
 

 



 

 

 

                                 

 



 

 

 

 العـدد : بريشة الفنـان العجيلي العبيدي كاريكـاتيـر
 

 



 

 

 نوافذ سياسية 

 الرئاسي للمجلس صحفي تصريح

  بالشأن المهتمة الصديقة الدول وباألخص الدولي للمجتمع ونؤكد نوضح أن نود

  االلتزام أعلنا المنطلق هذا ومن الليبيين، دماء بحقن ملتزمين ومازلنا كنا بأننا الليبي

  مؤتمر نتائج يعزز الذي ،0202 لسنة( 0152) رقم الدولي األمن مجلس بقرار

  منفردين وقعنا كما المدنيين، وحماية العدائية األعمال وقف على وينص برلين،

 .وتركيا روسيا دولتي من كل طرحته الذي النار اطالق وقف على

 المليشيات تتوقف ولم األمن، مجلس قرار صدور منذ المعتدي الطرف قبل من الموثقة الخروقات ازدادت ولألسف

 .بيوتهم روتدمي المدنيين من العشرات تلمق في ذلك وتسبب طرابلس العاصمة في السكنية األحياء قصف عن المعتدية

 ذلكو واإلقليمية الدولية المنظمات من العديد اليها دعت التي اإلنسانية بالهدنة أخرى مرة قبلنا االنتهاكات، هذه ورغم

 أن من نؤكده كّنا ما للجميع واتضح كورونا، جائحة بسبب باألخص ليبيا أرض على المقيمين وجميع مواطنينا لحماية

 مستغالا  تهاعتداءا لتصعيد فرصة الوباء اعتبر حيث االرهابيين، ومرتزقته ومليشياته المعتدي لدى مفقودة نسانيةاإل

 .الجائحة هذه بمواجهة انشغالنا

 هأعلن وما والخيانة، الغدر على اعتاد ألنه هدنة، من يعلن فيما أبداا  نثق ال يجعلنا وخروقات انتهاكات من سبق ما إن

 امامنا بل المللس شريك لدينا ليس بأنه يؤكد الشرعية والمؤسسات السياسي االتفاق على باالنقالب يومين منذ المعتدي

 .بالسلطة مهووس للدماء متعطش شخص

 آلياتو وضمانات رعاية إلى تحتاج فعلية حقيقية هدنة إلى وللوصول الخروقات ورصد النار إطالق لوقف عملية أي إن

 ليبيا في الدعم بعثة عليها تشرف التي 1+1 لجنة عمل تفعيل خالل من فيها يبحت دولية

 ينماأ التهديد بؤر وضرب أنفسنا، عن المشروع الدفاع في مستمرون بأننا الثابت موقفنا على نؤكد الوقت هذا وفي

 .البالد أنحاء كامل في الليبيين بأرواح المستهينة القانون على الخارجة المجموعات وإنهاء وجدت

 لعسكرة رفضها عن أعلنت والتي ليبيا أنحاء كل في الوطنية المواقف بجميع الترحيب إال المناسبة هذه في نايسع وال

 .الديمقراطية المدنية للدولة تدعو والتي الدولة
 

 

 



 

 

 ليبيا لدى األمريكي والسفير الرئاسي المجلس رئيس بين هاتفية محادثة

  الرئاسي المجلس ئيسر تناول األربعاء اليوم جرت هاتفية محادثة في

  المتحدة الواليات وسفير السراج، فائز السيد الوطني الوفاق لحكومة

  االوضاع مستجدات نورالند رتشارد السيد ليبيا لدى االمريكية

 .تجاهها األمريكي والموقف ليبيا في

 جدد كما بارك،الم رمضان شهر حلول بمناسبة الرئيس للسيد تمنياته واطيب تهانيه المحادثة بداية في السفير سعادة وقدم

ا به المعترف الوحيد اإلطار هو الليبي السياسي االتفاق بأن بالده موقف على التأكيد  السياسي، تقالواالن ليبيا لحكم دوليا

 .للبالد جديد سياسي مستقبل عن واحد جانب من اإلعالن المتحدة الواليات رفض مؤكدا

 اتفاق ذتنفي من األطراف ويتمّكن التصعيد خفض عملية تبدأ حتى طرابلس حول يةالعسكر العمليات وقف إلى داعياا 

 .الماضي فبراير 02 في جنيف في 1+  1 بآلية بشأنه التفاوض تم الذي النار إطالق وقف

 إال تحقيقها نمكي ال ليبيا في واالستقرار الدائم السالم أن تعتقد المتحدة الواليات أنّ  الرئيس للسيد نورالند السفير وأكد

 تدخلال ورفض أسلحتها، إللقاء المستعدة المسؤولة الليبية األطراف جميع بين الشاملة والمفاوضات الحوار خالل من

 .األجنبي

 ليبيا، يف واالستقرار االمن تحقيق على االمريكية المتحدة الواليات لحرص تقديره عن الرئيس السيد عبر جانبه من

 بأن موضحا الليبيين، دماء وحقن السالم على والحرص الديموقراطي بالمسار الوطني فاقالو حكومة التزام وأكد

 كومةح وتحركات موقف لفهم الصحيح السياق أن الرئيس السيد وقال للهدنة، مبادرات بأية يلتزم لم المعتدي الطرف

 .دوليةوال الوطنية، القوانين تكفله الذي النفس، عن المشروع الدفاع هو الوطني الوفاق

 

 الروسي الخارجية وزير ونائب معيتيق أحمد النائب بين هاتفي اتصال

 السيد الرئاسي المجلس رئيس نائب بين هاتفي اتصال جرى

  االتحادية روسيا لرئيس الخاص والمبعوث ،"معيتيق عمر أحمد" 

  الروسي الخارجية وزير نائب األفريقية والدول األوسط الشرق لمنطقة

  خالله تناول الثالثاء اليوم مساء ،"بوغدانوف ميخائيل" يدالس االتحادية

 .ليبيا في والسياسية العسكرية األوضاع مستجدات آخر

 الليبية لألزمة سياسية تسوية إليجاد الثابت بالده موقف االتصال خالل ،"بوغدانوف" وأكد

 

 

 

 



 

 

  األوضاع تطورات الجزائرى نظيره مع يبحث الخارجية وزير

  نظيره مع هاتفيا اتصاال سيالة، الطاهر محمدالسيد  ارجيةالخ وزير أجرى

  لمكافحة البلدين بين المستمر التنسيق خالله بحثا بوقادوم، صبري الجزائري

  إرجاعهم على العمل وآلية العالقين المواطنين ومشاكل كورونا، جائحة

 .اآلجال أقرب في لبالدهم

 ليبيا يف السياسية التطورات آخر على الجزائري نظيره أطلع سيالة إن: بيةاللي الخارجية لوزارة اإلعالمي المكتب وقال

 .طرابلس العاصمة في واألوضاع

 مقال

 أفريقي مطلب الصحراء شعب تعويض

 الفيتوري عبدالقادر الدكتور

  ولم ، زال  وال الكتمان طي أفريقيا لشمال الفرنسية االستعمارية المرحلة أرشيف ظل

  البالغ االثر ذات  بالجرائم يتعلق فيما وبالذات األرشيف عن شفبالك المطالب تتوقف

 بالتجار المتعلقة األسرار  االولوية رأس وعلى ، وأجيال ألجيال ضررها اثر والممتد

 . الجزائر بصحراء الفرنسية النووية ب

 عهودل يستمر بيئي وثتل في وتسببت  السيطرة عن خرجت نووية رعونة يعد حدث ما ان إلى أشارت األبحاث ان ورغم

