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موسكو: ال مباحثات حول إقامة قاعدة روسية في ليبيا

شتاينماير يتوقع حقبة مضطربة في عهد ترامب

�أعل��ن رئي�س جلنة �لدفاع و�الأمن مبجل�س �الحتاد �لرو�سي فيكتور �وزيروف �أن 
مو�سك��و ال تبحث مع ليبي��ا مو�سوع �إن�ساء قو�عد ع�سكري��ة رو�سية يف �أر��سي 
�الأخرية. وكانت �سحيفة Neu Zürcher Zeitung �ل�سوي�رسية قد ذكرت 
نق��ال و�سائل �إعالم �إيطالية وخليجية �أن �لزعي��م �لليبي خليفة حفرت وقع على 
�تفاقي��ة جرى �حلدي��ث فيها عن خط��ط رو�سية لبناء قاعدت��ني ع�سكريتني يف 
ط��رق وبنغازي. وقال �وزيروف: "ال وج��ود ملثل هذه �ملفاو�سات" موؤكد� �أن 
�لقاع��دة �لع�سكرية �لرو�سي��ة يف طرطو�س ميكن �أن تلع��ب دور �ملثال للتعاون 
�لبح��ري �لع�سك��ري بني �ل��دول ب�سكل ال يك��ون موجها �سد �أي ط��رف ثالث بل 
مل�سلح��ة �جلانب��ني. وق��ال: "ميك��ن للبحري��ة �لرو�سي��ة �أن تلع��ب دور �حلافظ 
لل�سالم يف منطقة �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط، وميكن للقو�عد �لبحرية �أن ت�ستخدم 

لتقدمي �مل�ساعدة يف جمال مكافحة �لقر�سنة وحماية حدود �لدول".
جت��در �الإ�س��ارة �إىل �أن��ه مت يف 18 يناير/كان��ون �لثاين �لتوقي��ع على �تفاقية 
رو�سي��ة �سوري��ة حول تو�سي��ع وتطوير مرك��ز �الإم��د�د �لتقني �لتاب��ع للبحرية 
�لرو�سية يف طرطو�س. ومدة �رسيان �التفاقية 49 عاما ومتدد ب�سكل �آيل لفرتة 

25 عاما.

ق��ال وزير �خلارجي��ة �الأملاين فر�نك فالرت �ستاينماي��ر �إن �نتخاب دونالد تر�مب 
رئي�سا للواليات �ملتحدة ينهي "عامل �لقرن �لع�رسين �لقدمي �إىل �الأبد" .

وكت��ب �ستاينماي��ر يف مقال��ة ن�رسته��ا �سحيف��ة "بيل��د �أم زونت��اغ" ي��وم �الأحد 
22 يناي��ر/ كانون �لثاين بعد يومني على تن�سي��ب �لرئي�س �الأمريكي �خلام�س 
و�الأربع��ني "ما هي مفاهي��م �لنظام )�لعامل��ي( �لتي �ستفر���س نف�سها يف �لقرن 
�حل��ادي و�لع�رسين، وم��اذ� �ستكون معامل عامل �لغد، لي���س هناك ما هو حم�سوم، 
�الأمر �أ�سبح مفتوحا متاما. كما هو �حلال د�ئما عند �نتقال مقاليد �ل�سلطة، تظهر 

بع�س �ل�سكوك و�لت�ساوؤالت ب�ساأن �مل�سار �لذي �ست�سلكه �لقيادة �جلديدة".
و�عتر �أن على �لعامل �أن ي�ستعد "حلقبة م�سطربة"، مو�سحا �أنه كما يف كل مرحلة 
�نتقالي��ة "هن��اك نق��اط غمو�س )...( لكن يف ه��ذه �حلقبة من �لفو�س��ى �ل�ساملة 
�جلدي��دة، ف��اإن �الأمر مي�سي �أبعد م��ن ذلك". و�سدد على �أن "هن��اك م�سائل كثرية 
عل��ى �ملحك". ومع ذل��ك �أ�سار وزير �خلارجية �الأمل��اين �إىل �أن بالده �ست�سعى �إىل 
�حلو�ر مع �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة، و�إىل تو�سيح "موقفنا وقيمنا وم�ساحلنا".

