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م�����ر ي�������وم ال����ث����اث����ن م�����ن ش��ه��ر 
س��ب��ت��م��ب��ر ع���ل���ى ال��ل��ي��ب��ي��ن دون 
االنتباه ملا كان ميثله قبل سنوات 
م���ن إح���ي���اء إلح����دى أه���م وأن��ب��ل 
يعظمها  التي  والقيم  الصفات 
اإلن���س���ان، وي��ك��ب��ره��ا وي��ك��ب��ر بها، 
يحتفل  ال���وف���اء،ف���ل���م  وه����ي  أال 
يف ه�����ذا ال����ي����وم ال������ذي خ��ص��ص��ه 
الليبيون يوما للوفاء، الذي يتم 
ف��ي��ه ت��ك��رمي ال��وط��ن��ي��ن وال�����رواد 
وامل��ب��دع��ن وم���ن ق��دم��وا أع��م��اال 
استثنائية يف خدمة الوطن، ويف 

الدفاع عن القضايا العادلة.
ع�����ل�����ى ال�������رغ�������م م�������ن ال�����ت�����ج�����اوز 
وغيرها  املناسبة  لهذه  الرسمي 
م����ن امل���ن���اس���ب���ات ال���وط���ن���ي���ة، إال 
الشعبية  امل���ب���ادرات  م��ن  ع���دد  أن 
ح���اف���ظ���ت ع���ل���ى ه������ذا ال��ت��ق��ل��ي��د 
متواضعة  احتفاليات  وأق��ام��ت 
عما  عبرت  أنها  إال  تكوينها،  يف 
ي��ح��م��ل��ه ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ل��ي��ب��ي��ن 

لهذه املناسبة من اهتمام.
ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال���س���ل���ط���ات  رب������ط  أن 
املتعددة  واحل��ك��وم��ات  املختلفة 
مل��ث��ل ه����ذه امل���ن���اس���ب���ات ب��ال��ن��ظ��ام 
ال�����س�����اب�����ق وب������ال������راح������ل م��ع��م��ر 
ال���ق���ذايف، ه��و يف ح��د ذات���ه ميثل 
والتنكر  الوفاء،  حالة من غياب 
ل���ت���اري���خ ل��ي��ب��ي��ا ال���وط���ن���ي، ف����إذا 
م����ا مت إح����ي����اء ي���وم���ا ك���ال���وف���اء، 
وت��واري��خ م��ع��ارك اجل��ه��اد، وط��رد 
ال����ق����واع����د األج���ن���ب���ي���ة، وإع�������ادة 
ال���س���ي���ادة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ك��ام��ل 
التراب الليبي، فأي أمل يرجتى 
م��ن ه����ؤالء يف ال���وف���اء ب��األم��ان��ة 
ولعلهم  ع��ات��ق��ه��م،  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
يف  كرموا  من  أن  اوتناسوا  نسوا 
ال��دورات األول��ى يف »ي��وم الوفاء« 
كانوا من الرواد، أي الذين كانوا 
يتقلدون املناصب ويؤدون املهام 

قبل ثورة الفاحت.
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شرعت جلنة حصر وتقييم األضرار املشكلة من قبل 
للمباني  األض���رار  بتقييم  ت��اورغ��اء  املحلي  املجلس 
للدمار  تعرضت  التي  التجارية  وامل��ح��ات  السكنية 

منذ اكثر من 7 سنوات .

الرحمن  »عبد  ت��اورغ��اء  املحلي  املجلس  رئيس  وب��ن 
ال��ش��ك��ش��اك« ، أن ال��ل��ج��ن��ة س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى امت���ام ك��اف��ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات احل��ص��ر وإج�����راء ال��ت��ق��ي��ي��م ال��ك��ام��ل لكل 
والتي  باملدينة  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ح��ال  السكنية  امل��ب��ان��ي 

. قال ان اغلبها مدمر بالكامل 
ودع���ا » ال��ش��ك��ش��اك« ج��م��ي��ع األس���ر ال��ن��ازح��ة ب��ال��ع��ودة 
إرجاع  اجل  من  سويا  للعمل  تاورغاء  مدينتهم  الى 

للمدينة. الطبيعية  احلياة 
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الليبي القاهرة-األسبوع   ����
كرمت رابطة اإلعالميني الليبيني باخلارج، 
ال���راح���ل معمر  ال��ل��ي��ب��ي  أرم��ل��ة ال��زع��ي��م 
ضمن  فركاش،  صفية  السيدة  القذايف، 
احتفال الرابطة مبناسبة يوم الوفاء، يوم 
أمس األحد بالعاصمة املصرية القاهرة.

التي  الوفاء  مبناسبة  االحتفال  وخصص 
كانت تقام يف 30 سبتمبر من كل عام يف 
جنل  هنيبال  قضية  على  للوقوف  ليبيا، 
القذايف،  معمر  ال��راح��ل  الليبي  الزعيم 
املعتقل يف لبنان، منذ ثالث سوات، حيث 
قضيته،  تناولت  حقوقية  ن��دوة  أقيمت 
ضمن برنامج االحتفالية، وقدم باملناسبة 

شريط وثائقي قصير تناول القضية.
وألقيت يف االحتفالية العديد من الكلمات 
تناولت  والتي  واحلضور،  املشاركني  من 
الراهن يف  والوضع  املناسبة،  يف مجملها 
ليبيا، وشارك الشاعر عبدالرؤوف بابكر 
أحد  باعتباره  باملناسبة،  بقصيدة  السيد 
يف  الوفاء  ليوم  األول��ى  بالدورة  املكرمني 

ليبيا سنة 1989.
رابطة  رئيس  ق��دم  االحتفال  ختام  ويف 
ب���اخل���ارج صالح  ال��ل��ي��ب��ي��ني  اإلع��الم��ي��ني 
صفية  للسيدة  ال��وف��اء  درع  ال��زوب��ي��ك، 
فركاش، واستلمه نيابة عنها أمني املؤمتر 

العام للرابطة سليمان الكاسح.

�����   سلوق-األسبوع الليبي
قال مدير إدارة املناطق الصحية بوزارة 
املوقتة،  الليبية  باحلكومة  الصحة 
املناطق  إدارة  إن  العيضة،  إسماعيل 
الصحية  بالوزارة أجرت زيارة ميدانية 
األوض���اع  على  س��ل��وق  لالطالع  إل��ى 

الصحية يف املدينة.
اليوم  تصريح  العيضة  يف    وأوض���ح 
على  بناًء  ج��اءت  »ال��زي��ارة  أن  االثنني، 
الصحة  وزارة  ع���ام  وك��ي��ل  تعليمات 
سعد  الدكتور  ال��وزارة  مبهام  واملكلف 
عقوب لتفقد املرافق واملنشآت الطبية 

ببلدية سلوق«.
عقد  تخللها  »ال���زي���ارة  موضًحا  أن 
يف  الصحة  مسؤولي  مع  األول  اللقاء 

مستشفي  يف  ،املتمّثلة  سلوق  مدينة 
اخل��دم��ات  وإدارة  وال���ق���روي  س��ل��وق 
الصحية  للبحث يف آلية تطوير جودة 
وفًقا  االولية  الصحية  للرعاية  األداء 
باحلكومة  الصحة  وزارة  الستراتيجية 

املوقتة خالل العام 2018«.
الصحية  املناطق  إدارة  مدير    وأضاف 
بالوزارة إن »املرافق الصحية يف سلوق 
تعمل ، وفق املخصصات املالية ألهمية 
العاملني  عائق  على  امللقاة  املسؤولية 
الصحية«،  وامل��راف��ق  اإلدارات  ب��ه��ذه 
إلى  توصلت  »ال��زي��ارة  أن  إل��ى  مشيًرا 
حت��دي��د ح��ج��م امل��ش��اك��ل ال��ت��ي سيتم 
عام  لوكيل  شاملة  تقارير  إع��داد  بها 
اإلج����راءات  الت��خ��اذ  وزارة  الصحة 

اإلعالميون الليبيون باخلارج يكرمون أرملة القذايف يف يوم الوفاء

أمن اجلفارة تعلن 
بســــــط األمــــــن يف املنطقـــة

الثني يبـــــحث احتيـــاجات
 الهــــالل األحمـــر الليبي

   صحة املؤقتة تطلع على األوضاع الصحية يف سلوق

بادئ ذى بدء نود اوال حتديد بعض املفاهيم 
املالية طبقا للفكر األقتصادى .. اوال : وجب 
حتديد قيمة الدينار الليبي ..هل يحمل قيمة 
فى  احلاكمة  العمالت  باقى  مثل  ذات��ه  ف��ى 
السوق العاملى ؟ الدينار الليبي هو مجرد ورقة 
دين تصدرها احلكومة الليبية و اليحمل قيمة 
فى ذاته سوى فى الداخل فهو ليس مخزونا 
للقيمة و ال سيلة للتبادل اال محليا ومن ثمة 
صفة النقود التتوافق مع تعريف الدينار الليبي 

..
ومن ثمة ملاذا هذا السعى لتعديله ؟ فى الواقع 
ه��و جتديف ف��ى ال��ه��واء ال ج���دوى منه من 
الرئاسي الذى ال يفقه شيئا فى السياسات 
النقدية و املالية .. فال جدوى حقيقة فى تعديله 
اخيرا  الرئاسي  طرحها  التى  الصورة  بهذه 
الدينار  قيمة  بتخفيض  الرئاسي  قام  ..لقد 
الليبي مقابل الدوالر ب %183 اى ان بدال 
الى 3.90  دينار  للدوالر  من 1.45 دينار 

للدوالر الواحد ..
و ما قام به الرئاسي ليس إصالحا بل تعميق 
مأساة الليبيني أكثر فأكثر..وبد يكون الهدف 
فى القضاء على السوق السوداء و لكن فى 
تبنى سياسة بيروقراطية فى عملية الصرف 
الصرف  على  األحمر  ..فالشريط  يكون  لن 
مينح فجوة للسوق املوازية غير ان هذا التقييم 
جيوبهم  ف��ى  ن��ق��ودا  لليبيني  يعد  ل��ن  العالي 

لالتصال بالسوق السوداء ..
الليبي  الدينار  الصرف  سعر  تعديل   فطرح 
ب��ل ه��و الرفع  ال���دوالر ليس إص��الح  مقابل 
من مأساة الليبيني و معاناتهم .. خاصة فى 
االقتصاد الكلى فسوف ترتفع تكلفة املعيشة 
بارتفاع أسعار املستهلك للسلعة االستهالكية 
أوال ثم أسعار السلع ملستلزمات اإلنتاج اى أن 
تعديل سعر الصرف له آثار سلبية لالستثمار 
السياسة  فهذه   .. اآلنتاج  تكلفة  برفع  أيضا 
سوف تؤدى الى اندثار قيمة الدينار برفع سعر 

القيمة للسلعة ب 245 % او أكثر ..
  و هذا التعديل له األثر السلبي خاصة على 
دخول املواطنني حيث ان %80 من الشعب 
يتقاضون رواتب او دخل ثابت .. و تدنى قيمة 
..مما  دخولهم  على  السلبى  له  اثر  الدينار 
الليبيني  م��ن  واس��ع��ة  فئة  ل��دى  الفقر  يعمق 
رواتب  يلقون  الذين  و  املتقاعدين  خاصة  و 
مساعدات هم ضحية هذا التعديل أوال .. و 
تعديل سعر الصرف ال عالقة له بالسيولة بعد 
فرض الشريط األحمر على أجراء االصرف 
اى البيروقراطية املصاحبة للصرف فال حرية 
فى سعر الصرف مما يبدو ان هناك صعوبة 
فى الصرف كما ذكرنا و هى البيروقراطية 
..فاإلجراء الروتيني يفتح الباب أمام السوق 

السوداء .. 
تؤدى  جراحية  عملية  أج��راء  هى   فالعملية 
..فنحن  املعايير  بكل  الهاوية  إلى  باالقتصاد 
دولة تابعة تدور فى فلك ال��دوالر و ال منلك 
من األدوات لإلصالح مهما أتينا من معرفة 
..ان  الفراغ  فى  به سوى جتديف  نقوم  وما 
ما أقدم عليه  الرئاسي عمل كارثى لليبيني و 

لألقتصاد ككل.

األيجاب و السلب : فى تعديل 
سعر صرف الدينارالليبي 

األريل سعد 

��� ورشفانة-األسبوع الليبي
بحكومة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  أعلنت 
اجل��ف��ارة  أم��ن  مديرية  أن  ال��وف��اق 
قامت ببسط سيطرتها على منطقة 
بالتعاون  الغربية«  »النجيلة  السهلة 
م���ع ال��س��ري��ة 55 وف����رض األم���ن 
من  عدد  ورود  بعد  وذل��ك  داخلها, 
ال��ب��الغ��ات م��ن امل��واط��ن��ني ب��وج��ود 
مجموعة من اخلارجني عن القانون 

ميتهنون السرقة واخلطف واالجتار 
باملخدرات.

وب����ني امل��ك��ت��ب اإلع���الم���ي ل����وزارة 
الداخلية بحكومة الوفاق أن مديرية 
أمن اجلفارة تشدد على أن األوضاع 
األمنية باملنطقة حتت السيطرة وأن 
التابعة  األمنية  واألجهزة  املديرية 
على  القضاء  حتى  تتوقف  لن  لها 

جميع اخلارجني عن القانون.

