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تحتفل »بواية إفريقيا اإلخبارية« هذه األّيام بعيد ميالدها الخامس، خمس سنوات من العمل اإلعالمي املتأين واملتطّور دوما نحو األفضل.
بدأنا يف ديسمرب من العام 2013 مبوقع إلكرتوين إخباري ومبجموعة من الكفاءات اإلعالمية الليبية والعربية، لنصل ونحن عىل أعتاب العام السادس من االنطالقة، مبرشوع 

إعالمي متكامل متعّدد املنصات والنرشيات، ومبركز الريادة يف الساحة اإلعالمّية الليبية، بحسب كل األرقام الصادرة عن املراكز املختصة.
يف هذه املسرية بسنواتها الخمس، كنا مأخوذين بهاجس الرسالة اإلعالمية الهادفة، وبإعالم متطّور مواكب لتغريات العرص والتقنية، مشدود إىل قيم املهنية واملوضوعية وتوفري 

املادة اإلعالمية )خربية وتحليلية( للقارئ الليبي والعريب، حريصني يف ذلك عىل مراعاة كل املبادئ التي يقوم عليها اإلعالم املهني النزيه.
»بوابة إفريقيا اإلخبارية« هي مرشوع إعالمي ليبي، يقوم عليه نخبة من اإلعالميني الليبيني داخل الوطن وخارجه يهدف إىل نرش الخرب الصادق والتحليل الهادف، والرأي 
الحّر، ويفتح املجال أمام الليبيني جميعا يف الداخل والخارج من اجل املساهمة يف صياغة مرشوع ليبيا الحرّة الجديدة التي تستند إىل قيم التسامح والتعايش السلمي املدين 

يف مواجهة املشاريع املتطرفة واملدمرة واملعادية لقي املواطنة وحقوق اإلنسان واملؤسسة عىل اإلقصاء والرفض والعنف.
تعتمد »بوابة إفريقيا اإلخبارية« عىل شبكة واسعة من اإلعالميني الليبيني يف جميع املدن الليبية ويف أماكن انتشار الجالية الليبية يف الخارج، وتتناول يف مختلف نرشياتها 

القضايا الليبية واإلقليمية املرتبطة مبارشة بالشأن الليبي من اجل الدفع بالنقاش السيايس واالجتامعي والفكري إىل أقىص مداه للخروج بليبيا من محنتها.
كان شعارنا طيلة خمس سنوات هو االلتزام مبعايري وأخالقيات العمل الصحفي املتعارف عليها، كافلني حق الرد للجميع ضامنني نرش الرأي والرأي املخالف بهدف تعميق 
الحوار بني الليبيني وبني املعنيني بالشأن الليبي، وساعني دوًما إىل التحري وتتبع املعلومة من مصدرها، ملتزمني، يف رصامة تامة، باإلشارة إىل املصادر األصلية يف املواضيع 
املعاد نرشها. بعد خمس سنوات من العمل، انطالقا من موقع إلكرتوين إخباري وتحلييل، ندخل عامنا السادس بشكل أكرث تطّورا عىل املستوى التقني، وأكرث ثراء وتنوعا يف 
املحتوى، ففي مطلع عامها السادس، أصبحت مؤسسة »بوابة إفريقيا اإلخبارية« تصدر مجلّة أسبوعّية تحليلية )املرصد( يصدر اليوم عددها الـ56، وصحيفة أسبوعية ليبية 

تصدر كل يوم إثنني )األسبوع الليبي( وصلت هذا األسبوع إىل عددها الثالث عرش.
التطّور  لهذه  املواكبة  العرصّية  اإلعالمّية  الخدمة  ويقّدم  املتسارعة،  التكنولوجية  التطورات  مع  للموقع مياىش  بشكل جديد  السادس  عامنا  ندخل  التقني،  املستوى  عىل 
الفيديوغراف  بني  متنوعة  مواد  يومي  بشكل  نصدر  حيث  املتعددة(  )الوسائط  بامللتمييديا  خاًصا  قساًم  أضفنا  وقد  الحديث.  اإلعالمي  االستهالك  وألمناط  التكنولوجي 

واألنفوغراف والرسوم الكاريكاتورية املستوحاة من الواقع اليومي الليبي.
تحرص »بوابة إفريقيا اإلخبارية« كذلك عىل االنفتاح عىل باقي وسائل اإلعالم الليبية والعربية والّدولية وعىل مراكز البحوث والدراسات العاملّية، يف إطار رشاكات متنوعة 
وعديدة مع كربى هذه املراكز واملنصات اإلعالمّية، كام تحرص »بوابة إفريقيا اإلخبارية« كذلك عىل توفري مواد يومية للرتجمة من مختلف الصحف واملواقع العاملّية يف ما 

يخص الشأن الليبي ومبختلف اللغات.
بعد خمس سنوات، تطل بوابة »بوابة إفريقيا اإلخبارية« عىل عامها السادس وهو يتصّدر ترتيب املؤسسات اإلعالمية الليبية حسب كل املواقع واملراكز املختصة يف التصنيف 
عىل شبكات األنرتنات، وهو ما يحّتم علينا مواصلة العمل والتطوير الّدائم للمحتوى والّشكل التقني ومواصلة تقديم املادة اإلعالمّية يف شكل مهني وملتزم بكل األخالقيات 
واملواثيق الصحفّية، والحرص الدائم عىل توفري الخرب من مصدره وتوسيع شبكات املراسلني والكتاب، مرحبني، دوما، مبساهامت كل املثقفني واألدباء واألكادمييني الليبيني إلثراء 

النقاش يف منصات الرأي وعىل أعمدة املجلة والصحيفة، بهدف الّدفع بليبيا نحو اإلستقرار وترسيخ قيم التعايش واملحبة والسالم.

االفتتاحية
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محمد بالطيب - المرصد 

إفريقيا  لـ«بوابة  اإلعالمي  المشروع  انطلق  سنوات  خمس  قبل 
تمّثل  كانت  تحليلية،  ومنصة  إخباري  إلكتروني  بموقع  اإلخبارية« 
كانت  التي  »المرصد«  منصة  وهي  المشروع  من  مهما  جزءا 
إفريقيا،  في  المسلحة  الجماعات  لدراسة  )بالتوازي(  مخصصة 
وكان العمل متوازنا بين األخبار والتحاليل بفريق عمل ضم أسماء 
الصحافّية  الكفاءات  فريق من  العربّية،  الّدول  كبيرة من مختلف 

العربّية ومن نخبة الكتاب والصحافيين العرب والليبيين.

رسالة األمل الليبي 

بوابة إفريقيا اإلخبارية ..

»بوابة إفريقيا اإلخبارية« 
أصبحت اليوم واحدة 
من أكبر المؤسسات 
اإلعالميّة في العالم 

العربي، وبكل األرقام 
هي المؤسسة

اإلعالميّة األولى في 
ليبيا، والمصدر األّول 

لألخبار في بلد
يعيش، بشكل

مؤسف، مخاضات
حرب مستنزفة.

!

يُمكن  اإلنجازات،  مراكمة  من  خمس  سنوات  بعد 
الدليل  هي  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  أّن  القول 
القاسية،  الظروف  وسط  ممكن  النجاح  أّن  على 
في بلد يعاني ويالت الحرب واالنقسام والفوضى 

وسيطرة الميليشيات وغياب األمن.
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بدأت  حين  االنطالقة،  لتلك  معايًشا  كنت 
بفريق  ألتحق  أن  قبل  المرصد،  في  ككتاب 
مهنّية  مسيرة  في  التحرير،  فريق  إلى  ثّم  المراسلين، 
كنت أتعّلم منها في كل خطوة إلى األمام، كانت مسيرًة 
مثالّية جًدا تحت إشراف رئيس تحرير مثالي جًدا متجاوٍز 
العالقات  في  الكالسيكّية  الفوقّية  التقليدية  للشكليات 
وعالية  ثقيلة  مهنية  بتجربة  تحرير  رئيس  المهنّية، 
العالم  في  اإلعالم  في  المختصين  نخبة  من  وأكاديمّي 
العربي، كان الجو مثالًيا جًدا لصحفي صغير أن يكتسب 
مهاراٍت خاصة في جو من العمل الذي يدفُع دوًما للتطّور 

وتقديم المزيد.
واحدة  اليوم  أصبحت  التي  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة   
وبكل  العربي،  العالم  اإلعالمّية في  المؤسسات  أكبر  من 
األرقام هي المؤسسة اإلعالمّية األولى في ليبيا، والمصدر 
الذي يعيش، بشكل مؤسف،  بلد  لألخبار من ذلك  األّول 
خمس  وبعد  اليوم،  أخذت  مستنزفة،  حرب  مخاضات 
متكاملة،  إعالمية  لمؤسسة  النموذجي  الشكل  سنوات، 
موقع إلكتروني، ومنصة تحاليل ودراسات، مجلة أسبوعية 
الليبي(،  )األسبوع  أسبوعية  وصحيفة  المرصد(،  )مجلة 
يقّدم  أن  يمكنه  ما  الخبرة  من  وله  متميز  عمل  بطاقم 
والمسؤول  المهني  اإلعالمي  بدوره  يقوم  وأن  المزيد، 