 

نشر وثائق جديدة حول تبعية "تيران وصنافير"
ن���رس �ملحامي �مل�رسي خالد علي �لذي �أقام دعوى ق�سائية �سد "تنازل" �حلكومة 

�مل�رسية عن جزيرتي تري�ن و�سنافري، وثائق توؤكد "م�رسية" �جلزيرتني.
وقال �ملحامي يف تدونية له على �سفحته يف موقع �لتو��سل �الجتماعي "في�سبوك" 
�الأح��د 22 يناير/كانون �لثاين، �إنه ن�رس وثائق ر�سمية �سادرة عن �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، "توؤكد م�رسية" �جلزيرتني.
وكان �لق�ساء �الإد�ري �مل�رسي قد �أ�سدر يف وقت �سابق من �الأ�سبوع �ملا�سي، قر�ره 
�لنهائ��ي يف ق�سي��ة �جلزيرتني، موؤكد� بطالن �تفاقية تر�سي��م �حلدود مع �ل�سعودية 
وتبعي��ة تري�ن و�سنافري مل�رس، ومن �ملتوقع �أن ت�سدر �ملحكمة �لد�ستورية قر�رها 
حول �ملو�سوع قريبا. يذكر �أن �حلكومة �مل�رسية كانت قد ن�رست عدة وثائق تثبت 
�مللكي��ة �لتاريخية للمملكة �لعربية �ل�سعودية للجزيرتني، من بينها مقال ب�سحيفة 
"نيويورك تاميز" �الأمريكية وقر�ر لرئي�س �جلمهورية �الأ�سبق حممد ح�سني مبارك 
برت�سي��م �حلدود �لبحرية ع��ام 1990، لكن هذه �لوثائق مل تقنع �لفريق �ملد�فع عن 
م�رسي��ة �جلزيرت��ني. يذكر �أن جزيرة تري�ن تقع عند مدخل خليج �لعقبة على �متد�د 
يت�س��م باأهمية ��سرت�تيجي��ة، يطلق عليه "م�سيق تري�ن"، وه��و �لطريق �لوحيد �أمام 

�ل�سفن �الإ�رس�ئيلية للدخول �إىل �لبحر �الأحمر. 

تظاه��ر �أكرث من مليون �سخ�س �س��د �لرئي�س �الأمريكي 
�جلديد دونالد تر�مب يف مدن عدة بالواليات �ملتحدة.

وخرجت �أعد�د غفرية من �ملتظاهرين يف �أكرث من 600 
م�س��رية �حتجاجي��ة ح��ول �لعامل.ورك��زت �ملظاهر�ت 
باالأ�سا���س على حقوق �ملر�أة �لت��ي يعتقد �ملتظاهرون 

باأنها �ستو�جه تهديد� من �الإد�رة �الأمريكية �جلديدة.
ويف غ�سون ذلك، ز�ر تر�م��ب مقر وكالة �ال�ستخبار�ت 
�ملركزي��ة )�سي �ي �ي��ه(. وقال �إنه يدع��م �لعاملني يف 

وكالة �ال�ستخبار�ت بن�سبة "1000 يف �ملئة".
ونف��ى تر�م��ب �أي خ��الف م��ع هيئ��ات �ال�ستخب��ار�ت، 
موؤك��د� عل��ى �أن ثم��ة حاج��ة لكاف��ة �إمكاني��ات وكالة 

�ال�ستخبار�ت �ملركزية ملو�جهة م�سلحي تنظيم �لدولة 
�الإ�سالمية.

