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 تشي جيفارا

ن يلعبوا  - .1
أ
والدي من ا

أ
طفال الفقراء في كوبا، يمنعون ا

أ
الف اال

 
"إنَّ ا

غنياء 
أ
طفال اال

أ
 بالدمى كا

كّل الناس تعمل وتكّد وتنشط لتتجاوز نفسها، لكّن الهدف الوحيد هو  .2

ي مجتمع، 
أ
نا ضّد الربح، ومع اإلنسان. ماذا يفيد المجتمع، ا

أ
الربح. وا

موال وخسر اإلنسان؟ 
أ
 إذا ربح اال

 التاعسون هم مصدر القوة في العالم  .3

إذا فرضت على اإلنسان ظروف غير إنسانية ولم يتمرد، سيفقد  .4

نسانته شيائ فشيائ.
أ
 ا

 جالل عامر

عمال مال 
أ
في العالم الثالث يمتلك الحاكم حكمة لقمان، ويمتلك رجل اال

يوب.
أ
 قارون، ويمتلك الشعب صبر ا

 نيلسون مانديال

ن  .1
أ
صفاده كي يكون حرًا، لكنه يحتاج ال

أ
ال يحتاج المرء للتخلص من ا

خرين
 
 .يعيش بطريقة تحترم وتحسن حرية اال

جاءت من  .2
أ
مرًا بربريًا، سواء ا

أ
عتبرها ا

أ
ني ا

أ
مقت العنصرية ال

أ
ا

بيض.
أ
و ا
أ
سود ا

أ
 شخص ا

فريقيا تعيش بسالم مع نفسها. .3
أ
حلم با

أ
 ا

 

 

 

 

 من كنوز الحكمة           

 تواصل معنا عبر هذا البريد األلكتروني:

letemps.dj@gmail.com 

     في هذا العدد

 الجمهورية الثانية نتاج الربيع

 3......................................................العربي

  خبار عالمية
أ
 5................................ا

 زمة التربية والتعليم
أ
 6...................ا

 ثماني عالمات على ان االسد قد

 8.......................................................انتهى 

خبار محلية
أ
 9....................................ا

جيبوتي: القواعد  -.مقابلة

منيا  الغربية تمثل خطرا اأ

 10................................................محدودا

 فوائد الصيام ) الروحية و

 11.................االجتماعية ثم الصحية( 

  12.............................كنوز الحكمة 

 

 2012يوليو  18     6العدد 

 مدير النشر: أمين محمد  روبله

زعجت  ما حدث في مناء جيبوتي من سرقة لممتلكات زبائنه  قد اأ

لمون لهذا البلد، ولمستقبله، و يجدون فيه 
أ
ك ثيرين من الذين يتا

صابه من سمعة هذه  من غضاضة ما يثير االشمئزاز لما اأ

المؤسسة، بسبب إدارتها الهشة التي ال تتمع بك فاءة علمية 

ن منطقة الحاويات التي توضع ماليين  لقيادتها، حيث اأ

ليات المراقبة للمحافظة على..........
 
 الدوالرات، تجد ال تتوفر فيها ا

 ( 2) البقية في ص: 

 الميناء يبكى فهل من مجير

         من نحن 
 

صحيفة إخبارية نصف شهرية شاملة و 

مستقلة تملكها مؤسسة  

Mediapress    وتصدر عن

صيلة 
أ
جمهورية جيبوتي ، وفق القواعد المهنية اال

ولوية فى صناعة 
أ
لمهنة الصحافة، والتى تعطى اال

خبار والمعلومات بمصداقية 
أ
الصحافة إلنتاج اال

 مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات. 

وتستند الوقت في الفكر و الرؤية على إيمان عميق 

سس الدولة المدنية التي تجعل من القانون 
أ
وصارم با

ولى، وتتزن حرك تها بالفصل التام بين 
أ
المرجعية اال

السلطات ، وتعتمد نهج الديمقراطية في السياسة، 

ساس للتطور 
أ
والحرية في االقتصاد بمسئولية وطنية كا

 و النهضة واالستقرار االجتماعي.

وتتوجه الوقت إلى شريحة القراء من النخبة الجيبوتية 

التي ال تقتصر على الصفوة فى المحيطين السياسي و 

المالي، وإنما تمتد إلى الفائت المتعلمة الموزعة على 

الشرائح المختلفة للطبقة الوسطى الجيبوتية، كما 

خبار 
أ
تتوجه إلي شريحة مستهلكي المعلومات واال

يضا إلى 
أ
الموزعة على كل شرائح المجتمع، وتمتد ا

الباحثين عن اإلمتاع في الصحافة المقروءة بموادها 

 المعلوماتية والترفيهية المصورة.

 

   Mediapress  عالوة على هذا فإن مؤسسة 

يحتوي على إذاعة  تسعى لتحقيق برنامج متكامل 

وقناة فضائية حرة في   FM محلية تبث عبر موجة

 المستقبل القريب إن شاء هللا .

mailto:letemps.dj@gmail.com
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 فوائد الصيام ) الروحية و االجتماعية ثم الصحية( 
حياء بالدرحة 

أ
نه مضر لال

أ
اإلنساني، ال

ولى،  فلهذا السبب،  فالناقالت 
أ
اال

اإلثيوبية  ممنوعة من الرس بالموانئ 
اإلماراتية، و المواطنون الجيبوتيون 
معرضون لإلشعاعات الخبيثة، وقد 

لقوا حتفهم جراء العمل الغير 
ن،  و 

 
المسؤول، والمستمر الى حد اال

خبار، و يحدث 
أ
يام المقبلة حبلى باال

أ
اال

هذا في ظل  التعتيم اإلعالمي 
المدروس، و المقنن، ضد هذا الشعب 

 -إن شاء هللا -الصبور، وسينفرج قريبا 
جواء محتكرة 

أ
وسوف لن تكون اال

حد.
أ
 ال

مثل كاميرات المراقبة، والتي في بعض 
حيان تسجل الصوت، والصورة، 

أ
اال

إلمكانية المعرفة ما حدث من خروقات، 
ولم تعد قضية لحظة حدث، حتى تكون 
عابرة، وإنما امتدت لسنوات عدة، وكانت 
لقي القبض على 

أ
الشكاوي تتوالى، وقد ا

جريت 
أ
سراق ك ثيرين من قبل اإلدارة، وا

ن 
أ
التحقيقات،  ولكن ما حدث كان ا

تدخل المدير نفسه، ليطلق سراحه، 
لسبب سياسي بحت و شخصي )في فترة 
تزييف الدستور( ، ليس في ميزان الوطن 
ي ثمن لمصلحة الميناء، ثم 

أ
ولم تكن با

بعدها ترقوا في مستويات الوظائ ف جزاءا 
 لهم في عملهم هذا.

وقطعا قد فقدت المؤسسة بعضا من  
ن التحريات لم تمس 

أ
سمعتها، والغريب ا

صحاب المسؤليات، والتي كان من 
أ
ا

ن تتفادى  مما حدث من 
أ
المفروض ا

خطاء المنهجية في اإلدارة، وهو ما 
أ
اال

المسؤولية المهنية، والتي قزمت  
معالجتها في إطار المستويات السفلى في  
نه هناك من 

أ
السلم اإلداري، وال عجب ال

نه يستند 
أ
و مساءلته ، ال

أ
ال يمكن مسه، ا

 إلى قوة فوق قوة  القانون.

