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سياسة

اّتهـــم منـــدوب ليبيـــا الدائم لـــدى األمم المتحدة، الســـفير طاهر الســـني قوى دوليـــة بعينها لم 
ُيحددهـــا بالوقـــوف وراء تعطيـــل إجـــراء االنتخابـــات فـــي ليبيا لعـــدم ضمان نتائجهـــا بما يخدم 

مصالحها.
جـــاء ذلـــك في جلســـة مجلـــس األمن الدولي اإلثنيـــن 25 | يوليو ، بالمقر الدائـــم لألمم المتحدة 

في نيويـــورك حول آخر مســـتجدات األزمة الليبية.
وقـــال الســـفير الليبي في كلمته خالل الجلســـة أن االقتصاد يعانـــي حالياً من تداعيات التدخل 
الدولـــي وعـــدم التوصـــل إلـــى حلول سياســـية شـــاملة، ومحاوالت وضـــع حلـــول تلفيقية وغير 

واقعية لألزمة السياســـية.
وأضـــاف الســـني أن الحـــل يكمـــن ببســـاطة فـــي دعـــم إرادة الليبيين فـــي قيام دولة مســـتقرة 
وفـــي دســـتور يحدد نظامها السياســـي واالقتصادي، وإدارة موارد البـــالد وتوزيعها بما يحافظ 

علـــى هيبة الدولة وســـيادتها.
وأعـــرب الســـني عن أســـفه الهتمام المجتمـــع الدولي الذي ينصب فقط علـــى 3 ملفات: أولها 
اســـتمرار تدفـــق النفـــط، ومنـــع الهجرة ألوروبـــا، ومكافحة اإلرهـــاب، وأن غير ذلـــك مما يحدث 

فـــي ليبيا ال يهـــم، وفق قوله.
كمـــا أكـــد الســـفير الليبـــي أنَّ الحـــل لألزمـــة فـــي ليبيـــا لـــن يأتـــي إال مـــن خـــالل وقـــف التدخل 
الخارجـــي في شـــؤون البالد مـــن قبل عدة دول، وإجـــراء انتخابات حرة ونزيهة تشـــمل الجميع 

دون إقصـــاء وتضمـــن الحـــد األدنـــى من التوافـــق الوطني.

 السني يّتهم قوى
 دولية بتعطيل إجراء
االنتخابات يف ليبيا

في  األمريكي  السفير  قال 
نورالند”،  “ريتشارد  ليبيا 
الوحدة  حكومة  رئيس  “إن 
الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” 
الموازية  الحكومة  رئيس  و 
في  له  أكدا  باشاغا”  “فتحي 
التزامهما  معه  مكالمتين 
حلول  وإيجاد  العنف  بتجنب 

لتهدئة الموقف”.

تغريدات  في  نورالند  وأكد 
السفارة  حساب  نشرها 
 ، “تويتر”  على  األمريكية 
من  باشاغا  مخاوف  نقل  أنه 
التعبير  في  حقوقه  تعرض 
المسلح،  للتهديد  السياسي 
وأنه نقل في المقابل مخاوف 
يعتبرها خطوات  مما  الدبيبة 

مزعزعة للنظام العام.

كما اعتبر السفير األمريكي أن 
أساس  هي  الشرعية  مسألة 
إال  يمكن حلها  وال  الخالفات، 
على  مشدًدا  االنتخابات،  عبر 
استعادة  خطوات  ناقش  أنه 

الزخم نحو إجرائها.

السبت،  علق  نورالند  كان  و 
وقعت  التي  االشتباكات  بأن 
تظهر  مصراتة  مدينة  في 

العنف  بأّن  الخطير  االحتمال 
األخير سوف يتصاعد.

إلى  األمريكي  السفير  وأشار 
تحث  المتحدة  الواليات  أن 
السياسيين  الفاعلين  جميع 
ومؤيديهم من بين الجماعات 
االنسحاب؛  على  المسلحة 
والمزيد من  لتجنّب التصعيد 

الخسائر في األرواح.

نــــــــــورالند: الدبيبـــــــة وباشاغــــــا أكـــــــــدا التزامهمـــــا بتجنــــب العنــــــف

أعلـــن التحالـــف الليبـــي األمريكـــي حصولـــه علـــى حكـــم قضائي من محكمـــة فرجينيـــا يوم 29 
يوليـــو 2022، يديـــن مجـــرم الحـــرب خليفـــة حفتـــر علـــى الجرائم المرتكبـــة في حـــق الليبيين.

وقـــال رئيـــس التحالـــف عصام عميـــش: إن حكـــم المحكمة على حفتـــر خطوة بالغـــة األهمية 
نحـــو محاســـبته على جرائـــم الحرب التـــي ارتكبها.

وأضـــاف أن القاضيـــة األمريكيـــة بمحكمـــة فرجينيا قالت: “إنه ســـيتم إقرار قيمـــة التعويضات 
ألهالـــي ضحايا حفتـــر قبل حلول 30 ســـبتمبر القادم”.

وتابـــع أن حفتـــر تخلـــف عـــن الحضور، لكنه شـــارك مـــع محاميه فـــي الدفوعات وجـــاوب على 
أكثـــر من 30 ســـؤاالً خـــالل المرافعات وأقـــر خاللها بجنســـيته األمريكية.

وأوضـــح التحالـــف الليبي األمريكي أن المحكمـــة الفيدرالية في فرجينيا رفضت طلب محامي 
حفتر بتجميد المحاكمـــة وألزمته بالتعويضات المترتبة عليها.

وفـــي الســـياق نفســـه، أفـــاد محامـــي ضحايا حفتر مـــارك زيد بأن “حفتر فشـــل فـــي الحضور 
للدفـــاع عـــن نفســـه بالرغـــم من وجود فرصـــة أمامه إذا مـــا أراد أن يأتي لحضور جلســـة تقييم 
األضـــرار المقبلـــة وهـــو لـــم يحضر شـــخصياً جلســـة المحاكمـــة إال أنه بعـــث إفـــادة موقعة من 

قبله لمحكمـــة فرجينيا”.
مـــن جانبـــه، بّيـــن عضـــو التحالف مصدق حبـــرارة أن حكـــم المحكمة نهائي وال مجـــال للطعن 
فيـــه، الفتـــا إلـــى أن قيمـــة التعويضـــات ســـُتحّددها لجنـــة مكونـــة مـــن أُســـر الضحايـــا و لجنـــة 

ُمحلفيـــن تابعـــة للمحكمـــة، وقـــد تصـــل إلى أكثـــر من مليـــون دوالر.
وفـــي ســـنة 2019، رفعـــت عائـــالت ليبيـــة قضايـــا ضـــد حفتـــر فـــي محكمـــة فرجينيـــا، بتهمـــة 

ارتـــكاب جرائـــم حـــرب مروعـــة ضـــد أســـرهم فـــي بنغازي.