يف  �الأمان��ة  بع��دم  �الإع��الم  و�سائ��ل  تر�م��ب  و�ته��م 
تقاريره��ا �ملتعلقة بحج��م ح�سود �لتي �سه��دت عمليه 
تن�سيب��ه. وق��ال �إن �أك��رث م��ن مليون �سخ���س ح�رسو� 
مر��س��م �لتن�سيب. لك��ن م�ساهد �لب��ث �ملبا�رس مل تظهر 

ذلك.
ومل يتط��رق �لرئي���س �الأمريكي �جلدي��د �إىل �لتظاهر�ت 

�لتي خرجت �ل�سبت.
وُتعت��ر �ملظاهرة �لتي خرج��ت يف �لعا�سمة و��سنطن 
ه��ي �الأك��ر يف �لوالي��ات �ملتح��دة، �إذ ق��ّدر م�سوؤول��و 
�ملدين��ة ع��دد �مل�ساركني فيها مبا يزي��د عن 500 �ألف 

متظاهر.

غادر رئي�س غامبي��ا �ل�سابق يحي جامع بالده بعدما و�فق على 
�لتخلي عن �ل�سلطة ر�سميا ل�سالح �لرئي�س �جلديد �آد�ما بارو.

وُمن��ي جامع، �لذي ظل يف �س��دة �حلكم نحو 22 عاما، بالهزمية 
يف �النتخاب��ات �لرئا�سية �لتي ج��رت يف كانون �الأول/دي�سمر. 
لكنه و�سف �النتخاب��ات باأنها "مزورة".وقال �آد�ما بارو "�إنني 

�ساأعود �إىل بالدي قريبًا".
و�أ�س��اف رئي���س غامبي��ا �جلدي��د، �أن��ه "�سي�سكل جلن��ة للحقيقة 
و�مل�ساحل��ة للنظ��ر يف مز�عم �نته��اكات حق��وق �الإن�سان خالل 

فرتة حكم �لرئي�س �ل�سابق يجي جامع".
وكان��ت ق��و�ت ع�سكرية من ع��دة دول غرب �إفريقي��ا من �سمنها 
�ل�سنغ��ال دخل��ت غامبيا، وه��ددت باالإطاحة بجام��ع بالقوة �إذ� 

رف�س �لتخلي عن من�سبه ل�سالح �لرئي�س �ملنتخب �جلديد بارو.
وق��رر جام��ع �لتخل��ي ع��ن �ل�سلط��ة بع��د حمادث��ات �أجر�ها مع 

�لرئي�سني �ملوريتاين و�لغيني.
وغادر جامع وزوجته غامبيا برفقة �لرئي�س �لغيني �ألفا كوندي 

على منت طائرة خا�سة �أقلعت من مطار باجنول �ل�سبت.
وق��ال جامع يف كلمة بثها �لتلفزي��ون �ملحلي �إنه "�سيتنحى عن 
من�سب��ه الأن��ه ال يري��د �أن ت��ر�ق �أي قطرة دم و�ح��دة يف �لبالد"، 
وكان جام��ع ���رسح يف كلم��ة �ألقاه��ا من��ذ ف��رتة �أن��ه "�سيحكم 

غامبيا ملليار عام".
وو�س��ل جام��ع �إىل �ملط��ار مبوك��ب �سخ��م وبرفق��ه �لعدي��د من 
�أن�س��اره، ووقف على من�سة �سغ��رية ل�سماع �لعزف �لر�سمي من 
قبل �لفرق��ة �ملو�سيقية �لع�سكرية ثم م�سى على �ل�سجادة �حلمر�ء 

حماطًا بكبار �ل�سخ�سيات نحو �لطائرة.

