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

حديث األحد...

 " المتجددة  القديمة   " الكهرباء  أزمة 
بدأت كعادتها تشيح عن وجهها مع إطاللة 
ف��ص��ل ال��ص��ي��ف وب�����دأت ف��ص��ول م��ع��ان��اة 
إلى  لتضاف  وب��ق��وة  تعود  منها  ال��م��واط��ن 
فصول أخرى كثيرة ومتنوعة من المعاناة . 
الليبي  الجنوب  أن  فيه  شك  ال  ومما 
شبكة  انهيار  ثمن  مضاعف  بشكل  يدفع 
أعباءها  ويتحمل  ليبيا  عموم  في  الكهرباء 
أكثر من أي مواطن في أي مكان آخر من 

ليبيا . 
ارت��ف��اع  ف��ي  أوالً  يتمثل  ذل��ك  وس��ب��ب 
الجنوب  في  كبير  بشكل  الحرارة  درج��ات 
أو  الكهرباء  شركة  إمكانيات  ضعف  وفي 
انعدامها في المنطقة الجنوبية ناهيك عن 
لها  تعرضت  التي  والسرقة  النهب  أعمال 
الجنوبية  المنطقة  في  الكهرباء  محطات 
وال���ت���ي ل���م ت��س��ت��ث��ن��ي األب������راج واألع���م���دة 
واألسالك وغير ذلك من معدات ومحطات 

وسيارات مملوكة لشركة الكهرباء . 
وهنا وجب السؤال عن محطة أوباري 
الحلول  أق���رب  أح��د  تمثل  ال��ت��ي  ال��غ��ازي��ة 
الجنوبية  المنطقة  في  الكهرباء  لمشكلة 
وعن سبب توقف العمل بها ونسبة اإلنجاز 
التي توقفت عندها وعن موانع استكمالها 

من حيث توقفت ! 
المتعاقبة  الحكومات  تفلح  لم  ولماذا 
رغم  المحطة  بهذه  العمل  استكمال  ف��ي 
الميزانيات  ورغ���م  تمثلها  ال��ت��ي  األهمية 
السنوات  خالل  ضخها  تم  التي  الضخمة 

الخمس الماضية ؟؟ 
ن��س��ب��ة اإلن���ج���از ف��ي م��ح��ط��ة أوب����اري 
حال  في  أن��ه  أي   98% إل��ى  تصل  الغازية 
استئناف العمل بها لن تستغرق وقتاً طويالً 
وما ينقصها هو إرادة وعزيمة حقيقية من 
المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية لجعل 
في  وبالتالي  أوص��ال��ه��ا  ف��ي  ت��دب  الحياة 

أوصال المنطقة الجنوبية ككل . 
ال���ج���ن���وب م���ن محطة  ن�����واب  ف���أي���ن 
؟؟  بوجودها  علم  على  هم  وه��ل  أوب���اري؟ 
على  العملي  التحرك  من  البلديات  وأي��ن 
الجهات  على  الضغط  أج��ل  م��ن  األرض 
ذات االختصاص الستكمال إنجاز المحطة 
من  المدني  المجتمع  منظمات  وأي��ن  ؟؟ 
ممارسة الضغط المجتمعي من أجل وضع 

حد لمعاناة المواطن ؟

الحرس البلدي يحدد تسعيرة لرغيف الخبز ببنغازي

! م������ع������ه������ا  ي���������ع���������وي  ال  م����������ن  ت�������ف�������ت�������رس  4ال������������ذئ������������اب 
تخريج دفعة جديدة من الشرطة بسبها

■ خّرجت مديرية األمن الوطني بسبها مايقارب 
من سبعمائة شرطي، كانوا قد تدربوا في مركز تدريب 
حفل  في  وش��ارك  أشهر.  ثالثة  من  ألكثر  الشرطة 
التخريج عدد من المسئولين األمنيين في سبها ومدير 
مديرية األمن الوطني، وحكماء وأعيان من المنطقة، 
المتخرجين،  الطلبة  لكراديس  عرض  الحفل  تضمن 

بعدها كّرم المفوقين منهم وأدوا قسم الواجب. 
بشر  محمد  الوطني  األم��ن  مديرية  مدير  وق��ال 
دفعة  ثالث  تعتبر  تخرجت  التي  الدفعة  إن  لفسانيا، 
خريجين  هم  مائتين  من  أكثر  ومنهم  سنتين،  خالل 
منتسبين لجهاز مكافحة الجريمة التابع إلدارة البحث 
الجنائي. وأضاف بشر إن هوالء سيكونون نواة للخطة 
لحماية  تنفيذها  على  المديرية  تزمع  التي  األمنية 

موضحا  رمضان،  من  بداية  شوارعها  وتأمين  سبها 
أن المتخرجين سيتم منذ الغد توزيعهم على النقاط 

والتمركزات األمنية ليباشروا عملهم.
كوكني  يوسف  المتدربين  احد  يقول  جهته  من   
عمليات  على  علمية  ب��ط��رق  ت��درب��وا  إن��ه��م  لفسانيا 
المختنقات  وضبط  المجرمين،  ومالحقة  المداهمة 
مع  المباشر  والتعامل  السيارات  وتفتيش  المرورية 
المدنيين في أوقات األزمات، ويأمل يوسف أن يتمكن 
من حماية المدينة إذا ماتوفرت االمكانيات المناسبة 

حسب وصفه. 
يذكر أن مديرية األمن الوطني كانت قد خّرجت 
أكثر من سبعمائة متدرب في جهاز الشرطة منتصف 

نوفمبر الماضي بحسب بشر.

محطة أوباري الغازية
 أقرب الحلول ألزمة الكهرباء 

ع��زوف  م��ن  الليبية  ال��ص��ح��ف  م��ع��ظ��م  ت��ش��ك��و   ■
صحفية  لقاءات  إج��راء  بعد  التصوير  عن  المواطنين 
الليبية ضعيفة  الصحافة  في  الصورة  جعل  مما  معهم 
الحالي  موضعه  في  الليبي  اإلع��الم  أصبح  فهل  للغاية 
وواضحة  م��دروس��ة  ولخطة  التحسين  لبعض  يحتاج 
في  المنشورة  المادة  عن  الصورة  غياب  عيب  لتغطية 
اإلط��ار في  ه��ذا  ع��دة تطرح في  ت��س��اؤالت  الصحف. 
ظل  في  انتقامية  أفعال  من  الساحة  تشهده  ما  خضم 
غياب الحقيقة أصبح اإلعالم الحقيقي ممثال في قلة 
من اإلعالميين الحقيقيين الذين الزالوا يسعون لتحقيق 

رسالتهم السامية التي تهدف لصالح الوطن والمواطن 
فهل سنرى إعالماً مكمم األفواه بعد هذه األعمال غير 
اإلنسانية؟ أم أن اإلعالم واإلعالميين سيصمدون؟ هل 

أصبحت حرية اإلعالم محظ أمنية ؟
أغلب المواطنين وحتى بعض الشخصيات الثقافية 
بغياب  فتتالشى  ص��وره��م،  نشر  يرفضون  م��ا  غالبا 
على  الليبي  ال��م��واط��ن  عقدها  ال��ت��ي  اآلم���ال  ال��ص��ورة 
اإلعالم وخاصة بعد الثورة اإلعالمية الكبيرة والظهور 
الساحة  على  اإلعالمية  الوسائل  من  للعديد  المفاجئ 
ولكن على ما يبدو أن كثرتها ومع غياب االستراتيجية 

يعد  فلم  المواطن  رضا  ينل  لم  أكثرها  لدى  الواضحة 
لدى الجمهور ثقة في نشر أسمائهم وصورهم حرصا 
وحذرا على حياتهم فكما تعلمون أن الدم الليبي أصبح 

رخيصا جدا.
الخبر  قبل  الصور  مهام  أن  ترى  فسانيا  صحفية 
نشرها  يتم  التي  اإلعالمية  للمادة  نجاح  فالصورة هي 
وما واجهناه في الكثير من استطالعاتنا وتحقيقاتنا إننا 
أي استطالع  لنشر صورته في  المواطن  نقابل برفض 

نجريه معه. 

الصورة الصحفية .. رصاصة غادرة قد تخترق صاحبها
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ندوة حوارية حول السلم واألمان في رمضان
■ انطلقت بقاعة المجلس البلدي لبلدية سبها فعاليات الندوة 
الحوارية حول األمن والسالم في رمضان، أعدتها منظمة موطن 
بالمدينة.  التخطيط  مكتب  مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  السالم 
المجتمع  مؤسسات  من  وناشطات  نشطاء  ال��ن��دوة  في  وش��ارك 
فيها،  األمنية  األج��ه��زة  مسؤولي  م��ن  وع��دد  بالمدينة،  المدني 

وبمشاركة خطباء ووّعاظ بعض المساجد في سبها. 
لحقوق  السالم  موطن  منظمة  زه��وة، عضو  أبو  وقال صالح 
اإلنسان بسبها لفسانيا، إن الندوة تأتي ضمن مناشط حملة لننعم 
مهمة  نقاطا  ناقشت  ال��ن��دوة  أن  موضحا  رم��ض��ان،  في  بالسالم 

حول األمن ودعم رجاله في المدينة، كما قّدم عدد من النشطاء 
والخبراء مقترحات مختلفة حول سبل تعزيز السلم والسالم داخل 
بها  ستخرج  التي  التوصيات  إن  أبوزهوة  وأض��اف:  سبها.  مدينة 
بشكل  بها  العمل  لتباشر  المعنية  للجهات  تقديمها  سيتم  الندوة 
سريع، خاصة وأن مواطني سبها يطمحون أن يكون رمضان هذا 
ستين  من  أكثر  مقتل  شهد  ال��ذي  سبقه،  ال��ذي  من  أفضل  العام 
شخصا في عمليات سرقة وسطو مسلح كانت ترتكب في وضح 
النهار بحسب وصفه. الجدير بالذكر أن حملة "لننعم باألمان في 
شهر رمضان" بسبها كانت قد انطلقت في األول من يونيو الجاري.



أسبوعية شاملة تصدر كل يوم أحد 
عن  هيئة  دعم  وتشجيع  الصحافة

   مدير التحرير 
سالم أبوظهير 
  منسق التحرير 

مصطفى المغربي
إخراج وتنفيذ 

حسن جليل -  اللة السويدي
 تدقيق لغوي 

إبراهيم عقيلة - ارحومة أبوخزام
رئيس القسم الفني 

عمر عبدالتواب التمتام 
العنوان : سبها مبنى الثقافة واإلعالم 

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

الصحافة 
طباعة : شركة  الطالئع  للطباعة والنشر

عن  التعبر  الصحيفة  في  المنشورة  اآلراء 
رأيها 

بل عن آراء أصحابها
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فسانيا: موسى عبد الكريم

1 - أعلن أنا العز عمار محمد نصر  بأن هذا هو اسمي 
المدني  بالسجل  جــاء  كما  وليس  ماريا  الصحيح  أبنتي 

الغريفة.
بأن  أبوشناف   رودينه محمد عمر محمد  أنا  أعلن   - 2
هذا هو اسمي الصحيح وليس كما جاء بالسجل المدني 

الشويرف

  2 - أعلن أنا عبدالرحمن اإلسماعيل     محمد 
سليمان بأن هذا هو اسمي الصحيح  وليس كما جاء 

بالسجل المدني الشاطي . 
3 - أعلن أنا نصر الدين محمد عمر الشيباني بأن عام 
مواليدي الصحيح 1954وليس كما جاء بالسجل المدني 

طرابلس.

إع����الن����ات اج��ت��م��اع��ي��ة

  نظم قادة وأفراد الفرقة الثانية فتيان بفوج 
كشاف المدينة بسبها ندوة توعوية حول العمل 
جمعية  رئيس  قّدمها  وأخالقياته،  التطوعي 
وشـــارك  الــتــطــوعــي.  للعمل  الــجــديــد  شــبــاب 
وقــادة  الفرقة  منتسبي  من  عــدد  الحملة  في 
بالحركة الكشفية في الفوج، وتطرقت لعدد من 
القضايا التي تواجه العاملين في مجال التطوع 

واألعمال الخيرية. 
الثانية  الفرقة  قائد  السنوسي،  جمال  وقــال 
من  هو  التطوعي  العمل  إن  لفسانيا،  فتيان 
صميم رسالة الكشافة في العالم، مبينا أن هذه 
الندوة تأتي ضمن البرنامج الثقافي والرياضي 

الذي سينطلق في رمضان المقبل. 
وأكد السنوسي أن الكشافة في سبها يجهزون 
تحتاجها  التي  التطوعية  األعــمــال  مــن  لعدد 
في  شــاركــوا  الحركة  منتسبي  وأن  مدينتهم، 
أعمال مختلفة ساهموا من خاللها في إضافة 
الزخم مع مؤسسات المجتمع المدني في سبها.

العمل  لصعوبات  تطرقت  الندوة  أن  ويضيف   
التطوعي، والمهارات التي يجب أن يكتسبها من 
يعمل في هذا المجال، وبينت ضرورة أن يكون 
لكل فرد جانٌب من العمل التطوعي الذي يهّذب 
الجميع  لدى  الخير  في  الرغبة  وينمي  النفس 

حسب وصف السنوسي.

ندوة توعوية حول العمل التطوعي لكشافة سبها 

لتكريم  حفل  سبها  بمدينة  الثقافة  ببيت  أقيم   
عدد من الموظفين المتقاعدين التابعين لصندوق 
ببلدية سبها  لسنة 2016  االجتماعي  التضامن 
العام  خالل  المتوفين  الموظفين  تأبين  وكذلك 

2015
وصرح "أبوبكرصالح محمد محمود " " رئيس قسم 
االجتماعي  التضامن  لصندوق  اإلداريــة  الشؤون 
اليوم  المقامة  :  االحتفالية  لفسانيا  فرع فزان  
المتقاعدين  الموظفين  من  عــدد  بتكريم  تعنى 
الموظفين  من  عدد  وتأبين   2016 سنة  خالل 
فإن  وبالطبع   2015 سنة  نهاية  في  المتوّفين 
هذه االحتفالية تقام كل سنة لصندوق التضامن 
فيها  يقترب  التي  الفترة  في  وذلــك  االجتماعي 
وأوراق  الــعــادة   في   7 شهر  في  التقاعد  موعد 
الموظفين الذين بلغوا سّن التقاعد هذه السنة 2 
من الموظفات وما يقارب4 موظفين و3 متوّفين 
تكريم  تم  حيث  أجلهم  من  التأبين  يكون  ســوف 
الوظيفية  بمهامه  يقوم  الذي  والموظف  أهاليهم، 

حتى يصل إلى سّن التقاعد يستحق التكريم.
باالحتفالية  المشاركة معنا  الجهات    :  وأضاف 
ــور الــجــنــة و الــفــرقــة  الـــيـــوم هـــي ، روضــــة طــي
الموسيقية التابعة لها ووسائل اإلعالم و المجلس 
ووزارة  االجتماعي  الضمان  وصــنــدوق  البلدي 
العدل وصحيفة فسانيا و قناة 218 وكل الجهات 

التى استطعنا التواصل معها .
مديرة  نائبة  السنوسي،  إبراهيم  وقالت": سميرة 

لجميع  بالشكر  أتوجه  أوال  الجنة"  طيور  روضــة 
الحضور قدمنا في االحتفالية عدة فقرات منها 
تثري  جميلة  رقصة  وبعدها  الترحيبية  الفقرة 
البهجة في نفوس الحاضرين جميعا وأخيرا فقرة 
تراثية جميلة جدا ومعبرة للتذكير بتراثنا العريق 
مــرور  عبر  بــه  نفتخر  ــذي  ال الجميل  والماضي 
الوقت وكان التوافد رائعا والحضور مميزا جدا.

وقال عمران محمد احميد "رئيس قسم المعاشات 

من  جــدا  جميلة  بـــادرة   " فــزان  بفرع  األساسية 
صندوق التضامن االجتماعي بفرع فزان بأن تكرم 
ضئيال  جزء  يعتبر  وهذا  المتقاعدين  الموظفين 
مجال  في  عملهم  خــالل  ماقدموه  ظل  في  جــدا 
التقاعد  فترة  أتت  أن  إلى  االجتماعية  خدماتهم 
يعم األمن واألمان  أن  القادمة  األيام  وأتمنى في 
في مدينة سبها وكل ربوع ليبيا وشكرا للجميع.     

 

بسبها  الثامنة  القوة  أعــادت   
ــــي عـــدة  نـــشـــر وحــــداتــــهــــا ف
سبها  مستودع  حول  تمركزات 
أفــراد  انتشر  حيث  النفطي، 
مــن الــقــوة فــي عــدة تقاطعات 
رئيسية مؤدية للمستودع وعلى 

مدخل المدينة الشمالي.
 كما أقامت القوة الثامنة عدة 
حركة  لضبظ  أمنية  ــات  ــواب ب
سبها،  مدينة  وإلــى  من  السير 
ــوة في  ــق ــن ال ــــوزع أفــــراد م وت
المنطقة  فــي  أمنية  دوريــــات 
ــطــة بـــمـــدخـــل ســبــهــا  ــمــحــي ال

الشمالي.
 وقــــال مــصــطــفــى الــشــريــف: 

الثامنة  القوة  في  العمليات  وحدة  آمر 
بحماية  ُكــلــفــت  الــقــوة  إن  لــفــســانــيــا، 
وتأمين المستودع من قبل وزارة النفط 
منذ  الجنوبية  العسكرية  والمنطقة 
القوة  وتــقــوم  الـــعـــام2013،  منتصف 
وحــداتــهــا  نــشــر  ــإعــادة  ب دوري  بشكل 
وتسيير دورياتها األمنية، خصوصا بعد 
داخل  إلى  الوقود  تهريب  حاالت  تكرر 

المدينة.
األحــــــداث  أن  الـــشـــريـــف  ويـــضـــيـــف 
المتسارعة في منطقة سرت استوجبت 
الحيوية  الــمــرافــق  فــي  األمـــن  تشديد 
التي تقوم القوة بحمايتها، موضحا أن 
المجلس البلدي بسبها وإدارة المستودع 

الــقــوة  يــتــعــاونــان بشكل مــتــواصــل مــع 
لتتمكن من تأمين المواقع الحيوية. 

من جهته أوضح أشرف أحمد، مشرف 
النفطي  سبها  بمستوع  اإلنــتــاج  وحــدة 
لفسانيا، أن القوة حافظت على سالمة 
كما  فيه،  العاملين  وسالمة  المستودع 
أن المستودع لم يتعرض ألية خروقات 
تشهدها  الــتــي  الــفــوضــى  رغــم  أمنية 
مدينة سبها من حين إلى آخر بحسب 

وصفه.
 يذكر أن القوة الثامنة بسبها كانت قد 
ضبطت مليون ونصف المليون لتر من 
الوقود المهرب على متن خمسة عشر 
في  سبها  مدينة  داخـــل  إلــى  شاحنة 

السابع والعشرين من مايو الماضي.

مواقع  ف��ي  الثامنة  ال��ق��وة  انتشار  إع���ادة 
حول المستودع النفطي لتأمينه 

       احتفالية تكريم وتأبين بصندوق التضامن االجتماعي سبها 

استأنفت مصفاة الزاوية إرسال امدادات الوقود إلى مستودع سبها النفطي 
بعد أن توصل األعيان إلى اتفاق مع عدد من المحتجين بمنطقة الشويرف. 
وقال مشرف وحدة االنتاج بمستودع سبها النفطي أشرف قجدور لفسانيا إن 
الطريق بين الزاوية وسبها صار آمنا وتستطيع ناقالت الوقود العبور بسهولة 

من منطقة الشويرف.
من  امداداته  ارسال  إستأنف  أيضا  إن مستودع مصراته  وأضاف قجدور   
أمنية تشرف على  ذاته إن جهات  الوقت  الوقود لمستودع سبها، مبينا في 
وأكد  بوقرين،  طريق  عبر  سبها  إلى  مصرات  من  الطريق  سالمة  مراقبة 
رمضان  شهر  حلول  مع  جيد  بشكل  الجنوبية  للمنطقة  سيتوفر  الوقود  إن 
المبارك. يذكر أن امدادات الوقود من مصفاة الزاوية توقفت عن مستودع 
عبور  بمنع  الشويرف  منطقة  من  محتجين  قيام  خلفية  على  النفطي  سبها 

ناقالت الوقود عبر منطقتهم افي الثامن والعشرين من مايو الماضي.

المكونات  بين  السالم  ملتقى  فعاليات  انطالق  بسبها  طيوري  حي  شهد    
الخيرية.  لألعمال  الرحمة  مالئكة  جمعية  تنظمه  الــذي  للحي،  االجتماعية 
ويشارك في الملتقى أعيان من التبو والطوارق والربايع والزوايد وغيرهم من 

المكونات االجتماعية التي تقطن الحي.
 وقالت خديجة كاناي، رئيسة جمعية مالئكة الرحمة لألعمال الخيرية بسبها 
عاشها  التي  المسلحة  االشتباكات  من  فترات  بعد  جاء  الملتقى  إن  لفسانيا، 
الحي، خصوصا بين التبو والطوارق، والتي أوقعت قتلى وجرحى وتسببت في 
تهجير عدد من العائالت خارج الحي، وتضيف كاناي أن هذا الملتقى جاء لطرح 

مساٍع تفتح آفاق التعايش المشترك بين أبناء الحي.
 من جهته أوضح سليمان كوصو، أحد نشطاء التبو لفسانيا، أن أعيان التبو مدوا 
االجتماعية  المكونات  وبقية  الطوارق  إخوتهم  مع  والتعايش  للتصافح  أيديهم 
بالحي على حد وصفه، موضحا أن الفترة القادمة يجب أن تتكاثف فيها الجهود 

لبناء الحي الذي يعاني عديد المشاكل في البنية التحتية.
وفي سياق متصل .

أفاد أحد نشطاء الطوارق محمد جبريل لفسانيا، ان العام الماضي كان"دمويا" 
بالنسبة لسكان حي طيوري، وان هذا الملتقى فتح الباب للتحاور والتعايش بين 
كل المكونات االجتماعية بالحي، وشدد على ضرورة االستمرار بتنظيم مثل هذه 

الملتقيات لدورها في حلحلة الكثير من المسائل الشائكة لدى أهالي الحي.
 وكان حي الطيوري بسبها قد شهد اشتباكات مسلحة بين التبو والطوارق اواخر 
رمضان من العام الماضي، سقط فيها اكثر من عشرين قتيال قبل أن يتوصل 

االعيان الى هدنة اوقفت القتال.

توريد  تستأنف  ال��زاوي��ة  مصفاة 
الوقود لمستودع سبها النفطي

ال���س���ام األول  م��ل��ت��ق��ى  ان��ع��ق��اد 
لمكونات حي الطيوري  
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تخرج الدفعة الثامنة من كلية الطب 
البشري بمدينة درنه

ضبط خمور وحبوب مخدرة وإحراقها بسبها

اختتام دورة في التحقيق الجنائي 

حملة  " الواجب نحو الغير"
"الواجب  شعار  تحت  حملة  درنة  مدينة  كشاف  نظم 
مثل  العامة  األماكن  تنظيف  الحملة  وتشمل  الغير"  نحو 
وذل��ك  للجلوس  مقاعد  وإن��ش��اء  وال��ك��ورن��ي��ش  ال��م��اه��ي 
بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وتهدف الحملة إلى 
زرع الروح التطوعية لدى كشاف درنة وذلك إلكمال واجبهم 

نحو الله ووطنهم.

فسانيا/صباح الشاعري 
بمناسبة  احتفالية  درن��ه  الوطني  بالمسرح  اقيمت 
بجامعه  البشري  الطب  كلية  من  الثامنة  الدفعه  تخرج 
الطب  كلية  عميد  األحتفالية  وحضر  درنه  المختار  عمر 
كلية جامعة  الحمري وعميد  البيضاءالسيد فرح  البشري 
اإلقسام  ورؤس��اء  الديباني  جبريل  السيد  المختار  عمر 
درنه  المحلي  المجلس  ورئيس  درن��ه  الوحدة  بمستشفى 
سلمت  الحفل  نهاية  وفي  امورهم  واولياء  الكلية  وطلبه 
ووصل  وقد  هذا  الخرجين  الطلبه  على  التخرج  اف��ادات 
عدد الطابه الخرجين من الدفعة الثامنة إلى قرابه91 

طالب وطالبة . 