وسط صخب الحرب واإلشاعات والفوضى والدمار.
بعد سنوات خمس من مراكمة اإلنجازات، ُيمكن القول 
النجاح  أّن  على  الدليل  هي  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  أّن 
ويالت  يعاني  بلد  في  القاسية،  الظروف  وسط  ممكن 
الحرب واالنقسام والفوضى وسيطرة الميليشيات وغياب 

اإلخبارّية«  إفريقيا  »بوابة  تبدو  حيث  المستقبل،  أفق  تغّيم  الضباب  من  كتلة  أمام  واقف  بلٌد  األمن، 
تتوفر  حين  المجاالت  كل  في  ممكن  أفضل  ليبيا  غًدا  وأّن  النجاح،  إلمكانّية  ومثالي  جميل  كنموذج 

الكفاءة والتخطيط وإرادة العمل واإلنتاج.
وجرعة  الليبي،  للنجاح  مطلق  نموذج  هي  بل  إعالمًيا،  نجاحا  فقط  ليست  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة 
)وسط  مثالي  نموذج  هو  دوًما  والمتطّور  الناجح  المشروع  هذا  األمل،  فيه  اختنق  بلد  في  عالية  أمل 
نماذج ليبية أخرى كثيرة في كل المجاالت( إلمكانية غد أفضل لليبيا، البلد الجميل والمتنّوع والغني 

والخصب والطّيب.
البوابة  تقيمها  التي  األمل  رسالة  هناك  اإلعالم،  سلطة  من  وأقوى  اإلعالمية،  الرسالة  من  أعظم 
لهذا  الثقافّية  الخصوصيات  من  )وبالتوازي(  كذلك  ونابع  وإنساني  وتقّدمي  متفتح  ناجح  كمشروع 

البلد المميز بتركيبته االجتماعية وثقافته المغتنية بعناصر متنّوعة.
التواضع هي األكثر، ألّنها جوهر أصيل لكل من يريد أن  هناك دوافع كثيرة للغرور، ولكن دوافع 
يتقّدم، فالريادة المطلقة لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارّية« ليست سوى دافع ملٍح للتواضع وللعمل وللتطوير 
وتقنيين  وصحافيين  تحرير  إدارة  الجميع  عاتق  على  ثقيل  حمٍل  سوى  وليست  األمام،  نحو  وللتقّدم 
وقّراء.. ونحن فعال نحتاج ألراء القراء ومالحظاتهم ونقدهم ألنهم في النهاية هم المحرار والمحدد 

وهم المستهدف والغاية والهدف.
في النهاية ليس سهال أن تصل إلى التمّيز والريادة، فلقد كان األمر )عبر سنوات خمس سنوات( 
مرهًقا جًدا وصعًبا، وإن كان في نفس الوقت ممتعا ومثقال بالنشوة، ولكن األصعب أن تبقى رائدا، في 
وسط منافسة قوّية من عشرات المؤسسات اإلعالمّية األخرى، التي تزخر بالكفاءات العالية والمتميزة، 

ما يجعل ضرورة التطوير الدائم مسألة وجودّية ال مندوحة عنها.
عتبات  على  كوعد  نقّدمه  أن  يمكن  ما  والتطّور،  والريادة  واالنجاز  العمل  من  سنوات  خمس  بعد 
مرحلة أخرى، هو أن نكون نموذًجا دائًما للنجاح، ومنصًة للسالم والمحّبة ووجًها مشرًقا لليبيا الواحدة 
الموحّدة.. ليبيا القادم فجرها بإذن الله، ليبزغ بالسالم وتعود كما كانت دوًما، بلد المحّبة والتعايش 

والسلم والثقافة والتنّوع.

أعظم من الرسالة اإلعالمية، وأقوى من سلطة اإلعالم، هناك 
متفتح  ناجح  كمشروع  البوابة  تقيمها  التي  األمل  رسالة 
وتقّدمي وإنساني ونابع كذلك )وبالتوازي( من الخصوصيات 
وثقافته  االجتماعية  بتركيبته  المميز  البلد  لهذا  الثقافيّة 

المغتنية بعناصر متنّوعة.

ما  والتطّور،  والريادة  واالنجاز  العمل  من  سنوات  خمس  بعد 
يمكن أن نقّدمه كوعد على عتبات مرحلة أخرى، هو أن نكون 
مشرًقا  ووجًها  والمحبّة  للسالم  ومنصًة  للنجاح،  دائًما  نموذًجا 

لليبيا الواحدة الموحّدة.
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مـراحـل مـن التجـربـة 
سنتان في بوابة إفريقيا اإلخبارية ..

شريف الزيتوني

أولى  كانت  الذاكرة  تخن  لم  إن   2014 العام  صائفة  في 
اإلخبارية من خالل مقال حول  إفريقيا  بوابة  مساهماتي في 
أن  معتقدا  وكنت  الليبي،  الجنوب  في  الفرنسي  التدخل 
األمر مجّرد مساهمة مثل بعض المواقع التي ساهمت فيها 
عرضا. تزامنت المساهمة مع اشتغالي كمدقق للغة العربية 
ثالث  حوالي  فيها  قضيت  التي  اللندنية،  العرب  جريدة  في 
حتى  بل  اإلعالمي،  العمل  في  لتجربتي  مهمة  كانت  سنوات 
لكن  العربية،  اللغة  في  تخصصي  رغم  اللغوي  التدقيق  في 
المقال األول في بوابة إفريقيا يبقى ذا قيمة خاصة، مثله مثل 
الثورة ببعض االجتهادات  التي بدأتها قبل  المقاالت األولى 

البسيطة وفي مواقع خارجية مختلفة القيمة.

تجربة المراسل
في مؤسسة إعالمية 

هي تفصيل مهم بل 
ضروري في مسيرة أي 

صحفي يريد تطوير 
نفسه، فالصحفي

الذي لم يختبر الميدان 
تبقى تنقصه أشياء 

مهما علت قيمته.
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في  لي  ُنشر  الذي  األول  المقال 
بوابة إفريقيا كان عبارة عن دراسة 
أقدم  لكي  كثيرا  فيها  اجتهدت  مطولة 
في  سابقا  لي  تمنح  لم  نفسي  عن  صورة 
الحقيقة أن الفضل في ذلك  مواقع أخرى. 
التحرير،  أحمد نظيف مدير  للسيد  يعود 
سابقة  صداقة  عالقة  به  تربطني  الذي 
كان  أنه  لي  ويبدو  أكتب  ما  يتابع  والذي 
لي  منحت  األساس  ذلك  وعلى  عنه  راضيا 

فرصة النشر في البوابة.
إفريقيا  بوابة  في  لي  كانت  ذلك  بعد 
تاريخ  إلى  منتظمة  وغير  متفرقة  مقاالت 
رسميا  فيه  دخلت  الذي   ،2017 يونيو 
تونس  من  كمراسل  العمل  فريق  ضمن 
أشهر.   8 لحوالي  امتدت  فترة  وهي 
واطالعي  ليبيا  من  قربي  أن  المؤّكد 
النسبي على تطورات األحداث هناك كانا 
فالموقع  الدخول.  هذا  في  مساهمين 
باألساس مرّكز على الشأن الليبي ويحتاج 
الحظ  حسن  ومن  مهتمين  أشخاصا 
أن  الراسخ  يقيني  رغم  أحدهم،  كنت  أن 
الواقع على األرض في ليبيا يفاجئك دائما 
بتفصيالت تجد نفسك معها أمام مشهد 

ضبابي ومعّقد.
خالل 8 أشهر كمراسل لم أحس صراحة 
شخص  أي  يحس  مثلما  ضغط  بأي 
كنت  عمله،  في  بالتدخل  عالقة  في  آخر 
يجب  ما  حول  لوحدي  مسؤوليتي  أتحمل 
والخبر  الحدث  عن  وأبحث  به  القيام  علّي 
قّصرت  أني  يوما  أحس  ولم  مكانهما  في 
مهتمين  بأشخاص  فالتقيت  ذلك،  في 
بالملف الليبي وتتبعت الخبر من العاصمة 
تقديم  بهدف  جربة  إلى  بنقردان  إلى 
أشتغل  الذي  الموقع  بقيمة  معلومة 
بشعار  معنا  تتعامل  لم  فالمؤسسة  معه. 
وإن  منها،  جزءا  كّنا  ما  بقدر  الموظفين 
كان هناك شءي يحسب لها فهو االنسجام 
بين  الكبير  واالحترام  العمل  فريق  بين 

رؤساء التحرير وبقية الفريق الذين لم يكن التعامل معهم عموديا بل كان أفقيا مبنيا 
على االحترام التام.

