
 



 

 إلفتتاحيّة :

 إرادة األلق .

 في اليوم السادس من الشهر المنصرم وعبر هذا المنبر أعلنتُ عن تشكيل

 غرفة إعالميّة أسندت إليها مهمة إعداد " نشرة ثقافية شاملة " تهتم  

 الضوء على  بمختلف مناحي الحياة وتغطي كافة جوانبها وتسلط

 مجرياتها،  وكان الهدف من هذه الخطوة بالدرجة األولى إنعاش روح 

العمل الجماعي وإذكاء جذوة الحماس بين الزمالء حتى نتكاتف سوياً لسد الفراغ الثقافي الذي 

أُجبرنا مكرهين على التعامل معه وتقبل شروطه في مواجهة حرب شرسة ال هوادة فيها ضد 

هده البشرية من قبل وعجزت حتى اآلن عن إيجاد وسيلة ناجعة للقضاء عليه فيروس مستجد لم تع

. 

وألن " من ليبيا دائماً يأتي الجديد " فإننا دون سائر األمم أو قُل أغلبها ال يخاصمنا هذا الفيروس 

اللعين وحده بل نصارع منذ أكثر من سنة أوهام عجوز خرف يحلم بإعادة الزمن إلى الوراء بعد أن 

هُ سادته الذين سخّروه لخدمة أغراضهم الدنيئة على قدرته على إمتطاء ظهورنا وتركيع اقنع

جباهنا وأن يتربع يوماً فوق رؤوسنا سيّداً مسوداً ال يعصى له أمر وهو ما لم ولن يتحقق على 

 اإلطالق ؛ أن الفيروس إبتالء من الخالق عزّ وجل نحاربه بما وهبنا سبحانه من علم وبما منحنا من

قدرة أمّا هذا األحمق المتصابي واذنابه المغرر بهم فإن أمرهم يسير وساعتهم قد دنت وعلى 

 الباغي تدور الدوائر .  

هذا اإلستهالل كان واجباً لتوضيح الضرورات التي دعتنا إلى التفكير في إصدار هذه النشرة 

فيق المهدوي" وخيرة حتى ال يقال أن البلد الذي أنجب فحول الشعراء كشاعر الوطن "أحمد ر

األدباء كصاحب موسوعة قصيدة البيت الواحد "خليفة التليسي" وسادة اإلعالم كالخبير 

أبوخطوة" ومن سواهم ال تمنعه "كورونا" وال تعيقه الدسائس وال -اإلعالمي "محمد فخرالدين

شرية بالذائقة   البالمؤامرات عن مواصلة رحلة اإلبداع إلثراء الحياة الثقافية بكل جديد وبما يرتقي 

 ويسمو بالمتلقي ويحترم مداركه .

لقد كان تجاوب الزمالء وسرعة إحتضانهم لهذا الوليد مبعث سرور وفخر وهو ما يشجعنا على 

مواصلة المسير والشروع في فتح المزيد من نوافذ العطاء لنبرهن للجميع أن هذه الهيئة رغم ضآلة 

 عصيّة عن النسيان وقديماً قيل " البقاء لألصلح " . الدعم وقلة اإلمكانيات جديرة بالبقاء

 حسن فرج اونيـس .أ

 

 



 

 العدد : بريشة الفنــان العجيلي العبيدىكـاريكاتير 

 

 



 

 نوافذ سياسية

 الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي للمجلس إعالمي تصريح

 لتحرير ومحاور مناطق عدة في المساندة والقوة الليبي الجيش لقوات البطولية المعارك تستمر

  تستهدف والتي العسكرية، الوطية قاعدة حول وباألخص المعتدين، من الليبية األراضي

 اتالمليشي تجمع وبؤرة المدنيين، على واالعتداءات الغارات لشن مصدرا   كانت كما تكون ال حتى القاعدة هذه تحييد

 .اإلرهابيين والمرتزقة

 وأ مدينة أية العمليات هذه خالل من نستهدف ال بأننا للجميع ونؤكد يصمتوا، أن الفتنة لدعاة نقول اإلطار هذا وفي

 .تهديد أي عن بعيدا   وسالم أمن في المناطق كافة وفي مدننا جميع تعيش أن هدفنا بل اجتماعي، مكون

 أمل حباطإ يحاول الذي السلطوي االنقالبي المشروع انهاء سبيل وفي ومرتزقتهم، المعتدين ضد فقط تنحصر حربنا إن

 .الديمقراطية المدنية دولتهم إلقامة وتطلعهم الليبيين

 "ساعة صبر   النصر   وإنما.. " المساندة والقوة الليبي لجيشنا تحية

 الراهنة األزمة لحل السياسية المبادرات بخصوص الرئاسي المجلس لرئيس تصريح

  التي السياسية اتالمبادر بجميع الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس رئيس يرحب

  بقوة الواقع األمر وفرض االقتتال عن بعيدا   الراهنة لالزمة سلمية حلول ايجاد إلى تدعو

 .للدماء وحقنا   السالح

  ضرورة على ويؤكد البطل، جيشنا وانتصارات تضحيات عاليا   يقدر الوقت نفس وفي

 أبناء مع للمساهمة الجهود وتكثيف السالح، بقوة مالحك على االستيالء في حلمه وتبديد المعتدي لدحر الصفوف توحيد

 .المنشودة الديمقراطية المدنية الدولة بناء في الوطن

 سام،االنق إلنهاء مسؤولياتها تحمل إلى السياسية والقوى األطراف جميع الرئاسي المجلس رئيس يدعو الصدد هذا وفي

 وافقوالت القادمة للمرحلة االستعداد أجل من المتحدة ألمما برعاية السياسي الحوار استئناف في اإلسراع ضرورة وإلى

 مجلس وتشكيل السياسي االتفاق بتعديل ذلك كان سواء الليبيين، كل يجمع سياسي ومسار شاملة طريق خارطة على

 .آلجالا أقرب في عامة وانتخابات دستوري مسار على بالتوافق أو منفصل، حكومة ورئيس ونائبين رئيس من رئاسي

 بالقرارات المؤسسات هذه شخوص بعض فيه وتنفرد انقساما، الدولة مؤسسات فيه تزداد وقت في الدعوة هذه تيتأ

                     والمالية، االقتصادية المواطنين معاناة من زاد مما واختصاصاتها، دورها وتتجاوز للبلد المصيرية

                 الليبية و المدن  العاصمة على العدوان تمرارواس كورونا جائحة انتشار بسبب مؤخرا   تفاقمت والتي

 .األخرى

 

 

 



 

 ساتمؤس انقسام إلنهاء الرئاسي المجلس دعوة األمريكي السفير مع هاتفي اتصال خالل يبحث معيتيق أحمد النائب

 الدولة

  االتصال خالل ،"معيتيق عمر أحمد" السيد الرئاسي المجلس رئيس نائب بحث

 ليبيا لدى األمريكية المتحدة الواليات سفير مع الخميس اليوم ظهر جرى الذي فيالهات

  المالية، المؤسسات وانقسام االقتصادي الوضع تداعيات ،"نورالند ريتشارد" السيد 

 دأتب الذي االقتصادية اإلصالحات برنامج نجاح لضمان المالية القرارات يخص فيما االنقسام حالة إنهاء على والعمل

 . اإلصالحات برنامج إيقاف إلى أدى الذي المالية المؤسسات بانقسامات تأثرت والتي تنفيذها في الحكومة

 لىع والتأكيد األمريكية السفارة برعاية االقتصادي الحوار استمرار ضرورة على ،"نورالند" و النائب السيد وأكد

 .االقتصادي المسار سيما ال مساراته تسيير في المتحدة األمم ودور برلين مؤتمر مخرجات

 رةضرو و االنقسام، إلنهاء مسؤولياتها تحمل إلى السياسية والقوى األطراف جميع الرئاسي المجلس دعوة على وشدد

 ارطةخ على والتوافق القادمة للمرحلة االستعداد أجل من المتحدة األمم برعاية السياسي الحوار استئناف في اإلسراع

 .الليبيين كل يجمع سيسيا ومسار شاملة طريق

 الذي الوقت في الضحايا من العديد خلف المعتدين قبل من المدنيين استهداف استمرار أن على النائب السيد أكد كما

 .كورونا جائحة مكافحة في العالم جهود تتكاتف

 الجديد األممي المبعوث تسمية األوسط والشرق أفريقيا لشؤون البريطاني الدولة وزير مع يبحث سيالة

  مع  هاتفي، اتصال خالل سيالة، الطاهر محمدالسيد  الخارجية وزير بحث

  كليفرلي، جيمس األوسط والشرق أفريقيا لشؤون البريطاني الدولة وزير

 .اإلطار هذا في والتنسيق ليبيا لدى المتحدة لألمم جديد خاص مبعوث تسمية

 على الراهن والوضع طرابلس العاصمة في التطورات آخر ىإل تطرقا الجانبين أن الليبية الخارجية وزارة وذكرت

 شهر نم الثاني في استقال قد سالمة غسان ليبيا إلى المتحدة األمم مبعوث وكان. السياسية العملية وتفعيل األرض،

ا الماضي، مارس  يس،غوتير أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين عين مارس 21 وفي باإلجهاد، شعوره إلى ذلك مرجع 

 خليفة عيينت حتى وذلك ليبيا، في للدعم المتحدة األمم بعثة ورئيسة بالوكالة، المتحدة لألمم ممثلة ويليامز، ستيفاني

 .المستقيل األممي للمبعوث

 

 

 



 

 لمدة عشرة أيام صباحا 6 إلى مساء 6 من التجوال حظر بقرار العمل استمرار

  ، 1212 لسنة 613 رقم الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس قرار

  التجوال حظر إجراءات بنفس العمل استمراروالتجول  حظر إعالنبشأن 

 .المواعيد بنفس لمدة عشر أيام

 
 
 
 
 
 
 

 نوافذ ثقافة االقتضاد

 كورونا جائحةما بعد  الليبي االقتصاد

 تعرض االقتصاد الليبي الزمة كبيرة قد تكون لها انعكاسات لسنوات طويلة، 

 من تأثير هذه األزمة التي ال نعلم إلى أين ستذهب بنا. يقدم لنا الخبير وللتخفيف 

 هذه الروية االقتصادية لكيفية الخروج من األزمة  األستاذ محمد الحويجاالقتصادي 

 بأقل التكاليف.

