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المجلس ــين بمحاول ــة التمدي ــد
ألنفس ــهم و تك ــرار المراح ــل
االنتقالي ــة  ،مش ــي ًرا إل ــى أن
حكوم ــة الوحدة قدمـــت األموال
الالزم ــة وكل اإلمكاني ــات
المطلوب ــة للمفوضيـــة الوطنية
العلي ــا لالنتخاب ــات؛ لك ــن
المش ــكلة القائم ــة تتمث ــل ف ــي
ع ــدم التواف ــق عل ــى القاع ــدة
الدبيبة :زمن االنقالبات وىل
الدس ــتورية لالنتخاب ــات.
وق ــال “الدبيب ــة” فـــي كلمت ــه
طالـــب رئيـــس حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة “إن االنقالب ــات ول ــي زمنه ــا وال مج ــال
الليبيـــة “عبدالحمي ــد الدبيب ــة” مجلس ــي للس ــيطرة على الس ــلطة بواســـطتها وإنه
النـــواب والدول ــة بالك ــف ع ــن “العب ــث” ال يمك ــن تجاهل حق الش ــعب ف ــي اختيار
وإقـــرار القاع ــدة الدس ــتورية إلج ــراء م ــن يحكمه ،مش ــد ًدا على تمس ــكه بعدم
االنتخابـــات لح ــل األزم ــة السياس ــية ف ــي الع ــودة إل ــى الح ــروب ف ــي البالد”.
البـــاد؛ ألنـــه ال يمك ــن الذه ــاب إل ــى طريق وأض ــاف “يج ــب عل ــى كل م ــن يس ــعى
إل ــى الخ ــراب والح ــروب النظ ــر ف ــي حال ــة
آخر .
جـــاء ذلك خـــال كلمة ألقاها ف ــي احتفالية المفقودي ــن والمبتورين والش ــهداء مؤك ًدا
أقيمـــت بمدين ــة الخم ــس  ،اته ــم فيه ــا عل ــى أن زم ــن االنقالب ــات العس ــكرية ق ــد

وليامز:
معظــم السياسيني
الليبيني اليريـــدون
االنتخـــــابـــــات
قالـــت المستش ــارة األممية الس ــابقة ف ــي ليبيا “س ــتيفاني
وليامـــز”  ،إن ــه م ــن الممك ــن إج ــراء انتخابات ف ــي ليبيا قبل
نهايـــة الع ــام الج ــاري إذا أوج ــد المجل ــس األعل ــى للدول ــة
ومجلـــس الن ــواب بطب ــرق اإلط ــار القانون ــي الالزم.
وأضافـــت “وليامز” في تصريحات لصحيفة “ميدل إيس ــت
مونيتـــور” أن جميع السياس ــيين الليبيي ــن تقريبًا ال يريدون
إجـــراء انتخاب ــات؛ ألن ذل ــك يعني نهاي ــة حياتهم السياس ــية
بعـــد فش ــلهم على مدى العق ــد الماضي.
وفيمـــا يتعل ــق بمس ــألة الرش ــاوى ف ــي ملتق ــى الح ــوار
السياســـي ،كش ــفت “وليام ــز” أنه عند ظهور ه ــذه المزاعم
أوكل المل ــف لفري ــق من األمم المتح ــدة ،إال أن التحقيق لم
يســـفر عن ش ــيء ولم يت ــم إثب ــات االتهامات ،وانته ــى األمر
رئيس ــا للوزراء.
باختيـــار “عبدالحمي ــد الدبيب ــة”
ً
وأكـــدت “وليام ــز” معاناة ليبيا من التدخالت األجنبية إال أنها
الحظـــت ف ــي الوقت ذات ــه أن معظ ــم المس ــؤولين الليبيين
يحبـــون مغازل ــة الجه ــات الخارجي ــة ،وم ــن ثم يلق ــون اللوم
علـــى هذه الجهات ويحملونهم مس ــؤولية فش ــلهم.

ولّ ــى وأن ــه ال خي ــار أمـــام الليبييـــن ســـوى
التوج ــه إل ــى االنتخابـــات حتى ال يســـمحوا
ب ــأن يحكمه ــم أجنبـــي أو أن يكـــون هناك
م ــن ينفذ أجندات لـــدول أجنبية أو أحزاب.
وف ــي تغري ــدة له على تويتر نشـــرها أمس
“عدنا اليـــوم لمدينة
الجمع ــة ق ــال الدبيبة ُ
الخمس ونحن أكثر حماســـا ًُ ،عدنا وشباب
ليبي ــا عاقد العزم على اســـتعادة األمل ،إن
ش ــباب ليبي ــا ه ــم رجـــال للتنمية وليســـوا
حطبا ً لني ــران الفتنة”.
وكان رئي ــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة
“عبدالحمي ــد الدبيبـــة” قـــد أعلـــن عـــن
ب ــدء توزي ــع صك ــوك الدفعـــة األولـــى مـــن
الق ــروض الش ــبابية لمســـتحقيها ،و عـــن
الب ــدء في ص ــرف المليار الثالـــث لصندوق
دع ــم ال ــزواج ،و عـــن البـــدء الفعلـــي فـــي
تنفي ــذ ج ــدول المرتبـــات الموحـــد ،الـــذي
سيش ــمل كاف ــة القطاعـــات بالدولـــة،
خ ــال االحتف ــال الوطنـــي باليـــوم العالمي
للش ــباب للع ــام 2022م.

يف ذكــرى استهداف موكبهــا ..األمم
املتحدة تؤكد مواصلتها دعم الليبيني

أعلن ــت بعث ــة األم ــم المتح ــدة للدع ــم فـــي ليبيـــا ،مواصلـــة
دعمها ليبيا والليبيين في طريقها نحو الســـام واالســـتقرار
واالزدهار.
ج ــاء ذلك في بي ــان للقائمة بأعمال البعثـــة األممية ريزدون
زينينغ ــا ،بمناس ــبة الذك ــرى الثالث ــة الســـتهداف موكبها في
مدينة بنغازي.
وأش ــاد المس ــؤول األمم ــي بم ــا وصفهـــا بشـــجاعة وثبـــات
الذي ــن نج ــوا م ــن الحادث ــة واس ــتمروا فـــي تأديـــة أعمالهـــم
تح ــت راي ــة األم ــم المتح ــدة.
وتاب ــع رئي ــس بعثة األم ــم المتحدة باإلنابة أنّـــه متضامن مع
عائ ــات الموظفي ــن الذي ــن قض ــوا ف ــي هـــذا الهجـــوم الذي
وق ــع في بنغ ــازي قبل  3س ــنوات.
وكان موك ــب لبعث ــة األم ــم المتح ــدة قـــد اســـتهدف بتفجير
ببنغ ــازي ف ــي أغس ــطس  2019م ــا أســـفر عـــن مقتـــل 5
أش ــخاص بينه ــم  3موظفي ــن أممي ــن ،دون التوصـــل إلـــى
هوي ــة الفاعلي ــن حت ــى الي ــوم ،رغ ــم إعـــان األمـــم المتحـــدة
والس ــلطات في المنطقة الش ــرقية آن ــذاك فتح تحقيق في
الحادث.
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ســـفرية بريطانيا :هذا موقفنا من حكومة الدبيبة وباشـــاغا ولن نتعامل مع سيف القذايف
قالـت كاروليـن هورنـدال سـفيرة المملكـة
المتحـدة لـدى ليبيـا ،إن موقـف الحكومـة
البريطانيـة ممـا يجـري فـي ليبيـا واضـح
ومحـدد فـي العمـل مـع حكومـة الوحـدة
الوطنيـة ،ألنهـا جـاءت فـي سـياق توافقـي
وتحـت إشـراف األمـم المتحـدة مـن أجـل
الترتيـب للعمليـة االنتخابيـة.
وأضافـت كاروليـن هورنـدال خلال مقابلـة
مع الجزيرة مباشـر أن الحكومة البريطانية
تربطهـا أيضـا ً عالقـات جيـدة مـع فتحـي
باشـاغا الـذي قـام منـذ مـدة بزيـارة خاصـة
إلـى لنـدن ،وحافـظ علـى عالقـات إيجابيـة
مـع الساسـة البريطانييـن حينمـا كان وزيرا ً
الداخليـة.
وتابعـت أنـه رغـم أن مجلـس النـواب يـرى
في حكومة باشـاغا حكومة شـرعية ويجب
التعامـل معهـا علـى هـذا األسـاس ،فـإن
الحكومـة البريطانيـة تأخـذ مسـافة واحـدة
مـن جميـع الفرقـاء السياسـيين بهـدف
مسـاعدة ليبيـا علـى عـدم السـقوط فـي