 حفرت ُمـــــــدان بجرائم حــــــــرب أمام املحاكـــــــم األمريكيـــــة
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أعربـت وزارة النفـط والغـاز عـن رفضهـا لتصريحـات المبعوثة األممية 
سـتيفاني وليامـز والسـفير األمريكـي ريتشـارد نورالنـد حـول قطـاع 
النفـط، معتبـرة ذلـك محاولـة لفـرض رؤيـة أجنبيـة علـى إدارة الدولـة 

لقطـاع النفـط.
جـاء ذلـك فـي بيـان نشـرته الـوزارة الجمعـة 22 | يوليـو علـى صفحتهـا 
الوطنيـة  المؤسسـة  أن  فيـه  قالـت  “فيسـبوك”،  بموقـع  الرسـمية 
للنفـط تتبـع الـوزارة وال يصـح أن يتدخـل مسـؤول أجنبـي أو يعـارض 

تغييـر إدارة المؤسسـة.
واعتبـر البيـان أن مواقـف كل مـن السـفير األمريكـي ريتشـارد نورالند 
ليبيـا فـي  وليامـز ال تدعـم مسـاهمة  والمبعوثـة األمميـة سـتيفاني 

اسـتقرار السـوق العالمـي.
كمـا أكـدت الـوزارة أن تغييـر مجلـس إدارة المؤسسـة جـاء فـي إطـار 
يـرزح تحـت طائلـة  تصحيـح الوضـع القانونـي للمجلـس الـذي كان 

الظـروف االسـتثنائية التـي مـرت بهـا ليبيـا، وفـق البيـان.
وكان السفير والمبعوث األمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورالند 
قـد قـال فـي سلسـلة تغريـدات علـى تويتر أنهم يولون اهتماماً خاصاً 
لمحـاوالت تعييـن مـن وصفهـم بغيـر المؤهليـن فـي مجالـس اإلدارة 

للمؤسسـة الوطنية للنفط.
وقبـل أسـبوع أعلنـت حكومـة الوحـدة الوطنيـة برئاسـة عبـد الحميـد 
الدبيبـة، إعـادة تشـكيل إدارة مؤسسـة النفـط، وتعييـن فرحـات بـن 

قـدارة رئيسـاً لهـا بـدالً مـن صنـع هللا، وهـو مـا رفضـه األخيـر.

النفط ترفض تصريحات 
وليامز ونورالند وتعتربها 

فرض رؤى أجنبية على 
النفط الليبي

البريطانيـة  بـوزارة الخارجيـة  إدارة الشـرق األوسـط  أعـرب مديـر 
وفتـح  بإعـادة تصديـر النفـط  بـالده  سـتيفن هكـي، عـن ترحيـب 
فـي  كبيـر  بشـكل  سيسـاهم  أنـه  معتبـراً  والموانـئ،  الحقـول 

ليبيـا. اسـتقرار 

جـاء ذلـك خـالل لقائـه رئيـس الـوزراء عبدالحميـد الدبيبـة بمكتبـه 
بطرابلـس األربعـاء 27 | يوليـو، بحضـور سـفيرة المملكـة المتحـدة 
بالسـفارة  العسـكري  والملحـق  هورنـدال،  كاروليـن  ليبيـا  فـي 

أوفالهرتـي. كريـس 

وأوضـح هكـي أن هنـاك قلقـاً دوليـاً بشـأن تصاعـد العنـف بعـد 

المملكـة  دعـم  مؤكـداً  الماضيـة،  المـدة  خـالل  الجيـد  االسـتقرار 
ليبيـا. فـي  لالسـتقرار  المتحـدة 

يكمـن فـي الذهـاب  مـن جانبـه أكـد الدبيبـة أن الحـل فـي ليبيـا 
المعنيـة إلصـدار  األطـراف  علـى  والضغـط  لالنتخابـات،  المباشـر 
بدورهـا فـي  القيـام  مـن  الحكومـة  لتتمكـن  الدسـتورية  القاعـدة 

االنتخابـات. إجـراء 

كمـا أشـاد الدبيبـة بمـا اعتبـره دوراً إيجابيـاً للمملكـة المتحـدة فـي 
الملـف الليبـي، مشـدداً علـى ضـرورة تعزيز العالقـات بين البلدين 

فـي المجـاالت المختلفة.

الخارجية الربيطانية: 
إعادة تصدير النفط يساهم يف استقرار ليبيا
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قـــال وزيـــر النفـــط والغاز “محمـــد عون” إن إنتـــاج النفط الخـــام الليبي عاد إلى مســـتوياته التي 
كان عليها في أوائل أبريل 2022، بزيادة قد تســـاعد في تهدئة ســـوق النفط العالمية المتوترة.
وأوضـــح “عـــون” فـــي مقابلة مع وكالة “بلومبيـــرغ” األمريكية، أن اإلنتاج قفـــز إلى )1.2( مليون 
برميـــل يوميًّـــا، حيـــث يعـــد هـــذا المســـتوى عالمـــة فارقـــة بعـــد أن انخفـــض اإلنتـــاج بأكثـــر من 

النصـــف منذ منتصـــف أبريل. 
وذكـــرت “بلومبيـــرغ” أن الزيـــادة فـــي اإلنتـــاج لـــن تســـاعد فقـــط فـــي جلـــب العمـــالت األجنبيـــة 
إلـــى البـــالد، ولكـــن يمكـــن أيًضـــا أن توفـــر بعـــض الراحة ألســـواق النفـــط التي تعانـــي من نقص 

المعـــروض وارتفـــاع األســـعار التـــي أّدت إلـــى إذكاء التضخـــم فـــي جميـــع أنحـــاء العالم.
وأشـــارت الوكالـــة األمريكيـــة إلـــى أن “إنتاج النفط شـــهد تقلبات حـــادة خالل الســـنوات الماضية 
بســـبب االضطرابات السياســـية واألمنية منذ ســـنة 2011، وقد ضاعفت الصراعات على السلطة 

ســـنوات مـــن اإلهمال في تطويـــر أو تجديد البنيـــة التحتية النفطية”.

الوطنيـة  الوحـدة  بحكومـة  التجـارة  و  االقتصـاد  وزيـر  أصـدر 
بعـض  بشـأن  يوليـو،   |  24 األحـد  قـرارًا  الحويـج”  “محمـد 
التـي  و  التجـاري،  السـجل  فـي  بالقيـد  المتعلقـة  الضوابـط 
تشـترط لقبـول طلـب القيـد فـي السـجل التجـاري للمواطنيـن 
وفًقـا  رباعيًّـا،  النشـاط  اسـم صاحـب  يتضمـن  أن   ، الليبييـن 

الوطنـي. للرقـم 

و اسـتند القـرار إلـى القانـون رقـم )23( لسـنة 2010م بشـأن 
و  التجـاري  للسـجل  التنفيذيـة  الالئحـة  و  التجـاري  النشـاط 

بشـأن الرقـم الوطنـي. 2014م،  )8( لسـنة  رقـم  القانـون 

ونـّص القـرار علـى أن تلتـزم مصلحـة السـجل التجـاري وجميـع 
فروعهـا ومكاتبهـا المحليـة عنـد إصـدار مسـتخرج مـن السـجل 
التجـاري أو التعديـل، أن يكـون أسـماء أعضـاء مجلـس اإلدارة 
والممثل القانوني للشـركة أسـماًء رباعيًة وفًقا للرقم الوطني 

، إن كانـوا مـن حملـة الجنسـية الليبيـة.