 والغاز النفط وهو ، الواحد الخام المنتج على يعتمد ريعي اقتصاد ، الليبي االقتصاد

 ، متالحقة أزامات حاليا   الوطني االقتصاد ويعاني ، األجنبي النقد من ليبيا عائدات من %59 من رأكث ي شكل حيث   ،

  -: أهمها

 .اإلجمالي المحلي الناتج انخفاض •

 .المعيشة مستوى وانخفاض التضخم نسبة ارتفاع •

 .المحلي اإلنتاج ضعف •

 .العام الدين ارتفاع •

 .البطالة نسبة ارتفاع •

 .للدولة اإلداري ازالجه تضخم •

 .الدولة مؤسسات توحيد عدم •

 .كبيرة خارجية التزامات •

 .البشرية التنمية ضعف •

                مستوى ورفع العمل، مواطن وخلق اإلجمالي، المحلي الناتج لزيادة عادية غير معالجات يتطلب وهذا

                 ومؤسساتها الدولة هيكلة وإعادة الدينار، سعر واستقرار السيولة، نقص ومعالجة األفراد، معيشة

   التمويل ومؤسسات البنوك دور وتفعيل والمالية، االقتصادية

 

 

 

 



 

 الوطنية لثروةا وتعظيم ، التهميش على والقضاء ، االقتصادية التنافسية وتفعيل السيادية، للثروات عادل توزيع لتحقيق وذلك

 لعدالةا يحقق وتشريعي واقتصادي إداري تنظيم وفق المناطق كل في متوازنة تنمية وخلق األفقي، توىالمس على بالمناطق

 .  للدولة العامة الميزانية وإصالح اإلجمالي المحلي الناتج ويعظم ، االقتصادية والتنمية االجتماعية

 العولمة عصر وانتهاء والدولية المحلية راتالتغي ظل في الليبي االقتصاد وضع هو وما...  كورونا جائحة بعد ماذا ولكن

 أن   وصا  وخص المنافسة نظرية تقييد نتيجة االقتصادية األنشطة أولويات تعديل إلى يؤذي مما االقتصادية الوطنية مبدأ وظهور

 .عالمي ركود يواجه قد العالمي االقتصاد

 مالتضخ ونسبة اإلجمالي المحلي الناتج إجمالي ؤشراتهام نكون وقد االقتصاد انتعاش إلى تؤذي التي اإلجراءات هي فما إذا

 مراحل ثالث على إصالحي برنامج إلى يحتاج ذلك وكل والعامة، الخاصة الشركات وكفاءة البطالة ومعدل العملة واستقرار

 -: بينها ومن( االجل طويلة – االجل ومتوسطة – األجل قصيرة)

 .التنفيذية لوائحه وإصدار ،1222 لسنة( 16) رقم التجاري القانون تفعيل .2

 .التنفيذية لوائحه وإصدار 1222 لسنة( 5) رقم االستثمار قانون تفعيل .1

 وقد ،1221 لسنة( 95) رقم للقانون ووفقا   2592-2536 المحافظات لعدد وفقا   المحلي الحكم تنظيم واستكمال توسيع .6

 .والمتجددة المتاحة والموارد االقتصادية التنافسية إطار في منطقة أو اقليم كل إلمكانات وفقا   مكانية تنمية تحقق

 .للخارج المهاجرة األموال رؤوس وعودة الخاص للقطاع تشجيعا   سنوات خمس لمدة والجمارك الضرائب قانون تجميد .4

 لجامعاتا توىمس رفع بهدف بليبيا االقتصادية واالقاليم اقتصاديا   المتقدمة الدولة بعض بين تؤامه اتفاقيات عقد .9

 أو األقاليم لكت في معها المؤامة تتم التي الدول تلك استثمارات وتركيز الدول، تلك مستوى إلى البشرية والتنمية والمستشفيات

 .الليبي الخاص القطاع مع بالشراكة طبقا   المحافظات

 لقطاعا فيه يساهم والقطاعات األنشطة فةكا في اإلجمالي المحلي الناتج لزيادة المناطق كافة في شاملة تنمية خطة أعداد .3

 .األجنبي واالستثمار المصرفي والقطاع الخاص

 المهاجرة، واالستثمارات األموال إرجاع بهدف التجارية األنشطة أصحاب وخصوصا   الخاص للقطاع حوافز وضع .9

 .ليبيا داخل استثمارها وإعادة

 .االقتصادية والتنمية اإلقراض مجال في بدورها للقيام المصرفية المنظومة اصالح .8

 انشاء على والعمل بعدها، أو ،1222 سنة قبل توقيعها تم والتي المتوقفة المشروعات لتنفيذ برنامج ووضع مراجعة .5

 .الدور بهذا يقوم والتنمية لإلعمار صندوق

 أن يثح اإلجمالي، المحلي الناتج في المضافة القيمة زيادة في الخدمات قطاع مساهمة زيادة في ليبيا موقع من االستفادة .22

 .فقط الطبيعية مواردها في وليس موقعها في ليبيا ثروة

 خلصوالت إدارتها وتحسين ضعفها نقاط معالجة يتم حيث للدولة، المملوكة العامة والمؤسسات الشركات هيكلة إعادة.22

 .اإلدارة في معه المشاركة أو الخاص للقطاع بالبيع منها

 طالنشا بممارسة اإلذن وتكون النشاط ترخيص هو الضريبي الرقم يصبح بحيث الضرائب انونق تعديل .21

 .بالنشاط المختص القطاع مسؤولية

 المحاسب يكون بحيث قانوني، محاسب طريق عن سنويا   ميزانيتها تقفل بأن نوعها كان مهما شركة كل إلزام .26

 .العمل صاحب وليس الضرائب أمام مسئوال   القانوني

             والخدمية الصناعية والمناطق الحرة بالمناطق العمل وتفعيل العمراني التخطيط أعمال استكمال .24

               تكون بحيث وطرابلس، وبنغازي وغات وغدامس بالكفرة ومناطق الحرة زوارة منطقة مثل والترفيهية

 .العمل مواطن لخلق قرية أو مدينة لكل مجاورة خدمية صناعية منطقة

 



 كبيرة ةثرو تعتبر التي الشمسية الطاقة ومنها والجديدة المتجددة الطاقات مجال في استراتيجيون شركاء عن البحث .29

 الصناعات يف والتوسع الصخري والنفط إنتاجها، تكنولوجيا وتطور مستقبال   إنتاجها تكلفة النخفاض أوروبا إلى للتصدير

 .الحديثة التكنولوجيا واستقطاب الخاص والقطاع األجنبي باالستثمار والبتروكيماوية النفطية

 دوليا   عليها المتعارف للقواعد وفقا   األجنبية العمالت الصرف سعر توحيد طريق عن المحلية العملة سعر استقرار .23

 .النقدية السياسات أداء وتحسين

 .االجتماعية والعداة يتعارض ال وبما اقتصادي اصالح وفق الدعم سياسات إصالح .29

 لكترونيةاال الحكومة إلى الكتابية االعمال من بالتحول وذلك والمالي، اإلداري الفساد على القضاء على العمل .28

 .لمحليةا والقوانين الدولية للمعايير وفقا   العامة الوظائف في للمسئولين المالية للذمم والوضوح الشفافية إلى باإلضافة

 وقوانين قرارات الدولة وتضع أدنى، كحد بها خاص استثماري مشروع أسرة لكل يكون هدفه تنموي برنامج وضع .25

 يفةالوظ على معتمد مجتمع من المجتمع تحويل يتم بحيث الالزم التمويل المتخصصة المصارف ذلك وتضمن ذلك، تنظم

 .به الخاص اإلنتاجي النشاط على يعتمد مجتمع إلى العامة

 واحد مصرف في العقاري والمصرف الريفي والمصرف الزراعي والمصرف التنمية مصرف دمج على العمل .12

 فئة تمشروعا وأولوياتها والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل اختصاصها نويكو المصارف لتلك المالي المركز لتقوية

 .والمرأة الشباب

 قيادات وخلق عالية كفاءة وذات مدربة وطنية عناصر وتكوين استيعاب تستهدف البشرية للتنمية وبرامج خطط أعداد .12

 .وتمويال   إدارة الجديدة االختراعات وتشجيع وإبداعية شابة إدارية

 .المستشفيات بتشجيع الوطني الغذائي لألمن أولوية أعضاء .11

 ليبيا شرقو جنوب في القمح أنتاج في الخاص للقطاع والتوسع وموقع طبيعية وموارد مبدعة شابة ةبشري إمكانيات لها ليبيا

 الصناعات لبعض أولوية اعطاء مع للمواطن الغذائي األمن يحقق ما وكل والنخيل الزيتون زراعة في بالتوسع واالهتمام

  ومستلزمات الطبية

 وقطاع فرصة، يعتبرونها أجانب ومستثمرين المجاورة، الدول من بها محيطة رخيصة وعمالة األولى، الدرجة من قتصاديا

 قديمبت الدولة قامت حالة في مسبوقة غير االقتصادية التنمية يقود قد وإبداعات وخبرات أمكانيات له ناشئ ليبي خاص

 .الالزمة والحوافز التسهيالت

 العراقيل من تخلصت إذا األوروبي االتحاد دول مصاف من تكون قد سنوات عشرة حالل وفي اقتصاديا، واعدة بالدنا

 .واقتصاديا علميا   المتقدمة الدول مع وتعاونت الموروثة

 



 

 

 نوافذ ثقافية

 النويصري رامز المبدع رللشاع الكون قالدة تمنح الثقافية الكون مؤسسة

  رامز المبدع للشاعر األولى نسختها في الكون قالدة الثقافية الكون مؤسسة منحت

 . الليبي الثقافي المشهد إثراء في  لدوره منها وتقديرا المؤسسة من اعترافا وذلك النويصري،

  في الكون قالدة المؤسسة منحت: »الكون قالدة بخصوص المؤسسة بيان في وجاء

 ملدع المميز وجهده التطوعي دوره عن تقديرا وذلك النويصري رمضان رامز الليبي والمثقف للمبدع األول إصدارها

 هذه نالعشري عامه يدخل الذي( الطيوب بلد) لموقع وإدارته تأسيسه خالل من ليبيا في الثقافي واالبداع النشر حركة

 « االنترنت فضاء عبر الليبي واإلبداعي والثقافي األدبي باإلنتاج التعريف في خاللها من ساهم السنة،

( الطيوب بلد) موقع خالل من وزمالئه( النويصري رمضان رامز) األستاذ ويبذله بذله الذي الجهد إن:»وأضافت

 «االنترنت عبر الليبية الثقافية الحركة رواد من رائدا نعده الكون مؤسسة في يجعلنا

  بين؛لسب الكون، مكتبة به طوقتني الذي التشريف لهذا الشكر عن يعجز لساني إن -: النويصري رامز الشاعر وقال

 يبية،الل الثقافة رموز بها تخص التي الكريمات من سلسلة في األول أكون أن والثاني القالدة، لهذه لي اختيارها األول

 الثقافةو الليبي لألدب تكريم حقيقته في هو التكريم بهاهذا والوفاء تأديتها على قادرا أكون أن هللا أدعو مسؤولية وهي

 .الوطن لخدمة جميعا هللا وفقنا. ينضب ال الذي معينها من ننهل مازلنا التي الليبية

 