بحث رئيس الوزراء باحلكومة املؤقتة 
عبد اهلل الثني اليوم االثنني احتياجات 

جمعية الهالل األحمر الليبي.
للحكومة  اإلع��الم��ي  املكتب  وب��ني 
األمني  مع  ناقش  »الثني  أن  املؤقتة 
العام جلمعية الهالل األحمر الليبي 
مرعي عبد احلميد يوسف، توحيد 
اجلهود ما بني جمعية الهالل األحمر 
املؤقتة  الليبية  واحلكومة  الليبي 
للجمعية  املوكلة  باملهام  يتعلق  فيما 
اإلنسانية  اجل��وان��ب  ودوره����ا  يف 
خاصة يف حاالت الكوارث الطبيعية 

والنزاعات املسلحة«.
الهالل  العام جلمعية  األم��ني  وأك��د 
األحمر الليبي خالل االجتماع الذي 

يف  ال�����وزراء  مجلس  عقد  بديوان 
استعداد  على  أن��ه  ق��رن��ادة  منطقة 
ل��ل��ت��ع��اون ال��ت��ام ع��ن ط��ري��ق ف��روع��ه 
وفقا للمبادئ السبعة للجمعية، وفق 

املصدر ذاته.
استعداده  الثني  »أب���دى  جانبه  م��ن 
لدورها  لدعم هذه اجلمعية  الكامل 
يف اجلوانب اإلنسانية«، بحسب بيان 

املكتب.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي��س امل��ؤس��س��ة 
ورئيس  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��م��وارد  الوطنية 
رئيس مجلس  بقرار  املكلفة  اللجنة 
 2017 لسنة   118 رق��م  ال���وزراء 
الدائمة  اللجنة  وع��ض��و  م��ي��الدي، 

للطوارئ عوض الدرسي.
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وضعت احلرب أوزارها يف طرابلس، حتى 
حني. ال أحد يعرف على وجه اليقني، ملاذا 
من  والعشرين  السادس  يف  القتال  اندلع 
شرق  وج��ن��وب  ج��ن��وب  امل��اض��ي  أغسطس 
أي��ض��ا على  ي��ع��رف  أح���د  ط��راب��ل��س، وال 
بدأت  كما  فجأة  توقفت  ملاذا  الدقة،  وجه 
أن  منلكه،  ال��ذي  الوحيد  اليقني  ف��ج��أة. 
ُقتل،  قد  األق��ل  على  ليبي  مواطن   115
ونساء  أطفال  بني  ما  جريح   400 ونحو 
مت  أس��ر  ومثله  ع��زل،  ومدنيني  وعجائز 
التي  املادية  باخلسائر  ناهيك  تشريدها، 
أصال،  املتهالك  الكهرباء  بقطاع  حلقت 
والنفط، وصوال للرعب الذي عاشه سكان 
مدينة ال يعرف فيها القاتل ملاذا َيقتل، وال 
أتى،  حيث  من  عاد  كلٌّ  ُقتل.  ملاذا  املقتول 
متربصا ليعود مرة أخرى، فمبدأ اإلفالت 
ملرتبة  يرتقي  بل  العقاب، صار عرفا،  من 
وضعت  جت��اوزه.  يجوز  ال  ال��ذي  املقدس، 
احلرب أوزارها، وال نعرف ولن نعرف يف 
القريب العاجل، من كان يرسل الصواريخ 
بيوتهم،  يف  اآلمنني  رؤوس  على  فتسقط 
يف رقعة شملت كل املدينة تقريبا. وضعت 
نعرف  ول��ن  نعرف  وال  أوزاره���ا،  احل��رب 
املتقاتلني،  ه��وي��ة  ال��ع��اج��ل،  ال��ق��ري��ب  يف 
يسلحهم؟  ومن  ميولهم؟  من  يتبعون؟  ملن 
أوزاره��ا،  احلرب  وضعت  يريدون؟  وماذا 
ال���دروس  نستوعب  )ل���ن(  أن��ه  ي��ب��دو  ول��م 
لن  البعض،  لبعض  قتالنا  أن  املتتالية، 
املزيد من  نتيجة، سوى خسارة  أي  يحقق 
املزيد  وخسارة  وتشريدا،  قتال  الليبيني، 
مما منلكه من بنى حتتية، دون مبرر، إنها 
أن  أردن��ا  لو  معانيها.  أوض��ح  يف  البالهة 
وفضلها  العقل،  نعمة  على  مبثال  نأتي 
على باقي النعم، لن جند أفضل منا نحن 
فاهلل  العالم.  يراه  واضح  كمثال  الليبيني، 
اخليرات  من  ليبيا  وهب  وتعالى  سبحانه 
على  يبخل  ول��م  الكثير،  الكثير  ال��ش��يء 
ليبيا وأهلها بأي نعمة مادية، قطاع واحد 
فقط هو السياحة ميكن أن يدر املليارات، 
سياحة  بحرية،  سياحة  ثقافية،  سياحة 
جبلية،  سياحة  صحراوية،  سياحة  آث��ار، 
واحد  قطاع  هذا يف  كل  سياحة عالجية، 
نوع  على  تعيش  لنا  م��ج��اورة  دول  فقط، 
واحد من تلك األنواع التي حبانا اهلل بها. 
زراعية،  أراض��ي  شمس،  نفط،  الطاقة، 
وصل  حلقة  ميثل  موقع  رع��وي��ة،  أراض��ي 
عدد  قلة  مع  الكثير،  والكثير  العالم،  بني 
حصة  ارت��ف��اع  يعني  مم��ا  الشعب،  أف��راد 
العقل  أن  إال  اخليرات.  منهم يف هذه  كل 
سبيال،  أضل  بل  كاألنعام  فكنا  عنا،  غاب 
وحالنا ال يخفى على أحد، تخلفا، جوعا، 
ال جنيد  كل شيء،  بدائية يف  مهانة،  ذال، 
من  والتشفي  بعضنا،  يف  الشماتة  س��وى 
مسلمة  وكأنها  خجل  دون  ن��ردد  بعضنا، 
أننا شعب  يتغير،  إلهي ال  أو قدر  مطلقة، 
يجيه،  اللي  يستاهل  حقود حسود جحود، 
وإمنا  كذلك،  يخلقنا  لم  اهلل  أن  متناسني 
إرادتنا  مب��لء  فاخترنا  النجدين،  هدانا 

السبيلني. أسوأ 

النظام,وبتآمر  جبروت  من  املدنيني  حماية  بحجة 
عربي ودولي,مت التدخل لصالح تلك اجلماهير لكن 
الفاتورة كانت جد باهظة,ملا يربو على الثالثني الفا 
او  ومثلهم  املجتمع  شرائح  مختلف  من  القتلى  من 
مستدمية,تدمير  اعاقة  بعضهم  اجلرحى  من  يزيد 
عامة  مباني  من  العمالء  اي��دي  اليه  وصلت  ما  كل 
الستنزافها  العامة  اخلزينة  ال��ى  وخاصة,التجئوا 
اجل��رح��ى مبختلف  ل��ع��الج  امل��ل��ي��ارات  ف��خ��ص��ص��ت 
م��ش��ايف ال����دول ال��ت��ي ش��ارك��ت يف ال��غ��زو ع��رف��ان��ا 
افخر  يقطنون  لهم  مبرافقني  باجلميل,مصحوبني 

النزل يف محاولة إلنعاش اقتصاد تلك الدول.
لكنها  املنشأ  محلية  كانت  رمبا  السابقة  احلكومات 
بتوافق اقليمي ودولي,شابها نوع من االتزان اجلهوي 
مستقره  شبه  ما  حد  ال��ى  البلد  والفكري,فكانت 
الضخمة  االم��وال  فان  واقتصاديا,وبالتأكيد  امنيا 
رغم  ذلك  يف  ساهمت  العامة  باخلزانة  كانت  التي 

االهدار املتعمد.   
بعبارة  لنقل  او  العمالء  مصالح  تضاربت  عندما 
اخ����رى م��ص��ال��ح ال����دول ال��داع��م��ة ل��ه��م وم��ح��اول��ة 
العام  ليبيا  فجر  عملية  بالسلطة,فكانت  االستفراد 
مبينا,  نصرا  االخ��ر  على  احدهم  2014م,انتصر 
على  جرى  ذلك  ,كل  واجلرحى  القتلى  مئات  خلفت 
لكنها لم حترك ساكنة  املتحدة  مرأى ومسمع االمم 
وكأمنا الذين سقطوا قتلى وجرحى,وآالف املشردين 
يحدث  ان  ل��زام��ا  ك��ان  رمب��ا  شيء,بل  يف  يعنيها  ال 

املرتفعة  العالمات  وأصحاب  مراتب  ذلك,فالعمالة 
الى حني.  بالبقاء,ولكن  جديرون 

اخلضراء(  )املنطقة  يف  القابعة  احلالية  احلكومة 
املنّصبة دوليا املتعاونة ماليا مع امليلشيات )املحلية(
طردها  بعد  العاصمة  على  تسيطر  التي  االجرامية 
للشعب  ش��يء  أي  حت��ق��ق  الدخيلة,لم  امليلشيات 
واملعيشية  االمنية  به,االوضاع  تتفاخر  ان  لها  ميكن 
قارعة  على  ملقاة  تأزما,جثث  ازدادت  والصحية 
مبن  املجتمع  فئات  كافة  طالت  الطريق,اختطافات 
فيهم بعض صغار املسئولني ,احلكومة ال نقل متآمرة 
ولكنها تضرب كف بأخرى كدليل على مدى عجزها 
ولألسف  امليلشيات,بل  احضان  يف  ارمتائها  بسبب 
اضفت عليهم طابع الشرعية.االحداث اجلارية حاليا 
اعترف  نتيجة مطالب محددة  بطرابلس وضواحيها 
بأحقيتها.ومنها حل  املتحدة  السامي لألمم  املندوب 
امليلشيات وتهيئة الظروف إلجراء انتخابات برملانية 
 « »بارونات  ومحاسبة  االج��ال  اقرب  يف  وتشريعية 
العامة  باألموال  املتالعبني  وأولئك  والغاز  النفط 
التحصيل  برسم  سّيلت  التي  االعتمادات  خالل  من 
مادة  ذلك  على  وكمثال  الضرورية  امل��واد  تورد  ولم 
اخلبز  رغيف  سعر  ارتفاع  على  ساعد  الدقيق,ما 
بلد  يف  املخابز  على  طوابير  وإحداث  جنوني  بشكل 

به احد سماته الصحية. الطوابير  اصبحت 
)املهاجمني- ملطالب  تستجيب  ان  ب��دل  احلكومة 
حل  ومنها  القانون(  عن  خارجني  تعتبرهم  الذين 

امنية  غرف  تشكيل  الى  سارعت  فإنها  امليليشيات 
وحط  الشارب  من  امليليشيات)نح  هذه  منتسبي  من 
قامت  ان��ه��ا  بالعقول,كما  استخفافا  اللحية(  يف 
بحيث  الصعبة  العملة  ش��راء  على  ضريبة  بفرض 
على  االستحواذ  من  االموال  رؤوس  اصحاب  متكن 
كل ما يطرح يف السوق وان كان على هيئة حتويالت 

ليزدادوا اثراءا ويزداد املواطن البسيط بؤسا.
يبدو ان حكومة الوصاية ادركت هذه املرة ان اللعبة 
وذلك  اسقاطها  الى  تؤدي  قد  بل  لصاحلها  ليست 
يتوقف على مدى التحرك الشعبي الذي ضاق ذرعا 
املسئولة,فسارعت  غير  الصبيانية  تصرفاتها  بكل 
العسكري  للتدخل  املتحدة  ب��األمم  االستنجاد  ال��ى 
ان  املدنيني.املؤكد  حماية  االحتراب,بحجة  لوقف 
االمم املتحدة لن تتدخل عسكريا يف احداث داخلية 
االم��ن  مجلس  موافقة  ال��ى  ال��ق��رار  ويحتاج  بحثه 
باستصداره  يسمحوا  لن  ال��روس  ب��ان  جن��زم  ال��ذي 
الضمنية  موافقتهم  خالل  من  ال��درس  واستوعبوا 
البالد  دخلت  القرارين1973,1970,حيث  على 
ازاحة  يف  يكمن  الالمحدود,احلل  العنف  دوامة  يف 
املنتهية  االج��س��ام  ال��س��ي��اس��ي  امل��ش��ه��د  م��ت��ص��دري 
او  البلد  وتشكيل مجلس عسكري إلدارة  الصالحية 
الشعب  من  بتفويض  ذلك  العليا  املحكمة  تتولى  ان 
الى  الدعوة  ثم  املسلحة,ومن  التشكيالت  كافة  وحل 

انتخابات تكون شفافة ونزيهة وبإشراف دولي . 

���� األسبوع الليبي
شرعت جلنة حصر وتقييم األضرار املشكلة من قبل املجلس املحلي تاورغاء 
للدمار  تعرضت  التي  التجارية  واملحالت  السكنية  للمباني  األض��رار  بتقييم 

منذ اكثر من 7 سنوات .
اللجنة  أن   ، الشكشاك«  الرحمن  »عبد  تاورغاء  املحلي  املجلس  رئيس  وبني 
املباني  الكامل لكل  التقييم  ستعمل على امتام كافة متطلبات احلصر وإجراء 

السكنية واملحال التجارية باملدينة والتي قال ان اغلبها مدمر بالكامل .
بالعودة الى مدينتهم تاورغاء للعمل  النازحة  ودعا » الشكشاك« جميع األسر 

للمدينة. سويا من اجل إرجاع احلياة الطبيعية 

�  بني وليد-األسبوع الليبي
مساء  وليد  األمنية  بني  الغرفة  إلى  التابعة  والغاز  الوقود  أزمة  جلنة  أعلنت 
اليوم األحد بأنها ستبدأ يف »نشر جميع أسماء مراكز  توزيع إسطوانات غاز 

الطهي الوهمية ومن ثم إحالتها إلى مستودع مصراتة النفطي والقضاء«.
الغرفة  رئيس  تعليمات  على  يأتي«بناًءا  اإلج��راء  هذا  بأن  اللجنة  وأوضحت 

األمنية نظًرا ملا تعانيه املدينة من أزمة غاز ممنهجة » على حد وصفها.

��� مصراتة-األسبوع الليبي
أع��ل��ن��ت وح����دة ال��ت��ف��ت��ي��ش اآلل����ي مب��ص��ل��ح��ة اجل���م���ارك م��ص��رات��ة عن 
من  حبة  أل��ف  ستمائة  و  مليون  ث��الث��ون  و  ثمانية  ض���ب���ط38600000 
مخدر  الترامدول  نوع  Tamol x 225 و Tamol xl 225 يف شحنة 

قادمة من تركيا إلى ميناء مصراتة .
األح��د  ال��ي��وم  »م��س��اء  الشحنة مت  ع��ن  الكشف  ب��أن  ال��وح��دة  وأوض��ح��ت 
النيابة  ووكيل  مصراتة  اآلل��ي  التفتيش  وح��دة  أعضاء  و  بحضور رئيس 
 9/  27 بتاريخ  ضبطها  مت  التي  ق��دم   40 حاوية   2 ع��دد  تفتيش  بعد 

/2018  لإلشتباه بوجود حبوب مخدرة » 
 وأضافت وحدة التفتيش بأن » خط سير الشحنة قادمة من ميناء مرسني 
بتركيا إلى ميناء مصراتة لصالح شركة )احلياة للمالبس واملنسوجات ( وأن 

أصل الشحنة من الهند ».

