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سياسة

اشــتباكات طرابلــس تســفر عــن
ســقوط ضحايــا وتعليــق الرحــات

إسطنبول تحتضن اجتماعا للدول
الخمس وتركيا ومصر حول ليبيا
أعلـن الناطـق باسـم حكومـة الوحـدة الوطنيـة
محمـد حمـودة تأكيـد جهـاز الـردع التزامـه بوقـف
االشـتباكات بعـد جهـود متواصلـة مـن رئيـس
المجلـس الرئاسـي ورئيـس مجلـس الـوزراء.
وتجـددت االشـتباكات يـوم الجمعـة 7/2022/ 22م
فـي محيـط مناطـق السـبعة ومشـروع المـوز
وطريـق المشـتل بعيـن زارة شـرق العاصمـة
طرابلـس ،حسـب مـا أفـاده شـهود عيـان.
وشـهدت العاصمـة طرابلـس ليلـة الجمعـة
اشـتباكات مسـلحة علـى خلفيـة قيـام قـوة تابعـة
لجهـاز الحـرس الرئاسـي باختطـاف قيـادي
بجهـاز الـردع ردا ً علـى اعتقـال أحـد عناصرهـا.
وبـدأت االشـتباكات عقـب سـاعات مـن تحشـيدات
عسـكرية متبادلـة واسـتخدمت فيهـا كل أنـواع
األسـلحة المتوسـطة والثقيلـة ،وبلغـت ذروتهـا
فـي مناطـق الفرنـاج وزاويـة الدهمانـي وسـط
حالـة مـن الخـوف والذعـر بسـبب تواجـد المدنييـن
خـارج منازلهـم فـي عطلـة نهايـة األسـبوع.
ووقعـت االشـتباكات فـي نطـاق عـدد مـن قاعـات
األفـراح التـي تشـهد مناسـبات اجتماعيـة مكتظـة
بالنسـاء واألطفـال ،حيـث ناشـدت مـا يقـارب مـن
 200امـرأة عالقـة داخـل إحـدى صـاالت األفـراح
القريبـة مـن موقـع االشـتباكات السـلطات األمنيـة
بالتدخـل إلنقاذهـن وإخراجهـن وفتـح ممـرات آمنـة.
وأعلـن مركـز طـب الطـوارئ والدعـم عـن 13
حالـة وفـاة بينهـم طفـل وإصابـة  30آخريـن جـراء
االشـتباكات ،فيمـا أعلـن مطـار معيتيقـة الدولـي
تعليـق الرحلات الجويـة مـن وإلـى المطـار.
وطالـب المجلـس الرئاسـي بصفتـه القائـد األعلـى
للجيـش الليبـي األطـراف المتنازعـة بوقـف إطلاق
النـار والعـودة إلـى مقراتهـم فـورا ً ،ودعـا المجلـس
النائـب العـام والمدعـي العـام العسـكري إلـى
فتـح تحقيـق شـامل فـي أسـباب االشـتباكات.
وأعلـن أحـد عناصـر قـوة الـردع فـي مقطـع مرئـي
السـيطرة علـى مقـر الدعـم المركـزي فـرع طرابلـس
بمنطقـة زاويـة الدهمانـي والقبـض علـى بعـض
عناصـر الدعـم المركـزي.

احتضنـت مدينـة إسـطنبول التركيـة يـوم الخميـس  21يوليـو 2021
اجتماعـا لـدول ( )2+3التـي تضـم الواليـات المتحـدة وبريطانيـا وإيطاليـا
وفرنسـا وألمانيـا ،إضافـة إلـى تركيـا ومصـر وذلك لمناقشـة آخر تطورات
األزمـة الليبيـة.
وتطـرق االجتمـاع إلـى االتفـاق بيـن الليبييـن علـى مسـودة الدسـتور و
االنتخابـات التـي كان ينبغـي إجراؤهـا فـي  24ديسـمبر 2021م ،غيـر أنّهـا
تأجلـت إلـى موعـد غيـر معلـوم.
و ُيعـ ّد هـذا االجتمـاع هـو الثالـث بعـد اجتماعيـن ُعقِـد األول فـي “رومـا”
أواخـر مايـو الماضـي ،والثانـي فـي “تونـس” مطلـع يونيـو.
وكانـت دول ( )3+2ومصـر وتركيـا أكـدت فـي اجتماعهـا األخيـر الذي عقد
فـي تونـس الشـهر الماضـي ،علـى ضـرورة التفـاوض بيـن رئيـس حكومة
الوحـدة الوطنيـة “عبدالحميـد الدبيبـة” والحكومـة الموازيـة “فتحـي
باشـاغا”؛ لتجـاوز األزمـة حـول السـلطة التنفيذيـة.

إشادة أمم ّية وأمريكية بلقاء الحداد والناظوري

أشـادت البعثـة األمميـة للدعـم فـي ليبيـا والواليـات المتحـدة األمريكيـة بمـا
وصفتهـا بجهـود األطـراف الليبيـة لتوحيـد المؤسسـة العسـكرية فـي البلاد.

جـاء ذلـك فـي بيانيـن منفصليـن للبعثـة األمميـة للدعـم فـي ليبيـا والسـفارة
األمريكيـة لـدى ليبيـا نُشـرا عبـر حسـابيهما علـى «تويتـر».
وأشادت البعثة باجتماع طرابلس الذي جرى بين  19 – 18يوليو الجاري،
وجمـع رئيـس األركان العامـة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة محمـد الحـداد ،مـع
نظيـره فـي مليشـيات حفتـر عبد الـرازق الناظوري.
وذكرت البعثة أن األمم المتحدة تشيد بهذا الحوار المهم ،وتواصل دعمها
للمحادثـات فـي المسـار األمنـي مـن خلال اللجنـة العسـكرية المشـتركة
( )5+5والتنفيـذ التـام التفـاق وقـف إطلاق النـار المبـرم فـي أكتوبـر .2020
تضم صوتها إلى بعثة األمم
بدورها قالت السـفارة األمريكية إن واشـنطن
ُّ
المتحـدة للدعـم فـي ليبيـا فـي اإلشـادة بال َّتقـدم المحـرز فـي المسـار األمنـي
الليبـي نحـو مؤسسـة عسـكرية موحـدة ،على حـ ّد وصفها.
وبحـث الحـداد والناظـوري علـى مـدار يوميـن سـبل اسـتكمال خطـوات
توحيـد المؤسسـة فـي ليبيـا ،خلال اجتمـاع حضره أعضاء اللجنة العسـكرية
« »5+5فـي العاصمـة طرابلـس.
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ُجدد املطالبة التحقيق يف اختفاء
الواليات املتحدة ت ّ
النائبة سهام سرقيوة

دعـا السـفير األمريكـي لـدى ليبيـا «ريتشـارد نورالنـد» إلى إجـراء تحقيق في
اختفـاء النائبـة سـهام سـرقيوة منـذ ثلاث سـنوات ،ومحاسـبة المسـؤولين
عـن اختفائهـا.