 مالالر  حركة ان كما ، ليبيا بينها ومن ، الجوار دول إلى يتجاوزها بل الجزائر دولة حدود عند يقف وال ، مقبلة طويلة

 األصوات الجم الفرنسي التعنت ان إال.  سنة مليون 02 بـ تقدر لمدة باإلشعاع تحتفظ الواحدة الرمل حبة وكون والرياح

 كل  بتوذه.  المرعبة الجرائم تلك عن التاريخية المسؤولية فرنسا وتحميل األرشيف  عن بالكشف ةالمطالب الحقوقية

 الحاالت بعالج فرنسا تكفل إلى  ، الصحراء شعب وتعويض المنطقة تطهير بواجب منها تعلق ما ، سدى المطالب

 . وغيرها الخلقية  والتشوهات كالسرطانات الملحوظة المرضية

 اولى عن الفرنسية"  لوباريزيان"  صحيفة كشفت ، للتجارب  12 الذكرى مناسبة وفي ، م 0252 ايرفبر 52 الجمعة

 من ، لكاملبا الصحراء وجنوب افريقيا شمال منطقة وتضرر السيطرة عن التفجيرات خروج على تؤكد التي التسريبات

 أول ولتكون.  م 5692 سنة إلى عودت االشعاعي االنتشار مدى لتحديد التجارب مع بالتزامن وضعت خريطة واقع

 رنساف  بها قامت التي النووية التجارب تداعيات أن: "  الصحيفة أكدت وقد.  السرية  طابع عنها رفع عسكرية خريطة

 وظهر ،"  ىالوسط إلفريقيا الشرقي والجنوب الغربية إفريقيا غاية إلى النووية إشعاعاتها امتدت الجزائرية الصحراء في

               االمتداد وهي.  البالغ التأثر طائلة تحت خاص بوجه فزان الليبي الجنوب  منطقة وقوع خريطةبال جليا

              "  انجامينا"  الى النووية  الغمامة لتصل تداعياتها امتدت حيث التفجيرات لمناطق الصحراوي الطبيعي

 . فزان بصحراء ورامر  التفجير من يوما 52 بعد الشقيقة تشاد دولة عاصمة

 

 

 

 



 

 

 تلوث في بتسب ما آنذاك األمنية للمعايير التجارب بفقدان اعترفوا الفرنسي الجيش أفراد بعض"  ان الصحيفة وأوضحت

 هواءبال التفجيرات قذفتها التي الضارة  المواد ان اذ ، وتشوهات وعاهات ومزمنة غريبة امراض وتفشي والتربة المياه

 رغمبال.  الوقت مرور مع ضارة جد تأثيراتها تبقى ، السكان يستنشقها والتي ، 521 والسيزيوم ، 525 اليود مثل الجوي

 بالتجارب صالمخت"  بيرلو برونو"  الفرنسي الخبير عن الصحيفة ونقلت.  الجوي بالغالف وتبعثرها حدتها تخفيف  من

 من للعديد الرئيسي السبب هي الضارة المشعة المواد هذه أن ماليو ينكر أن أحد ألي يمكن ال: "   قوله ، النووية

 " . بالمنطقة والشرايين القلب وأمراض السرطانية األمراض

 وال ، االول المتضرر  الصحراء اهل لمطالب استجابة يأتي لم"  دفاع سري"  المصنفة الخريطة عن الكشف ان المريب

 لمحاربينا قدامى لمطالب استجابة الجنائي التحقيق اطار في بل  ، ببلدانهم الراعية الحقوقية المنظمات مطالب عند نزوال

 . المتضررين  الفرنسيين

 ببالجنو االشعاع مستوى وقياس النظر وبإعادة ، الطاولة على الملف بوضع تسمح القادمة السنين او االيام لعل     

 االرشيف عن بالكشف  والمطالبة السؤال فزان اهل حق من كان اذا وما..  ؟  وانواعها المستوطنة االمراض وحصر

 نتهجتهاا التي والترهيب االغالق سياسات طائلة تحت حدث ما وتحرى ، ؟ لفزان فرنسا احتالل لفترة المؤرخ الفرنسي

 . بالمكان كيماوية او نووية نفايات طمر المستبعد  غير فمن.  ذاك آن

 ةالغمام امتداد ان اذ ،  الليبي الجنوب بصحراء اإلشعاعي التلوث ةنسب لقياس مسح إلجراء ملحة الحاجة اضحت لقد

 انو ، الغمامة تلك لحراك واألمريكية الفرنسية الطائرات متابعة عن تحدثت تقارير واقع من ، طوال كم 02 بلغ النووية

 نتاج الرمل حبات هتحمل  ما وان ، والرياح الرمال حركة بفعل ، ثابتا وليس وشامال وواسعا متحركا بات  الخطر

 الشعاعيةا بطاقاتها تحتفظ ، واألجواء المحيط في ستظل المشع والكاربون والسترونشيوم السيزيوم من النووي االنشطار

 في مؤخرا عنه كشف ما  وهو ، تفجيراتها في النووي لالنشطار مادة البلوتونيوم استخدمت التجارب اغلب ان كما ،

 االرض تحت االنفاق مواقع وفي ، وغربها" ايكر  عين"  وفي"   ادرار"  و"  بولين"  قلح في اآلبار من العديد مواقع

 . والجبل

 طالت دوق ، الجلل مصابهم  في االسى ونشاركهم ، الفرنسية والكيماوية النووية الرعونة تلك ضحايا الى  نتوجه اذ اننا

 االقتصادي والتدهور واألمراض واآلالم المآسي تلك بةالمنكو المناطق  في اهلنا من وأجيالهم ابنائهم وحياة حياتهم

 ، الساورة واقاليم ، ادرار ووالية  ، توات واقليم ، رقان ضحايا ، النكراء الجريمة تلك جراء  والصحي والبيئي

 ارشب بوالية ونيف وبني الناموس ووادي حماقير مناطق سكان ، تمنغست والية  ، إيكر عين ، الهوقار الى ، والواحات

 ، غات ، اوباري ، القطرون ، عتبة  وادي ، مرزق ، سبها ، براك ، ادري ، في الليبي الجنوب سكان الى ، الجزائر

  جنوب من ، واحوازها االفريقية الصحراء تخوم كل في الرحل اهلنا والى ،  ربيانة ، تازربو ، الكفرة الى العوينات

 لىع النووية الرعونة ضحايا ، والمقبلة والحاضرة الماضية االجيال الى ، ومالي والنيجر تشاد الى المغربية المملكة

 . باالهتمام صرخاتهم تحظى ان في أمل كلنا ، المنسية  االزمنة من العقود عشرات امتداد

 الصحراء اهل مطالب

                         التعويض وتقديم  بالصحراء النووية جرائمها حول الصريح الرسمي باالعتذار فرنسا مطالبة – 5 

                  هذه به افادت وما ، الصحراء اهل  من بالساكنة لحقت التى واألضرار يتالئم بما والمعنوى المادى

 . ومزاياها وتقنياتها النووية التكنولوجية الى الوصول في كالحق العلمية الناحية من التجارب

 

 



 

 

 أثيرهت ومدى باإلشعاع  المتعلقة للدراسات عال مركز وتأسيس ، علمي اسيوسي قانوني اطار تشكيل الى الدعوة – 0