اإلقـرار بـأن سـيف اإلسلام القذافـي صـدر
الفوضـى ودوامـة العنـف.
وأشـارت الدبلوماسـية البريطانيـة إلـى أن فـي حقـه قـرار مـن محكمـة العـدل الدوليـة
الشـعب الليبـي يحتـاج للوحـدة والعمـل بشـأن ارتكابـه لجرائـم ضـد اإلنسـانية”.
بيـن جميـع الفرقـاء السياسـيين وفـق وأضافـت أن المملكـة المتحـدة لهـا موقـف
منظـور توافقـي يحتـرم المؤسسـات داعـم للمحكمـة ،لـذا يصعـب عليهـا ،كمـا
يصعب على عدد كبير من الدول التعامل
جميعهـا ويراعـي مصلحـة البلاد.
وأضافـت المسـؤولة البريطانيـة أن هنـاك مـع ليبيـا إذا مـا أصبـح سـيف اإلسلام هـو
مسـؤولون وقيـادات سياسـية منهـا مـن ال الرئيـس.
يـزال يشـغل مناصـب سياسـية وحكوميـة
ـاء تقنيـة وسياسـية ال يـزال
ارتكبـوا أخط ً
الشـعب يـؤدي فاتورتهـا حتـى اليـوم.

وحول ترشح كل من مجرم الحرب خليفة
حفتـر وسـيف اإلسلام القذافـي لمنصـب
الرئاسـة ،أوضحـت السـفيرة البريطانيـة
فـي ليبيـا أنـه بحكـم عملهـا الدبلوماسـي
مدعـوة للتعامـل مـع القـادة السياسـيين
الليبييـن جميعهـم ،ودعوتهـم للحـوار مـن
أجـل تحقيـق أرضيـة سياسـية مشـتركة.
واسـتطردت قائلـة “الليبيـون هـم مـن
يختـارون قادتهـم فـي النهايـة ،لكـن يجـب

ونفـت السـفيرة البريطانيـة أن تكـون
لبالدهـا أطمـاع فـي السـيطرة علـى حقـول
النفـط الليبيـة ،مذكـرة أن العمليـات
التجاريـة النفطيـة تتـم بيـن شـركات
بريطانيـة والشـركة الوطنيـة الليبيـة للنفـط
علـى أسـاس تجـاري فقـط.
وذكـرت أن ليبيـا يمكـن أن تكـون بديلا ً
لروسـيا فـي مـد الـدول األوروبيـة بالطاقـة،
مشـيرة إلـى أن روسـيا نجحـت بتقويـة
نفوذهـا فـي ليبيـا مـن خلال السـعي
للسـيطرة علـى حقـول النفـط كمدخـل
أسـاس للتوغـل أكثـر فـي القـارة األفريقيـة.

ميدل إيست آي :حفرت بدأ بتصفية ممتلكاته
يف أمريكا بعد صدور حكم قضائي ضده
كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” عــن
قيــام مجــرم الحــرب خليفــة حفتر بتصفية
ممتلكاتــه فــي الواليــات المتحــدة ،وبيــع
منــزل بمالييــن الــدوالرات فــي فرجينيــا
إلــى جانــب منــزل ريفــي وممتلــكات
أخــرى مــع تصاعــد المشــاكل القانونيــة
ضــده فــي البــاد.
وأوضــح الموقــع البريطانــي أن عقبــة
حفتــر المقيــم فــي الواليــات المتحــدة بــاع
فــي  21مــارس الماضــي منزال ً من  5غرف
نــوم و 6حمامــات ومســاحة  7300قــدم
مربــع فــي غريــت فولــز فيرجينيــا مقابــل
 2.55مليــون دوالر ،مشــيرا ً إلــى أن عمليــة
البيــع جــاءت بعــد أقــل مــن أســبوعين مــن
ـاض أمريكــي بالمضــي فــي
صــدور أمــر قـ ٍ
الدعــوى القضائيــة التــي تتهــم خليفــة
حفتــر بارتــكاب جرائــم حــرب.
وأضــاف “ميــدل إيســت آي” أنــه بعــد
صــدور حكــم افتراضــي ضــد حفتــر فــي
 29يوليــو الماضــي يحملــه المســؤولية
عــن جرائــم الحــرب ،تقــوم المحكمــة
الفيدراليــة فــي فرجينيــا اآلن بتقييــم
مجموعــة تعويضــات للمدعيــن.

ولفــت الموقــع إلــى
أن حفتــر يحتفــظ
بمحفظــة ضخمــة مــن
العقــارات الدوليــة ،مــع
قصــر واحــد علــى األقــل
فــي ضاحيــة راقيــة
فــي عمــان األردن ،إلــى جانــب عقــارات
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفق ـا ً
لمــا ذكــره أحــد أفــراد العائلــة ،وأوضــح أن
الممتلــكات األمريكيــة تعرضــت للتدقيــق
حيــث تتــم مقاضاتــه بموجــب قانــون
حمايــة ضحايــا التعذيــب لعــام .1991
وقــال الموقــع إنــه وفقـا ً لوثائــق المحكمــة،
تمتلــك عائلــة حفتــر  17عقــارا ً علــى األقــل
فــي فرجينيــا وحدهــا ،تــم بيــع  9عقــارات
منهــا بمــا فــي ذلــك المنــزل فــي غريــت
فولــز فرجينيــا ،وفقـا ً لســجالت العقــارات
العامــة ،وبيــع  6عقــارات بمــا فــي ذلــك
منــزالن فــي الضواحــي فــي بريســتو
فرجينيــا بســعر  680ألــف دوالر و715
ألــف دوالر بيــن  2019و.2020
وأفــاد ميــدل إيســت آي ببيــع منــزل مــن
 4غــرف نــوم فــي أكتوبــر  ،2020فــي

أشــبورن بواليــة فيرجينيــا مقابــل 702
ألــف دوالر ،فيمــا تــم بيــع عقــار آخــر فــي
بريســتو وهــو منــزل مــن  4غــرف نــوم
أيضـا ً تبلــغ مســاحته  3600قــدم مربــع في
نوفمبــر الماضــي مقابــل  620ألــف دوالر،
فــي وقــت كشــفت فيــه وثائــق المحكمــة
أن حفتــر يمتلــك شــخصيا ً عقاريــن فقــط
فــي الواليــات المتحــدة.
وقــال ميــدل إيســت آي إنــه تــم تقييــم
العقــارات الــ 8المتبقيــة معــا ً بقيمــة
حوالــي  4.014مليــون دوالر ،أي مــا يقــرب
مــن نصــف مبلــغ  8مالييــن دوالر المقــدر
فــي وثائــق المحكمــة األوليــة التــي أشــارت
إلــى الحيــازات الــ ،17وكشــف أن عقبــة
حفتــر تلقــى عرضـا ً مــن اإلمــارات العربيــة
المتحــدة باالنتقــال إلــى أبوظبــي وســط
تراجــع الدعــم األمريكــي لوالــده.
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وصول طائرة مصر
للطريان إىل مطار معيتيقة
ألول مرة منذ  8سنوات

