
 



 

 االفتتاحية

 !! تشترى ال أشياء

  نتاج هي,  تباع ال النبيلة اإلنسانية القيم

  ضوابطها وفق ننشأ وتربية,  نعيشها بيئة

  ومحيط,  منابعها من نستقي وجذور

 .جنباته بين نترعرع

 , أديمها عل وننهض, بهانتشرّ أخالق هي

 يسر اضجاًن غزيراً واإلنتاج طيباً والنبات, عفياً الزرع كان,  صالحة والتربة خصبة األرض كانت فأينما 

 .األنفس وتشتهيه الناظرين

 هاحجارت في تسري وال,  زرعاً فيها ينبت ال,  قاحلة جرداء األرض كانت ما فإذا,  بالعكس والعكس

 .ومقاما مرتعا وللعدم أقرب للفناء فإنها,  مقوماتها ابسط دوتفتق,  حياة الصماء

 وينهض مقوماته أساس على يقوم فكالهما,  األرض حال عن ذلك في يختلفون ال والبشر

 يرتأث ذو صالحاً نافعاً يكون أن فإما,  مالمحه وشكلت,  حالته وكونت,  به أحاطت التي بالظروف

 ! رهحضو من أفضل غيابه يكون وقد ينفع وال يضر,  سلبي هتأثير طالحاً يكون أن وإما,  إيجابي

 وفي منعطف أول عند بسماتها بجهلك وتفاجأ,  تعرفها انك وتحسب,  تلتقيها عدة نماذج

 عةالمصطن االبتسامة وتلك,  لؤمها عن تفصح الدفينة النفس بتلك فإذ,  موقف أي مواجهة

 !! تُقذف وحمماً يتطاير شررا تستحيل الحالمة النظرة وتلك,  أنيابها عن تكشر

 فال,  نيةاإلنسا العالئق محكه على تختبر الذي الحقيقي المعيار فهي كذلك وألنها,  مواقف الحياة

 وأنت , المعسول كالمك من بسيل تمطرني وأن,  حاضناً تضمني وأن,  باسماً تلتقيني أن ينفع

 في حقيقة تضمره وال,  داخلك في صدقا تحمله وال,  الممثلين بحرفيّة وتؤدّيه,  ذلك تصطنع

 أو فتاختل,  غاياتك إلى والوصول أغراضك وتحقيق شؤونك لتسليك تلعبه دور هو بل,  نفسك

 نهاع انتفت التي العالقات تحكم مصالح هي  , غيرك تخص أو تخصك,  تدنت أو عظمت,  تساوت

 .المنفعة وتملكتها  الغرضية وسادها البراءة صفة

 

 



 

 عند ذلك من أبعد بها فإذ,  صافية نقية تحسبها بوشائج معهم رتبطت من هم كثيرون

 سقطوت أساليبهم وتفضح,  حقيقتهم وتكشف بمعادنهم تصدمك التي القدرية المواقف

 .البائسة المريضة نفوسهم وتبرز,  الكالحة وجوههم لتظهر,  أقنعتهم

 !شيء؟ كل على طغت التي المادة زمن هو هل

 !؟ العواطف تعنيه وال بالمشاعر يؤمن ال ذيال السرعة عصر أنه أم

 !األفئدة؟ وقفار األحاسيس بالدة هي أم

 ياةح لبداية شؤم نذير فأنها المحصلة وفي,  مجتمعة كلها تكون قد أو,  تلك أو هذه تكون قد

 .رجاء وال فيها غيث ال غائمة وسحبها خانق وهواءها,  مظلم نهارها,  علقم مذاقها

 حسبهمأ كنت بمن عرفتني التي الشدائد عند علمتني وما الحياة ولكنها,  بالتشاؤم أوصم قد

 اوبم,  دسائس من صنعوا بما,  أقرب األعداء إلى هم بل,  ذلك عن يكونوا ما أبعد هم فإذ إخوانا

 !! علهاف عن بنفسه ويربأ ارتكابها عن الشيطان يخجل أفعال من أتوه وبما,  مكائد من اقترفوه

 تعرض ال سمات وهي,  فيه تعيش الذي المحيط من تكتسب وخصالها بشريةال النفس فضائل

 نم وتترعرع تنمو لكنها " دنقل أمل " الكبير شاعرنا رأى على( تشترى ال أشياء) فهي للبيع

 .خيره وفيض خصاله نبع من عودها ويشتد,  فضائله على وتشب فيه تولد الذي الطيب المنبت

 بلىح واأليام يفل ال واألمل,  ينقطع ال فالرجاء العمر من تبقى فيما أمل بارقة هناك تكون قد

 لكذ غير كانت وإن,  وقائعه نشهد فعسانا خيراً كانت فإن,  نحسبها هكذا أو الطيبة باألماني

 الخالن ورج من أدركناه ما وحسبنا التحمل على قدرتنا وفاق,  حاجتنا عن فاض ما منه أصبنا فلقد

 ! مانالز وتقلب الطالع وسوء

 

 أونيس فرج حسن األستاذ

 

 



 

 

 



 

 نوافذ سياسية

 التونسي الرئيس من هاتفياا  اتصالا  يتلقى الرئاسي المجلس رئيس

 تصالا االماضي   الخميس يوم مساء السراج فائز السيد الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس رئيس تلقى

 بمناسبة التهاني المحادثة هذه مستهل في الرئيسان تبادل حيث سعيد، قيس السيد التونسي الرئيس من هاتفياا 

 لعربيةا واألمتين وتونس ليبيا على الكريم الشهر هذا يعيد أن وجل عز هللا راجين المبارك، رمضان شهر حلول

 عزيزت وسبل ليبيا، في األوضاع مستجدات ثبح التصال خالل تم كما والبركات واليمن بالخير واإلسالمية

 .كورونا جائحة لمواجهة البلدين في المبذولة الجهود وتنسيق الثنائية، العالقات

 

 بمصراتة فبراير 91 لحراك األول الملتقى يحضر معيتيق أحمد النائب

سيد حسن ة للثقافة  الوالسيد رئيس الهيئة العام معيتيق، عمر أحمد السيد الرئاسي المجلس رئيس نائب بحضور
 اءاألربع اليوم مساء انعقد المدينة، في والمسؤولين مصراته والعسكري البلدي المجلسين وأعضاء أونيس

 تحديات لمواجهة موحدة برؤية الخروج أجل من الجهود لتوحيد يهدف الذي ، فبراير91" لحراك األول الملتقي

 ".والعسكري السياسي" الراهن الوضع

 تقديمو البلدي المجلس انتخابات في للشروع تمهيداا  الجهود توحيد ضرورة على الملتقى، في كونالمشار وأكد

 طالخط وضع في يسهم القطاعات مختلف من خبراء يضم ،"الخبرة بيت" عليه أطلق للمجلس مساند مقترح

 .المجالت بمختلف المدينة بمرافق النهوض في تساعد التي والبرامج

 .للسلطة السلمي والتداول والعسكرية المدنية الدولة ومؤسسات الجبهات دعم في رالستمرا أكدوا كما

 



 

 بشأن األحكام بعض بتقرير م8282 لسنة( 822) رقم الوطني الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس قرار

 التجول حظر إعالن

ابق، من الساعة حظر التجول المنصوص عليه في قراره الس تغيرأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 

.8282أبريل  82الثالثاء  صباحا من اليوم التالي، وذلك ابتداء من يوم الساعةالسادسة  إلى  السادسة مساء   . 

، التجول بين المدن حظرا تاما باستثناء األعمال  م8282 لسنة( 822) رقم قرارالوحظر المجلس الرئاسي في 

دليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة واالتصاالت وحركة ذات الطبيعة السيادية واألمنية والصحية والصي

 .الشحن

وحدد قرار المجلس الرئاسي، ساعات دوام العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ة 

. وإلغاء كل ما يخالفه8282 أبريل 82 الثالثاءظهرا، مشددا على تنفيذ القرار ابتداء من يوم غد  . 

