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األمــن العــام لألمــم املتحــدة يعــن “باتيلــي” مبعوث ـاً أممي ـاً لليبيــا

أعلـــن موقـــع األم ــم المتح ــدة
تعيـــن الســـنغالي “عب ــد هللا
خاص ــا ل ــه في
باتيلـــي” ممثـ ـا ً ًّ
رئيس ــا لبعث ــة األم ــم
ليبيـــا و
ً
المتحـــدة للدع ــم ف ــي ليبي ــا
بشـــكل رس ــمي م ــن قب ــل
األميـــن العـــام لألم ــم المتح ــدة
“أنطونيـــو غوتيري ــش”.
و أوضـــح موقع األم ــم المتحدة
أن “باتيلـــي” عم ــل ف ــي 2021
ـتقل للمراجع ــة
خبيـــ ًرا مس ـ ًّ
االســـتراتيجية لبعث ــة األم ــم
المتحـــدة للدع ــم ف ــي ليبي ــا ،
خاصا لوس ــط
كمـــا عمل ممثال ً ًّ

أفريقي ــا و رئي ــس مكتب األمم
المتح ــدة اإلقليم ــي لوس ــط
أفريقي ــا ف ــي الغاب ــون (2014-
.)2016
كما س ــبق وأن عي ــن المبعوث
الجدي ــد ف ــي  2018مستش ــارا ً
خاص ــا لألمي ــن الع ــام بش ــأن
ًّ
مدغش ــقر  ،وف ــي  2019عي ــن
ـتقل للمراجع ــة
خبيـ ـ ًرا مس ـ ًّ
االس ــتراتيجية لمكت ــب األم ــم
المتح ــدة لغ ــرب أفريقي ــا.
وبحس ــب الموق ــع ف ــإن
“باتيل ــي” يتمت ــع بخب ــرة تزي ــد
عام ــا م ــع حكومت ــه
ع ــن 40
ً
الوطنية والمنظمات اإلقليمية
ومنظم ــة األم ــم المتح ــدة.
وكان منص ــب المبع ــوث
األمم ــي لليبي ــا قد بقي ش ــاغ ًرا
قراب ــة  9أش ــهر ؛ بس ــبب ع ــدم
اتف ــاق ال ــدول األعض ــاء ف ــي
مجل ــس األم ــن عل ــى ع ــدد
م ــن المرش ــحين ليأت ــي اتفاق
األعضاء عل ــى تعيين “باتيلي”

رغ ــم اعتـــراض حكوم ــة الوحدة
الوطني ــة علي ــه.
يذك ــر أن األمي ــن الع ــام لألم ــم
المتح ــدة “أنطوني ــو غوتيرش”
كان ق ــد أبلغ ،في وقت س ــابق
من األســـبوع الماضي ،مجلس
األمن بش ــأن رغبته في تعيين
الس ــنغالي “عب ــدهللا باتيل ــي”
مبعوثا أممي ــا جديدا إلى ليبيا.
وطل ــب غوتيري ــش في رس ــالة
وجّهه ــا إل ــى رئي ــس وأعض ــاء
مجل ــس األم ــن ،ال ــرد عل ــى
رغبت ــه ف ــي تعيي ــن بيتال ــي
مبعوث ــا أممي ــا إل ــى ليبي ــا ،في
موع ــد أقص ــاه مس ــاء ي ــوم
الجمع ــة  2س ــبتمبر .2022
وكان ــت وزارة الخارجي ــة ف ــي
حكوم ــة الوح ــدة الوطني ــة ق ــد
رفض ــت ف ــي وق ــت س ــابق
تعيي ــن باتيل ــي مبعوثـ ـا ً أمميـ ـا ً
لعدم التش ــاور مع ليبيا بش ــأن
تكليف ــه
وذك ــر مص ــدر م ــن الخارجي ــة

وقته ــا بـــأن الملـــف الليبـــي
حس ــاس ويحتـــاج إلـــى كفـــاءة
خاص ــة مؤكـــدا دعـــم المرشـــح
الجزائ ــري “صبـــري بوقادوم”.
وع ّي ــن باتيلـــي فـــي أغســـطس
ع ــام  2021بمنصـــب رئيـــس
لجن ــة المراجعـــة االســـتراتيجية
لعم ــل البعثـــة األمميـــة فـــي
ليبي ــا ،وقـــ ّدم توصيـــات بشـــأن
إع ــادة هيكلـــة وواليـــة البعثـــة.
ودع ــا باتيلـــي فـــي التقاريـــر
الت ــي قدمهـــا بعـــد اســـتكمال
الدراس ــة إلـــى العـــودة للهيكل
الس ــابق للبعثة ،بوجود رئيس
لها ،ونائبين أحدهما للشـــؤون
السياســـية واآلخـــر للشـــؤون
اإلنس ــانية.
وشـ ـ ّدد آنـــذاك علـــى ضـــرورة
تكثي ــف األمم المتحـــدة لجهود
الوس ــاطة التـــي تبذلهـــا البعثة
وزي ــادة مواردهـــا وقدراتهـــا
لتحقي ــق النتائـــج المرجـــوة
منه ــا.

الرئاســـي يرحب بتعيـــــن
باتيلي مبعـو ًثا أمم ًّيا إىل ليبيا
رحّـــب المجل ــس الرئاس ــي بتعيي ــن
الدبلوماس ــي الس ــنغالي “عبدهللا باتيلي”،
مبعوثـــا ً أمم ًّي ــا إل ــى ليبيا ،خلفا ً للس ــلوفاكي
“يـــان كوبيت ــش”.
وأشـــاد المجل ــس الرئاس ــي في بي ــان بخبرة
الدبلوماس ــي الس ــنغالي واطالع ــه عل ــى
الملـــف الليبي ،مثنيا ً عل ــى الجهود المبذولة
مـــن قبله أثناء قيامه بتقييم ودراس ــة هيكلة
بعثـــة األم ــم المتحدة إل ــى ليبيا.
وأكـــد المجل ــس عل ــى دور األمي ــن الع ــام
لألمـــم المتحدة ف ــي دعم مس ــاعي الليبيين
للوصـــول إل ــى حل ــول س ــلمية ،م ــن خ ــال
بعثتهـــا ف ــي ليبيا ،للذه ــاب إل ــى االنتخابات
البرلمانيـــة والرئاس ــية ف ــي أق ــرب اآلج ــال.
وأعـــرب المجل ــس ع ــن أمل ــه أن يس ــهم
“باتيلـــي” بخبرت ــه الواس ــعه ف ــي مس ــاعدة
الليبييـــن ف ــي االنتق ــال إل ــى الدول ــة
الديمقراطي ــة المدنية الحديث ــة التي يتطلع
إليهـــا الش ــعب الليب ــي.

مجلس األمن يدين اشتباكات
طرابلس ويدعو للحفاظ على الهدوء

دان مجل ــس األم ــن الدول ــي االش ــتباكات العنيف ــة التي وقعت فـــي طرابلس
ي ــوم  27أغس ــطس  ،2022داعي ــا جمي ــع األط ــراف إل ــى الحفـــاظ علـــى الهدوء
على األرض
وحث المجلس جميع األطراف على الس ــماح بوصول المســـاعدات اإلنســـانية
ّ
بش ــكل كام ــل وآم ــن دون عوائ ــق ،كما دعا إلى احت ــرام القانـــون الدولي فيما
يتعل ــق بحماية المدنيين.
وأك ــد ض ــرورة االتف ــاق عل ــى مس ــار إلج ــراء انتخاب ــات رئاســـية وبرلمانيـــة في
أق ــرب وق ــتُ ،مطالبا جميع ال ــدول األعضاء باالمتثال الكامل لحظر األســـلحة
المفروض عل ــى ليبيا.
وشـ ـ ّدد مجل ــس األم ــن على أهمية الحوار الوطني الش ــامل الـــذي يهدف إلى
تش ــكيل حكوم ــة ليبي ــة موح ــدة ق ــادرة عل ــى الحك ــم ف ــي جميـــع أنحـــاء البالد
وتمثيل الش ــعب الليب ــي بأكمله.
كم ــا طال ــب المجل ــس ،األمين العام بتعيين ممثل خاص له في أســـرع وقت
ممك ــن ،وبمحاس ــبة المس ــؤولين ع ــن انتهاكات وتج ــاوزات حقوق اإلنســـان،
مشـ ـ ّددا على أال حل عس ــكريا ف ــي ليبيا.
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التقـى رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة “عبدالحميـد الدبيبـة” يـوم  1سـبتمبر ،2022
ـري الدفـاع التركـي “خلوصـي أكار” والخارجيـة “مولـود تشـاووش أوغلـو” ورئيـس
وزي ْ
المخابـرات العامـة “هـاكان فيـدان”.

وزيــــــري
الدبيبــة يلتقـي
ْ
خارجـــــية ودفــــاع تـركيا
ورئيـــس املخـــــابرات

وقـال المكتـب اإلعالمـي لرئيـس الحكومـة فـي بيـان مقتضـب :إن اللقـاء الـذي ُعقِـد
فـي مدينـة إسـطنبول التركيـة ،يأتـي فـي إطـار توحيـد الجهـود الدوليـة والمحليـة لدعـم
االنتخابـات فـي ليبيـا.
و زار الدبيبـة مالطـا فـي اليـوم الـذي سـبق زيارتـه لتركيـا ،رفقـة محافـظ مصـرف ليبيـا
ـري البيئـة “إبراهيـم العربـي” والثـروة البحريـة “عـادل
المركـزي “الصديـق الكبيـر” ووزي ْ
سـلطان”.