وصل ــت إل ــى مط ــار معيتيق ــة
الدول ــي بطرابل ــس ،صب ــاح الثالث ــاء
 9أغس ــطس طائ ــرة “شـــركة مص ــر”
للطي ــران ،وذلك ألول مرة منذ ثماني
سنوات ،لبدء تس ــيير رحالت سياحية
إل ــى مدين ــة “ش ــرم الش ــيخ”.
وكان في اس ــتقبال الطائرة مدير عام
مط ــار معيتيق ــة “لطف ــي الطبي ــب”
ومدي ــر مديري ــة أم ــن منف ــذ المط ــار
و رؤس ــاء بع ــض الجه ــات الرقابي ــة و
الش ــركات بالمطار.
وق ــال “الطبي ــب” ف ــي تصريح ــات
صحفي ــة “إن ــه اس ــتقبل الي ــوم أول
رحل ــة لش ــركة طي ــران مص ــر من ــذ 8
س ــنوات ،موضحً ــا أن معدل الرحالت

س ــيكون  3رح ــات فـــي األســـبوع
مبدئ ًّي ــا”.
وأض ــاف أن ــه م ــن المحتمل أن تســـ ّير
ش ــركات طي ــران مصريـــة تابعـــة
للش ــركة القابض ــة رحـــات مـــن مدن
مصري ــة أخ ــرى لمطـــار معيتيقـــة.
وكان ــت ش ــركة طيـــران مصـــر قـــد
أعلن ــت تس ــيير رحـــات بيـــن مطاري
شرم الشيخ و معيتيقة ؛ وذلك لنقل
ع ــدد م ــن المجموعات الســـياحية من
ليبي ــا إلى مدينة شـــرم الشـــيخ.
و أش ــارت الش ــركة إلـــى أنـــه مـــن
المق ــرر أن تس ــتمر هـــذه الرحـــات
حت ــى الحادي عشـــر من شـــهر أكتوبر
الق ــادم.

أكـدت شـركة البريقـة لتسـويق النفـط محطـات الوقـود التابعـة لشـركات
توفر الوقود بمستودع سبها بكميات التوزيـع مـن مسـتودع سـبها النفطـي
كافيـة وبرصيـد يقـدر بمـا ال يقـل عـن لمختلـف وباقـي المناطـق والبلديـات
بالجنـوب.
اسـتهالك أسـبوعين.

الربيقــة 800 :ألــف لــر من
الوقود للمنطقــة الجنوبية

وقالـت الشـركة فـي بيـان لهـا “إن
مسـؤولية إيصـال الوقـود للمحطـات
تقـع علـى عاتـق شـركات التوزيـع
والـذي يتبيـن عـدم اسـتطاعتها
إيصـال المحروقـات؛ بسـبب قفـل
الطريـق مـن بعـض األهالـي الحاصـل
علـى طـول خـط الـوادي ؛ مـا حال دون
التمكـن مـن تزويـد بعـض المناطـق
بالوقـود ،علـى الرغـم ،مـن اسـتمرار
تنفيـذ كافـة الطلبيـات لصالـح

و ناشـدت الشـركة الجهـات المعنيـة
بضـرورة ضبـط و مراقبـة توزيع الوقود
؛ لضمـان وصولـه لمسـتحقيه دون
إفـراط أو تفريـط ،مشـيرة إلـى أن
معـدل كميـات الوقـود اليوميـة التـي
يتـم توزيعهـا علـى محطـات المناطـق
الجنوبيـة مـن خلال شـركات التوزيـع
التابعـة لهـا تصـل إلـى  800ألـف لتـر
فـي اليـوم.

أكـد اجتمـاع متابعـة تنفيـذ الميزانيـة االسـتثنائية للمؤسسـة الوطنيـة للنفـط،
ضـرورة دعـم المؤسسـة للوصـول باإلنتـاج إلـى مليونـي برميـل يوم ًّيـا.
و شـدد المجتمعـون الثالثـاء  9أغسـطس ،كذلـك علـى ضـرورة وجـود نظـام
حوكمـة بالمؤسسـة ،وإعـداد خطـة متوسـطة وطويلـة للقطـاع ،تسـاهم فـي
اسـتقرار اإلنتـاج وزيادتـه.

كمـا أعـرب المجتمعـون عـن مسـاندتهم للجهـود المبذولـة التـي أسـهمت فـي
عـودة إنتـاج النفـط إلـى معـدالت مـا قبـل اإلقفال ،بما يتجـاوز مليونين ومائتي
ألـف برميـل يوم ًّيا.

اجتمـــــاع حكومــي يؤكـــــد علــى
دعــم مؤسســة النفــط للوصــول
لـ 2مليـــــــون برميــــــل

وضـم االجتمـاع الـذي عقـد بديـوان مجلـس الـوزراء ،رئيـس المجلـس الرئاسـي
“محمـد المنفـي” ،و رئيـس الـوزراء “عبدالحميـد الدبيبـة” ،ومحافـظ مصـرف
ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ،و رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”،
و رئيـس هيئـة الرقابـة اإلداريـة “سـليمان الشـنطي” ،و رئيـس اللجنـة الماليـة
و التخطيـط بمجلـس النـواب “عمـر تنتـوش” ،و وزراء الماليـة “خالد المبروك”
والنفـط والغـاز “محمـد عـون” ،والتخطيط المكلف “محمد الزيداني” ،و وزير
الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء و رئيـس الحكومـة “عـادل جمعـة” ،و رئيـس
لجنـة إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط “فرحـات بـن قـدارة”.
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الحويج يؤكد على ضرورة التأكد
من خلو الدقيق من مادة
برومات البوتاسيوم
أكـد وزيـر االقتصـاد والتجـارة “محمد الحويج” على ضرورة
إعـادة أخـذ عينـات مـن الدقيـق؛ إلجـراء التحاليـل والتأكد من
خلوهـا مـن برومـات البوتاسـيوم ،و ذلـك علـى خلفية األنباء
المتداولة بشـأن اسـتخدام بعض المطاحن لهذه المادة.
جـاء ذلـك خلال اجتماعـه األربعـاء  10أغسـطس مـع عـدد
من أصحاب المطاحن بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية
 ،ومديـر إدارة التفتيـش و حمايـة المسـتهلك بالـوزارة  ،و
نقيـب الخبازيـن ،و مركـز الجـودة للمواصفـات القياسـية ؛
وذلـك لمتابعـة تنفيـذ قـرار حظـر اسـتيراد مـادة (برومـات
البوتاسـيوم) و منـع اسـتخدامها أو التعامـل بهـا.
كمـا أكـد “الحويـج” علـى الجهـات الضبطيـة ومأمـوري
الضبـط القضائـي وأعضـاء الحـرس البلـدي والجمـارك
متابعـة تنفيـذ قـرار حظـر مـادة (برومـات البوتاسـيوم) و
اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة.
مـن جهتهـم نفـى المشـاركون فـي االجتمـاع صحـة األنبـاء
المتداولـة فـي صفحـات التواصـل االجتماعـي بشـأن
اسـتخدام مـادة (برومـات البوتاسـيوم) فـي صناعـة الخبـز،
باعتبـار أن المصـدر الـذي أكـد علـى اسـتخدامهم لها مصدر
غيـر معتمـد مـن الدولـة.