ضرمت نار نفسها في ميناء  )دورالي (
أ
كما ا

،  بسبب متعلقات كميائية نقلت من 
شياء 

أ
ميناء حيبوتي القديم وكانت هذه اال

الخطيرة تتجه الى اثيوبيا ، وقد حدث 
ن اك تشف عبور 

أ
قبل خمس سنوات ا

النفايات النووية الى إثيوبيا للدفن فيها، 
والتي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي و 

 الشرور و المفاسد. 
فالصائم حين يك ف نفسه من ضروريات 
الحياة , يدرك مايعانيه الفقير المحروم من 
الجوع و الحرمان, وما يشعر به البائس و 
المحتاج من الفاقة و العوز, فترق نفسه 

وتفيض بالحنان والعطف ويلين قلبه فيتفجر 
فضل الصدقة 

أ
بالجود و السخاء, ولذلك فان ا

صدقة رمضان, يقول الرسول صلى هللا عليه 
وسلم : )من فطر صائما كان له مثل اجره 

جر الصائم شئ(
أ
نه ال ينقص من ا

أ
 غير ا

ن لإلنفاق في 
أ
وقد ورد في السنة مايدل على ا

هذا الشهر فضال على اإلنفاق في بقية 
الشهور , يدل على ذلك حديث ابن عباس 

رضي هللا عنهما قال كان رسول هللا صلى هللا 
جود الناس 

أ
عليه وسلم) اجود الناس, وكان ا

 في رمضان (
فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اذا 
عطى كل 

أ
طلق كل اسير, و ا

أ
دخل رمضان ا

 سائل وفرج عن كل مكروب .
ن في الجنة 

أ
وعن النبي صلى اله عليه وسلم) ا

غرفا يرى ظاهرها من باطنها, وباطنها من 
ظاهرها, قالوا لمن هذه يارسول هللا, فقال : 
لمن طيب الكالم, واطعم الطعام, وادام 

 الصيام, و صلى بالليل والناس نيام ( 
وقد جعل هللا رمضان وقتا إلفاضة الخير 

ضعاف مايفيضها في غيره,  
أ
والبر على عباده ا

ك ثر ثوابا 
أ
عظم اجرا وا

أ
فكانت الصدقة فيه ا

منها في غيره, ولذلك سئل النبي صلى هللا 
عليه وسلم اي الصدقة افضل ؟ فقال : 

 صدقة في رمضان .
وفي هذا حث على االك ثار من الصدقة فيه, 
يامه ولياليه 

أ
وتحريض على مزيد االنفاق في ا

 على البائسين المعوزين.
فعن معاذ بن جبل رضي اله عنه قال: كنت 
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر 

رواحنا , ونقاء 
أ
في الصيام طهر لقلوبنا و صفاء ال

لضمائرنا وقرب من خالقنا وبارئنا , فالصوم 
جامعة روحية كبرى فيها يتخلص العبد من كل 

سقام , فيها 
أ
مراض و علل و ا

أ
ما علق به من ا

خالق الكريمة و العواطف 
أ
يتخلق العبد باال

النبيلة , شعاره الحلم و العفو والصفح و ك تم 
الغيظ , و االنفاق و البذل و العطاء , الذي هو 
ديدن النبي المصطفى محمد صلى هللا عليه 

 وسلم و الذي هو كمال االيمان وتمام االسالم .
وللصيام فوائد ك ثيرة روحية واجتماعية وصحية 

 وهي :
 ( الفوائد الروحية :1

الصوم يعود الصبر و يقوي عليه , ويعلم ضبط 
النفس , ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها 
فيخاف االنسان ربه ويراقب مواله في السر، و 

العلن، ويعمل بك تاب هللا ويقتدي بسنة 
رسول هللا , ويكون المؤمن على استعداد دائم 
 للقاء هللا عز وجل , يقول هللا تبارك وتعالى : 

 
) ياايها الذين امنوا ك تب عليكم الصيام كما 
ك تب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( 

 181سورة البقرة االية 
 ( الفوائد االجتماعية : 1

يعود النظام ، و االتحاد ، و حب العدل و 
المساواة , و ايجاد عاطفة الرحمة , وتنمية 
لفة و المسارعة الى االحسان و 

أ
روابط اال

التسابق الى الخيرات, وصون المجتمع من 

بواب الخير, 
أ
دلك على ا

أ
ال ا

 
فقال لي : يا معاد ا

فقلت بلى يا رسول هللا فقال: الصوم جنة 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 

ن الصوم جنة بالضمة على 
أ
النار...( ومعنى ا

ي وقاية وستر من المعاصي .
أ
 حرف الجيم :ا

 ( الفوائد الصحية : 3
معاء و 

أ
من الفوائد الصحية للصوم تطهير اال

اصالح المعدة, و تنظيف البدن من الفضالت و 
الرواسب, وتخفيف السمنة وثقل البدن 

بالشحم يقول رسول هللا صلى اله عليه وسلم : 
 ) صوموا تصحوا( .

 
وقال صلوات هللا وسالمه عليه, وهو ينطق 

بالحكمة وكعنوان للحفاظ على صحة االبدان و 
نفس. 

أ
 اال

عن المقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول 
 ابن ادم 

أ
هللا صلى هللا عليه ويلم يقول : )ما مال

وعاء شرا من بطنه, بحسب ابن ادم لقيمات 
يقمن صلبه, فان كان ال محالة فثلث لطعامه 

 وثلث لشرابه, وثلث لنفسه ( .
مراض البدنية 

أ
والصوم وقاية لك ثير من اال

المستعصية التي تفتك ببني االنسان مثل 
التخمة وضغط الدم, وتصلب الشرايين و 

السكر وتضخم الكبد و الطحال و اضطرابات 
مراض 

أ
معاء المزمنة والتهاب الكلى الحاد وا

أ
اال

 القلب...الخ.
والصائمون الصابرون في جنة عرضها 

عدت للمتقين, فقد روي 
أ
رض ا

أ
السماوات و اال

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال :
) ان في الجنة بابا يقال له الريان, يدخل منه 

حد 
أ
الصائمون يوم القيامة , ال يدخل منه ا

ين الصائمون فيقومون, فاذا 
أ
غيرهم, يقال: ا

حد(. 
أ
غلق فلم يدخل منه ا

أ
 دخلوا ا
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ن في رمضان
 
 فضل قراءة القرا

نزل هللا 
أ
ن الكريم في شهر رمضان،  -عز وجل –ا

 
القرا

ُن ُهًدى 
 
ُقْرا
ْ
ِذَي ُانِزَل ِفيِه ال

َّ
قال تعالى: }َشْهُر َرَمَضاَن ال

ُفْرَقاِن{البقرة: 
ْ
ُهَدى َوال

ْ
َن ال َناٍت ّمِ اِس َوَبّيِ لنَّ ِ

ّ
، 185ل

ن الكريم كان في
 
 ونزول القرا

ْيَلٍة 
َ
َناُه ِفي ل

ْ
ا َانَزل لف شهر }ِإنَّ

أ
ليلة مباركة هي خير من ا

ْيَلُة 
َ
َقْدِر * َوَما َاْدَراَك َما ل

ْ
ْيَلِة ال

َ
َناُه ِفي ل

ْ
ا َانَزل َباَرَكٍة{، }ِإنَّ مُّ

ِف َشْهٍر{ القدر. 
ْ
ْن َال َقْدِر َخْيٌر ّمِ

ْ
ْيَلُة ال

َ
َقْدِر * ل

ْ
 ال

 

حب 
أ
ن في رمضان هي من ا

 
ن قراءة القرا

أ
وال شك ا

عمال الى هللا سبحانه وتعالى وكان صحابة رسول 
أ
اال

ن 
 
هللا صلى هللا وعليه وسلم يواظبون على قراءة القرا

 ويجتهدون فى قراءته فى رمضان. 