اجلوهرة املفقودة

بحجة حماية املدنيني...العمالء يستنجدون بأسيادهم

عيىس  نب  فتحي 

المزويغ عمر  ميالد 

جلنة حصر وتقييم األضرار مبدينة 
تاورغاء تباشر عملها

أمن بني وليد يعلن عن إحالة مراكز 
الغاز الوهمية إلى القضاء

ضبط أكثر من 38 مليون حبة 
ترامدول مبيناء مصراتة 
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االقتصادية

االسبوع الليبي ��   متابعات 
بي.   ( شركة  لدى   آسيا  يف  النفط  ت��داول  قالت مديرة 
االنتاج  يتفاقم   نقص  أن    ( كوجن  جانيت  بي(  الدكتورة 
يف فنزويال بسبب العقوبات املفروضة عليها يف حني تؤدي 
التعطيالت يف نيجيريا وليبيا إلى مزيد من شح اإلمدادات  
وذلك يف الوقت الذي يجد فيه برنت دعما فوق 80 دوالرا 

للبرميل.(
كوجن قالت يف تصريحات لرويترز ) إن العقوبات األمريكية 
على إي���ران س��ت��ؤدي إل��ى ش��ح ح��اد يف إم���دادات النفط 
الطلب  يتهدد  خطرا  ثمة  لكن  العام  نهاية  حتى  العاملية 
العاملي ويلوح يف 2019 من احلرب التجارية بني الواليات 

املتحدة والصني.(
و اضافت  ) ننتقل إلى اجلزء األشد شحا من 2018، 
الرئيسي  العامل  إي��ران هي  على  العقوبات  إع��ادة فرض 
نهاية  وحتى  اآلن  من  بالسوق  شديد  شح  سيحل  حيث 

العام. ( 
يتوقعون  الدولي  النقد  وصندوق  املحللني  إن   ( وقالت 
العاملي بني 0.5  الناجت املحلي اإلجمالي  تراجعا يف منو 

وواحد باملئة العام القادم.(

االسبوع الليبي ��   بوابة افريقيا االخبارية  
مبسرح  املاضيني   والثالثاء   االث��ن��ني  نظم  
أجدابيا،  االجتماعي مبدينة  التضامن  صندوق 
فعاليات املؤمتر العلمي اخلامس للبيئة والتنمية 
باملناطق اجلافة وشبة اجلافة لسنة  املستدامة 
أجدابيا،  جامعة  وإشراف  بتنظيم   ،2018

وبرعاية املؤسسة الوطنية للنفط.
االخبارية  افريقيا  بوابة  ل�«  تصريح خاص  ويف 
 - باملؤمتر  التحضيرية  اللجنة  قال   رئيس   «
صالح خليل الشيخي ان »عدد الورقات البحثية 
املشاركة يف املؤمتر العلمي يف دورته اخلامسة 
ق��دم��ه��ا ع���دد من   ، ال���ى 130 ورق����ة  وص���ل 
مختلف  من  واألكادمييني  البحاث  و  املهندسني 
اجلامعات واملعاهد باملدن واملناطق الليبية، منها 
: جامعة اجدابيا ، جامعة بنغازي، جامعة سرت 
، اجلامعة االسمرية بزلينت ، جامعة عمر املختار 
بالبيضاء وجامعة طرابلس وجامعة بني وليد ، 

إلى  بالبريقة باإلضافة  الساطع  النجم  وجامعة 
والشركات  واملعاهد  اجلامعات  من  اخ��ر  ع��دد 

النفطية ».
وتابع الشيخي أن » إدارة املؤمتر، قامت بطباعة 
الكتاب اخلاص باملؤمتر العلمي للبيئة والتنمية 
املستدامة  اخلامس لسنة 2018، وقد تضمن 
جميع الورقات البحثية املشاركة يف املؤمتر، وقد 
دار  يف  ومحلي  دولي  رقم  على  الكتاب  حتصل 

الكتب الوطنية ببنغازي«.
مت  التي  العلمية  املحاور   « أن  الشيخي  أوض��ح 
اختيارها لهذه الدورة،  تدور حول  تدهور املوارد 
الطبيعية ، التلوث النفطي، التقنيات املستخدمة 
يف معاجلة التلوث، التنوع احليوي، اقتصاديات 
املتجددة  الطاقات  املستدامة،  التنمية  البيئة، 
التشريعات  البيئية،  والتوعية  اإلعالم  والبديلة، 
الدولية  واالتفاقيات  املحلية  البيئية  والقوانني 

والشريعة االسالمية ».

����  االسبوع الليبي ���  خاص
بناء على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للمواصالت والنقل باحلكومة  املؤقتة  محمد 
من محمد   مكون  وفد  قام  عبدالقادر  علي 

الطلحي رئيس الوفد .
املالكي  و فضل   ال��ث��اب��ت  ط���ارق  وع��ض��وي��ة 
ومحمد حمد   بزيارة إلى   وزارة اإلستثمار 
وذل��ك  مصر  بجمهورية  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
ال���ت���ج���ارب  ع���ل���ى  للتواصل   واإلط��������الع 

 B.O.T اإلستثمارية بنظام
التعاون  أف��ق  عن  البحث  الوفد   مهام  وم��ن 
امل��ش��ت��رك يف م��ج��ال االس��ت��ث��م��ار وال��ت��روي��ج 
املزمع  االستثماري  الطابع  ذات  للمشاريع 
اقامتها بالهيئة العامة للمواصالت والنقل لدى 
املهتمة  والشركات  والهيئات  ال��وزارات  كبرى 

باملجاالت اإلستثمارية بجمهورية مصر  .
باالجتماع  الوفد   قام  العمل  زي��ارة  وخ��الل 

اإلستثمار  وزارة  وكيل  يوسف  مع  محمد 
رشدي  و دكتور  العربية   مصر  بجمهورية 
أح���م���د ط���اه���ر رئ���ي���س ش���رك���ة امل��ق��اول��ون 
وه��ي  وامل��ن��ش��آت  امل���راف���ق  إلدارة  ال���ع���رب 
العربية  و  املصرية   ال��ش��رك��ات  ك��ب��رى  م��ن 
و  ليبيا  األعمالفي  من  الطويل  الباع  وذات 
رئيس  بالبول  أسامة  املهندس  استشاري 
بيسر  ش��رك��ة  اخل��ب��رة  ب��ي��ت  إدارة  مجلس 
الفني  وال��ت��ع��اون  الهندسية  ل��إلس��ت��ش��ارات 
مبصر  االستشارية  املكاتب  كبرى  من  وهي 
يف  كبرى  مشروعات  يف  اخلبرة  سابق  ولها 
وبعض  الصناعي   النهر  مشروع  منها  ليبيا 
فوزي  نرمني  و السيدة  والطرق   املطارات 
من  وه��ي  للتدريب  القادة  مركز  ع��ام  مدير 
اشتملت  وكما  التدريب مبصر  مراكز  كبرى 
الزيارة عقد عدة لقاءات مع عدد من رجال 

األعمال واملستثمرين    . 

����  االسبوع الليبي �
الشرقية اجلهات  املنطقة  املواشي يف  نقابة مربي  ناشدت 
املختصة بسرعة اتخاذ االجراءات حيال انتشار مرض اللسان 
واألبقار عن طريق احلشرات  األغنام  ال��ذي يصيب  األزرق 

والذي تسبب يف نفوق اعداد كبيرة من قطعان املواشي.
وبحسب ماقاله رجب الفقهي عضو نقابة مربي املواشي  لقناة 
االقتصادية  فأن املرض ينتشر يف مدينة بنغازي وعدد من 
مدن الساحل حيث تسبب يف نفوق اكثر من 1000 رأس غنم 
واضاف هو مرض سهل االنتقال الي املواشي السليمة معتبراً 

ان الوضع احلالي كارثي.
واضاف مت عقد مجموعة من املحاضرات باجلمعيات الزراعية 
باملدن حول خطورة هذا املرض واساليب الوقاية منه واملتمثلة 
بشكل مباشر يف التنظيم املستمر للحظائر ورش املبيدات 

الوقائية.

����  االسبوع الليبي ���  خاص
من  والعشرين  ال��راب��ع  ص��ب��اح  انطلقت 
اجل��زائ��ر  بالعاصمة  اجل���اري  سبتمبر 
املراقبة  للجنة  العاشر  االجتماع  أعمال 
ال���وزاري���ة امل��ش��ت��رك��ة ب��ني دول “أوب���ك” 
وخارجها، وبحضور وفد ليبي تكون من 
للنفط   الوطنية  املؤسسة  مجلس  رئيس 
مصطفى صنع اهلل و رئيس جلنة ادارة 
محمد   للنفط   العربي  اخلليج  شركة 
عام  مدير  رج��ب  بن  وعماد  شتوان   بن 
التسويق باملؤسسة الوطنية للنفط و انور 

عقيل مدير ادارة االنتاج باملؤسسة   
استقرار  حتقيق  سبل  االجتماع  وبحث 
سوق النفط مبا يصب يف صالح املنتجني 
واملستلكني ويضمن احلفاظ على توازنه.

االجتماع مع مرور عامني على  ويتزامن 

دولة   25 جمع  ال��ذي  التعاون«  »إع��الن 
منتجة للنفط، منها الدول ال� 15 األعضاء 
يف منظمة الدول املصدرة للنفط »أوبك«، 

وبقيادة السعودية وروسيا.
التأكيد على ضرورة  ونتج عن االجتماع 
االلتزام بالتخفيضات املتفق عليها سابقاً 
الرئيس  ات��ه��ام  رغ��م  امل��اض��ي،  يونيو  يف 
»أوبك«  منظمة  ترامب  دونالد  األميركي 

باالحتكار، يف تغريدات له قبل يومني. 
الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي،  سهيل  وأكد  
وال��ص��ن��اع��ة اإلم���ارات���ي، رئ��ي��س ال���دورة 
يف  النفط  س��وق  أن  ل���»أوب��ك«،  احلالية 

وضع مثالي ومستقر،  
واختتمت  االجتماع  من دون أي توصية 
رسمية بأية زيادة إضافية يف اإلمدادات. 

ليبيا  بينها  مــن  دول  ــاج  ــت ان تــعــطــل 
الصينية  األمريكية  التجارة  وحــرب 
تهدد الطلب على النفط يف 2019

حتدذير من انتشار كبير لوباء اللسان 
الشرقية  املنطقة  مواشي  االزرق  يف 

 وفد ليبي يشارك يف االجتماع العشر للجنة املراقبة الوزارية لدول االوبك باجلزائر 

 130 ورقة علمية  يف املؤمتر العلمي اخلامس للبيئة والتنمية 
املستدامة باملناطق اجلافة وشبة اجلافة

وفد من هيئة مواصالت املؤقتة يف زيارة عمل ملصر 
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متابعـــات 

���������� ت��رج��م��ة/ ي���اس���ر م��ح��م��د-ب��واب��ة اف��ري��ق��ي��ا 
اإلخبارية

نش������ر موق������ع ميدل ايس������ت مونيت������ور املتخصص يف 
التحلي������ات السياس������ية مقاال للمحلل السياس������ي 
الليب������ي الدكت������ور مصطفى الفيتوري تن������اول رؤيته 

لألحداث عام 2011 وما ترتب عليها.
وق���ال مصطفى الفيتوري إن الصحفي الفرنس���ي 
ج���اك مالي���ت دو ب���ان )1749-1800( وصف 
الثورة الفرنس���ية عام 1798 بقول »مثل سارتون 
–اس���طورة رومانية- فقد  التهمت الثورة أبنائها«، 
وأض���اف الفيت���وري انظر إلى ليبيا اليوم وس���وف 
جت���د أن دو ب���ان ال ميك���ن أن يك���ون أكث���ر دقة يف 

وصفه الذي ينطبق متاما على الوضع الليبي.
وعلى س���بيل املثال فعدد قليل جدا من الناس كان 
يعرف  عبد الرحمن شلقم  سفير ليبيا السابق يف 
األمم املتحدة  قبل مثوله يف اجتماع خاص ملجلس 
األم���ن الدول���ي يف 25 فبراي���ر 2011 كان ميثل 
حكومت���ه  بقي���ادة الزعيم الراح���ل معمر القذايف. 
وناق���ش االجتم���اع االضطرابات الت���ي اندلعت يف 
ليبيا قبل أسبوع واعتبرت جزء من »الربيع العربي« 
املبه���م. واملثي���ر للدهش���ة أن شلقم ق���د غير والئه 
خ���الل االجتماع وانضم بش���كل صريح إلى التمرد 
وحث املجلس على »إنق���اذ ليبيا« على حد تعبيره، 
وب���دالً من الدفاع عن حكومت���ه وصديقه القذايف. 
وك���ان من غير املس���بوق ملمثل دول���ة التحدث ضد 

مصاحلها يف األمم املتحدة.
وانته���ى اليوم يف نيويورك بتح���ول شلقم إلى جنم 
مع���روف يف جمي���ع أنحاء العال���م، واعتمد مجلس 
األمن القرار 1970 لفرض سلسلة من اإلجراءات 
ض���د ليبي���ا  مب���ا يف ذلك حظ���ر الس���فر وجتميد 
مبيعات األس���لحة. وبعد أقل من أس���بوعني  تبنت 
القرار 1973 الذي أجاز بش���كل غامض التدخل 
العس���كري يف الدول���ة الواقعة يف شم���ال إفريقيا. 
ويف نهاي���ة جلس���ة فبراير  تلتقط إح���دى الصور: 
عبد الرحمن شلقم وهو يبكي على كتف السفيرةا 
ألمريكي���ة آن���ذاك ل���دى األمم املتحدة \ س���وزان 

رايس.
وبعد س���بع سنوات الرجل نفسه الذي فاجأ العالم 
بأس���ره وأدهش مواطني���ه  بالكاد يس���تطيع زيارة 
ليبي���ا. ال ميكن أليقونة ما يس���مى بالث���ورة الليبية 
أن يزور بلده بش���كل علني ناهي���ك عن الظهور يف 
األماكن العام���ة يف بلده األم يف املنطقة اجلنوبية. 
إنه محظوظ ألنه ما زال على قيد احلياة يف املنفى.

 وعندما يذكر الليبي���ون شلقم اليوم فإنهم يفعلون 
ذل���ك فقط بوصف���ه »عميل ق���وى أجنبي���ة«. وقد 
أصبح اس���مه م���رادف »خلائن«، ولي���س وحده يف 
ه���ذا املصي���ر. تقريبا جمي���ع رموز الث���ورة الليبية 
الكاذب���ة انتهى بهم املطاف أما إلى النفي أو القتل 

أو التجاهل كلًيا.
وأشه���ر ه���ؤالء هو مصطف���ى عبد اجللي���ل الذي 
ت���رأس املجل���س الوطن���ي االنتقال���ي  وه���و هيئ���ة 
متث���ل املتمردين املدعومني من قبل حلف الش���مال 
االطلسي –الناتو- يف عام 2011. وكان القاضي 
الس���ابق يعامل كرئي���س للدولة والي���وم يعمل عبد 
اجللي���ل كموظف يف وزارة العدل يف دولة اإلمارات 
العربي���ة املتحدة غير ق���ادر على الذهاب إلى ليبيا 
ناهيكً  عن مدينته البيضاء، وهذا بفضل احلماية 
الت���ي وفره���ا ل���ه اجلي���ش الليبي ال���ذي دعا عبد 

اجلليل ذات يوم حلف الناتو لتدميره.
ويف مقابل���ة أخي���رة  اعت���رف عب���د اجللي���ل ب���أن 
منظم���ات إرهابي���ة مختلف���ة مب���ا يف ذل���ك تنظيم 
القاع���دة على صلة باجلماعة اإلس���المية املقاتلة 

الليبي���ة  التي كانت من بني املجموعات الرئيس���ية 
الت���ي قاتلت ضد احلكومة من م���ارس إلى أكتوبر 

خالل احلرب األهلية يف عام 2011. 
وإح���دى الرم���وز النس���ائية الش���هيرة للثورة هي 
إمي���ان العبيدي  املحامية الش���ابة التي اشتهرت 
يف أوائل مارس 2011 مبجرد الس���ير يف املركز 
اإلعالم���ي الدولي يف أح���د فنادق طرابلس أثناء 
احلرب ، واإلعالن علناً عن تعرضها لالغتصاب 
من قبل جنود احلكومة. اليوم ،هي يف زنزانة يف 
وس���ط الغرب األمريكي على الرغ���م من حقيقة 
أنها س���اعدت كالجئة من قب���ل وزيرة اخلارجية 
األمريكي���ة آن���ذاك هيالري كلينت���ون  التي لعبت 
دورا محوري���ا يف تضلي���ل الرأي الع���ام األمريكي 
حول احل���رب يف ليبيا. وتقض���ي العبيدي حكماً 
بالس���جن ملدة ست سنوات بتهمة االعتداء وسوء 
الس���لوك بينم���ا كانت حتت تأثي���ر الكحول. ومن 
س���خرية القدر  مت حظر الكح���ول مبوجب حكم 
الق���ذايف. وبع���د نهاي���ة عقوبتها س���وف ترحل ، 
ولك���ن إلى أين؟ س���يكون من املثي���ر لالهتمام أن 

يت���م إعادته���ا إل���ى بلدته���ا بن���ي غ���ازي.
ورمز نس���ائي اخر هو فاطمة احلمروش هي اآلن 
طبيبة يف دبلن بأيرلندا. لم تكن فقط من املؤيدين 
املتحمس���ني للث���ورة ولكن أيضا وزي���رة للصحة يف 
أول حكومة تتولى الس���لطة بعد س���قوط القذايف. 
تتجن���ب احلمروش زي���ارة ليبيا لس���المتها وتدين 
الث���ورة برمته���ا باعتباره���ا مؤام���رة مدعوم���ة من 
الغ���رب إلزالة الزعيم الس���ابق. حتى إنها أرس���لت 
أمنيات طيبة إلى أرملة القذايف صفية فركش التي 
تعي���ش يف املنف���ى يف مص���ر. ويف الواقع  ال تفوت 
احلمروش أبدا فرصة اللصاق العار بثورة 2011 
وإدانة قادتها. لقد حتولت إلى مؤيدة قوية للزعيم 

الراحل القذايف.
ومن الشخصيات املعروفة األخرى »للثورة الليبية« 
محم���ود جبري���ل  ال���ذي ك���ان أول رئي���س وزراء 
للمتمردي���ن م���ن م���ارس 2011 إل���ى أغس���طس 
2012. ثم أس���س حزب التحالف الوطني للقوى، 
ب���ل فاز يف االنتخاب���ات البرملانية يف عام 2014. 
ل���م يس���تولي أبداً على الس���لطة ألن اإلس���الميني 
رفضوا نتائ���ج االنتخابات وبالتالي أشعلوا احلرب 
الكب���رى الثانية يف ليبيا يف ذل���ك العام  مما دفعه 

إلى املنفى.
والي���وم ال يس���تطيع جبريل الظه���ور عالنية يف أي 
مك���ان يف ليبي���ا ،ناهي���ك عن خ���وض االنتخابات. 
ومتك���ن من زي���ارة العاصمة طرابلس يف س���بتمبر 
املاض���ي  س���را، وهذا ف���رق كبير مقارن���ة بالوقت 
ال���ذي كان فيه رئي���س الوزراء املؤقت يس���افر إلى 

العالم حلشد الدعم للمتمردين.