اتصـــــــاالت بــــــــني مصــــر وتركيــــــــا الحتـــــــواء الوضــــــــع فــــــي ليبيـــــا
نقـل موقـع “العربـي الجديـد” عـن ليبيـا” ،وفـق العربـي الجديـد.
ـمه  -قولـه
دبلوماسـي مصـري  -لـم يس ّ
و ذكـر “العربـي الجديـد” أن دبلوماسـ ًّيا
ن القاهـرة تـدرس توجيـه دعـوة جديـدة
“إ ّ
مطلعـا علـى عمل اللجنة الوطنية
مصر ًّيـا
ً
إلـى كل مـن رئيـس مجلـس النـواب
المعنيـة بالملـف الليبـي نفـى مـا ُيثـار
“عقيلـة صالـح” والمجلـس األعلى للدولة
بشـأن تـورط القاهـرة فـي دعـم رئيـس
“خالـد المشـري” ؛ للتشـاور مجـد ًدا
الحكومـة الموازيـة “فتحـي باشـاغا”
فـي القاهـرة ؛ مـن أجـل تحريـك الحـل
السياسـي لألزمـة الليبيـة والتوافـق علـى ودفعـه إلـى الهجـوم علـى العاصمـة
طرابلـس.
القاعـدة الدسـتورية لالنتخابـات”.
وكشـف مسـؤول مصـري آخـر للموقـع وأشـار إلـى أن القاهـرة التزمـت بالخـط
نفسـه“ ،أن األيـام األخيـرة مـن شـهر العـام الـذي تـم التوافـق عليـه بيـن القـوى
أغسـطس  ،2022شـهدت اتصـاالت علـى الغربيـة الفاعلـة فـي المشـهد الليبـي،
مسـتوى أمنـي رفيـع بيـن مصـر وتركيـا؛ إضافـة إلـى الواليـات المتحـدة و تركيـا.
لبحـث سـبل احتـواء األوضـاع فـي ليبيـا
ومنـع انـدالع حـرب جديـدة”.

وقـال “إن بلاده تدرك حساسـية المرحلة
الراهنـة ،فـي ظـل مـا تواجهـه مـن أزمـة
داخليـة علـى المسـتوى االقتصـادي،
وهـو مـا يعنـي أنهـا لـن تكـون قـادرة علـى
تحمـل أي تطـورات غيـر مدروسـة فـي
ّ

بدعـم دولـي مبدئـي” ،حسـب تعبيـره.
وكشـف دبلوماسـي مصـري آخـر لــ
“العربـي الجديـد” أن الطـرف الوحيـد
الـذي بـات يسـتند إليـه “باشـاغا” هـو
“فرنسـا” ،التـي ال تـزال تصـر علـى العمـل
بشـكل غيـر متناغـم مـع القـوى الدوليـة.

وأرجـع الدبلوماسـي ذلـك إلـى مـا وصفـه
بتراجـع تأثيـر باريـس فـي المشـهد الليبي
أخيـ ًرا لصالـح أطـراف أوروبيـة أخـرى علـى
ن دعم
رأسـها “تركيا وإيطاليا”  ،وقال “إ ّ
فرنسـا لباشـاغا هدفـه تأميـن مسـاحات
أوسـع لمصالحهـا فـي حـال إعـادة ترتيـب
وأضـاف الدبلوماسـي “أنـه كان هنـاك المشـهد”.
مقتـرح بشـأن تشـكيل “حكومـة إنقـاذ” واندلعـت مواجهـات مسـلحة فـي
تتولـى تسـيير األعمـال ،إلـى حيـن تهيئـة طرابلـس بيـن قـوات تابعـة لحكومـة
األوضـاع وإجـراء انتخابـات قبـل نهايـة الوحـدة الوطنيـة وأخـرى مواليـة للحكومـة
العـام الحالـي ،وهـو األمـر الـذي اسـتبقته الموازيـة يـوم  27أغسـطس 2022؛ مـا
أطـراف محليـة ودوليـة محاولـة القفـز أسـفر عـن مقتـل ( )32شـخصا ً وجـرح
علـى هـذا التصـور الـذي بـات يحظـى أكثـر مـن ( )130آخريـن.

مسؤولـــة أمريكيـــــــة :على
السياسيني الليبيني التصالح
وااللتزام بقاعدة دستــــورية
قالــت مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكــي لشــؤون الشــرق
األدنــى “باربــرا ليــف” إن انــدالع أعمــال العنــف فــي طرابلــس
نهايــة أغســطس  ،2022يبــرز ضــرورة أن تتصالــح الشــخصيات
السياســية مــن الشــرق والغــرب فيمــا بينهــا ،وأن تلتــزم بقاعــدة
دســتورية لالنتخابــات ،وأن تضــع مصالــح الشــعب الليبــي فــوق
مصالحهــا.
وعبــرت ليــف فــي سلســلة مــن التغريــدات علــى حســاب الســفارة
األمريكيــة بليبيــا علــى “تويتــر” عــن أســفها مــن أن الفصائــل
المتحاربــة التــي لهــا أجنداتهــا الخاصــة لــم تتمكــن مــن تلبيــة

تطلعــات مالييــن الليبييــن ،بمــا فــي ذلــك الطــاب ورجــال األعمال
والمعلميــن وقــادة المجتمــع ،الذيــن يســعون بقــوة الختيــار قيــادة
بلدهــم بســام ،واصفــة األمــر بالمأســاوي.
وأكــدت المســؤولة األمريكيــة ،أن الجهــات الفاعلــة التــي تســعى
إلــى تحقيــق أجنــدات مزعزعــة لالســتقرار وتقــوض الســام
والوحــدة الوطنيــة ،تعيــق اندمــاج ليبيــا الكامــل فــي االقتصــاد
العالمــي ،وفــق قولهــا.
مــن جهــة أخــرى ،أوضحــت ليــف أنهــا عقــدت مشــاورات وصفتهــا
بالمثمــرة مــع المبعــوث األمريكــي الخــاص والســفير لــدىليبيــا
ريتشــارد نورالنــد وفريــق الســفارة حــول آفــاق تعزيــز الوجــود
الدبلوماســي األمريكــي فــي ليبيــا؛ لتعزيــز االســتقرار والتعــاون
األمنــي والنمــو االقتصــادي والتنميــة المســتدامة.
وأعربــت مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكــي عــن أملهــا فــي أن
تتمكــن الســفارة األمريكيــة مــن العــودة بشــكل دائم إلــىطرابلس
فــي أقــرب وقــت ممكــن ،لتقديــم الخدمــات القنصليــة والترويــج
التجــاري واالستشــارات التعليميــة وغيرهــا مــن الخدمــات.
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البنك الدولي ُيحذّر من
تفاقم الفقر والجوع
يف ليبيا

أكـــد البنـــك الدول ــي أن الن ــزاع المس ــلح
أنهـــك االقتص ــاد الليب ــي ،حي ــث بلغ ــت
تقديرات نصي ــب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالـــي فـــي  2021حوال ــي نصف قيمته
للعـــام  2010قب ــل ان ــدالع الثورة في س ــنة
.2011
وأوضـــح البن ــك الدول ــي ف ــي تقري ــر ل ــه
بعنـــوان “ليبي ــا :اآلف ــاق االقتصادي ــة –
ســـبتمبر  ،2022أن ليبي ــا تعرض ــت من ــذ
ســـنة  2020إل ــى موج ــات متع ــددة م ــن
جائحـــة كورون ــا ،ورغ ــم الجه ــود الكبي ــرة
المبذولـــة فق ــد واج ــه النظ ــام الصح ــي
المنهـــك أص ــا بس ــبب عقد م ــن الصراع،
تحديـــات كبيرة في توفي ــر الرعاية الصحية

وضمان جودتها وس ــط اشتداد
تأثي ــر الجائح ــة.
وق ــال إن األم ــن الغذائ ــي
ـوءا بس ــبب الح ــرب
ازداد س ـ ً
الروس ــية  -األوكرانيـــة وما نتج
عنه ــا م ــن نق ــص ف ــي الم ــواد
الغذائي ــة األساس ــية ،وارتف ــاع
ف ــي أس ــعارها ف ــي الس ــوق
المحلي ــة ،الفتا إل ــى أن القطاع
النفط ــي َمـ ـ َّر بتقلب ــات كبي ــرة
خ ــال  2022حي ــث تراج ــع
إنتاج ــه خ ــال الرب ــع األول من
 2022إلى مس ــتوى أقل بنس ــبة  4.4%من
متوس ــط ع ــام  .2021وأش ــار البنك إلى أن
مع ــدل التضخ ــم ف ــي س ــنة  2022سـ ـجّل
ارتفاع ــا تدريج ّي ــا ليص ــل إل ــى  5.7%ف ــي
م ــارس مقارنة بالش ــهر نفس ــه من س ــنة
 ،2021وبحل ــول مايو  2022س ــجل معدل
تضخ ــم س ــلة الحد األدن ــى لإلنفاق نس ــبة
أعل ــى ب ـ ـ  32.2%مم ــا كان علي ــه ف ــي مايو
 2021وبـ ــ 49.5%مما كان عليه في مارس
 2020م ــع بداي ــة جائح ــة كوفي ــد.-19
وتاب ــع البن ــك الدول ــي أن أس ــعار الس ــلع
األساس ــية (األغذية والمشروبات والسكن
والكهرب ــاء والمي ــاه والغاز وغي ــره من أنواع
الوق ــود والنقل) تعد المس ــاهم الرئيس ــي

ف ــي ارتف ــاع معدل التضخم الرســـمي في
ليبي ــا من ــذ س ــنة  ،2021حيـــث ســـاهمت
االضطرابات في سالســـل التوريد بســـبب
الص ــراع الداخل ــي ،والتدابيـــر الصحيـــة
المتعلق ــة بجائح ــة كورونـــا واالعتماد على
مص ــادر بديل ــة مكلفـــة لتزويـــد الميـــاه
وتولي ــد الكهرب ــاء فـــي زيادة األســـعار.
وعل ــى إث ــر ان ــدالع الحـــرب الروســـية -
األوكراني ــة ،ارتف ــع معـــدل تضخـــم األغذية
في س ــلة الح ــد األدنى لإلنفـــاق ليصل إلى
 40.6%عل ــى أس ــاس ســـنوي فـــي أبريـــل
 2022قب ــل أن يتراجـــع إلـــى  31%في مايو
مرتفعـــا ،كما
 ،2022وه ــو مع ــدل ال يـــزال
ً
بل ــغ متوس ــط تكلفـــة األغذيـــة فـــي ســـلة
الح ــد األدن ــى لإلنفـــاق فـــي مايـــو 2022
مستوى أعلى بنســـبة  14%عما كان عليه
قب ــل األزم ــة ف ــي فبرايـــر .2022
وس ــجلت أرخ ــص عالمة تجاريـــة للطحين
ارتفاع ــا ف ــي أس ــعارها بنســـبة  17%فـــي
ماي ــو  2022مقارنة مع فبراير  ،2022بينما
س ــجلت أس ــعار الكســـكس والخبـــز فـــي
ماي ــو  2022ارتفاع ــا بنســـبة  ،80%وتترجم
كل ه ــذه األرق ــام إلـــى ارتفـــاع فـــي معدل
التضخ ــم وانخف ــاض في االســـتهالك وهو
م ــا يمك ــن أن يفاقـــم الفقر والجـــوع الذي
تعان ــي من ــه األس ــر ذات الدخـــل المحـــدود
والفقيرة.