وقـال نورالنـد ،فـي تغريـدة عبـر حسـابه علـى تويتـر «آمـل أن يتمتـع جميـع
الليبييـن بحريـة ممارسـة حقوقهـم المدنيـة والسياسـية دون خـوف مـن
االنتقـام» ،مضيفـا ً «ال ينبغـي إسـكات أي شـخص أو التسـبب فـي اختفائـه
بسـبب ممارسـته لحريـة التعبيـر ،سـهام سـرقيوة ليسـت اسـتثناء».
واختفـت النائبـة سـرقيوة منـذ يـوم  17يوليـو  ،2019بعـد مداخلتهـا على قناة
ليبيـا الحـدث التابعـة لمجـرم الحـرب خليفة حفتر وإبـداء معارضتها للعدوان
علـى طرابلـس آنـذاك ،والتـي علـى أثرهـا هاجـم مسـلحون منزلهـا واعتـدوا
علـى أسـرتها ،وظـل مصيـر سـرقيوة مجهـوال ً منـذ ذلـك اليـوم.
قالـت السـفيرة البريطانيـة لـدى ليبيـا “كاروليـن هورنـدال” إن إجـراء االنتخابـات فـي ليبيـا أمـر
حيـوي لتقـدم البلاد.
وأضافـت هورنـدال فـي حديـث لليبيـا أوبزرفـر خلال حضورهـا احتفـاال ً أقامتـه السـفارة التركيـة
بطرابلـس بمناسـبة الذكـرى السادسـة لمحاولـة االنقلاب الفاشـلة فـي  15يوليـو ،إن الوضـع
الحالـي فـي ليبيـا ُيمثـل تحديـا ً.
وأوضحـت السـفيرة أنهـم يعملـون مـع جميـع القـادة الليبييـن إلحيـاء العمليـة السياسـية ،وإعـادة
البلاد إلـى المسـار الصحيـح ،وإجـراء االنتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية.

السفرية
الربيطانية:
إجراء االنتخابات
مهم الستقرار ليبيا

كمـا قالـت هورنـدال لألوبزرفـر إن إعـادة فتـح سـفارة المملكـة المتحـدة فـي طرابلـس ،يسـلط
الضـوء علـى “العالقـة التاريخيـة العميقـة القويـة” بيـن بالدهـا وليبيـا.
وأشـارت السـفيرة إلـى دعـم المملكـة المتحـدة لليبيـا فـي مختلـف المجـاالت ،مثـل إدارة برامـج
إزالـة األلغـام ،ودعـم عمـل منظمـة الصحـة العالميـة فـي ليبيـا ،ومـن خلال المجلـس الثقافـي
البريطانـي الـذي يعقـد امتحانـات اللغـة اإلنجليزيـة ويقـدم الدعـم لمعلمـي اللغـة اإلنجليزيـة.
وأكـدت الدبلوماسـية البريطانيـة أن حكومتهـا تعمـل مـع نظرائهـا الدولييـن والحكومـة الليبيـة
والمجلـس األعلـى للدولـة ،ومجلـس النـواب لمسـاعدة ليبيـا علـى أخـذ زمـام المبـادرة فـي أن
تصبـح أكثـر اسـتقرا ًرا وازدهـا ًرا

قمة جدة تطالب بإخراج املرتزقة من ليبيا وإجراء انتخابات
شـ ّدد البيـان الختامـي لقمـة جـدة لألمـن والتنميـة علـى ضـرورة
عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متواز بليبيا في أقرب
وقـت ،وخـروج جميـع المقاتليـن األجانـب والمرتزقة دون إبطاء.
وجـ ّدد القـادة المشـاركون فـي القمـة التي اختتمـت أعمالها يوم
 16يوليـو  2022دعمهـم للجهـود السـاعية لحـل األزمـة الليبيـة
وفـق قـرارات مجلـس األمـن ذات الصلـة ،وتوحيـد المؤسسـات
العسـكرية واألمنيـة بإشـراف األمـم المتحـدة.
وعبّـر المشـاركون عـن تقديرهـم السـتضافة مصـر للحـوار
الدسـتوري الليبـي ،بمـا يدعـم العمليـة السياسـية المدعومـة
مـن األمـم المتحـدة ،وفـق نـص البيـان الختامـي للقمـة.
وفـي بيـان مشـترك بيـن الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن وولـي
العهـد السـعودي محمـد بـن سـلمان ،أكـد الطرفـان دعمهمـا

للعمليـة السياسـية التـي ترعاهـا األمـم المتحـدة فـي ليبيا والتي
تهـدف للتحضيـر لالنتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة فـي أقـرب
وقـت ممكـن.
كمـا أعربـا فـي البيـان نفسـه عـن دعمهمـا الكامـل التفـاق وقـف
إطلاق النـار ،الـذي يدعـو إلـى المغـادرة الكاملة للقـوات األجنبية
والمقاتليـن األجانـب والمرتزقة.
مـن جهتـه ،دعـا أميـر دولـة قطـر الشـيخ تميـم بـن حمـد خلال
مشـاركته فـي منتـدى جـدة ،إلـى االتفـاق علـى قواعـد يحترمهـا
الجميـع لحـل األزمـة فـي ليبيـا ودول المنطقـة.
وفـي حديثـه عـن ليبيـا واليمـن قـال أمير قطر ،إنـه يجب التمييز
بيـن النظـام التوافقـي والمحاصصـة التـي قـد تؤدي إلى تقاسـم
الدولة ومؤسسـاتها كأنها غنيمة ،بحسـب تعبيره.
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بن قدارة يعلن انتهاء اإلغالقات النفطية
أعلـن رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط «فرحـات بن قدارة» انتهاء اإلغالقات
فـي جميـع الحقـول والموانـئ النفطيـة ،و رفـع حالـة القـوة القاهـرة عنهـا ،والمسـتمرة منـذ
أبريـل الماضي.
وقـال بـن قـدارة فـي كلمـة لـه مـن داخـل شـركة الخليـج العربـي النفطيـة ببنغـازي «إنـه
أعطـى تعليماتـه بمباشـرة ترتيبـات اإلنتـاج بمعاييـر األمـن و السلامة العامـة».
وأضـاف «تثمـن المؤسسـة الوطنيـة للنفـط الجهـود المبذولـة مـن جميـع األطـراف المحليـة
والدوليـة وتتعهـد بالتمسـك بالثوابـت المهنيـة وغيـر السياسـية وأنهـا مسـتمرة فـي أداء
مهامهـا بـكل حياديـة».
وتعهـد بـن قـدارة بالتـزام مجلـس إدارة مؤسسـة النفـط بأنظمـة الحوكمـة والشـفافية
واإلفصـاح ،بعيـ ًدا عـن مـا وصفـه بالعمـل الفـردي االرتجالـي.
وجـاء إعلان بـن قـدارة إنهـاء اإلغالقـات النفطيـة عقـب اجتماعـه مـع أعيـان منطقـة الهلال
النفطـي.
وأكـد أعيـان المنطقـة فـي بيـان لهـم «تحقـق أحـد أهـم مطالبهـم وهـو إقالـة صنـع هللا مـن
رئاسـة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط» ُمشـيرين إلـى أنهـم لهـذا السـبب أنهـوا إغلاق المنشـآت
النفطية.

الواحة تعلن شحن مليون برميل
من النفط يف أول عملية
بعد عودة اإلنتاج

أعلنـت شـركة الواحـة للنفـط فـي  15مـن يوليـو دخـول أول ناقلـة
شـحن إلى ميناء السـدرة النفطي بعد رفع القوة القاهرة واسـتئناف
اإلنتـاج.
وقـال المكتـب اإلعالمـي للشـركة إن الناقلـة “ ”Matalaالتـي تحمـل
العلـم المالطـي دخلـت صبـاح اليـوم إلـى مينـاء السـدرة النفطـي
لشـحن مليـون برميـل مـن النفـط الخـام لصالـح المؤسسـة الوطنيـة
للنفـط وجهتهـا إيطاليـا.
و أوضـح المكتـب اإلعالمـي بـأن عمليـة الشـحن بـدأت علـى تمـام
السـاعة  11:25صباحًـا ،مشـي ًرا إلـى أن هـذه العمليـة تأتـي بعـد بدايـة
شـركة الواحـة للنفـط فـي اسـتعادة إنتاجهـا تدريج ًّيـا وهي أول شـحنة
يتـم تصديرهـا منـذ توقـف اإلنتـاج.

