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سياسة

بن قدارة يعلن فتح
الحقول واملوانئ
النفطية

مجلس األمن ُيم ّدد والية لجنة
العقوبات الخاصة بليبيـا حتى
سنة 2023

صـ ـ ّوت مجل ــس األم ــن الدول ــي باإلجماع علـــى تمديد واليـــة فريق
خب ــراء لجن ــة العقوب ــات الخاص ــة بليبيا حتى شـــهر نوفمبـــر .2023
أعلـــن رئيس المؤسس ــة الوطني ــة للنفط ،فرح ــات بن قدارة،
المعيـــن مؤخ ــرا ً م ــن قب ــل رئي ــس حكوم ــة الوح ــدة الوطنية،
عـــن رفع حالة القوة القاهرة عن الحق ــول والموانئ النفطية،
بعـــد االتفـــاق مع أعي ــان منطقة اله ــال النفطي.
وجـــاء هـــذا اإلع ــان م ــن خ ــال بي ــان ألقاه “ب ــن ق ــدارة” من
مقر شـــركة الخلي ــج العربي للنف ــط بمدينة بنغ ــازي ،طمأن
خاللـــه الش ــركاء األجانب ،ع ــن أن المؤسس ــة الوطنية للنفط،
ســـتفي بكل تعاقداته ــا والتزاماته ــا تجاههم.
وكانـــت حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة ق ــد اعلن ــت ،الخمي ــس 14
يوليـــو ،عن تسـ ـلّم رئي ــس مجل ــس إدارة المؤسس ــة الوطنية
للنفـــط المعي ــن م ــن قب ــل رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء ،فرحات
بـــن قـــدارة ،مهام ــه رس ــميا ً م ــن مق ــر المؤسس ــة بالعاصمة
طرابلس.
من جانبه أكد رئيس لجنة االس ــتالم والتس ــليم بين مجلسي
إدارة المؤسس ــة مصطف ــى س ــمو نج ــاح عملي ــة االس ــتالم
وتولـــي بن قدارة مهامه رئيسـ ـا ً للمؤسس ــة ،وفقـ ـا ً لما نقلته
منصـــة حكومتن ــا التابعة لحكوم ــة الوحدة.
وعقـــب تس ــلمه مهام ــه كرئي ــس للمؤسس ــة عقد ب ــن قدارة
مؤتمـــرا ً صحفيـ ـا ً أع ــرب في ــه ع ــن ُ
ش ــكره لحكوم ــة الوح ــدة
الوطنيـــة عل ــى تكليفها لمجل ــس إدارة جديد ما س ــيوفر بيئة
متكاملـــة لقي ــادة ه ــذا القط ــاع نح ــو النجاح ،وف ــق قوله.
وقـــال بـــن قدارة مخاطبـ ـا ً المعترضين على ق ــرار تكليفه بأنه
عليهـــم اللج ــوء للقضاء ،مش ــيرا ً إلى أنه س ــيغادر المؤسس ــة
إذا حكـــم القض ــاء بأن ق ــرار تكليفه غي ــر قانوني.
وأضـــاف الرئي ــس الجديد للمؤسس ــة بأنه س ــيتم العمل من
اليـــوم على عودة تصدير النفط ،واع ــدا ً المواطنين بالحصول
علـــى أخبار جيدة خالل أس ــبوع فيما يخ ــص الموانئ.
وطمـــأن ب ــن ق ــدارة من س ــماهم بالش ــريك األجنب ــي بصون
كل التعهـــدات واالتفاق ــات المبرمة ،مؤكدا ً س ــعيه بإش ــراف
الحكومـــة عل ــى تطويرها.
يذكـــر أن رئي ــس حكومة الوحدة الوطنية أص ــدر قرارا ً بتعيين
فرحات بن قدارة مكان صنع هللا في رئاس ــة المؤسس ــة ،إال
أن األخير أعرب عن رفضه لقرار اس ــتبداله موجها ً س ــيال ً من
االتهامات للدبيبة.

وش ــمل التصوي ــت أيضـ ـا ً ق ــرارا ً بإدان ــة محـــاوالت التصديـــر غيـــر
المش ــروع للنف ــط م ــن ليبي ــا.
وج ــاء ف ــي الق ــرار نفس ــه ،أن مجل ــس األمـــن يبـــدي قلقـــه البالـــغ
إزاء اس ــتمرار انته ــاكات حظ ــر توري ــد األســـلحة إلى ليبيـــا ،بما في
ذل ــك الذخي ــرة والمركب ــات والمعدات العســـكرية والمعدات شـــبه
العس ــكرية وقط ــع الغيار.
وتخض ــع ليبي ــا منذ  2011لقرار أممي يحظر بيع وتوريد األســـلحة،
وق ــد أنش ــأت األم ــم المتحدة لجن ــة عقوبات خاصـــة بتنفيذ الحظر،
ُمـ ـ ِّد َدت صالحياته ــا الحقـ ـا ً لتش ــمل حظ ــر التصدير غير المشـــروع
للنفط ،وحظر الس ــفر وتجمي ــد األصول والقيـــود التجارية.

تركيــا تســتضيف
اجتماعـــاً موسعــــاً
بــن صالح واملشــري
كش ــف موق ــع “أفري ــكا إنتيلجينس” عزم تركيا اســـتضافة
اجتم ــاع موس ــع بي ــن رئيس ــي مجل ــس النـــواب “عقيلـــة
صال ــح” واألعل ــى للدول ــة “خال ــد المشـــري” وممثلين عن
ال ــدول الرئيس ــية المنخرط ــة ف ــي أزم ــة ليبيـــا ،وذلـــك فـــي
الح ــادي والعش ــرين م ــن ش ــهر يولي ــو الجاري.
وبحس ــب الموقع االس ــتخباراتي؛ فإن الهدف الرئيسي من
االجتمـــاع هو اتخ ــاذ قرار في ملف الســـلطة التنفيذية بين
رئي ــس الحكوم ــة “عبدالحميد الدبيب ــة” و رئيس الحكومة
الموازية “فتحي باش ــاغا”.
وأش ــار الموق ــع إل ــى أن الرئي ــس التركـــي “رجـــب طيـــب
أردوغ ــان” يس ــعى م ــن خالل ه ــذا االجتماع إلى اســـتعادة
المب ــادرة ف ــي األزم ــة الليبية.
وف ــي ي ــوم ال ـ ـ  30من ش ــهر يوني ــو الماضـــي ،اختتمت بين
صال ــح والمش ــري محادث ــات في “جنيـــف” برعايـــة أممية
حول اإلطار الدس ــتوري لالنتخاب ــات المقبلة ،دون التوصل
التفاق.
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مجلس األمن يعقد
جلستني علن َّيتني
بشأن ليبيا
يعقـــد مجل ــس األم ــن ال ّدول ــي جلسـ ـتَين علن َّيتين بش ــأن
ليبيـــا ،أوالهم ــا ف ــي  25يولي ــو الج ــاري لتقدي ــم إحاط ــة
البعثـــة األممي ــة ،وثانيهم ــا ي ــوم  28يولي ــو.
وتأتـــي الجلس ــتين م ــع ق ــرب انتهاء والي ــة البعث ــة األممية
إلـــى ليبي ــا ،حيث مـ ـ ّدد المجلس ف ــي أبري ــل الماضي مدة
البعثـــة ثالث ــة أش ــهر م ــن حينه ــا ،لتنته ــي في آخ ــر يوليو
الجاري.
ويشـــهد مجلس األم ــن خالفات حا ّدة بي ــن األعضاء ،حول
مصيـــر البعث ــة الدولي ــة إل ــى ليبي ــا ،وتس ــمية المبع ــوث
المرتقب.
ومؤخـــرا ً أفادت مصادر دبلوماس ــية بأن اإلم ــارات عرقلت
خـــال جلس ــة للمجل ــس مقترحً ــا لألمي ــن الع ــام لألم ــم
المتحـــدة “أنطوني ــو غوتيري ــش” بتعيي ــن وزي ــر الخارجية
الجزائـــري الس ــابق “صبري بوق ــادوم” مبعوثً ــا أمم ًّيا إلى
ليبيا .