 رار بعد توصيات قدمتها اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا إلى المجلس الرئاسيويأتي الق

 



 

 نوافذ ثقافية

 األخبار الثقافية

 الهيئة العامة للثقافة تنعى فقيد الوطن الدكتور عبدالرحيم الكيب

 وى النعيتالي فحنعت الهيئة العامة للثقافة رئيس الوزراء األسبق الفقيد الدكتور عبد الرحيم الطيب، وفي ال

ا إِلَْيِه َراِجعونَ  ِ َوإِنَّ ا لِِله ِصيَبٌة َقالُوْا إِنَّ اِبِريَن الَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُهم مُّ  " صدق هللا العظيمقال تعالى "َوَبشِِّر الصَّ

سبق تنعى الهيئة العامة للثقافة ببالغ الحزن واألسى فقيد الوطن الدكتورعبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء األ

، في والية أالباما بالواليات المتحدة األمريكية 1212أبريل  12الذي أنتقل إلى رحمة هللا تعالى اليوم الثالثاء 

 .عام، نتيجة تعرضه ألزمة قلبية مفاجئة، بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن 02عن عمر يناهز 

رة يس حكومة انتقالية في ليبيا بعد ثوبراير حيث تولى منصب أول رئكان الراحل أول رئيس وزراء بعد ثورة ف

بطرابلس، وعمل الفقيد أستاذا في كلية الهندسة بجامعة طرابلس،  2592فبراير، ولد عبد الرحيم الكيب في العام 

 كما عمل في عدة مناصب في جامعات خليجية، إضافة إلى عمله في عدة جامعات بالواليات المتحدة

وانضم للمعارضة الليبية، وأسهم في تمويل  2501يور على بلده غادر ليبيا عام لقد كان الفقيد مثاالً للوطني الغ

 . حركة المعارضة خالل سنواته في الغربة، واتسم الفقيد باالجتهاد خالل تأديته لواجباته الوظيفية والوطنية

يظل نتذكر قفه الوطنية،وسوتعتبر الهيئة العامة للثقافة رحيله خسارة ليبيا لقامة وطنية عالية مثقفة معروفاً بموا

 . مواقفه الوطنية، وسيبقى دوًما في وجداننا

وعلى إثر المصاب الجلل، تتقدم الهيئة العامة للثقافة، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وللشعب الليبي 

 راجية لهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء

 و إنا إليه راجعون رحم هللا الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لِل

 

 



 

 كورونا فيروس لمواجهة الفتراضي العربية للثقافة الدائمة اللجنة اجتماع في تشارك ليبيا

 أمس مساء م،والعلو والثقافة للتربية العربية المنظمة عقدته الذي الفتراضي الجتماع في للثقافة العامة الهيئة شاركت

 اللخ نوقش حيث العربية، الدول مختلف من العربية للثقافة الدائمة للجنةا ممثلي بمشاركة ،0202 أبريل02 الثنين

 فشيت انعكاسات من للتخفيف المطلوبة الطارئة الخطط خاصة المشتركة العربية الثقافية المواضع من عدد الجتماع

 .المستجد كورونا فيروس جائحة

 سفيرو ظهور بداية من الفيروس مخاطر تداركت ثقافة،لل العامة الهيئة أن ليبيا دولة عن الدائمة اللجنة عضو وأكد

 ثقافةلل العامة الهيئة اتخذتها التي اآلليات حول وواسع مفصل بشرح وتقدم الطارئة، للظروف تستسلم ولم كورونا،

 .الهيئة بها تعمل التي واإلستراتيجية نفذتها التي والبرامج والخطط كورونا جائحة مع للتعامل

 اتخذتها التي بالتدابير الجتماع خالل أعمر ولد محمد السيد والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة عام مدير أشاد و

 و لّشاملةوا بالهاّمة وصفها والتي الحالي الوضع مع للتعامل كورونا فيروس ظهور بداية منذ الثقافية والهيئات الوزارات

 .الجتماع لخال طرحت التي المبادرات من عدد بتعميم كذلك قام

 

 8282 في «الفكرية الملكية» مبادرة".. أخضر مستقبل أجل من لنبتكر"

 مع ليبيا حتفلت أخضر، مستقبل بناء عملية صلب في واإلبداع البتكار تضع التي الفكرية الملكية بدور التوعية أجل من

 لدعوة عام، استجابة كل من أبريل 02ادفيص الذي الفكرية،  للملكية العالمي باليوم األحد، اليوم العالم، دول بقية

 مستقبل أجل من لنبتكر“ شعار تحت العام هذا الحتفال ويأتي المتحدة، لألمم التابعة الفكرية للملكية العالمية المنظمة

 .”أخضر

 جمهورال فهم إذكاء بهدف الكربوني، النبعاث قليل مستقبل أجل من المبذولة الجهود ابراز العام هذا الحملة وتهدف

 يشجع خضر،أ مستقبل البتكار واإلبداع لبناء تشجيع في الفكرية الملكية حقوق تلعبه الذي والدور الفكرية، للملكية

 .جماعي وإبداع ابتكار على قائم مستدام مستقبل إلى النتقال

 سبتمبر 02 في عضويةال نفاذ وبدأ9192 يونيو 02 في الفكرية للملكية العالمية المنظمة إلى انضمت ويذكر أن ليبيا

 المنظمة، مع وثيقة تعاون عالقات أقامت كما لها، التابعة واألجهزة المعاهدات من العديد في عضوا وأصبحت ،9192

 .أعمالها من العديد في مشاركة خالل من

 



 

 الوطنية، لكتبا اربد المصنفات تسجيل و للثقافة، العامة بالهيئة والفنية األدبية الملكية مكتب خالل من ليبيا والتزمت

 يبيال في اإلبداع وتعزيز الحقوق بحماية الصناعية، البحوث بمركز الختراع وبراءات الصناعية الملكية ومكتب

 

 اإلنسانية تراث على للحفاظ كورونا جائحة فترة طوال اليقظة من مزيد إلى تدعو اإليسيسكو

دول العالم والمنظمات الدولية واإلقليمية، إلى اتخاذ دعت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة  

اإلجراءات الكفيلة بالحد من النعكاسات السلبية لجائحة كورونا على القطاع الثقافي بعامة ومجال التراث بشكل 

 .خاص

رورة ضوشددت المنظمة بمناسبة احتفال العالم اليوم باليوم العالمي للمواقع األثرية والمعالم التاريخية، على 

إعداد ونشر تقارير وطنية عن تأثيرات حالة الطوارئ الصحية على المواقع التراثية في كل بلد، داعية إلى مزيد 

من الهتمام بالتراث الثقافي المادي والالمادي لحمايته من التهميش واإلهمال، خاصة وأن هذا اليوم يأتي في 

ت في إغالق معظم المواقع األثرية والمعالم التاريخية ظروف استثنائية جدا في ظل جائحة كورونا التي تسبب

 .والمتاحف التي كانت من قبل مفتوحة أمام الزوار

وأشارت المنظمة إلى أن هذا اليوم هو مناسبة إلطالع الجمهور الواسع على الغنى والتنوع اللذْين يمّيزان 

ز الجهود الحثيثة المبذولة، في إطار اتفاقية التراث العالمي والمواقع األثرية في مختلف بقاع المعمورة، وإبرا

م، من أجل صيانة هذا التراث والمحافظة عليه من العبث 9190حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 

 .واإلهمال الذي قد يطاله

ه والتنبيه ركما تحدثت اإليسيسكو عما توليه من اهتمام كبير للمحافظة على التراث الثقافي عامة، وللتوعية بدو

إلى خطر المساس به وتخريبه خالل األزمات، وما تقّدمه من دعم لمساعدة الدول وتمكينها من التعريف به 

 وترميمه وإيالئه المكانة الرفيعة التي يستحقها

 

 

 

 



 

 للشباب القصيرة لألفالم جائزة“ تنظم ”والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمي العالم منظمة

 ،”بعد عن قافةالث“ مبادرتها ضمن ،”القصيرة لألفالم اإليسيسكو جائزة“والثقافة  والعلوم للتربية اإلسالمي المالع أطلقت منظمة

 جائحة مواجهة في كافة الدولي والمجتمع األعضاء الدول جهود لدعم المنظمة أطلقته الذي ،”الرقمي اإليسيسكو بيت“ داخل

 (.91-كوفيد) المستجد كورونا فيروس

 عهموتشجي الشباب تحفيز إلى تهدف الجائزة هذه أن اإللكتروني، موقعها على بالرباط، مقرها يوجد التي منظمةال وأوضحت