ا
ع
ال
ن
ك
ُهنــــا

ad@libyaobserver.ly
+218 94 42 46928

عون:
توقف غاز مليته سببه خلل
بسيط يف العمليات
قـال وزيـر النفـط و الغـاز بحكومـة الوحـدة الوطنيـة “محمـد
عـون” “ ،إن سـبب توقـف الغـاز بحقـول مليتـة كان نتيجـة
إشـكال بسـيط فـي العمليـات”.
و أوضـح “عـون” فـي تصريحـات إعالميـة أن مثـل هـذه
األعطـال معتـادة وتحـدث فـي كل دول العالـم وأن العطـل
اسـتمر قرابـة( )8سـاعات.
و أكـد عـون عـودة اإلمـداد يـوم أمـس الجمعـة بعـد التغلـب
علـى المشـكلة مشـيرا ً إلـى أن إنتـاج ليبيـا مـن النفـط تجـاوز
مليونًـا و  200ألـف برميـل.
وكانـت الشـركة العامـة للكهربـاء قـد أعلنـت فـي بيـان لهـا
يـوم أمـس الجمعـة “أن العطـل الفنـي بحقول الغاز التابعة
لشـركة مليتـة للنفـط و الغـاز تسـبب فـي نقـص لكميـة
الغـاز المغذيـة لمحطـات الكهربـاء بالمنطقة الغربية ،وفقد
ماقيمتـه ( )1100ميجـاوات ،رغـم تغييـر البعـض منهـا علـى
الوقـود الخفيـف؛ تفاد ًيـا لخـروج جميـع وحـدات التوليـد
وحـدوث حالـة إظلام  ،و أن العمـل جـارٍ علـى تشـغيل
الحقـول وإعـادة ضـخ الغـاز و رجـوع الوحـدات لسـابق
عملهـا”.
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النيابة العامة
تضبط متهماً
باحتجاز  18عامالً
يف بنغازي
أكـد مكتـب النائـب العـام السـبت ،رفـع دعـوى جنائيـة ض ّد متهم
بالمشـاركة فـي احتجـاز  18عاملا ً وافـدا ً إلـى ليبيـا فـي بنغـازي
تحديـدا ً ،بغـرض الحصـول علـى المـال مقابـل إطالقهـم ،وذلـك
بعـد ضبـط هـذا المتهـم.
وقال المكتب في بيان إن المتهم “منتظم في جماعة إجرامية
سسـت لغـرض ارتـكاب عـدة جنايـات كان آخرهـا ارتـكاب جنايـة
أ ُ ِّ
حجـز حريـة  18عاملاً” ،مشـيرا ً إلـى صـدور أمـر ضبـط وإحضـار
ضـد مرتكبـي الواقعة.
وأشـار مكتـب النائـب العـام إلـى أنـه قـد تقـرر حبـس المتهـم
احتياطيـا ً علـى ذمـة التحقيـق بعـد أن قـدم إحاطتـه للنيابـة
العامـة.

األورومتوسطي
يدعو إىل تسريع مساءلة
املسؤولني عن مقابر ترهونة الجماعية
دعـا المرصـد “األورومتوسـطي” لحقـوق اإلنسـان إلـى
تسـريع و دعم المسـاءلة عن جرائم القتل واإلخفاء القسـري
والتعذيـب ،التـي شـهدتها مدينـة ترهونـة ومناطـق جنوبـي
طرابلـس إبـان العـدوان علـى العاصمـة فـي أبريـل .2019
وأشـار المرصـد فـي بيـان لـه إلـى أن الفـرق المختصـة ح ّددت
خلال األسـبوعين الماضييـن ( )3مواقـع دفـن جديـدة ُ ،عثـر
فيهـا علـى ( )6جثـث مجهولـة الهويـةُ ،يعتقـد أنّهـا قُتلـت
ودفنت سـ ًرا خالل سـيطرة مليشـيات الكانيات على المدينة
قبـل طردهـا فـي يونيـو .2020

الخطوط اإلفريقية تؤكد
وفاة أحد ركابها قبل إقالع
الرحلة من اإلسكندرية

أعلـن مديـر مكتـب التعـاون والعالقـات الدوليـة بالخطـوط
األفريقيـة معـز بـن إسـماعيل ،وفـاة أحـد الـركاب علـى متـن
طائرة للخطوط األفريقية قبيل إقالعها من مطار اإلسكندرية
يـوم اإلثنيـن  8أغسـطس.
وأوضـح بـن إسـماعيل فـي تصريحـات إعالميـة أن الراكـب
المتوفـى كان يختتـم رحلـة علاج للقلـب فـي مصـر اسـتمرت
ألشـهر عـدة ،وعقـب وفاتـه توقفـت الطائـرة إلخـراج الجثمـان
منهـا.
وأشـار إلـى أنـه عقـب الوفـاة تأخـرت الرحلـة قرابـة السـاعة قبـل
أن تسـتأنف رحلتهـا متجهـ ًة نحـو مطـار بنينـا ببنغـازي ومنـه
إلـى تونـس العاصمـة.
وكانـت منصـات التواصـل االجتماعـي قـد تداولـت خبـر وفـاة
أحـد ركاب طائـرة الخطـوط اإلفريقيـة عقـب اقالعها األمر الذي
نفتـه الشـركة بشـكل قاطـع.

وقـال المرصـد “إن الهيئـة العامـة للبحـث و التعـرف علـى
المفقوديـن انتشـلت حتـى  11أغسـطس )286( ،جثـة مـن
نحـو ( )100موقـع دفـن سـ ّري فـي ترهونـة و بعـض المناطق
جنوبـي طرابلـس ،و نجحـت فـي التعـرف علـى هويـة ()154
مـن الضحايـا مـن خلال مطابقـة الحمـض النـووي.
ولفت المرصد إلى أن مليشـيات الكاني و بحسـب توثيقات
مسـتقلة  ،و إفـادات شـهود عيـان ،ارتكبـت انتهـاكات مر ّوعـة
ضـد المدنييـن شـملت إعـدام المئـات ميدان ًّيـا بأسـاليب
وحشـية ،واختطـاف آخريـن فـي ظـروف غيـر إنسـانية،
وتعريضهـم لشـتى أنـواع التعذيـب الجسـدي و النفسـي.
و عمـدت “مليشـيات الكانـي” التابعـة لمجـرم الحـرب
“خليفـة حفتـر” إلـى تنفيـذ عمليـات قتـل جماعـي ألشـخاص
من نفس العائلة في محاولة إلى تعظيم الخسـائر البشـرية
و ترهيـب أهالـي المدينـة ،حيـث عثـرت الفرق المختصة على
رفـات عـدد مـن األشـخاص مـن عائلـة واحـدة.
وأعـرب المرصـد عـن قلقـه مـن محاولـة التخلّـص مـن بعـض
المسـؤولين عـن تلـك الجرائـم دون خضوعهـم لإلجـراءات
القانونيـة ،التـي مـن شـأنها أن تسـاعد فـي الكشـف عـن
تفاصيـل أكثـر حـول الجرائـم التـي حدثـت فـي تلـك المـدة أو
األشـخاص الذيـن تورطـوا فيهـا ،إذ قتـل مسـلّحون يتبعـون
حفتـر فـي يوليـو 2021م قائـد مليشـيا الكانـي “محمـد
الكانـي”.
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محليات

الكيالني توجه بإجراء
دراسة عن حاالت
االنتحار يف ليبيا

مليشيات حفرت تخطف
سيدة وطفليها يف بنغازي
أعلـن المواطـن سـعيد الفارسـي خطـف ابنتـه
نـدى ورضيعهـا البالـغ مـن العمـر ( )20يومـا ً
وابنتهـا البالغـة مـن العمـر عامـا ونصـف ،علـى
يـد مليشـيات تابعـة لمجـرم الحـرب خليفـة
حفتـر .
وقـال الفارسـي فـي تسـجيل مصـور ،إن
مجموعـة العشـرين التابعـة لمليشـيا طـارق بن
زياد هي المسؤولة عن خطف ابنته ورضيعها،
عن طريق المليشـياوي علي المشـاي تحديدا ً.
وأضـاف أن سـبب الخطـف محاولـة إجبـار ابنتـه
الناشـطة ناديـن الفارسـي علـى إغلاق صفحتها
علـى “فيسـبوك” ،وإجبارهـا علـى التوقـف عـن
الكتابـة علـى تجـاوزات هـذه المليشـيات.

كلفـت وزيـرة الشـؤون االجتماعيـة فـي حكومـة الوحـدة الوطنية وفـاء الكيالني
مركـز الدراسـات االجتماعيـة وفريـق الدعـم النفسـي بإجـراء دراسـة عاجلـة
لحـاالت االنتحـار فـي بعـض مناطـق البلاد.
وشـملت توجيهـات الوزيـرة إجـراء زيـارات ميدانيـة وبحـوث اجتماعيـة وتحليـل
المعلومـات وإنجـاز تقريـر مفصـل مرفوقـا ً بالتوصيـات واإلجـراءات الكفيلـة
للحـد مـن ظاهـرة االنتحـار ،وذلـك بحسـب خطابهـا الـذي وجهتـه إلـى رئيـس
لجنـة إدارة مركـز الدراسـات االجتماعيـة ،ونشـرته صفحـة وزارة الشـؤون
االجتماعيـة علـى “فيسـبوك”.
وأشـارت الوزارة إلى أن هذا التكليف يأتي في إطار متابعة الوزيرة للظواهر
السـلبية في المجتمع ،ونتيجة الزدياد حاالت االنتحار في بعض المناطق.
وتسـجل ليبيـا منـذ فتـرة حـاالت انتحـار بيـن الشـباب خاصـة فـي المنطقـة
الشـرقية ،دون الكشـف عـن سـبب انتحـار هـذه الحـاالت.

