه 

.
 • من أكثر المنازل رعبا في كاليفورنيا :

عثرت قوات الشرطة على جثة طفل مدفونة 
داخل حديقة هذا المنزل وكان عمر الطفل 
6 أعوام ، وعلى الفور قامت قوات الشرطة 
بأكملها  والحديقة  المنزل  ف��ي  بالبحث 
وتمكنت من اكتشاف كثير الجثث المدفونة 
، ولكن على الرغم من هذا لم يكن المنزل 
عائلة  ق��ام��ت  ب��ل   ، عنه  لالبتعاد  ع��رض��ة 

جديدة بشراء المنزل والسكن به .
بمبلغ  بيعه  تم  أنجلوس  بلوس  منزل   •  

مليون دوالر :

حدثت في هذا المنزل جريمة قتل طبيب    
حيث قام القاتل بتشريح الجثة داخل إحدى 
الرغم من هذا  ، ولكن على  المنزل  غرف 
مليون  بمبلغ  المنزل  بشراء  عائلة  قامت 
دوالر وعمل تجديدات بداخله بمبلغ مليون 

دوالر أخرى .
 • منزل حدثت به 17 جريمة قتل :

دولة  في   ” ب��اث   ” مدينة  في  يقع   منزل 
بريطانيا ، وشهد هذا المنزل أكثر جرائم 
، وحدثت  التاريخ  في  ورعبا  بشاعة  القتل 
في هذا المنزل 17 جريمة قتل أو أكثر ، 
وقام ساكن هذا المنزل باالعتراف بعد أن 
وتم   ، عليه  بالقبض  الشرطة  قوات  قامت 
تم  وبعدها   ، عامين  لمدة  المنزل  إغ��الق 

عرض المنزل للبيع مرة أخرى .
 • منزل قتلت به عائلة كاملة :

وبالتحديد في مدينة ” كانساس ” في 
داخل  وقعت  األمريكية  الواليات  غرب 
هذا المنزل جريمة بشعة ، قام الجاني 
 ، واح��دة  عائلة  أف��راد من  أربعة  بقتل 
عائلته  جثث  وج��د  األب  ع��اد  وعندما 
أمامه،  فقام بإحضار مسدس  مرمية 
، وبالرغم من  النار  وأطلق على نفسه 
هذا قامت عائلة  بالسكن داخل المنزل 

بعد فترة .
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المعارك في عدة  دائ��م  وبشكل  تندلع فجأة     
محاور بها منها باب بن غشير والهضبة، والتي 
ومقر  الشهير  ريكسوس  فندق  محيط  تشكّل 
المؤتمر الوطني سابقاً وقصور الضيافة، وغابة 
بالذات من  المنطقة  الّنصر وقد أصبحت هذه 
أكثر المناطق العسكرية المتوترة في طرابلس .

في  ال��خ��روج  إال  يملكون  ال  ه��ن��ا  ال��م��واط��ن��ون 
مظاهرات بين الحين واآلخر للتعبير عن سخطهم 
إزاء تعرض سيدة لالغتصاب على يد أحد أفراد 
هذه  وتستنكر  تندد  الفتات  حاملين  المليشيات 
الجريمة الشنعاء فهذا كل سالحهم في مواجهة 

الحديد والنار .
للتعبير  عديدة  منصات  استخدموا  الذين  وهم 
عن سخطهم منها اإلذاعات المحلية ، حساباتهم 
أصبحت  حيث  االجتماعي  ال��ت��واص��ل  بمواقع 
التي أطلقتها  عبارة "حرام عليكم عندكم واليا" 
إحدى السيدات عنواناً ألغلب الصفحات الليبية 
سوء  على  المحتجين  عديد  لبيانات  وش��ع��ارا  

األوضاع في البالد.
التي  المأساوية  ب��األح��داث  عاصمتنا  تثاقلت 
في  والمتمثلة  الطويلة  المقدمة  هذه  تستوجب 
انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الجثث مجهولة 
من  الكثير  وخطف  األم��اك��ن  بعض  ف��ي  الهوية 
 ، أسرهم  لفك  فدية  وطلب  واألطفال  الشباب 

ليسيطر الذهول والرعب المقرون.
  بسؤال يتيم ووحيد إلى متى ؟

فسانيا رصدت آراء المواطنين فعسى أن يكون 
ويؤخذ  واح���دة  لمرة  ول��و  مسموع   ص��وت  لهم 
القرار   أصحاب  قبل  من  االعتبار  بعين  كالمهم 
بصفتهم  الكتائب  بعض  أم��راء  تصريح  وكذلك 

شريكاً فيما يحدث .
الجيش  تدعم  أن  الحكومة  نطالب  نحن 

والشرطة
م��واط��ن في   .. ال��م��ه��دوي  ع��ام��ر   : • ي��ق��ول 
طرابلس  في  ت��دور  التي  الصراعات  الحقيقة 
كما  اإلره����اب  على  ح��رب  ه��ي  مستمر  بشكل 
يقولون وعلى المجموعات المؤدلجة والمتعاطفة 
إعالمياً  لها  وال��داع��م��ة  المتطرفين  بعض  م��ع 
وماليا ولم تصدر حتى اآلن أي ردة فعل  من قبل 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الذي 
تدور االشتباكات على بعد بضعة كيلومترات من 

مقّره في قاعدة أبي ستة البحرية. 
  إن المجلس الرئاسي غير منزعج مما يحدث 
في طرابلس ألنه بمعزل عما قد تسفر عنه من 
اآلن على بسط  تعمل  التي  القوة  خسائر، ألن  
نفوذها على العاصمة تقع ضمن 13 مجموعة 
المجلس  بتأمين  تعهدت  طرابلس  في  مسلّحة 
ما  يوظف  أن  لدى دخوله طرابلس وال يستبعد 
يجري في طرابلس في خدمة الترتيبات األمنية 
في العاصمة، بما فيها إنهاء وجود المجموعات 
المسلحة الصغيرة المنتشرة في مدينة طرابلس. 
نحن نطالب الحكومة أن تدعم الجيش والشرطة 
غير  وخاصة  المسلحة  التجمعات  جميع  وتنهي 

الشرعية.
ع��ن��دم��ا ي��دع��ي اإلره�����اب ال��ق��ض��اء على 

اإلرهاب
وأضاف :  مهند عريبي كلهم إرهابيون و خارجون 
مقرات  أو  مليشيات  كانت  س��واء  القانون  عن 
أمنية ليس لديها شرعية  ال فرق بينهم  و بين 
العصبوية  التشكيالت  من  معهم  يتناحرون  من 
المجرمة ، من أجل إحكام القبضة الميليشياوية 

على العاصمة المحتلة . 
فهم جميعاً أصحاب أجندات مؤدلجة و قبلية و 
جهوية و مصالح خاصة ، و هم من ابتز حكومات  
فبراير المتعاقبة ، من أجل المكاسب المادية و 
 ، الكبيرة  المالية  المنح  و  المكافآت  و  الرواتب 
استئثارا دون باقي الليبيين ، وهم جميعاً من نهب  
األموال و األمالك العامة و الخاصة )كغنائم( ، و 
هم  جميعاً من عطل استعادة مؤسستي الجيش 
)الوطنية  األم��ن��ي��ة  ال��م��ؤس��س��ات  و  ال��ش��رط��ة  و 
يخسروا  ال  حتى  ال��ش��رع��ي��ة(  و  المتخصصة 
هم  و   ، الشرعية  غير  الميليشياوية  مكاسبهم 
من جعلوا  بالدنا )سبية( لهم ، يتقاسمون هتك 
عرضها و يشمتون بذلها و هوانها ، و هم  من 
جوعوا  أهلنا و جعلوا منهم شعباً من المتسولين 
 هم من يحمون اللصوص و العمالء حكام ليبيا 
جميعاً  ه��م   المخطوفة  العاصمة  ف��ي  ال��ج��دد 
عدوة   ، القانون  عن  خارجة  إرهابية  ميليشيات 
للسلم  ع���دوة  ل��ل��دول��ة  ع���دوة  الشعب  و  للوطن 

االجتماعي عدوة للحرية و الديمقراطية . 
توقف الحياة من اجل المظاهر المسلحة 

ضحية  نحن  الفرجاني  نورالدين   : يقول   •
الجماعات  بين  المتقطعة  االشتباكات 
المسلحة في عدة مناطق من طرابلس 
حيث تقفل الطرق مما يؤدي إلى إيقاف 
هذه  مثل  تتكرر  اليومية   حياتنا  سير 
المشاهد بشكل شبه يومي بالقرب من 
تسيطر  التي  الضيافة  قصور  محيط 
عليها جماعات تابعة لحكومة طرابلس 
أكتوبر  منذ  دول��ي��اً  بها  المعترف  غير 
إلى جزيرة  المؤدية  الماضي، فالطريق 
حديقة  وجزيرة  العزيزية"  "باب  دوران 
الحيوان ومفترق باب بن غشير وكوبري 
الهضبة وسيدي المصري، مغلق تماماً 

وخاصة في فترات الليل هذا إلى جانب  رصد 
مفترق  على  منتشرة  ودب��اب��ات  عسكرية  آليات 
القصور  إلى  يؤدي  الذي  غشير،  بن  باب  طرق 
السير،  حركة  من  الشوارع  خلو  مع  الرئاسية، 
األحياء،  بهذه  المرور  طرابلس  سكان  وتجنب 
الرصاص  إط��الق  ودوي  األم��ن��ي  للتوتر  ن��ظ��راً 
وس��م��اع ان��ف��ج��ارات ضخمة. واع��ت��ذر ع��دد من 
عن  ط��راب��ل��س،  أم��ن  م��دي��ري��ة  ف��ي  المسؤولين 
التحركات  هذه  طبيعة  حول  توضيحات  تقديم 
المشاركة في االشتباكات  المسلحة، واألطراف 

المتقطعة في محيط القصور الرئاسية. 
وتأتي هذه االشتباكات، لعدة أسباب نحن كسكان 
العاصمة نجهلها تماما إال إنني أصفه بالمشهد 
منذ  طرابلس  منه  تعاني  باتت  التي  المأساوي 
سنين خاصة وإنها تتسبب في الدمار والقتل بين 
الذي  السلطة  على  الصراع  أجل  من  الطرفين 
أجل  من  الهالك  دائ��رة  في  الشباب  ي��زج  ب��ات 

نصرة أحد ليس له أي شرعية في البالد.
بت أخجل مما يتناقله اإلعالم العربي عن 

العاصمة
• يشير :  رامي الترهوني أنا كشخص إعالمي 
العربية  تتناقله الصحف  كثيراً  مما  بت اخجل 
فعند  األس���ي���رة   عاصمتنا  ف��ي  ي��ح��دث  ع��م��ا 
متابعتي لبعض الصحف العربية  تصدرت أخبار 
االشتباكات اليومية على الصحف حيث يؤكدون 
أنها تختصر في الحرب على اإلرهاب في بعض 
المقرات التي يحتمي بها المتطرفون  إلى جانب 
المسلحة  الجماعات  بين  الدامية  االشتباكات 
الوطني  الوفاق  حكومة  لهيمنة  تخضع  ال  التي 
المدعومة من بعثة األمم المتحدة برئاسة فائز 

السراج.
بالحرب  ما وصفوه  أن  العربي  اإلعالم   ونوه : 
ال��ت��ي ي��خ��وض��ون��ه��ا، ه��ي ح���رب ع��ل��ى اإلره���اب 
تنظيم  مع  والمتعاطفة  المؤدلجة  والمجموعات 
»داع�����ش« وم���ن ال��م��ح��زن أك��ث��ر م��ا ح���دث في 
طرابلس فيما مقطع الفيديو الذي نشرته كتيبة 
ث���وار ط��راب��ل��س إلح���دى ال��ن��س��اء ال��ت��ي تعرضت 
لالغتصاب من قبل عدد من المسلحين في أحد 
المقرات التابعة لهم رغم توسالتها لهم بإخالء 
سبيلها،  تعاطف اإلعالم العربي مع ما تعرضت 
حرام   ( عبارة  وأصبحت  إهانة  من  السيدة  له 
السيدة على  رددتها  التي   ) واليا  عليكم عندكم 
مسمع مغتصبيها قصد ثنيهم عن عملهم الدنيء 
لهاشتاق  عبر مواقع  ابنتها عنوانا  إيذاء  وعدم 
كل  بعيدة  الحادثة  فهذه  االجتماعي  التواصل 

البعد عن أخالق الليبيين 
وي��ض��ي��ف : ي��أم��ل اإلع����الم ال��ع��رب��ي م��ن خ��الل 
باإلعدام  الجناة  يعاقب  أن  بدقة  له  متابعتي 
والقصاص منهم في ساحة عامة حتى ال تتكرر 

هذه الجريمة مرة أخرى. 
الحكماء والعقالء سيفضون النزاعات

من خالل  المزوغي  مبروكة   : • بينما تؤكد 
األح��داث  بشدة  نستهجن  الموقرة  صحيفتكم 

طرابلس أسيرة الجماعات المسلحة المتناحرة على السلطة 

  صار لزامًا على سكان العاصمة الليبية 
طرابلس االستيقاظ بشكل متكرر على 
الخفيفة  األسلحة  نار  إطللاق  أصللوات 
مع  عللديللدة  شللهللور  منذ  والمتوسطة 
اندالع معارك تحصد العشرات من أبناء 
الوطن لعل آخرها المعركة التي قادها 
صاح بادي تحت مسمى " فخر ليبيا " 
الخمسين  يفوق  ما  ضحيتها  راح  والتي 
شهر  يللقللتللرن  أن  ومللؤسللف    ، مللواطللنللًا 
التي ال  المعارك  بهذه  المبارك  رمضان 
العاصمة  أن لها نهاية فاشتباكات  يبدو 
جدت  جللرح  الللتللأم  فكلما  دائللمللا  باتت 
ففيديوهات   ، جديدة  وقللروح  جللروح 
تتوالى  الليبيات  للسيدات  االغتصاب 
وكل   ، واآلخللر  الحين  بين  الظهور  في 
القضايا تسجل ضد المجهول المعروف 
انقاب  أو  السماء  قصاص  انتظار  في 
موازين القوة في هذه المدينة الجميلة 
 ، المتوسط  شاطئ  على  المستلقية 
الترابية والبوابات  التي صارت السواتر 

الوهمية أهم معالم بعض شوارعها . 
استطالع : كوثر أبو نوارة
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بين  طرابلس  العاصمة  ف��ي  ال��دام��ي��ة 
ال��ج��م��اع��ات ال��م��س��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ره��ب 
بالعاصمة  العزل  المواطنين  وترعب 
ونطالبهم  بشكل فوري بوقف االقتتال 
واالش��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي أرب��ك��ت ال��ح��ي��اة 
وسببت  المجاالت  شتى  في  المدنية 
بتسليم   وعليهم  بالبالد  األوضاع  تردي 
العاصمة  م��ن  واالن��س��ح��اب  أسلحتهم 
حضارية  مدينة  أنها  حيث  طرابلس 

وعاصمة لكل الليبيين.  
كل  نتمنى من  هنا من خاللكم  ونحن   
طرابلس  بمدينة  وال��ع��ق��الء  الحكماء 
المدن  من  والعقالء  الحكماء  وكذلك 
الليبية األخرى بنهي أبنائهم المنخرطين 
في هذه المليشيات من هذا العبث وبث 
بين  والقتل  والدمار  واإلره��اب  الرعب 
مواطني طرابلس والتحرك وفض هذه 
الطبيعية  الحياة  تعود  حتى  النزاعات 
الرسمية  المؤسسات  ولتمارس  إليها 
المناط  وعملها  مهامها  الليبية  للدولة 
بها والتي لم تستطع أن تقوم به في ظل 

وجود هذه الجماعات المسلحة .
يساهموا  أن  أب��ن��اءن��ا   : ونناشد   •
ف��ي ع��ودة األم��ن واألم���ان واالستقرار 
سكانها  ينعم  وأن  طرابلس  للعاصمة 
بالطمأنينة بعيداً عن هذه االشتباكات 
ونساءنا  أطفالنا  ترعب  التي  المرعبة 

وشيوخنا 
االشتباكات  كل  تنتهي  أن   : • ونريد 
وتختفي  ال��ع��اص��م��ة  ف���ي  ال��م��س��ل��ح��ة 
ظاهرة  قفل الشوارع بالسواتر الترابية 
وال���ح���اوي���ات  وإي���ق���اف إط����الق ال��ن��ار 
وعدم اسغتالل بعض المارقين للوضع 
غادرها  التي  البيوت  بسرقة  وقيامهم 
سكانها من أجل الحفاظ على سالمتهم  
لكل  التصدي  يجب   : حديثها  وختمت 
العاصمة  تلوث  التي  السلبية  المظاهر 
وه���ي ت��ع��ج ب��ال��س��ك��ان وال��ن��ازح��ي��ن من 
مختلف المناطق التي تعرضت للتهجير 

القسري.
  فمتى يأتي من يلملم جراحنا ويجعلنا 

ننعم باألمان مرة أخرى ؟
االش���ت���ب���اك���ات ال���م���ت���زاي���دة ك���ل ي����وم متى 

تنتهي ؟
لماذا  الفيتوري  عارف    : • يتساءل 
الطرق  تقفل  مقدمات  وب��ال  ببساطة 
فجأة ونعيش أيامًا متواصلة من الرعب   
بسبب اشتباكات الجماعات المسلحة ؟ 
معظم المسلحين متوارطون في جرائم 
اغتصاب وابتزاز و قتل وحرابة وخطف 
القانونيين  غ��ي��ر  ال��م��ه��اج��ري��ن  وب��ي��ع 
من  حالة  أسابيع  منذ  تشهد  ومدينتنا 
المجموعات  بين  واالستنفار  التوتر 
المسلحة المنتشرة فيها. وقد تزايدت 
المجموعات  ت��ل��ك  ب��ي��ن  االش��ت��ب��اك��ات 
قتل  بعمليات  متبادلة  اتهامات  بسبب 
وخطف، ونحن نخشى  أن تتوسع  رقعة 
كل  لجوء  مع  اآلن  الجارية  االشتباكات 
مجموعات  مع  تحالفات  إلى  األطراف 
مسلحة أخرى مما ينذر بانفجار الوضع 

في العاصمة برمتها.
الجيش  لتفعيل  خطوة  أي  نشاهد  لم 

والشرطة 
• تقول : فائزة الشيباني االشتباكات 
دليل  العاصمة  ف��ي  ي��وم  ك��ل  ال��دائ��رة 
في  الوفاق  حكومة  فشل  على  وعالمة 
خاصة  المدينة  على  سيطرتها  بسط 
وأن األوضاع الزالت تتطور ولم تتحسن 
من  تحالفين  بين  حرب  وقعت  أن  بعد 
أكبر  أح��د  بينها  المسلحة  الفصائل 
مدى  على  تسلحا   الفصائل  وأش���د 
تلت  التي  الماضية  الخمس  السنوات 
حرباً  ال��ب��الد  شهدت  ال��ن��ظ��ام،   تغيير 
للسيطرة  وص��راع��ا   وانقساما  أهلية 
إلى وجود حكومتين   انتهى  البالد  على 
طرابلس  ف��ي  متنافسين  وبرلمانين 

والشرق. 
نكمل  أن  نريد  ال  نحن   : وأضافت   •
ح��ي��ات��ن��ا ف���ي م��ش��اه��د ال��ج��رائ��م ب��أم 
وتهجير  وقتل  خطف  ي��وم  أعيننا،كل 
واالغتصاب،  واألس���ر  للمنازل  وح��رق 
وتجعلنا  كاهلنا  تثقل  باتت  حياة  إنها 
نعيش ف��ي رع��ب واض���ح ول��أس��ف لم 
تشاهد  ب��ل  س��اك��ن��اً،  الحكومة  ت��ح��رك 
مجدية  غير  بيانات  ف��ي  فقط  وت��ن��دد 
الجيش  لتفعيل  خطوة  أي  نشاهد  ولم 
والشرطة في العاصمة إلى هذا اليوم .