استئناف اإلنتاج بحقل الفيل
واملؤسسة تعلن مواعيد وصول الناقالت
أعلنـت المؤسسـة الوطنيـة للنفـ ـ ــط  19مـ ـ ـ ــن يوليـو اسـتئناف وقالت المؤسسـة إنه من المبرمج أن تصل غدا ً األربعاء الموافق
عمليـات الض ـ ـ ـ ـ ــخ واإلنتـاج بحقـل الفيـل بعـد توقـف دام نحـو  20 3يوليـو ،ناقلـة إلـى مينـاء الزويتينـة لتحميـل مليـون برميـل مـن
أشـهر.
خـام أبـو الطفل.
وذكـرت المؤسسـة عبـر حسـابها علـى «فيسـبوك» أن معـدالت كمـا سـيتم وصـول ناقلـة إلـى مينـاء السـدرة مبرمجـة خلال الفترة
اإلنتـاج األوليـة للضـخ إلـى
ّ
مجمـع مليتـة تجـاوزت  40ألـف برميـل مـن  19إلـى  20يوليـو ،فضلا ً عـن ذلـك سـتصل ناقلتيـن لمينـاء
اليـوم ،وسـيصل معـدل اإلنتـاج تدريجيـا ً بعـد وضـع كافـة اآلبـار رأس النـوف يومـي 20و  21علـى التوالـي ،بحسـب المؤسسـة.
علـى اإلنتـــــــــ ـ ـ ـ ــاج إلـى أن يبلـغ معدالتـه الطبيعيـة التـي تبلـغ 70
وأضافـت المؤسسـة أن هنـاك ناقلـة مبرمجـة لتحميـل شـحنة من
ألـف برميـل يوميـا ً.
خـام البريقـة بحمولـة  600ألـف برميـل وذلـك خلال هـذه الفترة.
وكانـت المؤسسـة قـد أعلنـت أمـس اإلثنيـن بـدء االسـتعدادات
لتصديـر كميـات النفـط الخـام بعـد رفـع حالـة القـوة القاهـرة علـى وأشـارت المؤسسـة إلـى أنـه قـد تـم القيـام بهـذه الترتيبـات مـن
أجـل اسـتئناف عمليـات اإلنتـاج.
الموانـئ والحقـول النفطيـة.
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اقتصاد

أصـدر وزيـر االقتصـاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية
“محمـد الحويـج” قـرا ًرا بحظـر الجمع بين عضوية أكثر
مـن مجلـس إدارة ثلاث شـركات مسـاهمة فـي الداخل
والخـارج ،سـواء بصفـة شـخصية أو باإلنابـة عـن الغيـر،
تنفيـذًا ألحـكام التشـريعات للشـركات المسـاهمة بمـا
فـي ذلـك المصـارف التجارية.
و بحسـب القـرار ،الـذي نشـرته الـوزارة عبـر صفحتهـا
علـى “فيسـبوك” اليـوم فإنـه تبطـل كل عضويـة تقـرر
بالمخالفـة ألحـكام هـذه المـادة و ينصـرف البطلان إلـى
العضويـة األحـدث.

الحويج يحظر جمع عضوية
مجلس إدارة أكثر من 3
شركات مساهمة

و حظر الحويج تعدد العضوية ألكثر من شـركة واحدة
فـي الشـركات العامـة التـي تقـرر االسـتعانة بأصحـاب
المعاشـات الضمانيـة والتقاعديـة فـي مجالـس إدارتهـا
علـى أن يكـون شـغلهم للعضويـة علـى سـبيل التفـرغ
التـام ،و يصـدر بهـا قـرار مـن مجلـس الـوزراء.
كمـا نبّـه القـرار الشـركات المسـاهمة العامـة و الخاصـة
و المصـارف التجاريـة إلـى تسـوية أوضاعهـا القانونيـة
بمـا يتفـق مـع أحـكام هـذا القـرار.

تركيا تقرتح تفعيل
نظام املقايضة لتحصيل
حقوق مستثمريها يف ليبيا

اقتـرح رئيـس مجلـس األعمـال التركـي الليبـي مرتضـى قرنفـل تفعيـل نظـام المقايضـة ،بُغيـة تسـديد دفعـات المسـتثمرين األتـراك
غيـر القادريـن علـى تحصيـل حقوقهـم فـي ليبيـا.
وقـال قرنفـل فـي بيـان األربعـاء إن نظـام المقايضـة “بارتـر” سيسـاهم فـي الحـل آلليـة التسـديد المعقـدة فـي ليبيـا ،فضلا ً عـن توفيـر
فـرص اسـتثمارية جديـدة لألتـراك بقيمـة  40مليـار دوالر.
وأشـار قرنفـل إلـى أن قيمـة المدفوعـات التـي لـم يتمكـن المسـتثمرون األتـراك مـن تحصيلهـا مقابـل مشـاريعهم التـي أنجزوهـا فـي
ليبيـا قبـل عـام  ،2011تبلـغ حوالـي  4مليـارات دوالر.
وأكد على أن نظام بارتر ُيعد أفضل آلية لتسديد الدفعات بسبب عدم االستقرار السياسي السائد وصراع القوى في ليبيا.

وأفاد أن ليبيا بحاجة اليوم إلى مشـاريع عامة بقيمة  40مليار دوالر ،إال أن عدم حل مشـكلة تسـديد الدفعات خالل  11عاما ً ،يشـكل
عائقا ً أمام تنفيذ المشـاريع الجديدة.

وأوضح أن بالده ترغب في تجاوز هذه المشكلة بواسطة نظام المقايضة ،وإنجاز المشاريع الجديدة.
وقـال إنـه يجـب علـى تركيـا االتجـاه نحـو التنـوع فـي نمـاذج التجـارة مـع الـدول الجاذبـة مثـل ليبيـا ،مضيفـا ً أن الـدول المتقدمـة أيضـا ً
تسـتخدم نظـام المقايضـة فـي تعامالتهـا التجاريـة.
وأشـار إلـى أن هـذا النظـام مـن شـأنه أن يحقـق فوائـد كبيـرة فـي دولـة تتمتـع بطـرق التجارة التقليدية فقط مثـل ليبيا ،مبينا ً أنه يمكن
لبالده اسـتيراد بضائع من ليبيا مقابل إنجاز مشـاريع عامة هناك.
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محليات

صنع اهلل
يرفض قرار استبداله
ويوجه سيالً من
االتهامات للدبيبة

انطالق رحالت عودة
الحجاج الليبيني
أكـد مديـر مكتـب اإلعالم في الخطوط الجوية
الليبيـة صابـر التيـر وصـول أول رحلـة عـودة
لحجـاج بيـت هللا الحـرام إلـى مطـار معيتيقـة
الدولـي مـع فجـر يـوم  21مـن يوليـو.
وقـال التيـر فـي تصريـح لليبيـا أوبزرفـر إن
مطـار معيتيقـة فـي طرابلـس سيسـتقبل
ثمانـي رحلات ،وسيسـتقبل مطـار مصراتـة
ثلاث رحلات ،علـى متـن كل رحلـة منهـا
( )250راكبـا ً.
وسيسـتقبل مطـار بنينـا رحلتيـن للحجـاج،
فيمـا تسـتقبل مطـارات سـبها واألبـرق
وطبـرق رحلـة واحـدة بعـدد ( )250راكبـا ً ،وفـق
مـا ذكـره التيـر.
كمـا لفـت مديـر اإلعلام بالخطـوط الليبية إلى
أن آخـر رحلـة لعـودة الحجاج الليبيين سـتكون
فـي يـوم الثامـن والعشـرين مـن شـهر يوليـو
الجاري.