دائرة  المشتركة  األمنية  الغرفة  من  ضبطت وحدات 
المثلث األمني بسبها كميات من الخمور والحبوب المخدرة، 
كانت تهرب على يد مجموعة مسلحة إلى داخل المدينة. 
وبادرت الغرفة بإحراق الكميات المضبوظة بحضور مدير 
العسكري  المجلس  ورئيس  بسبها  الوطني  األمن  مديرية 
االف  ستة  وتبلغ  والحكماء،  األعيان  من  وعدد  بالمدينة، 
من  صندوقا  عشر  وستة  المخدرة  الحبوب  من  شريط 
المشتركة  األمنية  الغرفة  آم��ر  وق��ال  الخمر.  زج��اج��ات 
هذه  إن ضبط  لفسانيا،  اوك��ر  توجي  عمر  المثلث  دائ��رة 
استغرقت  التحريات  الكميات جاء عن طريق سلسلة من 
عدة ايام، تابعت فيها الغرفة تحركات المجموعة المسلحة 
الغرفة  إن  اوك���ر  وأض���اف  المدينة.  داخ���ل  وات��ص��االت��ه��ا 
التحقيقات  خ��ال  من  تبين  الذين  المتهمين  احتجزت 
سيارات  على  مسلح  وسطو  سرقة  عمليات  في  تورطهم 
المواطنين في سبها، موضحا أنه قد تم تسليم السيارات 
بدورها  التي ستعمل  الوطني،  األمن  لمديرية  المضبوظة 
على ارجاعها للمواطنين بالطرق القانونية المتبعة لديها. 
يذكر أن سبها تشهد انتشارا لعمليات السطو المسلح 
والسرقة باإلكراه، نتج عنها مقتل أكثر من ثمانين شخصا 

خال األشهر األربعة األولى من العام الجاري

فسانيا / المبروك حويل
ال��دورة  اختتام  حفل  أجدابيا  أم��ن  مديرية  أق��ام��ت 
األولى في مجال التحقيق الجنائي التي نظمتها ألعضاء 

الشرطة بالمديرية على مدار أسبوعين.
الثاثة  األع��ض��اء  تكريم  االحتفال  خ��ال  ت��م  حيث 
إتمام  بشهادات  ب��ال��دورة  المشاركين  واألع��ض��اء  األوائ��ل 
دورة في مجال التحقيق الجنائي. وجاء االحتفال بحضور 
السيد مدير أمن أجدابيا والسيد معاون مدير أمن أجدابيا 
والسيد المساعد للشؤون األمنية والسادة رؤساء األقسام 
واألف��راد  الصف  وضباط  الضباط  من  وع��دد  والمراكز 

والمشاركين بالدورة.
الدورة  إن هذه  ال��زوي  قنديل  أول غيث  وقال مازم 
وتم  أجدابيا  أمن  مدير  السيد  تعليمات  على  بناًء  أقيمت 
مخاطبة  وت��م  المناسب  المقترح  ووض��ع  فيها  التنسيق 
األقسام والمراكز بشأن إرسال كشوفات بأسماء األشخاص 
الراغبين بالمشاركة بالدورة. ومركز شرطة أجدابيا رشح 
البحث  وقسم  أعضاء   4 منهم  تواجد  الذين  أعضاء   5
المديرية عضوا  وديوان  رشح عضوين،  أجدابيا  الجنائي 
كان  مما  أعضاء   7 العدد  أصبح  وبذلك  فقط،  واح��دا 
لصحيفة  قنديل  وبين  شرطة.  عضو  وه��و20  مستهدفاً 
أسس  تضمنت  حيث  موفقة  كانت  ال��دورة  "أن  فسانيا   "
الضبط  مأمور  وبمرحلة  عامة  بصفة  الجنائي  التحقيق 
القضائي اختصاصاته وواجباته وتعامله مع المواطن ومع 
وكيفية  الجريمة  ومسرح  والجاني  الشهود  ومع  المشتكي 

اتخاذ أي شيء له عاقة بالتحقيق الجنائي.
الحديث بصفة  تم  ال��دورة  أنه من خال   " وأض��اف 
عامة عن جميع قوانين الدولة الليبية من قانون اإلجراءات 
الجنائية وقانون العقوبات وقانون رقم 10 لسنة 1992 

شرطة.
أننا  إال  المحددة  الزمنية  المدة  إنه رغم قصر  وقال 
حاولنا تقديم ما بوسعنا وبعون الله تعالى سوف تكون هذه 

نقطة البداية وليست النهاية.

عودة ممثل االمم المتحدة لمنظمة اليونيسيف إلى ليبيا 

زيارة وزيرة الشؤون االجتماعية بحكومة الوفاق الوطني لمركز الدراسات االجتماعية 
■ كوثر. ف / تصوير / هيثم الصويعي 

معالي  الشافعي  منصور  فاضي  السيدة  قامت 
الوطني  الوفاق  بحكومة  االجتماعية  الشؤون  وزي��رة 
مركز  لمقر  الموافق 5يونيو 2016بزيارة  االحد  يوم 
بالعاصمة  السبعة  بمنطقة  االجتماعية  ال��دراس��ات 
من  عدد  مع  متواصلة  اجتماعات  وعقدت  طرابلس، 
مدراء االدارات ورؤساء االقسام للوزارة في اشارة لبدء 
بقرار من  تقلدها وتسلمها  بعد  ال��وزارة  مباشرة مهام 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والذي نص 
على ضرورو بدء ممارسة الوزراء بالتشكيل الحكومي 
النواب  لمجلس  السراج  فايز  السيد  به  تقدم  ال��ذي 
ومباشرة  الثقة،  لمنح  الباد  ش��رق  بطبرق  المنعقد 

مهامهم كوزراء مفوضين لحين اداء القسم القانوني.
مركز  وادارات  واق��س��ام  ل��وح��دات  زيارتها  وبعد 
الدراسات االجتماعية، وادارة المساعدات االنسانية، 
موسعا لاطاع  احتماعا  االعاقة عقدت  ذوي  وادارة 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة  داخ��ل  العمل  سير  على 
وزارة  تعمل  التي  الملحة  القضايا  اهم  على  والوفوف 

الشؤون االجتماعية على انجازه.
وفي لقاء سريع مع السيد تاج الدين همة محمد 
استضافته  اثناء  الوزيرة  معالي  السيدة  مكتب  مدير 
تاج  قال  الدراسات وحصري لصحيفة فسانيا  بمركز 
الدين : ان تواجد وزيرة الشؤون االجتماغية اليوم في 
لنداء  تلبية  ال��وزارة هي  ومؤسسات  مقرات  اهم  احد 
الواجب الذي يدفعها كليبية من اقصى الجنوب الليبي 
التأخر مها اش��ت��دت االزم���ات، م��ؤك��دا ان  إل��ى ع��دم 
تطلعات وزارة الشؤون االجتماعية تصب في مصلحة 
االسرة الليبية، وباالخص االسر ذات الدخل المحدود 
اصبح  وان  النزوح  ملف  وان  النازحة،  الليبية  واالسر 
اولويات  من  فانه  والمهجرين  للنازحين  وزارة  هناك 
الوزارة هو المساهمة في الحد من وطاة المعاناة التي 
يعاني منها النازحين والمهجرين داخل ليبيا وخارجها، 
ملفهم  والنازحين  المهجرين  وزارة  تتسلم  ان  وال��ى 

للمباشرة العمل فيه.
ال��ش��ؤون  ال��س��ي��د م��دي��ر مكتب وزي����رة  واف��ص��ح 
االجتماعية ان الوزارة تسعى لتقديم جهود المصالحة 
الوطنية وتقديم المساعدات إلى ان يتم تقديم الدعم 

الوطني،  الوفاق  الازمة من قبل حكومة  واإلمكانيات 
الوزارة مخولة ايضا بتقديم كل  مشيرا كذلك إلى ان 
أالجتماعية  والرعاية  االعاقة  لذوي  واالهتمام  الدعم 

ومد يد العون وتذليل الصعاب وفق تعبيره.
واشاد السيد تاج الدين مدير مكتب وزيرة الشؤون 
وبالسيد  االجتماعية  ال��دراس��ات  بمركز  االجتماعية 
رئيس اللجنة التسييرية وأعضاءها الكرام، مؤكدا ان 
ما يتم دراسته وطرحه من موضوعات ملحة وقضايا 
مهمة تخص االمن االجتماعي هي خطوة في الطريق 
مركز  ينوي  التي  الدراسات  تلك  وباالخص  الصحيح، 
في  مستقبا  معها  التعاطي  االجتماعية  ال��دراس��ات 
اطار خطته البحثية السنوية، مؤكدا على دعم الوزارة 
به،  المناط  ب���دوره  يقوم  ان  على  وحرصها  للمركز 
والمتوقع منه وكمركز بحثي حكومي وغير ربحي يسعى 
االجتماعي  االمن  تهدد  التي  الظواهر  لدراسة  فعليا 

الليبي .
واع����رب ب��ع��د اط��اع��ه ع��ل��ى مجمل ال��دراس��ات 
والبحوث التي قام بها النركز سابقا عن تقديره للجهود 
التي بذلت وباالخص فيما يتعلق بملف النازحين وانه 
ويقدمه  قدمه  ما  القصيرة  الزيارة  هذه  الحظ خال 

الذي يعمل كخايا نحل  الدراسات االجتماعية  مركز 
وتوصيات  نتائج  إلى  الوصول  اجل  من  دؤوب  بشكل 
الليبي،  االجتماعي  الشان  في  الهامة  القضايا  تخدم 
على  للمركز  التسييرية  اللجنة  رئيس  السيد  شاكرا 
في  الجبار  ومجهوده  اللقاء  وطيب  الترحيب  حفاوة 
لبر  عليها  يعول  التي  البحثية  المؤسسة  بهذه  السير 

االمان.
التسييرية  اللجنة  رئيس  السيد  اع��رب  وب���دوره 
اللقاء  بهذا  بسعادته  االجتماعية  ال��دراس��ات  لمركز 
معبرا عن رغبته في تجديد دعم الجهود الرامية إلى 
كل ما يخدم قضايا الوطن على الصعيد االجتماعي، 
التعاون  وتوطيد عاقات  وتعزيز  افاق  بحث  وضرورة 
حديثه  ختام  في  ورح��ب  العاقة،  ذات  ال���وزارات  مع 
مدير  الدين محمد  تاج  السيد  راسهم  وعلى  بضيوفه 
مكتب معالي الوزيرة، والسيد خالد ابوراس مدير ادارة 
الشؤون االنسانية والمساعدات، وكا من السيد ميلود 
امامة خليفة منصور والسيد موسي محمد عبد النبي 
مرافقي السيدة معالي وزيرة الشؤون االجتماعية في 
الشؤون  وزارة  لمقرات  مفوض  كوزير  االول��ى  زيارتها 

االجتماعية بالعاصمة طرابلس.

■ فسانيا/ كوثر الفرجاني
تصوير / محمد الصادق 

ومباشرة  الغياب  من  عامين  بعد 
ليبيا  في  اليونسيف  منظمة  اعمال 
المتحدة  االمم  ممثل  يعود  تونس  في 
خليل  غسان  الدكتور  الدولي  الخبير 
وصلها  التي  طرابلس  العاصمة  إل��ى 
توجه  وصوله  وف��ور  الماضي  األح��د 
لمدينة جنزور ليطلع على نتائج عمل 
المجتمع  م��ؤس��س��ات  م��ع  ال��ش��راك��ات 
ن��ت��ج عنها ع���دد من  ال��م��دن��ي وال��ت��ي 
ال��م��س��اح��ات ال��ص��دي��ق��ة ل��اط��ف��ال 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  وبرامج 
مؤسسات  في  ناشطين  نفذها  التي 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ف���ي ل��ي��ب��ي��ا بعد 
مجال  في  ال��دورات  من  لعدد  تلقيهم 
واستقبل  االجتماعي.  النفسي  الدعم 
الدكتور)غسان خليل( الممثل الخاص 
العام  والمنسق  ليبيا  في  باليونسيف 
وال��م��ق��ي��م اط��ف��ال ب��ل��دي��ة ج��ن��زور في 
اح���دى ال��م��س��اح��ات ال��ص��دي��ق��ة التي 
قامت بتجهيزها بدعم من اليونسيف 
وال��ت��وع��ي��ة  للتعليم  ال��ن��ح��ل��ة  منظمة 

استقباله  وك��ان في  االس���رة،  وش��ؤون 
ال��س��ي��دة ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي 
ابوسريويل،  ن��ادي��ة  السيدة  بجنزور 
عدد  مع  للمنظمة  التنفيذي  والمدير 
من معلمات مدارس التعليم االساسي 
بالبلدية،  االط��ف��ال  ري��اض  ومربيات 
كما كان في استقباله مديرة الشؤون 
من  والعديد  جنزور  فرع  االجتماعية 
بالبلدية.وتعد  والناشطات  الفاعات 
هذا الزيارة لبلدية جنزور ومساحاتها 
الصديقة لاطفال من اولى الزيارات 
في  المتحدة  االم��م  لممثل  الميدانية 
ودع��م��ا  ال��ت��ع��اون  اوج���ه  ل��ي��ع��زز  ليبيا 
االمم  بين  الدائمة  الشراكة  لعملية 
المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، 
في اشارة لتاكيد التزام االمم المتحدة 
لدعم ليبيا وتحقيق االنماء المستدام 
خليل  غ��س��ان  ال��دك��ت��ور  واش���اد  فيها. 
بمبادرات المجلس البلدي في جنزور 
لجهود  وش��ك��ره  تقديره  ع��ن  واع���رب 
منظمة النحلة للتعليم والتوعية وشؤون 
من  كبيرا  جزء  حققت  والتي  االس��رة 

اهداف اليونيسيف في ليبيا.

وص��رح ال��دك��ت��ور )غ��س��ان خليل( 
فسانيا  لصحيفة  حصريا  ح��وارا  في 
شاملة  ع��م��ل  خ��ط��ة  لليونسيف  ان 
ح��ي��اة طبيعية  ف��ي  االط���ف���ال  ل��دم��ج 
ت��ك��ف��ل ل��ه��م ط��ف��ول��ة س��ع��ي��دة وام��ن��ة، 
اطار  في  دولية،  لمعايير  وفقا  وذلك 
من  )معا  ليبيا  في  اليونيسيف  حملة 
اجل االطفال( التي يشارك فيها اكثر 
مستوى  على  ب��ل��دي  18م��ج��ل��س  م��ن 
البلدي  المجلس  راسها  وعلى  ليبيا 
االيجابي  التواصل  ان  مؤكدا  جنزور، 
والتوعية  للتعليم  النجلة  منطمة  مع 
اليونسيف  ستقدم  االس���رة  وش���ؤون 
وتوفير  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م  م��ن  ال��م��زي��د 
التجارب  النجاح  المطلوبة  الخبرات 
ضمان  على  الجميع  وح��ث  الناجحة 
االطفال،  وباالخص  المدنيين  حماية 
مشددا على ضرورة ابعاد االطفال عن 
المسلحة،  الصراعات  في  المشاركة 
وتقديم مختلف برامج الدعم النفسي 
منظمة  س��ع��ت  ال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ي، 
اليونسيف البظء في تنفيذها على يد 
بمؤسسات  الناشطين  من  شركاؤها 

ه��ذه  ان  م��ؤك��دا  ال��م��دن��ي،  المجتمع 
تتواجد  حيث  مواقع  جهزت  الشراكة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ائ��ات ال��ن��ازح��ة في 
المخيمات، وتم استقبال االطفال في 
بمختلف  امدادها  تم  صديقة  اماكن 
وفي  والتعليمية،  الترفيهية  االدوات 
اطار انشطة اليونسيف في ليبيا لبناء 
القدرات والتدريب لمنظمات المجتمع 
اجتماعي  نفسي  دعم  لتوفير  المدني 
النزاعات  من  المتضررين  لاطفال 

المسلحة، والوضع االمني المتردي.
تجدر االشارة إلى ان اليونيسيف 
تعمل في اكثر من 190بلدا واقليما، 
وتسعى لمساعدة االطفال على العيش 
والنماء من الطفولة المبكرة إلى نهاية 
في  جهة  اكبر  وه��ي  المراهقة،  فترة 
النامية  للبلدان  التاقيح  توفر  العالم 
وتغذية  الصحة  م��ج��ال  ف��ي  وال��دع��م 
للشرب،  الصالحة  وال��م��ي��اه  الطفل، 
االساسي  والتعليم  الصحي،  الصرف 
الجيد لجميع االطفال، وكذلك حماية 
االط���ف���ال م���ن ال��ع��ن��ف واالس��ت��غ��ال 

ومرض االيدز.
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الذئاب تفترس من ال يعوي معها 
صافيناز محجوب

وبــدأت    ، ذروتــهــا  الفوضى  بلغت  حينما   
المتنفذون  اجتمع   .. السقوط  إلى  إفرازاتها 
على إنقاذها على ميالد شكل جديد لها .هذه 

المرة ليس في روما . بل في فيينا .
بالرغم من   الوفاق  خيرا  الليبيون في   تأمل 
األخــطــاء الــفــادحــة  ،   و الــتــي ابــتــدأت في 
بتدخل   مـــروراً   الحوار  مجلس  تكوين  كيفية 
مباشر من سفارات أجنبية وأخرى عربية في  
تجاهلنا  ذلك   كل  ومع  الشخصيات   تنصيب 
الثوابت  حتى  طــالــت  الــتــي  الــخــروقــات  تلك 
المشرعن  التسول  إيقاف   الوطنية من أجل  
إعــادة جسور  أجل  من  اجتماعياً    والمقبول 
الثقة المهدمة بيننا و   من أجل  قطع  أحد  

قرون التطرف  .
واختفت  "الــســدادة  السراج  سفينة  رست 
والبروق  والرعود  الصمود  واحــدة  لحظة  في 
- البعض رجح وجود هزة عنيفة أو تسونامي 
دخول  رافــق  الظواهر.  تلك  كل  التهم  خــارق 
الفرقاء  ظهرها   على  حملت   التي  السدادة 
السياسيين ، ولكننا سريعاً ما اكتشفنا  امتزاج 
هذه الظواهر وأمرائها  الباعثين  لليأس في 

وفاق المجتمع الدولي   .
 خاب الظن في أول قرار 

 وقفزة  قفزتها نخب تسترت  بالعسكر حتى 
تصدرت " وصاحت  حينما بعثت من جديد  "ال 

نكرس مبدأ  الجهوية  "!!! 
كان علينا  أن نحذو حذو  هؤالء الذين وضعتهم 
وضعتهم  باألصح  أو   ، عنا  رغماً  جحافلهم   
انتماءاتهم  ومدنهم  في مرتقى أفقد الوفاق  
. ولكن البــأس  هي مجرد صفعة  ال  توازنه 
بقعة  لممثلي   استيقاظ   كونها  صفعة  تعدو 

التبعية واالستسالم .
جال الرئاسي  بالعاصمة  وبادرت الجموع 
نحوه بتأييد وسارعت  العصب المسلحة في 
وكل  البيانات  علينا  انهالت   . ملفاتها  تقديم 
منها يتغنى بـ "حماية الحدود وحفظ األمن " 
ولكل منهم مفهومه الخاص الذي يستطيع من 

خالله تمرير أجندته وأجندة من يواليه.
الفينة  بين  تتلون  التي  المسلحة  العصب  تلك 
أمام  رقابها  بــذل  عودتنا  ما  دائماً  واألخــرى 
الــدفــاع  مــهــام  إليها  تسلم  حتى  الــحــكــومــات 

من  تبعث  تسلمها  وفــور  والتأمين  والحماية 
بعد  وجهها  على  مــن  الغبار  وتنفض  جديد 
فشلها الذريع في وضع حد للخروقات األمنية 
برغم   ، بنا  تفتك  التي  اإلرهابية  والعمليات 
مليارات الدوالرات التي صرفت على تدريبها 

وتسليحها وتجهيزها  .
وكان لها   ما أرادت . 

أعلن  دعمه  باألمس   الــدولــي    فالمجتمع  
لجيش الوفاق و فك حضر التسلح    لمحاربة  
ــك  الجيش  تنظيم داعـــش  ولكن مــن هــو ذل
الذي ستدخل في منظومته هذه األسلحة وما 
هي الضمانات في عدم وصول هذه األسلحة 
إلى الجماعات المسلحة ؟  مثلما  حدث في 
لالنتباه   مهمة   تساؤالت   " والــعــراق   "سوريا 
لخطورة  هذه  الخطوة   فاألغلب مصاب بداء 

المغالبة  . 
العاطفة    البعد  عــن   كل  بعيداً  واإلجــابــة     
عقيدتها     " ــورة  ــث ال  " "كوكتيل  أنــهــا  سنجد 
"أمــراء  مــع  طموح ومطالب   يتوافق  كــل  ما 
إقليمية   دول  أقنعتها   "وقــد   الــوحــدات  تلك 
باالنضمام إلى حكومة الوفاق  وقد نجحوا في 
ذلك من أجل مآرب ستعلو تفاصيلها في األفق 

قريباً . 
لم يكفى المجتمع  الدولي فقط الضغط على 

األمة الليبية عبر ثنائهم القذر 
 ) داعش  ،  الــدوالر  ( ولم يكفه   ) تدمير 
استشارات  وتقديم  للجيش  التحتية  البنية 
من  فبدال     ) المسيطرة  الجماعات  لبعض 
ــفــاق على  االت ــي   ف الليبية   األمـــة  مــســاعــدة 
يقدمها هذا  وفق ضمانات   واحــدة   قيادات 
المجتمع الدولي الذى  الزال  يدعم  في ثنائي 
الصراع  . ذهــب   إلى إقــرار  تسليح  بعض 

الجماعات  التي ادعت  تأييدها للوفاق . 
بحجة ضرب التنظيم  لكن  الهدف  هو إطالة  
إلى   الليبية   األمــة  ، هو عــودة  الفوضى  عمر 
صفر المرحلة  ،  إلى إشعال فتيل  حرب "اثنية  
إلى  الليبية  األمة  يقود   ،" الصراع  ثنائي  بين 
ماراثون   إلى  تحويلها   ..أو  التقسيم  يشبه  ما 

يتسابق فيه  المقاتلون بالوكالة   .
يستعرض فيه السياسيون قدراتهم   وتباع فيه 
الماضي   القرن  وثمانينات  خردة  سبيعنيات  

مقابل أغلى مانملك  .
إذا لم تنجح هذه الحكومة 
الروحيين  اآلباء  إزاحة  في 
لــتــلــك الــكــتــائــب فــإنــهــا لن 

تنجح   في توفير أدنى سبل الحياة للمواطن   
وإذا أُعيد  تكليفها بنفس تركيبتها )تحت 
، أم  أي مسمى  ســواء  كان " حرسا رئاسيا 

قوات نخبة ، أم غيره من التسميات (
لن يختلف األمر كثيراً بين اليوم واألمس فمهما 
زينت مظهرها وحسنت أفعالها، ال يضمن أبداً 

والؤها و ال يمكن التنبؤ بردات  فعلها . 
وال يمكننا أن نطلق على أي قوة مهما تلقت من 
أنها قوات حفظ األمن  تدريبات وأنفق عليها 
للمجتمع  نتاجها فيه ضرر  أَن  والنظام طالما 

أكثر من الفائدة .
فالتنمية المنشودة لن تكون . 

فال تنمية بال أمن . 
لمصالحها   والؤهـــا  عصب  بيد  مدننا  وأمــن 
أن  قبل  عليها  القرارات  حزم  تمر  أن  ويجب 
تصدر أو تمزق مالبس رجاالت المجلس ليالً 
وتنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي صباحاً 
" طبقاً لنظرية الوزير اللي مش محترم نفسه 

ياخذ بالكف على وجهه"  
وفى حال نجحت الحكومة في حلحلة الكتائب 
الكالسيكي  للنموذج  وفقا  هيكليتها  وإعــادة 
أمام  الــرهــان   ربــح  فإنه  جيش  ألي  المعهود 
لنا سناريو  تهاون سيعيد  وأي   الليبية   األمة 

الحكومات السابقة .  
حينها علينا  وضع تصور لدكتاتور ليس محرراً 

بل مخلصا.
 من الشرعية الثورية  و  المَنّ واألذى  )فهم 
الثوار  وهم من حارب التنظيم ( إن  ترسيخ 
الباطل  ليس مبدأ. الننكر ترقبنا هالل  "الوفاق 
هذه  لعبور  جسرا  نكون  أن  مستعدين  وكنا   "
الحكومة نحو العاصمة طرابلس  ولكن هذا ال 
يعني  التصفيق له  وهو  يسير نحو إعادة  ذلك 
أعوام   5 طيلة  انتقدناه  طالما  الذي  النموذج 
وللهرب منه التجأنا إلى الحوار لألسف . لم 
تعلمنا  السنوات العجاف  أن التأييد من عدمه 
يجب أن يكون على السلوك ال على ما يتردد 

من شعارات االستقطاب والمغالبة   . 

