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سياسة
يطالبون ــه بدخ ــول العاصم ــة إلنقاذها مؤكدا ً أنه لـــن يتخلى عن
ش ــرعيته الت ــي منحها ل ــه مجلس الن ــواب”.
و ق ــال باش ــاغا ‘أخرن ــا دخولن ــا للعاصم ــة حقنا ً للدمـــاء لكن في
ذات الوقـــت علين ــا أن ن ــوازن و ن ــرى مصلحـــة 7مليـــون ليبـــي”
مش ــي ًرا إل ــى أن من يعارض دخ ــول العاصمة اليتجـــاوزون 200
نفر أو أقل.

باشاغا يهدد مجدداً
باقتحام العاصمة

و وص ــف باش ــاغا المش ــهد الليبي بأنه س ــفينة تعـــوم في البحر
مه ــددة بالغ ــرق و ربانه ــا وازن الوض ــع وقـــرر أن يلقـــي ببعض
األش ــخاص والبضائ ــع ف ــي البحر م ــن أجل إنقـــاذ اآلخرين.
و ح ــذر باش ــاغا المعارضي ــن لدخ ــول حكومتـــه العاصمـــة بأنهم
س ــيقتلون كمجرمين وس ــيجلبون الع ــار ألهاليهم ولـــن يموتوا
كش ــهداء ألنه ــم عارض ــوا مصلحة الش ــعب الليبي.

جـــدد رئيـــس الحكوم ــة الموازية “فتحي باش ــاغا” خ ــال لقائه ومن ــذ تكلي ــف مجل ــس الن ــواب فتح ــي باشـــاغا باســـتالم مهام
بعـــدد مـــن حكماء وأعي ــان المنطق ــة الغربي ــة تهديداته بدخول الحكوم ــة يس ــعى األخير للس ــيطرة على العاصمة وبـــدأ مهامه
العاصمـــة طرابلس بالقوة.
منه ــا ليفش ــل عقب محاولتين م ــن دخولها ليعلن عـــن اختياره
وخصوص ــا س ــكان العاصم ــة مدين ــة س ــرت مكانا ً النطالق أعم ــال حكومته
و قـــال باش ــاغا “إن الليبيي ــن
ً

املشري يلتقي
أردوغان وآكــار
يف أنقـــــــــرة
التقـــى رئيـــس المجل ــس األعل ــى للدول ــة
خالـــد المشـــريالرئيس الترك ــي رجب طيب
أردوغـــان ،بالعاصم ــة التركي ــة أنق ــرة ي ــوم
األربعـــاء  17أغس ــطس .2022
وبحـــث الجانبان العالقات الثنائية والقضايا
ذات االهتمـــام المش ــترك بي ــن البلدي ــن،
وآخـــر مســـتجدات األوض ــاع السياس ــية في
ليبيا .
وجـــ ّدد الرئيـــس التركي خ ــال اللق ــاء تأكيد
دعـــم بالده الكامل لوحدة ليبيا واس ــتقرارها
والوصول النتخابات على أس ــاس دستوري
وقوانين توافقية ،بحس ــب ما نقل المكتب
اإلعالمي بالمجل ــس األعلى للدولة.
وخـــال زيارت ــه إل ــى أنقرة ،التقى المش ــري
أيضـــا وزيـــر الدف ــاع الترك ــي “خلوص ــي
آكار” وبحـــث مع ــه س ــبل المحافظ ــة على
االســـتقرار ف ــي ليبي ــا والجه ــود المبذول ــة
لتوحيـــد المؤسس ــة العس ــكرية الليبي ــة،

بحضور عض ــوي المجلس “حم ــاد بريكاو” تحدث ــت ع ــن تح ــركات يجريهـــا المشـــري
و “ن ــور الدي ــن س ــلطان” والقائـــم بأعم ــال ف ــي القاهرة عبر محادثات غيـــر معلنة بينه
الس ــفارة الليبي ــة ف ــي تركي ــا “عب ــدهللا وبي ــن رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح.
ش ــعبان”.
ووفقـ ـا ً لدبلوماس ــي مصـــري مقـــ ّرب مـــن
كم ــا تن ــاول اللق ــاء أوج ــه دع ــم تركي ــا لبن ــاء اللجن ــة الوطني ــة المعنيـــة بالملـــف الليبي،
جي ــش ليب ــي موح ــد؛ وذل ــك بالتدري ــب ف ــإن رئي ــس جه ــاز االســـتخبارات العامـــة
لقاء مـــع صالـــح ،ومن
وتقدي ــم االستش ــارات متى م ــا طلب منها ،عب ــاس كام ــل عق ــد ً
المقـ ـ ّرر أن يلتق ــي المشـــري بشـــكل
بحس ــب إع ــام مجل ــس الدول ــة.
منفص ــل .
وف ــي لق ــاء آخ ــر ،بح ــث المش ــري م ــع وزير
الخارجي ــة الترك ــي مول ــود تش ــاووش أوغلو وأك ــد المص ــدر أن القاهـــرة تلقت إشـــارات
آخ ــر التط ــورات ف ــي ليبي ــا وف ــي مقدمته ــا إيجابي ــة م ــن الطرفيـــن قبل تقديـــم الدعوة
إليهم ــا للق ــدوم للقاهـــرة بشـــأن التجـــاوب
العملي ــة االنتخابي ــة.
م ــع المقترح ــات الراميـــة لحلحلـــة األزمـــة
وق ــال تش ــاووش أوغلو إن بالده س ــتواصل
السياس ــية ،منعـ ـا ً ألي تصعيـــد عســـكري
تقدي ــم دعمه ــا الق ــوي لألش ــقاء ف ــي ليبيا،
جدي ــد بي ــن األط ــراف المتنازعـــة علـــى
كم ــا فعل ــت س ــابقا ً ،وس ــتطور التع ــاون
الس ــلطة التنفيذية ،في إشـــارة إلى حكومة
بينهم ــا ف ــي كاف ــة المجاالت.
الوح ــدة الوطني ــة والحكومـــة الموازيـــة التي
وكان ــت مص ــادر دبلوماس ــية مصري ــة يترأس ــها فتح ــي باشـــاغا.
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سياسة

السني :ليبيا تستحق
مبعوثا أمميا أفضل
وأكثر تأهيال

أن “جمي ــع أصح ــاب المصلح ــة الليبيي ــن الرئيســـيين يجـــب أن
يضع ــوا مصلح ــة ليبي ــا أوالً ،وأن يحل ــوا األزمة التي طـــال أمدها
لتحري ــك الب ــاد نح ــو االنتخابات”.
كم ــا دعا من وصفهم بالش ــركاء الدوليين الرئيســـيين إلى “دعم
وس ــاطة األم ــم المتحدة القوي ــة لحل المأزق التنفيـــذي ،وتمهيد
الطري ــق لالنتخاب ــات الوطنية ف ــي أقرب وقت ممكـــن ،وضمان
االس ــتخدام العادل والش ــفاف للموارد الوطنية”.

ُيذك ــر أن المبع ــوث اإليطال ــي أكد خ ــال لقائه مع منـــدوب ليبيا
ل ــدى األم ــم المتح ــدة “الطاهر الس ــني” علـــى الضـــرورة الملحة
قـــال منـــدوب ليبي ــا ل ــدى األم ــم المتح ــدة “الطاه ــر الس ــني” إن لتعيي ــن مبعوث أممي جديد لتس ــريع المســـار نحـــو االنتخابات
هنـــاك صعوب ــة في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا؛ بس ــبب وجود باعتباره ــا الح ــل الوحيد للم ــأزق الحالي.
مشـــاكل تح ــول دون الوص ــول إل ــى تواف ــق داخل مجل ــس األمن.
وأضـــاف الس ــني ف ــي كلمت ــه خالل جلس ــة مجلس األم ــن يوم 15
أغســـطس  ،2022أن ليبي ــا اعترض ــت عل ــى ترش ــيح الس ــنغالي
“عبـــدهللا بيتال ــي” لمنص ــب المبع ــوث األمم ــي ليس لش ــخصه؛
ألنهـــا ليبيـــا وبع ــد  9مبعوثي ــن تس ــتحق ش ــخصية أفض ــل وأكث ــر
تأهيـــاً ،وفـــق تعبيره.

ودعـــا الســـني إل ــى التف ــاوض العمي ــق والج ــدي م ــع الليبيي ــن
بخصـــوص المبع ــوث األمم ــي الجدي ــد؛ لضم ــان أن يك ــون العمل
مـــع الوســـيط األمم ــي ناجحـ ـا ً.
كمـــا شـــ ّدد على أن ليبي ــا تحتاج إلى توافق دول ــي؛ لكي يتم تنفيذ
الحـــل المتفق علي ــه من الوصول لالنتخابات البرلمانية والرئاس ــية
وإنهـــاء الجـــدال حول الش ــرعية ،مؤكدا ً أن التدخ ــات الخارجية في
الشـــأن الليب ــي من ــذ س ــنة  2011وتراكمه ــا صعب ــت إنش ــاء عملية
بقيادة ليبية.