أعـرب رئيـس المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فـي ليبيـا مصطفـى صنـع هللا
رفضـه قـرار حكومـة الوحـدة الوطنيـة باسـتبداله.
ولـدى عودتـه إلـى طرابلـس بعـد أداء فريضـة الحـج ،حـذر صنـع هللا فـي
خطـاب مطـول ارئيـس حكومـة الوحـدة عبـد الحميـد الدبيبـة مـن أن
«يمـس» مؤسسـته.
ووصـف صنـع هللا حكومـة الوحـدة الوطنيـة بالمنتهيـة الواليـة ،وأنهـا التملـك
سـلطة علـى المؤسسـة وال علـى غيرهـا ،وفـق قولـه.
واتهـم صنـع هللا رئيـس حكومـة الوحـدة الدبيبـة بعقـد اتفـاق مـع دولـة
اإلمـارات إلسـقاط اإلدارة الحاليـة لمؤسسـة النفـط ،وأنـه عيـن بن قدارة خلفا ً
السـلطة.
ـاء لهـا وضمانـا ً لبقائـه فـي ّ
لـه إرض ً
وكان رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة عبدالحميـد الدبيبـة قـد أصـدر قـرارا ً
الثالثـاء بتعييـن فرحـات بـن قـدارة (وهـو حليـف لمجـرم الحـرب خليفـة
حفتـر) مـكان صنـع هللا فـي رئاسـة المؤسسـة.
كمـا شـكل الدبيبـة لجنـة إلدارة عمليـة االنتقـال إلـى مجلـس اإلدارة الجديـد،
حسـب بيـان نُشـر علـى موقـع وزارة النفـط.

الصور يبحث مع املدعي العسكري مالحقة
ّ
املطلوبني يف ترهونة
بحـث النائـب العـام «الصديـق الصـور» مـع المدعـي العـام
العسـكري «مسـعود ارحومـة» النتائـج المترتبـة عـن التحقيقـات
وخصوصـا المتعلقـة بمالحقـة مرتكبـي
فـي قضايـا مشـتركة،
ً
االنتهـاكات الجسـيمة التـي طالـت مواطنيـن فـي مدينـة ترهونـة
خلال السـنوات الماضيـة.
وجـاء فـي بيـان لمكتـب إعلام النائـب العـام أن الصـور ناقـش مـع
ارحومـة «أوجـه تنـازع الواليـة بيـن جهتـي االدعـاء واالحتـكام إلـى
تفسـير قواعدهـا بمـا يكفـل النـأي بجهـة االدعـاء العسـكري عـن
االسـتثنائية».
كمـا بحـث الجانبـان أهميـة تعزيـز التعـاون بيـن جهتـي االدعـاء؛ و
وضـع أطـر العمـل المشـترك.
وفـي نوفمبـر مـن العـام الماضـي 2021م ،أعلـن الصـور توثيـق
انتهـاكات جسـيمة فـي تحقيقـات النيابـة حـول قضيـة المقابـر
الجماعيـة فـي ترهونـة.
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مدير منفذ رأس إجـــــدير يوضــــّح سبب
االزدحــــــام يف املنفذ
أفـاد مديـر منفـذ رأس إجديـر الحـدودي مـع تونـس العميـد سـالم العكعـاك
بأن سـاعات انتظار المسـافرين عبر المنفذ تقلّصت إلى سـاعتين بدال ً من
عشـر سـاعات األيام الماضية.
وقـال العكعـاك لصحيفـة ليبيـا أوبزرفـر أن االزدحـام الـذي حصـل فـي
المنفـذ األيـام الماضيـة كان موسـميا ً؛ بسـبب عطلـة عيـد األضحـى واإلجـازة
المدرسـية.
وتابـع أن مثـل هـذه الفتـرات يتجـاوز عـدد المسـافرين مـن ليبيـا إلـى تونـس
ثمانيـة آالف مسـافر فـي اليـوم الواحـد.
وشـهد منفـذ رأس إجديـر األسـبوع الماضـي ،ازدحامـا ً شـديدا ً للمسـافرين
الذيـن اصطفـوا بسـياراتهم فـي طوابيـر طويلـة اسـتم ّرت لسـاعات ،قبـل أن
يعبـروا إلـى الجانـب التونسـي.
ويسـتغرق المسـافرون عبـر الحافلات سـاعات أقـل للعبـور ،حيث ُيخصص
لهـم ممـر خـاص فـي المنفـذ ،وفـق مـا ذكـره مدير منفـذ رأس إجدير.

للمرة الثانية خالل أشهر حريق ضخم يلتهم واحات نخيل زلة
شهدت مدينة زلة للمرة الثانية على التوالي خالل أشهر قليلة اندالع حرائق كبيرة في مزارع النخيل.
واندلعــت الحرائــق مســاء يــوم أمــس فــي واحــات النخيــل القائمــة بجــوار حــي ســكني مكتــظ بالمواطنيــن الذيــن وثقــوا
الحرائــق الضخمــة بمقاطــع مصــورة.
وأكــد المواطنــون عــدم وجــود أي معــدات أو حتــى ســيارة إطفــاء واحــدة بالبلديــة ،رغــم مناشــداتهم المتكــررة للمســؤولين
بتوفيــر معــدات إطفــاء الحرائــق.
وفي شهر مايو الماضي ،اندلعت حرائق بمزارع نخيل زلة تسببت في التهام أكثر من  800نخلة من أشجار النخيل.
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نــزوح عائــات مــن منطقــة قصــر األخيــار
بســبب بعوضــة غريبــة
أصـدر أعيـان و أهالـي منطقـة “قصـر األخيـار” بيانًـا اسـتنكروا
فيـه صمـت السـلطات حيـال انتشـار جثـث المهاجريـن علـى
الشـاطئ  ،معربين عن مخاوفهم من انتشـار األمراض واألوبئة
جـ ّراء تحلّـل الجثـث المنتشـرة علـى الشـاطئ.
وأكـد األهالـي فـي بيـان لهـم ظهـور نـوع مـن البعوضـة مؤخـ ًرا
لـم تعـرف مـن قبـل أدت إلـى إصابـة بعـض المواطنيـن بأمراض
جلديـة مصحوبـة بالحمـى ،مشـيرين إلـى أن المعنيين بالقطاع
الصحـي والبيئـي زاروا المنطقـة وعاينوهـا دون صـدور أي نتائج
تذكر.
كمـا طالـب البيـان الحكومـة ببـذل مزيـد من الجهـود؛ للتخفيف
عـن المواطنيـن الذيـن تسـود بينهـم حالـة مـن الغضـب و
االحتقـان؛ نتيجـة حرمانهـم مـن العمـل فـي مزارعهـم بعدمـا
اضطـروا إلـى مغادرتهـا ،بينمـا غـادرت  30عائلـة حتـى اآلن
منازلهـا خوفًـا مـن األمـراض و األوبئـة.
مـن جانـب آخـر أوضـح الناشـط البيـئ “حسـين المنفـود” فـي
حديثـه لـ”العربـي الجديـد” ،أن هـذا الوضـع ال يقتصـر علـى
منطقـة قصـر األخيـار فقـط ،قائلا ً “ربمـا بسـبب صعوبـة
تضاريـس المنطقـة ،يسـحب مـوج البحـر معظـم الجثـث إلـى
المنطقـة ،علمـا ً أن المناطـق المجـاورة و سـكانها يعانـون مـن
المشـكلة نفسـها وخصوصـا ً فـي فصـل الصيـف”.
وأضـاف “فمـع ارتفـاع درجـات الحـرارة ،يصبـح تحلـل الجثـث
أسـرع مـا يـؤدي إلـى انتشـار الروائـح” ،ويـرى أن تـأزم األوضـاع
فـي قصـر األخيـار قـد يسـاهم فـي الضغـط علـى السـلطات
لالهتمـام بقضيـة المهاجريـن السـر ّيين ،والحـد مـن عمليـات
التهريـب فـي هـذه المناطـق”.
كمـا أكـد الناشـط ظهـور البعوضـة موضحًـا أنهـا تنتشـر علـى
مقربـة مـن بحيـرة (عيـن قريـم) حيث تنتشـر الجثـث بكثرة ،وقد
تبقـى أيامـا ً قبـل اإلبلاغ عنهـا بعدمـا تصـل رائحتهـا إلـى سـكان
المنطقـة.
مـن جانبـه أعلـن مكتـب اإلصحـاح البيئـي عـن رشـه للمبيـدات
الحشرية في المنطقة المحيطة ببحيرة عين قريم ،فيما أجرى
فريـق مـن المركـز الوطنـي لمكافحـة األمراض زيارة ميدانية إلى
المنطقـة ألخـذ عينـات مـن البحيـرة لفحصهـا والتعرف على نوع
البعوضـة واألمـراض التي تسـببها.
وكان المجلـس البلـدي قصـر األخيـار قـد أطلـق نـداء اسـتغاثة
لضـرورة نجـدة البلديـة علـى وجـه السـرعة ،مـن خلال تزويدهـا
بسـيارات اإلسـعاف و الفرق الالزمة النتشـال الجثث ،و ضرورة
توفيـر الدعـم اللازم لمراكـز الشـرطة و القضـاء؛ لإلشـراف علـى
عمليـة إخلاء المنطقـة مـن الجثـث وتوفيـر الثالجـات الالزمـة
لحفظهـا.