 اإلنتاج تشجيعو السالم، ثقافة ونشر القصيرة،  والتوثيقية التخييلية األفالم إنتاج في مواهبهم واكتشاف الفني اإلبداع على

 .السينمائي

 الف درلر 4اللف دولر و  2الف دولر و  2لقون حسب ترتيبهم على التوالي وسيتم منحها لثالثة فائزون سيت

 

 الثقافي مئويته موسم عن التخلي يرفض سالزبورج مهرجان

 سيكيةالكال للموسيقى مهرجان ألكبر المئوية النسخة إقامة في يأملون يزالون ل إنهم سالزبورج في النمسا مهرجان منظمو قال

 .النمسا في والمناسبات األحداث على الحالية القيود لرفع طريق خريطة وجود عدم من الرغم على لصيف،ا هذا العالم في

 نسنكو ربما مايو في قرارا سنتخذ“ إننا التليفزيونية ”إف آر أو“ لشبكة ستادلر رابل هيلجه المهرجان رئيسة وقالت

 .كورونا فيروس يتفش محاربة في للنمسا النسبي النجاح إلى إشارة في ،”محظوظين

 نهاية تىح ممنوعة ستظل الروك، حفالت مثل الكبيرة المناسبات أن سابق وقت في صرح قد كوجلر فيرنر الثقافة وزير وكان

 .بعد بشأنه قرار اتخاذ يتم لم سالزبورج مهرجان مصير لكن ، أغسطس

 سقطم في المئوية بنسخته محتفال أغسطس، نهاية حتى ،(تموز) يوليو منتصف من بدءا المهرجان يقام أن المقرر من وكان

 جائزة على للحائز جديدة مسرحية وكذلك ”فلوت ماجيك ذا”و ”جيوفاني دون“ األوبرالية موسيقاه بعرض موتسارت رأس

 .هاندكه بيتر النمساوي الكاتب األدب في نوبل

 

 



 

 مقالت

 الثقافة على" كورونا" آثر في قراءة

 يالزو عبدالمنعم جمال الدكتور

 لكوارثا من ت عتبر والتي الحروب، جانب إلى واألزمات   الطبيعية   الكوارث   تتوالى التاريخ بذوغ ومنذ مرالعصور على

 تجتمع العوامل تلك وجميع ،والقتصاد السياسة على تنعكس بدورها والتي والنفسية اإلجتماعية آثارها وتترك البشرية،

 بشكل   تنعكس التيو والسلوك التفكير أنماط في جديدةا  مظاهر   لتفرز المعطيات تلكب كبير   بشكل   تتأثر خاصة ثقافة لتولّيد

ا وتشّكل   األمم، وبين الصغيرة الجماعات بين العالقات مستوى على مباشر    الجماعات لتلك القيم منظومة في نهجا

 .والمجتمعات

 سكان ثلث أرواح حصد في وتسبب 9330 و9349 بين ما أوروبا إجتاح الذي كالطاعون العالم اجتاحت التي فاألوبئة

 التيو والجتماعية النفسية آثارها تركت األوبئة تلك كلّ  موجة من أكثر في العالم غزت التي الكوليرا ووباء القارة

 لىع الثانية،و األولى العالميتان الحربان أنّ  إل السلوك يمثلها والتي الثقافة وعلى العالميين واألدب الفكر على انعكست

 افيةوثق إنسانية تبعات فأفرزت األمم مختلف من الضحايا ماليين سقوط عنهما نتج ،بشريتان كارثتان وهما المثال، سبيل

 عالقات أخفتها قد كانت وإنْ  الساعة حتى جراحها من تشفْ  لم والتي البشرية المجتمعات على بصماتها تركت هامة

ا وتأّسست المنتصرة الدول سادت حيث الحروب تلك نتائج ثمرة كانت التي والقتصاد السياسة  الدولية تالتالتك لها تبعا

 .المتباينة الفكرية الثقافات ذات

 وقد اليسار ثقافةو الليبرالية، الثقافة: بينهما تراوح ثالثة وثقافة أساسيتين ثقافتين إلى العالم   انقسم وقد الحين ذلك ومنذ

( والسينما لمسرحا – الموسيقا -التشكيلي الفن) أشكالها بكافة والفنون واآلداب رالفك على الثقافتين هاتين معالم   انعكست

ا ذلك وخلّف  انعكاساا  لتشّكل األخرى الثقافات مجموعة   جاءت وقد. القوانين دّعمته والذي اإلنساني السلوك   طال نهجا

 .لبتينالغا الثقافتين بحسب واضح   تأثير   األحيان معظم في انتابها محلية لثقافات  

ا وتجّرد بموضوعية نتحدث هنا نحن  تاريخ في لفض سابق لها كان انسانية   لثقافات   والنبيلة الفّياضة المشاعر عن وبعيدا

ا بدا ثقافات مع نتعامل نحن. اإلنسانية الحضارة  فتينالثقا تلك أحد مركز انهيار بعد خاصة الغلبة تشّكل أّنها واضحا

 أطنابها لتضرب الليبرالية الثقافة أمام الطريق   عّبد الذي األمر اليسار ثقافة راعي السوفيتي التحاد منظومة بسقوط

 يةقر" فيه العالم يكون الذي" العولمة" عصر نحو العالم ريادتها عن وتعلن أبوابها عند" التاريخ نهاية" عن وتعلن

 التواصل أمام والزمانية المكانية الحدود ألغت التي والتقنية المادية اإلمكانيات كل   لذلك سّخرت أنْ  بعد ،"صغيرة

 .الحديثة اإلتصال وسائل أتاحتها والتي اإلنساني

 لهيمنةا على انتشارها في اعتمدت والتي الليبرالية تعاليم   تعتمد   التي العولمة فرض نحو الغرب تسارع ظلّ  وفي

 لوباء المفاجيء الظهور إلى تنّظر لتيا والتحليالت التكهنات ظلّ  وفي ،العسكري بالتفوق المسنودة القتصادية

ا الدولي الواقع فيه يشهد الذي الوقت في" الكورونا"              تتزعم التي المتحدة الوليات بين حامية تجارية حربا

 

 



 

 تدعم اعالميا  األول تكون آنْ  نحو وبقوة تزحف التي والصين ،العالم في األول القتصادي المركز وتحتل الليبرالية الثقافة

 هامكانت بسط خاللها من تمكنت التي" والطريق الحزام مبادرة" معالمها ترسم واقتصادية سياسية باستراتيجية هذا

 مركزها إلستعادة تسعى وهي ،ذاتها حد في وأمريكا أوروبا في كما الالتينية أمريكا ودول وأفريقيا آسيا دول في العالمية

 األمة بعث إعادة)  شعار ترفع -الصين أي– وهي ،وثقافية فكرية صوصيةبخ تتمتع حيث ،الحضارات في التاريخي

 الدين قواعد   يقدس الذي الروحي المنهج على ترتكز التي،القديمة الحضارات بين المحتدم الصراع ظلّ  وفي(.  الصينية

 .التفكيرالمادي منهج تغليب تعتمد التي الحديثة والحضارة ،والمعتقد

ا– مفتعلةا " كورونا" اءتج ،التكهن جاز إذا،فهل ا العالم لشل -أمريكيا ا سياسيا  المتحدة الوليات أنّ  لطالما واقتصاديا

ا بات الذي الصيني التمدد وقف من قادرة القادمة القليلة السنوات خالل تعد لم وحلفائها  في ألعظما القوة اسقاط من قريبا

 بأعتى عالمال وليسقط الصين؟ إعاقة من تتمكن حتى العالم إقتصاد تعطيل األمريكية المتحدة الوليات وفضلت العالم؟

 ليسو الكل عن الحديث ويكون األمريكية والهيبة لإلقتصاد انهيار عن الحديث يمكن ل وبالتالي القتصادية نظمه

 لها؟ ليةاالمو القتصادية والقوى المتحدة الوليات ليطال مساراته وتغيير الوباء بحصر الصيني الرد كان وهل الجزء؟

ا؟ الهدف لذات – صينياا – مفتعلة جاءت األساس في أنها أم  عكسيا

 الجائحة من الوقت نفس في األمريكية السياسة وتستفيد المعادلة لقلب وسعت الوضع المتحدة الوليات استغلت وهل