ويقس���م جبريل وقته بني اإلم���ارات ومصر ويفكر 
يف الع���ودة إلى السياس���ة إذا أجري���ت االنتخابات 
املقبلة. لقد فقد قدرًا كبيًرا من املصداقية بسبب 
تصريحات���ه املتناقض���ة ومواقفه السياس���ية، على 
الرغ���م م���ن أن الن���اس كان���وا يحبون���ه كوجه جيد 
للتم���رد. وه���و يتحدث بش���كل جيد م���ع مؤهالت 
أكادميية كبيرة  مبا يف ذلك الدكتوراه يف االقتصاد 
م���ن الوالي���ات املتح���دة. وم���ع ذل���ك  يف األشه���ر 
الالحق���ة  أصبح كاذبا غزير اإلنتاج  خاصة خالل 
املقاب���الت التلفزيونية. وهو مش���هور باالدعاء بأن 
نظ���ام الق���ذايف قضى تقريب���ا عل���ى مصراتة وأن 
ق���وات النظ���ام اغتصبت مئ���ات النس���اء يف شرق 
ليبي���ا. بالطب���ع  ال ش���يء م���ن هذا صحي���ح. ومع 
ذل���ك  فعندما يتحدث إلى وس���ائل إع���الم أجنبية 
غي���ر عربية  فإنه أقل احتماالً أن يخبرنا بأكاذيب 

صارخة.
وعل���ى عك���س أغلبية رج���ال قبيلة ورفل���ة  انضم 
محم���ود عبد العزيز الورفل���ي إلى التمرد يف وقت 
مبكر لكنه فشل يف حشد قبيلته. ثم مضى ليصبح 
مذيع���ا لبرنام���ج تلفزيوني حواري مش���هور بكمية 
األخب���ار املزيف���ة واألكاذيب املباش���رة التي يتغذى 
عليها جمهوره. فاز الورفلي  مبقعد كنائب مستقل 
يف أول انتخاب���ات برملاني���ة يف يولي���و 2012 لكنه 
س���رعان م���ا فق���د مصداقيته. وكش���ف الحقاً أنه 
ينتمي إلى حركة اإلخوان الليبيني  وهي خطوة أدت 
إل���ى القضاء على أي أم���ل يف عودته. وقد تعرض 
لسخرية كبيرة عبر وس���ائل التواصل االجتماعي. 
واعتب���ارا من عام 2014  اختفى عن الرأي العام 
ويب���دو أنه ترك ليبيا متاما. وتقول الش���ائعات إنه 
يعيش اآلن يف مالطا. وس���وف متر سنوات قبل أن 
يتمكن من الس���ير يف ش���وارع طرابلس مرة أخرى 

كرجل حر.
ومت قت���ل أيقونات أخرى كانوا أقل حظا بكثير من 
الثورة التي دعموها. ومن بني هؤالء أشخاص مثل 
س���لوى بوجاجي���س  وهي محامية قتل���ت يف يونيو 
2014 يف بن���ي غ���ازي  بعد أيام قليل���ة من مقتل 

الناشط مفتاح أبو زيد يف نفس املدينة.
واالسماء املذكورة هنا هي فقط األسماء الشهيرة 
املعروفة بالثورة  لكن املئات من الش���بان والشابات 
الليبي���ني إم���ا قتلوا أو نفي���وا من قب���ل االنتفاضة 
الت���ي دعموه���ا على أم���ل ليبيا أفض���ل. وبإدراك 
األم���ر  فقد س���اعدوا ليبيا ببس���اطة يف أن تصبح 
دولة فاشلة تقريبا  حيث تنتش���ر اجلرمية  ويفتقر 
األمن وينقس���م الناس ، واملؤسس���ات الوطنية تكاد 
تك���ون معدومة وم���ن املؤكد أن الث���ورة قد التهمت 

أبنائها.

ميـــدل إيســـت مونيتـــور
الثــــــورة الليبيـــــة التهمـــــت أبنــــائها

يقول اهلل تعالي » و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصالة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون .« - الشورى 
: أية -35 و يقول تعالى ) وأمرهم شوري بينهم( أن أمر 

الشورى جاء بني فرضني يتصفان باآلتي
 1-انهما فرضان خوطب بهما املؤمنني دون استثناء.

2 - ان الفرضني واجبان على كل مؤمن وال تنفع فيهما 
نيابة بل هما فرضا عني إال من كان له عذر شرعي، وعدم 
املعرفة شرعا ليست عذر، وإن كانت عذر لبعض الوقت 

فهي ليست عذراً طول الوقت.
3-أن ورود الشورى بني فرضني واجبني وجوب عني ال 
احلكم  نفس  يف  الشورى  من  يجعل  النيابة  فيهما  جتوز 
واحلكمة واالشتراطات، ففي ذلك استجابه ألمر اهلل، مما 
يعني أن مخالفة ذلك هي مخالفة لالستجابة . . يبقى 
االجتهاد يف اإلجابة عن ملاذا؟ .إلن االسالم يقوم على مبدأ 
التربية االخالقية حيث ينبغي أن يربي اإلنسان على حرية 
يتحمل فيها كل فرد واجبه األخالقي ويتحمل فيها كل فرد 
مسؤوليته وال يلقي بها على اآلخر، ومبا أن القرار السياسي 
ميس كل الناس ومطلوب من كل فرد االلتزاًم به، يتطلب أن 
يكون الفرد حاضرا يف تداول وصياغة القرار حتى يصبح 

أخالقيا وعمليا ملزم باملسؤولية املترتبة عليه. 
الشوري نظام إداري يقوم على مبدأ املشورة بني من يهمهم 
أمر تنفيذ القرار جميعا، وهي نظام يختلف عن نظام مفهوم 
الدميقراطية الغربية ً التي تعني فلسفيا حكم الشعب لنفسه، 
املفهوم الذي مت حتريفه أكثر من مره، املرة األولى عند ما 
كان مفهوم الشعب سياسيا ال يعني إال ثلث املجتمع، الذي 
قد يكون عدديا أقل من الثلث، فالنساء والعمال والعبيد 
ومن يف حكمهم من الطبقات الثانية والثالثة غير معنية بحق 

املشاركة يف احلكم. 
كان التقسيم الطبقي هو املشكل للثقافة االجتماعيه، أي 
احلديث عن الدميقراطية كان يعني به القلة فقط والتي 
مت استبعادها فيما بعد أيضاً. . إذا الدميقراطية الغربية 
هي انتاج ثقافه اجتماعية طبقية ترفضها اليوم ثقافة أفراد 
مجتمعات هذه الدميقراطية، ما يعني رفض هذا النمط من 

الدميقراطية أيضاً.
والتي متثل  باحلكم  املعنية  القلة  أخ��رى حتى   من جهة 
الشعب الذي ينبغي أن يحكم نفسه وفق ما يعنيه املصطلح 
مت حتريفه إلى احلكم النيابي عن طريق لعبة النيابة، فمن 
يغّيب األكثر يسهل عليه تغييب األقل، فاملصطلح يعني حكم 
وقامت  املصطلح  غيبت  احلكم  وفلسفة  لنفسه  الشعب 
على فلسفه أخرى تقوم على مبدأ استبعاد احلكم املباشر 
احلكم  باسم  االحتفاظ  مع  النيابي،  باحلكم  واستبداله 

الدميقراطي . 
أول ال أخالقية احلكم النيابي الغربي قامت على تعريف 
املصطلح واستبدال احلكم املباشر باحلكم النيابي وكذلك 
استبعاد ثلثي املجتمع، ومبدأ النيابة يف ذاته ميثل مبدأ غير 
أخالقي حيث من يتولي وميتلك إصدار القرار غير معني 
بتنفيذه فمن يصدر قرار رفع الظرائب غير معني بدفعها 
ومن يصدر قرار احلرب ليس هو الذي سيحارب وال أحد من 
ابنائه ومن ميلك الرأسمال ومستفيد عمليا من خيراته ليس 
هو من يدافع عن هذه اخليرات بل يستخدم االنسان الفقير 
الباحث عن فرصة عمل ليذهب للموت نيابة عن من يتخذ 
قرار احلرب ونيابة عمن سيستفيد من ذلك وهو الرأسمالي 
الذي ميلك الشركات، فاجلندي البسيط ميوت ليفتح أسواق 
للرأسمالي أو ليجلب له املواد اخلام. . .أن الكرة االرضية 
وسكانها تعيش حتت رعب ومأساة حلروب التي تقودها 
الدول املعتبرة زورا دميقراطية ولو أستشيرت شعوب هذه 
الدول لوجدناها ضد قرارات حكامها جميعا لكن حكامها يف 
واقع األمر هم موظفني لدى رؤساء شركات الرأسمال الكبرى 
واجبهم إصدار التشريعات السياسية التي ميكن من خاللها 
استغالل القدرات الكليه يف املجتمع لغرض تسخيرها لصالح 
الشركات الرأسمالية الكبرى بجلب املواد اخلام أو فتح أسواق 
أو قتل الشركات املنافسة الناشئة عن طريق الظرائب أو 

حتديد االنتاج حتى ال يحصل فائض يف السوق .

طبيعة إدارة الشأن وفق كتاب اهلل 

منــــاع عـيل 
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تحقيقــات 

الوسط  للشرق  كارنيغي  مركز  أع��ده  تقرير  يؤكد 
وترجمته بوابة افريقيا اإلخبارية، أن أجهزة األمن 
قادة  أسماء  بحذف  قامت  ليبيا  شرق  مناطق  يف 
التيار السلفي من قوائم املراقبة التي كانت تضعهم 
فيها قبل بدء عملية الكرامة سنة 2014، وبدأت 
التنظيمات  ض��د  امل��ع��رك��ة  يف  بنشاط  ب��إش��راك��ه��م 

بنغازي.  اإلسالمية يف  والتتشكيالت  اجلهادية 
ولم يكن من الصعب دمج هؤالء ألنهم اسُتهِدفوا يف 
منتصف  من  بنغازي  التي هزت  االغتياالت  سلسلة 
اغتيال  أوائل عام 2014. وكان  إلى  عام 2013 
شعبي  سلفي  دين  رجل  وهو  ب��ازازة،  كمال  العقيد 
األمن  مديرية  اإلسالمية يف  الشؤون  قسم  ورئيس 
بنغازي، يف عام 2013 ، احلافز بالنسبة للكثيرين 

. للتعبئة
وح���دات  إل���ى  الليبيني  السلفيني  ب��ع��ض  وان��ض��م 
اجليش الليبي، واستشهد التقرير بانضمام أشرف 
احلاسي، القائد امليداني السابق يف لواء 17 فبراير 
)الصاعقة(  قوات  إلى   - التاجوري  النفاتي  ونائبه 
سلفية  وحدة  إلى  املداخلة  بعض  وانضم  اخلاصة. 
على وجه احلصر، كتيبة التوحيد بقيادة عز الدين 
مماثلة  مقاتلة  سلفية  وحدات  والتأمت  الترهوني. 

يف املرج حول حفتر ويف البيضاء املجاورة. 
السلفية،  املجموعات  حاربت  مختلفة  العتبارات 
إلى  جنبا  فعال  بشكل  التوحيد،  كتيبة  وخصوصا 
غير  مجموعات  مع  وخصوصا  اجليش  مع  جنب 
»قوات  شباب  أو  احل��ي«  »حماية  مختلفة  نظامية 

الدعم« يف جميع أنحاء بنغازي.
املثال،  سبيل  على  بنغازي،  يف  امل��اج��وري  حي  يف 
أفاد مقاتلون شباب من قوة »حماية املاجوري« يف 
السلفيني،  مع  تكافلية  عالقة  عن   2014 سبتمبر 
حيهم.  ق��وة  تأسيس  عند  حاضرين  كانوا  الذين 
بنغازي،  ثوار  شورى  ومجلس  داعش  قتال  وخالل 
لرجل  مسجلة  بخطب  امل��اج��وري  مقاتلو  ي��ص��دح 
اخلطوط  على  بازازة  كمال  املتوفى  السلفي  الدين 

األمامية. 
بني  والتكامل  االن��س��ج��ام  حالة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
عناصر التيار السلفي واجليش إال أن الشكوك بقيت 
واالجتماعيني  األمنيني  الفاعلني  من  عددا  تساور 
السلفيني  أه��داف  ح��ول  الشرق  يف  والشخصيات 

على املدى الطويل. 
ونقل التقرير عن مسؤول أمني يف بنغازي اعتقاده 
بأنه ليس من احلكمة السماح لهم بأن يتركزوا يف 
كتيبة خاصة بهم. وأنه ال بد من تفكيكهم، وتعطى 
عبر  ونشرهم  النظامي،  اجليش  تعريف  أرقام  لهم 

األمامية. اخلطوط 
املعتمدة يف  الكتائب  أن عددا من  التقرير  ويكشف 
تكوينها على السلفيني مت تفكيكها ودمج عناصرها 
والكتيبة  التوحيد  كتيبة  مثل  اجل��ي��ش  ق��وات  يف 
البحرية اخلاصة،  والقوات  للقوات اخلاصة   302
أن  إال  وغيرها،   ،210 امليكانيكية  املشاة  وكتيبة 
التي  اجليش  وح��دات  من  أن عدد  تؤكد  احلقيقة 
سلفية  ال��واق��ع  يف  لكنها  »ع��ادي��ة«  ظاهريا  ت��ب��دو 
ب��ش��ك��ل ع��م��ي��ق وط��ائ��ف��ي��ة يف امل��ن��ظ��ور، م��ع وج��ود 
وحدات فرعية حتمل اسم »كتيبة التوحيد« وخطب 