محمد أحمد االنصاري   عصًب  تبعث من جديد 

يشبه  حالنا  أصبح  هل 
حـــال قــطــيــع مـــن الــغــنــم ؟ 
النظر  نعيد  يجعلنا  ســؤال 
فـــي أحـــوالـــنـــا ومــــا تــــرّدت 
 . ليبيا  فــي  أوضاعنا  إليه 
علي  لــألحــداث  المتتبع  إن 
ليبيا  فــي  األصــعــدة  جميع 
ــة إلــى  يــصــل وبــكــل ســهــول
أن  مفادها  مفزعة  نتيجة 
حاله  المسكين  الــمــواطــن 
كحال قطيع من الغنم يقوده 
أكثر من راع فأصابته حالة 
من االرتباك والتخبط وهو 
راع  فكل  يتبع  من  يعرف  ال 
اآلخر  يخالف  بــرأي  يأمره 
انقسم  ـــر  األم نــهــايــة  وفـــي 
تختار  كل مجموعة  القطيع 

من الرعاة من
لها  الخير  فيه  تستشعر 
ولكن  األفــضــل  منه  وتــأمــل 
ــــر الــمــضــحــك والـــذي  األم
إن  السخط  إلى  يدعو حقا 
كــال مــن الــحــزبــيــن أصــابــه 

ــحــزب اآلخــر  مــا أصـــاب ال
الــجــوع والــفــقــر نتيجة  مــن 
واحدة مع اختالف الجهات 
إن   . الراعية  والحكومات 
المواطن الليبي وبكل بساطة 
في  يحتضر  يــتــألــم  يــعــانــي 
لألسعار  فاضح  ارتفاع  ظل 
وعـــدم تــوفــر الــســيــولــة في 
الـــمـــصـــارف فــبــعــضــهــا لم 
واحــدا  ديــنــارا  زبائنه  يعط 
منذ خمسة أشهر فمن أين 
بطعام  األســرة  رب  سيأتي 
وأولئك  يومه  وقــوت  عياله 
توقفوا عن  الذين  المرضى 
بعضهم  مات  أدويتهم  أخذ 
مــرضــا واألدهــــــى واألمــــر 
أصيبوا  أطــفــاال  هــنــاك  أن 
وأطفال  الــحــاد  ــدم  ال بفقر 
رضع أصابهم الكساح ولين 
عدم شربهم  بسبب  العظام 

للحليب . 
ــرعــاة ولـــم يقدم  كــثــر ال
به حزبه  ما يخدم  أيا منها 

لــقــد أصـــاب الــشــعــب الهم 
مرارة  وعانى  والنكد  والغم 
على  والــــوقــــوف  الـــســـؤال 
المغلقة  المصارف  أبــواب 
واســتــغــلــهــم بــعــض الــتــجــار 
الــــذيــــن زيــــنــــوا ألنــفــســهــم 
نعد  فلم   ، بالربا  التعامل 
ــرب رؤيــــــة أطـــفـــال  ــغ ــســت ن
يجمعون بقايا الخبز الملقى 
عــلــى جــنــبــات الــطــريــق وال 
العجائز يستولن متضرعات 
ما  يــعــطــوهــن  أن  لــلــمــارة 
أطفالهن  رمــق  بــه  يــســددن 
يقلبن  الالئي  األمــهــات  وال 
عما  بحثا  القمامة  حاويات 

يصلح لألكل . 
ـــات  ـــوم ـــحـــك أيــــتــــهــــا ال
المتناحرة ارحموا شعبا قد 
الهيئات  أيتها  الحاجة  ذلته 
الــمــتــصــارعــة مـــات الــنــاس 
جوعا فاحذروا ثورة الجياع 
إن حالة الفوضى والهمجية 
مصلحة  فـــي  والـــالنـــظـــام 

الكثير من المجموعات التي 
بيئة  الفوضى  تلك  ترى في 
سرقتها  لتمارس  مناسبة 
ــة  ـــمـــشـــروعـــة مــــن وجــه ال
مصالحها  وتحقق  نظرها 
الــشــخــصــيــة عــلــى حــســاب 
شــعــب ضــــاق الـــمـــر ولــعــق 
الحنظل شعب أصبح سقف 
أن  الكبرى  وغايته  طموحه 
يستلم راتبه الشهري كامال 
وحـــســـب لــيــطــعــم أفـــواهـــا 

أضناها الجوع .
الفرقة  تعاني  البالد  إن 
األعظم  والخوف  والتجزؤ 
تلك  وتــتــقــاتــل  تــتــنــاحــر  أن 
الــحــكــومــات الــتــي لــم تتفق 
في  الضحية  ويــكــون  يــومــا 
المطحون  المواطن  النهاية 
الذي لم يعد إلى أي حكومة 
حكومة  فكل  نفسه  ينسب 
ليس  من  )كــل  شعار  تتبنى 
معي فهو عدوي ( والذئاب 
تفترس كل من ال يعوي معها  

غير  الهجرة  أن  فيه  ال شك  مما    
ــي تــتــدفــق مــن دول  ــت الــشــرعــيــة وال
ومنها  ليبيا  باتجاه  أفريقيا  صحراء 
إلى شواطئ أوروبا الحلم الكبير لكل 

أفريقي ...
سكان  على  كبيرا  خطرا  أصبحت 
ازداد  ....حيث  أوروبا  وكذلك  ليبيا 

عدد المهاجرين بشكل مخيف ....
.حيث أصبح أغلب األفارقة يضحي 
بكل ما لديه من وقت وجهد ومال من 
أجل تحقيق حلمه للوصول إلى جنوب 
ليبيا والذي يمكث فيه شهورا يشتغل 
خاللها لتجميع مبلغ من المال يؤمن 
من خالله دفع قيمة إلى تجار البشر 
وإيصاله  المهمة  بتسهيل  ليقوموا 
عبر  ومنها  زوارة  أو  طرابلس  إلــى 
البحر المتوسط تبدأ رحلته بمغامرة 
يصل  وقـــد  حــيــاتــه  فيها  يفقد  قــد 
وأحيانا كثيرة يتم القبض عليهم قبل 
الوصول ويتم إرجاعهم إلى شواطئ 

ليبيا وحدودها المستباحة ..... 
وكل هذا يدفع ثمنه المواطن الليبي 
الذي يعاني األمرين سواء بوصولهم 
هذه  أغلب  أن  حيث  بإرجاعهم  أو 
عدم  في  تسبب  الرخيصة  العمالة 
وانتشار  البالد  في  األمــن  استقرار 
ــــراض واألوبـــئـــة بــأنــواعــهــا من  األم

أفريقيا إلى ليبيا .
بغياب  المستباحة  الحدود  ظل  في 
الدولة بسب الصراع على السلطة .

الكبيرة  والمعظلة  المشكلة  ولكن 
األوروبــي  االتحاد  فيه  يفكر  ما  هي 
تمريرها  يحاول  اتفاقية  خالل  من 
أجل  من  الوفاق  حكومة  طريق  عن 
مستوطنات  لهم  تكون  بأن  االتفاق 
في منطقة فزان بالجنوب الليبي في 
وادي  وهي  ــاري  أوب من  قريبة  مدن 
وأوبــاري مقابل  تويوة  عتبة ومنطقة 
ماليين سيدفعها أوروبيون للحكومة 
واالستيطان هنا سيتم توفير العمل 
الجنوب  في  الدائمة  واإلقــامــة  لهم 
لألفريقي  يحق  سنوات  مرور  وبعد 
المهاجر بأن يتمتع بالجنسية الليبية 
امتدادا  الليبي  الجنوب  حتى يصبح 
....وهذا  األفريقية  الصحراء  لدول 
مستقبال  ــه  خــطــورت تــكــمــن  األمــــر 
الجنوب  لسكان  ديموغرافي  بتغيير 

وانقراظهم تماما .....
من أجل أن ينعم األوروبيون باألمن

غير  الهجرة  قصة  وتنتهي  واألمــان 
الشرعية ألوروبا ....

ولكن السؤال ألم يدرك الليبيون بعد 
خطورة الهجرة غير الشرعية أمنيا 
وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا؟.... 
الليبيون بأن كل يوم يمر  ألم يدرك 
األمنية  األوضـــاع  فيها  تستقر  ولــم 
ثرواتها  كل  أن  يعني  هذا  بالجنوب 
الليبيون  يــدرك  ـــم  .....أل خطر  في 
تعني  الشرعية  غير  الــهــجــرة  ــأن  ب

انتشار األوبئة واألمراض ...... 
إن هــذا الــمــد األفــريــقــي الـــذي لن 
ســوى  فــائــدة  أي  ليبيا  مــنــه  تــطــال 
.... والــجــهــل  التخلف  مــن  مــزيــدا 

وانهيار االفتصاد ....
لحدودنا  األوان  فــوات  قبل  أفيقوا 
الجارف  التيار  لهذا   ، المستباحة 
ما  وأنــقــذوا  الجنوب   يجتاج  الــذي 

تبقى من وطن . 

الهجرة  استيطان 
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة 

في الجنوب

عبدلله بوعذبه
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متابعة :علي خميس :إيمان حسين

يقول  بوزيد أحد أصحاب المخابز 
عن  ستتوقف  المخابز  مــن  عـــدًدا  إن 
النتهاء  المقبل،  الشهر  خــالل  العمل 
صندوق  بين  الدقيق  توفير  تعاقدات 
ــار والــمــطــاحــن، وهــذا  ــة األســع ــوازن م

سيزيد من األزمة"
ــن جــانــب آخـــر يــقــول إبــراهــيــم  م
القبايلي أحد الواقفين في طابور طويل 
من  بالرغم  إنــه  المخابز"  أحــد  أمــام 
الشرقية  العاصمة  تعتبر  المدينة  أن 
لليبيا، إال أنها تشكو نقًصا في الدقيق 
جراء انتشار عمليات البيع في السوق 
االنقطاع  إلــى  بــاإلضــافــة  ــســوداء،  ال
إلى  لــلــكــهــربــاء،بــاإلضــافــة  المتكرر 
والقواذف  األمنية  األوضـــاع   تــردي 
لم  بصراحة  بالمدينة،  العشوائية 
الــمــزري  الــوضــع  هــذا  نحتمل  نعد 
ونتمنى من مجلس النواب أن يخرج 
البسيط  فالمواطن  فوري  بحل  لنا 
أشكر  ،وإنـــي  الثمن  يدفع  مــن  هــو 
الوقفة  هذه  على  البلدي  الحرس 

الوطنية "
أزمات متتالية تشهدها البالد

تــقــول األســـتـــادة حــنــان الــورفــلــي " 
لألسف ليبيا بشكل عام و بنغازي بشكل 
في  متتالية  أزمـــات  مــن  تعاني  خــاص 
من  وغيرها  والسيولة  والخبز  الكهرباء 
تعد وال تحصى حيث  التي ال  المشاكل 
يشهد التيار الكهربائي انقطاعا منذ أيام 
طرف  من  ناجع  حل  إلــى  التوصل  دون 
الدولة وتجد ليبيا نفسها اآلن أمام مشاكل 

عـــديـــدة، 
يزيد  ما  وهو  القطاعات،  مختلف  وفي 

البالد تأزما.
ليبيا  في  النفط  مؤشر  فقد شهد   
في   16% بنسبة  اإلنتاج  في  انخفاضا 
أدنى  بذلك  مسجال  الماضي،  الشهر 
مستوى له خالل األشهر الستة الماضية 
بسبب انخفاض العمل في المنشآت ما 
جعل نسب االستخراج تقل وبالتالي فمن 
الطبيعي أن تكون هناك أزمات متالحقة 

متمثلة 
والنقص  الكهربائي  التيار  انقطاع  في 
ـــــة وغيرها  الــخــبــز واألدوي فــي  ــحــاد  ال

الكثير.
"ازدادت طوابير  تقول مريم جبريل 
االنتظار للحصول على الخبز وأصبحت 
مــحــدودة  بكمية  تبيع  المخابز  بعض 
زبائنها  من  عدد  أكبر  تمكين  أجل  من 
قطع  وشــهــدت  الــخــبــز  عــلــى  للحصول 
وأصبح خفيفا  الحجم  في  تدنيا  الخبز 
جدا ما أدى إلى زيادة استهالك األسرة 
فى اليوم وعدم التزام أصحاب المخابز 
التي  والمعايير  وبالمواصفات  بالوزن 
بطريقة  الــشــأن  بهذا  الــدولــة  حددتها 
متعمدة من أغلب المخابز بهدف تحقيق 
أرباح كبيرة باإلضافة إلى عودة انقطاع 
الكهرباء لبضع ساعات باليوم مما يؤثر 
وكذلك  للمواطن  اليومية  الحياة  على 
يعرقل عمل بعض الجهات الخدمية من 
أهمها المخابز وغيرها من المؤسسات 

الخدمية التي تهم المواطن".
       أزمة حادة في الخبز

ــبــه قــــال الـــمـــواطـــن علي  مـــن جــان
أزمــة  بنغازي شهدت  "إن  المنصوري 
حادة في الخبز مساء أمس"، وأضاف أن 

لمنطقة        أبــنــاءهــم  أرســلــوا  البعض 
وأردف:  الخبز،  عــن  الكويفية للبحث 
"بعض األسر بعد أن فشلت في الحصول 
التنور"،  خبزه  إلى  لجأت  الخبز،  على 
وتخوفا من استمرار أزمة الخبز، خاصة 
في ظل االرتفاع الجنوني ألسعار السلع 

االستهالكية وشح السيولة"
فــيــمــا قـــال عـــدد مــن الــمــواطــنــيــن 
من  يعانون  إنهم  الــزاويــة،  حي  بمنطقة 
خالل  المخابز  في  الخبز  توافر  عــدم 
كافة  أن  وأضــافــوا  المسائية،  الفترة 
في  أبوابها  تغلق  المنطقة  في  المخابز 
وقت مبكر، وأشاروا إلى سير المواطنين 

لمسافات بعيدة بحثاً عن الخبز"
اصطفاف العشرات

كما تحدث عدد من المواطنين في 
أحياء مختلفة من المدينة عن أن هناك 
حيث  المخابز،  فــي  الخبز  فــي  شــحــاً 
في  المواطنين  من  العشرات  يصطف 
صفوف طويلة أمام مخبز واحد، يعمل 
للحصول على )10(  الصباح فقط  في 

أرغفة فقط..
وأبدى البعض تخوفهم من استمرار 
أزمة الدقيق بالبالد خالل األيام المقبلة 
كريم،  شهر  على  مقبلون  أننا  وخاصة 

واســـتـــثـــمـــار 
إلى  الدقيق  أسعار  برفع  األزمة  التجار 

الضعف.
          أزمات تلو األزمات

كهرباء  اغــويــل"أزمــة  خــالــد  يــقــول 
أزمة   .. أزمــة خبز   .. أزمــة مرتبات   ..
نفط.. أزمة أمن وأمان .. أزمة دراسة 
وتعليم .. أزمة صحة ومستشفيات عامة 
لبعض  حد  أدنــى  في  إال  متوقفة  شبه 
وعلى   .. وشرطة  جيش  أزمــة   .. منها 
رأس كل هذا أزمة أخالق ال حد لها .. 
إلى آخرها من أزمات .. ترى ماذا بقى 
للمواطن الليبي لم يعانه طيلة السنوات 
ــادة؟  ومــاذا  ــزي األخــيــرة وهــذه السنة ب
بقي له لكي يعمل ويعيش من أجله في 

استقرار وهدوء وسالم؟ "
ختاما ...

وفـــــي ظـــــّل وضـــــع أمـــنـــي مـــتـــرّد 
واشــتــبــاكــات مــســلّــحــة فـــي عــــدد من 
المناطق وتجاذبات سياسية يبقى الخبز 
في ليبيا يراوح مكانه مّما دفع بصندوق 
موازنة األسعار إلى اإلقرار بغياب خّطة 
هذه  لحّل  مــحــّددة  وميزانية  مــدروســة 
المشاكل وبالتالي يبقى المواطن الليبي 

هو المتضرر الوحيد من ذلك .

الحرس البلدي يحدد تسعيرة لرغيف الخبز بمدينة بنغازي

من  فترة  منذ  بنغازي  مدينة  تعانى     
أثر  مما  الدقيق  م��ادة  في  ح��اد  نقص 
وبالتالي  المخابز  عمل  على  سلبا 
جودته  وعلى  الخبز  رغيف  ثمن  على 
الذي  المواطن  على  ب��دوره  أثر  وال��ذي 
نقص  من  ابتداء  األزمات  عليه  تتوالى 
إلى  اإلي��ج��ار  غ��الء  إل��ى  السيولة  ف��ي 
الحرس  نظم  الخبز،لهذا  رغيف  غالء 
المخابز  على  حملة  بالمدينة  البلدي 
يقدر  وال��ت��ي  الخبز  تسعيرة  لفرض 
ومن  دراه���م   5 بنحو  ال��رغ��ي��ف  ثمن 
يخالف هذه التسعيرة سيعرض نفسه 

للمساءلة القانونية . 
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6 نبض الشارع السنة  ااخلامسة  - العدد 190فسانيا
إشراف: / المهدي جاتو

د. آمال الهنقاري

 )1 ( آية
}وقل ربى ارحمهما كما 
ربياني صغيرا{ في هذه 
تتجلى  الــكــريــمــة  اآليــــة 
ــرحــمــة لــأب  مــعــانــي ال
بها  بدأهما  اللذان  واألم 

هذا  في  بنا  –وحــري  صغيرا  كنت  عندما 
الطاعات  فيه  تكثر  الــذي  الفضيل  الشهر 
والعبادات والدعاء والطاعة أن نتذكر سبب 
وجودنا وندعو لهما بالرحمة والمغفرة سواء 
أكانا على قيد الحياة أو كانا فى رحاب الله 
ومن أجدر منهما بالحب والطاعة والرحمة 
؟! والمتمعن في هذه اآلية الكريمة يستشعر 
الجميل وهذه  ورّد  الوفاء  أيضا معنى  فيها 
بالذات أصبحت تتضاءل إن لم نقل تختفي 
فنحن فى زمن أصبح فيه النكران والجحود 
ـــّل تصرفات  هــو الــصــفــة الــغــالــبــة عــلــى ُج
الكثير من البشر فكم من شخص لدغ ممن 
ساعده ووقف إلى جواره عند الضيق والعوز 
وعندما حان أوان الدفع ورد الجميل تجده 
ينكر ويجحد بل إنه قد يتشفى ويشمت لو 
الله  وأنعم  إليه  أحسن  بالذي  الزمان  مال 
وأذكركم  نفسي  أذكر  أن  ارتأيت  ولذا  عليه 
ــام  بــالــدعــاء وطــلــب الــرحــمــة فــى هــذة األي
أحسن  من  ولكل  أوال  لوالدينا  المفترجات 
إلينا وعلمنا ووقف إلى جانبنا فالحياة تقوم 
على األدوار المتعاقبة –اللهم ارحم واغفر 
العام  وكل  الدعاء  الجميع  من  واقبل  وذكر 

والجميع بخير. 
 ) 2( أحالم

أن نصحو  بمجرد  أحالمنا  ننسى  ما  كثيرا 
األجــزاء  بعض  تذكرنا  لو  وحتى  النوم  من 
مبعثرة  تكون  أنها  إال  األحـــالم   تلك   مــن 
ومشوشة وغير واضحة ، هل سألنا أنفسنا 
ننسى  نحن  ؟  ذلك  معنا  لماذا يحدث  يوما 
علينا  تأثيرها  لضعف  بسرعة  أحــالمــنــا 
العقل  يحتفظ  الــتــي  واألحـــــالم  فـــالـــرؤى 
التي تحمل  بتذكرها في حالة الصحو هي 
عقلنا  في  بها  نحتفظ  نفسية  دالالت  لنا 
الباطن وهو موضوع آخر تختلف حوله آراء 
العلماء بين الواقع والخيال ، ونحن هنا لسنا 
نعيشها  التي  األحــالم  عن  الحديث  بصدد 
في منامنا ولكننا نتحدث عن األحالم التي 
--ولكي  مستقبلنا   وتحدد  أفعالنا  تسبق 
نضع  وأن  البد  ونفقدها  أحالمنا  ننسى  ال 
الظن  وحسن  بالنفس  الثقة  أعيننا  نصب 
–ففي  لتحقيقها  والمثابرة  والسعي  بالله 
حقيقة األمر أننا نحدد شخصياتنا ونوجهها 
وفق ما نحلم أن نكون وكلما ترجمنا أحالمنا 
ــى أهـــداف واضــحــة ومــحــددة ومرتبطة  إل
إلى  أقرب  كانت  كلما  محددة  زمنية  بفترة 
التحقيق  فأفعالنا في الغالب هي فكرة في 
أذهاننا فلنبدأ بجعل أحالمنا حقيقة وذلك 
في  التطبيق  ممكنة  خطوات  إلى  بتحويلها 
أرض الواقع وكلما حققنا حلما –نحلم بغيره 

ونحققه وهكذا  
               )3( دعوات

فى  شبابنا  يعيش  متتالية  سنوات  لخمس 
ولهيبه ووهــج  الــحــر  شــهــر رمــضــان وهـــج 
أخوض  أن  أريــد  ال  وهنا  ونيرانها  الحرب 
وغالبها  وأسبابها  األحـــداث  تفاصيل  في 
العلي  إلــى  أتوجه  فقط  ولكنني  ومغلوبها 
القدير أن يحقن دماء شبابنا ويجنب بالدنا 
ويالت الحروب ويجعل رمضاننا هذا العام 

خاتمة لخالفاتنا ويبعد عنا شرور الفتن.
وأطفال  ثكالى  أمهاٍت  لدعوات  ويستجيب 
يتامى وأسر نازحة وجرحى ومرضى نسأل 
أن يجعل رمضاننا هذا  القدير  العزيز  الله 
العام خاتمة أحزاننا وآالمنا ويجمع شملنا.

العقالء  آلراء  بحاجة  أنت  بــالدي  وأخيرا: 
المحاربين  وشجاعة  المجربين  وحكمة 
وشهامة األبطال وإبداع المبدعين لتستقيم 
أمورنا –ندعوك ربي أن تولي علينا أخيارنا 

وتلهمهم الصالح والرشاد .      
 

ت
فا
ق
و

المعرض فرصة ذهبية
وصرحت : حياة عبد الحميد " مشاركة 
في المعرض لفسانيا" أن هذا المعرض 
بعرض  المنتجة  لأسرة  فرصة  يعتبر 
منتجاتها للزوار ، وكذلك التعرف على 
منتجاتهم  وعلى  اآلخرين  المشاركين 
السوق  متطلبات  على  التعرف  وأيضا 
طيبة  بـــــادرة  وهـــي   ، ـــون  ـــزب ال وذوق 
ــي الــمــعــرض  ويــســعــدنــي الــمــشــاركــة ف
خصوصا أنه األول من نوعه في  مدينة 

سبها .
بــنــوعــيــن من  " شـــاركـــت  و أضـــافـــت: 
كذلك  و  المالح  و  الحلو   " المأكوالت 

التوابل " والتوابل كانت عبارة عن 
) نوعين أحدهما  لأكل بصفة عامة   و 
اآلخر للحوم والدجاج ( ، و أما بالنسبة 
أما    ) للبيتزا  صلصة   ( لدينا  للمالح 
أيضا  شــاركــت  الحلويات  يخص  فيما 
السكري  لمرضى  مخصصين  بنوعين 
يتبعون  ــن  ــذي ال لــأشــخــاص  كــذلــك  و 
الحميات " الريجيم " فكانت الحلويات 
وكيك  والسمسم  الشعير  من  مصنوعة 
والقرفة  التفاح  وكيك  والعسل،  بالقرع 
ومجموعة من الكب كيك بعدة أنواع من 
المنتجات  وكانت  الصحية  الحشوات 
مرفقة بتاريخ اإلنتاج  ومدة صالحيتها 
األشياء  اختيار  الزبائن  من  وأتمنى   ،

الصحية والمناسبة لهم .
للمعرض  الناس  قبول  كان   " أشــارت  و 
للتسويق  الــنــهــايــة  وفـــي   ، جـــدا  جــيــد 

الزبائن   جــذب  في  مهم  دور  والدعاية 
أخرى  معارض  هناك  تكون  أن  وأتمنى 
مشابهة في الفترة القادمة  حتى تتمكن 
منتجاتها  عــرض  من  المنتجة  األســرة 

فيها.
تشجيع األسر المنتجة

قالت: " سليمة حمان " لجنة اإلشراف 
تنظيم معرض  اإلشــراف على  ــا  دورن  "
الغاية   ، الشعبية   لــلــمــأكــوالت  فـــزان 
تشجيع  هــو  المعرض  هــذا  إقــامــة  مــن 
المنتجات  هــذه  ألن  المنتجة   األســـر 
تحتاج للتسويق والدعاية و بإقامة هذا 
األسر  لتلك  الدعم   قدمنا  المعرض  
على بيع منتجاتها المتعددة ) من موالح 
، وحلويات ، وأكالت شعبية ، وصلصات 
وبهارات ( فقد قدمت األسر المشاركة 
المحلية  المنتجات  من  متنوعا  خليطا 
بــادرة  وهــي  الــبــيــوت  داخـــل  المصنعة 

جميلة جدا .
     انتقادات

و أضافت " واجهتنا عدة انتقادات وذلك 
مدينة  على  المعرض  اقتصرنا  ألنــنــا 
الوقت  ، ولكن نظرا لضيق  سبها فقط 
وألنها المرة األولى التي تقام فيها مثل 
تكون خاصة  أن  أحببنا  الفعاليات  هذه 
بمدينة سبها و إذا حققنا نجاحا سيكون 
معرضنا القادم  على مستوى المنطقة 

الجنوبية .
بعدة  فــزان  " شاركنا كجمعية  ذكــرت  و 
منتجات شعبية منها ) الزميتة، الهريسة 

القلية المطبوخة ، وقلية القمح (  فهذه 
المنتجات نستخدمها  على مدار السنة 
 " التكرة   " التمور  من  بــأنــواع  كذلك   ،
اإلفطار  وجبة  فــي  نستخدمها  وعـــادة 
السويقة   " لدينا  وكذلك   ، رمضان  في 

، تاركيك " 
ابتكار تنموي لربات البيوت

منظمة  عضوة  معيقل"   فادية  وقالت: 
هو  المعرض  هــذا  يعتبر    " للمعرض 
أول معرض محلي للمأكوالت المحلية ، 
وتشجيعا لأسرة المنتجة والمصنوعات 
البيوت  لربات  تنموي  ابتكار  و  اليدوية 
للتجار  كتحٍد  الوقت  هــذا  في  وجــاء   ،
في  الفكرة  ولــدت   ، ــات  األزم وصانعي 
وتــنــادت   ، لوطنه  محب  فــريــق  أذهـــان 
عدة جمعيات ) فزان ، صرخة الجنوب 
،البيت األصيل ( وغيرها ، وكونت لجنة  
لتنظيم هذا المعرض ، قدمنا المقترح 
للمجلس البلدي ، وتمت الموافقة عليه 
األولــى في هذا  الخطوة  وتعتبر هذه   ،
المسار و سيكون معرضنا القادم أكبر و 
أفضل و أكثر احتواء لأسرة المنتجة ، 
العادي  وهكذا تم تنظيم هذا المعرض 

في شكله والكبير في مضمونه .
و أتمنى في النهاية دعم المرأة المنتجة 
بــإقــامــة مــثــل هـــذه الــبــرامــج ، وأشــكــر 
لهذا  دعــمــه  عــلــى   الــبــلــدي  المجلس 

المعرض . 
المحافظة على التراث

األوجــلــي   مــيــالد  حسين   ": أضـــاف  و 
هذا  أقيم   " االستقبال  لجنة  "رئــيــس  
و  البلدي  المجلس  برعاية  المعرض 
النسائي  االتحاد  لجمعية  كان  التنظيم 
سبها ، وبإشراف جمعية فزان ، واستمر 
لمدة ثالثة أيام ، حيث افتتح المعرض 
السيد حامد رافع الخيالي عميد بلدية 
ــعــا جـــدا و  ـــان الــحــضــور رائ ســبــهــا، وك

اإلقبال كبيرا عليه
ـــوه " فــإحــيــاء مــثــل هـــذه الــمــعــارض  ون
المخصصة للمأكوالت المحلية تحافظ 
  ، القديم  تراثنا  و  أجــدادنــا  إرث  على 
مثل  إقامة  تستمر  أن  أتمنى  والحقيقة 
على  أشكركم   ، الرائعة  المعارض  هذه 

متابعتكم وأتمنى لكم التوفيق .
          إقبال رائع 

و قالت " مسعودة سعيد الغناي " جمعية 
بيت األصيل " يعتبر هذا المعرض 

فرصة لربات البيوت لعرض 
رائعة خصوصا  فكرة   وهي  منتجاتهن 
في هذه الفترة في ظل ارتفاع األسعار ، 
وهذه ليست المرة األولى التي  أشارك 
ــمــعــارض فقد  ــي مــثــل هـــذه ال فــيــهــا ف
شاركت سابقا في معرض بيت األصيل 
وشاركت بعطور وبخور وكذلك شاركت 

في معرض طرابلس الدولي . 
ببعض  المعرض  في  " شاركت  وأكــدت 
الكروية   ( مثل  البهارات  و  المأكوالت 
الشعبية  الــبــهــارات   وبعض  الكركم  و 
وكان   ،  ) رمضان  في  نستخدمها  التي 
اإلقبال أكثر من رائع ، واألسعار كانت 

في متناول الجميع .
الله " جمعية  و صرحت " فاطمة عبد 
صرخة الجنوب " من الجميل المشاركة 
الــتــي تحيي  الــمــعــارض  فــي مثل هــذه 
تراث أجدادنا بعرض مأكوالتنا الشعبية 
وبيعها ، و اقتصرت مشاركتي في هذا 
 " منها  مــأكــوالت  عــدة  على  المعرض 
و خبزة  والدشيشة  الرشدة  و  الهريسة 
وكان   " وغيرها  والكسكسي    ، التنور 
اإلقبال كبيرا على المعرض  لدرجة أن 
بعض الزوار أخذوا رقم هاتفي للتواصل 

معي و شراء منتجاتي. 
قيمة  فرصة  المعرض  كانت   : ختاماً   
وتحقيق  الــمــحــلــي  ــصــاد  ــت االق ــدعــم  ل
ــظــروف  ــاء الـــذاتـــي فــي ظــل ال ــف ــت االك
في  الكبير  والغالء  الصعبة  المعيشية 

األسعار .
ــى الــمــعــرض   وأكــــــد: الــقــائــمــون عــل
والــمــشــاركــون أنــهــم ســيــعــيــدون الــكــرة 
بــإقــامــة مــعــرض أكــبــر وأكــثــر شمولية 
خالل الفترة القادمة يستهدف المنطقة 

الجنوبية بشكل .

