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صـــّوت مجلـــس األمـــن الدولـــي باإلجماع علـــى تمديد واليـــة فريق 
خبـــراء لجنـــة العقوبـــات الخاصـــة بليبيا حتى شـــهر نوفمبـــر 2023.

وشـــمل التصويـــت أيضـــاً قـــراراً بإدانـــة محـــاوالت التصديـــر غيـــر 
المشـــروع للنفـــط مـــن  ليبيـــا.

وجـــاء فـــي القـــرار نفســـه، أن مجلـــس األمـــن يبـــدي قلقـــه البالـــغ 
إزاء اســـتمرار انتهـــاكات حظـــر توريـــد األســـلحة إلى ليبيـــا، بما في 
ذلـــك الذخيـــرة والمركبـــات والمعدات العســـكرية والمعدات شـــبه 

العســـكرية وقطـــع الغيار.

وتخضـــع ليبيـــا منذ 2011 لقرار أممي يحظر بيع وتوريد األســـلحة، 
وقـــد أنشـــأت األمـــم المتحدة لجنـــة عقوبات خاصـــة بتنفيذ الحظر، 
ُمـــدَِّدت صالحياتهـــا الحقـــاً لتشـــمل حظـــر التصدير غير المشـــروع 

للنفط، وحظر الســـفر وتجميـــد األصول والقيـــود التجارية.

أعلـــن رئيس المؤسســـة الوطنيـــة للنفط، فرحـــات بن قدارة، 
المعيـــن مؤخـــراً مـــن قبـــل رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
عـــن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقـــول والموانئ النفطية، 

بعـــد االتفـــاق مع أعيـــان منطقة الهـــالل النفطي.

وجـــاء هـــذا اإلعـــالن مـــن خـــالل بيـــان ألقاه “بـــن قـــدارة” من 
مقر شـــركة الخليـــج العربي للنفـــط بمدينة بنغـــازي، طمأن 
خاللـــه الشـــركاء األجانب، عـــن أن المؤسســـة الوطنية للنفط، 

ســـتفي بكل تعاقداتهـــا والتزاماتهـــا تجاههم.

وكانـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة قـــد اعلنـــت، الخميـــس 14 
يوليـــو، عن تســـلّم رئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط المعيـــن مـــن قبـــل رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فرحات 
بـــن قـــدارة، مهامـــه رســـمياً مـــن مقـــر المؤسســـة بالعاصمة 

بلس. طرا

من جانبه أكد رئيس لجنة االســـتالم والتســـليم بين مجلسي 
إدارة المؤسســـة مصطفـــى ســـمو نجـــاح عمليـــة االســـتالم 
وتولـــي بن قدارة مهامه رئيســـاً للمؤسســـة، وفقـــاً لما نقلته 

منصـــة حكومتنـــا التابعة لحكومـــة الوحدة.

وعقـــب تســـلمه مهامـــه كرئيـــس للمؤسســـة عقد بـــن قدارة 
مؤتمـــراً صحفيـــاً أعـــرب فيـــه عـــن ُشـــكره لحكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة علـــى تكليفها لمجلـــس إدارة جديد ما ســـيوفر بيئة 

متكاملـــة لقيـــادة هـــذا القطـــاع نحـــو النجاح، وفـــق قوله.

وقـــال بـــن قدارة مخاطبـــاً المعترضين على قـــرار تكليفه بأنه 
عليهـــم اللجـــوء للقضاء، مشـــيراً إلى أنه ســـيغادر المؤسســـة 

إذا حكـــم القضـــاء بأن قـــرار تكليفه غيـــر قانوني.

وأضـــاف الرئيـــس الجديد للمؤسســـة بأنه ســـيتم العمل من 
اليـــوم على عودة تصدير النفط، واعـــداً المواطنين بالحصول 

علـــى أخبار جيدة خالل أســـبوع فيما يخـــص الموانئ.

وطمـــأن بـــن قـــدارة من ســـماهم بالشـــريك األجنبـــي بصون 
كل التعهـــدات واالتفاقـــات المبرمة، مؤكداً ســـعيه بإشـــراف 

الحكومـــة علـــى تطويرها.

يذكـــر أن رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية أصـــدر قراراً بتعيين 
فرحات بن قدارة مكان صنع هللا في رئاســـة المؤسســـة، إال 
أن األخير أعرب عن رفضه لقرار اســـتبداله موجهاً ســـيالً من 

للدبيبة. االتهامات 

كشـــف موقـــع “أفريـــكا إنتيلجينس” عزم تركيا اســـتضافة 
اجتمـــاع موســـع بيـــن رئيســـي مجلـــس النـــواب “عقيلـــة 
صالـــح” واألعلـــى للدولـــة “خالـــد المشـــري” وممثلين عن 
الـــدول الرئيســـية المنخرطـــة فـــي أزمـــة ليبيـــا، وذلـــك فـــي 

الحـــادي والعشـــرين مـــن شـــهر يوليـــو الجاري.

وبحســـب الموقع االســـتخباراتي؛ فإن الهدف الرئيسي من 
االجتمـــاع هو اتخـــاذ قرار في ملف الســـلطة التنفيذية بين 
رئيـــس الحكومـــة “عبدالحميد الدبيبـــة” و رئيس الحكومة 

الموازية “فتحي باشـــاغا”.

وأشـــار الموقـــع إلـــى أن الرئيـــس التركـــي “رجـــب طيـــب 
أردوغـــان” يســـعى مـــن خالل هـــذا االجتماع إلى اســـتعادة 

المبـــادرة فـــي األزمـــة الليبية.

وفـــي يـــوم الــــ 30 من شـــهر يونيـــو الماضـــي، اختتمت بين 
صالـــح والمشـــري محادثـــات في “جنيـــف” برعايـــة أممية 
حول اإلطار الدســـتوري لالنتخابـــات المقبلة، دون التوصل 

التفاق.

تســتضيف تركيــا 
اجتماعــــاً موسعـــــاً 
بــن صالح واملشــري

سياسة

مجلس األمن ُيمّدد والية لجنة
 العقوبات الخاصة بليبيـا حتى 

سنة 2023
بن قدارة يعلن فتح 

الحقول واملوانئ 
النفطية
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يعقـــد مجلـــس األمـــن الّدولـــي جلســـتَين علنيَّتين بشـــأن 
ليبيـــا، أوالهمـــا فـــي 25 يوليـــو الجـــاري لتقديـــم إحاطـــة 

البعثـــة األمميـــة، وثانيهمـــا يـــوم 28 يوليـــو.

وتأتـــي الجلســـتين مـــع قـــرب انتهاء واليـــة البعثـــة األممية 
إلـــى ليبيـــا، حيث مـــّدد المجلس فـــي أبريـــل الماضي مدة 
البعثـــة ثالثـــة أشـــهر مـــن حينهـــا، لتنتهـــي في آخـــر يوليو 

الجاري.

ويشـــهد مجلس األمـــن خالفات حاّدة بيـــن األعضاء، حول 
مصيـــر البعثـــة الدوليـــة إلـــى ليبيـــا، وتســـمية المبعـــوث 

المرتقب.