املبعوث اإليطالي:
نــرفــض زعزعـــة
االستقرار يف ليبيا
أكـــد المبع ــوث الخ ــاص لوزي ــر الخارجي ــة اإليطال ــي إل ــى ليبيا
“نيكـــوال أورالندو” ضرورة التس ــوية ،ورف ــض األعمال األحادية
المزعزعة لالس ــتقرار ف ــي ليبيا.
جـــاء ذلـــك خالل اتص ــال هاتفي جم ــع “أورالندو” مع مس ــاعد
وزير الخارجية القطري للش ــؤون اإلقليمية “محمد الخليفي”
يوم الخميس  18أغس ــطس .2022
و اتفـــق الجانب ــان عل ــى “الحاج ــة الملحة للتغلب عل ــى المأزق
واالنقســـامات الحالي ــة ف ــي ليبي ــا؛ لتجن ــب ع ــدم االس ــتقرار
والحفـــاظ عل ــى الوحدة والس ــيادة” وف ــق ما نش ــره “أورالندو”
علـــى حس ــابه ف ــي “تويتر”.
و أشـــار “أورالن ــدو” إل ــى اتفاقه م ــع المس ــؤول القطري على

رئيـــس لجنـــة العـــدل
بمجلس النواب ُيهاجم
رئيــس املحكمــة العليـــا
اته ــم رئيس لجنة الع ــدل بمجلس الن ــواب “عبدالهادي الصغير”
رئي ــس المحكم ــة العلي ــا “محم ــد الحاف ــي” بمحاولـــة بقائـــه في
رئيس ــا للمحكم ــة العلي ــا رغ ــم وصولـــه إلى ســـن التقاعد
منصب ــه
ً
عق ــب رفض ــه ق ــرار مجل ــس الن ــواب بتعييـــن ( )45مستشـــا ًرا
بالمحكمـــة العليا.
و ق ــال “الصغي ــر” في تصريحات صحافية “إن الحافي كان يجب
علي ــه تطبي ــق القان ــون و التقاع ــد من منصبـــه ُ ،مبد ًيا اســـتغرابه
م ــن اته ــام رئيس المحكم ــة العليا لقضاة آخرين بالفســـاد”.
واعتب ــر “الصغير” اتهام “الحاف ــي” لبعض المعينين من مجلس
النواب بالفس ــاد مخالفًا للقانون ومس ــيئًا للقضاء الليبي ،مشـــيرا ً
إل ــى أن ــه ف ــي حالة وجود ش ــبهة فس ــاد علـــى أحـــد المعينين كان
علي ــه أن يحي ــل صاحبها إل ــى التفتي ــش القضائي ل ُيحقّـــق معه و
ُيحاكم.

و أش ــار عض ــو مجل ــس الن ــواب إل ــى أن هنـــاك رســـالة وصلـــت
للمجل ــس م ــن الحافي في ش ــهر مايو  ، 2021يطلـــب منهم فيها
تعيي ــن ( )39عض ــو محكم ــة ج ــد ًدا ؛ لوج ــود متقاعديـــن ومرضى
وغيره ــم ،وق ــد ت ــم االس ــتناد إلى رس ــالته فـــي قرارهم.

وتابع أن هناك رس ــالة أخرى من رئي ــس المجلس األعلى للقضاء
موجه ــة للبرلم ــان بض ــرورة إضافة ( )4أشـــخاص إلـــى القائمة ،ما
يؤك ــد أن إج ــراء جلس ــة مجلس الن ــواب األخيـــرة صحيحـــة قانون ًّيا
وقضائ ًّي ــا ،وفق قوله.
وكان رئي ــس المحكم ــة العلي ــا “محم ــد الحافـــي” قد اســـتنكر ما
ج ــاء عن رئاس ــة مجل ــس النواب في جلســـته األخيرة يـــوم اإلثنين
 15أغس ــطس  ،2022م ــن تعيي ــن ( )45مستشـــارا ً بالمحكمـــة
العلي ــا ،بينه ــم متقاع ــدون وم ــن عليه ش ــبهات فســـاد وآخرون ال
تتواف ــر لديه ــم الكف ــاءة ،مؤكـ ـ ًدا أن المحكمة لن تعتـــ ّد بهذا القرار
لمخالفت ــه القانون.
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اقتصاد

الفاو :اإلنتاج الزراعي
يف ليبيا مقيد

قالـــت منظم ــة األغذية والزراع ــة (الفاو) “إن اإلنت ــاج الزراعي في
ليبيـــا مقيـــد و إن حوال ــي  12%م ــن المس ــاحة اإلجمالي ــة البالغ ــة
 15.4مليـــون هكت ــار صالح ــة للزراع ــة وأن هن ــاك  470ألف هكتار
مـــن األراضـــي الصالحة للري ،إال أن حوال ــي  240ألف هكتار فقط
تـــروى حال ًّيا بس ــبب المخاوف من اس ــتنفاد المي ــاه الجوفية”.
و قالـــت المنظم ــة ف ــي تقريره ــا “إن البن ــك الدول ــي قـ ـ ّدر نم ــو
االقتصـــاد الليب ــي بأكث ــر م ــن  30%ف ــي  ، 2021بع ــد تس ــجيل
انكمـــاش س ــابقا ً  ،مدفو ًع ــا بتعزي ــز أس ــعار النف ــط العالمي ــة
واالســـتقرار السياس ــي”.

و أشـــار التقري ــر إل ــى أن ــه رغ ــم ارتف ــاع أس ــعار الخ ــام دول ًّي ــا التي
تعـــود بالنفـــع على االقتصاد الليب ــي ،إال أن االضطرابات في إنتاج
النفـــط والتوت ــرات األمنية تجع ــل توقعات النم ــو االقتصادي في
 2022غيـــر موثوقة.
و أضـــاف التقرير ب ــأن بين  2016و ،2020حصل ــت ليبيا على أكثر

م ــن  30%م ــن واردات القم ــح م ــن أوكرانيـــا و 20%مـــن روســـيا،
و م ــا يق ــرب م ــن  65%م ــن واردات ال ــذرة البالغـــة  650ألـــف طن
و 50%م ــن إجمال ــي واردات الش ــعير البالغـــة مليـــون طـــن جاءت
م ــن أوكراني ــا ،ما يجعل البالد عرضة النقطاع الشـــحنات بســـبب
الح ــرب الروس ــية األوكراني ــة ،مش ــي َرا إلى أن ليبيا تعتمد بشـــكل
كبي ــر عل ــى ال ــواردات الت ــي تص ــل إل ــى  90%لتغطيـــة متطلبـــات
اس ــتهالك الحب ــوب و معظمها من القمح لالســـتهالك البشـــري
و الش ــعير كعلف.
واس ــتطردت “وف ًق ــا الس ــتعراض االحتياجات اإلنســـانية في ليبيا
لع ــام  ،2022يق ــدر أن حوال ــي  0.8ملي ــون شـــخص ( 10%مـــن
الس ــكان) بحاج ــة إل ــى مس ــاعدات إنس ــانية ،بانخفـــاض عن 1.3
ملي ــون ف ــي الع ــام الس ــابق ،ويش ــمل ذلـــك  500ألـــف شـــخص
يحتاج ــون إل ــى مس ــاعدات غذائي ــة ،أي أقـــل بمقـــدار الثلـــث عما
كان علي ــه ف ــي .”2021

اعتب ــر رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفي ــل التركية “مرتضى كرانفيل”،
ليبي ــا أفض ــل نقط ــة انط ــاق لتركي ــا ألخ ــذ زم ــام المبـــادرة فـــي الخطـــط
والمش ــاريع الخاص ــة بالق ــارة اإلفريقي ــة التي بات ــت مركز جذب للمنافســـة
العالمية.
وأوض ــح كرانفي ــل ف ــي بي ــان ل ــه نش ــرته وكال ــة األناضـــول التركيـــة ،أنه من
الممك ــن لتركي ــا أن تعزز عالقاتها مع ليبيا أكثر من خـــال توقيع اتفاقيات
جدي ــدة ف ــي مجاالت السياس ــة واالقتص ــاد والتعليم والحيـــاة االجتماعية.
وأض ــاف أن المواق ــف الصحيحة التي س ــيتم اتخاذها في القـــارة اإلفريقية،
تلع ــب دورا ً حيويـ ـا ً في مس ــتقبل ليبيا وتركيا.
وشـ ـ ّدد كرانفي ــل ال ــذي يتول ــى رئاس ــة ف ــرع جمعي ــة الصناعييـــن ورجـــال
األعم ــال المس ــتقلين التركي ــة في ليبي ــا “موصياد” ،على أن العالم بأســـره
تقريبـ ـا ً س ــيتجه نحو الق ــارة اإلفريقية خ ــال المائة عام القادمـــة ،وأنه على
تركي ــا أن تطور إصالح ــات التجارة الخارجية بطريقة تتناســـب مع إفريقيا.

مجموعــة كرانفيــل الرتكية:
ليبيــا أفضــل نقطــة انطالق
للمشاريع يف إفريقيا

وأك ــد أن ليبي ــا تتمي ــز بموقعه ــا الجغراف ــي االس ــتراتيجي وتمتلـــك ثروات
ق ّيمة ،الفتا ً إلى أن اس ــتقرارها يس ــتحوذ على أهمية بالغة بالنســـبة لتركيا
والعالم اإلس ــامي والق ــارة اإلفريقية.
ووص ــل حج ــم التب ــادل التج ــاري القائم بي ــن تركي ــا ودول القـــارة اإلفريقية
إل ــى  28ملي ــار دوالر ،وف ــق كرانفي ــل الذي أش ــار إلى أنه مـــن الممكن رفع
ه ــذا الرق ــم إلى مســـتويات أعل ــى عبر إب ــرام اتفاقي ــات تجاريـــة جديدة مع
ليبيا .
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اقتصاد
أعلن ــت المؤسس ــة الوطني ــة للنف ــط ارتفـــاع إنتاجهـــا مـــن النفط
الخ ــام إل ــى ملي ــون و 211أل ــف برمي ــل يوم ًّيـــا ،خـــال األســـبوع
الفائت.
يأت ــي ذل ــك عق ــب تصريح ــات لرئيس مجلـــس إدارة المؤسســـة
الوطني ــة للنف ــط “فرح ــات ب ــن ق ــدارة” خـــال اجتمـــاع متابعـــة
تنفيذ الميزانية االس ــتثنائية للمؤسس ــة الوطنيـــة للنفط بحضور
رئي ــس حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة ،أعل ــن فيهـــا عـــن وجـــود خطة
عم ــل عل ــى المدى المتوس ــط تمتد من  3إلى  5ســـنوات ،تقدم
فيه ــا كل الش ــركات مش ــروعاتها به ــدف زيـــادة معـــدالت اإلنتاج
إل ــى  2ملي ــون برمي ــل يوم ًّيا بالق ــدرات المتاحـــة حتى اآلن.

