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فلسطني: االحتالل يتحايل على القانون للسيطرة على األرض
اعتبرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إعالن إسرائيل 
إقامة سبع محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخرى في الضفة 
الغربية احملتلة “حتايال على القانون الدولي لسرقة األرض 
والسيطرة عليها”.وفي بيان، قالت “جودة البيئة” )حكومية( 
إن “القرار يأتي في سياق جملة من الوسائل واألدوات التي 

تتحايل بها إسرائيل على القانون الدولي، ومؤسسات املجتمع 
الدولي، من خالل استخدامها ذريعة احملميات الطبيعية كحجة 
لتبرير سرقتها وسيطرتها على األراضي”.وأضافت: “سلطات 
االحتالل تستخدم صالحياتها املمنوحة لها مبوجب القانون 
الدولي اإلنساني بصورة تعسفية، من خالل اإلعالن عن الكثير 

من املناطق محمية طبيعية، لتبدو أنها متوافقة وأحكام ومبادئ 
القانون الدولي”.

وطالبت “جودة البيئة” “بإجراء حتقيق بالوقائع املرتكبة، 
وتشكيل جلنة خبراء استشارية للتحقيق في ارتكاب إسرائيل 

مخالفة جسيمة في األراضي الفلسطينية احملتلة.
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
على أن الطريق املؤدي للسالم في ليبيا مير 
عبر تركيا. وقال أردوغان في مقال لصحيفة 
“بوليتيكو” األوروبية، نشرته أمس السبت، 
إن ت��رك ليبيا حت��ت رح��م��ة ب���ارون حرب 

سيكون خطأ تاريخيا.
وأض��اف: “سنقوم بتدريب ق��وات األمن 
الليبية واملساهمة في قتالها ضد اإلره��اب 
واالجت����ار بالبشر”. وت��اب��ع أردوغ����ان: 
“الطريق املؤدي للسالم في ليبيا مير عبر 

تركيا”.
وأش��ار أنه يجب على االحت��اد األوروب��ي 
أن ُيظهر للعالم أنه العب مهم في الساحة 
الدولية. وزاد: “ينبغي أالاّ ننسى أن أوروبا 
ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى 

إسقاط احلكومة الشرعية في ليبيا”.
وتظاهر آالف الليبيني، ، في العاصمة 
طرابلس ومدينة مصراتة، تنديدا بعدوان 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر، ورفضاً حلكم 

العسكر وداعميه.
وق��ال امل��رك��ز اإلع��الم��ي لعملية “بركان 
الغضب” العسكرية التابعة للحكومة 
الليبية، عبر صفحته على فيسبوك، إن 
“ميدان الشهداء” في طرابلس )غرب( شهد 
مظاهرة تنديدا بالعدوان على املدينة من قبل 

قوات حفتر.
ووف��ق ص��ور أرفقها امل��رك��ز بتدوينته، 
احتشد مئات في امليدان، رافعني الفتات كتبت 
عليها شعارات من قبيل “رفض احلوار مع 
االنقالبيني والقتلة واملطلوبني”، وصور 
حلفتر كتبت عليها عبارات من قبيل “عميل 

الصهيونية” و”ال ملجرم احلرب”.
وف��ي تصريح لألناضول، ق��ال املتظاهر 
الليبي سليم امل��ي��الدي )27 ع��ام��ا(، وهو 
م��درس للغة اإلجنليزية، إن “حفتر قائد 

ميليشيا مسلحة”.
وش���دد امل��ي��الدي على أناّ حفتر ال يريد 
السالم في ليبيا، معربا عن اعتقاده بأن 

مؤمتر برلني حول ليبيا املرتقب األح��د، لن 
يثمر ع��ن نتائج. وأض���اف أن ق��وات حفتر 
س��ت��واص��ل هجومها على ط��راب��ل��س، وأن 
الشعب الليبي لن ينسى الدعم الذي تقدمه 

اإلمارات وفرنسا ومصر مليليشا حفتر.

وأوض���ح أن ال��دع��وة التركية الروسية 
لوقف إطالق النار، بعثت في نفوس الليبيني 
أم��ل إيقاف العمل العسكري، مستدركا أن 
الليبيني أصيبوا بخيبة أمل بعد عدم التزام 

حفتر بالهدنة.

وعن سبب دعمهم حلكومة فائز السراج، 
ق���ال امل��ي��الدي إناّ الليبيني ف��ي طرابلس 
تظاهروا سابقا ضد حكومة السراج. وأضاف 
أن ال��س��راج ل��م مي���ارس على املتظاهرين 
ضغوطا ولم يسجنهم ولم يقتلهم، بسبب 

احتجاجاتهم؛ وفي املقابل التعامل الوحشي 
حلفتر ضد من ينتقده، وقمعه للمعارضني.