وكانـت الناشـطة ناديـن الفارسـي بثت تسـجيال ً
هاتفيـا ً لهـا مـع المليشـياوي علـي المشـاي
وهـو يهددهـا بخطـف أختهـا فـي حـال لـم تغلـق
صفحتهـا علـى “فيسـبوك”.
والحقـا ً ،بثـت ناديـن الفارسـي مقطـع فيديـو
ألختهـا نـدى بعـد خطفهـا وهـم يتحدثـون معها
عبـر مكالمـة فيديـو حيـث أكـدت نـدى أنهـا
مخطوفـة ،وقـد ظهـر خلال المكالمـة أحـد أفراد
ـوان.
مليشـيات حفتـر خلفهـا لث ٍ
وأشـارت الناشـطة الفارسـي إلـى أن مليشـيات
حفتـر سـمحت ألختهـا بمحادثـة أهلهـا،
المتصـاص غضـب الشـارع بعـد انتشـار مقطـع
فيديـو لوالدهـا وهـو يعلـن خطـف ابنتـه ،علـى
حـد قولهـا.
وتعانـي النسـاء فـي مناطـق سـيطرة حفتـر
مـن حـاالت االبتـزاز والخطـف ،والقتـل خـارج
القانـون ،حيـث لقـت الناشـطة الحقوقيـة حنـان
البرعصـي حتفهـا فـي وضـح النهـار علـى يـد
مليشـيات حفتـر ،وقبلهـا اختفـت النائبـة سـهام
سـرقيوة بعـد مهاجمـة المليشـيات لمنزلهـا،
وكذلـك الناشـطة افتخـار أبـوذراع وغيرهـن
كثيـرات تعرضـن لمثـل هـذه الجرائـم.

عمداء جبل نفوسة
يؤكدون رفضهم للحروب
واملراحل االنتقالية
أكـد عمـداء عـدد مـن بلديـات جبـل نفوسـة خلال اجتماعهـم مـع رئيـس حكومـة
الوحـدة الوطنيـة “عبدالحميـد الدبيبـة” أن كافـة بلديـات الجبـل ترفـض الحـروب
وإثـارة الفتنـة و رفـض المراحـل االنتقاليـة ،وتدعـم الحكومـة إلجـراء االنتخابـات
البرلمانيـة والرئاسـية.
وقـال المكتـب اإلعالمـي للدبيبـة عبـر صفحتـه علـى “فيسـبوك” إن االجتمـاع
الـذي ُعقِـد بديـوان مجلـس الـوزراء فـي طرابلـس ،ضـم عمـداء بلديـات نالـوت
وزوارة وجـادو ويفـرن والرحيبـات والقلعـة ووازن ،الفتًـا إلـى أن هـذا االجتمـاع
خ ُِّصـص لمتابعـة األوضـاع األمنيـة ببلديـات الجبـل.
ويأتـي االجتمـاع بعـد يوميـن مـن اشـتباكات وقعـت بمحيـط جمعيـة الدعـوة
اإلسلامية جنوبـي غـرب طرابلـس ،بيـن مجموعـة مسـلحة تابعة لمدينـة الزنتان،
وأخـرى تابعـة للقـوة الوطنيـة المتحركـة المحسـوبة علـى مكـون األمازيـغ.
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منوعات

سائق يسلم نفسه
بعد يومني من دهسه
للعمالة الوافدة
أعلنـت مديريـة أمـن طرابلـس ،اليـوم السـبت  ،أن مرتكـب حادث
دهـس عامليـن بشـركة الخدمـات العامـة قـام بتسـليم نفسـه
لألجهـزة األمنيـة بقسـم مـرور أبوسـليم.
و أوضحـت المديريـة فـي بيـان لهـا ،أن ضابـط التحقيـق بقسـم
مـرور أبوسـليم النقيـب “محمـد البوزيـدي” أخطـر المديريـة
بـأن سـائق “األزيـرا” مرتكـب الحـادث المـروري الـذي وقـع قبـل
يوميـن و راح ضحيتـه شـخصان ،وأصيـب خمسـة آخريـن مـن
العمالـة الوافـدة التابعيـن لشـركة الخدمـات العامـة ،قـد سـلّم
نفسـه لقسـم مـرور أبوسـليم ليتـم إحالتـه إلـى نيابـة المـرور مـن
حيـث االختصـاص.
وكانـت المديريـة قـد أعلنـت اليوميـن الماضييـن ،وقـوع حـادث
مـروع بالعاصمـة ،حيـث اصطـدم سـائق يقود مركبـة نوع “أزيرا”
عمـال النظافـة الوافديـن أثنـاء تأديتهـم بواجبهـم
بسـبعة مـن ّ
بالقـرب مـن النقليـة و الذ السـائق بالفـرار.

العثور على جثث مهاجرين
قرب الحدود مع السودان

أفـادت وكالـة األنبـاء الليبيـة بالعثـور علـى جثـث مهاجريـن غيـر
نظامييـن ماتـوا عطشـا ً ،جنـوب شـرقي البلاد ،قـرب الحـدود مـع
السـودان.
ورجّحت الوكالة أن يكون هؤالء المهاجرين من جنسية سودانية،
وتعطلـت الشـاحنة التـي تقلهـم ،مرجحـة أيضـا ً أن يكـون هنـاك
نسـاء وأطفـال ضمـن المهاجريـن ،حسـب مـا تـدل آثـار أقدامهـم
بعدمـا تركـوا الشـاحنة.
وأوضحـت أن عمليـات البحـث وتتبـع األثـر ما زالـت جارية لمعرفة
مـا إذا كان هنـاك بعـض الناجيـن ،الذيـن ربمـا ضلـوا طريقهـم
وسـط الصحـراء.
وسـبق وأن سـجل جهاز اإلسـعاف الليبي بالكفرة عديد الحوادث
المماثلـة ،التـي راح ضحيتهـا عشـرات األشـخاص فـي رحلات
الهجـرة غيـر النظاميـة أو التنقـل بيـن الحـدود.

لوغوس هوب
تفتتح أعمالها يف بنغازي بتقديم
ترانيم نصرانية باللغة الكورية
افتتحـت سـفينة “لوغـوس هـوب” التنصيريـة -والتـي تعـد
أضخـم معـرض عائـم للكتـاب بالعالـم -أعمالهـا فـي مدينـة
“بنغـازي” تحـت سـتار نشـر الثقافـة والتعـرف علـى اآلخـر.
وانطلقـت افتتاحيـة بترديـد ترانيـم مسـيحية باللغـة الكورية،
األمـر الـذي أثـار اسـتهجان عـدد مـن نشـطاء التواصـل
االجتماعـي.
كمـا تـداول المواطنـون صـور لعدد من كتب السـفينة والتي
تدعـو بشـكل مباشـر للنصرانيـة واالنحلال األخالقـي ،كمـا
خصـص القائمـون عليهـا عـددا ً كبيـرا ً مـن الكتـب لألطفـال.
ويجـوب معـرض الكتـاب العائـم موانـئ العالـم وذلـك تحـت
إشـراف منظمـة ( )OMالتـي تعمـل فـي مجـال التنصيـر و
التبشـير لنشـر الديانـة المسـيحية ،و يظهـر ذلـك مـن قيمهـا
المعلـن عنهـا.
و أهدافهـا و رؤيتهـا ُ