منصاتها  على  واضح  بشكل  املدخلي  وتصريحات 
االجتماعي. للتواصل 

يف  األمنيني  الفاعلني  أن  إل��ى  التقرير  ويخلص 
يعترفون  والبيضاء  وبنغازي،  ومصراتة  طرابلس 
جميعا بتسخير قوة اجلماعات السلفية املقاتلة يف 
حمالتهم ضد اخلصوم السياسيني وداعش. لكنهم 
اآلثار  يجهلون  بأنهم  االعتراف  يف  أيضا  صرحاء 
مستقبل  على  املشترك  اخليار  لهذا  املعروفة  غير 

. ليبيا
السلفي يف  ال��ت��ي��ار  أت��ب��اع  م��الم��ح وج���ود  وظ��ه��رت 
أغسطس  شهر  يف  املتطرفة  اجلماعات  مواجهة 
عدد  انتفض  عندما  س��رت  مبدينة   2016 سنة 
عناصر  ضد  الثالث  احل��ي  يف  السلف  شباب  من 
املعروفة  قرطبة  مسجد  حادثة  يف  داع��ش  تنظيم 
والتي كانت أساس عملية حترير املدينة من قبضة 

بعد. فيما  اإلرهابي  التنظيم 
وتعود قصة االنتفاضة ضد داعش إلى أوائل سنة 
2015 عندما قدم إمام مسجد قرطبة وهو شاب 
رجب  ب��ن  ي��دع��ى  خالد  س��رت  مدينة  م��ن  سلفي 
ورفض  داعش  لتنظيم  علنية  انتقادات  الفرجاني، 
إلقاء  أج��ل  م��ن  مسجده  الس��ت��خ��دام  اإلذن  منحه 
داعش  تنظيم  أق��دم  الصيف،  ذل��ك  ويف  اخلطب. 
انتفاضة مسلّحة  اندالع  إلى  أّدى  ما  اغتياله،  على 
قام بها سكّان احلي الثالث يف سرت، وسّير تنظيم 
األسلحة  واستخدم  الشوارع  يف  مدرّعات  داع��ش 
العشرات  أع��دم  كما  االنتفاضة،  إلخماد  الثقيلة 
من شباب املنطقة يف باحة مسجد قرطبة، وصلب 
املعروف  الغربي  سرت  مدينة  مدخل  عند  آخرون 
محليا بجزيرة الزعفران، ثّم  غّير اسم اجلامع من 
مسجد قرطبة إلى مسجد أبو مصعب الزرقاوي.

الكتيبة  عناصر  أم��ام  الفرصة  أتيحت  وعندما 
ائتالف  إلى  انضّمت  بالثأر،  لألخذ  مشاة   604

واس���ع م��ن امل��ج��م��وع��ات 
امل���س���ل���ح���ة حت����ت اس���م 
حترير  عمليات  غ��رف��ة 
ال���ه���ج���وم  يف  س��������رت، 
ع��ل��ى س����رت ض��م��ن ما 
البنيان  بعملية  ع���رف 
األه��م  لكن  امل��رص��وص، 

وهذا  سلفيون،  تقريباً  الكتيبة  عناصر  جّل  أن  هو 
مستوى  على  نطاقاً  أوس��ع  منحى  مع  يتسق  أم��ر 
“الهادئني”  السلفيني  ُيسّمى  ما  أوساط  يف  البالد 
ضد  القتال  يف  مّطرد  بشكل  اآلن  ينشطون  الذين 
املنافسة  اإلسالمية  الفصائل  ضد  وأيضاً  داعش، 

لهم.
الشباب  على  بنائها  يف  املعتمدة  الكتائب  وتنتشر 
املنطقة  ذلك  يف  مبا  ليبية  مدن  عدة  يف  السلفي 
مثل  ال��وف��اق  حكومة  عليها  تسطر  التي  الغربية 
فيهما  تتواجد  اللتني  وصبراتة  ال��زاوي��ة  مدينتي 
املسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  بتبعيتها  تقر  كتائب 
العربية الليبية، ومن بني هذه الكتائب، كتيبة »سبل 
ما  السلفية«  التوحيد  و«كتيبة  السلفية«  السالم 
تعرف ب�«كتيبة الوادي« يف صبراتة، وهي من تلقت 
تلقى بعض أفرادها  الدعم من قيادة اجليش، كما 

خاصة. تدريبات 
السلفي«  نتيجة  »الشباب  على  االعتماد  ويأتي 
وسيطرتهم  صبراتة  يف  سابقة  ح��رب��ا  خلوضهم 
عملهم  إلى  إضافة  قياسي،  وقت  يف  املدينة  على 
باملنطقة  اجلنائية  امل��ب��اح��ث  ج��ه��از  يف  املنضبط 
املنطقة  يف  اإلره��اب��ي��ني  على  وقبضهم  الغربية، 

الشرقية. املنطقة  إلى  بعضهم  وحتويل 
»الشباب  قوة  وتتواجد 
م���دن  يف  ال���س���ل���ف���ي« 
بشكل  الغربية  املنطقة 
تسيطر  فهي  واض���ح، 
صرمان  مناطق  على 
والعجيالت  وصبراتة 
عن  فضال  واجل��م��ي��ل، 

اجلبل  م��دن  يف  للجيش  م��س��ان��دة  ك��ق��وة  وج��وده��ا 
الغربي بالزنتان والرجبان وقاعدة الوطية اجلوية.
املبنية  الكتائب  أهم  تنشط  اجلنوبية  املنطقة  ويف 
مبدينة  السالم  سبل  كتيبة  السلفي،  الشباب  على 
الكفرة، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة 
هاشم،  عبدالرحمن  السلفي  الشيخ  الكتيبة  آمر 
بني  املمتدة  احلدودية  املناطق  تأمني  على  وتشرف 
نشاط  ومت��ارس  وال��س��ودان،  تشاد  م��ن  وك��ل  ليبيا 
مع  وتساهم  بالبشر،  واالجت��ار  التهريب  مكافحة 
للمجموعات  التصدي  يف  األخرى  املسلحة  القوات 
لها  ك��ان  كما  اجل���وار،  دول  م��ن  القادمة  املسلحة 
النفطية  امل��وان��ئ  حت��ري��ر  عمليات  يف  كبير  دور 
من  الليبي  اجليش  قبل  من  تطهيرها  عملية  ضمن 

إبراهيم اجلظران. التي كان يقودها  املجموعات 
بعدة  السلفية  السالم  سبل  كتيبة  عناصر  وشارك 
م��ه��ام دخ��ل��وا خ��الل��ه��ا يف م��واج��ه��ات م��ب��اش��رة مع 
التشادية املسلحة  مجموعات مسلحة من املعارضة 
تبعد مئات  وغيرها يف عمق الصحراء ويف مناطق 
نقاط  عن  بعيدا  الصحراء  عمق  يف  الكيلومترات 
الذي  األمر  والواحات،  املدن  بالقرب من  متركزها 
أكسبها خبرة ودربة غير متاحة لغيرها يف التعامل 
مع العدو يف الظروف الصعبة، ولعل تعامل عناصر 
من  متكنت  التي  املتطرفة  املجموعات  مع  الكتيبة 
الفرار من مناطق االشتباكات يف منطقة قنفودة يف 
األيام األخيرة من معارك حترير بنغازي خير دليل 
متكنوا  حيث  الكتيبة،  لهذه  القتالية  القدرات  على 
غربي  جنوب  مناطق  يف  وإنهائهم  محاصرتهم  من 

بنغازي. مدينة 
النظامية  اجليش  ق��وات  بني  العالقة  تكن  ومهما 
كونها  تعدو  ال  فهي  وثيقة  السلفية  واملجموعات 
عالقة حتالف مبنية على تالقي املصالح واألهداف 
العدو  ووحدها  املعارك،  ظ��روف  فرضتها  اآلنية، 
ظل  يف  تصمد  ل��ن  األغ��ل��ب  يف  ولكنها  امل��ش��ت��رك، 
إلى  اجلميع  وع��ودة  األم��ن  واستتباب  االس��ت��ق��رار 
اجليش  أسلحة  ستعود  حيث  الطبيعية،  أوضاعهم 
أما  ثكناتهم،  إل��ى  املقاتلون  ويعود  مخازنها  إل��ى 
سيبقى  مصيرهم  ف��أن  التشكيالت  ه��ذه  عناصر 
ومن  اجليش،  عن  تختلف  عقيدتهم  ألن  مجهول، 
كتائبهم،  مقار  إل��ى  بالعودة  يكتفوا  أن  املستبعد 
التوجس والريبة يف تعامل  ولعل هذا ما ولد حالة 

األمنيني معهم. املسؤولني  بعض 

 املصلــــــحة العاجـــــلة والقطيعــــة اآلجــــلة
السلفيون واجليش الليبي..

   �������  حسن مفتاح:
عقب التدخل الدولي الذي استهدف القوات املسلحة العربية الليبية ضمن ما استهدفه يف ليبيا 

سنة 2011، انهارت املؤسسة العسكرية بشكل كبير، وغاب دورها متاما، األمر الذي جعل الباد حتت 
رحمة تشكيات مسلحة بديلة متعددة التبعية واالنتماء، وظهرت جماعات دينية شكلت كتائب 

ومجموعات مسلحة تأمتر بأوامر زعماء يتبعون التنظيمات املتطرفة العابرة للحدود، إال أن عددا 
من هذه املجموعات املعروفة باجتاهها السلفي على الرغم من أن بناءها يعتمد على العامل الديني 

إال أنها بقيت تتخذ منهجا مختلفا وجدت نفسها من خالها متماهية مع أهداف اجليش.



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر مـن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة7 عـدد )   الرابع   (    ــ    اإلثنني       1      /       10       /     2018

تحقيقــات 

 ����� شريف زيتوني:
ال ميكن احلديث عن اختفاء تنظيم داعش من 

مكان بعينه. التنظيم اجلهادي خال سنوات قليلة 
مأل الدنيا وشغل الناس يف أكثر مكان سواء من 

خال متركزه يف عدد من الدول بداية من سوريا 
والعراق وصوال إلى ليبيا واليمن وأفغانستان، 

باإلضافة إلى محاولته يف مصر وتونس اللتن 
كانتا أفضل حظا وتأهبا يف مواجهته. لكن العام 

2017، كان الصورة املغايرة للتنظيم املتطّرف 
بعد هروبه التدريجي يف املناطق املذكورة، حيث 
عرف حالة أشبه باالنهيار فتحت التساؤل حول 

حقيقة القوة املزعومة واخلطر الداهم و«الدولة« 
اجلديدة إلى غير ذلك من التسميات التي خرجت 

يف حلظة »التطبيع« العاملي معه يف بداية تشّكله 
الرسمي العام 2014 وإعان خافته من خال 

بعض املناطق السورية والعراقية.
التنظيم  هذا  ضحية  كانت  التي  ال��دول  من  ليبيا 
عاشتها  التي  الفوضى  ساعدته  حيث  املتطّرف، 
التمركز يف أكثر من مكان  البالد بعد 2011، يف 
البغدادي  بكر  أبو  أعلن  حيث  وغربها  شرقها  يف 
برقة  يف  التنظيم  متركز  عن   2014 نوفمبر  يف 
وطربلس وفزان عبر مجموعة من الشباب العائدين 
وتأسيسهم  وأجانب(  )ليبيني  سوريا  القتال يف  من 
شباب  ش��ورى  مبجلس  أول��ى  مرحلة  يف  ع��رف  ملا 
اإلسالم. وإعالن داعش عن نفسه يف تلك املناطق 
الرئيسية  املحاور  على  يده  وضع  أنه  رسالة  هي 
يبدأ  أن  م��ق��ررا  ك��ان  أي��ن  الليبية،  اجلغرافيا  يف 
تغيرات  لوال  املناطق  بقية  يف  »التوسعي  مشروعه 
األمر الواقع التي غيرت تكتيكه يف مرحلة الحقة.

يف بداية 2015، كانت سرت على موعد مع موكب 
كبير من السيارات واملركبات املسلحة أين أصبحت 
املدينة جزءا من »دولة اخلالفة« املبايعة ألبي بكر 
البغدادي، وهي الفترة األكثر خطورة وغموضا منذ 
نفسه  املعلن عن  فالتنظيم  ليبيا.  األوضاع يف  توتر 
يف ليبيا بقيت عملياته معزولة وحتى اجلرائم التي 
يحتل  يكن  ولم  متفرقة،  فترات  على  كانت  يرتكبها 
منطقة معينة مثلما حصل يف سرت. فاملدينة التي 
القذايف  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  منها  ينحدر 
ذات رمزية خاصة، ورمبا يدرك التنظيم اجلهادي 
وحتى  لليبيني  رسالة  يوجه  أن  أراد  الرمزية.  تلك 
للخارج، بأن مدينة العقيد هي اليوم جزء من »دولة 
من  النفسي جلزء  اجلانب  اخلالفة« مبعنى ضرب 
مرتبطا  ذهنهم  بقي  الذين  السابق  النظام  مؤيدي 
أن  اعتبار  على  منها  جاء  التي  واملدينة  بالقذايف 

وعلى  العنفية  للتيارات  عنيدا  خصما  كان  األخير 
املتبنية لإلسالم اجلهادي. رأسها 

كانت  العراق،  يف  واملوصل  سورية  يف  الرقة  مثل 
سرت محور الصراع األساسي للتنظيم يف مواجهة 
خطورة  يقدروا  لم  كثيرين  أن  احلقيقة  خصومه. 
متركز تنظيم جهادي يف منطقة من املناطق، خاصة 
مضطربة  وأمنية  سياسية  أوض��اع��ا  تعيش  التي 
إيالما  واألكثر  األخ��رى  احلقيقة  لكن  ليبيا،  مثل 
مفضوح  بشكل  تواطأت  ودولية  إقليمية  قوى  أن 
مع التنظيمات اإلرهابية يف كامل املنطقة العربية. 
الرئيسيتان  الدولتان  وتركيا  قطر  كانت  إقليميا 
تشكله  بداية  يف  األق��ل  على  لداعش  الداعمتان 
وصورتاه أنه جزء من »احلراك الثوري« املشتعل يف 
املنطقة. قطر كانت اخلزينة التي تدفع دون توقف 
عناصر  من خالله  الذي مرت  املركز  كانت  وتركيا 

ليبيا.  نحو  جوا  أو  السورية  األرض  إلى  التنظيم 
فكانا  عامة  بصفة  والغرب  املتحدة  الواليات  أما 
غير مهتمان مبا سيحصل للمنطقة مادام حليفهما 

املتفع مما يحصل. الصهيوني(  )الكيان  األساسي 
يف سرت تغّيرت حياة الناس ألكثر من سنتني. أعاد 
التنظيم  كان  البدائية.  احلياة  إلى  الناس  التنظيم 
يعانون  الناس  وك��ان  ب��األم��وال  يتمتعون  بعناصره 
حياتهم.  منط  وتغيير  والتقتيل  والظلم  االضطهاد 
العالم يشاهد وكأنه راض عما حصل  لسنتني كان 
لليبيا وأهلها. لم يكن يحس املرض إال سكان سرت 
مدينتهم،  عن  للدفاع  الظروف  تسعفهم  لم  الذين 
باإلضافة إلى ظلم ذوي القربى الذي أكثر إيالما.

