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فرانكشتاين يف أبوظيب
ميادين متنح جائزتها األوىل اىل جريدة وطين 

جائزة اإلبتكار للفيلم اللييب حكاية جورب
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عنوان الصحيفة : بنغازي / ميدان السلفيوم 
خلف عمارة شركة ليبيا للتأمين - فندق 

مرحبا سابقا - الدور األول

االفتتاحية يكتبها 
: أحمد الفيتوري

الغالف 

لوحة حممد ألمني

- 1
ُكنت االربعاء 23 أبريل يف أوباري وقيظ الصحراء الليبية ، وكان فرانكش���تاين يعيث فس���ادا يف اجلنوب اللييب ، وقد 
تس���رب عرب حدود مفتوحة من اجلزائر ومالي و باد أخر بفضل الدعم الفرنس���ي له ، فإفس���اد الباد االس���امية بقناع 
اسامي مهمة حممودة من الغرب ، وخاصة أمريكا الشرطي حامي احلريات يف العامل ،عدت على عج�ل ألجهز العدد 
)1( م���ن اع���داد ثاثة من " ميادين س���نة رابعة " وهو الع�دد 155 ، وك�ان علّى أن أس����افر اىل أبوظيب ألحضر اجللس���ة 
األخرية للجنة حتكيم جائزة ) ب�وكر 2014 م باعتباري عضوا يف هذه اللجنة ، لذا مساء السبت 26 أبريل سافرُت على 

اخلطوط األردنية ، اليت عاملْت الُركاب الليبيني كُمجرمني ويف مطار بنغازي .
-2

يف أبوظ���يب ، ال���يت أزورها أول مرة ُمتمنيا أن تكون األخرية ، ش���اهدت من املطار فرانكش���تاين يرط���ن اإلجنليزية ومن 
كل جنس���ية ، ومل ألتق البتة املواطن الذي ُيثل 8% من س���كان الباد اليت تدعى أنها باده ، مل أش���اهد إماراتيا ، ويف 
هذه الباد ويف مطار أبوظيب غمرني اخلجل كوني عربيا ، حيث العربية من لزوم ما ال يلزم ، ما التقيت من اللحظة 
االول���ي : فرانكش���تاين ُمتخفيا وراء ُكتل إمسنتية هائلة وجس���ده البش���ع يتكون من ش���عوب وقبائ���ل الدنيا عدا العرب 
وخاصة اإلماراتي منهم . هكذا قابلين خال اس���بوع واحد فرانكش���تاين يف الصح���راء الكربي اإلفريقية ، ثم يف صحراء 

شبه اجلزيرة العربية يف آسيا ، ويف مظهرين متباينني لكن احليثية واحدة.
- 3

ح���ني عق���دت جلن���ة حتكيم بوكر جلس���تها األخ���رية صباح األح���د 27 أبري���ل يف قاعة بفن���دق اقامتن���ا ،حينها كانت 
جهوزي���يت عالية لقبول ترش���يح رواية : فرانكش���تاين يف بغداد للكاتب العراقي أمحد س���عداوي والناش���ر العراقي خالد 
املعال���ي - دار اجلمل ،مل أقاوم كثريا هذا املّد الفرانكش���تايين ،الس���ارد مثلي مس���روده مملي عليه وه���و ال حول و ال قوة 
ففرانكش���تاين ليس استعارة ،وهو اسم على مس���مى يف الرواية الفائزة ويف الواقع ،يف الواقع فرانكنشتاين )باإلنكليزية: 
Frankenstein( ليست رواية للمؤلفة الربيطانية ماري شيلي بل فعل يف بغداد الكربى : من كابول حتى تطوان ، 

أمل يقول الشاعر : باُد الُعرِب أوطاني
مَن الّش�ام لبغداِن

ومن جنٍد إىل ي�ٍن
إىل ِمص�َر فتطواِن     

هكذا ُدعيت يف اللجنة اىل التوافق على ترش���يح الرواية فالواقع متوافق على ذلك ،وما حنن إال أدوات وهلذا مل نس���تغرق 
من الوقت إال ساعة ، ومل نغرق يف النقاش ،كان فرانكشتاين على الباب وسط القاعة يضرب قلوبنا الراجفة ، ما أطول 
يديه و ما أوس���ع قدرته ،هو القادر يطري دون طيار ويفعل فينا املس���غبة ، يتخذ الدين س���بيا ومن القتل وسيلة ويندس 
يف الس���رد فيكون الرواية. دسس���ت نفسي وسط حضور غري حاضر يوم الثاثاء 29 أبريل ،حني قيام الساعة بإعان فوز 
فرانكشتاين ببغداد ،وكنت طوال وقيت حمشوراً يف الفندق الذي يف محام الغرفة اليت أنزل فيها دست اجلملة العربية 

الوحيدة ، ما رأيت : أمطر على صحرائنا . 
واحلق أنه ُيطر علينا من وابل رصاصه كل الوقت .

–  4
ع���دت م���ن أبوظيب ، بدون ُخفى حنني يوم اخلميس 1 مايو ، وضاعت حقيب���يت بفضل عمال مطارها بعد أن ضاع عقلي 
بفض���ل ح���رارة جوه���ا ، كنت ُمتهالكا عارفا أن فرانكش���تاين يف كل مكان كم���ا الفاتح وجلانه و أنه ه���و العنوان ، ومل 
أع���ر التاري���خ اعتبارا ،كان الي���وم هو ذكرى صدور العدد األول من " ميادين " وبالتال���ي كان من املفروض أني يف جو 
احتفال���ي لك���ن ما باليد حيلة الرصاص والقنابل هي أجواء بنغازي ، واملوت رديف احلياة هو ما كان اكليل هذه املدينة 
املنكوبة ،على أي حال انغمست يف جتهيز العدد  156  الذي بني أياديكم ، فليس للمرء احلي إال احلياة ، وما اليأس من 

احلياة إال ترف ليس ِبكنة من ال يلكون غري النفس .
–  5

ع���دت بدون خفى حنني ، والي���وم ،و كنت أكتب هذه االفتتاحية والعامل حيتفل بي���وم الصحافة ،ويف بنغازي املنكوبة 
أيض���ا حتتف���ل " اهليئة العامة للصحافة " بهذا االجتماع ،واليوم كما حصل يف الكثري من املناس���بات هو يوم ذروة العمل 
يف الع���دد  اجلدي���د  من "ميادين " وبالتالي كتب علّى أن أحجز عن االحتفال ، وقد اجتهد وابتدع رئيس اهليئة وزمائه 
جائزة للصحيفة األولي هذا العام ،وهي أول جائزة متنح يف ما أعلم يف تاريخ الباد ،الصديق ادريس املس���ماري رئيس 
اهليئ���ة ، والصديق األخر على ش���عيب ُمق���رر اجلائزة كما علمت ، ه���ذان الزميان وقعا حتت طائل���ة ما طال ويُطول 
الباد ، هلذا وباعتبار الرئيس )ش���رقاوي( واملقرر )غرباوي( لذا ُمنحا اجلائزة ُمناصفة بني جريدة "ميادين" الشرقاوية  
وجريدة "وطين " الغرباوية ،وبهذا فعا ما يس���تطيعان و ال حرج ، جريدة "ميادين" ألنها ليس���ت شرقية و ال غربية رأت 
أن تتنازل عن اجلائزة للزميلة " وطين " درءاً لإلحراج ، خاصة وأن فعل التقس���يم هذا ُيذكر بزمن الطاغية يوم كان 
ُيقس���م في���ه ُفتات املائدة جهوي���ا . وأذكر أنه يف الدورة اليت حضرتها من مهرجان املس���رح الوطين منذ أكثر من عقد ، 
كان االس���تاذ يوس���ف الش���ريف عضوا يف جلنة حتكيم جوائز ذلك املهرجان ، حيث خرج علينا ُمعلنا استقالته من تلكم 
اللجنة اليت قسمت اجلوائز فتافيت ، لكل مدينة شاركت فرقتها يف املهرجان كان مثة جائزة ، حتى أن أهم مسرحيات 

املهرجان - الغري مقبولة من الدولة آنذاك - وهي من اخراج الفنان املخرج داوود احلوتي ، ُمنحت جائزة املابس .
–  6

ما الذي ُيقال والساعة يرتبُع فرانكشتاين على مسرح حياتنا ؟ ما الذي علينا فعله ؟ حنن نعيش عامل ليس لنا كما قال 
الفلسطيين غسان كنفاني منذ عقود ،هل لنا شيء غري اليأس من اليأس ، وأن نتفاءل غصبا كما منحنا احلياة غصبا 
، وقبلن���ا الرهان غصبا ،"ميادين"اجتزنا ، ُكنا والزاد ضئيل نس���رق األكس���جني ونغتص���ب احلياة من ملوك املوت، هكذا 
يف الصحراء الليبية - كنت االربعاء 23 ابريل يف اوباري ،القيظ رفيقنا حيث ارحتلنا ، كان س���عد صاحل اس���تاذ اللغة 
االجنليزي���ة قاط���ن جرم���ة املهووس بتارخيها لصيقا بنا على مدار الس���اعة ، مظلة يف اوب���اري كما حيث وليت وجهي 
مث���ة من باملرصاد لفرانكش���تاين ،لذا وجب الش���كر جلائزة بوكر وخاصة االس���تاذة فلور مونتان���و مقرر جلنة حتكيم 
اجلائزة ولألس���تاذ ياس���ر س���ليمان رئيس أمناء اجلائزة ولزمائي يف جلنة التحكيم االس���اتذة : سعد البازعي الرئيس ، 
واألعضاء زهور كرام وعبد اهلل ابراهيم ، وحممد حقي صوتش���ن ،والش���كر املوصول هليئة الصحافة ولرئيسها االستاذ 
ادريس املس���ماري ومقرر جلنة جائزتها االس���تاذ على شعيب ،والتهنئة لزميل االس���تاذ عبداهلل مليطان صاحب جريدة 
"وطين". وال يفوتين الشكر لزمائي يف "ميادين" فردا فردا ، وملطبعة النور اليت تطبع اجلريدة أيضا فردا فردا ، وملوزعى 

الصحيفة مجعا الشكر ولقرائها ، أما الزماء االعزاء الُكتاب فا يكفي أن أجزل الشكر فلوالهم ملا كانت " ميادين " .
للجمي���ع : كل ع���ام وأنتم خبري ولبنغازي وكل الباد وما ش���ابهها من بلدان تنه���ض كل صباح يف وجه الرعب ،كل 

عام وأنتم خبري ، وأنتم اخلري. 

فرانكشتاين يف أبوظيب

الع��دد هدي��ة مليادين  لوح��ات 
الفنان��ن  م��ن  رابع��ة  س��نة 
الليبي��ن حممد المن وحس��ن 

دهيميش 
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 بأح���ر التهان���ي والتربي���كات والتحي���ة اىل كاف���ة 
العاملني بش���ركة اخللي���ج العرب���ي للنفط وقطاع 
النف���ط والغ���از واىل الش���عب اللي���يب الكري���م احل���ر 

بناسبة عيد العمال العاملي .

وكل عام وأنتم خبري 

 رئيس وأعضاء االحتاد العام 
ملستخدمي شركة اخلليج العربي  

للنفط
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! سيدة  ينتخنب  ال  السيدات   : امحيدة  •حنان 
نس���بة اإلقبال ممت���ازة و حن���ن اآلن يف منتصف 
النه���ار و اإلقبال كب���ري لكن مقارن���ة بانتخابات 
املؤمت���ر الوط���ين يعت���رب الي���وم ضعي���ف قلي���ا و 
الس���بب يف ذل���ك الن���اس أصبح���وا متخوفني من 
تك���رار م���ا ح���دث يف انتخ���اب اهليئة ، و بالنس���بة 
للوض���ع األم���ين يف انتخابات البلدي���ة جيد و من 
صب���اح اليوم رجال األمن مل خيرجوا من املراكز 
حرصا علي جناح س���ري العملية االنتخابية ، و مل 
تواجهن���ا أي مضايقات كما حص���ل يف انتخابات 
اهليئ���ة ، طريق���يت يف اختي���ار املرش���ح و كل م���ا 
يهمين هو أن يكون منزه و ثانيا أن يكون مس���تواه 
العلم���ي عال���ي ، ) و إن ش���اء اهلل يش���دها اللي فيه 

اخلري ( .
بع���ض الناخبات تأت���ي و تنتخب رج���ل و ال تريد 
أن تأخ���ذ ورق���ة انتخ���اب س���يدة و عن���د اعامها 
بأن هذا إجراء إجب���اري تأخذ الورقة لكي تضعها 
يف الصن���دوق و ه���ي فارغ���ة ، أغل���ب الس���يدات ال 
ينتخ���ن س���يدات و الس���بب يف ذلك علي حس���ب 
قوهلن إن السيدة ال تشعر باملسؤولية و غري قادرة 
علي ادارة ه���ذا املنصب و آخريات يقولن بأنهن ال 

نعرف من هن املرشحات حيت نعطيهن صوتنا !
•منال أمود خليل : العمر يعيق بناء الدولة  

إقبال الناس علي االنتخاب عالي جدا و هذا دليل 
علي الوعي و خصوصا النساء ) الكبار يف السن ( و 
رب���ات البيوت ، ال انكر بأن هناك من تأتي لتعطي 
صوتها ملرش���ح قريب هل���ا و لكن خط���وة االقرتاع 
يف ح���د ذاتها إجيابي���ة ، و الناس ) مل���ت ( و تريد 
م���ن الدولة أن تتك���ون و إصاح الباد و املصلحة 
العام���ة تغلب عل���ي املصلحة الش���خصية ، و هذا 
رأي اجلمي���ع نريد إصاح الباد ؛خنتار املرش���ح 
حبس���ب عمره ألن أنا أري أن العمر يعيق عملية 
بناء الدولة ، و اللي اصغر منك بيوم اصغر بس���نة 
.مل يت���م ختريب انتخاب���ات البلدية ألنها أهم من 
انتخابات اهليئة ، و ختريب انتخابات اهليئة كان 
بسبب ناس يف األصل هم غري ليبيني و ال يلكون 
الليبي���ة و ال تهمه���م إال مصاحله���م  اجلنس���ية 
الشخصية و ال حيق هلم االنتخاب يف اهليئة و ال 
البلدي���ة  ، و ألن البلدية ال تهمهم بقدر انتخابات 
اهليئة فلهذا مل تتع���رض االنتخابات للتخريب ، 
املس���لحني أغلبهم يف اجلي���ش و ال يبالوا باملصاحل 

اإلدارية هذا السبب يف رأي  .

•خدجية كرار لومي : ناخبة 
بالنس���بة لي االنتخاب���ات جيدة و  امل���رأة واعية و 
نتمين املزيد من الوعي و االجيابية يف املش���اركة 

االنتخابية .. شكرا 
•خمت��ار أمب��ارك نين��و : انتخابات جلنة الس��تن مل 

يكن هناك أمن ! 
اإلقب���ال عل���ي االنتخ���اب جي���د كنس���اء و رجال 
و حن���ن اآلن يف الس���اعات األخ���رية نس���بة اقب���ال 
الرج���ال أكث���ر من النس���اء  ، و تأم���ني انتخابات 
البلدي���ة ممت���از و انتخاب جلنة الس���تني مل يكن 
هن���اك أمن كانوا أف���راد عاديني و لو كان األمن 
يف انتخاب جلنة الس���تني كما هو اآلن ملا تعطلت 
و تعرض���ت للتخري���ب انتخاب���ات التأسيس���ية و 
اجله���ات األمني���ة ه���ي أدري بذل���ك . نتم���ين من 
الن���اس تتفق و تنظ���ر إلي ما هو يناس���ب أوباري 
و جيب علي الس���بعة الذي���ن اعطيناهم صوتنا أن 

يعملوا ملصلحة الباد.
ضم���ان  البلدي���ة   : الربيك��ي  عل��ي  حمم��د  •حس��ن 

حلقوقنا  
اإلقب���ال ضعيف و األس���باب أمنية و ع���دم وجود 
األم���ن و الوض���ع الغري مس���تقر ، و اقبال النس���اء 
اضع���ف بكثري من الرج���ال 26 امرأة اقرتعت من 
ب���ني 280 ناخبة مس���جلة ، أمني���ا مت االتفاق مع 
األهال���ي رأوا أن انتخابات البلدية من مصلحتهم 
، و انتخاب���ات جلن���ة الس���تني رأوا أن���ه مت أقص���اء 
البعض كمكون فرفضوا إجراء هذه االنتخابات 
و  اإلداري���ة  احلق���وق  هل���م  س���تضمن  البلدي���ة   ،

مصاحله���م التعليمية و اج���راءات الرقم الوطين 
جيب أن تكون يف البلدية ، و جناح البلدية سيكون 
منطلق هلم و س���يقضي عل���ي املركزية ، نعطي 

صوتنا كناخبني لألقرب ملصلحة البلدية .
•أم هان��ي مجع��ة ص��احل : مدي���رة حمطة النس���اء 

مركز اجليل الصاعد
العملي���ة  يف  للمش���اركة  فع���ال  دور  للس���يدات 
االنتخابية و لكن لألسف اإلقبال كان ضعيف ، 
و السبب يف ذلك ختوف الناس من تكرار ختريب 
االنتخاب���ات و اهلجوم الذي تعرضن���ا له من قبل 
جمموع���ات مس���لحة يف انتخابات جلنة الس���تني 
، حتى التشجيع علي االنتخابات أصبح صعب .   