اا  العالم على لتفرض  اإلهتمام مركز الفرد حيث لفرديةا األهمية تعزيز على تعمل التي الثقافة تلك تعزز قد سلوكيةا  أنماطا

 فرضو والجماعة، األسرة مقابل الفردية روح وتعزز الجماعية، مقابل" الذاتية" ولتؤكد البديلة، القيم منظومة وتسقط

 الخ؟"..األنا" مقابل الناس أقرب عن التخلي ثقافة

 حدةو تشكيل في لإلسراع تدبيرغربي المؤامرة، بنظرية أخذنا إذا هي، وهل ؟ الغرب ثقافة من تقربنا" كورونا"فهل

 تماماا؟ ذلك غير تظهر الجائحة أنّ  أم الثقافية؟ العالم

 الريادة على المتنازعة الكبرى الدولية القوة من آيّ  بها قام بيولوجية صناعة" كورونا" أكانت سواء المعايير بكل

 أنْ  إنسانية أزمات هكذا وبطبيعة ،عالمية إنسانيةا  وأزمةا  كارثةا  ي قّيم الوضع فإن األوبئة كسائر وباء كانت أم،العالمية

 صرع في ظهرت أنها" الكورونا" تأثير وفاعلية قوة من يزيد ما ولعل المستويات، كافة على ملحوظ تأثير لها يكون

 أقصاه إلى عالمال بقاع أدنى من الثانية من أقل في المعلومة فيه وتنتشر اإلتصالت عالم في متطورة فائقة ثورة فيه يشهد

 بةا استجا تلقى المعلومة تأثير قوة وأنّ  ذاته، حدّ  في الفيروس انتشار سرعة قوة من أسرع   الخبر انتشار سرعة   وأنّ 

 في األساسية   ة  المرجعي تمّثل باتت المختلفة اإلعالم وسائط   إكتسبتها التي والتصديق القناعة درجات وأنّ  سريعة، تفاعليةا 

 عالقات يف الغالب الطابع يشكل وسيط دونما بها المباشر الشخصي والتصال التواصل فيها حأصب التي القناعات بناء

 هاشكل في الرسمية اإلعالمية الوسائل كافة بأنّ  التامة( السابقة) الجميع قناعات من الرغم فعلى ،والجماعات األفراد

 والمرجعية المصدر اعتبرها - الجائحة مع- يعهجم العالم وأنّ  إل مجردة، الحقيقة تقدم ل المباشر غير أو المباشر

 !!بشأنها تقدمه ما كلّ  في األساس

               والزمانية المكانية وتقاسيمه مكوناته بكل العالمي الثقافي المشهد وتطال تضرب هامة تغييرات حتمية أمام نحن إذاا 

                     هذه فإن والحاضر، الماضي بين ويوازن ومتدرج نسبي أنه عادة يتسم الثقافي التغيير أنّ  من الرغم وعلى

                  أنها( األزمة) هذه تخلّفه أن يمكن ما أصعب أنّ  حيث هويتها، وتحرج العالم ثقافات في بعمق ستضرب األزمة

 أهم في الثقافية الهوية تقتحم

 



 

 إلغاءو العبادة دور قفل في المتمثلة الكبري الدينية ائرالشع تتأثر أن المرجح من حيث الديني، المعتقد وهو أركانها

 اناتالدي من وغيرها المسيحي العالم لدى الفاتيكان في الدينية والتجمعات كمسلمين لدينا والعمرة كالحج هامة مراسم

 ودتس حيث لتقاليدوا العادات منظومة اقتحامها وكذلك الدينية، المناسبات وإحياء اإلحتفال مظاهر وإلغاء ،الفلسفية غير

( الذكية) ةاألجهز وهيمنة الفتراضي، العالم ثقافة تعزز التي ،(بعد عن العالقات) وثقافة ،(المسافة على الحفاظ) ثقافة

 بعد، عن والدولية المحلية والجتماعات بعد عن التعليم قيم انتشرت فقد السائدة، اإلجتماعية التواصل قيم مكان لتحل

 المسنودة كورونا جائحة مع الحالة فإن تسود كي زمن إلى تحتاج الثقافية التغيرات أنّ  ورغم بعد، عن والمحاكمات

 مختزلا  كونسي شك ل التغيير يصنع الذي التأثير فإنّ  الوسائل جميع وعبر النهار وآناء الليل آناء مكثف إعالمي بغطاء

 غيراتالت لترسيخ كافياا  يكون قد الذي الوقت عضب تستغرق قد المؤثر هذا زوال مؤشرات وأنّ  سيما ل الزمن لعنصر

 .مستوياته اختالف رغم والسلوك، التفكير في

 العالم، في يةالليبرال رائدة المتحدة الوليات صالح غير في تسير معدلته أنّ  للبعض يبدو قد كما ليس فالعالم وبالتالي

 المقاييس فبكلّ  والفاحصة، المعّمقة بالقراءة يحظي وأنْ  ينبغي' 'الكورونا'' لجائحة المفاجئ الظهور أنّ  تقديرنا، في وإّنما،

 حدةو لعامل تخضع" صغيرة قرية" العالم حيث مضامينها وترسيخ العولمة فكرة تعزيز من سّرعت قد" كورونا" فإنّ 

 مراأل حقيقة   في هي مفروضة جديدة سلوكيات وتبنى والحجر الحظر لقرار بكامله العالم خضع حيث المعلومات

 عنها يبالتخل القبول األقل على أو المشترك التخلي معلنةا  العالم على بظاللها تلقي والتي العولمة عصر سلوكيات

 تام وعوبخض شهدناه ما وهذا دينية، ومعتقدات   بل وحضارية ثقافية وقيماا  إجتماعية تقاليداا  تمثل كانت والتي طواعية

 من ومعتقدية اجتماعية   قيم   منظومة وهدم   العولمة سلوك أنماط إرساء   من بأسره العالم عمّ  الذي والحجر الحظر خالل

 .ومعتقدية اجتماعية، سلوك مظاهر مقدمتها في العولمة مسار إعاقة شآنها

 القيم ومةمنظ تدمير على خطورتها بقدر اإلنسان حياة على خطراا  تشكل   ل" الكورونا" جائحة أنّ  إلى ننبه فإننا وبالتالي

 العديد قتل في يتسبب أنْ  يمكن فالفيروس واإلسالمية العربية مجتمعاتنا بالتحديد ونخص للمجتمعات والثقافية قيةاألخال

 قيمة نم تحد التي العولمة قيم إلحالل للمجتمعات التاريخية القيم ووأد تقويض على تعمل ضوابطه ولكن البشر من

 .الجوهرية ذاته في والفرد الجماعة

 ليهع نطلق أنْ  يمكن لما الجديدة والولدة التشّكل حالة   تعيش أّنها القول يمكن الجائحة إنتشار ترةف خالل فالثقافة

 مةالعول فكر لترسيخ تؤسس عالمية ثقافية حركة   تنشط   التشكيل هذا وأمام ،به ي ؤّرخ أن يمكن والـذي( عصرالكورونا)

 أو" الجديدة العولمة" عليه نطلق أنْ  يمكن ما تيار وهو ،ليالليبرا الفكر غير منظور من العولمة انتصار احتمالية مع

 ."الجديد التيار عولمة"

 إلى والتنبيه اهاإلنتب األولى بالدرجة بالدنا في الثقافة على القائمين من يستدعي وهـذا للغاية خطير تقديرنا في الموضوع

 يبيص الذي ذلك هو القاتل الفيروس أن يثح والمعتقدية الجتماعية نظمنا ينتاب فالخطر العولمة فيروس مخاطر

 :باآلتي القيام للثقافة العامة الهيئة على نقترح هنا ومن. مقتل في" الهوية"

 

 



 

 بتعادال لمفاهيم تروج التي المصطلحات استخدام عن البتعاد الدولة لمؤسسات التابعة اإلعالم وسائل كافة توجيه-9

 الترسخ من التكرار بحكم ستأخذ التي المفاهيم هـذه ترسيخ شأنها من ليس صطلحاتبم واستبدالها الجتماعي والتباعد

 ضرورة على التأكيد مع التفسيرية المصطلحات استخدام خالل من وذلك ،وثقافة تفكير نمط إلى وتتحول العقليات في