مؤسســة النفط تعلـــن
تواصل ارتفــاع انتاجها

وكان “فرح ــات ب ــن ق ــدارة” ق ــد أكد ف ــي وقت ســـابق أن زيادة
مس ــتويات اإلنت ــاج ه ــو ه ــدف مجل ــس إدارة المؤسســـة منـــذ
اس ــتالم مه ــام عملها.

بن عيسى :وزارة الزراعة تسعى إلعادة
املشــاريع الخاصــة بالحبــوب املحســنة

الحديــــد والصلـــب تستأنـــف
العمــل بمصنــع درفلة القضبان
أعلنـــت المؤسس ــة الوطنية للنفط ارتف ــاع إنتاجها من النفط الخام
إلـــى مليون و 211ألف برميل يوم ًّيا ،خالل األس ــبوع الفائت.
يأتـــي ذلـــك عق ــب تصريح ــات لرئي ــس مجل ــس إدارة المؤسس ــة
الوطنيـــة للنف ــط “فرحات بن ق ــدارة” خالل اجتم ــاع متابعة تنفيذ
الميزانيـــة االس ــتثنائية للمؤسس ــة الوطني ــة للنف ــط بحضور رئيس
حكومـــة الوح ــدة الوطني ــة ،أعل ــن فيها ع ــن وجود خط ــة عمل على
المـــدى المتوس ــط تمت ــد م ــن  3إل ــى  5س ــنوات ،تق ــدم فيه ــا كل
الشـــركات مش ــروعاتها بهدف زيادة معدالت اإلنت ــاج إلى  2مليون
برميـــل يوم ًّي ــا بالق ــدرات المتاح ــة حتى اآلن.
وكان “فرح ــات ب ــن ق ــدارة” ق ــد أك ــد ف ــي وق ــت س ــابق أن زيادة
مســـتويات اإلنتاج هو هدف مجلس إدارة المؤسس ــة منذ اس ــتالم
مهـــام عملها.

ق ــال مدي ــر إدارة اإلع ــام والتوعي ــة ف ــي وزارة الزراعـــة فـــي
حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة الليبي ــة كامل بن عيســـى ،إن ليبيا
تس ــعى إل ــى إع ــادة المش ــاريع الخاص ــة بالحبوب المحســـنة
لتعزي ــز أمنه ــا الغذائ ــي ،وذل ــك بع ــد األزمـــة الغذائيـــة التـــي
لحق ــت بالعال ــم بس ــبب الح ــرب الروســـية علـــى أوكرانيـــا.
وأوض ــح كام ــل في تصريح ــات لـ”العربي الجديـــد” ،أن عودة
الب ــذور المحس ــنة للمش ــاريع الزراعية ومن ضمنها مشـــروع
“تس ــاواة “ الزراع ــي ،يس ــاهم في تأمين مخـــزون غذائي من
الحبوب للبالد ،حيث إن المش ــاريع الزراعية التابعة للحكومة
بعضهـــا متعثر واآلخ ــر متوقف عن العمل بســـبب عدم توفر
الموارد المالية لعدم وجود موازنة خالل الســـنوات الســـابقة.
وتعتمـــد ليبي ــا بش ــكل كبي ــر على ال ــواردات تصل إلـــى ،90%
لتغطيـــة متطلبات اس ــتهالك الحبوب ،معظمهـــا من القمح
لالس ــتهالك البش ــري والش ــعير كعلف ،والتغيرات في إنتاج
الحب ــوب المحل ــي له ــا تأثي ــر مح ــدود علـــى حجـــم متطلبـــات
االستيراد.

مواقيت الصالة في طرابلس هذا األسبوع
اليــــــوم
التاريخ

الفــجـر

الظــهـر

العـصـر

المغرب
العشــاء

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

05:05

05:06

05:07

05:08

05:09

01:50

05:11

08/22
13:14
16:49
19:49
21:14

08/23
13:13
16:48
19:47
21:12

08/24
13:13
16:48
19:46
21:11

08/25
13:13
16:47
19:45
21:09

08/26
13:12
16:47
19:44
21:08

08/27
21:31
64:61
34:91
21:07

08/28
13:12
16:45
19:41
21:05
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محليات

املحكـــــة العليــــــا
تعيــــــد تفعيـــــل
الدائــرة الدســتورية
قـــ ّررت الجمعية العمومي ــة للمحكمة العلي ــا و باإلجماع الخميس،
إعـــادة تفعيـــل الدائ ــرة الدس ــتورية للنظ ــر ف ــي الطع ــون والفصل
فيهـــا ،وذلـــك بع ــد تعطيلها منذ س ــنة 2016م.
و نـــص القـــرار ال ــذي ألق ــاه رئي ــس المحكم ــة العلي ــا المستش ــار
“محمـــد الحاف ــي” ،عل ــى أن المحكم ــة “تعاه ــد الليبيي ــن أنه ــا لن
تنحـــاز إلـــى أي ط ــرف م ــن األط ــراف وس ــتعلي ش ــأن الوط ــن و
المبـــادئ و القواع ــد الدس ــتورية المق ــررة”.
ُيذكـــر أن الدائ ــرة الدس ــتورية ه ــي الجه ــة المختص ــة بالفص ــل في
القضايـــا و الطع ــون ذات الجان ــب الدس ــتوري و القانون ــي.
كمـــا أنهـــا تخت ــص بالفص ــل ف ــي الخالف ــات ح ــول القواني ــن و
التشـــريعات و الق ــرارات الت ــي تص ــدر ع ــن الس ــلطتين التنفيذي ــة
و التشـــريعية ،والفص ــل ف ــي الطع ــون ف ــي اإلع ــان الدس ــتوري،
حســـب قانـــون إنش ــائها

سبها الطبي يعلن وفاة طفل
وإصابة اثنني آخرين جراء
انفجار قذيفة
أعلـــن مرك ــز س ــبها الطب ــي الجمعة ع ــن وفاة طف ــل وإصابة
اثنيـــن آخري ــن ج ــراء انفجار قذيف ــة عليهم.
وقـــال المرك ــز عبر صفحته بموقع “فيس ــبوك” “ ،إن قس ــم
الحـــوادث اس ــتقبل األطف ــال الثالث ــة ،وهم من عائل ــة واحدة،
وبهـــم جـــروح خطيرة ج ــراء االنفجار”.
وأشـــار المرك ــز إل ــى أن الطف ــل المتوف ــى ف ــارق الحي ــاة لدى
وصولـــه المرك ــز ج ــراء إصابت ــه البالغة.
من جهتها ذكرت المتحدثة باس ــم المركز “حليمة الماهري”
فـــي تصري ــح صحف ــي “إن المرك ــز اس ــتقبل ثالث ــة أطف ــال
مصابيـــن إث ــر س ــقوط القذيف ــة أثن ــاء لعبه ــم داخ ــل من ــزل
بمنطقـــة س ــكرة”  ،مش ــيرة إل ــى وف ــاة طف ــل وإصاب ــة طفل
بالكتـــف وآخ ــر بالوجه.

وفــاة  5أطفــال مــن عائلــة واحدة
نتيجة تســممهم بمبيد حشري
توف ــي  5أطف ــال م ــن عائل ــة واح ــدة بمنطقـــة الحشـــان
بالعاصم ــة طرابل ــس؛ نتيجة التس ــمم بمبيد حشـــري ،يحوي
عل ــى مرك ــب “فوس ــفيد األلموني ــوم” فـــي منزلهـــم..
وبحســـب جهاز اإلس ــعاف والطوارئ فإنه ســـيوارى جثمان 4
م ــن األطفال الثراء مس ــاء الجمعة.
وأوضح الجهاز أن الطفل الخامس س ــيدفن الســـبت ،لوفاته
ف ــي وقت متأخر وعدم اس ــتيفاء اإلج ــراءات القانونية للدفن.
ويع ــود األطف ــال الخمس ــة لعائل ــة غومـــة ،فيما اليـــزال ثالثة
آخري ــن من العائلة نفس ــها في العناية مع اســـتقرار حالتهم،
وفق مص ــادر إعالمية.