 شعارات ال تتحقق
  • يوضح :  أبوبكر الشنفال ما حدث 
ويحدث سيتكرر دائماً طالما أن هناك 
مجموعات مسلحة وكل منها على هوى 
بالغضب  البعض  يشعر  قد   ، أمرائها 
ومن هم فيها أي الميلشيات ويبغضون 
ثوار،  هم  التسمية ويقولون نحن  هذه 
الثوار  م��ن  مقاتلة  كتائب  ك��ان��وا  فعالً 
وخاصة  السنوات  هذه  مرور  بعد  لكن 
لم  لكننا  تحقق  الثورة  من  الهدف  أن 
نر قيام دولة بمؤسساتها فما وجودها 
وخاصة  تكون  مسمى  أي  تحت  اآلن 
إذاً  الحكومة  بأوامر  يأتمرون  ال  أنهم 
هم مجموعات مسلحة ميليشيات ترفع 
منها  يتحقق  ول��م  يتحقق  ال  ش��ع��ارات 
المجتمع  على  خطر  وج��وده��ا   ، ش��يء 
بأي  منهم  أي��ا  أو  أح���داً  أتهم  ال  وهنا 
بال  أو ش��يء مما قد يخطر في  ج��رم 
أق��ول وج��وده��ا خطر  أح��د عندما  أي 
الذي  وجودها  وخطورة  المجتمع  على 
أعنيه هو بسيط جداً ويكمن في خالف 
أف��راد  من  ف��رد  بين  يحدث  قد  بسيط 
ميلشيا  م��ن  آخ��ر  ف��رد  م��ع  الميليشيا 
وه��ذا  جماعته  يستدعي  ذاك  أخ��رى 
يستدعي أتباعه وتنشب حرب ضروس 
القاطنون  المدنيون  ضحيتها  ويكون 
األطفال  ويروع  بينهم  أو  منهم  بالقرب 
الضحايا  ويسقط  والشيوخ  والنساء 
كثيراً،   تعلمون حدث  وكما  وهذا  بينهم 
يعني كم سقط من ضحايا أبرياء نتيجة 
موقف  نتيجة  ول��ي��س  ع����ادي  خ���الف 
سياسي أو أجندة أو تحريك من الخارج 
دون  فوجودها  بالضبط  عنيته  ما  هذا 

رادع ورابط له أخطار كبيرة.
عمليات  في  تستخدم  وقد  بالك  فما   
يدفع  لمن  أو  أجندة  نتيجة  مشبوهة 

أكثر .
مآسي كبيرة حدثت باسم  الثوار

• يستذكر : محمود خروب نحن منذ 
نهاية 2011 نطالب بالجيش والشرطة 
إلى ما وصلنا  وعودتها  حتى ال نصل 
إليه ، فماذا تريدون مني أن أقول حول 
تناحر  من  الماضي  األسبوع  حدث  ما 
وقبله ودائماً فعدم وجود دولة وحكومة 
وبطبيعة  استقرار  وعدم  فوضى  يعني 
الحال يستغله ضعاف النفوس والجهلة 
والمرضى ، مآسي كثيرة حدثت باسم 
الثورة وباسم حماية الثورة يتاجرون بها 
حتى يضمنوا البقاء بحجة عدم سرقة 
الثورة ، الثورة سرقت بهكذا أفعال غير 

مسؤولة ، والمجرم أصبح يكافأ وتقدم 
يتمادى  أن  الطبيعي  فمن  الحماية  له 

وهذا ما أستطيع قوله.
 حسبي الله ونعم الوكيل  

• بادرت : أم أيمن بالقول )حسبي الله 
ونعم الوكيل( لم نعد نأمن على أنفسنا 
للمدرسة،  أو  للعمل،  ذهابنا  عند  حتى 
أو للتسوق،  والخوف ليس من السطو 
اشتباكات  تندلع  قد  وإنما   ، والسرقة 
تدري  وال  الكتائب  بين  لحظة  أي  في 
سوى  المتحاربون  هم  وم��ن  ول��م  كيف 
أنك ذهبت للتسوق أو عائد من العمل 
مناسبة  ف��ي  ص��دي��ق  ب��زي��ارة  قمت  أو 
اشتباكات  الطريق حدثت  وأثناء  معينة 
للخطر  معرض  فأنت  وبالتالي  فجأة 
والبوابات  االبتزاز  ثم   ، لحظة  أي  في 
ومن يقوم عليها ال تعرف من هم، حيث 
تخضع ألي إجراء يقومون به باالضافة 
وال  وال حول  والقتل  والسرقة  للخطف 

قوة إال بالله العلي العظيم.
نتاج طبيعي لحالة  الفوضى 

• يقول : سالم الطريش إن ما حدث 
في طرابلس وغيرها من مدن ليبيا هو 
نتاج طبيعي لحالة الفوضى التي نعيشها 
وع���دم االس��ت��ق��رار وال��ت��ي وب��ص��راح��ة 
منذ سنة 2011  وإنما  ليست جديدة 
التي  الكتائب  ه��ذه  تشكلت  وع��ن��دم��ا 
الدولة  من  كثيرة  أم��وال  على  تحصلت 
دينها  على  كتيبة  وكل  الشعب  وخزينة 
يهدفون  شيء  أي  إلى  نعرف  نعد  ولم 
ووجودهم بهذه الطريقة ينبئ بمستقبل 
سيء للبالد ونحن نعيشه هذه األيام ، 
والقتل  والتعدي  والظلم  السجون  نرى 
والخطف وكأننا نعيش في غابة القوي 
يأكل الضعيف وهذا فعالً موجود  وما 
التي  المرأة  قصة )عندكم واليا( وتلك 
ما  على  دليل  إال  لالغتصاب  تعرضت 
كثيراً  وإج��رام ونسمع  نعيشه من عبث 
عن حاالت خطف واغتصاب وينسبونها 
معينة،  لمناطق  أو  لمجرمين مجهولين 

وظهور الفيديو.
سبحانه  الله  ليفضحهم  دل��ي��الً  ك��ان   
وحسب  محسوبة،   كتيبة  من  وتعالى 
تطبيق  ي��ري��دون  أن��اس  أنهم  فهمت  ما 
كتيبة  وفضحتها  اإلسالمية  الشريعة 
هي األخرى متهمة بأشياء مشابهة وال 
وتحت  وشرطة  جيش  بإقامة  إال  حل 
أوامر وقيادة واحدة وهذا أصبح بعيد 

المنال لأسف.
المليشيا تتمادى بعدم مواجهتها 

ما  أن  زاه��ي  المجيد  عبد   : •يوضح 
بها  يتعامل  التي  للسلبية  يعود  يحدث 
لعدة  المتضمن  ال��واق��ع  إزاء  ال��ن��اس 
مواجهة  وع���دم  فالسكوت  ان��ت��ه��اك��ات 
هؤالء حتى بصدور عارية هو من يجعل 
الميلشيات تتمادى ويجعل الشباب غير 
الواعي ينضم إليها حتى يضمن الحماية 
لنفسه ويستطيع العيش كما يتوهم فقد 
مرت أكثر من خمس سنوات ونحن من 
حال سيء إلى حال أسوأ في كل شيء 
من انعدام األمن لغالء المعيشة ونقص 

للحياة  كلي  ان��ع��دام  وتقريباً  السيولة 
الكريمة اآلمنة، تقريباً فقدنا كل شيء 
كان   2011 فبراير  قبل  عندنا،   كان 
وأصبح  قدر  ولليبيين  استقرار  للبالد 
الليبيون مهانون في بالدهم وخارجها. 
على  ترحما  ليس  الكالم  هذا  وأق��ول   
الحياة  على  أترحم  السابق،   النظام 
التي كنا نعيشها رغم عدم رضانا عنها 
القذافي ظالماً  كان  إن  فالفرق شاسع 
كان  إن  كبيراً  وأص��ب��ح  اتسع  فالظلم 
مستبدا فاالستبداد أنواع كثيرة .... إلخ 
وقد  هامة  لنقطة  ألفت  أن  أريد  ولكن 
بقينا على عهد قبل  إن  فقدناها وهي 
الدماء  هذه  وفرنا  األقل  على   2011
المناطق  بين  للحساسيات  وج��ود  وال 
لأحقاد  وج���ود  وال  الليبية  وال��م��دن 
والضغائن والحسد بين القبائل والمدن 
من  لالنتقام  الفرص  يتحين  منهم  وكل 
مؤيد  بين  تعد  ل��م  فالمسألة  اآلخ���ر، 
السابق  النظام  تبع  ه��ذا  أو  ومعارض 

وذاك ال ،فاألمر اتسع وازداد شرخا.
مشجع  عامل  األجنبي  التدخل 

لذلك
هناك  طالما  صالح  سامي   : عبر   •
دعم إماراتي و مصري ألطراف معينة  
وه��ن��اك دع���م ق��ط��ري ت��رك��ي ل��أخ��رى  
وأمريكا وبريطانيا تزيد في الطين بلة 
،  إذا لن يكون هناك استقرار في ليبيا 
وستستمر الميلشيات وتعبث في البالد 
كما ترون مادام هناك تدخالت خارجية 
دولة  وكل  حلبة صراع  أصبحت  وليبيا 
لتشجيعها  ف��ري��ق  لديها  ذك��رت��ه��ا  مما 
ويراهن عليه وهم يتفرجون علينا ربما 
من نفس الشاشة وممكن جداً أن يقولوا 

لبعض الكتائب.
فريقي  ف���از  إذا  ت��ض��ع��وا  ك��م  أن��ت��م   (  

وهكذا...( 
ص��راع  حلبة  ليبيا  ستبقى  وب��ال��ت��ال��ي 
ل��م��خ��اب��رات أج��ن��ب��ي��ة ول���ن ي��ك��ت��ب لها 
إن  واح��دة  حالة  في  إال  كدولة  القيام 
اب��ت��ع��دت األط����راف ال��م��ت��ص��ارع��ة عن 
وجلسوا  ظهورهم  وأعطوهم  داعميها 
يتعاركون،  يتخاصمون،  بعضهم،   مع 
من  بينهم  دخيل  ال  المهم  يتضاربون، 

الخارج هكذا قد يصبح لنا دولة.

ثوار  كتيبة  قادة  أحد  البوعيشي  أحمد 
طرابلس: 

ال��ف��اس��دون  ف��ت��رة وف��ت��رة يعبث  ب��ي��ن   
المؤسسات  على  للسيطرة  بالعاصمة 
ال��ح��ي��وي��ة ب��ه��ا وت��ن��ح��در االش��ت��ب��اك��ات 
كمنطقة  معينة،  م��ن��اط��ق  ف��ي  دائ��م��اً 
والهضبة،  غشير،  بن  وباب  أبوسليم،  
وصالح الدين،  و وادي الربيع،  وفندق 
الوطني  المؤتمر  وم��ق��ر  ري��س��ك��وس،  
وتنحصر  ال��ن��ص��ر،  وغ��اب��ة  س��اب��ق��اً،  

االشتباكات في هذه المحاور فقط.  
طرابلس  ث���وار  كتيية  م��وق��ف  يتلخص 
ي��ري��د المساس  ت���ردع ك��ل م��ن  ف��ي أن 
بالعاصمة الليبية وسنطرد كل العابثين 
الجيش  مؤسسة  لقيام  والمعرقلين 
في  األمن  ببسط  متعهدين  والشرطة  
العاصمة مع التعاون مع مديرية األمن 
العاصمة  سكان  ومناشدة  بطرابلس 

بأخذ الحيطة والحذر.
ممن  بالقصاص  الكتيبة  تعهدت  أيضاً 
التي قامت  البشرية   بالذئاب  أسمتهم 
وفضحهم   ليبيا  من  سيدات  باغتصاب 
ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  بنشر 
االجتماعي حتى يصبحوا عبرة لغيرهم 
ألننا ندين هذه  الجريمة الغريبة التي 
ال تليق بأخالق الشعب الليبي وتتناقض 
مع الدين الحنيف و لن نقبل بأقل من 
باالستنكار  نكتفي  ولن  ال��رادع  العقاب 
فقط، بل يجب الضرب بيد من حديد 
لكي ال تتكرر هذه الجريمة، كما انتقدنا 
ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ش���رف وع���رض ال��م��رأة 
على  الليبي  القانون  ويعاقب  الليبية، 
التهديد  أو  بالقوة  االغتصاب  جريمة 
تزيد عن  بالسجن لمدة ال  الخداع،  أو 
من   407 المادة  حسب  سنوات،   10

القانون رقم  70
من  م��وق��ف��ن��ا  أن  ب��ال��ذك��ر  وال���ج���دي���ر 
موقف  ه��و  لطرابلس  الجيش  دخ���ول 
سيقوم  ال��ج��ي��ش  أن  إي��ج��اب��ي،ط��ال��م��ا 
بتأمين العاصمة هي ومؤسساتها ونشر 

األمن واألمان بين أفرادها.  
السياسية  المقترحات  بكل  ون��رح��ب 
هنا  والنزاعات  الصراعات  هذه  لحل 
على أرض الواقع بدالً من الجلوس على 

الكراسي.
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 عائشة إبراهيم

ت�����ح�����م�����ل�����ن�����ا   
ال�����ص�����ب�����اح�����ات 

الوطن،  جبين  تقّبل  نسمات  المتكررة 
الساكن فينا عشقا وشوقا، الغائبين عنه 
جسدا، الراحلين له روحا ونبضاً،  وتشكل 

من أرواحنا باقات لحب الوطن. 
اشتياق  المتكررة  الصباحات  تحّملنا 
أو  قريبا  أبحرنا  وإن  إليه  للعودة  روح��ي 

األم��س  فأحبار  بعيدا   رفرفنا 
الزالت تخط الوئام وأقالم اليوم 
سالم  حمامة  تحط  ب��أن  تحلم 
تتأمل  فتئت  م��ا  ال��ت��ي  وأن��ام��ل��ي 
بصمت كيف تتكسر األوراق على 
تهمس  وك��ي��ف  المعاني  ص��خ��ور 
م��ح��اب��ر ال�����رؤى إل��ي��ك ي��اوط��ن��ي 
ال���دروب تهدي  ب��أن  ك��ل  حلمت 
تلتقي  البشر  وج��ل  ط��رق��ي  إل��ى 
عند مفترقي وترفض أن تصدق 
أحرقت  ال��ب��وادي  كل  هناك  ب��أن 
أغلقت وش��الالت  األف��ئ��دة  وج��ل 
كانت  والبيادر  أقفرت  المشاعر 
بحجم  وخ����واط����ري  أق��ف��ل��ت  و 
الوجع أفلتت عقالها وأنا وحيدة 

مواطنين  مع  بالتالقي  النفس  أُمني  هنا 
معي شعارات خطابية  ي��رددون  صالحين 
هواء  نسمة  بكل  نحن  مطالبون  تقول:  
أج��س��ادن��ا  ل��خ��الي��ا  تسللت  م���اء  ون��ق��ط��ة 
مطالبون بكل خطوة خطتها أقدامنا على 

كل ذرة من تراب أرضنا.
يقبل  وال  لمساومة  يحتاج  ال  الوطن  حب 
المزايدة  وال ُيثبت بمجادلة و ال يستدعي 
فحروفنا  الكلمات  وآالف  رنانة  شعارات 
أصواتنا  إليه  تنساب  وكلماتنا  عليه  تدل 
تنطق له طموحاتنا ترتبط به آمالنا تتجه 
كنا  أينما  وأم��ان��ة  ب��إخ��الص  نمثله  نحوه 
وننقل صورة مصغرة ألرض وشعب نتمنى 
أذهان من  الجميلة في  تتغير صورته  أال 
في  نحمله  أن  ب��د  ال  وط��ن  قبال  ع��رف��وه 
قلوبنا  نبضة حتى آخر العمر حتى  آخر 

نقطة في سجالت الحياة .
بدماء  ارت���وى  ت��راب  ألج��ل  ليبيا  فألجل 
شهدائنا ألجل سمائها وبحرها ألجل كل 
مخلصة  روح  كل  فيها ألجل  ه��واء  نسمة 
خطته  ح��رف  ك��ل  ألج��ل  عليها  تتحرك 
كبارا   أقالمنا  وحفرته  ص��غ��ارا  أناملنا 
به شفاهنا حقا مجلجال  ألجل  ونطقت 
وصونها  حمايتها  ألجل  ورفعتها  تقدمها 
والذوذ عنها ألجل أن نكون منها وبها ولها 
نؤدي  أن  كنا  أينما  نحن  مطالبون  وإليها 
نكون  أن  العظيم  بالله  نقسم  وأن  اليمين 
مخلصين لله ثم للذي ال ولن نحب سواه 

)ليبيا(.