ارتفـــــاع ألسعـــــار النفــــط وتــــــوقعات بخفض
أوبـــــــــــك إلنتاجـــــــــــها

ارتفعت أسـعار النفط بنسـبة  1%على خلفية توقعات بخفض منظمة أوبك
إنتاجهـا إلـى جانـب االشـتباكات التـي شـهدتها طرابلـس يـوم  27أغسـطس
.2022
وذكـرت وكالـة رويتـرز أن األحـداث التـي شـهدتها طرابلـس أثـارت مخـاوف مـن
انـزالق البلاد إلـى صـراع شـامل قـد يعطـل مرة أخرى إمـدادات الخام من ليبيا.

وارتفعـت العقـود اآلجلـة لخـام غـرب تكسـاس الوسـيط األمريكـي  1.09دوالر
أو  1.2%إلـى  15.94دوالر للبرميـل ،لتواصـل المكاسـب التـي حققتهـا األسـبوع
الماضـي وبلغـت  ،2.5%وفـق رويتـرز ،التـي أفـادت بارتفـاع العقـود اآلجلة لخام
برنـت  89سـنتا ،أو  9.0%إلـى  88.101دوالر للبرميـل ،لتواصـل المكاسـب التـي
حققتهـا فـي آخـر أسـبوع مـن أغسـطس  ،2022وبلغـت .4.4%
وقـال محللـو السـلع فـي بنـك أسـتراليا الوطنـي ،إن أسـعار النفـط كانـت أقـوى
وسـط الضغـط المسـتمر علـى الطلـب علـى الوقـود جـراء أزمـة الطاقـة فـي
أوروبـا والقيـود علـى المعـروض.
ُيشـار إلـى أن اشـتباكات طرابلـس التـي اندلعـت بيـن قـوات تابعـة لحكومـة
الوحـدة الوطنيـة وأخـرى مواليـة للحكومـة الموازيـة ،أسـفرت عـن مقتـل 32
شـخصا ً وجـرح أكثـر مـن  130آخريـن ،أغلبهـم مـن المدنييـن ،وفقـا ً إلحصـاءات
وزارة الصحـة.

األسبوع العاشر |  28أغسطس  05 -سبتمبر العدد 09

5

اقتصاد

اتفاقيتي
الدبيبة ُيو ّقع
ْ
تعاون مع نظريه املالطي
وقّـع رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة “عبدالحميـد الدبيبـة”
مـع نظيـره المالطـي “روبـرت أبيلا” يـوم  31أغسـطس 2022
فـي العاصمـة المالطيـة فاليتـا ،اتفاقيتي تعـاون بين البلدين.
ونصـت االتفاقيتـان علـى التعـاون المشـترك في مجال الربط
الكهربائـي والطاقـات المتجـددة ،وكذلـك تفعيـل عمل اللجنة
الليبيـة المالطيـة المشـتركة لمراجعـة االتفاقيات المبرمة بين
البلدين.
وكان وزير النفط والغاز “محمد عون” قد بحث مع السـفير
المالطـي لـدى ليبيـا “تشـارلز صليبـا” إمكانيـة استكشـاف
المناطـق البحريـة المقابلـة للميـاه االقتصاديـة بيـن البلديـن.
واقتـرح صليبـا خلال االجتمـاع الـذي عقـد فـي طرابلـس يـوم
 30أغسـطس  ،2022إمكانيـة دعـوة وزيـر النفـط والغـاز إلـى
زيـارة جمهوريـة مالطـا لمناقشـة آليـات التعـاون المشـترك
بيـن البلديـن.

ليبيا تمتلك االحتياطي النفطي
األكرب يف إفريقيا
رصـدت شـركة البيانـات األلمانيـة “ ،”Statistaأبـرز الـدول مـن
حيـث حجـم احتياطيـات النفـط العالميـة ،إذ شـكلت دولتـان
فقـط ،أكثـر مـن ثلـث االحتياطـي العالمـي للنفـط.
و بحسـب الدراسـات فقـد احتلـت ليبيـا المرتبـة األولـى كأكبـر
احتياطـي نفطـي فـي إفريقيـا والخامسـة عرب ًّيـا و تاسـع أكبـر
احتياطـي عالمـي
كمـا تمتلـك ليبيـا القـدرة علـى الحصـول علـى احتياطـي أكبـر
مـن الوقـود األحفـوري أكثـر ممـا نعرفـه حال ًّيـا  ،ألنـه ال يـزال غيـر
مستكشف إلى حد كبير نتيجة للعقوبات السابقة المفروضة
علـى شـركات النفـط األجنبيـة.
و يسـتحوذ النفـط الليبـي علـى نسـبة كبيـرة مـن اإليـرادات
الحكوميـة ولكـن بسـبب عـدم االسـتقرار السياسـي فـي اآلونـة
األخيـرة  ،فـإن سـلطة ليبيـا كمنتـج للنفـط قـد أعيقـت إلـى حـد
كبيـر.
وبحسـب خبـراء فإنـه مـن المتوقـع أن تعـزز احتياطيـات النفـط
غيـر المسـتغلة المزيـد مـن االسـتثمارات االقتصاديـة مـع
اسـتقرار الوضـع السياسـي فـي البلاد .

الكبري يبحث يف تونس الدعم
األمريكي للمصرف املركزي
التقـى محافـظ مصـرف ليبيـا المركـزي “الصديـق الكبيـر”
مـع مسـاعد وزيـر الخارجيـة االمريكيـة لشـؤون الشـرق
األدنـى “باربـرا ليـف” بحضـور سـفير الواليـات المتحـدة
األمريكيـة لـدى ليبيـا “ريتشـارد نورالنـد”.
و أفـاد المكتـب اإلعالمـي للمصـرف المركـزي بـأن اللقـاء
عقـد بتونـس يـوم  31أغسـطس  ،2022وتنـاول التعـاون
المشـترك مـع السـفارة األمريكيـة والمؤسسـات األمريكيـة
كالوكالـة األمريكيـة للتنميـة فـي برامـج الدعـم الفنـي
لمصـرف ليبيـا المركـزي فـي العديـد مـن المجـاالت.
كمـا تطـرق اللقـاء إلـى جهـود مصـرف ليبيـا المركـزي فـي
تطويـر اإلفصـاح والشـفافية بحسـب المكتـب اإلعالمـي.

اإلسكان تبحث مع ائتالف
الشركات املصرية تنفيذ الطريق
الدائري الثالث بطرابلس
بحـث وزيـر االسـكان والتعميـر بحكومـة الوحـدة الوطنيـة “أبوبكـر
الغـاوي” مـع ائتلاف الشـركات المصريـة المنفـذة لمشـروع
اسـتكمال الطريـق الدائـري الثالـث بالعاصمـة طرابلـس ،مـا تـم
التوصـل إليـه فـي هـذا المشـروع.
وناقش لقاء ُعقِد بين الطرفين يوم  30أغسطس  ،2022إمكانية
البـدء بتنفيـذ المشـروع علـى مراحـل ،ووفـق المخصصـات الماليـة
المتاحـة ،وأن تكـون التجهيـزات علـى مراحـل ،ووفـق متطلبـات
كل مرحلـة؛ لتقليـل التكاليـف التشـغيلية.
كمـا ناقـش اللقـاء مراعـاة المـدة الزمنيـة المحـددة بالعقـد واألخـذ
بعيـن االعتبـار مرحليـة التنفيـذ.
وكان ائتلاف الشـركات أكـد دراسـة هـذه النقـاط ،وتقديـم رد
مفصل خالل األسـبوع األول من شـهر سـبتمبر  ،2022وفي حالة
االتفـاق مـن الطرفيـن يتـم إعـداد ملحـق للعقد األصلي ومتمم له،
يحفـظ الشـروط وااللتزامـات التعاقديـة للطرفيـن.
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أفـادت مصـادر مـن سـرت بـأن المدينـة
الزالـت تشـهد توتـرا أمنيـا ،مـع اسـتمرار
حصـار مليشـيات مجـرم الحـرب
خليفـة حفتـر لمنطقـة بوهـادي وقطـع
االتصـاالت عنهـا.

سرت..
استمرار حصار مليشيات
حفرت ملنطقة بوهادي

علـى حصـار بوهـادي ،سـوى بيـان
مقتضـب عـن الغرفـة األمنيـة بسـرت
التابعـة لمليشـياته ،مشـيرة إلـى أن
وجودهـا فـي المنطقـة “جـاء للقبـض
علـى مجموعـة خارجـة عـن القانـون
مطلوبـة علـى ذمـة قضايـا وتختبـئ فـي
البلـدة”.

وأضـاف المصـدر أن سـيارات تابعـة
لمليشـيات حفتـر تنتشـر فـي أنحـاء
المنطقـة ،وتمنـع المواطنيـن مـن وكانـت منظمـة رصـد الجرائـم الليبيـة
الخـروج مـن منازلهـم ،وتقبـض على كل كشـفت عن تعرض المنازل لالعتداءات
وقطـع االتصـاالت واإلنترنـت والـذي
المعارضيـن لحفتـر.
ولـم يصـدر مـن جانـب حفتـر أي تعليـق اليـزال مسـتمرا منـذ يـوم  24أغسـطس
.2022
كل مـن رئيـس العليـا بانعـدام مجلـس النواب بتاريخ 16
و وجـه “المشـري” ًّ
المجلـس األعلـى للقضـاء ،ورئيـس و نوفمبـر .”2014
مستشـاري المحكمـة العليـا إلـى عـدم واعتبـر رئيـس مجلـس الدولـة أن مجلـس
أنشـئ بتاريـخ توقيـع االتفـاق
ِ
االعتـداد برسـالة رئيـس مجلـس النـواب ،النـواب
واالسـتمرار فـي تطبيـق المـادة ( )4مـن السياسي الليبي يوم  17ديسمبر ،2015
القانون رقم ( )6لسـنة  1982بشـأن مقر ويسـتمد شـرعيته منـه كمـا نصـت عليـه
المحكمـة العليـا بطرابلـس.
المـادة ( )12مـن األحـكام اإلضافيـة منـه.