حكماء ليبيا :تفعيل
الدائرة الدستورية
استجابة ملطالب
الشعب
ب ــارك المجلس األعل ــى لحكماء وأعيان ليبيا قـــرار المحكمة العليا
بفتح وتفعيل الدائرة الدس ــتورية.
وأش ــاد المجل ــس بالقرار في بيان ،معتبرا ً إياه اســـتجابة لمطالب
الش ــعب ويبع ــد ش ــبح الح ــرب بالتوج ــه مباشـــرة إلـــى المحكمـــة
الدس ــتورية لح ــل الخالف ــات السياس ــية ،وقبـــول مـــا يصـــدر عنها
م ــن ق ــرارات لحقن الدم ــاء المعصوم ــة والمحافظة علـــى اللحمة
الوطني ــة ووح ــدة البالد.
واعتب ــر المجل ــس أن هذه الخط ــوة جاءت في هـــذه الفترة الحرجة
م ــن تاريخ بالدن ــا ،والتنافس المحموم على الســـلطة بالتحشـــيد
العس ــكري واإلعالم ــي في غي ــاب التواف ــق على قاعدة دســـتورية
وقان ــون انتخ ــاب يضمن في ــه الجميع حقوقـــه وواجباته.
وأك ــد المجل ــس عل ــى أن المصالح ــة الوطنيـــة خيـــار ال بديـــل عنه
بقان ــون العدال ــة االنتقالي ــة وجب ــر الضرر.
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محليات

ديوان املحاسبة يحذر املركز
الوطني للجودة
حـــذّر ديـــوان المحاس ــبة ف ــي خط ــاب وجه ــه رئيس ــه “خال ــد
شكشـــك” إل ــى وزي ــر التعلي ــم الحال ــي بحكوم ــة الوح ــدة
الوطنيـــة م ــن مخاط ــر عدم اتخ ــاذ كاف ــة اإلج ــراءات الضرورية
لحصـــول المرك ــز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسس ــات
التعليميـــة عل ــى االعت ــراف واالعتم ــاد الدول ــي.
و قـــال الدي ــوان ف ــي حس ــابه “إن ع ــدم حص ــول المرك ــز على
الجـــودة س ــيؤدي إل ــى س ــحب االعت ــراف بالكلي ــات الطبي ــة
الليبيـــة دول ًّيا بحل ــول عام 2024م ،األمر الذي يهدد مس ــتقبل
طلبـــة الطب ف ــي ليبيا”.

الخارجية تعزّي
تونس والجزائر يف
ضحايا حرائق الغابات
أكـــدت وزارة الخارجي ــة والتع ــاون الدول ــي
بحكوم ــة الوحدة الوطني ــة الخميس ،دعمها
ـي تون ــس
و تضامنه ــا الكامل ْي ــن م ــع دولت ـ ْ
والجزائ ــر اللت ْي ــن تواجه ــان حرائ ــق أوقع ــت
عـــد ًدا م ــن الضحايا.

و أش ــار الدي ــوان إل ــى أن س ــحب االعتماد بحلول عـــام 2024م
س ــيترتب عليه ع ــدم االعت ــداد بالمؤهالت العلميـــة الليبية  ،و
ع ــدم تمكي ــن الطلب ــة الليبيين من مواصلة دراســـتهم العليا و
مواكب ــة التطورات العلمي ــة الحديثة.
و طال ــب الديوان بضرورة اإلس ــراع في حـــل مختنقات المركز
الوطن ــي لضم ــان الج ــودة و اعتم ــاد المؤسســـات التعليمية و
التدريبيـــة  ،بم ــا يمكن ــه الحص ــول عل ــى االعتماد المؤسســـي
البرامج ــي بم ــا يواف ــق المتطلب ــات الدوليـــة محـــذ ًرا من مغبة
التباط ــؤ في ذلك

الحـــــرس البلـــــــدي:
املخابـــز خاليــــة مــــن
برومــات البوتاســيوم
ق ــال الناط ــق باس ــم جه ــاز الح ــرس البل ــدي “امحمـــد الناعـــم” “ ،إن
المخاب ــز الت ــي أغلقه ــا الجه ــاز ال تتوف ــر به ــا االشـــتراطات الصحيـــة
واإلج ــراءات القانوني ــة”.

وق ّدمـــت ال ــوزارة ف ــي بي ــان له ــا ،تعازيه ــا
لجمهوري ــة الجزائ ــر وش ــعبها ف ــي ضحاي ــا
الحرائـــق ،وكذل ــك تون ــس الت ــي امت ــدت
الحرائق إليهاُ ،مشـ ـ ّددة عل ــى “وقوفها التام
مـــع البلدي ــن ومش ــاطرتهما األح ــزان ف ــي
مصابهم ــا األلي ــم”.

و أك ــد الناط ــق باس ــم جهاز الح ــرس البلدي أنه لم ُيضبـــط حتى اآلن أي
مخبز يس ــتخدم مادة “برومات البوتاس ــيوم”.

واندلعـــت حرائ ــق ف ــي غاب ــات بالجزائ ــر
منـــذ يومي ــن ،و امت ــدت إل ــى تون ــس ،مم ــا
ـخصا عل ــى األقل،
أســـفر عن وف ــاة ( )38ش ـ ً
وفـــق آخ ــر حصيلة نش ــرتها وكال ــة “فرانس
بـــرس”.

و تأت ــي حم ــات الح ــرس البل ــدي على المخاب ــز في إطار ســـعي الجهاز
لضب ــط م ــادة “بروم ــات البوتاس ــيوم” المس ــرطنة التـــي تُســـتخدم في
إنت ــاج الخب ــز ،وذل ــك بع ــد الجدل بي ــن الجهات المســـؤولة حـــول وجود
ه ــذه الم ــادة م ــن عدم ــه ،والت ــي حظ ــرت وزارة االقتصـــاد والتجـــارة
اس ــتخدامها من ــذ الع ــام الماض ــي .2021

ل”ليبي ــا أوبزرف ــر” ،أن الح ــرس البلـــدي رصد وجود
وأض ــاف “الناع ــم” ِ
م ــواد منتهي ــة الصالحي ــة ببع ــض المخاب ــز كالمحســـنات ،مؤكـــ ًدا اتخاذ
اإلج ــراءات القانوني ــة حيالها.
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منوعات

وزارة الثقافة
تؤبـن الفنان
يحيى عبد السالم
نظـــم مكتـــب الثقاف ــة بمدين ــة الزاوية حف ــل تأبين للفن ــان الراحل
يحيـــى عبدالس ــام بالتع ــاون مع رادي ــو صدى.

جونسـون آنـد جونسـون
توقف بيع بودرة “تالك”

وأقيـــم الحفـــل ي ــوم الس ــبت  13أغس ــطس  ،2022ببي ــت الثقاف ــة
أعلن ــت ش ــركة “جونس ــون آن ــد جونس ــون” أنهـــا ســـتتوقف عن
فـــي الزاويـــة بحض ــور وكي ــل وزارة الثقاف ــة وعمي ــد بلدي ــة الزاوية
بي ــع ب ــودرة األطفال الت ــي تحتوي عل ــى (التالك) على مســـتوى
وعـــدد من الفناني ــن والمثقفين واإلعالميين وعدد من أفراد أس ــرة
العال ــم في عام  ،2023بعد س ــنوات من الدعـــاوى التي تزعم أن
الفنـــان الراح ــل وأصدقائه.
المنتج ُيس ــبب السرطان.
جزءا م ــن أعمال
وجـــرى خـــال الحفل تقدي ــم عرض مرئي يس ــرد ً
ويأت ــي ه ــذا اإلع ــان بع ــد أكثر م ــن عامين مـــن إيقاف الشـــركة
الفنـــان باإلضاف ــة إل ــى كيفي ــة تعامل ــه م ــع كل م ــن التق ــى به ــم
مبيع ــات المنت ــج في الوالي ــات المتح ــدة و كندا.
وتعامـــل معهم.
وقال ــت الش ــركة ف ــي بي ــان له ــا “إن ه ــذا يأتـــي ضمـــن دراســـة
ُيذكـــر أن يحي ــى عبدالس ــام هو فن ــان مس ــرحي وتلفزيوني ليبي
ش ــاملة لعمليات الش ــركة العالمية ،واتخذت الشـــركة بناء عليها
مـــن مواليـــد الزاوي ــة س ــنة  ،1946وكان ــت انطالقت ــه الفني ــة ف ــي
ق ــرا ًرا باالنتق ــال إل ــى مجموعة منتج ــات بودرة األطفـــال القائمة
مســـرح الزاوي ــة س ــنة  1973قب ــل أن ينتق ــل إل ــى طرابل ــس.
عل ــى نش ــا الذرة”.
وعمـــل الفنـــان الراح ــل في المس ــرح واإلذاعة والتلفزيون وش ــارك
وتواجه “جونس ــون آند جونس ــون” عش ــرات اآلالف من الدعاوى
فـــي العديـــد من األعمال واش ــتهر ب ــأدواره الكوميدية ،ومن أش ــهر
القضائي ــة م ــن نس ــاء يزعم ــن أن مس ــحوق (التالـــك) يتســـبب
األعمال التي ش ــارك فيها “اللمة والش ــاهي واللوز” و “إيس ــارها”
ف ــي إصابته ــن بس ــرطان المبي ــض ،لكن الشـــركة كـــررت وجهة
و “عيلـــة دردن ــو” و “الح ــاج العرب ــي” و “المنحرف ــون” و “الح ــب
نظره ــا ب ــأن عق ــو ًدا م ــن األبح ــاث المســـتقلة تظهـــر أن المنتج
والخطـــر” و”صال ــح بن ميلود” و “ش ــروندي” ،وتوفي الفنان يوم
آمن لالس ــتخدام.
 3يوليـــو  2022بع ــد صراع م ــع المرض.
ُيش ــار إلى أن بودرة (التالك) هي مس ــحوق مصنوع من التالك،
وه ــو مع ــدن يتك ــون أساسـ ـا ً م ــن الماغنيســـيوم والســـيليكون
واألكسجين.
ويمت ــص ه ــذا المس ــحوق الرطوبة جي ًدا و يســـاعد علـــى تقليل
االحت ــكاك ،مم ــا يجعل ــه مفي ًدا ف ــي الحفـــاظ على الجلـــد جافًّا و
من ــع الطف ــح الجلدي.