 بعد عن ثقافية مسابقة نظمي مصراتة الثقافة مكتب

 على المكتب حرص إطار في وذلك ، ةثقافي مسابقة تنظيم عنمصراتة  الثقافة مكتب أعلن

 الثقافية األنشطة تقديم فى بها اإللكترونية المنصة دور من واالستفادة الثقافي الوعي نشر 

 الشباب مهارات وصقل التنافس روح وخلق عن بعد 

  والعشرون السابع ليلة وحددالمسابقة  في الفاعلة المشاركة إلى الجمهور المكتب ودعا   

 صلالتوا موقع فيعبر صفحة مكتب الثقافة مصراتة  مباشر بث خالل منإلعالن النتائج  المبارك رمضان شهر من

 .للفائزين قيمة جوائز الهيئة العامة للثقافة وستخصص ، فيسبوك االجتماعي

  

 

 

 



 

 بغيرها للناطقين العربية باللغة التعبيري لإللقاء ”بيان“ الجديدة جائزتها عن تعلن( اإليسيسكو)

  إطالق عن( إيسيسكو) والثقافة والعلوم للتربية اإسالمي العالم منظمة أعلنت

  مركز مبادرات ضمن وذلك العربية، باللغة التعبيري لإللقاء ”بيان“ جائزتها

 .”الرقمي اإليسيسكو بيت“ داخل بغيرها، للناطقين العربية للغة( اإليسيسكو)

 اإلبداع تحفيز إلى تهدف الجائزة هذه أن اإللكتروني، موقعها على بالرباط، مقرها يوجد التي المنظمة وأوضحت

 مليةع استمرارية ودعم العربية، اللغة عالمية وإبراز الصحي، الحجر فترة في الطلبة لدى العربية باللغة واإلنتاج

 الكتابة خالل من اللغوية للمهارات الذاتية التنمية وتحفيز والثقافي، التعليمي البعدين بين التكامل وتحقيق التعلم،

 .التعبيري واإللقاء اإلبداعية

 ررهح نص إلى مستندا قصير، فيديو عبر الطالب ينجزه تعبيري إلقاء هو المسابقة مجال أن ذاته المصدر وأضاف

 تتناول نأ المترشحة األعمال في يشترط أنه إلى مشيرا ،(قصيرة قصة أو مقالة،/ نثر أو شعر،) الفصيحة العربية باللغة

 لوالتكاف ،”االختراع أم الحاجة”و والصحة، والنظافة الصحي، الحجر تحت واألسرة بعد، عن التعلم مواضيع من واحدا

 .التباعد زمن والتواصل اإلغالق، ظروف في الزمن واستثمار كورونا، بعد وعالم الطوارئ، حالة في

 0202 العام دورة برسم”  البوكر”  العربية للرواية العالمية للجائزة الترشح باب فتح

 الرابعة للدورة الترشح باب فتح عن(  البوكر) العربية للرواية العالمية الجائزة أعلنت

 ( .1212) للجائزة عشرة 

  فاتح بين ما تمتد الترشح فترة بأن الرسمي بموقعها نشرته بيان في الجائزة وأفادت

 والصادرة بالعربية المكتوبة الروايات 1212 العام دورة في للمشاركة وتتأهل. المقبل غشت 62 و الجاري ماي شهر

 .1212 غشت 62و 1225 يوليوز أول بين الواقعة الفترة في األولى طبعتها في

 يروسف تفشي من للحد المتخذة اإلجراءات بسبب الحالية والتوزيع النشر لتعقيدات ونظرا إنه الجائزة إدارة وقالت

 .السابقة الدورات في بها المسموح بالفترة مقارنة بشهرين، الترشح فترة تمديد تم فقد ،”كورونا“

 للروايات الرقمية ”أف دي بي“ نسخ قبول الدورة، هذه في استثنائي كإجراء أيضا تقرر أنه ذاته المصدر وأضاف

 تستلم أن الالزم من يبقى أنه إال. 1212 غشت 62 قبل ورقية نسخ إرسال استحالة حال في مشروطا، قبوال المرشحة

 . المقبل دجنبر 22 تاريخ يتجاوز ال وبما ممكن، وقت بأقرب الروايات من المطبوعة النسخ الجائزة إدارة

                 بحيث تعديل، فيها يحدث لم أعاله الترشيح شروط فإن التغيير، هذا من بالرغم أنه الى الجائزة وأشارت

                         1225 يوليو أول بين الواقعة الفترة في منشورة تكون أن يجب للجائزة المرشحة الروايات أن

 .1212 غشت وآخر

 

 

 

 



 

 ربي،الع العالم في المرموقة األدبية الجوائز أهم من تعد التي العربية للرواية العالمية الجائزة ان الى االشارة وتجدر

 خالل من عالميا األدب هذا قراءة على اإلقبال مستوى ورفع المعاصر، العربي األدب في ز التمي مكافأة إلى تهدف

 .ونشرها أخرى رئيسية لغات إلى القصيرة القائمة إلى وصلت والتي الفائزة الروايات ترجمة

 يف ”أبوظبي – والسياحة الثقافة دائرة“ من مالية برعاية لندن، في ”بوكر جائزة مؤسسة“ طرف من الجائزة وتدار

 .المتحدة العربية اإلمارات

 النهائيين ةالست المرشحين من كل ويحصل الربيع في أبوظبي في الجوائز توزيع حفل في الفائزة الرواية إعالن ويتم

 الفائز الكتاب ترجمة تأمين عن فضال إضافية دوالر ألف 92 بـ فيفوز األولى بالمرتبة الفائز أما دوالر، آالف 22 على

 .اإلنجليزية اللغة إلى

 للناشرين التسجيل باب يفتح للكتاب الدولى الكويت معرض

  قبل من االشتراك باب فتح واآلداب، والفنون للثقافة الوطنى المجلس أعلن

  فى للكتاب الدولى الكويت معرض فى المشاركة فى الراغبين الناشرين

  اإللكترونى، موقعها عبر ،1212 نوفمبر 8 فى تقام والتى 49الـ دورته

 .م1212 مايو 62 وحتي ابريل 62حتى الفترة خالل وذلك

 وال المعرض يخص ما كل فى المرجع هى المعرض إدارة أن واآلداب، والفنون للثقافة الوطنى المجلس أوضح كما

 أن كما األسباب، إبداء دون االشتراك طلبات رفض المعرض إلدارة ويحق قراراتها على االعتراض جهة ألى يجوز

 مشتركال ويلتزم وإجازاتها، الكتب بشأن نهائية وقرارتها الكتب برقابة المخولة الجهة هى الكويت بدولة اإلعالم وزارة

 ابالكت اسم متضمنة المعتمدة الفواتير وإصدار المعرض، إلدارة المرسلة اإلصدارات بقائمة المقدمة الكتب بأسعار

 المعرض إلدارة يحق الكتب بأسعار مبالغة وجود حال فى الكتاب، سعر من %19 وبخصم الكويتى بالدينار وسعره

 .للناشر الرجوع دون الكتب تسعير إعادة

 يقيمها التي الثقافية التظاهرات أهم من أصبح حيث ،2599 نوفمبر 2 بتاريخ الكويت دولة في األول المعرض وأقيم

 عام كل في الكتاب معرض ويصاحب. للكتاب القاهرة معرض بعد للكتاب معرض أكبر ثاني ويعد الوطني، المجلس

 .”تراثية ومعارض للطفل، وأنشطة تشكيلية ومعارض ثقافي، نشاط

 

 

 

 



 

 ثقافية مقاالت

 واإلعالم الثقافة بين

 الشريف عابدين د. أ

  وسائل ألداء تأطيرية كنظرية المفهوم هذا حدود على لوسائل االجتماعية المسؤولية تقتصر ال
  مسؤولية ركيزة هي إجماال   تعد التي المجتمعات داخل  السياسة األنظمة نوع وفق اإلعالم
  ضمن يعد الذي اإلعالمي الخطاب لتشمل والخارجية، الداخلية المجتمع قضايا كل تجاه اإلعالم

 في ةالسياد لها التي المقامات من ومقامه بها، والمتأثرة فيها المؤثرة االجتماعية الحياة أعماق في المتغلغلة الخطابات

 هومهابمف الثقافة شأن شأنها واحد باب على اقتصارها أو اختصارها اليمكن إذ األبواب، واسعة المعرفية الخطابات سلم

 .الواسع

 كيفيةو الوطنية الثقافة مسألة تظل اآلخر، على واالنفتاح الثقافات وتالقح كالعولمة مؤخرا   سادت التي المفاهيم ورغم

 قوة له ستكون وبالتالي األقوى النفوذ يمتلك الذي اآلخر طغيان أمام االندثار من عليها الحفاظ جانب إلى بها التعريف

 ذلك من أبعد إلى ذهبت بل فقط، والتقني االقتصادي الجانب على العولمة تقتصر أن اليمكن اآلخر، ابتالع وربما التأثر

 بين بالترابط نصفه أن مايمكن فشكلت ومكثف سريع بشكل المعلومات وتداول الشعوب بين التفاعل سمة وعززت

 االندماج ائلوس والتمتلك -التقني-الجانب هذا في متأخرة تعتبر التي الشعوب أمام آخر نوع من تحدى لتفرض الثقافات،

 الوسيط بمهمة تضطلع أن بإمكانها التي اإلعالم وسائل دور يبرز وهنا الواقع، هذا أمام خصوصيتها على والحفاظ

 1222 عام يظهر بدأ العالمية العالقات في جديد فكري إطار ماشكل وهو العالمي، الوعي سلسلة في والمؤثر القوي

 للنهوض ضروريان عنصران باعتبارهما والتنوع الثقافات احترام أساس على تبلور الذي الحضارات حوار أبرزه

  القديمة القةالع بحكم اإلعالم دور أهمية تبرز وهنا لإلنسانية، مشتركا   تراثا   يمثل الثقافي التنوع وبأن اإلنسان، بحقوق

 .البشرية تاريخ في واإلعالم الثقافة بين

 -: متعاقبة حقب ثالث في جرى البشرية مسار أن 2596 عام" توينبي أرنولد" البريطاني المؤرخ ذكر

 ء،البط من بمزيد يجري كان المعرفة وتقدم ، جدا بطيئة االتصاالت كانت حيث التاريخ، ماقبل حقبة هي األولى -

 كانت لذلك  آخر، اختراع يظهر أن قبل العالم عبر لالنتشار الكافي الوقت من يملك كان اختراع كل أن بحيث

 .مشتركة وسمات وبقواسم التطور مستوى بنفس تتمتع المجتمعات

 في المجتمعات بين التمايز فتعاظم ، انتشارها وتيرة من أسرع بشكل البشرية المعارف تطورت فقد الثانية الحقبة في  -

 .  بالتاريخ مانسميه تشمل السنين آلالف الوضع هذا واستمر الميادين كل

 وتيرةب يجري كان انتشارها أن غير متنامية، بوتيرة المعارف فيها تطورت الراهنة حقبتنا وهي الثالثة الحقبة ثم -