 لحضاريةا قيمنا أحد يمثل الذي الجتماعي التواصل تمنع ل والمسافة التباعد وأنّ  واإلجتماعية الدينية بالقيم التمسك

 .والثقافية

 لخصوصبا التعميمات نشر خالل من الجتماعي التواصل منصات خالل من الثقافية بالقيم التوعية برنامج تكثيف-0

 على ونيك ل بها التقيد وأن فقط احترازية إجراءات هي المتخذة والجراءات القفل وأنّ  والثقافية الدينية القيم وتأكيد

 .للمجتمع الثقافية والقيم والعادات الدينية الروابط حساب

 ةحال من الثقافة من للخروج المفروضة الصحي الحجر حالة استثمار بضرورة والمثقفين واألدباء الكتاب حث-3

 مامأ الطريق وقطع القيم منظومة على الحفاظ يضمن بما اإلبداعية مساهماتهم لنشهد العزلة على التمرد حالة الحجرإلى

"  نظرية ليببتغ المجتمعية والعزلة الفردية روح على تقوم التي العولمة ثقافة انتصار تعزز التي والسلوكيات األفكار

 .الجميع فوق"  األنا

 متاحةال التواصلية التقنيات باستخدام وباستخدام اإلنترنت شبكة عبر بعد عن والمحاضرات الندوات نظام إدخال -4

 فيها التوسع ةالهيئ على ينبغي التي اليوتيوب محطات عبر وبثها الفيديو على والمحاضرات المساهمات بالاستق وتشجيع

 .للدولة الرسمية القنوات عبر البث جانب إلى

 وضرورة قافيةالث قيمنا على التأكيد بغاية الثقافة على الكورونا أثر لمتابعة تخصص الهيئة بإسم يومية نشرة إصدار -3

 .ذلك تحقيق شأنها من التي الوسائل عن والبحث عليها المحافظة

 األزمة لظ في األوضاع وتقييم لدراسة المشابهة والنوعية واإلقليمية الدولية الهيئات مع والتشاور التواصل تكثيف-2

 ..بالخصوص التصالت من مستمرة شبكة وفتح ،والوطنية القومية الثقافات على وانعكاساتها

 



 

 !!" تسكنني ول سكنهاا التي بالدي"

 محمود السوكني

 !؟" ليبيا" المسماة األرض هذه على نولد أن خطأا  كان هل

 جائز ولكنه!  قائله حتى يستسيغه ول مقبول وغير مستفز سؤال

 ! نحياه الذي الالمعقول زمن في

 هذه ذنب ما ولكن ، إعتراض ول المقادير في ويتحكم األمور يصرف من القدر لكنه ، مولده مكان يختار أحد ل

 يعبأون ول قدرها حق يعرفون ل بأناس رزئت فيما تنفذ تكاد ل مألى وخزائنها بالخيرات تزخر التي األرض

 !! يقطر وقاطع معتد لكل متاع سقط ويتركونها ذخائرها ويبعثرون  ثرواتها مصادر إهدار عن يتوقفون ول بمصيرها

 من قفزي أو الباب يطرق لمن العبط وبمنتهى طواعية ونهبه لنا المولى ساقه لذيا بالرزق ننعم ل غيرنا دون نحن لماذا

 ! فرق ل النافذة

 السنين والط تتدفق انفكت ما التي الخير ينابيع تفجرت وفيها بحالها قارة به ت عرف اسمها كان التي الطيبة األرض هذه

 آسيم من اقترفناه ما كل رغم إليها اإلنتماء شرف قنستح هل ، التبدير وفظاعة الهدر بشاعة رغم معينها ينضب ولم

 !؟ حقها في

 -: النحو هذا على يطرح أن يجب كان السؤال أن إلى يخيل

 !؟ ساكنيها تختار أن نعم من هللا حباها بما األرض لهذه يحق ال

 ويحفظ ، ترابها صونوي ، حياضها على يذوذ من ؟ بحضنها جدير هو من( تقتني)و البشر بين تفاضل أن لها يجوز ال

 ؟ آديمها فوق وجوده على رّبه   حامداا  ، عطاياها شاكراا  ، بها باراا  ويكون  صنيعها،

 يعلّونو صروحها ويشيدون أبنائها يعمرها كيف علينا به هللا أنعم ما فيها ليس اليابسة هذه على أخرى بقاع إلى إنظروا

 .. الناظرين تسر شاسعة ءخضرا مزارع إلى الجذباء مساحاتها ويحيلون بنيانها

 األشياء وندرك سوياا  العقل نملك األرض في هللا خليفة آدم أبناء البشر ساللة من وهم السنا ؟ عّنا اآلخرين يميز الذي ما

 التي أرضنا إتجاه لديهم الذي الحماس نفس نملك ل فلماذا ، البشر بقية كما باإلنتماء ونحس المشاعر ونحمل كغيرنا

 !؟ هويتها -جوراا - ونحمل اتهاخير من نعيش

 أسئلة برسم الوجع

 



 

 

 المدنية الدولة لبنة ووضع الكيب

 رشراش الهادي أحمد  الدكتور األستاذ

  أكاديمي، رجل ليبية، وطنية شخصية الكيب، عبدالرحيم

  منصب إلى يصل ليبي مسؤول أول وهو براغماتي،

  الوحيد بياللي والمسؤول بالنتخابات، الليبي الوزراء رئيس

  عادو الليبي، للشعب تاريخيا خطابا وجه بعدما المحدد، الوقت وفي بسالسة، بعده انتخب لمن السلطة سلم الذي

 يختلطو حراسات، غير من يخرج الشعب، كبقية الطبيعية، حياته ليمارس طرابلس؛ في بيته إلى الخاصة، بسيارته

 .الثقافية الملتقيات ويحضر الجتماعية، المناسبات إلى ويذهب بالناس،

 دباءأ  من المثقفين، مخالطة على فداوم  خاصا، منهجا لنفسه الكيب.د انتهج بعده، لمن الوزراء رئاسة تسليمه بعد

 المجاورة، المدن وبعض وضواخيها، طرابلس في تنظم التي الثقافية، الملتقيات  حضور على وحرص وفنانين، وكتاب

 لسنواتا خالل عديدة، ثقافية موائد وأقام طرابلس، في المثقفة النخب إليه دعا يا،ثقاف صالونا بيته، في أسس، كما

 ..  األخيرة

 قيمتوأل األمان، بر شواطئ على ليبيا لرست السياسيين، من بعده حكم من اتبعها لو  حميدة، سنة الكيب.د سن لقد

 . الليبي الشعب إليها يصبو التي المدنية الدولة

 . بهدوء الدنيا هذه في وعاش بهدوء، السلطة وسلم بهدوء، حكم كما بهدوء، الكيب معبدالرحي.د رحل لقد

 اللهم اغفر له واسكنة فسيح جناتك وعوض ليبيا فيه خيرا

 

 

 نوافذ تراثية 

 ليبيـــــا حضارة عن لمحــــات

 خشيم مصطفى يوسف.. ودونه جمعه

 :القديمـــــة العصـــــور

 .  سنة لفآ 92 من أكثر ليبيا عمر-9

 .األطلسي المحيط حدود إلى النيل غرب من كله اإلفريقية القارة شمال على يطلق كان ليبيا إسم 0-

                األردن في جرش مثل أطالل ليست وهي. لبدة مدينة وهي العالم في رومانية مدينة أكبر ليبيا في  - 3

 .تونس في قرطاج أو

 

 



 

 .أطالل ليست وهي شحات أي( قورينا) مدينة وهي. العالم في يونانية دينةم أكبر ليبيا في توجد - 4

 .الروماني العصر إلى تعود وهي طرابلس في موجودة. العالم في فسيفساء أغلى 3

".  أكاكوس"  جبال في وهي. المتوسط البحر وحوض افريقيا شمال في رسومات مجموعة أكبر ليبيا في توجد 2

 .سنة آلف 92 من أكثر عمرها

 . " غدامس"  مدينة وهي. الصحراء في بنيت العالم في مدينة أقدم ليبيا في 9

 ".  الجرمنت"  حضارة عاصمة وهي".  جرمة"  مدينة الليبية الصحراء في  2

 يأتي ياليب من..)التاريخ بأبي الملقب هيرودوت المؤرخ وقال. بالحيوانات العربات جرّ  فكرة الغريق أخذ ليبيا من - 1