انتخاب���ات اجمللس البلدي أكث���ر أمان و جتاوب 
الن���اس معنا و توفري احلماي���ة لنا كموظفني يف 

املركز نشعر بالراحة و األمن .
•آمن��ة إمساعي��ل عل��ي : األم���ن هو من فت���ح الباب 

للمسلحني ! 
حن���ن كلجن���ة مراقب���ة و كتنظي���م العملي���ة 
االنتخابي���ة ممت���ازة ج���دا ، و لك���ن الس���لبية من 
املواطنني ش���اركوا يف التس���جيل كناخبني و مل 
يقرتع���وا و الس���بب غ���ري مع���روف أم خائفني من 
االقتح���ام أو املش���اكل ، و لك���ن ه���ذا ال ين���ع أن 
هن���اك م���ن مل يق���رتع ب���دون أي س���بب ! ) جريان 
املرك���ز ( ، جيب أن يك���ون الناخب لدي���ه خلفية 
علي املرش���ح قبل أن يعطي���ه صوته ،هل خيدمين 
كمواطن ؟ قادر علي خدمة منطقتنا ؟ ال اعطي 

صوتي ملن ال يستحقه .
موجود األمن يف انتخابات جلنة الس���تني و األمن 
ه���م من مس���ح للمس���لحني و فتح���وا هل���م الباب 
القتح���ام املراك���ز ! بعك���س الي���وم مل يس���محوا 
بالدخ���ول إال للناخبني و حامل���ي بطاقات جهات 
رمسي���ة كاإلعاميني ، و األش���خاص املخربني 
واضحيني من ) وجوههم  (! ،نش���كر كل اجلهات 
األمنية و املفوضي���ة جلهودهم املبذولة ، و انصح 
العازف���ني عن التصويت ارجوا أن يكونوا اجيابيني 
يف انتخابات جلنة الس���تني ي���وم 30 إبريل و هذا 
ملصلحتنا و مصلحة بادنا و جيب أن تكون ليبيا 
ف���وق اجلمي���ع و أن تكون دولة لألحس���ن و ليس 

العكس .
•صاحل ميالد : مراقب 

بفض���ل اهلل و جه���ود الن���اس االنتخاب���ات البلدية 
ممتازة و كل املسجلني اقرتعوا ، و اآلن حنن أقل 

من س���اعة و تغل���ق املراكز و الناخب���ني يف إقبال 
متزايد يف آخر نصف س���اعة و أكثر من النصف 
و هذا مؤش���ر جيد ، حنن تهمن���ا مصلحة الوطن 
و جي���ب أن خنتار مرش���حنا و نعطيه صوتنا علي 

هذا األساس .
•مصطفي عبدو موسي : التوعية االنتخابية أساس 

االنتخاب 
األمن مس���تتب إلي ح���د اآلن و متج���اوب معنا و 
لكن لآلس���ف الش���ديد و من خ���ال ماحظيت يف 
انتخاب���ات اجمللس البلدي و ه���و عدم وعي الناس 
بأهمي���ة العملي���ة االنتخابي���ة ، ال توج���د ورش 
عمل للتوعية و أهمية املش���اركة و حنن ش���عب 
مبتدئ و ممارس���ة االنتخاب كلها أشياء جديدة 
علين���ا و لدينا هاج���س اخلوف من ه���ذه العملية 
الديقراطية و التخوف من الفش���ل و السبب يف 
ذلك فش���ل دور املؤمتر الوطين حنو التغيري املراد 
منه ، هل���ذا أصبح لدي الناس نوع���ا من التحفظ 
و ب���دأوا  يتحسس���ون م���ن االنتخاب س���واء جلنة 
الس���تني أو البلدية ، هذا ال ينع إن هناك اقبال و 
خطوة اجيابية للتفاعل و املش���اركة االنتخابية 
.ونطلب من املفوضية و مؤسسات اجملتمع املدني 
يف امل���رات القادمة أن تقوم بالعم���ل علي التوعية 
بتكثيف ورش العمل و الندوات حيت تفهم الناس 
أهمية هذه املرحلة ، و أيضا علي الناس املشاركة 
و ت���رك القبلية و اجلهوية جانبا و يف االنتخابات 
اترك جارك و أخيك و عمك و صديقك و انتخب 
الصاحل و املناس���ب خلدمة الب���اد ، هذا قليل جدا 
لك���ن جي���ب أن نع���ول عل���ي ذل���ك يف كل مرة و 
سيتحس���ن الوضع بالتأكيد يف السنوات القادمة 
و م���ع مرور الوقت و حنن نعت���رب اآلن يف مراحل 
مبتدئة و جتاوزنا بنجاح انتخابات املؤمتر الوطي 
و س���نتجاوز كل هذه املراحل بنجاح ، الش���خص 
ال���ذي اعطيته صوت���ي ال تنظر إلي م���ن أعطاك 
صوت���ه و ) غط���س صبعه يف احل���رب ( و لكن انظر 
املنطق���ة و خدمته���ا بالدرج���ة  فق���ط ملصلح���ة 
األول���ي و أن ال يكون م���ادي ، و جيب أن يكون من 
أولويات���ه خدم���ات املنطقة كالتعلي���م و الصحة 
و بن���اء الطرق و البنية التحتي���ة و يعرف كيف 
يتص���رف يف امليزاني���ة و طريق���ة توزيعه���ا عل���ي 
القطاعات و إذا نقصته اخلربة عليه أن يستش���ري 

و لدينا ما يكفي من املستشارين .

أوباري تنتخب للمجالس و ستنتخب للتأسيسية..!
   أوباري – خدجية األنصاري 

ألول م���رة أوب���اري تق���رتع و تنتخ���ب جملس���ها 
البلدي يف يوم 26 إبريل 2014 ، مخس���ة مراكز 
انتخابي���ة ، س���تة عش���ر مرش���ح يف الع���ام  ،وواحد 
م���ن فئة اجلرحى من الثوار ، مرش���حتان يف املرأة 
، 2000 ناخ���ب . وعل���ي عك���س انتخاب���ات اهليئ���ة 
التأسيس���ية لصياغ���ة الدس���تور اليت وق���ع تأجيل 
االنتخابي���ة  املراك���ز  ،  كان���ت  مل���رات  موعده���ا 
للمجل���س البل���دي يف وض���ع أمين ممت���از و مهيأ 
لاق���رتاع و ال توج���د أي اخرتاق���ات أمنية تذكر ، 
و علي هام���ش تغطية االنتخاب���ات التقت ميادين 
ببع���ض املراقب���ني و الناخب���ني و رؤس���اء املراك���ز 
االنتخابي���ة و اس���تطلعنا آرائهم يف كيفية س���ري 
العملية االنتخابية و الوض���ع األمين لانتخابات 

البلدية و إقبال الناخبني علي االنتخابات ؟

خدجية بسكري

فرانكشتاين' سعداوي تفوز بالبوكر العربية
اعلن عن اس���م الفائز الكاتب والناقد الس���عودي 
د. س���عد البازع���ي، رئي���س جلن���ة التحكي���م، يف 
حف���ل رمس���ي ُأقي���م يف العاصم���ة االماراتي���ة 
أبوظ���يب، ق���ام خال���ه رئي���س جمل���س أمن���اء 
اجلائزة يا س���ر سليمان ومجعة القبيسي املدير 
التنفي���ذي لقط���اع دار الكت���ب الوطني���ة مدي���ر 
معرض أبوظيب الدولي للكتاب، بتسليم جوائز 
املرشحني على القائمة القصرية، وهم: السوري 
خال���د خليف���ة مؤل���ف رواي���ة "ال س���كاكني يف 
مطابخ هذه املدين���ة"، والروائية العراقية إنعام 
كجه ج���ي مؤلفة رواية "طّش���اري"، والعراقي 
أمحد س���عداوي مؤلف رواية "فرانكش���تاين يف 
بغداد". ومن املغ���رب العربي الروائيان املغربيان 
يوس���ف فاضل، مؤلف رواية "طائ���ر أزرق نادر 
حيل���ق مع���ي" وعب���د الرحي���م حلبي���يب مؤلف 
رواية "تغريبة العبدي املش���هور بولد احلمرية" 
باإلضاف���ة إىل الروائ���ي املص���ري أمح���د مراد، 
مؤل���ف رواية "الفي���ل األزرق".وليعلن بعد ذلك 
الناقد الس���عودي د. سعد البازعي فوز سعداوي، 
وه���و روائ���ي وش���اعر وكاتب س���يناريو عراقي 
من مواليد بغداد 1973.وحتكي "فرانكش���تاين 
يف بغ���داد" قص���ة ه���ادي العت���ال بائ���ع العاديات 
يف حي ش���عيب يف بغ���داد والذي يق���وم بتلصيق 
بقايا بش���رية من ضحايا االنفج���ارات يف ربيع 
2005 وخييطها على شكل جسد جديد، حتل 
في���ه الحق���ا روح ال جس���د هلا. لينه���ض كائن 
جدي���د. يس���ميه ه���ادي "الشس���مه". أي الذي ال 
أعرف ما هو امسه. وتس���ميه السلطات باجملرم 
أكس. ويس���ميه آخ���رون "فرانكش���تاين". يقوم 
ه���ذا الكائن بقي���ادة محلة انتق���ام من كل من 
س���اهم يف قتله. أو على األصح من قتل األجزاء 
املكونة له.وفازت رواية "فرانكش���تاين يف بغداد" 
باعتبارها أفضل عمل روائي ُنش���ر خال االثين 

عش���ر ش���هرا املاضية، وج���رى اختيارها من بني 
18 بل���دا  156 رواي���ة مرش���حة تت���وزع عل���ى 
عربيا. وقد عّلق س���عد البازعي نيابة عن جلنة 
التحكي���م عل���ى الرواي���ة الفائ���زة بقوله:"وق���د 
أثن���ت جلن���ة التحكيم عل���ى الرواي���ة مؤكدة 
أنه جرى اختيارها لعدة أس���باب، منها مس���توى 
االبت���كار يف البن���اء الس���ردي كم���ا يتمث���ل يف 
شخصية )الشس���مه(. وختتزل تلك الشخصية 
مس���توى ونوع العن���ف الذي يعان���ي منه العراق 
وبعض أقط���ار الوطن العربي والعامل يف الوقت 
احلال���ي. يف الرواي���ة أيض���ًا عدة مس���تويات من 
الس���رد املتقن واملتعدد املصادر. وهي هلذا السبب 
وغ���ريه تع���د إضاف���ة مهم���ة للمنج���ز الروائي 
العرب���ي املعاص���ر." وقد اختري الفائ���ز هذا العام 
من ضم���ن الئحة قصرية اش���تملت على س���ت 
رواي���ات، واليت مّت اإلعان عنها يف وقت س���ابق 
من ه���ذا الع���ام يف العاصم���ة األردني���ة، عّمان، 
يف حض���ور جلن���ة التحكي���م اخلماس���ية، واليت 
يرأس���ها الناق���د واألكاديي الس���عودي، س���عد 

البازع���ي، وعضوية كل من: عب���داهلل إبراهيم 
الناق���د واألكادي���ي العراق���ي، حمم���د حق���ي 
صوتش���ني األكاديي الرتك���ي املتخصص يف 
تدريس العربية وترمج���ة أدبها إىل الرتكية، 
أمحد الفيتوري، الصحايف والروائي واملسرحي 
اللي���يب، زه���ور ك���ّرام، األكاديي���ة والناقدة 
اجلائ���زة  أن  ويذك���ر  املغربي���ة.  والروائي���ة 
انطلقت يف العام 2007 وهي ُتدار بالش���راكة 
مع مؤسس���ة جائزة "بوكر" يف لندن وتدعمها 
هيئ���ة أبوظ���يب للس���ياحة والثقاف���ة يف دول���ة 
اجلائ���زة  املتحدة.وتعت���رب  العربي���ة  اإلم���ارات 
العاملي���ة للرواي���ة العربي���ة م���ن أه���ّم اجلوائ���ز 
األدبية املرموقة يف الع���امل العربي وهي تهدف 
إىل مكاف���أة التمّي���ز يف األدب العرب���ي املعاصر، 

ورف���ع مس���توى اإلقبال عل���ى قراءة ه���ذا األدب 
عاملي���ًا من خال ترمجة الروايات الفائزة واليت 
وصلت إىل القائمة القصرية إىل لغات رئيسية 

أخرى ونشرها.
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فرانكنشتاين ������������������������� املؤلف ماري شيلي

 )Frankenstein )باإلنكليزي���ة:  فرانكنش���تاين 
رواية للمؤلفة الربيطانية ماري شيلي صدرت سنة 
1818. وتدور أحداث الرواية عن طالب ذكي امسه 
فيكتور فرانكنشتاين يكتشف يف جامعة ركنسبورك 
األملانية طريقة يس���تطيع بقتضاها بعث احلياة يف 
املادة. يبدأ فرانكنشتاين خبلق خملوق هائل احلجم 
ولكن���ه يرتكب خطأ فيكتش���ف أن خملوق���ه غاية يف 
القب���ح, وقبل أن ت���دب احلياة فيه بربه���ة يهرب من 
خمت���رب اجلامعة. يعود بعد ذل���ك مع صديقة هنري 
الذي جاء لزيارت���ه إىل املخترب ولكنهما ال جيدا ذلك 
املس���خ اهلائل. تس���تمر أحداث القصة حبادثة قتل أخ 
فيكت���ور من قبل ذلك املس���خ ثم بتهم���ة باطلة تعدم 
على أثرها اخلادمة. فرانكنش���تاين يعلم أن مس���خه 
هو املس���ؤول عن ه���ذه األح���داث. بعدها يأتيه املس���خ 
ويطل���ب منه أن يصنع له امرأة ألنه يش���عر بالوحدة 
بعد أن قام خبدمة عائلة فاحية خفية وتعلم منهم 
الق���راءة والكتابة ولكن العائل���ة فزعت منه وضربته 
عندما ظهر هلم. يربر املس���خ أفعال���ه يف قتل األخ أنه 
مل يقص���د قتل���ه وإمنا أراد إس���كات صراخه املتواصل 
بس���بب اخلوف. املس���خ اس���تدل على صانعه ألنه عثر 
عل���ى دف���رت مذكرات���ه يف املخت���رب قب���ل أن يغ���ادره 
وعندما تعلم القراءة والكتابة أستطاع أن جيده مرة 
أخرى, أي فرانكنش���تاين. يوافق فرانكنش���تاين على 
أن يصن���ع له امرأة ويذهب هلذا الغرض مع صديقه 
هنري إىل أس���كتنلندا وقبل أن يتم صنع املرأة املس���خ 
خيشى أنها ستكون شريرة مثل املسخ الذكر ويفكر 
يف إنهم���ا ربا أجنبا مس���خًا ش���ريرة جدي���دة, لذلك 
يدمر ما بدأه قبل حلظات من إمتامه له. وهنا يشعر 
املس���خ الذي كان يراقب عمله بسش���تاين أي هنري 
وحياول قتل فرانكنش���تاين نفس���ه إال أن هذا يتمكن 
م���ن الفرار. يع���ود فرانكنش���تاين إىل بلدت���ه ويتزوج 
ولك���ن املس���خ يقت���ل زوجته يف نف���س ليل���ة العرس. 
يوت أب فرانكنش���تاين حزنا م���ن األحداث الرهيبة 
اليت قاس���تها العائلة. يقرر فرانكنش���تاين البحث عن 
املس���خ ليقتله ويذهب ألجل ذلك إىل القطب بعد أن 
أخ���ذه تتبع آثار املس���خ إىل هناك. وهن���اك تعثر عليه 
سفينة مستكش���فه فيقص عليهم حكايته يف البحث 
عن املسخ. ولكن فرانكنشتاين يوت بعد وقت قصري 
ويأتي املس���خ ل���ريى صانع���ه ميتا وحي���اول أن يلقي 
نفس���ه يف نار مش���تعله كملجأ أخري بس���بب شعوره 

بالعار بسبب كل ماحصل.
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الصور تنفرد بشرها ميادين

اقام���ت منظمة امازون���ات ليبيا  جبمعية الدعوة االس���امية 
الس���وق اخلريى فى دورت���ه الثالثة حتت ش���عار حتى ال تقف 
مس���رية العطاء والذى من خاله يقدم مردودة اىل املوسسات 
اخلريية  امتاز العمل بش���اركات عديدة ورائعة من الوحات 
الفني���ه بش���اركه م���ن مؤسس���ة التعليم احلر قس���م الفئات 
اخلاص���ة اىل جانب العديد من الكسس���وارت واملابس وقس���م 
لإلش���غال اليدوية وقس���م ايض���ا للرتاث القدي���م وجانب ايضا 
قدمت في���ه املأكوالت والعديد من احللوي���ات ,, كما كانت   
هناك مبادرة رائعة من مدرس���ه اجبد ه���وز من خال تقديم 
تربع���ات مالي���ة ’’ وعلى هامش الس���وق اخلريى ال���ذى امتاز 
حبض���ور كبري وممي���ز وكان���ت لصحيف���ة ميادي���ن بعض 

اللقاءات :� 
االستاذه الفاضلة خدجية البسيكرى رئيس املنظمة :� اوال نود 
االش���ارة بان هذا هو س���وق خريى وهو االن ف���ى دورته الثالثة 
وبدعم من النس���اء املنتجات يتم تسويق منتجاتهم ويعود ريع 
الس���وق  اىل مجعي���ة خريية بعن���ى املردود د يق���دم جلمعيه 
خريية، وهذه الفكرة ليس���ت جديدة ولكن ليس بشكل دورى 
حنن نؤس���س لنح���ول املرأة اىل منتج���ة ،ونطمح من اجمللس 
البلدى ان يتبنى هذه الفكرة ويقام سوق للنساء اسبوعىا مما 
يس���اعد على رفع الكف���اءة والتنافس وتوعيه امل���راه وحتويلها 
م���ن مس���تهلك اىل منت���ج .. الن ه���ذا الس���وق منب���ع حض���رى 
لتوفري كافة منتج���ات البناء اليومية وفرصة اللتقاء كافه 
اجلمعي���ات و خلق اف���كار جديدة الن النش���اط االهلى اقتصر 
عل���ى الن���دوات ولذا الس���وق اخلريى ل���ه اهداف عدي���دة رغم 
الصعوب���ات وقل���ة االمكاني���ات ، ول���ذا أح���ي مجي���ع االصدقاء 
املشاركني معى واش���كر مجعية الدعوة االسامية ملنحها لنا 
هذه القاعة، والتعاون معنا وأمتنى ان تس���تطيع االس���تمرار ، 

فبنغازى دائما نبض حياة ونساءها متألقات وفاعات .
الس���يده مري���م قطيش عضو م���ن االمازون���ات :� هذا الس���وق 
خريى تقوم به منظمة كل ش���هر ملس���اعدة بعض اجلمعيات 
واملنظمات والريع نت���ربع به اىل كافه اجلمعيات وأمتنى من 
اجلمي���ع وكل املنظمات حتددوا ه���ذا احلذو  لكى نرتقى اىل 

االفضل 
االخ���ت :� فاطمة حممد الفزان���ى التعليم احلر قس���م الفئات 
اخلاصة ومشاركة :�  مثل هذه املعارض  مل تكن موجودة فى 
الس���ابق وهذه البادرة رائعة الن م���ن خاهلا مت اطهار العديد 
م���ن امله���ارات فى نواحى خمتلفة نس���تطيع م���ن خاهلا خلق 
جيل واعى مبدع يستطيع تقديم املساعدات بختلف الطرق 
وم���ن خال هذه الصور اس���تطاع اح���دى افراد هذه املوسس���ة 
املش���اركة بالعديد من الصور والتطوع بيها اىل جهات خريية  
م���ع العلم بان هذه اللوحات مش���اركة من قبل انس���ان معاق 
اعاقة ثاثية  ومنا خال هذه االعمال نس���تطيع ان نطور من 