 .الصحراء بمناطق الحياة على

 كاملة الحقائق وإدراك  النووية بالتفجيرات المتعلقة الفرنسية الوثائق على المحتوي االرشيف فتح الى فرنسا دعوة – 2 

 والترهيب الغالقا وسياسات بليبيا فزان إلقليم احتاللها بفترة علقالمت  االرشيف وكذا.  السامة النفايات دفن اماكن بشأن

 . ذاك آن انتهجتها  التي

 . بأسرها المنطقة تطهير وتبعات مهمة فرنسا تحميل – 2 

 . التجارب جراء المائية والموارد الزراعية باألراضي لحق الذى الضرر عن المتاخمة الدول تعويض -1 

 الفريقيةا بالصحراء اليورانيوم عن التنقيب في انشطتها عن الناجم والتلوث الفرنسية ااريف شركة عبث ايقاف – 9 

 .النيجر شمال بمحاجر

 نوافذ الثقافة

 األخبار الثقافية

 "نريد التي المجتمعات" مبادرتها تطلق اإليسيسكو 

  ،(إيسيسكو) والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمي العالم منظمة أطلقت

  بمشاركة ُبعد عن لقاء في وذلك ،"نريد التي جتمعاتالم" مبادرة

  أسوفو، مليكة لال والدكتورة المالك، بن سالم الدكتور العام المدير

 زيرةو المصلي، وجميلة السنغال، بجمهورية األمية ومحو التعليم وزير تالي، ومامادو النيجر، بجمهورية األولى السيدة

 .رئيسيين كمتحدثين المغربية، بالمملكة واألسرة اواةوالمس االجتماعية والتنمية التضامن

 ويلةط قائمة ضمن أزمة أحدثت كورونا جائحة أن إلى" نريد التي المجتمعات" لمبادرة تقديمها في اإليسيسكو وأشارت

 يرالتفك إلعادة الملحة الحاجة على وأكدت ضعفنا مواطن وكشفت العولمة، عصر في العالم ضربت التي األزمات من

 سللتر الماضية، العقود مدى على مظاهر عدة في العالم يواجهها التي األوجه المتعددة األزمة تجلت وقد. مجتمعاتنا في

 .لمجتمعاتنا الجذري التغيير عملية في والشروع إجراءات التخاذ الملحة الضرورة حول إشارات باستمرار لنا

 مقوماتب تتمتع مجتمعات بناء في تساهم مبتكرة برامج نفيذوت المعرفة نشر إلى الجديدة اإليسيسكو مبادرة وتهدف

 مستقبل مسار تغيير أجل من ومستدامة مزدهرة مجتمعات الجميع، وتشمل الصمود على والقدرة والسالم الصحة

 خية،ناالم والتغيرات الفقر، وانتشار االقتصادية واألزمات واألمن، السلم تهدد التي المخاطر إن حيث جمعاء، اإلنسانية

 .حاسمة تحول مرحلة تعيش مجتمعاتنا أن على إشارات كلها ،(56-كوفيد) كورونا جائحة واآلن

 

 



 

 

 (يوتيوب) عبر افتراضي حدث في تتحد عالمية سينمائية مهرجانات

  افتراضي فني حدث تنظيم عن( يوتيوب)و( انتربرايزس ترايبيكا) شركتا علنتا

  جائحة أغلقت أن بعد( يوتيوب) موقع على مجانبال سينمائية أفالم بث خالله سيتم

  كان في سنويين مهرجانين إلغاء إلى وأدت السينما، دور المستجد كورونا فيروس

: واحد كلنا“ شعار تحت أيام وتستمرعشرة المقبل وماي 06 يوم تنطلق التي التظاهرة هذه خالل وستعرض ونيويورك

 ندقيةوالب وكان برلين مهرجانات اختارتها كوميدية وعروض وموسيقى ثائقيةوو روائية أفالم ،”العالمي الفيلم مهرجان

 .أخرى مهرجانات جانب إلى وترايبيكا وتورونتو وصندانس

 في عادة مرة ألول تعرض التي الجديدة الرئيسية األفالم األرجح على العروض تشمل ولن البرنامج، تفاصيل تعلن ولم

 .لألفالم مهرجانات

 يف وتورونتو البندقية مهرجاني مصير يكتنف الذي والغموض ماي في يقام الذي فرنسا، في كان جانمهر إلغاء وحرم

 .والجمهور إلعالما لوسائل الجديدة ألفالمهم للترويج رئيسية نافذة من األفالم منتجي كورونا، فيروس تفشي بسبب شتنبر

 أفالم على الضوء لتسليط( “يوتيوب) ينظمه ذيال الحدث في بالمشاركة فخورون إنهم ،(كان) مهرجان منظمو وقال

 العالم أنحاء جميع من القصص رواية في الدقيقة الفروق يختبر ألن للجمهور يسمح مما حقا، استثنائية ومواهب

 .”مهرجان لكل الفنية والشخصية

 لبشرا إلهام هي لفكرةا إن أيضا، ألغي الذي نيويورك، في ترايبيكا لمهرجان المشاركة المؤسسة روزنتال، جين وقالت

 .الجائحة أثناء وتوحيدهم الحدود عبر

 .”الحالي الوقت في الشفاء إلى حاجة في كله العالم“ أن بيان في روزنتال وأضافت

 ومومباي القدس مهرجانات هناك ،”العالمي الفيلم مهرجان: واحد كلنا“ مهرجان في المشاركة المهرجانات بين ومن

 .ولندن وطوكيو وسيدني وسراييفو

 الصحة منظمة استجابة أجل من التضامن لصندوق التبرع المشاهدين من فسيطلب مجانا، ستبث األفالم أن ورغم

 (.56-كوفيد) لمرض العالمية

 العالم في النشر صناعة لدعم دعوات

  ،0202 لعام للكتاب العالمى اليوم مع بالتزامن للكتب، العالمية الصناعة ممثلو البط

  المهنى والمحتوى التعلم، وحلول الكتب، بأهمية باالعتراف العالم أنحاء ميعج في الحكومات

 وسالسل به الخاصة النشر قطاعات لدعم االقتصادى التحفيز حزم اعتماد خالل من به واالحتفال ذلك ودعم والعلمى

                 معالمجت في الكتب تلعبه الذى الحيوى بالدور نعترف للكتاب العالمى اليوم في واليوم به، تحيط التي القيمة

                       من نتعاطف كيف ونعرف البعض، بعضنا ونفهم ونحلم، أخرى، بثقافات ونلتقى نتعلم، إننا حيث ،

                   على تساعدنا فهى الحياة، مدى وللتعلم أطفالنا، ولتعليم العلمى للبحث ضرورية الكتب إن الكتب، خالل

 .أفضل أناسا نصبح أن

 

 

 



 

 

 القراء، إلى الهاإليص كتب وبائعى فيها، لالستثمار وناشرين وتوضيحها، لكتابتها مرلفين إلى تحتاج الكتب أن أكدوا وكما

 قتو وفى وشيك، لتهديد تتعرض للمجتمع للغاية لحيوية السلسلة هذه. نشرها حقوق لحماية جماعية إدارة ومنظمات

 ايةلرع وسيلة كتاب وقراءة المنزل في البقاء يعد حيث الكتب، أهمية على التأكيد إعادة تم هذا، االجتماعى التباعد

 ذلك انك سواء انعزالك، أثناء القراءة تستحق التي الكتب قوائم بتجميع العالم حول والمدونات الصحف قامت اآلخرين،