في  ضروري  بل  مهم  تفصيل  هي  إعالمية  مؤسسة  في  المراسل  تجربة  أن  الحقيقة 
مسيرة أي صحفي يريد تطوير نفسه، فالصحفي الذي لم يختبر الميدان تبقى تنقصه 
العمل  تاريخهم في  إياه زمالء سابقون لهم  أفهمني  ما  أشياء مهما علت قيمته وهذا 

الميداني، وما اكتشفته حقيقة بعد ذلك.
بعد فترة عملي كمراسل كنت أمام مسار آخر مختلفا وهو مسار التحرير. في الواقع 
لم تكن تجربة جديدة، فقد كانت لي تجارب سابقة مختلفة الُمدد لكنها كانت مهمة 
وساعدتني على الدخول السريع في صلب العمل. العمل كمحرر صحفي يختلف كثيرا 
ُترسل،  ما  يصفي  من  هو  محررا  وراءك  أن  تعرف  المراسلة  في  مراسال.  تكون  أن  عن 
يترك ما هو ضروري ويعالج لك أخطاءك وحتى يوجهك أحيانا، لكن التحرير مهمة أخرى، 

مــازالــت  لميالدها  الــخــامــس  العيد  فــي 

نجاحات  تحقق  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة 

أنها  نتأكد  األرقــام  خــالل  ومــن  متتالية، 

اإللكتروني  اإلعـــالم  فــي  مهمة  مؤسسة 

الليبيين  لــدى  وتعتبر  والــعــربــي،  الليبي 

من  واضــح  وهــذا  لألخبار  رئيسيا  مرجعا 

خالل عدد متابعيها اليومي على صفحاتها 

االجتماعية.
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يأتيك تعديال وإصالحا وفي  ما  بمعالجة كل  باعتبارك مطالبا  ليست سهلة  ومسؤولية 
والفواصل،  النقاط  األمر مجهودا كبيرا حتى في مسألة  المرات يحتاج منك  الكثير من 
لكن في كل األحوال كانت وال تزال تجربة أساعد فيها بقدر ما أراه صالحا للموقع وأصلح 

نفسي أيضا وأتعلم باستمرار، وهذه في رأيي طبيعتي أي عمل.
وإضافة إلى العمل في الموقع كانت التجربة متزامنة مع اإلشراف إلى جانب األستاذ 
أحمد نظيف على مجلة تابعة لبوابة إفريقيا، تصدر إلكترونيا كل مساء خميس. في رأيي 
أن المسؤولين في البوابة اكتسبوا من الخبرة اإلعالمية ما جعلهم يفكرون في محتوى 
تحليلي يضاف إلى التعامل اليومي مع الخبر، فكان مشروع المجلة خيارا مهما. الحقيقة 
أو  السهل على صحفي  فليس من  المؤسسة،  إرهاقا في  األكثر  الجزء  كانت  المجلة  أن 
كل  تحليلي  بمقال  نفسك  تلزم  أن  تقني 
من  آخر  باعتباري  أحسه  وهذا  أسبوع 
حتى  التركيب،  نحو  المقاالت  عليه  تمر 
أحيانا  الذي  الفريق  مع  التعامل  من خالل 
ذي  موضوع  تجهيز  على  اإلجهاد  يغلبه 
أنجز  ما  أن  اعتقادي  وفي  محترمة.  قيمة 
يصلح  إفريقيا  بوابة  مجلة  في  سنة  خالل 
المهتمين  لكل  أرشيفيا  ألن يكون مركزا 
الليبي  الواقع  تناولنا  الليبي، حيث  بالشأن 
واالقتصادية  السياسية  تفصيالته  بكل 
واالجتماعية  الدينية  وحتى  واألمنية 
من  األدنى  بالقدر  نكون  أن  معه  وحاولنا 
حول  معلومة  يحتاج  من  كل  الموضوعية. 
اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  مجلة  تكون  ليبيا 
نريد  ال  يبحث.  ما  فيها  يجد  التي  ضالته 
لكن  مثالية،  أعماال  ننجز  أننا  نقول  أن 
تفتح  مادة  للقراء  نقدم  أننا  اعتقادي  في 
والمؤكد  األمور.  من  الكثير  على  أعينهم 
غير  أعماال  وقدمنا  حاالت  في  قصرنا  أن 
جيدة في حاالت وحتى انزعجنا من ضغط 
الوقت في حاالت أخرى، لكن في كل عرض 
نكتب  بما  لنفرح  مباشرة  نذهب  للمجلة 
عن  يبحثون  زمالئنا  من  كثيرا  أن  باعتبار 
لنا بذلك  شءي يجدونه عندنا ويصرحون 
لقاء وهذا بقدر ما يسعدنا بقدر  في كل 
نفسي  عن  أكثر.  مسؤوليات  يحملنا  ما 
المحتوى  المسؤول األخير عن  أنني  أعرف 
وأعرف أن أخطاءا كثيرة تجاوزتني، منها ما 
اكتشفتها الحقا ومنها ما تجاوزني سهوا، لكن هناك طمأنينة شخصية بأنني أسخر كل 

جهدي إلخراج عمل جيد.
متتالية،  نجاحات  تحقق  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  مازالت  لميالدها  الخامس  العيد  في 
والعربي،  الليبي  اإللكتروني  اإلعالم  في  مهمة  مؤسسة  أنها  نتأكد  األرقام  خالل  ومن 
وتعتبر لدى الليبيين مرجعا رئيسيا لألخبار وهذا واضح من خالل عدد متابعيها اليومي 
على صفحاتها االجتماعية، ورغم محاوالت المنافسة المحلية بقيت منذ ظهورها رائدة 
المشهد اإلعالمي الليبي وهذا إن يدل على شءي، فهو يدل عن مجهود جماعي يتضاعف 
يوما بعد يوم من مجموعة متجانسة حافظت على االحترام حتى مع زمالء غادروها نحو 
مسارات مهنية أخرى. الشءي الوحيد الواضح في بوابة إفريقيا أنه بقدر الموضوعية في 
التعامل مع األخبار والتحاليل بقدر عدم الحيادية في المسائل المحسومة. فليست هناك 
الوحيد  الشعار  حيادية مع األوطان وليست هناك حيادية مع اإلرهاب ودعاته وداعميه، 

الذي نتبناه هو الحق، أو على األقل ما نراه حقا.

بوابة  بقيت  المحلية  المنافسة  محاوالت  رغم 
المشهد  رائدة  ظهورها  منذ  اإلخبارية  إفريقيا 
شيء،  على  يدل  إن  وهذا  الليبي  اإلعالمي 
يوما  يتضاعف  جماعي  مجهود  عن  يدل  فهو 
بعد يوم من مجموعة متجانسة حافظت على 
مسارات  نحو  غادروها  زمالء  مع  حتى  االحترام 

مهنية أخرى.

إفريقيا  بوابة  في  الواضح  الوحيد  الشيء 
األخبار  مع  التعامل  في  الموضوعية  بقدر  أنه 
المسائل  في  الحيادية  عدم  بقدر  والتحاليل 
األوطان  مع  حيادية  هناك  فليست  المحسومة. 
ودعاته  ــاب  اإلره مع  حيادية  هناك  وليست 
الحق،  هو  نتبناه  الذي  الوحيد  الشعار  وداعميه، 

أو على األقل ما نراه حقا.
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عبدالباسط غبارة

أنها  الحقا  يتضح  ثم  صغيرة،  بشؤون  تتعلق  أنها  نعتقد  تحديات  إلى  ندخل  أحيانا 
قد تغير الحياة وتعيد ترتيب أولوياتنا.ولعل تجربتي مع العمل الصحفي كانت من أكثر 
التجارب روعة كونها مثلت التحدي األصعب واألكثر تأثيرا. وقد تشرفت بالعمل في »بوابة 
إفريقيا اإلخبارية«، فقد حضيت هنا بتجربة عملية ثرية وهي أن الصحافة حرفة ومهنة، 

ومادة إعالمية ، ووسيلة اتصال اجتماعية، ووظيفة، وصناعة. 