ح��ذر �لباب��ا فر�ن�سي���س م��ن �سع��ود �لنزع��ة 
�ل�سعبوي��ة وكذل��ك من خطر �أن تف��رز �الأزمات 
�ل�سيا�سية ديكتات��ور� جديد� مثل �أدولف هتلر.
وجاءت ت�رسيحات بابا �لفاتيكان يف مقابلة 
مع �سحيفة �أل بايي�س �الإ�سبانية بالتز�من مع 
�أد�ء �لرئي���س �الأمريكي دونال��د تر�مب �ليمني 
�لد�ستوري��ة لت��ويّل رئا�سة �لوالي��ات �ملتحدة.
و�نتق��د �لباب��ا ��ستخ��د�م �الأ�س��و�ر و�الأ�س��الك 

�ل�سائك��ة ملن��ع �الأجانب من دخ��ول دول غري 
دولهم. لكنه �سدد عل��ى �أن �لوقت ماز�ل مبكر� 
للحكم عل��ى �لرئي�س �الأمريك��ي �جلديد، قائال: 
"�سوف نرى ما يفعل��ه تر�مب". و�أثار دونالد 
تر�م��ب جدال و��سع �لنط��اق بت�رسيحاته حول 
�ملهاجري��ن �ملك�سيكي��ني وحديث��ه ع��ن جد�ر 
ع��ازل كب��ري يعتزم بن��اءه ملنعهم م��ن دخول 
�لوالي��ات �ملتح��دة. ورد� عل��ى �س��وؤ�ل عما �إذ� 
كان قلق��ا حي��ال �نت�س��ار �لنزع��ة �ل�سعبوي��ة 
يف �أوروب��ا و�لوالي��ات �ملتح��دة، ق��ال �لباب��ا 

فر�ن�سي�س �إن "�الأزمات تثري �ملخاوف و�لقلق، 
�ل�سعبوي��ة  �لنزع��ة  �س��ور  �أو�س��ح  �أن  و�أرى 
يف �أوروب��ا كان��ت يف �أملاني��ا ع��ام 1933." 
و�أ�ساف "كانت �أملانيا تعاين �النك�سار، وكان 
عليه��ا �أن تنه���س وتع��رث على هوي��ة، وزعيم 
قادر على ��ستع��ادة �سخ�سيتها. وبرز يف ذلك 
�لوقت �ساب ُيدعى �أدولف هتلر قال )�أ�ستطيع .. 
�أ�ستطي��ع(." وم�سى قائال "كل �الأملان �سوتو� 

ل�سالح هتلر. هتلر مل ي�رسق �ل�سلطة، بل 
�سّوت له �سعبه، ثم دمر �سعبه."

وح��ول تر�م��ب، ق��ال باب��ا �لفاتي��كان "يجب 
�أن ننتظ��ر ونرى." و�أكد �أن��ه ال يف�سل ��ستباق 
�الأحد�ث �أو �أن ي�سدر �أحكاما م�سبقة، مرجحا 

�أن م��ن �الأف�س��ل �أن ينتظ��ر �جلمي��ع لريو� 
ماذ� يفعل، و"حينها نكّون ر�أيا."

يحي جامع يغادر غامبيا بعد موافقته على التخلي عن السلطةأكثر من مليون شخص في "مسيرة النساء" المناهضة لترامب

البابا فرانسيس يحذر من صعود "الشعبوية" في العالم
اسبانيا  - متابعة

غامبيا - متابعةواشنطن - متابعة

أجواء إيجابية قبيل المفاوضات السورية في أستانا وواشنطن تشارك بصفة مراقب

�أعل��ن وزي��ر خارجي��ة كاز�خ�ست��ان كاي��ر�ت عبد�لرحمان��وف �أن 
�الأج��و�ء �ل�سائدة قبيل ب��دء �ملفاو�سات حول �سوري��ا يف �أ�ستانا، 
يف غاية �الإيجابية.و�أ�سار �إىل �أن �مل�ساركني يف �ملفاو�سات بد�أو� 

