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قبل أكثر من مخس���ن عاما كانت 
الس���يدة خدجية اجلهمي رمحها اهلل 
أدركت خبربتها أن اخلطاب الثقايف 
الذي يرفع شأن املرأة جيب أن يوجه 
م���ن قناة إعالمي���ة ولتك���ن اإلذاعة ، 
ومل تكت���ف الرائ���دة الفاضل���ة فقط 
باحلديث اإلذاعي بل دربت جمموعة 
اإلذاع���ي  العم���ل  عل���ى  البن���ات  م���ن 
باإلضاف���ة اىل نش���اطات أخرى وبعد 
قدومه���ا اىل مدين���ة طرابلس بذلت 
جمهودا كبريا لتوعية املرأة فأعدت 
وقدم���ت برناجمه���ا الش���هري ) أضواء 
عل���ى اجملتم���ع ( وهو برنام���ج يومي 
يبث من الراديو ، أضواء على اجملتمع 
برنام���ج يتلق���ى رس���ائل النس���اء وما 
تتضمن���ه م���ن مش���اكل اجتماعي���ة 
منوعة، وأن���ا يومها كنت واحدة من 

الذي���ن ينصتون هل���ذا الربنامج حتى 
وإن مل يكن لدي مشكلة ما .

الغريب أن الس���يدة خدجية اجلهمي 
وتبس���طها  املش���كلة  تص���ف  كان���ت 
وتقن���ع املس���تحقة بس���هولة احللول 
، الس���يدة خدجي���ة ش���كلت نوع���ا من 
األمان للس���يدات املستحقات بكالمها 
العذب واملقنع املل���يء باحلكمة ،ومن 
حكمه���ا أنه���ا أقنع���ت النس���اء بع���دم 
اللجوء اىل احملكمة والصرب والس���عي 
لتطوي���ر احلي���اة ، قبل مخس���ن عام 
كانت السيدة خدجية تقود سيارتها 
بنفس���ها وقد أوصلت���ي لبييت أكثر 

م���ن م���رة، يومها م���ا كان هناك من 
يس���تنكر قيادة الس���يارة للنس���اء وما 
كان هن���اك م���ن يس���توقف مواطنة 
ويس���أهلا عن عدم وجود حمرم كما 
ح���دث مع األس���تاذة عائش���ة املغربي 
وهي يف طريقها اىل اجلامعة لتقدم 

حماضرتها .
الس���يدة خدجي���ة اجلهم���ي ترأس���ت 
حترير أول جملة ليبية تعنى باملرأة 
وقامت بتش���كيل جمموع���ة لتدريبنا 
على العمل الصحفي كما أنها دربت 
عدة بن���ات على التصوي���ر الصحفي 
وامتلك���ن كام���ريات ومارس���ن عمل 
التصوي���ر والتحمي���ض ، يومه���ا م���ا 
كان هن���اك م���ن يق���ول أن التصوير 
عي���ب أو ح���رام ، باإلضافة للمقاالت 
االجتماعي���ة  والتحقيق���ات  االديب���ة 

واالزياء وكان لدينا زميلة صحفية 
م���ن مصر الش���قيقة ه���ذه الصفحة 
كان���ت مس���لية للغاي���ة وتبعث على 
االنش���راح والتفاؤل، ذات يوم سافرت 
مدي���رة  فنادت���ي  الزميل���ة  ه���ذه 
التحري���ر وطلبت م���ي أن أعد زاوية 
) أبراج ( فلم أتردد ، صحيح أن الربج 
خيتل���ق حال���ة تنب���ؤ كاذب���ة إال أنها 
حالة س���رور وإعادة تفكري يف دوالب 
احلياة اليومب وهذه الصفحة كان 

هلا عدد كبري من املعجبن .
الس���يدة خدجي���ة اجلهم���ي كتب���ت 
أمج���ل األغان���ي ذات الطابع الش���عيب 

جنده���ا  أن  أمتن���ى  ك���م  اجلمي���ل 
عل���ى أق���راص مدجم���ة يف مكتب���ات 
األش���رطة كي نعيد التنعم والتنغم 
بش���عرها الش���عيب األصي���ل ، ويومها 
يعي���ب  م���ن  م���ا كان هن���اك  أيض���ا 
كان  وال  للم���رأة  األغان���ي  كتاب���ة 
هناك من حيرم املوس���يقى ، الس���يدة 
خدجية كانت مث���اال للذوق الراقي 
واألخ���الق وم���ا كان���ت تبح���ث عن 
النف���ع امل���ادي هلا ب���ل كان���ت تعرف 
كي���ف ترض���ي احملتاج من���ا وكيف 

نكون سعداء يف عملنا معها .
حن���ن نعي���ش يف عص���ر ح���رم في���ه 
الفقهاء االحتفال بعيد ميالد أطفالنا 
أو االحتفال يوم عيد األمهات وهناك 
من حرم االحتفال بيوم املولد النبوي 
س���بب  ه���و  م���ا  أدري  وال  الش���ريف 
اختط���اف هذه االف���راح اجلميلة من 

حياتنا بسبب الفتوى .
النساء يف هذا الزمن أصبحن اسريات 
لفتاوى ال طائل من ورائها وليس هلا 
تلك االس���انيد واالثباتات فلكل فتواه 
اليت يناق���ض بها فتوى االخر لكنهما 
ُيلزم���ان املواط���ن ب���أن رأي أي منهما 
ُمنف���ردا هو ص���واب ال حيتمل اخلطأ 
ب���ل أن خمالفت���ه ت���ؤدي اىل التهلكة 
ونار جهنم – والعي���اذ باهلل – خاصة 
تل���ك الفت���اوى ال���يت جي���ري البث يف 
ال���رد عليه���ا يف اآلن واللحظة ) عرب 
برام���ج كث���رية ختصه���ا ( رغ���م أن 
رئيس هيئة علماء املسلمن  املصري 
عادل العوا دعا يف إحدى أحاديثه اىل 
استقصاء املعلومة الفقهية من أكثر 
من مص���در تأويل���ي ليق���ع الركون 
اىل م���ا هو جم���از ومب���اح ...وحقيقة 
ويف اآلون���ة األخ���رية عمرت خطوط 
لبيانا واملدار وانش���غلت باالستفس���ار 
عن ل���ون الش���عر ، والصبغ���ة واللون  
احلالل واحلرام وتفاصيل لكماليات 
ال عالق���ة هلا جبوهر االميان العميق 
والقي���م اإلس���المية الس���محاء ، ومع 
االحرتام والتقدي���ر الكامل لألفاضل 
ال���وازع  أرادوا رف���ع مس���توى  الذي���ن 
الدي���ي وبكل الوس���ائل ش���ريطة أن 
يك���ون العق���ل ه���و منب���ع احلكم���ة ، 
والقل���ب والضمري اإلنس���اني العميق 
ال���ذي ي���درك حال���ة اخلط���أ وحال���ة 

الصواب .
الرمحة عل���ى روح الس���يدة خدجية 
اجلهم���ي الرائ���دة األوىل والرمح���ة 
عل���ى روح الس���يدة زعيم���ة الباروني 
ال���يت بذل���ت جه���دا كب���ريا يف تنوير 
العقل كما حمو األمية بن النس���اء 

....

خدجية وزعيمة .. التنوير كما حمو االمية
نادرة العوييت

)تعلن حركة "تنوير" بكل أسف وحزن شديد 
أنه ق���د مت تأجيل مهرجان الكتب املس���تعملة 
ألجل غري مس���مى، علمًا بأن السبب الرئيسي 
هل���ذا التأجيل هو عدم حصولن���ا على أي دعم 

مادي هلذه السنة للمهرجان....( !!!
ل���و ص���ح ه���ذا اإلع���الن املنش����ور يف الصحف 
احمللي���ة بكل ما حيمله من مدلوالت س���لبية ، 
فهو أمر يتأس���ف له كل مثقف واعي يرغب 
يف تطوي���ر ب���الده ودفعه���ا إىل األم���ام ، فه���ل 
الوزارة عاج�زة عن تقدي�م الدعم هلذا املشروع 
التنوي���ري ؟ أين الداعمون امُلس���تقلون ؟ أم أن 

امُلنظمن أخط�أوا طريقهم 
ه���ذا املش���روع البس���يط يف ظاه���ره ، الكب���ري 
والعظيم يف غايته ، بإعتباره خطوة حنو رفع 
س���تار اجلهل والظ���الم عن املواطن البس���يط 
العاجز عن دفع تكاليف الكتاب اجلديد بسبب 

إرتفاع سعره!!
إن اجملتمعات اليت تقرأ إمنا تقوم بعملية فهم 

لواقعها فال تكون التنمية من دون القراءة.
هل التعلي���م هو الس���بيل إىل املعرفة ومن ثم 
اإلرتقاء أم أنه السبيل للحصول على وظيفة 
)جم���رد رخص���ة للحراك اإلجتماع���ي ( ، هل 
أصبح���ت الش���هادات العلمية جم���رد ورقة و 

مرحلة عبور إىل املرحلة العملية التالية؟!
ما الوسائل اليت ينبغي أن يتوفر عليها املتعلم 
لكي يس���تخدمها بطريقة فعالة يف إكتساب 

مهارة القراءة؟
يعرف علم���اء النفس والرتبية الق���راءة بأنها 
عملية فكرية نفس���ية ، وأس���لوب من أساليب 
النش���اط الفكري حلل املش���كالت . إن القراءة 
تع���ي معرفة داللة أو معن���ى النص املكتوب ، 
وإن جدواه���ا تظل مرهونة مبقياس وطبيعة 
الوعي الذي يتحلى به القارئ ، حيث أنه كلما 
إزداد الوعي واإلدراك ، كلما زاد اإلقبال على 
الق���راءة ، وتتضافر عوامل ع���دة لبلورة وعي 
يؤم���ن جبدوى الق���راءة كالرتبي���ة والتعليم 

واإلعالم....مما يرد اإلعتبار لإلنسان.
إن متاري���ن القراءة والتعبري ه���ي اليت ينبغي 
الرتكي���ز عليه���ا يف عملي���ة التعل���م ، وتهيئ 
التالمي���ذ للتعام���ل معه���ا لتحقي���ق الكفاي���ة 
القرائي���ة والتعبريي���ة ألن هات���ن الكفايت���ن 
وجودتهماهم���ا املعي���ار ال���ذي يق���اس به مدى 
تطور املس���توى التعليمي وتطوره واليت تؤثر 

على املهارات التعليمية األخرى...
ولتحقيق ذلك ينبغي مراعاة ثالثة مبادئ يف 

منهجية القراءة والتعبري وهي :
- مب���دأ الت���درج : وه���ي حالة مهارية حس���ب 
املرحل���ة العمري���ة م���ن مه���ارة فزيولوجي���ة 
) التع���رف عل���ى احل���روف، النط���ق ، س���رعة 

الق���راءة، إىل مه���ارة عقلية ، ث���روة املفردات، 
معرفة اإلجتاهات والقي���م واملثل املوجودة يف 

النصوص(.
- الثانية: حتول القراءة إىل عادة لدى املتعلم 
– فالعادة تبنى على أرضية املهارة اليت غالبًا 
م���ا تك���ون تعليمي���ة ومن ث���م تصبح مس���ألة 
إجتماعية حتتاج إىل القدوة والتوجيه واملناخ 

املناسب.
- الثالثة: مرحلة شغف القراءة .

- الرابعة: القراءة الناقدة.
وم���ن ه���ذا املنطل���ق ميك���ن تصني���ف عملي���ة 

القراءة إىل عدة أنواع :
أو اخلاطفة: وتقوم على  الس���ريعة  •القراءة 
مب���دأ التصف���ح الس���ريع والصام���ت ملوض���وع 

معن.
•القراءة الصامتة : قراءة تعتمد على القراءة 

الذهنية بواسطة النظر
•الق���راءة اجلهرية: وهي ق���راءة يعتمد فيها 

على الصوت املسموع.
القارئ  : وفيها يتقمص  التعبريي���ة  •القراءة 
كل  يف  مع���ه  ويتفاع���ل  الكات���ب  ش���خصية 
املواق���ف ، من تس���اؤل وتعجب وي���أس وحزن 
ملقتضي���ات  تبع���ًا  اإلنفع���االت  م���ن  وغريه���ا 
ودالالت املعن���ى . وه���ذه األن���واع مت���ارس يف 
ويف  خمتلف���ة  بط���رق  الدراس���ية  الصف���وف 

مراحل دراسية خمتلفة.

لذا البد من تربية النش���ئ على حمبة القراءة 
م���ن خ���الل تفعي���ل احلي���اة املدرس���ية ال���يت 
تدم���ج التالمي���ذ وب���ث الثقاف���ة يف املدرس���ة 
م���ن خ���الل املنتج���ات الثقافي���ة املطبوع���ة و 
املرئية واملع���ارض واملكتبات ، وتفعيل اإلعالم 
الثقايف املدرس���ي حتى جتع���ل من كل طفل 
كاتب���ًا وقارئ���ًا وناق���داً، فاعاًل ثقافي���ًايف بيئة 
ثقافية تربوية نش���يطة يف املدارس والكليات 
واملس���ارح...هناك مس���ئولية تق���ع عل���ى عاتق 
والتعليمي���ة  الرتبوي���ة  واملؤسس���ات  األس���رة 
حلض الطفل على القراءة بأس���اليب وأشكال 
خمتلفة ، ولعل من بينها إجراء املسابقات ذات 
اجلوائ���ز " املادي���ة" احملفزة على ق���راءة الكتب 
وتلخيصه���ا م���ن ضم���ن قائمة خمت���ارة من 
الكت���ب، ملاذا ال يكون هناك نش���اطات ملناقش���ة 

كتب ودوريات ثقافية معينة؟
على الدارس ختصيص حصصا للقراءة حتت 
إشراف معلمن متخصصن لتحفيزهم على 
الق���راءة اليت هي من رواف���د املعرفة ، وحثهم 
عل���ى البح���ث يف املص���ادر واملراج���ع والقي���ام 
باجملهود الش���خصي ب���داًل م���ن اإلعتماد على 
الغري، والعمل على إكس���اب الطالب مهارات 

القراءة العامة واليت متر بعدة مراحل:
1-فه���م امل���ادة املق���رؤة: تزوي���ده باملعلوم���ات 
واملعارف األساس���ية وفيه���ا حيتاج القارئ إىل 
إف���رتاض أس���ئلة حم���ددة اإلجاب���ة والقدرة 

على التمييز بن اخلطأ والصواب.
2-تنظي���م امل���ادة املقرؤة : وذلك بإكتش���اف 
الفق���رة  م���ن  وأجزاءه���ا  الرئيس���ية  الفك���رة 
واملوض���وع ومالحظ���ة العالق���ة ب���ن أج���زاء 
النص وترتي���ب األفكار وتسلس���لها يف جدول 

منظم يزوده بالقدرة على التلخيص.
3- إختي���ار موض���وع الق���راءة وتقوميه���ا: أن 
يكون ل���دى القارئ ثقافة متكن���ه من حتديد 
املادة الصاحل���ة للقراءة مبا يتف���ق مع ميوله 
وحاجاته، وأم���ا القدرة عل���ى التقويم فتكمن 
وراء مه���ارة تعين���ه عل���ى معرف���ة احلقائ���ق 
املوضوعي���ة واألراء الش���خصية والتأكد من 

صحة املعلومات.
مص���ادر  وتعي���ن  البح���ث  عل���ى  الق���درة   -4

املعلومات.
5- احلف���ظ واإلس���تذكار: ويتحق���ق هدفه 
من خالل الربط بن املواد املراد إس���تذكارها 
حبيث تس���تحضر بط���رق التداعي املنظم من 

خالل عمل ملخصات ومذكرات.
يف املدرسة مل تعطى املكتبة األهمية املطلوبة 
، مل تبنى العالقة بن الطالب والكتاب النظام 
التعليم���ي أصب���ح تعليمًا تلقيني���ًا واإلمتحان 

أداة لقياس التحصيل وليس اإلبداع.
خالصة القول هناك سؤال يطرح نفسه: 

قام���ت  الي���و  يوج���د صحيف���ة حملي���ة  ه���ل 
بإس���تطالع لل���رأي أو إجراء إس���تبيان ملعرفة 
أس���باب الع���زوف عن الق���راءة ؟ وما األس���باب 
الكامنة وراء العزوف عن القراءة؟ وهل هناك 

أزمة قراءة أم ال؟
  البع���ض ُيرج���ع ذل���ك إىل س���يطرة وس���ائل 
اإلعالم املس���موعة واملرئية ووسائل اإلتصال 
احلديث���ة مثل " اإلنرتنت" اليت أصبحت تقدم 
املعلوم���ة جاه���زة ب���دون احلاج���ة إىل اجلهد 

العقلي والفكري الذي ُيبدل عند القراءة.
والبع���ض األخ���ر ُيرجعه إىل تقصري األس���رة 
واملدرس���ة يف عدم غرس���هم لع���ادة القراءة يف 
نفوس النش���ئ من���ذ الصغر...وبالتالي يش���ب 
املتعلمون وهم ال يدرك���ون أهمية القراءة...

املتعلمن الذين س���رعان ما ينس���ون ما تلموه 
بعد خترجهم!!

ملاذا النقرأ؟!
الكتاب الصحفيون أنفسهم لألسف اليقرأون 

ما يكتبه زمالؤهم يف الصحف األخرى!!
طرابلس"مث���اًل"  لش���وارع  س���ريعة  وبنظ���رة 
ميكننا مالحظ���ة تزايد عدد املقاهي واملطاعم 
اليت تق���دم الوجب���ات الس���ريعة مبقابل  عدد 

املكتبات ودور الثقافة!!
ه���ل حنن أم���ام تطبيق عملي للمثل الش���عيب 

اللييب "عيب البطينة ..تستحي العوينة"

   أزمة  امُسها : القراءة !
مسرية العجيلي

...س���نة رابع���ة تدخله���ا ميادي���ن وه���ي 
حتاول أخذ حقها يف احلياة كصحيفة 
حرة مس���تقلة فتحت أبوابها لكل طيف 
ومش���رب ملتزمة اخالق وادبيات املهنة 
، وتال���ة أيضا حت���اول التنف���س صدورا 
م���ن ح���ن اىل ح���ن ) امللح���ق 8( مت���ى 
 ، واالمكاني���ات  الظ���روف  توف���رت  م���ا 
فميادي���ن امل���رأة ال���يت حن���اول رصدها 
حمليا وعربي���ا وعامليا ع���رب املوضوعات 
، واألراء ، وع���رض اجلهود ال���يت ُتبذل ، 
وإبراز القيادات الق���دوة والنموذج ، وأن 
نك���ون معه���ن يناضل���ن يف هكذا مش���هد 
في���ه اخلط���وات ألج���ل  ُترس���ُم  عص���ي 
الدميقراطي���ة وبناء دولة مدنية قائمة 
عل���ى اح���رتام ح���ق املواط���ن واملواطن���ة 
على ارض���ه وحتت مسائ���ه ، واليت حلم 
به���ا أف���راد جمتم���ع بأكمل���ه وه���و ما 
ننُشده اليوم بش���ق األنفس والعض عل 
النواج���د ، ولعل املس���ار السياس���ي الذي 
ُش���رع يف اس���تكماله عرب جلنة الس���تن 
وك���ذا   ، الب���الد  دس���تور  س���ُتعد  ال���يت 
إمت���ام انتخابات اجملال���س البلدية علها 
تكون الع���الج ملركزي���ة مقيتة أضرت 
بالب���الد والعب���اد عق���وداً ، وقريب���ا ن���رى 
جملس النواب الذي ُنع���ول على قيادته 
امُلفارقة ملعايِب  الدس���تورية  التشريعية 
وس���قطاٍت ارتكبها املؤمتر الوطي العام 
واحلكومتان ، ويف كل ذلك املسار علينا 
أن نضغ���ط كُمؤسس���ات مدنية وُنب 
وفاعلن باجتاه دور تضطلع به النس���اء 
كفاعالت ولس���ن ضحايا يف مشهد لن 
ينجح دميقراطيا إال بوقوف ومعاضدة 

طريف اجملتمع لبعضهما البعض .

كلمة تالة

فاطمة غندور

النساء كفاعالٍت 
ولسن ضحايا
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•م��ادام األم��ر كذل��ك فلنب��دأ س��رة العم��ل ...علها 
تكون منوذجا ملن يقتدي ..