داعش  تنظيم  ط��رد  مت   ،2017 العام  بداية  مع 
ضحيتها  وراح  سهلة  تكن  لم  العملية  ليبيا.  من 
ش��اءت  ال��ذي  الليبي  الشعب  أب��ن��اء  م��ن  العشرات 
ملعركة  وق��ودا  يكونوا  أن  البالد  وظ��روف  األق��دار 
من طردوا  أن  فيها. صحيح  يكن طرفا  لم  أغلبهم 
الذين  طرابلس  سياسيي  على  محسوبون  داع��ش 
يحملهم كثيرين مسؤولية ما حصل، لكن الهبة التي 
معركة  أن  املقاتلني  من  إميانا  عاطفية  كانت  متت 
السؤوال  لكن  تنجح،  أن  يجب  التي  البالد  مصير 
داعش  صفحة  طويت  هل  كثيرون  يطرحه  ال��ذي 
له  متنفس  عن  يبحث  التنظيم  م��ازال  أم  ليبيا  يف 

للعودة. وينظم صفوفه 
عن  التقارير  بعض  تساءلت  س��رت،  تطهير  بعد 
الهزمية  ليبيا.  يف  لداعش  التابعني  املقاتيلن  أالف 
تساؤالت حقيقية عن مستقبل  تخفي  ال  مني  التي 
سابقة  ففي تصريحات صحفية  املقاتلني.  أولئك 
قال الدبلوماسي الليبي السابق عبدالرحمان شلقم 
تواجده يف  يخفي  ال  من سرت  التنظيم  هروب  أن 
أكثر من 70 منطقة يف ليبيا. ومهما كانت املبالغة 
واضحة  حقيقة  هناك  لكن  شلقم  تصريحات  يف 
بها  ظهر  التي  واإلمكانيات  القوة  بتلك  تنظيما  أن 
بتلك  ينتهي  أن  ميكن  ال  سيطرته  سنوات  خ��الل 
الذي  واخلطر  قصيرة،  زمنية  فترة  ويف  الطريقة 
تعرف  لم  أنها  خاصة  قائما،  م��ازال  البالد  يهدد 
استقرارا سياسيا وأمنيا ميكنها من ضبط حدودها 
طرابلس  بها  مرت  التي  األح��داث  وما  وجغرافيا، 
مجهودات  أن  على  دليال  إال  سبتمبر  بداية  منذ 
من  الليبية  األطراف  كل  من  تبذل  أن  يجب  كبيرة 

أجل حماية البالد من داعش وغيره.

داعش ليبيا.. غموض النشأة وشكوك االنهيار
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يونسمنوعــات إرشاف/همسة 

السالحف البحرية وخطر االنقراض

اكتشـــــفي نسبــــة ذكــــاء طفــــلك مــــن هــــذه الصـفـــــات

اجلبل  يف  الطبيعة  على  املحافظة  قسم  رئيس  وجه 
األخضر ورئيس فريق رصد ومتابعة موسم السالحف 
عبد  حسني  ليبيا،  يف  للبيئة  العامة  بالهيئة  البحرية 
املعنية  الليبية  السلطات  إلى  استغاثة  ن��داء  اجلليل، 
بضرورة توفير اإلمكانيات الالزمة لعمل فرق احلفاظ 
للعبث  تتصدى  التي  ال��ق��وان��ني  وتفعيل  البيئة  على 
بيض  لوضع  الطبيعية  األماكن  الشواطئ وهي  برمال 

السالحف.
وحذر عبداجلليل يف تصريحات صحافية، من خطورة 
البيئي يف  التوازن  على  البحرية،  السالحف  انقراض 
البحرية  السالحف  أن  إلى  مشيرا  املتوسط،  البحر 
من الكائنات الهامة لتحقيق التوازن البيئي يف البحار 
واملحيطات، وأن لها دور مهم يف حتقيق التوازن البيئي 
كسائر الكائنات البحرية، ولعل ما مييزها أنها تتغذى 
على  خطرا  يشكل  ال��ذي  البحر،  قنديل  حيوان  على 
اإلنسان ملا يقوم ب�ه من لسعات عند مالمسته وأضرار 
واملتنزهات  ال��ش��واط��ئ  إغ��الق  يف  تتمثل  اقتصادية 
البحرية  السالحف  »انقراض  أن  إلى  الفتا  البحرية، 

يؤدي إلى انتشار كبير لقنديل البحر«.

أهم  األميركية  تامي  مجلة  نشرت 
ما توصلت إليه دراسة واحدة من 
تستهدف  التي  الدراسات  أط��ول 
ال��ت��اري��خ  األط��ف��ال امل��وه��وب��ني يف 
األط��ف��ال  أن  ال���دراس���ة  وك��ش��ف��ت 

بأنهم:  يتميزون  ذكاء  األكثر 
ال��دراس��ة  كشفت  اه��ت��م��ام��ا:  أق��ل 
يتلقون  ال  العباقرة  األط��ف��ال  أن 
مدرسيهم  قبل  من  كافيا  اهتماما 
إل���ى جت��ن��ب مثل  ال��ذي��ن مي��ي��ل��ون 
ه����ؤالء األط���ف���ال ب��اع��ت��ب��ار أن��ه��م 

املطلوبة. اإلمكانات  بلغوا 
يتمكن  ح��ت��ى  ال��ف��ص��ول:  ت��خ��ط��ي 
ال���ط���ال���ب م����ن ال�����وص�����ول إل���ى 
ق���درات���ه، ي��ت��ع��ني ع��ل��ى امل��درس��ني 
تخطي  على  العمل  األمور  وأولياء 
ال���ط���ال���ب امل����وه����وب ل��ل��ف��ص��ول، 
عينة  ال��ب��اح��ث��ون  ق���ارن  ف��ع��ن��دم��ا 
لم  الذين  العباقرة  األط��ف��ال  من 

الذين  بأولئك  الفصول  يتخطوا 
فعلوا ذلك، وجدوا أن %60 من 
حصلوا  الفصول  تخطوا  ال��ذي��ن 
وش��ه��ادات  اخ��ت��راع  ب���راءات  على 

دكتوراه.
ت��ك��ون ذك��ي��ا ال  ذك���اء م��ت��ن��وع: أن 
على  القدرة  امتالك  فقط  يعني 
اس���ت���ع���ادة  أو  احل���ق���ائ���ق  ح���ف���ظ 
الذاكرة،  من  والتواريخ  األسماء 
بعض  أن  ال��دراس��ة  وج��دت  فقد 
على  كبيرة  قدرة  ميلكون  األذكياء 
لديهم  أن  كما  املكاني،  التفكير 
كأنظمة  النظم  تصور  يف  موهبة 

الدموية. الدورة 
االختبارات هامة: أكدت الدراسة 
»أس  مثل  املوحدة  االختبارات  أن 
ما  نوعا  تكشف  وغيرها،  تي«  أي 
ع��ن ال��ذك��اء ل��دى األط��ف��ال، وإن 

كل شيء. تكشف عن  ال  كانت 

الشعر. غسيل  بداية  مع  الفاتر  املاء  استخدامي   -
- عدم وضع البلسم على منبت الشعر بل على األطراف.
وضعه  قبل  أوال  الدافئ  باملاء  الشامبو  تخفيف  يفضل   -

الشعر. على 
الشعر  من  والبلسم  الشامبو  بقايا  زوال  من  التأكد   -

غسله. عند 
ملفوفا  إبقائه  وع��دم  مبل،  وهو  الشعر  متشيط  عدم   -

طويلة. لفترة  االستحمام  بعد  باملنشفة 
بالشامبو  الشعر  غسل  م��رات  ع��دد  يتعدى  أال  يجب   -
ضعف  من  للوقاية  أسبوعيا  واح��دة  م��رة  معدل  العادي 

. لشعر ا
ويفضل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ش��ع��ر  ص��ب��غ��ات  ع��ن  االب��ت��ع��اد   -

ودرجاتها. ألوانها  مبختلف  بها  احلناء  استبدال 
اإلمكان. قدر  الشعر  مجفف  استخدام  جتنبي   -

أبدا. معدنيا  مشطا  تستعملي  ال   -
تعمل  التي  اجليل  ك��رمي��ات  استخدام  بتجنب  ينصح   -

الشعر. تسريحة  تثبيت  على 

 عليك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.
والنوم  الطعام  تناول  عدم  على  اح��رص   

مباشرة. بعدها 
8 أك��واب ي��وم��ي��اً، ألن  6 إل��ى   ت��ن��اول م��ن 

الدهون. حرق  على  يساعد  املاء 
 ت��ن��اول احل��ل��ي��ب م��ن��زوع ال��دس��م وب���دون 

سكر. إضافة 
 احرص على ممارسة رياضة املشي يومياً 

دقيقة.  30 ملدة 
 مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة ب��ع��د األك����ل ب��ث��الث 

مباشرة. األكل  بعد  وليس  ساعات 
التي  اليومية  وجباتك  عدد  من  التقليل   

. لها و تتنا
السكرية  املشروبات  تناول  عن  االمتناع   

الغازية. واملشروبات 
على  حتتوي  التي  الفواكه  تناول  جتنب   

احلرارية. السعرات  من  عالية  نسبة 
يف  يسهم  اليومي  اإلره��اق  من  التخلص   

أسرع. بصورة  الدهون  حرق 

نوفمبر املقبل.. 
»كويكب اجلمجمة« 
يقترب من األرض 
ه��ل ت��خ��اف م��ن ال��ك��واك��ب؟ هل 
ت��خ��ش��ى رؤي����ة اجل��م��اج��م؟ م��اذا 
شكل  على  كويكب  أن  علمت  لم 
رسمًيا  ُيعرف  مرعبة   جمجمة 
سيمر   TB145  2015 باسم 
شهر  خ��الل  األرض  من  بالقرب 

نوفمبر املقبل.
وأوضح موقع »مترو« البريطاني، 
التي  املرة األول��ى  أن هذه ليست 
مت  إذ  كوكبنا،  م��ن  فيها  يقترب 
أكتوبر   31 م��رة يف  أول  رص��ده 
بُ��ع��د  ع���ل���ى  وي����وج����د   ،2015
302،000 ميل من األرض، وهو 
ما يعادل 1.3 ضعف املسافة من 

األرض إلى القمر.
فرصة  على  البشرية  وستحصل 
على  فاحصة  نظرة  إللقاء  ثانية 
ج��م��ج��م��ة ال��ف��ض��اء ع��ن��دم��ا يتم 
 ،2018 نوفمبر  يف  تكبيرها 
ويقول العلماء أن الكويكب وصل 
إلى هذا الشكل وأصبح على شكل 
حول  ل��ل��دوران  نتيجة  »جمجمة« 
ويتراوح  السنني،  ملاليني  جنمنا 

عرضه بني 625 و 700 متر.

لك سيدتي 
نصائح للعناية بالشعر 

ولك أيضا:
10 نصائح ذهبية ملنع ظهور الكرش
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الثقافية 

كالعادة وكما هو احلال كل صباح، أجلُس على مقعد 
املارة،  أراقب  البارد،  قهوتي  فنجان  ومعي  احلديقة 
أتفحص تفاصيل ومالمح وجوهم جيداً، تشدني عينان 
ثاقبتان إلمرأة لطيفة أحس أنها مليئة بالوفاء، ترسل 
تعودُت  فقد  قلبها،  يدري  ان  دون  إلّي  بسمتها  خيوط 

عليها حتى يف خيالي.
كالعادة وكما هو احلال كل صباح، أتأمل السماء، أراقب 
البنايات  إلى  وأنظر  الطيور،  مع  أغني  الشجرة،  ظل 
والبيوت، ويدفعني الفضول إلى التأويل ما الذي يحدث 
عند نوافذها و مالذي حدث حتى اصبتها الشيخوخة، 
تظل  باالختفاء،  امه  يزعج  الذي  الطفل  أراقب  بينما 
خلف  يختبئ  وهو  عنه،  وتبحث  بإسمه  تصرخ  هي 
االشجار ليلعب معها، وحينما متسُك به امه يبداً الطفل 
بالصراخ، هكذا أجلُس بقرب ثلة رجال يتحدثون عن 

املرأة، واجلنس والسياسة، وأخيراً احلرب!
يتكرر املشهد 

على  يضحكون  احلبكة،  يفبركون  القصص،  يصنعون 
الرجل مجنون الذي مر من امامهم ونسوا انه كان ذات 
يوماً بعقله الذي هو مبيزان جلستهم الفارغة من املنطق، 
تزداد اسنانهم الصفراء  تبحُث عن طفلها،  بينما االم 

بالظهور!

لكن ثمة مفترق طرق يجعلك تسأل، ملاذا كل هذا؟
نفس  على  وجلس  بعكازه  عجوز  رجل  جاء  يوم  وذات 
املقعد الذي أجلس عليه، وأطلق تنهيدة سمعها جل رواد 
يبكي  العجوز  كان  الالمنطق،  عاد جلسة  ما  احلديقة 
كثيراً، ظننت بأنه قد سرقه لص محترف وسلب كل ما 
بحوزته، تسألت مع نفسي كثيراً، واقتربُت منه، وسألته: 

ما بك ايها العجوز؟ هل لي مبساعدة؟
اجاب وعلى خده دمعة:

 »بالدي كل يوم متوُت يف نظري، لقد سقط ابني الوحيد 
سلبوا  السلطة،  كرسي  على  االخرين  جلوس  ضحية 
»سلطان«  ابني  قتلوا  الدنيا،  يف  اسمي، سندي  حامل 
اخللوق املهذب، الذي كان يفكر بإستكمال دراسته ألجل 
مساعدة بالده، كان دائماً يقول لي انه يحتاج لدعمي 
حتى ينجح ويرفع رأس بالده، فماذا تريدني ان افعل يا 

ابني! ماذا؟«
انتابني شعور شديد باحلزن والبكاء بغزارة حتى تغرق 
بيوت اللذين سرقوا افراحنا بدموعي، اشتعل بداخلي 
بصوت  له  وقلُت  العجوز  بيد  امسكُت  غضب،  بركان 

خافت:
»أتسمح لي ان اناديك، يا أبي، فأنا أيضاً خسرُت أبي، 

وأفتقده كثيراً«

قال العجوز: 
»لعلك تشبه أبني املغدور وحتيا مثل الطيور، اما أنا فقد 
أشبعتني مراحل العمر ضربا جراء اخليبات، وتعبُت من 

احلياة، أريد أن أبكي«
يتكرر املشهد

واالم تبحُث عن طفلها، الطفل يختبئ خلف الشجرة، 
العاقل  ذلك  سمعُت  حلظة،  ويف  يضحكون،  الرجال 
عصا  ويحمل  مرتفع،  بصوت  يتكلم  املجنون  بزمانه، 

بني يديه، وينظر إلى السماء قائالً لها: » الرحمة«
هززت رأسي مرتني، تأسفت على حالناً، نظرُت إلى 
البنايات  االشجار،  الناس،  وجوه  تفحصُت  الشمس، 
القريبة من احلديقة والسيارات املارة على الطريق.

ثم لعنة احلرب ورجال اجلنس والسياسية، و أخبرُت 
تلك األم عن لعبة طفلها وغادرت املكان.