ه ويتدبره 
أ
ثنى هللا سبحانه وتعالى على من يقرا

أ
وقد ا

قاموا 
أ
نه: )إن الذين يتلون ك تاب هللا وا

أ
فقال جل شا

نفقوا مما رزقناهم سّرًا وعالنية يرجون تجارة 
أ
الصالة وا

جورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور 
أ
لن تبور ليوفيهم ا

(. وعن النبي صلى هللا عليه 33-12شكور( )فاطر: 

تي يوم القيامة شفيعًا 
أ
ن فإنه يا

 
وسلم قال )اقرؤوا القرا

صحابه( رواه مسلم. 
أ
 ال

ن الكريم لها فضائل ك ثيرة منها ما جاء في 
 
وقراءة القرا

شعري 
أ
بو موسى اال

أ
 -رضي هللا عنه-الحديث الذي رواه ا

ن النبي 
أ
قال: )مثل المؤمن  -صلى هللا عليه وسلم-ا

ترجة ريحها طيب وطعمها 
أ
ن؛ كمثل اال

 
 القرا

أ
الذي يقرا

ن؛ كمثل 
 
 القرا

أ
طيب، ومثل المؤمن الذي ال يقرا

التمرة ال ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي 

ن؛ مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر . 
 
 القرا

أ
يقرا

ن؛ كمثل الحنظلة 
 
 القرا

أ
ومثل المنافق الذي ال يقرا

 ليس لها ريح وطعمها مر(. 

مامة 
أ
بي ا

أ
قال: سمعت رسول  -رضي هللا عنه-وعن ا

ن فإنه  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 
يقول: )اقرؤوا القرا

صحابه، اقرؤوا الزهراوين: 
أ
تي يوم القيامة شفيعًا ال

أ
يا

تيان يوم القيامة 
أ
ل عمران، فإنهما تا

 
البقرة وسورة ا

نهما فرقان من 
أ
و كا

أ
نهما غيايتان ا

أ
و كا

أ
نهما غمامتان ا

أ
كا

صحابهما، اقرؤوا سورة 
أ
طير صواف تحاجان عن ا

خذها بركة، وتركها حسرة، وال يستطيعها 
أ
البقرة فإن ا

 البطلة(. والبطلة هم الشياطين والسحرة. 
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البحرية ازدحاما في العالم في خليج عدن في 
الجهة المقابلة لليمن المضطرب وتستضيف 
كبر قاعدة عسكرية فرنسية في افريقيا إلى 

أ
ا

جانب قاعدة امريكية رئيسية كما تستخدم 
جنبية ميناء جيبوتي في حراسة 

أ
قوات بحرية ا

ممرات الشحن المزدحمة قبالة الصومال 

 .لمحاربة القرصنة

ت جيبوتي 
أ
ول بدا

أ
وفي ديسمبر كانون اال

المساهمة بجنود في قوة االتحاد االفريقي في 
الصومال لمحاربة حركة الشباب التي تحاول 

 .اإلطاحة بالحكومة االنتقالية الهشة

وتوعدت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة 
بشن هجمات انتقامية على الدول االفريقية 

 .المشاركة في القوة

لكن دواله الموجود في لندن الجراء 
محادثات مع مسؤولين بريطانيين لمح إلى 
منية من جانب المتشددين 

أ
ي مخاطر ا

أ
ن ا

أ
ا

 .هي تحت السيطرة

ن اإلرهابيين سيهاجمون 
أ
عتقد ا

أ
وقال "ال ا

و القاعدة 
أ
مريكي ا

أ
مباشرة المعسكر اال

بناء جيبوتي 
أ
الفرنسية... بل سيهاجمون ا

الضعفاء ومصالح جيبوتي لكن الناس 
لة ينسقون 

أ
المسؤولين عن تلك المسا

 ".جهودهم جيدا للحد من المخاطر

وقال دواله إن عدم وجود تكامل اقتصادي 
هم على المدى الطويل 

أ
في المنطقة هو عثرة ا

مام النمو االقتصادي واستقرار المنطقة
أ
 .ا

ومع عدم وجود الك ثير من الموارد الطبيعية 
وقلة النشاط الصناعي فإن معدل البطالة في 

في المئة. وتعتمد البالد  63جيبوتي يبلغ نحو 
بشدة على المساعدات الخارجية في ميزان 

 .المدفوعات وفي تمويل مشاريع التنمية

 33وتقول تقارير غربية إن جيبوتي تتلقى 

قرت جيبوتي التي تستضيف  -لندن )رويترز( 
أ
ا

مريكية والفرنسية في 
أ
هم القواعد العسكرية اال

أ
ا

نها تواجه خطر االنتقام من مقاتلين 
أ
المنطقة ا

إسالميين تالحقهم الدول الغربية التي 

 .تستضيفها في حمالت تمتد الى دول مجاورة

 .لكنها ترى إن الخطر محدود

وبدال من ذلك تشير جيبوتي ذات الموقع 
االستراتيجي إلى ما يمثل بالنسبة لها اعتبارا 

ك ثر اهمية على المدى الطويل وهو الفقر 
أ
منيا ا

أ
ا

والبطالة واالضطرابات السياسية في المنطقة 

 .وهي عوامل ترى انها تؤدي إلى الفكر المتطرف

وقال الياس موسى دواله وزير االقتصاد 
والمالية الجيبوتي لرويترز خالل زيارة إلى لندن 
"بالطبع نشعر بالقلق من المخاطر التي يمكن 

مني دولي
أ
 .ان يمثلها وجود عسكري وا

ن ذلك يمثل خطرا علينا فيما يتعلق "
أ
نقر با

من قادرون 
أ
ن مسؤولي اال

أ
ضاف ا

أ
من" لكنه ا

أ
باال

 .على الحد من تلك المخاطر

ومضى يقول "لكن المجال الذي ربما يتعين 
ن نتوخى الحذر منه هو محاربة الفقر 

أ
علينا ا

والبطالة بين الشبان بشكل مالئم. اإلرهابيون 

 ".سيستغلون ذلك للتالعب بمن هم في حاجة

ك ثر المسارات 
أ
حد ا

أ
وتطل جيبوتي على ا

مليون دوالر( سنويا من  36.65مليون يورو )
مليون دوالر  33فرنسا مقابل استئجار القاعدة و

 .من الواليات المتحدة للغرض ذاته

 من وليام ماكلين

تحرير  -)إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية 

ميرة فهمي(
أ
 ا

 رمضان كريم 

منيا محدودا -مقابلة
أ
 جيبوتي: القواعد الغربية تمثل خطرا ا

جنوبها إلى شمالها , ويجهرون بالندية, 
وقد خرجوا من طوق االستعمار 

مة تملك 
أ
صبحوا ا

أ
نهم ا

أ
واالنتداب , وا

رادوا , ولكن مع 
أ
مرها بيدها كما ا

أ
ا

سف الشديد  !  انقلب السحر على 
أ
اال

فحينما استلمت   -كما يقال–الساحر 
الشعوب استقاللها ظهر هناك فجر 
جديد للنضال من قبل مجموعات , 

نها هي التي حققت 
أ
فراد تزعم ا

أ
وا

رض، 
أ
االستقالل , وحررت اال

مة من عنق الزجاج، 
أ
خرجت اال

أ
وا

داء , وتنطوي في 
أ
تنقصه القدرة واال

نياتهم من السوء والفساد واإلقصاء 
ن اإلستغالل منة 

أ
ماال يتوقع، ظانين ا

جله , 
أ
لهم دون الشعب الذي كافح ال

مة ,وخونوا بل 
أ
فاستبدوا في حياة اال

قتلوا ودمروا كل من يعارضهم في 
سلوب حكمهم , وشرعوا القوانين 

أ
ا

التي فصلوها على مزاجهم واستمروا 
بهذا المنوال يعيثون بالبلطجية 

السياسية في حياة الشعوب السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والتعليمية ,وجعلوا شخوصهم مرجعا 
مة , فما طابق هواهم 