نص إىل صورة..
من ّ
“تيك توك” يسبق منصات
التواصل بميزة جديدة

ف ــي تحوي ــل النص ــوص إل ــى ص ــور ،حي ــث يتـــم تصميـــم صـــور
بس ــيطة يغل ــب عليه ــا الطاب ــع الفن ــي أكثـــر مـــن الواقعـــي.
وق ــد تكون محدودي ــة قدرات الميزة الجديدة أمـــرا مقصودا؛ ألن
تقدي ــم صور أكثر واقعية س ــيتطلب معالجة حاســـوبية ضخمة.

وعلّ ــق خب ــراء عل ــى إط ــاق المي ــزة الجديـــدة بـــأن األمـــر ال يخرج
أطلـــق تطبي ــق “تي ــك ت ــوك” خاصي ــة جدي ــدة تمك ــن المس ــتخدم ع ــن كون ــه ج ــزءا م ــن المنافس ــة الت ــي تخوضهـــا تيـــك تـــوك
مـــن تحويـــل النص ــوص المكتوبة إلى ص ــور ،وبالتالي اس ــتخدامها ض ــد المنص ــات األخ ــرى الس ــتقطاب جمهورهـــا وعلـــى رأســـهم
كخلفيـــة لتصوي ــر مقاط ــع الفيديو.
مس ــتخدمو فيس ــبوك.
الميزة الجديدة تس ــمى “ ،”AI GeenScreenإذ تمكن المستخدم ويبل ــغ ع ــدد مس ــتخدمي تي ــك ت ــوك نحـــو  1.2مليار مســـتخدم
مـــن تصميـــم أي ص ــورة تعب ــر ع ــن أي موض ــوع ين ــوي مناقش ــته نش ــط ش ــهريا ،وذلك وفق ــا إلحص ــاءات حديثة ،وترتفع شـــعبية
خـــال الفيديو الذي س ــيبثه.
التطبيق بش ــكل ملحوظ بين الش ــباب والمراهقين حول العالم
وتعتبـــر هـــذه المي ــزة بدائي ــة إذا ما قورن ــت باألنظم ــة المتخصصة منذ ع ــام 2020م.
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رياضة
االرت ــكاز التونس ــي “أي ــوب عي ــاد” ( )26ســـنة مـــن ناديـــه النجـــم
الس ــاحلي  ،و وق ــع مع ــه عق ًدا لموس ــمين قادميـــن ،بعد أن برز
الالع ــب في موس ــم اإلع ــارة الماضي بمســـتوى متميز.

رغم مشاكله..األهلي
طرابلس ينجز ثالث
صفقات مهمة

وتأت ــي ه ــذه الصفق ــات األهالوي ــة في وقت يشـــهد فيـــه النادي
توت ًرا بين الش ــخصيات المتنافس ــة في ســـباق انتخابات مجلس
اإلدارة بالنادي التي من المقرر لها أن تجرى في ( )30أغسطس
الج ــاري ،ليعلن رئي ــس الجمعية العمومية للنـــادي “نصرالدين
القاض ــي” ع ــن طلبه م ــن فرع هيئ ــة الرياضة بطرابلـــس تأجيل
االنتخاب ــات بالنظر للوضع المتوت ــر في النادي.

أعلـــن المرك ــز اإلعالم ــي بالنادي “األهل ــي طرابل ــس” عن قيام
إدارة الفريـــق األول لك ــرة الق ــدم بإنج ــاز ث ــاث انتداب ــات أجنبية
لتدعيـــم صف ــوف الفريق ف ــي الموس ــم القادم.

كم ــا طل ــب اعتم ــاد تعدي ــات عل ــى اللجنـــة التســـييرية للنـــادي
والت ــي ظل فيها رئيس ــها ،رج ــل األعمال “فرج إدريس” رئيســـا ً
ف ــي موس ــم س ــيحارب في ــه الفريق األول لكـــرة القـــدم على ()4
واجه ــات ه ــي دوري أبط ــال أفريقي ــا التي ســـيفتتحها في ()11
س ــبتمبر بمواجه ــة “ك ــي ام الزنجب ــاري” ،وبطولة الـــدوري التي
س ــتنطلق ف ــي منتصف س ــبتمبر المقب ــل ،فضال ً عن مســـابقة
كأس ليبي ــا للموس ــم الماض ــي والموس ــم القادم.

و أكـــد المس ــؤول اإلعالمي األس ــبق و عض ــو اللجنة التس ــييرية
للنـــادي “وائل مرك ــوس” أن النادي نجح في ش ــراء عقد العب

يذك ــر أن الفري ــق األول لك ــرة الق ــدم بالن ــادي األهلـــي طرابلس،
أطل ــق تحضيرات ــه للموس ــم الجدي ــد أول أمـــس الســـبت وبدون
حض ــور الجماهي ــر ،حي ــث أك ــد المرك ــز اإلعالمـــي أن مدرجـــات
ملع ــب الن ــادي الرئيس ــي “ملعب حس ــن األمير” ســـتفتح أمام
جماهي ــر الن ــادي ح ــال إكتم ــال الترتيب ــات وتكامـــل الصفـــوف
وإلتح ــاق الالعبي ــن األجان ــب الج ــدد ،فيم ــا ع ّين الالعب الســـابق
حس ــن الفرجان ــي كمدير للفريق خلفا ً للتونســـي ،حســـام الحاج
علي ،والالعب الس ــابق رضوان الذيب ،كمســـاعد للمدرب األول
التونس ــي فتح ــي جبال.

و قالـــت مص ــادر مقرب ــة م ــن اللجن ــة التس ــييرية للن ــادي “إن
اللجنـــة أغلقت صفقتي انضمام صانع ألع ــاب الرجاء البيضاوي
المغربـــي “محس ــن متول ــي” ( )36س ــنة لم ــدة موس ــم واح ــد،
والمدافـــع األوس ــط لن ــادي ش ــبيبة الس ــوالم ،تاس ــع ال ــدوري
المغربي “ياس ــين نجيمة” ( )32سنة؛ لتعويض رحيل مدافعه
التونســـي “وس ــام أبوس ــنينة” الذي رفض تجدي ــد عقده قبيل
منافســـات السداس ــي النهائ ــي للموس ــم الماضي”.

اتحاد الكرة يؤجل الدوري
ويرفض استقالة األوجلي

أعلـــن االتحـــاد الليب ــي لك ــرة الق ــدم ع ــن رف ــض مكتب ــه التنفيذي
الســـتقالة عضوه ومدير لجنة تنظيم المس ــابقات عادل األوجلي.

و قال ــت مص ــادر إعالمي ــة أن اجتم ــاع المكتـــب التنفيـــذي
التح ــاد الك ــرة خ ــرج بع ــدة ق ــرارات ،م ــن أهمهـــا تأجيـــل انطـــاق
بطول ــة ال ــدوري إل ــى  5أكتوب ــر الق ــادم ،وبنفـــس نظام الموســـم
الفائ ــت بحي ــث س ــينتظم بمش ــاركة  20فريقـــا ً مـــن مجموعتين
والهب ــوط س ــيكون لفري ــق م ــن كل مجموعـــة فـــي مقابـــل
صع ــود فريقي ــن لنس ــخة الموس ــم القـــادم 2024/2023م.

جـــاء هـــذا اإلع ــان ف ــي بي ــان مقتض ــب نش ــره اتح ــاد الك ــرة على
صفحتـــه الرس ــمية بموق ــع “فيس ــبوك” ،ق ــال في ــه أن المكت ــب
التنفيـــذي لالتحاد رفض باإلجماع الموافقة على االس ــتقالة التي
تقـــدم بها األوجل ــي عقب اجتم ــاع المكتب مس ــاء األربعاء ،حيث
علل رئيس لجنة تنظيم المس ــابقات استقالته بسبب خالف في وأعل ــن اتح ــاد الكرة عن إطالقه لمس ــابقة الـــدوري الممتاز تحت
وجهـــات النظ ــر بينه وبين بعض زمالئه على خلفية قرار المكتب  23س ــنة “م ــا تس ــمى ببطولة الف ــرق الرديفة” والمشـــاركة فيها
بتأجيل حفل إجراء مراس ــم قرعة منافس ــات الدوري الليبي لكرة إلزامي ــة لكل ف ــرق الممتاز ،كما س ــيتوجب عليها تشـــكيل فريق
القدم للموس ــم الجدي ــد ،والذي كان مق ــررا ً أن ينتظم على ركح لك ــرة الق ــدم داخ ــل الص ــاالت للمش ــاركة فـــي بطولـــة الـــدوري
مســـرح مدينة ش ــحات األثري يوم أمس الجمعة  19أغس ــطس .للعب ــة فـــي الموس ــم ال ــذي س ــينطلق مطلـــع أكتوبـــر المقبـــل.
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دين وفتاوى