ومؤخـــراً أفادت مصادر دبلوماســـية بأن اإلمـــارات عرقلت 
خـــالل جلســـة للمجلـــس مقترحًـــا لألميـــن العـــام لألمـــم 
المتحـــدة “أنطونيـــو غوتيريـــش” بتعييـــن وزيـــر الخارجية 
الجزائـــري الســـابق “صبري بوقـــادوم” مبعوثًـــا أمميًّا إلى 

. ليبيا

بايدن: يجب معالجة الجمود 
السياسي يف ليبيا

قالـــت الممثلـــة الخاصة لرئيـــس مفوضية االتحـــاد األفريقي 
فـــي ليبيـــا وحيـــدة العيـــاري إن اللجنـــة رفيعـــة المســـتوى 

باالتحـــاد تعتـــزم عقـــد مؤتمـــر جامـــع للمصالحـــة الليبية.

وقالـــت العيـــاري فـــي تصريـــح لصحيفـــة الشـــرق األوســـط 
مـــن ســـتحدد أجنـــدة المؤتمـــر  الليبيـــة هـــي  إن األطـــراف 
كونـــه مؤتمـــراً ليبيـــاً برعايـــة أفريقية، مرجحـــة أن يكون هذا 
المؤتمـــر مســـاراً تكميليـــاً حـــال فشـــل الحـــوارات الجاريـــة.

الرئيســـي  الهـــدف  أن  إلـــى  األفريقيـــة  الممثلـــة  وأشـــارت 
لالتحـــاد هـــو ضمـــان اســـتقاللية القـــرار الليبـــي، مضيفة أن 
الـــدول األفريقيـــة واألوروبيـــة تتضـــرر ممـــا يحدث فـــي ليبيا 
مـــن وجـــود للمرتزقـــة والســـالح والهجـــرة غيـــر النظاميـــة، 

حســـب قولهـــا.

بحـــث الســـفير والمبعـــوث األمريكي إلـــى ليبيا ريتشـــارد نورالند، 
مـــع رئيـــس مفوضيـــة االتحاد األفريقي موســـى فكـــي في أديس 
أبابـــا، دور االتحـــاد فـــي دعـــم المصالحـــة واألمـــن واالســـتقرار في 

. ليبيا

وأوضحـــت الســـفارة األمريكية فـــي تغريدة لها علـــى “تويتر”، أن 
الجانبـــان بحثـــا دور االّتحـــاد األفريقي في األزمـــة الليبية بما يعود 
بالنفـــع علـــى األمـــن اإلقليمـــي ألعضـــاء االتحـــاد األفريقي، وســـائر 

الدول خـــارج إفريقيا.

كمـــا بحث اللقـــاء الجهـــود المبذولـــة لتحديد ممثل خـــاص جديد 
ـــاالً ومؤثـــراً  لألميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة فـــي ليبيـــا، يكـــون فعَّ
عهـــد  خـــالل  المنجـــز  التقـــدم  إتمـــام  فـــي  االســـتمرار  ويمكنـــه 

ســـتيفاني وليامـــز.

مجلس األمن يعقد 
جلستن علنيَّتن 

االتحاد األفريقي يعقد بشأن ليبيا
مؤتمرًا للُمصالحة الليبية

ذكـــر الرئيـــس األمريكـــي 
أن  بايـــدن”  “جـــود 

تواجـــــــــه  إدارتـــــــــه 
مــــــــــــن  العديـــــد 
التحديـــــــــــــــــات 
المنطقـــة  فـــي 
الجمـــود  كأزمـــة 

فــــــــــي  السياســـــــــي 
ليبيا والملف النـــــووي اإليراني، 

إنـــه يجـــب معالجـــة هـــذه القضايـــا. والحـــرب الســـورية، قائـــاًل 

وأكـــد بايـــدن فـــي مقـــال نشـــرته صحيفـــة “واشـــنطن بوســـت” 
الســـبت 9 يوليـــو ، تحـــدََّث فيـــه عن ســـبِب عزمه زيارة الســـعودية 
ومنطقـــة الشـــرق األوســـط، أنـــه ســـيوضح لقـــادة المنطقـــة مدى 

أهميـــة إحـــراز تقـــدم فـــي هـــذه الملفات.

كمـــا تابـــع الرئيـــس األمريكـــي، أن وجـــود شـــرق أوســـط أكثـــر أمنا 
إلـــى المـــوارد  بالفائـــدة علـــى األميركييـــن, الفتًـــا  يعـــود  وتكامـــال 
الحيويـــة مـــن الطاقـــة التـــي تتمتـــع بهـــا المنطقـــة للّتخفيـــف من 
تأثيـــر الحـــرب الروســـية فـــي أوكرانيـــا علـــى اإلمـــدادات العالميـــة.

سياسة

مباحثات أمريكية أفريقية 
حول تحديد مبعوث أممي جديد 

خلفا لوليامز
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رفع حالة القوة القاهرة علي  أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط 
مينائي البريقة والزويتينة ، وذلك لشحن الناقلة المسماة “ ايبال 

“ شحنة من المكثفات بعد قبولها فنّياً من شركة سرت . 

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة “مصطفـــى صنـــع هللا” 
فـــي بيـــان له “بعد مفاوضات طويلة ومســـتمرة إبان فترة عطلة 
عيـــد األضحـــى، “تـــم االتفـــاق علـــى دخـــول الناقلـــة فـــور وصولها 
ومباشـــرة شـــحن المكثفـــات مـــن مينائـــي البريقـــة الزويتينة في 

خطوة تتبعهـــا خطوات” . 

المختصيـــن  مـــن  فريـــق  “يتولـــى  قائـــالً  هللا  صنـــع   وأضـــاف 
بالمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط والشـــركات التابعـــة المفاوضـــات ؛ 
للموافقـــة على قبول النواقل لمناداة مينائي الســـدرة و الزويتينة 
والمباشـــرة بمعاودة اإلنتاج لحقول شـــركتي الواحة ومليته بأمل 

انفـــراج األزمة”.

و قـــال صنـــع هللا “طيلـــة األيـــام الماضية تم التواصـــل مع حرس 

المنشـــآت النفطيـــة و رئيـــس لجنـــة الطاقـــة بمجلـــس النـــواب 
الليبـــي ، و نتـــج عـــن هـــذه المفاوضـــات الوصـــول إلـــى قناعة من 
أهميـــة شـــحن المكثفـــات ؛ لحل أزمـــة نقص الغاز فـــي المنطقة 
الشـــرقية، وضمـــان تغذيـــة محطتي الزويتينة و شـــمال بنغازي، 
فضـــالً عـــن محطـــة الســـرير فـــور مباشـــرة إنتـــاج حقـــول شـــركة 

الواحة”. 

كما طمأن صنع هللا في بيانه الســـوق النفطية بأن دولة ليبيا و 
المؤسســـة الوطنية للنفط مســـتمرة في النهوض بمسؤولياتهم 
و المحافظـــة على تدفق النفط بانتظام لألســـواق العالمية ، وقد 
أعطيـــت التعليمـــات للشـــركات بزيادة القـــدرة اإلنتاجيـــة تدريجيًّا 

من النفط و الغاز الطبيعي. 