أ
لتاريخ اال

مرا بناء ومجددا 
أ
ورغباتهم يعتبر ا

ومشرفا , وتسخر له جميع وسائل 
اإلعالم المرئية والمقروءة , والتي 
يعدها جزءا من ممتلكاته الخاصة 

ن يضاهيها 
أ
التي ال ينبغي , وال يقبل ا

حد دونه .
أ
 ا

بعد ما اندلعت شرارة التحرر الثاني، 
والتي سميت بالربيع العربي في الوطن 
وكار 

أ
العربي واإلسالمي، ما زالت تغزو ا

خر 
 
 -االستبداد واالستقواء واحدا بعد اال

تستمر حتى تسترد   -وإن شاء هللا  
صحابها ، وحتى تستعيد 

أ
الحقوق إلى ا

الشعوب ما استلب منها ظلما وعدوانا 
تحت تسمية الدولة، والشرعية الزائ فة، 

و مصطلح جديد في 
أ
و ظهرت فكرة ا

 السياسة )الجمهورية الثانية(.

مم تكافح ضد      
أ
عند ما كانت اال

ن تنعم يوما 
أ
االستعمار ، كان مغزاها ا

رضهم من 
أ
يام استقالل تراب ا

أ
من اال

براثن هذا الغازي، ويخرجوا من 
االستعمار القهري في جميع مستويات 

حياتهم، وبرز في الساحة قيادات 
االستقالل تقود المسيرة ورائها جماهير 

من الشعب تغمرها عاطفة جياشة 
رواحهم على 

أ
تجود كل غال ونفيس، وا

ك فهم يواصلون نضالهم الليل بالنهار ال 
أ
ا

 لهم بال، وال تركن جوانبهم إلى 
أ
يهدا

الدعة، والراحة، كبيرهم وصغيرهم 
نثاهم، و يملئون شوارع 

أ
ذكرهم ، وا

المدن ، والقرى يهمسون بعضهم 
يات النضال , والتضحية، كل 

 
البعض ا

في مكانه , وحسب مستواه,  فجاهدوا 
رواح وفقدوا الشجعان جماعات، 

أ
باال

وزرافات، يتطلعون إلى يوم الذي 
يرفرف عليهم العلم , ويحكم بعضهم 
بعضا , ويعلنون السيادة والحرية , 

حياء على وجه 
أ
والثقة لجميع اال

البسيطة من شرقها، وغربها ، ومن 

ناملها من الوسط، 
أ
فعضت الشعوب ا

نها خرجت 
أ
ذهلها ا

أ
مرها، وا

أ
وحارت في ا

جنبي الذي بذلت 
أ
من رحم االستعمار اال

تيحت لها 
أ
في سبيل التحرر منه كل ما ا

من القدرات المالية، والنفسية , 
وخسرت الماليين بل مائت الماليين 
جل الوصول إلى فضاء 

أ
من البشر ال

الحرية، واالستقالل , والمساواة , 
ن 
أ
والمواطنة تحت سقف القانون إلى ا

نفسهم يتيهون في نفق من نوع 
أ
وجدوا ا

جديد من االستعمار ، من نفس اللغة، 
نواع 

أ
والجنس ، والجسد يفتح عليهم ا

شتى من الدعاية، ويتعامل معهم بكل 
تغييب , واإلهانة واستمر هذا الوضع 
لعقود، وما زال البعض يرزح تحت 

حتى وصل  -مثل جيبوتي-وطئته، 
ناموس الخير بقدر قادر بوعزيزي من 

تونس الحبيب، تونس الثقافة , 
وجامعة الزيتونة , والقيروان، فالمس 

طراف، 
أ
مة المترامية اال

أ
وجدان اال

نها اللحطة الفارقة , 
أ
وتعاملوا معها ا

خذ زمام المبادرة حتى 
أ
والمنتظرة ال

تفيق من سباتها العميق , وتسترد 
حقوقها المغتصبة , والمنتزعة عنوة 
فحدث ما حدث, وفاضت الشعوب 

شوارع المدن، والعواصم، والقرى مرة 
خرى، 

أ
والتاريخ يعيد نفسه، وتهاوت -ا

ن يظل وإلى 
أ
عروشهم المصممة، ال

بد، وبحرسهم الجمهوري، 
أ
اال

ومخابراتهم المتدربة على االضطهاد، 
 والدمار وإهانة المواطن . 

(4)البقية في ص:   

 الجمهورية الثانية نتاج الربيع العربي

سرة  الوقت تهنئكم  اأ

بمناسبة حلول شهر 

 رمضان المبارك

نتم بخير     كل عام  واأ  
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خبار 
أ
 اال

 محلية
يملك دولة مسئولة في القرن الحادي 
والعشرين لن يكون له ذكر في العالم 
الحاضر، وسيظل يهم في وجهه من 
قارة إلى قارة، طلبا للعدالة، والحياة 
ن. ونحن في 

 
الكريمة، كما هو واقع اال

عراض الجمهورية 
أ
جيبوتي نعاني من ا

ولى، بكل مواصفاتها، ومساوئها، 
أ
اال

وعيوبها، وتخلفها المتعمد ، 
ومفاهيمها االمعكوسة، التي ال يعرفها 

إال رجل واحد، وال يمنع إال رجل 
واحد، وال يشرع إال رجل واحد، 

ن 
أ
راد ا

أ
فالجميع يدور في فلكه، ومن ا

خر 
 
ن يبحث له مكانا ا

أ
يشذ فعليه ا

تحت الشمس، كما صرح بلسانه ، 
مامه إال كالبقر التي 

أ
فالشعب ليس ا

عتقد 
أ
ترتع في حديقة مالكها، ولكن ا

مام 
أ
ن الشعب العظيم الذي وقف ا

أ
ا

االستعمار وانتزع الحرية المنقلبة 
ن 
أ
عليها بكل حزم واقتدار، يستطيع ا

يام 
أ
مم، كما واكبها في ا

أ
يواكب ركب اال

ن يحوز متطلبات 
أ
ولى، وا

أ
التحرر اال

ليات 
 
الجمهورية الثانية من خالل اال

التي تفضي  إلى ذلك السبيل، فكل 
شيء في حياتنا ينهار، الصحة ، 

من االجتماعي، 
أ
والتعليم واال

والعدالة، و ضمير االمثقف يتهاوى، 
مام كومة من الخوف 

أ
والمواطن يقف ا

ن نوقظ 
أ
التي ال مبرر لها فيجب ا

الشجاعة الكامنة حتى نزيح عن كاهله 
عقودا من التخلف والتغييب وينعم 
 بالدولة التي يرغبها وتحتاجها حياته.