 أثن���اء الغرب���ة ع���ن وط���ي ، أمضي���ت زمن���ا وأنا 
أعمل مع األمم املتحدة ، من 1975 حيث كنت 
مشاركة يف أول مؤمتر للمرأة كان يف )نريوبي 
(بصفيت املس���تقلة كمنظمة مدنية وذهبت مع 
جمموعة من الليبيات لنش���رح معارضتنا لنظام 
القذايف ، وبعدها بدأت اش���تغل بصفة استشارية 
مع العديد من املنظم���ات املدنية باألمم املتحدة 
بصفيت املس���تقلة وكنت ادرس وأش���تغل يف ان 
واح���د عندما ص���ارت الضربة ) حادث���ة زوجي ( 
وحبك���م كان ل���ي عالق���ات قوية م���ع منظمات 
كان���ت من الس���عودية ومنه���م د. عائش���ة املانع 
ال���يت كان���ت صديقة ل���ي ووقفت مع���ي منذ ان 
صارت حادثة اغتيال زوجي وقالت لي مستحيل 
ن���رتكك وكان���ت اعم���ال الق���ذايف االجرامي���ة 
حادث���ة عق���ب حادث���ة : روم���ا ، فيين���ا ، لن���دن ، 
القاه���رة ، فاقرتح���ت  ونصحت���ي أن ألتج���أ اىل 
الس���عودية وجئت مع اليونيس���ف وبدأ مشواري 
املهي يف الس���عودية ووصلت مشواري مع األمم 
املتح���دة وكن���ت حباجة اىل ان أخذ جواز س���فر 
من األم���م املتحدة فبعد حادث���ة االغتيال أوقف 
علينا اجل���واز اللييب وكان عندن���ا وثيقة جلوء 
سياس���ي أمريكية فقط وليس ج���وازا فحصلت 
ان عمل���ت  املتح���دة وكان  األم���م  عل���ى ج���واز 
لس���نتن م���ع اليونيس���ف ومل يعجب���ي ش���غلهم 
يغلب علي���ه البريوقراطي���ة واإلدارية وكان ان 
التحقت بربنامج اخلليج العربي لدعم منظمات 
األم���م املتحدة وقد تراس���ه األمري طالل بن عبد 
العزي���ز كان ه���و املبعوث اخلاص لليونيس���ف ، 
وقد أنش���أ ه���ذا الصن���دوق التمويلي واإلنس���اني 
ملس���اعدة النساء واألطفال يف العامل الثالث ، وقد 
طل���ب مي أن اعم���ل معه ، التحقت ب���ه يف إدارة 
امل���رأة والطفل ، وكان توجه���ي : األقربون أوىل 
باملع���روف نع���م التوجه اإلنس���اني مه���م ، عندنا 
أطف���ال ش���وارع ، عندن���ا أطف���ال عم���ال ، عندنا 

أطف���ال مدمنن ،عندن���ا فقر يف الع���امل العربي 
ومهمتن���ا ان نس���اند وُن���أزر اجلمعي���ات االهلي���ة 
يف الوط���ن العرب���ي ، وم���ن 1982 وب���ال مبالغة 
وبتواضع كبري بدأنا مش���وار دع���م منظمات يف 
جمتمعن���ا العربي ، وهي من أغنى التجارب اليت 
خضتها يف الوطن العربي واس���تفدت من الغرب 
الذي تقدم ألنه بنى مؤسسات وانا إمياني كبري 
بذلك ال نبي أفراد أو اش���خاص وإمنا نبي عمل 
مؤسس���ي الذي ال يبن���ى إال بالتخطيط وبالعلم 
وباملعرف���ة ، وبالبح���وث وبالدراس���ات وباحلك���م 
الرش���يد ، الش���فافية ، وم���ن هنا تنب���ع فكرة زرع 
ب���ذور الفكر الدميقراطي وقلت يف نفس���ي علي 
العمل والتأسيس كيف حنافظ على املؤسسات 
وألنن���ا كنا جه���ة متويل ومنول مش���اريع ل� 17 
منظم���ة م���ن منظمات األم���م املتحدة من أس���يا 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية ، أنا اس���تثمرت هذه 
الشراكة املالية مع هذه األطراف كي أتي بهم 
لي���ؤازروا  املنطقة العربية فانطلقنا لتأس���يس : 
اجمللس العربي للطفولة والتنمية ،ومازال قائم 
بع���د 20 س���نة ، أسس���نا مركز التنمي���ة للمراة 

العربي���ة ،أسس���نا الش���بكة العربي���ة للمنظمات 
االهلية ، مش���اريع ال حصر هلا يف جمال اإلعاقة 
واالحتياج���ات اخلاص���ة ،أسس���نا بن���وك الفقراء 
،أسس���نا اجلامع���ة العربي���ة املفتوح���ة ، اسس���نا 
املش���روع العربي للنه���وض باألس���رة باجلامعة 

العربية .
بالدول  حيي��ط  ال��ذي  الكب��ر  الس��ياج  ان  •املش��كلة 
العربي��ة ه��و س��ياج الفس��اد وس��ياج س��يطرة أجيال 

جتلس على كراسي الوزارات
ال���دول العربي���ة بأمجعها يف خططه���ا التنموية 
أثبت���ت فش���لها وكوارثه���ا وهو م���ا أدى اىل هذا 
االنفجار يف الربيع العربي ولكي أكون منصفة 
انا أرى حقيقة ورغم الضعف املؤسسي أرى دول 
اخللي���ج اس���تثمرت الكث���ري م���ن امل���ال يف قضايا 
التعلي���م ،التعليم العالي واجلامع���ات ، الصحة ، 
التدريب ، التأهيل ، ويف قضايا املشاريع الصغرى 
،ويف املشاريع االقتصادية ، ولكن من الدول اليت 
انطلق���ت مدني���ا وتنموي���ا ولي���س لديه���ا النفط 
وبالنس���بة ل���ي كان���ت األردن ، واملغرب نس���بيا، 
ولبن���ان ، وتون���س جتربتها يف احلق���ل التنموي 

جيدة ،واملش���كلة ان الس���ياج الكبري الذي حييط 
بالدول العربية هو سياج الفساد وسياج سيطرة 
أجي���ال جتلس عل كراس���ي الوزارات لعش���رين 
س���نة وثالثن وأربع���ن وال تتزحزح ، رغم ذلك 
اعت���رب الدول اليت ذكرتها كانوا أوفر حظا منا 
يف األربعن سنة األخرية ، سأعود اىل موضوعي 
عندما اسس���نا تلك املؤسس���ات كان���ت الطريقة 
تعتم���د مب���دأ : أنا أم���رأه أؤم���ن باالنفت���اح على 
العامل  ،أؤمن بضرورة االس���تفادة من املش���اريع 
الناجحة أؤمن بالتخطي���ط العلمي أؤمن بعدم 
اإلس���راع يف تأس���يس أي مؤسس���ة جملرد إش���هار 
اس���م ش���خص ألنك ذلك حمك���وم باالنهيار من 
مب���دأه ،والي���وم مع م���ا حيصل يف الع���امل وحنن 
م���ن يق���ول ان ليبي���ا حمظوظة فق���ط على من 
جيلس على الكرسي أن يس���تخدم عقله ويتجه 
بالق���راءة واالط���الع ،والتخطي���ط  ، وأس���تغرب 
اليوم كمث���ال ولدينا جملس وط���ي ويف اعلى 
س���لطة تشريعية ليس���ت لديه الئحة تنفيذية ، 
وحكى ل���ي أصدقاء حول حماض���ر االجتماعات 
والتقاري���ر كيف ُتكت���ب وكيف مُتل���ى عليهم 

04
شيء من سرية فريدة العالقي

مشوار األربعني عاما .. نضاال سياسيا ومدنيا ...

 فاطمة غندور

        فري���دة العالق���ي امُلناضل���ة الليبية.. مش���وارها امُلثابر والرصن وما أكل س���ي 
عمره���ا .. قضت���ُه غربة عن الوطن ، ولكن الغربة أمثرت س���نوات طويلة من العناء 
والعمل واخلربة ...أن تكون لألخرين  إنس���انا حامال ُحلم أن تقارب وطنك يوما ما 

لتعطيه ما يستحق وما متلك ...وإن طال أمد االنتظار لكنه اليوم وقد حتقق ..
وثقت فري���دة العالقي عرب ميادين وس���ؤاهلا امُلفتتح عن البداي���ات وقرار اهلجرة 
وحماول���ة اغتيال الزوج ورفيق االغ���رتاب ، واملالحقة والتهدي���د ، واحلرمان من 
العودة للديار، واحتضان طفلتها األوىل اليت تركتها لوالدتها وخوف الفقد يعصر 
قلبها...لكنها طلبت أن ال ُتنشر تلك السرية حتى ال ُينظر إليها ويف هكذا مرحلة أنها 
تريد صك براءة وش���هادة اعرتاف بالنضال ...وحينما أعيتنا احليلة إلقناعها أن ليس 
ال���كل من خيلط األمور ويقيس���ها مبقي���اس ُخلقه ...أحلت واص���رت أكثر لتأجيل 

السرية الذاتية اىل حن ...

- خاص – ميادين 
البلدية  االن��ت��خ��اب��ات  أج���واء  تتواصل 
بليبيا مع بدء فتح األبواب النتخابات 
ال����ن����واب ، وق�����د ان���رط���ت  جم���ل���س 
السيدات على مستوى البالد كناخبات 
، وكُمرتشحات لالنتخابات البلدية ، 

البلدية  حيث خص قانون االنتخابات 
فئات  ضمن  مبقعد  امل��رأة   ) احمللية   (
، واجمل��ل��س  املُ���رتش���ح���ن ك���أع���ض���اء 
ال��ب��ل��دي م��ك��ون م��ن : مخ��س��ة أع��ض��اء 
الفئة العامة اليت بإمكان املرأة الرتشح 
الثوار  ومقعد   ، للنساء   ومقعد   ، فيها 
جممل  ليصبح   ، اإلع��اق��ة  ذوي  م��ن 

أعضاء اجمللس سبعة أعضاء . 
أعضاء  انتخابات  يف  امل��رأة  مشاركة 
اجملالس البلدية املقبلة كما أظهرت 
أورده  ما  وحسب  األولية  اإلحصاءات 
النتخابات  اإلع��الم��ي  املكتب  م��س��ؤل 
اجمل��ال��س ال��ب��ل��دي��ة حم��م��د ال��ع��ل��وان��ي 
ناخبة  أل���ف   95 ي��ق��ارب  م��ا  س��ج��ل��ت 
عدد  ك��ان  فيما   ، ليبيا  مستوى  على 
املرتشحات ) 64 أمرأة ( يف تسعة عشر 

بلدية. 
وق����د ط���رح���ت ال���ن���س���اء املُ���رتش���ح���ات 
واخل��اص   ، مُلدنهن  العام  برناجمهن 

جمتمعها  يف  امل���رأة  حضور  لتقوية   ،
متاحة  الفرصة  أن  ورغ���م   ، احمل��ل��ي  
املستقل،  بكيانها  املرشحة  تظهر  ألن 
ول��ي��س خ��ل��ف ق��ائ��م��ة وب��رن��اجم��ه��ا، 
واإلع��الم��ي  ال��دع��ائ��ي  النشاط  أن  إال 
ج����اء ض��ع��ي��ف��ا وب��اه��ت��ا ، ف��ه��ن��اك من 
من  خ��وف��ًا  ص��ورت��ه��ا  وض��ع  استبعدت 
ت��ش��وي��ه��ه��ا أو إزال��ت��ه��ا ،ف��ي��م��ا ع��ق��دت 
بعض  من النساء املرتشحات اللقاءات 
الناخبات  م��ع  وامل��ن��اظ��رات  وال��ن��دوات 
وال���ن���اخ���ب���ن ل���ع���رض ب��رن��اجم��ه��ن 
وعلها   ، األهالي  أسئلة  أن  ولإلجابة 
للمطالبة  ومستقبلية  فاعلة  ب���وادر 
فاحلمالت  هل���ا,  وال��ت��ص��وي��ت  بالثقة 
إقليميا  غرضها  كان  أيا  االنتخابية 
ال��وع��ي  لنشر  م��ي��دان  ه��ي  وط��ن��ي��ا  أو 

امل���رأة يف  م��ش��ارك��ة  أهمية  ح��ول 
وُتظهر  وك��م��ا  اجملتمع,  ق��ي��ادة 

الفعاليات اإلعالمية القدرات 
للمرشحات،  ال��ف��ردي��ة 

وم����س����ت����وي����ات����ه����ن 
ال������ع������ل������م������ي������ة 
وامل�����ع�����رف�����ي�����ة 
وم����ه����ارات����ه����ن 

ال���ش���خ���ص���ي���ة يف 
والتخطيط  األدارة 

وال��ت��أث��ري    ، احمل���ل���ي 
املُ���رش���ح���ة عند  ال����ذي حت��دث��ه 
وم��ن مرتشحات   ، احمل��ل��ي  مج��ه��وره��ا 
مدينة زوارة واليت تنافست على مقعد 
ن��س��اء مرتشحات  ال��ن��س��اء م��ع مخ��س 
و م��ن خ��اض��ت ال��ت��ج��رب��ة اإلع��الم��ي��ة 
ع��ق��ب ال���ث���ورة م��ب��اش��رة ف���دوى حلب 
االنتخابي  برناجمها  يف  وضعت  اليت 
يف  امل��رأة  بشؤون  يتعلق  ملا  مقرتحاتها 
جملسها : - كاالرتقاء بواقع املرأة يف 
واألنشطة  اخلدمات  لتقديم  املدينة 
اجمل��االت  كافة  يف  واألس���رة  للمرأة 
لتمكينها  وتوعية  وتثقيف  تعليم  من 
وتوفري  اجملتمع  يف  دوره��ا  تفعيل  و   ،
الدعم الالزم لبناء نادي خاص بالنساء 
يشمل اجملاالت الثقافية واالجتماعية 

والرياضية .
للتقنية  ال��واح��ة  مؤسسة  مديرة  أم��ا 
مدينة  ع��ن  املُ��رتش��ح��ة  م���ازن  عائشة 
سبها فقد أكدت لنا أن سبب ترشحها 
الرئيسي للمجلس )ومل يكن للمؤمتر 
البلدي  الستن( الن اجمللس  أو جلنة 
،والن  ال���وط���ي  ال��ع��م��ل  أس�����اس  ه���و 
ال���يت ستكون  ال��ب��ل��دي��ة ه��ي  اجمل��ال��س 
مدينة  يف  العملية  الوطن،وخبربتي 
سبها وجدت نفسي قادرة على التعامل 
مع اجلميع على مسافة واحدة..ولكي 
دولة  لبنات  من  لبنة  بناء  يف  أساهم 
برناجمها  وح����ول  اجل���دي���دة،  ليبيا 
قضايا  م��ن  عليه  ال��وق��وف  ترغب  وم��ا 
اق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي خت��ص امل��رأة 
للمرأة  سبق   : عائشة  األستاذة  قالت 
إجن���اح  يف  س��اه��م��ت  ان   اجل���ن���وب  يف 

قادرة  ...وهي  اجمليدة  17فرباير  ثورة 
ع��ل��ى امل��ض��ي ق��دم��ا يف اس��ت��ك��م��ال ه��ذا 
املشوار باملشاركة يف االنتخابات حنو 
اما   . احلقيقية  الدميقراطية  حتقيق 

م����ا س���أق���دم���ه فيما خيص 
ل���ل���م���رأة 

١/ ف��ه��و   -  :
دع��م 

مقرات  بتوفري  النسائية  اجلمعيات 
اخلاصة  التثقيفية  هلا.2-/احلمالت 
بشؤون املرأة - 3/توعية املرأة بأهمية 
ال��ت��ط��وع��ي وامل��س��اه��م��ة بشكل  ال��ع��م��ل 
/  4- السلبية  على  للقضاء  إجي��اب��ي 

الالتي  للمؤهالت  عمل  فرص  توفري 
مل يتمكن من االنراط يف مؤسسات 
الدولة 5- /تشجيع املرأة على أهمية 
جتربيت  خ��الل  م��ن  اخل���اص  القطاع 
املاضين5/ ال��ع��ق��دي��ن  م����دى  ع��ل��ى 

إي���ص���ال ص����وت امل�����رأة م���ن اجل��ن��وب 
يف  مشاركتها  ب��ع��دم  ُهمشت  وال���يت 
احمللية  واحملافل  والندوات  املؤمترات 
مشرفة  ص��ورة  والدولية6/إلعطاء 
ان  بإمكانها  اليت  املرأة يف اجلنوب  عن 
مستوى  على  القيادية  املناصب  تتقلد 

الدولة الليبية. 

دميقراطيًا وألول مرة يف تاريخ ليبيا : 

ُمرشحات يف اجملالس البلدية
قياديات اجملموعة 

االستشارية  بهيئة األمم 
املتحدة لشؤون املرأة 

يقرتحن جدول اعمال 
بكني 2015

 يف إط���ار االس���تعداد اىل االحتف���ال بالذكرى العش���رين 
ألعالن وثيقة بكن 2015، ، دعت اجملموعة االستشارية 
العاملي���ة للمجتم���ع املدن���ي لألمم املتح���دة لش���ؤون املرأة 
منظمات اجملتمع املدني والزعماء السياسين واحلكومات 
ومجي���ع املواطنن اىل وضع املس���اواة بن اجلنس���ن هدفا 
قائما مس���تقال بذاته ويف صميم ج���دول األعمال اجلديد 
لع���ام 2015 ، وب���أن يت���م ذل���ك من خ���الل اس���رتاتيجيات 
جديدة من ش���أنها اإلس���راع من تقدم النساء والفتيات عن 
طريق حتويل منوذج املرأة من منوذج الضحية اىل منوذج 
امل���رأة الفعال���ة القادرة جنبا اىل جنب م���ع الرجل ، وبذلك 
يتحول النقاش يف املساواة بن اجلنسن وحقوق املرأة اىل 
طموح للجمي���ع ، و جيري تعزيز فكرة حتديد أطار عمل 
جدي���د للتنمي���ة يف الع���امل يتضمن االس���تماع اىل أصوات 
الفتيات الصغريات والصبية وأصوات الرجال وأشارت اىل 
أن���ه رغم الكثري من التقدم احمُلرز خالل الس���نوات املاضية 
وم���ع دخ���ول االلفية اجلدي���دة ، لك���ن التحدي���ات التزال 
قائم���ة ، فالعدي���د من النس���اء والفتيات مازل���ن يتعرضن 
ومجي���ع  القوان���ن  يف  العنصري���ة  ،وللتفرق���ة  للعن���ف 
املمارس���ات يف بالده���ن ، كما أن وصول املرأة اىل وس���ائل 
االعالم واس���تمرار وجود أش���كال التفرق���ة النمطية على 
أس���اس اجلنس يف األعالم واحد من التحديات املطروحة 
على الرغم من التقدم يف تكنولوجيا االتصاالت واألعالم .