               يساهم أن شأنه من وهذا الوقت، بمرور تمايزا   أقل نفسها تجد سوف البشرية المجتمعات أن بحيث أسرع،

             ناحية من الوطنية الثقافة يخدم بشكل ومجاراتها االنتباه تتطلب عالمية جديدة ثقافة خارطة تشكيل في

 .  وترسيخها الوطنية الثوابت على والحفاظ للواقع وفقا   االندماج

 

 

 



 

 رجةد ظهور إلى أدى الذي الكبرى، األنباء وكاالت بين المنافسة الحقا   أحدثته عما اليختلف األمر مشابه صعيد على

 كانياتباإلم والغنية الكبرى الدول لتمتع نظرا   ، اليوم عالم عبر والمعلومات األخبار تدفق في التوازن عدم من كبيرة

 لعالما هذا عن المنقولة األخبار كانت ، المجاالت كافة في الحديثة الوسائل امتالك لها سهلت التي الهائلة االقتصادية

 هميةأ مدى تدرك الدول هذه جعل الذي األمر الكوارث، وأخبار السلبية األخبار على تتركز ، الثالث العالم يسمونه الذي

 .ببلدانها خاصة أنباء وكاالت تأسيس في المسارعة

 صورةب عرابوه فرضه الذي األحادي الكالسيكي االتجاه ذات ربما أو الكالسيكية الخطابات بين من التصور هذا يبدو قد

 لحصيلةا تتنوع أن حتميا   وأصبح المراحل،  واقع تغير بسبب تغير المشهد أن غير الثقافي، الغزو مسمى تحت نمطية

 منظرينال بعض يشبه ولذا معارفهم، وبالتالي بطبائعهم مختلفون فهم اهتماماتهم، اختالف بحسب للبشر، المعرفية

 الثقافة سألةم عن والتقصي البحث مسارات وتتنوع تتعدد ربما المجتمعات، أجسام يتخلل الذي العضوي بالنسيج اإلعالم

 معني وآخر ة،الثقاف سالل من مايفضل انتقاء للمتلقي يتيح بشكل واستعراضه المعلوماتي بالتراكم يهتم جانب فيظهر

 لتغذية مقا  ع أكثر الثاني أما جديدة، معارف سيكتسب بأنه القارئ ويشعر مثير األول مزاياه ولكل والتحليل، بالتفكير

 هاتركيب وإعادة الظواهر تفكيك على االعتماد خالل من وبالتفكير بالمعلومات تزويده مسألة من ينطلق إذ للعقل

 واألهداف طرواأل   مستوياتها بمختلف اإلعالم وسائل عبر الثقافية البرامج مسارات على ذلك ينطبق النتائج، واستشراف

 .لتحقيقها وتسعى منها تنطلق التي

 على لحفاظل استشرافية برؤية المسار هذا تحكم واعية ترشيدية سياسة غياب في التوتر من شحنة غالبا   عنه ماينتج وهو

 األمم قافاتث من االستفادة بهدف االطالع مسار في الثقافي بالمزج يعرف ما أحداث على القدرة مع للبلد الثقافية الهوية

 من أجواء تهيئة عدم جانب إلى الهوياتي، واالستالب االنسالخ حد االنسياق دون الحضاري واقعها شكلت التي األخرى

 اداتع من االنتقاص أو كالسخرية بلدانهم، بثقافة المواطنين اعتزاز من يقلل سياق في األمة ركائز تضع أن شأنها

 هوياتوال الثقافات مكونات من ومكون اعتزاز محل تعتبر التي الوطنية والرموز الشخصيات من أو ما، مجتمع وتقاليد

 وهذا رة،مباش تكون ال قد مختلفة وقوالب أشكاال تأخذ إعالمية -برامج-رسائل عبر ضمنيا   ذلك يحدث ، بلد ألي الوطنية

 دورها ددويتح لها أشرنا التي المعلوماتية الثقافة مسار يكمل الذي التحليلي المثقف خالل من عليه يعول الذي المسار

 الذي هوو وعمقا أهمية أكثر الثاني المستوى ليصبح الوقت مرور مع أهميتها تفقد قد التي المعلومات عرض في غالبا

 .ذكرها السابق اإلشكاليات من األمة يحصن كي عليه يعول

 لةغف من التنبه أراد ربما( لالستعمار القابلية) فكرة طرحه خالل من نبي بن مالك  المفكر رؤية يحاكي الطرح هذا

 في العملي وأسلوبه والمادي الحضاري الفارق نتيجة وركائزها الذاتية الهوية سلب إلى تؤدي التي المستعمر محاكاة

 اإلعالم-الداخل من تأتي التي اإلعالمية الرسائل من عدد على يسري ربما العلمي، والتطور االجتماعية الحركة

 . فتكا   أشد األولى تكون قد ، فقط الخارج من تأتي التي البرامج على األمر واليقتصر -المحلي

 طريق ولأ هو عادة فالتشخيص الكوني، اإلعالمي االنفتاح ظل في الثقافية هويتنا حول معمقة نقدية دراسات إلى نحتاج

 .العجب بطل السبب ع رف إذا قديما   قيل فكما للعالج،



 

 (العلوم)الفنون مجلة هي ليبية مجلة أول وإصداره أفندي اسعد داود

 عبد المطلب بوسالم 

 م 2529 سنة وتوفى 2833 سنة ولد

  التي المدن من العديد في أكمله ثم بطرابلس، الرشدية المدرسة في األول تعليمه تلقى

  باللغات، خاص شغف له وكان واستانبول، ودمشق بيروت في فدرس والده إليها تنقل

 اللغة نع فضال   بالالتينية، إلمام وله واإلنجليزية، والفرنسية، واإليطالية، والفارسية، التركية، اللغات منها، فأجاد

 .العربية

 بالسراي والمحررين الكتاب رئيس أي" قلم ممّيز"  العثماني العهد آخر في وأصبح مكتوبجي، وكيل معاون عمل

 . التركية ازميت والية في للمعارف مديرا   وظيفة شغل كما الحمراء،

 الن العلوم اي- ،"الفنون مجلة"  هي ليبيا تاريخ في مجلة أول بإنشائه الليبية الصحافة تاريخ في اسعد داود اسم اقترن

 لمدة تصدر وبقيت. م 2858 سنة تحديدا عشر التاسع القرن أواخر وصدرت - بالفنون العلوم يسمون كانوا االترك

 .عامين

 بنفسه، المجلة أمر وتولى حديثة، أوربية وكتب ومجالت صحف عن مترجمة المقاالت من فيها المنشور معظم وكان

 يعّربو ويقتبس ينقل فهو عنها، مقاال   مرة"  دوفون الريفودي"  الباريسية المجلة نقلت أن والذيوع، الشهرة من وكانت

 الديباجة من الخالي المسترسل األسلوب وذيوع تثبيت على وعمل والمجالت، والرسائل الموجودة الكتب أشهر من

 لقوالب،ا ويحفر ويرسم، ويّصور يترجم كان فقد الجهد، أقصى ذلك سبيل في وبذل عرفانا ، له يذكر جهد وهو والتخيل،

 رعش سبعة صدور بعد المجلة توقفت إذا نستغرب فال يسير، غير جهد وهو الدولة، في األصلي عمله على عالوة

  ً  .فقط منها عددا 

 الثاني الحميد عبد السلطان من والنياشين االوسمة ببعض صدره حلى فقد هذا رغم

 مالكاأل دائرة في الترجمة وظيفة إليه أسندت حتى الزمن من فترة والترجمة للبحث وتفرغ العمل افندى داود اعتزل

 واسعة عليه هللا رحمة 2529 عام وتوفى اإليطالي، االحتالل أثناء

 

 



 

 (3-2)  األولى العرب جمهورية –طرابلس جمهورية

 هويدي على مصطفى.د.أ

 نييع كان الغرب طرابلس اسم ألن خطأ، في وقعوا قد بذلك وهم ، الغرب بإقليم خاص العنوان هذا أن البعض  يعتقد

 ولكي مرة ألول م،2521 سنة االيطاليين عند من ليبيا اسم جاء وقد ، االستعمارية إيطاليا قبل من احتاللها قبيل ليبيا كل

 ينواليوناني الفينيقيين من األراض هذه حرروا قد كانوا االقدمون أجدادهم أن ذكروا فقد ، بالدنا إلى احتاللهم يشّرعوا

 .  بليبيا الجدد الغزاة فأسماها ذبك، على تدل الزلت وأثارهم حضارة فيها وأقاموا

  -: يلي كما شديد باختصار ذلك كل وسنعرف 

 أن تاباتالك بعض ذكر جاء فقد سنة االف أربعة من اكثر منذ القديمة المصرية والنصوص الكتابات في ورد ليبيا اسم

 . والمشواش – وتحنو – الليبو مثل الليبية القبائل من لعدد موطنا   كانت مصر غرب الواقعة المناطق

 المناطق على ليبيا كلمة اطلقوا الميالد قبل السابع القرن حوالي االفريقي الشمال إلى القدماء اليونانيين جاء وعندما

 اطقالمن في توسعوا ذلك وبعد( وسوسة وشحات والمرج وتوكرة بنغازي) المدن وهي برقة في الخمسة بمدنهم المحيطة

 افريقيا سما يكن ولم حاليا ،( أفريقيا شمال) الغرب في االطلس المحيط إلى الشرق في النيل نهر بين ما األخرى القريبة

 منهمو الوقت ذلك في العلماء قسم وقد ، الحالية افريقيا لكل اشتهر قد ليبيا اسم ان ذلك الوقت، ذلك حتى عرف قد

 .  المسلمين العرب الجغرافيين بعض ذلك في تبعهم وقد( وأوروبا واسيا ليبيا) قارات ثالث إلى هيرودوت

 على وذلك األهالي، بين انتشار أوسع وطرابلس برقة اسم وكان المسلمين بين بكثرة مستخدما ليبيا اسم يكن ولم -

 اهذ يكن ولم واحدة، حكومة تحت سياسيا متحدتين اإلسالمي تاريخها أدوار معظم في كانتا المنطقتين ان من الرغم

 وعلى رقةب في اليوناني الحكم على قضى قد الذي الروماني الحكم تحت فعال   متحدتين كانا النهما عليهما، جديد الوضع

 . طرابلس في الفينيقي الحكم

 اإلسالمي ألسلوبا تتبع الليبية األقاليم تسمية واستمرت استخدامه شاع قد ليبيا اسم يكن لم العشرين القرن بداية وحتى-

 . عواصمها بأسماء البالد يسمى كان الذي القديم

 الكتاب احد استخدمها عندما 2526 سنة في كان الحالية ليبيا تشغلها التي األراضي على للداللة ليبيا اسم ظهر وقد