فتاوى
دار اإلفتاء الليبية

مقتض ــى قواع ــد الفق ــه تقتض ــي أن خل ــط
الخض ــروات -ب ــأن توض ــع أن ــواع مختلفة في
كي ــس واحد -وش ــراؤها بثم ــن واحد ال يجوز،
األص ــل فيها المنع ،ولذل ــك أنصح من يفعل
ذل ــك أن يتحاش ــى ه ــذا األم ــر عل ــى األق ــل؛
ليخ ــرج من الخالف بين العلم ــاء ،فكثير من
العلم ــاء عندهم هذا ممنوع ولذلك األحس ــن
أال يفع ــل ذلـــك ،وهللا أعلم.
فضيلة الشيخ حمزة أبوفارس
م ــن اإلس ــام_والحياة | الش ــيخ د .الص ــادق_
الغريان ــي /مفت ــي ع ــام ليبي ــا :الس ــفينة
المكتبي ــة ترف ــع ش ــعار الثقاف ــة وهدفه ــا
الحقيق ــي نش ــر النصرانية واإللح ــاد في ليبيا
دار اإلفتاء| 10/08/2022م
م ــن اإلس ــام والحي ــاة | الش ــيخ د .الصادق_
الغريان ــي /مفت ــي ع ــام ليبي ــا :المنظم ــات
الغربي ــة التابع ــة لمؤسس ــات المجتم ــع
المدن ــي ه ــي أخب ــث المنظم ــات الدولي ــة
دار اإلفتاء| 10/08/2022م
ورد إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:
توف ــر ش ــركة (بِكُ ــم) للخدم ــات المالي ــة
اإللكتروني ــة خدمـ ـ َة بي ــع ك ــروت الدف ــع
المس ــبق ،الص ــادرة عن مش ــغلي ش ــبكات
الهات ــف المحم ــول ،وم ــز ّودي خدم ــة
اإلنترن ــت ،ع ــن طري ــق ش ــبكة نق ــاط البي ــع
الت ــي تملكه ــا الش ــركة ،حي ــث تش ــتري
باق ــات الكروت من م ــزودي الخدمة وتدفع
قيمته ــا ،ث ــم تق ــوم بإع ــادة بيعه ــا للتج ــار
الراغبي ــن فـــي االش ــتراك ف ــي ش ــبكة نقاط
البي ــع ،بهام ــش رب ــح ل ــكل م ــزود ،ويلت ــزم
التاج ــر بدف ــع قيمة الكروت حالـ ـ ًة أو مؤجل ًة
إل ــى ي ــوم واح ــد ،وتت ــم العملية ع ــن طريق
جه ــاز ممل ــوك للش ــركة تس ــلمه للتاج ــر،
عل ــى أن يدف ــع ضمانً ــا مالًّي ــا نقد ًّي ــا ع ــن
الجه ــاز ،يبق ــى أمان ــة في خزانة الش ــركة -ال
تس ــتعمله ف ــي أنش ــطتها التجاري ــة -وي ــرد
إلي ــه ف ــور إنه ــاء العق ــد وإرج ــاع الجه ــاز،
عل ــى أن يخص ــم من ــه قيم ــة الض ــرر ال ــذي
تس ــبب ب ــه التاجر للجه ــاز ،نتيج ــة التفريط
أو التخري ــب المتعمد ،فما حكم االش ــتراك
ف ــي ه ــذه الخدم ــة؟
الجواب:
الحم ــد لل ــه ،والصالة والس ــام على رس ــول
هللا ،وعل ــى آل ــه وصحبه وم ــن وااله.
أما بعد:
فإنَّ ــه يجوز لمن ملك كروت الدفع المس ــبق

ـح فيه ــا ،ول ــو كان الثمـــن
أن يبيعه ــا ،ويرب ـ َ
مؤج ــا ب ــا تقاب ــض؛ ألنه ــا تعـ ـ ُّد مـــن قبيـــل
الس ــلع ،المتمثل ــة في مجموعة مـــن المنافع
المتعلق ــة باالتص ــاالت ،وه ــي وإن كانـــت
مش ــتملة ابت ــداء عل ــى جهال ــة تحديـــد نوعها
وتفاصيله ــا ،فإنه ــا جهال ــة مغتفـــرة ٌ ،دعـــت
إليه ــا الحاج ــة؛ كم ــا ج ــاء ف ــي ق ــرار مجلـــس
البحوث رقم ( )3لس ــنة 1435هـ 2014م ،فإذا
تملَّكت ش ــركة (بِكُم) هذه الخدمة ،بشـــرائها
م ــن م ــزودي الخدم ــة (الم ــدار ،أو ليبيانـــا ،أو
 ،LTTأو غيره ــا)؛ ج ــاز لها بيعها لمن شـــاءت،
وال مان ــع م ــن أخ ــذ الضم ــان عن الجهـــاز ،إن
كان نقـ ـ ًدا يحف ــظ ف ــي خزائ ــن الشـــركة ،وال
يس ــتخدم ف ــي تعامالته ــا ،ب ــل يـــرد بعينـــه
ـما م ــن الضرر الناتج عن
لمن رد الجهاز سالـ ـ ً
التفري ــط أو التخري ــب المتعم ــد ،فـــإن ثبـــت
ل ــدى الجه ــات المختص ــة م ــن أهـــل الخبـــرة
تض ــرره نتيج ــة تفري ــط أو تخري ــب متعمـــد،
ـأس ف ــي خص ــم قيم ــة اإلصـــاح مِـــن
ف ــا ب ـ َ
الضم ــان ال ــذي بحوزة الش ــركة.
وعلي ــه؛ فاالش ــتراك ف ــي ه ــذه الخدمـــة جائز
بالتفصي ــل المذك ــور ،وهللا أعل ــم.
موق ــع دار اإلفت ــاء | األحد  26رج ــب 1443ﻫ /
27-2-2022م
ورد إلى دار اإلفتاء الليبية السؤال التالي:
ف ــي فترة انقط ــاع الكهرباء ،ق ــام المصلون
ف ــي مس ــج ِد أب ــي جري ــدة بالصـــاة فـــي
الرتفـــاع
الفن ــاء الخارج ــي للمس ــجد ،نظـــ ًرا
ِ
درجـ ـ ِة الح ــرارة ،وع ــدم وج ــود مولـــدات،
ـض الص ــا َة فـــي الفنـــاء
فأنكـ ـ َر عليه ــم البع ـ ُ
الخارج ــي ،فم ــا الحك ــم الش ــرعيّ فـــي هذه
المس ــألة؟
الجواب:
الحم ــد لل ــه ،والصالة والس ــام على رســـول
هللا ،وعل ــى آل ــه وصحبه وم ــن وااله.
أما بعد:
ف ــإن إقام ــة ص ــاة الجماع ــة ف ــي المســـاجد
س ــنة ٌ مؤك ــدة ٌ ،ق ــال الدردي ــر رحمـــه هللا:
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َفـ ـ ْر ُ
ض كِفَايَـ ـ ٍة بِا ْلبَلَ ِد ُيقَاتَ ـ ُ