بالو�سول �إىل �أ�ستانا "بعد عمل حت�سريي دقيق".
جت��در �الإ�سارة �إىل �أن �للق��اء �لدويل حول ت�سوي��ة �الأزمة �ل�سورية 
�سيب��د�أ يف عا�سم��ة كاز�خ�ست��ان ي��وم 23 يناير/ كان��ون �لثاين 
وي�ستمر يومني.وذكرت �الأنباء �أنه و�سلت �إىل �أ�ستانا وفود كل من 
رو�سي��ا وتركيا و�إير�ن، ف�سال عن �ملبعوث �خلا�س لالأمم �ملتحدة 

�إىل �سوريا �ستيفان دي م�ستور�.
و�أعلن��ت وز�رة �خلارجي��ة �لكاز�خ�ستاني��ة �أن مباحث��ات �لت�سوية 
�ل�سوري��ة يف �أ�ستان��ا �ستج��ري عل��ى م��دى يوم��ني خل��ف �أب��و�ب 
مغلقة.و�أو�سح��ت �ل��وزر�ة يف بي��ان لها �الأح��د 22 يناير/كانون 
�لث��اين �إىل �أن �ملباحث��ات �ستبد�أ يف فن��دق "Rixos  �الثنني عند 
�ل�ساع��ة 13.00 بتوقيت كاز�خ�ستان عل��ى �أن تنتهي �لثالثاء يف 
�ل�ساع��ة 13.00.  بدورها �أعلن��ت �لواليات �ملتحدة �أنها لن تر�سل 
وف��د� للم�سارك��ة يف �ملحادث��ات �ل�سوري��ة يف "�أ�ستان��ا" عا�سمة 
كاز�خ�ست��ان ه��ذ� �الأ�سب��وع ب�سب��ب �ملتطلب��ات �مللح��ة �خلا�س��ة 

بعملية �نتقال �ل�سلطة يف و��سنطن. 
و�أفاد �لقائ��م باأعمال �ملتحدث با�سم �خلارجي��ة �المريكية مارك 
تون��ر، يف ت�رسي��ح بثت��ه ر�ديو"�سو�"�لي��وم، باأن �سف��ري �لواليات 
�ملتح��دة ل��دى كاز�خ�ست��ان، ج��ورج ك��رول �سيمث��ل ب��الده يف 

�ملحادثات. 
يف حني ك�سفت وكالة �إنرتفاك�س �لرو�سية وفق م�سدر مطلع �الأحد 
تفا�سي��ل خطة �س��ري �ملفاو�سات وخطو�ت �ملباحث��ات )�ل�سورية 

-�ل�سورية( يف �لعا�سمة �لكاز�خية.
وبح�س��ب �لوكال��ة فاإن �للق��اء�ت �ستب��د�أ مباأدبة غ��د�ء على �رسف 
�ملدعوين تتبعه��ا، �جلل�سة �الأوىل للمباحثات عند �ل�ساعة 13:00 
14:00- بالتوقي��ت �ملحل��ي، حي��ث يفتتحه��ا رئي���س جمهورية 
كاز�خ�ست��ان نور �سلطان نزرباييف بكلمة ترحيب، تتبعها كلمات 
روؤ�س��اء وف��ود رو�سي��ا وتركي��ا و�إي��ر�ن ومن��دوب �الأمم �ملتح��دة 

و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
وعند �ل�ساعة -14:00 15:00 بالتوقيت �ملحلي تبد�أ �ملباحثات 
�ل�سورية �ل�سورية بني وف��دي �ملعار�سة و�حلكومة. و�سيقوم بدور 
�لو�سي��ط بينهم��ا ممثل �الأمم �ملتح��دة �ستيف��ان دي مي�ستور�، وقد 

تن�سم �إليه وفود �أخرى يف �لو�ساطة.