 لمجالا في االسم هذا فيها يسجل مرة أول أما ، البالد عن نشرت التي المراجع فيه اثبت لفهرس كعنوان – االيطاليين

 .م2521 سنة خالل البالد على سيادتها إيطاليا فيها أعلنت التي الوثيقة في فكان الدولي السياسي

 وحمطر حدود بين الواقعة االراض هي لوبيا تسمى التي األراضي أن كلهم بل المؤرخين اكثر يؤيدها التي والحقيقة

 على الوبي كلمة فأطالق مصر، فراعنة يهاجمون وكانوا اللوبيون يسكن كان وفيها لوبيا عاصمة كانت وهي برقة وحدود

             اليونان عهد منذ لوبيا اسم هجر وقد – االن ليبيا في -العربي الشعب ذلك به ظلموا إطالق وطرابلس برقة

                    المعارف دائرة وذكرت ، برقة أو اطرابلس بكلمة ينطقوا لم العرب فتحها ان وبعد ، قورينا في

 ، القديمة الجغرافية من ينحدر قديم ليبيا اسم ان اإليطالية



 

 سنة نوتوري في المطبوع( ليبيا جغرافية) كتابه في( مينوتلي.ف) الجغرافي العالم هو االستعمال الى أخرجه من وأول

 بعج بلسطرا لوالية رسميا اسما إيطاليا اتخذته تم وبرقة، طرابلس تشمل التي العثمانية الوالية على به ليدل م،2526

 وقد  العالم انحاء جميع في استعماله شاع الحين ذلك ومن م،2515 سنة يونيو من 14 في عليها التامة سيادتها أعلنت ان

 دخيلة ليبيا كلمة ألن( الليبية الدولة) الدولة تمية وعلى بالدهم على ليبيا كلمة اطالق على الطرابلسيين من كثر اعترض

 .  استعمارية ألغراض الطليان احياها العربية على

 م،11/5/2951 يوم الفرنسية الجمهورية قامت أن إلى وانتهى أفل ما وسرعان القدم منذ الجمهورية اسم تطور       

 تكان حيث العربية البالد الى وصل أن الى الجمهوري اإلشعاع ذلك واستمر والمساواة، واالخاء الحرية بمبادئ ونادت

 أذنااست له قدم كتابا الزمن من عقدين منذ عنها كتب من اول وباعتباري الجمهورية، قيام تعلن عربية دولة أول بالدنا

 دنم عدة في عنها محاضرات بإلقاء قمت فقد والمعاصر، الحديث التاريخ حجة السوري حسن الدين صالح.د.أ الكبير

 .وجامعات

 في رانتش ما وسرعان السياسي مصيرها تقرير في به وطالبت الشعوب وبقية العالم عرفه سياسي نظام الجمهورية

 النظم ظةحفي اثار مما خاصة السياسي مجالها في ومتقدمة رائدة فكرة الطرابلسية الجمهورية قيام فكرة كانت لقد العالم،

 . ملكيال النظام ذات( العثمانية والدولة – إيطاليا) دولتي وكذلك العربي المغرب ومنطقة األوسط الشرق في السياسية

 كما سابقة عديدة بدراسات تختص لم أنها ذلك طويل وقت إلى يحتاج الطرابلسية الجمهورية موضوع عن والكتابة    

 كتبا أن أريد الماجستير مرحلة في طالبي أحد سألني ولقد سابقا، منشورة الغير الوثائق من العديد إلى تحتاج أنها

 احداو كتابا إال فيه يكتب ولم دقيق الموضوع هذا أن تأكد لكن ال، لما فأجبته، الطرابلسية الجمهورية عن رسالتي

 ( .  وغيرها وإمكانيات – مكتبات – سفر) االن الختيارك مواكبة ليست الحالية والظروف

 في لها وجود ال الميزة هذه ولكن بأخر ضعفها أو سنوات أربع كل تبديل سرعة هو الجمهوري النظام يميز ما إن    

 . العربي الوطن

 الزعماء من مجموعة مع أخر أو بشكل طرابلس في الجمهورية إنشاء في هاما دورا عزام الرحمن عبد لعب لقد

 رئاسة فكرة إن م،23/22/2528 يوم في الجمهورية تكوين وقرروا مسالتة منطقة في اجتمعوا الذين االخرين،

 لخالفا طابع عليها غلب إذ طويال تعيش لم لذلك إنشاءها، بداية من جسمها في خبيثا ورما كانت الطرابلسية الجمهورية

 . أخرى عوامل إلى إضافة رؤساء أربع لها جمهورية أول وهي بسرعة، ماتت فقد لذلك والتمزق،

 



 

 وطنك و نفسك احم -   ايجابيا كن

   النور أبو مفتاح الحميد عبد: الدكتور

  اإلنسانية الذات علي الحفاظ في يتضح الذي البشرية، النفس بحفظ الحنيف الدين  يأمرنا

  االعتداءات من عليها والحفاظ ككل، المجتمع أو نفسه الفرد مستوي علي سواء ومقوماتها

 شريفة نبوية وأحاديث قرآنية نصوص وهناك مستواه، كان ومها االعتداء هذا نوع كان مهما

( ارحيم بكم كان هللا إن أنفسكم تقتلوا وال)  تعالي يقول.  والمهالك المخاطر من لنفسه اإلنسان حفظ علي تحث 

 هللا وإن األولي الصدمة عند الصبر و البالء عظم من الجزاء عظم إن"  وسلم عليه هللا صل الرسول ويقول.  15النساء،

 يعل والنوائب المصائب وقوع إن. الترمذي رواه" السخط فله سخط ومن الرضا فله رضي فمن ابتالهم، قوما أحب إذا

 أصابكم ماو) تعالي يقول أنفسنا حق وفي وجل عز هللا حق في تقصيرنا نتيجة وهي ، الرحيم العزيز من عدل هي البشر

 الجسد وسالمة ، والعافية الصحة بنعمة علينا هللا أمتن ولقد. 62 الشوري،(كثير عن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من

 .البخاري رواه" والفراغ الصحة: الناس من كثير فيهما مغبون نعمتان"  الكريم الرسول ويقول واألوبئة اآلفات من

 تعليق قرار بعد ؛ العالمية كورونا جائحة بسبب العالم بلدان مختلف في العالقين أهلنا الستقبال فيه نستعد الذي الوقت في

 ةالصحي اإلجراءات مع يتفق وبما المستجد، الفيروس تداعيات لمواجهة المرسومة الخطة ضمن يأتي والذي الرحالت

 علينا وجب األحبة، لمالقاة الشوق حاالت أشد في ونحن البالد، منافذ عبر الدخول بشروط الخاصة االحترازية

 طال الذي اللقاء هذا بهجة علينا فيفسد الفيروس  أحدهم حمل مغبة من وذويهم أهلهم وسالمة سالمتهم علي المحافظة

 اإيمان.. الوباء بهذا إصابتهم من وأحبابهم لحمايتهم يهدف الذي المؤقت الصحي الحجر وجد المنطلق هذا ومن انتظاره،

 اليوم جميعا وأننا ، صحتك وتعزيز سالمتك لضمان مسخرة الدولة موارد فأن األهم، هي أو تهمنا صحتك أن من

 في وجودنا طيلة اليومية حياتنا نمط في مهمة تغيرات إحداث منا يتطلب الذي األمر مجتمعنا، حماية عن مسئولون

 خالل من السريعة واالستجابة والتقصي الرصد فرق من المقدمة اإلرشادية بالنصائح األخذ و المؤقت، الصحي الحجر

 يالقو السالح هو والتزامنا  المعنية، الجهات من الصادرة بالتعليمات الكامل وااللتزام وجه، أكمل علي بمهامنا قيامنا

 ذال وطمأنينة؛ بسكينة نعيش أن أجل ومن ، وراحتنا سالمتنا أجل من ينام ال من فهناك ، األزمة هذه بسالم معا لنعبر

 الجائحة هذه مواجهة يمكننا وال ، ذوينا وسالمة سالمتنا علي حفاظا الصحي والحجر اإلقامة شروط مالزمة علينا وجب

 من لحدل واألخالقية، المجتمعية الوطنية المسئولية من وانطالقا.  الجهود وتكاثف واالنضباط والعقالنية بالتضامن إال

 االستهتار وتجنب كمسئولين نتصرف وأن األنانية عن نبتعد أن عليه، والقضاء منه أهلنا وحماية الوباء انتشار

 فعالو آمن صحي حجر ولتطبيق. وأحبابنا أهلنا أجل من العزلة ثقافة ولنشر نحب، من وصحة بصحتنا واالستخفاف

 صائحالن بعض وسنعرض ككل والمجمع وأحبابك نفسك اتجاه واجبك و مسؤوليتك من لجزء الحجر قواعد إتباع يرجي

 :منها المؤقت الحجر في وجودنا طيلة تساعدنا أن يمكن التي

 .                             وحمايته عليه الحفاظ واجبنا ومن أبنائه بيد أمانة الوطن سالمة بأن الكامل اإليمان -

  إلنهاء البعض بعضنا وندعم الحجر شروط تطبيق في التساهل وعدم السالمة بإجراءات التمسك -

 .ويسر بسهولة المؤقت الحجر
 

 



 

 يف يسهم الذي األمر معانيه وتدبر الكريم، القران من يومي ورد لنا يكون أن رمضان شهر في ونحن كبيرة فرصة -

 .النفسي الهدوء و االستقرار

ا نعي أن علينا -  مرض كأي فهي عليه، يعاقب أن ويجب وصما أو ذنبا أو جرما ليست بالفيروس اإلصابة أن جيد 

 . شخص أي يصيب

 نقله خطر يزول أن إلي مؤقتة اإلجراءات وهذه ألعدوي من حمايتنا هو الصحي الحجر من األساسي الغرض -

 .لآلخرين

    السواء علي المصابين وغير للمصابين موجهة تعليمات هي المخالطة وعدم الجسدي التباعد أن -

 سرةاأل مع التواصل مثل الجديد الوضع مع التأقلم علي تساعد التي المفيدة اليومية الممارسات ببعض االستعانة-

 للهواء التعرض المؤقت، الحجر أثناء بانتظام الرياضية التمارين وممارسة وتطبيقاته، االنترنت طريق عن واألصدقاء

 .  الشخصية والعناية دائم بشكل

 .الكاذبة واألخبار الشائعات وتجنب والقلق، الخوف إلي تقودك التي بالمعلومات نفسك تتخم أال  -

 ومحاربة ك،بنفس ثقتك وتعزز المعنويات من للرفع عليها، التغلب وتم سابقة تحديات تحمل التي المواقف استحضار -

 .            والفشل باإلحباط الشعور

 المستجد كورونا فيروس مجابهة في الليبية المرأة

 شوبار هند.د

  أسرية و اجتماعية مسؤلية هي المستجد كورونا فيروس مجابهة في الليبية المرأة ورد

 في النساء باقي كمثل مثلها الوطن قضايا عن للدفاع التاريخي دورها مع تتناسب التي و

 . العالم مستوى على دولة 299 من أكثر 

 عن األول الدفاع خط هي المرأة فكانت كورونا فيروس انتشار لمجابهة االحترازية اإلجراءات الليبية الدول اتخذت