ف�������������������������ي 
ص���ب���اح���ات 

الغربة

فوزي شلوي

اِني  ُة َلْيَسْت َسْمَراَء ِنَزار َقبَّ  َهِذِه اْلَمرَّ
َمْن َقاَلْت ..

إنََّها َسْمَراِئي أََنا ..
ِتلَْك اْلَعاِبَثةُ ِبأَْحالَِمي ُمْنُذ َزَمٍن .. 

ُة ِبَقلِْبي َكْحْسَرٍة َلْم تْخُرْج  ِتلَْك اْلُمْمَتدَّ
َوَلْهَفِتي  َآَهاِتي .. وُكلَّ َشَغِفي  ُكلَّ  َمَع 

..
إنََّها َسْمَراِئي أََنا .. ِتلَْك الَِّتي َسَحَرْتِني 

ِفي ِرَواَياِت 
) اْلكَوِني (* .. وَتألألت ُنُجوَمَها َفوَق 
َسأَْلُتُهُم  الَِّذيَن  اْلطَّيِبيَن  أَْهِلَها  ِشَفاِه 

َعْنَها ..
َس��ْم��َراِئ��ي َي��ا َس���اَدة ِه��َي َص��ْح��َراؤَن��ا 
ِمْن  اْلُظُروُف  َحَرَمْتِني  الَِّتي  اْلَواِسَعةُ 

َى اآلَن ..  ِزَيارَِتَها َحتَّ
والشاطئ   .. وغدامس   .. َغات  إنََّها 

.. وأوباري .. 
إنََّها .. واو الناموس .. وقبر عون .. 
إنََّها َسْبَها .. وَما أَْدرَاَك َما َسْبَها !!!!

إنََّها ِتلَْك اْلَواَحات اْلَجِميلَة الَِّتي ُتَزّيُن 
َقلَْب اْلَصْحَراِء ..

إنََّها َجالو .. وأوجلة .. وشخرة ..
َس��ْم��َراِئ��ي َل��ْي��َس��ْت أُْن��َث��َى ِم��ْن أَْح���الَِم 
ِني  َيُهزُّ َواِق��ُع  ِهي  َما  ِبَقْدِر   .. َخَياِلي 

ُكلَّ َلْحَظٍة 
ْلُت  َتَجوَّ  .. َكِثيًرا  َساَفْرُت  رَُج��ٌل  َفأََنا 
ُهُموَم  وَناَقْشُت   .. وُق���َرَى  ُم��ُدٍن  ِف��ي 

اِس الَِّذيَن َصاَدْفَتُهُم ِفي اْلَمَطارَاِت  اْلنَّ
واْلَمواِنئ .. واْلَمَحطَّاِت  َقَرأُْت َكِثيًرا 
ا .. َع��ْن َت��اِري��ِخ اْل��ُدْن��َي��ا .. وَع��ْن  ِج���ّدً
َحَضارَاٍت بَاِئَدٍة .. وبَْعِدي َلْم أَْشَبْع .. 

وَلْم أَْكَتِف ..
َت��ْج��ُربَ��ِت��ي  ُك��ْن��ُت أَْع����رُِف أَنَّ   َداِئ���َم���اً 
ةَ  وَثمَّ  .. َما  َش��يٌء  َيْنُقُصَها  ْعرِيَِّة  اْلشَّ
َيْملَئَُه  َل��ْم  رُوِح���ي  ِف��ي  ٌم��ْم��َت��دٍّ  َف����َراٍغ 

َفرِ .. ْرَحاِل واْلسَّ اْلتِّ
أُْن��َث��َى َق��َص��اِئ��ِدي َك��اَن��ْت َداِئ��َم��ا بَ���اِرَدًة 
وَغاِمَضةً  اْلِبَحاِر   َش��َواِط��ِئ  َك��ُب��ُروَدِة 
ُمَتَشاِبكَِة  َغ��ابَ��ةَ  ِمْثِل   .. َم��الَِم��َح  ِب��الَ 

األَْغَصاِن ..
أُْنَثَى َقَصاِئِدي َكاَن َيْنُقُصَها أَْن َتكُوَن 

بَْيَضاَء َكرَِماِل اْلَصْحَراِء ..
َنِقَيةً َكَهَواِئَها اْلَخاِلي ِمَن اْلَعَبِث ..

َواِسَعةٌ َكأُُفِقَها اْلٌمْمَتدِّ ..
وَشاِمَخةً َكإْحَدَى َنَخالَِتَها ..

َماِل  َكاَن َيْنُقُصِني َداِئَماً أْن أَْفَترَِش اْلرِّ
ُجوَم اْلَقرِيَبةَ .. وأَْن  ُل اْلنُّ َلْيالً .. وأََتأَمَّ
وأن   .. اْلَقْمر  َحافَّةَ  َمالََمَسةَ  أَُح��اِوَل 
ْحَراِء  اْلصَّ ُسكُوِن  ِفي  ْمَع  اْلسَّ أَْسَترَِق 
ةٌ َسْمَراٌء  ُدَها َفَتاٌة َتاِرِقيَّ إَلَى أُْغِنَيٍة ُتَردِّ

.. َمْمُشوَقةُ اْلَقَواِم .
ُكْنُت ُمْحَتاَجاً أَْن أَْنَحِني َعلََى ِبْرَكِة َماٍء 
َصاِفيٍة ِفي أََحَضاِن اْلَرْمِل .. َفلَُربََّما 
َشاَهْدُت صَورَِتي ِفي ُعُيوِن اْلَصْحَراِء 

ْل��ُت  وَت��َح��وَّ  ..
َنْرِسيٍس  إَل��َى 
آَخ�����ٍر َت��ْن��ُب��ٌت 
َع���ل���َى َق���ْب���رِي 
أَْل�����ُف َزْه�����َرِة 

َنْرِجٍس .
ُمْحَتاَجاً  ُكْنُت 
أَْم��َت��ِط��ي  أَْن 
َظ���َه���َر َن���اَق���ٍة 

َلَحَناً  َح��ْدَوَه��ا  َيْمَنُحِني   .. َص��َب��ورٍَة 
َغَيَر ُمْعَتاٍد .. وَتْرُسُم ِلي أََثارُ ِرْجِليَها 

َلوَحاٍت َتَتَجاوَز اْلرِيَشةَ واألَلَواَن .. 
َتْحَتاُج  َكاَنْت  َقَصاِئِدي  أَنَّ  وُتَعلُِّمِني 
ْحِب .. وإَلَى َهَذا  إَلَى َهَذا اْلَفَضاِء اْلرَّ

كُوِن اْلَخالَِّب .. اْلسُّ
بَْحُرَها  ُس  َيَتكَدَّ الَِّتي  اْلَسْمَراُء  ِتلَْك 
ْمِلي ِبأَْعَماِقي َمْنُذ َزَمٍن .. وَتَتَراَكُم  اْلرَّ

ُسُيوُفَها .. وِجَباُلَها ِبُروِحي ..
َخَياِلي  ِفي  َواَحاِتَها  ُعُيوُن  وَتْنَغرُِس   

اْلَجاِمِح .. 
ِمَن  اْلُمْتَعُب  ِبَجَسِدي  أُْل��ِق��ي  َفَمَتَى 
أَْحَضاِنَها  بَيَن  واْلَضِجيِج   .. اْلُزَحاِم 

اْلَصاِمَتِة ؟  
َم��َت��َى َس��َت��ْس��ُق��ُط ِم���ْن أََم���اِم���ي َه���َذِه 
ِلَنَظَراِتي  وأُْطِلُق  ِة  اإلْسَمْنِتيَّ اْلُجْدرَاِن 
َكي  رُوِح��ي  َس��َراَح  وأُْط��ِل��ُق   .. اْلَعَناِن 

َتْسَبَح ِفي َهَذا اْلَجَماِل واْلُهُدوِء ؟!

قَالَْت لَِي الْسَّْمرَاءُ ..  محمد المزوغي

ال روَح ف�ي اآلالم توق�ُد زيَته�ا
كفٌّ ترى في ال�ّذاِت أق�دَس ذاِت

والحزُن ن�ارٌ ال يض�يُء لهيُبه�ا
ما ل�م يك�ن متوّح�َد الجم�رات

أنا لسُت أُنكُر لوعةً م�ن عاش�ٍق
لك�ْن أدي�ُن جناي�ةَ اللّ�وع�اِت

ماذا لو اشتعلْت مصابي�ُح الّدج�ى
بأص�اب�ٍع ن�ارّي�ِة الكل�م�اِت

تأتي على األحزاِن توق�ُظ أمسه�ا
وتعي�ُد في�ه صياغ�ةَ المأس�اُة

فلربّما في الّصخ�رِ تعل�ُن قط�رٌة
بدَء انهم�اِر الم�اِء بع�د َم�واِت

والجمُر يصحو في رم�اِد رَم�اِدِه
والبرُق ُيولُد في ُدج�ى الّظلم�اِت

من قصيدة ” لك ال لغيرك”
ديوان ” اتساع المدى”

لك ال لغيرك”

   قهوة باردة.. وملعقة واحدة من السكر.. وليس 
الكتابة.. سألت  حّمى  داهمتني  وقد  ورق،  عندي 
الجرسون فنزع لي ورقة من دفتر الحسابات ورقة 
واحدة فقط، قد ال تكفي، فالحكايات تتهاطل من 
مكتمُل  رج��ٌل  يجلس  قريبة  طاولة  وعلى  حولي، 
رفيقته  انتظار  في  معصمه  ساعة  يطالع  األناقة 

التي تأخرت كثيراً كعادة جميع النساء.
الذي  العشريني  والشاب  تكفي،  تكاد  ال  الورقة 
يلتصق بجوار فتاة مراهقة يلتفت إلّي بين الحين 
أنها  فتاته  وتّدعي  وج��ودي،  من  منزعجاً  واآلخ��ر 
ليقترب  الجوال،  هاتفها  شاشة  على  شيئاً  تريِه 
منها أكثر، وثالثة رجال يجلسون على طاولة بعيدة، 

يحتسون قهوة سوداء ويدردشون في السياسة..
جاء رجل وامرأة، جلسا حول الطاولة المحاذية لي 
تماماً، كانا يثرثران بصوت عاٍل جداً عن اقتراب 
شهر رمضان والعيد وأزمة المصارف، لم أعد في 
حاجة إلى دليل ألتأكد من أنهما زوجان، بعد قليل 
اسمه صالح،  من شخص  هاتفية،  مكالمة  جاءته 
هكذا ناداه عبر الهاتف بصوت مرتفع جداً قائالً: 
“ال تقلق ياصالح نعم لدّي رصيد في البنك” ثم- 

وكاحتراز أمني ليبي.
ليهمس  المقهى  من  بعيدة  زاوي��ة  نحو  انسحب   
إلى صالح بقيمة حسابه في البنك، انتهز فرصة 
بصوت  أخ��رى  مكالمة  وأج���رى  البعيدة  ال��زاوي��ة 

ه��ام��س ج����داً )ل��ي��س نفس 
مع  به  تحدث  الذي  الصوت 

صالح وال مع زوجته(.
الورقة لم تعد تكفي، والشاب 
ال��ع��ش��ري��ن��ي ط��ل��ب ال��م��زي��د 
جاتوه،  للفتاة:  األطباق  من 
كريم،  أي��س  ط���ازج،  عصير 
أخذ  بالشيكوالتة،  كروسان 

يطعمها بيديه، وهي تقترب أكثر، وتقرب شفتيها 
المكتمل  والرجل  تصدح،  الهابطة  واألغنية  أكثر، 
األناقة مازال ينتظر، ورفيقته تأخرت كثيراً كعادة 

جميع النساء.

ورقٌة واحدة ال تكفي

 عبد السالم سنان 

وفي  الصقيلة،  أوراقي  ُسطوِر  على  حرًفا  أكتبِك 
اإليناس،  ومواسم  َمَعاِجم  بداخلي  أنِت  حقيقتي 
ُتضاهى،  ال  س��ع��ادٍة  مالمح  تعتريني  بحضورِك 
أراهُن ليلي الطويل على نسيانِك وفي كل مّرٍة أنا 
بِك،  يهتُف  شاسٌع  وطٌن  أضالعي  خلف  الخاسر، 

أوِقُد فتيل ليلِك المستغرق في ُسباِت األنين.
 يجرُف سيل اآلهات، يسرُِد بقايا ضجر االنتظار 

بحجم اللهفة التي في عينيِك وبقدر جنونِك.
 دعيني أمضي إليِك، أفّتُش عن ضياء الشوق بين 
لم  الوجوه،  فوق  المالمح  كل  تفّرسُت  ساعديِك، 
أرَ من ُيشبهِك حتى في قسوتِك وجرأتِك، عبرُت 

إليِك كل ِضفاف التيه الغائر في األكوان.
إلى  تشُدني  أن��ِت،  إالّ  االشتياِق  في  أوجعني  ما 
رحالِك ناصية الجفاء وشاطىء الرماد، أغرُق في 
وحشِة الجسد الهائل، أستلهُم بالغة المرايا، هي 
أعجُن  جفوني،  اشتعال  أدمنُتها  الضارية،  أنثاي 
رّقة ُعنفها وعذوبة صقل ساقيها الثلجيين، تركُل 

صهوات البغتة، أْفعُمها بقناعة الحبور.
 وشراسة نزقي، أبِْصُر مجمرة توُقدها، ينتأُ زغب 

نعومتها، اشتعلْت كعروق البرق الهائج.
 أرتاُد أغوار وهجها، وأنيني ُيرهُق أنوثتها، تفرُش 

لصبواتي أهدابها المتمادية.
بي  يستبُد  وُلود،  ككرمة  كّفها  ولهي في  يتهافُت   
عطشي، هيا أعصري عنُبِك في ريق ثغري، فنجاُن 
تتماهى  الجارف،  فيضها  َيغّشاُه  الخالدة  قهوتي 

بُخارًا ُمنكًّها يسري في ذاكرة المكان، يستعيُر من 
المساء بهجته، ُتْسمُعني قصيدة اشتعالي الُمبجل، 
كالنا جمرتين لن يستحيال رماًدا، غاباتها مثيرة 
مذهلة ومناجلي ال ُتْبقي وال تذرْ، أمّرغُ روحي في 
الفراشات  برسِم  مهووٍس  كطفٍل  القبالت  ُك��ْدِس 
وأنِت كغيمٍة تترنح بين أراجيح الليل، ُتناجي ُغْنج 
المطر، أعصُر توت روحي في كّفيِك، أُمُد خابيتي 

إليِك، يا ُخرافة العطر.
رابية  على  ياقوًتا  أتهجاِك  ليلي،  مشكاة  أن��ِت   
ال��وج��د، ب��ي��ن أص��اب��ع��ي ي��ت��ه��ادى ن��ه��ر أن��ف��اس��ِك، 
شرياني،  يحتُل  إدماُنِك  ألنوائي،  ترنو  وأعطافِك 
أم��الح  تتسرب  أن  قبل  أوه��ام��ي،  ف��ي  س��أذي��ب��ِك 

كبريائي، وأحالمنا تنهُش َدَعة ليلنا الطويل.
 بمخالب خريفية المذاق، تتسكُّع غيمة الغواية في 
سماء لهفتنا، تثقُب ظلمة هسيسنا بخياٍل مهجور، 

َتْفُغُر لي ُحضنها وأسراب بهجتها.
المساء تسبُح متورمة في  أرداُف  بمهجتها،  تؤُم   
عنجهيٍة ممسوخة كأكواخِ الصفيح القاسية ُيمّزقها 
الترهل، وأزهار تفوُح بهالمية جداول وارفة، تْرُفُل 
فاتنٍة  بمالمح  ُيضاهى،  ال  ه��وٍس  بخّفِة  حبيبتي 

ُمهابٍة، ترتعُش أصابعي .
ُكلّما مررتها صوب حّبة كمون ناتئة.

 تْبُزغ على قمِة نهٍد جافل، تائٍه يتلّوى بحماقاته 
اللونية، وبحجم كفُّ الدعاء، ألتقُط البلح اللذيذ 
خِد  إلى  االقتفاء  نشوة  تقوذني  مرح،  شغِف  في 

ببنفسِج  ُم��ص��ّف��ًدا  الشمس 
ال��ب��ه��ج��ة، وخ���ل���ف ج����دران 
ناياٍت  ترقُد  المنسي  الوفر 
يتغلغل  األوداج،  م��ث��ق��وب��ة 
بالحكايا  المخّضب  الموج 
ال��م��وش��وم��ة ع��ل��ى أش��رع��ِة 
م��راك��ب ُم��ن��ت��ح��رة ال��وع��ود، 

عارمة،  رحمٍة  قناِن  من  السوداء  زنبقاتِك  أطعُم 
بمنديلي البنفسجي المزركش، أمسُح على أثداءِك 
يغاُل  ال  اإلشتهاء،  بمالمح  ال��م��ورّدة  المفطومة 
بندول مواعيد  ُتْرِبُك  ُعواء عاشقة،  الريح  صفير 

الُرواء.
حزمنا  الجليد،  اعتراها  وجّفْت،  دوات��ي  نضبْت   
األبدية،  مخزوق  كفٍن  في  رميناها  الفقد،  أمتعة 
أخرْس يا ليلي الُمكابر، ها قد الحْت تتسبْل، هي 
اليوم ُتْزهر في أصيِص توقد العمر، أْسبي القمر 
الوداد، مقّفاة من تعاويِذ  ُتراقص أفانين  بتنهيدٍة 

خريف ُعُمٍر وّلى، هي الصدفة ذات لقاء عابر.
ثغرِك  على  تاريخية،  ابتسامة  ميالد  ش��ه��دْت   
البُسوم، هي التي أينعْت الحكمة في قلبي وأدرك 
عقلي قانون الجاذبية، أعلنُت أول هزيمة لكبريائي 
وغروري وسقوطي أسيًرا في قعرِ ُجّبِك السحيق، 

على خصرِك سأشعُل أوزان القوافي.
أبحُث فيِك عن اكسيرِ الخلود، أحلُّق إليِك أمتطي 

ريح الرغبة الرعناء !