سنوات من العطاء

بوابة أفريقيا اإلخبارية.. 5
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أن  بعد   ،2015 العام  في  االخبارية«  افريقيا  »بوابة  مع  البداية  وكانت 
كواليس  على  للتعرف  برهان،  خير  فالتجربة  جدا،  مهمة  بفرصة  حظيت 
المهنية.  التجربة  التجربة لما كان لي أن أستوعب  المهنة الصحفية ولوال هذه 
مهمة  تجربة  تأكيد  بكل  ولكنها  وصحيح.  بصح  المتاعب  مهنة  هي  الصحافة 

وغنية وثرية.
ويمكن أن ألخص تجربتي مع البوابة في أربع نقاط رئيسية:

وبطريقة   – اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  أن  وببساطة  أقول  أن  يمكن  الشغف: 
لألمام  ويدفعني  باستمرار  للكتابة  بالشغف  يمّدني  مصدًرا  –باتت  أجهلها 

لتحقيق المزيد.
البوابة أشخاًصا رائعين ومتمرسين  الخبرة المكتَسبة: يضّم فريق العمل في 
نشرها.كما  قبل  حد  أقصى  إلى  المقاالت  تطوير  في  ُيسهمون  عملهم،  في 

حضيت بإرشادات وتوجيهات كان لها دور كبير في تنمية الخبرة.
سالسة العمل: بالرغم من تعقيدات المواضيع المطروحة وضغوط المنافسة 
المفروضة، فإن العمل في بوابة إفريقيا اإلخبارية، كان سلسا وبسيطا، فالتناغم 

بين فريق العمل يدفع نحو اإلبداع بدل اإلنتاج.
التنويه ُتشعرك بأن هناك أشخاًصا يأبهون  التشجيع: عبارات الشكر ورسائل 

االحترام  لك  ويكّنون  تفعله  بما  فعاًل 
والتقدير، وهو ما يمثل حافزا نحو مزيد 

من التألق واإلبداع.
القول  يمكن  المهني،  الصعيد  على 
اختطت  اإلخبارية«،  إفريقيا  »بوابة  بأن 
لنفسها خطًا واضحًا في أدائها المهني، 
بتميزها  موحداً  نسيجًا  منها  جعل 
أن  في  حقه  القارئ  وتألقها.وأعطت 
المغلوطة،  غير  المعلومة  على  يحصل 
التي  وكتاباتها  بتحليالتها  وكافأته 
الفكر  أهل  من  نخبة  بها  تشارك 

والسياسة واألدب.
اإلفريقي  بالشأن  تعنى  ولكونها 
البوابة  والليبي خصوصا، ركزت  عموما 
المسئولة،  والحرفية  المهنية  على 

خضم  فى  هامة  فترات  خالل  المعلومات  من  بالعديد  تنفرد  أن  واستطاعت 
األحداث التى تعيشها ليبيا والمنطقة.

وإضافة إلى تقديم الخدمات اإلخبارية النوعية، لم تغفل بوابة إفريقيا مشاركة 
التقارير واألخبار  العديد من  الليبي همومه ومعاناته، فقدمت والزالت  المجتمع 
الضوء  وإلقاء  الشريف،  العمل  مبادئ  وتعزيز  الفساد  قضايا  لكشف  تسعى  التي 

على معاناة المواطن الليبي وتلمس احتياجاته. 
وبعد مرور 5 سنوات على تأسيسها، إستطاعت »بوابة إفريقيا«، أن تثبت دورها 
الريادى بالنسبة للصحافة واإلعالم على المستوى الدولى واإلقليمى، خاصة وأنها 
تتمير بسرعة تناول الخبر، مما ساهم فى أن تكون منبر إعالمى متميز مشهود 
له بالكفاءة الصحفية.وهو ما جعلها تشكل إضافة نوعية للصحافة، رغم سنوات 
أثبتت موقعها بموضوعيتها  الشديدة، حيث  المنافسة  ورغم  القصيرة،  عمرها 

ومهنيتها ودقتها.
هنا تعلمت أن في اإلعالم التوجد منطقة وسطى تكون أو ال تكون ولكي تكون 
عليك أن تشتغل على نفسك بجهد أكبر الموهبة ضرورية لكنها ليست كافية، 
له.وبالنهاية  الحدود  وشغف  المعرفة  عن  دائم  وبحث  متجددة  مغامرة  اإلعالم 
شكرا لبوابة إفريقيا اإلخبارية، على هذه التجربة الرائعة التي أتمنى أن تتواصل 

وأن تكلل بمزيد من النجاح والتوفيق.

اختطت »بوابة إفريقيا اإلخبارية«  لنفسها خطًا 
نسيجًا  منها  جعل  المهني،  أدائها  في  واضحًا 
حقه  القارئ  وتألقها.وأعطت  بتميزها  موحدًا 
في أن يحصل على المعلومة غير المغلوطة، 
بها  تشارك  التي  وكتاباتها  بتحليالتها  وكافأته 

نخبة من أهل الفكر والسياسة واألدب.
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رامي التلغ

مع  فرنسا  في  جديدة  أكاديمية  تجربة  بداية  مع  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  مع  المغامرة  بداية  تزامنت 
مجال البحث في العلوم السياسية بعد إنهاء المرحلة الجامعية األولى في العاصمة تونس. هذه المحطة 
األكاديمية الجديدة  تفتح األفق دائما إلى توظيف القرب دوائر البحث العلمي في تطوير األداء المهني 
صلب البوابة مستغال تقدم مناهج البحث و التطوير. فضال عن بعض المساهمات السابقة في نشرية 
إذ  مايو  باريس في شهر  لمؤتمر  تغطية  في  كانت  البوابة  في موقع  إطاللة رسمة  أول  أنه  إال  المرصد 
كانت فعال انطالقة مشجعة جّدا في العمل الصحفي المهني حيث كانت البوابة سباقة في إستيقاء الخبر 

الحصري من قلب الحدث.

حداثة العهد و كثافة التجربة
ستة أشهر من العمل في البوابة..

ومن ناحية أخرى فتحت لي هذه التجربة الحديثة نافذة لإلطالع على تجارب إدارة االختالف 
في مناطق النزاع إضافة تأثير األزمات األمنية على المؤشرات االقتصادية و تفاصيل صراع 
األمم الكبرى للسيطرة على ليبيا. إذ مثلت حقيقة هذه المتابعة اليومية الدقيقة المشفوعة 
بمعلومات حينية من مراسلين ميدانيين متميزين إضافة فعلية في البحث العلمي خاصة 
و أن ديناميكيات و رهانات المشهد الليبي غامضة 
جعل  ما  الغربية  البحث  دوائر  في  كبير  حد  إلى 
البحثية  أعمالنا  صلب  أقدمها  التي  المعطيات 
المستقاة من عملنا في البوابة تؤخذ كمرجع علمي 

دقيق.
على  التجربة  هذه  فإن  شخصي،  المستوى  على 
رائعين  زمالء  لمعرفة  السبب  كانت  قصرها،فإنها 
من بلدان مختلفة يجمعهم هاجس إنجاح البوابة و 
فقط  تمثل  ال  فالبوابة  ألقها.  على  دائما  المحافظة 
إنساني  تفاعل  أي  من  الخاوي  للعمل  ضيق  فضاء 
نبيل بل إحدى أسباب نجاحها المتواصل متمثل في 

آلية التسيير الودية.
البوابة  أصبحت  سنوات  خمس  وبعد  اليوم 
المنصة اإلعالمية اإللكترونية األولى في ليبيا ولها 
جمهور مختلف التوجهات في مختلف أصقاع األرض.

  لم تعد البوابة مجرد موقع إخباري بسيط بل 
والتحليل  الخبر  تقدم  وإعالمية  معرفية  بوابة 
توقف  بال  توسعية  سياسة  تعتمد  والدراسات 
هي  التوسع،  عن  التوقف  »لحظة  شعار  ترفع 

بداية التراجع«.
فكّل عام و كل أسرة بوابة إفريقيا اإلخبارية بخير.
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سوزان الغيطاني

حرية الرأي وقدسية الخبر ثوابت حرصت بوابة إفريقيا اإلخبارية على صونها فتربعت على 
)الموقع  »اليكسا«  تصنيف  بحسب  الليبية  اإلخبارية  المواقع  بين  األول  بالمركز  التتويج  عرش 

المختص بإحصاءات ترتيب مواقع االنترنت(.
الكلمة لتبثكم رسائل إعالمية  اليوم توقد بوابتكم شمعتها السادسة حاملة مشعل صدق 
مفادها »تنفسوا بوابتكم ودعوها متنفسكم«. مصادر أألخبار ببوابة إفريقيا اإلخبارية آثرت إال 
أن تحتفل معها بعيدها السادس فعبرت بكلماتها عما تمثله لها كرافد لألخبار ونافذة تطل 

منها على ليبيا والليبيين. 