و يعد هذا البيان أول بيان صادر عن “مصطفى صنع هللا” عقب 
إقالته من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية و تكليف “فرحات 

بن قدارة” رئيًسا جديًدا إلدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

الوطنية للنفط ُتعلن رفع القوة
القاهرة عن ميناءين نفطين

اقتصاد

ذكـــرت وكالـــة “نوفا” اإليطاليـــة لألنباء، أن الخفض المحتمل بنســـبة 
)%25( فـــي إمـــدادات الغاز الليبـــي إليطاليا الذي اقترحته الســـلطات 
الليبيـــة عبـــر الصحافـــة، هـــو مؤشـــر علـــى مـــدى خطـــورة الوضع في 

. ليبيا

وكانـــت صحيفـــة “ليبيـــا هيرالـــد” الليبيـــة الناطقـــة باإلنجليزية نقلت 
عـــن مصادر مـــن حكومة الوحدة الوطنية، أن ليبيـــا يمكن أن تخفض 
صـــادرات الغـــاز إلـــى إيطاليـــا؛ لتلبيـــة الطلـــب الداخلي وحّل مشـــكلة 
أزمـــة الطاقـــة فـــي البـــالد فـــي ظـــل اســـتمرار قفـــل مواليـــن لمجـــرم 

الحـــرب “خليفـــة حفتر” إغـــالق المنشـــآت النفطية.

وفي الســـياق نفســـه، أعلنت شـــركة “إيني” اإليطالية أنّها “أُحيطت 
علًمـــا بتصريحات الســـلطات الليبيـــة و ترصد اتجـــاه التدفقات ، فيما 

ُيقـــال إنّـــه من المبكـــر الحديث عن أي خفـــض حقيقي”.

ـــا خفض  وأضافـــت الوكالـــة اإليطاليـــة أنـــه فـــي حـــال قـــّررت ليبيا حقًّ
إمـــدادات الغـــاز إليطاليـــا، ســـيكون ذلـــك مشـــكلة لليبييـــن وليـــس 
لإليطالييـــن، وهـــو أّن ليبيـــا “لـــم تعـــد قـــادرة علـــى الوفـــاء بالعقـــود 

الدوليـــة التـــي تضمـــن مصـــدر الدخـــل الوحيـــد”.

كمـــا تابعت أن خفـــض اإلمدادات يعني كذلـــك أن الدولة العضو في 
منظمـــة )أوبـــك( هـــي في الواقـــع على وشـــك الفوضى، وفـــق تعبير 

اإليطالية. الصحيفة 

وكالة نوفا: خفض 
ليبيا إمدادات الغاز 

إليطاليا مشكلة 
لليبّين
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افتتحـــت شـــركة البريقة لتســـويق النفـــط محطة وقـــود الجهود 
الدوليـــة رقـــم )1028( التـــي تعتبـــر أول محطـــة وقـــود بالمنطقة 

الجنوبية.

إن  “فيســـبوك”  البريقـــة عبـــر حســـابها علـــى  وقالـــت شـــركة 
المحطـــة افتتحـــت بحضـــور مديـــر إدارة عمليـــات منطقة ســـبها 
ومنســـق مســـتودع ســـبها النفطـــي ومشـــرف وحـــدة التفتيـــش 

ورؤســـاء األقســـام بـــاإلدارة.

وأضافـــت أن المحطـــة تـــم افتتاحهـــا بعد وضـــع كافـــة الترتيبات 
والتجهيـــزات الالزمـــة لتخفـــف العبء علـــى المواطـــن، بتزويدها 

بالوقـــود وتشـــغيلها وفتـــح أبوابها أمـــام المواطنين.

وأشـــارت البريقة إلى أنها مســـتمرة في إنشـــاء محطات جديدة، 
مســـتهدفة جميع البلديات والمناطق.

الربيقة تفتتح 
أول محطة وقود بالجنوب

اقتصاد

عقـــدت الجمعيـــة العموميـــة للشـــركة الليبيـــة للحديـــد والصلـــب 
اجتماعهـــا العـــادي األول للعـــام 2022م بحضـــور رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة “عبدالحميـــد الدبيبـــة” والتي كان آخـــر اجتماع 

2013م. لها عـــام 

إلـــى جانـــب  2021م  وناقـــش االجتمـــاع نشـــاط الشـــركة للعـــام 
ومتابعـــة  2022م،  للعـــام  التقديريـــة  الموازنـــة  التصديـــق علـــى 
التصديـــق على الميزانيـــات العمومية، والحســـابات الختامية عن 
الســـنوات غيـــر المنجـــزة، والـــذي يتطلـــب التنســـيق مـــع ديـــوان 

بخصوصـــه.  المحاســـبة 

كمـــا تـــم اعتمـــاد النظـــام األساســـي للشـــركة وهيكلـــة رأس مال 

الشـــركة الليبية للحديد والصلب وإقرار زيادة 1000 دينار شـــهريًا 
لكل عامل بالشـــركة.

مـــن جانبـــه اعتبر رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية خـــالل كلمة له 
“أن االجتمـــاع يأتـــي لمعالجـــة كل المختنقات اإلداريـــة والقانونية 
التـــي لـــم ُتنجـــز خـــالل الســـنوات الماضيـــة، وتحتاج لقـــرارات من 
الجمعية العمومية ومتابعة أداء الشـــركة الذي تأثر ســـلبًا بسبب 

عدم انتظـــام الجمعية فـــي االنعقاد.

وكانـــت موظفـــو الشـــركة قـــد نفـــذوا خـــالل األســـابيع الماضيـــة، 
سلســـلة مـــن االعتصامات المطالبة بتحســـين أوضاعهـــم و إقرار 

لمرتباتهم. زيـــادة 

عمومية الحديد والصلب
تقرر رفع مرتبات

موظفي الشركة

األحد السبتالجمعة الخميس األربعاءالثالثاء االثنين اليــــــوم
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مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع
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أعلنـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة تســـلّم رئيـــس مجلـــس إدارة 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط المعيـــن مـــن قبـــل رئيـــس مجلس 
الـــوزراء فرحـــات بـــن قـــدارة مهامـــه رســـمياً مـــن مقر المؤسســـة 

بالعاصمـــة طرابلـــس.

مـــن جانبـــه أكد رئيـــس لجنة االســـتالم والتســـليم بين مجلســـي 
إدارة المؤسســـة مصطفـــى ســـمو نجـــاح عملية االســـتالم وتولي 
بـــن قـــدارة مهامـــه رئيســـاً للمؤسســـة، وفقـــاً لمـــا نقلتـــه منصـــة 

حكومتنـــا التابعـــة لحكومـــة الوحدة.

وعقـــب تســـلمه مهامـــه كرئيـــس للمؤسســـة عقـــد بـــن قـــدارة 
مؤتمـــراً صحفيـــاً أعـــرب فيه عن ُشـــكره لحكومة الوحـــدة الوطنية 
علـــى تكليفهـــا لمجلـــس إدارة جديـــد مـــا ســـيوفر بيئـــة متكاملـــة 

لقيـــادة هـــذا القطـــاع نحـــو النجـــاح، وفـــق قوله.