 .الصعبة وقاتاأل في الناس إليها يلجأ ما هي الكتب يحدث، ما لفهم أو للهروب

 ”اللؤلؤي القرط ذات الفتاة“ لوحة حول جديدة أسرار

  جديدة اكتشافات“ إلى الخبراء توصل عن الهاي في ماورتشوس متحف أعلن

 .”اللؤلؤي القرط ذات الفتاة“ للوحة تفحصهم بعد ،”مدهشة

  الفيديو عبر بث صحفي مؤتمر خالل جوسلينك مارتين المتحف مديرة وقالت

 .”مضى وقت أي من أكثر اللوحة من ااقتربن لقد“

 خلف خضراء ستارة األصل في رسم ،(5920-5911) فيرمير يوهانس الهولندي الرسام أن الباحثين من فريق واكتشف

 ال إذ ينية،س أشعة ماسح باستخدام للفتاة الدقيقة الرموش عن الكشف من تمكنوا كما الوقت، بمرور اختفت والتي الفتاة،

 .المجردة لعينبا رؤيتها يمكن

 خّطاف يوجد ال ألنه ببساطة يطفو أنه حيث ،”وهم“ مجرد هو اللؤلؤي القرط أن مفاده اكتشاف على الباحثون ووقع

 .مرة ألول بالتفصيل فيرمير ألوان مجموعة وصف على الفحص ساعد حين في الفتاة، أذن في يعلقه

 يتم لم ،5662 العام في أجري سابق تحليل بعد لنديالهو الرسام للوحة رئيسي علمي تحليل ثاني هو هذا أن ورغم

 .اللوحة تصورها التي الفتاة هوية عن الكشف

 مقاالت ثقافية

 كورونا فيروس ضد لألسرة األول الدفاع خط المرأة

 الفخاخري حنانالدكتورة  

  ظل في المرأة عاتق على ووقعت تعاظمت وأسرية اجتماعية ومسئولية مهم دور للمرأة

 ، المميت الفيروس انتشار لمجابهة الدولة اتخذتها التي االحترازية اإلجراءات نجاح يضمن تحملها أن إذ ، وفالظر هذه

 الهدف هذا يتحقق ولن ، أفرادها من أحدا ٩١-كوفيد ينال أال من وحمايتها ، األسرة عن األول الدفاع خط هي فالمرأة

 اأيض وهى ، األيدي وغسل الشخصية النظافة بأهمية والتذكير الحث عن المسئولة فهي المرأة، مشاركة دون المنشود

 الجذب عوامل توفير على القادرة أنها كما ، لهم المناسب الصحي الغذاء بتقديم أسرتها أفراد مناعة رفع في تساهم التي

 . التنقل لعدم المفروضة الفترة أثناء المنزل في بالبقاء االلتزام على األسرة أفراد على تشجع التي

                   أنها رأت حيث ، السياسية القيادة استشعرته ، األزمة هذه في والهام يالحيو ودورها المرأة مسئولية

 في            ومسئوليتها دورها يحمل حيث ، األهداف هذه يحقق ما كل بتوفير مضى وقت أى من أكثر اآلن مطالبة

 .  انتشاره فرص وتقليص المرض هذا من الوطن وحماية أمن مبدأ اإلستراتيجي بعدها

 

 

 



 

 

 طولةالب صفحات تمأل بأن جديرة اليوم الصحي القطاع في عاملة امرأة كل فسيرة األمامية، خطوطنا في امرأة لكل شكراا 

 بيتها،و وأبنائها أسرتها عن بعيداا  الثائرة زوبعته في الرجل شقيقها مع الوباء هذا ضد الحرب تواجه ومواقف، بمنجزات

 ترك،المش اإلنسانية عدو ضد الحرب في الخالدة الفضائل تسطر أن آثرت الفيروس، هذا مخالب لخطر نفسها وتعرض

 للفضائل العريض الشاسع الخصيب، الميدان تفتح الحرب إن: »نيتشه فردريك األلماني الفيلسوف بقول تذكرنا وكأنها

 من لحظة وكل واإلحسان، والرحمة والبطولة، والعظمة والعطف، اتالثب يتجلى الحرب أيام من لحظة كل في ألن كلها،

 .«الفضائل هذه من فضيلة إلظهار السانحة الفرصة تقدم الحرب أوقات

 أغطية من عليه ألقي مهما الذي وكالنور ضحاها، في كالشمس البيت في المرأة إذ بيتها، في امرأة لكل شكراا 

 مضاعفة، أعمالها أن يجد اليوم بيتها في للمرأة والمتأمل منها، عليه قىيل ما فوق ينير مشرقاا  ظلّ  المسؤوليات

 .......عاتقها على تقع وكباراا  صغاراا  أسرتها أفراد رعاية فأصبحت الوباء، هذا بسبب مترادفة ومسؤولياتها

 ليبيا سيدات وكل وإياكم هللا حفظنا

 ....! الثقافة

 السوكني محمود

  تفكيره عمق ومدى أفراده مستوى وتظهر شعبها حال تعكس   مرآة بلد أي في الثقافة حال

 . تجاربه وغنى

 يصادف وما دةوالمشاه واإلستماع كالقراءة شتى بوسائل نتلقفه معرفي وزاد نكتسبها وعلوم وتقاليد وقيم معتقد والثقافة

 مواطنيها نهم إشباع على اشعوبه تحترم التي الدول تحرص لِذا ، الخ.. اليومي حراكها في الحياة صروف من المرء

 -عارضها وإن -المستنير الحر المواطن بأن قادتها من ثقة أفكارهم وصقل مداركهم وتوسيع عقولهم وتغذية للمعرفة

 . أراضيه وسالمة أمنه على مثلها ويحرص للوطن اإلنتماء صدق يشاركها

 لتعليما مراحل تجاوزنا فلو الفكر وتغذية المعلومة إليصال شتى وأساليب عدة وسائل   عبر وتنتعش تنمو والثقافة

 الثقافة نشرل متعددة أخرى وسائط هناك فإن ، تطبيقه إلزامّية على األغلبية وتتفق أهميته على العالم يجمع الذي المدرسي

 . مبادئها وغرس مفاهيمها وتجذير وتعميمها

 .. المنافذ مختلف عبر القاريء ىإل وصوله سبل وتوفير طباعته ودعم مادته إنتقاء وأهمية الكتاب هناك

 كل   تصفحهال الشغوفين القراء من ومتابعيهم الدورية وشبيهتهم والفصلية والشهرية واإلسبوعية اليومية المطبوعة هناك

 ..اهوائه وحسب غاياته وفق

 لىع وقدرتها المشاهدة ومتعة الخيالة ننسى وال.. المتلقي إلى وأقربها الفنون سّيد ، األول الشعوب معلم المسرح هناك

 .. عرضها دور إلى الرّواد جذب

 . المتابعين من عدد أكبر على اإلستحواذ على يتنافسا وكيف ومستمعيه والمذياع ومشاهديه التلفاز وهناك

                  عصرية وسائل من الحديثة التقنية به جاءت وما وحفالت وندوات ملتقيات من وغيرها الوسائل هذه كل

                  و الشوائب من به علق مما الفؤاد وتنقية النفس لتهذيب ونوافذ العقل لتغذية مسارب مجموعها في لتشك

 . الروح وصفاء الكون جمال حيث بالفكر والتحليق بالذائقة السمو تم من

 

 



 

 

 ودعم ةالثقاف مفهوم تكريس اأولوياته صدارة وفي أعينها نصب تضع كيانه وسالمة شعبها رقي إلى تهدف التي الدولة