ظ��������الُل ال������رغ������ب������ة 

عواطف الشريف 

هي قرة العينين إن طرفْت
خضعت ُنهًى و اْسَتنفر القلُق

طربا على أعتاِب شقوتِه
سَفكت دمي و اسُتشهد الّرمُق

بَي كْم َسَرْت )عين الرشا ( سمرا
بين الجفون براقي األرُق

كم ضعت في أعماقها غرقا
و هناك كم يحلو لي الغرُق

إن َنْرَجَسْت ناياُتها ديما
َنَشِت العروُق بها كذا الحدُق

لّماحةٌ في همس نظرتها
شْهَد الحناِن ُيَعْنِدُل الّشفُق
و ندا الجماُل تال حالوتها

صبحا و ليال َثمَّ َيمتشُق

عين الرشا
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إشراف : خديجة الجداوي  

 قضايا فقهية معاصرة
أبوبكر يونس

والللسللام على  والللصللاة  لله،  الحمد     
اهتدى  ومللن  صحبه  وعلى  الله  رسللول 

بهداه إلى يوم الدين.
 أمللا بللعللد: فللإن هللذه ، الللمللقللاالت بعون 
يتعلق   ما  كل  فيها  سنتاول   – تعالى  الله 
بالبيوع الشائعة في مجتمعنا ، و الحيلة 
الجديدة للمرابين، التي جرت الناس إلى  
،والوقوع  أموالهم  وامتصاص  الربا   أكل 
في اآلثام والذنوب ، وأول هذه الحيلة ما 

يسمى تحت هذا الغطاء الجذاب 
( وهي في حقيقتها  االئتمان  ) بطاقات 
كما سيتضح ) قرض ربوي بفوائد معجلة 

ومؤجلة ( .
مللاهلليللة بللطللاقللات االئللتللمللان وأنللواعللهللا 

وطبيعتها
أوالً: مفهوم بطاقات االئتمان:

على  يطلق   : والمصطلح  المسمى  أ- 
 : منها  عدة  مسميات  االئتمان  بطاقات 
بطاقات   – اإللكتروني  الدفع  بطاقات 
النقود   – االئتمان  بطاقات   - االعتماد 
اإللكرونية – البطاقات البنكية – بطاقة 
النقود   - الللوفللاء   بطاقة   – اإلقللللراض 

الباستيكية .
على  أثللر  لله  المصطلح  أو  االسللم  وألن 
بيان طبيعة المسمى وبالتالى على تصوره 
وإصدار الحكم الشرعى عليه فإن األمر 
المصطلح  أو  االسلللم  تللحللريللر  يقتضى 
الصحيح الذى يدل على هذه البطاقات، 
وهذا ما سنحاوله  توضيحه فيما يلي : 

حولها    )Card(   الخاف  بطاقة  كلمة 
الللذي  الشكلي  الجانب  عللن  تعبر  وهللي 
رياض  يقول  البطاقة  صناعة  في  يتمثل 
فتح الله واصفاً شكل البطاقة )البطاقة 
مللواصللفللات  لللهللا  باستيكية  ملللواد  مللن 
الفنيل  كلوريد  مادة   – محددة  كيميائية 
غير المرئى  PVC – الذى يتم تشكيله 
على هيئة رقائق عن طريق البثق بأجهزة 
طباعة  يتم  الرقائق  تجميع  وبعد  خاصة 
واسللم  شللعللار  شللاملللللة  عليها  الللبلليللانللات 
واسللم  المصدر  البنك  واسللم  المنظمة 
حاملها ورقمها وتواريخ اإلصدار واالنتهاء 
ويلصق عليها شريط البيانات الممغنط، 
المجسمة  والللصللورة  التوقيع  وشللريللط 
ثاثية األبعاد التى تماثل العامة المائية 
يسلم  لذلك  وإضافة  الورقية  النقود  فى 
فى  ليستخدمه  الللسللرى  الللرقللم  العميل 
ثم   ATM آالت  مللن  الللنللقللدى  السحب 
تقطع على هيئة مستطيل بمساحة 5 × 

8سم)(.
 أما الكلمة المضافة للبطاقة فإنه اختيار 

بين عدة كلمات على النحو التالي :
إضافة كلمة ) الباستيكية للبطاقة (

يتعلق  فهو  المصنوعة  المادة  على  يدل   
بالشكل  كما أن إضافته إلى لفظ 

التي  باألجهزة  يتعلق    ) االلكترونية   (
تعمل مللن خللالللهللا  الللبللطللاقللة ،وكللذلللك 
 ، إضافة لفظ نقود التعبر عن حقيقتها 
حيقتها  عن  يعبر  ال  بنكية  لفظ  إضافة 
ألن هناك مؤسسات غير حكومية تصدر 
ببطاقات  تسميتها  أما   ، البطاقات  هذه 
الدفع  و الوفاء يعبر عن وظيفة البطاقة 
حاملها  في  الثقة  معنى  على  يدل  ال  ،و 
سحب  في  تستخدم  البطاقات  وهللذه   ،
وال  دفع  فيها  ليس  عملية  وهللذه  النقود 

وفاء بالدين . 
أمللا األلللفللاظ ) االئللتللمللان ، االعللتللمللاد ، 
اإلقراض ( وبالرجوع إلى قواميس اللغة 
من  لكل  مستقل  لفظ  استخدام  يتضح 
 Credit ائتمان  فمعنى   .  ) االئتمان   (
مفهومه  منهما  ولللكللل   Loan وقلللرض: 

الخاص.
   كما أنه فى اللغة العربية بينهما فرق، 
فاالئتمان يعنى الثقة المتبادلة التى تجعل 

اإلنسان يطمئن إلى مداينة أحد الناس، 
أما القرض فهو مال يعطيه شخص آلخر 

على أن يرد بدله.
 وفى االصطاح المصرفى فإن االئتمان 
أو االعتماد هو تعهد يصدره بنك لطرف 
آخر بأن يمنحه أو يسدد عنه مبلغاً من 
المال فى المستقبل، أما القرض فهو مبلغ 
يدفعه البنك فعاً، وبالتالى فإن المعنيين 
مختلفان خافاً لما يقول به البعض: إن 
استقر  المصرفي  والللعللرف  االصللطللاح 

على تسميتها بطاقات االئتمان. 
للمداينة  االستعداد  هو  االئتمان  إن   • 
أو التعهد بوضع البنك مبلغاً معيناً تحت 
كله  اسللتللخللدملله  سلللواء  العميل  تللصللرف 
بطاقات  عليه  ما  وهللو  ال،  أم  بعضه  أو 
عن  للتعبير  فهو  القرض  أمللا  االئتمان، 

دين وقع فعاً.
 مفهوم بطاقة اإلئتمان :                                                                
،ويمكن  كللالللعللادة  تتعدد  التعريفات  إن 
حقيقة  لتوضيح  تعريف  أقرب  إن  القول 
بطاقات االئتمان الذي أورده مجمع الفقه 
االئتمان  )بللطللاقللات  الللدولللي  اإلسللامللي 
طبيعى  لشخص  مصدره  يعطيه  مستند 
بينهما يمكنه  بناء على عقد  أو اعتبارى 
يعتمد  ممن  والخدمات  السلع  شراء  من 
لتضمنه  حللاالً  الثمن  دفع  دون  المستند 
يمكن  ما  ومنها  بالدفع،  المصدر  التزام 

من سحب النقود من المصارف.
بصفة  االئتمان  بطاقة  مفهوم  هو  هللذا 
أكثر  للتعرف  يتطلب  األمر  ولكن  عامة، 
ما  وهلللذا  أنللواعللهللا  بلليللان  ماهيتها  على 

سنوضحه . 
متنامية،  ظللاهللرة  تللشللكللل  الللبللطللاقللات" 
البنوك  من  إصللداراً  االنتشار،  متوسعة 
الللمللنللظللمللات،  بللواسللطللة  أو  ملللبلللاشلللرة، 
من  لها  وحماً  واستقباالً  والجمعيات، 
األفراد، حتى يمكن أن يطلق على عصرنا 
هذا :"عصر البطاقات وباالستقراء يجد 
البطاقات  مللن  كبيرة  مجموعة  الناظر 
في  تصنيفها  يمكن  واالئتمانية،  العادية، 

ثاثة أنواع:
القيد  أو  الخصم  بطاقة  األول:  الللنللوع 
 )  Debit Card( والللفللوري  المباشر 
البطاقة  يقوم حامل  بأن  إصدارها  ويتم 
المصدر  البنك  لللدي  جللار  حساب  بفتح 
يعادل  معيناً  مبلغاً  فيه  يللودع  البطاقة 
بالشراء  للله  المسموح  األقللصللي  الللحللد 
حامل  يقوم  وعندما  شهرياً،  حللدوده  في 
البطاقة بالشراء من التجار أو الحصول 
على خدماتهم يرسلون مستندات الشراء 
معه  المتعاقدين  للبنك  الخدمة  أداء  أو 
باإلضافة  لهم  المستحق  يللدفللع  اللللذي 
البنك،  لللدى  المفتوحة  حساباتهم  إلللى 
ويقوم البنك المصدر بالخصم أوالً بأول 
العميل  حساب  من  الشراء  مبالغ  بقيمة 
يتم  كما  البنك،  لللدي  المفتوح   الجاري 
الخصم أيضاً بقيمة المسحوبات النقدية 
أو   )ATM( السحب آالت  بالبطاقة من 
يرسل  شهر  كل  نهاية  وفي  البنوك،  من 
البطاقة  إلى حامل  البنك كشف حساب 
بللإيللداع مبلغ مللمللاثللل في  إيلللاه  مللطللالللبللاً 
الرصيد  يعود  حتي  الللجللاري  الحساب 
إلى  البنك  لدي  به  االحتفاظ  المطلوب 
كامل المبلغ، وإذا حدث وكشف الحساب 
على  به  المخصوم  المبلغ  زيللادة  بمعنى 
الرصيد فإن البنك يحمل العميل بفائدة 
البطاقة  اتفاقية إصدار  ينص عليها في 
 %  1.75  %  1.5 بين  معلدلها  يللتللراوح 

شهرياً، أى من 18 إلى 21 %سنوياً.
الشهري  الخصم  بطاقة  الثاني:  النوع   
 )Charge Card( المؤجل  الدفع  أو 
الدفع  حاملها  من  يتطلب  ال  وإصدارها 
المسبق للبنك المصدر في صورة حساب 

جاري، وإنما يطالب البنك المصدر حامل 
البطاقة بقيمة مشترياته ومسحوباته في 
نهاية كل شهر على أن يسددها في مدة 
وإذا  يللومللاً   40  ،25 بين  تللتللراوح  تالية 
تأخر عن السداد يحمل بفائدة فى حدود 

النسب المذكورة فى النوع األول . 
النوع الثالث: بطاقة االئتمان القرضية أو 
 Credit( حقله  ال  فتلرات  على  السداد 
أن  إال  الثاني  النوع  مثل  وهللي   )Card
االتفاق يكون ليس على المطالبة بكامل 
يدفع  وإنللمللا  شهر  كللل  نهاية  فللي  المبلغ 
جزءاً ويقسط الباقي على شهور تالية مع 
السابق  المعدالت  بنفس  فائدة  حساب 

ذكرها على المبلغ المقسط.
معاً  والثالث  الثاني  النوعين  يدمج  وقد 
ويكون حامل البطاقة بالخيار إما الدفع 
شهرياً دون فوائد، أو الدفع على أقساط 

بفوائد.
وتوجد بعض الضوابط إلصدار البطاقات 

والتعامل بها فابد من توضيحها . 
أهم ضوابط إصدار البطاقات والتعامل 

بها : 
أ - يقوم البنك قبل إصدار البطاقة ألي 
للتعرف  ائتمانية  دراسة  بإجراء  شخص 
المبالغ  سللداد  على  العميل  قللدرة  على 
المطلوبة منه ألن االئتمان يعني الثقة في 

العميل.
ب ل يتم وضع حد أقصى للمبلغ المسموح 
الشراء أو السحب في حدوده شهرياً لكل 
مثل 5000  يتجاوزه  ال  أن  يجب  عميل 
من  أكثر  أو  شهرياً  جنيه   10000 أو 
الماءة  العميل ودرجة  ذلك حسب دخل 

ونزاهته والثقة فيه .
لمشتريات  أقللصللي  حللد  وضللع  يتم  ل  ج 
العميل أو حصوله على الخدمات من كل 
األقصي  الحد  ذلك  مثال  مرة  كل  تاجر 
وفي  جنيه   2000 الللطلليللران  لشركات 
ومحال  جنيه   4000 الكبيرة  الفنادق 
التجزئة والسوبر ماركت 500 جنيه وال 
في  أو خدمة  سلعة  تقديم  للتاجر  يجوز 
المرة الواحدة بأكثر من الحد المنصوص 
يوجد  كما  البنك،  مع  اتفاقيته  في  عليه 
حداً أقصى للمسحوبات النقدية بواسطة 
أو  المشاركة  البنوك  من  سواء  البطاقة 

 ATM أجهزة الصرف اآللي
د ل يدفع العميل رسوماً إلصدار البطاقة 
وتجديدها في حدود من 50 إلى 150 
جنيه في بعض البنوك وذلك مقابل طبع 
تصدر  وقد  اإلصللدار  وتكاليف  البطاقة 
بعض البنوك البطاقات دون رسوم لبعض 
اإلطاق  على  أو  المرموقة  الشخصيات 

لترويج البطاقة وزيادة المصدر منها.
فى  البطاقة  حامل  يرغب  عندما  هللل- 
أو  السلعة  يختار  الللتللجللار  مللن  الللشللراء 
نقداً  ثمنها  تقديم  مللن  وبلللدالً  الخدمة 
من  يتأكد  الللذى  للتاجر  البطاقة  يقدم 
حاملها  شخصية  ومللن  البطاقة  صحة 
قسيمة  أو  فاتورة  ويحرر  تخصه  وأنها 
بواسطة  بالبطاقة  عليها  ويبصم  البيع 
 POS البنك  مللن  إللليلله  المسلمة  اآلللللة 
مع  الفاتورة  على  العميل  توقيع  ويأخذ 
البطاقة،  على  توقيعه  بنموذج  مضاهاته 
وفى نهاية كل مدة متفق عليها أربعة أيام 
أو أسبوع فى العادة يرسل كشف مطالبة 
للبنك المتعاقد معه بقيمة المستحق لله 
بها صوراً  البطاقات مرفقاً  طرف حملة 
المبلغ  البنك  فيضيف  البيع  قسائم  من 
لحساب التاجر المفتوح لدى البنك بعد 
خصم عمولة البنك والتى تتحدد بنسبة 
حوالى من 1 %إلى 5 %من قيمة القسائم.
و – عندما يريد سحب مبالغ نقدية من 
آالت السحب النقدى يدخل البطاقة فى 
به  الخاص  السرى  الرقم  ويدخل  اآللللة 

على لوحة المفاتيح الموجودة بها والمبلغ 
المبلغ ويتم اإلباغ  لله  المطلوب فيخرج 

للبنك المصدر إلكترونياً بواسطة اآللة.
مستحقاته  باستيفاء  البنك  يقوم   – ز 
عن المبالغ التى دفعها للتجار من حملة 
الحساب  على  بالخصم  إمللا  البطاقات 
الجارى لحامل البطاقة المفتوح لديه إذا 
كشف  إرسللال  أو  األول،  النوع  من  كانت 
مطالبة فى نهاية كل شهر لله بالمستحق 
المتفق  الجزء  أو  الثانى،  النوع  فى  عليه 
عن  تأخر  وإذا  الثالث،  النوع  فى  عليه 
سبق  ما  حسب  بالفوائد  يحمله  السداد 

ذكره.
ح - يمكن إصدار بطاقات إضافية لزوجة 
استخدام  ويتم  أبنائه  أو  البطاقة  حامل 
هذه البطاقات اإلضافية والتعامل عليها 

مثل البطاقة األصلية .
يلزم  سنة  البطاقة  صاحية  فترة  ل  ط 
تجديدها والذي يتم تلقائياً ما لم يبد أي 
طرف الرغبة في عدم التجديد، وتحميل 
الصاحية  فللتللرة  بعد  يستخدمها  مللن 

مسئولية ذلك.
فعلى  تلفت  أو  البطاقة  فقدت  إذا  ل  ى 
المصدر  إبللاغ  سرعة  البطاقة  حامل 
حتى يتوقف التعامل عليها. ويقوم البنك 
إلكترونياً  البطاقة  على  التعامل  بإيقاف 
على  التجار  جميع  إلى  ذلك  تبليغ  ويتم 
بياناتها  محو  إلى  إضافة  العالم  مستوى 

من ذاكره آالت السحب النقدى.
ك- يحق للبنك المصدر إيقاف البطاقة 
إذا  إلغائها  أو  معينة  لمدة  وقت  أي  في 
تبين له سوء استخدام حامل البطاقة لها 
ذلك  ويبلغ  التزاماته  تنفيذ  في  أو قصر 
بموجب  التاجر  باع  وإذا  التجار  لجميع 
ملزماً  البنك  يللكللون  ال  موقوفة  بطاقة 
بدفع المستحق له، كما أنه يحق لحامل 

البطاقة طلب إلغائها في أي وقت.
هللللذه هلللي أهللللم الللضللوابللط   
والتي  بها  والتعامل  البطاقة  إلصلللدار 
ساهمت في التعرف أكثر على ماهيتها . 
معرفة  المقام  هللذا  في  يهمنا  الللذي  إن 
التعامل  يجوز  وهللل   ، الشرعي  حكمها 
بها ؟ وما هي البطاقات المصرفية التي 

تستخدمها المصارف االسامية ؟ 
ويقال:  العادية..  البطاقة  حكمها   : أوالً 
بللطللاقللة اللللصلللرف، أو بللطللاقللة الللصللرف 
الفوري. ويقال  أو بطاقة الخصم  اآللي، 

التقليدية  وهي تتصف بما يلي:
لدى  رصلليللد  للله  لمن  إال  تللصللدر  ال   • 

البنك.
 • وال تسمح بالصرف من غير رصيد 

حاملها.
 • ودون مقابل.

 • ويللتللم الللخللصللم فلللور اسللتللخللدامللهللا 
باالستام للمبلغ، أو بالتحويل عليه.