وقـــال بـــن قـــدارة مخاطبـــاً المعترضيـــن علـــى قـــرار تكليفـــه بأنه 

عليهـــم اللجـــوء للقضـــاء، مشـــيراً إلى أنه ســـيغادر المؤسســـة إذا 
حكـــم القضـــاء بأن قـــرار تكليفـــه غيـــر قانوني.

وأضـــاف الرئيـــس الجديـــد للمؤسســـة بأنـــه ســـيتم العمـــل مـــن 
اليـــوم علـــى عـــودة تصديـــر النفـــط، واعـــداً المواطنيـــن بالحصول 

علـــى أخبـــار جيـــدة خـــالل أســـبوع فيمـــا يخـــص الموانئ.

وطمـــأن بـــن قـــدارة من ســـماهم بالشـــريك األجنبـــي بصون كل 
التعهـــدات واالتفاقات المبرمة، مؤكداً ســـعيه بإشـــراف الحكومة 

علـــى تطويرها.

يذكـــر أن رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة أصـــدر قـــراراً بتعيين 
فرحـــات بـــن قـــدارة مـــكان صنـــع هللا في رئاســـة المؤسســـة، إال 
أن األخيـــر أعـــرب عـــن رفضـــه لقـــرار اســـتبداله موجهاً ســـيالً من 

للدبيبة. االتهامـــات 

أعـــرب رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط فـــي ليبيـــا مصطفـــى صنـــع هللا 
رفضـــه قـــرار حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة باســـتبداله.

ولـــدى عودتـــه إلـــى طرابلـــس بعـــد أداء فريضـــة الحـــج، حـــذر صنـــع هللا فـــي 
خطـــاب مطـــول األربعاء 13 يوليو، رئيس حكومة الوحـــدة عبد الحميد الدبيبة 

مـــن أن “يمس” مؤسســـته.

وأنها التملك  الوالية،  بالمنتهية  الوطنية  الوحدة  هللا حكومة  ووصف صنع 
سلطة على المؤسسة وال على غيرها، وفق قوله.

واتهـــم صنـــع هللا رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الدبيبـــة بعقـــد اتفـــاق مـــع دولـــة 
اإلمـــارات إلســـقاط اإلدارة الحاليـــة لمؤسســـة النفط، وأنه عين بـــن قدارة خلفاً 

لـــه إرضـــاًء لهـــا وضمانـــاً لبقائه في الّســـلطة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر قراراً الثالثاء 
)وهو حليف لمجرم الحرب خليفة حفتر( مكان  بن قدارة  بتعيين فرحات 

صنع هللا في رئاسة المؤسسة.

كمـــا شـــكل الدبيبة لجنـــة إلدارة عمليـــة االنتقال إلـــى مجلـــس اإلدارة الجديد، 
حســـب بيان نُشـــر على موقع وزارة النفط، حبث اســـتنكرت الوزارة في بيان 
أخـــر منفصـــل، تصريحات صنع هللا، ووصفتها باالدعاءات الباطلة و أنها عبارة 
عـــن محاولة للتشـــويش على نزاهة قرار تكليف مجلـــس جديد، متهمة صنع 

هللا بأنـــه “ بأنه مســـير من ســـفارات بعض الـــدول” وفقاً للبيان.

بن قدارة يتسلم مهامه كرئيس
للمؤسســة الوطنيــة للنفط بدالً 

من صنع اهلل

ــرار  ــع اهلل يرفــض ق صن
اســتبداله ويوجــه ســيال
مــن االتهامــات للدبيبة

محليات
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قادة املنطقة الغربية: 
سنتصدى لكل من يريد الفتنة

أصـــدر عدد من القيـــادات األمنيـــة والعســـكرية بالمنطقة 
الغربيـــة بيانًـــا اعتبـــروا فيـــه أمـــن طرابلـــس خطـــاً أحمـــر، 
إحـــداث  يحـــاول  مؤكديـــن عزمهـــم التصـــدي لـــكل مـــن 
الفوضـــى داخـــل المنطقـــة او يســـعى لـــزرع الفتنـــة بيـــن 
مكونـــات طرابلـــس األمنيـــة أو إحـــداث أي خروقـــات أمنية 

. فيها

وأعلنـــت القيـــادات رفضهـــا التـــام للدخول فـــي أي مرحلة 
انتقالية جديدة تحت أي مســـمى، مشـــددين على ضرورة 
إجـــراء االنتخابـــات وفق قاعدة دســـتورية توافقيـــة وعادلة، 
باعتبارهـــا المخـــرج الوحيـــد لألزمـــة السياســـية وأنهـــم لن 

يقبلـــوا إال بأجســـام شـــرعية منتخبة من الشـــعب الليبي.

كما أوضح البيان دعم القيادات األمنية لمســـار المصالحة 
الوطنيـــة، شـــريطة عـــدم تمكيـــن “مجرمي الحـــرب” من 
مفاصـــل الدولـــة محذرين فـــي ذات الوقت مـــن محاوالت 

تفصيـــل قوانين ودســـاتير على أشـــخاص بعينهم

وكان رئيـــس وزراء الحكومـــة الموازيـــة “فتحـــي باشـــاغا” 
قـــد أعلـــن في وقت ســـابق اتفاقه مع القادة العســـكريين 
فـــي طرابلـــس علـــى دخـــول العاصمـــة قريبًـــا لمباشـــرة 

مهامـــه منها.

أعلـــن اللـــواء 444 قتـــال بالجيش الليبـــي اإلثنين 
11 يوليـــو ، تحريـــر 110 مخطوفيـــن فـــي عملية 
خاطفة، دون أن ُيشـــير إلـــى المكان الذي جرت 

فيـــه العملية.

وأوضـــح اللـــواء عبـــر صفحتـــه على “فيســـبوك” 
أن المخطوفيـــن مـــن الجنســـية البنغاليـــة، الفتاً 
يـــد  علـــى  والتعذيـــب  لالبتـــزاز  تعرّضهـــم  إلـــى 
تســـعة آخريـــن يحملون الجنســـية نفســـها، مع 

شـــخصْين ليبييـــن.

الضحايـــا  اســـتدرجوا  الخاطفيـــن  أن  وأضـــاف 
واحتجزوهـــم داخل أوكار، وطالبـــوا ذويهم بدفع 
مبالـــغ ماليـــة تصـــل إلـــى 25 ألـــف دينـــار مقابل 

إخـــالء ســـبيل كل محتجـــز.

وأكـــد اللـــواء العســـكري اتخـــاذ جميـــع اإلجراءات 
القانونيـــة ّضد الخاطفين، ُمشـــيراً إلـــى إحالتهم 
للجهـــات المختصة، وفق ما نشـــره عبر صفحته 

على “فيســـبوك”.

منفـــذ  أمـــن  مديريـــة  باشـــرت 
فـــي  الدولـــي  معيتيقـــة  مطـــار 
إجـــراءات نقـــل وحجـــز المركبات 
اآلليـــة المركونـــة بمـــرآب المطار.