لم  هناك  الكورنيش،  وصلُت  أن  إلى  امشي  طفقُت 
البحر،  تتابع أمواج  أقابل أحد، جلسُت وظلت عيني 
ويف حلظة ما سمعًت صدى صوت يقول: »ثمة غول 
متوت  وجعلها  بدواخلنا  وعبث  ليلة  ذات  زرانا  قد 
والرجل  العجوز  كما  هكذا  مبرر،  اي  دون  ببطء 

املجنون وكما االيام والعمر

نشر  دار  عن  القاهرة  يف  صدر 
كتاب  العربية«  النيل  »مجموعة 
الثورة  خدعة  فبراير   17« بعنوان 
والصحفي  للكاتب  املؤامرة«  وحقيقة 

الفيتوري.  مصطفى  الليبي 
من  صفحة   430 يف  الكتاب  جاء 
خمسة  على  ويحتوي  املتوسط  القطع 
أستقراء  الكاتب  فيها  حاول  فصول 
ومفكرين  وعلماء  لكتاب  األراء  وسبر 
وأوربا  أمريكا  من  كل  يف  غربيني 
يف  اي  األزمة  بدايات  يف  وأفريقيا 
 2011 فبراير  من  اآلولى  أيامها 
مثال  مرة  ألول  الكتاب  يكشفه  مما 
خاص  ملحق  األول  أثنني:  أمرين 
النيتو  لغارات  املدنييني  بالضحايا 
تلك  لتوثيق  محاولة  وهي  اجلوية 
الكاتب  ويكشف  األنسانية  اجلرمية 
على  للحصول  بذله  الذي  اجلهد  عن 
املصادر  عشرات  من  املعلومات  تلك 
العيان يف سرت وبني  مبا فيها شهود 

وغيرها.  وطرابلس  وزليطن  وليد 
البيئة  تلوث  فهو  الثاني  األمر  اما 
ببقايا  طرابلس  يف  خاصة  الليبية 
أستخدمت  حيث  املنضب  اليوانيوم 
الدخيرة  من  كمية  النيتو  طائرات 
والتي  السامة  املادة  بهذه  املغطاة 
لعشرات  واألرض  البئية  يف  متكث 
كشف  الصدد  هذا  ويف  السنوات 
رفقة  به  قام  فردي  جهد  عن  الكاتب 
أحد املختصني للتأكد من هذا األمر. 
عن  اللثام  أماط  الوقت  نفس  ويف 

مرت  التي  الليبية  السلطات  تقاعس 
وحتى   2011 اكتوبر  منذ  بالبالد 
بعض  على  الكتاب  ويحتوي  اليوم. 

نشرها. يسبق  لم  التي  املعلومات 
ملقاالت  الترجمة  على  الكتاب  ويعتمد 
الليبية  ودراسات قانونية حول األزمة 
فيها  األجنبي  والتدخل  عنها  نتج  وما 
قاده  الذي  العسكري  الغزو  وخاصة 
 19 من  بداية  األطلسي  شمال  حلف 
أكتوبر  نهاية  وحتى   2011 مارس 
العقيد  مبقتل  وتوج  السنة  نفس  من 

القذايف. معمر  الراحل 
 « الكاتب  يقول  الكتاب  مقدمة  يف 
بني   �� ليبيا  يف  ما جرى  وقائع  ستظل 

نفس  من  وأكتوبر   2011 فبراير 
حالة   �� أعوام  من  تاله  ما  ثم  العام 
الوقت  نفس  يف  واضحة  و  ملتبسة 
واملنطقة  للعالم  السياسي  التاريخ  يف 
بالذات  املتحدة  األمم  وملنظمة 
اي  على  ترتد  انعكاساتها  وستطل 
السلم  حتقيق  يستهدف  عاملي  جهد 
ولعل  وحمايتهما  الدوليني  واألمن 
اذ  سوريا  يف  كان  أنعكاساتها  أول 
الغرب  بها  تعامل  التي  الطريقة  لوال 
يف  احلرب  رأينا  ملا  ليبيا  مع  بالذات 
عنها  نتجت  التي  واملآسي  سوريا 
وهذه  املنوال.«  هذا  على  تسير 
لبقية  العام  األطار  تضع  املقدمة 

وملخصها  هويته  عن  وتكشف  الكتاب 
محاولة  اال  ليست  الكتاب  مادة  أن 
وكشف  والوقائع  احلقائق  لتبيان 
وعلماء  كتاب  رأها  كما  مالبساتها 
أراء  أن  اال  األولى  بالدرجة  عامليون 
هوالء الناس على أهميتها مت طمسها 
يف حينه ولم تتح لهم الفرصة للظهور 
تلك  عن  للتعبير  اآلعالم  وسائل  يف 
احلرية  أدعاءات  من  بالرغم  األراء 
طمس  وراء  والسبب  ذلك  الي  وما 
مخالفة  جاءت  أنها  هو  اآلراء  تلك 
للحرب  وتبريراتهم  الساسة  ملواقف 
احلرية  بأسم  وغزوها  ليبيا  على 

املدنيني!. وحماية 

شدني خفقان األجنحة الذي يصم اآلذان من 
حولي... ثم رأيتهم ينظرون نحوي، أحسست 
إلى  نظرت  بهم،  للحاق  بي  يدفعون  كأنهم 
وفجأة  جسدي،  على   املتهدل  املمزق  ثوبي 
أش��ار أح��ده��م إل��ي، وم��ا أن رفعت ذراع��ي 
حتى وجدت نفسي أطير نحوهم، رغم عدم 

امتالكي أجنحة مثلهم.
املتجهم  وكنت  وجهي،  يف  ابتسموا  جميعهم 
الوحيد...انطلقت فأخذتني الدهشة جلمال 

الطبيعة واخلضرة التي تطغى على املكان.
 ، شفاههم  على  مرسومة  ابتسامتهم  ظلت 
إشراقا  املناظر  وازدادت  ابتسمت  عندها 
بعضنا  نفهم  اصبحنا  برهة  بعد  وجماالً... 
دون أن نتكلم، واستمر بنا احلال يف الطيران 
واللعب، ولكن حنيني إلى ثوبي املمزق دفعني 

إلى العودة.
وجلست أرقب اجلموع التي تأتي وتذهب.... 

سمعت أحدهم يهمس
مسكينا هذا الشاب وتعجبت ولم أدرك من 

املقصود...!!!
كانت اجلماعات تأتي وتشاهد ومتضي

س��م��ع��ت ص��خ��ب وص����راخ واجل��م��ي��ع يصيح 
أبتعدوا

يبدو أنه وصل أخيراً
بكلمات  وأش����ار  امل���م���زق  ث��وب��ي  إل���ى  ن��ظ��ر 
يكتب  وأخ��ذ  أوراق  عدة  أخ��رج  مقتضبة،ثم 
ومد تلك األوراق إلى أحد احلاضرين الذي 
البقية  أم���ا  ي��رت��دي م��الب��س رس��م��ي��ة،  ك���ان 
أحدى  يف  ورمته  املمزق  ثوبي  أخ��ذت  فقد 

السيارات التي انطلقت تسابق الريح
بعيدة  ليست  فاملسافة  بهم  اللحاق  وق��ررت 
ال��س��ي��ارة وأخ����رج اح��ده��م ثوبي  ت��وق��ف��ت   ،
أنهم  ويبدو   ، األدراج  أحد  يف  ورمه  املمزق 

مستعجلون أو متعودون
املهم تركتهم وعدت إلى جماعتي

ولكن احلنني إلى ثوبي ورمبا الفضول دعاني 
رأي��ت  حتى  إل��ي��ه  اهتديت  إن  وم��ا  ل��ل��ع��ودة، 

مجموعة يهيلون عليه التراب.
لم أفهم ملاذا يفعلون بثوبي ذلك؟

 ، يتحدثون  وآخ��رون  يتهامسون  البعض  كان 
اجلميع  أراقب  وأنا  لياله،  على  يغني  والكل 

بوجل واستغراب
وما أن تفرق اجلميع حتى عم السكون املكان 
وما أن اقتربت حتى وجدت أحد يدفعني إلى 
االلتفاف  املمزق وعندما حاولت  ثوبي  حيث 
بدت  شخصيني  حضرة  يف  نفسي  وج��دت 
رزمة  يحمل  منهم  وكل  القوة  سطوة  عليهما 

أوراق وسجالت.
ابتسمت لهما إال أن نظرة أحدهم قتلت تلك 

البسمة املؤودة .
أشار إلي أحدهم وتكلم ولم أفهم

ولم  قال  ما  األول  أع��اد   ... الثاني  ضربني 
أفهم .

عندها ضربني األول والثاني
أحدهم  وأخ���رج   ، بعضهما  إل��ى  نظرا  وث��م 
ورقة وأشار بأن أوقع عليها ومن شدة خويف 
التوقيع  حاولت   ، تلقيتها  التي  والضربات 

بأصابع مرتعشة
استيقظت على رنني ساعتي القدمية.

الثوب املمــــــــزق 

الككيل إبراهيم 

مسعود  محمد  )ارجتـــــال الواقــــع(

الفيتــــــوري يصـــــدر كتـــــاباً جديـــــداً 
عـــــــن األزمــــة الليبيــــة 
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رياضه محلية

 بدء انشاءات جديدة 
 مبقـــــرات الـــنـــادي االهــــلي بنغــــــازي 

 هذا ما دار يف اجتماع االحتاد الفرعي 
لكرة القدم خليج سرت  

 كوشـــــو يبــــدأ رحلتـــه التدريبيـــة مـــع طائـــرة النصـــر 

   براعم النصر لكرة اليد يتفوق على االهلي 
بنغازي يف نهائيات  املجموعة الثانية

����   االسبوع الليبي 
 انطلقت االسبوع املاضي اعمال  بناء مرافق 
االهلي  ال��ن��ادي  مب��ق��ري  ري��اض��ي��ة  و  خدمية 

بنغازي   بحي الزيتون و حي قاريونس .
 حيث اعلن النادي بدء العمل على تنفيذ بعض 
املشروعات املعدة بخصوص إعادة إعمار مقر 
النادي التاريخي بحي الزيتون ، حيث شرع  يف 
اخلرائط  إع��داد  و  املساحي  الرسم  عمليات 
إلنشاء مرفق إداري خدمي و إنشاء غرف تغيير 
للمالبس و حمامات و غرفة طاقم التحكيم 

مللعب النادي بحي الزيتون
و تطوير مقر  اإلتفاق على صيانة   كذلك مت 
إنشاء  و  قاريونس  النادي يف  الناشئني مبقر 

مبنى إداري متكامل . �����   االسبوع الليبي ��  بوابة افريقيا 
االخبارية  

 عقد االحتاد الفرعي لكرة القدم خليج 
أندية  األول مع رؤساء  اجتماعة  سرت، 
ضمن  وذل��ك  والثالثة  الثانية  ال��درج��ة 
االستعدادات للموسم الكروي 2018-

2019، بقاعة فندق أمال ليبيا مبدينة 
اجدابيا.

 وقال مقرر االحتاد الفرعي لكرة القدم 
خليج سرت عبداهلل بوزريبة يف تصريح 
ل�«بوابة افريقيا االخبارية« أن » االجتماع 
ناقش العديد من القرارات الصادره عن 
االحتاد العام الليبي لكرة القدم، أهمها 
القرار رقم 70 اخلاصة بإعادة  تشكيل 
االحتاد الفرعي، باإلضافة إلى القرارين 
تسجيل  ش�����روط  ب���ش���أن  و51،   50
انطالق  موعد  وحتديد  الالعبني  قيد 
مسابقات الفئات السنة والدرجة الثانية 

والثالثة خالل هذه املوسم«.
للعب  األندية  فرق  تنقل  صعوبة   وحول 
أضاف  ارضها،  خارج  ال��دوري  مباريات 
بوزريبة، أن »احلضور من رؤساء األندية 
املنطقة  تقسيم  على  مبدئياً  ات��ف��ق��وا 
اجلغرافية التي يشملها االحتاد الفرعي 
خليج سرت واملمتدة من سرت غرباً إلى 
إلى  غرباً،  الكفرة  حتى  شرقاً  سلطان 
اجدابيا  منطقة   (: وه��ي  مناطق  أرب��ع 
وضوحيها  س��رت  منطقة   ، وضواحيها 
منطقة   ، الواحات وضواحيها  منطقة   ،
الكفرة وضوحيها (، وذلك ضمن اللوائح 
االحتاد  قبل  من  بها  املعمول  والقوانني 

العام الليبي لكرة القدم«.
لكرة  الفرعي  االحت���اد  ان  وي��ذك��ر   هذه 
القدم خليج سرت، قد وافق مؤخراً على 
منطقة  م��ن  رياضية  أن��دي��ة  أرب��ع  ضم  

اجلفرة. 

����   االسبوع الليبي 
ب��اش��ر م��ع ب��داي��ة األس���ب���وع احل��ال��ي 
كشو  أحمد  القدير  التونسي  امل��درب 
للعبة  السنية  للفئات  م��درب��ا  مهامه 

الكرة الطائرة بنادي النصر
مع  النادي  إدارة  مجلس  تعاقد   وجاء 
التونسية  امل��درس��ة  ك��وادر  أح��د  كشو 
امل��ح��ت��رف��ة ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة م��ن أج��ل 
تطوير القاعدة األساسية لهذه اللعبة  

بنادي النصر والتي كانت يف ما مضى 
املحلية  األل��ق��اب  كافة  على  مهيمنة 
والرافد األساسي للمنتخبات الوطنية

كرة  الع��ب  انضم  متصل  سياق   ويف 
إل��دردج  ديكابريان  األمريكي  السلة 
فريق  إل���ى    D.K ب��اس��م  وامل��ش��ه��ور 
الكأس  ووصيف  الدوري  بطل  النصر 
البطولة  يف  ال��وح��ي��د  لببيا  ومم��ث��ل 

العربية لألندية ابطال الدوري

 وبحسب املركز االعالمي لنادي النصر 
أبدى D.K سعادته باحللول يف مدينة 
من  االستقبال  حفاوة  مقدرا  بنغازي 
قبل إدارة النادي ومشددا على رغبته 
اجلماهير  يسعد  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  يف 
ال��ن��ص��راوي��ة وي��ك��س��ب��ه��ا م���زي���دا من 
وإقليميا  وعربيا  محليا  االنتصارات 

وقاريا وعامليا

����   االسبوع الليبي 
املاضية  اجلمعة   اليد،   لكرة  النصر  براعم   تفوق  
منافسات  ضمن  بنغازي  االهلي  فريق  نظيره  على 
مقابل  هدفا  ب� 25  الثانية  املجموعة  فرق  نهائيات 

23
قاعة  أرض��ي��ة  على  أج��ري��ت  التي  امل��ب��اراة   وشهدت 
النجمة لأللعاب الرياضية سيطرة االهلي يف الشوط 
األول الذي انتهى بنتيجة 11 هدفا مقابل 9 أهداف.

من  غلته  تعزيز  النصر  استطاع  الثاني  الشوط   ويف 
األهداف لتنتهي املباراة بفوزه يف املباراة بنتيجة 25 

مقابل 23 وليخطف النقاط الثالث.
 وتولى احلكمان امين بودبوس واملنفي إدارة املباراة، 
بن  وعصام  طاولة  حكم  الشلوي  سالم  تولى  فيما 

شتوان كميقاتي املباراة.