.ه
أ
 ا

(3)تتمة ص:  

ولم تستغرق من هذه اإلدارة العظيمة 
ن تتخلص من الغول التاريخي إال 

أ
ا

يام , وشهور و كما يقول الرسول: "ال 
أ
ا

ن 
أ
ُيلدغ مؤمٌن من جحر مرتين" ينبغي ا

نقف مع نتاج الهبة شئيا من التحليل، 
ن 
أ
التها وكيف يجب ا

أ
والتقويم، في ما

ن 
أ
تقطف ثمارها، وحمايتها، من ا

ال 
أ
تسلك نفس الطريق السابق، وا
تضل عن تكوين دولة القانون ، 

والمؤسسات، والحريات، والمنافسة 
الشريفة ، والشفافية , ومن خالل هذه 

التجربة المريرة من االستقواء،  
ن تفكر 

أ
والتزييف، يلزم على الشعوب ا

مليا كيف تكون صورة الدولة، والحلم 
ن يؤسسوا له في إطار 

أ
الذي يريدون ا

قيم الديمقراطية، والحرية، والعدالة 
االجتماعية، دولة ليس المرء فيها إال 

خادما للشعب، يضع لبنته ثم ينصرف 
خر تسود فيها 

 
من المكان ليحل محله ا

داء 
أ
كرامة اإلنسان، واحترام اال

النظيف، بعيدة عن التسليط، ولي 
العنق، واستكبار على الخلق، دولة 
مانة في 

أ
تكون المعرفة، والقدرة، واال

جميع مستوياتها عنوانا ال يقبل 
يا كان نوعها، دولة بعيدة 

أ
المساومة ا

عن سيطرة المجموعات المنظمة، 
المه، 

 
ماله، وا

 
وتسغى للشعب في ا

دولة يسود عليها طابع المؤسسات، 
وهذه ما سميت الجمهورية الثانية، و 
ن الجميع ليس 

أ
ومن ا

أ
التحرر الثاني، وا

جلها، 
أ
في حل من البحث، والعمل ال

ن من ال 
أ
والسلوك في طريق بنائها، ال

 قيام رمضان
 

قيام رمضان هو صالة التراويح التي يؤديها 

عظم 
أ
المسلمون في رمضان، وهو من ا

العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذا 

ن 
أ
الشهر.قال الحافظ ابن رجب: ) واعلم ا

المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان 

لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل 

على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين 

جره بغير حساب (.
أ
ي ا  ُوّفِ

وقال الشيخ ابن عثيمين: ) وصالة الليل في 

رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول 

النبي : } من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له 

ما تقدم من ذنبه { ]متفق عليه[ وقيام رمضان 

خره، وعلى هذا 
 
ول الليل وا

أ
شامل للصالة في ا

فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص 

جر والثواب 
أ
عليها واالعتناء بها، واحتساب اال

من هللا عليها، وما هي إال لياٍل معدودة ينتهزها 

 المؤمن العاقل قبل فواتها (.

وتشرع صالة التراويح جماعة في المساجد، 

ول من سّن الجماعة في صالة 
أ
وكان النبي ا

ن ُتفرض 
أ
التراويح في المسجد، ثم تركها خشية ا

مته، فلما لحق رسول هللا بجوار ربه، 
أ
على ا

واستقرت الشريعة؛ زالت الخشية، وبقيت 

 مشروعية صالتها جماعة قائمة.

داؤها 
أ
وعلى المسلمين االهتمام بهذه الصالة وا

 كاملة، والصبر على ذلك هلل عز وجل.

ن 
أ
قال الشيخ ابن عثيمين: ) وال ينبغي للرجل ا

جرها، 
أ
يتخلف عن صالة التراويح لينال ثوابها وا

وال ينصرف حتى ينتهي اإلمام منها ومن الوتر 

جر قيام الليل كله (.
أ
 ليحصل له ا

ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا 

تي 
أ
ن تا

أ
منت الفتنة منهن وبهن. ولكن يجب ا

أ
ا

متسترة متحجبة، غير متبرجة وال متطيبة، وال 

 رافعة صوتًا وال مبدية زينة.

االمكانيات المتاحة في مجال الزراعة 
وضاعهم 

أ
والرعي مما يسهم في تحسين ا

منهم الغذائي ،وعبرت عن 
أ
ويضمن ا

ملها في إطالق المشروع في المستقبل 
أ
ا

 القريب .
كد السفير الياباني المعتمد 

أ
من جانبه، ا

لدى جيبوتي على التزام بالده بدعم 

الجهود التي تبذلها الحكومة الجيبوتية 
لتحسين الظروف المعيشية للسكان 

نحاء الريفية 
أ
المتضررين بالجفاف في اال

 من البالد. 
همية هذا المشروع الممول 

أ
مشيرا إلى ا

من قبل اليابان في تخفيف معاناة 
 السكان المستهدفين. 

 

  توقيع مذكرة تفاهم حول نشر
 القوات الجيبوتية في بلدين

وقع وزير الدفاع السيد/ عبد القادر 
ربعاء مع 

أ
مس اال

أ
كامل محمد يوم ا

فريقي لشؤون السلم 
أ
مفوض االتحاد اال

من السفير رمضان العمامرة مذكرة 
أ
واال

تفاهم تتعلق بنشر القوات الجيبوتية في 
مدينة بلدوين الصومالية في إطار بعثة 

ميصوم.وتمت مراسم إبرام مذكرة 
أ
اال

التفاهم في مك تب السفير العمامرة 
بحضور كبار معاونيه، وحضر المناسبة 
من الجانب الجيبوتي سفير جمهورية 

بابا ومندوبها الدائم 
أ
ديس ا

أ
جيبوتي في ا

فريقي السيد/ محمد 
أ
لدى االتحاد اال

   وزير الزراعة يبرم اتفاقية مع
 منظمة الفاو

 

 

 

 

وقع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد 
حمد عواله اتفاقية 

أ
البحري السيد/ محمد ا

غذية والزراعة التابعة 
أ
مع ممثلة منظمة اال

ن 
أ
مم المتحدة )الفاو( في جيبوتي بشا

أ
لال

مشروع لمساعدة السكان المتضررين من 
الجفاف المزمن في بالدنا بكلفة تصل إلى 
مريكي، ويستمر 

أ
مليون وتسعمائة دوالر ا

هذا المشروع الممول من قبل الوكالة 
اليابانية للتعاون الدولي لمدة سنتين 

ويشمل تقديم المساعدة لسكان المناطق 
نحاء البالد.وفي كلمة 

أ
الريفية والرعوية في ا

عرب وزير الزراعة عن 
أ
له بهذه المناسبة، ا

شكره للوكالة اليابانية ومنظمة الفاو على 
إطالق هذا المشروع الذي ينطوي على 

هالي المناطق الداخلية 
أ
تقديم المساعدة ال

وضاعا معيشية 
أ
رياف الذين يواجهون ا

أ
واال

صعبة جراء موجة الجفاف بشكل خاص. 
ن هذه البادرة المشتركة من قبل 

أ
موضحا ا

الوكالة والمنظمة جاءت في الوقت 
 المالئم. 

شادت ممثلة منظمة الفاو 
أ
من جانبها، ا

بالتعاون القائم بين جيبوتي وطوكيو 
والذي سمح بإطالق هذا المشروع الذي 

سيمكن الريفيين من استغالل 

إدريس فارح ومسؤولون عسكريون كبار. 
ويعتبر توقيع المذكرة استكماال لعملية 

انخراط القوات الجيبوتي في بعثة االتحاد 
ميصوم لحفظ السالم في 

أ
فريقي اال

أ
اال

 الصومال. 

   جيبوتي وإثيوبيا توقعان مذكرة
ة 
أ
تفاهم للتعاون حول ترقية المرا

 والطفل

 

ة والتخطيط 
أ
وقعت وزيرة ترقية المرا

االسرى المكلفة بالعالقات مع البرلمان 
السيدة / حسنه بركت داوود يوم االثنين 
الماضي مع وزيرة شؤون النساء واالطفال 
والشباب االثيوبية السيدة / زينبو تاديسي 

على مذكرة تفاهم للتعاون بين جيبوتي 
ة والطفل وجاء 

أ
واثيوبيا في مجال المرا

جراها الجانبان في 
أ
ذلك عقب محادثات ا

بابا 
أ
ديس ا

أ
العاصمة في العاصمة اإلثيوبية ا

وحضرها من الجانب الجيبوتي سفير 
جمهورية جيبوتي في لدى إثيوبيا السيد/ 
محمد إدريس فارح، والمستشار الثاني في 
بابا السيد/ 

أ
ديس ا

أ
السفارة الجيبوتية في ا

كنديد محمد حدي، فيما حضر من 
الجانب اإلثيوبي نائب وزيرة شؤون النساء 
لمو منغستو. 