العامـــة  العالقـــات  قســـم  ودعـــا 
بالمطـــار  عبر حســـابه الرســـمي 
“فيســـبوك”،  موقـــع  علـــى 
المركبـــات  مالكـــي  المســـافرين 
اآللية المركونة بســـرعة التواصل 
إخراجهـــا  لســـرعة  ذويهـــم  مـــع 

الالزمـــة. اإلجـــراءات  وإتمـــام 

قامـــت  قـــد  المديريـــة  وكانـــت 
بإغـــالق أغلب مواقف الســـيارات 
بالمطـــار األربعـــاء، وذلـــك لحصر 
الســـيارات المتوقفـــة منـــذ فتـــرة 

بالمطـــار.

اللواء 444 قتال 
ُيحّرر أكثر من 100 بنغالي 
كانوا محتجزين داخل أوكار أمن معيتيقة 

يحجز السيارات 
املركونة بمرآب املطار

محليات
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لم شمل أختن بعد فراق 94 عامًا
تـــداول رّواد مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي صـــوراً للم شـــمل أختين 
ليبيتيـــن بعـــد 94 عامـــاً من الفراق؛ بســـبب الهجـــرة والنزوح خالل 
فتـــرة االســـتعمار اإليطالي، ما تســـبب فـــي ضياع إحـــدى األخوات 

التـــي ظنـــت عائلتهـــا أنها قد لقيـــت حتفها.

وجـــرى اللقـــاء بمدينة جالو بين األختين الحاجة أم الســـعد عبدهللا 
محمـــد الطبولـــي الورفلـــي وهـــي من ســـكان بني وليد، مـــع أختها 
الكبـــرى الحاجة فاطمة عبدهللا محمد الطبولـــي الورفلي المقيمة 
بمدينـــة جالو والمتزوجة هناك، وفق وســـائل التواصل االجتماعي.

وكان اللقـــاء الـــذي ُوصـــف بالمهيـــب، بحضور وفد كبيـــر من قبيلة 
الطبـــول وأعيـــان مـــن قبيلـــة ورفلة بمدينـــة بني وليد مـــع أخوتهم 

مـــن قبيلـــة المجابرة وأعيـــان من قبائـــل مدينة جالو.

جـــدد المركـــز الوطنـــي لمكافحة األمـــراض الدعوة لـــكل المواطنين 
والمقيمين إلى ســـرعة وضـــرورة التطعيم ضد فيـــروس “كورونا” 
واســـتكمال جميـــع الجرعات، بعـــد أن الحظ ارتفاع مؤشـــر اإلصابة 

بالفيروس.

وقـــال المركـــز فـــي بيـــان عبـــر صفحتـــه علـــى “فيســـبوك” الثالثاء 
“إن عـــدد الحـــاالت الموجبة التي ســـجلت هذا األســـبوع بلغ حوالي 

ضعـــف األســـبوع الماضي”.

وأوضـــح المركـــز أن اللقـــاح هـــو الحـــل الوحيـــد لحمايـــة المواطنين 
وأهاليهـــم مـــن خطر اإلصابـــة، ويحافظ على البالد مـــن دخولها في 
الموجـــة الخامســـة من الجائحة الذي تشـــهدها أغلـــب دول العالم.

كمـــا ذكّر المركـــز المواطنين بضرورة االلتـــزام باإلجراءات االحترازّية 
من غســـل اليدين ولبس الكمامـــة واالبتعاد عن األماكن المزدحمة 

قدر اإلمكان.

قـــّدم مركـــز الرقابـــة علـــى األغذيـــة واألدويـــة نصائـــح للمواطنين 
بخصـــوص حفـــظ لحـــوم األضاحي.

وقـــال المركـــز عبـــر صفحتـــه على “فيســـبوك”، إنـــه يجب حفظ 
اللحـــوم فـــي الثالجـــة عند درجة حـــرارة ال تزيد عن ثـــالث درجات 

مئوية.

وأشـــار إلـــى أن أقصـــى مـــدة لبقـــاء اللحوم فـــي الثالجـــة يجب أال 
تتجـــاوز ثالثـــة أيـــام، ويومين بالنســـبة للكلـــى والقلب.

أمـــا فـــي المبـــرد، فيمكـــن حفـــظ اللحـــوم عنـــد درجـــة حـــرارة 18 
مئويـــة تحـــت الصفـــر، وذلـــك لمـــدة تتـــراوح بيـــن أربعـــة وســـتة 

أشـــهر، وفـــق المركـــز.

قام وكيل وزارة الثقافة لشـــؤون المســـرح والفنون عبد الباسط 
أبوقنـــدة بزيـــارة لبلدية الرجبـــان، تفقد خاللها المرافـــق الثقافية 

البلدية. في 

وكان فـــي اســـتقبال أبوقنـــدة والوفـــد المرافق له عميـــد البلدية 
مديـــر مكتـــب الثقافـــة والتنميـــة المعرفيـــة بالبلديـــة، وأعيـــان 

المنطقـــة.

واطلـــع الوكيـــل خالل زيارتـــه الميدانية على حـــال البنية الثقافية 
والفضـــاءات الفنية فـــي البلدية، وتفقد مكتـــب الثقافة والتنمية 

المعرفيـــة والمراكـــز الثقافية بالبلدية ووقـــف على احتياجاتها.

كمـــا زار أبوقنـــدة أبنيـــة تاريخية مثل مبنى قصـــر الحاج أحد أهم 
المعالـــم التاريخية واألثرية فـــي المنطقة، ودار المجاهد.

مكافحة األمراض يؤكد
ارتفـــاع مؤشـــر اإلصابـــة
بكورنا ويدعو للتطعيم

الرقابة على األغذية: 
هذه الفرتة التي تستطيع فيها

حفظ لحوم األضاحي

أبوقندة يتفقد املرافق الثقافية
يف بلدية الرجبان

منوعات
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ضمـــن فريقـــا الخمـــس وشـــباب الجبـــل، تواجدهمـــا فـــي دوري 
األضـــواء للموســـم القـــادم بعـــد تجاوزهمـــا فريقـــا الدرجـــة األولى، 
الظهـــرة ووفـــاق اجدابيـــا فـــي مباراتـــي ملحـــق البقـــاء والصعـــود.

وتمكـــن الخمـــس بشـــق األنفس من تجـــاوز الظهـــرة العريق، بعد 
التعـــادل بهـــدف لهـــدف بعـــد تمديد الوقتــــ النتهاء الوقـــت األصلي 
بتقـــدم الظهرة بهدف مهاجمه ســـالم الرويمي فـــي بداية المباراة، 
غيـــر أن الجنـــاح عمـــر عريبـــي أهـــدى الخمـــس ورقـــة البقـــاء فـــي 
الـــدوري الممتـــاز بتســـجيله لهـــدف التعـــادل في الدقيقـــة 14 من 
الشـــوط اإلضافـــي األول في المبـــاراة التي دارت بملعـــب الجميل، 
بعـــد تقـــدم الخمـــس ذهابـــا بهـــدف بثالثـــة أهـــداف لهـــدف، حيث 
نصـــت لوائـــح لجنة تنظيـــم المســـابقات على إلغاء مبدأ احتســـاب 

الهـــدف خـــارج الملعب.