بوابة إفريقيا تسبر آراء كوكبة 
من المثقفين وصناع القرار 

في عيدها الخامس..
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بوابة  يتابع  انه  السعيدي  علي  النواب  مجلس  عضو  وأكد 
كان  أنه  مبينا  األخبار  آخر  لمعرفة  يوميا  اإلخبارية  إفريقيا 
والزال أحد مصادر األخبار في البوابة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق 
أن  التركاوي  الله  خير  النواب  مجلس  عضو  رأى  جانبه  من  والسداد، 
بوابة إفريقيا االخبارية تهتم بعرض األخبار اإلنسانية بأسلوب يتسم 
الموضوعات  مختلف  بطرح  تهتم  كما  العولمة  ثقافة  لتالءم  بالحداثة 

في كل نواحي الحياة بأسلوب رائع. 
تجربته  خالل  من  انه  كرموس  عادل  الدولة  مجلس  عضو  وأوضح 
الخبر  أنها تتسم بالصدق والدقة في نقل  البوابة تأكد  البسيطة مع 
تغطية  في  السرعة  على  تحرص  أنها  إلى  كرموس  وأشار  والحيادية، 
المعنية معربا عن تمنياته  التواصل مع األطراف  الليبية عبر  األحداث 

لها بمزيد من العطاء والتفوق.
كما رأى مقرر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان احمد حمزة إن بوابة 
إفريقيا اإلخبارية موقع مستقل متميز ومهني جدا، مضيفا نشد على 
أيديكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد في مسيرتكم اإلعالمية 

المتميزة األكثر احترافية.
إفريقيا  بوابة  أن  »أعتقد  دبرز  بالقاسم  الدولة  مجلس  عضو  وقال   
مؤكدا  هي  كما  الحقائق  ونشر  إيصال  في  إيجابا  أسهمت  اإلخبارية 
أنها أدت دورا مميز على الساحة اإلخبارية الليبية. وأضاف دبرز أتوقع 
حيث  من  النهج  نفس  على  استمرت  ما  إذا  للبوابة  واعدا  مستقبال 
الذي  والتحديث  التطوير  وبالتأكيد  والمصداقية  واألمانة  الشفافية 
يواكب متطلبات التوسع أكثر واالنتشار أكثر وختم بالقول »تمنيات لكم 

بالتوفيق والسداد«. 
من جانبه أكد المسؤول اإلعالمي بالمؤسسة الوطنية للنفط وليد 
اإلخبارية  المواقع  أكثر  من  تعد  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  أن  البكوش 
الليبية احترافية وموضوعية كما أن الفريق العامل بها يتسم بالمهنية. 
من  المزيد  لكم  متمنيا  الخامس  العيد  لكم  أبارك  البكوش:  وأضاف 

التألق واإلبداع وأتمنى أن أرى البوابة في أعلى المراتب. 
صالح  الجيش  في  مشاة  األبرق  األولى  السرية  آمر  معاون  ووصف 
والمصداقية  والخبر  الحدث  بأنها  اإلخبارية  إفريقيا  بوابه  بوطبنجات 
لرسائل  تمرير  أو  تلفيق  دون  المصدر  من  الخبر  تتحرى  أنها  مؤكدا 
بين السطور. وأردف بوطبنجات: من خالل تواصلي مع البوابة لمست 
منتشرة  أنها  كما  العالية  والحرفية  والمثابرة  الجدية  عناصرها  من 
الصحف  عليها  تعتمد  حيث  لألخبار  مهم  مصدر  وهي  واسع  بشكل 
ووكاالت األنباء في نقل األخبار. وختم بوطبنجات بالقول إن الكادر الذي 

يعمل بالبوابة متفاني في عمله مضيفا »وفقكم الله وسدد خطاكم«. 
كما أكد عضو مجلس النواب المتنحي محمد العباني أن بوابة إفريقيا 
اإلخبارية أحد المنابر اإلعالمية المتميزة في إيصال المعلومة والخبر 
وكشف  الحقيقة  وإجالء  األحداث  بمجريات  العربي  المواطن  وإحاطة 
الغموض بمنهجية موضوعية ومصداقية منقطعة النظير األمر الذي 
جعلها تحقق نجاحات باهرة، طيلة الخمس سنوات الماضية، معربا عن 

تمنياته لها تحقيق مزيدا من النجاحات. 
والتثقيف  للتوعية  ليبيا  ارتقاء  منتدى  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد 
حقيقته  على  الخبر  لنشر  دائما  تسعى  البوابة  أن  الفرجاني  أحمد 
دون حذف أو إضافة كما تسعى للحفاظ على مصداقيتها في نشر 
سياسية  كانت  سواء  نعرات  أو  توجهات  أي  عن  بعيدا  اليقين  الخبر 
أو عرقية أو قبلية. وأعرب الفرجاني عن أمنياته للبوابة بالتوفيق في 
نشر الحقائق ونشر ثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات وإيصال 

الحقيقة للمتلقي كما هي.

الدكتور محمد العباني

عادل كرموس

علي السعيدي

احمد حمزة

الفرجاني
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الحبيب االسود

قبل خمس سنوات ، كان لي شرف المشاركة في التأسيس لهذا الموقع االخباري المهم ، الذي تحول 
الواقع بمختلف تجلياته  ، وفي دراسة  الخبر والتعليق عليه  الى منصة حقيقية للحرفية والنزاهة في نقل 
ويديرها  عليها  يشرف  تحليلية  برؤية  الوقائع  وتغطية   ، والثقافية  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية 

خبراء متخصصون.

الحلـم الـذي تحقـق
»بوابة افريقيا االخبارية« 

المشروع قبل  الى  الزياني لإلنضمام  الكريم  الدكتور عبد  ، عندما دعاني  البدايات  أذكر   
بوابة   « ظهور  قبل  التأسيس  في  قضيناها  عدة  وأسابيع  أشهر  من  ذلك  يعنيه  بما  إنطالقه 
البوابة  تكون  أن  المفروض  من  كان  وقد   ، والمتصفحين  القراء  لعموم   » اإلخبارية  افريقيا 
متخصصة في الشأن اإلفريقي بصفة عامة ، وهو ما سارت عليه الحقا مع التركيز على الشأن 

الليبي 
وكان أهم ما أرتكزت عليه البدايات ، هو وضع الرؤية من قبل الدكتور الزياني ، األكاديمي 
المتخصص في هذا المجال وصاحب الدراية الواسعة في اإلعالم األلكتروني ، الى جانب أنه 
بناء  وعلى   ، النجاح  تحقيق  على  باإلصرار  تتميز  والتي   ، المهاجرة  الليبية  الكفاءات  أبرز  أحد 
والقاّري  العربي  القومي  المستوى  أو على  الليبي  الوطني  المستوى  تجربة مشّرفة سواء على 

االفريقي 
لقد كانت بوابة افريقيا االخبارية حلما جميال يراود مخيلة الدكتور الزياني ، ثم خطة على 
ورق ، فمشروعا ناجزا على اإلنترنت ، وخالل خمس سنوات ، أفلحت » بوابة افريقيا االخبارية « في 
أن تتحول الى مرجع معتمد لدى كبريات وكاالت األنباء وقنوات اإلذاعة والتلفزيون والصحف 
المسؤولية  حجم  من  زاد  ما  وهو   ، واألجنبية  العربية  والدراسات  البحوث  ومراكز   ، والمجالت 
الملقاة على كاهل فريقها العامل الذي يتكون من عشرات الصحفيين والكتاب من جنسيات 
عربية مختلفة ، والذي ال يكف عن البحث عن األفضل واألكمل واألجمل في إطار السعي الى 
تحقيق المزيد من النجاحات دون إثارة ، أو تالعب بعواطف وعقول الجمهور المتلقي ، أو مساس 

بإخالقيات المهنة ، وبحياء االسرة الليبية والعربية 
على  المتنافسة  األكبري  المواقع  كأغلب  المجانية  اإلثارة  على  اإلعتماد  باإلمكان  كان  لقد 
جلب أكبر عدد من المتصفحين ، ولكن اإلتفاق كان واضحا من األول أن نيل اإلحترام أفضل 
من النجاح الحيني المشتبه في شرعيته ، وأذكر أن الدكتور الزياني أكد لي ذات مرة أن قناعاته 
باإلخالقيات  العمل  األولى تحّتم عليه  وإعتنقها منذ سنوات شبابه  التي تربى عليها  وثوابته 
التي تفرضها مهنة الصحافة على أصحابها ، وأنه كأستاذ يدّرس في واحدة من أهم الجامعات 
المحّكمة  المجالت  أبرز  في  ودراساته  بحوثه  ينشر  أكاديمي  وكباحث   ، العربي  الصعيد  على 
دوليا ، ال يستطيع أن يحيد على مبادئه األكاديمية والمعرفية واإلجتماعية ، وهو ما يتبّين من 
الخط التحريري المعتمد في بوابة افريقيا اإلخبارية ، التي وكما قلت سابقا باتت إحدى أهم 

المراجع في مجالها 
ومع   ، الموحدة  الواحد  ليبيا  مع  تكون  أن  تأسيسها  منذ  البوابة  إختارت  لقد 

فتحت البوابة فضاءها الواسع 
ــرؤى  والـ األقـــالم  لمختلف 
اإللتزام  شريطة   ، والتوجهات 
والتخلّي   ، الليبيين  يوّحد  بما 
عّما يفرقهم ، كما إستقطبت 
باحثين كبارا في مجاالت عدة، 
على  الحرب  رأسها  وعلى 

اإلرهاب.
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مؤسسات الدولة ، ومع سيادة الوطن ، ومع قيم العدل والحق والمساواة ، وأن تكون صوتا لمن 
ال صوت له ، وأن ال تفّرق بين ليبي وآخر إال بقدر وطنيته وصدقيته ونزاهته ، فهي ضد تقسيم 
ليبيا الى شرق وغرب وجنوب ، والى ثوار وأزالم ، كما أنها وقفت بقوة ضد اإلرهاب والتطرف 
، وضد الظالميين بكل أصنافهم وتفرعاتهم ، وضد المتاجرين بالدين ، والقطط السمان ، 
والمتالعبين بأمن وثروة ووحدة الليبيين ، وضد التدخالت الخارجية في الشأن الليبي ، وخاصة 
تلك التي تسعى لفرض مشروعات قروسطية على شعب متطلع للمستقبل ، مؤمن بالحياة ، 