تقرير وتصوير : زهرة موسى

المأكوالت الشعبية دعم لالقتصاد المحلي وتحقيق لالكتفاء الذاتي 
تحقيق  في  المحلي  المنتوج  على  دول  عدة  تعتمد     
لمرحلة  وصلت  الدول  بعض  إن  بل   ، الذاتي  االكتفاء 
من  م��ج��اورة،  أخ��رى  ل��دول  منتوجاتها  فيها  تصدر 
بالتعاون  النسائي   االتحاد  أقام   الفكرة  هذه  منطلق 
مؤسسات  م��ن  وع����دٍد  سبها  ال��ب��ل��دي  المجلس  م��ع 
الشعبية  للمأكوالت  األول  المعرض  المدني  المجتمع 

أشرفت  و   ، الماضية  األي��ام  خ��الل  سبها  مدينة  في 
هذا  تنظيم  على  الشعبية  للمقتنيات  ف��زان  جمعية 
المنتجة  األس��ر  بعض  فيه  شاركت   ، ال��ذي  المعرض 
خاللها  ع��رض  متواصلة  أي��ام  لثالثة  استمر  حيث   ،
بالمدينة.  الشعبية  ل��أك��الت  مختلفة  أن���واع���ا 

حسين ميالد
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تقرير : حنين : فاطمة عمر 

لنا  قالت  المدرسي  االفــطــار  اهمية  عــن 
مديرة مدرسة المتفوق للتعليم الحر بمدينة 
الى  واشارت  كازوز  إبراهيم  الجميل حنان 
ــدراســي الــقــادم  ــه اعــتــبــارا مــن الــعــام ال ان
اماكن  لتخصيص  المدرسة  ادارة  ستسعى 
محددة وفق مواصفات خاصة ليتناول فيها 
اإلفطار  صــنــدوق  إن  افطارهم  التالميذ 
للتلميذ وباألخص في  المدرسي مهم جداً 
سنوات الطفولة ، وترى أن صندوق اإلفطار 
 ، مــاء  قنينة  يتضمن  أن  ينبغي  المدرسي 
مخلوط  حليب  أو  العصير  من  محبب  نوع 
بالعصير او زبادي بالفاكهة، ساندوتش  ، 

قطعة حلوى".
الوجبات  ذات  تكرار  تفادي  إلــى  ونبهت   
للطفل، اذ تخلق عنده الرتابة وتصرفه في 
االفطار، مشددة  تناول  االحيان عن  بعض 
اطفالهم   ــوالــديــن  ال ــاع  اقــن عــلــى ضــــرورة 

بأهمية وجبة   اإلفطار على صحتهم.
من  الفتيات  بعض  تخوف  إلــى  وأشـــارت 
السمنة وخاصة من هن في سن المراهقة  
االفطار  وجبة  تــنــاول  عــن   يحجمون  لــذا 

وهذا السلوك خاطئ.
تتميز  نموذجية  المتفوق  مدرسة  وتعتبر    
بمبنى حديث مجهز بفصول دراسية مثالية 

وساحة واسعه معشبة .
طعام متنوع

مدير  نائب  كازوز  تؤكد سميرة  جهتها  من 
مدرسة المتفوق للتعليم الحر أهمية تناول 
الفترة  فــي  التلميذ  الن  ــطــار  االف وجــبــة 
ويخسر  كبيراً  مجهوداً  يبذل  الصباحية 

الكثير من الطاقة .
وتقول في هذا الصدد:" هناك تأثير كبير 
التلميذ  تركيز  على  الــمــدرســي  لإلفطار 
وهذا أمر مفروغ منه وأتحدث عن تجربة 
بتدريس  قمت  انــي  منطلق  مــن  شخصية 
تالميذ من أعمار مختلفة والحظت بوضوح 
وحتى  التلميذ  على  اإلفطار  وجبة  تأثير 
تأثير   وكذلك  عليهم  الوجبة  نوعية  تأثير 

وقت تناول بعض األطعمة عليهم ".
وجبة  يتناول  الــذي  فالطفل  وأضــافــت:" 
افطار أولي في البيت قبل قدومه للمدرسة 
يفعلوا  لــم  الــذيــن  مــن  أكثر  تركيزه  يكون 
األطعمة  بعض  أن  يــالحــظ  كما  ذلــــك،   
تعطي  والعسل   المحلي  والحليب  كالتمر 
تركيز جيد ويمتاز األطفال الذين تناولوها 

بالنشاط والحيوية أكثر من غيرهم". 
يــعــتــبــرون  ـــال  أطـــف هـــنـــاك   ": وتتابع 
ولذلك  الشهية  فــاقــدي  بغيرهم  مقارنة 
معلم  او  بالمدرسة  المشرفين  على  يجب 
الطفل  أن  ومراعاة  ذلك  مالحظة  الفصل 
الى  يحتاج  المشكلة  هذه  من  يعاني  الذي 

التشجيع والتحفيز لتناول إفطاره كزمالءه 
بالسماح  المعلم  يقوم  أن  يفّضل  وكذلك 
اي  فــي  اإلفــطــار  لتناول  بالخروج  للطفل 
وقت يطلب ذلك ألنه يكون حينها قد شعر 
بالجوع وهذه فرصة لتمكينه من االكل ولو 

قليالً.
الغير  التغذية  اُسلوب  أن  على   : وأكــدت   
ذو  الــطــفــل  يجعل  مــــدروس  وغــيــر  منظم 
سلوك غذائي سيء كأن يأكل في اي وقت 

ويطلب اشياء معينة دون غيرها . 
الصندوق،  ولون  شكل  مراعاة  إلى  ودعت 
يفضلها  عــادة  الزاهية  ـــوان  األل أن  حيث 
مثل  المعنية  األشــكــال  وبــعــض  األطــفــال، 
للبنات،  المكياج  وعلبة  للذكور  السيارة 
على  الــصــنــدوق  يحتوى  أن  يفضل  ايــضــا 

تقسيمات لكل شئ.
لــتــنــاول  مــحــددة  أمــاكــن  تجهيز  وبــشــأن 
هذه  تقول:"  المدرسي  الغذاء  أو  اإلفطار 
فكرتنا العام القادم وتعتمد على مدة اليوم 
ساعات  التتعدى  ليبيا  ففي  ــدراســي،   ال
بينما مثال في  الخمس ساعات   الدراسة 
صباحاً  الدراسة  اُسلوب  يعتمدون  تونس 
وجبة"  بينها  يفصل  واحــدة  كفترة  مساءاً 

الغداء ". 
أماكن  اعـــداد  فــي  نفكر  لــم  نحن  ولــذلــك 
لكن   حاليا  الــغــداء  وجبة  لتناول  مجهزة 
نحاول دوماً ان نجهز للتالميذ أماكن لتناول 
كراسي  كتوفير  تامة  براحة  اإلفطار  وجبة 
وأماكن واسعة معشبة وتضليل بعض  مثالً 
لتمكين  المدرسية  الساحة  من  الجهات 
يفضلون  أيــنــمــا  الــجــلــوس  مــن  األطـــفـــال 
وباإلضافة الي توفير أماكن لغسيل اليدين 

في الساحة ودورات المياه ".
رأي الطب

بدوره يؤكد الطبيب العام د. أيمن ابرهيم 
للتلميذ  جــدا  مهمة  الصحية  التغذية  أن 
وتساعده  الذهنية  قدرته  من  تزيد  حيث 

على التركيز اثناء الحصص الدراسية.
الوجبة من  تكون  الــعــادة   فــي  وأضـــاف:" 
الخبز محشو بالبيض والتن وعلبه العصير 
والبعض يأكل الكيك، واذا كنا نريد افطار 
الحقيبة  تحتوي  أن  يجب  ومتكامل  صحي 
وعصير  الحجم   متوسط  سندويتش  على 
تفاحة  وربــع  عنب،  وحبات  للطفل  محبب 
مقسمة، أو نصف موزه  ،أو نصف برتقاله 
حــســب رغــبــة الــطــفــل، ويــمــكــن اســتــبــدال 
أو  بكيك صــغــيــر، وعــصــيــر  الــســنــدويــتــش 
المتوسط  الحجم  مــن  والــقــصــد  حليب، 
للشبع  يصل  لم  الطفل  يكون  أن  والصغير 
والزبادي  الفواكه  يأكل  أن  يحاول  ثم  ومن 
وهي مهمه ايضا والبأس بقطعة شكالطه 

اذا كان يرغب بذلك. 
خاصة  مدرسة  في  االفطار  وجبات  بائع   
يــوضــح أن االطــفــال  الــكــريــم  حــســام عبد 
يــحــبــون الــتــنــوع فــي الــوجــبــات الــغــذائــيــة، 
بالتن،  مــثــل طــلــب شـــراء ســانــدويــتــشــات 
اللحم  البيض، ساندويتشات  ساندويتشات 

المفروم.
وشراء  لألسرة  المالي  الوضع  بين  وربــط 
على  شراءهن  يقتصر  فالغالبية  االطفال، 
ساندويتش وعلبة عصير، والبعض يضيف 
أن  إلى  " مشيراً  ذلك قطعة شكوالتة  الى 
ذلك يمنعهم بيع سلع ذات أسعار أعلى من 
وسلطة  كعصير  المالية   األطــفــال  طاقة 
الفواكه، الساندويشات الغنية باللحوم ذات 

السعرات العالية.
أطفال  مؤسسة  رئيسة  تدعو  بــدورهــا    
إلــى  الــوالــديــن  بــن عــيــاد   ليبيا هــنــيــدة 
على  للطفل  المدرسي  اإلفــطــار  تحضير 
الطفل  وشهية  المادية  إمكانياتهم  قــدر 
والنشويات  السكريات  على  يحتوى  أن   ،

والبروتينات 
تناول  عــن  الطفل  امــتــنــاع  أســبــاب  وعــن   
الذهاب  توقيت  أن  لفتت  هنيدة،  اإلفطار 
هذه  أهــم  أحــد  هو  المبكر  المدرسة  إلــى 
األسباب، فبعد اإلفطار تحدث اضطرابات 
المياه  لــدورة  يحتاج  تجعله  الطفل  لمعدة 
مياه  دورات  وجــود  وعــدم  حاجته  لقضاء 
يجعل  المدارس  نظيفة وصحية في بعض 
ال يضطره  مما  اإلفطار  يمتنع عن  الطفل 
أعضاء  بعض  تضييق  بسبب  و  لدخولها، 
اإلذن  فــي  الــمــدارس  بعض  فــي  التدريس 
الستخدام دورات المياه في فترة الحصص.
وتشير إلى أن الوجبات التي تقدم بالمدارس  
في  تحتوي  فهي ال  كافية وصحية،  ليست 

مجملها الفيتامينات والبروتينات . 
  من جهتها تدعو المشرفة الصحية نجاة 
ــة  دوري جـــوالت  تنسيق  ــى  إل الــســالم  عبد 
والتنويه  المدرسة،  صفوف  لكافة  توعوية 
التلميذ  تركيز  على  وأثره  اإلفطار  بأهمية 
قصاصات  وتــجــهــيــز  اســتــيــعــابــه.  وقــــدرة 
قائمة  تضم  األطــفــال  على  ــوزع  ت صغيرة 
على  المحتوية  المفيدة  األطعمة  لبعض 
أقل  حرارية  وسعرات  عالية  غذائية  قيمة 
فتكون بمثابة البديل لألطعمة الدسمة التي 
المراهقة  سن  في  الفتيات  بعض  يتجنبها 

بشكل خاص خوفاً من زيادة أوزانهن.  
الدخل  ذات  األسر  الكثير من  بأن  وذكرت 
المحدود والتي تضم عدد كبير نسبياً من 
حاجات  تغطية  يستطيعون  ال  األطــفــال، 
الصحية،  اإلفطار  وجبة  وخاصة  أطفالهم 
الدولة  تخصص  أن  المفترض  من  وعليه 

ــة لــتــغــطــيــة مـــصـــروفـــات الــطــفــل  ــي ــزان مــي
بتبرع  أو  الغذاء،  ميزانية  ومنها  بالمدرسة 
صندوق  فــي  التدريس  هيئة  أعــضــاء  مــن 

تبرعات المدرسة.
تجربة أم

السيدة  ميسون صالح ، أم لطفلين بنغازي 
تقول أن ثقافة صندوق اإلفطار المدرسي 
الــخــاص،  التعليم  نــظــام  مــع  اســتــحــدثــت 
واتذكر في فترتي الدراسية لم يكن هناك 

ثقافة غذائية اصال.
يتمثل  للطفل  الصندوق  أهمية  عن  أمــا   
غــذاء صحي  على  يتحصل  أن  في ضمان 
فهو  وبالتالي  البيت  في  مجهز  ومتكامل 
اهميه  وهــنــاك  كــمــا   – ونــظــيــف  صــحــي 
نفسيه قد ال تكون ظاهره وهي ان الطفل 
ينقل  فهذا  أمه  مجهود  معه  يأخذ  عندما 
معه مشاعر الحب وشعوره بأن هناك من 
يهتم به في الطرف االخر )نوع من الدعم 

النفسي(. 
األبوين  على  "ميسون"،  السيدة  وتضيف 
بعناية  المدرسي  اإلفطار  صندوق  تجهيز 
وذلك بشراء الصندوق المناسب – تغليف 
المحتويات ضمان للنظافة – الحرص على 
–ومنشفه  حــاده  أدوات  هناك  تكون  ال  أن 

لمسح اليدين.
الــصــنــدوق على  إفــطــار  إعـــداد  كما يجب 
بها  مدارس  )هناك  المدرسة  وقت  حسب 
ومــدارس  والغذاء  االفطار  لوجبتين  وقت 
إفطار فقط(  ، أن يحتوي الصندوق على 
كل من  فاكهة – زبادي – شطيرة )تختلف 
محتوياتها في كل مره ( – عصير – تمر 
 – مــاء   – الخضروات  الدخــال  محاوله   –
مكسرات او كورن فليكس احياناً، والبأس 
كما  األكـــل،  فــي  فالعبرة  الوجبة  بتكرار 

واستطيع تنويع الوجبة في المنزل.
بالقول:"  الشخصية  تجربتها  وتتحدث عن 
في  الوجبة  تــنــاول  عــن  يمتنعون  اطفالي 
المدرسة احيانا الن وقت االفطار بالنسبة 
اإلكثار  بعدم  انصح  ولهذا  لعب  وقت  لهم 
هناك  تكون  وأن  صغيره،  الطفل  فمعدة 
االولــى  المراحل  في  خصوصا  مشرفات 
ففي  االســتــراحــة،  فترة  في  الطفل  لتتبع 
األغلب ال توجد رقابه في معظم المدارس 

على تناول الطفل لوجبته ".
تـــرى السيدة  الــســريــعــة  الــوجــبــات   وعـــن 
"ميسون" عدم إمكانية منعها وتقول:  نحن 
غرس  االبـــاء  يستطيع  لكن  بها  محاطون 

ثقافة البدائل لدى الطفل .
 وهناك انواع من الحلوى والشبس تستطيع 
ساعات  خالل  نهائيا  تمنعه  أن  المدرسة 

الدراسة. 

بعد انقضاء العام ..كيف كان افطار تالميذنا في مدارسهم ؟
اإلف�����������ط�����������ار  ح�������ق�������ي�������ب�������ة  ت���������ع���������د   
مهمة  ال��غ��ذاء"  المدرسي"صندوق 
ت��س��اع��د ج���س���ده على  اذ  ل��ل��ط��ف��ل، 
ت��ع��وي��ض م�����ا   ح���رق���ه م���ن س��ع��رات 
ح���راري���ة خ���ال ف��ت��رة ن��ش��اط��ه، ل��ذا 
ي����دع����وا م��خ��ت��ص��ون وم����رب����ون إل���ى 
هذه  داخ��ل  المقدم  الطعام  تنويع 
ال��ح��ق��ي��ق��ة  ب��ح��ي��ث ي��ش��ت��م��ل ع��ل��ى 
البروتينات،  السكريات،  النشويات، 

اضافة الى العصائر.  
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الماضية  القليلة  األي���ام  ف��ي  اختتم 
بحضور  مدريد  األسبانية  العاصمة  في 
السادة ممثلي الخارجية األسبانية والسيد 
وممثل سفارة  أسبانيا  في  الليبي  السفير 
اإلع���ام  وم��س��ؤول��ة  ت��ون��س،  ف��ي  النمسا 
وممثلي  ليبيا  اليونسكو  بمكتب  واالتصال 
وسائل  م��دراء  من  ولفيف  العربي  البيت 
اإلع����ام وم��ج��م��وع��ة ال��ع��م��ل وك��وك��ب��ة من 
مدراء  اجتماع  ليبيا  وإعاميي  صحافيي 
واإلعاميين  والصحفيين  اإلعام  وسائل 
العمل  خ��ط��ة  م��ش��روع  ض��م��ن  الليبيين 
وال��ذي  ليبيا  في  اإلع��ام  قطاع  إلص��اح 
المتحدة  األم����م  منظمة  ع��ل��ي��ه  ت��ش��رف 
)اليونسكو(  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم  للتربية 
يوليو2015  منذ  ب��دأ  وال���ذي  ليبيا  ف��ي 
حيث  العربي  البيت  مؤسسة  وتستضيفه 
أقيم هذا االجتماع استكماال لاجتماعات 
وورش��ة  وفيينا  1؛2؛3  م��دري��د  السابقة 
ميثاق  بخصوص  وتدريباتها  األردن  عمل 
واإلعاميين  الليبيين  الصحفيين  شرف 
دراسة  أجل  األزم��ات،وذل��ك من  في وقت 
الليبية  سبل اإلصاح في وسائل اإلعام 
والمساهمة  التعبير  تعزيز حرية  أجل  من 
ف���ي ال��م��ص��ال��ح��ة ال���وط���ن���ي���ة. وت��ض��م��ن 
من  العديد  لاجتماعات  العام  البرنامج 
الموضوعات التي فتحت للنقاش والتداول 
لوقت  الصحافي  الشرف  )ميثاق  ومنها 
األزم����ات وال��م��وق��ع عليه ف��ي ع��م��ان مع 
نماذج من مواثيق الشرف الخاصة بتغطية 
اإلره��اب��ي��ة( وع���رض توصيات  األح����داث 
اجتماعات  من  المنبثقة  العمل  مجموعة 
عامة  ومناقشة  والثانية  األول���ى  م��دري��د 
المجموعة  هذه  وتوصيات  عنها  نتج  لما 
الصحافيين  وأيضا مقترحات خطة عمل 
دي��س��م��ب��ر 2016  واإلع��ام��ي��ي��ن ح��ت��ى 
مدريد  بعد  العمل)لما  خطة  ومناقشة 
والتي   3 مدريد  اجتماع  عن  3(والناتجة 
ميدانية  زي��ارة  إل��ى  باإلضافة  اعتمدت. 
والتلفزيون األسباني وزيارة  لمقر اإلذاعة 
معهد اإلذاعة والتلفزيون االطاع ومحاورة 

الخبرات اإلعامية والصحافية هناك. 
وفي اليوم الختامي قرئت التوصيات 

والبيان الختامي.
االج��ت��م��اع خطة  ه��ذا  ع��ن  نتج  حيث 
ومتابعة  ب��إش��راف  للتنفيذ  قابلة  العمل 

الصحفيين أنفسهم جاء فيها:
مدريد  في  المجتمعين  من  "تقديرا 
أوض��اع  ت��واج��ه  التي  الكبيرة  للتحديات 
وتأكيدا  ليبيا  ف��ي  واإلع����ام  الصحافة 
منهم على أهمية المضي في طريق البناء 
الواعي إلعام مهني يسهم بفعالية وحيوية 
في المصالحة الوطنية والتعايش السلمي 
منهم  وتأكيدا  ال��واح��د  الوطن  أبناء  بين 
وحق  التعبير،  حرية  عن  الدفاع  بضرورة 
ب  خطا  ونبذ  المعلومة،  على  الحصول 

الكراهية والتحريض على العنف.
خطة  تنفيذ  متابعة  مجموعة  ف��إن 

العمل ستقوم باآلتي:

العمل على دعوة الزماء الصحفيين 
بغرض  معهم  وال��ت��واص��ل  واإلع��ام��ي��ي��ن، 
ال��م��ش��ارك��ة واالل���ت���زام ب��ك��اف��ة ال��م��واث��ي��ق 
والبيانات الصادرة عن اجتماعات مدريد 

وفيينا وعمان.
التشريعية  ال��ج��ه��ات  م��ع  وال��ت��واص��ل 
والتنفيذية لتبني تنفيذ خطة العمل المتًفق 

عليها في اجتماع مدريد، يونيو 2016.
اإلعام  قسم  مع  المباشر  والتنسيق 
برامج  وض��ع  على  باليونسكو،  واالت��ص��ال 
في  العاملين  كفاءة  رفع  تستهدف  محددة 
في  والشروع  واإلع��ام.  الصحافة  مجال 
خطاب  م��ف��ردات  لتحديد  دل��ي��ل  إص���دار 
على  الليبي،والعمل  اإلعام  في  الكراهية 

مراجعته بشكل دوري.
وال��ب��دء ف��ي وض���ع دراس����ة لمشروع 
لتنظيم  المستقلة  الوطنية  الهيئة  إنشاء 

الصحافة واإلعام.
وفي ختام االجتماعات قالوا :

ليبيا  /سفير  صالح  الفقيه  محمد 
لدي أسبانيا قال:

نهنئ جميع الحاضرين على مخرجات 
اتجاه  في  تصب  التي  االجتماعات  ه��ذه 
الجزيل  والشكر  الليبية  األزم���ة  ت��ج��اوز 
لليونسكو ولمكتبها في ليبيا على ما بذلته 
والزالت تبذله من جهود مرموقة وأحييهم 
وأشد على أياديهم متمنيا لهم المزيد من 
والصحافيين  اإلعاميين  صحبة  التوفيق 
األسبانية  للخارجية  والشكر  الليبيين 

شكلوا  ال��ذي��ن  ال��ع��رب��ي  البيت  وم��ؤس��س��ة 
الحضن الدافئ لهذه االجتماعات ووفروا 
للصحافيين  اإلن��س��ان��ي  العائلي  ال��م��ن��اخ 
مع  والتعامل  شملهم  وجمع  واإلعاميين 
الليبيون  يقرأ  أن  أتمنى  عملهم.  برنامج 
التجربة األسبانية الثرية والغنية والمهمة 
التعاطي  السبعينات  والتي استطاعت من 
لديهم  حدثت  التي  األهلية  ال��ح��رب  م��ع 
في الثاثينيات من القرن الماضي وكيف 
الديمقراطية  إل��ى  ال��وص��ول  استطاعوا 
سنوات  خال  مهمة  أشياء  إنجاز  وكيفية 
جدا  سعيد  وأن���ا  األزم���ة  وت��ج��اوز  قليلة 
ال��خ��ب��رات  م���ع  ال��ت��واص��ل  م���ن  لتمكنكم 
األس��ب��ان��ي��ة ل��اس��ت��ن��ارة واالط�����اع على 
والمجذرة  المرسخة  اإلعامية  تجربتهم 
لثقافة السام والمصالحة وأتمنى للجميع 

التوفيق في العمل.
اليونسكو  / مكتب  مايكل كروفت 

ليبيا قال:
نيابة عن اليونسكو أحب أن أعبر للمرة 
الخارجية  ل��وزارة  شكرنا  والثالثة  الثانية 
األسبانية ومؤسسة البيت العربي لجعلهم 
اإلعامية  المؤسسات  بمدراء  اللقاء  هذا 
الليبيين ممكنا  والصحافيين واإلعاميين 
بيننا جميعا لم يعد  المثمر  التعاون  وهذا 
حقيقية  ش��راك��ة  أصبح  ب��ل  فقط  تعاونا 
وخ��اص��ة وأن م��ا ح��دث ه��ذا األس��ب��وع لم 
يحدث منذ العام الماضي حيث أتذكر أن 
العام الماضي في اجتماع مدريد األول كان 
اإلعام متهما جدا وُيحمل ما يحدث من 
أزمتها  من  وهو جزء  الباد  داخل  أزمات 
واليوم نحن نتحدث عن اإلعام في السلم 
وسبل التعايش السلمي والمصالحة وهذا 
أنتم  أنجزتموه  ال��ذي  الرائع  اإلنجاز  هو 
خال العام مبروك لكم وكان لنا الشرف 
اإلعام  وأعني  تحوله  في  مشاركتكم  في 

من متهم إلى راٍع للسلم االجتماعي.
المؤمنين  ال��ش��رك��اء  م��ع  واليونسكو 
دعمكم  ب��ت��واص��ل  نعدكم  أنجزتموه  بما 
إليه  توصلتم  ما  تنفيذ  في  معكم  والعمل 
الخطة  ه���ذه  تحقيق  ف��ي  وم��س��اع��دت��ك��م 

واكتمال إنجازها وشكرا لكم .