إلـى أن أحـكام هـذا القـرار تسـري  وأشـار فـي مادتـه الثالثـة، 
العامـة  والمنشـآت  والخاصـة  العامـة  الشـركات  جميـع  علـى 
التـي أوجـب عليهـا القانـون القيـد في السـجل التجاري ويكون 
غرضها نشـاًطا تجاريًّا، وفًقا ألحكام المادة )495( من القانون 

التجـاري.

كمـا وجّـه وزيـر االقتصـاد والتجـارة مصلحـة السـجل التجـاري 
الجديـد،  القـرار  مـع  يتوافـق  بمـا  السـابقة،  القيـود  بمراجعـة 
وعـدم إتمـام أيـة إجـراءات ألي مواطـن ليبـي إال بموجـب الرقـم 

الوطنـي.

 الحويج يضع ضوابط جديدة
لشروط القيد يف السجل التجاري

 إنتاج النفط الليبي
 يقفز إىل 1.2 مليون

برميل يوميًّا

أعلـن وزيـر الماليـة بحكومـة الوحـدة الوطنيـة “خالـد المبـروك” 
عـن البـدء صـرف الزيـادة المقـررة للعامليـن بالقطـاع النفطـي 
بنسـبة %67 سـتكون خـالل شـهر يوليـو، مشـيرًا إلـى أن وزارة 
الماليـة سـتعمل بكافـة إداراتهـا إلنجاز هذا االسـتحقاق لقطاع 

النفـط و صـرف ميزانيـة التشـغيل و التطويـر للقطـاع.

جـاء ذلـك خـالل اجتمـاع عقـده وزيـر الماليـة “خالـد المبـروك” 
المؤسسـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  مـع  يوليـو   |  26 الثالثـاء 
الوطنيـة للنفـط “فرحـات قـدارة” بمقـر المؤسسـة بطرابلـس؛ 
و  و العراقيـل التـي تواجـه المؤسسـة  لمناقشـة اإلشـكاليات 

التابعـة لهـا.  الشـركات 

كمـا بحـث االجتمـاع اآلليـات و الخطـط و االسـتراتجيات التـي 
يمكـن مـن خاللهـا تطويـر قطـاع النفـط؛ ألجـل زيـادة اإلنتـاج 

دعًمـا لالقتصـاد الوطنـي.

تكثيـف  إلـى  االجتمـاع  الماليـة فقـد خلـص  وزارة  بحسـب  و 
المؤسسـة  و  الماليـة  وزارة  بيـن  مـا  الدوريـة  االجتماعـات 
العراقيـل  و  اإلشـكاليات  كافـة  حـل  ؛ ألجـل  للنفـط  الوطنيـة 
والقطـاع  التـي تواجـه سـير عمـل المؤسسـة بشـكل خـاص، 
بشـكل عـام، وكذلـك العمـل علـى تطويـر وتحسـين مسـتوى 
اإلنتـاج وانتهـاج مبـدأ اإلفصاح والشـفافية لإليرادات والنفقات 

بالقطـاع. الخاصـة 

عـن  أعلـن  قـد  عـون”  “محمـد  الغـاز  و  النفـط  وزيـر  كان  و 
ارتفـاع إنتـاج ليبيـا مـن النفـط إلـى حوالي )مليـون و 100( ألف 
برميـل، وحوالـي )2 مليـار و 500( ألـف قـدم مكعـب مـن الغـاز 

الطبيعـي.

   وزير املالية يعلن عن بدء صرف زيادة
  العاملني بالقطاع النفطي خالل شهر

يوليو الجاري
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اقتصاد

أعلنـت شـركة مليتـة للنفـط والغـاز شـحن مليـون برميـل مـن 
النفـط مـن خـام “أبـي الطفـل” السـبت 23 | يوليـو عبـر مينـاء 

الزويتينة.

عبـر حسـابها على”فيسـبوك”،  بيـان  فـي  الشـركة  قالـت  و 
و” أبـي  “الرمـال”  واإلنتـاج لحقلـي  “إن عمليـات التشـغيل 
مـن  و  الجمعـة  أمـس  يـوم  فعلـي  بشـكل  بـدأت  الطفـل” 
لمنتجـات  الطبيعيـة  اإلنتـاج  إلـى معـدالت  الرجـوع  المتوقـع 
النفـط الخـام و الغـاز و المكثفـات خـالل اليوميـن القادمين ما 

يعنـى اسـتقرار فـى عمليـات التشـغيل بشـكل عـام.

وقـت  فـي  أعلنـت  قـد  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  كانـت  و 
سابق ارتفاع إنتاج ليبيا ليصل إلى )860( ألف برميل يوميًّا، 
مقارنـة مـع )560( ألـف برميـل قبـل اسـتئناف اإلنتـاج، مؤكـدة 
سـعيها لزيـادة اإلنتـاج والعـودة بـه لمعدالتـه الطبيعيـة البالغـة 

مليـون و 200 ألـف برميـل يوميًّـا خـالل أسـبوعين.

 شركة مليتة تعلن شحن مليون
برميل من خام أبي الطفل

أعلنـت شـركة مليتـة للنفـط والغـاز شـحن مليـون برميـل مـن 
النفـط مـن خـام “أبـي الطفـل” السـبت 23 | يوليـو عبـر مينـاء 

الزويتينة.

عبـر حسـابها على”فيسـبوك”،  بيـان  فـي  الشـركة  قالـت  و 
و” أبـي  “الرمـال”  واإلنتـاج لحقلـي  “إن عمليـات التشـغيل 
مـن  و  الجمعـة  أمـس  يـوم  فعلـي  بشـكل  بـدأت  الطفـل” 
لمنتجـات  الطبيعيـة  اإلنتـاج  إلـى معـدالت  الرجـوع  المتوقـع 
النفـط الخـام و الغـاز و المكثفـات خـالل اليوميـن القادمين ما 

يعنـى اسـتقرار فـى عمليـات التشـغيل بشـكل عـام.

وقـت  فـي  أعلنـت  قـد  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة  كانـت  و 
سابق ارتفاع إنتاج ليبيا ليصل إلى )860( ألف برميل يوميًّا، 
مقارنـة مـع )560( ألـف برميـل قبـل اسـتئناف اإلنتـاج، مؤكـدة 
سـعيها لزيـادة اإلنتـاج والعـودة بـه لمعدالتـه الطبيعيـة البالغـة 

مليـون و 200 ألـف برميـل يوميًّـا خـالل أسـبوعين.

 شركة مليتة تعلن شحن مليون
برميل من خام أبي الطفل

تعتزم شـركة السـهم للنقل العام تسـيير خطوط رحالت برية 
أسـبوعية إلى الجزائر خالل الفترة القادمة.

وأكد مدير عام الشركة أبوبكر قرمان دراسة الشركة لمشروع 
إضافـة خـط الجزائـر، واتخـاذ كافـة اإلجـراءات بالخصـوص، فـي 
انتظـار إعـادة فتـح معبـر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر.

وأوضـح قرمـان بـأن الشـركة ُتسـّير ثالثـة خطـوط خارجيـة إلـى 
باتجـاه دولـة  إضافـة خـط  يجـري دراسـة  دولـة تونـس، فيمـا 

مصـر.