جغرافية  محيط  فللي  محلية  وهللي   •  
أجهزة  ربللط  تسع حسب  وقللد  الللدولللة، 

الصرف بدولة أخرى.
 • ومن خدماتها االستعام عن مقدار 

الرصيد.
لعدم  بحث،  محل  ليست  الوصف  بهذا 
وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل 
من  ينقلها  إضافي  وصف  أو  شرط  لها 

الحل، ويحولها إلى التحريم ، 
بطاقات  على  الللشللرعللي  الحكم  ثللانلليللا: 

االئتمان:
أ-مدى توافر أركان وشروط عقد الضمان 
أو الكافلة في بطاقة االئتمان: شأن أى 
عقد فإن أركان العقد ثاثة إجماالً هى: 
العاقد والمعقود عليه والصيغة وفي بيان 
مدى توفرها في بطاقة االئتمان بصفتها 

عقد ضمان يتضح ما يلي:
 • العاقد: عقد الضمان ثاثي األطراف 

هلللللم اللللضلللاملللن 
عنه  والمضمون 
لله،  والمضمون 

وهو ما يتوفر في البطاقة، فالمصدر هو 
أو األهلية وهو  الرشد  الضامن وشرطه 

متوفر له بصفته شخصية معنوية)(.
والمضمون عنه وهو حامل البطاقة ومن 
أهم شروطه معرفته ليعلم هل هو موسرا 

أم ال؟
 وهو ما يتم في بطاقة االئتمان .

حيث يصدر البنك له البطاقة بعد دراسة 
حالة العميل االئتمانية.

الللتللاجللر ويستفيد  للله وهللو  والللمللضللمللون 
بضمان حقه.

2 - المضمون: وهو مبلغ الدين الناشئ 
في ذمة حامل البطاقة للتاجر أو البنوك 
مسحوباته  أو  مشترياته  عللن  األخلللرى 
النقدية وأهم شرط فيه كونه ثابتاً الزماً، 
ومع أن دين البطاقة ال يكون موجوداً عند 
إصدارها الذي يمثل عقد الضمان، فإن 
مسألة  تجيز  الفقهية  المذاهب  جميع 
الفقرة  في  بيناه  كما  سيجب  ما  ضمان 

السابقة.
-3 الصيغة: وتتمثل في اإليجاب والقبول 
البطاقة،  أطللراف  رضا  على  يدل  الللذي 
طلب  على  بناء  للبطاقة  البنك  وإصللدار 
التجار  مع  البنك  اتفاقية  وكذا  حاملها، 

يحقق ركن الصيغة.
بالبطاقة  التعامل  وأحللكللام  ب-شلللروط 

ومدى شرعيتها: ونتناولها وفق ما يلي:
 • رسوم اإلصدار والتجديد: من شروط 
المصدر  البنك  حصول  البطاقة  إصدار 
اإلصللدار  عند  حاملها  مللن  رسللوم  على 
عنها،  الفاقد  بدل  واستخراج  والتجديد 
ويختلف مقدار هذا الرسم من بنك إلى 
آخر كما قد تعفى بعض البنوك الحامل 
من هذه الرسوم، وأخذ هذه الرسوم يلقى 
في  يجوز  ال  حيث  بالربا  التعامل  شبهة 
على  الضامن  يحصل  أن  الضمان  عقد 
"وكذلك  جللاء  كما  ضمانته  مقابل  أجللر 
كما  نفسها  فسدت  إذا  الكفالة  تبطل 
الدين  رب  من  جعا  الضامن  أخللذ  إذا 
الضامن  ألن  أجنبى  مللن  أو  المدين  أو 
إذا غرم رجع بما غرمه مع زيادة الجعل 

وذلك ال يجوز، ألنه سلف بزيادة")(.
ليست  الرسوم  هللذه  فللإن  الحقيقة  وفللي 
مصاريف  لتغطية  وإنما  الضمان  مقابل 

إصدار وطبع البطاقة.
اتفاقيات  في  صراحة  ذلللك  يللرد  حيث   
اإلصدار ما نصه "أتعهد بأن أدفع للبنك 
البنك مقداره مقابل  رسما سنويا يحدد 
اإلصلللدار  مللصللاريللف  لتغطية  الللبللطللاقللة 
والطبع" ويدل على ذلك أيضا أن مقدار 
على  البنك  نفس  في  ثابت  الرسوم  هذه 
بمبلغ  ارتباط  دون  البطاقات  أنللواع  كل 
األقصى  الحد  سللواء  المضمون  الللديللن 
يسحبه  أو  بلله  يشترى  بما  أو  للبطاقة 

حاملها كل شهر.
 • العمولة التي يحصل عليها البنك من 
لحملة  مبيعاته  قيمة  من  كنسبة  التاجر 

البطاقات.
 وهى تلقى بشبهة الربا على المعاملة إذا 
كيفت هذه العمولة على أنها أجر للبنك 
أنه  يوجد  بالتحليل  ولكن  الضمان،  على 
أنها  الرسوم إما على  يمكن تخريج هذه 
سمسرة للبنك الذي أرسل حملة البطاقة 

للتاجر.
على  أجر  أنها  شرعاً)(.أو  جائزة  وهى   
يلزم  "ال  أنه  أسللاس  على  الدين  توصيل 

تسليم الدين للكفيل ليؤديه")(
في  وكلليللاً  يعد  البنك  فكان  وبالتالي   

توصيل الدين)(
 واألجر على الوكالة جائز شرعاً.
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ن�����������������اِري ع��ل��ى 
ق��لب٠٠٠

اّدم��ّر….. ذاِي��ب 
وج������رح��������������������ه 

تَخّم��ر…..
ع��ل��ى  ط�����اي�����ب   

نارشوقه تحّمر.
ن��������������اِري ع��ل��ى   

ق��لب٠
يدلف نزيفه…. وكاثر رفيفه….

 ينادي ايريد الفزع من وِليفه ….
 امهّبز على نار كيف الكنيفه…

 وديما امسّمْر ….عينى …
 ولفراش كلّه امجّم��ْر.
 ن��اِري على ق��لب٠٠٠

كاثر اريافه…
 وُكلّه حسافه…..

 على زول
ين مْبهى اوصافه  في الزِّ

 وُعوده من الشوق واضح اصيافه
 وياسه تأّمْر…..

 وهايم على صوت عزف المزّم�ر
 ن��اِري على ق��لب٠٠٠

ماعاد حامل….. وجرحه تنامل
 تهلّع اكبر لين داير دمامل

 طبيبه بعد شاف حاله تح��امل…..
ابِحّسه تكَّم��ْر…..غطس فيه مافاد سابه 

اموّمر
 ن��اِري على ق��لب٠٠٠

س اعالجه فايض انتاجه…وميِّ
 مرهون في طب عند الخواجه

 يادااي ماَمْر طْعمة اْلَحاجه
 على انسان طم��ّْر….ِس��ّره ..

 وماْلِقل ياسه تغّم��ْر !!
 ن��اِري على ق��لب٠

سّده تخ��ّرم…..
 وِعْقَده تَص�ّرم…..
 تقّطع من الّشوق

 كلّه تَف��ّرم…..
 مرهوون في زول امّتى ايتكَّرم

يرجع  َه��ْد  بعد  ايشّم��ْر…صرحه  بيّده   
معّم�ْر.

نــارِي على قــلب
■   نوري الزياني ■  فرج اغنية

 يا العين كان ضاق العلم ........ ما عاد عندنا فيت دارهم ) بوفرنة (
اقبل جميل خلَّ����ه دار ....... انضاق علم نرمي شورها ) بوعزيزة (

ان�����ت دواي و االَّ داي ......... ما بيت يا ابكا الدار نعرفك ) بوفرنة (
ابكا الدار ي�������اما جاب ........ نحسابه ايداوي ايمرَضّك ) بوعزيزة (
مرات البك�����ا تهوين ......... او مرات هو اسباب امراضنا ) بوفرن�ة (
ك علي نبكي فيك ......... لو كان ����ا الدار ايجيبهم ) بوعزيزة ( حَقّ
ب� ابكاها العين عليه ......... يسكت ايام و اِدّير في نَوْض ) بوفرنة (

العزم راه خير او خير ......... انَسى عزي�ز ما ايجيبه ابكا ) بوعزيزة 

 حوار بين الغناي مرعي بوفرنة 
و الغناي إبراهيم بوعزيزة  

احملنا بالك وما احملنا فيك ..
مازلت غالي والظروف عنيدة

وكيف قبل مازال الرياف عليك
ساكن امعانا والديار بعيدة

مازلت تخطر في منام الليل
انته الوحيد وماعليك بديل  

    بالشوق لوتنده العين تجيك
 ماهنت ياسيد المقام العالي ..

حتى بطول الغيبة
ومازال مايملى مكانك والي

لك فالخواطر هيبة
فوح النسيم اخطورك

ماغاب عني نورك
ومانك رحيل انشيل ونواطيك

 ارضينا غيابك والنصيب غلبنا ..
وواجد اللي يغالب

بالدمع فاوراق الزمان كتبنا
حكاية علي الغياب
حكاية حنين وصبر
والخوف كان الحبر

عن عشق راوي من حنان ايديك .

احملنا على شانك 

 هذا المثل لقصة واقعية حدثت في الزمان 
السابق :

السابق  الزمان  في  النساء  عدد   كان 
قليال بالنظر إلى عدد الرجال ، وليس كما 
خطبة  على  ال��رج��ال  يتسابق  حيث   ، اآلن 
أنها  يرى كل رجل  والتي  الجميالت  النساء 
ل��ه واألف��ض��ل ، وق��د حدثت كثير  األن��س��ب 
والقبائل  والعائالت  الرجال  بين  المنازعات 
ح��ول ام��رأة واح��دة تقدم لها ع��دة رج��ال ، 
فبعض النساء اشتهرت بجمالها ، وبعضهن 

بحسن التصرف والذكاء ، وبعضهن بالنسب 
الرفيع ، وبعضهن بوفرة المال عند أهلها ، 
هذا  في  عديدة  وهناك قصص   ، وغيرهن 
الموضوع الزالت األجيال ترويها إلى اآلن .

 في ذلك الزمان كان هناك رجل أحب 
امراة حباً كبيراً ، وكان كالهما شاعرا ، ولكن 
هذا الرجل ليس لديه مال وفير ، وليس له 
المال  بوفرة  اشتهرت  عائلة  أو  رفيع  نسب 
لديها ، وحاله أنه رجل بسيط ال يملك ماالً 
والجاهاً وال رفعة في نسب ورثها من عائلته      

اللهم إال نفسه فقط وهو راٍض عنها ، فطلب 
من أخته وأفراد أسرته أن يخطبوا له تلك 
سمعه  لما   ، أخ��رى  عائلة  من  وهي  المرأة 
أعجبه  وقد   ، رفيع  ونسب  من جمال  عنها 
ذلك فالبأس أن يخطبها لنفسه ، فتقدمت 
في  أخيها  رغبة  عن  ال��م��رأة  لسؤال  أخته 
خطبتها ، وعندما حدتثها عن رغبة أخيها ، 
قالت لها المرأة : ال ، ورفضته بشدة ، وردت 
عليه ببيت من الشعر :- )مانيش صايدتك 
والنك طيري ***ايداعيك مكتوبك وتلقى 
بهذا  أخيها  إلى  األخ��ت  وذهبت   ،  ) غيري 
أخته  من  الرجل  فطلب   ، الشعري  البيت 
عن  أكثر  واالستفسار  المرأة  إل��ى  الرجوع 
سبب رفضها وصدها له ، فقالت السبب هو 
أنك : ) مانكش صقر الجلوة ***ومانكش 
النبي  ح��ق   *** علوة  ع��ل  مرتكز  طيري 
مايذوق  زيك  زرزور  والخلوة ***  والزاوية 
شعيري ( ، وقد شاع ذلك الشعر بين الناس 
كعادة الناس من قبل ، حيث كان الشعر هو 
يرويه  ، فصار  بينهم  األخبار  تناقل  مصدر 
لقب  ال��رج��ل  أن  حتى   ، وال��دان��ي  القاصي 
بالزرزور ، ويقال له : جاء ال��زرزور ، ذهب 
ال��زرزور ، وال��زرزور هو طائر صغير يقتات 
على الحبوب الصغيرة والديدان وبعض ثمار 

األعشاب ، وهكذا .
انظر إلى دور الشعر في الزمان السابق 
بسبب  م��ش��ك��الت  م��ن  ع��ن��ه  ينتج  وم����اذا   ،
األلفاظ غير السوية في حق أحدهم ، وكيف 
بعد  متناقال جيال  تاريخا مسجال  له  تبقى 

جيل .                       يتبع

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

عزيز  ياللى  يسامحك  الله  قالت: 
عليا

 ق��ال��ه��ا: ب��ع��ت��ى ال���غ���ال ي���ا ب��ادي��ة 
بالسي������ة

قالت :
شن درتلك تجفان���������������������ى

ياروح سكنت خاطرى الجوان�ي
غاب الزها بعدك الّهم نعان������ي

وما نعيش دونك فى الحياة هنية
قال :

ما ّسكن خاطرك غي��������ر روحك
ياللى حسبتى الكون ليك بروح�ك
كنتى غرورة نين طاحو صروحك

جيتى اليوم ترمى بالك علي�����ّ�ا
قالت :

ماني معاك غ����������������������رورة
كميته غالك لمصلحة وض���رورة

ياما ليالي بالهموم سه���������ورة
وانت رقود وما هناك بلي����������ة

قال :
المصلحة قولي�����������������������ها

غيرى اخترتي غّيتى بعتي�������ها
ولما رماك اليوم بتشري���������ها

نفسي عزيزة ما تروم الج��ّ����ية
قالت :

نعرف انك عاش�������������������قني
واني زهاك وخاطرك راي�����دني

هيا نّردوا ايامنا ه�����������اودني
نعيشوا ربيع أحالمنا وردي�ة

قال :
حسبتك ريدي

لقيتك سبايب حسرتي وتنه�����يدي
قلبي نّسله من عروقه بي����������دي
لو قال سامحته عزيز عل��������يا.

الله يسامحك 
■  زروق البريكي 

قليل بخت واال يالخاطر خيرك
اللي تكبره يجري علي تصغيرك

خيرك كنك ليش في الخاليق دوم 
خايب ظنك

واللي تضمده منه الجراح يجنك
واللي تجبره يجري علي تكسيرك

واللي تقربه ياالك يبعد عنك
واللي من العطش ترويه يردم بيرك

شينك حالة عليك وقت متعاكس هلب معداله
اللي تسايره يكبر عليك هباله

واللي تريحه يجري علي تكديرك
ياسر سدك تعبيد القزاز يجرحك ويهدك

امن حدودك زين و الزم حدك
ومد اقدامك قيس حصيرك

ما تشبعك في االكل كانش يدك
ومايريحك في النوم غير سريرك

تعذبنا ياسر يا زينة أنا وأنتي األثنين إمشينا ...
ندو  وبدينا  الحزارة  بين  فاقو  لين  خسارة  يا  ياسر  تعذبنا 

باألشارة إن شاء الله المولي يحن علينا .
تعذبنا ياسر ياسالم طحنا في بحر الغرام إنتي يا بنية عليك 

حرام تجلي علي القلب غبينة .
تعدبنا ياسر يا مرادي حبك سحون الفؤادي وين إنتي تبدي 

مش غادي تزيدي علي القلب غبينة .
علي  يجلي  فيه  نقراء  القهوة  وسط  في  لبعثه  الجواب  هذا 

القلب غبينة
لوكان بوك رعش عليك غير أصبري ربي يهديك وعلي راس 

الشهر توا إنجيك إنجيبك ألمي كنينة ....
وتعذبنا ياسر يا زينة إحني األثنين إمشينا. 

أغاني شعبية قديمة

 عبدالله عبدالواحد ..

  اللي مو موالف نار ..
تلذع ايديه ماله ومالها 

 ناجي بوجهيم ..
 .. اط��ي��اب  طايبين  م��اال��ن��ار 

احذانا اطريها نجفلو
 علي يوسف .. 

مسرع   .. بعيد  ال��ن��ار  هيالي 
سليمان  ب���ي   م���االذ  لسانها 

الشريمة ..

 ايام كبرنا للنار ..
ن����اس م���ات���وع���ي لها   ه���ن���اك 

ابراهيم بوعزيزة ..
اللي مااوعي عاالنار .. ايجيه 

يوم يشقي بكبرها
 عبدالفتاح العقيبي .. 
 يقول ساهله للردم ..

اللي مانظر يوم كبرها..
  محمد البزاري ..

العقل   .. فيه  اتطارح  بنارك 

وينما تاب تلذعه
 عقيل فرج .. 

ابروحه مشي للنار .. يستاهل 
الخاطر لذعها 

 عبد الفتاح العقيبي .. مقوشم 
القديمة  النار   .. مرهون  الها 

رادة  خالد محيميد .. 
وط���ي���ت���ك اي������ام ال���ج���م���ر .. 

مايهيسني دميسك يااللي.
 