بايدن :يجب معالجة الجمود
السياسي يف ليبيا

االتحاد األفريقي يعقد
للمصالحة الليبية
مؤتمراً ُ
قال ــت الممثل ــة الخاصة لرئي ــس مفوضية االتحـــاد األفريقي
ف ــي ليبي ــا وحي ــدة العي ــاري إن اللجن ــة رفيعـــة المســـتوى
باالتح ــاد تعت ــزم عق ــد مؤتم ــر جام ــع للمصالحـــة الليبية.
وقال ــت العي ــاري ف ــي تصري ــح لصحيفـــة الشـــرق األوســـط
إن األط ــراف الليبي ــة ه ــي م ــن س ــتحدد أجنـــدة المؤتمـــر
كون ــه مؤتم ــرا ً ليبيـ ـا ً برعاي ــة أفريقية ،مرجحـــة أن يكون هذا
المؤتم ــر مس ــارا ً تكميليـ ـا ً ح ــال فش ــل الحـــوارات الجاريـــة.
وأش ــارت الممثل ــة األفريقي ــة إل ــى أن الهـــدف الرئيســـي
لالتح ــاد ه ــو ضم ــان اس ــتقاللية الق ــرار الليبـــي ،مضيفة أن
ال ــدول األفريقي ــة واألوروبي ــة تتض ــرر ممـــا يحدث فـــي ليبيا
م ــن وج ــود للمرتزق ــة والس ــاح والهجـــرة غيـــر النظاميـــة،
حس ــب قوله ــا.

مباحثات أمريكية أفريقية
حول تحديد مبعوث أممي جديد
خلفا لوليامز

ذكـــر الرئيـــس األمريك ــي
“جـــود بايـــدن” أن
إدارتـــــــــه تواج ـ ـ ـ ــه
العديـــــد مـــ ـ ـ ـ ــن
التحديـــــــــــــــــات
فـــي المنطق ــة
كأزمـــة الجم ــود
السياســـــــــي فـ ـ ـ ـ ــي
ليبيا والملف الن ـ ــووي اإليراني،
والحـــرب الس ــورية ،قائ ـ ًـا إن ــه يج ــب معالج ــة ه ــذه القضاي ــا.

بح ــث الس ــفير والمبع ــوث األمريكي إل ــى ليبيا ريتشـــارد نورالند،
م ــع رئي ــس مفوضي ــة االتحاد األفريقي موســـى فكـــي في أديس
أباب ــا ،دور االتح ــاد ف ــي دع ــم المصالح ــة واألمـــن واالســـتقرار في
ليبيا .

كمـــا تابـــع الرئي ــس األمريك ــي ،أن وج ــود ش ــرق أوس ــط أكث ــر أمنا
وتكامـــا يع ــود بالفائ ــدة عل ــى األميركيي ــن ,الفتً ــا إل ــى الم ــوارد
الحيويـــة مـــن الطاق ــة الت ــي تتمت ــع به ــا المنطق ــة للتّخفي ــف من
تأثيـــر الحـــرب الروس ــية ف ــي أوكراني ــا عل ــى اإلم ــدادات العالمي ــة.

كم ــا بحث اللق ــاء الجه ــود المبذول ــة لتحديد ممثل خـــاص جديد
فعـــاال ً ومؤثـــرا ً
لألمي ــن الع ــام لألم ــم المتح ــدة ف ــي ليبي ــا ،يكـــون َّ
ويمكن ــه االس ــتمرار ف ــي إتم ــام التق ــدم المنجـــز خـــال عهـــد
س ــتيفاني وليام ــز.

وأكـــد بايـــدن ف ــي مق ــال نش ــرته صحيف ــة “واش ــنطن بوس ــت” وأوضح ــت الس ــفارة األمريكية ف ــي تغريدة لها علـــى “تويتر” ،أن
الســـبت  9يولي ــو  ،تحـ ـ َّد َ
ـبب عزمه زيارة الس ــعودية الجانب ــان بحث ــا دور اال ّتح ــاد األفريقي في األزمـــة الليبية بما يعود
ث في ــه عن س ـ ِ
مدى
ـة
ـ
ق
المنط
ـادة
ـ
ق
ل
ـيوضح
ـ
س
ـه
ـ
ن
أ
ـط،
ومنطقـــة الش ــرق األوس ـ
بالنف ــع عل ــى األم ــن اإلقليم ــي ألعض ــاء االتحـــاد األفريقي ،وســـائر
أهميـــة إحـــراز تق ــدم ف ــي ه ــذه الملفات.
الدول خـــارج إفريقيا.
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اقتصاد

الوطنية للنفط تُعلن رفع القوة
القاهرة عن ميناءين نفطيني

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة علي
مينائي البريقة والزويتينة  ،وذلك لشحن الناقلة المسماة “ ايبال
“ شحنة من المكثفات بعد قبولها فن ّيا ً من شركة سرت .

المنش ــآت النفطي ــة و رئي ــس لجن ــة الطاقـــة بمجلـــس النـــواب
الليب ــي  ،و نت ــج ع ــن ه ــذه المفاوض ــات الوصـــول إلـــى قناعة من
أهمي ــة ش ــحن المكثف ــات ؛ لحل أزم ــة نقص الغاز فـــي المنطقة
الش ــرقية ،وضم ــان تغذي ــة محطتي الزويتينة و شـــمال بنغازي،
فضـ ـا ً ع ــن محط ــة الس ــرير ف ــور مباش ــرة إنتـــاج حقـــول شـــركة
الواحة”.

وقـــال رئيـــس مجل ــس إدارة المؤسس ــة “مصطف ــى صن ــع هللا”
فـــي بيـــان له “بعد مفاوضات طويلة ومس ــتمرة إبان فترة عطلة
عيـــد األضحـــى“ ،ت ــم االتف ــاق عل ــى دخ ــول الناقل ــة ف ــور وصولها
ومباشـــرة ش ــحن المكثف ــات م ــن مينائ ــي البريق ــة الزويتينة في كما طمأن صنع هللا في بيانه الس ــوق النفطية بأن دولة ليبيا و
خطوة تتبعه ــا خطوات” .
المؤسســـة الوطنية للنفط مس ــتمرة في النهوض بمسؤولياتهم
وأضـــاف صن ــع هللا قائـ ـا ً “يتول ــى فري ــق م ــن المختصي ــن و المحافظ ــة على تدفق النفط بانتظام لألســـواق العالمية  ،وقد
بالمؤسســـة الوطني ــة للنف ــط والش ــركات التابع ــة المفاوض ــات ؛ أعطي ــت التعليم ــات للش ــركات بزيادة القـــدرة اإلنتاجيـــة تدريج ًّيا
للموافقـــة على قبول النواقل لمناداة مينائي الس ــدرة و الزويتينة من النفط و الغاز الطبيعي.
والمباشـــرة بمعاودة اإلنتاج لحقول ش ــركتي الواحة ومليته بأمل و يعد هذا البيان أول بيان صادر عن “مصطفى صنع هللا” عقب
انفـــراج األزمة”.
إقالته من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية و تكليف “فرحات
رئيسا جدي ًدا إلدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
و قـــال صنـــع هللا “طيل ــة األي ــام الماضية تم التواص ــل مع حرس بن قدارة”
ً

ذك ــرت وكال ــة “نوفا” اإليطالي ــة لألنباء ،أن الخفض المحتمل بنســـبة
( )25%ف ــي إم ــدادات الغاز الليب ــي إليطاليا الذي اقترحته الســـلطات
الليبي ــة عب ــر الصحاف ــة ،ه ــو مؤش ــر عل ــى م ــدى خطـــورة الوضع في
ليبيا .