 مال رأس على حفاظاا  تنتهجها تنموّية خطط ألي مفتتحاا  وتعده عنه تحيد ال لها إستراتيجياا  هدفاا  بإعتبارها وسائلها نشر

 . مقدراته عن ويدافع الوطن يصون من سبحانه الخالق بعد وحده فهو اإلنسان في المتمثل الوطن

 الثقافة الرقمية

 الكوني لمهديا نوري الدكتور

  سواء المعلومات لتقنية واستخدامه واستيعابه المجتمع تقدم من إلينا العائد تلك هي

  على الرقمية الثقافة إلى وينظر ، غيرها أو العمل أو المنزل في االستخدام هذا كان

  الحديثة اإللكترونية الوسائل عبر اآلخرين مع التواصل على الفرد قدرة أنها

 مفهوم إلى ىيتعد بل التقنية امتالك على مفهومها يقتصر ولم،  المعلومات وتكنولوجيا التقنية عالم إلى ةبسهول والدخول

 أجهزة استخدام ةكيفي في دراية للفرد تكون فقد ، التقنية تلك مع نتعامل عندما باألخالقيات وااللتزام معها الفردي التعامل

 لىع المحافظة أو   المعلومات سرية على المحافظة في الحاسوب تجاه لألخالقيات يفتقر ولكنه مثالا، اآللي الحاسب

 الرقمية قنياتالت على التدريب إن.       الوقت نفس في واألخالقيات بالتعامل تتعلق فالثقافة ، وغيرها الفكرية الملكية

 عددب تقاس الرقمية الثقافة إطار وفي المجتمعات أصبحت حيث ، ملحة ضرورة بات ثقافتها وكسب واإللكترونية

 تقاس ماك أنواعها، بمختلف والمعلومات للتكنولوجيا التقنية األجهزة واقتناء اإللكترونية والخدمات اإلنترنت مستخدمي

 بمعانيها لثقافةا تستنفذ تعريفاتها أغلب في الرقمية الثقافة إن.  المجتمع أفراد لتنمية تقام التي العمل وحلقات بالدورات

  األوسع لمعنىا وفى ، المعلومات تكنولوجيا استخدام إطار في القدرات بعض تنمية تصير الضيق المعنى فيف ، المختلفة

 ذهه معارف اكتساب بواسطة وحكمه النقدي وحسه ذوقه أتم والذي التكنولوجيا لهذه المتعلم الشخص ذلك صفة تكون

 والخدمات الكمبيوتر أجهزة استخدام على القدرة تنمية على لترتكز تعريفاتها ظهرت وذاك هذا ومن ، التكنولوجيا

 ما مع لتفاعلا آلليات وتنمية معها التعامل على والذهني الحركي والترويض بل المتجددة تقنياتها وتطبيقات اإللكترونية

 وأن ، انوإتق بثقة يريد عما يبحث كيف يعرف كي الذوق وتربية الفضولي الحس قدرات وتنمية الشاشة على يعرض

 وأ          الوظيفية أعمالهم إلنجاز وثقة بكفاءة الرقمية التطبيقات استخدام من المجتمع أفراد تمكين في يكمن هرهاجو

 أحد وه المتعددة الوسائط باستخدام والتقني الفني بالشكل الدخول وأن ، المجتمع تجاه ومهامهم واجباتهم أو الشخصية

 .اإلنسانية األنشطة لكل والتعميم والتفاعلية للتواصل تحقيقا الرقمية الثقافة ضرورات

 ، األفراد بين التواصل طرق في الثورة هي المعاش الواقع على الرقمي العصر أنتجها التي التغيرات أهم من ولعل

 لدناب في نناأ االنتباه يثير ما وان..   االنترنت شبكة أهمها من والتي المختلفة بوسائله االلكتروني النشر طريق عن وذلك

 مستوى ىعل سواء ، متفاوتة بدرجات  الجديدة التقنية ناصية امتالك تيار.. الجارف التيار خارج مازلنا أننا ظننا ليبيا

)  لرقميا بالحضور الشعوب بين والتفاعلية التعارف زيادة إلى االنترنيت وأدى..  الواحدة المدينة داخل أو الليبية المدن

 بادلوالت والتقارب والتجاور التحاور زاد مما الحاسوب شاشة على الوقت ذات في واألنا راآلخ بين المتبادل( الين أون

                   ولكل مكان وكل وقت كل في  اإلنترنت على المعلومات بديمقراطية نسميه ما وهو المشترك واالهتمام

                  ألمعلوماتي الفيضان وحدوث ، واألغنياء الفقراء بين المعرفة تداول في االجتماعي الهرم وكسر الناس

                    بتوظيف الرقمية الثقافة تهتم حيث. المعرفة ومصدر المستخدم بين ديناميكي تفاعل من به تميز وما

 . فقط بنشرها وليس المعرفة

 

 



 

 الشعر ويبقى

 النويصري رمضان رامز

  أنطلق الذي والبراح الخاص، تنفسيم فيه أجد الذي األدبي الجنس الشعر مازال

  إال حوله مما يسمع ال حلقة، في كدرويش وأرتقع أحلق، أجنحة، وبال حراا، فيه

 .الوجد نداء

 وإنارة الساكنة، المناطق وإنعاش متتابعة، هزات وإحداث النفس، إلى والولوج التسرب، على عجيبة، قدرة للشعر

 .والنشوة الفرح، عبق ونشر الروح،

 تمثل تيال األبواب من الكثير على ينفتح إنما حالته، أو الشاعر، فرح أو وجع ينقل ال فهو وثري، غني، الشعري، النص

 الصور خالل من ينقلك ،-الشعري النص أي- إنه كما النص، هذا لكتابة به استعان وما ومعارفه، الشاعر، موارد

 . ينتظرنا ما دائماا  وثمة النص، ئهيخب ما ثمة فدائماا  المستقبل، إلى يرسمها التي والمشاهد

 في بهجةو انفتاحاا  أكثر أو ،(العمودي) التقليدي الشعر في قوياا  يكون كأن الشعري، النص بنمط يرتبط ال اإلبهار، هذا

 قادراا و مبهراا  تجعله ما اإلمكانات من يملك نص فكل. النثر قصيدة في وذاتية غموضاا  أشد أو ،(التفعيلي) الحر الشعر

 نص قراءة، معاودة كل في يدهشك ال الذي النص البسيط، تقديري ففي. الحي النص وهو مرة، كل في اإلدهاش على

 لفذ،ا للشاعر فحتى وعهود، لعهود   الشعرية، النصوص بعض بقاء أفسر هكذا أو. دهشته انتهاء مع يموت األجل، قصير

 الزمن، مقاومة على وقادرة حية، تبقى صوصن مجموعة أو نص ثمة الدهر، أبد حية نصوصه يبقي أن يمكنه ال

 .واإلمتاع الدهشة، من القدر ذات على والمحافظة واالجتماعية، الثقافية والتغيرات

 من يتغذى التجربة، رحم من الشاعر يولدها التي الروح وهي النص، روح إنما الشكل، ليس الدهشة، هذه مصدر

 لكلماتا مجموعة في الروح وبعث النص، خلق الخلق، على قادرة تكون أن التجربة في الشرط. وثقافته الشاعر، معارف

 .واالستمرار الوقوف من وتمكينه وتهذيبه، تنشئته في الكبير األثر والثقافة للمعرفة سيكون والتي والجمل،