كازاخستان  – متابعة

�الجتم��اع �ل��ذي ��ستمر يوما و�حد�، ��ستعر���س �جلهود �ملبذولة على 
�ل�سعيدي��ن �الإقليمي و�ل��دويل لتقدمي �لدعم ملختل��ف �أطياف �ل�سعب 
�لليب��ي، وكذلك �ملب��ادر�ت �لهادفة لبن��اء �لثقة ب��ني �لليبيني و�سبل 
ت�سجيعه��م عل��ى �النخ��ر�ط �الإيجابي يف ح��و�ر ليبي-ليب��ي، بهدف 

�لتو�سل �إىل �لتو�فق �ملطلوب حول تنفيذ �تفاق �ل�سخري�ت. 
ج��اء �الجتم��اع  ��ستكم��ااًل للجهود �مل�رسي��ة، ودول �جل��و�ر �لليبي 
�لر�مي��ة الإيج��اد حل��ول ت�سم��ن �حلف��اظ على كي��ان �لدول��ة �لليبية 
وحماي��ة موؤ�س�ساته��ا، و��ستع��ادة �الأم��ن و�ال�ستق��ر�ر فيه��ا، وتفعيل 
دور �ملوؤ�س�س��ات �لوطني��ة �لليبية مبا ميكنها م��ن مو�جهة �لتحديات 

�لر�هنة.
وكان��ت  �لقاه��رة قد �سه��دت عدة لق��اء�ت جمع��ت �سخ�سي��ات ليبية 
�سيا�سي��ة وبرملاني��ة و�إعالمي��ة و�جتماعي��ة؛ لبح��ث تعدي��ل �تف��اق 
�ل�سخ��ري�ت �لذي وقعت��ه وفود ليبية حل��ل �أزمة بالده��م، ومتت تلك 
�للق��اء�ت بح�سور �لفريق حممود حجازي، وبع�سها مب�ساركة �سامح 

�سكري وزير �خلارجية  �مل�رسي.
وزر�ء خارجي��ة دول �جل��و�ر �لليبي، ��ستعر�س��و� يف �جتماع �لقاهرة 
�آخ��ر تطور�ت �لو�سع يف ليبيا، و�سددو� عل��ى �أنه ال بديل عن �لتم�سك 
باالتف��اق �ل�سيا�س��ي �لليب��ي �ملوق��ع يف 17 دي�سمر/كان��ون �الأول 
2015 يف مدين��ة �ل�سخ��ري�ت �ملغربي��ة، كاإطار وحي��د للخروج من 
�الأزم��ة �لر�هنة �لتي تعاين منها ليبيا، وذلك وفقًا للمبادئ �لرئي�سية 
�لت��ي مت �لتو�فق عليها يف �الجتماعات �لوز�رية �لتي �نعقدت يف كل 

من �لقاهرة وعدد من �لعو��سم �لعربية و�الإفريقية.
ق�سايا عديدة، ت�س��درت �لبيان �لذي خل�ست �ليه �جتماعات �لوزر�ء 
بالقاه��رة، يف مقدمتها �رسورة �حلفاظ على �أم��ن و��ستقر�ر ووحدة 
ليبي��ا و�سيادتها على �أر��سيها وحلمة �سعبها وكذلك رف�س �أي تدخل 
�أجنبي يف �ل�س��وؤون �لد�خلية، �لليبية،  و�حلفاظ على موؤ�س�سات �لدولة 
�لليبية �ل�رسعية ووحدتها و�ح��رت�م �سيادة �لقانون، و�سمان �لف�سل 
ب��ني �ل�سلطات و�سم��ان حتقيق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة،  و�حلفاظ على 

وح��دة �جلي�س �لليبي �إىل جانب وجود �رسط��ة وطنية حلماية �لبالد، 
وفق��ًا لبنود �التفاق �ل�سيا�سي �لليب��ي، الأد�ء مهامها يف �حلفاظ على 
�أم��ن و��ستقر�ر �لدول��ة �لليبي��ة وموؤ�س�ساتها �ل�رسعي��ة، وتر�سيخ مبد�أ 
�لتو�ف��ق دون تهمي�س �أو �إق�ساء، و�اللتز�م باحلو�ر �ل�سامل بني جميع 
�الأط��ر�ف �لليبي��ة ونب��ذ �لعنف و�إع��الء �مل�ساحلة �لوطني��ة �ل�ساملة،  
و�ملحافظة على مدنية �لدولة و�مل�سار �لدميوقر�طي و�لتد�ول �ل�سلمي 