وكالة نوفا :خفض
ليبيا إمدادات الغاز
إليطاليا مشكلة
لليب ّيني

وكان ــت صحيف ــة “ليبي ــا هيرال ــد” الليبي ــة الناطق ــة باإلنجليزية نقلت
ع ــن مصادر م ــن حكومة الوحدة الوطنية ،أن ليبي ــا يمكن أن تخفض
وحل مشـــكلة
ص ــادرات الغ ــاز إلـــى إيطالي ــا؛ لتلبي ــة الطل ــب الداخلي
ّ
أزم ــة الطاق ــة ف ــي الب ــاد ف ــي ظ ــل اس ــتمرار قف ــل مواليـــن لمجـــرم
الح ــرب “خليف ــة حفتر” إغ ــاق المنش ــآت النفطية.
وفي الس ــياق نفس ــه ،أعلنت ش ــركة “إيني” اإليطالية أنّها “أُحيطت
علم ــا بتصريحات الس ــلطات الليبي ــة و ترصد اتج ــاه التدفقات  ،فيما
ً
ُيق ــال إنّ ــه من المبك ــر الحديث عن أي خف ــض حقيقي”.
وأضاف ــت الوكال ــة اإليطالي ــة أن ــه ف ــي ح ــال قـ ـ ّررت ليبيا حقًّـــا خفض
إم ــدادات الغ ــاز إليطالي ــا ،س ــيكون ذل ــك مش ــكلة لليبييـــن وليـــس
ن ليبي ــا “ل ــم تع ــد ق ــادرة عل ــى الوفـــاء بالعقـــود
لإليطاليي ــن ،وه ــو أ ّ
الدولي ــة الت ــي تضم ــن مص ــدر الدخ ــل الوحي ــد”.

كم ــا تابعت أن خف ــض اإلمدادات يعني كذل ــك أن الدولة العضو في
منظم ــة (أوب ــك) ه ــي في الواق ــع على وش ــك الفوضى ،وفـــق تعبير
الصحيفة اإليطالية.
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اقتصاد
افتتح ــت ش ــركة البريقة لتس ــويق النف ــط محطة وقـــود الجهود
الدولي ــة رق ــم ( )1028الت ــي تعتب ــر أول محطـــة وقـــود بالمنطقة
الجنوبية.
وقال ــت ش ــركة البريق ــة عب ــر حس ــابها علـــى “فيســـبوك” إن
المحط ــة افتتح ــت بحض ــور مدي ــر إدارة عمليـــات منطقة ســـبها
ومنس ــق مس ــتودع س ــبها النفط ــي ومشـــرف وحـــدة التفتيـــش
ورؤس ــاء األقس ــام ب ــاإلدارة.

الربيقة تفتتح
أول محطة وقود بالجنوب

وأضاف ــت أن المحط ــة ت ــم افتتاحه ــا بعد وضـــع كافـــة الترتيبات
والتجهي ــزات الالزم ــة لتخف ــف العبء علـــى المواطـــن ،بتزويدها
بالوق ــود وتش ــغيلها وفت ــح أبوابها أم ــام المواطنين.
وأش ــارت البريقة إلى أنها مس ــتمرة في إنشـــاء محطات جديدة،
مس ــتهدفة جميع البلديات والمناطق.

عمومية الحديد والصلب
تقرر رفع مرتبات
موظفي الشركة
عقـــدت الجمعي ــة العمومي ــة للش ــركة الليبي ــة للحدي ــد والصل ــب الش ــركة الليبية للحديد والصلب وإقرار زيادة  1000دينار شـــهر ًيا
اجتماعهـــا الع ــادي األول للع ــام 2022م بحض ــور رئي ــس حكوم ــة لكل عامل بالش ــركة.
الوحـــدة الوطني ــة “عبدالحمي ــد الدبيب ــة” والتي كان آخ ــر اجتماع م ــن جانب ــه اعتبر رئي ــس حكومة الوح ــدة الوطنية خـــال كلمة له
لها عـــام 2013م.
“أن االجتم ــاع يأت ــي لمعالج ــة كل المختنقات اإلداريـــة والقانونية

وناقـــش االجتم ــاع نش ــاط الش ــركة للع ــام 2021م إل ــى جان ــب الت ــي ل ــم تُنج ــز خ ــال الس ــنوات الماضي ــة ،وتحتاج لقـــرارات من
التصديـــق عل ــى الموازن ــة التقديري ــة للع ــام 2022م ،ومتابع ــة الجمعية العمومية ومتابعة أداء الش ــركة الذي تأثر ســـلبًا بسبب
التصديـــق على الميزاني ــات العمومية ،والحس ــابات الختامية عن عدم انتظ ــام الجمعية ف ــي االنعقاد.
الســـنوات غي ــر المنج ــزة ،وال ــذي يتطل ــب التنس ــيق م ــع دي ــوان وكان ــت موظف ــو الش ــركة ق ــد نف ــذوا خ ــال األســـابيع الماضيـــة،
المحاســـبة بخصوص ــه.
سلس ــلة م ــن االعتصامات المطالبة بتحســـين أوضاعهـــم و إقرار
كمـــا تـــم اعتم ــاد النظ ــام األساس ــي للش ــركة وهيكل ــة رأس مال زي ــادة لمرتباتهم.

مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع
اليــــــوم
التاريخ

الفــجـر

الظــهـر

العـصـر

المغرب
العشــاء

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

04:31

04:32

04:33

04:34

04:35

04:36

73:40

07/18
13:16
16:55
20:18
21:54

07/19
13:16
16:55
20:18
21:53

07/20
13:16
16:55
20:17
21:52

07/21
13:17
16:55
20:17
21:51

07/22
13:17
16:55
20:16
21:50

07/23
13:17
16:55
20:16
21:50

07/24
71:31
55:61
51:02
21:49
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بن قدارة يتسلم مهامه كرئيس
للمؤسســة الوطنيــة للنفط بدالً
من صنع اهلل