 حةص عن العادة في والمسئول المحوري الشخص بصفتها اسرتها داخل كاهلها على الملقاة األعباء تضاعفت و األسرة

 أفراد سالمة ألجل الوقاية  بإجراءات قامت حيث المنزلي، بالحجر ملزمة األسرة أن بخاصة و وحمايتها، األسرة

 في اءبالبق االلتزام على تشجيعهم و ، لهم المناسب الصحى الغذاء تقديم و األيدي وغسل الشخصية كالنظافة اسرتها

 . التجول حضر فترة أثناء المنزل

  والممرضين األطباء بين األمامية الصفوف في النساء تظهر األسرة، في المتعاظم  المرأة دور جانب  إلى

 . صعبة استثنائية ظروف ظل في للمصابين الصحية الخدمات ومقدمي

 

 

 



 

 افيه ارى المتضررة، األسر دعم تستهدف مبادرة كصاحبة التثقيفي، و اإلنساني التطوعي العمل في المرأة تظهر كما

 .العمل في الجدية و الحماس

 .قريبا يةالطبيع لحالتها الحياة فستعود صابري و اصبري لها أقول االقتصادي، لوضعها الواضح التهديد و العاملة المرأة

 لتعليما خالل من واستمرارها فعليا الدراسة تعليق عدم مع المدارس إغالق ضوء في المباشر التعليمي المرأة لدور تحية

 .بعد عن

 . المرض هدا مجابهة في منهم مساهمة الكمامات و الوقائية لأللبسة الحياكة بأعمال قاموا من النسائية المنظمات اشكر

ا وعلينا  المرض، هدا حدوث أثناء الخدمات لتوفير الجهود تكثيف جميعا علينا بأنه القول اود النهاية في و  مضاعفة أيض 

 .مجتمعاتنا لتحصين الحقا عملنا

 .والحكومية واألهلية الوطنية الجهات كل مع تعاونهم و وفائهم على جميعا بالدي لنساء تحية

 ؟ الصحافة حرية وأين نحن أين

  العالم عماد

  العالم دول إحياء مع وتزامنا  ، األيام هذه المفقودة وحريتها الصحافة عن الحديث ذروة في

 ! مفزعة أرقاما   تسجل الصحفية الحريات معدالت الزالت، العالمي ليومها المختلفة

  يكاد الثالث العالم دول اغلب في المهنة احترام وغياب الصحفية الحريات تراجع كان وإذا

 رياتالح قيم لنا صدرت لطالما كبرى دول في انحدارها فإن، لذكرها المجال يتسع ال اعتبارات لعدة طبيعيا   أمرا   يكون

 آن يف واإلحباط والتأمل لالستغراب يدعو ما هو الصحفيين، سالمة واحترام اإلعالمية الوسائل واستقاللية الصحفية

 ! واحد

 الو اإلنسان، حقوق ومواثيق للمعلومة النفاذ وحق الصحافة حرية عن األول المدافع نفسها تقدم" ديمقراطية" دول هي

 وسياسيا ااقتصادي العقوبات فرض وربما سوداء قوائم في وأنظمتها األخرى الدول وتصنيف النقد توجيه عن أبدا   تتوقف

 !! والتضليل القمع من أخرى أنواع تمارس الذي الوقت في!  بمعاييرها يلتزم ال  من على

  العالم في المناطق أخطر من األوسط والشرق أفريقيا شمال منطقة أصبحت  - لنا بالنسبة األهم هو - محيطنا في

 ة،األخير السنوات في العالمي التصنيف أخر في المنطقة هذه دول أغلب تكون أن ويكفي الصحفي، العمل لممارسة

 نظمةاأل سقوط زلزال بعد خاصة جدا   خطيرا   الصحافة وضع جعل ما العام، الحريات فضاء على الخناق تضييق بسبب

  االنتهاكات تضاعفت أن بعد  المتوقع، عكس حصل حيث ، 1222 في أفريقيا شمال ضرب الذي السياسية

  سياسيا   مستقرة غير أوضاعا تعيش التي الدول في سيما وال ،  اإلعالمية والمؤسسات الصحفيين حق في

 . وأمنيا  

 

 



 

 ميعالج أن رغم ، ليبيا بينها ومن العربية الدول أغلب في الصحافة حرية يكبل الزال  باالنتهاكات مليء مؤلم واقع

 حرية في الحق شخص لكل أن على صراحة تنص التي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 25 المادة احترام يدعي

  والتعبير، الرأي

 .الجغرافية بالحدود تقيد دون كانت وسيلة بأي وإذاعتها وتلقيها واألفكار األخبار واستقاء 

 . المستبد هوية تغير مع حتى االستبداد نعاني الزلنا أننا إال 

 ؟؟ فكر أم خطاب..  الكراهية

 أ.هند ساكي

 ؟؟  منشئه عن يوما فكرنا فهل،  الخطاب هذا يحاربون الذين أولئك وكثر(  كراهية خطاب)  جملة نسمع ما كثيرا

 التنشئة،  الديانات،  األعراق اختالف رغم،  األرض بقاع جميع في البشر؟؟ من الكثيرين بداخل تأصل وكيف

 وكيف ؟؟ أبناءنا نربى كيف..   قليال لنتفكر،   الكراهية خطاب يوجد  الثقافية و االقتصادية واألوضاع،  االجتماعية

 على حطن وءهد وبكل..   الشخصية ذاكرتنا فضاء في فنحلق..  واقعية أكثر لنكن.. أو ؟؟ والقيم واألخالق األدب نعلمهم

 وفس،  الوجع ورغم،  الكراهية من الهائل الكم هذا وطأة تحت نختنق،  نتنفس جدا بصعوبة، الجسدية العقوبات كوكب

 ، أمي يا أكرهك  عبارة عليه كتبت جدار هنا..  العتيقة الجدران هذه على كتب ما كل نقرأ وسوف،  التلوث هذا نقاوم

 الموت أتمنى كم  عليها نقش صخرة توجد الجدارين بين وما،  جميعا أكرهكم كم..  أخرى عبارة الجدار ذاك وعلى

  أسفلف..  البغيضة الكره كلمات من الهائل الكم هذا من نهرب حتى األسفل إلى ننظر أن لنجرب..  حسنا!!  األكبر ألخي

 لماك بها نقذف التي والشتائم اللعنات من الهائل الكم إنها..   بالحجارة ملئي ولكنها معبدة نعم معبدة الطريق قدمينا

 فكي..  الغضة ذاكرتنا حياتنا تاريخ سجله ما هذا، يتغير سوف هذا من الشي مكانها في تزال  ال هي ها خطأ ارتكبنا

 فمن..  يكرهنا هو إنما جسدنا في يؤذينا من بأن وشعورنا،  اللحظات تلك سكننا الذى الوجع إنه ؟؟ هذا على تجرأنا

)  فعالهمأ نتائج نناقش وإنما واألمهات اآلباء أنوايا نناقش ال هنا إننا،  سادة يا الكره ثقافة تنشأ هكذا..  يؤذينا ال يحبنا

 حصاده وهذا  داخلنا في باألمس  زرع ما هذا،  أكرهك هي واحدة لغة الجسدي للعقاب إن(  تربية يسمونه ما نتائج

  اليوم

 حين نكرهكم كم ؟؟  أجسادنا ذنب ما إذا،  خاطئ تصرف ذلك عن فنتج خطأ فهمنا أو..  خطأ فكرنا ربما أخطأنا نعم

 نع خاطئ تعبير،  الكراهية سوى شئ ال..  عنه المسكوت الكوكب هذا في المباني جدران على كتب ما كل هذا تؤذوننا

 وغير يئةس نراها التي معاملتهم نتيجة العميق حزننا عن خاطئ تعبير مقابل،  تصرفاتنا سوء من وأمهاتنا أبائنا غضب

 عرنش سوف،  مليا وتأملناها ؟؟، الكراهية خطاب بند تحت المصنفة الخطابات من بعضا جمعنا لو ماذا..  اآلن منصفة

 غرار على هو ما وكل،  أيضا والشتم السب شمل وربما،  اآلخر تجاه  والكره الحقد من هائل كم بأنها األولى للوهلة

 هائلال الكم هذا خلف لوجدنا قليال تريثنا لو..    ؟؟ كذلك حقا هي فهل، شخوصهم في األفراد تمس  نجدها وسوف،  ذلك

 باتجاههم وليست األشخاص أولئك وسلوكيات لتصرفات موجه وراءه من المعنى إنما األشخاص بعض تجاه الكره من

 . شخصيا

 

 



 

  علموهم،  أفكارهم ناقشوا أبنائكم عقول خاطبوا  -:  واألمهات اآلباء أعزائى

  عبرة لنا ولتكن،  األشخاص ال األفكار حول يكون الحوار أن                            

   فى تنفثه أن قبل الوطن جسد في سمومها تنفث خطابات ن اليوم نراه مما            

 .   المواطن جسد  

 ( خطاب تكون أن قبل فكر يفه...   الكراهية من  األجيال إحموا)                

 الحضاري السلوك

 القبايلي عصام

  أفعال تهذيب منها الهدف المبادئ هذه. سامية مبادئ عدة على يتأسس الحضاري السلوك

  فاألنسان. والدولة المجتمع على فائدته تعم بحيث الفرد هو األ للمجتمع األولى اللبنة وتصرفات

 .الخالدة اإلنسانية الحضارة وبناء والتقدم الرقي ألجل المبادئ من مجموعة وضع التاريخ عبر

 فكرة أعتنقت حينما وذلك والدولة الفرد بين ما فصلت التي الرومانية اإلمبروطرية فضل ذكر وجب المنطلق هذا ومن

 وهو دولةوال المجتمع تجاه وواجبات عليه حقوق للفرد جعلت كما. لسلطتها والمجتمع الفرد يخضع والتي الدولة سيادة

 .المواطنة بمبدأ يعرف ما

 اةالمساو مبدأ بتأطير"  رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم"  الشريف الحديث خالل من اإلسالمية الحضارة وساهمت

 ولةالمق هذه" أحرارا أمهاتهم ولدتهم وقد الناس أستعبدتم متى"   الخطاب بن عمر مقولة رسخت وكذلك. المسؤولية في

 .التميز وعدم المساواة لمبدأ أطرت الخالدة

 طالرب خالل من السلوك هذا ومالحظة اإلنسان سلوك دراسة عبر السلوكي النفس علم لعبه الذي الدور ننسى ال كما

 رتبطت إجتماعية دينامية عبر مر اإلنساني الفكر في فالتطور. السببية بمبدأ يعرف ما وهو الفعل ورد الحافز بين