ج ٍد َو َم ْن ُدوبَـ ـة ٌ
ل َم ْســـ ِ
َت َركُو َهـــا َو ُ
ســـنَّة ٌ فِـــي كُ ِّ
َ
َال ْالبِـــيَُّ :و َهذَا
َاص ِة نَفْ ِ
ـــل فِـــي خ َّ
ل ِل َّرجُ ِ
ســـهِ ،ق َ
ـــف َعلَ ــى
ـــل ال ُْم َصنِّ ِ
م
ح
و
،
ِيـــق
ق
ح
ت
ِل
ل
ب َّ ْ
ِ َ َْ ُ
أَقْ ـــ َر ُ
ح ،ف ََم ْعنَـــا ُه َعلَ ــى
كِ ْلتَـــا َّ
ـــن َصحِيـــ ٌ
الطرِي َقتَ ْي ِ
َ
َ
ٌ
ْ
ل
ك
ـي
ـ
ف
ِ
و
ـــل
ص
م
ل
ك
ـــ
ِ
ل
ة
ن
ـــ
س
ـــر
ث
ك
ال
َطرِيقَـــ ِة ْ ِ ُ َّ
ُ ِّ ُ َ ٍّ َ
ُ ِّ
ن ُر ْشـ ـ ٍد
َم ْســـ ِ
ج ٍد َوفِـــي ا ْلبَلَدَِ ،و َعلَى َطرِي َق ِة ا ْب ِ
ســـنَّةٌ” [الشـــرح الكبير
د
ٍ
ج
ـــ
س
م
ل
ك
ب
ا
ه
إق َ
َام ُت َ ِ ُ ِّ َ ْ ِ ُ
وحاشـــية الدســـوقي ،]1/320،319 :وإقام ــة
الجماعـــة فـــي غيـــر المســـاجد أقـــل ثوابًا من
إقامتهـــا فـــي المســـاجد ،ورحبـــ ُة المس ــجد
ضـــاق المس ــجد
ال تأخـــ ُذ حكمـــه إال إذا
َ
االعتـــكاف فيه ــا ،وال
يصـــح
بالمصليـــن ،فـــا
ُ
ُّ
صـــاة الجمعـــة فيهـــاّ ،إل إذا ضـــا َق المس ــجد
اتصلـــت الصفـــوف ،قـــال الخرشـــي رحمه
ِ
أو
ـن
ـ
ِم
ل
(إل
هللا:
رحمـــه
خليـــل
قـــول
عنـــد
هللا
َّ
َ ْ
مم ــا
ـــب بِـــ ِه فَا ْلجَام ُ
َف ْر ُضـــ ُه ا ْلجُ ُم َعـــ ُة َوتَ ِ
ِـــع َّ
ج ُ
َّ
ْ
ـح
ـ
َص
ِ
ت
ِي
ذ
ـــ
ل
ا
ِـــع
م
ا
ج
ل
“ا
)
ـــح فِيـــ ِه ا ْلجُ ُم َعـــ ُة
ت ِ
َ ُ
ُّ
َص ُّ
الصحَّـــ ُة فِـــي ا ْلجُ ْملَـ ـ ِة
فِيـــ ِه ا ْلجُ ُم َعـــ ُة َدائ ًِمـــا َل ِّ
ح فِي َهـــا ا ْلجُ ُم َع ُة
َص
ِ
حبَتُـــ ُه؛ ِلَنَّ َهـــا َل ت ُّ
َفتَخْـــ ُر ُج َر ْ
يـــق ا ْلجَام ِِع
ـــع ِ
َدائ ًِمـــا َوإِن ََّمـــا ت ِ
ـــح فِي َهـــا َم َ
َص ُّ
ض ِ
ِن أَنَّ ُه
م
ة
ِ
ـــ
ن
و
د
ْم
ل
ا
ِي
ف
ا
م
و
ُـــوف
ِ
الصف
َ
ْ
ـــال ُّ
ُ َ َّ
ََ
َوات َِّص ِ
حبَ ِة
يَ ْعتَكِ ُ
ج ِد فَال ُْم َرا ُد بِال َّر ْ
ـــف فِي َر ْ
حبَ ِةال َْم ْســـ ِ
حنُ ُه”[شـــرح الخرشـــي علـــى مختصر
فِيـــ ِه َص ْ
خليـــل ]2/267 :وفـــي الموطـــأ :قـــال مال ــك
اب
ن ُع َم َر ْبـــ َ
رحمـــه هللا“ :أَنَّ ُه بَلَغَ ـــ ُه أ َ َّ
ن ا ْلخ ََّط ِ
ـمى
بَنَـــى  َر ْ
حبَـــ ًة فِـــي نَا ِحيَـــ ِة ال َْم ْســـ ِ
ُس ـ َّ
جدِ ،ت َ
َ
ْغَ
ـط
ـ
ل
ي
ن
أ
د
يـــ
ر
ي
ن
ا
ك
ـــن
م
:
َـــال
ق
و
،
ـــاء
َ
َ َ ْ َ َ ُ ِ ُ ْ َ
ا ْلبُ َط ْيحَ َ َ
َ
خـ ـ ُر ْج
ْشـــ َد ِ
أ َ ْو ُين ِ
َـــع َص ْوتَـــ ُه ،ف ْليَ ْ
ـــع ًرا ،أ ْو يَ ْرف َ
ش ْ
حبَةِ” [الموطأ ،]93 :وشـــدة الح ّر
إِلَـــى َه ِذهِ ال َّر ْ
فعن
خـــارج المســـجد،
ليســـت عـــذ ًرا للصالة
ْ
ْ
َ
َ
ـــول للاَّ ِ صلى
س
ر
َى
ل
إ
َا
ن
و
ك
ـــ
(ش
:
َـــال
ق
ـــاب
خَبَّ ٍ
َْ ِ َ ُ
ِ
َ
ـــا َة فِـــي ال َّر ْم َض ــاءِ َفل َْم
الص َ
هللا عليـــه وســـلم َّ
ُي ْشـــكِنَا .أي :لم ُيزل شـــكوانا) [مسلم،]619 :
َـــال( :كُنَّـــا ن َُصلِّي َم َع
ـــن أَنَ ِ
و َع ْ
ـــس ْب ِ
ـــن َمال ِكٍ ق َ
ـــع أَحَ ُدنَا
ض
ي
ف
وســـلم
عليه
هللا
صلـــى
ـــي
َ
َ
ُ
َ
النَّبِ ِّ
ان
ِـــن ِ
بم ْ
َطـــ َر َ
ف ال َّث ْ
ـــو ِ
شـــ َّدةِ ا ْلحَـــ ِّر فِـــي َمـ ـك َ ِ
الســـجُودِ) [البخـــاري.]385 :
ُّ
خارج المس ــج ِد
وعليـــه؛ فـــإن صالة المصلين
َ
صحيحـــة ٌ وإن كانـــت ناقصـــ َة األجـــر ،واألولَ ــى
إقامـــة الجماعـــة في المســـجد والســـعي ُ في
يعطـــل المســـج ُد ول ــو في
تهويتـــه ،حتـــى ال
َ
الصلـــوات ،وهللا أعلم.
ِ
بعـــض
وصلـــى هللا علـــى ســـيدنا محمـــد وعل ــى آله
وصحبه وســـلم
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مقاالت

الدين وثوابته!
زيف األمن واألمان يف مقابل هدم ِّ
بقلم الكاتب| أسامة المبروك صالح
األمـــن واألمان) ال ــذي طالما ي ــردده بعض
مشـــايخ الس ــلطان كلمـ ـ ُة ح ـ ٍّـق أري ــد به ــا
باطل !
إذ أنهـــم دائم ــا م ــا يس ــتعملون ه ــذه
المعانـــي ((المطلوب ــة ش ــرعا ً ف ــي غي ــر
هـــذا الســـياق)) ف ــي مقاب ــل إنكاره ــم
علـــى المصلحي ــن القي ــام بالوق ــوف
ضـــد دعـــوات تغري ــب الدي ــن ،وتحري ــف
وطمـــس الش ــريعة اإلس ــامية ،وإج ــرام
القتـــل وتغيي ــب المصلحي ــن واألبري ــاء
فـــي الســـجون ،والعمال ــة الكامل ــة لصال ــح
الغـــرب وإمالءاته ــم ...إلخ م ــن المخالفات
التي تهـــدم الش ــريعة ومقاصدها وتضرب
العقيـــدة فـــي مقت ــل!
ن األم ــن واألم ــان
بـــل ويصـــ ِّورون للن ــاس أ َّ
هـــو المطلـــب الش ــرعي األول لألم ــة! ول ــو
ترتـــب عليـــه بع ــد ذل ــك الس ــكوت عن كل
باطـــل! بـــل وتس ــويغ المنك ــرات والبوائق!
وعـــرض هـــذه المس ــائل به ــذه الص ــورة ال
يخلـــو من تخذيل ع ــن نصرة الح ـ ِّـق وأهلِهِ!
وركـــون إلـــى الظلم ــة ودنياهم.
ف:
وأصحاب هذه الدعوات أصنا ٌ
منهـــم :المجتهد ،ولكن ــه مغفل وغافل عن
أعداء اإلس ــام
ـطر ُه
الواقع وما يحيكه و ُيس ـ ِّ
ُ
فـــي مراكـــز البح ــث والتفكي ــر ع ــن س ــبل
محاربـــة اإلس ــام م ــن خ ــال تخذي ــل أهله
عـــن نصرته.
المائل إلى الدين ــا ومتاعها الزائل،
ومنهـــم:
ُ
منغمـــس ف ــي حي ــاة الت ــرف باس ــم الدين!
ٌ
وإن ظهـــر بص ــوت الناصحين المش ــفقين!
ومنهـــم :المناف ــق العميل المندس باس ــم
ـاول عبثـ ـا ً تخذي ــل وتثبي ــط
الديـــن يحــ ُ
المســـلمين ،وف ــي نحوه ــم يق ــول هللا
ن َف ــإ ِ ْن
ـن لَ ُيبَ ِّطئَـ ـ َّ
ن ِم ْنكُ ـ ْـم ل ََم ـ ْ
تعالـــىَ ( :وإ ِ َّ
َ
ٌ
َّ
َي
ل
ع
للا
ـم
ـ
ْع
ن
أ
َد
ق
ـال
ـ
ق
ة
ـ
ـ
ب
ي
ص
ـــم ُم ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
أ َ َصابَ ْتكُ ْ
َ
َّ
ـــن َم َع ُه ـ ْـم َ
ش ـ ِـهي ًدا).
ـــم أَكُ ْ
إِذْ لَ ْ
ومنهـــم :أفيخ ــاي أذرع ــي!! المنظ ــر باس ــم
الديـــن اإلســـامي! لهدم ــه! ولع ــل هذا هو
مصـــدر تس ــويق ه ــذه معان ــي التَّخذي ــل
ـمى “األمن واألمان”.
واالنبطاح تحت ُمس ـ َّ
فعـــرض قضيـ ـ ِة األمن واألم ــان! في مقابل
ُ
تـــرك الصـــدع بالح ــق ونصرت ــه ،وتفس ــيره