����   االسبوع الليبي 
أسفرت القرعة اخلاصة بالتصفيات املؤهلة لكأس أمم أفريقيا 
ألقل من 23 عاًما، عن مواجهة املنتخب الوطني لنظيره الغامبي 
خالل الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر املقبل ضمن الدور األول 
من التصفيات املؤهلة للبطولة التي ستقام نهائياتها العام املقبل 
مبصر. وحسب القرعة التي مت سحبها اجلمعة يف مدينة شرم 

الشيخ املصرية يكون الفائز من هذه املواجهة  يف مواجه املنتخب 
النيجيري يف الدور الثاني من التصفيات خالل الفترة من 18 
إلى 26 مارس 2019. و يذكر أن بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات 
األقل من 23 عاًما، تعتبر مؤهلة إلى األلعاب األوليمبية يف 
طوكيو 2020 حيث تتأهل املنتخبات صاحبة املراكز الثالث 

األولى.

 عمروش يعلن  قائمة املنتخب الليبي 
املستدعاة ملباراة نيجيريا

���  االسبوع الليبي ��  بوابة افريقيا االخبارية 
 أعلن عادل عمروش مدرب املنتخب الليبي االول لكرة القدم، على قائمة 
الفريق املستدعاة ملباراتي نيجيريا ، ضمن اجلولة الثالثة والرابعة يف 

التصفيات امم افريقيا الكاميرون 2019
ن��ش��ن��وش - أحمد  ال��ق��ائ��م��ة ك��ل م��ن : - محمد   وضمت 
- عزاقة - مراد الوحيشي - أحمد التربي - سند الورفلي 
ط��ارق اجلمل - علي معتوق - معتصم صبو - محمد 
- منير - أحمد املقصي - املعتصم املصراتي - بدر حسن 

– أحمد بن علي - ربيع الشادي - مؤيد الايف - محمد صوله 
حمدو الهوني - إسماعيل التاجوري - محمد زعبية - أنيس 

سلتو - سالم روما - خالد مجدي .

 ليبيا تواجه غـامبيـا
 فـي تصفيـات إفـريقيـا 

تـحـت 23 عـامـا  
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رياضه عاملية

�����  متابعة - عبد احلليم الشاطر 
واخلفة  الرشاقة  على  تعتمد  عاملية  رياضة  هي  الباركور 
يف احلركة وهي يف الوقت نفسه رياضة خطيرة على من 
ميارسها .. هي لم تشتهر كثيرا يف مجتمعنا ولكن بعض 
الشباب يحاولون االهتمام بها ولفت األنظار إليها .. من بني 
هؤالء الشباب شاب من مدينة سرت تدرب ومارس الرياضة 
وجمع لها متابعني .. »األسبوع الليبي« فسح املجال أمام هذا 

الشاب للتعريف برياضته املحببة .. 
عبد احلفيظ محمد الصغير – من مواليد 1997 طالب 
الباركور هي رياضة معروفة يف  باجلامعة، يقول: رياضة 
العالم ولدينا يف ليبيا معروفة يف طرابلس وبنغازي ولكن 
لدينا يف سرت مازالت رياضة جديدة وال يعرفها الكثيرون 

ولكن هناك بعض الشباب أحبوا هذه الرياضة وأصبحوا 
يتابعون تدريباتي وممارستي للرياضة .. وهي رياضة تعتمد 
على اخلفة والسرعة .. بالنسبة لي تعلمتها عن طريق متابعة 
أحد املدربني املصريني عن طريق اليوتيوب وهي عبارة عن 
دروس دورية تعلمت منها الكثير وهي رياضة خطيرة وصعبة 

ولكن يستطيع كل من يحبها لعبها بسهولة ..
وأنا تلقيت دعوة من أحد األندية اخلاصة يف مدينة بنغازي 
لإلنظمام ولكن لم أوفق يف االلتحاق بهم نظرا لبعد املسافة 
.. طبعا رياضة الباركور بالنسبة لي تعتبر حافز لبذل اجلهد 
اإلضايف حتى يف أعمالي العادية ودراستي وأنا أحبها كثيرا

 . * شاهدنا بعض األفالم القصيرة التي شاركت فيها 
أف��الم  وه��ي  ه��ذا صحيح   .. ب��ارك��ور  الع��ب  باعتبارك 

تهدف ملعاجلة بعض القضايا اليومية ونستطيع أن نعبر 
الباركور وهي مقترنة بحركات  عنها عن طريق رياضة 
قريبة من الرقص أحيانا وسجلنا أفالم ارجتالية لم يتم 
اإلعداد لها مسبقا ولكننا وبتوفيق من اهلل جنحنا فيها .. 
وكما قلت لكم هناك متابعني يتواصلون معي لتشجيعي 
على املزيد من التدريب يف هذه الرياضة ولكننا نحتاج 
املزيد من الدعم يف هذه الرياضة ولهذا حاولت تدريب 
الرياضة  تركوا  منهم  الكثيرين  ولكن  الرياضيني  بعض 
بسبب صعوبتها وخطورتها ، ويف األيام القليلة القادمة 
عن  تتحدث  منوعة  قصيرة  أفالم  إعداد  يف  سأشارك 
للتعبير  الباركور  رياضة  توظيف  وسيتم  القضايا  بعض 

عن تلك القضايا.

����   االسبوع الليبي 
خ��الل  م���ن  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  حصد  
الثانية  العربية  البطولة  يف   مشاركته 
للكارتيه  والسيدات   ل��ل��رج��ال  عشر  
بالقاهرة بعد اختتامها  امس االحد عددا 
من امليداليات يف اجلانب الفني والتدريب 
واالدارة  بجدارة ومنافسة قوية ، وكانت 

القالئد كالتالي:
اجلانب الفني للبطولة 2 ميداليات فضية 
حتصل   1- برونزية   ميداليات  وارب��ع��ة 
ال��ري��اض��ي ح��م��زة احل��اس��ي ع��ل��ى ق��الدة 
فضية ) كاتا فردي ( -2حتصل الرياضي 
التريكي على قالدة فضية ) كاتا  حسني 

عبدامللك  الرياضي  حتصل   3-) ف��ردي 
برونزية حتت 67ك  قالدة  على  درويش 
-4 حتصل الرياضي جبريل الفالح على 
برونزية حتت 84 ك -5 حتصل  قالدة 
الرياضي عادل امني على قالدة برونزية 
الكومتي  فريق  -6 حتصل  ك   84 ف��وق 

اجلماعي على قالدة برونزية 
اجلانب التحكيمي -1 علي التومي شارة 
عربية -2 محمود فشتول شارة عربية-3 

عبداهلل الصابر شارة عربية 
اجلانب االداري -1السيد /علي الشارف 
عضو جلنة املسابقات-2السيد /عبداهلل 

الكيالني عضو جلنة املدربني 

����   االسبوع الليبي 
 ، رسميا  الثالثاء   امل��اض��ي  ال��ي��وم  انضم  
الظهيرين ) أحمد املهدي الغريانّي و سعيد 
محمد النائلي ( إلى صفوف فريق األخضر 
انتقال  صفقة  يف  موسمني  ملدة   ، الرياضي 

حر قادمني من األهلي بنغازي
ويأتي هذا التعاقد رغبة من املدرب الصحابي 
الفريق  لتشكيلة  األخيرة  اللمسات  وضع  يف 

مبلئ صفوفه .
أميناً  الغرياني ظهيراً  أحمد  الالعب  وميثل 
كما  األخضر  املستطيل  داخل  دفاع  ووسط 
سعيد  ال��الع��ب  األي��س��ر  الظهير  يف  ي��أت��ي 

النائلي .
أن  بالنادي  الكرة  إدارة  الدعوب مدير  وأكد 
مثل هذه التعاقدات هي مبثابة رسم صورة 
يف  مشاركته  أث��ن��اء  الفريق  لشكل  مطمئنة 

مراحل الدوري املرتقب .

����   االسبوع الليبي 
حقق فريق االحتاد  لكرة اليد فئة االواسط 
فوزا مهما علي حساب احتاد الشرطة بنتيجة 
جمعتهما  التي  املباراة  يف  مقابل 23   32
مساء امس االحد ضمن اجلولة الثانية من 

مرحلة إياب الدوري  
حتت  قويا  عرضا  قدموا  اإلحت��اد  العبو 
قيادة املدرب عبدالسالم احلراري ، والذي 

الفوز  استحق  الفريق  ان  من جهته صرح 
بجدارة مشيرا ان اجلهاز الفني والالعبني 
التركيز  يبذلون قصارى جهدهم من اجل 
لنيل البطولة ومعانقة اللقب ، الفتا إلي ان 
املسئولية وجنحوا يف  قدر  علي  الالعبني 
تقدمي املطلوب منهم يف هذه املباراة وهو 
االنتصار ملواصلة رحلة املنافسة نحو لقب 

الدوري.

»الباركــــــور« مولــــــود جديــــــد يف ســـــرت

الفريق الوطني للكارتيه وحصاد 
مهم يف بطولة القاهرة 

الظهيران الغرياني والنائلي من االهلي ب 
 الى  القلعة اخلضراء

االحتاد يحقق فوزا مهما يف دوري اليد 

ايهاب جالل يقترب 
من االسماعيلي املصري 

����   االسبوع الليبي 
يقترب  إيهاب جالل، املدير الفني لفريق أهلي طرابلس من تولي تدريب 
االسماعيلي املصري خلفا  للجزائري خير الدين مضوي الذي رحل عن 

منصبه بسبب سوء النتائج.
املصري،  اإلسماعيلي  إدارة  مجلس  رئيس  عثمان   إبراهيم  ويدرس  
الشروط التي وضعها   جالل، لقيادة الدراويش  يف املرحلة القادمة،  

وتواصل مسؤولوا  اإلسماعيلي مع إيهاب جالل من أجل إقناعه 
بتولي تدريب الدراويش إال أنه وضع بعض الشروط، مؤجال 
حسم األمر ملا بعد مواجهة الوداد املغربي يف بطولة كأس 

زايد ألندية األبطال.
وودع أهلي طرابلس البطولة العربية  بضربات الترجيح 
بنفس  وإياباً  ذهاباً  التعادل  بعد  املغربي  ال��وداد  أمام 

النتيجة 1-1.
بعض  اإلسماعيلي  إدارة  من  جالل  إيهاب  وطلب 
راتب  على  احلصول  رأسها  على  املالية  الشروط 
شهري ال يقل عن 400 ألف جنيه شهرياً بجانب 
أشهر،   3 رات���ب  قيمته  ج��زائ��ي  ش��رط  وض��ع 
وع��دم  اجل��دي��دة  الصفقات  ي��ده يف  وإط���الق 

التدخل يف اختيارات الالعبني.
لتولي  املرشحني  أح��د  ج��الل،  إيهاب  ويعد 
ميدو  حسام  أحمد  مع  اإلسماعيلي  تدريب 
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التراث  وسفيرة  الليبية  األزي��اء  أطلت مصممة 
الثقافات  متعدد  جمهور  بركة على  ب��ن  ربيعة 
باألمم  الديبلوماسية  البعثات  رؤس��اء  وبحضور 
املتحدة يف حفل أقيم يف مدينة جنيف بداية شهر 

سبتمبر يف أحد أفخم النزل السويسرية.
األنظار يف احلفل  الليبية  املصممة  لقد خطفت 
الباكستانية  املوضة  أسبوع  إط��ار  كان يف  ال��ذي 
اللندنية، فانبهر  رواي��ات  مجموعة  من  وبتنظيم 
بها املدعوون وبأزيائها التي دمجت فيها الطابع 
من  جعل  ما  وهو  العصرية  واللمسات  التقليدي 

تصاميمها لوحة فنية خارقة.
بركة مدينة جنيف حاملة عبق  بن  ربيعة  وزارت 
نعومة  ربوعها يف  نشأت يف  التي  ليبيا،  ذكريات 
أظفارها ثم انتقلت الى عدة مدن أروبية لصقل 
صغرها،  منذ  بها  شغفت  التي  التصميم  موهبة 
الى  وسعت  بلدها  يف  واستقرت  ع��ادت  ولكنها 
نشره  يف  وامل��س��اه��م��ة  التقليدي  ي  ال����ِزّ تطوير 

والتعريف ِبه واالرتقاء به الى العاملية.
ال��ذي طبعت فيه بصمتها،  األزي��اء  وك��ان عرض 
بامتياز  والعربية  الليبية  الروح  فيه  مميزا جتلت 
فجعلت من فنها رسالة سالم حملتها الى العالم 
تعيشها  التي  واجل��راح  فيها  الكامن  االل��م  رغ��م 
ليبيا. وأرادت ان تبعث رسالة إيجابية من مدينة 
وهويتها  تراثها  ب��أن  معلنة  السويسرية  جنيف 
صحراء  من  حلّت  أينما  دائما  ستشع  وأصالتها 

اجلنوب ثلوج الشمال.
يذكر أن بن بركة شاركت يف عدة محافل دولية 
ومثلت بلدها أحسن متثيل محافطة على املوروث 

الثقايف الليبي.

أنزلت اجلهات املعنية راكبا حاول دخول قمرة القيادة يف طائرة تابعة لشركة 
»إنديجو أيرالينز« الهندية يف مطار مومباي الهندي لشحن هاتفه اجلوال.

وقالت شركة الطيران يف بيان أمس، إن احلادث وقع فيما كانت طائرة الرحلة 
»6 ايه395-« املتوجهة إلى كالكوتا من مومباي تستعد لإلقالع.

وجاء يف البيان: »بينما كانت الطائرة على األرض، حاول راكب صعب املراس 
دخول قمرة القيادة، قائالً إن هاتفه اجلوال بحاجة للشحن«.

يا جنني القلب قلي هل يخيب فيك التمني !؟ 
قد وشاك الشوق عندي حني أمعن سوء ظني

 يشعل النيران حتت رماد صبري متتحني ..؟!!!
النيران  تأكل   .. إني  الصبر  راسب يف  وحبك  ال   

مني ..
أقصى   .. وتساورني شكوكي  تعقلي  تبقى من  ما   

للتجني  حد 
بح  إيه  بات وهما.. مره بخضاب دمي  إصطباري 
تهمي نحو روحي  التهيام..  .. يف عيونك ملحة  لي 

.. نحو قدي .. تأتسرني 
شفاهك  من  يسري  احلرف  انتظار  يف  شوقي  بُّح 
حيث شفتي .. ثم عيني يا حبيبي .. حني تصدقني 

األماني أغمض الهدب املسجى ...
 ال مزيدا من أمالي أبتغيها أكتفي برفيف نور الح 

يف صحراء عمري رن صوتك عبر سمعي ..
ساكنا  التصهد  حر  يا  آه   .. أحبك  إني  قلتها!!!!   
الباق����ي  أهج�����ر  يهري  ال��ص��در  بجوف  ده��را 

يحتضن�����ني بغيث  يحنو  هيدبا  ودع��������ني 
 آه ع���دها .. جد وقله���������ا يا جراحاتي القدمية.. 
انزيف زهرا وعطرا وابرئي خاب يف األقدار ظني.. 

بالتغني داولتني 
واغترافا  اعترافا  وقعها  ثم  وديعا  همسا  قالها   

وعهودا الذ كالطفل املدلل عبر حضني.

أخر االسبوع 

مصممة ليبية ترفع تراث بالدها 
يف حفل عاملي للموضة

مســافر يقتحــم قمـــرة
 قيادة طائرة .. لشحن هاتفه

احــــتــواء

عبدالمحسن عفاف 