بنغازى لنخرج بها من افضل ألفضل. 
االس���تاذه عائش���ة املفيت :� هذا الس���وق اخلريى يوم فى الشهر 
وتق���ع رعاي���ة هذا الس���وق فى كل ش���هر  لص���احل منظمه او 
مجعي���ه تعتنى بفئ���ة معينه كاالرام���ل واملطلق���ات واأليتام 
وغريه���ا م���ن الفئات االخ���رى التى حتتاج اىل دع���م اين كان 
حج���م هذا الدعم اضاف���ه اىل ان اقامه مثل هذا الس���وق ينح 
فرص���ه للس���يدات الت���ى لديهن صناع���ات منزلي���ه كعرض 
منتجاته���م لتعريف بها من ناحي���ة ولدعمها ماديا من خال 

ما يعود عليهن من مبيعات منتجاتهم 

متابعه وتصوير :� ريم العبدىل

سوق خريي ملنظمة أمازونات 
ليبيا فى دورتِه الثالثة
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عندم���ا يرقد عزيز علينا مريضا طري���ح الفراش، نتأمل 
ملرض���ه وحناول ان خنف���ف عليه بعضا م���ن أمله ، ونظل 
نتاب���ع حالته حتى يعود صحيحا معافا، واذا مل يقدر اهلل 
له الش���فاء، وغلبه امل���رض ففارق احلياة حن���زن لفراقه 

اشد احلزن.
فم���ا بالك عندما يك���ون هذا املريض ال���ذي يرقد أمامنا، 
ه���و الوطن نراه  أما أعيننا يعان���ي  األمرين  وحنن  داؤه  
ودواؤه .. ومع هذا ال نفعل شيئا ، ونرتكه  يضيع أمامنا 

ويضيع معه  املاضي.. و احلاضر واملستقبل .
الوطن يرض بس���ببنا ، بس���بب سلبيتنا وس���وء إدارتنا ..  
بسبب أنانيتنا وفرديتنا وحب الذات  والتكالب على نهب 

خرياته وتبديد إمكاناته .
 ص���راع على  كراس���ي احلكم  واملناص���ب  واالمتيازات، 
فيم���ا العواصف  تتهدد مرك���ب  الوطن من كل صوب  
وحيس���ب بعضنا ان النجاة س���تكتب له دون غريه  عندما 

يغرق املركب..إن غرق املركب ال جناة ألحد ..
انطلق���ت س���فينة الث���ورة رافع���ة اعامها ترف���رف علي 
أجس���اد شهدائها األبرار الذين قدموا للوطن اغلي بوسع 
اإلنس���ان أن يق���دم .. ولكن س���رعان ما تغ���ريت النفوس 
وارتفع���ت صيحات املصاحل الضيق���ة واألنانية املفرطة، 
وم���ن كانوا يف خن���دق واحد بإ ألم���س ،  أصبحوا اليوم 
أل���د األعداء  يرتبص  كل واح���د منهم باآلخر وينصب 

له الفخاخ.
كل من يش���ارك يف ختريب البلد يرتكب جرية حبقه 
أبنائ���ه  ق���د ال يع���ي تأثريه���ا االن، لكنه إذا نظ���ر إىل ما  
س���تئول إليه األمور يف النهاية س���يبكي كث���ريا على ما 

يرتكب اآلن حبق الوطن.
إنه���ا حلظ���ات مظلمة يف تاري���خ ليبيا، وم���ع ذلك يبقى 
األم���ل  بأن  ضمري أبناء الوطن  ال بد  من أن يس���تيقظ،  
فيع���ود الليبيون كل الليبيني إىل حض���ن الوطن  الذي 

يتسع للجميع.

سفينة الوطن إىل 
أين؟

عبد السام الزغييب

ملف ميادين سنة رابعة06

يف أول ماي���و س���نة 1957 ص���در يف بنغ���ازي 
ش���هرّية  جمل���ة  )الن���ور(   م���ن  األول  الع���دد 
ثقافّي���ة لصاحبه���ا الوط���ين الغّي���ور عقيل���ىه 
بالع���ون.  وفيها كتب: بش���ري املغريب���ي - أديب 
كب���ري - عل���ى مصطف���ى املصرات���ي - طال���ب 
الرويعي - مفتاح الس���ّيد الش���ريف - الدكتور 
طريح - س���ليمان تربح - حممد بازامه - رشاد 
اهلون���ي - أ بوبكر الفقه���ي - فرج مطر - أمحد 
العني���زي -عب���د الكري���م لّي���اس )كم���ا وردت 
القائم���ة يف احملتوي���ات(. وكان عن���وان مقالي 
اإلجتماعّي���ة"   واألوض���اع  العامل���ة  "الق���ّوة   :
حتّدث���ت فيه عّم���ا تعّلمناه من تاري���خ الثورات  
اليت انبثق���ت من الصراع���ات اإلجتماعّية مثل 
الث���ورة الفرنس���ّية و"الث���ورة الربوليتارّي���ة يف 
اإلحتاد الس���وفيييت وثورة الصني الكربى". ثم 
اسرتس���لت يف تتّب���ع تطّور اإلنس���ان م���ن العهد 
البدائي ث���م اإلقطاعي ث���م الرأمسالي، وأخريا 
انفت���اح العه���د اإلش���رتاكي.. ومّحل���ت تغ���ّول 
النظام الرأمسالي مش���اكل العامل وصراعاته. 
ثم عطف���ت على وضع الطبق���ة العاملة عندنا 
وطالبت بأن تتثّقف وتستوعب دروس التاريخ 
ومنجزات األمم؛ وقلت :"تشاء األقدار أن حُترم 
ليبي���ا م���ن احل���ركات النقابّي���ة املنّظمة على 
مب���ادئ وش���عارات حّي���ة كغريه���ا م���ن الدول 
العربّية الش���قيقة، ففي تونس حركة نقابّية 
منّظم���ة هل���ا وزنه���ا الكب���ري يف اجت���اه احلي���اة 
املفاهي���م اإلقتصادّية،  اإلجتماعّي���ة وحتدي���د 
وكذلك يف سوريا واجلزائر وغريها.. أما ليبيا 
فاحلركة به���ا خامدة أو ش���به خامدة، فليس 
هن���اك تنظي���م وتكتي���ل للحرك���ة النقابّية ". 
وبعد أن أخ���ذت على القائمني باحلركة عدم 
إس���تيعابهم : "لقي���م الوع���ي العمي���ق للتاري���خ 
البش���ري... واإلحتاد اللي���يب للعّمال حيمل هذا 
الش���عار الضخم ، ولكن الواق���ع العّمالي عندنا 
ال يؤّي���ده. ولكن الذي يبّش���ر باألمل أن العّمال 
ب���دأوا حيّس���ون بوج���وب تضامنه���م وتآزرهم. 
وعل���ى اإلحتاد اللي���يب للعّمال أن يس���تغّل هذا 
اإلحس���اس ويغّذيه بالوع���ي ويضاعف اجلهود 
لتنمي���ة اإلدراك الصحيح للحركات النقابّية 
يف نفوس العّمال الذين يكّونون  طبقة كربى 
م���ن قط���اع جمتمعن���ا الصغري ال���ذي نرجو أن 
يكون كب���ريا قوّيا راس���خا تقّدمي���ا.. والتاريخ 

معنا"!
ويف نفس ي���وم أّول مايو أذاع���ت إذاعة بنغازي 
برناجما بإش���راف أبوالقاس���م ب���ن دادو، تبادل  
فيه طالب الرويعي وكاتب هذه السطور سرد 
قّص���ة أول مايو يف التاريخ؛ أس���بابها ودالالتها: 
إذ ب���دأ احل���دث يف مؤمت���ر لنقاب���ات العمال يف 
ش���يكاغو س���نة 1884 تق���ّررت  في���ه الدع���وة 
إىل اعتب���ار أول ماي���و 1886 يوم���ا للتظاه���ر 
واإلحتج���اج يف مجيع أحناء الوالي���ات املتحدة 
مطالبة بأن تكون س���اعات العمل 8 س���اعات يف 
الي���وم. وحينما جاء املوعد أعلن مايني العمال 
يف 13000 مؤّسسة صناعّية يف أغلب الواليات 
اإلض���راب والتظاه���ر واإلعتص���ام، ويف مصنع 
)ماّكورماك( لآلالت يف شيكاغو حدث الصدام 
مع الشرطة فقتل إثنان من العّمال، فاحتشدت 
اجلماه���ري احملتجة يف مي���دان )هايارك( يوم 
3 ماي���و وتصّدت هلا الش���رطة. وألقى أحدهم 
قنبلة بني اجلموع راح ضحّيتها 8 عّمال وُجرح 
أربعون )قي���ل إن إلقاء القنبل���ة كان من فعل 
الش���رطة!(  فاعتق���ل عل���ى األث���ر عش���رة م���ن 
النش���طاء اإلش���رتاكيني والفوضويني، وجرت 

هل���م حمكمة س���ريعة قض���ت بش���نق 8 منهم.. 
وهكذا س���ّجل التاري���خ أن يك���ون  أّول مايو من 
كل س���نة يوما للعّمال يف مجيع أحناء العامل. 
وبعد إذاعة الربنامج جاءنا أبو القاسم ليعلمنا 
بتدّف���ق الطلبات علي���ه من املس���تمعني إلعادة 
بّث���ه.. وهكذا كان . أما حنن الطليعة الصغرية 
من حامل���ي األفكار الس���ائدة يف ذل���ك الزمان،  
فق���د إنضممن���ا إىل احتاد  العّم���ال الذي كان 
يرأس���ه رجب النيهوم رائد احلرك���ة النقابّية 
يف الب���اد )ووالد الص���ادق النيه���وم(، ووضعنا 
ل���ه قانونا ينّظ���م احلركة ونقاباته���ا النوعّية 
وص���در  باإلنتخاب���ات.  جمالس���ها  لتتأّس���س 
قان���ون العم���ل ينّص على 8 س���اعات حّدا أعلى 
مع التعوي���ض عن اإلصابة أثن���اء العمل وغري 
ذلك من الش���روط واحلقوق. ومن ثم خاضت 
احلركة النقابّي���ة معاركها من أجل الوحدة 
مع احلركة يف طرابلس، واس���تعر الصراع يف 
اجملتم���ع اللييب واختذ طابعا سياس���ّيا  يف باد 
حظرت فيه���ا اآلحزاب.  ولكن ظّل���ت ليبيا من 
بني القائل اليت ال حتتفل بأول مايو كعطلة 

رمسّي���ة. وعندم���ا داهمه���ا الق���ّذايف بانقاب���ه 
اهلمجي املتخّلف، من���ع التنظيم النقابي وحّق 
اإلض���راب وبقّي���ة احلق���وق، وأخ���ذت إذاعت���ه 
آلكث���ر من أربعني س���نة تزّي���ف تاريخ األول 
من مايو يف مظهر مزري من اجلهل حبقيقته 
التارخيّي���ة،  ب���ل وف���رض أن يك���ون اإلحتفال 
بي���وم العم���ل  يف )الفات���ح من س���بتمرب( الذي 
س���يطر فيه املنتجون على وس���ائل اإلنتاج،  إىل 
غري ذلك من اهلرطق���ات املضحكة، اليت ُقربت 

إىل األبد مع صاحبها.
 وليس���ت هذه مناس���بة لس���رد تاريخ احلركة 
اإلجتماع���ي،  بالتق���ّدم  وارتباطه���ا  النقابّي���ة 
فلذل���ك جمال آخ���ر. ولكنها ج���اءت صدفة أن 
تط���ّل )ميادين( يف هذا اليوم األول مايو 2014  
لكي  تدّشن الدخول إىل عامها الرابع أسبوعّية 
سياس���ّية ثقافّي���ة، مثلما ص���درت )النور( منذ 

57 عام���ا ويف ذات  بنغ���ازي عاصمة الثورة .. 
وإذا كانت )ميادين(  ما فتئت  جتتاز  العقبات 
وتذّل���ل الصعاب وتتفادى الفخ���اخ يف مدينتها 
ال���يت تكالبت عليها أش���باح  التدم���ري والظام، 
املناض���ل  املثّق���ف  صاحبه���ا   عزي���ة  بفض���ل 
املتم���ّرس أمحد الفيتوري، فق���د ُولدت )النور( 
إّب���ان مي���اد دول���ة اإلس���تقال ال���يت انعدمت 
فيه���ا امل���وارد  ون���درت املطاب���ع  وق���ّل  حامل���و 
القلم ، فقُص���ر عمرها. بي���د أن  حرّية التعبري 
اّتسعت، والصحافة ازدهرت قبل عصر  النفط 
والتلف���زة و)الني���ت(.. وألن حرّي���ة التعبري عن 
طريق وس���ائل اإلعام اجلماهريي هي الوجه 
أس���همت  فق���د  اإلجتماع���ي،  للتق���ّدم  الثان���ي 
بالنصي���ب األوفر يف إزحة الكابوس الذي جثم 
على ليبيا وكتم أنف���اس أهلها لعقود طويلة. 
وكان  م���ن املأم���ول أن يصاحبه���ا على الدرب 
نهوض حرك���ة نقابّية ناضجة متحّررة لكي 
متارس مهامه���ا الوطنّية، دفن���ا للخمود الذي 
ران عليها قبل أكثر من 57 عاما كما أحملنا، 
فها هو ذا اإلحتاد التونس���ي للش���غل كما نرى 

مجيع���ا حيمل راية بناء الدول���ة الديقراطّية 
بعد  التح���ّرر يف ربيع تون���س. واألحرى بقوى 
التق���ّدم يف ليبي���ا أاّل يقتص���ر نش���اطها عل���ى 
منظمات اجملتم���ع املدني، فهي عناصر وأدوات  
للتوعية والش���حذ ضرورّية، ولكنها فضفاضة 
األُط���ر متع���ّددة األوج���ه ال تتج���ّذر إجتماعّيا، 
حبك���م طبيع���ة تركيبه���ا ومهامه���ا العاجلة.  
وإذن فعل���ى ه���ذه الق���وى، وقد انفس���ح أمامها 
فض���اء احلرّي���ة واس���عا، أن  تس���ارع  فتنجز يف 
املي���دان النقاب���ي يف خمتل���ف قطاعات���ه، ألن���ه 
الكفي���ل ب���رّص الصف���وف وتنظي���م اجلماهري 
لتخ���وض معرك���ة بن���اء مؤّسس���ات الدول���ة 
إجتماعّي���ا  املزده���رة  الديقراطّي���ة   املدنّي���ة 
راس���خة، وهل���ا يف  دعائ���م  وعل���ى  واقتصادّي���ا 
صحافة حّرة واعية حتمل الفكر املستنري مثل 

)ميادين( خري رفيق على الدرب. 

 أول مايو 1957.. وأول مايو 2014
مفتاح السّيد الشريف

أربع س���نوات مرت على انطاق صحيفة 
ميادي���ن .. ك���م هي س���ريعة الس���نون ال 
نش���عر بس���رعتها حينم���ا يتعل���ق احلدث 
بأمل نتعلق به أو مشعة تنري لنا الدرب ..

وس���ط مئ���ات الصحف واجملات س���طع 
جله���ة  س���واء  لتفرده���ا  ميادي���ن  جن���م 
االخ���راج أو مضامينه���ا الفكري���ة وتن���وع 
أقامه���ا يف خلطة س���حرية قلم���ا يوفق 

أحد يف توليفها ..
تنتش���لك ميادين من صخ���ب كثري من 
الصحف السيارة اليت ال تعرف هلا رسالة 
وال دور س���وى حص���د االعان���ات وطلب 
االعانات والس���عي وراء املكافآت والتزلف 

ألصحاب السلطات ...
اس���تطاعت أن تتجاوز كونه���ا صحيفة 
لتغ���دو صالون���ا ثقافي���ا أس���بوعيا جامعا 
بيئ���ة تس���تيقظ وتن���ام عل���ى أخب���ار  يف 
يف  والتفري���ط  والس���رقات  االغتي���االت 

الذات وانتهاك احلرمات ..
يف مث���ل ه���ذه املواق���ف خيذل���ين قلم���ي 
وينعق���د لس���اني حي���ث أج���د صعوبة يف 
التعبري عن امتناني واعتزازي وافتخاري 
ببدع���ي ب���ادي وه���م ينث���رون األم���ل 
وي���داوون األمل ويش���حذون اهلم���م علن���ا 
جند مكانا يليق بليبي���ا وأهلها بني األمم 

...
ش���كرا ميادي���ن بعدد رم���ال ليبيا وس���عة 
حبارها ومش���وخ جباهلا ومجال س���هوهلا 
ووديانه���ا واتس���اع مسائه���ا .. مزي���دا م���ن 

التألق واالبداع

ميادين األمل

 فتحي بن عيسى

أورد التقري���ر الس���نوي ملنظم���ة فريدوم 
هاوس األمريكية ع���ن حرية الصحافة 
أن احلريات اإلعامية س���جلت تراجعا يف 
خمتلف أرجاء الع���امل خال العام 2013 
خاصة يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
أفريقيا، يف حني ش���دد األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي م���ون على ضرورة منع 
م���ن يس���تهدفون الصحفي���ني بالعنف أو 
الرتهيب من اإلفات من العقاب.وخلص 
تقرير فريدوم هاوس -الذي رصد وضع 
احلريات اإلعامية يف 197 دولة- إىل أن 
هذه احلريات تراجعت إىل أدنى مس���توى 
هلا خ���ال العقد املنصرم.وأش���ار التقرير 
الع���امل  14% فق���ط م���ن س���كان  إىل أن 
ينعم���ون بإعام حر، والبقية ال تتمتع إال 
بإعام حر جزئيا أو مقيد بش���كل مطلق.