أعلنـــت حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة تسـ ـلّم رئي ــس مجل ــس إدارة عليه ــم اللج ــوء للقض ــاء ،مش ــيرا ً إلى أنه ســـيغادر المؤسســـة إذا
المؤسســـة الوطني ــة للنف ــط المعي ــن م ــن قب ــل رئي ــس مجلس حك ــم القض ــاء بأن ق ــرار تكليف ــه غي ــر قانوني.
الـــوزراء فرح ــات ب ــن ق ــدارة مهام ــه رس ــميا ً م ــن مقر المؤسس ــة
وأض ــاف الرئي ــس الجدي ــد للمؤسس ــة بأنـــه ســـيتم العمـــل مـــن
بالعاصمـــة طرابل ــس.
الي ــوم عل ــى ع ــودة تصدي ــر النف ــط ،واع ــدا ً المواطنيـــن بالحصول
مـــن جانبـــه أكد رئي ــس لجنة االس ــتالم والتس ــليم بين مجلس ــي عل ــى أخب ــار جي ــدة خ ــال أس ــبوع فيم ــا يخـــص الموانئ.
إدارة المؤسس ــة مصطف ــى س ــمو نج ــاح عملية االس ــتالم وتولي
بـــن قـــدارة مهام ــه رئيسـ ـا ً للمؤسس ــة ،وفقـ ـا ً لم ــا نقلت ــه منص ــة وطم ــأن ب ــن ق ــدارة من س ــماهم بالش ــريك األجنبـــي بصون كل
التعه ــدات واالتفاقات المبرمة ،مؤكدا ً ســـعيه بإشـــراف الحكومة
حكومتنـــا التابع ــة لحكوم ــة الوحدة.
وعقـــب تس ــلمه مهام ــه كرئي ــس للمؤسس ــة عق ــد ب ــن ق ــدارة عل ــى تطويرها.
مؤتمـــرا ً صحفيـ ـا ً أع ــرب فيه عن ُ
ش ــكره لحكومة الوح ــدة الوطنية يذك ــر أن رئي ــس حكوم ــة الوح ــدة الوطنيـــة أصـــدر قـــرارا ً بتعيين
علـــى تكليفه ــا لمجل ــس إدارة جدي ــد م ــا س ــيوفر بيئ ــة متكامل ــة فرح ــات ب ــن ق ــدارة م ــكان صن ــع هللا في رئاســـة المؤسســـة ،إال
لقيـــادة هـــذا القط ــاع نح ــو النج ــاح ،وف ــق قوله.
أن األخي ــر أع ــرب ع ــن رفض ــه لق ــرار اس ــتبداله موجها ً ســـيال ً من
وقـــال بـــن ق ــدارة مخاطبـ ـا ً المعترضي ــن عل ــى ق ــرار تكليف ــه بأنه االتهام ــات للدبيبة.
أع ــرب رئي ــس المؤسس ــة الوطني ــة للنف ــط ف ــي ليبي ــا مصطفـــى صنـــع هللا
رفض ــه ق ــرار حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة باس ــتبداله.
ول ــدى عودت ــه إل ــى طرابل ــس بع ــد أداء فريض ــة الح ــج ،حـــذر صنـــع هللا فـــي
خط ــاب مط ــول األربعاء  13يوليو ،رئيس حكومة الوح ــدة عبد الحميد الدبيبة
م ــن أن “يمس” مؤسس ــته.
ووصف صنع هللا حكومة الوحدة الوطنية بالمنتهية الوالية ،وأنها التملك
سلطة على المؤسسة وال على غيرها ،وفق قوله.

صنــع اهلل يرفــض قــرار
اســتبداله ويوجــه ســيال
مــن االتهامــات للدبيبة

واته ــم صن ــع هللا رئي ــس حكوم ــة الوح ــدة الدبيب ــة بعقـــد اتفـــاق مـــع دولـــة
اإلم ــارات إلس ــقاط اإلدارة الحالي ــة لمؤسس ــة النفط ،وأنه عين بـــن قدارة خلفا ً
الس ــلطة.
ـاء له ــا وضمانـ ـا ً لبقائه في ّ
ل ــه إرض ـ ً
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر قرارا ً الثالثاء
بتعيين فرحات بن قدارة (وهو حليف لمجرم الحرب خليفة حفتر) مكان
صنع هللا في رئاسة المؤسسة.
كم ــا ش ــكل الدبيبة لجن ــة إلدارة عملي ــة االنتقال إل ــى مجلـــس اإلدارة الجديد،
حس ــب بيان نُش ــر على موقع وزارة النفط ،حبث اس ــتنكرت الوزارة في بيان
أخ ــر منفص ــل ،تصريحات صنع هللا ،ووصفتها باالدعاءات الباطلة و أنها عبارة
ع ــن محاولة للتش ــويش على نزاهة قرار تكليف مجل ــس جديد ،متهمة صنع
هللا بأن ــه “ بأنه مس ــير من س ــفارات بعض ال ــدول” وفقا ً للبيان.
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قادة املنطقة الغربية:
سنتصدى لكل من يريد الفتنة
أصـــدر عدد من القي ــادات األمني ــة والعس ــكرية بالمنطقة
الغربي ــة بيانً ــا اعتب ــروا في ــه أم ــن طرابل ــس خطـ ـا ً أحم ــر،
مؤكدي ــن عزمه ــم التص ــدي ل ــكل م ــن يح ــاول إح ــداث
الفوض ــى داخ ــل المنطق ــة او يس ــعى ل ــزرع الفتن ــة بي ــن
مكون ــات طرابل ــس األمني ــة أو إح ــداث أي خروق ــات أمنية
فيها .
وأعلن ــت القي ــادات رفضه ــا الت ــام للدخول ف ــي أي مرحلة
انتقالية جديدة تحت أي مس ــمى ،مش ــددين على ضرورة
إجـــراء االنتخاب ــات وفق قاعدة دس ــتورية توافقي ــة وعادلة،
باعتباره ــا المخ ــرج الوحي ــد لألزم ــة السياس ــية وأنه ــم لن

أمن معيتيقة
يحجز السيارات
املركونة بمرآب املطار
باشـــرت مديري ــة أم ــن منف ــذ
مطـــار معيتيق ــة الدول ــي ف ــي
إجـــراءات نق ــل وحج ــز المركبات
اآلليـــة المركون ــة بم ــرآب المطار.
ودعـــا قس ــم العالق ــات العام ــة
بالمطـــار عبر حس ــابه الرس ــمي
علـــى موق ــع “فيس ــبوك”،
المســـافرين مالك ــي المركب ــات
اآللية المركونة بس ــرعة التواصل
مـــع ذويه ــم لس ــرعة إخراجه ــا
وإتمـــام اإلج ــراءات الالزم ــة.
وكانـــت المديري ــة ق ــد قام ــت
بإغـــاق أغلب مواقف الس ــيارات
بالمطـــار األربع ــاء ،وذل ــك لحصر
الســـيارات المتوقف ــة من ــذ فت ــرة
بالمطـــار.

يقبل ــوا إال بأجس ــام ش ــرعية منتخبة من الشـــعب الليبي.
كما أوضح البيان دعم القيادات األمنية لمســـار المصالحة
الوطني ــة ،ش ــريطة ع ــدم تمكي ــن “مجرمي الحـــرب” من
مفاص ــل الدول ــة محذرين ف ــي ذات الوقت مـــن محاوالت
تفصي ــل قوانين ودس ــاتير على أش ــخاص بعينهم
وكان رئي ــس وزراء الحكوم ــة الموازي ــة “فتحـــي باشـــاغا”
ق ــد أعل ــن في وقت س ــابق اتفاقه مع القادة العســـكريين
ف ــي طرابل ــس عل ــى دخ ــول العاصم ــة قريبًـــا لمباشـــرة
مهام ــه منها.