حتت إشراف اليونسكو: 

اعتماد خطة عمل مدراء المؤسسات اإلعالمية والصحافيين 
واإلعالميين إلصالح قطاع اإلعالم في ليبيا

الصورة في التغطية الصحفية رصاصة غادرة قد تخترق صاحبها
تــشــكــو مــعــظــم الــصــحــف الليبية مــن عــــزوف الــمــواطــنــيــن عن 
الــصــورة  جعل  مما  معهم  صحفية  لــقــاءات  إجـــراء  بعد  التصوير 
الليبي  اإلعــالم  أصبح  فهل  للغاية  ضعيفة  الليبية  الصحافة  في 
مــدروســة  ولخطة  التحسين  لبعض  يحتاج  الحالي  موضعه  فــي 
المنشورة في  الــمــادة  الــصــورة عــن  غــيــاب  وواضــحــة لتغطية عيب 
الصحف. تساؤالت عدة تطرح في هذا اإلطار في خضم ما تشهده 
الساحة من أفعال انتقامية في ظل غياب الحقيقة أصبح اإلعالم 
الحقيقي ممثال في قلة من اإلعالميين الحقيقيين الذين الزالوا 
الوطن  لصالح  تهدف  التي  السامية  رسالتهم  لتحقيق  يسعون 
والمواطن فهل سنرى إعالمًا مكمم األفواه بعد هذه األعمال غير 
واإلعالميين سيصمدون؟ هل أصبحت  اإلعــالم  أن  أم  اإلنسانية؟ 

حرية اإلعالم محظ أمنية ؟
أغلب المواطنين وحتى بعض الشخصيات الثقافية غالبا ما 
يرفضون نشر صورهم، فتتالشى بغياب الصورة اآلمال التي عقدها 
المواطن الليبي على اإلعالم وخاصة بعد الثورة اإلعالمية الكبيرة 
الساحة  على  اإلعالمية  الوسائل  من  للعديد  المفاجئ  والظهور 
ولكن على ما يبدو أن كثرتها ومع غياب االستراتيجية الواضحة 
لدى أكثرها لم ينل رضا المواطن فلم يعد لدى الجمهور ثقة في 
نشر أسمائهم وصورهم حرصا وحذرا على حياتهم فكما تعلمون 

أن الدم الليبي أصبح رخيصا جدا.
صحفية فسانيا ترى أن مهام الصور قبل الخبر فالصورة هي 
الكثير  في  واجهناه  وما  نشرها  يتم  التي  اإلعالمية  للمادة  نجاح 
لنشر  المواطن  برفض  نقابل  إننا  وتحقيقاتنا  استطالعاتنا  من 

صورته في أي استطالع نجريه معه. 
من هذا المنطلق كان لنا االستطالع التالي مع عدة شخصيات 

رفضت نشر صورها.

متابعة وتصوير / نيفين الهوني 

استطالع : كوثر أبونوارة

الفساد  تعاني  اإلعالم  وسائل 
الترفيهي

المسالتي  الــديــن  بـــدر   / يــقــول   ■
موظف :

ت��أث��ي��ر  م�����دى  ي��ن��ك��ر  أح�����د   ال 
وس���ائ���ل اإلع������ام، خ��اص��ة ال��م��رئ��ي��ة 
أّياً  المتلقي  على  واإللكترونية،  منها 
وثقافته  تعليمه  ومستوى  عمره  ك��ان 
أن  أيضاً  ينكر  أن  أح��د  يستطيع  وال 
بجانب  مجتمعية  رس��ال��ة  ل��إع��ام 
دوره  يتركز  حيث  الترفيهية،  رسالته 
وفي  الشامل،  بمفهومه  التثقيف  في 
القضايا  اتجاه  العام  ال��رأي  صياغة 
الخارجية،  أو  الداخلية  سواء  المهمة 
الترفيهي  دوره  ينفي  ال  بالطبع  وهذا 
والظروف  اليومية  المعاناة  لتخفيف 
وسائل  فإن  لذلك  للمتلقي،  المعيشية 
اإلعام ال تنفصل عن واقعها وبيئتها 
ومجتمعها، ألنها تعبر عن هذا الواقع 
وذاك المجتمع بصدق وشفافية، رغم 

الازمين  والخيال  المطلوب  اإلب��داع 
في بعض األحيان. وإذا كان المواطن 
انتشار  نتيجة  مشكاته  يجتر  العربي 
اإلعام  وسائل  فإن  اإلداري،  الفساد 
تعاني الفساد الترفيهي وفساد الذوق 
بها  يراد  موضوعات  من  تتناوله  فيما 
التخفيف من معاناة المواطن العربي، 
اإلداري،  الفساد  تفضح  أن  من  ب��دالً 

وتزيد من الوعي الشعبي لمقاومته. 
ل��ق��د ات��س��ع��ت ال��ف��ج��وة ب��ي��ن ما 
وواقع  العربية  تعرضه وسائل اإلعام 
المواطن العادي، واقتصر عمل معظم 
الجزء  ع��رض  على  اإلع���ام  وس��ائ��ل 
الواقعية  ال��ص��ورة  م��ن  فقط  المظلم 
قتل  من  المأساوية  األح���داث  لبعض 
ذلك  يتعدى  ول��م  وت��ش��ري��د،  وت��دم��ي��ر 
بشقيها  األشمل  ال��ص��ورة  ع��رض  إل��ى 
وضوح  عن  واإليجابي، فضاً  السلبي 
تحيز وسائل إعامية لدول أو جهات 
يفقدها  مما  بعينها،  شخصيات  أو 
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الصورة في التغطية الصحفية رصاصة غادرة قد تخترق صاحبها
ال�����ش�����ارع ال���ل���ي���ب���ي ي���ت���ف���ق ع���ل���ى ع�����دم ن���ش���ر ص�����ور امل����واط����ن

نطالب  ال  نحن  وشفافيتها.  مصداقيتها 
بما  أو  طاقته  من  بأكثر  العربي  اإلعللام 
الحقيقة  بنشر  نطالبه  بل  يستطيعه،  ال 
التي تنتشر في الشارع الليبي العام ويقف 
الليبي  المواطن  معاناة  على  جللادة  وقفة 
أؤيد  وأنللا  أبسط حقوقه  حللرم من  الللذي 
عدم نشر الصور الشخصية وذلك تحسبا 
على حياتنا التي باتت ال تساوي شيئا عند 

المجرمين والمسيطرين على السلطة.
تعزيز حرية الرأي 

والتعبير عوضا عن الصورة
العكاري/ مهندس  : ميلود  وأضــاف   ■

اتصاالت:
 أنا مع دعم اإلعام وتطويره ودمجه 
وإعطائهم  للموهوبين  مساحات  وتوفير 
واللللرأي،  التعبير  حللريللة  وتللعللزيللز  فللرصللا 
والدعوة إلى إطاق حرية إصدار الصحف 
والمطبوعات والمحطات المرئية والنصية 

والمسموعة والمواقع اإللكترونية، وضمان 
يكون  وأن  الصحفي  العمل  استقالية 
الللعللادل  الللقللانللون  مظلة  تحت  اإلعللامللي 
دور  وتفعيل  المستقل،  النزيه  والقضاء 
حكومية  غير  رقابية  كسلطة  الصحافة 
قللادرة  تنويرية  قلللدرات  مللن  تمتلكه  بما 
أدائهم  ومتابعة  المسؤولين  مساءلة  على 
الحياة  في  الخوض  تجنب  مع  ألعمالهم 
نبتعد  فلو  والتشهير  والللقللذف  الخاصة 
إيصال  المطبوعة  وتستطيع  التشهير  عن 
معلومة ال تجلب من ورائها سلبيات عندها 

فقط سأكون مع نشر صور المحاورين.
مراعاة الضمير والوطن

 قبل النشر
■ وأكد : باسم عطية /معلم :

أنا ضد نشر صور الشخصيات التي 
تحاورهم الوسيلة اإلعامية خاصة وأنني 
اليمين  بين  يترنح  بللات  اإلعللام  أن  أرى 

معينة  ومصالح  اتجاهات  وفللق  واليسار 
األخيرة  اآلونلللة  فللي  ناحظ  بللدأنللا  حيث 
بعض  قبل  من  إيجابية  مللحللاوالت  وجللود 
بالشكل  بللاإلعللام  للنهوض  اإلعاميين 
الذي يسهم في إعادة بناء اإلعام ووضعه 
في طريقه الصحيح ويخدم الباد لكن في 
المقابل هناك من يصر على نقل األخبار 
الكاذبة وزيادة الفتن واالحتقان في الشارع 
وراء  يللنللسللاقللوا  أال  هلللؤالء  وعلللللى  الليبي 
يراعوا  أن  وعليهم  والماديات  المصالح 

الضمير والوطن في وظائفهم اإلعامية.
تسحب ثقة الشارع في 

إعالم من دون صورة
■ وأشار / سالم نصر الله/ 

مواطن متقاعد :
بات  الللثللورة  بعد  ليبيا  فللي  اإلعلللام   
الحريات  سقف  فيها  ارتفع  فترة  يعيش 
التحدث  بللاإلمللكللان  مللعلله  أصللبللح  بشكل 
وهذه  حرية  بكل  اإلعامية  المنابر  عبر 
ذلك  أمللام  ولكنها  جلليللدة،  تعد  الللظللاهللرة 
ما  كل  مسؤولية  وإدراك  للضمير  تحتاج 
بعد  ما قد يحدث  نعي  ونحن  ويعلن  يبث 
الشخصيات  صور  نشر  ضد  فأنا  النشر 
يتقاضونه  لما  الليبي  بالشارع  البسيطة 
مع  ولكن  وبأسرهم  بهم  إلحاق ضرر  من 
هذا نحن مع حرية اإلعام وخلق خطاب 
الموضوعية  يللتللحللرى  ملللتلللوازن  إعللامللي 
الوعي  من  حالة  ويخلق  بالمهنية  ويتسم 
لدى الناس، وذلك انطاقاً من أن اإلعام 
توجيه  على  الللقللادرة  واألداة  الوسيلة  هو 
الرأي العام والتأثير فيه، وبالتالي البد من 
األخذ بأسلوب يمزج بين مختلف األدوات 
الحديثة  خصوصا  اإلعامية  واألساليب 
ما  على  الليبي  اإلعام  ولكن  وأكد  منها. 

يبدو أحيانا ال يخدمنا وإنما يخدم أجندات 
معينة تموله وتدعمه، وهكذا ستسحب ثقة 
الشارع الليبي به فقد تتعارض فيما بينها 
أحياناً في نقل األخبار، وأكثرها تتفنن في 
قاعدة  على  مبنية  وغير  الشائعات  نشر 
معلومات صحيحة، والتي تسهم في الكثير 
أنه ال  أيضا  الفتن.  األحيان في نشر  من 
أصبحت  اإلعامية  الوسيلة  أن  في  شك 
في وقتنا الحاضر السلطة األولى ألنه من 
خاله يمكن التركيز على القيم والمفاهيم 
هذه  فللي  وخللاصللة  الللمللواطللن  تخدم  التي 
العديد من  الناس  فيها  يعاني  التي  األيام 
السلبيات لذلك ال حاجة لنا بالصورة نريد 
كراسي  على  للموجودين  أصواتنا  توصيل 

السلطة.
إعالمنا يعاني من 

غياب االستيراتيجة 
■ السيد، محمد الفرجاني/

طالب جامعي:
جداً  نشطاً  أنه أصبح  رغم  اإلعام   
خال هذه الفترة إال أنه يعاني من غياب 
ولهذا  الواضحة،  والرؤية  االستراتيجية 
نجد أن هناك تخبطاً في عرض البرامج 
يغيب  القنوات  أغلب  واألخبار،ولألسف 
عنها التحليل الصحيح للقضايا وطرحها، 
في  األحيان  من  كثير  في  أسهمت  والتي 
الليبي  الشارع  في  والفرقة  الفتن  زيللادة 
وانتشار  الدولة  غياب  مع  أصبح  اإلعللام 
الساح محفوفاً بالمخاطر لذلك ال داعي 
لنشر الصور في االستطاعات الصحفية 
الحالية  الفترة  في  نشاهده  ما  وخاصة 
بعض  طالت  التي  االغتياالت  سلسلة  من 
اإلعاميين، وهذا األمر من شأنه أن يؤثر 
على اإلعام وال يسهم في تحقيق الهدف 
السامي منه في توصيل الحقائق وكشفها 
السابقة  التساؤالت  على  األجوبة  وتتباين 
الصحافة  أن  يللرى  البعض  أن  ومحورها 
أدوارهللا  أهللم  ومللن  الرابعة،  السلطة  هي 
تحمل  الللشللرطللة  وأن  المجتمع،  حماية 
اسم  تحمل  الصحافة  بينما  شرطة،  اسم 
أن  يرون  آخرون  وشرطة.وهناك  صحافة 
القيام  والصحفي  الشرطي  من  كِل  على 
بللللدوره، وعلللدم الللتللدخللل فللي دور اآلخللر، 
ألنهم يرون أن الصحفي يظل صحفياً وال 
يمكنه استيعاب القانون من ناحية الجرائم 
أن  الشرطة.أرى  مثل  وغيرها  واإلرهللاب 
األحيان  بعض  في  يساعد  قد  الصحفي 
ولكن  واإلجللرام،  الفساد  عن  الكشف  في 
ذلللك، ألن  في  يكون متسرعاً  ال  أن  يجب 
يقوم  أن  بللدالً  ممكن،  األحيان  بعض  في 
العملية،  بإفشال  يقوم  فإنه  بالمساعدة، 
للقبض  بالتخطيط  الشرطة  تقوم   : مثاً 

التالي  اليوم  وفي  إرهابية،  جماعة  على 
قبل تنفيذ عملية القبض، يقوم الصحفي 
ومكان  الجماعة  معلومات عن هذه  بنشر 
وجلللودهلللا، فللهللذا األملللر يللؤثللر علللللى عمل 
الجماعة  هلللروب  إللللى  ويللللؤدي  الللشللرطللة 
الشرطة  تستطيع  لن  فبذلك  اإلرهابية، 

ممارسة عملها
حرصا على حياتنا أؤيد

 عدم نشر الصور 
■ السيد مازن الكبتي/ محامي :

 أنا شخصيا أعارض بشدة نشر أي 
كانت صفته  مهما  الليبي  للمواطن  صورة 
إال عند سيطرة هيمنة الدولة على األرض 
ولقد  بحمايتها  يقوم  من  على  واالتللفللاق 
بإجراء  تقوم  الصحف  بعض  أن  الحظت 
اإلجرامية  العصابات  بعض  مع  حللوارات 
التي انتشرت بكثرة في ليبيا من اغتياالت 
يتم  وابتزاز فعندما  وقتل وسرقة  وخطف 
يلجأ  المجموعات  بعض  على  القبض 
الللحللوارات  بللإجللراء  ويقوم  إليهم  اإلعللام 
معهم فربما كان لدى ذلك الشخص دوافع 
قد  وربما  الجرم،  ذلك  على  يقبل  جعلته 
ال  أخللرى  مللؤثللرات  أي  تحت  واقعا  يكون 
يعلمها إال الله وتكون هي دافعه إلى ذلك 
ردعه  قادر على  القضاء  أن  وأكد  الجرم، 
حتى ال يعود إلى عالم الجريمة مرة أخرى 
وبأبنائه  بلله  التشهير  إلللى  الحاجة  دون 
الذين سيحملون عار أبيهم طوال حياتهم.

يمكن نشر صورة المتهم، إذا فّر هاربا 
وكانت هناك أدلة بحوزة الشرطة تؤكد أنه 
المجرم ومن ثم فإن عملية النشر ستكون 
عاما قويا ومفيدا في عملية القبض على 
المتهم وبالتالي يصبح النشر واجبا والزما، 
إن نشر الصورة باالتهام الموجه قد يؤثر 
سلبا على عاقة المتهم بأسرته وعائلته، 
للحذر  ومللدعللاة  لغيره،  عبرة  سيكون  إذ 
إن مجرد نشر  الناس.  بين  الثقة  وانعدام 
السوابق  أصحاب  من  ليس  متهم  صللورة 
في  كان  ربما  مرة  ألول  الجريمة  ويرتكب 
حالة نفسية غير مستقرة، يضعه في بند 
ساح  اإلعللام  وختاما  الجريمة،  معتادي 
ذو حدين ويحتاج لعدة ضوابط ويجب أن 
حتى  نزيه  إعامي  خطاب  بتوصيل  يقوم 
بعدم وجود صور المهم أن يكون مبنيا على 
قاعدة أساسية صحيحة فمن خال هذا 
يحتاج  الليبي  الشارع  أن.  ياحظ  الطرح 
لفئات  منحاز  وغير  ومحايد  نزيه  إلعام 
بأن  الحكومة  ونطالب  معينة،  ومصالح 
أنواعها  بمختلف  اإلعللام  بوسائل  تهتم 
حتى يكون بمنأى عن سيطرة جهات معينة 
بحجة دعهما، ما يترتب على ذلك توجيهها 

والسيطرة عليها.
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4/  ال تتأخر !
القصائد  تلتحف  أجلك  من 
بردة الحنين ، تتدثر من برد 
الجميل  محياك  إلى  الشوق 
الليل  فــي صــمــت  تــتــدفــأ   ،
تتساءل   ، الطويل  الــهــادىء 
متى  مــتــوقــدة  اللهفة  ـــار  ون
موعد لقاؤك ؟ ، أيها القمر 
! يا ضوء الليل ، فوق جبين 
أُلقي  اء ، متى  الَوَضّ السماء 
جرار الماء من يدي  ويندلق 
غــطــاء رأســــي قـــرب واحــة 

اللقاء ؟
 وتتعثر خطواتي إليك حين 
بــي عبر  يــمــتــُدّ  أرى طــولــك 

صفحة الماء ؟
ــا الــقــلــب ....اقـــتـــرب   ــه  أي
ألهمس لك بأهازيج الجنوب  
و أعزف على مزامير الراح 
التنكفىء  لماذا   ، حضورك 
الــغــربــة ، وتــتــقــلــص بــعــيــداً   
وتــــتــــرك الــــوطــــن يــتــنــفــس 
اللقاءات الحارة ، والشغف ، 
واللهفة ؟ شفتاي مغرورقتان 
العذوبة  ومــاء   ، الشوق  من 

يناديني ..
فال تتأخر عن مواعيد جلب 
الماء ، من صفاء الواحة ...

ال تتأخر !!
الحنين    ة  بَحّ شابته  فصوتي 
ــقــطــع بـــه حــبــل الــعــتــاب   وان
حين فاقت لغة المالم لسان 
الحال ، وحده الجنوب يتلوى 
خصره من األسى ، تعتصره 
تشوبه   ، الــمــارقــة  الــقــوافــل 
تغتاله   ، الــغــريــبــة  الـــوجـــوه 
األعين الخائنه ، تنهب خيره 
، و تبحث عما في جعبته من 
 ، الله بها جوفه  كنوز ، مأل 

الساكن قلب الوطن .
 ال تتأخر فاالنتظار ال ينتظر 
غيمة ، طالتها أسنة الدعاء 
إنه   ، االستجابة  وســهــام   ،
تعتصره  حين  الماء  اليمهل 
بــاإلجــابــة ،  لله  الــتــوســالت 
النزف  شريان  عند  وحــدي 
أنتظر ، أحمل مافي كفي من 
خبز حياتي ،وماء عذوبتي ، 
في  أشــرع   ، بوطني  ويقيني 
الجنوبية  للمالمح  النظر 
عيون  تطالني  ثم   ، الليبية 

الغرباء .
 آآه أيها النازف حتى وريدي 
تثق  ال   ، انتبه   ، الجنوبي 
 ، الغرباء  نظرات  في  كثيرا 
وأبِق نظرك مفتوحا بأهداب 
عينيك  واجــعــل   ، الــحــرص 
ــاب الــصــحــراء ، ال  صــوب ب
تتأخر  ، وال  اللصوص  ُتمرر 
عن مواعيد الوطن ، حتى ال 

يتأخر عنك اللقاء !!

نيفين الهوني 

معابر الحلم

وح 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

بـ
د / عزة رجب 

ـــاك فــي نزف الوريد الجنوبي  كـــــان هـــن
انتظاري  

وأنا على وعدي بأن 
لمساء  نجمة  أكــون 

واحد في لياليه الممتلئة أقمارا مشعة..
ــأن أكـــون مــحــورا يـــدور في  على وعــد ب

فلكي.
بنفحات  ــفــضــاء  ال وأعـــطـــر  أمــــأله  أن 

وجودي.
على وعد بأن أكونه بكل حواسي وأفسح 

له مقعدا بي 
أيا لهفي

تبعثرني  الــشــوق  رمـــاد  وتنثر  تشعلني 
وتشرق صبحا قبل أوانك... تمهل

أيا لهفي 
بعطر  فــوحــي  ســحــائــب  امــتــزجــت  كلما 
مبادلة  واحتوتك  بك  الملتصقة  ثيابك 
معك اإلحساس ومتدثرة بدفء األنفاس 

تمهل  
 أيا لهفي

وال  يــطــول  الشمس  رحــيــل  ولــيــت  تمهل 
يفارقني انتظارك لنجمة المساء 

تهمل ليبوح زماني توقف هاهنا.. ألعبر 
محطات الحلم بين يديك  وأهمس لصبح 
جاءني دونك تمهل واتركني بانتظار نجمة 
تضمك إلّي في ظلمة مساء آخر يحتوينا.

11.4.2009 

سلسلة  تنشر ألول مرة 

إلــى  اإلنـــســـان  الــتــي يسعى  الــرغــبــات   
أولويات  في  ترتيبها  حاولنا  لو  تحقيقها 
حسب األهمية لوجدنا أن )البقاء( يأتي 
األوحــد  السر  وهــو  ــى،  األول الدرجة  في 
األخــرى  الرغبات  كل  عنه  تنبثق  ــذي  ال
قد  كــان  وألجــلــه  شرعته،  تحت  وتلتئم 
ومــازال   معصيته،  أول  اإلنــســان  ارتكب 
ما  ليحقق  مــيــالده  لحظة  ومــنــذ  يــنــازع 
النمو  رحلة  ومــا  درجــاتــه،  مــن  استطاع 
ــجــاب  ـــــزواج واإلن وكــســب الــمــعــارف وال
واالتجاه نحو التميز واإلبداع والشهرة إال 
أو  كان جسداً  سواٌء  باقياً  ليكون  وسائل 
اسماً أو ذكرى تتناقلها األجيال من بعده.

على  ينطبق  ــســان  اإلن على  ينطبق  مــا 
المدن إال أن خلود األخيرة أكثر صعوبة 
واستحالة، فهي ال تتزاوج وال تتوالد وال 
مدينة  انــدثــرت  وإذا  الــمــعــارف،  تتناقل 
عمرها  امــتــد  ولـــو  أمـــا  ــرهــا،  أث ينقطع 
بنفس  تجدها  فقلما  الــبــقــاء  وحققت 
الروح والهوية والحيوية والمالمح ونمط 

الحياة.
في واحة )غدامس( - وخالفاً للقاعدة-  
دائماً  عمُرها شباباً  ويزهر  ربيُعها  يمتد 
بالحياة،  متجددة  وروحــاً  أصيلةً،  وهويةً 
ُتساكنها عيُن الفرس فتمنحها الحياة في 
سواقيها  عنها  وتتوالد  الصحراء،  لهيب 
ــقــادوس(،  بـــ )ال الخمس، وتـــوزع مــاءهــا 
الحب  وينضج  والــــزرع،  النخيل  فينمو 

والثمر. 
تطوف  طويلة  بحث  رحلة  غدامس  سر 
وبين  الملتوية  بالشوارع  وتلتف  بالواحة 
والتكايا  المساجد  في  الــبــاردة..  األزقــة 
إلــى أسباب  والــمــصــاطــب.. ولــلــوصــول 
ــي  األزل نقيضه  تــعــرف  أن  ــد  الب الــبــقــاء 

)الفناء(.
)إبراهيم  يترحَّل  والفناء  البقاء  وبين   
اإلمام( بين سبعة عشر إصــداراً ما بين 
قصة ورواية يبثها أسرار الواحة ويرسلها 
ــمــارق مــطــرزة ومــعــطــرة، فتحفُّ  فــي ن
معالمها  وتكسو  وإشــراقــا  ألقاً  المدينة 

نضرًة وشباباً.    
رفيقاتها  واندثرت  غدامس  بقيت  لماذا 
من المدن الغابرة؟ بهذا يتساءل )اإلمام( 
بأربعة  يهمس  ثــم  )آشليد(  روايــتــه  فــي 
أسرار، بينها آالف الحكم واألخبار، السر 
األول هو سوق )تصكو( فالمدن المعمرة 
تحتاج إلى أسواق فتية واستمرار السوق 

السلع  ولجلب  متجددة  سلع  إلى  يحتاج 
التاجر  فقد  لو  مغامر   تاجر  من  البــد 
وماتت  األســـواق  فرغت  المغامرة  روح 
التجارة.. فراغ األسواق أول مسمار يدق 
مجرد  ليست  المدن..وتصكو  نعش  في 
الجامع  السوق  بل هي  الواحة  في  سوق 

لكل األسواق.
مبانيها  شيدت  أنها  هــو  الثاني  سرها 
ـــدالً مــن الــحــجــر، فــاألمــم  مــن الــطــيــن ب
الحجر  أصابها  بالحجر  استعانت  التي 
بالقساوة والشراسة وتهاوى الحجر على 
بنت  التي  الواحة  بينما  رؤوسهم فهلكوا، 
الطين  مــن  اكتسبت  الطين  مــن  بيوتها 
على  ــه  وقــدرت تشكيله  وســهــولــة  ليونته 

التخلق والعودة إلى الحياة من جديد.
وهو  االحــتــرام،  فهو  الثالث  سرها  أمــا 
أحصن من حصون الحجر وأقوى من كل 
الجيوش، فبه تنمو شجرة السالم وتمتد 
أغصانها جيالً بعد جيل تمد ظلها وارفاً 
فيصبح السالم طقساً يومياً راسخاً في 
بذلك  وهــو  النتهاكه  مجال  ال  النفوس 
يقمع الطمع الذي هو أهم أسباب الفناء.