وق���ال إن أخط���ر مناط���ق الع���امل للعم���ل 
 %2 وإن  س���وريا  ه���ي  الصحف���ي حالي���ا 
فقط من منطقة الشرق األوسط ومشال 
أفريقي���ا تتمتع بإع���ام ح���ر، وإن القيود 
الصحف���ي  العم���ل  عل���ى  عموم���ا  ازدادت 

اإلنرتنت.وذك���ر  وصحاف���ة  امليدان���ي 
تقرير تلك املنظم���ة األمريكية أيضا أن 
القيود ال���يت ُفرضت على الصحفيني بعد 
ث���ورات الربي���ع العرب���ي أدت إىل تراج���ع 
احلري���ات اإلعامي���ة باملنطقة.وق���ال إن 
مصر شهدت أس���وأ تدهور باملنطقة حيث 
تراجعت مرتبتها يف مؤش���ر هذه احلريات 
إىل م���ا قب���ل ث���ورة يناي���ر ج���راء الرقابة 
والقي���ود، وص���وال إىل حب���س الصحفيني 
مثلما ه���و احلال مع صحفي���ي اجلزيرة. 
ووص���ف التقري���ر الوض���ع يف مص���ر بأنه 
يثري القلق ل���دى اجلهات احلكومية وغري 
ه���اوس  فري���دوم  احلكومية.وذك���رت 
يف تقريره���ا أن هن���اك حتس���نا يف وض���ع 
احلري���ات اإلعامي���ة يف كل م���ن اليمن 
واجلزائ���ر، وأن اإلع���ام يف تونس حافظ 

على مكتسبات الثورة.
من جهة أخرى، ش���دد األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي م���ون على ضرورة منع 
م���ن يس���تهدفون الصحفي���ني بالعنف أو 
الرتهيب م���ن اإلفات من العقاب.وأش���ار 

-خال فعالية عقدت بقر األمم املتحدة 
بناسبة اليوم الدولي حلرية الصحافة- 

تلق���ي  يف  األساس���ية  احلري���ة  أن  إىل 
ونق���ل املعلوم���ات واألف���كار عرب الوس���ائل 
املختلف���ة تتع���رض لاعت���داء ب���ا يضر 
باجلميع.وأض���اف األم���ني الع���ام األممي 
أن الصحفيني ُيستهدفون بسبب احلديث 
غ���ري مرحي���ة،  ع���ن حقائ���ق  الكتاب���ة  أو 
واالحتج���از  لاختط���اف  ويتعرض���ون 
والض���رب وأحيان���ا القتل.ووص���ف مث���ل 
هذه املعاملة بغ���ري املقبولة على اإلطاق 
يف عامل يعتمد بش���كل متزايد على وسائل 
الذي���ن  والصحفي���ني  العاملي���ة  األخب���ار 
يعمل���ون به���ا، وأش���ار إىل مقت���ل س���بعني 
صحفي���ا الع���ام املاض���ي و14 ه���ذا الع���ام.

ولف���ت ب���ان إىل أن���ه يف مناط���ق الص���راع 
غالبا ما يرتدي الصحفيون أزياًء وخوذات 
زرقاء ليس���هل التعرف عليهم ومحايتهم 
من أي هج���وم، لكنه قال إنه ومن جتارب 
عمليات البعثات األممية حلفظ الس���ام 

فإن اللون األزرق ال يضمن السامة.

فريدوم هاوس: تراجع كبري لوضع احلريات اإلعالمية

متابعه وتصوير :� ريم العبدىل 
  اقام���ت بدين���ه بنغازى هيئة دعم وتش���جيع 
العامل���ى حلري���ة  الي���وم  الصحاف���ة احتفالي���ة 
) دعم���ا  1 ماي���و ( حت���ت ش���عار   ( الصحاف���ة 
 ) والصحفي���ني  االعامي���ني  م���ع  وتضامن���ا 
وحبضور مكثف من الصحافيني واإلعاميني 
م���ن خمتلف مدن ليبيا وش���خصيات مرموقة 
،  ابت���دأت االحتفالي���ة اوال بالنش���يد الوطن���ى 
ومن مت تاوة اي���ات بينات من الذكر احلكيم 
وتوالت الكلمات التى اكد من خاهلا اجلميع 
ع���ن دور االعامى فى نقل االخب���ار وبنتهى 
املصداقي���ة م���ن خ���ال حت���ري اخل���رب ونقله 
بصداقي���ة ، وكم���ا مت التأكي���د ايض���ا ع���ى 
اهمية الصحافة والصحافيني ، وتقدير كافه 
جهوده���م املبذول���ة وق���د توالت الكلم���ات عرب 

برنامج احلفل: 

� كلم���ة اللجنة التحضرييه لألس���تاذ خليفة 
املقطف 

� كلم���ة جلن���ة االع���ام والثقاف���ة باملؤمت���ر 
الوطنى العام السيده امساء سريبة 

� كلمه وزير الثقافة االستاذ حبيب االمني . 
� كلمه وزارة االعام السيدة ملياء بو سدره. 

� كلمه رئيس هيئة دعم وتش���جيع الصحافة 
االستاذ ادريس املسمارى. 

ه���ذا و كم���ا مت بعده���ا الوقوف دقيق���ه حداد 
عل���ى ارواح ش���هداء الكلم���ة م���ن الصحفي���ني 
واإلعامي���ني. وم���ن ثم أعلن رضا بن موس���ى 
نائ���ب رئي���س اهليئ���ة مدون���ة الس���لوك املهنى 
ال���ذي مت اعتم���اده باهليئة وال���ذى مت حتديده 
ف���ى عدة نقاط م���ن خاهلا يتم اح���رتام املهنة 
واحملافظ���ة عل���ى العم���ل الصحف���ى وكذلك 
االلتزام واحل���رص على عاقات العمل وتقبل 

كا منهم الط���رف االخر اىل جانب احلرص 
على تدريب ال���كادر املهن���ى  اىل جانب االلتزام 
خبلفي���ات املهن���ة وب���دون تط���اول أو إس���اءة . 
وم���ن خال امُلدون���ة ثم التأكي���د على كافه 
الصحافي���ني ان حي���دوا ح���دوا املدون���ة ، ومن 
خال االحتفالي���ة  ايضا  مت تكريم  بعض من 
موظف���ى اهليئ���ة باعتبارهم )املوظ���ف املثاىل( 
وأعطي���ت بعده���ا فرتة اس���رتاحة قدم���ت فيها 
العدي���د من الوجب���ات واملش���روبات ، وكما مت 
مشاهدة املعرض الذي عرضت فيه العديد من 
الكتب واجملات والصحف والكتب التى تشرف 
عليه���ا هيئ���ه دعم وتش���جيع الصحاف���ه ليعود 
مجي���ع احلض���ور اىل القاع���ه من جدي���د ليتم 
تكريم جبائ���زة افضل صحيف���ة ليبية  لثاث 
تراتيب متقدمة والتى كانت األوىل صحيفة 
ميادي���ن، مناصف���ة م���ع جري���دة وط���ين ، وقد 
قدم���ت ومنح���ت ميادين جائزته���ا اىل جريدة 
وطين ليس رفضا للجائزة ولكن منعا لإلشارة 
من قريب أو بعيد اىل أي مسألة جهوية كون 
ميادي���ن م���ن بنغ���ازي ووطين م���ن طرابلس ، 
وحص���دت جرائد : والكلم���ة ، وليبيا اجلديدة ، 
والش���اهد ، والغد ، جوائز تالية ، وقررت جلنة 
مس���ابقة اهليئ���ة منح مخس���ة أالف دينار لكل 
من تقدم للمشاركة يف املسابقة . وعقب ذلك 
كانت االصبوحه شعرية للشاعر عبد السام 
العجيلي وخدجية البس���يكري ورحاب شنيب.. 
كم���ا كان للفق���رات املوس���يقية نصي���ب من 

االحتفالية ..

يف احتفالية اليوم العاملى حلرية الصحافة
ميادين متنح جائزتها األوىل اىل جريدة وطين 
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 : غالم   خالد  •د. 
تاري���خ  يف  األوىل  امل���رة  ولعله���ا  الي���وم  نط���رُح   
تأس���يس هذه الكلي���ة ) 1983( عموما والش���عبة 
ال���درس  طاول���ة  عل���ى  نض���ع  أن  يف  خصوص���ا، 
والنق���اش مطبوع���ة ليبية جامعة مس���تقلة  هي 
) ميادي���ن ( فه���ذا ما يت���اح لنا ُطابا وأس���اتذة يف 
من���اخ الي���وم وبعد الث���ورة ، ونعتقد أنن���ا ويف هذا 
املخت���رب اجلديد أيض���ا علينا أن نك���ون حاضرين 
ومتفاعل���ني مع م���ا ُينت���ج ولن نكتف���ي با يأل 
املذكرات والكتب اليت حسبها أنها متنح القواعد 
ولن���ا بعده���ا أن ننطل���ق ، وأعلم انك���م على دراية 
بناهج النقد : الفين، واألدبي ، والصحفي طبقا 
مل���ا درس���تموه ، لذل���ك ندعوك���م الي���وم لتطبيق 
واق���رتاح م���ا ترونه م���ن خ���ال مقاربتك���م ملنتج 
إعام���ي ، وعلنا ال جن���ايف احلقيقة حني نش���يد 
بيادين وجبهود أس���رتها ، ول���ن أبدا قبلكم حتى 
ال تقع���ون حتت تأثري ما س���أبرزه م���ن رأي ولكم 
ان تبدأوا ورش���تكم وحوارك���م ، وقد أتيحت لكم 
خمت���ارات من أعدادها وألس���بوع كام���ل ، ولعل 
بعضكم عرفها وأرغب منكم أن ُتبدوا ش���جاعتكم 
األدبية كُمتخصصني حتى ولو كنا يف جتربة 
عملية هي األوىل لكم ، فقط انطلقوا وبادروا  يف 
ح���وار لن نس���تثين في���ه أحدا فنح���ن ال نتعلم إال 
م���ن أخطائن���ا ، وألس���رة ميادي���ن الرحابة وكل 
التقدي���ر واالهتمام با س���تربزونه م���ن رأي فما 

جعلت ميادين إال لقارئ ُمهتم .
•أمال الطاهر صحافة الفصل السادس : 

اجلري���دة مجيل���ة وتض���م موضوع���ات متنوع���ة 
وجي���دة ، ما حتتوي���ه من موضوعات ه���ام وجيد 
ومجيل ، ن���وع اخلط وبعض الص���ور كانت ذات 
ل���ون غامق متيل اىل الس���واد ، ذلك ينحها طابع 
أنه���ا قدي���ة ومطبوع���ة من س���نوات ، بالنس���بة 
ال���يت  العناوي���ن  ي���ربز  مل  وصفحت���ه  للغ���اف 
ستتحدث عنها اجلريدة ، وعرفت أن بها كأسرة 

مثانية أشخاص فقط ..
•مدي��ر الورش��ة :  هل طالع���يت اجلريدة بأكملها 

؟وعرفت من هو صاحب الصورة وملف العدد ؟
•أمال الطاهر : ال مل أقرأها بأكملها ...ومل أعرف 

من هي الشخصية ...
•أمان��ي عم��ران – صحاف���ة – الفص���ل الثام���ن :  
بالنس���بة للجري���دة ال توح���ي بأنه���ا جري���دة وال 
تش���وق كغاف خارج���ي ولكن عندم���ا تفتحها 

وتقرأ ما بداخلها فأنه جيد ومفيد .
مدي��ر الورش��ة :  برأي���ك وكصحفية  	•
عل���ى أعتاب خت���رج مالذي تقرتحين���ه كغاف 

لتصري أكثر تشويقا ؟
•أمان��ي عم��ران :  ممك���ن صورة أخ���رى غري هذه 
الصورة ، ولكن بالنس���بة للمواضيع اليت بداخلها 

فهي مواضيع حلوة .
•مدي��ر احل��وار :  العدد الذي بني يديك واكتفيت 
بقراءته واحلكم على اجلريدة من خاله به ستة 

عناوين هل تعتقدين أنها غري كافية ؟
•أمان��ي عمران :  نعم ..أرغ���ب يف عناوين جتذبين 
أكثر على الغاف أنا أحتدث عن الشكل الفين .

•مدي��ر احل��وار:  ه���ل ل���ك أن متنحين���ا فكرة عن 
أغلفة جلرائد جتدينها مجيلة مثا ؟

•أمان��ي عم��ران : ال أتذك���ر حتدي���دا ، ميادي���ن 
اغلفتها ش���بيهة ببعضه���ا ، وميادين بها صفحات 

ملونة وصفحات غري ملونة .
الفص���ل  صحاف���ة   – الش��ريف  ك��والن  •حمم��ود 
اخلام���س : ألول م���رة أطالع ميادي���ن وهذه أول 
نس���خة أقرأها منها وكان الع���دد الذي وقع بني 
يدي يش���وبه الس���واد ومل تكن األح���رف واضحة 
مما صع���ب علي املس���ألة يف قراءته���ا ومعرفة ما 
به���ا ،ولكن أعجبين خرب عن أول وزير مس���لم يف 
اس���باني يؤدي القس���م على القرآن الكريم ، ومن 
ذلك عرف���ت أن اجلريدة ال تهمل اجلانب الديين 
واإلسامي وهذه نقطة ممتازة ، ولكن اجلريدة 
غ���ري ملونة وملمس���ها ك���ورق قدي���م ) مظلمة 

شوية ( مل أعمل أي جمهود ملتابعة قراءتها .
•مدي��ر احل��وار : حممود ك���م ع���دد طالعت وقد 

توافرت يف املكان بأعداد البأس بها للمناقشة ؟
•حممود كوالن : طالعت عدد واحد فقط ، اجلرائد 
عموم���ا كورقية ش���اهدت م���رة ليبي���ا اجلديدة 
كويس���ة ، أنا أكتفي باالنرتنت ، واتابع االخبار 

على الفيس بوك ..

•أمس��اء الزوب��ي – صحاف���ة الفص���ل الس���ادس : 
ميادين ش���اهدت ثاث���ة أعداد منها ه���ي جريدة 
اجمل���ال  يف  بإبداعه���ا  اعجب���ت  ولك���ين  متنوع���ة 
الثق���ايف ، الصور تث���ري القاريء ولك���ن تبعده عن 
املقال صحيح أننا يف عصر الصورة ولكن الكلمة 
انش���غلت  ، ش���خصيا  الصحفي���ة مهم���ة أكث���ر 

بالصور ونسيت االهتمام باملقال.
•مدير احلوار : هل تطالعني اجلرائد الليبية ؟

•أمس��اء الزوب��ي : حس���ب الوق���ت ، ال أتابع كثريا 
الصحف ... هناك مواق���ع الكرتونية اتابعها ،مثل 

موقع املرأة )يامسني( .
•بس��مة عبد الوهاب ترواي��ت – صحافة – الفصل 
الثالث : لدي نفس ماحظة زمائي حول الورق 
، صعوب���ة االس���تمرار يف الق���راءة للس���واد رب���ا 
س���ببه احلرب املطبع���ي ، احب األل���وان كثريا وقد 
أفضله���ا حتى على املضمون فقد أش���رتي جريدة 
ألن ألوانها جذبتين ، ميادين ثقافية ، ملاذا لنخبة 
معين���ة ، مل���اذا ال تك���ون لش���رحية حت���ب املوض���ة 
واألزي���اء ، أن���ا ش���اهدت ملح���ق تالة امل���رأة فقط 
، وم���ن الصح���ف اليت أطالعه���ا الوط���ن ...وطين 
،واحيانا فرباير وامجاال ميادين حلوة كتحرير، 

وتشوقك انك تقرأها ، فقط الورق مشكلة .
 : الثال���ث  الفص���ل  •حمم��ود النقن��اق – صحاف���ة 
احلدي���ث ع���ن ميادي���ن قد يط���ول فبالنس���بة لي 
ش���خصيا أمح���ل نظ���رة خمتلف���ة ع���ن زمائي 
ان���ا انتبه���ت اىل ميادي���ن كونه���ا ختتل���ف ع���ن 
اجلرائ���د األخرى وكوني طال���ب صحافة فعلي 
أن أب���دي وجه���ة تقيمية علمية ح���ول الصحف 
، ميادي���ن عن���دي مجيل���ة ج���دا حتى م���ع انتقاد 
زمائ���ي خلام���ة ال���ورق ، لكن ميادي���ن تعرب عن 
فولكلور صحفي خيصها ، الصور فيها ملسة فنية 
وتش���كيلية مجيلة وغري ذلك مادتها التحريرية 
موج���ودة  أخ���رى  صح���ف  يف  جتده���ا  ال  رب���ا 
كفرباير وليبيا اجلديدة ، الرتكيز يف الصحف 
األخ���رى إخب���اري ، ميادين تنش���د ق���اريء أوعى 
، ورب���ا هنا يكون جم���ال انتقادها وهنا س���يكون 
انتقاد أيض���ا فميادين اليت تدخل س���نتها الرابعة 
صدوره���ا  وداوم���ت  ميادي���ن  اس���تمرت  كي���ف 

وكونه���ا خنبوي���ة وليس���ت ش���عبوية ؟ انت���م ال 
متلك���ون إعانات ، وجهدكم مجي���ل يف ميادين 
، مفارق���ة ثقافي���ة ان ميادي���ن ختاط���ب مجهورا 
اكث���ر وعيا وأكثر دراي���ة ومتابعة ، والدليل يف 
ظل االستطاع هنا قال لكم الزماء أنهم طالعوا 
ع���دد واح���د أو أثن���ني اذا هي مل جتذبه���م ، أدعي 
أني أتابعها منذ س���نتني ش���يء اخ���ر ارغب بقوله 
فيم���ا يتعل���ق بيادي���ن رب���ا الش���كل االخراجي 
م���ازال حت���ت رمت بعين���ه عل���ى األق���ل يف االعداد 
اليت ش���اهدتها ، اذا كانت ميادي���ن تريد مجهورا 
شعبويا يف س���نواتها القادمة ، فاأللوان حتتاج اىل 
انفتاح أكثر بالنس���بة ملا رأيت���ه وإن كنت أميل 
اىل أنه���ا مرضي���ة يف عمومه���ا ، حتتاج األس���لوب 
التحري���ري ال���ذي ين���زل اىل أس���لوب الق���اريء 
اإلخراج���ي  الش���كل   ، والبس���يط  الع���ام  الع���ادي 
للقاريء العادي مازال )قامت ش���ويه ( وأنا بنفسي 
عملت اس���تطاع عن ميادين وقال لي أكثرهم : 
كانت مش���كلتهم قتامة األلوان يف ميادين ، على 

عكس الصحف األخرى . 
•أمي��ن الش��ريع - صحاف���ة - الفصل التاس���ع : يف 
الفرتة من  20 فرباي���ر وحتى يومنا هذا اصدرت 
أكث���ر م���ن 387 صحيف���ة وجمل���ة و كان���ت 
ميادي���ن مش���روعا خمتلف���ا م���ن املمك���ن وصفه 
باملش���روع الثقايف يبدأ من َهْم  اإلجابة عن سؤال 
: دور املثقف يف صنع التغيري وهو أهم ما انش���غل 
به )أمحد الفيتوري( مؤس���س الصحيفة ورئيس 
حتريره���ا وباق���ي أس���رتها ، لك���ن هل جن���ح هذا 
املش���روع وه���ل حتظ���ى الصحيفة بقاع���دة قراء 
كبرية ، اإلجابة متلكها أسرة الصحيفة ميادين 
مش���روع تق���وده ايدلوجي���ا مفضوح���ة وواضحة 
ج���دا وه���ي ايدلوجي���ا التي���ار املعريف ومل تنس���اق 
كثريا وراء غواية السلطة وجتاذبات الصراعات 
السياس���ية أنا أعتقد أنها نزهت نفس���ها ومل تكن 
منقادة يف مش���هد ص���راع االيدولوجي���ات حاليا ، 
رغ���م ان اس���رة الصحيف���ة ظاه���رة يف انتماءاتها 
ولكنه���ا مل تؤث���ر يف أدائه���م امله���ين ، وق���د وقفت 
ميادي���ن على مس���افة واحدة ب���ني كل األطراف 
ما حيس���ب على ميادي���ن هو الفج���وة بينها وبني 