 الحركةو. الحاجة لمبدأ أطر النسق وهذا للمجتمع األساسي النظام هو فالنسق. والحركة" النسق"  بالنظام وثيق إرتباط

 .الهدف لمبدأ الحركة وأطرت المجتمع أهداف تحقيق نحو تسعى

 يف ساهمت المبادئ هذه. العامة المبادئ من مجموعة لنا يؤسس أو ليشكل الطويلة مراحله عبر اإلنساني الفكر تطور

 يف المساواة ومبدأ المواطنة ومبدأ الدولة سيادة مبدأ المثال سبيل على ونذكر. المعاصرة اإلنسانية الحضارة بناء

 ائعةالر اإلنسانية المبادئ هذه. المبادئ من وغيرهم الهدف ومبدأ الحاجة ومبدأ السببية ومبدأ المساواة ومبدأ المسؤولية

 .المعاصر اإلنساني السلوك وتهذيب تطور في ساهمت

 

 

 



 

 الشعر

 المتطرفة واللغة الشاعرة، المرأة

 ”الغول هدى“ نصوص في قراءة

 النويصري رامز

  قراءة خالل من النقدية، الكتابة محاولة في مبكرا   بدأت الشعرية، نصوصنا لتقديم -مني- محاولة في

 النصوص وبين بيني حٍب، عالقة نشأت لذلك. م2555 العام في كانت المحاوالت هذه أولى إن وأظن وقتها، الشابة تجربتنا

 الذي لعفويةا طابع بسبب ربما بها، وأحتفي الشعر، في خاصة الشابة، اإلبداعية التجارب عن الكتابة في أتأخر ال وأجدني الشابة،

 وراء ام واكتشاف التجريب، في جرأتها وأيضا   الشباب، كتابها بها يحوطها التي للعناية وربما الشابة، النصوص هذه تسلكه

 .الستار

 دمع في رغبة الشعرية، اللحظة سير في والمتحكم لحظته على والقابض العارف، بوعي نصها تكتب ”الغول هدى“ الشاعرة

 (:القلم راعي) في تقول بقوة، المشهد ضبط في تجتهد فنجدها بالشاعرة، تغامر أن أو انفالتها،

 حرجة زاوية في هناك

 والقلم أنت حاصرتني

 به أمسك من كأنك

 راعيته أعد ولم

 .البداية منذ يعرفك ألنه

 دفاتري عنك أخبر لطالما

 لك أجندتها صارت حتى

 تسمعني إنها

 الصغير مكتبي خلف أجلس ليلة كل

 عنك ألحدثها

 السرير فوق استلقي

 الزاوية، تحدد الركح، من والمتمكن بأدواته الممسك المخرج إنما مبتدأ، مخرجا   تكون أن تريد ال التركيز قمة في هنا إنها

 (.لك أجندتها صارت حتى/ دفاتري عنك أخبر لطالما) شيء كل كشف ألنه ،(القلم) تخاذل ومن والمحاصر،

 مخزون خالل من المجتمع شكلها كمرأة الشاعرة داخل تربى الذي الداخلي، الرقيب صورة هو النص، على الممارس الوعي هذا

 (:وطني عن) في تقول اإلبداع، في حقها المرأة تحرم التي والتقاليد، العادات من كبير

 عفريت كف على

 الحرف أحمل

 نخلة تحت المخطوط أخبئ

 لقصائدي صوت وال

 كسمكة يسبح الشاعر

 العمق في يتنفس

 جناحين بال يعيش

  مجال ال إذ له، مادي حضور ال متخيال   يظل إذ آمنة، مسافة على تحافظ أن تحاول بالرجل، عالقتها في فهي

 (:متقدة أصابع ذاكرة   في) في تقول للمغامرة،

 

 



 

ا مازال/ المرآة في وجهي إلى أنظر ا/ أبي بمالمح مطبوع  ا/ أمي برغيف مصبوغ   /قدر من فسحة في أنتظرك/ منفاك في مأسور 

 مجال ال حيث/ حضورك حيال يديّ  ارتعاش عن/ قلبي رجيف عن الطريق أقطع/ ظلي في المتوارية صورهم بين أراك

 .للمناورة

 في امرأة أخطر إلى) في تقول إمتالكها، من أكثر ألمها ويحتضن لوجعها، يستمع عمن تبحث إنما له، دعوتها عند حتى وهي

 (:العالم

../ الزمن عدادات ونكتم/ الكهرباء، مواعيد نغتال../ النسيان سقف على نرميها/ الورقة، نمزق/ الخيبة أذيال نرسم../ تعال  

 بحذائي، التصق الذي/ الغزال كعب عن../ الريح وجه وابتلعت/ فساتيني، من فرت التي النمور عن../ أخبرك

 يا ،عال التحليق يشاركها آخر عن وتبحث لالنطالق، تواقة روح كل يقتل الذي المجتمع هذا مخافة داخلها، رغبتها تحبس إنها

 :تقول

 بالبدايات رأسي أ شغل ال

 بديهي حديث اقتطاف أحسن وال

 كتبتها حب رسالة أول أذكر ال

 لرجلٍ  أهديتها قبلة أول وال

لق  ورق   من خ 

 .قصيدة واستحال

 المشهد، لىإ بالدخول والمغامرة الفرصة تقتنص أن تحاول ما بقدر المراقبة، بمجرد تكتفي ال الشاعرة تسكن التي األنثى، المرأة،

 :تقول تشاء، وكما المشهد، وترسم تنطلق لكي الركح لها تترك ”هدى“ فإن مدركة، وألنها به، واالستئثار

 يلهو /الحنين فرات يتدفق/ الرغبة أزرار أفك/ البوح فرص أطهو/ حدائقي ت دثرهم/ روحي تزدهر.. / أب بدون/ أبناء للعالم أهب

 لبكق بأن/ غبية عاشقة كأي وأعتقد.. / أحبك الزلت  .. / بمخيلتي عالق ا/ سحرك الزال.. / كياني يزعزع/ ثوبي بخيوط عطرك

 ..سيهواني/ ما يوما

 الهايكو،ك النثرية الكتابة فنون إلى إضافة المفتوح، والنص القصيرة، القصة تكتب الشعر إلى إضافة ،”الغول هدى“ الشاعرة

 التي ونةالمر بين اللغة فتراوح ذلك، في وتجتهد هذا تدرك وهي مختلف، بشكل أدبي جنس في اللغة استخدام عليها سيكون وهنا

 .النثر قصيدة تحتاجها التي والتجاوز الركح، وإدارة للهروب تحتاجها

 اءة،القر هذه بداية في قدمناه ما على فتأسيسا   ككل، المشهد مستوى على ”الغول هدى“ الشاعرة تشتغل الصورة، مستوى على

 تحكمف إبرازها، في للنص األساسية الثيمة على معولة متكامال ، مشهدا   النص يكون أن فتعمد كمخرج، الركح تمتلك أن تحاول

 .وينطلق فيها يتشكل وحدة النص

 

 النص منازعة ناحية خصوصيتها تملك أنها إال أخرى، شابة تجارب مع العامة مالمحها في تشابهت وإن ،”الغول هدى“ تجربة

 كما حادة( متطرفة لغة) أحيانا وهي واالنطالق، المغامرة إلى الساعية األنثى والمرأة النص، إدارة في الراغبة الشاعرة بين

 .الدرامي التفاعل من مستوى يحمل نصا   نطالعه الذي هو الصراع هذا نصوصها، ألحد كعنوان وصفتها

 :المقطع بهذا وأختم

 الملتهب بلساني الملتصقة دمي كريات أجمع

 جسدي صحراء على أنثرها

 الريف بنات ألصابع التواقة

 ساقي على الموشومة لمناجلهن

 المدينة أبراج حول الطّوافة ترانيمهن

 حنجرتي على وتواقيعهن
 



 

 الق طاف أوان مخيلتي في لرقصاتهن

 رأسي في المحتجزة ألغانيهن

 لغتي في المسحوحة

 نوافد الشبكة

  الثقافة ومكونات عناصر لكل ودامجة شاملة وطنية استراتيجية وضع في للتفكير الوقت حان

 عناصر لكل ودامجة شاملة وطنية استراتيجية وضع في للتفكير الوقت حان إنه ، نجمي، حسن المغربي، والروائي الشاعر قال

  الثقافة ومكونات

 وموالعل اآلداب بكلية ”والتنمية القروية المجاالت سوسيولوجيا“ ماستر طلبة لفائدة بعد عن محاضرة في نجمي، وأوضح

 لمغربيةا الثقافة يميزان فتئا ما اللذان والغنى التعدد“ أن بفاس، هللا عبد بن محمد سيدي لجامعة التابعة سايس – اإلنسانية

 كوناتم مختلف االعتبار بعين وتأخذ تدمج شاملة وطنية استراتيجية وضع في التفكير إلى االستعجال وجه على يدعوان

 “. المغربية الثقافة وروافد

 هريةجو قضية هو وإنما العادي أو الهامشي أو الجديد“ بالموضوع ليس المغربية للثقافة الشفوي البعد أن إلى أشار أن وبعد

 كان طالما ” المغربية للثقافة الشفوي المكون أن على المغربي األديب شدد ،”المجتمع وبحركية وتاريخهم المغاربة بهوية تتصل

 .”وحديثا قديما والمفكرين المثقفين طرف من االهتمام وعدم والتهميش اإلهمال نصيبه

 ”كتوبةالم الثقافة”ب يعرف ما بين التفريق يفسر الذي التاريخي السياق خصائص على نجمي حسن عرج الصدد، هذا وفي

 الثقافتين بين ”التراتبية“ هذه أن مبرزا والموسيقية، واللغوية الشفاهية التعابير مختلف تشمل والتي ،”الشفوية الثقافة”و

 .المرينية الدولة عهد إلى أساسي بشكل تعود المذكورتين

 حقول دةع في بتألقهم تميزوا حيث العهد، هذا خالل المغرب على لألندلسيين الكبير اإلقبال إلى اإلطار، هذا في نجمي، ولفت

 ضحتأ)..(  فريدة وقيمة كبيرة حظوة له حضاريا نموذجا“ الوقت ذلك في أصبح األندلسي النموذج أن مبرزا وحرفية، إبداعية

 .”تذكر قيمة ودون مهمشة الشفهية التعبيرات ظله في

 لتاريخيا المدخل ذلك في بما المغربية، للثقافة الشفوي بالمكون المتصلة المداخل مختلف على الضوء نجمي حسن سلط كما

 أو العالمة لثقافةا”و ”الشفوية الثقافة“ بين القائمة والثنائية ،”التاريخ؟ في المغربية الثقافة تشكلت كيف“ السؤال يطرح الذي

 “. للثقافة؟ المكتوب أو الشفوي بالمكون نهتم أن ينبغي هل“ السؤال طرح على تحيل والتي ”المكتوبة