وتشـهد الجزائـر هـذه األيـام توافـًدا كبيـرًا مـن السـياح الليبييـن 
الذيـن قدمـوا بـرًّا علـى متـن سـياراتهم الخاصـة، عبـر الحـدود 
الدبـداب  معبـر  فتـح  إعـادة  انتظـار  فـي  التونسـية  الجزائريـة 

بيـن ليبيـا والجزائـر. الحـدودي 

 بعد تونس.. شركة السهم
ُتسّي رحالت برّية إىل الجزائر ومصر

قـال نائـب محافـظ مصـرف ليبيـا المركـزي علـي الحبـري “إن 
مسـألة طبع العملة المحلية شـأن داخلي للدولة الليبية، وهو 
من االختصاصات األصيلة لمجلس إدارة المصرف المركزي”.

وأبـدى الحبـري فـي تصريحـات لـه، اسـتغرابه مـن تصريحـات 
ممثـل الواليـات المتحـدة فـي مجلـس األمـن الـذي عبـر فيهـا 
واشـنطن مـن عـزم فـرع المصـرف المركـزي فـي  عـن قلـق 
داخليـة  مسـألة  “إنهـا  قائـالً  جديـدة،  عملـة  طباعـة  بنغـازي 
وترتبـط بمؤشـرات االقتصـاد الليبـي وفًقـا الحتياجات العمل”، 

تعبيـره. بحسـب 

وكان منـدوب الواليـات المتحـدة لـدى مجلـس األمـن “جيفري 
توحيـد  تراجـع جهـود  تجـاه  قلقـه  عـن  أعـرب  ديالورينتيـس” 
المصـرف المركـزي والتقاريـر التـي تفيـد بطباعـة عملة جديدة 

فـي مركـزي بنغـازي.

الحربي: 
طباعة العملة شأن ليبي

األخبـار  الوطنيـة  الوحـدة  بحكومـة  والغـاز  النفـط  وزارة  نفـت 
المتداولـة عـن مغـادرة شـركة هاليبرتـون األمريكيـة، المنطقـة 

والغربيـة. الوسـطى 

وأكدت الوزارة ان شـركة هاليبرتون تواصل أداء عملها بشـكل 
الطبيعـي بالتعـاون مـع الشـركات النفطيـة الليبيـة، وأنـه لـن 

تؤثـر الشـركة فـي عملياتهـا علـى الشـركات األخـرى. 

تفيـد  أخبـارًا  تداولـت  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  وكانـت 
إزاء  بمغـادرة شـركة هاليبرتـون مناطـق عملهـا غـرب البـالد، 

والسياسـي.  األمنـي  الوضـع  اسـتقرار  عـدم 

أمريكيـة  شـركة  الطاقـة  لخدمـات  هاليبرتـون  شـركة  وتعـد 
وقـد  ليبيـا،  بينهـا  دولـة   120 مـن  أكثـر  فـي  تعمـل  عالميـة 

.2019 عـام  أواخـر  فـي  المتوقفـة  أنشـطتها  اسـتأنفت 

وزارة النفط تنفي مغادرة 
شركة “هاليربتون” األمريكية
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انطلقت  االثنين 24 | يوليو االمتحانات النهائية لشـهادة إتمام 
مرحلة التعليم األساسـي للعام الدراسـي 2022م.

وبـدأ أكثـر مـن )169( ألـف تلميـذ وتلميـذة فـي)121( مراقبـة 
واإلمـالء  )التعبيـر  الكتابـة  مـادة  أداء االمتحانـات فـي  تعليميـة 
والخـط( بالمـدارس المقيديـن بهـا تحـت إشـراف معلـم المـادة.

“السـيد أحمـد  وقـال مديـر عـام المركـز الوطنـي لالمتحانـات 
مسـعود”، “إن عـدد التالميـذ المتقدميـن ألداء االمتحانـات هـذا 
العـام بلـغ )169,140( تلميـًذا وتلميـذًة، منهـم )87,879( طالبـاً 
مـن الذكـور و )61,261( طالبـًة مـن اإلنـاث، و )4,904( تلميـذ 
و تلميـذة تقدمـوا بصفـة قيـد منـازل، و)57( تلميـًذا وتلميـذًة 
لجنـة   )1,322( داخـل  امتحاناتهـم  سـيجرون  دينـي،  تعليـم 

امتحانيـة ، مشـيرًا إلـى األسـئلة موزعـة علـى )13( دائـرة توزيـع 
والتعليـم. بمراقبـات التربيـة  والمـدن  بمختلـف المناطـق 

 شـدد مديـر مركـز االمتحانـات على ضـرورة االلتزام بالتعليمات 
الخاصـة بضوابـط االمتحانـات والتـي أعلنهـا المركز، والتأكد من 
دخـول التالميـذ إلـى اللجـان دون أي أجهـزة إلكترونيـة “موبايل 

وسماعات”.

وأكـد علـى ضـرورة التنبيـه علـى التالميـذ بعـدم الدخـول بـكل 
مـا يتعلـق بالمـواد الدراسـية، مـن كتـب ومذكـرات وكراسـات 
وتسـليمها للمراقبيـن واسـتالمها بعـد انتهـاء االمتحـان يوميًّـا، 

وكذلـك ليـس مسـموحًا بـاآلالت الحاسـبة المخزنـة.

انطــالق االمتحانـــــــات النهائية لشهــــادة إتمـــــــام مرحلــــة التعليم األســــــاسي

تعليم

منوعات

تصـدر جـواز السـفر الليبـي قائمـة أضعـف جـوازات العالم لعام 
2022 حسـب مؤشـر “هينلـي” العالمـي الـذي يصنـف دول 
العالـم حسـب جـوازات السـفر األقـوى مـن حيـث حريـة تنقـل 

مواطنيهـا فـي جميـع أنحـاء العالـم.

وبـات الجـواز الليبـي يسـمح بالدخـول لــ41 دولـة بعـد أن كانت 
38 دولـة، لكـن مرتبتـه انخفضـت مـن 92 إلـى 104 خـالل هـذه 
السـنوات، حيـث تصـدر ذيـل التصنيـف مـع الجـواز الصومالـي 
والعراقـي واليمنـي والسـوري الـذي جـاء األكثـر تضـرراً من بين 
رغـم أنـه الجـواز  جـوازات السـفر العربيـة خـالل هـذه الفتـرة، 

األعلـى تكلفـًة فـي العالـم.

ورغـم أن أغلـب الجـوازات العربيـة اكتسـبت صالحيـات دخـول 
أكثـر خـالل عقـد الربيـع العربـي، حالهـا حـال معظـم الجـوازات 
حـول العالـم، فـإّن الجـوازات العربيـة اسـتمرت بالتراجـع أمـام 
لجـوازات  “مؤشـر هينلـي”  بمقارنـة قائمتـيّ  وذلـك  أقرانهـا، 

السـفر.