بسبب التوتر األمني..
صرباتة تعلّق العمل
باملؤسسات الحكومية
أعلنـت بلديـة صبراتـة إيقـاف العمـل بمؤسسـات الدولـة فـي
نطـاق البلديـة اعتبـارا ً مـن  20يوليـو الجـاري وحتَّـى إشـعار
آخر.
وأوضحت البلدية في بيان لها أن هذا القرار جاء بعد اعتداء
علـى دور ّيـات مديريـة األمـن بالمدينـة مـن قبـل مجموعـات
«خارجـة عـن القانـون» يـوم الثالثاء.
كمـا علّلـت البلديـة هـذا اإلغلاق بأنـه جـاء نتيجـة للوضـع
المحتقـن داخـل المدينـة بعـد االعتـداء ،وحفاظـا ً على سلامة
المواطنيـن.
ووجهـت البلديـة خطابهـا لـكل مـن المؤسسـات الحكوميـة
بالمدينـة ،ومديـري المصـارف التّجاريـة ،ومديـري ّ
الشـركات
العاملـة بالبلد ّيـة.
وتع ّرضـت بوابـة أمن ّيـة تتبـع مديريـة أمـن صبراتـة فجـر
األربعـاء لرمايـة بالرصـاص مـا أ ّدى إلـى إصابـة أربعـة أفـراد
مـن عناصـر األمـنُ ،وصفـت حالتهـم بالخطيـرة.

النيابة تحبس مسؤوال
بمكتبالخدمات املالية
يف براك الشاطئ بتهمة
اختالس األموال
أمـرت النيابـة العامـة بحبـس المسـؤول عـن مكتـب الخدمـات
الماليـة الشـاطيء؛ حبسـا ً احتياط ًّيـا بسـبب ارتكابـه جرائـم تزويـر
مسـتندات بغـرض االسـتيالء علـى أمـوال عامليـن بالقطـاع
التعليمـي .
وأوضحـت النيابـة أن إجـراءات التحقيـق أثبتـت بالدليـل صحـة
ارتـكاب الموقـوف جريمـة تزويـر الوثائـق الرسـمية؛ لغـرض
االسـتيالء علـى قيـم ماليـة مـن صافـي مرتبـات موظفـي قطـاع
التعليـم العامليـن فـي نطـاق بلديـات وادي الشـاطيء.
وأكـدت النيابـة صحـة نسـبة الجريمـة إلـى المتهـم وأشـخاص
آخريـن بدافـع إجرامـي واحـد ،حيـث قامـوا بتكـرار الجنايـة أكثر من
مـرة وفـي أوقـات مختلفـة ليمثـل بذلـك المتهم للحبـس احتياط ًّيا
بأمـر النيابـة وتوجيـه الجهـات الضبطيـة إلـى إلقـاء القبـض علـى
بقيـة المتهميـن.
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رياضة

تأجـل حسـم مصيـر لقـب النسـخة ()46
مـن بطولـة الـدوري الليبـي لكـرة القـدم إلـى
الجولـة األخيـرة مـن السداسـي النهائـي،
بعـد نهايـة ديربـي العاصمـة طرابلـس بيـن
األهلـي طرابلـس واالتحـاد بالتعادل السـلبي
بلا أهـداف فـي القمـة التـي جـرت علـى
أرضيـة ملعـب رادس بالعاصمـة التونسـية.
واحتفـظ قطبـي العاصمـة بصـدارة ترتيـب
السداسـي النهائـي برصيـد  8نقـاط لـكل
منهمـا ،ولكـن األهلـي طرابلـس يتصـدر
لتسـجيله أهـداف أكثـر ( 5أهـداف مقابـل
 4لالتحـاد) ،حيـث سـتكون جولـة األربعـاء
القـادم حاسـمة عندمـا يواجـه األهلـي نظيـره
األولمبـي ،فيمـا يواجـه االتحـاد النصـر.

السداسي النهائي:
تعـــادل “الديربي”
يؤجل حسم اللقب

نقـاط ،حيـث سيسـعى للفـوز علـى األخضـر
فـي الجولـة األخيـرة لضمـان مشـاركته فـي
كأس الكونفيدراليـة اإلفريقيـة ،فـي حيـن ال
تـزال حظـوظ األولمبـي قائمـة فـي الحصـول
علـى مقعـد إفريقـي فـي حـال فـوزه فـي
الجولـة األخيـرة علـى األهلـي طرابلس وتعثر
منافسـيه النصـر واألهلـي بنغـازي.
و كان األهلـي طرابلـس قـد حسـم كالسـيكو
الكـرة الليبيـة أمـام منافسـه األهلـي بنغـازي
لمصلحتـه بهـدف دون مقابـل فـي إطـار
منافسـات الجولـة الثالثـة ،فـي المبـاراة التـي
جـرت علـى أرضيـة ملعـب الطيـب المهيـري
بمدينة صفاقس ،جاء هدف المباراة الوحيد
عـن طريـق البديـل األردنـي “محمـد شـرارة”
فـي الدقيقـة ( )72ليرفـع رصيـده إلـى ()7
نقاط في صدارة السداسـي ،متقدما ً بفارق
األهـداف عـن االتحـاد الـذي قلـب تأخـره فـي
الشـوط األول بهـدف “كـراوع” إلـى فـوز
ل”أنـس المصراتـي” و
ثميـن بهدفيـن ِ
مدافعـه “سـند الورفلـي” مـن ضربـة جـزاء
فـي الدقيقـة ( )73فـي المبـاراة التـي جـرت
بمدينـة سوسـة؛ ليشـعال الديربـي المرتقـب
بينهمـا ،السـبت  23يوليـو.