إدارة املهام الخاصة:
قفل  40مخبزاً يف مصراتة

أكـدت إدارة المهـام الخاصـة السـبت ،قفـل  40مخبـزا ً وضبـط 70
عامال ً في مدينة مصراتة؛ لعدم توافر المواصفات واالشـتراطات
المطلوبة.
وقالـت اإلدارة فـي بيـان لهـا إن العمـال جـرى ضبطهـم لعـدم
امتالكهم شهادات صحية ،فضال ً عن استخدامهم مواد محظورة
فـي صناعـة الخبـز والمعجنـاتُ ،مشـ ّددة علـى مواصلـة دعـم إدارة
المهـام لعمـل جهـاز الحـرس البلـدي فـي حملتـه التـي تسـتهدف
جميـع المخابـز.
وتأتي هذه الحمالت في إطار حملة جهاز الحرس البلدي لضبط
مـادة برومـات البوتاسـيوم المسـرطنة التـي تُسـتخدم فـي إنتـاج
الخبـز ،وذلـك بعـد الجـدل بيـن الجهـات المسـؤولة حـول وجـود
هـذه المـادة مـن عدمـه ،والتـي حظـرت وزارة االقتصـاد والتجـارة
اسـتخدامها منـذ العـام الماضـي .2021
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رياضة

األخضــــــر ُيعزّز صفوفه
بصفقات محلية وإفريقية
قبل املوسم الجديد
تعاق ــدت إدارة ن ــادي األخض ــر لك ــرة الق ــدم م ــع الثنائي ســـالم المســـاتي وعامر
التاورغ ــي القادمي ــن م ــن ن ــادي النص ــر ،إل ــى جان ــب عب ــدهللا جديـــدو قادمـــا ً من
أبوس ــليم ،والع ــب الوس ــط محم ــد الكيس ــتا م ــن األولمبي.

قرعة سهلة لألندية الليبية
املسابقات اإلفريقية
أوقعـت قرعـة األدوار التمهيدية لبطولة (دوري
أبطـال أفريقيـا) فـي نسـختها المقبلـة 2022-
“ 2023االتحـاد” فـى مواجهـة “بطـل بورندى”،
و “األهلـي طرابلـس” فـي مواجهـة “كمكـم
مـن زنجبـار” ،و “األخضـر” فـي مواجهـة “أهلى
الخرطـوم” ،و أعفـت “النصـر” فـى التمهيـدى.
و يواجـه “االتحـاد” فـي حالـة تأهله للدور التالي
الفريـق المتأهـل من مباراة “الكيت التشـادي”
و “الزمالـك المصـري” ،فيمـا يلتقـي فريـق
“األهلـي طرابلـس” فـي حالـة تأهلـه المتأهـل
مـن مبـاراة “المريـخ السـوداني” و “سـوالر
الجيبوتـي” فـي دور الــ(.)32
و أوقعـت قرعـة بطولـة (الكونفدراليـة
اإلفريقيـة) فريـق “األخضـر” فـي مواجهة فريق
“أهلـي الخرطـوم” السـوداني ،ضمـن الـدور
التمهيـدي األول  ،بينمـا أعفـت القرعـة فريـق
“النصـر” مـن خـوض مباراتـي الـدور التمهيـدي
وسـيلتقى فـي الـدور الثانـي الفريـق المتأهـل
مـن مبـاراة “كيغالـي الروانـدي” و “واس اس
الجيبوتـى”.
ومـن المقـرر أن تقـام مباريـات الـدور ()64
لمرحلـة الذهـاب خلال إحـدى أيـام (– 10 – 9
 )11سـبتمبر ،بينمـا سـتقام مباريـات اإليـاب
خلال أيـام ( )18 – 17 – 16سـبتمبر ،فيمـا
سـتقام مباريـات الذهـاب ضمـن الـدور ()32
خلال أيـام ( )9 – 8 – 7أكتوبـر ،بينمـا سـتقام
مباريـات اإليـاب خلال أيـام ()16 – 15 – 14
أكتوبـر.

كم ــا تعاق ــدت إدارة الن ــادي مع المحترفين بهاء الس ــامي ،قادما ً من نادي النجم
الس ــاحلي والعب الوس ــط المحترف النيجيري إيس ــيان قادما ً من النصر.
وجـ ـ ّددت إدارة ن ــادي األخض ــر عق ــود الالعبي ــن حس ــين عبـــاس وجمـــال ســـلطان
ويون ــس حجازي ووجدي س ــعيد وميدي البرعصي وصهيب بن ســـليمان وأنس
منق ــاُ .يذك ــر أن قرعة بطولة الكونفدرالية اإلفريقية في نســـختها المقبلة - 2022
 ،2023والمقـ ـ ّرر أن تبدأ في س ــبتمبر المقبل ،أوقع ــت فريق األخضر في مواجهة
أهل ــي الخرطوم الس ــوداني ،ضمن ال ــدور التمهيدي األول.

القنصلية الليبية بإسطنبول:
حالة التائب مستقرة
وال تدعو للقلق
طمأنت القنصلية العامة الليبية
بإسطنبول الجمهور الرياضي الليبي
والعربي ،بأن الوضع الصحي لالعب
طارق التائب مستقر وال يدعو للقلق.
وقالت القنصلية في بيان لها إنها
تابعت ما تم تداوله من أخبار عن
حالة التائب الصحية ،وأن القنصل
العام صالح الدين الكاسح قام رفقة
عدد من موظفي السفارة الليبية
والقنصلية العامة بزيارة لالعب
لالطمئنان على وضعه الصحي،
مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية
األولية أظهرت بأن وضع طارق
الصحي مستقر وال يدعو للقلق ،وأنها
على متابعة مستمرة لحالته وتواصل
دائم مع الطاقم الطبي.

وكانت مواقع التواصل االجتماعي
قد ضجت خالل الساعات القليلة
الماضية بنبأ وفاة طارق التائب بعد
تعرضه لوعكة صحية خطيرة ألمت
به ونقل على إثرها إلى المستشفى
لتلقي العالج الالزم.
وقال نشطاء رياضيون إن التائب
تعرض صباح اليوم الخميس لجلطة
دماغية حادة نقل على إثرها إلحدى
المستشفيات في تركيا لتلقي
العالج ،حيث انهالت دعوات الشفاء
عليه خالل تغريدات على مواقع
التواصل االجتماعي ،قبل أن يتم
تداول صور لالعب في بيته بعد
خروجه من المستشفى وقد بدا في
حالة صحية جيدة.

اختيار كوادر ليبية ضمن لجان االتحاد العربي للكرة الطائرة
أعلنت اللجنة األولمبية الليبية اختيار
عدد من الكوادر الليبية في لجان االتحاد
العربي للكرة الطائرة ،خالل اجتماع
المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للكرة
الطائرة الذي عقد في الكويت مؤخرا ً.
وبحسب اللجنة فقد تم اختيار عبد الوهاب
زوبي في لجنة التدريب باالتحاد واختيار

خيري علي دوه في اللجنة الفنية ،وكذلك
اختيار بدر عمر الشريف عضو مجلس
اإلدارة باللجنة األولمبية الليبية في لجنة
الكرة الطائرة الشاطئية ،باإلضافة إلى
اختيار عواطف أبوشويشة سعد رئيسة
االتحاد الليبي الرياضي النسائي في لجنة
تطوير النشاط النسائي باالتحاد العربي

للكرة الطائرة .ويعد االتحاد العربي للكرة
الطائرة هو المؤسسة الرسمية التي
تشرف على االتحادات العربية للكرة
الطائرة ،وترعى العديد من المباريات
الودية والرسمية بين األقطار األعضاء،
واألندية التابعة التحادات الدول األعضاء
وتتكون من  18دولة عربية.
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دين وفتاوى