قي���ل وأعيد الق���ول ، ويقال ويع���اد القول 
الّرابع���ة.  الّس���لطة  ه���ي  الّصحاف���ة  أّن   ،
ق���د يك���ون هذا الق���ول صحيحح���ا صادقا 
يف  والعامل���ون  أصحابه���ا  س���لك  م���ا  إذا 
رحابها الّس���لوك الذي جاءت ب���ه قوانينها 
األخاقّي���ة ، واحرتموا قوانني البلدان اليت 
يرتع���ون فيها ويلعب���ون ، وحتّلوا بالّنزاهة 
واملوضوعّي���ة واإلنص���اف يف م���ا يعاجلون 
من أحداث وأخب���ار، وجعلوا من احلقيقة 
، وال ش���يء غ���ري احلقيقة ، هدف���ا وغاية. 
لكن ، ويا لألس���ف ، ويا لش���ديد األس���ف ، 
نرى ونشاهد وناحظ ، يف أغلب األوضاع 
وأكثر البلدان ، وبالنسبة ملعظم األحداث 
واحل���االت ، أّن تلك القيم واملبادئ مل ُتتَّبع 
���ذت بع���ني اإلعتب���ار، فأصبح���ت  وال اختخُّ
الّصحافة س���لطة ، أي نع���م ، لكّنها أقرب 
إىل الظلم من العدل ، وأنسب إىل احليف 
م���ن اإلنص���اف. مل���اذا ؟ ألّنها إّم���ا خضعت 
حلاك���م ظ���امل جائ���ر، فتصّرفت حس���ب 
أهوائ���ه ، وإّم���ا امتلكه���ا راس م���ال فردّي 
أو مجاع���ي ، فكان���ت له وملصاحل���ه داعية 
ف���ة، وإّما تبعت حزب���ا أو منظمة ذات  ُمعرِّ
عقي���دة واجتاه وميل ، فصارت لذلك بوقا 
ين���ادي بتل���ك العقي���دة وبالّس���ري يف ذلك 
االجت���اه . إّن األمثل���ة والرباه���ني كثرية 
يضيق بها هذا اجملال ، فسأكتفي بشهادة 
سياس���ّي عظيم ، ألنها أصدق تعبري وخري 
دليل. فصاحبها اعرتف له العامل بعجزة 
حتّول م���ن دكتاتورّي���ة إىل ديقراطية 
بأخب���س األمث���ان وأقص���ر اآلج���ال ، وهو 
اآلن يف ع���داد املتوفني ، وتصرحيه هذا مل 
ينش���ر يف حياته لصراحته وهذا السياسي 
ه���و رئيس وزراء إس���بانيا الّراح���ل أدولفو 
س���ووارث الذي قال: " إن الّصحافة جتري 
وراء مصاحل حمّددة – سياسية أو خاصة 
بالسياس���ي الذي خيربها. إنها تدافع عّما 
يناس���ب أح���دا يس���تعمل ذل���ك الّصحفي. 
هك���ذا أصب���ح الّصحفي���ون ش���ريط نق���ل 
ملصاحل مجاعات معّينة. هناك اس���تثناءات 
طبعا . لكن ، ويا لألس���ف ، هذه هي احلال 
بصف���ة عام���ة. قل���ت ه���ذا املس���اء لبع���ض 
الّصحفي���ني : كيف يات���رى حتملون أي 
ن���وع من اإلحرتام ، لش���خص ينقل لكم ما 
جرى ، أو ما عوجل داخل جملس الوزراء أو 
يف أّي اجتماع ذي طابع سّري ؟ هذا السيد  
بالنس���بة لي ، أم���ره منته ! ألّن���ه ال يوحي 
لي بأية صورة جّدية ، وال ذات مس���ؤولية 
وال شيء. لكنكم تضعون هذا الشخص يف 
رأس رمح الش���عبية )الش���هرة( ...قد يكون 

ذلك تسديد مثن اخلرب. .."
إذن  احل���االت  ه���ذه  كّل  يف  غاب���ت   
أس���س الّس���لطة الّرابع���ة وه���ي : احلياد ، 
واملوضوعّي���ة ، والّنزاه���ة ، وقول احلقيقة 

ولو كانت مّرة .
أحيّق يف ضوء ما س���بق قول���ه ، أن حيفظ 
للّصحافة تس���ميتها س���لطة رابعة ؟ لكّل 
م���ن أراد اإلجاب���ة أن يض���ع اجل���واب على 
مقاس���ه. أّما أنا فس���أذّكر ، ألّن الّذكرى 
تنفع الّناس���ني ، ب���أّن اجليمي���ع ، اخلاص 
، وص���ف  تناس���ى  أو  نس���ي  ق���د   ، والع���ام 
الّصحافة أو تس���ميتها املعّل���م األّول . ألّن 
الّصحاف���ة جي���ب أن تك���ون ، إىل جان���ب 
واملرّب���ي،    ، املعّل���م   ، مهّماته���ا  ضم���ن  أو 
والواع���ظ ، واملوّج���ه ، خاّص���ة يف البل���دان 

املس���ّماة نامية – تأّدبا معها كي ال ُتدعى 
متأّخ���رة – بل���دان منه���ا بلدانن���ا ، حي���ث 
خيتل���ف دور الّصحافة فيها عن دورها يف 
البلدان املتقّدمة ، ال لش���يء ، سوى لفارق 
النضج العام ، ومس���توى التعليم ، ونس���بة 
األّمّي���ة ، عاوة ع���ن الغاي���ات واألهداف : 
فهن���ا التكوين ، والتاط���ري ، وهناك جمّرد 
بيع البضاع���ة وتصريفها ، والكّل يتّم عن 

طريق اخلرب وعرب اإلعام. 
عاودت���ين ه���ذه اآلراء أو القواع���د املهنّية ، 
عندم���ا جاءن���ي يف باد غرب���يت ، عدد من 
صحيف���ة ميادين الغّراء ، وكان قد صدر 
منه���ا أكثر من مائة عدد ، فس���عدت أّيا 
، بع���د تصفح���ي بتمّع���ن وع���ني  س���عادة 
ناق���دة ، ذلك العدد م���ن ميادين ، فوجدت 
وملس���ت في���ه ، مهنّي���ة وإتقان���ا ، يف حلاف 
فدفع���ين   ، والتقش���ف  االحتش���ام  م���ن 
ذل���ك وفضولي إىل الّس���ؤال عن منش���ئها 
وباعثها ، فاكتش���فت ما زاد من س���روري 
أّي���ام  ذكرت���ين  حبث���ي  حصيل���ة  ألّن   ،
ش���بابي ، وكي���ف كانت تنش���أ الّصحف 

يف أوطانن���ا العامل���ة على كس���ر القيود ، 
وبع���ث الش���عوب ، فتجع���ل الّصحافة من 
نفس���ها ، ومن دورها ، راف���دا يصّب يف نهر 
احلرك���ة الوطنّية التحريرّي���ة ، فيقّوى 
تّياره ، ليجرف الّدخيل ، ويغس���ل العيوب 
والّنواق���ص ، ويس���قي نب���ات الّتح���ّرر من 
العي���وب ، والقضاء على أس���باب التخّلف ، 
ودف���ع عجات اليقض���ة والّنهوض ، كي 

ياتي التطّور والتقدم.
كثري من هذا وجدته يف صحيفة ميادين 
، نشأة وتكوينا ونضاال. فا خضوع حلاكم 
، وال عبودّي���ة رأس م���ال ، وال احني���از أو 
تبعّية حلزب أو عقيدة . إس���تقال كامل 
، وحي���اد نزي���ه، وصراحة جريئ���ة ، والكّل 
يف س���بيل احلقيق���ة ، واحلقيق���ة لفائ���دة 
اجلمي���ع. ميادي���ن الي���وم هي بن���ت أربع ، 
قطعته���ا بثب���ات وجن���اح ، عوده���ا غ���ّض ، 
وفرعه���ا وارف ، ومثارها ُتْغين عن اجلوع. 
لك���ن ه���ل س���يطول عمره���ا حتى يش���تّد 
عوده���ا ، فيقاوم العواصف والّنائبات ؟ هل 
ستتمّكن من البقاء وسط أدغال اإلعام ، 
اليت يتيه فيها الّس���امع واملشاهد والقارئ ، 
لفقدانه قبلته وفقدانها نور املهنة وأضواء 

احلقيقة ؟ هل ستستطيع مصارعة راس 
املال وأصحابه ، فتصمد متقشفة طاهرة 
الي���د والّضم���ري ؟ ه���ل س���تنجو م���ن وباء 
التحّزب وهذيان مذاهبه ؟ هل س���تحافظ 
عل���ى حيادها واس���تقاهلا مادّي���ا وفكرّيا ، 
فتكون دوما املعلم املرّبي ، واملؤّدب الّنصوح 
ب���ا ينف���ع وطنه���ا وجمتمعه���ا املع���ّرض 

لويات اإلعام واإلخبار ؟ 
بع���د الّس���رور والغبط���ة ، وبع���د التف���اؤل 
والبش���ر ، بادرني ما يق���ال من أّن لكّل أمر 
وجه���ان متقاب���ان ؟ ه���ذا س���ليب واالخر 
إجياب���ي ؟ عم���ا بهذه احلقيق���ة ، أو هذه 
 ، احلي���اة  لص���روف  التفس���ريّية  الرؤي���ا 
أليس من املنطق التس���اؤل ع���ن مآل هذه 
الّصحيفة كم���ا فعلت ؟ بكلم���ة أوضح ، 
هل س���يطول عم���ر ميادي���ن ، كصحيفة 
مستقلة صادقة ؟ أتكّلم عن الّصحيفة ال 
عن األقام اليت تنش���ر فيها آراء اصحابها 
، مث���ل م���ا ه���و الش���أن بالنس���بة ل���ي. فكّل 
كات���ب مس���ؤول عّما حي���ربه ، وال عاقة 
للّصحيف���ة بتل���ك اآلراء ، ب���ل هل���ا فض���ل 

اح���رتام التعّددّي���ة ، واإلختاف يف الّرأي ، 
فتفسح اجملال للّراغبني با شرط غري ما 
متليه القوانني واألخاق . أعيد الّس���ؤال ؟ 
هل س���تعيش صحيفة مثل هذه احرتمت 
مهنته���ا ودوره���ا ، يف جمتم���ع يبحث عن 
طريقه ، فيحاول تعبيده كي يسري حنو 

التقّدم ؟ 
كأّن���ي به���ا وبصاحبه���ا ، ب���ل أصحابه���ا 
جييبون���ين وه���م ي���رّددون ق���ول الش���اعر 

العربي أبي القاسم الشابي :
سأعيش رغم الّداء واألعداء ** كالّنسر 

فوق القّمة الشّماء.
فأضي���ف م���ن جان���يب أّن الّصح���ف حتيا 
بروح قرائها ، وال شك أّن قّراء هذه الزهرة 
الليبّي���ون األح���رار   ، الثم���رة الطرّي���ة  أو 
املتبّص���رون ، س���يحافظون عل���ى والئه���م 
الّص���ادق  اخل���رب  هل���م  لتحف���ظ  حنوه���ا 
والّدرس املفيد ، خربا غري مزّوق وال ُملّون 
، ودرس���ا يغّذي ويفي���د يف مرحلة متّر بها 

الباد املتعّطشة لكّل خري جديد.
إىل  )أرس���لت   10-4-2014 يف  مدري���د 

ميادين يف 11 – 4 - (

الـّصـحـافـة واإلعــالم
حممد جنيب عبد الكايف

ألول مرة طالب الصحافة بكلية الفنون واألعالم - طرابلس : 
يقيمون حوارا وورشة عمل حول ) ميادين ( مع دخوهلا سنتها الرابعة

استضافت شعبة الصحافة بكلية 
الفنون واالعام وبناسبة افتتاح 
خُمترب قسمي الصحافة واإلذاعة 
ورشة عمل تناولت جريدة ميادين 
- وه���ي حتتف���ي بس���نتها الرابعة 
- ح���وت عرض���ا ألراء الطاب من 
أكثر من فصل دراس���ي بالشعبة 
وكان موع���د الورش���ة حماضرة 
عملي���ة للدكت���ور خال���د غ���ام ) 
كتاب���ة التقاري���ر ( وق���د توف���رت 
اجلري���دة  م���ن  خمتلف���ة  أع���داد 
وُمنح الطاب ما ُيقارب األس���بوع 
! وهن���ا  للمطالع���ة واالكتش���اف 
نقل كامل لوقائع ساعة الورشة 

ومادار فيها . 

املتلقي العادي وهي اجلريدة النخبوية واسرة الصحيفة 
مهموم���ة ومش���غولة واعتقد وحس���ب وجه���ة نظري هو 
دوره���ا ولعل���ه دور املثقف���ني عموم���ا يف صناع���ة التغيري 
وهذا ما يقودنا اىل موضوع أخر وهو نوعية املثقف اللييب 
حبس���ب تصنيف املفك���ر اإليطال���ي )انطونيو غرامش���ي(  
الذي اهتم بسألة تصنيف املثقف : العضوي والتقليدي 
و... ، واعتق���د أن املثق���ف اللي���يب مثق���ف تقلي���دي يكتب 
لنفس���ه ، ويكتب جملموعته اليت تق���رأه وهي املثقفة مثله 
، وه���ذه مش���كلة كبرية وربا نتس���أل ع���ن موقف قامة 
أدبي���ة عالية مثل إبراهيم الكوني من وقف على مس���افة 
واحدة بني شعب ُيقَتل وطاغية ُيقِتل ، كيف لنا ان نفهم 
موقفه ؟ يقودنا ذل���ك للحديث على نوعية املثقف اللييب 

وهو مثقف تقليدي اعتقد ....وهذا ما يسعين قوله .
بكلية  الصحافة واإلذاعة  •د. خال��د غالم : مس��ؤول خمت��رب 

الفنون واالعالم .
يف احلقيقة انا اصنف هذه الصحيفة كأفضل الصحف 
الليبي���ة وأيض���ا العربي���ة ، و ربا اتفق م���ع طابي حول 
الش���كل الفين هل���ذه الصحيفة حول األل���وان بني القتامة 
والكث���رة واألل���وان الزاهي���ة -  فما ييز ه���ذه الصحيفة 
ومن وجهة نظري كأستاذ اعام وكصحفي وكمهتم 
بالش���أن اإلعامي هو مقال ال���رأي هذه الصحيفة تتميز 
بق���ال الرأي يوج���د لديها ما يقارب ع���ن 70 اىل 80 % 
هلا ه���ي وجهات نظر وه���و ما تفتق���ده الصحف األخرى 
،وكن���ت األس���بوع املاضية ق���د حدثتكم ع���ن االفتتاحية 
ف���ا يوجد يف احلقيقة )افتتاحي���ة (  كما جيب أن تكون 
علي���ه االفتتاحية ،  يف معظم الصحف الليبية باس���تثناء 
القلي���ل منه���ا ، لذل���ك يف ميادي���ن افتتاحي���ة رأي رصني 
يكتبه���ا امح���د الفيتوري عادة ، جند فيه���ا املقاالت للرأي 
ووجه���ات النظر ، ما يي���ز ميادين أيض���ا انتباهها ألبراز 
احمللي���ة واخلصوصي���ة تراثن���ا دائم���ا جتد متس���ع للفن 
وال���رتاث والفلكل���ور الليبي���ي هن���اك تاريخ هن���اك قراءة 
يف املش���هد ، فميادي���ن مدينة عامرة ومتت���از بلون وطابع 
خ���اص وش���كل ومضم���ون خ���اص ، وم���ا حتدثت���م عن���ه 
فيم���ا يتعل���ق باإلخراج والش���كل الفين ، فهو م���ا حتتاجه 
الصحيف���ة ويك���ن معاجلته م���ن دعم ليتحس���ن ورقها 
وألوانه���ا ، وبالنس���بة لي كنت احتدث ع���ن ميادين حتى 
أثن���اء مش���اركاتي العربي���ة والدولي���ة وه���ي مولود 17 
فرباي���ر عزي���ز علينا ، وع���ن جودتها وحن���ن نفتخر بهذا 
املنجز كصحفيني وإعاميني ونتمنى التطور ومعاجلة 
االغاط الفنية لتنجح الصحفية ، وهذه فرصة لتحية 
القائم���ني عليه���ا فعندما اري���د أن أثقف نفس���ي وأن أقرأ 
وأتعل���م من رأي  ، ميادين تضعنا يف الصورة يف أي جانب 
سياسي اقتصادي او ثقايف ، متنحنا حصاد كامل ملشكلة 
م���ا ، وهي من افضل الصحف حالي���ا  من ناحية املضمون 
وبدون جماملة ألعض���اء التحرير ، ميادين صحيفة بها 

جهد وليست صحيفة من انرتنت .    