أ
طفال والشباب السيد/ ا

أ
 واال
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خبار 
أ
 اال

 العالمية

فراد 
أ
وتحرص السلطات الليبية على محاكمة ا

سرة القذافي والموالين له داخل ليبيا، لكن 
أ
ا

ن يحرم 
أ
نشطاء حقوق اإلنسان يخشون ا

ضعف الحكومة وغياب حكم القانون هؤالء 
من حقهم فى محاكمة عادلة، وتمثل هذه 

القضايا اختبارا لقدرة السلطات الليبية 
الحالية على محاكمة شخصيات بارزة من 

سرته.
أ
فراد ا

أ
 الموالين للقذافي وا

  العرب يطلبون لجنة دولية
 لوفاة عرفات 

طلب تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة عرفات 
  سُيقّره قريبا وزراء الخارجية العرب

قالت الجامعة العربية اليوم الثالثاء إنها 
مم المتحدة 

أ
من واال

أ
ستطلب من مجلس اال

تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مالبسات 
وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

، بعدما كشف تحقيق استقصائي  عرفات
ثار مادة البولونيوم 

 
للجزيرة مطلع هذا الشهر ا

المشعة السامة في مقتنياته الخاصة مما عزز 

 فرضية تسميمه.

مين العام للجامعة نبيل العربي 
أ
وقال اال

عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين 
دعا إليه وزير الخارجية التونسي رفيق عبد 

السالم بعيد بث تقرير الجزيرة؛ إنه تقرر رفع 
توصية بتشكيل لجنة التحقيق الدولية إلى 
مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل على 

 مستوى وزراء الخارجية.

حمد بن حلي 
أ
نه كلف نائبه ا

أ
ضاف العربي ا

أ
وا

بتشكيل لجنة داخلية تضم السفير محمد 
صبيح المسؤول عن ملف فلسطين ورضوان 

بن خضرا المسؤول عن الملف القانوني 

 «تستعد  «ليبيا الثورة
لمحاكمة رموز نظام 

 «القذافي»

  -طرابلس 
أ
 ش ا

أ
 ا

شرعت مدينة مصراتة الليبية في االستعداد 
هم رموز النظام الليبي 

أ
لمحاكمة عدد من ا

حمد 
أ
السابق والمقربين منه ومن بينهم ا

إبراهيم وهو ابن عم القذافي ومنظر الك تاب 
خضر ومدير جهاز الحرس الشعبي الليبي 

أ
اال

السابق منصور ضو وخالد تنتوش مفتي ليبيا 
 السابق.

تي هذه الخطوة بعد عدد من المحاكمات 
أ
تا

برزها محاكمة 
أ
السابقة لرموز النظام السابق، ا

من الخارجى فى 
أ
بوزيد دوردة رئيس جهاز اال

أ
ا

ت منذ يوم 
أ
يونيو  5نظام القذافى والتى بدا

الماضى تحت تهم عدة من بينها اإلشراف على 
اعتقال وتعذيب عدد كبير من معارضى النظام 

 السابق.

  

بالجامعة إلعداد تقرير مفصل عن وفاة عرفات 
لعرضه على مجلس الجامعة في ضوء تحقيق 
الجزيرة االستقصائي الذي اعتمد على فحوص 

جراها مختبر سويسري.
أ
 ا

مين عام الجامعة العربية 
أ
خبار عن ا

أ
شارت اال

أ
وا

 إلى الجمعية العامة 
أ
ن الدول العربية ستلجا

أ
ا

مم المتحدة الستصدار قرار بتشكيل لجنة 
أ
لال

تحقيق دولية في وفاة عرفات في حال جوبه 
من بالفيتو.

أ
 طلبها من مجلس اال

علنت بعيد بث 
أ
وكانت السلطة الفلسطينية ا

نها ستطلب تشكيل 
أ
التحقيق االستقصائي ا

لجنة دولية للتحقيق في وفاة عرفات على 
شاكلة اللجنة التي تحقق في اغتيال رئيس 

 . الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 

ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 
استخراج عينات من رفات عرفات الستكمال 

التحقيق في مالبسات وفاته في نوفمبر/تشرين 
 .1332الثاني 

رملة الرئيس الراحل قد طلبت 
أ
وكانت سهى ا

بعيد بث تحقيق الجزيرة مباشرة استخراج 
جل استكمال 

أ
عينات من رفات زوجها من ا

ن 
أ
التحقيق. ولم تستبعد مصادر فلسطينية ا

يكون جرى تسميم عرفات عن طريق 
فلسطينيين كانوا بين المحيطين به بإيعاز من 

 إسرائيل.

وقال رئيس لجنة التحقيق الطبية الفلسطينية 
يام في 

أ
ردني عبد هللا البشير قبل ا

أ
الطبيب اال

رام هللا إن جميع االستنتاجات الطبية في حالة 
عراض التي رافقتها تؤكد تعرضه 

أ
عرفات واال

 لمادة سامة غير معروفة.

 

ما تناولته 

 الصحف

 الى االردن في الشهر الماضي.
ن عن ك تلة حرجة 

 
ليس الحديث الى اال

تسحب البساط من تحت قدمي االسد، لكن 
 اتجاه االنشقاق يزداد زخما بيقين.

يضاف انشقاق النخب عن الجهاز العام الى 
االنشقاق العسكري، والرمز الواضح لهذه 
الظاهرة هو سفير سورية في العراق، نواف 
الفارس، لكن خبراء االستخبارات يالحظون 

ايضا 'انشقاقا رماديا': فالموظفون ومنهم 
تون الى العمل ببساطة.

أ
 موظفون كبار ال يا

ان صورة قتال االسد للمتمردين تشهد على 
ضائ قة شديدة، فالنيران الك ثيفة التي 

يستعملها الجيش على المدنيين جعلت 
المظاهرات الجماعية تختفي من الشوارع 
وتحول النضال الشعبي الى حرب الجيش 
لقوات عصابات الجيش الحر. وقد صاغ 
نفسهم خطة تسمى 

أ
محاربو العصابات ال

'ساعة الصفر'، وفي مركزها سلسلة عمليات 
هداف السلطة. وال شك في ان 

أ
موجهة على ا

نجاحات المتمردين تمس بالروح المعنوية 
صبح الكبار فيهم هدفا 

أ
للعسكريين الذين ا

 دائما لالغتيال.
لم تتغير صورة القتال فقط بل مناطق القتال 

رياف 
أ
ايضا. وقد تخلى الجيش عن مدن اال

عني 
أ
ويحصر عنايته في حماية كنوز السلطة، ا
ريافها، وهي 

أ
دمشق وحلب وحمص مع ا

النواة المدنية الكبيرة حيث يتركز نصف 
سكان الدولة، وحدود لبنان وجبل الدروز 

 ومواقع استراتيجية عسكرية.
كان للنظام طول نفس ما بقي الهدوء في هذه 
المناطق، وتتغير الحال في االسابيع االخيرة 

خذ الجيش السوري يطلق النار الى 
أ
فقد ا

تشير االجهزة االستخبارية التي تجمع 'عالمات 
شاهدة' على سقوط بشار االسد، في المدة 

االخيرة الى عدد من العالمات الشاهدة على ان 
نهايته قريبة. والحديث عن عالمات تتصل 
بالجيش والجهاز العام وحلفائه في الداخل 