وكان م���ن مجل���ة م���ا طرحن���ه كاستش���اريات يف هيئة 
شؤون املرأة : - 

حتدي���د حص���ص ملش���اركة امل���رأة مش���اركة متس���اوية 
ومتثيله���ا يف املؤسس���ات السياس���ية مب���ا يف ذل���ك األحزاب 
السياس���ية ففي تقدير عاملي ملشاركة النساء يف الربملانات 
ُوجد أن امرأة واحدة بن كل مخس���ة من أعضاء الربملان 
، وأن أع���داداً قليلة من األحزاب ترتأس���ها س���يدات ، ونظرا 
لتفاق���م م���ا مُتثل���ُه  النس���اء م���ن أمجال���ي نس���بة الفقراء 
800 مليون  %70 عل���ى مس���توى الع���امل ، وأكثر م���ن 
أم���رأة حمرومة م���ن الدخول يف س���وق العم���ل.  فإنه من 
الض���روري  أدم���اج امل���رأة يف األقتص���اد الرمس���ي وتعزيز 
مبادرتها الريادية ، كما اقرتحن أن جيري التأكيد على 
مشاركة املرأة يف القضايا والعمليات السلمية واألمنية ، 

واملشاركة يف عملية منع الصراعات وبناء السالم . 
االستش���اريات هن نب���ة من الناش���طات الفاع���الت على 
مس���توى ق���ارات العامل م���ن:  مص���ر ، املغ���رب ، الصومال ، 
فرنس���ا ، أمريكا ، تركيا ، بريو، نيكارجوا ، جنوب أفريقيا 
، االرجنت���ن ، الباكس���تان ، اس���بانيا ، وق���د ختمن بيانهن 
من نيوي���ورك بدعوة منظم���ات اجملتمع املدن���ي بضرورة 
االضطالع باملش���اركة يف املش���اورات الدولي���ة والوطنية 

فوزية بريونواألقليمية  لوثيقة بكن 20 + ) 2015 (. عمرو موسى عائشة املانع

فدوى حلب  : 
سأدعو اىل نادي 

خاص للنساء 
ملمارسة نشاطتهن 

االجتماعية 
والرياضية والثقافية

عائشة مازن  : 
اجمللس البلدي هو 

أساس العمل الوطين 
، وسأعمل على 

تشجيع نساء اجلنوب 
للرتشح للمناصب 

القيادية
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، والتوثي���ق مه���م ج���دا لي���س  ُتق���رأ  وكي���ف 
لديه���م إال التس���جيل ورمبا هذا الش���يء اجليد 
، يف جترب���يت املدني���ة تعلمت أش���ياء كثرية يف 
التأس���يس ، ورغم اني اشتغلت يف العامل العربي 
ويف الس���عودية حتديدا ولك���ي تعلمت وتدربت 
وارتبط���ت مبنظمات دولية كثرية جدا ،حبكم 
أنن���ا منول األم���م املتح���دة دوليا ، وق���د تعلمت 
م���ن التجربة االس���يوية والتجرب���ة االفريقية 
والتجرب���ة االس���يوية بالنس���بة للم���رأة جي���ب 
ان نس���تفيد منه���ا ،خاصة وأنها دول إس���المية 
متكن���ت فيه���ا النس���اء م���ن الوص���ول بدليل ان 
اربع نس���اء ) وقلت ذلك لش���رودر عندما التقينا 
يف مؤمت���ر اقتصادي جب���دة بالس���عودية ، قلت 
له كيف لك���م بعد 50 س���نة يف أملانيا أوصلتم 
م���ريكل لرئاس���ة وزراء بينم���ا متكن���ا حنن يف 
الع���الم اإلس���المي م���ن ان نوص���ل أربع نس���اء 
بنغالدي���ش  تركي���ا  وزراء  رئيس���ات  ملراك���ز 
اندونيس���يا الباكس���تان ،وقد انتخبهن مالين 
الفق���راء الذي���ن مل ينظروا هلن كنس���اء وإمنا 
كشخصيات سياس���ية وطنية سوف ختدمهم 
سوف تنتشلهم من الفقر تبي هلم املسكن توفر 
العم���ل ألبنائهم وهكذا واحلقيقة كنت كلما 
رأيت جتربة اس���تفيد منها ، وكان ان أسس���ت 
مؤسس���ة بالتعاون مع زمالئي ومع رؤسائي يف 
العمل منظمة عاملية وعمرها االن ثالثن سنة 
برئاس���ة امللكة ) س���ليفيا ( ملكة السويد لوقاية 
الش���باب واألطف���ال م���ن املخ���درات وش���خصيا 
عل���ى  مؤسس���ة  تأس���يس  يف  أش���ارك  كلم���ا 
املس���توى العاملي أعمل على مطابقة التأس���يس 
عل���ى املس���توى العربي وكان هن���اك فرع هلذه 
املؤسسة امسها مؤسسة )منتل ( العربية لوقاية 
الش���باب واألطف���ال من املخ���درات ، منذ مثانية 
س���نوات وقد اسس���ناها يف لبن���ان ، وكانت اخر 
مؤسسة شاركت يف تأسيس���ها قبل ان استقيل 
وأرجع اىل ليبيا وقد مس���كت ادارتها التنفيذية 
ومن عادتي عندما أؤس���س أي منظمة ال أبقى 
فيها كمديرة أو موظف���ة بإدارتها بل أتركها 
ملن يضطلع باملس���ؤلية فيها وأجته اىل تأسيس 
عم���ل آخ���ر ، وحلم���ي االن بع���د نكب���ة ونكس���ة 
املخ���درات يف ليبي���ا أن نفع���ل ونرب���ط أداء تلك 

املنظمة للعمل والعالج هنا ، 
يف اآلون���ة األخ���رية وقب���ل أن أرج���ع اىل ليبي���ا 
كنت أعم���ل على ان حيض���ر الليبين لدورات 
تدريبي���ة يف اخل���ارج ومنه���ا جمموع���ة اللق���اء 
الوط���ي ، وقد جئ���ت بهم اىل لبنان  واس���تفادوا 
م���ن التدريب واحلم���د هلل فالليبيون رغم كل 
قساوة الوضع الذي كانوا فيه فإنهم يتميزون 
عندم���ا يصبحون باخل���ارج ، وأتذك���ر مؤمتر 
حق���وق األنس���ان يف فين���ا بالنمس���ا وق���د أخذنا 
جمموع���ة من األطفال العرب وق���د راهنا على 
أن النظام الرتب���وي املعيب قد يلقي بكل ظالله 
فيه���م لكنهم اس���تطاعوا أن يظهروا أحس���ن ما 

عندهم ولعلها اجلينات العربية ...
•ال أتذك��ر وقد مر يوم يف حياتي والربعني س��نة إال 
وأنا ارجو وأدعو ربي أن اعود وأرجع ألعيش يف بلدي 
ليبي��ا وكان لدي إحس��اس اليت��م يف املهجر رغم كل 

احملبة الغامرة
كن���ت دائم���ا رفق���ة صديقاتي من الس���عودية 
وعندم���ا ُيعرفن بأنفس���هن كنت دائم���ا ) انط 
فيه���ن ( وأق���ول ان���ا ليبي���ة ط���وال عم���ري وال 
أتذك���ر وم���ر ي���وم يف حيات���ي والربعن س���نة 
وأن���ا ارجو وأدع���و ربي أن اع���ود وأرجع ألعيش 

يف بل���دي ليبي���ا وكان لدي إحس���اس اليتم يف 
املهج���ر رغ���م كل احملب���ة ال���يت غمرون���ي بها 
األصدق���اء أينما حللت ، جتربيت يف الس���عودية 
مث���ال كانت جترب���ة رائعة كن���ت حمظوظة 
مبجيئي للس���عودية ) وقد ترافق���ت يف انتقالي 
من أمريكا اىل الس���عودية م���ع د. فوزية بريون 
وكذل���ك املرحومة صديقة عرييب وكلتاهما 
خلدت���ا امسيهم���ا يف اجلامع���ة الس���عودية  ولن 
أنسى الدكتور جممود تارسن وأيضا أطباءنا 
يف السعودية وقد ترأسوا أقساما يف مستشفياتها 
( هن���اك حضنون���ي وأحبون���ي وبادلتهم احملبة 
والتقدي���ر هناك ، عرفت أقوى نس���اء العرب يف 

السعودية .
•مل أختي��ل يوم��ا ما أن��ه س��تكون هناك ث��ورة على 
القذايف أبدا أبدا ولي أس��بابي ،وأنا فريدة من كربت 

ومرضت ويأست
ي���وم الثورة كنت يف لبن���ان ، وتابعت أول بأول 
كل م���ا جرى وأعل���ن عنه يف مواق���ع التواصل 
األجتماع���ي ، كان عندي صداقات عديدة جدا 
يف تون���س ، وأيض���ا صداق���ات ممت���دة يف مصر 
وقدمي���ة ألنن���ا عندما أسس���نا اجملل���س العربي 
للطفول���ة وقد ادرته خلمس س���نوات متواصلة 
، والش���بكة العربية للمنظمات األهلية ،وكنت 
االمين���ة العامة بها لس���نوات ، وكنت أيضا من 
خالل مكتب���ة اإلس���كندرية ألتقي مع أس���اتذة 
من ليبي���ا د. أم العز الفارس���ي ،د. مجعة عتيقة 
وللحقيق���ة   ، وطني���ن  ُمعاركي���ن  ،وكان���ا 
كان���وا جريئن حتى عند رجوعه���م اىل ليبيا ، 
كنت ناش���طة سياس���يا محلت دعوى األصالح 
السياس���ي وال أخفي���ك عندم���ا داخلت���ي حالة 
الي���أس واإلحباط من س���قوط النظام ، محلت 
دع���وى األصالح م���ع مش���هد عذاب���ات الليبين 
يف الداخ���ل وال أك���ذب علي���ك إذا م���ا قلت لك 
مل أختي���ل يوم���ا م���ا أن���ه س���تكون هن���اك ثورة 
عل���ى القذايف أب���دا ابد ،وأنا فري���دة من كربت 

ومرض���ت ويأس���ت بع���د نض���ال وتع���ب عملن���ا 
وتوقفن���ا حت���ى أن املعارض���ة السياس���ية دخلت 
فيها أجندات و دخلت فيها ُمزايدات ودخل فيها 
مال ودخ���ل فيها اس���تقطاب ودخل فيها فس���اد 
، وأمتن���ى ان أتف���رغ يوما م���ا لكتابة جتربيت يف 
املعارض���ة الليبيي���ة ،وان���ا اليوم ُأمح���ل النخبة 
السياسية  املعارضة مسؤليتها ، وثقافة االقصاء 
املؤسس���ة  نبه���ا  ط���ال  واإلبع���اد  والتهمي���ش 
..عندما أنطلق���ت الثورة يف تون���س بدأ ينتابي 
ش���عور وأس���ئلة هل من املعقول ه���ل من املمكن  
؟ إس���تحالة أن حيصل لدينا ما جرى يف تونس 
؟ حن���ن االن مثل الس���ندويتش يف الوس���ط وأنا 
أؤمن أن ليبيا ليست يف معزل فمنذ جميء عبد 
الناص���ر بثورته أمتدت الث���ورات يف دول عربية 
ج���ارة ، 1969، 1971، 1972 ، يف س���وريا ،يف 
العراق ، يف الس���ودان،يف ليبيا يف اليمن ، حدثت 
تلك الثورات بذلك النس���ق التتابعي ، بالنس���بة 
ل���ي ومن كثرة املال ولعبته يف ليبيا وس���يطرة 
أدوات النظ���ام اجلهنمية وق���د أنهكت املعارضة 
السياس���ية ،وباعون���ا الع���رب والغ���رب ،حيث ال 
سند داخلي أو خارجي ،كنا ُمذبذبن ونفوسنا 
حائرة ،وعندما خ���رج البيان بالدعوة للثورة يف 
ليبيا عرب مواقع التواص���ل وقبلها كنت أرصد 
مظاه���رات األمه���ات أم���ام احملكم���ة يف بنغازي 
كل ي���وم س���بت وكن���ت معجبة بق���وة أولئك 
األمهات ومس���تغربة يف نف���س الوقت كيف أن 
الق���ذايف مل يعمل على قمع تل���ك املظاهرة وقد 
اس���تمرت لف���رتة والتفس���ري لذلك ان مش���روع 
س���يف اإلس���الم قد فتح األبواب للتنفيس ليس 
إال ، وأع���ود أليام ثورتنا األوىل فيوم 14 فرباير 
ليلة ب���دء املواجه���ات ، ثم املظاه���رات احتجاجا 
عل���ى اعتقال فتحي تربل ، وأعتقد منذ ش���باب 
بنغ���ازي أنزل���وا العلم م���ن فوق مبنى الس���فارة 
اإليطالي���ة 2006 ،ب���دأت تع���ود ال���روح ألحياء 
من���اخ املعارضة بالداخل ، حي���ث باخلارج كان 

ع���ام 2005 املب���ادرة اخلتامية و اخ���ر لقاء ضم 
أطياف املعارضة .

•أتذك��ر جاءن��ي تليف��ون بالليل  ي��وم 15 فرباير ، 
وكن��ت أن��ا بلبنان مبؤمتر ، وقد انش��غلت ج��دا به ، 

ملؤسسة أترأسها ، وقال لي :
 ي���ا فري���دة هن���اك أم���ر بليبي���ا ب���دأت ب���وادره 
واحتمال كبري تتس���ع دائرت���ه ) احتمال كبري 
تتول���ع ( تلك الليلة بكي���ت ، بكيت كما مل أبِك 
م���ن قب���ل ،وانتاب���ي ش���عور بالرعب ب���أي حال 
س���تصري ليبيا والق���ذايف س���يبدي طغوته جتاه 
شعبنا القتل واحملو للش���باب الذين سيتحمسوا 
للث���ورة وفاض الكي���ل بهم ، ثم قلت اس���تحالة 
فرباي���ر   22 ي���وم  وكان   ، ذل���ك  حيص���ل  أن 
حترك���ُت ) ومل أك���ن وح���دي ( وجمموع���ة 
م���ن الليبين انطلقنا وأسس���نا التجمع الوطي 
للم���رأة الليبي���ة ما يقارب ألف أم���رأة ليبية يف 
اخل���ارج من دول متعددة ، وأعددنا البيان األول 
، وبدأنا  7 مارس  23-24 فرباير ثم أعلناه يف 
ننطل���ق ألغلب عواص���م الع���امل وكان توجهنا 
األول للربملانات ، كنا ألكثر من مخس مرات 
بالربمل���ان األوروب���ي ، ث���م : الربمل���ان اإليطالي ، 
الربملان الفرنس���ي ، الكوجنرس األمريكي ،زرنا 
التجمعات الليبية يف دول عديدة وكان اكرب 
ِمع ليبييات،  مؤمتر لنا يف مصر ودبي وكنا جُنَ
االن بدني يقش���عر وأنا أتذك���ر تلك الرحالت 
اليت مل تتوقف العامل العربي والغربي وأمريكا 
...كن���ا نطل���ب م���ن كل جالية ليبية اس���تالم 
خارط���ة طري���ق توافقن���ا علي���ه ونق���ول هل���ن 
تصرفن وأضفن أبرزوا صوت املرأة ، واملعارضة 
الوطنية ، والش���خصيات الفاعلة ، وألنه جاءت 
ف���رتة كنا خائف���ن جدا فالغرب قب���ل ان يقرر 
)النيت���و( املش���اركة كان���وا مرتددي���ن ، فه���ل 
س���يجري الش���باب يف الصحراء حفاة عراة ! هل 
الليبيي���ون قادري���ن على اجن���از ثورتهم أصال ؟ 
كان علينا ان نضغط ونؤثر ذهبنا للسياسين 
وذهبنا للجامعات واىل املنظمات املدنية توجهنا 
اىل وس���ائل األعالم كانت اجله���ود اجلماعية 
كب���رية كب���رية ..واتذك���ر يف املرحلة األوىل 
كانت معي وتواصلت مع د. فوزية بريون ومع 
د. ناجية الس���يد ،وتواصلت مع صديقة عزيزة 
طبيبة ليبية  يف لن���دن والكثريات من الرائعات 
يف فرنس���ا يف فين���ا يف سويس���را ، يف إيطالي���ا ، 
وكان���ت مع���ي رفيقة يف مش���وار النض���ال أيام 
الث���ورة حتى انها رافقتا يف رحالت الطريان هي 
شابة إيطالية امسها ) بيي ديتا أودوا( ملدة سنة 
وق���د أوقفت عمله���ا وكانت ش���ريكيت يف كل 
خط���وة عملته���ا نتحرك مع���ا وم���ن مصروفنا 
اخل���اص حيث مل نطل���ب من احد ش���يء ، ومن 
اجل ليبيا يهون كل ش���يء ،ومجيلها على ليبيا 
ال ُينس���ى ،حت���ى أني فك���رت يف توثيق جتربتها 
مع���ي وأيض���ا دعوته���ا اىل ليبي���ا لتكرميها على 
موقفه���ا الش���جاع م���ن القضي���ة الليبي���ة وهي 
باملناس���بة عمل���ت يف ليبي���ا س���ابقا يف ش���ركة 
أمري���كان  DE وقد امساها من عملوا معها من 
الليبين ) مربوكة ( وهي تعش���ق ليبيا وحتب 

الليبين.
•وكلنا يعرف ان املرض واألفة العربية :  الش��خصنة 
واألن��ا املتضخم��ة ، والربوز ، هي من تس��ود وهذا ما 
ُيفش��لنا يف أعمالنا ،حنن بدون الكل ويد اجلماعة 

مل نكن لننجز شيئا
تواصلت أيضا مع إخوتي من الليبين تواصلت 
م���ع حممود مش���ام ، حممود جربي���ل، تواصلت 

أمتن��ى ان أتفرغ يوما ما لكتاب��ة جتربيت يف املعارضة الليبي��ة، وأنا اليوم 
ُأمحل النخبة السياسية  امُلعارضة مسؤليتها

يعان���ي الكثري من زي���ادة الوزن وخاصة النس���اء ، 
ويتح���دث اجلميع عن الرجييم وطرقه املختلفة 
فيتبع كل شخص نوع خاص يتماشى مع منط 
حيات���ه ، يف األون���ة األخرية بدأ البع���ض يتحدث 
ع���ن رجييم املاء ال���ذي أنا ش���خصيًا أعتربه نظام 
ختفيف ال���وزن املثالي وكنت أنص���ح به املرضى 
لدي وتكون النتائ���ج جد مرضية ، لكني حلظت 
أن إنتش���ار املعلوم���ات من مص���ادر خمتلفة وعن 
طريق وسائل اإلعالم املختلفة وخاصة اإلنرتنت 
سبب الكثري من اخللط فالبعض يعتقد إن كثر 
كمي���ة املاء ه���ي الس���ر والبعض يظنه���ا يف عدد 
امل���رات وإختالفات أخرى ، ببس���اطة هذا الرجيم 
" رجيم امل���اء" يعرف أيضًا برجيم امل���اء البارد وهو 
أكث���ر أن���واع الرجيي���م العلمي���ة س���هولة فهو ال 
يعتمد عل���ى الرياضة أو تقليل الوجبات الغذائية 
)م���ع إن���ي أنص���ح اجلمي���ع مبمارس���ة الرياضة 
وتنظيم الغذاء ألهمية األمرين للصحة العامة(.

فكرة الرجييم تعتمد علي شرب املاء البارد فيقوم 
اجلس���م مبعادلة درجة ح���رارة هذا امل���اء بدرجة 
ح���رارة اجلس���م "37درج���ة مئوية" وحيت���اج هذا 
االم���ر للطاق���ة مبعنى حرق املزيد من الس���عرات 
احلراري���ة وبالتالي نقص ال���وزن وكلما كانت 
درجة ح���رارة املاء أبرد حيتاج اجلس���م لس���عرات 
أكثر، كذلك شرب املاء يسبب الشعور باالمتالء 
وبالتالي نتخلص من الش���عور النفس���ي باجلوع ، 
وللم���اء فوائ���د للجس���م تف���وق الرجيي���م منه���ا 
ختليص اجلس���م من الس���موم بتنش���يط وظائف 
الكلى ، ونظارة البش���رة خاصة الوجه عن طريق 

تنشيط الدورة الدموية .
ولكي ينجح معنا هذا النظام التخسيس���ي ونشعر 

بالرض���ا البد من تطبيق���ه بالطريقة الصحيحة 
وإتباع قواعد معينة تتمثل يف األتي :

-أواًل اإلنتب���اه أن تك���ون درج���ة ح���رارة امل���اء هي 
املطلوب���ة فال تكون منخفضة جداً حبيث تس���بب 
تف���ي  ف���ال  تك���ون مرتفع���ة  للجس���م وال  ض���رر 
بالغرض والدرجة الفضلى هي 10 درجة مئوية.

-ليعط���ي الرجييم نتيجة جي���دة من األفضل أن 
يرافق بنظام غذائي متوازن ولياقة بدنية.

-احملافظ���ة عل���ى ش���رب كأس���ن م���اء قب���ل 40 
دقيقة من كل وجبة.

-البد أن ال تقل كمية املاء يوميًا عن لرت ونصف 
.

-عدم شرب املاء أثناء تناول الطعام .
-عدم اإلفراط يف شرب املاء إستعجااًل للنتائج .

إتباع التعليمات سيبهرك بالنتيجة فلكي يوصل 
اجلس���م املاء بدرجة حرارة الغرفة لدرجة حرارة 
اجلس���م حيتاج 12 سعر حراري ، ولك أن حتسب 
الده���ون احملروق���ة  بالتال���ي  الس���عرات  كمي���ة 
ع���ن طري���ق رجييم املاء الب���ارد ، هذا ع���دا إن هذا 
الرجيي���م أعط���ى نتائج رائعة يف ح���االت الصداع 
النصف���ي وحاالت القرحة واإلمس���اك وفقر الدم 
وإرتفاع ضغظ الدم واملسالك البولية واألمراض 
اليت هلا صلة  باحلنجرة واألذن والعن وكذلك 
فهو يس���اعد على تنظيم الدورة الشهرية للنساء 

وخاصة فوق عمر األربعن .
تنب���ه طيب : ه���ذا الرجييم يصلح ملرضى الس���كر 
وضغ���ط الدم وأمراض القلب ش���رط أن ال تزيد 
كمية املاء عن لرت ونصف يوميًا وأن ال تنخفض 

درجة احلرارة عن 10 درجة مئوية .

رجييم املاء
رقية دومة

حفل تكريم - فريدة العالقي ومنى م كرم عبيد

 Meningitis :إلتهاب الس���حايا أو احُلمى الش���وكية بالالتينية
ه���و التهاب األغش���ية الدماغية )الس���حايا( املغلف���ة للدماغ واحلبل 
الش���وكي. على الرغم من أن غالبية أس���باب اإلصابة تكون عدوى 
)جرثومي���ة، فريوس���ية، فطري���ة وطفيلي���ة(، إال أن هن���اك عوامل 
كيميائي���ة وخاليا ورمية قد تس���بب ذلك أيضًا.النوع الفريوس���ى 
يش���كل اكثر االصابات ش���يوعا ، لكنه ال يش���كل خط���ورة حقيقية 
عل���ى الطفل اما النوع البكتريى فانه يه���ّدد احلياة ويرتبط مبعدل 
وفيات مرتفع يف حال مل يعاجل. بالتالي، العالج باملضادات احليوية 
ال جي���ب أن يؤّجل يف حن انتظار نتيجة التحاليل إذا مّت االش���تباه 
be -  االته���اب الس���حايا توص���ي املب���ادئ التوجيهي���ة بإعط���اء ال

zylpenicillin جيب إعطاء السوائل الوريدية يف حال انفاض 
الضغط أو الصدمة.