 نصال من تجعل التي المؤثرات أحد النص، يتحدث عما أو الموضوع،. النص موضوع تعني وجوهها، أحد في التجربة

 سنف في تج مازالت الشعرية، األغراض اصطالحاا؛ يسمى ما أو المواضيع، من فالكثير االستمرار، البقاء على قادراا 

 .الشجون من الراكد وإثارة القبول القارئ

 ورفض ق،لالنطال تواقة البشرية النفس كون القبول، النفس في تالقي التي المواضيع أحد -المثال سبيل على- الحرية

 . ودالقي

 لتراكموا والزمان، االحتياج بحسب تتغير قد والتي إدهاشه، يمكنها التي المواضيع يعرف له، والعاشق للشعر القارئ

 زمنه تخدم التي الموضوعات إلى الشعرية اهتماماته سيغير القارئ فإن مطلب، الحرية تعود ال فعندما. المعرفي

 .روحه في جديدة اطقمن وتستكشف المعرفي، لرصيده وتضيف واحتياجاته،

                 بسبب وتداوالا  قراءة، األكثر يظل الشعر أن إال الزمن، مع نسبها وتراجع القراءة، انحسار من وبالرغم

                 حاالته كل عن به معبراا  العربي، اإلنسان ألفه الذي الفن فهو. للغناء أقرب شفاهي، كفن نشأ كونه

 .وتصوراته

 .ومعنوياا  حسياا  وإشباعنا معاقلها، من أرواحنا إطالق على قادراا  رُ الشع يبقى

 

 



 

 

 الراهنة الظروف في لألطفال تقدم التي البناءة واألنشطة االيجابية الممارسات بعض

   النور أبو مفتاح الحميد عبد: الدكتور

  وصراعات صحية أوبئة من متنوعة أزمات من يعاني بأسره والعالم المبارك رمضان شهر علينا يدخل  

  علي تنعكس ، الحياة مناحي كافة في السلبية آثارها لها واألزمات الكوارث هذه وكل ودمار، وحروب

 نمط ليع تطرأ التي المفاجئة التغيرات لمواجهة المطلوبة والقدرات الكافي االستعداد امتالكهم لعدم وذلك الكبار؛ قبل األطفال

 يكون ال فلماذا وبناء، ايجابي هو ما كل إلي السلبية النظر وجهة لتغيير جدية بكل نعمل أن يناعل وجب كمختصين ونحن. حياتهم

 أنهاو ، والحيوية بالطاقة ومفعمة ايجابية تحول نقطة المبارك الشهر هذا في المنزلي الحجر وليكن مميزا؟ العام هذا رمضان شهر

 وما راهي وما به، يحيط ما كل في يتأثر الطفل أن وبما. هللا من معهم ترابواالق أبنائنا من االقتراب في تتكرر ما نادرة  فرصة

 ومفيد، جيد هو ما كل غرس علينا يسهل ما هذا منهم، يراه لما وفقا وأحاسيسه مشاعره ويبني منه، والمقربين أهله من يسمعه

 الممارسات عضب ولكم. ونفسه الطفل عقل في جتمعيةالم المعايير مع والمتوافقة واألخالقية، الدينية بالقيم الخصب لخياله وتنمية

 شهر في اصةخ به المحيطين مع االيجابي التفاعل علي قدرته وتنمي الطفل، ثقة زيادة في تسهم التي البناءة والتربوية اإليمانية

 : ومنها الصيام

 .المساجد إغالق مدة طيلة الجديد مسجدنا هذا بأن األبناء ونخبر ، البيت في الجماعة لصالة ركن  األسرة كل نخصص  -

 آيات ولو القران لحفظ آخر وقت و بعض، مع الكريم القران لقراءة وقت نخصص كأن الوقت، إدارة استراتيجيه نعلمهم أن -

 يرةالس لسرد آخر وقت و ، الحسن والسلوك باألخالق أو بالصيام مرتبط شريف حديث لحفظ آخر وقت تخصيص و ، بسيطة

 . ومواعظ عبر من فيها لما فةالشري النبوية

 والحفظ الحماية وأذكار والمساء الصباح أذكار علي المحافظة سبق لما إضافة لألطفال العبادة برامج ضمن من أيضا -

 .أجرها وعظيم طعمها حالوة ليتذوقوا عليها وتعويدهم للصدقات اليومي مصروفهم من االستقطاع علي ،وتشجيعهم

 حالة يف وترويضها أنفسنا ضبط علي يدربنا فالصوم ، عليه ونشجعهم الصيام فوائد عن األطفال مع التحدث علينا ينبغي -

 .شخص أي  استفزنا

 .الفجر آذان إلي واالستغفار الليل قيام لصالة وقت هو أيضا بل فقط؛ لألكل ليس السحور وقت بأن نعلمهم أن -

 . الكريم الشهر هذا في يلزمهم ما اقتناء في دتهمومساع حوائجهم قضاء في السن كبار بمساعدة لهم السماح -

 لكوذ بنا؛ الضرر اآلخرين يلحق أن نقبل وال ، اآلخرين نضر ال حيث متوازن،  بمنهج األطفال تربية علي نعمل أن علينا -

 .ضرار وال ضرر ال قاعدة من انطالقا

 اإلنجاز، بهذا لقيامهن إخوانهن أمام وشكرهن اإلفطار مائدة وتجهيز الطعام إعداد في مساهمتهن إمكانية علي البنات تشجيع -

 .لهن االيجابي الدعم من كنوع بهذا األقارب وإخبار

 لهم ماحوالس والتركيب، الفك والعاب والتلوين كالرسم الهوايات بعض ممارسة في األطفال  فراغ أوقات من االستفادة يمكن كما -

 األشغال بعض بتعلم لهم الفرصة وإتاحة كالشطرنج، العقلي النمو تعزز التي لذهنيةا واأللعاب يحبونها، التي الرياضة بممارسة

 . اليدوية

                التطبيقات بعض استخدام في وملحقاته االنترنت األطفال  يستخدم أن من مانع ال التكنولوجيا العصر في ونحن -

                  المفيدة المنزلية "الفيديوهات"  ةالمصور لمقاطعا كعمل  االلكترونية المهارات بعض استخدام مثل ، المفيدة

 .أعمارهم تناسب التي والعلمية

 

 



 

 

 الشعر

 ..((ليبية قوافي))..

 ..((ورودي انعّطش.. بعنوان قصيدة))        

 التميمي محمد

 

 ربيعك زهور ونسقي.. ورودي انعّطش      

 انبيعك نرضي يوم وال وماانبّدلك         

                     ___ 

  

 انهونك نرضى يوم ما             

 انخونك ال نخدعك راني يوم وال      

 دونك هدية عمري انقدمه انا         

    رديعك لقيت ما حياتي ف يللي        

 

                    **** 

 حبك ننسى يوم ما              

 ودك ياحبيبة ننسى وٌمحال       

 ؟..قلبك رهنتي وانتِ  تنتسي يفك     

 ؟..!تلييعك سبب تحملتي لجلي و     

      

               **** 

 

 سّية مني اتجيك ما                  

 طّيه طّيه القلب اتفتشيه ولو            

 والحنّية والحب الوفاء تلقي            

 توجيعك وصل حتى انوّجعك وما         

 

                      !!!!!!!!!!!!! 