مؤشر هينلي: الجواز الليبي يف ذيل
 قائمة الجوازات األضعف يف العالم

أعمـاق  مـن  الحجاجـي”  “فهمـي عريبـي  المواطـن  اسـتخرج 
%100 مـن المرجـح  شـاطئ مدينـة زوارة جـرة أثريـة سـليمة 

1800 عـام. إلـى   1600 أنهـا تعـود لفتـرة ماقبـل 

وبحسـب تصريحـات مختصـي اآلثـار فـإن هـذه الجـرة كانـت 
نـوع  امفـورا   ( تسـمى  و  الزيتـون  زيـت  لتصديـر  تسـتعمل 

المدبـب(. القـاع   - ديرسـال 

وأوضـح خبيـر اآلثـار “مفتـاح الحـداد” أن الجـرة تعـود تقريبًـا 
السـاحل  ويعتبـر  ق.م،  األول  القـرن  مـن  األخيـر  الربـع  إلـى 
اإليطالـي مابيـن “أتروريـا و كمبانيـا” موطـن إنتاجهـا األصلـي، 
علـى الرغـم مـن أنهـا أنتجـت فـي بعـض المناطـق األخـرى مـن 
سـواحل البحـر المتوسـط مثـل “أسـبانيا وفرنسـا”، وهـي جـرة 

خاصـة بنقـل و تجـارة النبيـذ و زيـت الزيتـون.

مواطن يستخرج جرة أثرية 
من أعماق بحر زوارة
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الثقافة

المعرفيـة  التنميـة  و  الثقافـة  وزارة  نظمـت 
احتفاليـة الثالثـاء 26 | يوليـو، إلشـهار وتوقيـع 
الكامـل  النـص  )تاريـخ هيرودوتـوس(  كتـاب 
عـن الكتـب التسـعة مـن تاريـخ “هيـرودوت” 
الـذي نقلـه عـن اللغـة اإلغريقيـة مباشـرة للغـة 
العربيـة الباحـث األكاديمـي الدكتـور “محمـد 
بقسـم  القديمـة  اللغـات  أسـتاذ  الدويـب” 
جامعـة  فـي  اآلداب  بكليـة  واآلثـار  التاريـخ 

طرابلـس.

مـن  عـدد  حضـور  وسـط  االحتفاليـة  وجـرت 
والمهتميـن  والبُحـاث  والمثقفيـن  الكّتـاب 
أعطـى  حيـث  القديمـة،  الثقافـات  بتاريـخ 
الـذي  الكتـاب  يحتويـه  عمـا  نبـذة  الدويـب 
يتضمـن )685( صفحـة مـن القطـع المتوسـط 
والصـادر فـي طبعتـه األولـى عـن وزارة الثقافة 

2022م. العـام  لهـذا 

وأشار الدويب في حديثه إلى أن “هيرودوت 
ُيعـرّف  كمـا  أو  البشـر  تاريـخ  مؤسـس  يعـد 
مـن  التاريـخ  أنـزل  مـن  وهـو  التاريـخ  بأبـي 
السـماء إلـى األرض وعملـه معـروف ما له وما 

عليـه”.

ويتضمن الكتاب عدة موضوعات منها: القوة 
الفارسـية كيـروس بابـل )أشـوريا(/وقمبيزك 
حـرب  مصـر  علـى  الفـرس  حملـة  مصـر 
هزيمـة  الماراثـون/  تراقيـا  سـكيثياك/وليبيا 
انسـحاب  الفـرس/  تاريـخ  بقيـة  الفـرس/ 
الفـرس مهزوميـن وغيرهـا مـن الموضوعـات 

القديـم. التاريـخ  بحـوادث  المتصلـة 

لـه  “هيرودوتـوس”  كتـاب  عمـل  أن  ُيذكـر 
و تحقيـق مـن مؤسسـات عـدة  مخطوطـات 
جامعـة  هـذه  أهمهـا  الحديـث،  العصـر  فـي 
علـى  المؤلـف  اعتمـد  التـي  )أكسـفورد( 
نسـختها األصليـة فـي الترجمـة مـن اليونانيـة 

القديمـة.

 الثقافة تحتفل بإشهار كتاب
تاريخ هيودوتوس

أعلـن المجلـس البلـدي مصراتـة إلغـاء المعـرض العائـم الـذي كان مقـرراً 
إقامتـه علـى متـن سـفينة لوجـوس هـوب، وعـدم اسـتضافة السـفينة بميناء 

مصراتـة البحـري.

بعديـد  بعـد علمـه  بيـان لـه فإنـه اتخـذ هـذا القـرار  وبحسـب البلـدي فـي 
التحفظـات مـن جهـات اعتباريـة، حـول كون هذا المعرض قد يؤدي لتوجيه 

رسـائل عبـر جهـات تتعـارض فـي أنشـطتها مـع القوانيـن الليبيـة.

وأشـار البلـدي إلـى أنـه كلّـف مجموعـة مـن المستشـارين والمتخصصيـن 
للبحـث عـن حقيقـة وخلفيـات وصحـة هـذه التحفظـات، وبنـاء علـى ذلـك 
فقـد قـرر إلغـاءه؛ وذلـك حرصـاً علـى عـدم إثـارة أي لغـط ودرءاً ألي شـبهات، 

وفـق قولـه.

الترتيبـات  بإلغـاء  مصراتـة  الحـرة  المنطقـة  إدارة  إبالغـه  المجلـس  وأكـد 
السـتضافة هـذا المعـرض، مشـدداً علـى سـعيهم إلقامـة نشـاطات أخـرى 
الرسـمية  الجهـات  مـع  والتعـاون  بالتنسـيق  المدينـة  فـي  الثقافـة  تخـدم 

المدنـي. المجتمـع  ومنظمـات 

ولوجـوس هـوب هـي سـفينة تحمل كتبـاً ومطبوعات دينية تنصيرية، تحت 
إشـراف شـركة منظمـة التعبئـة، وهـي منظمـة تنصيريـة تعمـل علـى نشـر 

المسـيحية فـي جميـع أنحـاء العالم.

 مصراتة تلغي إقامة املعرض العائم
على سفينة لوجوس هوب

اسـتضاف مجمـع اللغـة العربيـة بطرابلـس، محاضـرة بعنـوان “فـي مراتب عسـر 
الترجمـة”، للباحـث والمترجـم الليبـي نجيـب الحصادي.

وجـاءت المحاضـرة التـي جـرت الثالثـاء 26 | يوليو فـي قاعة االجتماعات بالمجمع، 
والتـي كانـت تحـت إدارة محمـد  بلحـاج نائب رئيس المجمع. 

وقـال الحصـادي فـي كلمتـه عـن الترجمـة والمترجـم “المترجـم بمثابـة سـارق 
ُيـدان علـى مـا تـرك وُيثـاب علـى مـا سـرق، وأن المترجـم يضحي بكل شـيء بغية 
أن ُيبقـي علـى كل شـيء، بمعنـى أنـه يتخلـى عـن األلفـاظ أو المبانـي حفاظا على 

الـدالالت والمعانـي”، وفـق السـقيفة الليبيـة.

ويعـد نجيـب المحجـوب الحصـادي، أحـد أبـرز األكاديميين والمترجميـن الليبيين، 
لـه العديـد مـن المؤلفـات، واألبحـاث، كمـا شـغل عـدة مناصـب أبرزهـا رئيـس 

قسـم الفلسـفة، كليـة اآلداب، جامعـة قـار يونـس ببنغـازي.

 مجمع اللغـــة العربيـــة ُيقيم محاضرة عـــن الرتجمة
الحصادي للباحث 
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أفاد المتحدث باسـم جهاز اإلسـعاف والطوارئ أسـامة علي 
الثالثـاء 26 | يوليـو ، بوفـاة سـيدة وإصابـة 4 أشـخاص آخريـن 
جـراء حريـق شـّب فـي شـقة سـكنية فـي منطقـة الظهـرة 

بطرابلـس.