من اهم البكترييات املسببة ملرض السحايا هى 
1.النيسريية  السحائية.

الرئوية العقدية  2.املكورات 
العقدية. املكورات  3.الزمرة بيتا من 

امُلسَتوِحَدة. 4.الليستريية 
5.انتريو باكثر سكازاكى

النزلية  6.املستدمية 
العقدية. املكورات  7.بيتا من 

بناء على عدة احباث يف عدد من الدول ان انتشاره يف الدول النامية 
اكث���ر بس���بب اجلفاف و التل���وث  و العدوى و ع���دم احلصول على 
التطعيم���ات اخلاصة و اختلف املس���بب الش���ائع م���ن دولة ألخرى 
حي���ت كان املس���تدمية النزلي���ة و بيت���ا م���ن املك���ورات العقدية اما 
يف ليبي���ا فاثبت دراس���ة ان املك���ورات العقدية الرئوي���ة هى االكثر 

ش���يوعا،هذا املرض فجائى او تدرجيى تتشابه اعراضه مع عدد من 
االمراض مثل الرش���ح العادى حيت ُتش���يع اخطاء من قبل االمهات 
بإعطاء خمفضات حرارة دون نقل الطفل اىل املستش���فى للكشف و 
بدأ العالج بس���رعة ، كما ان اعطاء املضادات احليوية قبل الكش���ف 
عل���ى الطفل م���ن قبل الطبي���ب املعاجل يؤدى اىل عرقلة تش���خيص 
حيث ان زرع عينة من سائل التخاع الشوكى باملخترب هى اساسية 
لتش���خيص فتوتر على نتيجة ال���زرع وخاصة يف ن���وع البكترييات 

احلساسة مثل النَّيسرييَّة السحائية و بيتا من املكورات العقدية.
اكثر االعراض ظهورا عند االطفال حبمى وقيء ومخول و صداع 
وتصلب الرقبة والظهر يف األطفال األكرب عمرا، لدى هذا املرض 
عدد من املضاعفات مثل بفقدان الس���مع او اعاقة يف التعلم نتيجة 
الضرر الذى حيدثه يف الدماغ و قد يودى اىل الوفاة، حتدث العدوى 
عن طريق استنشاق رذاذ اهلواء امللوث بالبكترييا، حيث تدخل بداية 
إىل اجلهاز التنفس���ي وتتكاثر، ومن ث���م تنتقل عن طريق الدم إىل 
اجله���از العص���يب ،وبالتحديد إىل اغش���ية الدماغ ،وتفرز الس���موم 
هن���اك ومن الظواهر امللفت���ة هلذه البكترييا أنه يس���هل امتصاصها 
بوس���طة كريات الدم البيضاء اليت تتجمع عند األغش���ية امللتهبة 
وتعيش البكترييا يف املسالك األنفية واألغشية املخية ومنها تنتشر 
أثن���اء احلديث أو الس���عال.هناك مس���بب اخ���ر تقيح س���ائل باألذن 
وميك���ن أن حت���دث أيضا يف الكس���ور اخلط���رية يف اجلمجمة اوهو 
حليب االطفال امللوث انتريو باكرت س���كازاكى،ويتم عالج التهاب 

السحايا من خالل أدوية السفونامايد وبعض املضادات احليوية .
وهى اهم ركن يف العالج: الوقاية والتحكم  ويتحقق مبا يلي : 

1.التطعي���م ضد احلمي الش���وكية فعالية اللقاح تس���تمرما بن 
2��3 سنوات

24 س���اعة بعد تناول  2.ع���زل املريض ملنع انتق���ال العدوى حتى 
العالج الكيمائي . 

3.التعقي���م املس���تمر إلفرازات املري���ض وأدواته ) إف���رازات األنف 
واحللق ( . 

املوت . أو  الشفاء  النهائي بعد  4.التعقيم 
املبك���ر حلاملى  املراقبة لالكتش���اف  املخالط���ن حت���ت  5.وض���ع 

امليكروب . 
امل���دارس  يف  الفص���ول  خاص���ة  املزدمح���ة  األماك���ن  6.جتن���ب 

ودوراحلضانة وغريها 
7.تهوي���ة األماكن املزدمحة خاص���ة الفصول يف املدارس وغرف 

النوم يف املنازل
8.الرضاعة الطبيعية.

احُلمى الشوكية عند األطفال
هاجر الربكي
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ال يغرب���ك ن���وار دفل���ة ، ول���و كان داي���ر 
ظالي���ل ، وال يغربك زين طفل���ة ، الزين 

زين الفعايل 
تنتش���ر الدفل���ة أو ) الدفل���ى ( بأنواعه���ا 
البيض���اء  أزهاره���ا  وال���وان  املتع���ددة 
والصفراء واحلمراء والوردية العطرة، يف 
ليبيا كما هو احل���ال يف معظم األراضي 
الدافئ���ة حول الع���امل وحوض املتوس���ط 
والشرق األوسط بالذات ، وتشكل الزهرة 
العام���ة  احلدائ���ق  يف  انتش���ارا  األكث���ر 
والش���وارع العربي���ة حت���ى إن وجودها يف 
الص���ور التذكاري���ة ي���كاد يك���ون إش���ارة 

النتماء املكان للوطن العربي .
 Nerium و اش���تق اس���م جنس الدفل���ى
م���ن الكلم���ة اليوناني���ة Neros ومعناها 
) رطب ( إش���ارة إىل طبيعة املنطقة اليت 
تنم���و فيه���ا ش���جرياتها ، و ه���ي املناط���ق 
الرطب���ة )أراض���ي األودي���ة والس���واحل و 

السبخات ( .
وتكاد تكون العالقة ب���ن املواطن العربي 
والدفلة عالقة خاص���ة جدا فهو بقدر ما 
يزرعه���ا ويبتهج جلماهلا بق���در ما يتنكر 

هلا ويشري بها ملعاني الغش ..!!
مزيج من االس���تنكار واالعرتاف ، عالقة 

ود وعشرة على حافة احلذر..!!
هي ابنة البيئة ألنها تنبت بريا يف معظم 
األراض���ي وهل���ذا ال وج���ود للغرب���ة بينها 
وبن اإلنس���ان العربي والش���مال أفريقي 
بال���ذات ) اللي���يب واملص���ري عل���ى وج���ه 
التحديد ( ، لكن طول العشرة واالعرتاف 
به���ا مل يس���قط عنها تهم���ة الزيف ، فهي 
برغم مجاهلا س���امة فالكب���ار قد ميوتون 
اذا مضغ���وا حوال���ي 10 أوراق أو تعرضوا 
للج���زء األكثر مسية م���ن مكونات هذه 
الش���جرية و هو الس���ائل اللب���ي الذي قد 
خي���رج عن���د قطع اي ج���زء م���ن أجزاءها 
، ميك���ن هل���ذا تس���للت كرم���ز للمظاهر 

اخلداع���ة يف املأثور الش���عيب ، فكما يقول 
املثل اللييب /

" ال يغرب���ك ن���وار دفل���ة ، ول���و كان داير 
ظالي���ل ، وال يغربك زين طفل���ة ، الزين 

زين الفعايل " .
قد يكشف موقف الرتاث اللييب من زهرة 
الدفل���ة عن طبيع���ة الش���خصية الليبية 
ال���يت تقدر اجلم���ال لكنها تق���در الصدق 

والعطاء والطيبة أكثر.
تع���رف الدفل���ة يف بع���ض مناط���ق ليبي���ا 
تكتش���ف  احليوان���ات  الن   ) التفل���ة   ( ب���� 
اثن���اء مضغها ما فيها م���ن مسية ومرارة 
فتلفظها ، وتعرف أيضا ب� ) س���م احلمار ( 
إال أن أكثر املتضررين من منوها الربي 

هو املاعز .
ام���ا يف احلدائق العام���ة فاألكثر تضررا 
ه���م األطف���ال الذي���ن يله���ون به���ا ألنه���ا 
األكثر وج���ودا رغم تصنيفه���ا بيئيا من 

النباتات املمنوعة واخلطرة ..!
لقابليته���ا  االنتش���ار  ذل���ك  يع���ود  وق���د 
م���رن  تش���جريي  كس���اتر  للتش���كيل 
ومجي���ل يف احلدائ���ق ، ولكونه���ا معم���رة 
ودائم���ة اخلضرة وتزهر يف فرتة الصيف 
فتك���ون ظالل يف ف���رتة االحتياج األكرب 
للمس���احات الظليلة ، فضال عن بس���اطة 

ما تتطلبه من عناية.
وبرغم ما فيها من الس���مية إال أنها عالج 
خارج���ي للج���روح واألم���راض اجللدية 
)ع���الج لي���يب ش���عيب للج���رب ( وع���الج 
داخل���ي بكميات بس���يطة لتقوي���ة القلب 
وط���رد الديدان ، كم���ا أن امل���رأة الليبية 
مل تغف���ل على اس���تخدامها يف التجميل ، 
حيث متزج األوراق املهروس���ة مع احلناء 
لفرد الشعر وتعقيمه ومتزج أزهارها مع 

الليمون لتبييض اجللد وتنعيمه .

    الورد الكاذب

)الدفله(
وفاء احلسن

التونسية واحدة من  الروائية  أمال خمتار   تعد 
للكتابة  سبيال  اجلرأة  إختذن  الللواتي  الكاتبات 
 ، اجملتمعية  ال��ت��اب��وه��ات  ك��ل  ب��ذل��ك  خم��رتق��ة 
والرواية  القصة  جمال  يف  عدة  جتارب  خاضت 
ألكثر من عقدين ، لتصل يف نهاية املطاف إىل 
"رائحة القصر " كتابها الذي أّرخ لكذبة الربيع 
الكتاب  عن  حتدثت  املختار   ، تونس  يف  العربي 
األخري  واإلباحية األدبية والسياسة والصحافة 

وهي اليت متتهنها منذ أكثر من عقدين .
*رواي���ت���ك األخ�����رية  "دخ����ان ال��ق��ص��ر " أّرخ���ت 
اليت  النادرة  األعمال  من  وهي  التونسية  للثورة 
إس��ت��ط��اع��ت أن ت��واك��ب األح�����داث األخ����رية يف 
املنطقة العربية ، هل أنتجت التحوالت العربية 

أعماال إبداعية متميزة ؟
القصر”  “دخ���ان  رواي���ة  كتابة  يف  شرعت  مل��ا   -
امسها  ك��ان    2010 سنة  من  سبتمرب  شهر  يف 
)القصر ( مل يكن ليخطر يف بالي قط أن أحداثا 
باإلطاحة   ستنتهي  تونس  يف  ستحدث  ك��ربى 
بالنظام  السابق وأن ما حدث سيقدم لنا على أنه 
ثورة شعبية من أجل احلرية والكرامة، خصوصا 
وأني يف اجلزء األول من هذا العمل قد شرعت يف 
الكتابة حول الوضع يف تونس متاما قبل حلظة  
الذي  اإلجتماعي  الوضع  أنتقد  كنت   ، التغيري 
تغلغل فيه الفساد املتأتي من احلاشية احلاكمة 
كنماذج  الرواية  هاته  شخصيات  إخرتت  وقد   ،
إليها  تسلل  اليت  املختلفة  االجتماعية  للشرائح 
الفساد رغما عنها من جهة ورغبة منها من جهة 
قبل  ينتهي  أن  العمل  هل��ذا  كتب  ول��و   ، أخ��رى 
الذي   هل��ذا  تنبؤ  بالفعل  لكان  ح��دث،  ما  حصول 
مسي قسرا ب)ثورة (، غري أن األحداث فاجأتي 
وأسرعت  كتبت  م��ا  وت��رك��ت  قلمي،  فأبكمت 
جذىل بثورة احلرية والكرامة اليت إعتقدت أنها 

ستحول تونس إىل )سويسرا العرب (.
غري أن نتائج االنتخابات األوىل يف تاريخ تونس 
ما بعد الثورة ، واليت إنتخبت فيها ألول مرة يف 
حياتي ، إغتالت فرحيت ، وبعد مشاهدة متواصلة 
دون إنقطاع خالل األسبوع  األول من إجتماعات 
أصبت   ، التونسي  التأسيسي  ال��وط��ي  اجمللس 
ذاهبون  أننا  أعماقي  يف  وحدست   ، باإلكتئاب 

حنواخلراب .
فجأة إلتمع يف ذاكرتي ذلك اجلزء الذي كتبته 
من رواية )القصر (وأحسست أنه ال يزال صاحلا 
، بل كدت  بعد أن كنت قد عدلت عن إمتامه 
 ، الكمبيوتر  جهاز  قمامة  صندوق  يف  به  ألقي 
بأقنعتها  شخصياتي  فرأيت  قرأته  للنص  عدت 
التلفزيونات  ب��الت��وه��ات  يف  جتلس   ، ال��ق��دمي��ة 
، من هنا أمسكت بتالبييب فكرة  بأقنعة جديدة 
التأريخ ملا حدث من خالل ما قبل وما بعد احلدث، 
هذا   إىل  ال��ع��ودة  لتربير  كتقنية  وإستعملت 
اجلزء أني جعلت من شخصيات الرواية تعتصم 
الثورة  أحداث  عيش  يف  حبقها  وتطالبي  ضدي 
 ، التونسين  كل  كما  بعدها  ما  إىل  واإلنتقال 
كلها  تتسم  للفصول  عناوين  وضعت  هنا  من 
الروائي  بن  اجلمع  تقنية  وإستعملت   ، بالقلق 
حدث  ما  الثاني  اجلزء  يف  واستقرأت  والتوثيقي 
خالل السنتن األخريتن غري أني أنهيت العمل 
نثرت  وفيه   ) القلق  )إس��رتاح��ة  مسيته  بفصل 
التونسية من خالل  التجربة  كل األمل بنجاح 
فكرة إنقاذ املكتبة التونسية اليت كادت حترتق 
بواسطة  الكتاب والرموز والشخصيات الثقافية 
وبالتالي   ، املكتبة  هذه  صنعت  اليت  الفكرية   و 

اليت  التونسية  العقلية  صنعت 
لن تسمح للظالم بأن يبدد نور 

فكرها .
التونسية  التجربة  أن  رغم 
اس��ت��ع��م��ل��ت ك���ن���م���وذج يف 

(إال  العربي  الربيع  )كذبة 
أني أؤكد أن خصوصية 
التونسي وفرادته  اجملتمع 

اجملتمعات  ببقية  مقارنة 
أنقذته  ال��يت  ه��ي  العربية 
ال��ف��خ  ال���س���ق���وط يف  م����ن 

ال���ذي دب���ر بليل  ال��ظ��الم��ي 
يكون  أن  م��ن  متنعه  وال���يت   ،

منوذجا عربيا  رغم رغبة الغرب 
يف ذلك .

*"دخان القصر كانت رواية خمتلفة 
يف سياق تناوالتك األدبية هل على 

الكاتب أن يتخذ نسقا معينا يف 
كتاباته ؟

أن  ب��ال��ض��رورة  ليس   ، -ال 
ي��أخ��ذ ال��ك��ات��ب إجت��اه��ا 

خاصا به ، ويستطيع 
أن ينوع يف جتربته 

األدب�����ي�����ة غ��ري 
ال��غ��ري��ب  أن 

ب��ال��ن��س��ب��ة 
بيت  لتجر

أن�����������ي 
إخرتت
أن   

بدور  مي  إميانا  عنه  املسكوت  جمال  يف  أكتب 
اإلجتماعية  العقلية  صقل  يف  واملفكر  الكاتب 
والتقاليد  ال��ع��ادات  عليها  تغلب  م��ازال��ت  ال��يت 
لقوانن  ختضع  مما  أكثر  العرفية  والقوانن 
جملة ال�أحوال الشخصية التونسية واليت تعترب 
ألن   ، فحسب  ال���ورق  على  ب��ه  حيتذى  من��وذج��ا 
املسافة بن ما هو نظري وما هو واقعي يف احلياة  
شاسعة رغم ما إكتشفناه بعد الثورة من تطور 
ضد  ببسالة  وقفت  اليت  التونسية  امل��رأة  وتقدم 
غري   ، تونس  على  هجم  ال��ذي  ال��ظ��الم  م��ش��روع 
وجود  ض��رورة  أن  أدرك��ت  ككاتبة  قناعيت  أن 
القانون كسند للتقدم بوضعية املرأة مهم ، لكن 
وتثقيف  وتشذيب  صقل  على  تعمل  أن  األه��م 
العقلية من خالل الفن والفكر والثقافة عموما 
ال��ذي يتطلب احلفر طويال يف  ، وهو  األه��م  هو 

هذه االعقليات .
شكلها  يف  جاءت  اليت  األخ��رية  لرواييت  بالنسبة 
كاحلمل  ل��ي  بالنسبة  فهي   ، سياسية  ال��ع��ام 
الذي جاء غصبا عن صاحبته ، إذ اجتمعت كل 
الظروف لتجعلي أخوض هذا اجملال الذي أمقته 
وأحقد عليه ألني ببساطة أكره لعبة السياسة 
أختك  أن  غ��ري   ، بطبيعتها  ق��ذرة  أعتربها  ال��يت 

، ورغم ذلك تظل رواييت  مكرهة وليست بطلة 
أخرت احلمل  ال��ذي مل  ( مولودي  القصر  )دخ��ان 

به .
"نب  مثل   القصصية  وأعمالك  رواياتك  *يف 
احل��ي��اة " و"ال��ك��رس��ي اهل���زاز" و"امل��اي��س��رتو"  و"ال 
تعشقي هذا الرجل "و"للمارد وجه مجيل "عرفت 
نصوصك الروائية بتناول املسكوت عنه ، ووصل 

األمر إىل إتهامك أحيانا بالكتابة اإلباحية 	
ت��ك��ون جريئة  أن  ال��ك��ات��ب��ة  امل����رأة  .....ه�����ل ع��ل��ى 
الشهرة  عربيا..وحتقق  املتداول  السائد  لتخرتق 

على غرار الكثريات  ؟
-  أعترب أنه على الكاتب أو الكاتبة ، - وليس مهما 
هنا اجلنس - أن يكون جريئا أثناء إرتكابه لفعل 
اجلرأة  يتطلب  بالذات  الفعل  هذا  ألن   ، الكتابة 
معه  يتعامل  ال���ذي  ال��ك��ات��ب  عند   ، وال��ش��ج��اع��ة 
الفعل   أو مدركا خطورة هذا  مبسؤولية مؤمنا 
البشرية  النفسيات  وحتليل  اجملتمع  تشريح  يف 
اخلطورة  تكمن  وهنا   ، الشخصيات  خ��الل  من 
يكن  مل  ف��إذا  التشخيص  مبثابة  أعتربها  ال��يت 
حتديد  إىل  سبيل  ال  فإنه  صحيحا  التشخيص 

العطب وبالتالي إجياد العالج .
من خطورة هذا الفعل أيضا التأثري على املتلقي 
الذي ميلك من القدرة على إكتشاف صدق ما 

يقرأ أو زيفه ، فالقارئ احلقيقي ميتلك تلقائيا 
جمسا للتفريق بن الصدق والزيف .