 

 زينه يا انعاهدك انا                 

 حزينه أتكون ما قربي ف حياتك       

 الشينه مني اتجيك ما رفقتي وفي        

 ايطيعك الحنون وقلبي أؤمري انتي       

       

                     **** 

 

 ربيعك زهور ونسقي..ورودي انعّطش        

 انبيعك نرضي يوم وال نبّدلكوماا        

 ياليبيا                            

 

 
 

 



 

 

 ((السراب تراتيل)) 

  الهوني بشرى

 

 … ساعة لك

 … فيها تنساب

 … أحتسيها سنين ولي

 نبض كل في الرحيل لك

 شعر بأرض خفوق ولي

 !!! معانيها من لست

… 

 … البحار هتافات لك

 … شراعي ولي

 وهما الركض أنوي لست

 … الهيام مساحات يف

 !!! أرتجيها رحاب في

… 

 … عمرا الدهر لك

 … شموع ولي

 … تحتفي احتراقها في

 !!! وتيها ولها

… 

 … السراب تراتيل يا

 أطيافا الدرب في لي إن

 … ومرت

 … يحتويني عطر دون

 !!! يحتويها نبض دون

 

 



 

 

 نوافذ الشبكة

  جينومه ويضبطون الفيروس جينات العلماء حددي عندما ”النصر شارة سترفع“ جمعاء البشرية: كورونا

 تحديد نم والباحثون العلماء سيتمكن عندما ”النصر شارة سترفع“ جمعاء البشرية أن حميش بنسالم المغربي  الكاتب أكد

 .جينومه وضبط المستجد كورونا فيروس جينات

 هذا إبادة على يعملون الكبار والباحثين علماءال أن ”الصحي الحجر يوميات بخصوص“ بعنوان مقالة في حميش، السيد وأبرز

 .جينومه وضبط الفيروس جينات تحديد بعد ذلك وسيحققون ،”جذري بشكل الخبيث الشيطان“

 أن ”الصحي الحجر في نظرائه“ مع ”افتراضي ونصف واقعي نصف موجزا استقصاء“ أجرى الذي حميش وأضاف

 موجات بعد ،عليه القضاء بمجرد أنه المقابل، في معتبرا، ،”القاضية ربةبالض النصر شارة ذلك بعد سترفع جمعاء البشرية“

 .”البدني-النفسي“ الشق إلى( 56-كوفيد) لجائحة الوخيمة التداعيات ستنتقل أخرى، محتملة وارتدادات

 الحياة دىم حتى وأ الطويل المدى على المتأثرين مع العمل من الكثير“ ينتظرهم النفسيين األطباء أن إلى حميش السيد وأشار

 عن فضال متفاوتة، بدرجات واالكتئاب واألرق، االحتجاز، ورهاب االرتياب، وجنون والوهن، الهوس، نوبات بأمراض

 تمرارباس يختبرون الذين المرهفون األشخاص باختصار أي ُتمحى، ال وآثار بندوب المصابين اآلخرين المرضى من العديد

 .”بالحياة المأساوي الشعور”بـ أونامونو دي ميغيل يسميه ما

 نأ إلى مشيرا ،”الصحي؟ الحجر ظل في حالك كيف: “الساعة سؤال مخاطبيه الكاتب يسأل ،”الموجز االستقصاء“ هذا وفي

 -البشر أو الطبيعة صنع من كان سواء- كورونا لفيروس مدينون نحن األحوال، جميع في“ بأنه له أقر له سابقا صديقا

 )…(”. واالعتداء السطو معدالت تراجع عن فضال العالم، أنحاء جميع في التلوث معدل في الملحوظ باالنخفاض

 فيروس ببهيس الذي والوخيم الكبير الضرر أمام شيئا تعني ال“ المنخفضة المعدالت بأن الكاتب رد الجواب، هذا على وتعقيبا

 .”ذريج بشكل وإبادته لمكافحته بيننا هنا وجدي والمهين الخبيث شيطانك إن. والظروف األعمار مختلف من للبشر كورونا

 القيود من الكثير هناك! المنزل في المكوث آه،: “التالي الرد تلقى الصحي، الحجر بشأن شاب رأي طلب وحين

 لماتوالمكا التلفزيون، ثم لألستاذ، الشخصي والحضور القسم بقيمة ليس أنه رغم بعد، عن التعليم! )…( والمحظورات

 .”المطبخ أدوات باستخدام األجسام كمال تمارين من والقليل اليقظة، وأحالم والقراءة، الهاتفية،

 تدبرين يفك: ”الشهير السؤال“ على لإلجابة ”العقالنية النسوية”بـ الكاتب وصفها ،”أنثى صديقة“ على الدور يأتي ذلك وبعد

 الصحي؟ الحجر في أمورك

 على يتفشى الذي( 56-كوفيد) الفيروس هذا ظل في واآلن وعمل، التزام امرأة )…( أنا: “التالي الشكل على السيدة رد وكان

 ،انتظارها طال حقيقية جيدة أخبار انتظار في موصدة أبواب خلف أعيش وهكذا،)…(.  البتراء مثل أصبحت ، واسع نطاق

 .”مخاطر أية دون الصحي للحجر التدريجي الرفع ثم للوباء الفعالة النهاية رأسها وعلى



 

 

 كورونا؟ فيروس على جابرييل آرثر السوداني الروائي أنتصر كيف

 (.٩١ -كوفيد) المستجد كورونا بفيروس اإلصابة من شفاءه جابرييل، آرثر سوداني الجنوب والقاص الروائي أعلن

 

 من الصحية، اإلرشادات واتباع المنزل، من الخروج بعدم التزامي رغم العدوى، هذه وجدت أين أدري ال: “”جابرييل“ وقال

 وينقله الفيروس يحمل من هناك أنّ  واألدهى. المنزل من للخروج القصوى الضرورة دعت إن الكمامات ولبس اليدين غسل

 .”المرض أعراض عليه تظهر وال لآلخرين

 من نيوأع جلدتنا، أبناء من المرض بهذا أُصيبوا الّذين عدد بأن أنّوه أن أريد هذه، تجربتي في أخوض أن قبل: “وأضاف

ا، 02 بلغ بأمريكا، هنا فيها أعيش الّتي المدينة في فقط، الّسودان جنوب  األطباء يقول جداا  حرجة واحدة حالة وهناك شخصا

 .”وفاة حاالت توجد ال اآلن، وحتى دماغي، بتلف أُصيب إّنه

ا : “ ”جابرييل“ قال معه، تعامله وكيفية بالمرض، معرفته وحول  لىع المتواصلة الحمى من وأعاني تماماا، معزوالا  كنت طبعا

 وهالوس وتشنجات األكل، من مسدود ونفس متقطع، ونوم الجلد، تحت وطعنات الجسم، كل في شديدة وآالم اليوم، مدار

 .”الحمى جراء

 ةشورب من أنواعها، بشتى السوائل تناول من اإلكثار غير محدد عالج وال نوم بال أسبوعين قضيت: “”جابرييل“ وتابع

 .”ألم أي ُيسّكن ال الّذي لآلالم ومسكن للحرارة ومخفض والزنجبيل، العسل من دافئ وخليط روعصائ

 وحيداا، يواجهه أن أسوأ وما وأصدقائه، ومحبيه بأهله محاط وهو الموت اإلنسان يواجه أن أجمل ما: “”جابرييل“ وقال

 دواردإ وصديقي وأخي أستاذي وفاة نبأ تلقيت اللعين، فيدالكو هذا أُصارع وأنا اإلطالق، على واألسوأ العالم، هذا عن معزوالا 