ـــع وهــــو  طــقــوس  ـــراب ــالــســر ال وخــتــم ب
التعامالت اليومية المستمدة من األخالق 
والــشــريــعــة الــســمــاويــة، فــالــواحــة التي 
بالطقوس صارت  بالطين وزينت  شيدت 
ما  بطقس  اإلخــالل  يخترق..  ال  حصناً 
هو إخالل بالمنظومة األخالقية وهو ما 
يجعل منتهك الطقس منبوذاً.. والنبذ هو 

أشد العقاب على النفس.. 
ــى انــتــهــاك  ــتــجــرأ عــل لــذلــك ال أحــــد ي
الواحة  سالمة  يضمن  وهذا  الطقوس.. 

من االنهيار.  
)آشليد(  روايــة  تضمنتها  أســرار  أربعة 
إليها  يــضــاف  أن  اإلنـــصـــاف  مــن  لــكــن 
اإلمــام(،  إبراهيم  )قلم  هو  خامس،  سر 
ومداده المعتق من روح الواحة والمصفى 
التي  فالمدينة  الــمــدرارة،  سواقيها  من 
حصنت روحها الشابة بالسلع المتجددة 
وطين المباني المطواعة واحترام مواثيق 
الشك  األخــالقــيــة،  والطقوس  الــســالم، 
ستعبر إلى أزمنة أخرى سرمدية مقاومة 
النابض  القلم  ذلك  تملك  طالما  للفناء 

المتحفز المؤمن بروح البقاء.

    تكدر الحاكم من شعبه الذي ال يعرف 
الناس  مالمح  من  تضايق   ، االبتسام 
طلب   ، العابسة  والــوجــوه  المكفهرة، 
والحكماء،   ، والعلماء   ، الــوزراء  جلب 
أبدى لهم انزعاجه ، تطوع أحد العلماء 

بفكرة سطعت في رأسه قال : 
 - ال تقلق يا موالنا ، بإمكاننا تصنيع 
أحزمة تجعل الناس تبتسم ، تموت من 

الضحك .
 ، أســاريــره  ،انبسطت  الــحــاكــم  هــدأ   

وأمرهم بالتنفيذ فورًا .
 بعد أسبوع ُصنعت األحزمة . 

بأن  يقضي  مــرســوًمــا  الحاكم  أصــدر 
ــحــزام ،  ــل مــواطــن خــصــره ب يــطــوق ك
ربطت الناس األحزمة ، وبالفعل شعت 
صدحت   ، الشفاه  على  االبتسامات 
والــشــوارع     ، البيوت  في   ، الضحكات 
حتى   ، تعتريهم  ،الــنــوبــات  والمكاتب 
خالل النوم لم يغب الضحك ، صارت 
وبال   ، سبب  دون  من  تضحك  الناس 
الرسمي  االحتفال  يوم  وحتى   ، توقف 
في  خطابه  يلقي  الحاكم  شرع  حينما 
جموع شعبه ، ارتفع الضحك ، ما دفعه 
، وإلغاء االحتفال بعد  إلى بتر خطابه 
أن احمّر وجهه خجاًل في حضورالوفود 

استدعى   ، األجنبية  الـــدول  وســفــراء 
الوزراء ، والعلماء ، والحكماء، وبخهم ، 
صاح قائالً :  ماذا فعلتم ؟ سُيقال إنني 
أحكم شعًبا من المعتوهين ، الضّحاكين 
. عليكم إيجاد حل سريع لهذه الورطة . 
األحزمة  تعديل  في  العلماء  انهمك    
لكن   ، من جديد  ُوّزعــت  يومين  بعد   ،
في  انخرطوا  المواطنين  أن  المفاجأة 
اليكفون   ، الــيــوم  طــوال   ، موجع  بكاء 
عن العويل ، والصراخ ، تحولت البالد 
إلى مأتم كبير ُصدم الحاكم ، لم يفهم 

ماالذي يجري ؟
ــــــوزراء ،  ــه الــعــلــمــاء ، وال ــي  هــــرول إل
والــحــكــمــاء ، قــدحــت عــيــنــاه شــــررًا، 

توعدهم بقطع رؤوسهم ، قال لهم :
 - أية مهزلة هذه ؟ سُيقال عني إنني 
 ، الحزانى   ، البؤساء  من  شعًبا  أحكم 

النّواحين، المنكوبين ، افعلوا شيئًا. 
 . . سارع العلماء في تعديل األحزمة ، 
وضبطها ، أنجزوا مهمتهم ، استلم كل 
مواطن حزامه الُمعدل ، لكن هذه المرة 
وابتهج   ، ابتسم  إذا  المواطنون  صــار 
حزن  وإذا  بالبكاء،  يجهشون   ، الحاكم 
هيستيريا  تنتابهم  مرض  ،أو  تألم  ،أو 

من الضحك المتواصل .

صدمة  كانت 
مــــفــــاجــــئــــة 
جّر   ، للحاكم 
العلماء    إلــيــه 
والـــــــــــوزراء ، 
ـــاء    ـــم ـــحـــك وال
خــــــــــــــــــــالل 
ـــاع ،  ـــم االجـــت
ـــي حــضــرة  وف

لزميله  الحكماء  أحد  همس   ، الحاكم 
سًرا :

 - لو أن أحًدا ُيقنع موالنا بصنع حزاٍم 
وُيضبط   ، فقط  هــو  يرتديه   ، واحــد 
يحزن   ، الشعب  يحزن  عندما  بحيث 
تألم  وإذا   ، مثله  يجوع  وإذا جاع  معه، 
يشعر بآالمه ، وإذا ابتهج ، يبتهج . وإذا 

ضحك ، يضحك ، وإذا شبع ، يشبع .
بالموافقة هّز رفيقه رأسه قبل أن يطير 

، وتمتم بصوت خافت : 
لكن من ذا الذي يجرؤ أن يفاتح الحاكم 

بذلك ؟!
العلماء    رؤوس  ُعلقت  المساء  فــي     
المدينة    وســط  ،والــحــكــمــاء  والــــوزراء 
وارتــفــع   ، الــوجــوه  ــى  إل العبوس  فــعــاد 

البكاء . وازداد النحيب ! 

األسرار الخمسة 

 الضحك والبكاء

عائشة إبراهيم 

  محمد المسالتي 

ضحى بوترعة 

الذي  الظّل  ذاك   
يغتسل بالقلق

من قميص العشاق
ثم  األرض  ــدد  ــب ي

يقف فوقها
هـــــــــــــو لـــــــونـــــــي 
يــــخــــطــــئ ثـــقـــب 

اإلبرة..........
ورؤية عاشق تضيق به العبارة

في اللغة يذوي ثم يينع في رعشة البوح
في الصحف القديمة في قهوة الصباح

يلبسني .....يلبسك
وجهي  يفسر  العرب  لسان  على  متكئا 

في المرآة
يحتشد  يــســار  إلــى  األرض  ويقتصد 

باألرامل
واألطفال

يرصد الفرح في شقوق الّريح
ولهو الشعر بالشعارات 

منذ دهشة أخرى ....وهزيمة أخرى
منذ الذي يجيء ويقتله الوصف المبالغ
تفاصيل  فــي  ....يــرصــدك  يرصدني 

األمكنة
وغياب الفراغ

الحلم  وممحاة  األول  الحلم  طعم  هو 
األول

سلّمته مفاتيح الحبر والحنجرة
ينتهي ويبدأ في الماء

ـــوق مــائــدة  ــركــض األصـــابـــع ف حــيــن ت
الممكن

النائمة  وتفتح الجهات المتاحة للغرفة 
في جدار

إّنــنــي كــل تــأويــالتــك وإّنـــك هــذا الــذي 
يصف األشياء بدوني

سأدمن عشقك وأصعد
فال أراني كي أراك وأفوز بمرح حراس 

اللّيل
باعتصام األحالم في ساحة الّنوم

والمعنى بقلق السؤال
المسّمى بكل األسماء  العابر  لوال هذا 

في قاموس األولين
لكانت األرض بئر يوسف.

ذاك الظل  
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إشراف : خديجة الجداوي  

 أ . محمد علي صالح ابديوي

   ما يجري بيننا وفينا معيب، ومخز 
الخالق  بتلويث  أبناؤها  يقوم  لشعوب 
إلى  اإلنسانية  حمل  من  بدال  والخلق 
من  نتخلص  ولم  نفعل  لم  وإذا  النور. 
والكراهية  والتشفي  االنتقام  تــراث 
وادعاء أستاذية العالم والحق الحصري 
مــن مستنقع  نــخــرج  فــلــن  لــلــخــيــريــة، 
داعش  من  نتخلص  ولن  أبــداً،  العنف 
تاريخية  لحظة  أمــام  أننا  ..بيد  أبــداً 
تستدعي ضرورة أن نقف على مداخل 
سراب  من  ونخرج  الحقيقي  التاريخ 
تاريخ وهمي مليء باالستعالء والتفرد 

والخيرية. يقول أحد المفكرين ...
 )ال تختلف كل الشعوب المتخلفة في 
ادعاءات األمجاد وهي أبرز خصائص 
ما  أنه  والمؤكد  الحضارية..  الطفولة 
ازدهرت  قد  العصر  هذا  في  أمة  من 
إال وكان سبيلها إلى االزدهار مراجعة 
تــاريــخــهــا واالعـــتـــراف بــمــا فــيــه من 
بناء  على  والــعــمــل  وأخــطــاء  نقائص 
الحاضر بجهد األحياء وليس االكتفاء 
بما بناه األموات. أما تاريخنا فما زال 
يقدم لألجيال خاليا من النقائص مع 
أنه مشحون بأحداث كبرى مروعة وكل 
جيل يقدمه ألبنائه وكأنه تاريخ مالئكي 
وكأنه  يقدم  كله  فهو  البياض  ناصع 
الناصع  والــصــالح  الــصــادق  االجتهاد 
التام  واإلخـــالص  الكاملة  والــطــهــارة 
القصوى  والرغبة  الهوى  من  والتجرد 
التبريري  األســلــوب  وهــذا  الحق.  في 
األخطاء  ذلــك  في  بما  األخــطــاء  لكل 
الــكــبــرى الــمــروعــة قــد ربــى األجــيــال 
على انفصال األقوال عن األفعال فإذا 
طاب القول فلتأت األفعال كيفما شاء 
المنهج  مثل هذا  ومتى شاع  الفاعلون 
التبريري فال أمل في أي إصالح(. لقد 
حان الوقت أن نكون بشًرا نفكر ونحلم 
الخير  على  واوالدنــــا  أنفسنا  ونــربــي 
احترام  على  المبني  الحق  الحقيقي 
اإلنسان أوال وأخيرا. نحن بحاجة إلى 
المفاهيم  في  تغيير  حقيقي..  تغيير 
واألفكار حتى يحترم اإلنسان وتقدس 
حياته.. نحن بحاجة لثورة على أنفسنا 
وثورة على التراث الذي ورثناه بمفاهيم 
المريضة  النفوس  تغير  ثورة  خاطئة.. 
البربرية الجهو-سياسية التي ال تعرف 

إال االنتقام ..
والقتل و..التنكيل بالبشر..

تراث  من  نتخلص  ولم  نفعل  لم  وإذا   
وادعــاء  والكراهية  والتشفي  االنتقام 
ــحــق الــحــصــري  ــة الــعــالــم وال ــاذي أســت
مــن مستنقع  نــخــرج  فــلــن  لــلــخــيــريــة، 
إن  داعــش!.  من  نتخلص  ولن  العنف، 
بقوة  نفسه  لترسيخ  يسعى  فكر  كــل 
تقبله  على  اآلخرين  وغصب  السالح 
هو عدوي.. لكنني أحترم العدو القوي 
الدولة  أحترم  مواقفه..  في  والواضح 
ليبية  أكثر من أي ميليشيا  اإلسالمية 

مسلحة. 
دعوتهم  بمشروعية  تــمــامــاً  ـــن  وأؤم  
واسعا  جمهورا  لهم  وأن  ومصادرهم 

وعريضا ونصرهم محسوم. 
ـــا ومـــن فــي مــركــبــي مــهــزومــون ال  وأن

محالة.. 
جمعنا مشتت وفكرنا مفرق. لكن كما 
ستزول  يــومــاً،  الكنيسة  طغيان  زال 
الخالفة أو نزول نحن.. إلى حيث لن 
الرائع  الكوكب  هذا  في  أحد  يشتاقنا 

خارج مناطق عيشنا البائسة.

ال���م���وروث ال��دي��ن��ي )4(
ال�������م�������ش�������وه ع���ن 

اإلسالم

 أبوبكر  عبد الرحمن

   نجد اإلجابة  في حديٍث لرسول الله 
االلتزام   كيفية   إلــى  فيه  يوجهنا  ملسو هيلع هللا ىلص  
بالصيام  وأدائه  على خير وجه؛  فعن 
 " قــال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبي هريرة�  
َيْجَهْل  َواَل  َيْرُفْث  َفــاَل  ةٌ؛   ُجنَّ َياُم   الصِّ
َفلَْيُقْل:  َشاَتَمُه   أَْو  َقاَتلَُه   اْمــُرٌؤ   َوِإِن   ،
َتْيِن؛ َوالَِّذي َنْفِسي  ِبَيِدِه!  ِإنِّي َصاِئٌم  َمرَّ
الله  ِعْنَد  أَْطــَيــُب  اِئِم  الصَّ َفــِم  لُخلُوُف 
َطَعاَمُه  َيْتُرُك  الِمْسِك،  ِريِح  ِمْن  َتَعاَلى 
ِلي  َياُم  أَْجِلي، الصِّ ِمْن  َوَشْهَوَتُه  َوَشَرابَُه 
َوأََنا أَْجِزي ِبِه، َوالَحَسَنةُ ِبَعْشرِ أَْمَثاِلَها.

هو  كما  للصيام   تعالى   الله  فقبول 
مرتبط  باإلخالص  فإنه  يرتبط  من 

ناحية أخرى  بمحافظة  الصائم على 
تكون   ــأن   وب صيامه،  أثناء  سلوكياته  
نية الصائم أنه يصوم إرضاء لله تعالى، 
وابتغاء لمثوبته وحده ال أحد معه تعالى.

هجران  على  القبول  يترتب   وكــذلــك  
رنــا  الــمــعــاصــي  والـــذنـــوب ؛ فــقــد حــذَّ
من  االقــتــراب  مــن  التحذير  أشــدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص 
المعاصي في هذا الشهر، وأنها تحبط 
العمل؛ فعن أبي هريرة  �أنه  قال: 
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص :  "َمْن َلْم َيَدعْ َقْوَل 
وِر َواْلَعَمَل ِبِه َفلَْيَس لله َحاَجةٌ ِفي أَْن  الزُّ

َيَدعَ َطَعاَمُه َوَشَرابَُه.
ولــهــذا  نــجــد أن الــصــالــحــيــن  دائــًمــا 

أتم  يحاولون أداء فريضة الصيام على 
فها  تعالى؛  الله  أجل رضــوان  وجه من 
هو األحنف بن  قيس يقال له: إنك شيخ 
كبير، وإن الصيام يضعفك . فقال: إني 
ه لسفر طويل، والصبر على طاعة  أعدُّ
على  الصبر  مــن  أهـــون  سبحانه  الــلــه 

عذابه.
ــا مــن الــحــســن الــبــصــري على  وحــرًص
ــَهــُهــم حتى ال  ُيــَنــبِّ إخــوانــه  فقد أخــذ 
بين  من  فينفلت  رمضان   في  يفرطوا 
أيديهم ؛ فقد مرَّ بقوم  وهم يضحكون  
فقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل شهر 
فيه  يستبقون  لخلقه،  رمضان مضمارًا 

وتخلَّف  ففازوا،  قوم   فسبق   لطاعته، 
العجب  كل  فالعجب   فخابوا،  أقـــوام  
فاز  الذي  اليوم  في  الالعب  للضاحك 
المبطلون،  فيه  السابقون  وخاب   فيه 
الغطاء الشتغل  لو كشف  والــلــه   أمــا  
المحسن  بإحسانه  والمسيء  بإساءته 
عن  يشغله  المقبول  ســرور  كــان  أي  ؛ 
اللعب، وحسرة المردود تسدُّ عليه باب 

الضحك.
  فأسأل الله أن نكون من ُقبل صيامه 

في هذا الشهر الكريم.

جعل الله شهر رمضان مضمارًا لخلقه يستبقون فيه لطاعته...!!

سالمة المجبري 

  إن المتأمل والمتفكر في خلق اإلنسان 
ومن أي شيٍء ُخلق " من نطفة خلقه فقدره 
" .. والمعتبر والعاقل الذي يعلم أنه ليس 
تــراب" ..   " تــراب " ومرجعه إلى   " سوى 
والناظر لحاله ولما هو عليه من " عيوب 

" تحيط به .. 
يشتغل  أن  عليه  وأن  ناقص،  أنــه  ألدرك 
باآلخرين، وأن يستر نفسه وال  بنفسه ال 
هم  فإن  الناس،  وخطايا  لعيوب  يتعرض 
 .. كذلك  أنت  تخطئ  أن  فالبد  أخطئوا 
وإن جردتهم من لباس الستر الذي سترهم 
الله به .. لن ينظر الناس إليك إال بمثل 
ما نظرت إليهم .. كما ابتلي غيرك ربما 

يبتليك الله في نفسك وربما في أهلك .. 
حال  من  األمور  ومصّرف  مقلب  سبحانه 

إلى حال ..
يقول اإلمام مالك : ال تنظروا في ذنوب 
الناس كأنكم أرباب .. وانظروا في ذنوبكم 
كأنكم عبيد .. فإنما الناس مبتلى ومعافى 
الله  واحمدوا   .. البالء  أهل  فارحموا   ..
: هذا من  تقول  أن  وإيــاك  العافية.  على 
النار .. وهذا من أهل الجنة .. وال  أهل 
لهم  ادع  بل   .. المعصية  أهل  على  تتكبر 

بالهداية والرشاد .. 
نفسه  في  يشتغل  أن  اإلنــســان  على  حق 
ويصلح من حالها، ال أن يشتغل في تتبع 
اشتغل  إذا  ألنه  اآلخرين،  خطايا 
اإلنسان بخطايا وبعيوب الناس ال 
شك أن هذا سيشغله عن إصالح 
نفسه، وبالتالي تكثر خطاياه، وال 
يتوب منها، وال يعاتب نفسه؛ ألنه 

غير متفرغ إلصالح نفسه. 
قـــال رســـول الــلــه ملسو هيلع هللا ىلص )يــُيــْبــِصــُر 
ــَذى ِفــي َعــْيــِن أَِخيِه  ــَق ــُم اْل ــُدُك أََح
اْلِجْذَل   : َقــاَل  أَْو  اْلِجْذعَ  َوَيْنَسى 
ِفي َعْيِنِه (  ومعنى ذلك الحديث 
: )) القذى: هو ما يقع في العين 
نحو  من  والــشــراب  الماء  في  أو 
أَيّ قاذورات أو أذى  تراب ووسخ 

أو تراب يقع، سواء في العين أو في الماء 
 ) القذى.  عليه  فيطلق  الــشــراب،  في  أو 
الصغيرة  الهينة  األشياء  به  المقصود  إذاً 
اإلنسان  يبصرها  تـــدرك،  ال  تكاد  التي 
ويفتح عينيه لها ما دامت في عين أخيه 
الجذع في عينه  الوقت ينسى  وفي نفس 
والجذع هو أحد جذوع النخل وكأن جذع 
شجرة موجود في عينه من العيوب ثم هو 
حين  في  بإصالحه  يشتغل  وال  يتجاهله 
بحيث  اآلخــريــن  مــع  ويتحرى  يدقق  ــه  أن
من  فيؤخذ  خفائها.  مــع  عيوبهم  ــدرك  ي
ولحب  لنقصه  اإلنسان  أن  الحديث  هذا 
نفسه يدقق النظر في عيب أخيه فيدرك 
اشتغل  أنــه  ولــو  خفائه  مــع  أخــيــه  عيب 
الناس  لعيوب  التفرغ  عــن  نفسه  بعيب 
ولسد  الناس،  أعــراض  عن  لكف  وتتبعها 
من  الغيبة  وأعظمها  اللسان  آفــات  بــاب 
المؤسف حقاً أن ينتشر بيننا تتبع عيوب 
بغرض  فضحهم  ويتم  وخطاياهم،  الناس 
فيه  والقذف  والتهجم  والتحقير  التشهير 
بدالً  األساليب،  أنــواع  بشتى  واالستهزاء 
بين االثنين  النصح واإلرشاد، فشتان  من 
..                     األول : ] فضحهم 
بغرض التشهير والتحقير.. الخ [ ال يوّلد 
العيب  صــاحــب  أو  المخطئ  نــفــس  فــي 
سوى العناد واإلصرار، فقد تم فضحه ال 

نصحه، ويغلقون في وجهه أبواب الرجوع 
والتوبة والعدول عّما كان فيه.. ويتحملون 
أنهم  وينسون  عنها،  غنى  في  هم  أوزاراً 
قد وقعوا في كثير من الخطايا وسترهم 
ـــه، ولـــــوال فـــضـــٌل مـــن الـــلـــه ورحــمــة  ـــل ال
                                                         .. خباياهم  وكــشــف  فضحهم  لتم  منه 
النصيحة   ] واإلرشــاد  النصح   [  : الثاني 
يقع  ربما  اآلخرين،  لقلوب  معبر  الطيبة 
العيب  صــاحــب  أو  المخطئ  نــفــس  فــي 
يؤدي  الــذي  وبــدوره  كان يخفى عليه،  ما 
عن العدول عّما كان فيه .. :: في اآلونة 
األخيرة انتشرت بعض الرسائل في مواقع 
التواصل االجتماعي تعرض صورا لبعض 
بهم  وتتبع عيوبهم واالستهزاء  األشخاص 
حتى القذف .. ولكن ما يحّير العاقل ويحّز 
في النفس، أن من يتناقل تلك الرسائل هم 
أشخاص فاهمون و مدركون ومتيقنون أنه 
خطأ .. ولكن يمررها لغيره وكأنها دعابة 
وحديث الساعة الشّيق .. نسي أو باألصح 
يتناسى أنه يحمل وزراً و أوزار من مررها 
ما  الــنــاس  مــســاوي  تكشفن  ال   .. إليهم 
الله ستراً عن مساويك  .. فيهتك  ستروا 
واذكر محــــاسن ما فيهم إذا ذكروا .. وال 

تعـــــب أحداً منهم بما فيك . 

ربما يبتليك الله في نفسك أو في أهلك كما ابتلى غيرك  ...!!

فسانيا: مبروكة عبد السالم 

عبدالحميد البيرش

  اختتمت في بلدية أجخرة 
لتحفيظ  الــثــانــيــة  الـــــدورة 
تــحــت شعار  الـــقـــرآن  ـــع  رب
التي  أجخرة“  شباب  “همم 
خالل  يوما   60 استمرت 
بداية  منذ  المسائية  الفترة 

الشهر الماضي .
ـــد الـــبـــاســـط   وقـــــــال عـــب
الفرجاني مشرف الدورة :" 
إن هذه الــدورة جــاءت بناء 
منطقة  شباب  تنادي  على 

أجـــخـــرة لــنــشــر الـــقـــرآن و 
أحكامه وكيفية تالوته .

يتلقوا  لم  أنهم   ":  وأضاف 
أي دعم من الجهات العامة 
من  تطوعية  جهودا  وكانت 
والمنتسبين  المشايخ  قبل 
الـــــدورة  أن  إلــــى  ــرا  مــشــي
من  متدربا   17 استهدفت 

أصل 25 تم قبولهم. 
وأكد الفرجاني :" أن الدورة 
شهر  فــي  ستكون  القادمة 

رمـــضـــان وبــــأعــــداد أكــثــر 
الواحات  كافة مدن  لتشمل 
ـــجـــاورة.  ـــم والـــمـــنـــاطـــق ال
االحتفال  أن  بذكر  الجدير 
المجلس  بــحــضــور  جـــرى 
ــدي أجـــخـــرة ومــكــتــب  ــل ــب ال
الــهــيــئــة الــعــامــة لــألوقــاف 
ــاء األمــور  ــي بــالــواحــات وأول

وأعيان المدينة.

اختتام الدورة الثانية لتحفيظ ربع القرآن بأجخرة 

رمضان  شهر  أيـــام  أول  فــي  افتتح     
 " الشافعي  اإلمــام   " مسجد  المبارك 
بمنطقة الهواري إحدى ضواحي مدينة 
المصلين  من  عــدد  بحضور   ، الكفرة 
بناء  تم  وقــد  هــذا  بالمنطقة  والسكان 
و  أوالً  الــلــه  بــفــضــل  الــمــســجــد  هـــذا 

بتبرعات الخّيرين من أبناء المنطقة .
يذكر أن عددا من المساجد في مختلف 
بتجميع عدد من  بناؤه  يتم  ليبيا  أنحاء 

التبرعات من أبناء المنطقة .
 حيث تم افتتاح جزء منه بمناسبة شهر 

رمضان المبارك .