دار اإلفتاء :نصرة فلسطني
واجب على األمة اإلسالمية
قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار
يتابع ببالغ األسى والحزن،
اإلفتاءِ الليبية “إنّه
ُ
يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزةَ،
ما
ُ
قوات
ِ
وعدوان وحشي ،من
قصف همجي،
ٍ
من
ٍ
عشرات القتلى
ِ
االحتالل الغاصب؛ مما خلف
ِ
ومئات الجرحَى”.
ِ
وأضاف المجلس في بيان له األحد  7أغسطس،
“أنّه يتابع بغضب و إنكار ما يتعرض له المسجد
األقصى المبارك من اقتحام وتدنيس على أيدي
اليهود المحتلين ،بمشاركة جنود االحتالل وتحت
حمايتهم”.
وأكد البيان أن “نصرة المظلومين في القدس
وغزة ،وعموم مناطق فلسطين واجب على األمة
ن من
ن،
اإلسالمية،
حكاما ومحكومي َ
بكل ما أمك َ
ً
ّ
والمال والدعاءِ،
بالنفس
اإلعانة
من
النصرة،
أنواع
ِ
ن له مِن ظلم وعدوان  ،وهذا
ودفع َما يتعرضو َ
ِ
الواجب ال يسعهم تركه ،وال يجو ُز لهم التغافل
عنه”.
ن المعت َدى عليهم
وب ّين أنّه “مِن حق الفلسطينيي َ
ن ،وأن
المعتدي
ن
َ
ومن واجبهم أن يردوا عدوا َ
أنفسهم وأهليهم وأرضهم وبيوت ِهم،
ِ
يدافعوا عن
ُ
في وج ِه َمن يري ُد إخراجَهم منها”.
ن “ما
أ
اإلفتاء،
وتابع بيان مجلس البحث بدار
ّ
يتعرض له المسجد األقصى في هذا اليوم من
عبث و اعتداء و تدنيس من اليهود المحتلين أمر
شنيع لم يسبق أن حدث مثله ،وهذا مما يوجب
على األمة اإلسالمية كلها أن تهب لمنعه و إنكاره
و فضحه”.
عاتق الدعاة و العلماء ،و
وأوضح أنه “يقع على
ِ
الكُتّاب و المدونين ،وكل مقدم في قومه؛ واجب
عظيم ،مِن بيان الحق ،وتذكير الناس به ،وحثهم
على أدائه”.
دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار
اإلفتاء من عامة المسلمين بأن يخرجوا إلى
أصوات إنكارِهم
الميادين“ ،ل ُيسمِعوا الدنيا
َ
الواقع على إخوانهم ،في القدس وغزة،
للظلم
ِ
وما يتعرض له المسجد األقصى من انتهاكات
من أش ّد الناس عداو ًة للذين آمنوا؛ كما قال هللا
عز وجل في كتابه”.
كما دعا المجلس في بيانه بـ “النصر للمظلومين
في غزة ،وأن يثبت هللا أقدام المجاهدين وينزل
ويحفظهم مِن بين أيديهم ومِن
عليهم نصره،
َ
خلفِهم ،وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم
ومن تحتهم”.
ويشهد قطاع غزة تصاع ًدا لعدوان قوات االحتالل
اإلسرائيلي لليوم الثالث على التوالي ،ما خلّف
عشرات الشهداء و الجرحى ،بينهم نساء و أطفال.

فتــاوي
ـنيغل
ـول هديـ ِة َم َمـن
ـب
مـا
مـاححككـمـم َقب ِ
يغل ُ
ـب ُ
أكل
أو
ـرام،
ح
ال
ـه
ل
ما
ـى
ل
ِـه؟
أكل طعام ِ
علعـى مالـه الحـرام ،أو ِ
ـن األقـارب.
ـنـااألبأنقـه م
علم
ـارب.
ِـه؟ م
طعامبأنـه
علمـا
الجواب:

الموظفيـن أخـذ مرتبـات ،دون
القيـام باألعمـال المنوطـة بهـم؟
الجواب:

الحمـد للـه ،والصلاة والسلام علـى
الحمـد للـه ،والصلاة والسلام علـى
رسـول هللا ،وعلـى آلـه وصحبـه ومـن
رسـول هللا ،وعلـى آلـه وصحبـه ومـن
وااله.
وااله.
أما بعد:
أما بعد:
فاألصـل أن المرتبـات المدفوعـة مـن
ـرم
فمـن كان مالـه كلّـه
حرامـا ،تح ُ
ً
معاملتُـه ،و َقبـول هديتـه ،وأكل مال ِه؛ قبل الدولة هي نظير عمل ،فالعامل
ُ
لقـول النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم :أو الموظـف الـذي ال يـؤدي عملـه ،ال
ـحت ّإل يحـل لـه أخـذ مرتبـه؛ وهـو مـن أكل
ـت مِـن س ٍ
(ال يَربُـو لحـ ٌم نب َ
ـت النـار أولَى بـهِ) [الترمذي ،]614:المـال بالباطـل ،وهللا تعالـى يقـول:
كان ِ
ُ
آمنُـوا َل تَأْكُلُـوا أ َ ْم َوالَكُم
ولِمـا فـي معاملتـه مِـن إقـرارِ الحـرام( ،يَـا أ َ ُّي َهـا الَّ ِذيـ َ
ن َ
ـل) [النسـاء ،]29:وعلـى
وال ّرضـا بـه ،وتفويتـه علـى أصحابـه بَ ْينَكُـم بِا ْلبَاطِ ِ
ـداول األيـدي عليـه ،وكل كل من أخذ شـيئًا من هذه المرتبات
بتنقلـه ،وت
ِ
ذلـك مـن التعـاون علـى اإلثـم؛ وهللا بغيـر عمـل أن يتـوب إلـى هللا تعالى،
تعالـى يقـول( :وال تعاونـوا علـى اإلثـم ويـرد مـا أخـذه إلـى خزانـة الدولـة؛ قال
صلـى هللا عليـه وسـلم( :علـى الي ِد ما
والعـدوان) [المائـدة.]2:
أخـذت حَتـى تؤ ِّديـه) [أحمـد.]20086:
أمـا َمـن كان مالـه مختلطـا؛ منـه مـا
هـو حلال ،ومنـه مـا هـو حـرام ،فـإن وعليهـم أن يتقـوا هللا تعالـى،
كان الغالـب منـه هـو الحلال جـازت ويحـذروا عقابـه؛ قـال صلى هللا عليه
هللا ال يأخـ ُذ أحـدٌ منكـم
معاملتـه ،وإن كان الغالـب عليـه وسـلم( :و ِ
هللا يحملُـه
لقـي
إال
ِّـه
ق
هـو الحـرام جـازت معاملتـه مـع شـيئًا بغيـرِ ح
َ َ
الكراهـة ،وال تحـرم؛ قـال الدسـوقي
يوم القيامة) [البخاري ،]6979 :وقال
َ
ن هـذا
رحمـه هللا“ :اعلَ ْـم أ َّ
ن َمـن أكثـ ُر صلـى هللا عليـه وسـلم( :وإ ّ
خضـرة ٌ حلـوة … وإنه َمن يأخذه
لال وأقلُّـه حـرام :المعتمـد المـال ِ
مالِـه ح ٌ
يشـبع،
جـوا ُز معاملتِـه ومداينتـه واأل ْكل مِـن بغيـرِ حقّـه كالـذي يـأكل وال
ُ
مالـه ،كمـا قـال ابـ ُ
ن القاسـم ،خالفًـا ويكـون شـهيدا عليـه يـوم القيامـة)
ألصبـغ ،القائـل بِحُرمـة ذلـكَّ ،
وأمـا [البخـاري ،]1465 :وقـال صلـى هللا
َمـن أكثـ ُر مالِـه حـرام ،والقَليـل منـه عليـه وسـلم( :إن رجـاال يتخ َّوضـون
حلال ،فمذه ُ
ـب ابـن القاسـم :كراهـ ُة فـي مـال هللا بغيـر حـق ،فلهـم النـار
معاملتِـه ومداينتِـه واأل ْك ِ
ل مـن مالـه ،يـوم القيامـة) [البخـاري،]3746:
م
ر
ـ
ح
الم
ـغ
ب
المعتمـد ،خالفًـا ألص
وهـو
ِّ
َ
فعلـى هـؤالء الموظفيـن أن يتقـوا
كل مالِـه
ً
لذلـكَّ ،
وأمـا َمـن كان ُّ
حرامـا ،هللا ،وأن يباشـروا أعمالهـم المنوطـة
وهـو المـراد بِمسـتغرق الذ َّّمـة ،فهـذا بهـم ،وعلـى المسـؤولين أن ال
تمنَـع معاملتُـه ومداينتُـه ،و ُيمنـع من يتسـاهلوا مـع الموظفين المتهاونين
ال َّتصـ ُّرف المالـي وغيـره” [الحاشـية فـي مباشـرة أعمالهـم ،وأن يطبقـوا
علـى الشـرح الكبيـر ،]277/3:وهللا عليهـم اللوائـح والقوانيـن اإلداريـة،
أعلـم.
وإال كانـوا شـركاء لهـم فـي أكل المـال
بالباطـل ،والتخـوض فـي مـال هللا
أنـا مديـر إلحـدى مؤسسـات بغير حق قال صلى هللا عليه وسلم:
الدولـة ،ولـديَّ بعـض الموظفيـن (أال فكلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن
المتغيبيـن عـن العمـل لفتـرات رعيتـه) [البخـاري ،2416 :مسـلم:
طويلـة ،فهـل يحـق لهـؤالء  ،]4751وهللا أعلـم.
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مقاالت وآراء