 والخارج ايضا.
ان عشرين ضابطا برتبة عميد ومئة عقيد 

يوجدون اليوم في تركيا بعد ان انشقوا عن 

الجيش السوري. وليس هذا تقريرا للمعارضة 
داله وزير الخارجية التركي احمد 

أ
بل هو معطى ا

داود اوغلو في مقابلة مع التلفاز الروسي، 
وتتحدث التقديرات في الغرب عن نحو من 

لفا من العسكريين المنشقين.
أ
 عشرين ا

لكن الضعف الذي يزداد عمقا واتساعا في ثقة 
عداد فقط بل 

أ
الجيش بالسلطة ال تعبر عنه اال

تعبر عنه ُرتب التاركين الرفيعة، وال يقل عن 
همية انشقاق رموز كالجنرال مناف 

أ
ذلك ا

طالس الذي ليس هو صديق طفولة بشار وال 
إبنا لعائلة سنية رائدة، بل هو ايضا ضابط في 

شد القوات والء 
أ
الحرس الرائسي وهو من ا

خر هو 
 
للرئيس. وهناك ايضا مثال مهم ا

انشقاق الطيار العقيد حسن حمادة مع طائرته 

نه فقد السيطرة 
أ
داخل لبنان وهذه شهادة على ا

على ما يمر من لبنان؛ وحدثت هبة في جامعة 
حلب وتالحظ عالمات عدم هدوء في 

ول 
أ
الشوارع؛ وفي دمشق يطلق الجيش النار ال

 مرة الى داخل الضواحي.
التقارير عن ان الجيش السوري نقل مواد 

قتالية كيماوية من مكان تخزينها الدائم الى 
نه 

أ
خر شهادة على ان النظام يشعر با

 
مكان ا

و انه ينوي استعمال هذه االسلحة 
أ
يفقد قدراته ا

على المتمردين. وهذه اشارات تشهد في 
 الحالتين على ضعف النظام.

ان التدريبات العسكرية التي تمت في المدة 
ساس شهادة على الضعف، 

أ
االخيرة هي في اال

وهي بمثابة طاووس ينشر ريشه ليخيف النمر 
 الذي يوشك ان يفترسه.

هناك عالمة شاهدة خارجية لكنها ال تقل 
جوهرية وهي السلوك الروسي، فالروس 

يستعدون الجالء ناسهم عن سوريا في كل 
لحظة، وتنتظر في ميناء طرطوس سفينة مع 

جلى الروس  1263قوات خاصة. في 
أ
حينما ا

ناسهم عن سوريا كانت تلك عالمة على حرب 
 قريبة وهي اليوم عالمة على انهيار قريب.

حد متى سيحدث هذا، لكن اذا كان 
أ
ال يعلم ا

يوجد شيء علمنا الربيع العربي إياه فهو ان 
ذلك يحدث بمرة واحدة وفي يوم واحد كما 

 حدث في مصر وليبيا وتونس.
 

 اليكس فيشمان 
                16/6/1311يديعوت 

 القدس العربي                                                 
 

 ثماني عالمات على ان االسد قد انتهى 

 صحف عبرية 
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 نجاح 
أ
ن صفعتني بنبا

أ
الناجحين إلى ا

عرف 
أ
درسه وا

أ
صهيب، وهو ولد كنت ا

مدى إهماله وعدم مباالته، فهو ال يلقي 
 للدراسة باال.

كل فطوري واستوقفتني 
أ
فتوقفت عن ا

م 
أ
لتها هل تقولين الحقيقة؟ ا

أ
الدهشة ، سا

بريل البيضاء، 
أ
م تكذبين كذبة ا

أ
تمزحين؟ ا

بريل ...  صهيب! هو 
أ
ن الوقت ليس با

أ
مع ا

بشحمه ولحمه ناجح، وينتقل إلى المرحلة 
عرف 

أ
اإلعدادية يا زوجي العزيز؟ !،  ال ا

كيف كنت تشتكي منه  ومن إهماله، لقد 
نك معلمه ال 

أ
كنت غير منصف فمعنى ا

درى بقدره، فها هو قد نجح 
أ
نك اال

أ
يعني ا

فالمك توب على الجبين  الزم تراه العين. 
ن 
 
والنجاح كان مك توبا على جبينه. واال

لتحق بركب 
أ
خرج ال

أ
اعذرني يا زوجي، سا

هنئ 
أ
ن ا

أ
فراح والتهاني في حارتنا وعلى ا

أ
اال

والدنا. 
أ
والدهن وعقبال ا

أ
 جاراتي على نجاح ا

ن سمعت صوت 
أ
وخرجت زوجتي وما ا

يام السنة 
أ
انغالق الباب، فذهني سافر إلى ا

ن معلم صهيب 
أ
الدراسية وتذكرت كيف ا

الحالي كان دائما يشتكي منه، وتذكرت 
كيف كانت عالماته متدنية خالل 

لت نفسي إذا صعد 
أ
إمتحانات التقييم، وسا

ي زوجتي 
أ
صهيب كما هو مك توب له على را

دنى زاد من التحصيل 
أ
وهو ال يحمل ا

التعليمي خالل المراحل السابقة، فكم 
دائه 

أ
عدد هؤالء الذين مثل صهيب في ا

الدراسي ويرتقون عبر السلم التعليمي، 
وهم ال يفرقون بين الزيت والماء، لكن 

سي بمثل هذه 
أ
ثقل را

أ
عفوا!، لماذا ا

يا إلهي ما هذا الصوت؟ ولماذا كل هذه 
ما 
أ
حلم ا

أ
نا ا

أ
الزغاريد و الفرحة العارمة هل ا

صوات حقيقية .... على هذه 
أ
ن هذه اال

أ
ا

نا 
أ
الكلمات فتحت عيناي من نوم عميق وا

ذني من بقايا حلمي 
أ
ن رنة الصوت في ا

أ
ظن ا

أ
ا

يقظتني من نومي كانت 
أ
لكن الضجة التي ا

صوات كانت صادرة من 
أ
حقيقية، فهذه اال

بيت جاري محمد، فوثبت من سريري 
لت زوجتي صراط ما 

أ
وخرجت من غرفتي وسا

الذي حدث، ولماذا كل هذه الضجة من 
الصباح الباكر، فالساعة ما زالت الثمانية 
صباحا، هل هناك عرس يقام في مثل هذه 
خر الزمان وكل 

 
الساعة ، جائز...! فالدنيا ا

جابتني وهي 
أ
يوم تسمع ما يشيب له الشعر فا

 للخروج " لقد نجح ابن جارنا محمد " 
أ
تتهيا

خالد" في امتحان الصف الخامس االبتدائي 
وانتقل جارنا محمد " خالد" في امتحان 
الصف الخامس االبتدائي وانتقل إلى 

قر عينا والديه، لقد 
أ
المرحلة اإلعدادية لقد ا

تعبا ك ثيرا عليه خالل العام، فقلت: مبارك 
خبار ابن جارنا سعيد فقالت 

أ
له ، وما هي  ا

خذت 
أ
يضا نجح وا

أ
ركه، هو ا

أ
تقصد شرما

بناء وبنات الجيران 
أ
تغدوا تحصي لي ا

الترهات، فالسياسة التربوية لمدارسنا هي 
سفة على 

 
التي تفرض نجاح التالميذ دون ا

و المعرفي، سواء كان 
أ
مستواهم التعليمي ا

و قويا.
أ
 ضعيفا ا

فمعايير التصحيح بالنسبة لالمتحانات فيها 
نوع من الظلم البائن في حق التالميذ 

المجتهدين والمثابرين، فالمعايير التي تقدم 
للمعلم لكي يصحح بها ورقة اإلجابة هي التي 

ن 
أ
تقف وراء إنجاح هؤالء الضعفاء دون ا

ن 
أ
دنى تحصيل دراسي، فبمجرد ا

أ
يك تسبوا ا

يقوم التلميذ بتسويد الورق وملء فراغاتها 
درجات، ويحتاج فقط إلى  3يحصل على 

درجتين ليصل إلى النسبة المطوبة للنجاح، 
فكيف بمن سهر الليالي واجتهد طيلة العام 
و درجة عالية.