 .”خوف دون بالحقيقة يجهر مثقفا اإلنسان يصير أن معنى علّمني الذي اإلنسان لينو،

 قارة وفي بالده في المرض هذا ينتشر أال الوحيدة أمنيته كانت اآلن وحتى المرض فراش على وجوده أثناء أنه وأضاف

 .صحية رعاية الو صحة ال حيث أفريقيا،

 ةالصحي الرعاية رغم تتأثر زالت وما وتأثرت، اهتزت أمريكا مثل عظمى دولة أنّ  كيف شاهدنا جميعاا  أننا يكفي: “وتابع

 حرب يف حّتى يحدث لم وفيات عدد وأكبر العالم في إصابات عدد أكبر شهدت ولكّنها فلكية، بأرقام ميزانيات لها المرصود

 .”فيتنام

 عضب ذكرت، كما. تزيد أاّل  ونتمنى اآلن، حّتى بالدنا في ظهرت التي القليلة األرقام تخدعنا أاّل  يجب: “”جابرييل“ وقال

ا خطر وهذا األعراض، عليهم يظهر أن دون العدوى وينقل الفيروس يحمل الّناس  .”جدا

 تريد ال فأنت. البيت في والبقاء اليدين وغسل المخالطة، وعدم اجتماعي تباعد من الصحية، اإلرشادات اتباع علينا“ وأضاف

 .”ويحبونك ُتِحب من وإصابة إيذاء في سببا تكون أن تريد وال اللّعين، المرض لهذا القادمة الضحية تكون أن

 وفي ،”هناك من فأنت يهم ال: “بعنوان قصصية مجموعة له صدرت سوداني، جنوب وصحفي كاتب هو جابرييل، آرثر

  وفاز ،”والتانجو الفالمنكو يرقص غابو”و ،”القيامة سوبرانو”و ،”عزرائيل انتحار يوم“ الرواية

 .”آفاق“ والفنون للثقافة العربي الصندوق بمنحة 0250 عام

 



 

 إصدارات جديدة

" الجار المزدهر" وإستراتيجيةلهيب الصحراء " ..   " 

 د . عبدالمجيد حسين

  جامعة سبها

 عبدالقادر الفيتوري ، د . سالم الهمالي  . أكملت هذا المساء ، الكتاب الذى اهدانيه :  د .

 الصادر بمعرفة الهيئة العامة للثقافة ، " لهيب الصحراء " ، سرد بالغ األلم والحسرة.  

 تتزاحم الرؤى الفسيفسائية لألحداث واألفكار التى وردت حول جانب مهم من 

 السيرة الذاتية للطبيب حديث التخرج حينها. 

 كلة في ان يكون لديك تجربة مؤلمة ، المهم انه ال ينبغي السماح لها يقولون انه ال مش    

بالعودة . لكن االحداث الجارية في ليبيا االن تشيئ بأننا ال نزال نعيد نفايات التاريخ المعاصر ونحسب اننا نحسن صناعة السياسة 

مات معها او مع بعض مكوناتها امرا تتكفل به مافيا . ألكون اكثر تحديدا ، فتأزم العالقات بين دول جوار ليبيا ، وافتعال االز

 السياسة والفساد في بلدان الجوار بال استثناء.

هذه الحكومات لم تطال عقولها حكمة رجل الدولة " مهاتير محمد " ، صاحب استراتيجية " الجار المزدهر" . وهي استراتيجية 

 ان ذلك سينعكس ايجابا على اقتصاد دول الجوار جميعها. تقوم على ضرورة المساهمة في ازدهار الدولة الجارة ، و

اثناء قرائتي للكتاب ، ظلت تتوارد الى مخيلتي تحليالت الشخصية او الذهنية الليبية خصوصا ، والعربية عموما . لقد قرأت  

لمنصف وناس " حول الكثير عن ذلك من خالل مشروع نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري ، وكذلك تصورات التونسي " ا

تشخيصه للشخصية الليبية . ولقد تكفل الدكتور الهمالي بإسقاط ذلك ) دون عمد ( على احداث واقعية جرت وال تزال . لقد بدا لي 

واضحا تأثير ثالوث محددات العقل العربي ) "الغنيمة" و "القبيلة" و"الدين" ( في سلوك الشخصية الليبية التى عاصرها الراوي . 

في نقطة بعيدة في قلب الصحراء ، حيث تدور حرب ذات صلة كبيرة باألمن القومي للبالد ، إال ان فاتحة التعريف بين  هناك

الطبيب الواصل لتوه للقاعدة العسكرية وآمر القاعدة ، هي : من اي قبيلة انت ؟ ، ) مع تحديد الخيارات المرجحة ، قذافي ام 

هذا على صعيد محدد " القبيلة " ، ام محدد " الغنيمة " ، فقط طفى في كثير من احداث  مقرحي ( طالما انت من الجنوب فزان .

الكتاب . بدءا من نهب التموين الحربي ، والجهر بذلك بكل اعتزاز ، وفي جراب الثقافة العميقة للشخصية الليبية ما يكفي من 

الراوي : " رزق الدولة كالرميمة منين يواتيك انتش " . وقد  تبرير . اكوام من االمثال الشعبية تؤكد ذلك ، كالمثل الذي اورده

اورده على لسان الجنود الذين كانوا ينهبون التموين الواصل عبر الطائرات . و منهم من ما كان يرسله خفية الى عائلته . لقد 

ابق وار فبراير مع ترسانة النظام السكانت " الغنيمة " وستظل محددا لسلوك المتمرد الليبي وشواهد ذلك غير غائبة في مواجهات ث

. كل ما يمكن استخدامه من امالك الدولة تم تصنيفه كغنيمة وتم نهبه ، بعضه استخدم في الحرب ونسبة كبيرة تم االستيالء عليها 

تمادا ع، آما بيعت او استغلت كأغراض شخصية . ومصطلح " غنيمة " الذي هو معلوم التعريف تم تمييعه والسماح بارتكابه ا

 على تأؤيالت لعب فيها محدد " الدين " والفتاوى المساندة دورا فاصال . 

محدد " الدين " ايضا ظهر واضحا منذ بدء الصراع الليبي التشادي . وسواء كان هذا المنطلق اصيل او جزء من الذرائعية السياسية 

حد ذرائع التدخل الليبي انتصارا لمسلمي تشاد . ما ، فإن معطى صراع النفوذ بين مسلمي شمال تشاد ونصارى جنوبه ، كان ا

اورده المؤلف من مواضيع خطب الجمعة بمسجد القاعدة العسكرية يعكس التوظيف الديني إلدارة المعركة . ففيما كانت تتوالى 

عاة للعوامل االخرى هزائم الجيش الليبي ، ومالمح سقوط القاعدة العسكرية ذاتها ، ظل خطاب الصبر واألجر سائدا ، و دون مرا

التى ساهمت في تقهقر مشروع لم تحدد اهدافه وال مراميه بدقة كبيرة . فهل حرب تشاد مؤامرة ام مغامرة ؟ هل كانت حرب 

استباقية ام مفروضة ؟ هل كانت حرب بين دول مجاورة ام حرب بالوكالة للقوى الكبرى ؟ اسئلة كبيرة ليس ملحا االجابة عنها 

 يمنع وقوعها ثانية مع اي من دول الجوار .  إال بالقدر الذي

 شكرا للصديقين الفيتوري والهمالي )مع حفظ االلقاب( على الهدية . وشكرا للهيئة العامة للثقافة في اختياراتها .    

 
 

 