ُتدعـى  السـيدة  أن  أوبزرفـر  ليبيـا  لصحيفـة  علـي  وأوضـح 
االختنـاق  وفاتهـا  سـبب  يكـون  أن  مرجحـاً  اللهـب،  إبتهـال 

الحريـق. بدخـان 

ووجّـه جهـاز اإلسـعاف والطـوارئ أربـع سـيارات إسـعاف إلى 
مـكان الحريـق، فيمـا جـرى نقـل المصابيـن إلـى مستشـفى 

طرابلـس المركـزي، وفـق مـا ذكـره علـي.

 وفاة سيدة وإصابة
 آخرين جراء حريق

يف شقتهم بطرابلس

يوليـو   |  24 األحـد  صبـاح  زوبيـة”  “عبدالواحـد  القـارئ  ُتوفـي 
فـي تونـس متأثـرًا بإصابتـه فـي حـادث سـير بمدينـة #مصراتـة 

زمالئـه. رفقـة  يوليـو  شـهر  منتصـف 
وكان زوبيـة قـد تعـرّض لحـادث سـير رفقـة ثالثـة مـن زمالئـه مـن 
حفظـة القـرآن الكريـم، وهـم “عبـد المطلـب الركبـة”، و”أسـامة 

التركـي”، و “المنـذر أبوغولـة’.
التركـي”،  “أسـامة  و  الركبـة”  المطلـب  “عبـد  منهـم  وتوفـي 
وكانـوا قـد تحصلـوا ثالثتهـم قبلهـا علـى تراتيـب مميـزة فـي عـدة 

الكريـم. القـرآن  تـالوة  و  لحفـظ  مسـابقات 

 مصراتــة ُتــودع ثالثــة مــن أبنائهــا مــن
حملــة كتــاب اهلل

الحوادث

تمكنـت دوريـات تابعـة لمركـز الشـرطة وقسـم البحـث الجنائـي 
بمديريـة أمـن صبراتـة مـن إحبـاط محاولـة تهريـب مجموعـة مـن 

المهاجريـن غيـر النظامييـن عبـر البحـر.

وأوضحـت وزارة الداخليـة فـي بيـان لهـا أنـه تـم الثالثـاء 26 | يوليـو 
مدينـة  غـرب  البحـر  شـاطئ  علـى  متلبسـين  المتهميـن  ضبـط 

صبراتـة.

ومباشـرة  المديريـة  لديـوان  المتهميـن  إحالـة  الـوزارة  وأكـدت 
وجمـع  الواقعـة،  هـذه  عـن  المسـؤولين  لمالحقـة  التحقيـق 

لضبطهـم. هويتهـم  لتحديـد  المعلومـات 

ولـم يذكـر البيـان أعـداد المهاجريـن الـذي تـم القبـض عليهـم، إال 
أن الصـور المرفقـة بالبيـان ُتظهـر عشـرات مـن المهاجريـن بينهم 

نسـاء وأطفـال.

صرباتة..
إحباط محاولة للهجرة غي النظامية

أعلـن “اللـواء 444 قتـال” ضبـط شـاحنة مـن الوقـود محملـة 
بــ 40 ألـف لتـر مـن الوقـود أثنـاء محاولـة تهريبهـا خـارج البالد، 
خـالل كميـن ُمحكـم ألحـد مفـارزه الصحراويـة جنـوب مدينـة 

مزدة.

وقال اللواء عبر صفحته على “فيسبوك”، إن “هذه العملية 
تأتـي ضمـن الخطـة الموضوعـة سـلًفا مـن قبـل اللّـواء، التـي 

نتـج عنهـا قطـع خطـوط التهريـب ودك أوكار المهربين”.

الكيلومتـرات  مئـات  يقطعـون  عناصـره  أن  اللـواء  وأضـاف 
وسط حر شمس الصيف، ويواصلون الليل بالنهار من أجل 
وِد عـن األعـراض والحفـاظ علـى الممتلـكات والمقـدرات. الـذَّ

 اللواء 444
قتال يحبط محاولة

تهريب وقود جنوب مزدة 
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نجـح الفريـق األول لكـرة القـدم بنـادي االتحـاد فـي التتويـج بلقـب 
الـدوري الليبـي الممتـاز لكـرة القـدم فـي نسـخته الــ )46( للموسـم 

الحالـي )2021 – 2022(، وللمـرة الــ 18 فـي تاريخـه.

وخـالل المبـاراة الفاصلـة التـي جمعـت االتحـاد بغريمـه التقليـدي 
األهلـي طرابلـس فـي ملعـب حمـادي العقربـي بتونـس مسـاء 30 
يوليـو 2022 لتحديـد بطـل الـدوري، تقـّدم االتحـاد بالهـدف األول 
الثالثـة،  الدقيقـة  المهاجـم معـاذ عيسـى فـي  عـن طريـق  مبكـراً 
وعـّزز لالتحـاد ربيـع شـادي فـي الدقيقـة الـ)28(، بتمريـرة من معاذ 

عيسـى.

النتيجـة  طرابلـس  األهلـي  فريـق  قلّـص  الثانـي  الشـوط  وفـي 
بالهـدف الـذي جـاء عـن طريـق المحتـرف األردنـي محمـد شـرارة 
ويتصـّدر  النتيجـة،  بهـذه  المبـاراة  لتنتهـي  الــ)68(،  الدقيقـة  فـي 
االتحـاد جـدول ترتيـب الـدور السداسـي بــ14 نقطـة، ليبقـى األهلي 

11 نقطـة. بــ  طرابلـس ثانيـاً 

طرابلـس  )األهلـي  والعاصمـة  الليبيـة  القـدم  كـرة  قطبـا  وكان 
الجولـة  انتهـاء  بعـد  واألهـداف،  النقـاط  فـي  تسـاويا  واالتحـاد( 
 ،2022 27 يوليـو  يـوم  الخامسـة واألخيـرة مـن سداسـي التتويـج 

الفاصلـة. المبـاراة  فـي  اللقـب  االتحـاد  يحسـم  أن  قبـل 

االتحاد بطال للدوري الليبي املمتاز 
للمرة الـ 18 يف تاريخه

رياضة

بلـوغ ربـع نهائـي كأس العـرب تحـت )20(  فشـل منتخبنـا الوطنـي لكـرة القـدم فـي 
سـنة الذي تسـتضيف مبارياته مدينة أبها السـعودية، وذلك بعد خسـارته أمام نظيره 

الجزائـري بثالثـة أهـداف لهـدف فـي المبـاراة التـي جمعتهمـا يـوم 27 يوليـو 2022.

وتقـّدم المنتخـب الجزائـري بهـدف عـن طريـق مهاجمـه جوريـس رحـو، منهيـا الشـوط 
األول لصالحـه بنتيجـة هـدف نظيـف.

وفـي بدايـة الشـوط الثانـي أحـرز فرسـان المتوسـط هـدف التعـادل عبـر المهاجـم محمد 
عـادل، لكـن محاربـو الصحـراء عـادوا للتقـدم بتسـجيل هدفيـن متتالييـن عبـر أسـامة 

أعمـر ولحلـو أخريـب، ليتأهلـوا للـدور ربـع النهائـي.