وأشـعل األخضـر المنافسـة علـى اللقـب
بتحقيقـه لفـوز عريـض علـى النصـر بثالثـة
أهداف نظيفة على أرضية ملعب المنستير،
ليصـل للنقطـة السادسـة ويحتفـظ بآمالـه
فـي تحقيـق اللقـب األول فـي تاريخـه ،إذ
يحتـاج للفـوز فـي الجولـة األخيـرة علـى
األهلـي بنغـازي مـع خسـارة المتصدريـن
ليتـوج باللقـب ،فيمـا تراجـع النصـر وبـات
مهـددا ً بفقـدان مقعـد المشـاركة اإلفريقيـة
فـي حـال خسـارته أمـام االتحـاد فـي الجولـة وأنعـش األولمبـي مـن آمالـه لحجـز مقعـد
الختاميـة.
فـي المشـاركة اإلفريقيـة بعدمـا حقـق فـوزه
كمـا أنعـش األهلـي بنغـازي مـن حظوظـه األول فـي السداسـي علـى (النصـر) بهـدف
فـي الحصـول علـى مقعـد إفريقـي عقـب دون مقابـل ،بضربـة رأس مـن مدافعـه
تحقيقـه لفـوزه األول علـى األولمبـي بهـدف “هشـام األجنـف” فـي الدقيقـة ( )68لينـال
ظهيـره جمعـة أبورقيقـة فـي الدقيقـة  81أول ( )3نقـاط فـي المركـز الخامـس ،فيمـا
ب ( )4نقـاط.
بملعـب صفاقـس ،ليرفـع رصيـده إلـى أربـع ظـل النصـر ثالثـا ً ِ

منتخب الشباب يصل السعودية
للمشاركة يف البطولة العربية

وصلـت بعثـة المنتخـب الوطنـي لكـرة القـدم تحـت ( )20سـنة
إلـى مدينـة “أبهـا” السـعودية ،اسـتعدا ًدا للمشـاركة فـي
البطولـة العربيـة.
و حظيـت البعثـة باسـتقبال أعضـاء االتحـاد العربـي لكـرة
القـدم واللجنـة المنظمـة للبطولـة العربيـة ،فـي نسـختها
الثامنـة ،والتـي تفتتـح رسـم ًّيا األربعـاء ( )20يوليـو الجـاري،
بمشـاركة ( )18منتخبـا ً.
ويقـود المنتخـب الليبـي المـدرب “عيـاد القاضـي” ،و يضـم
نخبـة مـن الالعبيـن البارزيـن علـى المسـتوى المحلـي ومنهـم
مـن شـارك مـع منتخـب الناشـئين.

الجويفي يقف على الصعوبات التي
تواجه نادي التحدي

التق ــى وزي ــر الرياضة بحكوم ــة الوحدة الوطنية عبد الشـــفيع
الجويفـــي اليوم الثالثاء قدامى رياض ــي نادي التحدي ،وذلك
بحض ــور وكي ــل وزارة الرياض ــة ومدي ــر إدارة المشـــروعات
بالوزارة.
واس ــتعرض اللق ــاء ال ــذي عقد بمقر ديـــوان الـــوزارة األوضاع
الت ــي يمر بها الن ــادي في مختلف الجوانـــب ،كما تم التطرق
ألوض ــاع البني ــة التحتي ــة المتهالك ــة ،وآليـــة تطويـــر النـــادي
ومرافقـــه من قبل ال ــوزارة.
م ــن جانب ــه ج ــدد الجويف ــي تأكيده عل ــى دعم الـــوزارة لجميع
األندي ــة الرياضي ــة في ليبيا وتقديم المســـاندة لهـــم من أجل
تخفي ــف الصعوب ــات عليه ــم ،مؤك ــدا ً إحالـــة طلبـــات الصيانة
إلدارة المش ــروعات للدراس ــة والتنفيذ.
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دين وفتاوى

فتـاوى

دار اإلفتاء الليبية

البناء يف ملك الغري بإذنه

الوقـف المـرا ُد غلـ ُة ثمـارهِ ،فتُقسـم غلتـ ُه فيمـا ُوقـف عليـه ،قـال
ـس ال ُْمـ َرا ُد ِمنْـ ُه
ـن :حُبُ ٌ
اللخمـي رحمـه هللا“ :ا ْلحُبُ ُ
ـس َعلَـى َض ْربَ ْي ِ
أذن لـي أبـي ببنـاء شـقة فـي الـدور الثانـي ،وأعطانـي قيمـة
ـك…… ،ف ََمـا
اإلجَـا َرةِ َوا ْلحَ َوانِي ِ
ـت َو َمـا أ َ ْشـبَ َه َذل ِ َ
غَلَّ تُـ ُه كَالثِّ َمـارِ َو َعبِيـ ِد ِ
ً
ـس لَـ ُه” [التبصـرة:
ـك ق ِ
جت ََم َـع مِـن َذل ِ َ
ـم فِـي ا ْل َو ْ
ماليـة بسـيطة؛ إعانـة منـه لـي ،وأذن ألخي بصيانة الدور األول ،ا ْ
ُس َ
جـ ِه الَّـذِي حُبِّ َ
وقـد عرضنـا عليـه شـراء قطعـة ٍ
أرض فرفـض ،وكان يقـول.]3439/7 :
(هـذا بيتـك ال يخرجـك منـه أحـد) ،وبعـد مباشـرة أخـي للصيانـة
وانتهائـي مـن جـزء كبيـر مـن البنـاء توفـي والـدي ،علمـا أن لنـا عليـه؛ فـإن كان الحـال كمـا ذكـر ،فمـا يفعلـه بعـض النـاس مـن
ـق لـي وألخـي البيـع للثمـار الموقوفـة للأكل ،محـر ٌم شـر ًعا ،وهللا أعلـم.
ـن مـن الميـراث ،فمـاذا يح ُّ
ٍ
أخـوات يطالبـن بحقه َّ
وأخواتـي؟