املشري يرفض نقل
مق ّر املحكمة العليا
إىل البيضاء
رفـض رئيـس المجلـس األعلـى للدولـة
“خالـد المشـري” نقـل مقـر المحكمـة
العليـا مـن العاصمـة طرابلـس إلى مدينة
البيضاء ،معتب ًرا ما جاء في رسالة رئيس
مجلـس النـواب “عقيلـة صالـح” إلـى كل
مـن رئيـس المجلـس األعلـى للقضـاء،
ومستشـاري المحكمـة العليـا كالعـدم؛
لعـدم بنائهـا علـى قانـون معتـد بـه.

وأوضـح أن مراسـلة “صالـح” اعتمـدت
فـي توجيههـا بعـدم صحـة انعقـاد
المحكمـة العليـا فـي مدينـة طرابلـس
علـى القانـون رقـم ( )4لسـنة 2014
الصـادر مـن غيـر ذي صفـة.
وأكـد “المشـري” صحـة انعقـاد المحكمة
العليـا فـي طرابلـس طبقًـا للمـادة ()4
مـن القانـون رقـم ( )6لسـنة ،1982
والتـي تنـص علـى أن تعقـد المحكمـة
العليـا جلسـاتها فـي مدينـة طرابلـس،
وذلـك “النعـدام القانـون رقـم ( )6لسـنة
 2014بشـأن تنظيـم المحكمـة العليـا
الـذي أصـدره مجلـس النـواب بتاريـخ 10
ديسـمبر  2014لصـدوره مـن غيـر ذي
صفـة بتاريخـه” ،مدل ًلا علـى ذلك بصدور
“حكـم الدائـرة الدسـتورية بالمحكمـة

وأشـار إلـى أن المـادة ( )14مـن األحـكام
اإلضافيـة باالتفـاق السياسـي نصـت علـى
أنـه “بدخـول االتفـاق حيـز التنفيـذ فـإن
كافـة القـرارات والقوانيـن التـي تتعـارض
مـع بنـود هـذا االتفـاق بمالحقـه والتـي تـم
اعتمادهـا فـي الفتـرة ما بين  4أغسـطس
 2014و دخـول االتفـاق حيـز التنفيـذ ،
تعتبـر الغيـة ويجـب التعامـل معهـا وفقًـا
لآلليـات التـي بينهـا االتفـاق”.
وفـي وقـت سـابق ،أبلـغ رئيـس مجلـس
كل مـن رئيـس
النـواب “عقيلـة صالـح” ًّ
المجلـس األعلـى للقضـاء “مفتـاح
القـوي” ،ومستشـاري المحكمـة العليـا،
أن انعقـاد المحكمـة فـي غيـر مقرهـا
القانونـي غيـر صحيـح ويترتـب علـى ذلـك
بطلان مـا تتخـذه مـن إجـراءات.

ليبـــيا تطـــــالب مالــــطا بتسليمها أكثــــر مــــن  94مليون يـــــورو محجـــوزة لديهــا
قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” ،
“إن السلطات الليبية تريد أن يظل
قرار اإلفراج عن أكثر من ( )94مليون
يورو محتفظ بها في حسابات بنك
أوف فاليتا في مالطا ساريًا ،وأن يتم
رفض االستئناف الذي قدمه ورثة معمر
القذافي” وأضافت الصحيفة أن المحامي
المالطي “لويس كاسار بوليسينو” قدم
االستئناف نيابة عن محامي ورثة القذافي
“شاريلوس أوكونوموبولوس” وأرملة
القذافي “صفية فركاش” .وأوضحت

أن المعركة القانونية السترجاع األموال
الموجودة في مالطا والمسجلة باسم
“معتصم القذافي” بدأت بعد عام من
اإلطاحة بوالده في .2011و أكدت “تايمز
أوف مالطا” أن السلطات الليبية لطالما
نظرت إلى األموال المملوكة للشركة
المالطية“  “�Capital Resources Limit
 ،”edعلى أنها مكاسب غير مشروعة،
وترى أنه وفقًا للقانون الليبي ،تم منع
“معتصم القذافي” من االستفادة من
أي مصالح تجارية ،وقد تم رفع دعوى

في المحاكم المالطية الستعادة تلك
األموال .واتهمت ليبيا “بنك أوف
فاليتا” بالفشل في إجراء فحوصات
العناية الواجبة التي كان من المفترض
أن تمنع “معتصم القذافي” من فتح
حسابات في المقام األول ،بينما جادل
ورثة القذافي بأن األموال تشكل أمواال ً
خاصة وليست مسروقة من الدولة ،ومع
ذلك أمر القاضي “نيفيل كاميليري”
في يونيو الماضي باإلفراج عن األموال
لصالح ليبيا.
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لجنة انتخابات املجالس
البلدية تنفي اقتحام
مقرها يف طرابلس
ديـــوان املحاسبــــة يطالب
الخــارجية بالحـــــــد مـــن
قـــــــرارات اإليفـــاد
طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”
وزيـرة الخارجيـة والتعـاون الدولـي بحكومـة
الوحـدة الوطنيـة “نجلاء المنقـوش” بضـرورة
الحـد مـن قـرارات اإليفـاد للعمـل بالخارج ومنح
األحقيـة وفـق األسـبقية للعامليـن بالـوزارة.
جاء ذلك خالل لقاء “شكشك” مع “المنقوش”
بمقـر ديـوان المحاسـبة فـي العاصمـة طرابلس
يـوم  1سـبتمبر  ،2022والـذي جـرى خالله بحث
المشـاكل والعراقيـل التـي تواجـه سـير العمـل
بـوزارة الخارجيـة والتعـاون الدولـي ،و بحـث
السـبل الكفيلـة لتذليلهـا.
وقـال ديـوان المحاسـبة عبـر صفحتـه علـى
“فيسـبوك” “ ،إن لقـاء شكشـك والمنقـوش
خصـص السـتعراض مالحظـات الديـوان حـول
أداء الـوزارة فيمـا يتعلـق بظاهـرة التوسـع فـي
إصـدار قـرارات اإليفـاد للعمـل الدبلوماسـي
وتجـاوز الملاكات الوظيفيـة للسـفارات
والبعثـات الدبلوماسـية بالخـارج”.
وأضـاف الديـوان أن اللقـاء تطـرق إلـى مناقشـة
بعـض القضايـا المرفوعـة ضـد الدولـة الليبيـة
فـي الخـارج ،ودور وزارة الخارجيـة والتعـاون
الدولـي مسـتقبال ً فـي تجنيـب الدولـة تبعـات
األحـكام القضائيـة ومـا يترتـب عليهـا مـن أعبـاء
ماليـة إضافيـة.
وأكـد “شكشـك” فـي ختـام اللقـاء مـع
“المنقـوش” علـى ضـرورة االلتـزام باللوائـح
والقوانيـن المنظمـة للعمـل السياسـي و
الدبلوماسـي و الحـد مـن إصـدار قـرارات اإليفـاد
بمـا يفـوق الملاكات الوظيفيـة المعتمـدة لـدى
وزارة الخارجيـة والتعـاون الدولـي.
كما شـ ّدد رئيس ديوان المحاسـبة على ضرورة
التـزام وزارة الخارجيـة بمنـح األحقيـة لإليفـاد
للعمـل بالخـارج وفـق األسـبقية للعامليـن
بالـوزارة ،دون غيرهـم مـن الوحـدات اإلداريـة
األخـرى غيـر المختصـة بممارسـة العمـل
السياسـي والدبلوماسـي وفقًـا للتشـريعات
النافـذة.

نفـت اللجنـة المركزيـة النتخابـات المجالـس البلديـة اقتحـام مقرهـا فـي
طرابلـس ،مؤكـدة اسـتمرار تنفيـذ انتخابـات المجالـس البلديـة.
وأوضحـت اللجنـة فـي بيـان لهـا أن مـا تناقلتـه بعـض صفحـات التواصـل
االجتماعـي حـول اقتحـام مسـلحين لمقرهـا و إرغـام الموظفيـن علـى تسـليم
منظومـة االنتخابـات وأرقامهـا السـرية أخبـار زائفـة.
وأكـدت اللجنـة أنـه لـم يحـدث أي اقتحـام أو تدخـل فـي عمـل اللجنـة ،وأن
العمـل داخـل مقرهـا بطرابلـس يسـير فـي نسـقه االعتيـادي ،وقالـت “إن
الهـدف مـن هـذه اإلشـاعات إفشـال العمليـة االنتخابيـة”.
وأشـارت اللجنـة المركزيـة النتخابـات المجالـس البلديـة إلـى أن االنتخابـات
المحليـة مسـتمرة فـي المواعيـد المعلـن عنها مسـبقا ً  ،داعيـة المواطنين إلى
المشـاركة فيهـا.

 8أحزاب سياسية تؤسس
شبكة تواصل لتقديم
حلول لالنسداد السياسي
أسسـت أحـزاب الجبهـة الوطنيـة والتغييـر والعدالـة والبنـاء وليبيـا النمـاء
والعمـل الوطنـي وتيـار يـا بلادي وتكنوقـراط ليبيـا وتحالـف القـوى الوطنيـة،
شـبكة تواصـل تحـت اسـم “شـبكة التواصـل لمجموعـة أحـزاب سياسـية
ليبيـة”.
وأكـدت هـذه األحـزاب فـي بيـان مشـترك لهـا ،أن هـذه الشـبكة تهـدف إلـى
تقديـم مبـادرات ومقترحـات وحلـول لالنسـداد السياسـي الراهـن ،والتواصـل
مـع كافـة األطـراف الفاعلـة محليـا ً ودوليـا ً؛ لتأكيـد دور األحـزاب السياسـية
الليبيـة فـي بنـاء الدولـة الديمقراطيـة.
وأعربت األحزاب عن رفضها اسـتخدام العنف بكافة أشـكاله كأداة سياسـية،
وقالت إن مشاريع عسكرة الدولة والوصول إلى السلطة بالقوة تعد انقالبا ً
علـى حـق ّ
الشـعب الليبـي فـي بنـاء دولـة ديمقراطيـة مؤسسـة علـى دسـتور
مسـتفتى عليه من الشـعب.
وأوضحـت األحـزاب أن الحـل الوحيـد للخـروج مـن حالـة االنسـداد السياسـي
الحاليـة ،هـو تجديـد الشـرعية مـن خلال انتخابـات عاجلـة حـرة ونزيهـة
وشـفافة ،يكـون لألحـزاب السياسـية الـدور البـارز فيهـا وفـق نظـام القوائـم
الحزبيـة ،وفـق تعبيرهـا.
وناشـدت األحـزاب كافـة أبنـاء الشـعب الليبـي تغليـب المصالـح الوطنيـة
والتصـدي لجميـع التدخلات الخارجيـة السـلبية ،والعمـل علـى إنهـاء حالـة
الصراع واالنقسـام والسـعي لتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز دسـتور دائم
للبلاد.