متى ينهض مارد الناس؟

الكاتب | عبد هللا الكبير

النـواب والدولـة ،فضلا عـن الموقـف الدولـي الداعـم إلجـراء
االنتخابـات ،والمطالبـات الدوليةبالكـف عن المماطلة ،بتمديد
المراحـل االنتقاليـة عبـر تشـكيل الحكومـات المتعاقبـة.
التعتيـم غيـر العـادي حـول المفاوضـات بيـن األطـراف الليبية،
خلـف األبـواب المغلقـة فـي أروقـة القصـر الرئاسـي والمقـرات
الحكوميـة فـي أنقـرة ،يؤكـد أن األمـر يتعلـق بحكومـة جديـدة
مـع التمديـد لـكل األجسـام الحاليـة ،فالـكل يـدرك أن رد فعـل
الـرأي العـام سـيكون عنيفـا ،وتـوارد األنبـاء المؤكـدة عـن توجـه
األطـراف الليبيـة نحـو تشـكيل حكومـة جديـدة ،سـيكون بمثابة
صـب المزيـد مـن الزيـت علـى نـار الرفـض الشـعبي للتمديـد،
وسـوف تنفـخ فـي رمـاد المظاهـرات لتلتهـب الشـوارع
والمياديـن مـن جديـد .وهـذا الموقـف ليـس بالضـرورة تمسـكا
بحكومـة الوحـدة ،وإنمـا الرفـض الصارم للتمديد ،لذلك تطوق
المفاوضـات بأسـوار عاليـة مـن السـرية ،حتـى تجهـز الطبخـة
ويتم اإلعداد لحملة تسويقية لها ،كما أن عقيلة صالح يخشى
بشـكل خـاص غضـب ماتبقـى مـن أنصـار ،بحـت حناجرهـم
خلال المرحلـة الماضيـة صراخـا ضـد مـا وصفـوه بالمسـتعمر
التركي ،وإني ألشـعر بالشـفقة واألسـى على المغفلين الذين
ملئـوا برقـة ضجيجـا ،تنديـدا ورفضـا السـتعانة حكومـة الوفـاق
السـابقة بتركيـا ،وأقامـوا المهرجانـات لإلعلان عـن رفـض
دفـع الميـري ،وحـرق أعلام الجمهوريـة التركيـة ،وهاهـم اليـوم
يكتشـفون أنهـم كانـوا مجـرد لعبـة يلهـو بهـا الحـذاق.
اليـدرك النـاس وهـم فـي قمقـم الغيبوبـة أو اليـأس حجـم
قوتهـم إذا انتفضـوا واجتاحـوا المياديـن؟ ليصبحـوا مـاردا
القبـل ألحـد بمواجهتـه ،وحجـم الرعـب الـذي سـيقذفونه فـي
قلـوب لصـوص الوطـن؟ وكيـف يحطمـون كل المؤامـرات
والصفقـات؟ مجبريـن الجميـع علـى الرضـوخ صاغريـن
اسـتجابة لـكل مطالبهـم.

إذا كانـت النوايـا بالفعـل هـي إزالـة كافـة العقبـات مـن طريـق
االنتخابـات ،والتوجـه نحـو تنفيذهـا ،اسـتجابة لمطلـب شـعبي
لـم يتوقـف المتظاهـرون عـن المجاهـرة بـه ،عبـر كل الوسـائل
السـلمية المتاحـة ،ثـم تصاعـد الغضـب نحـو ذروتـه ،بإضـرام
النيـران فـي مقـر مجلـس النـواب بطبـرق ،فـي رسـالة تؤكـد أن
التصعيـد وارد إذا اسـتمرت كيانـات األمـر الواقـع فـي تجاهلهـا
لمطالـب الشـعب .فـإذا كانـت المزاعم والتصريحـات والبيانات
الرسمية ،تؤكد على الرغبة في إحداث هذه النقلة السياسية،
فليـس ثمـة ضـرورة لتوجـه قـادة البلاد إلـى تركيـا ،ولكـن النيـة
الحقيقيـة المبيتـة ،هـي مواصلـة البحـث عـن صفقـات جديـدة،
تعيـد تدويـر النفايـات التـي يطالـب الشـعب بالتخلـص منهـا،
أو كمـا قالـت المستشـارة األمميـة السـابقة .اسـتمرار األقليـة
المتسـلطة فـي ممارسـة لعبـة الكراسـي الموسـيقية.
ومـن هـذه النيـة المضمـرة ذهـب رئيس البرلمان عقيلة صالح
إلـى تركيـا ،فـي زيـارة تأجلـت طويلا بسـبب تـردد عقيلـة فـي
االنفتـاح علـى تركيـا ،ألن الظـروف لـم تكـن مواتية ،إذ لم تطبع
العالقـات بعـد بيـن تركيـا مـن جهـة واإلمـارات والسـعودية
مـن جهـة ثانيـة ،وحيـن عـادت العالقـات بينهـم إلـى طبيعتهـا،
كان عقيلـة فـي أضعـف حاالتـه بعـد فشـل تمكينـه للحكومـة
الجديـدة ،وتنامـي الغضـب الشـعبي ضـد مجلـس النـواب فـي
مناطـق نفـوذه االجتماعـي ،إلـى حـد اقتحامـه واضـرام النيـران
فيـه ،لذلـك ليـس فـي حـوزة عقيلـة صالـح سـوى ورقـة واحـدة
يسـاوم بهـا أنقـرة ،وهـي مصادقـة مجلـس النـواب علـى
مذكرتـي التفاهـم المبرمـة بيـن تركيـا والمجلـس الرئاسـي
السـابق ،مقابـل مسـاعدة تركيـا بنفوذهـا فـي الغـرب الليبـي
علـى مسـاعدته فـي تمكيـن حكومـة باشـاغا.
التحـق نائـب رئيـس المجلـس الرئاسـي عبـدهللا الالفـي،
ثـم رئيـس المجلـس األعلـى للدولـة خالـد المشـري بعقيلـة،
وتـواردت األنبـاء عـن مشـاورات ترعاهـا السـلطات التركيـة
لتشـكيل حكومـة ثالثـة ،تنهـي النـزاع بيـن حكومتـي الدبيبـة (المقاالت المنشـورة التعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن
رأي كاتبها)
وباشـاغا.
تمديـد عقيلـة صالـح أيـام زيارتـه تشـي بفشـله فـي اقنـاع
السـلطات التركيـة بقبـول حكومـة باشـاغا ،والشـروع فـي
مفاوضـات الحكومـة الثالثـة ،أو لعلـه ينتظـر الموقـف الرسـمي
فـي طرابلـس الـذي سـيعود بـه المشـري ،ولكـن تركيـا تعـرف
حجـم االعتـراض الشـعبي علـى أي محاولـة للتمديـد لمجلسـي
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