راغب في طي صفحات الماضي ، وتشكيل مالمح غده بالكثير من األمل والتفاؤل 
والتوجهات  والرؤى  األقالم  لمختلف  الواسع  فضاءها  البوابة  فتحت   ، السياق  هذا  وفي 
كبارا  باحثين  إستقطبت  كما   ، يفرقهم  عّما  والتخّلي   ، الليبيين  يوّحد  بما  اإللتزام  شريطة   ،
والبحث في   ، الجيوسياسية  والتحليالت   ، اإلرهاب  الحرب على  رأسها  ، وعلى  في مجاالت عدة 
العالقات الدولية ذات الصلة ، وبادرت بإعداد ونشر » المرصد « الذي تم تخصيص كل عدد 
من أعداده ألحد الملفات الحارقة المتعلقة بليبيا كاإلقتصاد والمالية والمرأة والصحة واالعالم 
والميلشيات  والجيش  واألمن  الخارجية  والعالقات  واألثار  والتراث  والثقافة  والقضاء  والطفولة 

والخدمات والهجرة غير الشرعية والدستور واألقليات وغيرها 
وإنطالقا من تلك الرؤية ، تحول »المرصد« الى نافذة أساسية لوسائل اإلعالم ومراكز البحث 
األكاديمي عربيا ودوليا ، وبات منطلقا لدراسة الوضع الليبي وقراءته ، نظرا لجدية ما يتضمنه 
من مواضيع يتم تشريحها على أيدي متخصصين من داخل ليبيا وخارجها ، وكذلك للحيادية 

التي يعتمدها في معالجته للملفات المهمة ، 
مرأة  لتكون   » آف  البي دي   « آلية  عبر   » العربي  األسبوع   « بنشر صحيفة  البوابة  بادرت  كما 
الليبي خالل أسبوع ، في تجربة صحفية جديدة توفر للقاريء الفائدة ومتعة التصفح  للواقع 
معا ، على أن تجد هذه الصحيفة طريقها الى النشر والطباعة 

الورقية عندما تتوفر الظروف المالئمة لذلك 
والواقع أن طموحات » بوابة افريقيا االخبارية « ليس لها حد 
، خصوصا وأنها إختارت لنفسها أن تكون مثابة لإلعالم الليبي 
المرجو ، وأن تكون مؤسسة ذات أعمدة صلبة ، بروح العصر 
، وتصورات المستقبل ، وبإلتزام حقيقي تجاه الضمير المهني 
ال  خيار  في   ، واألمة  الوطن  نحو  وبعد  قبل  رمن  القاريء  ونحو 
محيد عنه ، مثلما سمعت في أكثر من مناسبة من مؤسسها 

ورئيس تحريرها الدكتور عبد الكريم الزياني 
 ، ، وفي دول عدة  ليبيا  الصدارة داخل  االخبارية  افريقيا  بوابة  ، تحتل  لله  والحمد   ، واليوم 
تتورط في  أن  وتحافظ على مصداقيتها دون   ، األكبر من متصفحيها  الجانب  بثقة  وتحظى 
تلميع صورة أحد ، أو في اإلستفادة من المال الفاسد ، أو في اإلنحياز الى طرف ليبي أو إقليمي 
دون  آخر ، أو في التالعب بعقول الناس ضمن تلك الحمالت الممنهجة التي نراها بين الحين 
واألخر ، وإنما تواصل إنطالقها األول من ذات القيم والمباديء الوطنية التي تؤمن بليبيا الحرة 
المستقلة القوية الشامخة الوفية لتاريخها ، والمؤثرة في جغرافيتها ، والمتأصلة في هويتها 
المشرق  ويعطيها وجهها  يثريها  الذي  والحضاري  الثقافي  تنوعها  وفي   ، اإلسالمية  العربية 

النبيل 
وستستمر البوابة على هذا المنهج ، ديدنها الدفاع عن كل من يشعل شمعة بدل أن يلعن  
ظالم األزمة ، والوقوف الى جانب كل حق ضائع من النازحين والمهجرين واألسرى والشهداء 
والمنتهكة  أموالهم  والمسروقة  حقوقهم  والمنهوبة  والُمحاصرين  والمفّقرين  والمحرومين 
أعراضهم والمسلوبة أحالمهم والمهدورة دماؤهم والمجهولة قبورهم والمطموسة آثارهم 
والمهددة حياتهم وغيرهم، والدعوة الى مصالحة وطنية ال يستثنى منها إال المجرمون من 
باعة األوطان وناهبي ثرواتها ، والعمل على إحتضان كل صوت حّر شريف ، وكل فكرة تدفع 

بالبالد الى مستقبل أفضل ، وكل قضية عادلة من قضايا ليبيا المتشعبة ، 
فكل الشكر والتقدير لمن أّسس ووضع اللبنة األولى لهذا المشروع ، ولمن أشرف وساعد 
وعمل بإخالص ، ولمن إنتمى بشرف الى أسرة البوابة ، ولمن حافظ على وفائها لها من القراء 
والمتصفحين والمتابعين والناصحين ، وللناشطين على مواقع التواصل اإلجتماعي ، وألصحاب 
النقد النزيه الذي يدفع بنا الى األمام ، وشكرا لكل األقالم التي شاركت في التأسيس ، سواء 

واصلت أو غادرت ، ولمن ال يزال على العهد مستمرا ، إن العهد كان موثوقا

المنهج،  هذا  على  البوابة  ستستمر 
يشعل  من  كل  عن  الدفاع  ديدنها 

شمعة بدل أن يلعن  ظالم األزمة.
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 الجفرة - بوابة افريقيا االخبارية

قال األديب والكاتب عبدالله احمد زاقوب إن بوابة إفريقيا اآلن متصدرة الوكاالت والهيئات اإلخبارية 
لكن في المجمل العام »أتمنى أن تقوم بتواصل كبير مع وكاالت األنباء، وآمل بأن يقوم العاملون بتوسيع 
افريقيا مصدرا  بوابة  تكون  أن  بمعنى  التلفزيونية،  والمحطات  الوكاالت  مع  يتواصلوا  أن  أو  المشاركة 
اخباريا أو أن تزيد من عدد مراسليها، في عالقة بمتابعة المواقع الهامة مثل المجلس الرئاسي ومجلس 

النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمواقع اإلخبارية الكبيرة أو المنظومات الكبيرة«.

المثقفون واألدباء يهنئون بوابة 
إفريقيا اإلخبارية في عيدها الخامس
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يبقى  ال  مثال  الثقافي  بالوسط  يتعلق  فيما  وأضاف   
توجد  ألنه  المعروفة  االسماء  في  محدودا  شغلهم 
المناشط،  أو  المواقع  خالل  من  اآلن  جدا  كبيرة  مواهب 
قدرتها  أثبتت  التي  الجديدة  المواهب  على  فالتركيز 
المجتمع  مؤسسات  عبر  سواء  والحضور  التواجد  على 
خالل  من  أو  الموجودة  الشبابية  المنظومات  أو  المدني 
اإلعالم  أن  »صحيح  ايضا  وقال  األدبية.  لبرامجها  نشرها 
في الظرف الحالي االنتقالي، متأثر بالجانب السياسي على 
تعبر  االن  جدا  كبيرة  شريحة  توجد  أيضا  لكن  المطلق 
عن ارائها سواء السياسية و الثقافية في الرواية او القصة 

والشعر.
المحامي   ، اسماعيل  نوفل  بشير  الحقوقي  الناشط   
البوابة  إن  قال  الجفرة  بجامعة  القانون  بكلية  واألستاذ 
يوجد  لكن  وأخبارها  مراسالتها  في  جيد  بتنوع  تتميز 
من  تؤخذ  أحيانا  الخبر..  نقل  آلية  في  القصور  بعض 
ذات  او  المصداقية  عنها  تغيب  او  جدية  غير  مصادر 
توجهات معينة تؤثر على مصداقية الموقع، غير انه من 
محاولة  هناك  بأن  أشعر  عليها  البسيط  اطالعي  خالل 
هذا  تنقص  األحيان  بعض  في  لكن  الخبر  عن  البحث 
ألنه  االستعجالية،  المعلومة  لنقل  نتيجة  الوسيلة  البحث 
احيانا يتم نقل المعلومة من غير مصادرها الصحيحة او 

االصلية.
عزالدين  المستقل  والسياسي  اإلعالمي  الناشط   
حذيفة قال إن بوابة إفريقيا من المواقع االخبارية المهمة 
في ليبيا وهي مصدر لألخبار وكثيرا من نلجأ اليها عند تغطية االحداث في ليبيا، 
والمناشط المختلفة فيها تنوع ونتمنى ان يكون تنوع اخر لتغطية االخبار الثقافية 
ان  تحاول  فعال  انها  ارى  الليبي  السياسي  للشأن  بالنسبة  اما  والرياضية  والعلمية 
تكون منطقية وان تكون في مسافة من جميع االطراف .. ونتمنى لها المزيد من 