 .لجديدا

، حاتش، لبدة، صبراتة.. وهي اليونسكو منظمة من أجمع للعالم ثقافية ملكية تعتبر مناطق خمس ليبيا في توجد92

 .وأكاكوس، غدامس

 الحمراء السراي متحف في موجودة وهي(. حاج موهي وان) الطفل مومياء وهي. مومياء أقدم ليبيا في توجد - 99

، سنة 4322 عمرها مصرية مومياء أقدم ألن.. سنة بألف مصر قبل ليبيا في كان التحنيط أن تثبت وهي..بطرابلس

 . 3322 عمرها الليبي الطفل ومومياء

 .الطرابلسي"  كاباون"  قائدهم بقيادة المتوحشة"  الوندال"  جحافل الليبيون هزم – 90

 . الليبي"  اخوسالقورينيكاليم"  وفهرسها بّوبها..  السكندرية في كانت الدنيا في أنشأت مكتبة أول – 93

 يطالياا وشاعر".  أوفيدو" الشهير الشاعرالروماني مثل وجمالها بليبيا تغّنوا والحديثة القديمة الحضارات شعراء – 94

 ". كامبل وتشارلزيموبوكاس وكيتس" " شكسبير"  النجليزي والشاعر".  دانتي"  الشهير

 ثري مواطن بمال التاريخ في أكاديمية أول وأنشأ".  بليبيا قورينا"  مدارس في تتلمذ"  افالطون"  الفيلسوف – 93

 .ليبي

 .الزمان من والربع القرن قرابة بعده من أسرته حكم ودام مصر حكم ليبي فرعون"  شيشنق"  – 92

 في ديالتجد للواء حامل وأول، األدب تاريخ في نقدية معركة فّجر من أول الليبي"  كاليماخوسالقوريني"  الشاعر– 99

 . وفنا علما المكتبات فهارس نظم من وأول. الشعر

                   وضبط األرض محيط قاس من أول"..  كاليماخوسالقوريني" "  تلميذ" ايراثوستنيس" الليبي – 92

 ". طروادة حرب"  وقوع وحدد مسافته

 



 

 .األجيال لىإ وسلّمته الحكمة  مشعل حمل من أول"..  أرستيوسالقوريني"  الفيلسوف ابنة"  أريني"  الليبية السيدة – 91

 ." لوكيوسأبوليوس"  لمؤلفها"  الذهبي الجحش تحولت"  رواية وهي التاريخ في رواية أول صدرت ليبيا من – 02

 ثمانية بعد على وحاصرها"  روما"  حدود إلى وصل ألوروبا اكتساحه في العظيم"   هانيباللقرطاجني"  – 09

 .الشجعان األشاوس الليبيين ومقاتليه جنوده ضلبف كيلومترات

 . سنة بخمسمائة"  كولومبس"  قبل أمريكا اكتشفوا والفينيقيون الليبيون -00

 عي يتنازل ولم روما امبراطورية حكم. وولدة أصال ليبيا كان..  الشهير المبراطور"  سببتيموسسيفيروس"  – 03

 .اتهحي طوال واستعملها الليبية الصلية لغته

 : والمعاصــــر الحديــــث

 ..الحديث العهد في واألدبية الثقافية حضارتها من بعض وهذا

 ضمن من بمصراتة الوطني المسرح وفرقة. م9199 سنة في كان ليبيا في أقيم المسرحية للفنون مهرجان أول – 9

"  السقوطو الرفض دوائر"  بمسرحيتها. .العام نفس في الجزائز في األول الوطني المهرجان افتتاح في المشاركة الفرق

 ". الزّروق الطاهر هللا عبد"  ومخرجها"  الدّناع الكريم عبد"  لكاتبها

 سنة قرطاج مهرجان يولد أن قبل بتونس"   الجّمامات"  مهرجان في بطرابلس الوطني المسرح فرقة شاركت – 0

 .خشيم مصطفى خالد واخراج خشيم فهمي علي ترجمة"  قورينا حسناء"  يمسرحيتها.. م9122

 عيد يوم بمناسبة. م9122 سنة  ديسمبر 04 يوم الليبي التلفزيون الهوني الصالحين أحمد السيد الثقافة وزير افتتح – 3

 .العربية التلفزيونات أوائل من كان وبهذا.. ليبيا استقالل

 .القاهرية"  األهرام"  صحيفة من صدورا أقدم"  الغرب طرابلس"  جريدة - 4

 .القاهرية اآلداب صحيفة من صدورا أقدم"  الثقافي األسبوع"  صحيفة – 3

"  البعث"  رقةف عرضتها.. الحديث الليبي المسرح تاريخ بداية تعتبر التي"..  فاوست الدكتور"  العالمية المسرحية – 2

 على. م9129 سنة هاعرض وأعيد. وطرابلس مصراتة مسارح علي. م9122 سنة المصراتي األهلي للنادي التابعة

 ". خشيم مصطفى خالد"  ولمخرجها"  مارلو كرستوفر"  لكاتبها، وطرابلس بنغازي مسارح

 . الفنية األعمال إلنتاج أسست أعلم ما على عربية شركة أول الليبية الفّني اإلنتاج شركة – 9

               علي، خشيم فهمي علي، الفقيه ابراهيم أحمد، الكوني ابراهيم العالميين واألدباء الكّتاب ليبيا أنجبت – 2

                    .شناف ابو منصور، الغزال هللا عبد، الفاخري خليفة، النيهوم الصادق، التليسي خليفة، المصراتي مصطفى

 .النساني الفكري وانتاجهم بمؤلفاتهم والعالمية العربية المكتبات أغنوا الذين العشرات وغيرهم

                                                   

 ..المصادر



 

 . مرات ثالث"  جينز"  كتاب إلى دخلت" ..  ليبيا"  – 1

 .وليةد مباراة في العالم في أهداف أكثر – 3. العالم في رجل أطول – 0.  العالم في حرارة درجة أعلى – 9 

 .(لتدوينه الذاكرة واسعفتني لجمعه هللا قدرني ما من والحديثة القديمة ليبيا حضارة من يسير نزر هذا)         

                                                  ************** 

 ..المصادر

 .عامة معلومات. = خشيم فيهي لعلي"  ليبية قراءات"  كتاب=  النترنيت شبكة

 

 نوافذ علمية

 ( : 91 -كوفيد)  كورونا فيروس مرض

 الشويهدي عبدالسالم مفتاح الدكتور األستاذ

   كورونا فيروسات باسم الناس بين متداول هو كما أو التاجّية الفيروسات ت عتبر 

  الفيروسات أنواع من مجموعة هي((  Coronaviruses:    باإلنجليزّية

 الفئران، ت صيب أن ي مكن لكنها ؛ للثدّيات(  Respiratory tract)   التنفسّية الممرات في رتؤث  ما عادةا  والتي الشائعة،

 لتاجّيةا بالفيروسات كورونا فيروسات تسمية سبب ويعود اإلنسان، ت صيب كما والمواشي والخيول، ، والقطط والكالب،

 .  Crown=  تاج:  باإلنجليزّية كورونا كلمة تعني حيث التاج؛ تشبه سطحّية نتوءات من تحمله ما إلى

 وهي - منها أربعة اإلنسان؛ تصيب أن يمكن التي المختلفة الفيروسات من أنواع سبعة كورونا فيروسات عائلة تضم

 الجهاز يف خطيرة لعدوى المسببين الخطيرين النوعين إلى إضافة البرد، نزلت أو الزكام عدوى تسبب -شيوعاا  األكثر

 MERS ) )   Middle East respiratory  التنفسية األوسط الشرق بمتالزمة المعروفينو والرئتين التنفسي

syndrome )  ) 

  الوخيمة الحاّدة التنفسية بالمتالزمة ي عرف ما أو والسارس

  (Severe acute respiratory syndrome )،  ّوالذي(  ووهان)  الجديد النوع كورونا فيروس وي عد             

 .اإلنسان تصيب أن يمكن التي كورونا فيروسات لقائمة مؤخراا  فتهإضا تمت

                    انتشاره بدأ حيث الجديد، كورونا فيروس وسمي الصين، في كورونا فيروس من الجديد النوع هذا ظهر