الواقع  تعرية  على  تعجز  اليت  الكاتبة  أو  الكاتب 
تؤمل  وج��رأة  بشجاعة  البشرية  ال��ذات  وتعرية   ،
بالتأكيد ال تستحق صفة الكاتبة أو الكاتب وال 

تستحق الدخول يف اخللود جبدارة.
ال��س��ن��وات األخ���رية ج��وائ��ز عربية  * ظ��ه��رت يف 
العديد  ص��دور  يف  ساهم   مما  الرواية  يف  مهمة 
 ، النور  رأت  اليت  العربية  الروائية  األعمال  من 

فهل أن هذه املنافسة تذكي الرغبة يف 
الكتابة ؟

اجل���وائ���ز األدب���ي���ة ق��د حت��م��س ب��ع��ض ال��ك��ت��اب ، 
لي  بالنسبة  أما  أجلها  من  الكتابة  إىل  وتدفعهم 
، فأنا أكتب ألن الكتابة وطي  فاألمر خمتلف 
ال��ذي  النقي  ال���ذي وج���دت فيه اهل���واء  ال��وح��ي��د  
أنا   ، أنشدها  اليت  فيه احلرية  ، ووجدت  أتنفسه 
مثل  أعتربها  ألني  اجلوائز  أجل  من  أكتب  ال 
الصدف اجلميلة اليت قد تعرتض  مسار رواياتي 
أحيانا ، لعلها تسعدني أثناء حدوثها لكنها تظل 

بالنسبة لي جمرد حلظات عابرة .
فأنا أعترب أن لكل رواية قدر ومسار وحياة خاصة 
، وقد  ، ق��د تكون اجل��وائ��ز  ق��در بعض رواي��ات��ي 
أمر ال يعنيي  ، وهذا  البعض اآلخر منها  حيرم 
ال��رواي��ة ،  ألن��ي م��س��ؤول��ة فقط على حم��ت��وى 

لكني لن أكون قط مسؤولة عن قدرها .
للعمل  قاتال  االع��الم��ي  العمل  يكون  ما  *ع��ادة 
االبداعي ، فهل أثر عملك االعالمي يف مسريتك 

األدبية أو العكس ؟
مسريتي  يف  بشيئ  ل��إلع��الم  أدي���ن  ك��ن��ت  -إذا 
اليت  العتبة  كان  أنه  يف  يتمثل  فهو  اإلبداعية  
،أما  اإلبداعية  الكتابة  ع��امل  لدخول  ختطيتها 
اجلمع بينهما فهو كاجلمع بن الزوج والعشيق 
،بالنسبة لي الكتابة االبداعية هي عشقي الدائم 
الذي ال ختبو جذوته قط ، أما الكتابة اإلعالمية 
أمارسها  وظللت  زم��ن  منذ  جذوتها  خبت  فقد 
العمل  أن  أكتِشفت  أن  بعد  خاصة  كوظيفة 
الصحفي جحود وال يعرتف بتضحيات اإلعالمي 
وعطائه من جهده وفكره وخربته وصحته ملهنة 

تأكل أبناءها .
السرية  كتابة  االخ��رية  السنوات  يف  *إنتشرت 
هذا  يف  رأي��ك  ما   ، الروائية  األعمال  يف  الذاتية 
التوجه ، وهل بإمكانه أن حيقق اإلضافة للرواية 
كل  على  تهيمن  اليوم  أصبحت  ال��يت  العربية 

األجناس األدبية ؟
-ال��س��رية ال��ذات��ي��ة ش��ك��ل روائ����ي ل��ه ط��ق��وس��ه يف 
أن  هل��ا  الب��د  ملسرية  تتويج  مبثابة  فهو  الكتابة 
ت��ك��ون ث��ري��ة وزاخ����رة ب��ال��ع��ط��اءاالب��داع��ي ، وهو 
ممتألة  ع��ادي��ة  غ��ري  حياتية  لسرية  آخ��ر  تتويج 
 ، العبث  أقصى  حتى  صاحبها  عاشها  بالنتوءات 
الكاتب جدير بأن يقدم سرية ذاتية ستكون  هذا 
والغريب مما قد حيدث  فيها اإلضافة واجلديد 
يف حياة إنسان ، أما أن تكتب نصا أوال وتستعمل 
فيه ضمري املتكلم يف عملية متويهية ختدع فيها 
القارئ بأن املتكلم هو الكاتب ، فهذا ليس بالسرية 
الذاتية ، ومن يقوم بذلك يف موجة عربية مثل 
يستحق  وال   ، دعي  فهو   ، متاما  املوضة  موجات 

صفة كاتب .
غرقي  بداية  منذ  إخ��رتت  شخصيا  لي  بالنسبة 
املتكلم  بضمري  أك��ت��ب  أن  ال��رواي��ة  حميط  يف 
على  ال��ق��ادر  وح��ده  املتكلم  ضمري  أن   م��درك��ة 
أن  إخ��رتت  ،وألن��ي  أغوارها  ال��ذات وسرب  تعرية 
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كل عمل فين إبداعي رصاصة يف وجه املد الظالمي
أريد أن أكون دائما ضمري املتكلم

ساسي  جبيل

أكتب يف املسكوت عنه فقد أدركت أن هذه 
التعامل  األرضية الرخوة مثل رمل ال ميكن 
أنتظر  أك��ن  ومل   ، املتكلم  بضمري  اال  معها 
أن أتهم بأني بطلة رواياتي ، وأن ما أكتبه 
هو سرية .فوجئت عندما حدث ذلك وبت أرد 
على الذين إتهموني :"يا ليتي كنت حقيقة 
رواي��يت  أن  أن��س��ى  أن  ".دون  رواي��ات��ي  يطلة 
كنت  وأن���ي   ،  1993 سنة  ص���درت  األوىل 
، وأن  التونسيات  الكاتبات  6 بن  الكاتبة رقم 
عما  خمتلفة  أن��ذاك  الروائي  املشهد  ظروف 
مما   ، اآلن  وإستعراض  إزدح���ام  من  نعيشه 
مسح للبعض بأن يكتب  نصا روائيا متعمدا 
تضمن  متعمدا   ، املتكلم  ضمري  إستعمال 
يتهم  أن  ومنتظرا  إباحية  جنسية  مشاهد 
بأنه بطل روايته ، فذلك بالنسبة إليه إشهار 

من نوع آخر .
بفخر  ال��ذات��ي��ة  س��ريت��ي  س��أك��ت��ب  شخصيا 
ع��ن��دم��ا أش���ع���ر أن����ي خ���ط���وت يف م���ش���واري 
أن أكتب  لي  االبداعي واحلياتي مبا يسمح 

هذه السرية اليت قد بستفيد منها البعض .
يف    " اهل��زاز  "الكرسي  رواي��ت��ك  منع  *ساهم 
أن  فهل   ، تونس  يف  واسعة  لشهرة  حتقيقك 
منع كتاب من طرف  املؤسسة الرقابية  من 

شأنه أن  حيقق لصاحبه الشهرة املنتظرة ؟
أنت تقول أن منع رواييت هذه حقق لي شهرة 
؟  أنا ليس لي حمرار  أقيس به مدى شهرتي 
اليت ال تعنيي يف النهاية، والدليل على ذلك 
أستثمرها  ومل  احلادثة  تلك  أستغل  مل  أني 
اإلنتباه  لفت  أج��ل  من  الكثري  يفعل  كما   ،
مظلمة  إىل  تعرضت  أن��ا  حن���وه،  واألض����واء 
األمر  وإنتهى   ، فعله  يفعل  الزمن  وتركت 
بأن أفرج عن الكتاب ألنه حقيقة ال يستحق  

املنع  .
الرقابة اليت ال أؤمن بها ، واليت أعتربها قيدا 
األنظمة  تؤسسها  منظومة  الكاتب  الب���داع 
واالب��داع  الفكر  أق��الم  لتلجم  الدكتاتورية 

يف  التحليق  من  ومتنعها 
واإلض��اف��ة  اخللق  فضاء 
للمشهد االبداعي الثقايف 

.
أن  أع���ت���ق���د ش���خ���ص���ي���ا 
أو  يقدر  ال��واع��ي  الكاتب 
ي����درك ب���ذات���ه ال��ت��ي��م��ات 
لنفسه  ي��س��م��ح  ال  ال����يت 
بأن خيوض فيها مراعاة 
، فهو  ال��ع��ام  ل��الح��س��اس 
ب���ال���ض���رورة  حي���ت���اج  ال 
م��ن  .أم��������ا  رق����ي����ب  إىل 
الوعي  ه��ذا  لديه  إن��ع��دام 
فالقانون وحده كفيل   ،

بردعه .
أع��م��ال  سننتظر  *ه���ل 
تستطيع  ع��رب��ي��ة  أدب��ي��ة 
إخ���رتاق امل��د االس��الم��وي 
حقيقة  اليوم  ب��ات  ال��ذي 

على أرض الواقع؟
ك��ل ع��م��ل ف��ي إب��داع��ي 
ذات��ه رصاصة  هو يف حد 
يف وجه هذا املد الظالمي 
الدين  بوجه  تقنع  ال��ذي 
ل�����الن�����ق�����ض�����اض ع���ل���ى 
اإلس��الم  بينما  السلطة 
من كل ذلك براء ، الفن 

هو العدو اللدود هلؤالء التجار الذين إختاروا 
على  للضحك  ال��دي��ن    – الشديد  لألسف   -

ذقون الشعوب اليت تعاني اجلهل والفقر.
التجارة  هذه  مقاومة  على  قادر  وحده  الفن 

والنفوس  العقول  صقل  خ��الل  من  الزائفة 
لتدرك  الفكر  الع��م��ال  الشعوب  ه��ذه  ودف��ع 
أن  بعد  سوقها  كسدت  ال��يت  عملتهم   زي��ف 

غنكشفت املؤامرة 
التفتح  دي��ن  أن��ه  يؤكد  كتابه  يف  االس���الم 
والتسامح والعلم والتوازن واالعتدال ، فكيف 
دماء  وسفك  بالتطرف  التجار  هؤالء   ينادي 

األبرياء  ؟
سرة ذاتية :
آمال خمتار

  1993 _ رواية" نب احلياة" صدرت سنة 
_ رواية "الكرسي اهلزاز" صدرت سنة 2002    
_ جمموعة قصصية”ال تعشقي هذا الرجل"  
مجيل"  وج��ه  قصصية"للمارد  جمموعة   _

سنة 2004  .
.  2006 _ رواية "مايسرتو" صدرت سنة 

التونسية  ال��ث��ورة  ح��ول  مج��اع��ي  ك��ت��اب   _
بعنوان "الكلمة هلّن"

م��ع ن��ب��ة م��ن ال��ك��ات��ب��ات ال��ت��ون��س��ي��ات وه��ّن 
ال��دك��ت��ورة أل��ف��ة ي��وس��ف ،ال��دك��ت��ورة أم��ال 
،االعالمية  بوبكر  مسعودة  الكاتبة   ، قرامي 

رشا التونسي .
_ كتاب مجاعي باللغة االملانية عن الثورات 
العربية صدر عن دار نشر املانية شارك فيه 

ثلة من املبدعن العرب  
  اجلوائز اليت حصلت  عليها:

القصة  جائزة  على   1986 سنة  حتصلت   •
حبي  الشبان  األدب���اء  مهرجان  يف  القصرية 

الزهور.
األوىل  1988 على اجلائزة  • حتصلت سنة 

للقصة القصرية ملسابقة الطاهر احلداد . 
الثقافة  لوزارة  االدبي  االبداع  جائزة  • نالت 

لسنة 1994 عن رواية "نب احلياة" . 
جلنة  جائزة  على  حتصلت   2006 سنة   •
الكومار  التونسية  الرواية  ملسابقة  التحكيم 

الذهيب ، عن رواية "املايسرتو" . 

 * تشتغل بالقسم الثقايف ب� جريدة الصحافة 
التونسية برتبة رئيس حترير ومسئولة عن 

ملحق أسبوعي يعنى بشؤون األدب.   
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يف مص���ر م���ع السياس���ين كم���ا اإلعالمي���ن 
وكله���م أصدق���اء وكانوا على مس���توى رفيع 
جدا م���ن التعاون ، وحبكم بع���ض عالقاتي مع 
بعض القيادات الغربية النافذة تواصلت معهم 
فساعدونا ولعلها املرأة األوىل اليت أحتدث فيها 
ع���ن بعض تفاصي���ل عملنا كنس���اء ليبيات يف 
التجمع الوطي ولس���ت انا كان جتمعا وطنيا 
دميقراطيا فاعال ، ويف 14- 15 أكتوبر 2012 
عملن���ا لقاء اجتماع يف مص���ر وقلنا هذا مؤقت ، 
حيث عندما اسسنا هذا التجمع مل يطلق باسم 
ش���خص بل باس���م ليبي���ا  الكل حت���رك الكل مل 
يبخل جبهده وعطاءه ، وكلنا يعرف ان املرض 
واألفة العربية :  الش���خصنة واألنا املتضخمة ، 
وال���ربوز ، ه���ي من تس���ود وه���ذا ما ُيفش���لنا يف 
أعمالن���ا ،حن���ن ب���دون ال���كل وي���د اجلماعة مل 
نك���ن لننج���ز ش���يء ،كان لن���ا دور كب���ري جدا 
يف قضي���ة اإلغاثة كيف ُنؤازر، كيف نش���جع 
،أتذك���ر اني تواصلت مع املدير العام لصندوق 
األوبك للتنمية وهو من السعودية رجل فاضل 
ويف األي���ام األوىل للثورة صارحت���ه بأنه األوان 
الذي يتح���رك فيه الصندوق ويس���اعد ومينح 
الليبين وبالفعل يف مخسة أيام مت قرار املنحة 
مبا يق���ارب 500 مليون تقريب���ا ،وحتى عندما 
تواصل���ت م���ع منظم���ات تتب���ع األم���م املتحدة 
وأخ���رى تتب���ع اجلامع���ة العربي���ة ، قل���ت هل���م 
دعون���ا من البريوقراطية واالجتماعات وزمحة 
األوراق ال���يت ال تنتهي ال تنفعنا ،وهناك ش���عب 
يعيش أوض���اع ثورة وتغي���ري ، كان دور عمرو 
موس���ى كب���ري ، كل الق���وى ال���يت يف اخل���ارج 
وخاطبناها تعاونت معنا وأمتنى ان ال يدعي أي 
لييب داخ���ل ليبيا أنه فقط من اضطلع بدور يف 
الث���ورة ، حتى وإن أكدت ان ما قام به الش���باب  
يف اجلبه���ة عظيم فهم من واجه الس���الح وهم 
من عذب���وا واغتصبوا وحن���ن ال منثل قطرة يف 
حبره���م ،لذلك لس���ت مثال م���ع الس���يد زيدان 
ال���ذي كان كلم���ا خرج ص���اح ان���ا مناضل انا 
مناض���ل ...كما م���ن ال يكف ع���ن التجمل من 

الثوار ليقول انا ثائر أنا ثائر ....
وقل���ت دائم���ا : من أرجع���ي اىل ليبي���ا ؟ من رد 
لي نفس���ي وحيات���ي وقد مرض���ت ؟ وقد كنت 
دع���وت ربي أن مينحي يوم يوم من حياتي قبل 
ان أغ���ادر ه���ذه احلياة وأع���ود اىل ليبيا احلبيبة 
، لذل���ك االن إلتزام���ي أن ال اك���ره اح���د وأن 
ال اتص���ادم مع أحد ولس���ت طامع���ة يف منصب 
وأق���ول أي واح���د عم���ل ش���يء من اج���ل وطنه 
نق���ول له ب���ارك اهلل في���ك وأنت فوق رؤوس���نا ، 
ولك���ن : ياوي���ل ، يا وي���ل ، يا ويل أي احد باس���م 
أي أيدولوجيا ، باس���م طمع ،باس���م س���لطة ،أو 
فتنة او جهوية ، س���نقاتل حت���ى املمات ، عمري 
66 سنة االن وكان حلمي ان ارجع اىل ليبيا 
وأعطي ما عندي لليبيا ، ال أطمع يف ش���يء وال 

مصلحة لي يف أي دور أؤديه لليبيا الغالية .
س���أعود ليوم االنتصار ، طبعا كن���ت قد نزلت 
اىل بنغ���ازي وطف���ت مبي���دان احلري���ة ، كان 
اجل���و باردا تقريبا ش���هر م���ارس ، ووقفت على 
املنص���ة  وكان كل م���ن يطل���ع عل���ى املنص���ة 
يذكر مدينته : أنا من مصراته ، أنا من غريان 
أنا من س���رت ،وكان أن وقف���ت وصحت فيهم 
: ان���ا م���ن كل املدن الليبية ، ومن ث���م أنا ليبية 

، وص���ار الن���اس يبكون ومل أع���رف بعدها حتى 
م���اذا قلت ، كن���ت ق���د انفج���رت ، وكنا حتى 
وقتها نقول للمستش���ار مصطف���ى عبد اجلليل 
ونطالبه باإلفص���اح عن أولئك الذين خيرجون 
على املنص���ة ليتحدثوا اىل الن���اس ،وكنت قد 
قابلت���ه يف أكثر من مناس���بة وجي���ب أن نكون 
أوفياء بغض النظر عن ما حيملونه أو ما فعلوه 
، واذك���ر أيضا حممود جربي���ل كل من عمل 
أيام الثورة كان له دور وأثر عظيم ، وجيب أن 
نس���جل تارخينا بأمانة وحبيادية وال جيدر بنا 
أن نلغي أحد ، فذلك هو الدرس الذي س���نكتبه 
ألوالدن���ا ، يف بنغ���ازي تواصلن���ا م���ع اجلمعيات 

املدنية الكثرية اليت تأسست .

يف  ليبيات  نس��اء  مع  كنت  طرابلس  حتري��ر  •ي��وم 
الربمل��ان األروب��ي وكان مع��ي جمموعة من الش��ابات 
صاحل��ة   ( باري��س  م��ن  جئ��ن  الرائع��ات  الليبي��ات 
صرخ��ت  فت��اة  هن��اك  وكان��ت   ، شنش��ن   ، ش��تيوي 
صرخة مشهورة لسماعها القاء القبض على القذايف 

 )..
كن���ا يف مؤمتر حول الثورات العربية وأتذكر 
ناجية السيد جائتي وقالت لي : فريدة جاءني 
تليف���ون م���ن طرابلس  يق���ول أن الق���ذايف قتل 
...قل���ت هل���ا ال ال اعتقد رمبا هي إش���اعة ال غري 
وبعد عش���ر دقائق جاءتي طالبة ليبية مجيلة 
وقوية تدرس بالسوربون أعادت نفس املعلومة 
وكان أن انتبهت الرئيسة بالربملان اىل جتمعنا 
واألجواء اليت حنن فيها حلظتها سيدات ليبيات 
يف حال���ة اندهاش وجدال . فاجأني تليفون مرة 
أح���رى ، وقال لي إفتحي الفي���س بوك القذايف 
مجيعن���ا،  وصرخ���ن  صرخ���ت  حلظته���ا  قت���ل 
والتفت الس���يدات ل���ي وأخذنا حلظ���ات وحنن  
حنتضن بعضنا ونبكي وكان أن أوقفت رئيسة 
اجللسة االجتماع ...وذهبت إليها وقلت هلا كذا 
وكذا وبعدها كانت االسرتاحة للغذاء وكان 
عن���دي ) I pad ( وب���دأت أفت���ح وُأتاب���ع املواقع 
اإلخباري���ة وصرت اصرخ يا بنات يا بنات تعالوا 
تفرجوا تعالوا شوفوا ... كانت حلظة تارخيية 
وتقاط���رت الوف���ود علين���ا بعضهم ص���ار يبكي 
معن���ا متأثرا مبا حنن في���ه .واكنت صديقاتي 

م���ن اغلب الدول يتصل���ن ويتحققن ويباركن 
ولديه���ن  ل���دي  اختلط���ت  مش���اعر  ويبك���ن 
...اس���تقلينا سيارات األجرة ، وكان معنا السيد 
الفاض���ل امح���د فرح���ات واجتهنا اىل الس���فارة 
الليبية يف بروكس���ل وال ُاخفيك أربعن س���نة 
م���ن حيات���ي مل أق���ف عل���ى س���فارة ليبية حن 
وصلنا للسفارة اجتمعت حولنا وسائل االعالم 
يس���ألون ويأخ���ذون التصاري���ح وحت���ول اللقاء 
اىل احتف���اء ومت جل���ب احللوي���ات واملش���روبات 
...وهنا سأذكر مرة أخرى بيي ديتا اإليطالية 
صديقيت وثقت كل م���ا جرى ذلك اليوم فهي 

مل تفارقنا حلظة بلحظة ..
أن���ا كن���ت رجع���ت اىل ليبي���ا خفي���ة يف 2003 
أو 2004 تقريب���ا كان وال���دي مري���ض ج���دا 
، وطلب���ت مي ام���ي ان احض���ر لوداع���ه وطلب 
الس���ماح منه قبل ان يغادرنا ، كان والدي كل 
ش���يء يف حيات���ي وعندم���ا نزل���ت اىل طرابلس 
وكان الزهامي���ر ق���د أصاب���ه فلم يع���د يعرف 
الن���اس ورغ���م كل ذلك فأجان���ي بقوله : ليش 
يا فاطم���ة تأخرتي ؟ وصار يبك���ي ...والدي من 
صنع���ي م���ن صنع م���ي اليت أن���ا عليه���ا اليوم 
..كان ط���وال عم���ره يصف���ي بأندي���را غاندي 
يف  يضعون���ه  ..كان���وا  غان���دي  اندي���را  ...ان���ت 
الطائ���رة ويقول���ون ل���ه أحضر فري���دة وعندما 
يصل إلي يقول ل���ي : ال ترجعي يا فريدة ابقي 
هن���ا وواصلي عمل���ك ...وعندم���ا يرجع ألرض 
الوطن يق���ول هلم هي امراة يف حكم زوجها وال 
سلطة لي عليها بل ال اعلم بأحواهلا ، خمابرات 
النظام الس���ابق اتعبت وال���دي ، ووالد زوجي يف 