(م ــن خ ــال كالمه ــم) أن ــك لـــو تعـ ـ َّرض
ّت س ــفرياتك!
قل
طعامك ،أو قل ْ
ُ
أمنُك! أو َّ
أو احتج ــز عل ــى تجارت ــك! فال تخ ــوض في
األم ــر بالمع ــروف وال النه ــي ع ــن المنك ــر!
وإن كان ف ــا بـ ـ َّد فلي ــس بم ــا ُينغِّ ُص على
ول ــي ِّ نعمتك!
ن لألم ــر
وس ــيقولون ل ـ َ
ـك ُملِّبس ــين! :إ َّ
بالمع ــروف والنه ــي ع ــن المنكـــر ش ــروطا ً
وضواب ــط ...إل ــخ
ف ــا تغت َّر بم ــا يقول ــون إذ مرج ــع كالمهم
أال َّ تُزعل س ــلطانهم! وال تكـ ـ ّدر عليهم صفو
عيشهم!
ن األم ــر بالمع ــروف
وإال ف ــا أحـ ـدٌ ينك ــر أ َّ
والنه ــي ع ــن المنك ــر يخض ــع لضواب ــط
ش ــرعية كمراعاة المصالح والمفاس ــد ،بما
ـض أحكامه ــا
ال يع ــود عل ــى الش ــريعة بنق ـ ِ
وتعطيله ــا ،بل يق ــوده العلم ــاء الصادقون
حهِ!
غي ــر المق ّيدي ــن بأموال الس ــلطان ومن ِ
ـت جنا ِحـ ـهِ!
المتنعمي ــن تح ـ َ
ووهللا ل ــو كان األم ــر عل ــى فهمه ــم
وأوهامه ــم! وأهوائه ــم! لم ــا ق ــام س ــوق
الجه ــاد واالستش ــهاد ،وال كلم ــة ح ــق عن ــد
س ــلطان جائر ،وال دف ــع البغ ــي والعدوان،
وال إن ــكار المنك ــر ال بالق ــول وال بالي ــد وال
باللس ــان ،وال تطبيق ش ــريعة هللا ومعاداة
أعدائه ــا ...إذ كل ه ــذه العب ــادات الجليل ــة
تس ــتلزم المح ــن واالمتح ــان ،وم ــا ق ــام
جل
الديـ ـ ُ
ن إال م ــن خالله ــا ،يق ــول المولى َّ
َ
ـاس أ َ ْن ُي ْت َركُوا
ـ
ن
ال
ـب
ـ
س
ِ
ح
أ
*
(الم
:
ه
عال
ف ــي
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ن * َولَق َْد َفتَنَّا
أ َ ْن يَقُولُ ــوا آ َ َمنَّ ــا َو ُه ْم َل ُيفْ تَنُو َ
ن
ن َّ ُ
للا الَّ ِذيـ ـ َ
ـن َق ْبل ِِه ـ ْـم َفلَ َي ْعل ََمـ ـ َّ
ن ِم ـ ْ
الَّ ِذيـ ـ َ
ن).
ن ا ْلكَا ِذبِيـ ـ َ
َص َد ُق ــوا َولَيَ ْعل ََمـ ـ َّ
سـ ـ ْبت ُْم أَن ُت ْت َركُ ــوا
ويق ــول س ــبحانه( :أ َ ْم حَ ِ
ن جَا َهـ ـ ُدوا مِنكُ ـ ْـم
َول ََّم ــا يَ ْعلَ ــمِ َّ ُ
للا الَّ ِذيـ ـ َ
َّ
س ــول ِ ِه َو َل
ر
ل
و
للا
ِ
ون
د
ـن
َولَ ـ ْـم َي َّت ِ
َ
َ َ ُ
خـ ـذُوا ِم ـ ُ ِ
ن)
ن َول ِيجَـ ـ ًة َو َّ ُ
للا خَبِير ٌ ب ِ َما ت َْع َملُو َ
ال ُْم ْؤ ِمنِيـ ـ َ
فه ــذه الطري ــق ه ــي طري ــق النض ــال
والكف ــاح والجه ــاد هذه المعاني الس ــامية،
والنهج القويم يس ــتلزم نق ــص أمن وأمان
ن المنبطحي ــن! وب ــه يمي ــز هللا
المخذِّليـ ـ َ
ُ
الخبي ــث من الطيب؛ إذ (م ــا كان هللا ليذر
المؤمني ــن عل ــى م ــا أنت ــم عليه حت ــى يميز

الخبي ــث م ــن الطيب).
وه ــذه الطري ــق هـــي طريـــق األنبيـــاء
واألصفي ــاء والش ــهداء والعلمـــاء ،يقول هللا
ـــس
ح َفق ْ
س ْســـكُ ْم قَـــ ْر ٌ
َـــد َم َّ
تعال ــى( :إِن َي ْم َ
َ
ن
ح ِّم ْثلُـ ـ ُه َوتِل َ
اولُ َها بَ ْي َ
ا ْل َق ـ ْـو َم َق ْر ٌ
ْك ْال َّي ُ
ـــام نُ َد ِ
َّ
َّ
َ
آمنُـــوا َو َي َّتخِـــ َذ
ن
ِيـــ
ذ
ل
ا
للا
ـم
ـ
ل
ع
النَّ ـ ِ
ُ
ـاس َول ِ َي ْ َ
َ َ
مِنكُ ـ ْـم ُ
ن)
ِـــب َّ
شـ ـ َه َد َاء َو َّ ُ
الظالِمِيـــ َ
للا َل ُيح ُّ
فم ــن مقاص ــد الشـــرع اتخـــاذ الشـــهداء!
وه ــي طري ــق الصحابـــة الذيـــن بهـــم قـــام
وثبت وانتشـــ َر.
ن
َ
الديـ ـ ُ
وه ــذه الطريق هي طريق النصر والتمكين
ن بِأ َ ْمرِنَـــا ل ََّمـــا
( َوجَ َع ْلنَ ــا ِم ْن ُه ـ ْـم أَئ َِّمـــ ًة َي ْهـــ ُدو َ
ن).
َصبَـ ـ ُرواْ َوكَانُواْ بِـَٔ ــا ٰيَتِنَا ُيو ِقنُو َ
بالســـراء والضـــراء هـــي
ـاء واالختب ــا ُر
ّ
فاالبت ـ ُ
س ــنة هللا تعال ــى فـــي خلقـــه ( َولِيَ ْبتَلِـــي َ
ـــص َمـــا فِي
َّ ُ
ـــم َول ِ ُي َمحِّ َ
للا َم ــا ِف ــي ُص ُدورِكُ ْ
امنُـــواْ
ـص ٱللَّـــ ُه ٱلَّذِيـــ َ
ُقلُوبِكُ ـ ْـم) ( َول ِ ُي َمحِّ ـ َ
ن َء َ
ن) (أم حســـبتم أن تدخلوا
َو َي ْمحَ ـ َـق ٱ ْل ٰك َ ِفرِيـ ـ َ
الجن ــة ولما يعل ــم هللا الذين جاهدوا منكم
ويعل ــم الصابري ــن) إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن
المعان ــي والمقاص ــد الشـــرعية التـــي تهدم
مق ــاالت المنبطحيـــن ،وأوهـــام الحالميـــن!
وترس ــخ مب ــادئ ال ِّديـــن و ِقيَمِـــ ِه ومقاصده
قام واســـتق َّر وانتشـــ َر بين األمم.
الت ــي به ــا َ
ـرت س ــنة هللا الشـــرعية ،والكونية
فق ــد ج ـ ْ
ـوم الدول ،وال تســـتم ُّر األمـــم ،وال تر ُّد
َّأل تق ـ ُ
ـوق إال بإقام ــة هذه المعانـــي والعمل
الحق ـ ُ
بها.
وه ــذا م ــا س ــار عليـــه األنبيـــاء والصادقـــون
والمجاه ــدون من تحمل األذى في ســـبيل
نص ــرة الح ــق والدعـــوة إليه ،والثبـــات عليه،
فه ــؤالء الق ــوم ُزلزلُوا زِلْـــزاال ً شـــدِيدا ً وابتُلوا
ن
ـاء عظيمـ ـا ً! حتى أظهر ُ
هللا هـــذا الدي َ
ابت ـ ً
ف ــي رب ــوع المعمورة.
فل ــم يك ــن النب ــي صلـــى هللا عليـــه وســـلم
ليع ــذ َر المؤمني ــن عـــن النفيـــر فـــي الحـــر..
ويتركه ــم في رغد العيش واالســـتقرار في
ـل! إال م ــا كان مـــن صنيـــع المنافقين!
الظ ـ ِّ
القائلي ــن( :ال تن ِفـ ـ ُروا فـــي الح ِّر!)!
وال ترك ــوا الدع ــوة إلـــى الحـــق والصـــدع
ب ــه رغ ــم م ــا ترت ــب عليه مـــن وصـــف نبينا
الكري ــم صل ــوات ربـــي وســـامه عليـــه
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بالكاهـــن! والمجن ــون والس ــاحر! والطع ــن
فـــي العلمـــاء عب ــر القن ــوات الفضائي ــة
والمنصـــات اإللكتروني ــة م ــن التضلي ــل
والتشـــويه! بحجة! أنهم يدع ــون إلى القتل
والفتـــن! وتارة ينك ــرون عليهم فتواهم في
الس ــلم والح ــرب! ويري ــدون
السياســـة! أو ّ
مـــن العلماء أن ينصاع ــوا وفق أهوائهم (ما
يطلبـــه المس ــتمعون) وبم ــا ي ــروق أله ــواء
الطغـــاة المس ــتبدين! حت ــى تخل ــو له ــم
الســـاحة للعب ــث بدي ــن الن ــاس وأخالقه ــم
َّ
وقيمهـــم! بحج ــة( :األم ــن واألم ــان)!!

ـض نبين ــا صل ــى هللا عليه وس ــلم ال ُيو َّف ـ ُـق لها إال الصادقون المخلصون.
ول ــم يرت ـ ِ
تســـموا
كي ــل المدي ــح م ــن م ــأ قري ــش وكبرائه ــم وال تلتفت لتنظير المخذولين! ولو
ّ
وأغنيائه ــم! ول ــم يرت ـ ِ
ـض البقـــاء معه ــم بأس ــماء العلم ــاء طالما رضوا بأن يعيشـــوا
والعي ــش بينه ــم بوجاهـ ـ ٍة وتبجي ـ ٍ
ـل عل ــى عل ــى موائ ــد الطغـــاة ويتلـــذذون بفتـــات
حس ــاب ت ــرك تبلي ــغ ال ِّدين!  
الظلم ــة الفج ــار ،األمـــ َر الـــذي آل بهـــم إلى
وال ترك ــوا الهجرة في س ــبيل هللا والعيش الوق ــوف عند حدود ولـــي نعمتهم! وتجاوز
ف ــي الغربة! وترك النعي ــم في مكة! بحجة ح ــدود هللا تعالى.
االس ــتقرار بي ــن األه ــل واألحب ــاب (األم ــن
واألمان!!)  .
(المقاالت المنش ــورة التعبـــر بالضرورة عن
فهذه ضريبة إقامة الدين وش ــعائره ..التي رأي الصحيف ــة بل عـــن رأي كاتبها)
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