غناوي .. علم  } عاالنار {
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قائمة  عن  االستشارية   "OpenSignal" شركة  كشفت   
تربعت  فيها،  اإلنترنت  لسرعة  وفقاً  العالم  دول  بترتيب 
 46 بلغت  إنترنت  بسرعة  القائمة  عرش  على  سنغافورة 
ميغابايت في الثانية، أما المعدل العالمي فقد بلغ 17.4 
ميغابايت بالثانية. أما ما يخص األسرع عربيا فهي كاآلتي

1 - اإلمارات

تصل  حيث  لإلنترنت  استخداما  العربية  ال��دول  أس��رع 
 24.6 إل��ى  ال��ع��ام  المتوسط  ف��ى  فيها  ال��دون��ل��ود  سرعة 

ميجابايت / ثانية
2 - عمان 

تحتل سلطنة عمان المركزالثاني في أسرع الدول العربية 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها فى 

المتوسط العام إلى 13.9 ميجابايت/ ثانية
3 - قطر 

تحتل دولة قطر المركز الثالث  الدول العربية استخداما 
لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها فى المتوسط 

العام إلى 11.6 ميجابايت/ ثانية
4 -السعودية

الرابع  الدول  المركز  السعودية  العربية  المملكة  تحتل 
الدونلود  تصل سرعة  حيث  لإلنترنت  استخداما  العربية 

فيها في المتوسط العام إلى 10.5 ميجابايت/ ثانية
الخامس  الدول  المركز  الكويت  دولة  تحتل  -الكويت   5
الدونلود  تصل سرعة  حيث  لإلنترنت  استخداما  العربية 

فيها في المتوسط العام إلى 8.7 ميجابايت/ ثانية
6 -موريتانيا

العربية  السادس  الدول  المركز  موريتانيا  دول��ة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها فى 

المتوسط العام إلى 8.6 ميجابايت/ ثانية

7 -ليبيا
تحتل دولة ليبيا المركز السابع  الدول العربية استخداما 
لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها فى المتوسط 

العام إلى 5.5 ميجابايت/ ثانية
-8 المغرب

العربية  الثامن  الدول  ال��م��رك��ز  ال��م��غ��رب  دول���ة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها فى 

المتوسط العام إلى 4.5 ميجابايت/ ثانية
-9األردن

تحتل دولة األردن المركز التاسع  الدول العربية استخداما 
لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في المتوسط 

العام إلى 4.4 ميجابايت/ ثانية
-10فلسطين

العربية  العاشر  الدول  المركز  فلسطين  دول���ة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 

المتوسط العام إلى 4.4 ميجابايت/ ثانية
11 -العراق

العربية  عشر  الدول  الحادي  المركز  العراق  دولة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 

المتوسط العام إلى 4.0 ميجابايت/ ثانية
12 -تونس

العربية  عشر  الدول  الثاني  المركز  تونس  دول��ة  تحتل 

استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 
المتوسط العام إلى 3.2 ميجابايت/ ثانية

13 -لبنان
العربية  عشر  الدول  الثالث  المركز  لبنان  دول��ة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 

المتوسط العام إلى 3.0 ميجابايت/ ثانية
14 -السودان

العربية  عشر  الدول  الرابع  المركز  السودان  دولة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 

المتوسط العام إلى 2.9 ميجابايت/ ثانية
15 -مصر

العربية  عشر  الدول  الخامس  المركز  مصر  دولة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 

المتوسط العام إلى 2.8 ميجابايت/ ثانية
16 -الجزائر

تحتل دولة الجزائر المركز السادس عشر  الدول العربية 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 

المتوسط العام إلى 2.6 ميجابايت/ ثانية
17 -سوريا

العربية  عشر  الدول  السابع  المركز  سوريا  دول��ة  تحتل 
استخداما لإلنترنت حيث تصل سرعة الدونلود فيها في 

المتوسط العام إلى 1.5 ميجابايت/ ثانية.

ترتيب الدول العربية األسرع فى اإلنترنت

األمر  مختلفة،  بترددات  األشعة  النقال  الهاتف  يطلق   
معرفة  ع��دم  ف��ي  المشكلة  تكمن  جميعا،  نعرفه  ال��ذي 

حقيقة تأثير هذه الجوانب على خاليا الجسم
يزداد ويتسع، بشكل كبير وباستمرار، استخدام الهواتف 
الحياة  من  يتجزأ  ال  اآلن جزءا  النقالة بحيث أصبحت 
في مختلف  إنسان  مليار  من  أكثر  إلى  بالنسبة  اليومية 
الصحية  التأثيرات  من  التخوف  وي��زداد  العالم.  أنحاء 
السلبية الناجمة عن هذه الهواتف فور البدء باستخدامها، 
ولكن ليس هناك، حتى اليوم، أي دليل قاطع في أي من 
االتجاهين. بالرغم من ذلك، نشر الدكتور رونالد هابرمان، 
مؤخرا،  جامعة بيتسبرغ،  ف��ي  السرطان  معهد  رئيس 
الهواتف  من استخدام  مغبة اإلكثار  صارما من  تحذيرا 
إنهم  عنهم  يقول  األطفال، الذين  بين  سيما  وال  النقالة، 
أكثر عرضة للخطر الكامن في استخدام هذه الهواتف، 

نظرا لمستوى نمو الدماغ لدى الطفل.
استعماله، ويمكن أن يشعر  أثناء  النقال  الهاتف  يسخن 
األشعة  النقال  الهاتف  يطلق  ك��ذل��ك،  ب��ذل��ك.  الجميع 
بترددات مختلفة، األمر الذي يعرفه جميعنا، ولكن تكمن 
هذه  تأثير  حقيقة  أح��د  أي  معرفة  ع��دم  في  المشكلة 
الجوانب على خاليا الجسم. وقد  فشلت كثير الدراسات 
الكبيرة والشاملة التي أجريت في مدن مختلفة، في إظهار 
العالقة بين استخدام الهواتف النقالة وبين ازدياد خطر 
الموضوع،  بهذا  وارتباطا  الخبيثة.  باألمراض  اإلصابة 
تجدر اإلشارة بوجه خاص إلى الدراسة الكندية الكبيرة 
التي شملت أكثر من 700،000 شخص ممن استخدموا 
الهواتف النقالة بين السنوات 1982 حتى 1995. ولم 
تثبت هذه الدراسة على نحو قاطع العالقة بين استخدام 

بسرطان  اإلصابة  احتمال  ازدي��اد  وبين  النقال  الهاتف 
 - )اللوكيميا  ال��دم  اللعابية أو ابيضاض  الدماغ، الغدد 

.)leukemiaa
 كما أجرى عدد من العلماء البريطانيين واأللمان دراسة 
استخدام  أن  مؤكد،  بوجه  لم تثبت،  إنها  وقالوا  كبيرة، 

الهاتف النقال ينطوي على مخاطر صحية.
وق������د ن����ش����رت دراس��������ة ف�����ي ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة 
ع��ام،  بشكل  توجد  ال  أن��ه  األمريكية أظهرت نتائجها 
النقال وبين تطور سرطان  الهاتف  عالقة بين استخدام 
يوجد  ال  التي  أنه في المناطق  اللعابية، حتى  ال��غ��دد 
في  المثال  سبيل  )على  كبير من الهوائيات  ع��دد  فيها 
بهذا  اإلصابة  خطر  أن يزداد  يمكن  الريفية(  المناطق 
الورم. ومع هذا، يجب أن نتذكر أن غالبية الدراسات في 
هذا الموضوع تعتمد على استجواب المتحدثين، وتستند 
أجريت  قد  تكون  التي  المحادثة  إلى دقة تقييمهم أثناء 
احتمال  هنالك  س��ن��وات.  عشر،  أو  بخمس،  ذل��ك  قبل 
بأن األشخاص الذين يعانون حاليا من الورم، لم يقيموا 
التي استغرقوها عندما  الزمنية  المدة  صحيح  بشكل 

كانوا يستخدمون الهاتف الخلوي بالقرب من آذانهم.  
تنشر  لم  التي  الدراسة  على  األمريكي  التحذير  يعتمد 
ليس من  ن��ش��ره��ا  أن يتم  ب��ع��د  وح��ت��ى  ب��ع��د،  نتائجها 
أنه من  قاطعة، إذ  النتيجة  ه��ذه  إذا كانت  الواضح ما 
دراسة  إج��راء  يجب  نتيجة قاطعة،  على  الحصول  أجل 
والسماح  السكان،  من  كبير  ع��دد  أخ��ذ  أي  مستقبلية، 
لجزء منهم بالتحدث بالهاتف النقال كما يشاؤون، ومنع 
الجزء اآلخر من التحدث به، ثم متابعة النتائج الصحية 
لمدة زمنية طويلة. ولكن ليس من المؤكد أن يتم تطبيق 

مثل هذه الدراسة، من حيث الميزانية، ومن حيث موافقة 
آالف األشخاص بالتنازل عن رغبتهم باستخدام الهاتف 

النقال.
 وحتى لو وجد مثل هؤالء األشخاص، فمن الممكن أن 
يكونوا قد تجنبوا استخدام أشياء خِطرة أخرى، فيكون 

هذا هو السبب في قلة حاالت السرطان لديهم.
هذه  في  وجود أجوبة قاطعة  حالة عدم  حتى في  ولكن 
الدراسات، فإن المنطق البيولوجي يقول إنه من الممكن 
أن تؤدي األشعة الكهرومغناطيسية المنطلقة من الهواتف 

النقالة إلى نشوء مشاكل صحية. 
وهنا ندخل إلى موضوع الخوف. فعلى األرجح أن يقول 
لتحمل  الذين ال يخافون إطالقا ومستعدون  األشخاص 
لم  ذلك  ومع  بكثير  أخطر  السياقة  اه، هراء،  المخاطر: 
الميل  األشخاص ذوو  أم��ا  السيارة.  سياقة  عن  نتخّل 
من  النقال  الهاتف  يلقون  فسوف  الشديد  إلى الخوف 

أيديهم فورا، وخاصة من أيدي أوالدهم.  
أين الحل الوسط؟ لماذا يجب علينا اختيار كل شيء أوال 

شيء؟
بدون شك، فإن االستخدام الذكي ألجهزة الهواتف النقالة 
توفره هذه  بما  والتمتع  مواصلة االستفادة  من  تمكننا 
الهواتف مع التقليل، في المقابل، من مخاطرها الصحية.
فيما يلي بعض النصائح التي جمعناها لكم من مختصي 

الصحة:
الرضع  بالقرب من  النقال  الهاتف   • تجنبوا استخدام 
فعال  كانت هنالك  )إذا  حياتهم  من  األول��ى  األشهر  في 
المتوقع  فمن  األشعة الكهرومغناطيسية،  أضرار من 
وتتنظم  ت��ت��ط��ور  ال��ت��ي  ال��م��رح��ل��ة  ف��ي  ال��ض��رر  ينشأ  أن 

فيها األعضاء(.
أما بشأن األطفال األكبر سّنا، والذين يستطيعون استخدام 
استخدامه إلجراء  يتم  ب��أن  فينصح  بأنفسهم،  الهاتف 

المكالمات الطارئة فقط.
)أي  اإلمكان  ق��در  ال��رأس  عن  الهاتف  إبعاد  ينبغي   •  
أو  السلكية(،  السماعات  أو  ال��ص��وت  مكبر  استخدام 
فينصح  ذل��ك  البلوثوث )إذا تم  استخدام سماعة  حتى 
باستخدام السماعات الالسلكية( ألن  األشعة المنطلقة 

منها أقل بكثير من تلك المنطلقة من الهاتف النقال. 
 • ينبغي تجنب استخدام الهاتف في األماكن التي قد تصد 

جدرانها اإلشعاعات، مثل المصعد،المركبات وغيرها.
 • يجب تجنب النوم بالقرب من الهاتف النقال. 

عند إجراء  الثابتة  الهواتف  استخدام خطوط  يجب   • 
محادثات طويلة.

وباألساس - ال تخافوا أكثر من الالزم! 

كيف تستخدم الهاتف المحمول بشكل سليم ؟

   للوهلة األولى ستظنون أنه فقط سوار عادي لكن بعدها 
ستجدون مفاجأة وتكنولوجيا رائعة وبالطبع مستقبلية:

إنه هاتف بكل المتطلبات الحديثة هذه األيام وبمميزات 
متعددة ورائعة فمثال الشاشة الشفافة قابلة للسحب من 
الفيزياء  في  عالم  إلى  تحتاج  ال  و  بطريقة سهلة  السوار 
النووية إلخراجها!!.. وهو أيضا يتميز بطريقة عمل مثالية 
واإلض��اءة  الجذاب  تصميمه  إلى  الفضل  ويعود  وعملية 
الجميلة التي تحيط به. وتكنولوجيا اللمس هي الطريقة 

المعتمدة في التحكم في السوار.
بغض النظر عن الميزات الواضحة التي يمكنك أن تجدها 
في هذا الهاتف المتطور، فلديك قابلية مشاهدة أشرطة 
الفيديو واألفالم و الموسيقى وقراءة الكتب وتصفح الويب 

والدردشة وغيرها الكثير.
في  بالكامل  الرقمي  العالم  سيصبح  االخ��ت��راع  ه��ذا  مع 

معصم يدك!
وهذه   ،Alexey Chugunnikov الهاتف  هذا  صمم 
الصورة تعبر عن كيفية جر الشاشة الشفافة من قاعدة 

السوار المعصمي.

الهاتف السوار
  شعور طبيعي جداً سوف تشعر به بعد مرور 
فترة قصيرة أو طويلة من الحصول على هاتف 
جديد ففي خالل هذه الفترة قد استخدمته 
وعيوبه  مميزاته  واكتشفت  الكفاية  فيه  بما 
فتريد أن تشتري هاتفا آخر لالنتقال لتجربة 
تريد  فأنت  أيضاً  كذلك  ليس  ربما  جديدة، 
شراء هاتف جديد بسبب أن القديم ُممل فى 
األسباب.  من  أوغيره  بطيء..  أو  االستخدام 
لكن لماذا ال تنظر نظرة أخرى مختلفة لهذا 
الهاتف القديم قبل أن تذهب وتنفق مالك على 
تحوله  تجعلك  قد  النظرة  ؟ هذه  آخر جديد 
من هاتف عفا عليه الزمن لهاتف جديد من 
ع��دة ج��وان��ب وليس م��ن جانب واح��د وه��ذا 
هذا  خالل  من  إليك  نوصلُه  أن  سنحاول  ما 
المقال حيث نستعرض 6 طرق لجعل هاتفك 

القديم يبدو جديداً.
يتبع

6 طرق لجعل هاتفك القديم يبدو جديداً
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ثرى  في  عميقاً  تحفُر  ال  التي  الحروف 
المعنى ال تعدو أن تكون نقوشاً باهتة

على ورق رخيص 
وعادًة ما تأكلها األرضة قبل أن يجف

الحبر المكتوبة بها
الصيف  كغيوم  سريعاً  وت��رح��ل  فتندثر 

الوهنة العابرة
غائراً  بالحكمة  المتسنبل  حرفك  ليظل 

في العمق 
سابحاً يتخلل المسام و ما يلبث أن يعلن

انتصاره المظفر 
على الجوانح و األفئدة بُعيد كل نثر

ملبد بالمزن هاطل بالفكر مثقل بالجمال
حد  ل��ك  المتعطشة  أف��ك��ارن��ا  ب��ه  ُتغيتُث 

الجدب. 

دد
لع

رةا
ـو

ـــ
ـــ

صـ

منتجع غنيمة السياحي ... الخمس    
هوامش 

ـل
خــ

ـد 
م

نجالء المسالتيرؤى

محمد الكشكري

حمزة الحاسي
عوض الشاعري

خيرية عبدالجليل

 الناجي الحربي 

 ميسون صالح

الحكيم سليمان

 قصة مثل ..!!
1 

 ش����خ����وص خ��ذ 
إبداعها

وأق��ص��ي ذوات��ه��ا 
ك���ال���ف���ص���ل ب��ي��ن 
ق����ش����رة ال���م���وز 

ولبها.
رغم أن الفصل مرهق وصعب

ليس في الموز  طبعا... بل في البشر
2

  ال تمد يدك مغلولة فاألغالل مذلة
لكنها للمفارقة تنتج حرفا رائقا وهذه 

هي الخلطة السحرية !!!
 3 

منذ زمن قرأت كتابا مترجماً ]فالسفة 
الشيعة[ ..

طبعا اهتم بالمضامين وليس موضوعيا 
الشيعة..

المترجم  الكتاب أن  اكتشفت في آخر 
اآلن  وع��م��ره  كتابا  ثالثين  ت��رج��م  ق��د 

خمسون عاما!! 
ب��ح��س��ب��ة ك��ت��ب عنها  ذك��رت��ن��ي ه����ذه 
باستفاضة األستاذ محمد المالكي في 

هذا المجال..
ومن الطرائف التي ذكرها المالكي أن 
مجلدا  كتابا  خمسين  يترجم  المترجم 
أنه  اعتبرنا  ف��إذا  عاما  ستون  وعمره 
ف��إذا  الترجمة وع��م��ره رب��ع ق��رن  ب��دأ 
والشرب  لألكل  وق��ت  لديه  ليس  ك��ان 
قضاء  من  البيولوجيا  ماتحتاجه  وكل 
وشرب  وأكل  واستراحة  ونوم  حاجات 
فإن عمره لن يكفي لكل هذه الترجمة..
ولعبات   وح��س��اب��ات  ح��س��ب��ات  ه��ن��اك 
المترجمين. مصداقية  في  متناقضة 

العرب.فحسبة
  ال��م��ال��ك��ي ص��ح��ي��ح��ة..إن��ه��ا ع��دم 

المصداقية حتى في الشغل.

أحدهما   .. أَخ����وان  ه��ن��اك  أن  يحكى 
واآلخ��ر   ، وم��رم��وق  ث��ري   ، كبير  ت��اج��ر 
أعمى فقير الحال ، وكان األخ الغني قد 
دكانه  باب  من  بالقرب  يجلس  أن  اعتاد 
يتبادل أطراف الحديث مع مجموعة من 
الفقير  أخ��وه  وك��ان   ، التجار  أصدقائه 
بثيابه  ي��وم  كل  أمامهم  من  يمر  األعمى 
األرض  يضرب   ، المزرية  وحالته  الرثة 
والناس  التجار  يلتفت  وعندما   ، بعصاه 
يخجل األخ الثري منه ومن حاله ، فقرر 
استدعى  ي��وم  ذات   .. منه  يتخلص  أن 
خدمه وطلب منهم أن يقوموا بحفر حفرة 
كبيرة عندما يسدل الليل ستاره ، وحينما 
الدكان في طريقه  باب  يمر األعمى من 
لصالة الفجر يقع في الحفرة ، ثم يأتي 

الخدم ويلقون عليه التراب ويدفنوه . 
قام الخدم بحفر الحفرة ، وعندما حان 
وقت صالة الفجر خرج الرجل الغني من 
أمر  ناسياً  الدكان  أم��ام  من  وّم��ر  منزله 
الحفرة ، فوقع فيها ، ولم يميزه الخدم في 
الظالم ، وظنوا أنه األخ األعمى فسارعوا 
لم  الصباح  وف��ي  بالتراب  الحفرة  ب��ردم 
يأِت الرجل الغني لفتح الدكان ، فيما كان 
بالرجل  وإذا   ، ينتظرونه  والخدم  العمال 
األرض  يضرب  بعيد  من  يأتي  األعمى 
بعصاه ، دهش الخدم ونظروا في وجوه 
بعضهم البعض ، وقال أحدهم : " حفر 

حفرة ألخيه فوقع فيها " .

قد تجُد اليوَم ما بحثَت عنُه في 
األمس.