حتريض على ارجاعي بالقوة...
كان ش���غلي السياس���ي يوازي ش���غلي التنموي 
، عمل���ي يف قضاي���ا مبقابل عملي يف مؤسس���ات 
تتعل���ق بالعمل املدني وتعلم���ت الكثري من ذلك 
وبي���ي وبين���ك كنت حمظوظ���ة ..ان���ا تلميذة 
حمم���د عابد اجلاب���ري ،أدين ل���ه بالكثري كان 
أع���ز صديق ، وقد ش���اركت يف تقارير التنمية 
اإلنسانية العربية بأمجعها وكذلك مع األمم 
املتحدة وارتبطت بكبار الساس���ة والسياس���ين 
واملفكري���ن العرب وكانت لي عالقة قوية جدا 
باجلابري وطبعا الراحل أركون حتى مجاعة 

املعارضة الس���ورية وعلى راسهم برهان غليون 
، يف مص���ر صداقات���ي كث���رية مح���دي قنديل 
، و...أغلبه���م  الدي���ن حاف���ظ  ،الراح���ل ص���الح 
ربطت���ي به���م مكتب���ة اإلس���كندرية ، منت���دى 
اإلصالح العربي وقد كنت عضوة فيه ، شبكة 
عالق���ات تعلم���ت منهم الكثري ،الس���يد ياس���ن 
،مثقف���ن وق���وى فكرية كب���رية ،مجيل مطر 
، إمساعي���ل س���راج الدي���ن ،د. فاروق الب���از ، نور 
فرحات وهو من كبار رجاالت القانون ، تهاني 
اجلبال���ي صديق���ة عم���ري وأع���ز الصديق���ات 
واش���تغلنا مع بع���ض يف احت���اد احملامن العرب 
،واملنظم���ة العربي���ة حلق���وق االنس���ان ،أواخ���ر 

السبعينيات أوائل الثمانينيات عرفتها ...
•كيف س��أحتدث عن املش��هد املدني اللييب والنخبة 
السياس��ية ووضعن��ا احلالي ...حقيق��ة خويف كبر 

على اجملتمع املدني 
وس���يطرة  الدولي���ة  التموي���ل  ...منظم���ات 
جمموعات حمدودة على االحتكار و االستفادة  
للمصلح���ة الش���خصية ،ال مراقب���ة ..ال رص���د 
..غم���وض يف تدفق املعلومات ...الش���يء الوحيد 

أنا أمرأه أؤمن باالنفتاح على العامل  ،أؤمن بضرورة االستفادة من املشاريع 
الناجحة أؤمن بالتخطيط العلمي أؤمن بعدم اإلسراع يف تأسيس أي مؤسسة 

جملرد إشهار اسم شخص
جنح���ت امل���رأة االفريقية يف خ���وض جمال 
الس���ينما أي العم���ل يف العدي���د م���ن امله���ن 
والتخصصات الفني���ة والتقنية كالتصوير 
واملونت���اج واإلخراج والس���يناريو يف كل من 
الس���نغال وبوركينا فاس���و وجن���وب افريقيا 
ومالي وس���احل الع���اج وذلك من���ذ منتصف 
الق���رن املاض���ي وأكثره���ن الزل���ن يواصلن 
م���ن جم���ال  التح���رك واإلنت���اج يف اكث���ر 
وم���ن بينه���ن الباحث���ة والكاتب���ة واملخرجة 
)ص���ايف ف���اي SAFI FAYE( ه���ذه امل���رأة 
الفنانة ولدت س���نة 1943 يف قرية "سريير" 
داكار   - الس���نغالية  العاصم���ة  بضواح���ي 
افريقي���ة  س���نغالية  ام���رأة  اول  وتعت���رب   ،
تدخ���ل جم���ال الس���ينما كممثل���ة أوال ث���م 
كمخرج���ة وكاتب���ة ، وه���ذا بع���د االنتهاء 
من دراس���تها اجلامعي���ة بالعاصم���ة داكار 
ثم العم���ل بالتدريس ف���كان اول عمل قامت 
ب���ه كممثلة بعن���وان )صغريتي يا صغريتي 
( ، س���نة 1971 م���ن اخراج الع���امل والباحث 
واملخرج "جون روش" املتخصص يف دراس���ة 
واحب���اث: عل���وم االجن���اس البش���رية ، وبعد 
ه���ذا الفيلم س���افرت الي باريس للدراس���ات 
العلي���ا يف جم���ال عل���وم األع���راق البش���رية 
" االثنوغ���رايف " وخ���الل تواجده���ا بباري���س 
الس���ينمائي  واإلخ���راج  بالتمثي���ل  اهتم���ت 
فأجن���زت خ���الل س���نة 1972 فيل���م روائي 
قصري بعن���وان "امل���رأة العابرة" وه���ذا الفيلم 
كان ميث���ل ج���زء م���ن دراس���تها ، وكتب���ت 
موضوع���ه ال���ذي يتحدث عن فت���اة افريقية 
مجيل���ة تعي���ش بباريس تس���تغل حماس���نها 
ومجاهل���ا يف اثارة انتباه رج���ل أوروبي واخر 
افريق���ي وذل���ك للتهكم علي الرج���ال الذين 
يتبارون او يتنافس���ون من اجل الفوز بامرأة 
حس���ناء حيث قامت هي بدور املرأة احلسناء، 
الي جانب دور اإلخراج الذي اعدت له مسبقا 
آن  يف  واإلخ���راج  بالتمثي���ل  تق���وم  حبي���ث 
واحد ، وه���ذه التجربة خلق���ت عندها الثقة 
بنفس���ها ودفعتها الي خوض جمال اإلخراج 
السينمائي بش���كل فعلي فأجنزت جمموعة 
من األفالم التس���جيلية والروائية الطويلة،  
نذكر بعضها حس���ب ترتيب إجنازها سنويا 
وه���ي :  -1972 )امل���رأة العاب���رة( ، )1972 
صيد األمساك( ،يف جمال عملها  باالشرطة 
القصرية ، ويف عام - 1975 )رس���الة فالحة 
( روائ���ي طوي���ل- عن امل���رأة ، وبامل���رأة أي ان 
األدوار الرئيس���ية كانت للمرأة ، واملخرجة 
وكاتب���ة املوض���وع والس���يناريو م���رأة أيضا،  
فه���و فيلم يتحدث ع���ن ما ُتعاني���ه املرأة من 
أوض���اع اقتصادي���ة واجتماعي���ة كان���ت يف 
السبعينيات صعبة جدا حيث يفشل العريس 
يف حتض���ري امله���ر لتقدميه لعائل���ة خطيبته 
فيقرر السفر وترك االهل ألجل البحث عن 
عمل ميكن���ه من احلصول عل���ي املال إلمتام 
زواجه لكنه يعود خاِل الوفاض ، ومنها يقرر 
رفض كل ش���يء ، ويثور علي كل األوضاع 

التقالي���د  وعل���ي  واملعيش���ية  االقتصادي���ة 
والعادات االجتماعية البالية اليت كانت وال 
زالت عائقا أساسيا يف عدم وصوله لبناء بيته 
وامت���ام زواجه كون���ه ابن الطبق���ة الفقرية 
الطبق���ة  ال���ي  اب���دا  ينتم���ي  وال  املس���حوقة 
البورجوازي���ة الس���نغالية ال���يت متل���ك كل 
شيء، هذا الفيلم حاز علي عدة جوائز ذهبية 
لكل من مهرجان برلن ، ومهرجان القارات 
فيس���باكو  ومهرج���ان   ، بفرنس���ا  الث���الث 

للسينما 1976 االفريقية بواغادوغو. 
ويف لق���اء م���ع املخرج���ة بالتلفزي���ون وقتها،  
قال���ت ص���ايف ف���اي : ) ان ه���ذا الفيلم حيمل 
معني���ن األول خيص املطالبة باالس���تقالل 
االقتصادي والسياس���ي احلقيق���ي ، والثاني 
خي���ص املب���ادرة الفعلي���ة من جان���ب الدولة 
لتطوي���ر الثقاف���ة يف مجي���ع جوان���ب احلياة 
االفريقية وخاصة مبجال التقاليد الشعبية 

والرتاث االفريقي.
بعن���وان  ش���ريطها  قدم���ت   1979 س���نة  يف 
قص���ري  تس���جيلي  وه���و  انته���ي(  )احلص���اد 
حكاي���ات  )فادج���ال(   الس���نة  نف���س  يف  و   ،
اجل���د وه���و فيلم روائ���ي طوي���ل مدته 108 
دقيق���ة – كلم���ة فادرج���ال باللغ���ة الثانية 
وهي "س���ريير" بع���د لغ���ة الوال���وف األكثر 
 80% ، فاكث���ر م���ن  الس���نغال  انتش���ارا يف 
من الس���كان يتكلمونها ه���ذه الكلمة فادجال 
موض���وع  ان  أي  األج���داد(  )حكاي���ات  تع���ي 
الفيل���م يتحدث عن )وقائ���ع  واحداث احلياة 
اليومي���ة بقري���ة تدع���ي س���ريير( ال���يت تقع 
بضواح���ي العاصم���ة داكار و ه���ي القري���ة 
اليت نش���أت وترعرعت فيه���ا املخرجة صايف 
فاي, هذا الفيلم ش���به الروائ���ي أي انه مزيج 
ب���ن الروائ���ي والتس���جيلي تس���رد املخرجة 
واملؤث���رات  واملوس���يقي  والكلم���ة  بالص���ورة 
الصوتي���ة كل وقائ���ع احلي���اة اليومية هلذه 

القرية السنغالية العريقة برتاثها واصالتها 
االفريقية ، سرية شيوخها اليومية اليت تقام 
يف  هيئ���ة جلس���ات حت���ت األش���جار الوارقة 
الظالل حيث يناقش الش���يوخ واالجداد بهذه 
اللقاءات التقليدية والشعبية عديد القضايا 
ال���يت تث���ار كل يوم خاص���ة منها م���ا يتعلق 
بالزراع���ة وذل���ك الن املس���تثمرين والتج���ار 
واحلكوم���ة يفرضون عل���ي الفالحن زراعة 
ن���وع واحد م���ن احملاصيل ) الفول الس���وداني 
= الكاكاوي���ة ( الس���تغالهلا يف انتاج الزيوت 
النباتي���ة بدال م���ن زراع���ة األرز واحملاصيل 
الغذائية األخرى لكن ذلك يسبب هلم نقص 
يف توفري الغ���ذاء وقد تصل الظ���روف أحيانا 
الي تفاقم اجملاعة لذلك فهم يوميا يف صراع  
من اجل احلياة ، والبحث عن حلول إلصالح 
واقعه���م االقتص���ادي واالجتماع���ي وهذا ما 
ارادت املخرجة طرحُه ونقاش���ُه  بهذا الفيلم 
ام���ام الرأي الع���ام واحلكوم���ة ، ه���ذا الفيلم 
فادجال )ش���اركت ب���ه املخرجة يف مهرجان 
اجلائ���زة  عل���ي  وحتص���ل   1980 قرط���اج 
الذهبية ويف مهرج���ان كان 1979 حتصل 
عل���ي جائزة )نظ���رة خاصة ( ث���م مبهرجان 
س���ينما احلقيق���ة بباري���س 1980 حتص���ل 
عل���ي اجلائ���زة الذهبي���ة مبس���ابقة األف���الم 
االثنوغرافي���ة ألن���ه ميثل منوذج لألرش���فة 
االفريقي���ة  الش���عبية  والتقالي���د  الرتاثي���ة 
فيل���م  قدم���ت   1980 ع���ام   ويف  العريق���ة. 
)نظ���رة ام���رأة افريقي���ة لألوروبي���ات( وهو 
فيلم تس���جيلي قصري مدت���ه 30 دقيقة ويف 
ذات الع���ام قدم���ت فيلم تس���جيلي مدته 52 

دقيقة بعنوان )سفراء املطاعم.(
أما )االرواح والش���مس( فهو فيلم تس���جيلي 
قص���ري 1981 ، مدته 27 دقيقة يتحدث عن 
سبل احلياة اليت ارهقت األطفال والنساء يف 
قري س���نغالية بعيدة او نائية عن العاصمة 

حي���ث  حُي���رم ه���ؤالء األطفال م���ن الرعاية 
الصحية والتعليم ، والنس���اء الالتي حُتشرن 
يف كثري م���ن االعمال باحلق���ول الي جانب 
رعاية األطفال ، ومن أفالمها أيضا )سالييب 
واالخرين( س���نة 1982 وهو فيلم تسجيلي 
قص���ري مدت���ه 30 دقيقة موضوع���ه يتحدث 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة  الظ���روف  ع���ن 
الصعب���ة اليت تدفع امل���رأة الي اخل���روج الي 
الش���ارع والبحث عن عمل يف أي مكان ألجل 
كس���ب لقم���ة العيش هل���ا وألطفاهل���ا،  هذا 
الفيلم يتناول وضع امراة سنغالية ال تعرف 
الق���راءة والكتابة وال جتيد أي مهنة , يرحل 
عنها زوجه���ا الي بالد أخ���رى، ويرتكها مع 
اطفاهل���ا فتصب���ح ه���ي لوحده���ا تبح���ث عن 
العم���ل من اجل العيش. هن���ا تدافع املخرجة 
ع���ن الوض���ع االجتماع���ي الصعب للنس���اء ، 
وقد حاز الفيلم عل���ي جائزة مهرجان أفالم 
الس���الم م���ن أجل الس���الم ، معلن���ا  تكرميها 
بش���كل صريح وواضح يف اطار سعي ونضال 
االنس���ان م���ن اج���ل س���الم الع���امل ، مبدينة 

اليبزج بأملانيا سنة 1982 .
ويف هذا املهرجان اخت���ريت كرئيس للجنة 
امل���رة  1983 وكان���ت  ب���ه س���نة  التحكي���م 
االولي اليت قابلها فيها شخصيا يف املهرجان 
وتناقش���نا ع���ن افالمه���ا وأس���لوب إخراجه���ا 

وانتمائها اىل القضية النسوية .
وهلا فيلم )مسان( 1996 وعنوان الفيلم اسم 
لفتاة ولدت يف قرية س���نغالية نائية فقرية، 
يتحدث ع���ن العادات والتقالي���د البالية اليت 
الزالت متارس علي الفتيات مثل مسان اليت 
اختريت منذ والدتها بأن تكون زوجة لش���اب 
يدعي )ديو جوي( الذي س���افر خ���ارج البالد 
من اجل العمل الس���تكمال ل���وازم حياته مع 
مس���ان لكنها تركت كل هذا جانبا واحبت 
طالب اجلامعة امسه )فارا( وترغب االرتباط 
به مهما كانت الظروف لكن لألسف تنهال 
يف طريقها الصعاب واملشاكل اليت ال حصر 

هلا.
هذا الفيل���م اختري يف منافس���ة أفالم جنيور 
سنة 1997 مبهرجان "كان" ثم يف منافسة 
األفالم الرواية مبهرجان فيس���باكو 1997 

للسينما االفريقية .
املخرج���ة "ص���ايف ف���اي" عرف���ت يف اجمل���ال 
الس���ينمائي يف العدي���د م���ن ال���دول فهي اما 
مدعوة للمشاركة بأحد افالمها ، او مدعوة 
للمش���اركة يف جلان التحكيم حيث كانت 
اخ���ر جلن���ة حتكي���م حضرتها س���نة 2001 
مبهرج���ان فيس���باكو بواغادوغ���و ، وكنت 
ش���اهدا عل���ى  حضوره���ا لع���دة مهرجان���ات 
املخرج���ة  به���ذه  وتواصل���ي  ومعرف���يت   ،
االفريقية املناضلة اليت ال تتوقف عن العمل 
بالنشاطات الفنية س���واء املسرحية او اخراج 
وإجن���از األفالم الس���ينمائية ه���ذا الي جانب 
الكتاب���ة عن كل ما خيص املرأة الس���نغالية 

واالفريقية بصفة عامة ..

صغريتي ...يا صغريتي
صايف فاي  

غيث حيي الشامس

مصطفى عبداجلليل

مريكل وشرودر انديرا غاندي
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أقيم���ت  ال���يت  املواط���ن  بق���ى منظم���ات  ال���ذي 
ألج���ل الوطن ...هناك اخ���رتاق خمابراتي لتلك 
املنظمات وقد عايشت فساد يف املنتدى اللييب  ...

ب���دأت العمل وآن���ذاك كان مصطل���ح اجملتمع 
املدني وهو مصطلح جديد وانا امسيه مصطلح 
املوض���ة ولو س���أليت كثريي���ن فلن يعرف���وا ما 
ه���و كمصطل���ح ؟ كان املس���مى من���ذ بداي���ة 
اجلمعي���ات  ه���و  الس���بعينيات  ث���م  الس���تينيات 
اخلريي���ة ..أو األهلي���ة  ..أو التطوعي���ة ، وب���دأت 
من���ذ أن كنت طالب���ة يف اإلعدادي���ة والثانوية 
كان عندن���ا التط���وع يف املدرس���ة هن���ا وكان 
كان  احلف���الت   ، املدرس���ية  اجلري���دة  لدين���ا 
عندن���ا اجلماع���ات التطوعي���ة ، وآن���ذاك كان 
لدينا أيضا التدريب أو التطوع للعطاء ملس���اعدة 
االخري���ن، وخاصة يف الس���تينيات كان العطاء 
منص���ب ومن يتذكر التاري���خ اللييب يعرف ما 
أعط���اه الليبي���ون للث���ورة اجلزائري���ة ، والثورة 
الفلسطينية ، لذلك أمتنى وأقول هنا أن قضية 
التكاف���ل و قضية التطوع  جي���ب أن تدرس منذ 
الس���نوات األوىل لألطفال ضمن التعليم املدني 
، واتذك���ر أيض���ا عندم���ا كن���ت يف  اجلامع���ة 
الليبي���ة يف بنغ���ازي أيض���ا أمت���د ه���ذا النش���اط 
التطوع���ي م���ن خ���الل احت���ادات الطلب���ة، ومن 
خالل نش���اطاتنا الثقافية ،وحصل تراكم هلذا 
العم���ل األهل���ي التطوع���ي ، وبع���د ذل���ك حينما 
ذهب���ت للوالي���ات املتحدة األمريكي���ة أنضممت 
اىل منظم���ة الطلب���ة الع���رب وكان���ت منظمة 
سياس���ية ناجحة ج���دا كان الثق���ل األكرب يف 
عملن���ا يف منظمة  الطلب���ة العرب كان ينصب 
عل���ى القضي���ة الفلس���طينية وعملن���ا كث���ريا 
واس���تفدت من ذل���ك ، انضمم���ت أيضا جلمعية 
النس���اء املس���لمات يف اجلامعة اليت كنت أدرس 
فيه���ا كان أيض���ا عمل هام ج���دا ،بعدها أحببت 
أن أستفيد من التجربة الغربية ، فدور التطوع 
والعط���اء والعم���ل املدني واجلمعي���ات اخلريية 
يف أمري���كا متق���دم ج���دا ،ب���دأت اتعل���م واتدرب 
وأع���ي أن احلرفي���ة واملهني���ة يف اجملتمع املدني 
، وان���ه جيذر ب���ه أن يعتم���د على الدراس���ات أن 
يعتم���د على البحوث ،أن يعتمد على التخطيط 
االسرتاتيجي ، أن يعتمد على الرقابة أن يعتمد 
عل���ى التقييم كانت جتربة طويلة جدا ، وبعد 
ذل���ك انضمم���ت اىل مؤسس���ات دولي���ة صقل���ت 
فيه���ا معلوماتي أكثر وأسس���ت ُمنظمة امسها 
)منظمة التحالف الدولي للمواطنن ( ومقرها 
اىل االن يف جن���وب أفريقي���ا ُأسس���ت ُمنذ اكثر 
من 25 س���نة وتعترب من اه���م املنظمات القوية 
ألنها ش���بكة عاملية تشجع وتدعم العمل األهلي 
املدن���ي بكاف���ة مس���توياته ،العلمي���ة والتقني���ة 
والرقابي���ة ، بع���د ذل���ك انضمم���ت اىل مجعي���ة 
الباحث���ات االفريقي���ات ومنه���ا أخ���ذت املب���ادرة 
لتأس���يس مجعي���ة الباحث���ات العربي���ات وه���ذا 
كان امر هام بالنس���بة ل���ي ، وبعد ذلك وحبكم 
عملي االستش���اري باألمم املتح���دة بدات اقرتب 
اكث���ر واكثر م���ن العمل النس���وي والش���بابي 
واجلمعي���ات  املدني���ة  اجلمعي���ات  خ���الل  م���ن 
اخلريي���ة واجلمعيات التطوعي���ة ثم حن اتيت 
متويل���ي  صن���دوق  اول  كن���ا  الس���عودية  اىل 
ملنظم���ة عمل���ت به���ا امسه���ا منظم���ة برنام���ج 
اخلليج العربي لألم���م املتحدة اإلمنائية لدعم 
منظم���ات اجملتم���ع املدني ، كنا من���ول ونعطي 
من���ح للعديد من املنظمات الدولية واإلنس���انية 
م���ن اج���ل تنفي���ذ مش���اريع للنس���اء واألطف���ال 
والش���باب وخاص���ة يف دول الع���امل الثالث كان 
ذل���ك مبثابة صندوق التمويل اإلنس���اني وكنا 