افتتاح مسجد " اإلمام الشافعي " بمدينة الكفرة 
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12 الصحيةفسانيا
إشراف : مبروكة  عبدالسالم 

متابعة :علي خميس :إيمان حسين

ــي أشكر  تــقــول :مــريــم الــفــايــدى "بــصــراحــة إن
مدرسة الحسن بن الهيثم وأخص بالذكر أسرة 
منحونا  الذين  المميزين  والطالب  المدرسة 

فصولهم الدراسية لنتلقى محاضراتنا فيها "
وتضيف بقولها "لقد حضر الحفل عميد الكلية 
المدرسة  وأسرة  بها  والعاملين  الكلية  ومسجل 
وإدارتها، هذا وألقيت في الحفل عديد الكلمات 
ومن ثم بدأ توزيع شهادات التقدير تكريما لكل 
التعليمية  المسيرة  إنجاح  في  الجهد  بذل  من 

والوصول بها لبر األمان".
تركت  حسين"لقد  ميرفت  :األســـتـــاذة  تــقــول 
أسرة الصحة العامة انطباعا جيدا لدى أسرة 
باإلضافة  الطالب  انضباط  نتيجة  المدرسة 
إلى انسجام طالبها وموظفيها والمسؤولين بها 
حيث شاركوا جميعا في أعمال تطوعية إلظهار 
نحّيي  أن  ننسى  وال  ــق  الئ بمظهر  الــمــدرســة 
إدارة الحسن بن الهيثم على حفاوة استقبالهم 
سكان  وكذلك  الكلية  مع  اإليجابي  وتعاونهم 
منطقة رأس اعبيده الذين كانوا قدر المسؤولية 
سير  على  أثرت  سلبية  ظاهرة  أي  تسجل  ولم 

الدراسة خالل العام الدراسي بها". 
               كلية الصحة العامة 

تقول سالمة الدرسي، وهى طالبة بالكلية "كلية 
الصحة العامة هي إحدى الكليات التي تضمنها 
بإنشاء  سابقا  العامة  الشعبية  اللجنة  ــرار  ق

جامعة العرب الطبية عام 1984ف.
إال أنها بدأت نشاطها فعليا فى شهر سبتمبر 
للدراسة  دفعة  أول  قبول  وتــم  1994ف  عــام 
العامة  كلية الصحة  وتعتبر  بها عام 1995ف 
وأفريقيا  العربي  الوطن  في  نوعها  من  األولــى 
إدارة  تخصص  في  البكالوريوس  درجة  وتمنح 
الكلية  وتهدف  والتغذية  والبيئة  المستشفيات 
النظام  لتطبيق  الــالزمــة  الملكات  إعــداد  إلــى 
األولية  الصحية  الرعاية  على  المبني  الصحي 
بهدف  الميدانية  البحوث  إجــراء  فى  وتساهم 
تنظيم الوضع الصحي في ليبيا من أجل تطوير 
وتساعد  الصحية  الطبية  الخدمات  وتحسين 
الكليات  مــع  العلمية  الــصــالت  توطيد  على 
واإلسالمية  العربية  والمنظمات  المناظرة 

والدولية المهتمة بشؤون الصحة ". 
أكثر  االحتفالية  كانت  "لقد  بقولها  وتضيف 
للمدرسة  وتقدير  وفاء  عربون  وهى  رائعة  من 
التي حضنتنا ووقفت بجانبنا في هذه الظروف 

وكانت السبب في استمرار مسيرة العلم لنا "
                 إدارة المستشفيات

أهم  من  "إن  بقولها  أشــارت  والتي  نادية  أمــا 
األقسام التي أريد أن أنوه عنها هو قسم إدارة 
المستشفيات والذي يقوم بتدريس علوم اإلدارة 
الصحية المختلفة إلعداد الخريجين كإداريين 
المختلفة  الصحية  الخدمات  مجال  في  أكفاء 

في أنحاء ليبيا ويهدف هذا القسم إلى إعداد 
الطلبة اإلعداد العلمي، كإداريين أكفاء في جميع 
المستشفيات  مثل  الصحية  الخدمات  مجاالت 
بتقديم  تقوم  جهة  أي  أو  الصحية  والمراكز 
مستوى  رفع  وكذلك  للمواطنين  صحية  خدمة 
الصحية  الخدمات  مجال  في  اإلداري  األداء 
في  العلمية  األســس  أحــدث  تطبيق  عن طريق 
اإلدارة والتي يدرسها الطالب حاليا في الكلية 
وهو أحد العوامل الهامة لرفع كفاءة الخدمات 

الصحية العامة التي تقدم للمواطنين".
                        القيمة الغذائية

الذي  القسم  فهو  التغذية  قسم  "أمــا  تضيف 
يعنى بدراسة الغذاء والتغذية البشرية في كافة 
والفسيولوجية  والبيولوجية  الصحية  نواحيها 
اإلنسان  حياة  مراحل  جميع  وعلى  والكيماوية 
التغذية  أخصائي  ويهتم  والمرض  الصحة  في 
والصغيرة  الكبيرة  التغذية  لبرامج  بالتخطيط 
الغذائية  ــمــواد  ال ونــوعــيــات  كميات  وتــحــديــد 
األمــراض  دراســة  وكذلك  البلد  يحتاجها  التي 
التغذوية الموجودة في المجتمع ودراسة كيفية 
المتبعة  واألساليب  الطرق  ودراســة  معالجتها 
في إنتاج وتصنيع األغذية ومدى تأثيرها على 

القيمة الغذائية.
 كما يهتم بمراقبة طرق تحضير وتقديم األغذية 
للمواطنين ومدى تأثيرها على صحة المستهلك 

التي  والقوانين  والضوابط  اإلرشــادات  وتقديم 
تلزم المنتجين بالوصول إلى إنتاج الغذاء الجيد 

السليم  ".
فيعنى  البيئة  قسم  "أما  قائلة  تستطرد  أخيرا 
بالبيئة وهي المحيط الغازي والمائي واليابسة 
الطبيعية  العمليات  كــافــة  فيها  تــتــم  ــي  ــت وال
بين  اتزنا طبيعيا  لتحقق  والحيوية  والكيميائية 
المختلفة  الظروف  إطــار  في  الحية  الكائنات 
لتجعل من هذا المحيط صالحا للحياة باستمرار 
في  بالمساعدة  يده  تمتد  البيئي  واألخصائي 
في  هدفه  أن  حيث  الحياتية  المجاالت  كافة 

النهاية هو المحافظة على سالمة البيئة.
العلمية  ــكــوادر  ال إعـــداد  إلــى  القسم  ويــهــدف 
بكافة  البيئة  بدراسة  تعنى  التي  المتخصصة 
جوانبها وترسيخ مفهوم علوم البيئة وتطبيقاتها 
المختلفة ودورها في إصحاح البيئة والمحافظة 
ووقف  البيئية  البرامج  إنجاح  وكذلك  عليها 
وذلك  بالبيئة  تضر  التي  الخاطئة  الممارسات 
الملوثات  لمعالجة  المناسبة  الحلول  بتقديم 
البيئة  أخصائي  ويهتم  منها  أواإلقــالل  والحد 
نوادي  من خالل  الصحي  البيئي  الوعي  بنشر 
البيئة والتعليم المدرسي وكذلك تنظيم الدورات 
التي  العلمية  والمؤتمرات  والندوات  التدريبية 
المحلي  المستوى  على  البيئة  لمشاكل  تتعرض 

والدولي".

كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي تكرم أسرة مدرسة الحسن بن الهيثم

بسبها  الطبي  اإلمــداد  مخازن  استلمت 
آالف مصل من مضاد  أكثر من خمسة 
العقرب، بعد تكرر الشكاوى في أوباري 
الشاطئ من نقص األمصال في  ووادي 

ظل اشتداد حرارة الصيف. 
وقالت عائشة عثمان البشير مديرة جهاز 
اإلمداد الطبي بسبها لفسانيا، إن الكمية 
الصحية  للمراكز  وصولها  فور  توزعت 
بوادي الشاطئ وأوباري بالدرجة األولى، 
العقرب  لسعات  حــاالت  ارتــفــاع  نتيجة 

لسكان المنطقتين مؤخرا.
وأكدت البشير أن مصل العقرب لم يشهد 
نقصا في الفترة األخيرة، وأرجعت سبب 
وفاة بعض الحاالت إلى تأخر الناس في 

الشعبي،  الطب  على  معتمدين  إسعافها 
للمؤسسة  مــتــأخــرة  الـــحـــاالت  فــتــصــل 

الطبية، عند ذلك اليفيد المصل. 
اإلمداد  جهاز  استلم  السياق  ذات  وفي 
زارعي  أدويــة  من  كميات  بسبها  الطبي 
توزعت  أنها  البشير  وأوضحت  الكلى، 
في  الصحية  والمؤسسات  المراكز  بين 

الجنوب
ــــدت:  أن هــذه األدويــــة لــم تشهد   وأك
حد  على  الماضية  الفترة  طــوال  نقصا 
أوبــاري  مستشفى  مدير  وكــان  وصفها. 
العام منصور الجندي قد صّرح في وقت 
نتيجة  توفوا  أشخاص  تسعة  بأن  سابق 

لسع العقارب خالل أبريل الماضي.

اإلمداد الطبي بسبها يستلم خمسة آالف مصل مضاد للعقرب 

نظمت كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي احتفالية لتكريم أسرة 
المجهودات  على  وشكرهم  وطالبها  الهيثم  ب��ن  الحسن  م��درس��ة 
التي بذلوها وعلى تميزهم هذا العام ،هذا وكان االحتفال بمنطقة 

خالل  وطالبها  الكلية  الستقبالهم  تقديرا  ببنغازي  اعبيدة  رأس 
اتخاذها مقرا للكلية نظرا للظروف التي مرت بها الجامعة خالل 

تلك الفترة.
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متابعة:علي خميس :إيمان حسين

   ويشار إلى أن عميد المجلس البلدي 
سلوق السيد)بشير الجرماني( أكد في 
لجامعة  المجلس  دعم  فيها  جاء  كلمة 
بنغازي فرع )سلوق( وتحدث عن إبرام 
الشركات  إحـــدى  مــع  عقد  المجلس 
إلنشاء 6 قاعات دراسية بمقر الكلية.

كلمات رائعة
ــة إبــراهــيــم مــشــاركــة في  تــقــول جــازي
واألروع  رائــع  جد  الحفل  "كــان  الحفل 
االحتفالية  في  ألقيت  التي  الكلمات 
اللواطي(  )أبريك  الشيخ  ألقى  حيت 
كلية  عميد  وألقى  سلوق  أعيان  كلمة 
الــفــالح( ســالــم  )د/  والــعــلــوم  اآلداب 
عندما  الحضور  إعــجــاب  نالت  كلمة 
أرفقها بأبيات شعرية وكأن لسان حاله 
في  يتناثر  عندما  تبتسم  سلوق  يقول 
سمائها كالم الشعر وعقب كلمة منسق 
إسماعيل(  السيد)توفيق  الــمــعــرض 
الفقي( الــرائــع)جــالل  الشاعر  ألقى 
في  قصيدة  بينها  من  شعرية  قصائد 
مدح رسولنا الحبيب)محمد صلى الله 

عليه وسلم(
المكتبة اإللكترونية

ــة "فــــي هــــذا الــحــفــل  ــل تــســتــطــرد قــائ
فالمكتبة  اإللكترونية  المكتبة  افتتحت 
من  مرفق  هي  لها  تعريف  أبسط  في 
اختيار  على  يعمل  المعلومات  مرافق 
وانتقاء مصادر المعلومات والعمل على 
المعلومات  خدمات  وتقديم  تنظيمها 
من خاللها في الحقيقة تلعب المكتبة 
دورا بارزا في حياة كل مواطن كما أنها 
األساسية  الدعائم  من  اآلن  أصبحت 
بالنسبة  المعلومات فأهميتها  لمجتمع 
بالمعلومات  اإلمــداد  هي  مواطن  ألي 
مــوضــوع  أي  فـــي  يــحــتــاجــهــا  الـــتـــي 
ال  ــذي  ال المعرفة  كنز  هــي  فالمكتبة 
ينفذ فالمعلومات في المكتبة متجددة 

باستمرار مادام هناك تأليف وترجمة 
مساندة للمقررات الدراسية سواء في 
العام  التثقيف  الجامعات  أو  المدارس 
بالمعلومات  التزود  لمجرد  القراءة  أي 
المستقبل  فــي  إليها  الــحــاجــة  لحين 
تلك  تتطلب  مواقف  في  تفيده  حيث 
المعلومات التي قرأها من قبل مشاركة 
الــكــوارث  ســـواء  مشكالته  المجتمع 
مثل  البشرية  المشكالت  أو  الطبيعية 
المكتبة  فهنا  العنصرية  أو  الــحــروب 
تــنــوه عــن مــصــادر الــمــعــلــومــات التي 
تناسب تلك المشكالت وهذا ما يسمى 
باإلحاطة الجارية حيث تحيط المكتبة 
ــأهــم مــصــادر  الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا ب
موضوعات  تناسب  التي  المعلومات 
الــوقــت الحاضر  تــحــدث فــي  جــاريــة 
كما تهتم المكتبة بمشكلة محو األمية 
تعليم  أو  والكتابة  القراءة  بتعليم  سواء 
الحاسب  مــهــارات  منها  المستفيدين 

اآللي واإلنترنت "
افتتاح المكتبة بأقل اإلمكانيات

مدير  القطرنى  علي  األســتــاذ  يــقــول 
والنشر  والمطبوعات  المكتبات  عــام 
ــة "تــــم افـــتـــتـــاح الــمــكــتــبــة  ــع ــجــام ــال ب
بفضل  اإلمكانيات  بأقل  اإللكترونية 
جــهــود  ــر  ــظــاف ت ــفــضــل  وب أوال  الـــلـــه 
بالمكتبة  العاملين  المجهولين  الجنود 
مكتب  منهم  ونذكر  ثانيا،  وأقسامها 
)الحاسوب والبرمجة( الزمالء مقبولة 
الــشــبــلــي، وســـــارة بـــودبـــوس وصــالــح 
ومختار  ــورفــلــي،  ال ومــفــتــاح  ــوان،  جــع
.والذين  المنصوري  وأنــس  الزليتني، 
قاموا مبدئيا بتجهيز مكتبة إلكترونية 
القريب  وفـــي  ـــوان  تــحــوي 1000عـــن
 100.000 العدد  سيتجاوز  العاجل 
عنوان والتي ستوفر للطالب الجامعي 
مراجع وكذلك لطلبة الدراسات العليا 

والتي سيحتاجونها في البحوث وأوراق 
العمل المطلوبة منهم "

 المشاكل والصعوبات
مــن خــالل هذا  بــقــولــه"أردنــا  يضيف 
المشروع أن نقدم شيئا لمدينة بنغازي 
المدينة  لهذه  انتمائنا  عن  فيه  نعبر 
الجامعات(  )أم  العريقة  وللجامعة 
لله  والحمد  لإلدخال  فريقا  فجهزنا 
الكتب اإلكترونية متوفرة.ونحتاج فقط 
الخاصة  الكتب  تصنيف  في  مساعدة 

بالكليات الطبية"
ــــم الــمــشــاكــل  ـــن أه ـــه ع ــــن ســـؤال وع
"من  قال  يواجهونها  التي  والصعوبات 
عدم  حاليا  تواجهنا  الــتــي  المشاكل 
اتصاالت)إنترنت( شبكة  خــط  توفر 
خاص بالمكتبة ونناشد رئيس الجامعة 
لتوفير  المختصة  الجهات  بمخاطبة 
هـــذه الــخــدمــة الــتــي تــســاعــدنــا على 
التواصل مع الطلبة بمنازلهم بتزويدهم 
بأي مرجع يحتاجونه وبتحويل العنوان 
العنوان  حسب  )إيميل(الطالب  على 
الطالب  خدمة  هو  فالهدف  المطلوب 
إلــكــتــرونــيــا داخــــل بــيــتــه وفـــي خدمة 

اإلعارة مستقبال."
أخيرا

على هامش الحفل قدم شباب منتخب 
بفرع  طلبة  وجــلــهــم  لــلــكــاراتــيــه  ليبيا 
الجامعة سلوق ويمثلون نادي )الحرية(
واختتم  هــذا  رائــعــا،  رياضيا  عــرضــا 
الــعــلــوانــي( عميد  الــدكــتــور)عــبــدالــلــه 
بالترحيب  الحفل  كلمات  الزراعة  كلية 
بالضيوف وبعدها دعا الحضور والسيد 
افتتاح  شريط  لقص  الجامعة  وكيل 
المعرض الزراعي ليتجول الحضور في 
أجنحته المختلفة واستمعوا لشروح من 
المشاركين للتعريف بنشاطهم الزراعي 

والحيواني واإلنتاجي.

افتتاح المعرض الزراعي الثاني والمكتبة اإللكترونية بجامعة سلوق
كبيٌر  حفٌل  سلوق(  بنغازي)فرع  جامعة  ال��زراع��ة  بكلية  أقيم 
اإللكترونية  والمكتبة  الثاني  الزراعي  المعرض  افتتاح  بمناسبة 
المسؤولين من عمداء  بالجامعة، هذا وحضر الحفل عدد كبير من 
كليات ومدراء إدارات ومراكز ورؤساء أقسام بجامعة بنغازي باإلضافة 
طرينة(الذي  الدكتور)شعبان  العلمية  للشؤون  الجامعة  وكيل  إلى 
المغربي(.وعميد  الدكتور)مرعي  الجامعة  رئيس  عن  نيابة  حضر 

المجلس البلدي )سلوق( واألعيان ومديرية األمن سلوق إلى جانب 
الجهات المشاركة في المعرض الزراعي العامة والخاصة هذا وألقيت 
عديد الكلمات، فكانت البداية مع كلمة لرئيس الجامعة والتي ألقاها 
والشكر  للحضور  التحية  فيها  قدم  والتي  طرينة(  الوكيل)د.شعبان 
لهم  وتمنى  الثاني  المعرض  لتنظيم  جهودهم  على  الكلية  ألس��رة 

التوفيق والنجاح.
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أي��ه��ا  ت��ن��ح��ي   1   
ال�����ش�����ذي ج��ان��ب��ا 

ول����ذ ..ب��ح��ث��ا ع���ن رك����ن ي���أوي���ك من 
حسرةالزمتك منذ اجتياحهاالمسافات 

وهي تقتحم األركان . 
إيداعه  ماتحاول  عبثا  الشذي  أيها  يا 
مباهج  بكل  المكتظة  هذه  في حضرة 

العبق.
أيها الشذي في مالذك   2 - يحدث 
أنفاس  فتصلك  بها  تغرم  أن  القصي 
حروف خطتها أناملها تلك التي تضوع 
بالمسك كلما تضرعت وفرشتها خلف 
أيها  تقترب  ف��ال  الحمرة  ق��ائ��ظ  ي��وم 

الشذي لئال يذيبك الهجير.
أنامل  ف��ي  التحديق  مثلي  -ج��رب   3
في  نهايتك  وس��ت��رى  اآلف���اق  ت��داع��ب 

مالذك .

 هــــوامـــش 
الـــــحـــــكي

ـل
خــ

ـد 
م

   قوس ماركوس .. طرابلس.. عدسة: ليلي مغربي

 الورد األسود 

رؤى
أنفسنا  لنِجَد  األيام نستيقُظ  بعِض     في 
مشاعَر  ال  ساكنة،  بنظرٍة  العالِم  إلى  ننظُر 
الواقع،  لألمرِ  قبوٍل  ه��دوء،  مجرُد  فيها، 
دوَن يأٍس أو أمل، حيُث نجُد أنفسنا نعيُش 
اللحظةَ بما فيها ألننا نعلم أننا ال نستطيُع 
خلَق التغييرِ في هذِه اللحظة. ولكن .. إلى 

ِحيْن. "

  ال����ورد األس����ود ال��ن��ص ال��درام��ي 
أحداثه  في  يعتمد  عندما  اليقنعك 
الساذجة  والتوقعات  الصدف  على 
وتداخل المشاهد وعجنها في زمن 
العادي فما  للمتلقي  قصير يتوضح 

بالك أي ناقد متمرس مهني.
م���ن محصلة  ب���ه  م���ان���خ���رج  ه����ذا 
األس���ود  ال����ورد  مسلسل  م��ش��اه��دة 
التركي المدبلج أوماعرف باسم ورد 

وشوك.
 ومتابعو أحداثه كثر خصوصا في 
رغم  ليبيا  في  ما  ح��ّد  وإل��ى  تونس 

قسوة الحياة. 
يغدر  ال���ذي  ب��ع��دن��ان  ت��ب��دأ  القصة 
ذلك  بعد  فقد  الذي  مراد  بشقيقه 
واع��ت��ب��ر ف���ي ن��ظ��ر ال��ج��م��ي��ع ميتا 
للقناعة  وهميا  ق��ب��را  ل��ه  وأق��ام��وا 
بموته خاصة ابنه الطفل كما أشاع 
في  انتحرغرقا  شقيقه  أن  عدنان 

نهر الفرات.
على  ق��ري��ة  ف��ي  تعيش  عائلة   .-2
ضفاف االفرات لكن أخالق القرية 
ت��ك��ت��ش��ف أن��ه��ا ع���ب���ارة ع���ن ق��ش��ور 
التي  ف��األم  الجميع  يتلبسها  واهية 
تتستر  والحكمة  بالرأفة  تتظاهر 
على سرقة رضيع وتوهم أمه فتون 
أختها  لبنت  وتمنحه  ميتا  ولد  بأنه 
أنها  ويظن  ليكبر  مراد  ابنها  زوجة 
النص غير  الزمن في  أن  أمه. كما 
غير  بطفل  الحامل  فنيبال  مقنع 
شرعي من عدنان آغا الذي تتستر 
أمه قدرية على جرائمه منها حرق 
م��راد  ابنها  ل��زوج��ة  الفستق  حقل 
المختفي وظنه الناس متا بينما كان 

يخطط لالنتقام من شقيقه عدنان 
ال��ذي ح��ارب زوجته األخ��رى فتون 
تناضل  ك��ي  اسطنبول  تركت  التي 
في  غاية  ظروف  وسط  القرية  في 
من  وبناتها  أوالده���ا  م��ع  الصعوبة 
مراد بينما يعيش في نفس القصر 
ابنها  أنه  فتون  التعرف  الذي  بالل 

وليس نارين التي سرقته .
الوحيدة  اإليجابية  الشخصية  تظل 
فرات  وكذلك  فتون  هي  النص  في 
فيه  السلبي  والجانب  نارين  شقيق 
وق��د ح��اول  ب��الل  ه��و علمه بقصة 
أن يبوح لألم بالحقيقية لكن نارين 
ظل  لكنه  فتراجع  االنتحار  حاولت 

أسير تأنيب الضمير.
يتبع.

هــــراويات   ) 7 (  
ال���ط���اب���ع  ك�������ان     
ال��غ��ال��ب ع��ل��ى ه���راوة 
ال��ج��ان��ب ال���رع���وي و 
الذي  ال��زراع��ي  ليس 
ال ت��ت��وف��ر ش��روط��ه و 
لذا   ، ل��ه  القابلية  ال 
تقريبا  بيت  يخلو  لم 
أو  قليلة  أع���داد  م��ن 

على  الماعز  و  األغ��ن��ام  رؤوس  م��ن  كثيرة 
وجه الخصوص ، و ال يخلو بيت من وسائل 

اإلنتاج الرعوية وهي ) الشكوة (
و  اللبن  إنتاج  و  المواشي  حليب  لمخض   
 ) الُعكة   ( و كذلك   ، يدوية  بطريقة  الزبدة 
، و كذلك ال يكاد يخلو بيت  إلنتاج السمن 
من ) الرحى ( وهي لرحي الحبوب و عادة ما 
تصاحبها أهازيج للنسوة تتغنى بالفروسية و 
العقل ) أغاني الرحى ( ، بل عدد من النساء 

على ما أذكر كن ينسجن  
) الطرائق ( وهي التي تتوسط بيت الشعر   
و كذلك ) الفلجان (   وهن نوع من األغظية 
الذات  ، لقد كان االعتماد على  الَشعر  من 
 ، البدوي  المجتمع  في  الغالبة  السمة  هو 
لذا حتى األعراس ينسحب عليها ذلك ، من 
الوجبات حتى إلى من يقمن بالرقص بعفة 
و طهارة و عادة ما يكّن من ذوي السلطان ، 

بل حتى ) الكَشاكة (
و  بالمنطقة  المعروفين  و  المعلومين  من    
ضيوفهم ، لعل الجانب االجتماعي قد خلق 
حالة من الوئام تجلَت في مظاهر التضامن 
المختلفة ، فال أحد كان بالمنطقة ال يدين 
الفترة  تلك  في  لعب  قد  و  للكبير  بالطاعة 
مجايليه  من  كوكبة  و  لوجلي  اذي��اب  الشيخ 
دورا مميزا في ذلك ، و لقد خلت المنطقة 

من عوامل التأثير الخارجية عدا الراديو  
و لعل أول خبر يتعلق بالمنطقة بثته اإلذاعة 
بن  عمر  المرحوم  اختيار  هو  المسموعة 
مهدي مختارا للمحلة ، و لقد تحقق له ذلك 
بفعل علمه و اجتيازه المتحان هذه الوظيفة 
بنجاح و قد كانت شخصية ذكية ذات ثقافة 
اجتماعية عميقة ، لقد كنا صغارا نلتف حول 
عمتنا) حليمة( رحمها الله ، و كانت بردائها 
األحمرتطوف المنطقة ، و كنا كلما نريد أن 
نستفزها نقترب منها ، و ننقل لها خبر وفاة 
من  أكثر حكمة  كانت  لكنها   ، أقاربها  أحد 
كثيرين ، حيث تضحك ملء شدقيها ثم ترد 
بكل ثقة ::: مات النبي ادفنوه $ يا بال ُشكلة 

غالياً ::: و تنصرف في طريق سبيلها . 

ـــــــك األيــــــــــــــام  تـــــــل
د. خليفة صالح حواس

عجيلية نصرنجالء المسالتي

صباح الشاعري

 أبويوسف

    قاسية هي المرأه في حكمها على امرأه مثلها في 
حديث دار بيني وبين قريبة العريس الذي هو صديق 
قاسيا  وحكمها  مؤلما  حديثها  ك��ان  للعائلة  م��ق��رب 
قالت: بالحرف  أيضا  قريبتها  هي  التي  العروس  على 

وجعني بشير !!. قلت : عالش ؟
 قالت :هي مطلقه، قلت : عادي وشن المشكلة ؟ قالت 
يبيها  :م��ادام  : ال مايجيش هو غزري مهما كان، قلت 

ويحبها مافيش مشكله.
 قالت :إيه بس حرام هو. 

أنهيت الحوار معها.
أليست المطلقة إنسانة لها حق العيش مع من تحب ؟ 
هل ألنها طلقت تسلب منها حقوقها ويكتب عليها إما 
الحقوق وفي بيت أسرتها وتمارس  تبقى مهضومة  أن 
على  خوفا  القاسية  االجتماعية  الضغوطات  عليها 
سمعة العائلة الشريفة ؟ هل إذا أرادوا لها الزواج مرة 
أخرى يجب أن تتزوج من ماتت زوجته أو أن تكون زوجة 
استفهام  عالمة  محط  المطلقة  تصبح  ولماذا  ثانية؟ 

بأنها هي األسوأ؟

  مآسي المطلقات 

 طفولتنا 

آغا/العمر12سنة/الصف  ُحسني  لياْل   
وهي  المفضلة  هوايتها  السابع/تمارس 
له  وتــحــلــم  تحبه  لــوطــن  تــرســم  ــم  ــرس ال

وينتظرها.