أ
 ليحصل على درجة امتياز، ا

ن ذكرناه 
أ
فهو متساوي إذن مع من سبق وا

)المهمل( فلماذا تعب إذن والنتيجة معروفة 
و 
أ
سلفا فمقولة " يوم االمتحان يكرم المرء ا

صبحت من التراث.
أ
 يهان" ا

حفاد حاتم الطائي فال نعرف 
أ
بناء وا

أ
فنحن ا

غير الكرم والجود مهما قصر التلميذ في 
ن هذه المعايير تطبق 

أ
خطر، ا

أ
دروسه، واال

هم مرحلة 
أ
في المرحلة االبتدائية، وهي ا

سيس المعرفة وعقل 
أ
نها مرحلة تا

أ
حيث ا

التالميذ وبناء التالميذ بناء محكما، لكن ما 
نراه هو العكس، فبالرغم من خطورة المرحلة 

ن السياسة 
أ
هميتها نرى ا

أ
ساسية وا

أ
 اال

 

(7)البقية في ص:   

زمة التربية والتعليم
أ
 ا

عن مكان له بين مناهجنا ومقرراتنا 
التعليمية، فالتلميذ يدرس عن فرنسا 
وحضارتها، وتاريخها، وهي ليست من 
البلدان التي تحد من جمهورية جيبوتي 
ربع، وكذلك ال تقع في 

أ
من الجهات اال

 القارة السمراء، فهي بعيدة. 

نا لست بصدد ذكر المقرر الدراسي مع 
أ
وا

فائق احترامي لكل من تعب وشارك في 
ليس 

أ
هضمهم حقا، لكن ا

أ
نا ا

أ
إعداده، فا

ن تكون مقرراتنا 
أ
ولى ا

أ
جدر واال

أ
من اال

فضل حاال مما هي عليها، لماذا ال نختار 
أ
ا

خبراء جديرين يضعون لنا مناهج تتناسب 
مع بيئتنا، وتاريخنا وعقلية تالميذنا، كما 
قل حظا 

أ
تفعل كل البلدان، هل نحن ا

 منها .

ن مناهجنا مستوردة  
أ
غرب من ذلك، ا

أ
اال

خرى مستوردة 
أ
يضا طريقة تدرسينا هي اال

أ
وا

ن تعالجها حتى 
أ
، وهي طريقة لم تستطع ا

بعض الدول المتقدمة، والتي تسمى " 
المقاربة باعتماد الك فايات" هذه البضاعة 
التي لم نحسن التعامل معها، جاءت من 
بلجيكا، وهي طريقة تحتاج إلى إمكانيات 
عداد قليلة من 

أ
عالية، ووسائل متطورة، وا

خرى غائبة في عن 
أ
شياء ا

أ
التالميذ، وا

واقعنا، كاستخدام االنترنت، والحاسب 
لي في العملية التعليمية التعلمية.

 
 اال

نفسنا فوق طاقتها، ونحن 
أ
فلماذا نكلف ا

ن 
أ
ك ثر ، مع ا

أ
في عصر صارت البدائل ا

نه عصر العلم 
أ
عصرنا  يوصف با

يضا عصر 
أ
نه ا

أ
والتكنولوجيا المتطورة، إال ا

اإلنسان الذي خلق هللا فيه قدرات، 
ن اإلنسان 

أ
ظن ا

أ
وإبداعات عظيمة، وا

التربوية في وطننا الحبيب تجرم الرسوب 
للمهمل فهي توجب بتحبيب المدرسة 
و فشل 

أ
للتلميذ فليبقى فيها، فال إعادة ا

ال يك في تعبه خالل الشهور 
أ
دراسي، ا

ال 
أ
التسعة التي جلس على مقعد الدراسة، ا
يك فيه الشمس والغبار والطريق الطويل 

يها 
أ
جل التعليم، فرفقا به ا

أ
الذي سلكه من ا

نتم واجبكم تقديم الدروس 
أ
المعلمون، فا

وشرحها بشكل مثالي، واتركوا الباقي 
للوزارة، فهي ملك فة بتقييم مجهودكم 

ساسها تصححون 
أ
وتقديم معايير التي على ا

و ترسبون. 
أ
 االمتحانات وتنجحون بها ا

ن نسبة الرسوب وإن 
أ
مر، ا

أ
والشيء اال

ساسية فهي قليلة، فال 
أ
وجدت في مراحلنا اال

ك ثر من 
أ
تالميذ لكل فصل مهما  6رسوب ال

كان تعداد الفصل وطالبه، فالكل ناجح 
جر على هللا.

أ
 واال

قد يقول قائل: لماذا نحمل السياسة 
التربوية للوزارة فوق طاقتها فربما سهولة 

المناهج والمقررات الدراسية هي التي سهلت 
للتالميذ النجاح، فإذا كان المقرر الدراسي 
سهل كسهولة شرب الماء فلماذا تستغرب 

 نجاح المهمل.

دراك ما المقررات ؟ المقررات 
أ
المقررات وما ا

حيان 
أ
ك ثر اال

أ
الدراسية ومناهجنا ال تمت في ا

و لمجتمعنا، فدروسنا التي 
أ
بصلة لواقعنا، ا

بناءنا( ال يوجد ما ينتمي 
أ
نقرؤها لتالميذنا )ا

و ثقافتنا إال اليسير.
أ
 إلى بيئتنا، ا

مة ال تمت بصلة 
أ
فنحن في مدارسنا نبني ا

للواقع، ولهذا الوطن، فكل البلدان تدرس 
تاريخها وثقافتها، وبيئتها ومناخها إال نحن، 
صالتنا، وتاريخنا، ما زال يبحث 

أ
فهويتنا وا

ن يبدع في طريقة 
أ
الجيبوتي يستطيع ا

زمة التعليم 
أ
بنائه في المدارس فا

أ
تعليمه، ال

و 
أ
زمة مناهج، ا

أ
في بالدنا واضحة متمثلة في ا

ضعف المعلمين، وشح في التجهيزات ، 
مور.

أ
ولياء اال

أ
 وقصور في متابعة ا

زمات 
أ
لكن نحتاج إلى وقفة جادة مع هذه اال

والتي تتفاقم يوما بعض يوم، لنجد لها حال 
جيال التي 

أ
منا، وإال نفقد اال

 
ناجعا، ومخرجا ا

ينتظرها الوطن، ولن ننتج و ال يتوفر لدينا 
بعد عدة سنوات جيل يرسم مالمح هذا 

المجتمع، وجيل مفكر وحر، وجيل يحمل 
 شعلة اإلبداع.

يها الشعب لنشارك في  رسم 
أ
فلنستيقظ ا

السياسات التعليمة في بلدنا من خالل 
الرؤية المستقبلية المشرقة و الواضحة، وإال 

ننا 
أ
فلن نندم على الحليب المسكوب، ال

يدينا، ولعبنا دور المتفرج،  
أ
نحن سكبناه با

ونة ك ثيرة.. وخالصة الكالم . سالح 
 
في ا

شبه 
أ
العقل العلم، وعقل بال معرفة جيدة ا

عزل، كما يقول عبد الكريم بكار.
أ
 بجندي ا

.ه
أ
 ا