وســـار شـــباب الجبل، فريق مدينة شـــحات، على منـــوال الخمس، 
بانتزاعـــه ورقـــة البقاء بعد تعادلـــه مع وفاق اجدابيـــا بهدف لهدف 
فـــي المبـــاراة التـــي جـــرت علـــى أرضيـــة ملعـــب بنينـــا بعـــد تفوقه 

ذهابـــاً بهـــدف دون مقابل.

أعلنت اللجنة األولمبية الليبية المشاركة بشكل رمزي بلعبة الكرة 
الحديديـــة فقـــط، فـــي دورة التضامن اإلســـالمي التي تســـتضيفها 
مدينـــة قونيـــا التركيـــة في الفتـــرة مابيـــن 19-9 أغســـطس القادم.

جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان أصدرتـــه اللجنـــة، عبـــرت فيـــه عـــن اســـتيائها 
مـــن النتائـــج الســـلبية للمشـــاركين فـــي ألعـــاب البحر المتوســـط، 
والتـــي جســـدت معانـــاة اتحـــادات الرياضـــة والالعبيـــن الليبييـــن، 
وعدم اســـتعدادهم بســـبب اإلهمـــال وتوقف الدعم المالي وســـوء 
اإلجـــراءات اإلدارية التي عرقلت عمل اللجنة، حســـب وصف البيان.

باالهتمـــام  الحكومـــة  مطالبتهـــا  بيانهـــا  فـــي  اللجنـــة  وجـــددت 
باالتحـــادات الرياضيـــة وتوفيـــر الظـــروف المالئمـــة لهـــا، ومســـاندة 
تواجههـــم. التـــي  المشـــاكل  وحلحلـــة  الليبييـــن  الرياضييـــن 

وكان فريـــق الكـــرة الحديـــدة قـــد تحصل علـــى الميداليـــة البرونزية 
فـــي دورة ألعاب البحر المتوســـط التي أقيمت فـــي الجزائر مؤخراً.

نســـختها  فـــي  اإلســـالمي  التضامـــن  ألعـــاب  دورة  أن  يذكـــر 
2021م، غيـــر  لهـــا أن تجـــرى فـــي ســـنة  الخامســـة، كان مقـــرراً 
أن النســـخة الخامســـة تـــم تأجيلهـــا علـــى خلفيـــة انتشـــار جائحـــة 
تجـــرى  أن  المتوقـــع  مـــن  حيـــث  المـــدن،  بعـــض  فـــي  كورونـــا 
هـــذه الـــدورة بمشـــاركة 6000 رياضـــي مـــن 54 دولـــة إســـالمية.

اعتال فريـــق )األخضر( صدارة سداســـي التتويج ببطولة الدوري 
الليبـــي لكـــرة القـــدم في جولتـــه األولى بعـــد فـــوزه الثمين على 
)األولمبـــي( بهدفين دون مقابل مســـتغالً التعـــادالت في بقية 

المباريات.

وســـجل “أحمد كـــراوع” فـــي الدقيقة )11( مـــن ضربة مقصية 
بداخـــل المنطقـــة، و”صهيب بن ســـليمان” فـــي الدقيقة )56( 
بتســـديدة قويـــة من خارج المنطقة، هدفـــِي األخضر الذي قدم 
مبـــاراة مثالية مـــن جميع النواحـــي الدفاعيـــة والهجومية بقيادة 
الخبـــرة، “عبدالرحمن العمامي”، وجـــرت على ملعب “حمادي 
العقربي برادس”، حيث أكد مدربه التونســـي “ســـمير شمام” 
أن “هـــذا الفـــوز مهـــم مـــن الناحيـــة المعنويـــة ولكـــن البـــد مـــن 
التطلـــع اآلن للمبـــاراة القادمة التي ســـتكون صعبة أمام األهلي 
طرابلـــس”، فيمـــا أبـــدى مـــدرب األولمبـــي التونســـي “منيـــر 
شـــبيل” عن أســـفه لظهـــور فريقه بمســـتوى غيـــر متوقع رغم 
ســـيطرته علـــى اللعـــب في بعض فتـــرات المبـــاراة، مبدياً ثقته 

فـــي عودة الفريق فـــي المبـــاراة القادمة أمـــام )االتحاد(.

و  بنغـازي  )األهلـي  مواجهـة  علـى  السـلبي  التعـادل  وسـيطر 
االتحاد( ، في مباراة سادها الحذر من كال الفريقين في المباراة 
التـي جـرت علـى أرضيـة ملعـب “سوسـة” وعـرف فيهـا مـدرب 
االتحـاد “أسـامة الحمـادي”، كيـف يغلـق جميـع المنافـذ المؤدية 
لمرمـى “معـاد الالفـي” أمـام خطـورة “أبوعقيلـة و أكـرم الـزوي 
و النيجيـري إيفيونـغ”، ولـم تشـهد المبـاراة فرصـاً كثيـرة، فيمـا 
شـهدت مبـاراة )النصـر واألهلـي طرابلـس( العديـد مـن الفـرص، 
حيث شهدت تسجيل هدفين وانتهت بالتعادل بهدف لهدف، 
حيـث بـادر النيجيـري “جونيـور أجايـي” بالتسـجيل للنصـر فـي 
الدقيقـة )41( مسـتغالً بهتـة دفاعيـة مـن الدفاعـات األهالويـة، 
 )71( الدقيقـة  فـي  لألهلـي  سـلتو”  “أنيـس  البديـل  عـدل  ثـم 
بعـد تحويلـه لكـرة فـي مناطـق جـزاء النصـر غالـط بهـا الحـارس 
“جـواد رزق”، حيـث أضـاع العبـوه عـدة فـرص ثمينـة علـى مـدار 
الشـوطين منها كرة على العارضة من “صالح الطاهر” وأخرى 
و  انفـراد “للطبـال”؛ لينتهـي حـوار المدربيـن التوانسـة، جبـال 

التواتـي، علـى بنـك االحتيـاط بالتعـادل.

يلتقي  حيث  األحد،  يوم  الثانية  الجولة  منافسات  وستقام 
)االتحاد مع األولمبي( فيما  و  )األخضر مع األهلي طرابلس(  
يشهد ملعب رادس ديربي مدينة بنغازي بين )النصر واألهلي(.

الخمس وشباب الجبل 
يبقيان يف املمتاز

مشاركة ليبية رمزية يف 
ألعاب “قونيا”

رياضة

سداسي التتويج:
األخضر يتصدر مبكرًا
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مـــا حكـــم التدخيـــن، خاصًة فـــي األماكن 
العامـــة، ممـــا يســـبب أضـــراًرا لآلخرين؟

الجواب:

الحمد لله، والصالة والســـالم على رســـول 
هللا، وعلى آلـــه وصحبه ومن وااله.