 مظاهره، تلفبمخ الشفوي، الثقافي المكون صنفت( اليونسيكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة بأن ذكر أن وبعد

 بيةالمغر للثقافة االعتبار بإعادة اإلسراع ضرورة إلى المغربي والروائي الشاعر دعا الالمادي، اإلنساني التراث خانة ضمن

 .الشفوي بعدها في

 الجوانب على مركزا أشكال، عدة يأخذ أن يمكن الشفوية المغربية للثقافة االعتبار إعادة أن نجمي أبرز السياق، هذا وفي

 لبحثا مستوى على المكون هذا تملك إعادة عن فضال البصري، السمعي التدوين ذلك في بما والتدوين، بالتسجيل المتعلقة

 .كذلك التربوي الحقل وفي واألكاديمي الجامعي

           التي المكانة الشفوي التراث إعطاء خالل من الثقافية، الحياة ”دمقرطة”ب االهتمام إلى المغربي الباحث دعا كما

             الثقافي للحقل وفعلي كامل إشراك بدون يتأتى أن يمكن ال جديد تنموي نموذج بناء إعادة”  أن مبرزا يستحقها،

 .”والمكتوبة الشفوية تجلياته بمختلف

 



 

 كورونا بعد ”جديد عالم“ بقيام أؤمن ال: ويلبيك ميشال الفرنسي

الكاتب الفرنسي المثير للجدل ميشال ويلبيك، أن العالم سيكون على حاله بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ال بل  رى

 .”أسوأ بعض الشيء“قد يصبح 

ال “االثنين النظرية القائلة ان العالم سيشهد تحوال جراء الوباء، وقال ” فرانس انتر“وناقض الكاتب في رسالة تليت عبر إذاعة 

أؤمن ولو للحظة بالتصريحات التي تقول: إن ال شيء سيكون على ما كان عليه في السابق. على العكس سيبقى كل شيء على 

 .”حاله

لن نستفيق بعد الحجر في عالم جديد. سيبقى العالم على حاله وأسوأ بقليل “وأضاف أكثر الكتاب الفرنسيين قراءة في الخارج 

 .”أيضا  

 .الكتاب الفرنسيين األحياء الذين ترجمت كتبهم إلى لغات أخرى وميشال ويلبيك هو أكثر

فيروس عادي جدا  ال يتمتع بخصائص “بأنه  91-واصفا كوفيد” الطريقة التي آل إليها الوباء طبيعية بشكل الفت“ورأى أن 

 .”مميزة، حتى انه غير منقول جنسيا  

ع في تراج“ومن بينها خصوصا  ” ريع بعض التحوالت الحاصلةستكون نتيجته الرئيسية تس“ 91-وقال الكاتب إن وباء كوفيد

 .، وسيسرع أيضا  برأيه الهجمة التكنولوجية لعزل الناس وتفرقتهم”التواصل بين البشر

، ”وباء كورونا يوفر علة وجود لهذا الميل الثقيل المتمثل بنوع من اإلهمال الذي يطال العالقات بين البشر“وأكد ويلبيك 

موجها  سهامه إلى بعض الكتاب ” خطأ القول أيضا إننا أعدنا اكتشاف المأساة والموت والمحدودية وإلى ما ذلكمن ال“وأضاف 

 .الفرنسيين المحجورين الذين يطلقون النظريات من داراتهم الصيفية

ألف شخص في فرنسا  52مع وفاة نحو ” لم يكن الموت يوما  مكتوما  إلى هذا الحد كما كان في األسابيع األخيرة“وقال الكاتب 

 .91-جراء مرض كوفيد

الضحايا يشكلون فقرة في احصاءات الوفيات اليومية والقلق الذي ينتشر في صفوف السكان مع ارتفاع إجمالي “وأضاف 

 .”الوفيات له بعد مجرد غريب

نبغي االستمرار في أخذ رقم آخر أهمية أكبر بكثير في هذه األسابيع، وهو عمر المرضى، فإلى أي عمر ي“ومضى يقول 

 .”عاما؟ 07او  02او  07انعاشهم ومعالجتهم؟ 

 .”لم يسبق أن تم التعبير بهذه الوقاحة الهادئة أن حياة الجميع ليست بالقيمة نفسها“)استسالم( ” سوميسيون“وقال صاحب كتاب 

بعيدا  من منزله في العاصمة  عاما ( من عدم تمكنه من السير ألكثر من كيلومتر واحد 46من جهة أخرى، اشتكى الكاتب )

الكاتب يحتاج إلى المشي. محاولة الكتابة مع عدم إمكانية المشي لبضع ساعات بوتيرة سريعة أمر ال أنصح “الفرنسية موضحا 

 .”به

ن في السابع من يناير )كانو” شارلي إيبدو“الذي صدر في اليوم الذي نفذ فيه الهجوم على اسبوعية “استسالم “وفي كتاب 

 .مسلما مع اعتماد الشريعة في هذا البلد قريبا   5755في باريس، توقع ويلبيك أن يكون الرئيس الفرنسي العام  5792ثاني( ال

 

 



 

 اصدارات

 فزان ( -د . سالم هارون .. ) ونزريك 

 خطرات قلب اضناه االلم ، تنهش بأظافرها ذكريات كليمة لسبعة عشر عاما خلف القضبان ،  

 .، ممن تجرعوا سقم المأساة ذاتهاتمزق احشاء الزنازين والجدران ، تستدعى اسماء رفاق الدرب 

 .يطلق العقال لزوابع من االحاسيس تتفجر ينابيع من المشاعر الدفينة في ركام الذاكرة  

 أود ببساطة أن ي سمح لي أن أقول ما أفكر به في هذه الحقبة من تاريخنا .. أريد أن أشارك

  ،يحتاج الناس إلى القراءة ، ومحاولة فهم ما حدث ، ما خبرته مع أولئك الذين لم يختبروا ذلك  

 نقاش جاد آمل أن يفعل اآلخرون ما فعلت ، حتى يكون هناك في النهاية  ،قصتي كشاهد وضحية 

 يعري الحقيقة ، وحجم االلم لعقود من الزمن المر .

 نزيف الدهر ، سجل لعمر انقضى خلف القضبان ، قرابة العقدين ، تجرعت فيها اسوأ صنوف 

 االذى ، وامتهان الكرامة ، وتقييد الحرية .

ة السياسية الشاذة . وهذا هو ما تسبب في انزالق وطن نحو اما ذلك الجالد ، فقد كان لديه نصيب وافر من السادية ، والميكيافيلي

 هاوية التاريخ .

دة ، هل ال يزال أالصبح حقا ، او هكذا ينبغي ،  وماذا بقي بعد كل هذا النزيف .. صرخات المحنة الك وأصبحغرب الجالد ، 

تنزف هذه المرة بدفق حر ، لقد رحل الجالد .. " ان يسمعني ، اريد ان ازف اليه صرخات الرفاق ، وآهاتهم المقبورة لدهر .. 

 الوطن كان ينزف اكثر منا جراء طعنة العقيد الباسلة " ،المصائب يجمعن المصابينا .. وكنا جميعا مصابين ، وايضا 

ب وأطبقت ضرو" لقد ألفت حالة الذبول واألرق ، وعصفت بي األنواء والرياح السوداوية حتى لم تبق أيامي إال عبثا ،        

األلم والعذاب ، واستولى الضجر واالكتئاب ، وكأنه انحدار البد منه وال مرد له سوى الموت ، وبت ال أرى في الغد ما يغريني 

البتة ، أتنهد بغير إرادة مني . حال من لحقه اليأس من فرص السالم . وفي األفق ضباب وغيوم . فيا أيتها األوقات الغوالي التي 

 ت عليها ، أعيدي إلى مجراك وأسعفيني بتذكر ذلك المعتزل الموحش ألربعة عقود مضت " طالما أسف

خفقان اجنحة داخل قفص ، لوحات مجتزأة من حركة االحياء االموات ، السجان والسجين ، الجالد والضحية .. والوطن          

ليبيا ، ويوم تالوة الحكم ) غير القضائي ( .. تعالت خفقات قلبه بتسارع شديد ، حتى كاد ان يهتف بأعلى صوته ) يحيا العدل ( 

أخر ، الروائح النتنة الكريهة ، اكتظاظ المكان ، وتوالي الرواد ، في سؤال سجين جرئ " لماذا اخذت ثمة فرق بين جالد و.

 كمية الطعام التي تمنحونها لنا تتناقص ..؟  رد العريف بهدوء ، وهو يضرب الغارف مكفيا على الصحن : كثرت امة محمد ! " 

ة الواجمة ، بحثا عن اثار من سبقوه . يقتفي في كتاباتهم ، سجل المكان تعتصره المساحة الضيقة ، يتفحص الجدران الكالح

 اآلسن ، والوطن االسير . " عودنا انفسنا على توقع المساوئ ووطناها على تقبل اخبار المصائب " 

 

 



 

د الى االب" اقدر قيمة الحصول على فرصة بأن تقول وداعا .. نظرت حولي ، وبدا كل شاهد قبر كأنه غالف كتاب اغلق     

 .. هناك الكثير من القصص التي لن تروى ابدا .. ما اخر شيء فكروا فيه قبل ان تغادر ارواحهم اجسادهم ؟

، صحراء جرداء ، كثبان رملية تحتضن قرية نائية ، غابات نخيل ممتدة  دوت صرخة بالمكان ، اطرف سريره " مقه "    

لطفل قدم للتو ، صرخة الميالد ، قالت الجدة  : ان العجب يمأل عينيه ، تداعب وطأة القفار الموحشة ، صرخة مجلجلة 

وحيرة متخمة باألسئلة الفاقدة لإلجابات ، وان شفاه نطقت بكلمات وغمغمة غير مفهومة ، وقالت الداية التي تفهم لغة حديثي 

احضان الخضرة والماء ؟ .. لما هنا ،   الوالدة  ، انه يتساءل عن القدر والمصير ، لما هنا وليس على سفوح جبال االلب ،

 في قرية " ونزريك " احضان صحراء فزان ،  حيث ال نهر ، وال بحر ، وال ظل ظليل ؟ .

 كان قلقا ، وضجت ولولة زغاريد ، لم يدرك مغزاها ، وجوه مستبشرة بقدومه ،  اطمأن قلبه وتوقف عن الصراخ .         

، حين لم تستطع ان تنسى كان الحل في ان تتذكر ، تجارب حبيسة ذهن موجوع بأثقال المحنة ،  " شالل الذكريات الحزينة

 من حقهم ان يعرفوا اين دفن رفاقهم  ، ومن حقه ان يدفن في قبر الئق " 

ن ا ال يمكنني الصراخ ، فال يوجد هواء كاف في رئتي ، رائحة الغبار احرقت انفي ، كتمت انفاسي كي ال اسعل ،      

 السحب المظلمة سوف تنقشع قريبا  .

 