المصداقية والتوفيق.
صراحة  بكل  قال   ، بالجفرة   218 قناة  مراسل  الهوني،  الدبري  عبدالله  اإلعالمي 
وشفافية إن البوابة من المصادر الموثوقة بشكل كبير على االقل في منطقتنا، وهي 
دائما تستقي االخبار ونراها بمراسلها سباقة لمتابعة كل االخبار بمختلف توجهاتها 
وأنواعها ، عسكرية ، اقتصادية ، اجتماعية ، رياضية ، وهي تعد من المصادر االولى 
لسماع أي خبر كان في مختلف المجاالت، وهي دائما ملتزمة بالحيادية والمصداقية 
واعتقد بأنها فعال على مسافة واحدة من كل األطراف السياسية او االحزاب. وهي من 
المصادر الرائعة وحتى تقنيا تقدم في األخبار بشكل سلس ومبسط يصل لكل شرائح 

المجتمع، ونتمنى لكل الزمالء في هذا المصدر الصحفي واإلعالمي كل التوفيق.
واإلصالح  للشفافية  الحقوقية  المنظمة  رئيسة  الحوينط،  مريم  المحامية 
بوابة  موقع  إن  قالت  بالجفرة،  والشراكة 
افريقيا من المواقع الذي يتابع بشكل منتظم 
هذا  »ونعتبر  المدني  المجتمع  نشاطات  في 
عليه  العمل  يتم  بما  مشيدة  متميزا«  المواقع 
في الجفرة من خالل المراسل الميداني حيث 
الناجح هو من يسعى وراء  تعتبر أن اإلعالمي 
نتمنى  عام  وبشكل  العكس،  وليس  الخبر 
ليبيا  مناشط  لكل  متنوعا  الموقع  يكون  أن 
على  المناطق  كل  في  لها  مراسلين  وتواجد 

غرار مراسلها في الجفرة بهذا التميز.

ستست  ــوب:  زاق احمد  عبداهلل  الكاتب 
بوابة  إن  ــوب  زاق احمد  عبداهلل  الكاتب 
والهيئات  الوكاالت  متصدرة  اآلن  إفريقيا 

اإلخبارية 
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همسة يونس - بوابة افريقيا اإلخبارية

المهنة  جمعته  فريق  جهود  فيه  تظافرت  طموح،  كمشروع  البداية  كانت  أعوام  خمسة  قبل 
ووحدة القضية، ولم يكن الرهان إال على المصداقية والمهنية والثقة في القارئ الذي كان هو 
أفريقيا  »بوابة  وضعت  بخطوة«،  يبدأ  ميل  األلف  »طريق  بأن  يقولون  وكما  والهدف.  الموضوع 
إطار  في  وعملت  أولوياتها،  رأس  على  وتحدياته  الوطن  قضايا  األولى  خطواتها  منذ  اإلخبارية«، 
المجاالت  الضوء على شتى  البالد وتسليط  المصالحة في  الوطنية على تعزيز قيم  مسؤولياتها 
الرأي  تنوير  على  تعمل  وندوات،  وتحقيقات  وتقارير  أخبارا  تناولها  عبر  وذلك  القضايا،  ومختلف 

العام لإلسهام بدورها كسلطة رابعة في جمع شمل الوطن.

»بوابة إفريقيا اإلخبارية« 
تطفئ شمعتها الخامسة 
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لتضع  الخامسة،  شمعتها  اإلخبارية«،  أفريقيا  »بوابة  تطفئ 
والعطاء  الجهد  من  سنوات  خمس  حصيلة  متابعيها  أيدي  بين 
إال  الرغم من قصر مدة تجربتنا  الدؤوب، وعلى  والعمل  واإلنجاز 
أن مؤسستنا، خطت خطوات عمالقة في مجال اإلعالم والصحافة، 
لتقييم  »وفقا  ليبيا  في  مشاهدة  األكثر  المواقع  قائمة  لتتصدر 
اإلخبارية  المواقع  ضمن  بصمتها  وتترك  المتخصصة«،  المواقع 
الكبرى. شعارنا »نحو فهم أفضل ألفريقيا« وإذا كان قانون الحياة، 
هو البقاء لألقوى، فقانون الصحافة هو البقاء لألفضل واألصدق 
فاألهم من  إنجازه،  تم  ما  تتوقف عند  أال  فاالنتصار هو  واألجدر، 
ذلك هو أن تمتلك الرؤية والخطة لتحدد طريقك نحو المستقبل، 
ولذلك عمدت بوابة أفريقيا منذ انطالقتها األولى على أن ترفع 
رؤيتها  عن  وتكشف  ألفريقيا«،  أفضل  فهم  »نحو  عاليا  شعارها 
إلى  يرمي  بلورة وعي وطني هادف  إلى  األول  المقام  في  الهادفة 
منابر  قيام  بأهمية  منها  وعيا  ومسؤول،  متقدم  مجتمع  صياغة 
مبدأ  وتعميق  الحريات  مناخ  تعزيز  في  تسهم  جديدة  إعالمية 
المعرفة  وإتاحة  المعلومة  إلى  الوصول  في  والحق  التعبير  حرية 

بشكل مفتوح للجميع.
العمل  ضرورة  أدركنا  األخيرة  السنوات  وخالل  األبرز  المحطات 
الهائلة  التكنولوجية  التطورات  لمواكبة  عملنا  تطوير  على 
والتنافس اإلعالمي في عصر تبادل المعلومات التكنولوجي، فها 
هي بوابة أفريقيا اإلخبارية اليوم، تبث أخبارها وموادها الصحفية 
إلكتروني متميز سهل االستخدام، كما تستخدم آخر  عبر موقع 
للجمهور  اإلخبارية  خدماتها  إيصال  لضمان  الحديثة  التقنيات 
من  المتعددة  الوسائط  استخدام  على  تعمل  كما  المستهدف، 
فالش وصور ومواقع وحسابات على اليوتيوب، الفيس بوك، تويتر، 
التي نفتخر بها في عامنا  التليجرام وغيرها. ومن أهم االنجازات 
 ))Multimedia الملتيميديا  قسم  تدشين  هو  الخامس، 
الكاريكاتير،  يضم  والذي  المتعددة،  الوسائط  تكنولوجيا  أو 
خالل  انجازاتنا  أهم  من  كان  كما  والفيديوجراف.  واألنفوجراف، 
الليبي،  واألسبوع  المرصد،  صحيفتي  تدشين  الخامس،  العام 
أفريقيا  بوابة  دخول  ومع  ليبيا.  في  المطبوعة  الصحافة  لمواكبة 
كما  ستكون  بأنها  لجمهورها  تؤكد  السادس،  عامها  اإلخبارية 
عاهدتكم ملتزمة الحيادية والموضوعية والجرأة في طرح جميع 
القضايا، متخذة من القارئ الحكم والقاضي، ولن تغلق بابها ألي 
رأي أو وجهة نظر على حساب الطرف األخر، وستكون منبرا لكل 

صاحب قضية وحق. 
المهنة  وزمالء  ودولية  وفنية  واقتصادية  سياسية  شخصيات 

يهنئون بوابة أفريقيا اإلخبارية بعيدها الخامس«
- رئيس المجلس األعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي بوسبيحه، 
إعجابي  »أسجل  قائال  المناسبة  اإلخبارية بهذه  أفريقيا  بوابة  هنأ 
وامتناني لبوابة أفريقيا اإلخبارية، ألنها واكبت كثيرا من األحداث 
تصريحات  من  ندلي  ما  ونقلت  خاصة،  أهمية  وأعطتها  بفزان، 
بكل صدق وحيادية ودون أي تحريف وقل ما نجد ذلك اليوم في 
لها  ونتمنى  عليها  القائمين  كل  نحيي  األخرى،  اإلعالم  وسائل 
مزيدا من الشهرة والتقدم والرقي خدمة لقضايا الوطن واألمة«. 
سابقا،  العام  الشعب  بمؤتمر  الخارجية  الشؤون  أمين  هنأ   -
الخامس  بعيدها  اإلخبارية  أفريقيا  بوابة  الشحومي،  سليمان 
أفريقيا  بوابة  انطالقة  على  أعوام  خمسة  مرور  »بمناسبة  قائال 
إدارة  للسادة  والتبريكات  بالتهنئة  أتقدم  أن  يسرني  اإلخبارية، 

سليمان الشحومي
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الوكالة وكل العاملين بها على ما قدموه من جهد كبير لتغطية 
األخبار المهمة سياسية كانت أو ثقافية أو اقتصادية، إن النجاحات 
الكبيرة التي حققتها الوكالة في هذه المدة القصيرة، تؤكد على حرص 
أجدد  الوكالة..  لشباب  المهنية  والقدرات  المتميز  لألداء  العاملين  كل 
التهنئة ومزيدا من الجهد والعطاء خدمة لدور الوكالة في ترسيخ اإلعالم 