قائمـا ،قـال
بـإذن المالـك أو علمِـه اسـتحق قيمـة بنائِـ ِه
َمـن بَنـى
ً
ِ
ـك
ـن بَنَـى بِإِذْ ن ِ َ
َـال َمال ِ ٌ
ل َم ْ
ـك رحمـه هللا :كُ ُّ
القرافـي رحمـه هللا“ :ق َ
َ
ْ
َ
ً
ـي
ِ
ن
ا
ب
ل
ا
ك
ا
ـ
م
ِ
ئ
َا
ق
ـه
ت
ِيم
ق
ه
ـ
ل
ف
ه
ِ
ـ
ي
ل
ع
ت
ر
ـ
ك
ن
أ
َ
ْ
ُ
أ َ ْو ِع ْلم َ
مـا حكـم ردم مقبـرة أوالد سـليمان السـبعة فـي زليتـن ،لكونهـا
َ َ
ِـك َفلَ ْـم ت َْمن َْعـ ُه َو َل َ َ َ ْ
َ
بِ ُ
شـ ْب َهةٍ”[الذخيرة ،]6/213 :وتقـدر القيمـة وقـت الحكـم ،ومثلـه امتلأت بالقبـور؛ حتـى يتـاح لكـم الدفـن فيهـا مـن جديـد.
وقـت البيـع والقسـم فـي هـذه الحالـة.
ـوع مـن أنـواع التصـ ّرف؛
األصـل أن ال ُيتصـرف فـي المقبـرة بـأي ّ ن ٍ
ويحـرم ُ
نبشـه ،مـادام
دام فيـه،
ُ
وأمـا مـن قـام بالصيانـة فلـه الحـق فـي المطالبـة بقيمـة صيانتـه؛ ألن القبـر حبـس علـى صاحبـه مـا َ
ألنـه
جـب ال َذنَـب ،قـال ابـن الحـاج رحمـه
مـال دفعـه عـن غيـره ،إن قـال إنـه دفـع ذلـك علـى س ِ
ٌ
ـبيل بـه شـيء ٌ مـن عظامِـه غيـر َع ْ
للا َعلَ ْي ِه ْـم قَـ ِد ا َّت َفقُـوا َعلَـى
ح َمـ ُة َ ِ
المداينـة ،ولـم ينـو الدافـع التبـرع عنـد إعطائه ،قـال القرافي رحمه هللاَ …“ :و َذل ِ َ
ـك أ َ َّ
ـاء َر ْ
ن ال ُْعل ََم َ
ـال َ ْ َ
ـن َغ ْيـرِهِ َم ً
ـن أ َ َّدى َع ْ
هللا“ :قَاعِـ َدة ٌ َمذْ َهبِ َّيـةٌَ :م ْ
ام َ
ن ال َْم ْو ِ
ض َـع الَّـذِي ُي ْدفَـ ُ
شـأنُ ُه أ ْن ُي ْعطِ َيـ ُه أ َ َّ
ن ِفيـ ِه ال ُْم ْسـل ُِم َوقْ ـ ٌ
ف َعلَ ْيـهَِ ،مـا َد َ
ـيء ٌ
ش ْ
ْ
َ
ِـل ل ِغَ ْيـرِهِ َع َم ًلا َ
شـأْنُ ُه أ ْن ُي ْسـتَأجَ َر َعلَ ْيـهَِ ،رجَ َـع ب ِ َذل ِ َ
ن َغ ْيرِهِ
ـك ال َْم ِ
أ َ ْو َعم َ
ـال ِمنْـ ُه َم ْوجُـو ًدا ِفيـهِ ،حَتَّـى يَفْ نَـى ،فَـإ ِ ْن َفنِـي َ َفيَجُو ُز حِينَئِـ ٍذ َدفْ ُ
ن َدفْ ُـع َذل ِ َ
جـ َرةِ َذل ِ َ
ـل ،كَا َ
َوبِأ ُ ْ
ـن ،أ َ ْو ِفيـهِ ،فَـإ ِ ْن بَقِـي َ ِفيـ ِه َ
ِظام ِه فَا ْلحُ ْر َم ُة بَا ِق َيـة ٌ لِجَمِيعِ ِه َو َل
ِـن ع َ
ـال َوا ِجبًـا َعلَ ْيـ ِه كَال َّد ْي ِ
ـك ال َْم ِ
ـك ال َْع َم ِ
ـيء ٌ م ْ
ش ْ
ْـق الـ َّرأْ ِ
ـب ك َ ِ
خ َي َ
ن َم َعـ ُه َغ ْيـ ُر ُه َو َل ُي ْك َ
اطـ ِة ال َّث ْـو ِ
َغ ْيـ َر َوا ِج ٍ
ـف َعنْـ ُه اتِّفَاقًا”
ب َوحَل ِ
س ،نَ َقلَ َهـا َصاح ُ
حفَـ َر َعلَ ْيـ ِه َو َل ُي ْدفَـ َ
ش َ
ِـب النَّـ َوادِرِ يَجُـو ُز أ َ ْن ُي ْ
ـان [المدخـل ،]2/18-19 :وقـال الدرديـر رحمـه هللاَ (“ :و َل ُي ْنبَ ُ َ
ي
ـال َمنْزِلَـ َة ل َ
الجَـا َرة ،تَ ْنزِي ًلا لِل َ
ِس ِ
ـان ا ْلحَ ِ
ِس ِ
َو َصاح ُ
ِـب ا ْلجَ َواهِـر فِـي ْ ِ
ـش) أ ْ
َ
َـال” [الذخيـرة.]9/93 :
ن َد َوامِ َ
ِظامِـ ِه َغ ْيـ َر
ال َْمق ِ
ِـن ع َ
ام) ال َْم ِّي ُ
ـيءٍ م ْ
ي ُمـ َّد َة َظـ ِّ
َي ْ
(مـا َد َ
حـ ُر ُم َ
ش ْ
ـت أ ْ
ـب (بِـهِ)” [الشـرح الكبيـر علـى مختصـر خليـل،]1/428 :
عليـه؛ فـإن كان الحـال كمـا ذكـر ،فـإن للبانـي قيمـة مـا بنـاه َع ْ
ـب ال َّذنَ ِ
ج ِ
ـذاء لألمـوات ،فقـد صـح عـن النبـي رحمـه هللا أنه قال:
ي
إ
ـه
ي
ف
وألن
ً
قائــما ،فينظـر لقيمـة األرض والمنـزل األرضـي والـدور األول مـن
ً
ن
الم ّي ِ
ظ
ع
ر
س
ك
(
ْ
مِ
َ
َ
نأ ّ
ت كَك َ ْسرِهِ حَ ًّيا) [أبو داود ،]3207 :إال إذا تبي َ
ْ ُ
َ
غيـر الـدور الثانـي (الشـقة التـي اسـتحدثها البانـي) كـم تسـاوي،
ن
تمامـا ،وصـارت
ـام قـد بليـت
رميمـا ،فإنّه يجـوز حينئذ الدف ُ
ولقيمـة الجميـع مـع مـا اسـتحدثه البانـي كـم تسـاوي ،والفـرق العظ َ
ً
ً
ـم أ ََّ
ض
بيـن القيمتيـن يعطـى للبانـي ،ومـا أعطـاه األب البنـه؛ إعانـة لـه في فيهـا مـن جديـدٍ ،قـال الدرديـر رحمـه هللا …“ :إذَا ُعل َِ
ن األ َ ْر َ
البنـاء هـو هبـة صحيحـة تمـت بالحيازة ،وقبل قسـمة التركة يخرج أَكَلَتْـ ُهَ ،ولَ ْـم يَ ْب َـق َ
ـن …”
ِـن ع َ
ِظامِـهِ ،فَإِنَّـ ُه ُي ْنبَ ُ
ـش؛ لَكِ ْ
ـيء ٌ م ْ
ـن ل ِل َّدفْ ِ
ش ْ
[الشـرح الصغيـر.]1/578 :
منهـا قيمـة الصيانـة؛ ألنهـا ديـن علـى المالـك ،وهللا أعلـم
عليـه؛ فـإذا تحققتـم مِـن فنـاء عظـام الموتـى ،وأنهـا صـارت ترابًـا،
بأهل الخبرة والمعرفة ،جاز لكم حينئذ الدفن
واستعنتم في ذلك
ِ
تبـل؛
أمـا إن تبيـن أن العظـام لـم
فيهـا مـن جديـد مـن غيـر ردمّ ،
َ
فـإن الدفـن فـي القبـور التـي لـم تبـل عظامهـا ال يجـوز ،ويمكنكـم
مـا حكـم مـا يفعلـه بعـض النـاس مـن بيـع ثمـار األشـجار فـي لالسـتفادة مـن المقبـرة أن يتـم ردمهـا ولكـن الـردم يكـون بعـد أن
علمـا بأنهـا وقفـت لتكـون فـي متنـاول
حديقـة المسـجد؟
ً
ُغطـى القبـور بطبقـة مـن الخرسـانة المسـلحة قائمـة على قواعد
ت ّ
الجميـع؛ الفقيـرِ والغنـي ،الصغيـرِ والكبيـر ،للأكل ال للبيع ،مهما تحفـر فـي كل مسـافة مـن المقبـرة تحمـل عليهـا الخرسـانات ،ثـم
األسـباب.
كانـت
ُ
تـردم الخرسـانات بمسـتوى مـن التـراب يسـمح بالدفـن فيه ،هذه
ـاظ عليهـا ،وال يجـو ُز لمـن هـي الطريقـة التـي يكـون بهـا الـردم إن أردتـم أن تسـتفيدوا مـن
فـإن أوقـاف المسـلمين يجـب الحف ُ
يسـتعملها التصـرف فيهـا ،بالمخالفـ ِة لقصـ ِد الواقـف ،قـال خليـل المقبـرة بالدفـن فـوق القبـور األولـى بحيـث تحفـظ حرمـة القبـور
رحمـه هللاَ “ :وا ُّتبِ َـع َ
شـ ْر ُط ُه إ ِ ْن جَـا َز” [المختصـر ،]213 :ومـن ذلـك األولـى ،وهللا أعلـم.

ردم مقربة للدفن فيها من جديد

التصرف يف ثمار أشجار املسجد
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لقاءات

اإلرهاب ليس له جنسية أو ِعرق أو دين..

منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية
تهدد البشرية جمعاء
بقلم| وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو
مسـاء يـوم  15يوليـو  ،2016شـنت منظمـة غولـن اإلرهابيـة
محاولـة انقلاب دمـوي ضـد الشـعب و الحكومة في بلدي .كان
ـوال فقـط لزعيمهـم
هدفهـم إقامـة نظـام أصولـي راديكالـي م ٍ
فتـح هللا غولـن.
بينما غادرت بعض الوحدات العسكرية الموالية لـمنظمة غولن
االرهابية ثكناتها الحتالل مواقع رئيسـية ،مثل جسـر البوسـفور
فـي إسـطنبول ،و بينمـا كانـت طائراتهـم الحربيـة و مروحياتهـم
الهجوميـة تقصـف أهدافـا اسـتراتيجية مثـل البرلمـان و المجمع
الرئاسـي ،و مقرات الشـرطة و الجيش ،كان آالف المدنيين قد
خرجـوا الـى الشـوارع لوقـف هـذه المحاولـة االنقالبيـة الشـنيعة
غيـر المسـبوقة .قامـوا المتآمـرون بقتـل  251مدنيـا بريئـا و
تركـوا آالفـا مـن الجرحـى .فـي تلـك الليلـة ،دافـع الشـعب التركـي
عـن الديمقراطيـة بأرواحـه .كانـت االسـتجابة البطوليـة شـيئا لـم
يتوقعـه المتآمـرون.
لفهـم مـا حـدث  ،يجـب علـى المـرء أن يفهـم الطبيعـة الحقيقيـة
لمنظمـة غولـن االرهابيـة .تأسسـت منظمـة غولـن االرهابية في
أواخـر السـتينيات كحركـة دينيـة مزعومـة .تحـت سـتار تعزيـز
التعليـم والحـوار بيـن األديـان ،تمكنـت مـن تغطيـة نواياهـا
الخبيثـة.
عمليـات التسـلل المخطـط لهـا والواسـعة النطـاق مـن قبـل
أعضـاء منظمـة غولـن االرهابيـة والمتحوليـن إلـى الجيـش،
و قـوات إنفـاذ القانـون ،والقضـاء والعديـد مـن المؤسسـات
الحكوميـة ،بمـا فـي ذلـك وزارتـي ،تمـت بشـكل سـري لعقـود
مـن أجـل خطـة شـاملة ،تـم إطلاق المرحلـة النهائيـة منهـا يـوم
 15يوليـو .2016
لـو نجحـت محاولـة االنقلاب ،كانـت سـتكون هنالـك تركيـا
تمامـا اليـوم .لـم تكـن الديمقراطيـة لتكـون موجـودة،
مختلفـة
ً
كمـا أن الحقـوق والحريـات األساسـية كانـت سـتعلّق إلـى أجـل
غيـر مسـمى ،و كانـت األمـة سـتقع فـي أيـدي حكومـة متطرفـة.
لـم تسـيطر منظمـة غولـن االرهابيـة علـى جـزء كبيـر مـن
أيضـا العديـد
المؤسسـات التعليميـة فحسـب ،بـل امتلكـت ً
مـن المؤسسـات الماليـة .تـم تغذيـة حسـاباتها المصرفيـة مـن
قبـل أعضـاء بارزيـن فـي المنظمـة فـي قطاع الصناعـة والتجارة،
وكذلـك مـن قبـل مسـؤولين و أفـراد مـن الجمهـور .كمـا تـم
إغـراء العديـد مـن المدنييـن األبريـاء للمسـاهمة فـي الشـؤون
الماليـة لمنظمـة غولـن االرهابيـة حيث تـم التالعب بمعتقداتهم
الدينيـة .تـم توجيـه الدخـل الهائـل الـذي تتحصـل عليـه المنظمـة
مـن مدارسـها حـول العالـم إلـى هذه الحسـابات سـرا ً فـي انتظار
تحركهـم النهائـي.
فـي أعقـاب محاولـة االنقلاب الدمويـة فـي  15يوليـو  ،2016تـم
البـدء فـي حملـة تطهيـر حازمـة للقطـاع العـام ،بمـا فـي ذلـك

المؤسسـات الحكوميـة والجيـش ،وكذلـك القطـاع الخـاص مـن
جميـع األفـراد والشـركات التابعـة لمنظمـة غولـن االرهابيـة .تـم
القبـض علـى بعـض المتآمريـن البارزيـن ،بينمـا فـر آخـرون مـن
العدالـة ولجـأوا إلـى دول أجنبيـة .ال يـزال رئيـس منظمـة غولـن
االرهابيـة ،فتـح هللا غولـن ،يقيـم فـي الواليـات المتحدة .تطالب
حكومتنـا منـذ سـنوات بتسـليم غولـن إلـى تركيـا مـن الواليـات
المتحـدة ،وكذلـك تسـليم أعضـاء فـي منظمـة غولـن اإلرهابيـة
مـن الـدول األوروبيـة .لسـوء الحـظ ،لـم يتـم تلبيـة هـذه الطلبـات
حتـى اآلن.
مـن ناحيـة أخـرى ،فـي أماكـن أخـرى مـن العالـم ،عـدد متزايـد
مـن الحكومـات بـدأ يتفهـم الخطـر الـذي يشـكله هـذا التنظيـم
اإلرهابـي عليهـم ويتخـذون الخطـوات الالزمـة .تشـارك منظمـة
أيضـا فـي أنشـطة غيـر قانونيـة مثـل تزويـر
غولـن اإلرهابيـة ً
التأشـيرات وغسـيل األمـوال وتهريـب األسـلحة .وبالتالـي ،يتـم
فصـل أعضـاء منظمـة غولـن اإلرهابيـة مـن القطاعيـن العـام
والخـاص فـي العديـد مـن البلـدان .تـم تحويـل العديـد مـن
المـدارس التابعـة لهـذه المنظمـة اإلرهابيـة فـي الخـارج إلـى
مؤسسـة المعـارف التركيـة بعـد عـام  .2016واليـوم ،تعمـل
المـدارس التابعـة لمؤسسـة المعـارف فـي العديـد مـن البلـدان
تعليمـا ممتـا ًزا حـول العالـم.
وتوفـر
ً
ال تختلـف طبيعـة ونطـاق معركـة تركيـا ضـد منظمـة غولـن
اإلرهابية عن تلك التي تمارسـها الدول األخرى ضد المنظمات
التـي أرهبـت المسـؤولين والمدنييـن علـى حـد سـواء ،وع ّرضـت
القيـم الديمقراطيـة والحقـوق األساسـية والحريـات للخطـر.
تقـوم تركيـا بمـا فعلتـه الـدول المعنيـة فـي حربهـا ضـد اإلرهـاب
فـي الماضـي .كمـا أن جميـع اإلجـراءات متوافقـة مـع القانـون.
اإلرهـاب ليـس لـه جنسـية أو عِـرق أو ديـن .هـذا الخطـر يهـدد
البشـرية جمعـاء .لذلـك ،يجـب أن يكـون الـرد علـى هـذا التهديـد
وحازمـا .ال توجـد دولـة لديهـا رفاهيـة التمييـز بيـن
موحـ ًدا
ً
اإلرهابييـن وال يمكـن تصنيـف أي منظمـة إرهابيـة علـى أنهـا
“مفيـدة” حسـب التفضيلات .منظمـة غولن اإلرهابية مسـؤولة
عـن إزهـاق مئـات األرواح باإلضافـة إلـى جرائـم خطيـرة أخـرى
ضـد الشـعب التركـي .بعـد سـت سـنوات مـن  15يوليـو ،2016
تماما
تواصـل تركيـا حربهـا الحازمـة ضـد منظمة غولـن اإلرهابية
ً
كمـا تواصـل قتالهـا ضـد المنظمات اإلرهابيـة األخرى مثل حزب
العمـال الكردسـتاني ،وحـزب االتحـاد الديمقراطـي ،ووحـدات
حمايـة الشـعب ،و جبهـة – حـزب التحـرر الشـعبي الثـوري ،و
داعـش.
نتوقـع مـن المجتمـع الدولـي أن يتضامـن مـع تركيـا فـي الحـرب
ضـد اإلرهاب.
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الطقس ومواقيت الصالة وصورة العدد

صورة العدد

حالة الطقس | طرابلس
األحـــــد
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