ميادي��ن من افض��ل الصح��ف حاليا  من 
ناحية املضمون وبدون جماملة ألعضاء 
التحري��ر ، ميادي��ن صحيف��ة به��ا جهد 

وليست صحيفة من انرتنت

أين الشريع



11السنة الرابعة -  ) 156  ( - )  6 - 12 مايو 2014 (السنة الرابعة -  ) 156  ( - )  6 - 12 مايو 2014 (السنة الرابعة -  ) 156  ( - )  6 - 12 مايو 2014 ( السنة الرابعة -  ) 156  ( - )  6 - 12 مايو 2014 ( 10

اعتادت املش���اريع الصحفية الطموحة أن حُتي كل س���نة لتقف على 
تاريخ تأسيس���ها فتقوم بس���رد املنجز وتش���ري اىل مصاعب وقد تش���يد 
بالتس���هيل هو حق مش���اع للجميع وما من أحد يكن���ه أن حيول دون 
ذل���ك أو يقلل من م���ردوده على العملية التطويري���ة ، غري أن ميادين 
اليت حتتفل هذه األيام بالس���نة الثالثة ألصدارها قد ختتلف بالنسبة 
لواقعنا بعض الش���يء فهي كمش���روع صحفي خاص بدأ على ش���كل 
مغام���رة حمفوفة با ال حصر له م���ن املخاطر اليت قد تطال صاحب 
املش���روع اكث���ر م���ن انعدام التس���هيل فق���د أق���دم الكات���ب الصحفي 
أمح���د الفيتوري على تأسيس���ها قبل انتهاء مع���ارك التحرير اذ كان 
م���ن احملتمل أن تتعث���ر األمور وتفجر انتفاضة فرباير وربا ختس���ر 
وعنده���ا س���يكون مصري ميادين ومؤس���س ميادين ب���ل وكان من مل 
يس���ارع باحليلولة دون صدورها با ال خيطر م���ن املصائب واألهوال 
، ولكنها الطبيعة اليت جبل عليها أمحد الفيتوري مذ كان ش���ابا دون 
العش���رين من العمر ، عندما التقيت���ه ذات يوم يف طرابلس و كان قد 
أفل���ح مع اخرين غ���ريه يف تفادي الضربة اليت وجهت للطلبة فيش���ق 
طريقه حنو العمل الصحفي الذي اختار له منطلقا صحيفة األسبوع 
الثقايف اليت كان من ضمن الذين ضاعفوا من فاعليتها ، ليس فقط 
باس���تكتاب الكتاب الوطنيني وامنا باحل���وارات اليت تربز دورهم وتزيد 
م���ن تألقه���م يف واقع ال مكان في���ه إال للصوت الواح���د والنجم الواحد 
والفك���ر الواحد ، ومازلت أذكر على الصعيد الش���خصي تلك املقابلة 
الافت���ة اليت ت���وىل ترتيبه���ا وش���اركته يف تنفيذها الس���يدة فاطمة 
حمم���ود و كان���ت يومئ���ذ تعبريا عما ل���دى اجليل م���ن اإلصرار على 
اتاحة الفرصة للذين ياحظ عليهم – ان صح التعبري – الغناء خارج 

السرب اللهم إال سرب الوطن الذي كان يتنفس بصعوبة .
 أنها املرحلة الشاقة املريرة اليت بدأت من تلك األيام ، فقابلها بالصمود 
واألصرار من قابل ، وختاذل أمامها – بهذا الدافع أو ذاك – من ختاذل 
وكان���ت يف النهاي���ة الدافع ال���ذي جعل الفيتوري يص���ر على هزية 
الزم���ن ، لتكون ميادي���ن يف مقدمة املش���اريع الصحفية اخلاصة اليت 
اقتحمت املش���هد وليس هلا سند س���وى إرادة الثقافة الوطنية القائمة 
عل���ى ش���رف احملاولة ورف���ض كلمة املس���تحيل من املعج���م اللغوي 
ويك���ون من واجبنا تبع���ا لذلك ومن موق���ع االنصاف وحده ان ُنش���يد 
با حتقق هلذه الصحيفة من ُحس���ن األداء امله���ين ، واالحنياز املطلق 
اىل النهج الديقراط���ي الذي ال يكتفي  بالدعوة للديقراطية وإمنا 
بمارس���تها عمليا ، حيث ُتفص���ح )ميادين( عن منرب ل���كل الوطنيني 
تتابع أخبارهم وتس���عى ألخذ أراءهم وتقف على مسافة واحدة – من 
حي���ث التعامل – مع مجيع أطيافهم – األم���ر الذي يوجب على كل 
تواق اىل وجود صحافة خاصة تعرب عن هموم الوطن بكل القوة ، اىل 
ضرورة إجياد نس���ق تشجيعي تستطيُع بواس���طته الصحف اخلاصة 
واليت يصدرها بش���كل خاص أصحاب املهنة احلقيقيني وليس الذين 

يوظفون أقامهم للنشاط الصحفي املشوب باألخر التجاري .
وه���ذا النس���ق الذي ندع���و إلي���ه ال يتطل���ع اىل األم���وال الطائلة اليت 
تش���رتي الذم���م وتفس���د املهن���ة ولكن���ه املتمث���ل يف كمي���ة اش���رتاك 
تش���جيعي ونصيب م���ن اإلع���ان احلكومي ومس���اعدة تدفع بوجب 
ايص���االت موقع���ة ليص���ار بعد ذل���ك اىل أن تك���ون الصحافة نش���اطا 
مش���روعا يصون املنخرط داخله من غ���ول احلاجة وحيفظ االخرين 
من األحنراف حنو التسلط أو الضغوط الساعية للمصلحة ، ذلك أن 
ميادين قدمت النموذج الطيب ومن حقها تبعا لذلك أن تقال بصددها 

كلمة حق وهي حتتفل بسنتها الثالثة .   

يف السنة الثالثة 
مليادين

أمني مازن  

ال يهم���ين إن كان الربي���ُع عربيًا أو 
شرق أوس���طيًا أو مشال أفريقي .. و 
ال يهم���ين أن "ُأفصِف���ص" فانتقد ما 
ال يعجب���ين يف ميادي���ن .. دعون���ا هنا 
حنتف���ي بصحيف���ٍة هي من أش���ذى 
أزهار الربيع / احلري���ة الذي اجتاح 
هذه األقاليم من العامل لينهي واحدة 
من أعتى ديكتاتوريات العامل املعاصر 
.. ميادي���ن زهرة أخرى للحرية رغم 
األشواك املزعجة اليت تعقب الثورات 
.. وال يكنن���ا ان حنتف���ي بيادين يف 
عيدها الثالث دون أن حنيي مبدعها 
ورئيس���ها صديقن���ا األس���تاذ أمح���د 
الفيت���وري ال���ذي هو مؤسس���ة بذاته 
بدايًة من ان���والد موهبته الصحفية 
برجوع���ه  وانته���اًء  الس���بعينيات  يف 
للعمل بعد عق���د قضاه يف معتقات 
أي  لك���ن  و   .. الطاغي���ة  وس���جون 
عم���ل ! .. كانت الكتاب���ة والصحافة 
باملش���ي يف  أش���به  األوغ���اد  زم���ن  يف 
حق���ل األلغ���ام .. وحقيق���ًة مل ي���ك " 
الفيت���وري " من الذي���ن ينتظرون ما 

يغدق���ه النظ���ام من امكان���ات ليعمل 
ويب���دع وليس من الذي���ن ينتظرون 
صدق���ات احلرية املمنهج���ة امُلراقبة 
ليثب���ت  النظ���ام  منه���ا  يغ���دق  ال���يت 
لقوى الع���امل أن بل���ده ديوقراطيًا.. 
وح���ني ضاقت الس���بل ع���ن والدة أو 
استئناف صحافة حقيقية حرة جلأ 
الفيت���وري للمدون���ات االلكرتوني���ة 
ع���رب فض���اء الن���ت فكان���ت مدونته " 
سريب " ماذاً للنشر واإلبداع الراقي 
 .. احلض���ارات  كل  عل���ى  واملنفت���ح 
وُيش���هد هلذه املدون���ة ولصاحبها أن 
كانت األكثر جرأة فنش���رت مواداً 
ضد النظ���ام القمعي الس���ابق ألدباء 
وُكتَّاب ليبيني معارضني مهاجرين 
.. وأذك���ر أن صديقن���ا أمحد أعطى 
مهتم���ني  لبضع���ة  املدون���ة  مفت���اح 
أتش���رف أن كنُت من ضمنهم فيما 
يش���به أسرة حترير للمدونة اليت مل 
تتوقف عن نش���ر املقاالت والقصص 
النقدي���ة  والدراس���ات  والقصائ���د 
والتحلي���ات  الثقافي���ة  واألخب���ار 

السياسية والسري الذاتية واليوميات 
والتصاوي���ر .. وامت���دت ش���هرتها اىل 
دول اجل���وار العربي واىل غريها ومل 
تتوقف اال بس���بب ضم شركة ياهو 
حاض���ن  مكت���وب  العرب���ي  للموق���ع 
املدونات .. وأذكر قبيل ضم مكتوب 
وإلغ���اء املدون���ات حدث���ين الفيتوري 
أنه يعتزم جت���اوز املدونة اىل انش���اء 
موق���ع ثقايف كب���ري للثقافة وطلب 
مين أن أضع مقرتح���ًا للعنوان .. إىل 
أن ج���اءت ثورة 17 فرباي���ر فانفجر 
نهر احلري���ة اللييب يف بنغ���ازي أواًل 
فانول���دت ميادي���ن يف 1 مايو 2011 
م ، كأول صحيف���ة رأي ليبي���ة بعد 
التحري���ر وأعتق���د وب���دون جماملة 
انه���ا اجلري���دة األنض���ج يف صحافة 
لن���ا مجيع���ًا  .. فهنيئ���ًا  الي���وم  ليبي���ا 
بيادين ولنح���رص مجيعًا على أال 

تتوقف .

ميادين .. سدرة الربيع / زهرة احلرية
عبدالوهاب قرينقو

 مل���ا كان النظ���ام اجلمه���وري يعين ب���أن ي�ُنتخب 
رئي���س للجمهورية ملدة حم���ددة ترتاوح بني أربع 
ومخ���س س���نوات يكن���ه أن يرتش���ح بعده���ا مرة 
واح���دة أى ال تتجاوز مدة حكمه فرتتان على أبعد 
تقدي���ر ... البد أن حيل مكان���ه رئيس آخر ... كما 
هو احل���ال ف���ى أمري���كا وفرنس���ا واألرجنتني فى 
ه���ذه احلالة يصب���ح نظام احلكم مجه���وري فعًا 
أم���ا عندما يبق���ى الرئيس مدى احلي���اة حتى وإن 
ج���رت انتخابات صورية نتيجته���ا مقدمًا  99 % 
وأنه يقوم بتوريث احلكم ألبنه أو ش���قيقه يصبح 
نظ���ام احلك���م مجه���وري ش���كًا أى ش���كل آخر ال 
ه���و ملكي وال هو مجه���وري وللتدلي���ل على ذلك 
نستش���هد حبقيقة نظام احلكم اجلمهوري شكًا 
ف���ى البلدان العربية التالية ) س���ورية – العراق – 
اليم���ن – مص���ر – اجلزائر – الس���ودان – ليبيا – 

تونس ( حيث واقعها كالتالي :
س�������وري���ة :  عن���د اس���تقاهلا ُأعلن���ت مجهوري���ة 
مدنية إال أنه ونتيجة إستام العماق األمريكي 
إدارة الش���ئون الدولية من بريطانيا التى س���لمته 
ه���ذا امللف بع���د احل���رب العاملية الثانية بواس���طة 
س���فريها ف���ى واش���نطن آن���ذاك ف���ى ي���وم األح���د 
للتدليل على االس���تعجال واألهمي���ة ختلصًا من 

أعبائه املالية املرهقة للخزينة الربيطانية.
وبريطاني���ا كان���ت ت��ُرك���ز عل���ى إنش���اء أنظمة 
احلك���م امللكية إبتداًء ... كما هو احلال فى العراق 
وش���رق األردن إال أن فلس���فة الراعي اجلديد هى 
االعتماد عل���ى أنظمة تدع���ي اجلمهورية قواًل ال 
فعًا تأت���ي من خال انقابات عس���كرية ... بدأت 
بانقاب الزعيم حس���ين الزعيم فى س���ورية الذى 
كتبت ل���ه املخابرات األمريكية ن���ص البيان رقم 
واح���د ... وه���و فاحت���ة االنقابات العس���كرية فى 
الوط���ن العربي ... متت اإلطاحة بالزعيم حس���ين 
الزعي���م بانقاب عس���كري آخ���ر ... تك���ررت حتى 
وصلن���ا إىل حاف���ظ األس���د ال���ذى ظ���ل رئيس���ًا ) 
للجمهورية ( طيلة حياته حتى وفاته ومل حيدث 
عليه انقاب بفضل االستخبارات شديدة البطش 
التى رباها عبد احلميد الس���راج ... كان خمططًا 
أن يت���وىل بع���ده أبن���ه األك���رب إال أن���ه م���ات ف���ى 
ح���ادث قبل موت أبيه فكان البد من أن حيل األبن 
األصغ���ر ) بش���ار ( فى تول���ي رئاس���ة اجلمهورية 
ال���ذى كان وق���ت وفاة وال���ده ال يتج���اوز عمره ) 
34 ( سنة وحيث أن الدستور السوري يشرتط أن 
ال تقل س���ن املرشح عن ) 40 ( س���نة جرى تعديل 
الدس���تور إىل ) 34 ( س���نة بالضبط لتناس���ب سن 
أبنه وللحيلولة دون س���عي ش���قيق حافظ األس���د 
) رفعت األس���د ( لتوارث النظ���ام الذى يدعى زوراً 

بأنه مجهوري ...
الع���راق : أوجدت فيه امللكية بريطانيا العظمى ... 
كما أنشأت مملكة ش���رق األردن ... إال أن اإلدارة 
األمريكي���ة تري���د نظام حبس���ب خمططه���ا فكان 
انقاب ) قاسم ( بالعراق الذى ألغى امللكية وأعلن 
اجلمهورية بعد سلس���لة م���ن املذابح كقتل امللك 
) فيص���ل ( وول���ي عهده ورئي���س وزرائ���ه ) نوري 
الس���عيد ( وبذلك فتح الباب أمام االنقابات واحد 
بع���د اآلخ���ر إىل أن وصلن���ا إىل ) القائ���د ( ص���دام 
حس���ني رئيس���ًا للجمهوري���ة بنس���بة 100 % فى 
آخ���ر اقرتاع قبل س���قوط بغداد ... ول���و بقى صدام 
فى احلكم لس���لمها ألحد أبنائ���ه ) ق�ُصي أو ع�ُدي 
( ... وانتهى العراق الوطن إىل شبه دولة منقسمة 
على نفسها ال تعين فيها االنتخابات أية مصداقية 

... وأين عراق اليوم من عراق نوري السعيد ...
اليم���ن : كان حيكمه نظام وراثي ألس���رة محيد 
الدي���ن فتم اإلطاحة به بواس���طة انقاب عبد اهلل 
الس���ال برعاي���ة مصري���ة وأعل���ن اجلمهورية ... 
وبع���د ... وبع���د ... وصلنا إىل عل���ي عبد اهلل صاحل 
رئيس���ًا للجمهورية وكان خيط���ط لتوريث أبنه 

أمحد ... وأصبح اليمن وطن للقاعدة ...
مص������ر : ق���ام انق���اب 23 يولي���و 1952 بإلغ���اء 
امللكية وإع���ان اجلمهورية التى ظل ممس���كًا بها 
عب���د الناص���ر حتى وافت���ه املنية فج���أة ... صحيح 
أن انق���اب 1952 ف���كك اإلقط���اع الزراعي حيث 
كانت قلة من الناس يلكون األرض ومن عليها 
... وتوزيع األرض املصادرة اس���تفاد منه املئات من 
املصريني ... وبقدار هذه احلس���نة لصاحل بعض 
املواطنني جلب لباق���ي املصريني كارثتني األوىل 
تأمي���م قناة الس���ويس الذى كان إج���راء عاطفي 
ألن إمتي���از ش���ركة القن���اة كان س���ينتهي بع���د 
حوال���ي ) 12 ( س���نة مل يص���رب عليها حت���ى نهاية 
امل���دة كما فعلت الصني الش���عبية فى عقد تأجري 
) هون���ق كون���ق ( لربيطاني���ا والص���ني أقوى من 
مص���ر ولك���ن اختاف فى ال���رؤى ... ه���ذا التأميم 
جلب الع���دوان الثاثي ) فرنس���ا – بريطانيا – ما 
يس���مى بإس���رائيل ( أدى لتوقف القناة عن العمل 
مدة أطول من باقي مدة إمتياز ش���ركة القناة ... 
والثانية حرب ) 67 ( التى كانت وبااًل على مصر 
والعامل العربي والتى خس���ر فيها الش���عب املصري 
م���ن أبنائ���ه وأموال���ه أكثر م���ن قيم���ة األراضي 
الزراعي���ة املصادرة ... والس���بب ه���و الرتكيز على 
الوالء قبل الكفاءة واحملافظة على النظام بنتهى 

البط���ش الزال املصري���ون يذك���رون زوار الفجر 
ومحزة البس���يوني والس���جن احلربي ... مات عبد 
الناص���ر ليخلفه الس���ادات وه���و كذلك مل يرتك 
الس���لطة إال نتيج���ة اغتيال���ه ليأت���ي بعده حممد 
حس���ين مب���ارك رئيس���ًا للجمهوري���ة ألكثر من 
ثاثني س���نة وكان���ت ت�ُت�خذ الرتتيب���ات ليخلفه 
أبنه مجال ... سقط هذا التخطيط بفعل الثورة ...