األسبوع العاشر |  28أغسطس  05 -سبتمبر العدد 09

8

منوعات

أخريا بتعديل التغريدات
بعد سنوات من مطالبة املستخدمني بامليزة ..تويرت يسمح ً

أعلـن موقـع التواصـل االجتماعي “تويتر”
عزمـه إطلاق إمكانيـة تعديـل التغريـدات
بعـد نشـرها ،وذلـك عقـب سـنوات مـن
النقـاش حـول مـا إذا كانـت الميـزة فكـرة
جيـدة لمنصـة معروفـة بنشـر المعلومات
بسـرعة.
ومـن المقـرر أن تكـون ميـزة تعديـل
التغريـدات متاحـة قريبـا ً خلال األسـابيع
المقبلـة للمسـتخدمين الذيـن يدفعـون
 4.99دوالرات شـهريا ً والمشـتركين فـي
خدمـة “تويتـر بلـو” بحسـب بلومبيـرغ.

للمسـتخدمين
تويتـر
وسيسـمح
بإجـراء تغييـرات علـى تغريداتهـم لمـدة
تصـل إلـى  30دقيقـة بعـد نشـرها ،كمـا
سـيتمكن المسـتخدمون من النقر لرؤية
اإلصـدارات السـابقة مـن التغريـدة.
وقـال تويتـر فـي مدونـة نشـرها يـوم 1
سـبتمبر  ،2022إن التغريـدات المعدلـة
يتم اختبارها داخليا ً ،وإن الميزة ستتوسع
لتشـمل المشـتركين فـي الخدمـات
المدفوعـة فـي وقـت الحـق مـن سـبتمبر
الجاري ،وسـيتمكن المسـتخدمون خارج

مجموعـة االختبـار أيضـا ً مـن مشـاهدة
التغريـدات المعدلـة علـى المنصـة.
وكان الموقـع أعلـن فـي أبريـل  2022أنـه
كان يختبـر ميـزة تعديـل التغريدات لمدة
عـام ،وأنـه سـيكون متاحـا ً لمشـتركي
“تويتـر بلـو” فـي غضـون أشـهر.
وسـتظهر التغريـدات المعدلـة مصحوبـة
برمـز وتسـمية وطابـع زمنـي لتوضيـح
أنـه تـم تعديلهـا ،ويمكـن للمسـتخدمين
النقـر للوصـول إلـى “سـجل التعديـل”
للتغريـدة لمشـاهدة اإلصدارات السـابقة.

غـــــازات الدفيئة بلغـــــت مستويات قيـــــــاسية بعد تخفيــــــــــف قــــيود كـورونا

بلغـت مسـتويات تركيـز
غازات الدفيئة ،المسـؤولة عن
احتـرار الكوكـب ،فـي الغلاف
الجـوي مسـتويات قياسـية
سـنة  ،2021كذلـك األمـر مـع
مسـتوى ميـاه المحيطـات،
علـى مـا أعلنـت الوكالـة
األميركيـة لمراقبـة المحيطـات
والغلاف الجـوي (نـواا).
وفيمـا عـاودت انبعاثـات
غـازات الدفيئـة االرتفـاع بعـد
تخفيـف القيـود العالميـة
المرتبطـة بأزمـة كوفيـد،-19
وصـل مسـتوى تركيـز ثانـي
أكسـيد الكربـون فـي الغلاف
الجـوي إلـى  441,7جـزءا فـي
المليـون فـي المعـدل ،وفـق
التقريـر السـنوي األميركـي
بشـأن المنـاخ الصـادر عـن
علمـاء وكالـة “نـواا”.

وقبـل أشـهر ،حـذرت األمـم
المتحـدة مـن أن هنـاك
احتمـاال بنسـبة  48%أن
يصـل المتوسـط السـنوي
لدرجـة حـرارة األرض ،خلال
سـنة واحـد علـى األقـل ،مـن
السـنوات الخمـس المقبلـة
إلـى  1,5درجـة مئويـة،
بالمقارنـة مـع مـا كان عليـه
معـدل حـرارة سـطح الكوكـب
قبـل الحقبـة الصناعيـة.
وحـدد اتفـاق باريـس أهدافـا
طويلـة األجـل لتوجيـه جميـع
البلـدان للحـد بشـكل كبير من
انبعاثـات غـازات االحتبـاس
الحـراري العالميـة ،لقصـر
زيـادة درجـة الحـرارة العالميـة
فـي هـذا القـرن علـى درجتيـن
مئويتيـن ،بـل ومواصلـة
الجهـود الراميـة إلـى إبقـاء هذه

الزيـادة فـي حـدود  1.5درجـة
مئو يـة.
وقالـت المنظمـة العالميـة
لألرصـاد الجويـة التابعـة
لألمـم المتحـدة فـي تحديـث
لتقريرهـا المناخـي إن هنـاك
“احتمـاال بنسـبة  50فـي المئـة
بـأن يصـل المتوسـط السـنوي
لدرجـة الحـرارة العالميـة مؤقتا ً
إلـى  1.5درجـة مئويـة فـوق
مسـتوى مـا قبـل العصـر
الصناعـي ،فـي سـنة واحـدة
علـى األقـل مـن السـنوات
الخمـس المقبلـة ،ويتزايد هذا
االحتمـال مـع مـرور الوقـت”.
وحـذر األميـن العـام للمنظمـة
مـن أنـه “مـا دامـت انبعاثاتنـا
مـن غـازات االحتبـاس الحراري
مسـتمرة ،سـتواصل درجـات
الحـرارة االرتفـاع ،وسـتصبح

محيطاتنـا أكثـر دفئـا وأكثـر
حمضيـة ،وسيسـتمر الجليـد
البحـري واألنهـار الجليديـة فـي
الذوبـان ،وسـيواصل مسـتوى
سـطح البحـر االرتفـاع،
وسـيصبح طقسـنا أكثـر
تط ّر فـا ً”.
وأضـاف أن “احتـرار المنطقـة
القطبيـة الشـمالية يتزايـد
بشـكل غيـر متناسـب ،ومـا
يحـدث فـي المنطقـة القطبيـة
الشـمالية يؤثـر فينـا جميعـا”.
وذكـر التقريـر بـأن الهيئـة
الحكوميـة الدوليـة المعنيـة
بتغيـر المنـاخ تعتبـر أن
“المخاطـر المتصلـة بالمنـاخ
التـي تهـ ّدد النظـم الطبيعيـة
والبشـرية تـزداد مـع احتـرار
عالمـي بمقـدار  1.5درجـة
مئويـة قياسـا بالوضـع الحالي،

يترقب عشـاق التكنولوجيا ،الكشـف القريب لسلسـلة هواتف آيفون  ،14في األسـبوع األول من شـهر
سـبتمبر  ،2022مع تقارير تشـير إلى اختيار لون غريب من شـركة أبل ،سـتضيفه للهواتف الجديدة.
وتعتمـد أبـل عـادة علـى  4ألـوان أو  ،5لهاتفهـا األكثـر قـوة ،آيفـون برو ماكس ،مع تثبيت اللونين األبيض
واألسـود كلونين أساسـيين لهذا الهاتف.
وكانـت أبـل قـد فاجـأت الجماهيـر بلـون أزرق سـماوي ،لهاتـف بـرو ماكـس  ،13العـام الماضـي ،وهـو
الهاتـف الـذي القـى شـعبية كبيـرة.
ولكـن هـذا العـام ،تؤكـد معظـم التقاريـر ،وأبـرز مصـادر أخبـار تسـريبات أبـل ،أن الشـركة أزاحـت اللـون
السـماوي مـن تشـكيلتها آيفـون بـرو .14

آيفون ..14
لون غريب
للهاتف الجديد

ووفقـا للتسـريبات ،سـتعرض أبـل هاتفـا بلـون جديـد غيـر مألـوف ،وهـو اللـون البنفسـجي ،الـذي مـن
المتوقـع أن يثيـر جـدال كبيـرا بيـن المتابعيـن.
وال يوجـد تفاصيـل حتـى اآلن عـن درجـة البنفسـجي التـي سـيتم اسـتخدامها للهاتـف ،حيـث قـد تكـون
فاتحـة ،أو غامقـة قريبـة مـن األزرق.
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رياضة

االتحاد يستعد ملوسم طويل بإنتدابات مميزة

أطلـــق الفري ــق األول لك ــرة الق ــدم بن ــادي االتح ــاد تحضيراته للموس ــم الجديد
بإعالنـــه عل ــى انتدابات ــه الجديدة وس ــط جماهي ــره بملع ــب النادي.

وعـــرض المرك ــز اإلعالمي للن ــادي انتدابات الفري ــق الذي س ــيبدأ حملة الدفاع
عـــن لقبـــه كبط ــل لل ــدوري الليبي لك ــرة القدم ف ــي الخامس م ــن أكتوبر ،بعد
أن يفتتـــح موس ــمه من البواب ــة األفريقية عندما يواجه فالمب ــو البوروندي في
العاشـــر من س ــبتمبر الجاري.
وضـــم االتح ــاد المهاجم التونس ــي عماد اللواتي الذي برز في الموس ــم الماضي
مـــع النصـــر ،ومداف ــع النج ــم الس ــاحلي ص ــدام ب ــن عزي ــزة ،والمداف ــع المال ــي
باكايوكـــو ،فيم ــا أج ــرى عدد م ــن االنتدابات المحلي ــة المهمة ،عل ــى غرار العب
الرتـــكاز الدول ــي محم ــد التهام ــي من النص ــر ،وح ــارس المرم ــى الواعد محمد
باألشـــهر م ــن الش ــط ،والعب وس ــط االتحاد المصرات ــي معتز مع ــروف ،فضال ً
عـــن الجناح يحي ــى الزليطني م ــن النصر.
يذكـــر أن االتحاد س ــيبدأ حملة الدف ــاع عن لقبه في الجول ــة األولى من الدوري
بلقاء األولمبي.