وفـاز منتخبنـا الوطنـي فـي المبـاراة األولـى التـي جمعتـه مـع نظيـره اللبنانـي يـوم 25 
يوليـو 2022 بهدفيـن نظيفيـن جـاءا عـن طريـق الالعبيـن محمـد عـادل وعبـد الميسـر 

بشـينة، وتحصـل محمـد عـادل علـى جائـزة أفضـل العـب فـي تلـك المبـاراة.

بفـــــــــوز وخســـــــارة.. منتخبنا الوطني للشباب يغادر 
كــــــــأس العــــــــرب 

البرازيلـــي  الســـويحلي تجديـــد عقـــد مهاجمـــه  نـــادي  أعلـــن 
“أوتيمار” لموســـم آخـــر، ليواصل رحلته مـــع أصحاب الغالالت 

والبيضاء. الحمـــراء 

يأتـــي ذلـــك ضمـــن اســـتعدادات الفريـــق األول لكـــرة القـــدم 
بالنـــادي للموســـم الجديـــد، و الـــذي يتطلـــب تعزيـــز صفوفه، 
خاصـــة بعـــد موســـم مخيـــب لآلمال لمشـــجعيه فشـــل خالله 
فـــي التأهـــل لسداســـي التتويـــج رغم صحوتـــه المتأخـــرة التي 
تلـــت بدايـــة متعثـــرة في بدايـــة الموســـم، حيث تســـعى إدارة 
النـــادي الجديدة بقيـــادة رجل األعمال “محمـــد الرعيض” إلى 
ترتيـــب أوراق الفريـــق قبل انطالق الموســـم الجديـــد المتوقع 
فـــي أكتوبـــر 2022، حيـــث قامـــت قبـــل أيـــام بضـــم المهاجـــم 
اإليفـــواري المتميـــز “بكاكـــي كريســـت” مـــن جـــاره )االتحـــاد 

المصراتـــي( لتعزيـــز الخـــط األمامـــي للفريق.

وســـبق وأن انضم الالعب البرازيلي، “أوتيمار إيفانجيليســـتا” 
)الســـويحلي( فـــي  )32( عامـــاً لصفـــوف  البالـــغ مـــن العمـــر 
ســـبتمبر من عـــام 2018م ، قادًما من صفـــوف نادي )جينيس 
البرازيلـــي(، حيـــث تمســـك الســـويحلي بالالعـــب رغـــم توقف 
منافســـات الدوري لموســـمين؛ بســـبب الحرب فـــي طرابلس 

وتفشـــي جائحـــة “كورونا”.

السويحلي يجدد 
لـ “أوتيمار”
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دين وفتاوى

ورد إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:

أنـا امـرأةٌ متزوجـةٌ، وكان علـيّ قضـاءٌ مـن صيـام رمضـان قبـَل 
الماضـي؛  رمضـان  لـم أسـتطع صومـه حتـى دخـَل  الماضـي، 
ألنـي كنـت حامـا، وأعانـي مـن هبـوط مسـتمر فـي الضغـط، 
ومـن التعـب والوهـن، فشـق علـيّ الصيـام، ثـم أنجبـُت، وأثنـاء 
أّياًمـا أيًضـا،  النفـاس دخـل رمضـان الماضـي، فأفطـرُت منـه 
فكيـف أقضـي أيـام فطـري السـابقة والاحقـة؟ وهـل علـيّ أن 
أفتدي أو أتصدق؟ علما أنني أسـتطيع اآلن الصوم دون تعب 

أو مضـرة.

الجواب:

آلـه  وعلـى  هللا،  رسـول  علـى  والسـام  والصـاة  للـه،  الحمـد 
وااله. ومـن  وصحبـه 

أما بعد:

فـإن الواجـَب علـى مـن أفطـر فـي رمضـان لعـذرٍ، أن يقضـي مـا 
أفطـرُه، قبـل أن يدخـل رمضـان اآلخـر، مـا لـم يحصـْل لـه عـذرٌ ال 
يسـتطيُع معـه الصـوم، فـإن حصـَل عذرٌ منعه مـن القضاء، فإنه 
يقضـي بعـد رمضـان، وال إثـم عليـه وال إطعـام، وإن لـم يحصـل 
رمضـان  يقـِض حتـى دخـل  وتمكـن مـن القضـاء فلـم  لـه عـذر 
التالـي، مـع علمـه بعـدم جـوازِ التأخيـرِ، فإنـه آثـٌم، وعليـه القضـاء 
بعـد رمضـان والكفـارة، وهـي إطعـاُم مسـكيٍن مـدًّا عـن كّل يـوٍم 
فـرَط فـي قضائـه، أو قيمـة الكفـارة وهـي أربعـة دنانيـر عـن كل 
يـوم، قـال ابـن الجـاب رحمـه هللا: “َقـاَل َمالٌِك رحمه هللا: َوَمْن 
َر َقَضـاَء َرَمَضـاَن ِمـْن َعـاٍم إِلَـى َعـاٍم لَزَِمـُه اْلَقَضـاُء َواإلِْطَعـاُم،  أَخَـّ
َّ أَْن َيكُـوَن َمْعـُذورًا ِفـي َتأِْخيـرِِه، َفـَا َيْلَزُمـُه إِْطَعـاٌم” ]التفريـع:  إاِل

.]1/184

وعليـه؛ فالواجـُب عليـِك قضـاء أيـام فطـرِك ِمـن رمضاَن السـابِق 
مبيـٌح  عـذرٌ  والمـرض  الحمـل  ألّن  عليـك؛  كفـارَة  وال  والاحـِق، 

لتأخيـر القضـاء، وهللا أعلـم.

وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

__________________________________________

ورد إلى دار اإلفتاء السؤال التالي:

 نحـن ورثـة الحـاج )س( نملـك قطعـة أرض مسـاحتها “1880” 
بشـارع  القـدس  جامـع  منهـا  جـزء  علـى  مقـام  مربعـاً،  متـرا 
الجمهوريـة، اغتصبـت منـا هـذه األرض مـن غيـر تعويـض، وال 
زالـت تابعـة للمسـجد إلـى اآلن، فهـل تصـح الصـاة فـي هـذا 
المسـجد؟ وهل يحق لنا المطالبة باسـترجاع هذه األرض، ولو 

كانـت تتبـع لألوقـاف ومقـام عليهـا مسـجد؟

 الجواب:

 الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 
ومن وااله.

 أما بعد:

فـإن األرض المغتصبـة إن كان المسـجد الـذي هـو موضـع الصـالة 
مقامـا عليهـا، فالصـالة فيـه حـرام لمـن علـم أنهـا بالغصـب؛ ألنـه ال 
يتقـرب إلـى هللا تعالـى بالمعصيـة، وقـال صلـى هللا عليه وسـلم: 
يـوم القيامـة مـن سـبع  “مـن اغتصـب شـبراً مـن األرض طوقـه 
مسـجد  خـارج  واقعـة  المغتصبـة  األرض  كانـت  وإن  أراضيـن”، 
الصـالة، وإنمـا تقـع فـي ملحقاتـه ومرافقـه وسـاحاته – كمـا يفهـم 
مـن السـؤال – فالصـالة فـي المسـجد ال حـرج فيهـا، وفـي جميـع 
األحـوال يخيـر مالـك األرض بيـن هـدم مـا بنـي علـى أرضـه، أو أخـذ 
ثمنهـا، ولـه أن يتركهـا للمسـلمين إن طابـت نفسـه بذلـك، ووزارة 

األوقـاف هـي المعنيـة بالنظـر والتحقيـق فـي هـذا األمـر.