اجلزائ������ر :  جنحت الثورة ) ثورة حترير اجلزائر 
من فرنس���ا ( وت���وىل الثوار نظ���ام مجهوري كان 
أمح���د بن ب���ا أول رئيس ل���ه ... أطاح ب���ه انقاب 
بومدي���ن الذى ظل رئيس���ًا حتى وفات���ه ... لتنتهي 
رئاس���ة اجلمهوري���ة إىل املناضل ) عب���د العزيز بو 
تفليق���ة ( املتش���بث بالس���لطة ول���و على كرس���ي 
متح���رك ملدة عش���رون س���نة ... وه���ى مجهورية 
... اجلمهوري���ة اجلزائرية ... س���وف ل���ن يرتكها 
ب���و تفليق���ة حت���ى يتس���لم أوراق املق���ربة ... بدعم 
أمريكي كشفته زيارة رئيس خارجيتها للجزائر 

قبيل االنتخابات ... 
تون������س :  أعلن احلبيب بو رقيبة اجلمهورية بدل 
حك���م الب���اي الوراثي لينتهي األمر بأن يس���تصدر 
من جملس النواب التونسي قرار بتنصيبه رئيس 
م���دى احلي���اة ) للجمهوري���ة ( ُأطي���ح ب���ه بس���بب 
مرض الزهاير بواس���طة انق���اب أبيض جاء به 
) ب���ن علي ( بدع���م أمريكي الذى تعه���د بأن تكون 
واليته مرة واحدة فإذا به يُ�عدل الدس���تور حبيث 
يك���ن انتخاب الرئي���س عدة م���رات حرمته منها 

أخرياً ثورة ) البو عزيزي ( ...
الس������ودان : مجهوري���ة الس���ودان بناه���ا إمساعيل 
األزه���ري لي�ُطاح ب���ه ويؤتى بالنظ���ام اجلمهوري 

فى انقاب عبود ... ومن بعده النمريي ثم البش���ري 
ال���ذى ال يريد ترك الس���لطة ... ويق���ال مجهورية 

السودان الشقيق ...
ليبي������ا : وه���ى بي���ت القصي���د كانت مس���تعمرة 
إيطالي���ة أفتكه���ا اجلي���ش الربيطاني بس���اعدة 
مناضل���ني وطنيني س���واء ف���ى الداخ���ل أو اخلارج 
... ومت   1951/12/24 لتكس���ب اس���تقاهلا ف���ى 
جتمي���ع أجزائه���ا الث���اث ) برق���ة – طرابل���س – 
ف���زان ( لتصبح حزم���ة واح���دة مربوطة حببلني 
أحدهم���ا نظ���ام حك���م ملك���ي دس���توري واآلخ���ر 
عاصمت���ان واحدة فى الش���رق ) بنغازي ( والثانية 
ف���ى الغرب ) طرابل���س ( ... أخاف إن تقطعت هذه 

احلبال تنحل احلزمة ...
نظ���ام احلكم م���ن 1951 وحت���ى 1969 ) النظام 
امللكي ( كان أزهى تاري���خ ليبيا املعاصر باملقارنة 
با ج���اء بع���ده وكثري م���ن البل���دان العربية من 
تعليم وصحة ومواص���ات وأمن ... قررت أمريكا 
اإلطاح���ة به ألن املل���ك ملتزم بدس���تور وجملس 
أمة ال يتصرف منفرداً وهى تريد ش���خص واحد 
ينف���ذ هلا ما تريده حتى وإن ب���دا أنه ضدها قضى 
عل���ى امللكي���ة ليعل���ن مجهوري���ة ... حتول���ت إىل 
مجاهريية عربية اشرتاكية عظمى ال دستور هلا 
إال فك���ر ) القذايف ( وحي���ث أن اجلماهريية – فى 
النظ���ام اجلماهريي – ال رئيس هل���ا بقى القذافى 
رئيس���ًا فعلي���ًا ألكثر من أربعون س���نة وهو ما مل 
يأتي به السابقون وترتيب الوريث ) سيف ( جيري 
على قدم وس���اق ... الذى ل���و مات معمر طبيعيًا ما 
خل�ُ�صت لس���يف أمام أخوته الس���تة ... إال أن ثورة 

... 17 فرباير قلبت احلسابات ظهراً على عقب 

حقيقة النظم اجلمهورية فى الوطن العربي
مهداة إىل جلنة الستني ) جلنة إعداد الدستور (

إبراهيم حممد الزغيد
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الوض���ع اللييب زمن اجلماهريية التى هي ش���قيقة 
اجلمهورية كانت من الب���ؤس على مجيع الص�ُعد 
خاصة حقوق األنس���ان إذ شهدت ليبيا ما مل تعرفه 
حت���ى أب���ان االحت���ال االيطال���ي م���ن م���وت حتت 
التعذيب وموت باجلملة ) 1200 ( بوسليم وكثري 
من املآسي التى لسُت فى حاجة إىل ذكرها ملعرفة 

الكافة بها ...
زم���ن اململك���ة الذى أس���تمر ) 18 ( س���نة ال يذكر 
في���ه املواطنون من عمليات إع���دام بعد حماكمات 
جنائية سوى اثنتان واحدة لقاتل إبراهيم الشلحي 
مع س���بق اإلصرار والرتصد ومل يشفع له أن عمته 
ه���ى زوجة املل���ك والثانية للفضيل الفارس���ي الذى 
قت���ل أحد أبن���اء عمومته أم���ام الفن���دق البلدي فى 
بنغ���ازي جه���اراً نهاراً مع س���بق اإلص���رار والرتصد 
فصادق امللك على أحكام اإلعدام تطبيقًا لش���رع اهلل 

فى القصاص ...
وال يدعي�ّن���ا أحداً بأن اململك���ة الليبية مل تكن تطبق 
ش���رع اهلل وإال ب���ا نصف علم���اء وش���يوخ وأفاضل 
ذلك الزمن أمثال أبو األس���عاد العامل وعبد الرمحن 
القلهود وعب���د احلميد الديباني ومنصور احملجوب 
وكل من أنتس���ب وخترج من اجلامعة اإلسامية 

فى مدينة البيضاء ... ؟!
النظ���ام امللكي فى ليبي���ا كان دس���توريًا حقيقًة ال 
خي���ااًل ومل���ن يش���ك يراجع دس���تور اململك���ة مقارنة 
م���ع دس���اتري النظ���م املعاص���رة ل���ه ... ال امتي���ازات 
للعائل���ة املالكة ب���ل أن زوجة امللك ال تس���مى ملكة 
وحمذور على أفراد العائلة السنوس���ية الدخول فى 

االنتخابات أو تولي الوزارة ...
وملا وقع انقاب س���بتمرب 69 أراد اهلل أن يكون امللك 
حممد إدريس السنوس���ي خارج الوط���ن وإال لن�ُفذ 
فيه القتل الذى يس���مى زوراً إعدام���ًا من ق�ِبل عمر 
احمليش���ي وبش���ري هواري ... امللك مل يكن يلك من 
ح�ُ�طام الدنيا ش���يء ولذلك عاش فى املهجر بصر 
على منحة احلكومة املصرية لاجئني السياسيني 
دفع���ين هلذا الس���رد عدم إمل���ام الكثري م���ن الليبيني 
بس���اوئ وواق���ع النظ���ام اجلمه���وري ف���ى الوطن 
العرب���ي ال���ذى حنن جزء منه وس���وف ل���ن خنتلف 
عن���ه بل س���نجد أنفس���نا ف���ى دكتاتوري���ة جديدة 
مغلف���ة بدع���وى مجهوري���ة كاذب���ة ف���ى مواجهة 
البع���ض الداعني للنظ���ام اجلمهوري إم���ا عن عدم 
إمل���ام أو ألس���باب ش���خصية وأح���ام ل���دى البعض 
بأن يصبح رئيس���ًا ولكن ه���ذه الدعوى لن تكون فى 
صاحل الوطن ... ألن من جيّ�رب اجملّ�رب ) مجهورية 
( عقله خم�ّ�رب ... ومن فات قديه ) اململكة ( تاه ...

الداع���ني لرف���ض ع���ودة امللكي���ة والداع���ني للنظام 
اجلمهوري عندهم إجنداتهم اخلاصة كشف عنها 
رفضهم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وهذه 
أول خطوة فى س���بيل االس���تياء على موقع رئيس 
البلد وبداي���ة دكتاتورية ... ال خدمة لليبيا ... التى 
ق���ال أحده���م فلتذهب ليبي���ا إىل اجلحي���م املهم أن 

ينجح خمططه ...
 النظ���ام اجلمهوري فى ليبيا ل���ن خيتلف عن باقي 
الوط���ن العربي ولك���ن فى ليبيا س���يأتي عن طريق 
املغالبة بني مدن وقبائل وأش���خاص والتى س���تقود 
إىل اخل���اف ومن ثم التقاتل الذى ال يكن تفاديه 
إال بنظام ملكي دستوري خاصة وأن أمريكا مازالت 
تُ�صر على خريطة جديدة للمنطقة العربية حتت 
ما يس���مى بالشرق األوس���ط اجلديد والذى يهدف 

إىل تقسيم عدد من الدول العربية إىل دويات ...
الش���عب اللي���يب آمل خ���رياً بأي���ام 17 فرباير 2011 
التى كانت ليست ككل األيام ولكن البعض يريد 
لوي عنق املستقبل لنقول كما قال فاروق جويدة : 
غي���انِ َوىلَّ وانقَضى ... ليجىء عهٌد فى  َعْهٌد من الطخُّ

َياع َرَماِك الضَّ
اأِلْخ�����وة األْع���داُءُ خان���وا ُحْلَمن������ا ... َهَدم���وا َعريَن����ا 

ًَشيَّدتْ�ُه َي����داِك
وهلل األمر من قبل ومن بعد ،،، 

التاريخ : 2014/04/30
))E-mail : i_elzughaid@yahoo.com

الدكتورة جناة كرمية تصدر
 )التأخري يف تنفيذ املشاريع اإلنشائية(

يونس شعبان الفنادي
دار  ع���ن  اإلجنليزي���ة  باللغ���ة  مؤخ���راً  ص���در 
الم���ربت للنش���ر األكادي���ي األملاني���ة كتاب 
)التأخري يف املشاريع اإلنشائية ... تقييم فاعلية 
املشرف( للمهندس���ة الدكتورة جناة كرية 
إح���دى خرجي���ات كلي���ة اهلندس���ة جبامع���ة 
طرابل���س واملتحصلة س���نة 2009 على درجة 
الدكت���وراه يف اإلدارة اهلندس���ية م���ن جامعة 

سالفورد باململكة املتحدة. 
ويتك���ون الكت���اب ال���ذي تأس���س عل���ى دراس���ة 
تطبيقي���ة قدمته���ا املهندس���ة جن���اة كري���ة 
اهلندس���ة جبامع���ة  2001 إىل كلي���ة  س���نة 
طرابل���س لني���ل درجة املاجس���تري من عش���رة 
فصول جاءت كالتالي: الفصل األول مقدمة، 
والفص���ل الثان���ي منهجي���ة البح���ث، والفصل 
الثالث عرض الدراسات السابقة حول موضوع 
البحث، والفصل الراب���ع االتفاقيات التعاقدية 
والتأخري يف تنفيذ املشاريع االنشائية يف ليبيا، 
والفصل اخلامس العملية اإلش���راقية يف ليبيا 
ودور املش���رف يف ح���دوث التأخ���ري، والفص���ل 
الس���ادس جتميع وحتلي���ل البيان���ات، والفصل 
ونتائجه���ا،  املس���ح  بيان���ات  مناقش���ة  الس���ابع 
والفص���ل الثام���ن من���وذج التقيي���م، والفص���ل 
التاس���ع اختب���ار والتحقق من من���وذج التقييم. 
وتل���ت ه���ذه الفص���ول العش���رة جمموع���ة من 
املرفق���ات مث���ل االس���تبيان املس���حي النهائ���ي، 
املهن���دس  املس���ح، وتقيي���م  بيان���ات  وملخ���ص 
املش���رف وخط���وات تش���غيل النم���وذج وأخ���رياً 
قائمة بنش���ورات املهندسة يف بعض املؤمترات 

العلمي���ة املتخصص���ة اليت ش���اركت 
به���ا داخ���ل وخ���ارج ليبيا ال���يت تتعلق 
بوضوع البحث.وظه���ر على الغاف 
اخللفي للكتاب توضيح موجز يؤكد 
م���ن  تعت���رب  الزمني���ة  التأخ���ريات  أن 
املش���اكل املكلفة عند تنفيذ املشاريع 
املال���ك  يكل���ف  فح���ني  اإلنش���ائية، 
مش���رفًا س���واء كان مهندس���ًا فرداً أو 
جهة استش���ارية هندسية متخصصة 
ألجل ضم���ان إجناز وتنفيذ املش���روع 
اإلنش���ائي وفق اجلدول الزمين املتفق 
علي���ه دون أي تأخ���ري، وأيض���ًا محاية 
للمالك مم���ا قد يرتتب عل���ى التأخري 
الزمين م���ن مطالبات مالي���ة مكلفة، 
فإن���ه ال توج���د وس���ائل معين���ة عل���ى 
أرض الواق���ع حت���دد فاعلية مش���رف 
املال���ك لتأدية ه���ذا ال���دور والقيام به 

على الوجه املطلوب.
لذلك يأتي صدور هذا الكتاب ليضيف 
فاعلي���ة  لتقيي���م  متط���وراً  منوذج���ًا 
كل م���ن املهن���دس املش���رف واجلهة 
االستش���ارية فيم���ا يتعل���ق بالتأخ���ري 
عند تنفيذ املش���اريع اإلنشائية، حيث 
يساعد هذا النموذج كًا من اجلهات 

االستشارية يف اختيار املهندس املشرف وإعداد 
اخلطط والربامج التدريبي���ة لذلك، وكذلك 
مس���اعدة املالك يف اختيار اجلهة االستش���ارية 
اجلي���دة اليت تضمن له إجناز العمل يف موعده 

وتوفر عليه تبعات التأخري الزمين.
ووفق���ًا لنتائج النم���وذج الذي تضمن���ه الكتاب 
فإن املهندسني الليبيني املشرفني على املشاريع 
اإلنش���ائية يعانون حاليًا من قص���ور يف قدرات 
واملعلوم���ات  التواص���ل،  وإمكاني���ات  االتص���ال، 
العلمي���ة والفنية والقانونية، واملعرفة الازمة 
للتعام���ل م���ع مطالب���ات التأخ���ري وااللتزامات 
املرتتب���ة عليه. كم���ا أن اجلهات االستش���ارية 
نفسها وفقًا لنتائج هذا النموذج، تعاني قصوراً 

ملحوظ���ًا يف نظ���ام اجل���ودة وبرام���ج التحفيز 
والدفع لتطوير القدرات واألس���اليب العملية.

وإضاف���ة إىل كل ذلك فإن كتاب )التأخري يف 
املشاريع اإلنش���ائية( للدكتورة جناة كرية 
يع���رض جمموع���ة حتقيق���ات ح���ول أس���باب 
التأخري يف تنفيذ املش���اريع اإلنش���ائية يف ليبيا، 
وتكش���ف تلك التحقيقات أن األسباب األكثر 
انتش���اراً يف عملية التأخري ه���ي تأخر املالك يف 
تس���ديد املس���تحقات املالية للمق���اول، وروتني 
البريوقراطية اإلدارية الطويل، وعدم استقرار 
أس���عار املواد، وأعم���ال االضاف���ات والتعديات 

املستمرة اليت يأمر بها املالك.
الدكت���ورة جن���اة  يس���تعرض مؤل���ف  كم���ا 
كري���ة أس���باب تأخ���ري املش���اريع اإلنش���ائية 
يف ع���دة دول ه���ي الس���عودية، لبن���ان، االردن، 
كون���ج،  هون���ج  غان���ا،  نيجريي���ا،  الكوي���ت، 
اندونيس���يا، تايان���د، ماليزي���ا، نيب���ال حماواًل 
مقارنتها بأس���باب التأخري يف ليبيا. كما ينقل 
ع���ن مص���ادر رمسية ب���أن 70% من املش���اريع 
االنش���ائية يف بريطاني���ا س���لمت متأخ���رة اىل 
القط���اع احلكومي خ���ال س���نة 2003، وأيضًا 
يوض���ح ب���أن كلف���ة تنفي���ذ مط���ار دينف���ر يف 
جت���اوزت  ق���د  األمريكي���ة  املتح���دة  الوالي���ات 
200% م���ن قيم���ة عق���ده األساس���ية بس���بب 
التأخ���ري. ويف الش���أن اللي���يب وب���ا أن الدول���ة 
هي املالك ملعظم املش���اريع اإلنشائية الضخمة 
فه���ي بالتالي من يتحم���ل التكاليف اإلضافية 
إلجناز تلك املش���اريع بعد ف���رتات التأخري ألي 

س���بب كان، وقد بينت اإلحصائيات أن الدولة 
الليبية خس���رت وحتملت تعويضات 92% من 
أح���كام القضاي���ا املرفوعة ضدها أم���ام القضاء 

من طرف اجلهات املنفذة.
وح���ول أهمي���ة ه���ذا الكت���اب الدراس���ة تق���ول 
الدكتورة جناة كري���ة إن هذا العمل يقدم 
خدم���ة قيم���ة لكل م���ن املهندس ال���ذي يكنه 
من خاله تقييم نفس���ه ذاتي���ًا وحتديد جوانب 
قصوره متهي���داً لتطوي���ر كفاءت���ه وفاعليته، 
املش���روع عل���ى اختي���ار  كم���ا يس���اعد مال���ك 
املكاتب االستش���ارية، ويف نفس الوقت مساعدة 
املكاتب االستشارية يف اختيار مدير ومهندسي 
املش���اريع، إضافة لتوف���ري أداة تقييم يتم طبقا 

لنتائجه���ا وض���ع اخلط���ط التدريبي���ة وتنمية 
املهارات. أما بالنس���بة لطالب كلية اهلندس���ة 
فإن الكتاب يعرفه على املهارات اليت جيب عليه 
الت���زود بها للقيام بهامه كمهندس مش���رف 
م���ن جه���ة، وملس���اعدته يف املش���اركة بصن���ع 
سياس���ات الكلية فيم���ا يتعلق باملواد الدراس���ية 
ومف���ردات املناه���ج املقررة اليت جي���ب تقديها 
للطال���ب م���ن جهة أخ���رى. وح���ول الصعوبات 
اليت واجهتها أثناء إعداد هذه الدراسة العملية 
اليت حولته���ا إىل كتاب قالت الدكتورة جناة 
كت���اب  إىل  لتحويله���ا  الداف���ع  إن  كري���ة 
أكادي���ي هو حتقيق إمكانية اس���تفادة أكرب 
ع���دد ممك���ن م���ن مجي���ع األط���راف املهتم���ة 
باملش���اريع اإلنش���ائية خاصة وأن الكتاب يقدم 
من���وذج قياس عمل���ي يكن تطبيق���ه.و أما عن 
س���بب عدم إرف���اق الكت���اب بالقرص 
امل���رن اخل���اص بالنم���وذج التطبيقي 
فأوضحت أن ذلك يرجع إىل احلاجة 
لف���رتة تدريبي���ة قص���رية ال تتج���اوز 
ذاك  اس���تعمال  ح���ول  واح���داً  يوم���ًا 
الق���رص، وكذل���ك حتس���بًا حلدوث 
أي���ة تغي���ريات ق���د تس���تدعي بع���ض 
التحديث���ات الطفيف���ة عل���ى من���وذج 
القي���اس !!!!!.و أم���ا عن م���دى تطبيق 
نتائج الدراس���ة املس���حية ال���يت قامت 
بها ومن املس���ؤول عن عدم االستفادة 
منه���ا عملي���ًا أش���ارت إىل أن ذلك يقع 
عل���ى املكاتب االستش���ارية اهلندس���ية 
بالدرجة األوىل يليها مالكي املشاريع 
اإلنش���ائية.وحول اجلوانب اليت متنَّت 
الدكتورة جن���اة كرية  املهندس���ة 
أن يغطيه���ا كتابه���ا ح���ول التأخ���ري 
يف املش���اريع اإلنش���ائية أوضح���ت أنه 
أثناء فرتة اإلعداد مت اجراء الدراس���ة 
طبق���ا ملنهجية حمددة مس���بقا با يف 
ذل���ك اجلوان���ب ال���يت جي���ب تغطيتها 
يف زم���ن معني، لك���ن بالتأكيد حاليًا 
هن���اك جوانب باإلم���كان تغطيتها من 
خ���ال دراس���ات أخرى متت اإلش���ارة 
إليها يف آخ���ر الكتاب، لكن الذي س���تعمل عليه 
ه���و تطبيق هذا النموذج وقي���اس الفاعلية قبل 
وبعد العم���ل بتوصياته وحتديد الفرق ملعرفة 

األثار الناجتة.
كتاب )التأخري يف املشاريع اإلنشائية ... تقييم 
فاعلية املش���رف( الص���ادر باللغ���ة اإلجنليزية 
للمهندس���ة الدكتورة جن���اة كرية يضيف 
إىل املكتب���ة العلمي���ة قيم���ة معرفي���ة جدي���دة 
تسهم يف إجناز املش���اريع يف مواعيدها احملددة 

يف عقود العمل أو احلد من تأخرياتها نسبيًا.
�������������������
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طالب حمافظ مصرف ليبيا املركزي 
الصديق الكبري ، رئاسة املؤمتر الوطين 
الع���ام بعقد جلس���ة علني���ة، للنظر يف 
التصرحي���ات واالتهامات ال���يت وجهها 
رئيس الوزراء املكلف عبد اهلل الثين، له 
.وقال الكبري إنه يطالب بإنعقاد جلسة 
منقولة تلفزيونيا مباشرة ، بشأن تلك 
املتعلقة بعم���ل مصرف  التصرحي���ات 
ليبيا املرك���زي ودوره.وتاب���ع قائا: ” 
إن املصرف املرك���زي لديه من األدلة 
واإلثبات���ات ما يكفي للرد على اتهامات 
أن  عل���ى  مؤك���دا   ، ال���وزراء”  رئي���س 
املصرف املركزي انطاقا من دوره يف 
بن���اء دولة القانون والتصدي للفس���اد ، 
يتخذ دائمًا اإلجراءات القانونية اجتاه 
أي معام���ات به���ا أي جتاوزات.كم���ا 

أكد انه مل تتوقف أي معاملة استوفت 
اإلجراء القانوني الس���ليم، وأنه مستعد 
للرد عل���ى أي اتهام يوج���ه له بصفته ، 
أو للمص���رف املرك���زي “ش���ريطة ان 
تك���ون اجللس���ة علنية ومباش���رة على 
اهل���واء حت���ى يعل���م الش���عب باحلقيقة 
كاملة وبدون تزييف”.وكان رئيس 
احلكوم���ة املكل���ف عب���د اهلل الث���ين ق���د 
وصف يف مقابل���ة تلفزيونية حمافظ 
الصدي���ق  املرك���زي  ليبي���ا  مص���رف 
الكب���ري، بأن���ه احلاك���م الفعل���ي لليبيا 
، متهم���ا إي���اه بتعطي���ل حتوي���ل أموال 

احلكومة.