وما تبحُث عنُه اليوَم ربما تجدُه 
غًدا.

الحياِة  ظ��روُف  م��ارََس��ت  لطالما 
أالعيَبها،

ولطالما سِخَر منَك الّزمن،
ولطالما دفَع بَك األمل بقوة؛

عن  وتتغاضى  األالعيب  لتتجاوَز 
الُسخرية.

عنَد الوصول لن تهتم،
بل ستبتسُم ساِخًرا،

من المكان أو الزمان.
أو كالهما مًعا.

لن تهتمَّ لكوِنهما ليسا ُمتوافقيِن 
م���ع س���اب���ِق ُخ��ط��ِط��َك وب��ح��ِث��َك 

المضني.
ألنك ستكوُن ُمبتهًجا بالرغِم من 

كل شيئ.
"في أغرِب األماكِن واألوقاِت قد 

تجد ضالتك"
ك��َم��ا وج����دْت ك��ات��ب��ةٌ م��ا ع��ن��واًن��ا 
لكتاِبها تحَت شمِس الظهيرِة فوَق 

سطِح المنزل.

تصوير :  فراس الفاضلي

ال شيء يدعو للقلق
ال طيور النورس الجائعةْ

وال شباك النجار الذي خلعه ليصلح بابه
ال شيء حتى فطور الصباح الخالي من الطماطم

ولمسة يد أمي الخالية مني .
ال تقل لي فلتقلق على ابنك الذي أعددت له اسماً

قبل معرفتك بأمه .وال على قبر جدي الذي قرر أحدهم أن يجعل بمحاذاته 
مقبرة جماعية .. ال شيء يدعو للقلق فقد سرق أحدهم لحافي الذي سأمد 

عليه رجلي
وأصبحت غنيا بقناعه ال تفنى  ألن الهواء ال يفنى سيقتلنا جميعا وسيستمر 

في التطواف وقد آمنت به .
تزيد من  ودي��دان  وت��راب  جدا وهناك قطط وكالب  كبيراً  قلباً  لي  أن  كما 

حجمه كلما ضاق ال شيء يدعو للقلق سوى أن أكتب هذا النص الكئيب.

ال شيء يدعو للقلق

  معلم يقف مع تالميذه في طابور الصباح أمام نشيد الوطن  
المزارع في الحقل .موظف البورصة ينظر بتمعن إلى الشاشة  
المنتج يعمل في المصنع ال يكتفي بعدد الساعات .والفران 
ه��دوء  يساهر  جندي  ال��ح��دود  .وع��ل��ى  مسن  لشيخ  مبتسم 
على  والمجالت  الجرائد  باإلبداع  تعج  مسارحنا  الصحراء 
قوارع الطرق  أندية تتنافس للصعود وصوت هبوط الطائرات 
في المدن نسمعه بجميع اللغات .مدرجات الجامعات تزاحم 
من  فارغة  ..سجون  الفكر  تالمس  ثقافة  مقاهينا  المعرفة 
المفقود  الغزالة  لتمثال  يلتقط صورة  فرنسي  وسائح  الرأي 
الغزل  حلوى  بنظراتهم  ي��ط��اردون  األإزق���ة  ف��ي  ال��دراوي��ش 

ويعزفون بصفائحهم المعدنية  ألحانهم الحالمة .......
لوطني حكاية أكتفي بها حلما.

ــــة
ــايـ

طفولتناوطن مزدهرحـــك

حياتي  إال  بمشاعري  يليق  ال شيء   
معك  غنيت  بك،  كانت  تضج  التي  
،  ك��ن��َت ب���الدي ال��واس��ع��ة ، أرض��ي 
مكاني   ، الكبير  وط��ن��ي  الشاسعة  
الموسيقى  ن��ت��ب��ادل  ك��ن��ا   ، ال��داف��ئ 
 ، والضحكات  وال��رس��ائ��ل  واألغ��ان��ي 
ع��ادة  خلسة  الحبيب  وج��ه��ك  ت��أم��ل 
من  أعماقك  غ��ور  سبر   ، تالزمني 
خالل مالمحك رياضة يومية أحرس 
عالمك  أج���س   ، م��م��ارس��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
الداخلي من خالل تقاطيعك ، أعرف 
التجاعيد  تزايد  خالل  من  همومك 
والخطوط عندما تكثر أسفل عينيك 
جبينك  ينبسط  أن  يسعدني  ،ك���م 
وتبتسم ، كم يسعدني أن يكون بيننا 
سر نخبؤه عن الجميع ، أي سر مهما 
نتراشق  ثم  معاً  ندفنه  صغيراً  ك��ان 
ب��االب��ت��س��ام ت��اري��خ��ك ، ق��ص��ص��ك ، 
كلماتك ، مالمحك ، مالبسك   نبرات 
صوتك ، وجعك ، تعبك ، شكواك هي 
أشياء تخصني وحدي ، مأهولة بك 
أنا حتى الوجع ، حتى ظلك المرسوم 
على جدران غرف بيتنا ظل يسكنني 
إلى هذه اللحظة  ، ال أدري بالتحديد 
عدد المرات التي غضبت فيها مني 
ولكنني ال أتذكر مرة واحدة غضبت 
فيها منك أبداً  ، قاٍس أن تبقى على 
الضفة األخرى النائية  بدوني وقاٍس 
في  الرحيمة  األي��ام  ه��ذه  أعيش  أن 

رمضان بدونك .

مساحة حب خاص!

اآلن قرب شاطئ وادي السهل ..غربي طبرق 
ابني جمال وماء البئر .. صحبة حفيداتي هند 

و شهد و شكران و علياء و هاجر.. 
كل  السماء...  بماء  المساء  القهوة هذا  و  الشاهي 

العام و أنتم بخير أحبائي.
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في  المشاركين  الالعبين  أعمار  القدم  لكرة  الليبي  االت��ح��اد  .ح��دد 
للموسم  األواس���ط(   - اآلم��ال   - )البراعم  السنية  الفئات  مسابقات 
الرياضية  المسابقات  بالئحة  المعتمدة   2018-2017 الرياضي 
العامة . ونص القرار على أن تضم مسابقات فئة البراعم تحت 15 سنة 
مواليد 2004-2005-2006، وتضم مسابقات فئة اآلمال تحت 17 
سنة مواليد 2002-2003، فيما تضم مسابقة فئة األواسط مواليد 

. 2001-2000 1999-
القدم رقم 31  الليبي لكرة  إدارة االتحاد   جاء ذلك في قرار مجلس 
لسنة 2017 بشأن تحديد األعمار لمسابقات الفئات السنية ، الصادر 

يوم الخميس الماضي ال� 25 من شهر مايو الجاري بطرابلس .

 

ي������وص������ف ح����ك����ام 
"قضاة  بأنهم  الكرة 
وشبه   ، ال��م��الع��ب" 
ال��ح��ك��م  ب��ال��ق��اض��ي 
داخ�������ل ال��م��ح��ك��م��ة 
ال����ذي ي��ك��ون ع���ادالً 
ون��زي��ه��اً ف��ي إص��دار 
الحكم حتى ال يظلم 

هناك  الخضراء  المالعب  وفي   .. أحدا 
اتخاذ  في  ج��رأة  يمتلكون  الحكام  بعض 
ومقتضيات  يتماشى  بما  القرارالحكيم 
داخ��ل  الصحيحة  التحكيمية  ال��ح��ل��ول 
المالعب ، وهذه أهم الصفات المطلوب 
عن  يبحث  ال���ذي  الحكم  ل��دى  ت��وف��ره��ا 
 ، وال��ن��ج��اح   ، المنافسين  بين  ال��ع��دال��ة 
وال��ش��ج��اع��ة ، وس��رع��ة ات��خ��اذ ال��ق��رار،  
واللياقة البدنية  التي تمكنه من المتابعة 
، والتنقل في كل أنحاء الملعب بمساحته 
الكاملة ، من بداية المباراة حتى نهايتها 
بعين  ال��رؤي��ة  زاوي��ة  إل��ى   ، النظر  ليملك 
 ، الصحيح  القرار  يتخذ  تجعله  شمولية 
والمقنع ألنه قريب من المكان الذي وقع 
فيه الخطأ، وعلى من وقع ، وممن وقع ، 
وهذه إحدى الصفات الممتازة التي ينفرد 
بها بعض حكام الكرة ، وقد نرى "لألسف" 
ح��ك��ام��اً ج��ب��ن��اء ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ات��خ��اذ 
يبتعدون عن  ، وبذلك  الرادعة  القرارات 
إيجاد العدالة والمساواة وخلق جو المتعة 
بالقضاء على كل المخالفات المؤذية التي 
التي  الرياضية  والممارسة  الفن  تقتل 
يأتي من أجلها ذلك الجمهور إلى الملعب 
وأنا  النظيف،  باللعب  والتمتع  للمشاهدة 
كصحفي رياضي ، ومتابع لمباريات الكرة 
المحلية ، أشاهد من عطاء بعض الحكام 
والضعف    ، والجبن   ، بالتخاذل  يتسمون 
وكيف   ، بقدميه  يفكر  بعضهم  ف��ت��رى 
يهرب من المواقف التي تتطلب الشجاعة 
للمتابع  ليتضح  الحاسم  بالقرار  والقوة 
أوالمشاهد ، أن ممارسة التحكيم تحتاج 
إلى من يملك المؤهالت العلمية ، والفنية 
إليه  يشار  حكماً  يكون  لكي  والبدنية    ،
التحكيم  مجال  نجد  أننا  غير   ، بالبنان 
رياضياً  ليس  كل من  أحياناً  إليه  ينتسب 
، أو من ال يجد مجاالً لممارسة الرياضة 
إلى قليل ممن على القوائم التحكيمية ، 
الوقت  ، وفي نفس  الكرة  التابعة التحاد 
هناك بعض من سجلوا نجاحات داخلية 
حكام  مستوى  إل��ى  ووصلوا   ، وخارجية 
وأثبتوا   ، ال��دول��ي��ة  القائمة  ف��ي  النخبة 
الرياضية  المناسبات  أكثر  في  قدرتهم 
في  تقام  التي   المباريات   تلك  س��واء   ،
المسابقات المحلية أو تلك التي تقام على 
وبالتالي   .. واألفريقي  العربي  المستوى 
ويكون  نفسه  من  يطور  أن  الحكم  فعلى 
متابعا لكل ماهو جديد في مجاله ، كما 
على  المحافظة  اعتباره  في  دائما  يضع 
لياقته البدنية ، ليكون بذلك أكثر جاهزية 
داخل الملعب ، ليمنح درجات عالية من 
القدرة  ستمنحه  المباريات  مراقبي  قبل 

على الوصول إلى المراتب المتقدمة .

من ميتلك اجلرأة  ؟
ـن

نـي
إثـ

ل 
ك

اتحاد الكرة يحدد أعمار الالعبين 
لمسابقات الفئات السنية 

التمهيدية حول  القدم  كرة  دورة مدربي  باختتام  األولمبية بطرابلس  األكاديمية  بمقر  احتفل   
أساسيات كرة القدم من أجل الحصول على الرخصة التدريبية من الفئة d التى أقيمت بإشراف 

المكتب التعليمي باالتحاد الليبى لكرة القدم .
 وشمل برنامج الدورة جوانب نظرية وأخرى عملية وتطبيقية بمشاركة 44 مدربا من مختلف 

مناطق ليبيا. 
المعتمدة   c للتقدم للحصول على الرخصة التمهيدية إلعداد الحاصلين عليها  الدورة  وتأتي 

من االتحاد األفريقى "الكاف" كشرط أساسي للدخول في مثل هذه الدورات في المستقبل. 
وأشرف على برنامج المحاضرات عدد من أبرز المحاضرين باالتحاد الليبي لكرة القدم منهم 

فرحات سالم ، على شناق ، ومحمد الفقيه .

تأهيل 44 مدربا للحصول على الرخصة "سي" 

ت����وج ال���الع���ب ال���دول���ي 
ال��ل��ي��ب��ي ال���م���ح���ت���رف " 
م��ح��م��د م��ن��ي��ر " الع��ب 
لكرة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
كأس  بطولة  بلقب  القدم 
صربيا للموسم الرياضي 
وذلك   ،  2017-2016
بعد فوز فريقه " بارتيزان 
بلجراد " السبت الماضي 
 " ريد ستار   " فريق  على 
ال  مقابل  ه��دف  بنتيجة 
شي في المباراة النهائية   
المحترف  يحقق  وب��ه��ذا 
المنير"  محمد   " الليبي 

الثنائية  التشكيلة األساسية  المباراة ضمن  الذي شارك بكامل زمن 
)الدوري الممتاز والكأس( مع فريقه " بارتيزان بلجراد " هذا الموسم 
. يشار إلى أن " محمد المنير " سبق وأن فاز بكأس صربيا للموسم 
 .  " ياغودينا   " بفريق  العبا  كان  عندما  الرياضي 2013-2012، 
" صاحب  بلجراد  بارتيزان   " الليبي مع فريقه  المحترف  وسيشارك 

المركز األول في تصفيات دوري أبطال أوروبا الموسم القادم .

فريقه  م��ع  ي��ت��وج   " م��ن��ي��ر  م��ح��م��د   "
الصربي ببطولة الدوري والكأس 

األفريقي  االت��ح��اد  ح��دد 
الثاني  ي��وم  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
موعدا  المقبل  يونيو  من 
طرابلس  أه��ل��ي  ل��م��ب��اراة 
يونايتد"  "ك��اب��س  وف��ري��ق 
ستقام  والتي  الزيمبابوي 
هراري  العاصمة  بملعب 
ف����ي ال���ج���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  للمجموعة 
أفريقيا.  أب��ط��ال  دوري 
وق������د ك���ل���ف االت����ح����اد 
" طاقم  كاف   " األفريقي 
يتكون  كينيا  م��ن  تحكيم 
م����ن ال���ح���ك���م "داف���ي���س 
أم�����وف�����و" ح���ك���م وس���ط 

والمساعدين "جلبرت تشيروت" و"جوشا أنشيال". 
مباراة  أن حكم  "دافيس"  الكيني  للحكم  وقد سبق 
ليبيا وتونس في تصفيات كأس العالم التي أقيمت 
أشهر  ثالثة  لمدة  إيقاف  بحقه  وصدر  بالجزائر، 
من لجنة العقوبات باالتحاد األفريقي على خلفية 

هذه المباراة بعد أن ألغى هدفا صحيحا للمنتخب 
الوطني سجله "أنيس سلتو" ولم يحتسب ركلة جزاء 
بن  "أحمد  الالعب  عرقلة  إث��ر  الوطني  للمنتخب 
للمنتخب  الفوز  أتاح  ما  الجزاء  منطقة  في  علي" 

التونسي بهدف دون مقابل.

تحديد موعد لقاء األهلي طرابلس و كابس يونايتد 
الزيمبابوي 

الكويت  دولة  إلى  الخماسية  القدم  لكرة  االتحاد   فريق  بعثة  وصلت 
وذلك  األردنيه  بالمملكة  علياء  الملكه  بمطار  م��روراً  الماضي  األحد 

للمشاركه ببطولة الروضان الرمضانية في نسختها 38 .
 وتعد هذه المشاركة هي الژولى لفريق االتحاد في منافسات البطولة  
والتي انطلقت منافساتها في أول رمضان المبارك وتستمر حتى 28 
الكبار،  مستوى  على  فريقا   36 بمشاركة  منه، 

و64 لفئة البراعم. 
الخماسية  ال��ق��دم  ك��رة  مدير  وك��ان 
قد  العابد"  "ط��ه  االت��ح��اد  بفريق 
صحفية  ب��ت��ص��ري��ح��ات  أدل����ى 
ق�����دم م����ن خ���الل���ه���ا ال��ش��ك��ر 
ل��ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة 
الفرصة  إلتاحتها  الروضان، 
المنافسات،  لخوض  لفريقه 
العالم  نجوم  مع  واالحتكاك 
ال��ص��االت، موضحاً  ك��رة  ف��ي 
أن���ه���ا ف���رص���ة ل��ف��ري��ق��ه ق��ب��ل 
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ب��ط��ول��ة ش��م��ال 

أفريقيا في أغسطس المقبل.

خماسيات االتحاد تشارك ببطولة في 
الكويت

 أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ، السيد 
"جالل الدامجة" ، أن تجمع العبي المنتخب سيكون 
يوم اإلثنين المقبل وصباح الثالثاء المقبل، ومن ثم 
لكرة  األفريقي  االتحاد  القاهرة.وكان  إلى  السفر 
موعًدا  المقبل،  يونيو   9 الجمعة  حدد  قد  القدم، 
جديًدا إلقامة مباراة المنتخب الليبي أمام منافسة 
بالعاصمة  بتروسبورت،  ملعب  أرضية  على  سيشل 
لتصفيات  األولى  الجولة  القاهرة، ضمن  المصرية 
لنهائيات كأس األمم  المؤهلة  الخامسة  المجموعة 
من   11 من  ب��دالً   ،2019 بالكاميرون  األفريقية 
تصريحات  ف��ي  ال��م��درب  ال��ش��ه��ر.وأوض��ح  ن��ف��س 
صحفية " أن المنتخب سيدخل في معسكر قصير 
في مصر، سيلعب خالله لقاًء وديا ومن ثم سيالقي 
منتخب سيشل وعن قائمة الفريق، قال إن األسماء 
مثل  جدد  بالعبين  االستعانة  وكانت  اختيارها  تم 
"سفيان بن عمران"، و"محمد الترهوني" ، و"أحمد 
االختيار صعب خاصة  أن  إلى  " مشيراً  المقصبي 

في ظل عدم انطالق مسابقة الدوري الممتاز .
وكان الدامجة قد أعلن خالل األيام الماضية قائمة 

المنتخب ،وجاءت كالتالي:
عبدالسالم،  نشنوش،  محمد  ال��م��رم��ى:  ح��راس��ة 

أمسلم ومفتاح الدرسي.
الدفاع: المعتصم بالله صبو، سند الورفلي ، أسامة 
اشطيبه، أحمد التربي ، أحمد شلبي ،طارق الجمل  

وعبد الرحمن العمامي.
المنير  محمد  ال��ت��ره��ون��ي،  محمد  ال��وس��ط:  خ��ط 
والمعتصم بالله المصراتي ، أحمد بن علي ، فيصل 
 ، العجيل  إبراهيم   ، عمران  بن  سفيان   ، البدري 
الطبال   ، محمد  الزليتني  ، يحيى  المصري  حمدو 

، مؤيد الالفي.
الهجوم: محمد زعبية ، أنيس سلتو وأكرم الزوي.