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فتـاوى
دار اإلفتاء الليبية
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مقاالت وآراء

عبدهللا الكبير | كاتب صحفي

دائـــــرة الظـــالم

منحت الهيئات المنتخبة الشـرعية للفصائل المسـلحة، بعد 
أن الحقتهـا بمؤسسـات الدولـة، وبالمقابـل منحـت الفصائـل 
الحمايـة للهيئـات، فمليشـيات حفتـر تحمـي مجلـس النـواب 
الدولـة  مجلـس  تحمـي  طرابلـس  وفصائـل  طبـرق،  فـي 
إلـى  الحمايـة  نشـاط  امتـد  ثـم  المتعاقبـة،  والحكومـات 
المركـزي  المصـرف  مثـل  األخـرى،  التنفيذيـة  المؤسسـات 
تضخمـت  ثـم  اإلداريـة،  الرقابـة  وهيئـة  المحاسـبة  وديـوان 
وتمـددت بعـد حصولهـا علـى المـال، وباتـت الهيئـات رهينـة 
وغربـا  شـرقا  هـذا  يجـري  المسـلحة.  الفصائـل  هـذه  لـدى 
وجنوبـا، مـن دون اسـتثناء، فمجلـس النـواب لـم يوافـق علـى 
حفتـر  مليشـيات  تمنـح  لـم  ألنهـا  الدبيبـة  حكومـة  ميزانيـة 
فـي  للمناصـب  التكليفـات  مـن  وجـزء  المطلوبـة،  األمـوال 
طرابلـس مخصـص للفصائـل المسـلحة، وكذلـك جـزء مـن 
االعتمـادات المصرفيـة، حتـي أصبـح أمـراء الفصائـل مـن أكبـر 
أثريـاء البـالد. وال أحـد بوسـعه أن يثبـت أي شـرعية غيـر التـي 
منحتهـا لـه الهيئـات المنتخبـة، مـن دون تبعيـة حقيقيـة لهذه 

الهيئـات. 
 هذا الوضع جعل المؤسسـات الرسـمية، المجلس الرئاسـي 
ومجلـس النـواب ومجلـس الدولـة، بـدون سـلطات حقيقيـة، 
بنـاء علـى صالحياتـه  إصـدار أي قـرار  يمكـن ألي منهـا  فـال 
القانونيـة، مـن دون موافقـة الفصائـل المسـلحة الواقعـة فـي 
نطاقـه الجغرافـي، وإال فلـن ينفـذ وسـيبقى مجـرد حبـر علـى 

ورق مـن دون أي قيمـة.
ومـع اسـتمرار عجـز المؤسسـات الرسـمية، وتـآكل شـرعيتها، 
وتوغـل  وعجـز القضـاء أو تعطيلـه،  وتغـول حملـة السـالح، 
التدخـل الخارجـي، تكتمـل دائـرة الظـالم المحيطـة بالوطـن، 
الدائـرة  تلـوح فـي األفـق لكسـر هـذه  أمـل  بارقـة  مـن دون 

إلـى النهـار. والخـروج 
وهـم  وقادتهـا،  الرسـمية  المؤسسـات  تريـده  الـذي  مـا   
يدركـون عجزهـم عـن ممارسـة سـلطاتهم؟ ويعلمـون علـم 
اليقيـن أن تجديـد الشـرعية عبـر انتخابـات حـرة ونزيهـة، هـو 
الخطـوة األولـى للخـروج مـن حالـة االنسـداد، والشـروع فـي 
معالجـة أزمـة السـلطة التنفيذيـة، وأزمـة السـالح والفصائـل 
المسـلحة، وتغيير قيادات المؤسسـات السـيادية، وقبل كل 
هـذا اسـتعادة بعـض السـيادة علـى القـرار الوطنـي. هاهـي 
طبـول حـرب جديـدة تقـرع، ويعقـد قـادة الفصائـل المسـلحة 

بعيـدا عـن كل المؤسسـات الرسـمية،  االجتماعـات بشـأنها 
فمـا الـذي يدفعهـم للبقـاء، وهـم غيـر قادريـن علـى منعهـا 

وإلجـام الباغـي، وتجريـده مـن منصبـه؟ 
هل تسـاوي امتيازات السـلطة، حتى وهي شـكلية من دون 
يواصـل  الـذي  الوطـن  بمصيـر  المقامـرة  تذكـر،  أي فعاليـة 

الغـرق فـي محيـط الظـالم؟
مـع  طرديـا  يتناسـب  مضاعفـا  الثمـن  الشـعوب  تدفـع   
االسـتبداد  فعقـب سـقوط  والظلـم،  االسـتبداد  زمـن  طـول 
تسـتيقظ علـى حجـم الكارثـة، وتأخذهـا الدهشـة مـن هـول 
الميـراث المتراكـم عبـر العقـود، ومـدى الجهـد والوقـت الالزم 
بمـا  البنـاء  إعـادة  بمهمـة  النهـوض  قبـل  الزالتـه،  المطلـوب 

العصـر.  مـع شـروط  يتالئـم 
يمضـي تترسـخ  يـوم  الحـال تقريبـا، فـكل   نحـن فـي هـذا 
األوضـاع وتـزداد سـوءا. تسـتمر هيمنـة الفصائـل المسـلحة، 
ويسـتمر عجـز المؤسسـات الرسـمية، وتواصـل قـوى الخـارج 
الصـراع حسـب  المتحـدة  األمـم  وتديـر  تدخالتهـا،  ممارسـة 
تغيـر  ثمـة  أن  واليبـدو  الكبـرى،  القـوى  صـراع  اتجاهـات 
وهنـا مكمـن  يحـدث فـي المسـتقبل المنظـور،  ممكـن أن 
الخطـورة، حتـى الحـراك الـذي حمـل الكثيـر مـن اآلمـال فـي 
مطلـع يوليـو، وهـز الكراسـي المتكلسـة، انتهـى فجـأة مثلمـا 
بـدأ فجـأة. اسـتعادة المياديـن هـي آخـر أمـل لفـرض التغييـر، 
إلـى هدوئهـا، ألن النضـج  ولكـن المياديـن والشـوارع تعـود 
مـن  بعـد، البـد  يتحقـق  لـم  النـاس  لـدى غالبيـة  السياسـي 
تصـدح  حيـن  الجمـوع  بـأن  النـاس،  نفـوس  اليقيـن  يغمـر 
بمطالـب واضحـة، فـي الشـوارع والسـاحات، سـتجبر القـوى 
المهيمنـة علـى االنصيـاع للتغييـر، والرضوخ لمطالبها، حينها 
فقـط تنكسـر دائـرة الظـالم، ويندفـع الضـوء ليبددهـا، وتعـود 
الفرصـة مجـددا ليسـتعيد الشـعب اسـتقالله، وينتـزع قـراره 

مـن القـوى الدوليـة المتحالفـة مـع السـلطة المحليـة. 

رأي  بـل عـن  رأي الموقـع  بالضـرورة عـن  المقـاالت المنشـورة ال تعبـر 
كاتبهـا
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