اللواء  444قتال
ُيح ّرر أكثر من  100بنغالي
كانوا محتجزين داخل أوكار
أعل ــن الل ــواء  444قت ــال بالجيش الليبـــي اإلثنين
 11يولي ــو  ،تحري ــر  110مخطوفيـــن فـــي عملية
خاطفة ،دون أن ُيش ــير إل ــى المكان الذي جرت
في ــه العملية.
وأوض ــح الل ــواء عب ــر صفحت ــه على “فيســـبوك”
أن المخطوفي ــن م ــن الجنســـية البنغاليـــة ،الفتا ً
إل ــى تع ّرضه ــم لالبت ــزاز والتعذيـــب علـــى يـــد
تس ــعة آخري ــن يحملون الجنســـية نفســـها ،مع
ش ــخص ْين ليبيي ــن.
وأض ــاف أن الخاطفي ــن اســـتدرجوا الضحايـــا
واحتجزوه ــم داخل أوكار ،وطالبـــوا ذويهم بدفع
مبال ــغ مالي ــة تص ــل إل ــى  25ألـــف دينـــار مقابل
إخ ــاء س ــبيل كل محتج ــز.
وأك ــد الل ــواء العس ــكري اتخ ــاذ جميـــع اإلجراءات
القانوني ــة ّضد الخاطفينُ ،مشـــيرا ً إلـــى إحالتهم
للجه ــات المختصة ،وفق ما نشـــره عبر صفحته
على “فيس ــبوك”.
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منوعات

لم شمل أختني بعد فراق  94عاماً

الرقابة على األغذية:
هذه الفرتة التي تستطيع فيها
حفظ لحوم األضاحي

تـــداول ر ّواد مواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ص ــورا ً للم ش ــمل أختين
ليبيتيـــن بعـــد  94عامـ ـا ً من الفراق؛ بس ــبب الهج ــرة والنزوح خالل قـ ـ ّدم مرك ــز الرقاب ــة عل ــى األغذي ــة واألدويـــة نصائـــح للمواطنين
فتـــرة االســـتعمار اإليطالي ،ما تس ــبب ف ــي ضياع إح ــدى األخوات بخص ــوص حف ــظ لح ــوم األضاحي.
التـــي ظنـــت عائلته ــا أنها قد لقي ــت حتفها.
وق ــال المرك ــز عب ــر صفحت ــه على “فيســـبوك” ،إنـــه يجب حفظ
وجـــرى اللقـــاء بمدينة جالو بين األختين الحاجة أم الس ــعد عبدهللا اللح ــوم ف ــي الثالج ــة عند درجة ح ــرارة ال تزيد عن ثـــاث درجات
محمـــد الطبول ــي الورفل ــي وه ــي من س ــكان بني وليد ،م ــع أختها مئوية.
الكبـــرى الحاجة فاطمة عبدهللا محمد الطبول ــي الورفلي المقيمة وأش ــار إل ــى أن أقص ــى م ــدة لبق ــاء اللحوم فـــي الثالجـــة يجب أال
بمدينـــة جالو والمتزوجة هناك ،وفق وس ــائل التواصل االجتماعي .تتج ــاوز ثالث ــة أي ــام ،ويومين بالنس ــبة للكلـــى والقلب.

وكان اللقـــاء ال ــذي ُوص ــف بالمهي ــب ،بحضور وفد كبي ــر من قبيلة أم ــا ف ــي المب ــرد ،فيمك ــن حف ــظ اللح ــوم عنـــد درجـــة حـــرارة 18
الطبـــول وأعي ــان م ــن قبيل ــة ورفلة بمدين ــة بني وليد م ــع أخوتهم مئوي ــة تح ــت الصف ــر ،وذل ــك لم ــدة تت ــراوح بيـــن أربعـــة وســـتة
مـــن قبيلـــة المجابرة وأعي ــان من قبائ ــل مدينة جالو.
أش ــهر ،وف ــق المرك ــز.

مكافحة األمراض يؤكد
ارتفــاع مؤشــر اإلصابــة
بكورنا ويدعو للتطعيم

أبوقندة يتفقد املرافق الثقافية
يف بلدية الرجبان

جـــدد المركـــز الوطن ــي لمكافحة األم ــراض الدعوة ل ــكل المواطنين
والمقيمين إلى س ــرعة وض ــرورة التطعيم ضد في ــروس “كورونا”
واســـتكمال جمي ــع الجرعات ،بع ــد أن الحظ ارتفاع مؤش ــر اإلصابة قام وكيل وزارة الثقافة لش ــؤون المس ــرح والفنون عبد الباسط
بالفيروس.
أبوقن ــدة بزي ــارة لبلدية الرجب ــان ،تفقد خاللها المرافـــق الثقافية
وقـــال المرك ــز ف ــي بي ــان عب ــر صفحت ــه عل ــى “فيس ــبوك” الثالثاء في البلدية.

“إن عـــدد الح ــاالت الموجبة التي س ــجلت هذا األس ــبوع بلغ حوالي وكان ف ــي اس ــتقبال أبوقن ــدة والوف ــد المرافق له عميـــد البلدية
ضعـــف األس ــبوع الماضي”.
مدي ــر مكت ــب الثقاف ــة والتنمي ــة المعرفيـــة بالبلديـــة ،وأعيـــان
وأوضـــح المرك ــز أن اللق ــاح ه ــو الح ــل الوحي ــد لحماي ــة المواطنين المنطق ــة.
وأهاليهـــم م ــن خطر اإلصاب ــة ،ويحافظ على البالد م ــن دخولها في واطل ــع الوكي ــل خالل زيارت ــه الميدانية على حـــال البنية الثقافية
الموجـــة الخامس ــة من الجائحة الذي تش ــهدها أغل ــب دول العالم .والفض ــاءات الفنية ف ــي البلدية ،وتفقد مكتـــب الثقافة والتنمية
كمـــا ذكر المرك ــز المواطنين بضرورة االلت ــزام باإلجراءات االحترازية المعرفيـــة والمراك ــز الثقافية بالبلدية ووقـــف على احتياجاتها.
ّ
ّ
من غســـل اليدين ولبس الكمام ــة واالبتعاد عن األماكن المزدحمة كم ــا زار أبوقن ــدة أبني ــة تاريخية مثل مبنى قصـــر الحاج أحد أهم
قدر اإلمكان.
المعال ــم التاريخية واألثرية ف ــي المنطقة ،ودار المجاهد.
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رياضة

سداسي التتويج:
األخضر يتصدر مبكراً
اعتال فريـــق (األخضر) صدارة سداس ــي التتويج ببطولة الدوري
الليبـــي لكـــرة الق ــدم في جولت ــه األولى بع ــد ف ــوزه الثمين على
(األولمبـــي) بهدفين دون مقابل مس ــتغال ً التع ــادالت في بقية
المباريات.
وســـجل “أحمد ك ــراوع” ف ــي الدقيقة ( )11م ــن ضربة مقصية
بداخـــل المنطق ــة ،و”صهيب بن س ــليمان” ف ــي الدقيقة ()56
ـي األخضر الذي قدم
بتســـديدة قوي ــة من خارج المنطقة ،هدف ـ ِ
مبـــاراة مثالية م ــن جميع النواح ــي الدفاعي ــة والهجومية بقيادة
الخبـــرة“ ،عبدالرحمن العمامي” ،وج ــرت على ملعب “حمادي
العقربي برادس” ،حيث أكد مدربه التونس ــي “س ــمير شمام”
أن “هـــذا الف ــوز مه ــم م ــن الناحي ــة المعنوي ــة ولك ــن الب ــد م ــن
التطلـــع اآلن للمب ــاراة القادمة التي س ــتكون صعبة أمام األهلي
طرابلـــس” ،فيم ــا أب ــدى م ــدرب األولمب ــي التونس ــي “مني ــر
شـــبيل” عن أس ــفه لظه ــور فريقه بمس ــتوى غي ــر متوقع رغم
ســـيطرته عل ــى اللع ــب في بعض فت ــرات المب ــاراة ،مبديا ً ثقته
فـــي عودة الفريق ف ــي المب ــاراة القادمة أم ــام (االتحاد).