حمافظ مصرف ليبيا املركزي :يطلب املؤمتر جبلسة 
علنية للنظر يف إتهامات رئيس الوزراء املوجهة لُه

اإللكرتوني���ات  ع���م���اق  ش���ه����دت 
األمريكي���ة »أب���ل« منوا هائ���ا خال 
الس���نوات القليلة املاضية، وقد أدخلت 
إىل ع���امل األجهزة املتط���ورة مفهومي 
اجل���وال الذك���ي واحلاس���وب اللوحي 
اللذي���ن أحدث���ا طف���رة ال أح���د ينك���ر 
تأثريها على ع���امل اإللكرتونيات.ولكن 
ب���ا أن دوام احل���ال م���ن احمل���ال، فقد 

ب���دأت منافس���تها الكوري���ة اجلنوبي���ة 
»سامسونغ« تس���حب البساط تدرجييا 
م���ن حت���ت أقدامها.وتذك���ريا بأهم ما 
أجنرت���ه »أبل« خ���ال الف���رتة املاضية، 
يرص���د موق���ع بزن���س إنس���يدر ع���دة 
حقائ���ق ع���ن الش���ركة توض���ح مدى 
إليه���ا يف ع���امل  ال���يت وصل���ت  املكان���ة 
اإللكرتوني���ات، حس���بما نقل���ت »ارقام« 

على موقعها.
1 � تف���وق يف املبيعات ع���ن العديد من 
منافس���يها ،وحقق���ت أب���ل مبيع���ات يف 
الرب���ع األول م���ن 2014 قدرها 43.7 
ملي���ار دوالر، وه���و أكثر مم���ا حققته 

غوغل وأمازون وفيسبوك معا.
2 � من���و غري تقليدي لآليفون ،وبلغت 
عائدات أبل م���ن اآليفون وحده حوالي 
26 مليار دوالر، بينما حققت شركة 
مايكروس���وفت جبمي���ع قطاعاته���ا يف 

الفرتة نفسها أقل من 21 مليارا.
3 � تفوق ملحوظ لآليباد ،ورغم تراجع 
مبيعاته عن السابق، بلغت إيرادات أبل 

م���ن اآليب���اد أكث���ر م���ن 7.5 مليارات 
دوالر، بينما حققت فيس���بوك إيرادات 
قدرها 2.5 ملي���ار يف الربع املاضي، أما 
إيراداته���ا خال الع���ام املاضي بأكمله 

فلم تكمل 9 مليارات.
4 � نس���بة أرب���اح هائل���ة ،و حققت أبل 
خال الرب���ع األول م���ن 2014 أرباحا 
تق���در حبوال���ي 10 ملي���ارات ومائ���يت 
ملي���ون دوالر، وهو أكث���ر مما حققته 
أمازون من أرباح خال العش���رين سنة 

املاضية.
5 � نسبة جناح تارخيية ،و تأتي نسبة 
أرب���اح أب���ل يف املرك���ز الراب���ع عش���ر 

تارخيي���ا من حي���ث علو قيمته���ا، وهي 
أيض���ا تعد هائل���ة مقارنة ب���ا حققته 

العديد من الشركات املنافسة.
لش���راء  تكف���ي  نقدي���ة  س���يولة   �  6
فيس���بوك ،ومتتل���ك أبل حاليا س���يولة 
 150.5 م���ن  بأكث���ر  تق���در  نقدي���ة 
لش���راء  كافي���ة  وه���ي  دوالر،  ملي���ار 
كم���ا  احلالي���ة،  بقيمته���ا  فيس���بوك 
يكنه���ا ش���راء توي���رت ودروب بوكس 
وباندورا ونتفلكس وسبوتيفاي وتسا 
معا، وسيظل لديها س���يولة قدرها 60 

مليارا تنفقها كيف تشاء.
الص���ني  يف  ملبيعاته���ا  هائ���ل  من���و   �  7
،وبلغت مبيعات أب���ل يف الصني وحدها 
9.3 ملي���ارات دوالر، وه���ي تقريب���ا ما 
حققته الصني من مبيعات يف الواليات 
املتحدة خال السنوات الثاث املاضية.

8 � مئ���ات املايني من احلس���ابات على 
آي تيون���ز ،و بل���غ ع���دد أعض���اء خدمة 
آي تيونز للش���راء عرب اإلنرتنت حوالي 
800 أل���ف عضو نش���ط، مما يعين أنه 
حيتفظ ببيان���ات بطاقات ائتمان 800 
ألف ش���خص على مستوى العامل، وهو 
رقم هائل بالنسبة ألي شركة أخرى 

متارس نفس النشاط.
9 � سامس���ونغ مل حتق���ق م���ا حققت���ه 
أب���ل ،و صحيح أن سامس���ونغ قد باعت 
ضعف عدد اجل���واالت اليت باعتها أبل، 
ولكنه���ا مل ت���زد عليه���ا يف األرب���اح، بل 
بلغ���ت أرباحه���ا نص���ف ما حققت���ه أبل 

تقريبا.
10 � زيادة هائلة يف عدد مس���تخدمي 
جنح���ت  ،و  النش���طني  تطبيقاته���ا 
تطبيق���ات أب���ل يف اجت���ذاب حوالي 60 
مليون مس���تخدم جديد خال األشهر 
الس���تة املاضية، بينما مل حتصل تويرت 
من املس���تخدمني اجلدد خ���ال الفرتة 

نفسها سوى على 23 مليونا.

ختفيض 10% من 10 حقائق مذهلة لشركة »أبل«
أجور أعضاء احلكومة 

يف تونس
نقلت وكالة تون���س إفريقيا لألنباء الرمسية، عن 
الناطق الرمسي باس���م احلكومة التونس���ية، نضال 
الورفلي، أن جملس���ا وزاري���ا انعقد  بقصر احلكومة 
بالقصب���ة، أقر التخفيض يف أج���ور الوزراء وكتاب 
الدولة وكل من له هذه الرتبة بنسبة 10%. كما 
ذكر الورفلي أنه ويف إطار ترش���يد نفقات الدولة، 

سيس���اهم الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء احلكومة 
يف االكتت���اب ويف الق���رض الوطين بنس���بة %10 
م���ن أجورهم. وأض���اف يف نف���س اإلط���ار "إن النية 
تتج���ه حنو تعمي���م هذا اإلج���راء ليش���مل كل من 
ش���غل هذه الرتب يف السابق"، مش���ريا إىل أنه سيتم 
مكاتب���ة املعنيني يف أق���رب وقت. كم���ا أقر اجمللس 
الوزاري حتويل مقتطع���ات البنزين اليت يتمتع بها 
أعض���اء احلكوم���ة إىل منح���ة مالية ابت���داء من 01 
يوني���و 2014، م���ع التخفي���ض من قيمتها بنس���بة 
اإلدارية  الس���يارات  أيض���ا تعويض  10%. وس���يتم 
والوظيفية والس���يارات يف الوظيف���ة العمومية ويف 
املؤسس���ات العمومي���ة بنحة مالي���ة. وكان رئيس 
اجلمهورية التونس���ية، املنص���ف املرزوقي، قد أعلن 
يف وقت س���ابق ع���ن التخفيض يف املرت���ب القانوني 
لرئي���س اجلمهوري���ة إىل الثل���ث، كم���ا ق���ال: "إنه 
أعط���ى التعليم���ات ملزيد م���ن التقلي���ص يف نفقات 

رئاسة اجلمهورية، وبأكرب قدر ممكن".

النفط يف هبوط والرتقب 
يلجم سعر الذهب

لن���دن- تراجعت أس���عار العقود اآلجل���ة لربنت بعد 
أنب���اء عن ق���رب حتميل ناقل���ة من مين���اء زويتينة 
اللي���يب، ومتأثرا بهب���وط اخلام األمريكي بس���بب 
توقع���ات بارتفاع قياس���ي للمخزون���ات يف الواليات 
املتح���دة. ويق���ول حمللون إن األس���عار س���تحافظ 
على مس���توياتها املرتفعة بس���بب استمرار التوترات 
بني روس���يا والدول الغربية وأن هذا الرتاجع كان 
بسبب تراجع اخلام األمريكي وعمليات بيع جلين 
األرباح.وقد سيطر الرتقب على أسعار الذهب أمس 
مع ترقب املس���تثمرين بيان السياسة النقدية الذي 
س���يصدره جمل���س االحتياط���ي االحت���ادي )البنك 
املرك���زي األمريكي( وبيان���ات اقتصادية جديدة 
بع���د أن أخفق���ت التوت���رات يف أوكراني���ا يف جذب 
طلبات شراء قوية على املعدن النفيس كماذ آمن.
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 حرية اإلبداع 
والدستور

عند البدأ يف تش���كيل اللجنة التأسيس���ية لوضع 
الدس���تور اجلديد يف مصر بادر ع���دد من القوي 
السياسية وتنازلوا عن مقاعدهم يف هذه اللجنة 
للفنان���ني واألدب���اء حرص���ا منه���م عل���ي إحرتام 
حرية اإلبداع والتعبري ، وكان األزهر الش���ريف 
قد س���بق وأصدر وثيق���ة تارخيي���ة تؤكد علي 

حرية التعبري الفكري واألدبي والفين .
ويف ليبي���ا وق���د ب���دأت جلن���ة صياغة الدس���تور 
لصياغ���ة  للتحض���ري  إجتماعاته���ا  بباش���رة 
الدس���تور لدولة ليبي���ا اجلديدة دس���تور يتوافق 
توجهاته���م  بختل���ف  الليبي���ني  كل  علي���ه 

وأطيافهم.
واألدب���اء  الفنان���ني  ش���رحية   أن  وحي���ث 
وإإلعامي���ني آلنه���م الش���رحية م���ن اجملتم���ع 
املعني���ة بالدرج���ة األولي به���ذا املطلب س���تكون 
إستش���ارتهم م���ن قب���ل اللجن���ة املعني���ة )خاصة 
بع���د النداء ال���يت وجهه رئيس���ها لكاف���ة اجلهات 
إلب���داء ماحظاتها وآرائه���م( لوضع مواد يف هذا 
الدستور للتأكيد علي حرية الفكر واإلبداع يف 
جم���االت األدب والفن واإلع���ام بأعتبارها جزء 
هام وأساس���ي من احلريات العامة اليت س���ينص 
عليه���ا ه���ذا الدس���تور اجلدي���د ، كذل���ك عن���د 
النظر يف دس���تور 1951 سنجد العديد من املواد 
ال���يت تؤكد علي هذا املطل���ب وتؤكد علي دعم 
املبدعني من كتاب وشعراء وفنانني وإعاميني 
ودعم مؤسس���اتهم الثقافية واإلعامية وتوفري 
املناخ املناس���ب لإلبداع والتعب���ري واإلبتكار ، فهل 
س���نري جتاوب من جلنة صياغة الدستور حول 
هذا املطلب البسيط والعميق يف حمتواه الفكري 

واحلضاري .  

  اجتمع السيد حبيب األمني وزير الثقافة 
واجملتمع املدني بوفد من منظمة ) وطن 
يبدع ( والذي يضم عدد عدد من مثقفي 
وأدباء وكتاب وفنان���ي مدينة طرابلس 
حول إحتفالية طرابلس عاصمة للثقافة 
العربية 2014 ، حيث حتدث الوزير عن 

اإلحتفالي���ة  هل���ذه  ال���وزارة  إس���تعدادات 
وامليزانية املقرتح���ة هلا مؤكدا علي دور 
مؤسس���ات اجملتم���ع املدن���ي  واملثقفني يف 
ه���ذه التظاه���رة الك���ربي واهلام���ة واليت 
س���رتعاها ال���وزارة مش���ريا إل���ي ضرورة 
التنس���يق بني مبادرة وطن مبدع ووزارة 

الثقافة واجلهات املس���اهمة مثل املنظمة 
والعل���وم  والثقاف���ة  للرتبي���ة  العربي���ة 
وجامع���ة الدول العربي���ة ، وأكد أعضاء 
منظم���ة وط���ن مب���دع عل���ي رغبته���م يف 
تقدي���م مق���رتح متكامل يتضم���ن خطة 

وهيكلية العمل بهذه اإلحتفالية .

  وزير الثقافة جيتمع مبنظمة وطن يبدع

حتصل الفيلم اللييب حكاية جورب علي 
جائزة اإلبتكار خال األحتفال اخلتامي 
ملهرج���ان طيبة لألف���ام القصرية الذي 

اقيم األسبوع املاضي .

فيلم حكاي���ة جورب عن قص���ة للروائي 
حمم���د األصفر وم���ن تصوي���ر وإخراج 
ط���ارق اهلون���ي ومونتاج حمم���د الديب 
وصوت اك���رم العرييب ، الفيلم يتحدث 

عن الفروقات اإلجتماعية اليت يعيش���ها 
اإلنس���ان ، فكم���ا هناك إنس���ان حمظوظ 
وآخ���ر س���يئ احل���ظ هناك أيض���ا جورب 

حمظوظ وجورب سيئ احلظ .

جائزة اإلبتكار لفيلم حكاية جورب

  ش���هدت مدينة طرابلس يف الفرتة 
القريب���ة املاضية نش���اطا مس���رحيا 
قدمت���ه عدد م���ن الفرق املس���رحية 
باملدين���ة إس���تعدادا ألي���ام طرابلس 
املس���رحية اليت س���تحتضنها املدينة 

قريبا .
 م���ن هذه املس���رحيات ال���يت حظيت 
حبض���ور مجاه���ريي كب���ري ونالت 
كان���ت   ، ش���اهدها  م���ن  إعج���اب 
مسرحية ) البستان الدايف ( وهي من 
الكموشي  تأليف وإخراج عبدالفتاح 
عب���داهلل  القدي���ر  الفن���ان  وبطول���ة 
 ، األطف���ال  وجمموع���ة  الش���اوش 
وهي مس���رحية إستعراضية غنائية 
جتس���د اجلوانب اإلنس���انية من قيم 
ثقاف���ة  وتعزي���ز  واملع���روف  اخل���ري 
التسامح والتعاون والعطاء بني أبناء 

اجملتمع اللييب.  

  البستان الدايف يف طرابلس

معرض تشكيلي يف 
ذكري بناء السد 

العالي
      بناس���بة م���رور 50 عام���ا لتحوي���ل جمري 
نهر النيل وبناء الس���د العالي بأسوان جبمهورية 
مصر العربي���ة ، هذا احلدث واإلجناز احلضاري 
املص���ري العظي���م وامله���م ال���ذي أجن���ز يف عه���د 
الرئي���س الراحل مجال عبدالناصر بالتعاون مع 
الرئيس السوفييت يف ذلك الوقت خروتشوف يف 
14 مايو 1964 والذي كان يهدف إلنشاء قناة 
حتويل متثل مسقطا مائيا يسمح بتشغيل اكرب 

حمطة توليد كهرباء يف الشرق األوسط .
  وبه���ذه املناس���بة س���يتم ي���وم 14 ماي���و 2014 
التش���كيلية   للفن���ون  كب���ري  مع���رض  تنظي���م 
)رس���م – جرافي���ك – تصوي���ر ( وال���ذي يع���رب 
عن ه���ذه املناس���بة العظيمة ، املعرض بإش���راف 
اجلمعية املصرية خلرجيي اجلامعات الروسية 
الس���وفيتية واملرك���ز الثق���ايف الروس���ي ، حيث 
س���يفتتح املعرض بدخل املس���رح الصغري بدار 
األوب���را املصرية ث���م ينتقل املع���رض بعد حفل 
اإلفتت���اح إلي املركز الثقايف الروس���ي بنطقة 
الدقي بالقاهرة حبضور وزي���ر الثقافة املصري 
والسفري الروس���ي بالقاهرة وعدد من املسئولني 
املصريني والروس وأعضاء السلك الديبلوماسي 

املعتمدين جبمهورية مصر العربية .

       يتق��دم رئي��س وأعضاء جلنة اإلدارة بش��ركة 
اخلليج العربي للنفط 

بأحر التهاني وأطيب األماني  مبناسبة 

عيد العمال العاملي 

إىل العامل��ن بش��ركة اخللي��ج العرب��ي للنف��ط  
وقطاع النفط والغاز واىل الشعب اللييب الكريم 
احل��ر ، حتي��ة للعم��ال يف عيده��م وه��و يبنون 
الوط��ن باخل��ري والعط��اء واحملبة م��ن أجل عزة 

ورفعة ليبيا احلبيبة .
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