 . 0291 عام من ديسمبر شهر منتصف في

 



 

 انتشر دوق الصينية، ووهان مدينة إلى نشأتها في تعود الجديد بالفيروس األولى اإلصابة حالت أنّ  الصين أعلنت وقد

 دالجدي الفيروس انتشار لمواجهة حازمة تحسبية إجراءات الصين اتخاذ من الرغم على واسع، بشكل الوقت ذلك منذ

 . النقل وسائل جميع عبر إليها أو  منها السفر بمنع بها المحيطة المدن وبعض ووهان، مدينة بإغالق

 وناكور فيروس فمثالا .  اإلنسان إلى الحيوان من النتقال على قادرة أّنها بمعنى المنشأ؛ حيوانية كورونا تفيروسا

 انتقل ارسللس المسبب كورونا فيروس بينما اإلنسان، إلى الجمال من انتقل التنفسية األوسط الشرق لمتالزمة المسبب

 سببفت أيضاا، آخر إنسان إلى مصاب إنسان من العدوى نقل على القدرة الفيروسات هذه وامتلكت اإلنسان إلى  قطط من

 0290 عام له تفش   أول في الوفيات ومئات اإلصابات من كبير بعدد األوسط الشرق لمتالزمة المسبب كورونا فيروس

 اتخاذ تم وقد ،0223 عام في شخص 994 بوفاة السارس لعدوى المسبب كورونا فيروس تسبب بينما ،0293 عام وفي

 اإلصابة حالت. بالسارس جديدة إصابات أي تسجيل يتم لم 0293 عام فمنذ. الفيروسات هذه لحتواء عالمية إجراءات

 ووهان مدينة في والحيوانات األسماك لبيع سوق من أشخاص إلى أصلها في تعود الجديد كورونا بفيروس  األولى

 أدلة وتشير اآلن، حتى مؤكد بشكل اإلنسان إلى العدوى الانتق خالله من بدأ الذي الحيوان تحديد يتم ولم الصينية،

 قلن على القدرة أيضاا  يمتلك الجديد كورونا فيروس أنّ  إلى  األمراض مكافحة ومراكز العالمية الصحة منظمة وتقارير

 .  السريع انتشاره معدل يفسر مما آخر إنسان إلى مصاب إنسان من العدوى

 :: 91-فيدكو أو الجديد كورونا فيروس مرض

 اندلع قبل موجود أو معروف المرض هذا يكن ولم. المستجد كورونا فيروس يسببه معد مرض هو 91-كوفيد مرض

 .0291 ديسمبر  في الصينية يوهان مدينة في الجائحة

 :: 91 كورونا فيروس مرض أعراض

  لإلصابة الشائعة عراضاأل تتضمن حيث أخرى؛ إلى حالة من متفاوتة الجديد كورونا بفيروس اإلصابة أعراض

 : الجديد كورونا بفيروس

 أو واألوجاع، اآللم من المرضى بعض يعاني وقد. الجاف والسعال واإلرهاق بالحمى واإلصابة الحرارة درجة ارتفاع

  األنف، احتقان

 األفراد بعض يصاب..   تدريجياا  وتبدأ خفيفة األعراض هذه تكون ما وعادة. اإلسهال أو الحلق، ألم أو الرشح، أو

 المرض من( %22)  األشخاص معظم ويتعافى. بالمرض يشعروا أن ودون أعراض أي عليهم تظهر أن دون بالعدوى

 دة،حا تنفسية وضائقة الرئوي، اللتهاب أعراض تظهر الشديدة الحالت بعض في..       خاص عالج إلى الحاجة دون

 ديهمل الذين: مثل الخاصة الفئات بعض لدى شيوعاا  أكثر األعراض ذهه ظهور وي عدّ  ؛ بالوفاة وتنتهي الكلوي، والفشل

 الواألطف السن، وكبار  منتظم الغير السكري ومرض والرئة، القلب بأمراض والمصابين المناعي، الجهاز في ضعف

 .   الصغار



 

 من رغمال وعلى. متابعةوال. الطبية الرعاية إلى التنفس وصعوبة والسعال الحمى من يعانون الذين األشخاص ويحتاج

 الجديد كورونا بفيروس  المصابين من األكبر النسبة أنّ  إل الشديدة، العدوى وحالت الوفيات من عدد تسجيل

 خطورة لدرجة اإلحصائية التقارير وأشارت. المستشفيات من إخراجهم وتم تعافوا وقد ، حدة أقل أعراض يظهرون

 من المتبقية النسبة أما خطيرة، أو حرجة كانت الحالت من تقريباا  %91 أنّ  إلى الجديد بالفيروس العدوى حالت

 الحالت من %0 بحوالي الوفاة نسبة العالمية الصحة منظمة قّدرت وقد  معتدلة، إلى طفيفة حالتهم فكانت المصابين

 . المصابة

   الجديد كورونا بفيروس العدوى انتقال طرق

 وتنتقل.، بالفيروس المصابين اآلخرين األشخاص طريق عن 91-وفيدك مرض بعدوى األشخاص يصاب أن يمكن

 قطرات عبر المصابين األشخاص مع التصال خالل من الجديد كورونا فيروس ضمنها ومن كورونا فيروسات

 كوفر ذلك، بعد اليدين غسل دون مصاب؛ شخص مصافحة أو مالمسة. السعال. العطس:   طريق عن التنفسي الجهاز

 ناليدي غسل دون مصاب شخص من إليها وصل بفيروس ملوثة أداة أو سطح لمس كذلك.  الفم أو األنف، أو العينين،

 على زيدت بمسافة المريض الشخص عن البتعاد بمكان األهمية فمن ولذا.  الفم أو األنف، أو العينين، وفرك ذلك، بعد

 . واحد متر

  الجديد كورونا فيروس من الوقاية

 حالنصائ بإتباع منه للوقاية الوحيدة الطريقة وت عدّ  الجديد، كورونا فيروس من للوقاية لقاح ناآل حتى يوجد ل 

 خطر من الحد على ستساعد اإلرشادات آخر،هذه إلى شخص من التنفسية العدوى انتقال من للحد العامة واإلرشادات

                       .      وغيرها واألنفلونزا، الزكام،: مثل  التنفسية بالعدوى اإلصابة

 لمدة اليدين غسل:  الجديد كورونا فيروس من للوقاية األمراض مكافحة مراكز تقدمها التي واإلرشادات النصائح

 طهراتم استخدام يمكن متوفراا  والصابون الماء يكن لم وإذا منتظم، بشكل والصابون بالماء األقل على ثانية عشرين

 لتصالا تجنب. مغسولة غير بأيد   الوجه أو األنف أو  العينين فرك أو لمس تجنب. لالكحو على تحتوي التي اليدين

 نقل تجنبل التنفسي الجهاز في بعدوى اإلصابة حال في المنزل في البقاء. تنفسية بعدوى مصابين أفراد مع المباشر

 مناسب لبشك ذلك بعد منها التخلصو الورقية، بالمناديل السعال أو العطس عند والفم األنف، تغطية. لآلخرين العدوى

 .. ... الجتماعي والتباعد الصحي بالحجر اللتزام ضرورة.  

 واّتبع. ليهإ التوجه قبل الرعاية بمقدم واتصل الطبية الرعاية اطلب التنفس، وصعوبة والسعال بالحمى مصاباا  كنت إذا

 .المعلنة التوجيهات

 سلطات أو الصحية الرعاية مسئولين يقدمها التي المشورة واّتبع. 91-كوفيد مرض تطورات آخر على باستمرار اطلع

 .91-كوفيد مرض من واآلخرين نفسك حماية كيفية بشأن  المحلية الصحة

               الجديد كورونا فيروس انتقال من للوقاية  العامة الحترازية باإلجراءات العالمية الصحة منظمة توصي

           تبيع التي األسواق من أي زيارة حال في والصابون بالماء اليدين غسل ؛ ناإلنسا إلى الحيوانات من

 .استخدامها التعامل منتجات أو الحيوانات،

 



 

  الجديد كورونا فيروس عالج

 كورونا لفيروس ومؤكد محدد عالج وجود ولعدم الجديد، كورونا فيروس لعالج حالياا  متاحة عالجات أي يوجد ل

 ن،للمصابي الصحية والحالة الحيوية العالمات متابعة على للمصابين المقدمة الصحية الرعاية تصرتق،  الجديد

 :         مثل المصابين على الظاهرة األعراض لتخفيف عالجات وتقديم الفيروس، من الشفاء على ومساعدتهم

 الحرارة وخافضات المسكنات واستخدام الراحة،..    