الخمس وشباب الجبل
يبقيان يف املمتاز
ضم ــن فريق ــا الخم ــس وش ــباب الجب ــل ،تواجدهمـــا فـــي دوري
األض ــواء للموس ــم الق ــادم بع ــد تجاوزهم ــا فريقـــا الدرجـــة األولى،
الظه ــرة ووف ــاق اجدابي ــا ف ــي مبارات ــي ملحـــق البقـــاء والصعـــود.
وتمك ــن الخم ــس بش ــق األنفس من تج ــاوز الظهـــرة العريق ،بعد
التع ــادل به ــدف له ــدف بع ــد تمديد الوقتــــ النتهاء الوقـــت األصلي
بتق ــدم الظهرة بهدف مهاجمه س ــالم الرويمي فـــي بداية المباراة،
غي ــر أن الجن ــاح عم ــر عريب ــي أه ــدى الخمـــس ورقـــة البقـــاء فـــي
ال ــدوري الممت ــاز بتس ــجيله له ــدف التع ــادل في الدقيقـــة  14من
الش ــوط اإلضاف ــي األول في المب ــاراة التي دارت بملعـــب الجميل،
بع ــد تق ــدم الخم ــس ذهاب ــا به ــدف بثالث ــة أهـــداف لهـــدف ،حيث
نص ــت لوائ ــح لجنة تنظي ــم المس ــابقات على إلغاء مبدأ احتســـاب
اله ــدف خ ــارج الملعب.
وس ــار ش ــباب الجبل ،فريق مدينة ش ــحات ،على منـــوال الخمس،
بانتزاع ــه ورق ــة البقاء بعد تعادل ــه مع وفاق اجدابيـــا بهدف لهدف
ف ــي المب ــاراة الت ــي ج ــرت عل ــى أرضي ــة ملعـــب بنينـــا بعـــد تفوقه
ذهابـ ـا ً به ــدف دون مقابل.

مشاركة ليبية رمزية يف
ألعاب “قونيا”

وسـيطر التعـادل السـلبي علـى مواجهـة (األهلـي بنغـازي و أعلنت اللجنة األولمبية الليبية المشاركة بشكل رمزي بلعبة الكرة
االتحاد)  ،في مباراة سادها الحذر من كال الفريقين في المباراة الحديدي ــة فق ــط ،ف ــي دورة التضامن اإلســـامي التي تســـتضيفها
التـي جـرت علـى أرضيـة ملعـب “سوسـة” وعـرف فيهـا مـدرب مدين ــة قوني ــا التركي ــة في الفت ــرة مابي ــن  9-19أغســـطس القادم.
االتحـاد “أسـامة الحمـادي” ،كيـف يغلـق جميـع المنافـذ المؤدية
لمرمـى “معـاد الالفـي” أمـام خطـورة “أبوعقيلـة و أكـرم الـزوي ج ــاء ذل ــك ف ــي بي ــان أصدرت ــه اللجن ــة ،عب ــرت فيـــه عـــن اســـتيائها
و النيجيـري إيفيونـغ” ،ولـم تشـهد المبـاراة فرصـا ً كثيـرة ،فيمـا م ــن النتائـــج الس ــلبية للمش ــاركين ف ــي ألعـــاب البحر المتوســـط،
شـهدت مبـاراة (النصـر واألهلـي طرابلـس) العديـد مـن الفـرص ،والت ــي جس ــدت معان ــاة اتح ــادات الرياض ــة والالعبيـــن الليبييـــن،
حيث شهدت تسجيل هدفين وانتهت بالتعادل بهدف لهدف ،وعدم اس ــتعدادهم بس ــبب اإلهم ــال وتوقف الدعم المالي وســـوء
حيـث بـادر النيجيـري “جونيـور أجايـي” بالتسـجيل للنصـر فـي اإلج ــراءات اإلدارية التي عرقلت عمل اللجنة ،حســـب وصف البيان.
الدقيقـة ( )41مسـتغال ً بهتـة دفاعيـة مـن الدفاعـات األهالويـة ،وج ــددت اللجن ــة ف ــي بيانه ــا مطالبته ــا الحكومـــة باالهتمـــام
ثـم عـدل البديـل “أنيـس سـلتو” لألهلـي فـي الدقيقـة ( )71باالتح ــادات الرياضي ــة وتوفي ــر الظ ــروف المالئمـــة لهـــا ،ومســـاندة
بعـد تحويلـه لكـرة فـي مناطـق جـزاء النصـر غالـط بهـا الحـارس الرياضيي ــن الليبيي ــن وحلحل ــة المش ــاكل التـــي تواجههـــم.
“جـواد رزق” ،حيـث أضـاع العبـوه عـدة فـرص ثمينـة علـى مـدار وكان فري ــق الك ــرة الحدي ــدة ق ــد تحصل علـــى الميداليـــة البرونزية
الشـوطين منها كرة على العارضة من “صالح الطاهر” وأخرى ف ــي دورة ألعاب البحر المتوس ــط التي أقيمت فـــي الجزائر مؤخرا ً.
انفـراد “للطبـال”؛ لينتهـي حـوار المدربيـن التوانسـة ،جبـال و
يذك ــر أن دورة ألع ــاب التضام ــن اإلســـامي فـــي نســـختها
التواتـي ،علـى بنـك االحتيـاط بالتعـادل.
الخامس ــة ،كان مق ــررا ً له ــا أن تج ــرى فـــي ســـنة 2021م ،غيـــر
وستقام منافسات الجولة الثانية يوم األحد ،حيث يلتقي أن النس ــخة الخامس ــة ت ــم تأجيله ــا عل ــى خلفيـــة انتشـــار جائحـــة
(األخضر مع األهلي طرابلس) و (االتحاد مع األولمبي) فيما كورون ــا فـــي بع ــض الم ــدن ،حي ــث م ــن المتوقـــع أن تجـــرى
يشهد ملعب رادس ديربي مدينة بنغازي بين (النصر واألهلي) .ه ــذه ال ــدورة بمش ــاركة  6000رياض ــي م ــن  54دولـــة إســـامية.
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دين وفتاوى

فتاوى
دار اإلفتاء الليبية

مـــا حكـــم التدخي ــن ،خاص ًة ف ــي األماكن وي ــده) [البخ ــاري ،]10:وهللا أعل ــم.
العامـــة ،مم ــا يس ــبب أض ــرا ًرا لآلخرين؟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الجواب:

اإلخوة /هيئة الرقابة اإلدارية.