ليبيا تحصد أول قالئدها يف بطولة العالم
للقوة البدنية للناشئني
حصد المنتخب الليبي للقوة البدنية للناشئين أول قالدة في بطولة العالم
التي تستضيفها مدينة “إسطنبول” التركية.
وتحصل الرياضي “بكار فتحي امراجع” في “وزن  ”53تحت الناشئين على
أول “فضية” في رفعة الصدر و الترتيب العام الرابع.
وكان المنتخب الليبي للقوة البدنية للناشئين قد وصل إلى تركيا للمشاركة
في بطولة العالم التي انطلقت اليوم األربعاء.
ويمثل المنتخب الليبي ثالثة رياض ّيين وهم “بكار فتحي” في “وزن ،”53
و “سعيد الحاسي” في “وزن  ،”105و “محمد الدرسي” في “وزن ،”125
ويدرب المنتخب الليبي المدرب الوطني “طارق مخلوف”.
و استهل المنتخب الليبي اليوم األربعاء مشاركته في البطولة في (وزن )53
عن طريق البطل “بكار فتحي”.

فريق األوملبي يباشر
تحضرياته للموسم الجديد

أطلـق الفريـق األول لكـرة القـدم بالنـادي
(األولمبـي) تحضيراتـه للموسـم الجديـد عبـر
بدئـه للتدريبـات و إعالنـه عـن حركـة انتدابـات
نشـطة فـي سـوق انتقـاالت الالعبيـن.
و نشـرت الصفحـة الرسـمية للنـادي صـور بـدء
التدريبـات بمعقـل الفريـق بمدينـة الزاويـة
بقيـادة المـدرب التونسـي“ ،طارق ثابت” الذي
يملـك خبـرة واسـعة بالمالعـب الليبيـة مـن
خلال إشـرافه علـى تدريـب عـدة أنديـة كبيـرة
كاألهل ّييـن والنصـر  ،كمـا ع ّيـن النـادي الحـارس
الدولـي السـابق “سـمير عبـود” مديـ ًرا للفريـق
الـذي يسـتعد إلجـراء معسـكر تدريـب خارجـي
بتونـس خلال األيـام القادمـة.
ضـم مدافـع منتخـب
و أعلـن النـادي عـن
ّ
النيجـر “عصمـان دياباتـي”  28عامـا ً
قادمـا مـن
ً
المينـاء العراقـي ،لينضـم للمدافـع االيفـواري،
قادما من البنزرتي
عامـا
ً
“ابراهيمـا دومبيـا” ً 22
التونسـي ،بعـد أن أعلـن فـي وقـت سـابق عـن
عـدد مـن الصفقـات المحليـة المهمـة على غرار
اسـتعادته لالعبِيـه السـابقِين ،المهاجـم “جعفر
جبودة” ،و المدافع “عبدالعزيز الصويعي” من
االتحـاد ،و”عبدالمعـز العمـوري” ،و الحـارس
“حمـزة البرجـي” مـن المحلـة  ،و المدافـع
“محمد الشـتيوي”  ،والمدافع الدولي السـابق
قادمـا مـن األهلـي بنغـازي ،و
“ربيـع الالفـي”
ً
الجنـاح “فـراس شـليق” مـن السـويحلي.
يذكـر أن (األولمبـي) سـيفتتح منافسـات
النسـخة  48مـن “الـدوري الليبـي لكـرة القـدم”
بلقـاء حامـل اللقـب (االتحـاد) فـي الجولة األولى
 ،بعـد أن أنهـى الموسـم السـابق فـي المركـز
الخامـس فـي السداسـي النهائـي التـي جـرت
منافسـاته علـى المالعـب التونسـية.
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دين وفتاوى

فتــاوي
تـرك والدنـا مبنًـى مكونًـا مـن طابقيـن ،الطابـق األرضـي
محليـن ومنـزل كان يسـكنه مـع زوجتـه ،والطابـق العلـوي مقسـم
مقسم إلى محلين ومنزل كان يسكنه مع زوجته ،والطابق
إلـى شـقتين ،بناهمـا البنيـه ،يقيمـان فيهمـا ،وتنسـبان لهمـا،
العلوي مقسـم إلى شـقتين ،بناهما البنيه ،يقيمان فيهما،
ـاء
أرضـا ف
أيضـا بيتًـا
قديمـا تسـكنه إحـدى البنـات ،وتـرك ً
وتـرك ً
ً
ض ً
وترك ً
قديما تسكنه إحدى البنات،
أيضا بيتًا
وتنسبان لهما،
ً
بيـن المبنـى والمنـزل القديـم ،وفـي سـنة 2016م حرر والدنا وثائق
وتـرك ً
ـاء بيـن المبنـى والمنـزل القديـم ،وفـي سـنة
أرضـا ف
ض ً
قسـم فيهـا مـا يملكـه مـن عقـار علـى ورثتـه،
ـود،
عنـد محـرر للعق
َّ
2016م حـرر والدنـا وثائـق عنـد محـرر للعقـود ،قسـم فيهـا مـا
فتنـازل لزوجتـه عـن المنـزل الـذي يسـكن فيـه مع َّهـا ،ولبناتـه عـن
يملكـه مـن عقـار علـى ورثتـه ،فتنـازل لزوجتـه عـن المنـزل
المنـزل القديـم ،والبنـه األكبـر عـن الشـقة التـي يسـكنها ومحـل
الـذي يسـكن فيـه معهـا ،ولبناتـه عـن المنـزل القديـم ،والبنـه
األصغرهـا،
حـل تحت
ـكنها وم
ـي يس
ـكنهاـقة الت
س الش
التيعيـن
األصغـر
والبالنـه
والبنه
تحتها،
ومحل
شـقة
تحتهـا،عن
األكبر
الوثاهئـاـقإالعنبـدعـد
وأودعيخرج
ـا،نـه أال
ـبه م
وطل
ـكنهاـق ل
ـين يـدسصدي
ـقت ع
وأودع الوثا
تحت
ومـه،حـل
الشـقةئ ال
عـن
ـللـم
ففنـاع ع
ـه،ـن ل
وفاتيك
2020م،ـدولـم
ـنة
س
ـه
ت
وفا
ـد
ع
ب
ـك
ل
ذ
ففعـل
وفاتـه،
صديـق لـه ،وطلـب منـه أال يخرجهـا إال بع
ـقـح
صحي
ـازالت
ن
ت
ـن
م
ـنةـل مـا ق
وفاذتلـهـك،سفه
بعـدقبـل
بالوثائـق
والدنـنـا لنـا علـم بالوثائ
2020م،ـاموبلـهـم يك
ذلـك
الزم،ـمة
ـح قس
التريكـة
ـادةتنتقس
ـزم من
ـح؛ق في
الزم ،أو
ـيمصح
ـازالت
ـهـاإعمـن
والدن
ـاملبـه
صحيمـا
غيـرفهـل
ذلـك،
قبـل
ـمةـن
ـؤال م
س
ال
ـي
ف
ورد
ـا
م
ب
ون
ر
ـ
ق
م
ـم
ه
كل
ـة
ث
الور
أن
ـا
م
عل
ميـراث؟
ُّ
أو غيـر صحيـح؛ فيلـزم منـه إعـادة تقسـيم التركـة قس
ـؤالـن
ـفويا ع
األبمتـانـازل
تفاصيـل ،وأن االبـن األكبـر يدعـي
ورد لفـهـيشالس
أنرون ب
ميـراث؟ علمـا أن الورثـة كلهَّـم مقـ ُّ
ـض
لهـه يقب
ـل أن
األب بدلي
2019م،
سـنة
ـقة أخي
ـت ش
تفاصيل،تح
المحـل الـذي
شفويا
تنازل
عي أن
األكبرـهي َّد
االبن
وأن
من
ـت.
ق
الو
ـك
ل
ذ
ـذ
ن
م
اإليجـارات
عـن المحـل الـذي تحـت شـقة أخيـه سـنة 2019م ،بدليـل أنـه
يقبـض اإليجـارات منـذ ذلـك الوقـت.

تحـت شـقة أخيـه ،فـإذا شـهدت لـه البينـة بإثبـات الهبـة ،صحـت له،
ويكـون قبضـه إليجـارات المحـل فـي حيـاة أبيـه حـو ًزا لـه ،أمـا إذا لـم
تثبت الهبة إال بمج ّرد دعواه فإنها ال تصح ولو كان يقبض اإليجار؛
ألن قبـض اإليجـار بمجـرده ال يلـزم منـه أن يكـون المحـل ملـكا لـه،
ويحمـل علـى أن والـده كان يعينـه بـه علـى وجـه المعـروف.
وأمـا بنـاء األب الشـقتين البنيـه ،ونسـبتهما لالبنيـن ،ثـم تنازلـه
لهمـا عـن ذلـك؛ فيعـ ُّد هبـة صحيحـة؛ لظهـور قصـد األب تمليـك
ـل فِـي
ل ال َّرجُ ِ
الشـقتين البنيـه ،قـال المـواق رحمـه هللاَ “ :وأ َ َّمـا ق َْـو ُ
ـس ب ِ َ
َ
ـيءٍ
ـيءٍ ُي ْعـ َر ُ
ف لَـ ُه َهـذَا كَـ ْر ُم َولَـدِي أ َ ْو َدابَّـ ُة َولَـدِيَ ،فلَ ْي َ
ش ْ
ش ْ
َ
ال ْشـ َها ِد ب ِ َص َدقَـ ٍة
ن ِمنْـ ُه َصغِ يـ ًرا كَا َ
َو َل يَ ْسـتَح ُِّق ِال ْبـ ُ
ن أ ْو كَبِيـ ًرا َّإل ب ِ ْ ِ
أ َ ْو َعطِ َّيـ ٍة أ َ ْو بَ ْي ٍـع” [التـاج واإلكليـل ،]8/11 :فيختـص االبنـان
بالشـقتين ،وال تدخلان فـي التركـة ،وهللا أعلـم.