لل�سلطة يف ليبيا. 
و�أك��د �ل��وزر�ء جم��دد�ً دعمه��م للمجل���س �لرئا�س��ي حلكوم��ة �لوفاق 
�لوطن��ي، �ملنبث��ق عن �التف��اق �ل�سيا�س��ي �لليبي، �ل��ذي يوؤ�س�س حلل 
�سيا�س��ي نهائي لالأزمة، ودع��ا �لوزر�ء �ملجل���س �لرئا�سي �إىل تكوين 
حكومة وفاق وطني متثل كل �لقوى �ل�سيا�سية �لليبية، وحثو� جمل�س 
�لن��و�ب �لليبي على �الجتم��اع ملناق�ستها ومنحها �لثق��ة وفقًا لبنود 

�التفاق �ل�سيا�سي �لليبي، ملبا�رسة مهامها.
 كما جدد �ل��وزر�ء عزمهم على مو��سلة �جله��ود لالإ�سهام يف ت�سجيع 
�لعملي��ة �ل�سيا�سي��ة يف ليبي��ا و�إجناحه��ا و�إيجاد �لظ��روف �ملالئمة 
الإر�س��اء �ال�ستق��ر�ر و��ستع��ادة �الأم��ن يف كاف��ة �نحاء �لب��الد، وذلك 
بالتع��اون م��ع �جلهود �ملق��درة �لت��ي يبذله��ا مارتن كوبل��ر �ملمثل 
�خلا�س لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �إىل ليبيا، وكذلك كل من �لرئي�س 
�لتن��ز�ين �ل�سابق جاكايا كيكويتي ممث��ل �الحتاد �الإفريقي �إىل ليبيا، 
و�ل�سف��ري �سالح �لدين �جلم��ايل مبعوث �الأمني �لع��ام جلامعة �لدول 

�لعربية �إىل ليبيا.
 وكان م��ن �أه��م ما تو�س��ل �لي��ه وزر�ء خارجية دول �جل��و�ر �لليبي، 
تاأكي��د رف�سه��م �لقاط��ع للح��ل �لع�سكري لالأزم��ة �لليبية مل��ا له من 
تد�عيات �سلبي��ة على �أمن و��ستقر�ر ليبيا ب�سكل خا�س، ودول �جلو�ر 

�لليب��ي ب�س��كل عام، و�أك��دو� عل��ى �أن �حل��و�ر �ل�سيا�س��ي �ل�سامل بني 
�الأطر�ف �لليبية هو �ل�سبيل �لوحيد للخروج من هذه �الأزمة.

 و�سددو� عل��ى رف�سهم الأي تدخل ع�سكري �أجنبي، و�أكدو� �أن مكافحة 
�جلماع��ات �الإرهابي��ة يف ليبي��ا يج��ب �أن تك��ون يف �إط��ار �ل�رسعية 
�لدولية، و�أن �لعمليات بهذ� �خل�سو�س يجب �أن تكون بناء على طلب 
م��ن �ملجل�س �لرئا�سي حلكومة �لوفاق �لوطني وفقًا لل�رسعية �لدولية 
و�أح��كام �لق��ر�ر رق��م 2259 �ملعتمد م��ن جمل�س �الأم��ن بتاريخ 23 