 واختتم الدامجة تصريحاته قائالً: " رغم ظروفنا 
دوري سندافع على حظوظنا  الصعبه وعدم وجود 
الموعد،  في  الفريق  وسيكون  الله،  بعون  قوة  بكل 
ف��ق��ط وسنحقق  وال���دع���م  وق��ل��ي��ل م��ن االه��ت��م��ام 
المنتخب  .ويلعب  تعالى"  ال��ل��ه  ب���إذن  المستحيل 
منتخبات  رفقة  الخامسة  المجموعة  في  الوطني 

نيجيريا وجنوب أفريقيا وسيشل.

": " الداجمة 
   اختيارتنا صعبة .. لكن سندافع عن حظوظنا في التأهل 
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عبد الرحمن جماعة 

 الحقيقة ال ُتوجد عارية، واإلنسان 
ال ُيمكنه أن يتعرى حتى أمام نفسه، 
أك��ب��ر مصنع  ال��ب��ش��ري��ة  ف��ال��ن��ف��س 

لألغطية واألغلفة والقشور.
والمجانين الذين نراهم يجوبون الشوارع هم أناس دفعهم 
ومواجهتها  نفوسهم،  أغلفة  تحت  م��ا  ل��رؤي��ة  فضولهم 

بحقيقتها.
إما  تقود  ما  غالباً  ثيابها  من  النفس  تجريد  محاولة  إن 
تقبلوا  الذين  هم  وقليل  االنتحار،  إلى  وإما  الجنون،  إلى 

الصدمة فصاروا حكماء زمانهم.
إن قدرة النفس على نسج األغلفة ال تكمن في جعل هذه 
األغلفة عدة طبقات فحسب، بل في جعل هذه الطبقات 
ب��درج��ة يصعب  غ��ال��ب��اً مخفية وغ��ي��ر م��رئ��ي��ة، وم��م��وه��ة 

اكتشافها.
يمكنك أن تقرأ ذلك في حديثنا عن أنفسنا: “أنا عندي 
الحق حق”، “أنا ال أجامل في الحق”، “أنا أقول لألعور 
أعور في عينه”، ” أكبر عيوبي الطيبة الزائدة” إلى آخر 
وقاطني  أنفسنا،  سكان  نحن  نمضغها  التي  الشعارات 

ذواتنا!
هي  بل  اآلخ��ري��ن،  لخداع  معدة  ليست  الشعارات  وه��ذه 
عن  بنفسها  بها  لتدافع  النفس  تخترعها  دفاعية  وسائل 
نفسها أمام نفسها، ولتجعل اإلنسان أكثر توازناً، وليستمر 
في حياته الدودية كرقم، ولتمكنه من التعكز على نفسه 
بعناية،  له  المرسوم  الطريق  آخ��ر  إل��ى  ليصل  العرجاء 
النسخة  نفسها  تظن  آالف النسخ  عن  مكررة  كنسخة 

الوحيدة والفريدة!
مثال آخر..

اقرأ أي كتاب سيرة ذاتية ألي شخصية عربية، ثم اقرأ 
سيرة ذاتية لشخصية غربية، وستالحظ اآلتي:

سيرة العربي من أول سطر حتى آخر سطر، أو منذ والدته 
مترابطة  سلسلة  ستجدها  لسيرته،  كتابته  تاريخ  حتى 
لذرة  فيها  وج��ود  وال  واألمجاد،  البطوالت  من  الحلقات 
فشل أو إخفاق أو تعثر أو هزيمة أو تراجع أو نكوص أو 
تخاذل أو ُجبن، واألدهى من كل ذلك أن شخصه الكريم 
المثالب،  النقائص، خاٍل من  العيوب، منزه عن  ُمبرأ من 

مجرد من كل سوء، وكأنه ُخلق بمشيئته.
قريبة  أنها  فيها  ُيقال  ما  فأقل  الغربي  سيرة  عن  أم��ا   

من الواقع، بعيدة عن الخيال.
وهذا ال يعني الجزم بأن الغربيين ال يكذبون في سيرهم، 
لكنهم حتى وإن كذبوا؛ فإن كذبهم من النوع الذي يحترم 

عقل القارئ، وال يستهين بمداركه وقدراته.
يتعمدون  العرب  السير  أن أصحاب  يعني  ال  أيضاً  وهذا 
أنفسهم،  على  يكذبون  إنهم  ب��ل  ال��ق��ارئ،  على  ال��ك��ذب 
كلمة  كل  وفي  قالوه،  ح��رٍف  كل  في  أنفسهم  وُيصدقون 
كتبوها فالمرء يتلبس بأقاويله لباساً تلو اللباس، ويتغلف 
بشعاراته شعاراً إثر الشعار، ويتدثر بطبقات ظنونه طبقة 

فوق طبقة.
ثم ينسج شخصيته وُيركز ذاته ويبني عالقاته على ذلك 
الركام من الظنون، فتصبح ذاته معلقة بها، مشدودة إليها، 
النهار،  انهارت  ولو  لسقط،  سقطت  فلو  عليها.  مرتكزة 
حتى تصير أية محاولة للتعري أو التجرد هي أيضاً خدعة 

من ُخدع النفس، وحيلة من حيلها، ولعبة من أالعيبها.
أيها اإلنسان.. لكي تكتسي ثياباً جديدة نظيفة؛ عليك أن 

تخلع ثيابك القديمة، وتتعرى تماماً!
ه ُقّضة ُقّضة،وُتفككه  ولكي ُتصلح جهازاً ما؛ عليك أن تقَضّ

قطعة قطعة!
ولكي ُتنظف بيتك؛ عليك أن تقتنع بأنه متسخ!

ولكي ُتعالج مرضك؛ عليك أن تعترف – على األقل أمام 
طبيبك – أنك مريض!

وإن  ع��الج��ه،  خ��ط��وات  أول  ه��و  ال��م��رض  تشخيص  إن 
الصراحة هي الفراش الوثير الذي يستريح عليه اإلنسان 
الشفافية  وإن  ذاته،  والمنسجم مع  نفسه،  المتصالح مع 
هي أهم شرط من شروط وضوح الرؤية وجالء األبصار!

أيها الناس!
الكشف الكشف، والوضوح الوضوح، والصراحة الصراحة، 
فكل لحظة إغفاءة هي مسافات تضيع، وكل ساعة غفلة 
ال ُيجدي معها ترقيع، وكل يوٍم يمُرّ ال يقبل الترجيع، فمن 
كذب فإنما يكذب على نفسه، ومن غَشّ فإنما يغش ذاته، 
ومن دَسّ دسيسة فسيظهرها منقار طير أو حافر حافر!

 أيها الليبيون!
أن  لتنجحوا، فإنكم ال يمكن  لتفلحوا، وصارحوا  كاشفوا 
تكونوا أنتم حتى تعرفوا من أنتم، وال ُيمكنكم أن تعرفوا 
من أنتم حتى تتجردوا من أوهامكم وظنونكم، وال ُيمكنكم 
أن تتجردوا من أوهامكم وظنونكم حتى تكونوا مستعدين 

لتقبل اإلجابة الصادمة على سؤال: )من أنتم؟!(.

من أنتم ؟!
سالم البرغوثي

قاطرة قطر... الوجهة والمصير
 ك��ن��ت ق���د ش���رع���ت ف���ي ك��ت��اب��ة 
التصريحات  ق��ب��ل  ه���ذا  م��ق��ال��ي 
المخالفة  أمير قطر  أطلقها  التي 
ل���ت���وج���ه���ات م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون 
وحزب  بإيران  المتعلقة  الخليجي 
بعد قمة  الله وحماس وإسرائيل  
أحد  الدوحة  تعد  والتي  الرياض 
الركائز األساسية لهذه المنظومة 

الخليجية 
ليس من الصعوبة تقييم السياسة 

القطرية .
ذات  الغنية  الصغيرة  ف��اإلم��ارة 
وصفها  والتي  الضخمة  ال��م��وارد 
الساعد  محمد  السعودي  الكاتب 
ت��راب��ي خ��ارج  ن��ت��وء  م��ج��رد  بأنها 
غاز  وأنبوب  العربية  الجزيرة  من 
أمريكية  وقاعدة  إعالمية  وقناة 
ل��ألخ��وان  ومستوطنة  مستأجرة 
بحاجة  بأنها  تشعر  المسلمين 
إلى حماية من عدو التعرفه ومن 

أطماع مجهولة الهوية.
للسياسة  استراتيجي  بعد  مامن 
الخوف  ه��اج��س  س��وى  القطرية 
إبعاد  على  سياستها  بنت  لذلك 
إلى  المعركة  ونقل  عنها  الخطر 
م��ن��اط��ق أخ����رى ي��م��ك��ن إح��داث��ه��ا 
بالمال الوفير الذي يمكن تعويضه 
وإن  الطاقة  مصادر  من  بسهولة 
بهذا  السياسية  رهاناتها  ب��دت 

المسلك أقرب لواقعها الجغرافي 
صغيرة  دويلة  كونها  واالقتصادي 
ذاته  الوقت  في  للحماية  بحاجة 
أنتج  المجنون هذا  اندفاعها  فإن 

لها عدوات كثيرة.
فدعمت قوى الشر من الجماعات 
اإلرهابية وأحزاب دينية وحركات 
انفصالية وقبائل وتيارات سياسية 
من جبال تورا بورا في افغانستان 
وسوريا  واليمن  ب��ال��ع��راق  م���رورا 
وصوال  وسيناء  والجزائر  وتونس 
إلى مالي جنوب الصحراء لتتحول 
الدوحة إلى مقاول بالباطن لبعض 

الدول الغربية.
ق����ررت   2014 م�������ارس  ف����ي 
والبحرين  واإلم����ارات  السعودية 
بعد  الدوحة  من  سفرائها  سحب 
فشل كافة الجهود في إقناع قطر 
تكفل  التي  بالمباديء  ب��االل��ت��زام 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
الخليجي  التعاون  مجلس  ل��دول 
لكن سرعان ماعادت الدوحة إلى 
الحضن الخليجي بعد تعهدات من 

أمير قطر .
ال��ق��اط��رة ال��ق��ط��ري��ة ال��م��ت��ج��ول��ة 
ورابعة  ف��ور  ودار  حلب  أزق��ة  في 
ال��ع��دوي��ة وغ����زة وح�����ارة ح��ري��ك 
وطرابلس تحمل المال للسياسيين 
واإلع���الم���ي���ي���ن وال��م��ف��خ��خ��ات 

مراكز  مسمى  تحت  للجهاديين 
العالم  ف��ي  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  دع���م 
بآمان  طريقها  تكمل  لن  العربي 
مجرد  بساطة  بكل  فهي  وس��الم 

قاطرة ربانها ليس في الدوحة.
العالم  ف��ي  السياسية  المراصد 
تعرف من يحرك القاطرة المليئة 
ولمصلحة  والمتفجرات  بالذهب 

من؟ وأين وجهتها؟
اإلمارة الصغيرة العائمة على بحر 
من النفط والغاز والتي ال يتجاوز 
شبرا  سكان  ع��دد  سكانها  ع��دد 
إعالمية  شبكة  تدير  القاهرة  في 
في  االس��ت��ق��رار  لزعزعة  ضخمة 
أزماتها  من  الخروج  تحاول  دول 
التنمية  قطار  وركوب  االقتصادية 
الوطنية  بسيادتها  االحتفاظ  أو 

بعيدا عن االمالءات الخارجية.
ف��ال��ت��دخ��ل ال��ق��ط��ري ف��ي س��وري��ا 
للقيادة  وطني  لموقف  نتيجة  كان 
مرور  بمنع  سوريا  في  السياسية 
القطري  ال��غ��از  أن��ب��وب  م��ش��روع 
تركيا  إلى  السورية  األراض��ي  من 
ومنه إلى أوروبا لضرب االقتصاد 
تصدير  على  المعتمد  ال��روس��ي 
والمستخدم  أوروب����ا  إل���ى  ال��غ��از 
االتحاد  على  ضغط  كورقة  أيضا 

األوروبي .
كما وأن قاعدتي السيلية والعيديد 

اس��ت��خ��دم��ت��ا 
الس���ت���ه���داف 
ال���������ع���������راق 

وه��زي��م��ة ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي في 
حرب الخليج الثانية.

أنهم األحق  القطريون  لذلك يرى 
الرياض  ب��دل  القمة  باستضافة 
جليلة  خ��دم��ات  م��ن  ل��م��اق��دم��وه 

لألمريكيين واإلسرائليين .
فجاء الرد القطري على تهميشهم 
م��غ��اي��را ل��ك��ل ال��ت��وق��ع��ات م��غ��ازال 
وحزب  حماس  وحركة  االيرانيين 
لن  ال���غ���زل  ه���ذا  ك���ان  وإن  ال��ل��ه 
ال��ذي��ن  االي��ران��ي��ي��ن  ع��ل��ى  ينطلي 
القطري  ال����دور  ج��ي��دا  ي��درك��ون 
المشبوه بالرغم من أنه يصب في 

مصلحتهم في مكان ما.
ل���ل���دوح���ة ح���س���اب���ات خ��اط��ئ��ة 
دون  محسوبة  غير  وان��دف��اع��ات 
ال��ن��ظ��ر إل����ى م��ح��ي��ط��ه��ا ال��ع��رب��ي 

والخليجي واالقليمي .
الجميع  عنها  سيتخلى  ي��وم  ذات 
فيهم  ب��م��ن  الجميع  وسيعاقبها 
تحتضنهم  ال���ت���ي  ال���ج���م���اع���ات 
بالمال  اشترتهم  والذين  بالدوحة 

وحمتهم من المطاردة
الخليجي  محيطها  أن  واع��ت��ق��د 
بتصرفاتها  ذرع��ا  قد ض��اق  ذات��ه 

واندفاعاتها نحو الهاوية .

 الفنانة التشكيلة حميدة صقر

وال��ص��راع��ات  السياسية  ال��ظ��روف  م��ن  ب��ال��رغ��م    
على  السلبية  وآث��اره��ا  ليبيا  تشهدها  التي  الحالية 
نفس المواطنين، فإن الفنان التشكيلي وبشكل خاص 
نالحظ نمو وترعرع وتقدم كبير للوحاته التشكيلية ، 
الفنان في  التي ال ترضي استحسان  فهذه الظروف 
العيش فيها، إال أنها قد أتاحت له براحا واسعا من 
أعمال  أغلب  في  واضحا  ظهر  ال��ذي  والتوتر  القلق 
الفنانين الليبيين، فكان القلق والتوتر واألمل والترقب 

واالنتظار موضوعها.
ودون خوف  حرية  بكل  مواضيعه  تناول  قد  فنجده   
العرض  مستوى  تدني  من  فبالرغم  تذكر،  قيود  أو 
اتخذ  الفنانين قد  أنه نجد أغلب  وبشكل واضح إال 
أو  بيته  ج��دران  على  بوضعة  واكتفى  لنفسه  العمل 
الفنان  ليكتفي  ال��ج��دران  حبيس  وظ��ل  مرسمه  في 
بإنتاج  فن خالص للفن في حد ذاته دون مراعاة أي 
مصدر  هي  أحاسيسه  فقط  سياسي،  أو  فني  تيار 
العمل،  المتلقي القتناء  إلهامه، ودون مراعاة إرضاء 
بل همه كله هو استخراج ما يثقل كاهله على سطح ما 
أو خامة ما حتى يريح عقلة الباطن ويرضي نفسه بما 
أنتج من إبداع من أعماقه ويرى نفسه فيه في نهاية 

فنالحظ  المطاف، 
أعمال الفنانين في 
هذه المرحلة تزداد 
ن��ض��ج��ا ف��ب��ال��رغ��م 
سابقاً  ذكرنا  وكما 
م���ن ق��ل��ة ال��ع��رض 
أغلب  نجد  أننا  إال 

وسائل  طريق  عن  أعمالهم  لنشر  اتجهوا  الفنانين 
و  التواصل االجتماعي، مما نالحظ، ظهور مدارس 

للحركة  زاهر  بمستقبل  تبشر  فنية حديثة  اتجاهات 
التشكيلية في ليبيا، كما حدث للفنون العالم التي لم 
تزدهر إال في أجواء متوترة من الحروب والصراعات 
والنزاعات التي ال  تزال خالدة إلى وقتنا هذا، يعني 
 هذا أن الفن ينمو لبعض الفنانين في خضم الحروب 
والظروف المؤلمة مما يساعد على إنتاج أو ظهور فن 
بل  فقط  جمالياته  بإرضاء  الواقع  يساير  ال  حقيقي 
بالتعايش وباستغالل هذه الظروف وهذه المرحلة في 
أعمال سيكون لها قيمة كبيرة في المستقبل، وبالرغم 
خلجات  عن  التعبير  في  الفنانين  بعض  انشغال  من 

أنفسهم.
 إال أن نجد البعض اآلخر من الفنانين عزوفهم عن 
المرحلة  ه��ذه  في  وابتعد  ألوانهم  جفت  فقد  الفن 
اآلمنه  الحياة  يحب  ألنه  نظرا  هوايته  ممارسة  على 
الهادئة ولم يستغل هذه الفرصة في التعبير فكانت 

كالصدمة التي عملت على توقف كل شيء.
 فهذا النوع من الفنانين.

 يرغب في التعبير عن الجمال والحياة المستقرة فال 
يعني هذا أن النوع األول من الفنانين يفضل العيش 
في هذه الظروف الصعبة ولكن فقط كان هو األقوى 
في تحدي الواقع والتعبير عنه بشكل حر ومستقل، 
جديدا  اتجاها  يأخذ  ليبيا  في  الفن  نجد  فبذلك 
تغليف  دون  التعبير  في  والصدق  الجمال  فيه  نرى 
بأعمال  تقلباتها وسرد جميل  بكل  للواقع  و محاكاة 
أكثر من رائعة سيخلدها التاريخ ال يمكن تكرارها في 

وقت آخر نكون ننعم فيه باألمن والسالم .

 )ترعرع ونمو الفن التشكيلي الليبي المعاصر في الصراع(