لظـرف
ٍ
ـرف فـي عهـد ٍة ماليـ ٍة مـن المـال العـام
ش ٌ
ـخص تص َ
مسـاو للعهـد ِة التـي
ـال
مـا ،ثـم ق َ
ٍ
ـغ مـن الم ِ
ـام بالتص ِ
ـدق بمبل ٍ
مبـرثـم
هـذا مـا،
لظـرف
فعلـه ٍ
فهـلالعـام
ـة،مـال
ـن ال
ـىيـ ٍة م
مرضمال
ـرفـا فعلـيـىعهـدةٍ َ
وطلب
ـرفصفيه َ
شتص ٌ
ئٌ
ـخص تَ
الجواب
تصـرف فيها
ـاو للعهـدةِ التـي
ـام
لذمتـ
َ
ق َ
ـال مس ٍ
ـدق بمبل ٍـغ مـن الم ِ
بالتهصِ؟ ِ
مرضـى وطلبـة ،فهـل فعلـه هـذا مبـرئ ٌ لذمتـهِ؟
التنـازل مـن قبيـل الهبـة التـي ُيشـترط الحـوز لتمامهـا ،وبيـت علـى َ
السـكنى الـذي وهبـه األب للزوجـة ال تتأتـى فيـه الحيـازة ّإل بخـروج
الواهـب منـه وإخالئـه مـن شـواغله ،فتنـازل والدكـم لزوجتـه عـن الجواب:
العـام
كل َمـن تقـع منـه الخيانـ ُة للمـال
منـزل سـكناه غيـر صحيـح؛ لبقائـه سـاكنًا فيـه إلـى أن م َ
ِّ
ـات ،وال توعـد المولـى سـبحانه َّ
ـت
ح
ص
اختلسـه علـى
لمـا
حاملا
ـة
م
القيا
ـوم
ي
ـي
ت
يأ
ـأن
ب
ِ،
ه
ـو
ح
ون
لاس
ٍ
ت
باخ
ً
تتأتـى للزوجـة حيـازة ٌ بذلـك ،قـال الدرديـر رحمـه هللاَ (“ :و) َ َّ ْ
َ
َ
ـس) َو ُهـ َو ِ
( ِ
سـ ْكنَا َها ل ِ َز ْو ِج َهـا) َ
مشـتعل
الخالئـق،
رؤوس
ِ
ـنيعا عليـه ،وتشـهي ًرا بـه علـى
ً
هبَـ ُة الـ َّز ْو ِج عنقـهِ؛ تش ً
(ل ال َْع ْك ُ
هبَـ ُة َز ْوجَـ ٍة َدا َر ُ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
سـ ْكنَا ُه ل ِ َز ْوجَتِـ ِه ف ََلا يَ ِ
ت
ـل يَـأ ِ
ـح ل َِعـ َدمِ الحَ ْـوزِ؛ ِل َّ
ص ُّ
ن ُّ
َدا َر ُ
السـ ْكنَى ل ِل َّرجُ ِ
ـل َل عليـه نـا ًرا ،قـال تعالـىَ ﴿ :و َمـا كَا َ
ـل َو َمـن يَغْ لُ ْ
ن لِنَبِـي ٍّ أن يَغُ َّ
َ
َ
.]4/106
ـر:
ي
الكب
ـرح
ش
[ال
”
ه
ـ
ل
ع
ـ
ب
ت
ـا
ه
ن
َإ
ف
ة
أ
لِل َْمـ ْر
ِ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ ٌ
ت َو ُه ْـم َل
ل نَفْ ٍ
سـبَ ْ
ِ
ـم ِة ث َّ
َـل يَ ْـو َم ا ْل ِقيَـ ٰـ َ
ـس َّمـا ك َ َ
َّـى كُ ُّ
ب ِ َمـا غ َّ
ـم ُت َوف ٰ
ن ﴾ [آل عمـران ،]161 :وقـد قيـل عـن شـخص بحضـرة
أيضـا؛ لعـدم ُي ْظل َُمـو َ
وتنـازل األب لبناتـه عـن المنـزل القديـم غيـر صحيـح ً
علمهـم بالهبـة إال بعـد وفاتـه ،وإقامـة إحـدى البنـات فيـه كان النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم هنيئـا لـه الجنـة ،فقـال صلـى هللا
ن َّ
الش ْـملَ َة الَّتِي أَخَ َذ َها يَ ْو َم
لمجـرد االنتفـاع واإلرفـاق بالسـكنى ،وذلـك ال يفيـد الحو َز للتملك ،عليه وسـلمَ …( :والَّذِي نَفْ ِ
سـي بِيَ ِدهِ ،إ ِ َّ
ل َعلَ ْيـ ِه نَـا ًرا) [سـنن النسـائي،]3827 :
وكـذا تنازلـه البنيـه عـن المحليـن المذكوريـن فـي الوثيقـة ُيع ُّد هبة خَ ْيبَـ َر مِـ َ
ن ال َْمغَ انِـمِ لَت َْشـتَعِ ُ
ـال بغيـرِ ح ّـق مِـن جهـة معلومـةٍ ،فعليـ ِه
ن َمـن أخـ َذ م ً
ـل أ َّ
باطلـة؛ لعـدم حـوز كل منهمـا مـا كتـب لـه فـي وثيقـة التنـازل ،واألص ُ
يجـب ر ّده إليـه ،قـال
النتفـاء علمهمـا بالهبـة ،والحـوز ال يتـم إال بالعلـم ،قـال ابـن رشـد أن يرجعـه إليهـا؛ ألن الح ّـق إذا ُعلِـم صاحبـه
ُ
َ
َت حَتَّـى
ـل إِذَا رسـول هللا صلـى هللا عليـه وسـلمَ ( :علَـى ا ْليَـ ِد َمـا أخَـذ ْ
ح ِ
ل فِـي َهـ ِذهِ ال َْم ْسـأَلَةِ :أ َ َّ
رحمـه هللاَ “ :فتَ ْ
ـل ا ْلق َْـو ِ
ن ال َّرجُ َ
صي ُ
َ
ـم فِـي حَيَـاةِ ُت َؤ ِّد َيـ ُه) [أبـوداود.]3561 :
ـب َ
شـ ْيئًا ُهـ َو ِفِـي يَـ ِدهِ أ ْو َ َد ْينًـا ُ
هـ َو  َعلَ ْيـهِ ،فَـإ ِ ْن َعل ِ َ
ُو َه َ
ُ
َ
َّى
ت
ح
ة
ِ
ب
ْه
ل
ا
ب
َم
ل
ع
ي
َم
ل
ن
إ
و
…
َاق
ف
ت
ا
ب
ة
ـ
ب
ْه
ل
ا
ه
ـ
ل
ت
ز
ـا
ج
،
ـل
ب
ق
و
ِـب
َ
ِّ
ٍ َِ ْ َْ ْ ِ ِ َ َ
ا ْل َواه ِ َ ِ َ َ َ ْ ُ ِ َ ِ
وعليـه؛ فـكان الواجـب إرجـاع المـال إلـى الجهـ ِة التـي اسـتأمنتك
َـاقِ ،لفْ تِقَـارِ ال ِْهبَ ِ
ِـب ،بَ َطلَ ِ
َم َ
ـات إِلَـى ا ْل َقبُ ِ
ـت ال ِْهبَـ ُة بِاتِّف ٍ
ـات ا ْل َواه ُ
ـدق بـه علـى المرضـى والطلبـة ،فـإن تع ّذ َر ذلك ،فإن
ـول ،عليـه ،ال التص َ
إ ِ َّل َعلَـى َهـ ِذهِ ال ِّر َوايَـ ِة َّ
الشـا َّذةِ” [البيـان والتحصيـل.]13/410 :
إن كان دون ُمحابـاةٍ لقريـب أو صديـق ،مع
ذمتـك تبـرأ ُ بمـا فعل َ
ـت ْ
َّ
وأمـا مـا يدعيـه االبـن األكبـر مـن تنـازل أبيـه لـه عـن المحـل الـذي االسـتغفارِ والتوبـةِ ،وهللا أعلـم.
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مقاالت وآراء

الدين وثوابته!
زيف األمن واألمان يف مقابل هدم ِّ
بقلم الكاتب| أسامة المبروك صالح

(األمـن واألمـان) الـذي طالمـا يـردده بعـض
حـق أريـد بهـا
مشـايخ السـلطان كلمـ ُة
ٍّ
با طـل!
إذ أنهـم دائمـا مـا يسـتعملون هـذه المعانـي
((المطلوبـة شـرعا ً فـي غيـر هـذا السـياق))
فـي مقابـل إنكارهـم علـى المصلحيـن
القيـام بالوقـوف ضد دعـوات تغريب الدين،
وتحريـف وطمـس الشـريعة اإلسلامية،
وإجـرام القتـل وتغييـب المصلحيـن واألبرياء
فـي السـجون ،والعمالـة الكاملـة لصالـح
الغـرب وإمالءاتهـم ...إلـخ مـن المخالفـات
التـي تهـدم الشـريعة ومقاصدهـا وتضـرب
العقيـدة فـي مقتـل! بـل ويصـ ِّورون للنـاس
ن األمـن واألمـان هـو المطلـب الشـرعي
أ َّ
األول لألمـة! ولـو ترتـب عليـه بعـد ذلـك
السـكوت عـن كل باطـل! بـل وتسـويغ
المنكـرات والبوائـق! وعـرض هـذه المسـائل
بهـذه الصـورة ال يخلـو مـن تخذيـل عن نصرة
الح ِّـق وأهلِـهِ! وركـون إلـى الظلمـة ودنياهـم.
ف:
وأصحـاب هـذه الدعـوات أصنـا ٌ
منهـم :المجتهـد ،ولكنـه مغفـل وغافـل
أعـداء
سـطر ُه
عـن الواقـع ومـا يحيكـه و ُي ِّ
ُ
اإلسلام فـي مراكـز البحـث والتفكيـر عـن
سـبل محاربـة اإلسلام مـن خلال تخذيـل
المائل إلـى الدينا
أهلـه عـن نصرتـه .ومنهـم:
ُ
منغمـس فـي حيـاة التـرف
ومتاعهـا الزائـل،
ٌ
باسـم الديـن! وإن ظهـر بصـوت الناصحيـن
المشـفقين! ومنهـم :المنافـق العميـل
يحـاول عبثـا ً تخذيـل
المنـدس باسـم الديـن
ُ
وتثبيـط المسـلمين ،وفـي نحوهـم يقـول
ن فَـإ ِ ْن
ـن لَ ُيبَ ِّطئَـ َّ
ن ِم ْنكُ ْـم ل ََم ْ
هللا تعالـىَ ( :وإ ِ َّ
َ
ـم َُّ
للا َعلَـي َّ إِذْ
ْع
ن
أ
َـد
ق
َـال
ق
أ َ َصابَ ْتكُ ْـم ُم ِ
صيبَـة ٌ َ ْ َ َ
ـن َم َع ُه ْـم َ
ش ِـهي ًدا) .ومنهـم :أفيخـاي
لَ ْـم أَكُ ْ
أذرعـي!! المنظـر باسـم الديـن اإلسلامي!
لهدمـه! ولعـل هـذا هـو مصـدر تسـويق هذه
سـمى
معانـي التَّخذيـل واالنبطـاح تحـت ُم َّ
فعـرض قضيـ ِة األمـن
“األمـن واألمـان”.
ُ
واألمـان! فـي مقابـل تـرك الصـدع بالحـق
ونصرتـه ،وتفسـيره (مـن خلال كالمهـم)
طعامـك ،أو
قـل
ُ
أنـك لـو تعـ َّرض أمنُـك! أو َّ
ـت سـفرياتك! أو احتجـز علـى تجارتـك!
قلّ ْ
فلا تخـوض فـي األمـر بالمعـروف وال النهـي
عـن المنكـر! وإن كان فلا بـ َّد فليـس بمـا
لـك
ـص علـى ولـي ِّ نعمتـك! وسـيقولون َ
ُينغِّ ُ
ن لألمـر بالمعـروف والنهـي عن
ُملِّبسـين! :إ َّ
المنكـر شـروطا ً وضوابـط ...إلـخ فلا تغتـ َّر
بمـا يقولـون إذ مرجـع كالمهـم أال َّ تُزعـل