الغميضة
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القرص  ق��دف  بفضية  ال��س��ائ��ح"  "رت���اج  الليبية  توجت 
ببطولة البحر المتوسط أللعاب القوي ميدان ومضمار التي 
وقد  بتونس،  رادس  بملعب  الماضية  األب��ام  خالل  انطلقت 
بذلك  مشرفت  متر   52.04 مسافة  "رت��اج"  البطلة  سجلت 
آلت  الذهبية  القالدة  وكانت   ، الليبية  القوى  ألعاب  رياضة 
لالعبة اسبانية لمسافة  54.18 والبرونزية لالعبه اسبانيه 

ايضا لمسافه 68 .50 متر  .   

أعلنت اللجنة الفنية باإلتحاد العربي للجودو 
وزن  ف��ي  الكويسح"  محمد   " الليبي  البطل  أن 
النهائية ألبطال  القائمة  كيلو جراما، ضمن   60
الجودو العرب المتأهلين ألولمبياد ريو دي جنيرو 
بالبرازايل 2016 . وسيشارك " الكويسح " في 
عربية  دولة   11 رياضيي  األولمبياد ضمن  هذا 
األخ��ي��رة من  المحطة  إل��ى  ال��وص��ول  في  نجحت 

دي  ريو  األولمبية  األلعاب  ل��دورة  التأهل  سباق 
جانيرو 2016، وتحصلوا على 26 بطاقة تأهل 
لعدد 20 رياضي و6 رياضيات ، ويأتي تأهل " 
الكويسح " ضمن أبطال العرب بعد مشوار تكلل 
بالنجاح وحصد القالئد القارية والدولية تشرف 
علم  ورف��ع  الدولي  التصنيف  قوائم  بتصدر  فيه 

بالده على منصات التتويج .

رتاج تتوج بفضية قرص املتوسط 

املنتخب الوطني يفرض التعادل على نظيره املغربي

"الشارف" مديراً فنيًا الحتاد كرة القدم

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، خالل األيام 
المنتخب  مع ضيفه  لمثله  بهدف  إيجابيا  الماضية، 
العاصمة، ضمن  بتونس  رادس  ملعب  في  المغربي، 
الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة 
للتصفيات المؤهلة لكأس األمم اإلفريقية بالغابون.

الشوط  مجريات  على  المغربي  المنتخب  وسيطر 
درار  نبيل  الالعب  بهدف  سيطرته  وتكللت  األول، 
في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني دخل المنتخب 
المغربي  نظيره  على  وضغط  مغاير  بوجه  الوطني 
الدقيقة 91 سجل  وفي  المباراة،  دقائق  آخر  حتى 

ويحتل   ، ثابتة  كرة  التعادل من  الورفلي هدف  سند 
السادسة  المجموعة  في  الثالث  المركز  منتخبنا 
بأربع نقاط من أربع مباريات، أمام الرابع ساوتومي، 
في حين يتصدر المنتخب المغربي المجموعة ب� 13 

نقطة، ويأتي الرأس األخضر ثانيا بست نقاط.
أمام  ذهابا  خسر  قد  ليبيا  منتخب  أن  ُيذكر 
مضيفه المغربي بهدف دون مقابل، في المباراة التي 
أقيمت، في 12 يونيو الماضي، بملعب أدرار بمدينة 
أغادير، ضمن افتتاح مبارياته في التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

كلف االتحاد الليبي لكرة القدم محمد 
لالتحاد٬  الفني  المدير  بمهام  ال��ش��ارف 
، بحسب قرار نشره  بونّوارة  خلفا لجمال 
اليوم األربعاء٬ في صفحته على فيسبوك.
الليبي  لالتحاد  الفني  المدير  مهام  ومن 
الفنية  والمتابعة  اإلش���راف  ال��ق��دم،  لكرة 
لجميع الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية.
المدربين  م��ن  ال��ش��ارف  محمد  ويعتبر 

المتخصصين في فئة الشباب، وقد تولى 
في ديسمبر الماضي اإلدارة الفنية لقطاع 
وأش��رف  بنغازي،  أهلي  بنادي  الناشئين 
ليبيا تحت 17 عاًما  على تدريب منتخب 
تحت  ليبيا  ومنتخب   ،2012 عام  خالل 
19 عاًما في 2014. وفي قرار آخر كلف 
" سالم  السيد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
في  التعليمي  المدير  بمهام   " صولة  علي 

االتحاد٬ العام خلفا لمحمد الشارف. 
التنسيق  التعليمي  المدير  مهام  ومن 
م��ع االت��ح��اد اإلف��ري��ق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم في 
برامج التطوير والتعليم للحكام والمدربين 
فنية  برامج  وإدارة  الرياضية٬  واإلدارة 
وكان صولة  محليا.  جديدة  كوادر  لتطوير 
قد تولى منصب السكرتير العام لالتحاد٬ 

ومديرا سابقا إلدارة المنتخبات الوطنية.

■ فسانيا/صباح الشاعري 
التحرير  بطولة  درن��ة  بمدينة  اختتمت    
لكرة القدم الخماسية والتي أقيمت بمشاركة 
عدة فرق من مدينة درنة وخارجها على أرضية 
لمدة ستة  الصحابة واستمرت  ساحة مسجد 
أيام، وشهد الختام احتفالية تم خاللها تكريم 
المشاركة  والفرق  للبطولة  الداعمة  الجهات 
على رأسها فريق سوسة الذي شارك كضيف 

شرف في بطولة التحرير.
 وقال أحمد الباح في تصريح له لصحيفة 
ف��س��ان��ي��ا م��ن��ظ��م ال��ب��ط��ول��ة أن ال��ب��ط��ول��ة ق��ام 

بتنظيمها عدد من الشباب اإلعالميين بمدينة 
درنة بمشاركة 6 فرق، 5 من مدينة درنة وآخر 

من مدينة سوسة.
ال��ف��رق ضمت خليطا  أن  ال��ب��اح  وأش���ار   
من الالعبين القدامى والشباب وكذلك بعض 
درنة  بمدينة  أندية  من  المحليين  الالعبين 

وسوسة . 
وأضاف بأن فريق درنة األمل بقيادة نجم 
الكرة الليبية السابق والالعب الدولي إدريس 
أن هزم فريق  بعد  البطولة  توج بكأس  مكراز 

درنة الوفاق بركالت الترجيح 2/3

" الكويسح " ضمن ابطال العرب املتأهلني لألوملبياد 

قبل اإجراء قرعة "المونديال" ..

ليبيا في التصنيف الرابع وتونس بالتصنيف األول ومصر في الثاني
■ فسانيا :  خالد القاضي

أن��ه��ى االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم 
رسمي  بشكل  وأع��ل��ن  ال��ج��دل،  "ال��ف��ي��ف��ا" 
بمنتخبات  الخاص  االستثنائي  التصنيف 
مرحلة  قرعة  إج��راء  قبل  إفريقيا،  ق��ارة 
والمؤهلة  السمراء  بالقارة  المجموعات 

لبطولة كأس العالم 2018. 
التصنيف  ف��ي  ت��ون��س،  منتخب  وح��ل 
بينما  الخامس،  المركز  باحتالل  األول 

تقهقهر منتخب مصر إلى المركز السابع 
دون  بهدفين  ت��ن��زان��ي��ا  ع��ل��ى  ال��ف��وز  رغ���م 
رد.وتجرى قرعة المونديال لقارة أفريقيا، 
سيتم  حيث  ال��ج��اري،  يونيو  من   24 في 
للمرحلة  المتأهلين  منتخًبا  ال�20  تقسيم 
النهائية إلى 5 مجموعات، يتأهل األول من 
كل مجموعة مباشرة إلى روسيا 2018. 

صاحبة  المنتخبات  وض���ع  وس��ي��ت��م 
ال��م��ج��م��وع��ات  رؤوس  ع��ل��ى  ال��م��س��ت��وى 

بالتصفيات، وهي الجزائر، وساحل العاج 
يضم  بينما  وتونس،  والسنغال،  وغانا،   ،
ومصر  األخضر،  الرأس  الثاني  المستوى 
ومالي. ونيجيريا  الديمقراطية،  والكونغو 
وفي المستوى الثالث منتخبات الكاميرون، 
وال��م��غ��رب، وغ��ي��ن��ي��ا، وج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا، 
التصنيف  ف��ي  ي��أت��ي  بينما  وال��ك��ون��غ��و، 
وزامبيا،  فاسو،  وبوركينا  أوغندا،  الرابع 

والجابون، وليبيا.

علي،  بن  أحمد  الليبي  المحترف  قاد 
الفوز  لتحقيق  بيسكارا،  اإليطالي  فريقه 
على منافسه تراباني 2-0 في ذهاب نهائي 
الصعود إلى لدوري الدرجة األولى اإليطالي.
وكان الالعب قد سجل هدف فريقه األول 
بعد  على  بيسكارا  ليصبح  المباراة،  خالل 
ال��درج��ة  ل���دوري  الصعود  م��ن  دقيقة   90
األولى اإليطالي، حيث سيلتقي تراباني يوم 
الالعب  وقدم  إيابًا.  الجاري  الشهر  من   9
الليبي "أحمد بن علي" مستوى متميًزا خالل 
الموسم الجاري، وحجز مقعًدا أساسًيا في 
بن  أودو.وس��ج��ل  ماسيمو  المدرب  تشكيلة 
علي مع فريقه 5 أهداف هذه الموسم رغم 
أنه العب ارتكاز وجاءت أهدافه في شباك 
تراباني "هدفين" ووبيروجيا و بروفيرتشيلي 
وومودينا.وبدأ الليبي بن علي حياته الكروية 
-2010 ع��ام  سيتي  مانشستر  صغار  مع 
عام  ري��ك��دال  مع  للعب  انتقل  ثم   ،2011

. 2011
انتقل  ثم  وم��ن  مباراتين  معه  وخ��اض 
للمالعب اإليطالية رفقة برشيا، حيث قدم 
إلى   2012 مابين  الفريق  مع  طيًبا  أداًء 
خاللها  سجل  م��ب��اراة   79 ولعب   ،2015
ذلك عرًضا  بعد  بن علي  13 هدًفا.وتلقى 
باليرمو في الدرجة األولى  لالنتقال لفريق 
اإليطالية عام 2015، إال أن الفريق فضل 
الفريق  مع  ليلعب  بيسكارا  لفريق  إعارته 
أه��داف،   5 مسجالً  م��ب��اراة   35 من  أكثر 
وكان الالعب قد مثل منتخب إنجلترا تحت 
17 عاًما في 5 مباريات كما لعب لصفوف 

المنتخب الليبي في مباراتين.

الليبي "بن علي" يتألق يف 
الدوري اإليطالي

اختتام بطولة التحرير لكرة القدم الخماسية بمدينة درنة

نتائج باهتة لمنتخب الشباب 
سنة   17 س��ن  تحت  للشباب  الوطني  المنتخب  خسر 
أهداف  خمسة  بنتيجة  المغرب  شباب  منتخب  أمام  مباراته 
مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي 
شمال  بطولة  منافسات  من  الثالثة  الجولة  ، ضمن  بالمغرب 
بالمغرب.  حاليا  المقامة  تحت 17 سنة  القدم  لكرة  أفريقيا 
الكيخيا  رشيد   " الالعب  الوطني  المنتخب  هدفي  وسجل 
هذه  في  مشاركته  الوطني  المنتخب  ينهي  النتيجة  وبهذه   ."
البطولة التي شاركت فيها ست دول ، بخسارتين األولى أمام 
تونس بنتيجة 3 مقابل واحد ، والثانية أمام المغرب 5 2- ، 

وتعادل أمام مصر بدون أهداف.

" حريز " يف األوملبياد 

الليبي "محمد   تأهل العداء 

ح��ري��ز " إل��ى أول��م��ب��ي��اد ري��و دي 

بعد   ،  2016 بالبرازيل  جانيرو 

تسجيله زمن وقدره 2.18 ضمن 

سباق كندا الدولي . وجاء تأهل 

العداء الليبي بعد تحقيقه الزمن 
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فـــســـانـــيـــا الـــتـــي أحـــب 
ـــن الـــعـــراء  لــمــلــمــتــنــي م

شجرة  وزرعتني  البهاء  حــرف  وكستني 
كبيرة في األنحاء وجعلتني أكتب دون عناء 
السماء  قلب  في  األحبة  خرائط  وأرســم 
وصرت بفضلها أعشق تفاصيل األشياء .

كلما أردت السفر في نبضي كانت الرفيق 
ليالي  في  أفقت  وكلما  طريق  أجمل  في 
قلبي  في  الــدفء  ترسم  وجدتها  الشتاء 
محبة  فــي  والــغــارقــة  للمسافات  العابر 

الحرف الجميل .
لم  رحلة  عن  توديعيا  مقاال  سأكتب  كنت 
أن  قبل  أحببته  مكان  في  طويالً  تستمر 
قرية  من  حــمــزاوي  عمر  لكن  فيه  أكتب 
الحبيب  الــجــنــوب  فــي  تكركيبة  اسمها 
الخطى  قادته  فقد  إليه  مقالي  دفة  غير 
الخاص  حسابه  على  الهند  في  للدراسة 
وعاد بعد أن ارتفع سعر الدوالر ولم يعد 
أهله قادرون على مساندته كما حصل مع 

الكثير ممن يدرسون خارج الوطن .
الحكاية لم تنتهي برجوعه من هناك لكنها 
بدأ  حيث  طرابلس  في  جديد  من  بــدأت 
العمل من أجل جمع ما يمكن جمعه من 
أجل هدف جديد سكن مخيلته وال أحد 
مكان  إلى  الرحال  أنه سيشد  يعتقد  كان 
آخر عبر قوارب الموت لكنه البؤس حين 
يستبد باإلنسان الذي كل همه حياة جميلة 
يكفي  ما  جمع  وقد  تفاصيلها  هو  يصنع 
ليسد شجع تجار الموت الذين استوطنوا 
للفارين  الموت  يبيعون  سنوات  منذ  ليبيا 

من الموت.
عمر لم يكن وحيداً فقد رافقه في رحلة 
الموت كثر من بلدان عديدة يبحثون عن 
بحر  في  الموت  مصيرهم  الحياة  وكان 
لم يتسع لكل أحالمهم واختار أن يقبض 
انتظار  فــي  وهــم  لحظة  ذات  ــم  أرواحــه
أحالمهم  لهم  تحقق  بقع  إلــى  وصولهم 

اإلنسانية  .
عمر بات جثة هامدة لكن محاولته تطرق 
باب األسئلة الذي نفر منه إلى متى تظل 
المساحة  في  الكبير  البلد  في  الفوضى 
والصغير في السكان ولم يعد يحمل في 

خزائنه الكثير من المال .
ال  وطن  في  عمر  يا  رحيلك  أوجعني  كم 
قيمة فيه لإلنسان الذي يغزوه  الغالء من 
وعبث  أخــرى  من جهة  والــرصــاص  جهة 
الدول العربية واألجنبية في رسم خطط  

لعبها على أرضنا البكر..
اللهم ارحم عمر وكل الذين سوف يفرون 

ويغرقون مثل عمر .

othman4050@gmail com

عمر حمزاوي

عثمان البوسيفي 

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

 fasanya 2011 google  صفحة
              
   info@fasanea.0rg   fasanya2011 
 

fasanya 2011@ gmail.com  البريد االلكتروني

                    www.fasanea.org     الموقع االلكتروني

نحن لم نتحرر بعد ياحمزواي ..!! 
  نحن أعني بها في هذا المقال كل الليبيين الذين 
لم ولن  والتي   ،) كلمة )حررناكم  ملوا من سماع  
لمدة  بقتالها  ،تمن  قليلة  أقلية  تكرارها  من  يمل 
أشهر من أجل إسقاط نظام  كان مقدر له ومكتوب 
اسقاطه  قرار  اتخد  أن  ،بعد  المحالة  يسقط  أن 
في مكاتب مخابرات دول العالم القوية ،وشرعنت 
دهاليز السياسة ومكاتب األمم المتحدة عملية قتل 
الليبيين  آالف  أرواح  موته  ثمن  دفع  الذي  الرأس 
قبل أن يموت ، وهجر وشرد وسجن وجرح وقتل 

مئات آالف الليبيين بعد أن مات .
الليبي عمر عبدالقادر  الشاب  ( هو  و )حمزاوي 
قرية  في  المولود  النقي  الجنوب  ابن  الحمزاوي 
وهو  غرقا  مات  والــذي   ، الحياة  بــوادي  تكركيبة 
 ، المتوسط  األبيض  البحر  اجتياز شاطئ  يحاول 
بحثاّ عن مستقبل أفضل في بالد أخرى بعد أن 
قبالة  األمــواج  به  لتلقي   ، البالد  وحررنا  تحررنا 
هويته  على  ســفــرة  جـــواز  ولــيــدل  زوارة  شــاطــئ 
مدخراته  كل  دفــع   ، شرعي  غير  ليبي  كمهاجر 
لتنقله  الشرعية  غير  والهجرة  التهريب  لبارونات 
وتركنا  تعالى  الله  لرحمة  فانتقل   ، أفضل  لحياة 
ندعو له بالمغفرة والرحمة ونحن نتباكى ونتحسر 
على حريتنا المفقودة  وكرامتنا المسلوبة و أرزاقنا 

المنهوبة .
سفرك  وجــواز  فموتك   .. ياحمزاوي  الله  رحمك 

حلوقنا  فــي  ..غــصــة  جيبك  فــي  بالملح   المبتل 
،ومرارة في ريقنا ،و شهادة وفاة مختومة وموقعة 
فيها  القرار  ليبيا وصناع  كل ساسة  تدين   ، منك 
مختومة  وفـــاة  ــادة  ..شــه أحـــدا  منهم  النستثني 
أدلة  وتقدم  وتسجل  وتوثق  تشهد  منك  وموقعة 
إلثباتها  دليال  تحتاج  ،وال  بديهية  بذاتها  واضحة 
وطمعهم  وغبائهم  وفشلهم  لخيباتهم  تــضــاف 
وجشعهم وأنانيتهم وصراعاتهم المستمرة لتحقيق 
أوبتحججهم   ، بــالــديــن  بتسترهم   ، مصالحهم 
بالدولة المدنية، وبترديد عبارات نبو جيش ونبو 
شرطة وهم ياحمزاوي أساس كل بالء وسبب كل 

ورطة . 
العين.. مرتاح الضمير في  نم قرير  أيا حمزاوي 
جنة الخلد إن شاء الله .. نم أيها الشاهد الكبير 
على بالهتنا وعجزنا وقلة حيلتنا و ضعفنا وهواننا 
،الذي عجز عن  الهزيل  وبؤس خطابنا اإلعالمي 
الممولة  الليبية  القنوات  على  دفنك  مراسم  نقل 
تغافلت  أو  غفلت  أو  عجزت  كما   ، الخليج  بمال 
المحلية  والصحف  الليبية  الرسمية  الــقــنــوات 
وحتى   ، المقطوعة  موظفيها  بــرواتــب  الممولة 
أن  الــبــالد  تدير  التي  والــغــرب  الــشــرق  حكومات 
موتك  ألن  فيك  وتعزيهم  مصابهم  أهلك  تشارك 

يعني ببساطة موتنا أحياء. 
سبقك  ومــن  فقط  ..فأنت  ياحمزاوي  بخير  كن 

ــل ،  ــع ــف ــال قـــد تـــحـــررتـــم ب
األعلى  الرفيق  فــي  وأنــتــم 
والمغفرة  بالرحمة  تنعمون 

وال  والظلمات  الظلم  حيث   ، والهدوء  والسكينة 
إرهاب وال معتقالت ، أنتم في مأمن من أن يزايد 
انتهت  أن  بعد  امتشق سالحه  مليشياوى،  عليكم 
الحرب ، وفي مأمن من أن يشعركم بالحرج ثائر 
ولم  الحرب  فترة  السالح طوال  ،ألنه فقط حمل 
العتقاده   ، واهــم  ،وكالهما  انتهت  أن  بعد  يتركه 
الجازم أنه السبب في بقائنا على قيد الحياة  ، 
ينوي  كان  القذافي  أن  العتقاده   ، واهم  وكالهما 
ليبي  كــل  يعي  فهل  مــنــه.  وحــررنــا  جميعا  قتلنا 
واقع  في  أننا  ومحكوم  وحاكم  وثائر  مليشياوي 
التي   العالية  القوية  أسوارنا  من  نتحرر  لم  األمر 
وجشعنا  وطمعنا  بأنانيتنا،  وسيجناها  شيدناها 
البعض وظلمنا ألهلنا ألسباب  لبعضنا  وكراهيتنا 

ما أنزل الله بها من سلطان؟.
أيا حمزاوي رحمك الله وغفر لك غادرت قريتك 
والحياة  الحرية  تبحث عن   ، حيا  تكركيبة خلسة 
األفضل  ، وقذفت بك األمواج لتعود إلينا في وضح 
النهار تدق جرس اإلنذار في آذان كل مسؤول ميت 

، التهمه ليبيا واليهمه أن يبقى الليبيون أحياء !
نحن الموتى ياحمزاوي ، أما أنت ومن مات معك 

مدير التحريرفأحياٌء عند ربكم ُترزقون .

كوثر الفرجاني : تصوير : م . المغربي 

للتعليم  الــنــحــلــة  مــنــظــمــة  نــظــمــت    
في  ــك  وذل األســرة  وشــؤون  والتوعية 
ضمن  تقيمه  ـــذي  ال الــنــشــاط  إطـــار 
االجتماعي  النفسي  للدعم  برنامجها 
نشاطا  اليونسيف  برعاية  لألطقال 
ــحــت عــلــى رمـــال  ــن فــنــيــا لــلــرســم وال
الشاطئ ألطفال بلدية جنزور، بالقرية 
محاولة  فــي   ، بالبلدية  السياحية 
جدران  وتجاوز  الغرف  عن  لالبتعاد 
المغلقة وإقامة فعاليات في  القاعات 
البحر،  شاطئ  وعلى  الطلق  الــهــواء 
والتي سبق وأن القت صدى وأشاد بها 
النوع  هذا  ويعد  فيها،  شارك  من  كل 
من النشاط الفني لألطفال أحد أهم 
النحلة  منظمة  تعدها  التي  األنشطة 
للتعليم والتوعية وشؤون األسرة ضمن 

خطتها السنوية التنفيذية .

لتحفيز  النشاط  هــذا  تنظيم  ويــأتــي 
خيال األطفال وللمساهمة في إخراج 
مختلف الطاقات السلبية عن النفوس 
ــحــروب  ــي أنــهــكــتــهــا ال ــت الــصــغــيــرة ال
والصراعات ، و لتخرج باألطفال إلى 

براحات للترويح والترفيه .
األستاذ  يد  على  الفعالية  هذه  وتنفذ 
التربية  موجه  بوعبدالله  عبدالعزيز 
الفنية بإدارة النشاط المدرسي بوزارة 
النشاط  فريق  مــع  والتعليم  التربية 
بالمنظمة، وهم شباب يافع يؤمن بدور 
االرتقاء  على  الخالقة  وقدرته  الفن 
المفاهيم  حملة  مــن  جــديــد  بجيل 
ألنفسهم  مــروجــيــن  الــعــلــيــا،  والــقــيــم 
بالدرجة األولى عبرعملهم وأنشطتهم 
تركيزهم  أكثر من  اإليجابي  وتأثيرها 

على الترويج اإلعالمي .

ويــعــد بــرنــامــج الــرســم عــلــى الــرمــال 
الثاني  بلدية جنزور هو  على شواطئ 
الستة  تتجاوز  ال  زمنية  فترة  خــالل 
أشهر استهدف المرة األولى األطفال 
نحو  يتجه  المرة  النازحين، وفي هذه 
لتنويع  ــك  وذل جــنــزور  ببلدية  الطفل 
األنشطة والفعاليات وتمكين األطفال 
من التعبير عن أفكارهم بالرسم على 
الرمال بلمساتهم السحرية التي عبرت 
عن الفرح والسعادة مستقبلين عطلتهم 
الصيفية بكثير من األمل وبانتهاء األلم 
لوحات  إلــى  الشاطئ  رمــال  وحــولــت 
تحكي قصصا ومشاهد متنوعة ليبدو 
األعمال  ألروع  مفتوح  معرض  وكأنه 
رسالة  وإلرســـال  المجسمة،  الفنية 
الليبيين  وأن  تتعافى  ليبيا  أن  مفادها 
يحبون الحياة وستظل مشرقة مبهجة 

وأطفالها يعيشون الطفولة مهما عانت 
من مصاعب .

بمنظمة  النشاط  قسم  ويسعى  هــذا 
وشـــؤون  والــتــوعــيــة  للتعليم  الــنــحــلــة 
األســــرة مــن خـــالل بــرنــامــج الــدعــم 
النفسي االجتماعي إلى تحفيز وتعليم 
أنفسهم  عــن  التعبير  طــرق  األطــفــال 
وتنشيط خيالهم ، في خطط وبرامج 
منظمة النحلة للتعليم والتوعية وشؤون 
األسرة التي تعمل من خالل خالياها 
إلى  صــورة  نقل  في  تساهم  أن  على 
العالم أجمع أن ليبيا تحتفل وتستقبل 
وتتجدد  تهزم  التي ال  وآمالها  صيفها 
ــــوام لــتــزدهــر بالحب  مــع مـــرور األع

واألمل والعطاء.

أنامل األطفال  حولت رمال  الشاطئ لمعرض مفتوح 

s.abodher@yahoo.co.uk

 أتقدم بخالص التهنئة القلبيه "للدكتورة" )منال الغالي( ، لحصولها على 
درجة الدكتوراة في اإلدارة التعليمية  ، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى 
أن تكون لها عونا على طاعة الله وخدمة الدين والوطن وأرجو لها دوام 
التوفيق والنجاح في حياتها ... مع أطيب المنى وأرقى التحيات )جميلة 

البكوش( .

صحيفة  أســرة  تتقدم  القلبية  المشاعر  أصــدق  و  التبريكات  بأجمل   
فسانيا بوافر التهاني الممزوجة بعبق الياسمين إلى الزميلتين العزيزتين 
" عالية بابا " و " سلمى عداس "  بمناسبة زواجهما الميمون متمنين 

لهما حياة زوجية سعيدة. 

أفراح فسانياتهنئة