الحمد لله ،والصالة والس ــام على رس ــول السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
هللا ،وعلى آل ــه وصحبه ومن وااله.
تحية طيبة ،وبعد:
أما بعد:
فباإلش ــارة إل ــى مراس ــلتكم المتضمن ــة
ـص طلبك ــم“ :الحظ ــت الهيئ ــة م ــن
فـــإن التدخي ــن مح ــرم ش ــر ًعا؛ فه ــو م ــن ن ـ ّ
الخبائـــث ،ق ــال تعال ــىَ ( :ي ْس ــأَلُون َ
َك َم ــاذَا خ ــال متابعته ــا لس ــير العم ــل بالش ــركة
الط ِّيبَ ـ ُ
ـل لَكُ ـ ُـم َّ
ِـــل لَ ُه ْ
ـات) العام ــة للكهرب ــاء ،وج ــود العدي ــد م ــن
ـل أ ُ ِح ـ َّ
ـــم ُق ـ ْ
أُح َّ
[المائـــدة ،]4:وق ــال تعال ــىَ ( :و ُي ِ
ـل لَ ُه ـ ُـم الصعوب ــات الت ــي تواج ــه الشـــركة؛ م ــن
ح ـ ُّ
الط ِّيبَ ِ
ـــات َو ُيحَـ ـ ِّر ُم َعلَ ْي ِه ـ ُـم ا ْلخَبَائ ِ ـ َ
ـث) اإلســراف المفــرط فــي اســتهالك الطاقــة
َّ
[األعـــراف ،]157:ولم ــا في ــه من ض ــررٍ على الكهربائي ــة ،م ــن قب ــل المواطني ــن
وم ــن حول ــه ،وإضاع ــة للم ــال ،والجه ــات العام ــة ،وقي ــام البع ــض
المدخـــن َ
ِ
وكل مـــا يـــؤ ّدي إل ــى الض ــرر بالنف ــس أو بس ــرقة الكهرب ــاء ،وذل ــك بالتوصي ــات
ُّ
محرم ــا ،باتفاق أه ــل العلم ،غي ــر الش ــرعية ،األم ــر ال ــذي س ــبب ف ــي
يكون
المـــال
ً
قـــال صلـــى هللا عليه وس ــلم( :ال ض ــر َر وال خل ــق األزم ــات ف ــي اإلم ــداد بالطاق ــة
ضـــرار)  ،وق ــد نهى صلى هللا عليه وس ــلم الكهربائي ــة ،علي ــه؛ نأم ــل منك ــم إب ــداء
ِ
عن إضاعـــة الم ــال [البخ ــاري ،]1426:وقد ال ــرأي الش ــرعي ح ــول عملي ــة اإلس ــراف
ن الدخان ضا ٌّر ،ف ــي اس ــتهالك الطاق ــة الكهربائي ــة،
ثبـــت مـــن الناحية الطبي ــة أ ّ
بنفس ــه وس ــرقتها ،وتوجي ــه الوع ــاظ وخطب ــاء
ِ
ملق
ويؤ ّدي إلى الموت ،وش ــاربه
ٍ
إلـــى التهلكة ،وقد ق ــال تعال ــىَ ( :و َل ُت ْلقُوا المس ــاجد بتوعي ــة المواط ــن لترش ــيد
ـــم إلَ ــى الت َّْهلُكَـ ـةِ) [البق ــرة ،]195:اال س ــتهالك”.
بِأ َ ْيدِيكُ ْ ِ
ويتأكـــد تحري ــم التدخي ــن ف ــي األماك ــن الجواب:
العامـــة ،كالمستش ــفيات والحاف ــات
الحمد لله ،والصالة والس ــام على رس ــول
والمـــدارس ،واألماك ــن الت ــي يتواج ــد فيها
هللا ،وعلى آل ــه وصحبه ومن وااله.
غيـــر المدخني ــن؛ لم ــا ف ــي ذل ــك م ــن إيذاء
وضـــرر للغير ،قال صلى هللا عليه وس ــلم :أما بعد:
(ال َضـــرر وال ِ
ضرار) [الموط ــأ ]1435:وقال :فق ــد نه ــى هللا تعال ــى ع ــن اإلس ــراف في
ن مِن لسان ِه كل ش ــيء ،ق ــال تعال ــىَ ( :و َل ت ُْس ــرِفُوا
سلم المس ــلمو َ
ُ
(المســـلم َمن َ

ن) [األعـــراف،]31:
إِنَّـ ـ ُه َل ُي ِ
ـب ال ُْم ْســـرِفِي َ
ح ـ ُّ
والمطل ــوب م ــن المســـلم التوســـط فـــي
األم ــور كله ــا ،ق ــال تعالـــى فـــي وصـــف
ن إِذَا أَن َفقُـــوا
عب ــاده المؤمني ــنَ ( :والَّذِيـــ َ
ِك
ن َذل َ
ن بَ ْيـــ َ
لَ ـ ْـم ُي ْس ــرِفُوا َولَ ـ ْـم ُيقْ تِـــ ُروا َوكَا َ
َق َوام ــا) [الفرق ــان ،]67:وســـرقة الكهربـــاء؛
س ــواء أكان ذلك بالتالعب بع ّداد الكهرباء،
أم بالتحاي ــل عل ــى عـــدم دفـــع الفواتيـــر
المس ــتحقة ،والتوصيـــات غيـــر الشـــرعية
م ــن دون ع ــداد ،هـــو من الغلـــول المحرم؛
لم ــا ف ــي ذلك م ــن الغش والخـــداع ،وأكل
األم ــوال بالباط ــل ،وعـــدم أداء األمانـــة،
ُل
ق ــال هللا س ــبحانه وتعالـــىَ ( :و َم ْ
ـــن َّيغْ ل ْ
ل
يَ ــأْ ِ
امـــ ِة ُث َّ
َل يَ ـ ْـو َم ا ْل ِقيَ َ
َّى كُ ُّ
ت ب ِ َم ــا غ َّ
ـــم ُت َوف ٰ
ن) [آل
نَفْ ـ ٍ
سـ ـبَ ْ
ـــم َل ُي ْظل َُمـــو َ
ت َو ُه ْ
ـس َّما ك َ َ
ن للاَّ َ
عم ــران ،]161:وق ــال ســـبحانه( :إ ِ َّ
ـــات إِلَـــى أ َ ْهل ِ َهـــا)
َيأْ ُم ُركُ ـ ْـم أَن ُتـ ـ َؤ ُّدواْ ْال َ َمانَ ِ
[النس ــاء ،]58:وق ــد صـــح عـــن النبـــي صلى
هللا علي ــه وس ــلم أنـــه قـــال( :إن رجـــاال
يتخوض ــون في مال هللا بغيـــر حق ،فلهم
الن ــار ي ــوم القيامة ،ال يبالـــي أخذ من حالل
أو من حرام) [البخـــاري ،]351:وعلى وزارة
األوق ــاف والش ــؤون اإلســـامية توجيـــه
الوع ــاظ وخطب ــاء المســـاجد ،إلـــى تنبيـــه
الن ــاس وترش ــيدهم فـــي اســـتهالك التيـــار
الكهربائ ــي ،وباألخـــص في ظل مـــا تعانيه
الب ــاد؛ ِم ــن ع ــدم اســـتقرار واضطرابـــات
أمني ــة ،وتضـ ـ ُّرر محطـــات التزويـــد جـــراء
االش ــتباكات؛ ألن التهـــاون في ذلك فســـاد
وإض ــرار بعام ــة النـــاس ،وهللا ال يحـــب
الفس ــاد ،وهللا أعلـــم.
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مقاالت

حالة انقسام جديدة
مقال رأي بقلم الكاتب الصحفي | عبدهللا الكبير

ه ــذا االس ــتهداف بتحري ــك المظاه ــرات للنيـــل منـــه ،كان مـــن
المنطقي أن يس ــعى أوال إلى دعم التوجه الشـــعبي والقبلي في
برق ــة ،المطال ــب بإج ــراء االنتخاب ــات التشـــريعية ،لكـــن المجلس
الرئاس ــي ورئيس ــه ل ــم يك ــن ل ــه أي موقـــف منـــاوئ لمجلســـي
الن ــواب والدول ــة ،وظ ــل بعي ــدا عن مضمـــار الصراع ،حتـــى أنه لم
يس ــاند الدبيبة ف ــي مواجهة عقيلة وحكومتـــه الموازية،رغم أنهما
وص ــا للس ــلطة في عق ــد واحد.