  ؟؟؟؟؟  األخرى الزكام أو األنفلونزا أعراض أو السعال من عانيت إذا بالخوف أشعر أن يجب هل

 اإلجراءات وتتبع لآلخرين، العدوى نقل تتجنب أن بمعنى والفزع، الخوف ل الحذر تتوخى أن  ينبغي أّنه القول يمكن 

 ضيق أو بصعوبة عرتش إذا أو األعراض، حدة ازدادت إذ الطبيب تراجع بأن وي نصح أعاله، ذكرناها التي الوقائية

 مسبب نع الكشف من الطبيب يتأكد بحيث الشخصية؛ صحتك على لالطمئنان شديدة، بحمى أصبت أو التنفس، في

 .. المناسب بالشكل ويعالجك المرض

 التعامل وآليات كورونا جائحة ظل في لألطفال النفسية التربية

   النور ابو مفتاح الحميد عبد الدكتور

 أو خائهار في  سواء المجتمعات داخل اإلنساني السلوك مساندة في تسهم التي الحياتية ضرورياتال من التربية تعد

 أبرزها من و ، بها والرتقاء حياته جودة تحسن في المساهمة شأنها من عناصر عدة إلي الفرد يحتاج و شدتها،

 أركان من اسيأس ركن النفسية التربية وتعد. المتزنة والجتماعية الدينية والمرجعيات اليجابي التفكير أنماط  إكسابه

 أو ةالمدرس أو البيت في سواء المتالحقة، حياته فترات إلي مرورا ولدته منذ اإلنسان رعاية في الحديثة التربية

 النفسي ناءللب وما. اإلنسانية الشخصية وتشكيل بناء في دور لها ،التي والتربوية  الجتماعية المؤسسات وكل النادي

 يقوم البناء هذا ،وأن النفسية تركيبته في كبير حيز تشغل العاطفة ألن ذلك الطفل؛ حياة في بالغة حساسية من لسليما

: الحاجات هذه أهم ومن  اإلنساني، النمو مراحل من مرحلة كل تتطلبها التي والحاجات الرغبات معرفة علي أساسا

 إلي لمستقبلا في الطفل يتحول وقد والنعزالية والقلق بالتوتر فلالط يشعر بدونها والتي والحنان، العطف إلي الحاجة

 ما افغالب النفسي، واألمن الطمأنينة إلي الحاجة أيضا.  عدوانية عصبية شخصية إلي تحوله قد و انطوائي شخص

 الملحة تهحاج كذلك. واألزمات العوارض حدوث عند المنيع والحصن اآلمن المالذ أنهما علي والديه إلي الطفل ينظر

 إدراكه ملعد نتيجة له ومساند موجه شخص إلي والعقلي النفس نضجه بواكير منذ اإلنسان فيحتاج وضابط، موجه إلي

. منه رةخب أكثر هم من من والجتماعي النفسي واإلرشاد المساعدة يطلب فهو لذا ؛ تعترضه التي المشاكل من للكثير

 جائحةب الخاص الراهن الظرف الجيد بالشكل يستوعبون ل  األطفال أن والمربين اآلباء بعض يعتقد الصدد هذا وفي

       العتقاد وهذا ، وأزمات  أوبئة و كوارث من بهم يحيط ما يفهموا لكي الخاصة القدرات يملكون ول كورونا،

  ويةالسوال السوية النفسية حالتهم مختلف في به المحيطين بسلوك كبير بشكل يتأثر فالطفل تماما، خاطئ

 



 

 ، مدرسةلل يذهب ل بيته في محجورا نفسه فوجد حياته في حدث تغير هناك أن جيدا يعي فهو. منها والالسوية السوية

 العقلية راتهقد حسب يحدث ما ويترجم المنزل، في به المحيطين كالم إلي ويستمع بأقرانه، يلتقي ول للشارع يخرج ول

 وقد نومه أثناء هتالحق والكوابيس ، وخائفا قلقا يكون فأحيانا سلوكه في التغير حظنال وبالتالي – والنفسية والمعرفية

 ف،وإتال تكسير من المنزلي األثاث في أو أخواته مع العدواني السلوك يظهر أخري أحيانا و أرادي، ل تبول يصاحبه

 . إليه النتباه لجذب وذلك جسمه في بألم شعوره أخري وأحيانا

 الجائحة ظل في األطفال مع لسليما التعامل آليات

 منعنناي ل هذا ولكن الجوانب، مختلف في هذه مثل جائحة أو وباء مواجهة في الكافية الخبرة لدينا ليس أنه من بالرغم 

 ، لألطفال خاصة والجتماعية النفسية أثارها من التقليل في المجاورة الدول بتجارب واألخذ والتقصي البحث من

 لنفسيةا بالتربية يبدأ والذي للوالدين النفسية للخدمة العريضة الخطوط علي الوقوف يجب ومربين كمهتمين ونحن

 منازلنا، داخل البقاء من الهدف وما منازلنا، في البقاء ولماذا الجائحة، هذه وتوضيح بشرح وذلك لألطفال القويمة

 ومستوي رهمأعما تناسب التي بالطريقة و لمناسبا بالشكل للطفل تصل مفهومه بلغة  الطبيعية، حياتنا تبدلت ولماذا

 لمؤقتا الجديد وضعنا نتقبل وكيف  وعافية بصحة نكون واإلرشادات بالنصائح أخذنا إذا أننا ونطمئنه ، استيعابهم

 والهلع والفزع التهويل عن بعيدة مطمئنة وبطريقة بايجابية معهم والتعامل

 



 

 إصدارات 

قافة  الجديدة كتاب " مع األدب والفكر سبحات.. في عالم الفكر واآلداب"، لمؤلفه من إصدارات الهيئة العامة للث

أدبية لصور من األدب العربي مستخدماا األسلوب  تاألستاذ محمد التركي التاجوري تناول فيه مجموعة دراسا

ميادين أفتق المعرفة و والمنهج الذي يتفق مع المعنى الشامل لألدب والفكر وما يعاكسانه من مفاهيم واعتبارات في

 العلم ومجالت الفكر وقد حصر المؤلف الدراسة في خمسة فصول

األول حول األدب ومساره، والثاني حول األدب وأفاق الحياة، والثالث حول األدب ومؤثرته وخطواته التجديدية 

 ر العربي، والفصل الخامسواإلصالحية، والرابع حول ترجمة المعاناة األدبية والتنوع في المناهج وتوجهات الفك

 حول التجديد والحداثة في األدب العربي.

وقدم الكاتب في هذه الفسحة األدبية والفكرية عرضاا ألصالة وعمق التراث العربي بصوره تجلوه الدراسة ويثريه 

رق لى طالبحث معتبراا آفاق األدب والفكر العربيين دائما في عطاء مستمر واشعاع متواصل ووهج يدفع الهمم إ

 ومفاهيم الحياة بأبعادها المتعددة.

 هذا الكتاب في طبعته األولى الصادر عن الهيئة العامة للثقافة يعتبر إضافة ثرية في األدب والفكر للمكتبة العربية

صفحة مثبت بأسماء القوافي وبأسماء الشعراء وبأسماء األعالم وأصحاب النصوص النثرية  432يقع الكتاب في 

 بالمراجع والمصادر.وكذلك تبت 

 

 

 

 



 

 إلى قهاوأصد التبريكات وأجمل التهاني آيات بأسمى للثقافة العامة الهيئة تتقدم

 على هللا أعاده المبارك, رمضان شهر حلول بمناسبة اإلسالمية واألمة الليبي الشعب

 الحص ومنكم منا يتقبل وأن العدوان, ودفع والسالم بالخيرواألمن العزيزة بالدنا

 واليمن بالخير جميعاً والبشر المسلمين على يعيده أن وجلّ  عزّ اهلل سائلين مال,األع

 .والبركة

 بخير وانتم عام وكل

 

 