دي�سمر/كانون �أول 2015 وميثاق �الأمم �ملتحدة.
 وكان على مائ��دة مباحثات دول �جلو�ر، �لو�سع بالغ �خلطورة �لذي 
يعي�س��ه �ل�سعب �لليبي جر�ء �الأزمات �ل�سيا�سي��ة و�الأمنية وتد�عياتها 
�ملتع��ددة، ويف ه��ذ� �ل�س��دد �أعرب��و� ع��ن �لقلق م��ن ��ستم��ر�ر تو�جد 
�لتنظيم��ات �الإرهابي��ة يف بع���س �ملناط��ق �لليبي��ة، مل��ا ميثله ذلك 
من خط��ر حقيقي عل��ى �ل�سعب �لليب��ي وم�ستقبل عمليت��ه �ل�سيا�سية، 
 م�سددي��ن على �أهمية تعزيز �لتعاون و�لت�س��اور فيما بني دول �جلو�ر 
على �سعيد �أمن �حلدود ومكافحة �الإرهاب مبختلف �سوره و�جلرمية 
�ملنظمة وكل �أ�سكال �لتهري��ب �لعابر للحدود، وعلى مو��سلة �جلهود 
لعق��د �جتم��اع للخ��ر�ء ليعر���س �إقرت�ح��ات يف ه��ذ� �ل�س��دد عل��ى 

�الجتماع �لقادم لوزر�ء خارجية دول جو�ر ليبيا. 
و�أ�س��اد �ل��وزر�ء ب�سكل و��س��ح  بالنجاحات �لت��ي حتققت يف مو�جهة 
�الإره��اب يف خمتل��ف �ملناطق �لليبية وخا�س��ة يف مدينتي بنغازي 
و���رست، و�أ�سارو� �إىل �أهمية مالحق��ة �لعنا�رس �الإرهابية �لتي تخرج 
م��ن �ملدينتني حتى ال تعيد متركزها يف مناطق �أخرى يف ليبيا ويف 
دول �جلو�ر، موؤكدين على �لدور �ملحوري و�الأ�سا�سي الآلية دول جو�ر 
ليبي��ا باعتباره��ا �ملعنية بالدرجة �الأوىل بحالة ع��دم �ال�ستقر�ر يف 
ليبي��ا و�الأكرث ت�رسر�ً من جر�ء �الأزمة. وعل��ى �سوء ذلك، دعو� �لدول 
و�ملنظم��ات �الإقليمية و�لدولية �لتي ترغب يف �مل�ساهمة يف �خلروج 
م��ن �الأزمة �أن تاأخ��ذ يف �العتب��ار مقاربة �آلية دول �جل��و�ر وموقف 
�ملجموع��ة وروؤيتها للو�س��ع �لر�هن يف ليبيا عن��د �لتطرق الأي جهد 
يه��دف للم�ساهم��ة يف ح��ل �الأزمة، و�أن يك��ون ذلك يف �إط��ار �مل�سار 

�ل�سيا�سي �الأممي.

الجورنال  - متابعة 

بعد الزيارة التي قام بها امل�شري 
خليفة حفرت قائد اجلي�ش الليبي، 

م�شاء اخلمي�ش ونهار اجلمعة، 
والتقى خاللها الفريق حممود 

حجازي، رئي�ش الأركان يف 
اجلي�ش امل�شري، وم�شئول 

امللف الليبي، �شهدت القاهرة 
اأعمال الجتماع العا�شر لوزراء 

خارجية دول جوار ليبيا، 
مب�شاركة وزراء خارجية كل 
من"م�شر وتون�ش واجلزائر 

وليبيا وال�شودان والنيجر 
وت�شاد" واأمني عام اجلامعة 

العربية، ومبعوث الأمني العام 
لالأمم املتحدة ومبعوثي اجلامعة 

العربية والحتاد الإفريقي.

دول الجوار الليبي.. هل نجحت في تقريب مواقف الفرقاء؟

فقـــــدان
فقدت الهوية ال�شادرة عن 
كلية الطب / جامعة بغداد 

عام 2008 با�شم )ريام ثامر 
حميد(، فعلى من يعرث عليها 

ت�شليمها جلهة ال�شدار 
مع التقدير