من���ول اجلمعيات اخلريية ألن اغلبية املش���اريع 
وأغلبي���ة العم���ل ال���ذي كان يقدم اىل النس���اء 
واىل األطف���ال خاص���ة الفق���راء كان يأتي من 
اجلمعيات اخلريية اليت رأينا فيها الية ميدانية 
تتعامل مباش���رة مع تلك الفئات ، وتلك كانت 

بداي���ة رحل���يت احلقيقي���ة يف مأسس���ة العم���ل 
األهل���ي يف الوط���ن العربي يف 1984، تأسس���ت 
اول إدارة يف اول صن���دوق عرب���ي يعن���ى فق���ط 
بتمويل العمل العربي وكنت املس���ؤلة ) املديرة 
هلذه األدارة ، وبدانا بالعمل على مستوى الوطن 
العرب���ي وحبكم خربت���ي وما اس���تفدته وحبكم 
اجل���ب  ان  أردت  ل���دي  ال���يت  الدولي���ة  الش���بكة 
التجارب الناجحة ل���دول املنطقة العربية بدأنا 
منول املش���اريع ملنظمات مدني���ة ولكنها كانت 
ضعيف���ة فال يكفي ان نعطيه���ا املال فقط علينا 
ان نعطيه���ا التدري���ب وبن���اء الق���درات ، كي���ف 
تتك���ون املنظم���ة ،كي���ف تض���ع خط���ة عمله���ا 
كيف تضع براجمها ،مشاريعها ، كيف تقيس 
مؤش���رات أدائها ،كيف ترسخ الدميقراطية يف 
انتخاباته���ا ،كي���ف ترس���خ الش���فافية ،فبدأن���ا 
نسعى اىل توحيد لغة اخلطاب األهلي أو املدني 
العربي  واس���تثمرنا أكثر من عشرين سنة يف 
ه���ذا املش���روع  وعندما بدأنا اول املش���وار مل تكن 
هن���اك أي معلوم���ات أي حب���وث ح���ول اجملتمع 
املدن���ي ، 1979 بدأن���ا نع���د ألول مؤمت���ر عربي 
على صعي���د اجلمعي���ات اخلريي���ة واألهلية يف 
الوط���ن العربي وق���د عقدناه بالقاه���رة وكان 
مبثاب���ة املفاجأة الك���ربى حي���ث تعرفت االالف 
من اجلمعيات املدني���ة على بعضها البعض ويف 
ه���ذا املؤمتر كان���ت لدينا خطط وأه���داف فأنا 
ال أخط���ط للمؤمت���ر ألجل املؤمت���ر وإمنا ألجل 
املتابع���ة وألن يقود املؤمت���ر اىل فعل واىل تغيري 

ومن هذا املؤمتر مت تش���كيل جلنة متابعة أنيط 
بها مهمة تأسيس أول شبكة عربية للمنظمات 
األهلي���ة العربي���ة واش���تغلت كث���ريا مع جلنة 
املتابعة وكنت املنسقة املس���ؤولة، وبدأنا نعمل 
عل���ى ع���دة حم���اور ، أول حم���ور كان البحوث 

والدراسات واملعلومات ، مل تكن لدينا أية حبوث 
ودراس���ات ومعلومات ، ما هي احصائيات العمل 
املدني ؟ ما هي قوانن اجلمعيات االهلية ، أليات 
الرقاب���ة ، ما مدى دميقراطي���ة العمل األهلي ؟ 
وم���ن املفاجآت وما أمتن���ى أن ال حيدث  يف ليبيا 
تطال���ب الق���وى االهلية واملدنية  اليوم بتس���ليم 
الس���لطة وحنن اكتشفنا أنه لألس���ف الشديد 
أن أغلبي���ة اجلمعيات االهلية يف الوطن العربي 
الس���لطة فيها ال تسلم بسهولة ، فمعظم رؤساء 
هذه اجلمعيات يبقون عش���رة او عش���رين سنة 
يف السلطة ، واكتش���فنا حقائق كثرية حينما 
قيمن���ا التجرب���ة ، فالدميقراطية كممارس���ة 
تغي���ب ع���ن ه���ذه اجلمعي���ات ، تغيب الش���فافية 
يف ح���االت كث���رية ،يغيب النه���ج الدميقراطي 
، قلي���ال م���ا نس���مع ان مجعي���ة مدني���ة قدم���ت 
تقري���را مالي���ا ش���فاف ،وأع���ود للحدي���ث حول 
تأسيس تلك الشبكة SHABAK.org.  وأدعو 
اجلميع لالطالع على موقعها الش���بكة العربية 
للمنظمات األهلية ، فاليوم لدينا رصيد كبري 
جدا م���ن البحوث والدراس���ات واملعلومات وأدلة 
التدري���ب وقد كن���ا نعمل على عدة مس���تويات 
ونؤكد على التدري���ب املمنهج ، مثال ملاذا جيب 
ان يك���ون هناك تش���بيك يف العم���ل املدني ما هو 
دور املنظمات احلقوقي���ة يف الدفاع عن القضايا 
األساس���ية للحق���وق املش���روعة ؟ م���ا ه���و دور 
املنظم���ات املدني���ة يف التقييم والرقاب���ة ؟ ما هو 
دور االعالم ؟ هناك ادلة تدريب وهناك جتارب 

كبرية يس���تفيد منها اجلميع ونتمنى اليوم ان 
نفتح أبواب الش���بكة لتفيد ليبيا مازالت الفائدة 
الليبية مقصورة أنا تركت من عش���رة سنوات 
وان���ا اخ���دم وأمتنى  ان تت���اح الفرص���ة يف ليبيا 
للعم���ل من خالل املؤسس���ات فأن���ا من جتربيت 
وكون���ي س���عيت اىل تأس���يس مؤسس���ات على 
الصعيد العربي منها : اجمللس العربي للطفولة 
والتنمي���ة ومقره يف القاه���رة ، وأمتنى أن نرى 
اجملل���س اللي���يب للطفول���ة والتنمي���ة ،أسس���نا 
الش���بكة العربي���ة للمنظمات االهلي���ة ، وأمتنى 
ان أرى الش���بكة الليبية للمنظم���ات االهلية، أو 
املدني���ة ، باملنظ���ور الذي أعرف���ه وأفهمه وليس 
مس���مى يطلق على مئة شبكة كما هو موجود 
، اسس���نا مرك���ز البح���وث والدراس���ات  الي���وم 
والتدريب اخلاص باملرأة العربية وهو يف تونس 
وأمس���ه كوث���ر وبتواضع ش���ديد أق���ول كنت 
مبادرة لتأسيسه مع زميالتي وأمتنى ان نسعى 
االن اىل تأس���يس مركز املرأة الليبية للبحوث 
والتدري���ب ، وكم���ا اش���تغلنا كث���ريا يف جمال 
املعوق���ن وذوي االحتياجات اخلاصة وقد جلبنا 
برام���ج جديدة ومتطورة م���ن دول متعددة وأنا 
ال أعتق���د ان���ه علينا ان جنل���ب املصانع وان نبي 
املبان���ي الضخمة وأن جنل���ب التكنولوجيا فقط 
رغم أهميتها وإمنا علينا أن نكتش���ف املش���اريع 
 ، ...وغريه���م  وللفق���راء  لألطف���ال  الناجح���ة 
وم���ن ضمن أخر مؤسس���ة كنت مس���ؤلة عنها 
وجتربيت فيها على املستوى الدولي ثالثن سنة 
هي مؤسس���ة ) مون���رت العربية لوقاية الش���باب 
واألطف���ال من املخدرات (وأنا س���عيدة االن فقد 
مت االتصال بي من قبل جمموعة مدنية ليبية 
لتأس���يس منظمة لوقاية الشباب واألطفال من 
املخدرات وهذه املؤسس���ات مت تأسيسها مبنظور 
جديد فه���ي تضم األجهزة احلكومية واألجهزة 
التش���ريعية والربملاني���ة وقطاع امل���ال واالعمال 
 ، واملدني���ة   واخلريي���ة  االهلي���ة  واملنظم���ات   ،
واملنظم���ات األخ���رية اليت ذكرته���ا ليس لديها 
امل���ال ومازالت تنقصها التجربة ، ويف ليبيا مثال 

ليس لدينا قانون ينظمنا . 
الطفول���ة  عل���ى  رك���زت  املدن���ي  نش���اطي  يف 
وري���اض األطف���ال ولدين���ا مش���اريع منوذجية 
منه���ا مراك���ز ثقافة الطف���ل العرب���ي وأمتنى 
ان أرى مثله���ا يف كل احن���اء ليبي���ا ،وحنن االن 
حبكم الوضع وحبكم انشغالنا بأولويات الوضع 
السياس���ي واألمي ، ولكن أمتنى ان نكون قاعدة 
معلوم���ات لنرصد من يعم���ل يف الطفولة مثال 
ويف أي جم���ال ، وم���ن يعم���ل يف التنمي���ة ويف 
أي جم���ال ، على املس���توى البحث���ي أو التدرييب 
أو املؤسس���ي أو االستش���اري ، حنت���اج اىل ه���ذا ، 
ويف الوض���ع اللييب بغض النظ���ر عما يقال من 
نواق���ص يف العم���ل األهلي وأصر عل���ى كلمة 
األهلي اليت ال نريدها أن ختتفي ، رمبا اخلريي 
اليوم تتالش���ى ألن النظر إليه���ا جمرد إلعطاء 
املؤن���ة يف فرتات احلرب وما بعده���ا ،االن العمل 
األهل���ي التنموي وقت���ه وظرفه وان���ا أحي كل 
جه���د يف ظ���ل ه���ذه الظ���روف الصعب���ة جدا يف 
ظ���ل غياب املعلومات وغي���اب املهنية والتدريب ، 
غياب كل هذه املتطلب���ات ال ينفي وجود جهود 
تب���ذل على كل املس���تويات وخاصة املس���تويات 
السياس���ية واملدنية والثقافية أيضا ويف غضون 
ث���الث س���نوات م���ا يق���ارب الثمامنائ���ة مجعية 
ولك���ن باملقابل وأنا أرصد وقد قمت مببادرة مع 
جمموعة من زمالئي بتأس���يس املنتدى اللييب 
	للمجتم���ع املدن���ي لكي حن���اول تطبي���ق منوذج 

مدني شفاف.

قلت لش��رودر عندما التقينا يف مؤمتر اقتصادي جبدة بالس��عودية :  كيف لكم  أن تفخروا بعد 50 س��نة يف أملانيا أوصلتم 
م��ريكل لرئاس��ة وزراء ! بينم��ا متكنا حنن يف العامل اإلس��المي من أن نوصل أربع نس��اء ملراكز رئيس��ات وزراء يف تركيا 

،بنغالديش ،اندونيسيا ،الباكستان

فريدة العالقي و فاطمة غندور

أوال اعطين��ا فك��رة عن��ك ...من ان��ِت ؟ وما 
قصتك مع الكتابة ؟

امس���ي دانية احملرييق، عمري 16 س���نة 
أقرأ  بالس���نة الثالثة ثانوي علوم حياة ، 
موهبيت الرسم ، والكتابة ، والعزف على 
البيان���و، أح���ب الكتاب���ة كث���ريا ، وأرتاح 
نفس���يا عندما أكتب اكث���ر من راحيت 

عندما  أرسم...
عن ماذا تكتبني ؟        

ان���ا أكتب عما  يصري مع���ي ومع غريي 
وأش���عر انه حاصل مش���رتك بستحق أن 
اس���جله ، وأضع اس���تنتاجاتي م���ن واقع 
ما خربتُه م���ن املواقف اخلرية والس���يئة 
فاحلي���اة ال ختل���و م���ن اجتم���اع االثنن 

وأصوغ ذلك  يف حكمة أو قول مرتب .
الل���ي س���جلتيها يف  االف���كار  م���ا  طي���ب 

كتابك األول؟ وما عنوانه ؟ ...
أن���ا ب���دأت الكتابة  ول���ي م���ن العمر 13 
س���نة تقريب���ا، وأم���ا الكت���اب ف���أول  م���ا 
ب���دأت يف تس���جيل مذكرات���ي مل تك���ن   

ني���يت ان يصب���ح كتاب���َا  فق���د انش���غلت 
قبل���ه وكتب���ت مس���رحيتن ومت اخراج 
إحداهم���ا وتقدميه���ا كعمل مس���رحي 
ملس���رحية االولي امسها "الي���وم الثامن " 
حتك���ي علي اوض���اع البالد، واملس���رحية 
الثاني���ة امسه���ا "ان���ا وان���ِت خُمتلفتن "  
حتكي عن  بنتن كيف كانت حياتهم 
وكيف كانت نهاية كل واحدة فيهما 
واخرجتها يف مدرس���يت الس���نة املاضية 
ونالت اعجابهم وشجعتي إدارة املدرسة 

مبنحي  شهادة شكر وتقدير .
سنعود اىل كتابك ..ماذا عنه ؟

الكتاب امسه فلس���فيت وله عنوان فرعي 
" اكث���ر من 70 قول ماثور" فكرته حكم 
م���ن صميم احلي���اة من مواق���ف صارت 
معي ومع غريي كما أش���رت لِك ، كما 
حيص���ل مواق���ف وحكاي���ات ألي إنس���ان 
األرض  عل���ى  تس���ري  كائن���ات  وحن���ن 
يوميا وكل حلظ���ة أحببت أن يكون لنا 
كجيل وكمرحل���ة وكعمر ما نقوله 

على ما حيدث لنا ومعنا .

لمن تقرئني  أو ما  الكتب  اليت قرأتها ؟
أقرا لوليم شكس���بري ولعائ���ض القرني، 
وأميل للكت���ب االدبية والعلمية وكتب 
السرية الذاتية وال أحب الكتب السياسة 
وال احلدي���ث عن السياس���ة اب���دا ! طبعا 
الطبيب ابن س���ينا قرأت كتابه "القانون 
يف الطب " وقرأت للمفكر اللييب دكتور 
عل���ي حمم���د الصالب���ي.  وأن���ا ُمتاث���رة 
ال���ربت   : وس���ريته  العبق���ري  بالع���امل 

اينشتاين..يف حماوالته وعدم يأسه... 
م��ن طبع وراج��ع لغ��ة كتابك واق��رح عليك 

اضافة او تدخل لتلغي شيء..مثال ؟
 صديق���يت اروي م���ن طبع���ت املخطوط 
،  ال���ي االن كتاب���ي ق���رأُه اكثر من 15 
ش���خص  من حميطي ومل يوجه لي أي 
نقد اال النق���د اللغوي الن النس���خة الي 
س���لمتها للقراءة  كانت أولية ومل متر 
على  املراجعة اللغوية، وللعلم فالغالف 
من تصميمي وس���يكون أح���دى لوحاتي 

..فبعضها موجود باملعرض ....
هذا جزء مما كتبت عن فلسفيت : 

" ح���ب حيات���ك لتس���تطيع العي���ش فيها 
وحب من فيها لتستطيع التعايش معهم 
" "االص���ح ان تكون متواضع���ا واالهم ان 
تكون متفائال واالفضل ان تكون حمبوبا 
" "لتكون ناجح���ا عليك بالصرب وبالعمل 
وبتحمل اراء االخرين الذين ال ميتون ملا 

تفعل بصلة "
وأن��تِ  مش��روع كاتب��ة وفنان��ة ترس��م ماذا 

تقولني ألبناء جيلك ؟.
أمت���ي هل���م النج���اح والتوفي���ق فنح���ن 
سوية على مشارف االمتحانات النهائية 
للثانويات ، وأنصحهم بأن يكونوا عنصر 
فعال يف اجملتمع  وان���ا متاكدة ان كل 
واحد فيه���م عنده حاجة  ت���ربز موهبته 
وقدراته لكن ممكن فيه ل عوامل عليهم 
ان يتفوقوا عليها وال يستسلموا  حلاهلم 
...الزم يصربوا و"يتعب���وا " بيش يوصلوا 
للمطلوب  وان ش���اء اهلل نكونوا مبستوى 
املس���ؤلية  كلن���ا ...ألنن���ا  أحن���ا صن���اع 

املستقبل ...

فلسفة دانيه ...

حب حياتك لتستطيع العيش فيها، وحب من 
فيها لتستطيع التعايش معهم “ 

تاال - خاص – طرابلس

ُأعلن يف مدرس���تها طرابل���س الثانوية التخصصية 
وأثناء املعرض الس���نوي ع���ن خمطوطها يف طبعته 
األوىل ُمعلن���ة في���ه عن فلس���فتها يف احلي���اة ... هي 
الطالب���ة الربيعية : داني���ة احملرييق تقول أن تقديم 
وجه���ة نظر وفكرة عن احلياة اليت نعيش���ها ليس���ت 
حكرا على الكبار أو مشروطة بعمر معن ...ولي أن 
اعرب وأقول رأي فيما امسع واش���اهد ألقدم فلسفيت 

ألبناء جيلي ...

        م���ّن اهلل علي كما على س���ائر املخلوق���ات بنعم ال تعد وال 
حتصى ، أمحده وأشكره وأصلي له وأعبده فقد خصي بنعمة 
كبرية وهي أن أكون إبن���ة إحدى الرائدات الليبيات يف زمن 
مل تك���ن به ريادة املرأة بالش���يء الس���هل ،إال أن والدتي أصرت  
ب���أن يك���ون هلا بصمة اىل األب���د يف حياة اجملتم���ع اللييب وأبت 
إال أن ترتق���ي بدور املرأة الليبية حتى ول���و كلفها الكثري من 
اجملازف���ة وعناء س���فر فتاة ليبية اىل الب���الد العربية واىل بالد 
اإلجنليز كما تذك���ر بيومياتها وأصرت أن تكمل مش���وارها 
بتعلي���م اللغ���ة العربية لغ���ري الناطقن بها على ف���رتة تقارب 
األربعن عاما ومل يكن هذا بالدور السهل ملا يتطلبه من ثقافة 

وعلم باللغات األجنبية األخرى.
لق���د كان���ت معجما وكان���ت متأل بيتن���ا أدبا وثقاف���ة وعلما 
وش���اعرية ورومانس���ية ، لق���د عاش���ت حي���اة منظم���ة مرتبة 
ترتيبا يعجز عنه الكثري من الرجال والنس���اء ،علمتي الصدق 
واإلخ���الص واملثابرة لقط���ف مثار النجاح كم���ا تقطفه األن 
على الرغم من أنها فارقت احلياة الدنيا قبل عامن .                                                 
أش���عر بالفخ���ر واإلعتزاز بوالدت���ي ،وأدين بالش���كر واالمتنان 
للس���يدات الفاضالت اللواتي يسرن على خطاها ، وشكرخاص 
لألستاذة فاطمة غندور على اجلهد الذي قامت به  يف جتميع 
مادة الكتاب من صحيفة ) طرابلس الغرب ( لتخليد ذكراها 
وتوثيق إسهامها لوضع لبنة يف بناء هيكل عمل املرأة الليبية                            
أش���عر اآلن أني لس���ت وحيدة، فقد أصبح لي أخ���وات وأمهات 

جديدات ،وهن كل من يذكر والدتي بكلمة حق .
كما يس���عدني أن أمثن اجلهد املبذول من قبل أس���رة حترير 
جملة ش���ؤون ثقافية لرعاية هذا العم���ل، ومنحه األولوية يف 
سلسلة كتابها الشهري.                                                                                  ��

�������������������������������������������������������������
* األس���طر ال���يت أهدته���ا علياء املي���الدي ابنة الس���يدة الرائدة 
خدجي���ة عبدالق���ادر اىل كت���اب )ليبي���ة يف ب���الد اإلجنلي���ز( 

خدجية عبدالقادر.*

ذاكرة ..