أما بعد:

فـــإن التدخيـــن محـــرم شـــرًعا؛ فهـــو مـــن 
الخبائـــث، قـــال تعالـــى: )يَْســـأَلُونََك َمـــاَذا 
يِّبَـــاُت( الطَّ لَكُـــُم  أُِحـــلَّ  ُقـــْل  لَُهـــْم  أُِحـــلَّ 
]المائـــدة:4[، وقـــال تعالـــى: )َوُيِحـــلُّ لَُهـــُم 
اْلخَبَائِـــَث( َعلَْيِهـــُم  َوُيحَـــرُِّم  يِّبَـــاِت  الطَّ
]األعـــراف:157[، ولمـــا فيـــه من ضـــررٍ على 
للمـــال،  وإضاعـــة  وَمـــن حولـــه،  المدخـــِن 
وكلُّ مـــا يـــؤّدي إلـــى الضـــرر بالنفـــس أو 
المـــال يكون محرًمـــا، باتفاق أهـــل العلم، 
قـــال صلـــى هللا عليه وســـلم: )ال ضـــرَر وال 
ِضـــرار( ، وقـــد نهى صلى هللا عليه وســـلم 
عن إضاعـــة المـــال ]البخـــاري:1426[، وقد 
ثبـــت مـــن الناحية الطبيـــة أّن الدخان ضارٌّ، 
ويؤّدي إلى الموت، وشـــاربه ملٍق بنفِســـه 
إلـــى التهلكة، وقد قـــال تعالـــى: )واََل ُتْلُقوا 
]البقـــرة:195[،  التَّْهلُكَـــِة(  إِلَـــى  بِأَْيِديكُـــْم 
األماكـــن  فـــي  التدخيـــن  تحريـــم  ويتأكـــد 
والحافـــالت  كالمستشـــفيات  العامـــة، 
والمـــدارس، واألماكـــن التـــي يتواجـــد فيها 
غيـــر المدخنيـــن؛ لمـــا فـــي ذلـــك مـــن إيذاء 
وضـــرر للغير، قال صلى هللا عليه وســـلم: 
)ال َضـــرر وال ِضرار( ]الموطـــأ:1435[ وقال: 
)المســـلُم َمن َسلم المســـلموَن ِمن لسانِه 

]البخـــاري:10[، وهللا أعلـــم. ويـــده( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلخوة/ هيئة الرقابة اإلدارية.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فباإلشـــارة إلـــى مراســـلتكم المتضمنـــة 
مـــن  الهيئـــة  “الحظـــت  طلبكـــم:  نـــّص 
خـــالل متابعتهـــا لســـير العمـــل بالشـــركة 
مـــن  العديـــد  وجـــود  للكهربـــاء،  العامـــة 
الصعوبـــات التـــي تواجـــه الشـــركة؛ مـــن 
اإلســـراف المفـــرط فـــي اســـتهالك الطاقـــة 
المواطنيـــن  قبـــل  مـــن  الكهربائيـــة، 
البعـــض  وقيـــام  العامـــة،  والجهـــات 
بالتوصيـــالت  وذلـــك  الكهربـــاء،  بســـرقة 
غيـــر الشـــرعية، األمـــر الـــذي ســـبب فـــي 
بالطاقـــة  اإلمـــداد  فـــي  األزمـــات  خلـــق 
إبـــداء  منكـــم  نأمـــل  الكهربائيـــة، عليـــه؛ 
الـــرأي الشـــرعي حـــول عمليـــة اإلســـراف 
الكهربائيـــة،  الطاقـــة  اســـتهالك  فـــي 
وخطبـــاء  الوعـــاظ  وتوجيـــه  وســـرقتها، 
لترشـــيد  المواطـــن  بتوعيـــة  المســـاجد 

االســـتهالك”.

الجواب:

الحمد لله، والصالة والســـالم على رســـول 
هللا، وعلى آلـــه وصحبه ومن وااله.

أما بعد:

فقـــد نهـــى هللا تعالـــى عـــن اإلســـراف في 
ُتْســـرُِفوا  )واََل  تعالـــى:  قـــال  شـــيء،  كل 

ُيِحـــبُّ اْلُمْســـرِِفيَن( ]األعـــراف:31[،  ــُه اَل  إِنّـَ
والمطلـــوب مـــن المســـلم التوســـط فـــي 
وصـــف  فـــي  تعالـــى  قـــال  كلهـــا،  األمـــور 
أَنَفُقـــوا  إَِذا  )َوالَِّذيـــَن  المؤمنيـــن:  عبـــاده 
لَـــْم ُيْســـرُِفوا َولَـــْم ُيْقتِـــُروا وَكَاَن بَْيـــَن َذلَِك 
َقَوامـــا( ]الفرقـــان:67[، وســـرقة الكهربـــاء؛ 
ســـواء أكان ذلك بالتالعب بعّداد الكهرباء، 
الفواتيـــر  دفـــع  عـــدم  علـــى  بالتحايـــل  أم 
المســـتحقة، والتوصيـــالت غيـــر الشـــرعية 
مـــن دون عـــداد، هـــو من الغلـــول المحرم؛ 
لمـــا فـــي ذلك مـــن الغش والخـــداع، وأكل 
األمانـــة،  أداء  وعـــدم  بالباطـــل،  األمـــوال 
قـــال هللا ســـبحانه وتعالـــى: )َوَمـــْن يَّْغلُْل 
ٰى كُلُّ  يَـــأِْت بَِمـــا َغلَّ يَـــْوَم اْلِقيَاَمـــِة ُثـــمَّ ُتَوفَّ
ا كََســـبَْت وَُهـــْم اَل ُيْظلَُمـــوَن( ]آل  نَْفـــٍس مَّ
 َ هللاَّ )إِنَّ  ســـبحانه:  وقـــال  عمـــران:161[، 
إِلَـــى أَْهلَِهـــا( واْ اأْلََمانَـــاِت  يَأُْمرُكُـــْم أَن ُتـــؤَدُّ
]النســـاء:58[، وقـــد صـــح عـــن النبـــي صلى 
رجـــاال  )إن  قـــال:  أنـــه  وســـلم  عليـــه  هللا 
يتخوضـــون في مال هللا بغيـــر حق، فلهم 
النـــار يـــوم القيامة، ال يبالـــي أخذ من حالل 
أو من حرام( ]البخـــاري:351[، وعلى وزارة 
توجيـــه  اإلســـالمية  والشـــؤون  األوقـــاف 
تنبيـــه  إلـــى  المســـاجد،  وخطبـــاء  الوعـــاظ 
النـــاس وترشـــيدهم فـــي اســـتهالك التيـــار 
الكهربائـــي، وباألخـــص في ظل مـــا تعانيه 
البـــالد؛ ِمـــن عـــدم اســـتقرار واضطرابـــات 
جـــراء  التزويـــد  محطـــات  وتضـــرُّر  أمنيـــة، 
االشـــتباكات؛ ألن التهـــاون في ذلك فســـاد 
يحـــب  ال  وهللا  النـــاس،  بعامـــة  وإضـــرار 

الفســـاد، وهللا أعلـــم.