سـلطانهم! وال تكـ ّدر عليهـم صفـو عيشـهم! المعانـي والمقاصـد الشـرعية التـي تهـدم
ن األمـر بالمعـروف مقـاالت المنبطحيـن ،وأوهـام الحالميـن!
وإال فلا أحـدٌ ينكـر أ َّ
والنهـي عـن المنكـر يخضع لضوابط شـرعية وترسـخ مبـادئ ال ِّديـن و ِقيَمِـ ِه ومقاصـده
ـام واسـتق َّر وانتشـ َر بيـن األمـم.
كمراعـاة المصالـح والمفاسـد ،بمـا ال يعـود التـي بهـا ق َ
ـرت سـنة هللا الشـرعية ،والكونيـة
ِ
علـى الشـريعة
بنقـض أحكامهـا وتعطيلهـا ،فقـد ج ْ
ـوم الـدول ،وال تسـتم ُّر األمـم ،وال تـر ُّد
ق
ت
أل
دين
ي
المق
غير
الصادقون
العلمـاء
بـل يقـوده
َّ
ّ
ُ
ـوق إال بإقامـة هـذه المعانـي والعمـل
بأمـوال السـلطان ومنحِـهِ! المتنعمين
تحت الحق ُ
َ
جناحِـهِ! ووهللا لـو كان األمـر علـى فهمهـم بهـا .وهـذا مـا سـار عليه األنبيـاء والصادقون
وأوهامهـم! وأهوائهـم! لمـا قـام سـوق والمجاهـدون مـن تحمـل األذى فـي سـبيل
الجهـاد واالستشـهاد ،وال كلمـة حـق عنـد نصـرة الحـق والدعـوة إليـه ،والثبـات عليـه،
سـلطان جائـر ،وال دفـع البغـي والعـدوان ،فهـؤالء القـوم ُزلزلُـوا زِلْـزاال ً شـدِيدا ً وابتُلـوا
ن
لاء عظيمـا ً! حتـى أظهـر
ُ
هللا هـذا الديـ َ
وال إنـكار المنكـر ال بالقـول وال باليـد وال ابت ً
باللسـان ،وال تطبيـق شـريعة هللا ومعـاداة فـي ربـوع المعمـورة.
أعدائهـا ...إذ كل هـذه العبـادات الجليلـة فلـم يكـن النبـي صلـى هللا عليـه وسـلم
ن ليعـذ َر المؤمنيـن عـن النفيـر فـي الحـر..
تسـتلزم المحـن واالمتحـان ،ومـا قـام الديـ ُ
جـل فـي عال ُه :ويتركهـم فـي رغـد العيـش واالسـتقرار فـي
إال مـن خاللهـا ،يقـول المولـى َّ
َ
ـل! إال مـا كان مـن صنيـع المنافقيـن!
(الـم * أَحَ ِ
ـب النَّ ُ
ـاس أ َ ْن ُي ْت َركُـوا أ ْن يَقُولُـوا الظ ِّ
س َ
ن القائليـن( :ال تنفِـ ُروا فـي الحـ ِّر!)! وال تركـوا
ن * َولَق ْ
َـد َفتَنَّـا الَّ ِذيـ َ
آ َ َمنَّـا َو ُه ْـم َل ُيفْ تَنُـو َ
ن َص َدقُـوا الدعـوة إلـى الحـق والصـدع بـه رغـم مـا
ن َّ ُ
للا الَّ ِذيـ َ
ِـن َق ْبل ِِه ْـم َفلَيَ ْعل ََمـ َّ
م ْ
ْ
ن) .ويقـول سـبحانه( :أ َ ْم ترتـب عليـه مـن وصـف نبينـا الكريم صلوات
يـ
ب
ذ
ِ
ا
ك
ل
ا
ن
ـ
َم
ل
ع
َولَ َي ْ َ َّ َ ِ َ
ن ربـي وسلامه عليـه بالكاهـن! والمجنـون
حَ ِ
سـ ْبت ُْم أَن ُت ْت َركُـوا َول ََّمـا يَ ْعلَـمِ َّ ُ
للا الَّ ِذيـ َ
َ
للا والسـاحر! والطعـن فـي العلمـاء عبـر
ون َّ ِ
د
ِـن
م
ُوا
ذ
ِـ
خ
ت
ي
ـم
ل
و
ـم
ك
ِن
م
وا
د
ـ
ه
َّ
جَا َ ُ
ُ ْ َ ْ َ
ُ ِ
للا خَبِيـر ٌ القنـوات الفضائيـة والمنصـات اإللكترونيـة
ن َول ِيجَـ ًة َو َّ ُ
سـول ِ ِه َو َل ال ُْم ْؤ ِمنِيـ َ
َو َل َر ُ
ُ
ن) فهـذه الطريـق هـي طريـق مـن التضليـل والتشـويه! بحجـة! أنهـم
ـو
ل
م
َع
ب ِ َمـا ت ْ َ َ
النضـال والكفـاح والجهـاد هـذه المعانـي يدعـون إلـى القتـل والفتـن! وتـارة ينكـرون
السـلم
السـامية ،والنهـج القويـم يسـتلزم نقـص عليهـم فتواهـم فـي السياسـة! أو ّ
ن المنبطحيـن! وبـه والحـرب! ويريـدون مـن العلماء أن ينصاعوا
المخذِّليـ َ
أمـن وأمـان ُ
يميـز هللا الخبيـث مـن الطيـب؛ إذ (مـا كان وفـق أهوائهـم (مـا يطلبـه المسـتمعون)
هللا ليـذر المؤمنيـن علـى مـا أنتـم عليـه حتى وبمـا يـروق ألهـواء الطغـاة المسـتبدين!
السـاحة للعبـث بديـن
يميـز الخبيـث مـن الطيـب) .وهـذه الطريـق حتـى تخلـو لهـم
َّ
هـي طريـق األنبيـاء واألصفيـاء والشـهداء النـاس وأخالقهـم وقيمهـم! بحجـة( :األمـن
يرتـض نبينـا صلـى هللا
ِ
س ْسـكُ ْم واألمـان)!! ولـم
والعلماء ،يقول هللا تعالى( :إِن َي ْم َ
ْـك عليـه وسـلم كيـل المديـح مـن ملأ قريـش
ح ِّم ْثلُـ ُه َوتِل َ
ح َفق ْ
ـس ا ْلق َْـو َم قَـ ْر ٌ
قَـ ْر ٌ
َـد َم َّ
َّ
َّ
ُ
يرتـض البقـاء
ِ
ن وكبرائهـم وأغنيائهـم! ولـم
ن الن ِ
َّاس َولِيَ ْعل ََم ُ
للا الذِي َ
اول َها بَ ْي َ
ْال َ َّي ُ
ام نُ َد ِ
آمنُـوا َويَ َّتخِـ َذ مِنكُ ْـم ُ
وتبجيـل
ِـب معهـم والعيـش بينهـم بوجاهـ ٍة
شـ َه َد َاء َو َّ ُ
َ
ٍ
للا َل ُيح ُّ
ن) فمـن مقاصـد الشـرع اتخـاذ علـى حسـاب تـرك تبليـغ ال ِّديـن! وال تركـوا
َّ
الظالِمِيـ َ
الشـهداء! وهـي طريـق الصحابـة الذيـن بهـم الهجرة في سبيل هللا والعيش في الغربة!
وثبـت وانتشـ َر .وهـذه الطريـق وتـرك النعيـم فـي مكـة! بحجـة االسـتقرار
ن
َ
قـام الديـ ُ
هـي طريـق النصـر والتمكيـن ( َوجَ َع ْلنَـا بيـن األهـل واألحبـاب (األمـن واألمـان!!).
ن بِأ َ ْمرِنَـا ل ََّمـا َصبَـ ُرواْ َوكَانُواْ فهـذه ضريبـة إقامـة الديـن وشـعائره ..التـي
ِم ْن ُه ْـم أَئ َِّمـ ًة يَ ْهـ ُدو َ
َّـق لهـا إال الصادقـون المخلصـون .وال
فاالبتالء واالختبا ُر
ن).
بالسـراء ال ُيوف ُ
بِـَٔـا ٰ َيتِنَا ُيو ِقنُو َ
ّ
ُ
تسـموا
والضـراء هـي سـنة هللا تعالـى فـي خلقـه تلتفـت لتنظيـر المخذوليـن! ولـو
ّ
ـص بأسـماء العلمـاء طالمـا رضـوا بـأن يعيشـوا
( َول ِ َي ْبتَلِـي َ َّ ُ
للا َمـا فِـي ُص ُدورِكُ ْـم َول ِ ُي َمحِّ َ
ن علـى موائـد الطغـاة ويتلـذذون بفتـات
ـص ٱللَّـ ُه ٱلَّ ِذيـ َ
َمـا فِـي ُقلُوبِكُ ْـم) ( َول ِ ُي َمحِّ َ
ن) (أم حسـبتم أن الظلمـة الفجـار ،األمـ َر الـذي آل بهـم إلـى
امنُـواْ َو َي ْمحَ َـق ٱ ْل ٰك َ ِفرِيـ َ
َء َ
تدخلـوا الجنـة ولمـا يعلـم هللا الذين جاهدوا الوقـوف عنـد حـدود ولـي نعمتهـم! وتجـاوز
منكـم ويعلـم الصابريـن) إلـى غيـر ذلـك مـن حـدود هللا تعالـى.
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