إىل أمي معلميت
علياء امليالدي

خدجية عبد القادر
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يت���م الزواج عند قبائل التبو حس���ب العادات و 
التقالي���د الس���ائدة عنده���م , والعرف يتحتم 
عليه���م  ع���دم ال���زواج م���ن االق���ارب وإمن���ا 
يفضلون الزواج من خارج االس���رة أو القبيلة 
ولق���د كان ال���زواج بن القبائ���ل التبو طيلة 
تعزي���ز  يف  عظي���م  دور  الصح���راء  التاري���خ 
التحالفات القبلية ودفعها يف طريق الس���الم 
والوحدة  ،وهلذا فرضت قيود علي الزواج وال 
جي���وز للرج���ل أن يت���زوج من بن���ات األعمام 
وبنات األخوال  وكل من له صلة  قرابة من 
جانيب األم واألب ويسمح بالزواج اىل ما فوق 
اجل���د اخلام���س او الس���ادس م���ن حمارمهم 
وال يس���مح العرف بال���زواج دون ذلك .وعادة 
ما يت���م اختي���ار الزوجة من قب���ل األب واألم 
،وكما يس���تطيع الرجل أن  يتزوج زوجتن 
أو أكثر وفق الشريعة االسالمية على أن ال 
تكون الزوجتان ترتبطان بصلة قرابة أو من 

قبيلة واحدة .
ولك���ي يت���م ال���زواج هنالك مراح���ل تتم قبله 
وهي : مرحلة اخلطبة ، اجلفنة ،احلنة ،عقد 

القران ،الصباحية .
تت���م اخلطوبة عند قبائل التبو وفق ش���روط 
مكان���ة  خلاط���ب  يك���ون  أن  منه���ا  معين���ة 
اجتماعي���ة عن���د التب���و وال يس���مح للعبيد أو 
بال���زواج  عنده���م  )الكمنج���ا(  أو  احلدادي���ن 
م���ن بناتهم ، كذل���ك تقصي  س���رية وأخبار 
الش���خص اخلاط���ب ، خاص���ة إذا مل يكن من 
نفس املنطقة ويتش���اور أه���ل الفتاة يف األمر 
وعن���د املوافقة يتف���ق أهل الفت���اة على مكان 
اخلطوب���ة ،وعندم���ا تت���م االس���تجابة والرد 
)أب  بعث���ه  ال���ذي  الرس���ول  عل���ى  باملوافق���ة 
العريس( اىل )أب العروس( أو من ينوب عنه 
يس���مى )لوري ( وحيدد ي���وم  اخلطبة ويقوم 
)أب العري���س( يف الع���ادة م���ع جمموع���ة من 
االق���ارب وأه���ل احل���ي بزيارة أه���ل العروس 
للخطبة علنا ، ويس���تقبلهم أب العروس مع 
أهله ويق���وم أحد أق���ارب العريس )أكربهم 
س���نًا(  بطلب اخلطب���ة من أب الع���روس )يد 
أبنته( اىل االبن على سنة اهلل ورسوله ويقول 

 :
أن���ا وافق���ت على طلبك���م  ليد ابن���يت )فالنة( 
ألبنك���م )ف���الن( ,وغالب���ًا ما يتم اش���رتاط أن 
ختطب وُيعق���د القران يف نف���س اليوم خوفا 

من أطاله فرتة اخلطوبة .
وحيدد املهر الذي س���يقدم للعروس ، وغالبًا 
م���ا يك���ون عدد م���ن االبل حس���ب م���ا ميتلك 
العريس ويقدر ما بن واحدة ومخسة مجال 
يف السابق ، ولكن االن تغريت بعض الشروط 
و أختل���ف االم���ر فصار حيدد امله���ر بغرامات 
م���ن الذه���ب  ، وبع���د ذل���ك ُتق���رأ الفاحت���ة 
حبضور املعلم أو ش���يخ اجلام���ع القريب من 
احلي ويتم االش���هار، وهن���اك حقوق يف املهر 
وج���ب دفعه���ا ألعم���ام وأخ���وال األب ول���ألم 
وللخاالت ,وعندما يقرتب موعد الزواج يقوم 
يف العادة أب العروس ببناء املسكن الستقبال 

عريس ابنته ،لبق���اء أبنته بالقرب منه لفرتة 
قد يصل اىل س���نة وبعد ذلك يس���تطيعان أن 

يرحال بعيدا إذا أرادا ذلك 
ال���زواج  موع���د  حي���دد  اجلفن���ة:   ي���وم  ويف 
ويق���وم العري���س بإرس���ال صنادي���ق حمملة 
باهلداي���ا واملالبس اىل عروس���ته لُتهديها اىل 
صديقاته���ا وأقاربه���ا ، وُيرس���ل أيضا مجلن 
االحتياج���ات  وأيض���ا  الزف���اف  ي���وم  للنح���ر 
الغذائية لي���وم العرس اىل أهل العروس قبل 
يومن من موع���د الزواج ، وتدعو ام العروس 
مجيع اقاربها واجلريان  للمشاركة يف اعداد 
التزام���ات الع���رس يف بيتها ،ويلي ه���ذا اليوم 
عق���د الق���ران لعروس���ن يف من���زل العروس 
إلمت���ام مراس���م الع���رس  حبض���ور االه���ل و 

االقارب .
وقبل أسبوع من موعد الزواج حنجز العروس 
يف البي���ت وال يس���مح هل���ا باملغ���ادرة وجتتمع 

عندها صديقاتها  وتقوم أم العروس باختيار 
ام���رأة م���ن قريباته���ا وكيل���ة عل���ى ابنته���ا 
وتسمى " كنارة " وتقوم بتزين أبنتها بوضع 
احلنة يف يوم خي���ص وضع احلنة  للعروس 
ومرافقته���ا اىل بيته���ا املس���تقبلي وتقدم هلا 
النصائ���ح والوجبات التى تقوم بها مع زوجها 
.وع���ادة ما تك���ون امرأة بالغ���ة متزوجة )غري 
مطلق���ة ( . كما أن العري���س أيضًا خيتار له 
كن���ارة حيث يقوم بنص���ح العريس وتوجيه 
مب���ا يق���وم ب���ه م���ن واجب���ات والتزام���ات مع 

زوجته .
يقيم العريس حفل���ة العرس يف منزل والده 
ويدع���و االه���ل و االصدق���اء واملع���ارف وأهل 
الذبائ���ح  احل���ي ملش���اركة فرحت���ه وتذب���ح 
وتقام احلفالت ،وُتنص���ب خيمتاين أحدهما 

لرج���ال واألخرى لرج���ال  وتق���دم الوجبات 
للضي���وف وبعد العصر تق���وم الفرقة بإحياء 
احلفلة مبدح أهل العريس ويقوم احملتفلون 
ببعث���رة امل���ال  عل���ى رأس���ه  و ألق���اء االموال  
والعطاي���ا النقدية هل���ذه الفرقة  الذي ميدح 
قائده���ا العريس وأهل���ه  ،ويق���وم الرجال يف 
الس���ابق بركوب اجلمال والتس���ابق وس���ط 
زغاري���د تش���جيعية من قبل الفتي���ات وُتقرع 
الطب���ول ويق���وم الرج���ال باس���تعراض انواع 
م���ن الرقصات كرقصة النق���ارة ،وإن كان 
قد حصل االختالف االن فبدال من التس���ابق 
الدف���ع  س���يارات  اس���تخدام  يت���م  باجلم���ال 
الرباع���ي يف الصح���راء  " م���ا يس���مى بعم���ل 

كوربا ".
ويف نهاي���ة الي���وم يتوج���ه العري���س اىل بيته 
وسط موكب أهلي ، وهو راكب على اجلمل 
مزين بابهى زينة ، ويلوح بالسيف وهي حتية 

ورمز لقوته، ويعترب العريس يف يوم عرس���ه 
هو الس���لطان ويطوف موكب العريس حول 
املدين���ة بعد خروج���ه من من���زل والده وقبل 
وصول���ه اىل بيته ، يذهب املوك���ب اىل مكان 
واس���ع ويبق���ون هناك مل���دة قص���رية ويقمن 
قريبات العريس بالغناء له ويرقص الش���باب 
بالس���وط  العري���س  ويل���وح   " "أرس  رقص���ة 
املصن���وع م���ن جلد اجلم���ل أثن���اء الرقصات ، 
وبعده���ا يتج���ه املوك���ب اىل من���زل اجلديد  
اجملهز للعروس���ن وعادة ما يكون قريب من 
منزل العروس���ة ،ويس���تقبل  ضيوفه من اهل 
الع���روس والعري���س وضيوفهم���ا ويقيم���ون 
بتقدي���م الذبائ���ح واملش���روبات ،ويق���وم أب���ن 
العم وأبن اخلال ع���ادة بإحضار العروس اىل 
منزهلا اجلديد ،ويبدأ مراس���م الدفع إلرضاء 

كل األطراف متهيدا ألخذ العروس وهو أن 
يدفع أبن خالة العريس مبلغ من املال خلالة 
الع���روس اليت تقف���ل الباب وال تس���مح بأخذ 
الع���روس إال بع���د دفع مبلغ م���ن املال حمدد 
ومتف���ق عليه يف األع���راف ، ويتقدم الركب 
مج���ل حيمل هودجًا مزين���ًا والعروس ترتنح 
عل���ى ذلك اهل���ودج وتس���ري معه���ا صديقاتها 
وأقاربه���ا ووكيل���ة العروس الت���ى اختارتها 
امه���ا وحتمل بيدها املبخرة  تفوح منها أفخر 
انواع البخور  اىل ان تصل اىل املنزل اجلديد ، 
وتطلق النسوة الزغاريد ،ويف االونة احلالية 
تستخدم الس���يارات بداًل من اجلمال نتيجة 
لتغ���ري الظ���روف الطبيعة والتحض���ر املدنى 
.وبع���د وص���ول العريس���ان ملنزهلم���ا اجلديد 
تن���ام العروس���ة م���ع صديقاته���ا وقريباته���ا 
ووكيلتها ويف الي���وم الثاني يدخل  العريس 
عليها وتسمى بليلة الدخلة ويغادر كل من 

يف البيت 
الص����������باحية 

وكيل���ة  تأت���ى  للدخل���ة  الت���اىل  الي���وم  يف 
م���ن  وتتأك���د  عليه���ا  وتدخ���ل   الع���روس 
النتيج���ة إذا كان���ت ناجح���ة تطل���ق ثالث���ة 
زغاري���د ويب���ادر العري���س بإط���الق ثالث���ة 
طالقات نارية م���ن بندقيته وحتمل وكيلة 
العروس القماش���ة البيضاء وه���ي دليل على 
عفة وش���رف العروس وتذهب بها اىل منزل 
أم الع���روس، وهناك تطلق النس���اء الزغاريد 
وجيتمع االقرباء واألهل ويذهبون اىل منزل 
العروس���ن ويرتبصن بالعريس لكى يأخذن 
م���ن العريس العمامة او حذاءه إذا اس���تطعن 
وجنحن يف ذل���ك ، وجب عل���ى العريس دفع 
املال مقابل اس���رتجاعه ما أخ���ذن ، وتقدر يف 
الوق���ت الراهن 200 دين���ار لييب وهي حتدى 
للفتي���ات وتبقى احملاوالت طيلة س���بعة ايام 
ويف اليوم الس���ابع من الزواج خيرج العريس  
اىل خارج املنزل ويس���تضيفه أحد االقارب او 
االصدق���اء أو االعمام أو االخوال  طيلة اليوم 
ويف منزل وعادة ما يذبح شاة وحيضر أقارب 
العريس���ن واألصدق���اء ويق���دم اهلداي���ا هلما 
ويزي���ن املن���زل باألجه���زة واملع���دات واألثاث  
وتبقى الع���روس يف بيتها وال خترج منه ملدة 
أربعن يوم خالفًا للعريس الذي ال خيرج  يف 
النهار م���ن  بيته ملدة أس���بوع كامل و خيرج 
بعد سبعة ايام ليواصل أعماله خارج املنزل .  
وهن���اك نوع ثان���ي من مراس���م زواج  متارس 
حت���ى الوق���ت الرهن  ه���و ال���زواج " اخلطف " 
ويت���م خطف العروس طبعًا بعد موافقة وىل 
امره���ا ودون علمه���ا حبيث يس���تدرج الفتاة 
باخلروج للس���وق وأو الذه���اب ألمتام أمر ما 
ويف طريقه���ا  يت���م خطفها والذه���اب بها ىل 
بيته���ا اجلديد ويكون )الكنارة- الرس���ول( يف 
انتظاره���ا وبالطبع يت���م اختي���ار الكنارة من 
قب���ل أم العروس وبعد خطفها يف نفس اليوم 
يتم عقد قرانها عند املعلم أو الشيخ حبضور 
واأله���ل واألق���ارب وف���ى الي���وم ال���ذي يل���ى 

مراسم الزواج التقليدي أغلبها  الزالت كما هي

 سبها - عائشة صوكو  

أفراح التبو

االسبوع أو اليوم السادس يتم  إرسال 
متطلبات املهر  حسب الشروط املتفق 
املالب���س واحلل���ي وامل���واد  ، و  عليه���ا 
النخي���ل  وس���عف  واالب���ل  الغذائي���ة 
اجلاف الس���تخدامها كوق���ود , وتتم 
أع���داد وليم���ة الغ���ذاء  حي���ث تق���وم 
جمموع���ة من النس���اء  يف )األس���بوع(  
وهو اليوم السابع وبعد العص بتزين 
من���زل الع���روس وجتهي���زه وترتيبه  
ويف خت���ام النه���ار تع���ود العروس اىل 

منزهلا .   
لطبيع���ة  ونظ���راً  الط��������������الق  أم���ا 
النظ���ام االجتماع���ي عن���د التبو الذي 
خيتلف كثرياً عن غريه من ش���عوب 
الصح���راء ! حي���ُث أنه���م ال يتزوجون 
من أقاربهم مما نتج عن ذلك روابط 
عن���د  قوي���ة ومتماس���كة  اجتماعي���ة 
القبائ���ل  ،وأن الطالق يعترب مش���كلة 
وتفكي���ك  ه���دم  اىل  ي���ؤدي  كب���رية 
االس���رة ولذلك عندما حيدث خالف 
ب���ن الزوج���ن يتدخل الوس���طاء من 
الطرفن يف االصالح بينهما وإعطاء 
كل ذي حق حق���ه إذا كان حمق ،و 
إذا اعتدى الزوج على زوجته بالضرب 
املربح أو شتم  فأن العرف االجتماعى 
يأخذ هل���ا حقها وه���ذا العرف مبثابة 
الدس���تور يتن���اول يف قوان���ن وإحكام 
ملزمة تنفيذها وسارية املفعول حتى 
وقتن���ا احلاىل وه���ذا الع���رف املكتوب 
من���ذ زمن وبالتحديد القرن التاس���ع 
عش���ر امليالدي ،حي���ُث وضعت قوانن 
صارم���ة م���ن قب���ل الس���لطان التب���و 

،وفيما خي���ص الطالق يت���م معاقبة 
ال���زوج بدف���ع غرام���ة مادية  حس���ب 
وال  والش���تائم   اجلس���دية  االض���رار 
يرضى العرف بذلك ،فاملرأة انس���انة 
التب���اوي  اجملتم���ع  يف  حقوقه���ا  هل���ا 
وُتق���در  اجتماعي���ة   مكان���ة  وتتب���وأ 
املرأة وحُترتم وال ُته���ان أينما كانت 
الشريعة االسالمية  أقرت  ،وكذلك 
مبدأ الوساطة والتحكيم ، وأن فشلت 
كل مس���اعي التوفي���ق بن الزوجن 
وومل تف���د يف اس���تمرارهما وص���ارت 
حياتهم���ا جحيمًا ف���كان هلما الطالق 
وج���وب  يس���تدعى  أس���باب  ،وهن���اك 
التب���و ولعله���ا  الط���الق يف جمتم���ع 
ُمش���رتك اغلب اجملتمعات اإلسالمية 
احملافظ���ة وم���ن مس���ببات الط���الق : 
،إذا تب���ث على الزوج���ة اخليانة ، وإذا 
الزوجة مشاكس���ة ومعاندة  كانت 
لزوجه���ا وال تهت���م برعاي���ة أطفاهلا 
، ويف حال���ة عق���م الزوج���ة ورفضه���ا 
ال���زواج عليه���ا ،وإذا كان���ت الزوجة 
حمرتم���ة ومل ترتك���ب خطيئة بينما 
سلوك زوجها سيئ ويتعاطى اخلمور 
وال ينفق عليها أو يش���تمها و يعتدى 
عليه���ا بالض���رب وأيض���ًا يف ح���االت 
الس���جن املؤبد للزوج أو عندما يسافر 
بعي���داً وتنقط���ع أخب���اره عنه���ا مل���دة 
طويل���ة وال يع���رف أح���د مكان���ه حيًا 
أو ميت���ًا ،يف كل تل���ك احل���االت يتم 

الطالق . 

       من تدريس اللغة اىل اإلدارة والسكرتارية اىل ُمعدة برامج مباشرة بقناة الدولية بعد الثورة 
، اس���تقرت هن���د يونس أخ���ريا ُمدربة لكيفية أع���داد وجبات مواحل وحلويات مل���ن يدخلن حياتهن 
اجلدي���دة عرائس���ا ..هند فنانة مطبخها مبا تعده ألس���رتها الصغرية تدافع ع���ن احنيازها للطبخ 
واملطبخ : لقيت روحي مولعة باملطبخ ، دخلتُه بفضول من سن التاسعة تقريبا وحنس يف روحي 
مكان���ي الوحي���د لالس���تمتاع... ويبدو لي أن املوض���وع وراثي من جدي اعتقد ، قي���ل لي : ان جدي 
كان يش���تغل يف مطعم ، وكربت وجدُت الوالد ُمولع بالطبخ وهو الضابط العسكري !، كل الي 
اتذك���ره عن���ه انه مل���ا يأتي اىل البيت كان ه���و الذي يطبخ يف  كنوع من اهلواي���ة ، وأتذكر اخر 

طبخة اكلتها منه قبل وفاته  وكنت صغرية كانت البازين .
يف املطبخ أس���تمتع وأبتكر وال أخفيك هاتن الصفت���ن مل أجدهما يف أية وظيفة دخلتها ، هناك 
امللل وهناك اجلمود والعادة والتكرار ، محلت شهادتي اجلامعية وعملت بها وانتقلت ألكثر من 
م���كان ... ولكني وجدت نفس���ي يف املطبخ ومؤخرا إفتتحُت مرك���زا لتدريب الفتيات أول دروس 
الطب���خ  أمسيت���ُه عز ما تاكل ، أعلمهن األطباق املش���هورة لكي أضع ملس���يت اجلمالي���ة الفنية ، 
مث���ال يف االحني���از اىل اخُلضار اليت تتوافر على اختالف فصول الس���نة وأحاول تقدميها بش���كل 
ُيرغ���ب بأكله���ا وبطرق تبتعد ع���ن إهدار قيمتها الغذائي���ة والصحية وس���ُأهدي قارئات ) تاله ( 
طبقًا تونس���يًا صحيا ولذيذا و لدينا ما ُيش���ابهُه يف األطباق الش���عبية الليبية ، ورمبا أغلب العرب 

واألتراك وغريهم يعرفونه وهو : احملاشي .

ُفندق الغلة : يعي غلة اخلضار وبالنسبة لي أحب اخلرشوف وأقرتح أيضا أن يكون طبقا حمشواً.
املقادير حلشوة اخلضار : لكل 500 جرام حلمة مفرومة  : 5 فصوص ثومة ، بصلتن ، ومخس 

مالعق معدنوس ، و5 مالعق كسرب ، وجبنة شيدر حسب الرغبة ،
احلرارات  ) التوابل ( ملعقة كبرية فلفل امحر، ملعقة كبرية بزار خملط ، نص ملعقة صغرية 

فلفل اسود
رشة جوزة الطيب، رشة ملح الن اجلبنة فيها ملح ،.

وحتضري ُكل اخلضار:  بطاطا قطعتن، كوس���ا اثنن، باذجن���ان،  بصل اثنن، طماطم، فلفل 
حل���و بكل األلوان، طبعا تقس���م كلها على اثنن وُتنخر من الداخل كأنك بتحش���يهم، وحيفظ 

ُلب اخلضار  ليفرش يف مس���احة 
حتش���ي  وتب���دي   ، الطاج���ن 
 ، الس���ابقة  باحلش���وة  اخلض���ار 
ويتم ترتيب اخلضار احملشوه يف 

الطاجن 
يف اخل���الط يت���م جتهي���ز التالي 
كصلص���ه : 3  حب���ات طماط���م 
اخض���ر، 3 مالعق زي���ت ويفضل 
زيتون ، ملعقة معجون طماطم ، 
فصن ثوم، وحبق، وملح ، وفلفل 
وبه���ار وك���وب م���اء اخليطيه���م 
احملش���ي  ف���وق  وصبيه���م  جي���دا 
يف  وضعي���ه  بالس���يلفر  وغطي���ه 

الكوش���ة ساعة اال ربع ، مالحظة / باإلمكان وضع نصف ملعقة مسن  مينحه طعم اشهى والذ ، 
مع االنتباه ملن يعانون زيادة معدل الكوليسرتول فالسمن غري مالئم هلم وقبل اخر دقيقتن يتم 

فتح الغطاء السلفري لكي تتحمر اخلضار ويصري لونها أمجل ..وكولي باهلناء والشفاء.

ُفندق الغلة
                                                 مسرة الزروق

هند يونس ...يف املطبخ أستمتع وابتكر

عز ما تأكل

اخلضار - الغلة حماشي

السنة الرابعة -  ) 156  ( - )  6 - 12 مايو 2014 (



السنة الرابعة -  ) 156  ( - )  6 - 12 مايو 2014 (