فتاوى
دار اإلفتاء الليبية

دين وفتاوى
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الهجـــوم هو أفضل وســـيلة للدفاع. أنتج التنافـــس الرياضي هذه 
النظريـــة، وتأكـــدت نجاعتهـــا فـــي كل المنافســـات والصراعـــات 
التدافـــع  فـــي كل مناحـــي  بـــل  وحســـب،  الرياضـــة  فـــي  ليـــس 
البشـــري، لذلـــك لـــم يركـــن عقيلة صالـــح رئيس مجلـــس النواب 
للدفـــاع فـــي مواجهـــة تحديات الحراك الشـــعبي، وبـــادر بالهجوم 
مطلقـــا ســـهام اتهاماتـــه نحـــو رئيس المجلـــس الرئاســـي محمد 
المنفـــي وشـــقيقه ســـامي، بالوقـــوف خلـــف أحداث اقتحـــام مقر 
مجلـــس النواب وحرقه، وشـــمل هجومه حكـــوم الدبيبة، واتهمها 
بتأجيـــج الرأي العام ضد مجلســـه، بتحميله مســـؤولية االنســـداد 

السياســـي وتردي الخدمات. 

نفى ســـامي المنفي التهمة واعتبرها سياســـية وليست قانونية، 
متوعـــدا عقيلـــة بالمالحقـــة القانونيـــة، وســـاندته قبيلـــة المنفـــه، 
الصـــراع  فـــي  ورئيســـه  الرئاســـي  بالمجلـــس  الـــزج  مســـتنكرة 

السياسي. 

الجهـــاض  اســـتباقية،  ضربـــة  كان  للمنفـــي  االتهـــام   توجيـــه 
مبـــادرة أعلـــن الرئاســـي عـــن االســـتعداد الطالقها لحل االنســـداد 
السياســـي، فالمبـــادرة حتـــى إذا لم يكتـــب لها النجـــاح، ورفضتها 
بعـــض األطـــراف، فإن الدعـــوات التـــي وجهت للرئاســـي، مطالبة 
بتدخلـــه، وتفعيـــل صالحياتـــه، إلنهـــاء مجلســـي النـــواب والدولـــة 
لـــم تتوقـــف، مـــع احتمـــال أن تســـاند أمريـــكا والـــدول األوربيـــة 
أي تحـــرك للرئاســـي فـــي هـــذا االتجـــاه، وهـــذا ســـيدفع المجلس 
الرئاســـي للواجهـــة ليتولـــى قيـــادة المرحلـــة، بينما ســـيتراجع دور 
عقيلـــة ومجلســـه، وبطبيعـــة الحال مجلـــس الدولة أيضـــا، لذلك 
ســـارع عقيلـــة بشـــن هجـــوم مضـــاد علي الرئاســـي في شـــخص 
رئيســـه، وعلـــى حكومـــة الدبيبـــة التـــي فشـــل فـــي االطاحـــة بهـــا، 

لتمكيـــن حكومـــة باشـــاغا، رغـــم كل األوراق التـــي لعـــب بها. 

 تهـــم عقيلـــة للمنفـــي غيـــر منطقيـــة وغيـــر قابلـــة للتصديق، ألن 
شـــخصية المنفـــي وميلـــه للحيـــاد وعـــدم التـــورط فـــي الصـــراع، 
تتنافـــى مع التآمر ضد البرلمان، والمجلس الرئاســـي ظل بمنأى 
عـــن التفاعل مع الصراع السياســـي، وهذا يبعد أي شـــبهات في 

وقوفه وراء اســـتهداف مقر مجلـــس النواب. 

التهمـــة كانـــت ســـتكون مقبولـــة لـــو أن للمنفي موقـــف مناهض 
لمجلـــس النـــواب، يعبـــر عنـــه فـــي تصريحاتـــه أو مواقفـــه، وقبل 

هـــذا االســـتهداف بتحريـــك المظاهـــرات للنيـــل منـــه، كان مـــن 
المنطقي أن يســـعى أوال إلى دعم التوجه الشـــعبي والقبلي في 
برقـــة، المطالـــب بإجـــراء االنتخابـــات التشـــريعية، لكـــن المجلس 
الرئاســـي ورئيســـه لـــم يكـــن لـــه أي موقـــف منـــاوئ لمجلســـي 
النـــواب والدولـــة، وظـــل بعيـــدا عن مضمـــار الصراع، حتـــى أنه لم 
يســـاند الدبيبة فـــي مواجهة عقيلة وحكومتـــه الموازية،رغم أنهما 

وصـــال للســـلطة في عقـــد واحد.

 اســـتهداف مجلس النـــواب ليس بحاجة ألي مؤمـــراة، فاالحتقان 
الشـــعبي بلـــغ مـــداه األقصـــى، والـــكل بـــات يـــدرك أنـــه الســـبب 
إســـقاطه هـــو  وأن  السياســـية،  الحلـــول  فـــي عرقلـــة  الرئيـــس 
الخطوة األهم في طريق االصالح، ومعالجة االنســـداد الســـياس، 
فضـــال عن الفســـاد الـــذي ينخر كل جنباتـــه، وكل المبـــررات التي 
قامـــوا بتســـويقها عن نهاية واليـــة الحكومة لم تكـــن مقنعة، ألن 
مجلـــس النـــواب انتهـــت واليتـــه منذ ســـنوات، ومع ذلـــك يرفض 
التنحـــي ومنـــح الشـــعب فرصـــة انتخـــاب برلمان جديد، ســـيكون 
إلـــى حجـــم االزمـــات التـــي  بالنظـــر  بمثابـــة مجلـــس تأسيســـي 

ســـيرثها أي مجلس تشـــريعي. 

رئيـــس  تجـــاه  التصعيـــد  لهـــذا  المحســـوبة  غيـــر  النتائـــج   مـــن 
المجلـــس الرئاســـي هـــو الـــزج بالمكـــون القبلي في الشـــرق في 
الصـــراع السياســـي، لينقســـم بين مؤيـــد ورافض لهـــذا التصعيد 
مـــن عقيلـــة تجاه المنفي، بـــدأ برفض قبيلة المنفه لهـــذا االتهام، 
ومســـاندتها لرئيـــس المجلـــس الرئاســـي وشـــقيقه، فيمـــا انعقد 

تجمـــع مـــوازي يواصـــل تأييـــده لرئيس مجلـــس النواب. 

وهنا تجدر اإلشـــارة إلى اســـتمرار حالة التوازن في الصراع، فمن 
بيـــن تداعيـــات تكليـــف باشـــاغا برئاســـة حكومة جديدة، انقســـام 
جبهة الغرب الليبي السياســـية والعســـكرية، بيـــن مؤيد ورافض 
لهـــذا التكليـــف، والزالـــت كفـــة الرفـــض هـــي الراجحـــة، وهاهـــو 
انقســـام جديـــد يبـــرز فـــي جبهـــة الشـــرق، ورغـــم أن القبائـــل لن 
تغلـــب فـــي احتـــواء الصـــراع، وخفـــض حدته إلـــى أقل مســـتوى، 
لكنـــه لن يـــزول تماما، وقـــد يتصاعـــد إذا قرر المجلس الرئاســـي 
تحـــت وطأة الضغوط المســـلطة عليـــه، أن يأخذ بزمـــام المبادرة، 
بقـــرارات  السياســـي،  االنســـداد  معالجـــة  بمســـؤولية  وينهـــض 

جريئـــة، ومواعيـــد محـــددة لالنتخابات.
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