المهني الصادق، ونقل األخبار واألحداث للعالم أجمع«. 
- كما أعرب رئيس المجلس األعلى لقبائل ورشفانة الدكتور المبروك 
بوعمّيد، عن تهاني لـ »بوابة أفريقيا اإلخبارية«، قائال »بمرور العام الخامسة 
على انطالق بوابة أفريقيا ليبيا والتي إن شالله ستعود وتبقى بوابة أفريقيا 
والعالم، بوابة إفريقيا بأطقمها هي بوابة الحقيقة والحق وبهذه المناسبة 
نتقدم بالشكر والتقدير لكل قلم وصوت يعلو فوق أبواق الكذب والزيف 
أفريقيا من جديد، نسأل  ليصدع صوت  ليبيا  تدمير  في  التي ساهمت 

الله أن يوفقكم في نقل الحقيقة وقول الحق وكشف الزيف والتضليل«. 
تهنئته  لنا  أرسلنا  الحضيري،  عثمان  النفطي  القانوني  الخبير   -
اإلخبارية  أفريقيا  ببوابة  »اإلخوة  ليقول  المتحدة،  المملكة  لندن/  من 
بتواضع  وساهمت  نشأتها...  منذ  بمتابعتها  تشرفت  المحترمين، 
ببعض المقاالت واآلراء القانونية التي تهم الشأن الليبي... أحث الجميع 
على متابعتها، لمصداقيتها... ومتابعتها للحدث في حينه، ناهيك على 
التي  واألمنية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  القيمة  المساهمات 
ي ذكراها 

ِ

الفكرية في كافة المستويات... وف سترفع من ثقافة المواطن 
اإلبداع  بروح  واستمروا  التحايا...  عظيم  أهديكم  النطالقتها  الخامسة 

والتألق«. 
أفريقيا  بوابة  المصراتي،  هالة  الليبية  اإلعالمية  أيضا  هنأت  كما   -
أفريقيا  بوابة  أصبحت  قصير  زمن  »في  قائلة  المناسبة  بهذه  اإلخبارية 

اإلخبارية األفضل، ولها متابعة، واسم بين الصحف المحلية والعربية«. 
عبدالله  حسن  الليبي  األعمال  رجل  مصراتة  من  الناشط  علق  فيما   -
وقت  في  الخبر  وتنقل  ممتازة  متابعتها  في  كانت  »البوابة  قائال  شابه، 
لها  نتمنى  وانشغاله  المواطن  هموم  وتابعت  للوطن،  انحازت  حدوثه، 

االستمرار في التميز«. 
- الكاتب الصحفي عبدالحكيم معتوق قال في تلك المناسبة، »انطلقت 
بوابة أفريقيا كمصدر مباشر للخبر والحدث المحلي والعربي واإلقليمي 
للقارئ  الصورة  تقرب  أن  .. وحاولت  تحيز  .. حيث رصدت دون  والدولي 
تعدد  ظل  في  مهنيتها  على  القائمين  من  حرصا   .. لبس  أو  لغط  دون 
الوسائل وتنافسها .. وكذلك الحفاظ على حياديتها على الرغم من حاالت 
االستقطاب واالستطفاف العديدة ولخلفيات كثيرة .. وسرعان ما تحولت 
اآلراء  تلك  حتى  صادرت  أن  يلحظ  لم  حيث  اآلخر  والرأي  للرأي  منبر  إلى 
المتطرفة حرصا منها على خلق نوع من التوازن الذي ساهم بشكل كبير 
والغلو  الشطط  لتفريغ  والمصقول  المهذب  الوعي  من  نوع  تشكل  في 
بغية أحداث نوع من المقاربة الذهنية والفكرية على خلفية ثقافية وليس 
لناحية التزمت والتشدد والتشبث بالرأي .. لجهة تحمل مسؤولية كل ذا 
وجهة نظر لرأيه أو موقفه .. كما أنها إي )بوابة أفريقيا اإلخبارية( أتاحت 
مساحات للنقاش والحوار في منافسة موضوعية لمحاججات منطقية لما 
يجري في ليبيا وانعكاساته على دول الجوار واإلقليم والعالم .. فكل تلك 
العوامل مجتمعة تقتضي المزيد من بدل الجهد والتنوع من أجل إيصال 
هذا  خضم  في  والبناءة  الهادفة  اإلعالمية  والرسالة   .. المجردة  الفكرة 
مجموعة  أو  فرد  لصالح  الحقائق  وقلب  والتوظيف  والتشويش  التضليل 
والمتابع  القارئ  عقل  احترام  على  منها  سعيا  خارجية  أجندة  أو  حزب  أو 
بلوغ  نحو  التعاون  من  قاعدة  على  وطني  منطلق  من  اختياره  وحرية   ..

الهدف األسمى والمنشود«.

عبدالحكيم معتوق

المهدي صالح

حسن شابة

الدكتور المبروك بوعمّيد
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سليمان  المالية  األوراق  سوق  ومؤسس  االقتصادي  الخبير  وعلق   -
اإلخبارية  المنصات  أهم  أفريقيا من  بوابة  »تعتبر  قائال  الشحومي،  سالم 
الليبية وتطورت كثيرا في الشكل والمحتوى والمضمون، بدون أدنى شك 
هناك عمل محترف وفريق متميز وعالي المستوي يقف خلف هذا التميز، 

الذي نتمنى له دوام التوفيق واالستمرار«. 
المهدي  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  الليبي  المرصد  رئيس  هنأ   -
صالح احميد بوابة أفريقيا اإلخبارية قائال، »تقدم خدمات إخبارية مميزة، 
الجالية  عند  خاصة  مكانة  لديها  مهنية،  بكل  والوقائع  األحداث  وتتابع 
تتبع  مجال  في  بصمة  لهم  وصحفيات  صحفيين  ولها  بمصر،  الليبية 
عبد  السابق  التحرير  رئيس  فيهم  بما  المعلومة،  مع  والتعاطي  األخبار 

الباسط بن هامل«. 
للتعاون  المتحدة  المدن  لوكالة  العامة  األمينة  هنأت  جهتها  من   -
5 أعوام على  الدولي، آية السيف، المهتمة بملف تاورغاء، بمناسبة مرور 
انطالق بوابة أفريقيا اإلخبارية، مؤكدة على أهمية 
دور هذه المؤسسة اإلعالمية في بناء رسالة إعالمية 
القیم  وإشاعة  التعتیم  ضد  والنضال  شفافة 
األصیلة في المجتمع من خالل تناولها وتداولها 
كما  الجماهیر،  تثقیف  بقصد  للمعلومات  الحر 
سنوات   5 مرور  على  أفريقيا  وكالة  قالت«أظهرت 
العمل  في  وكفاءتها  نجاعتها  على  تأسيسها  من 
التحقیقات  على  استنادا  اإلعالمي  االستقصائي 
المجتمع  فيها  بما  النزيهة  شبكاتها  عبر  المعمقة 
المدني الذي يعد شريكا حيويا و فاعال في الدفع 
االختراقات  إلى  والصد  الحقائق  كشف  باتجاه 
فهنيئا  اإلنسان،  حقوق  تهدد  التي  واالنتهاكات 
أفريقيا لألنباء على دورها االستراتيجي في  لوكالة 
واإلرشاد  التثقيفي  في  ودورها  اإلعالمية  الساحة 
والدفع باتجاه تعزیز ثقافة ترفض الفساد و تظهر 
الحق«. وأخيرا ما علينا إال أن نتقدم بأسمى كلمات 
الشكر والتقدير لكل من دعمنا وآزرنا وتابعنا وآمن 

برسالتنا.
أفريقيا  بوابة  هنأت  صبري  خدوجة  الفنانة   -
الخامسة  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة  اإلخبارية 
وعلى  نبيلة،  رسالة  هو  »اإلعالم  قائلة  النطالقها 
والمواطن  الوطن  لخدمة  يستغلها  أن  الصحفي 
والمجتمع، وبوابة أفريقيا اإلخبارية لم تدخر جهدا 
في تسليط الضوء على جميع القضايا الملحة التي 
تشغل الرأي العام وأهم األحداث، المحلية، الوطنية 
التمنيات  التهاني وأطيب  والدولية، أتوجه بخالص 
أفريقيا، وأتمنى لهم جميعا  العاملين ببوابة  لكافة 
دوام التقدم واالزدهار، كما أتمنى للبوابة أن تبقى 
مرآة لألحداث الواقعية وصوتًا للحق ومنبراً للكلمة 
والتقدم  النجاحات  من  والمزيد  الصادقة،  الجريئة 
مجهودات  يبذل  الذي  الصحفي  للطاقم  بالنسبة 

جبارة في تغطية األحداث«.

الفنانة خدوجة صبري

سليمان سالم الشحومي



21 الخميس  ٦  ديسمبر 2018             العدد: ٥٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كاريكاتير

محمد قجوم