الهجـــوم هو أفضل وس ــيلة للدفاع .أنتج التناف ــس الرياضي هذه
النظريـــة ،وتأك ــدت نجاعته ــا ف ــي كل المنافس ــات والصراع ــات
ليـــس فـــي الرياض ــة وحس ــب ،ب ــل ف ــي كل مناح ــي التداف ــع
البشـــري ،لذل ــك ل ــم يرك ــن عقيلة صال ــح رئيس مجل ــس النواب
للدفـــاع فـــي مواجه ــة تحديات الحراك الش ــعبي ،وب ــادر بالهجوم
مطلقـــا ســـهام اتهامات ــه نح ــو رئيس المجل ــس الرئاس ــي محمد
المنفـــي وش ــقيقه س ــامي ،بالوق ــوف خل ــف أحداث اقتح ــام مقر
مجلـــس النواب وحرقه ،وش ــمل هجومه حك ــوم الدبيبة ،واتهمها
اس ــتهداف مجلس الن ــواب ليس بحاجة ألي مؤمـــراة ،فاالحتقان
بتأجيـــج الرأي العام ضد مجلس ــه ،بتحميله مس ــؤولية االنس ــداد
الش ــعبي بل ــغ م ــداه األقص ــى ،وال ــكل ب ــات يـــدرك أنـــه الســـبب
السياســـي وتردي الخدمات.
الرئي ــس ف ــي عرقل ــة الحل ــول السياس ــية ،وأن إســـقاطه هـــو
نفى ســـامي المنفي التهمة واعتبرها سياس ــية وليست قانونية ،الخطوة األهم في طريق االصالح ،ومعالجة االنســـداد الســـياس،
متوعـــدا عقيل ــة بالمالحق ــة القانوني ــة ،وس ــاندته قبيل ــة المنف ــه ،فض ــا عن الفس ــاد ال ــذي ينخر كل جنباتـــه ،وكل المبـــررات التي
مســـتنكرة ال ــزج بالمجل ــس الرئاس ــي ورئيس ــه ف ــي الص ــراع قام ــوا بتس ــويقها عن نهاية والي ــة الحكومة لم تكـــن مقنعة ،ألن
السياسي.
مجل ــس الن ــواب انته ــت واليت ــه منذ س ــنوات ،ومع ذلـــك يرفض
توجيـــه االته ــام للمنف ــي كان ضرب ــة اس ــتباقية ،الجه ــاض التنح ــي ومن ــح الش ــعب فرص ــة انتخ ــاب برلمان جديد ،ســـيكون
مبـــادرة أعلـــن الرئاس ــي ع ــن االس ــتعداد الطالقها لحل االنس ــداد بمثاب ــة مجل ــس تأسيس ــي بالنظ ــر إل ــى حجـــم االزمـــات التـــي
السياســـي ،فالمب ــادرة حت ــى إذا لم يكت ــب لها النج ــاح ،ورفضتها س ــيرثها أي مجلس تش ــريعي.
بعـــض األطـــراف ،فإن الدع ــوات الت ــي وجهت للرئاس ــي ،مطالبة م ــن النتائ ــج غي ــر المحس ــوبة له ــذا التصعيـــد تجـــاه رئيـــس
بتدخلـــه ،وتفعي ــل صالحيات ــه ،إلنه ــاء مجلس ــي الن ــواب والدول ــة المجل ــس الرئاس ــي ه ــو ال ــزج بالمك ــون القبلي في الشـــرق في
لـــم تتوقـــف ،م ــع احتم ــال أن تس ــاند أمري ــكا وال ــدول األوربي ــة الص ــراع السياس ــي ،لينقس ــم بين مؤي ــد ورافض لهـــذا التصعيد
أي تحـــرك للرئاس ــي ف ــي ه ــذا االتج ــاه ،وه ــذا س ــيدفع المجلس م ــن عقيل ــة تجاه المنفي ،ب ــدأ برفض قبيلة المنفه لهـــذا االتهام،
الرئاســـي للواجه ــة ليتول ــى قي ــادة المرحل ــة ،بينما س ــيتراجع دور ومس ــاندتها لرئي ــس المجل ــس الرئاس ــي وشـــقيقه ،فيمـــا انعقد
عقيلـــة ومجلس ــه ،وبطبيع ــة الحال مجل ــس الدولة أيض ــا ،لذلك تجم ــع م ــوازي يواص ــل تأيي ــده لرئيس مجلـــس النواب.
ســـارع عقيل ــة بش ــن هج ــوم مض ــاد علي الرئاس ــي في ش ــخص
رئيســـه ،وعل ــى حكوم ــة الدبيب ــة الت ــي فش ــل ف ــي االطاح ــة به ــا ،وهنا تجدر اإلش ــارة إلى اس ــتمرار حالة التوازن في الصراع ،فمن
بي ــن تداعي ــات تكلي ــف باش ــاغا برئاس ــة حكومة جديدة ،انقســـام
لتمكيـــن حكوم ــة باش ــاغا ،رغ ــم كل األوراق الت ــي لع ــب بها.
جبهة الغرب الليبي السياس ــية والعس ــكرية ،بيـــن مؤيد ورافض
تهـــم عقيلـــة للمنف ــي غي ــر منطقي ــة وغي ــر قابل ــة للتصديق ،ألن له ــذا التكلي ــف ،والزال ــت كف ــة الرف ــض هـــي الراجحـــة ،وهاهـــو
شـــخصية المنف ــي وميل ــه للحي ــاد وع ــدم الت ــورط ف ــي الص ــراع ،انقس ــام جدي ــد يب ــرز ف ــي جبه ــة الش ــرق ،ورغـــم أن القبائـــل لن
تتنافـــى مع التآمر ضد البرلمان ،والمجلس الرئاس ــي ظل بمنأى تغل ــب ف ــي احت ــواء الص ــراع ،وخف ــض حدته إلـــى أقل مســـتوى،
عـــن التفاعل مع الصراع السياس ــي ،وهذا يبعد أي ش ــبهات في لكن ــه لن ي ــزول تماما ،وق ــد يتصاع ــد إذا قرر المجلس الرئاســـي
وقوفه وراء اس ــتهداف مقر مجل ــس النواب.
تح ــت وطأة الضغوط المس ــلطة علي ــه ،أن يأخذ بزمـــام المبادرة،
التهمـــة كانـــت س ــتكون مقبول ــة ل ــو أن للمنفي موق ــف مناهض وينه ــض بمس ــؤولية معالج ــة االنس ــداد السياســـي ،بقـــرارات
لمجلـــس الن ــواب ،يعب ــر عن ــه ف ــي تصريحات ــه أو مواقف ــه ،وقبل جريئ ــة ،ومواعي ــد مح ــددة لالنتخابات.
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