ب��دوره أشار مهندس االتصاالت إدريس 
املهدي )57 عاما(، بوقوف املجتمع الدولي 
مكتوف األيدي لفترة طويلة حيال الهجمات 

التي يتعرض لها الشعب الليبي. وأوضح 
أن املجتمع الدولي الذي يستعد لعقد مؤمتر 
برلني في األيام املقبلة، انتظر بصمت، بينما 

العاصمة تتعرض لهجمات منذ 10 أشهر.
كما اتهم أوروب��ا بالتزام الصمت حيال 
هجمات حفتر وال���دول ال��داع��م��ة ل��ه، على 
الشعب الليبي. وأضاف: “الطائرات احلربية 
كانت تقصفنا أمام أعني العالم بأسره، بدعم 
من السعودية وروسيا واإلم��ارات ومصر، 

وال أحد يحرك ساكنا”.
وتابع: “لكن عندما مت توقيع االتفاقيات 
بني ليبيا وتركيا بشأن احل��دود البحرية 
والتعاون األمني، فجأة بدأت أوروبا بالتدخل 

واخلشية على مصاحلها”.
وأردف م��ش��دًدا: “نحن نريد احلماية، 
وت��رك��ي��ا ج���اءت حلمايتنا”، م��ؤك��ًدا أنهم 
كمدنيني يطلبون احلماية من الهجمات التي 
يتعرضون لها من قبل “مجرم حرب”. وشدد 
املهدي على أن الشعب الليبي، ال يريد حفتر 

في أي ظرف كان.
وفي مصراتة، احتشد اآلالف في “ميدان 
احلرية” رافعني شعارات من قبيل: “حفتر 
مكانه السجن ول��ي��س ط��اول��ة احلوار”، 
و”حفتر يقتل أطفالنا”، و”حفتر مجرم 

حرب”.
وتأتي املظاهرات قبل يومني من انعقاد 
مؤمتر دولي تستضيفه العاصمة األملانية 

برلني، األحد، حول ليبيا.
ومنذ 4 أبريل 2019، تشهد ليبيا تصعيدا 
عسكريا بعد إع��الن ق��وات حفتر املدعومة 
م��ن ع��دة دول إقليمية، هجوما للسيطرة 
على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، 

املعترف بها دولًيا.
وفي 12 من ديسمبر 2019، وبعد 8 أشهر 
من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن 
حفتر من جديد، ب��دء “املعركة احلاسمة” 
للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي 

جديد على األرض.

تونس: رصدنا درون قرب 
حدودنا مع ليبيا وسنضرب 

من يخترق أجواءنا
قال اجليش التونسي، اجلمعة، إنه رصد حتليق طائرات بدون 
طيار قرب احلدود مع ليبيا، مشددا على استعداده إلطالق النار 
على كل هدف يخترق املجال اجل��وي للبالد. جاء ذلك في بيان 
نشرته وزارة الدفاع التونسية على موقعها اإللكتروني، اطلعت 

عليه األناضول.
وقال البيان “خالفا ملا تداولته بعض وسائل اإلعالم بخصوص 
رصد طائرات درون طيار داخل احل��دود التونسية، فإن وزارة 
ة املجال اجلوي  الدفاع الوطني تؤكد أن هذه الطائرات لم جتتز باملراّ

التونسي بل كانت حتلاّق قرب رسم احلداّ داخل التراب الليبي”.
وأوض��ح أن طائرات دون طيار “درون” مت رصدها، كانت 
حتلاّق قرب رسم احلداّ داخل التراب الليبي ولم جتتز أبدا املجال 

اجلوي التونسي.
وأضاف: “تدعو ال��وزارة مختلف وسائل اإلعالم إلى ضرورة 
التحراّي والتثبت من املعلومة من املصادر الرسمية )اجلهات 
العسكرية واألمنية( قبل نشرها احتراما حلقاّ املواطن في املعلومة 

الصحيحة والدقيقة”.
ومنذ 2015، أقامت تونس حاجزا ترابيا على احل��دود مع 
ليبيا ملنع تسلسل إرهابيني، وشددت الرقابة على كامل الشريط 

احلدودي مع هذا البلد العربي.
وفي وقت سابق ، طالبت اخلارجية الليبية بضرورة دعوة 
كل من تونس وقطر إلى مؤمتر برلني، املقرر األحد، والذي يحاول 

التوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

شكري يرد على أنقرة: 
إتفاق أردوغان السراج 

والعدم سواء
قال سامح شكري وزير اخلارجية املصري، إن مصر لها حدود 
برية وبحرية مع ليبيا، وه��ذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في 

الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون.
وأوض��ح أن ما مت التوصل إليه من اتفاق بني رئيس حكومة 
الوفاق الليبية فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه 
تعٍداّ على احلقوق املصرية، ولكن هذا االتفاق غير قانوني وهو 

والعدم سواء.
وأض��اف شكري خالل مداخلة هاتفية في “احلكاية”، املذاع 
على فضائية “إم بي سي” ويقدمه اإلعالمي عمرو أدي��ب، أن 
الهدف من الذهاب إلى مؤمتر برلني هو أن جتتمع الدول اإلقليمية 
ذات التأثير والدول دائمة العضوية مبجلس األمن لوضع خارطة 
الطريق والعناصر الضرورية الستعادة االستقرار إلى ليبيا، 
مؤكدا أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة 

استقرار ليبيا.
وأش��ار شكري إلى أن املوقف املصري بضرورة تناول كافة 
العناصر املؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق 
سياسي وهناك توافق داخلي وخارجي، والقضاء على اإلرهاب 
واستعادة تشكيل املجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية 

للسلطة، ومسؤولية اجليش والشرطة في مهام األمن.
وأك��د شكري أن مستوى التمثيل املصري في مؤمتر برلني، 
سوف يتم اإلعالن عنه رسميا في الساعات القادمة. وعما إذا كان 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي سيحضر مؤمتر برلني أم ال 

قال: “إذا مت حتديد ذلك سوف تعلن عنه الرئاسة”.

اردوغان والسراج

حفتر بعدوان  تنديدًا  ومصراتة  بطرابلس  مظاهرات 

تركيا عبر  مير  ليبيا  في  للسالم  املؤدي  الطريق  أردوغان: 

أردنيون يواصلون االحتجاج ضد اتفاق الغاز مع الكيان الصهيوني
شارك متظاهرون بالعاصمة عمان، للجمعة الثالثة على 
التوالي، في مسيرة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز املوقعة 
مع إسرائيل عام 2016.تأتي املسيرة في سياق االحتجاج 
الشعبي الرافض التفاقية بيع الغاز اإلسرائيلي إلى األردن 
الذي بدأت تل أبيب في ضخه على نحو جتريبي إلى عمان منذ 

بداية العام اجلاري.
املسيرة، التي شارك بها املئات، انطلقت من أمام املسجد 
احلسيني الشهير وسط العاصمة عمان، وسارت مسافة كم 
تقريبا وصوال إلى ساحة النخيل.وأفادت وسائل إعالم محلية 
ب��أن املشاركني رددوا هتافات منددة باالتفاقية، مطالبني 

بإلغائها، ومحملني حكومة بالدهم املسؤولية عن تنفيذها.
وفي 1 يناير اجل��اري، أعلن األردن وإسرائيل بدء الضخ 
التجريبي للغاز الطبيعي املستورد من إسرائيل، تنفيذا 
لالتفاقية املوقعة بني اجلانبني عام 2016.وشهدت االتفاقية 
معارضة شعبية وبرملانية، آخرها توقيع 58 نائبا )من أصل 
130( مذكرة إلعداد مشروع قانون إللغاء االتفاقية، في 15 

تظاهرات في األردن ديسمبر 2019.

بتهديد  نسمح  لن  املسماري: 
الشعب الليبي

أعلن اللواء أحمد املسماري، املتحدث باسم اجليش الليبي، أن إقفال 
موانئ وحقول النفط “خطوة جبارة من الشعب الليبي”. وأض��اف: 
“الشعب الليبي هو الذي أقفل املوانئ النفطية واحلقول ومنع تصدير 
النفط. نحن ما علينا إال حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي 

وعدم السماح ألي أحد بتهديد الشعب الليبي”.
من جهته، قال مصدر باملؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ، إنه سيتم 
وقف تصدير اخلام من موانئ النفط بشرق ووسط البالد بدءا من السبت، 

وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميا.
وذكر املصدر أن إغالق املوانئ باستثناء ميناء زويتينة جاء بناء على 
أمر من اجليش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والذي يسيطر على 

شرق ووسط البالد.
وك��ان مهندس مبيناء الزويتينة النفطي الليبي ق��ال لرويترز إن 
محتجني دخلوا امليناء وأعلنوا إغالقه اجلمعة.ودعا شيوخ قبائل في 
شرق وجنوب ليبيا، ، إلغالق املوانئ احتجاجاً على ما وصفوه باستغالل 

حكومة الوفاق لعائدات النفط لدفع أموال ملقاتلني أجانب.
وتستعد العاصمة األملانية برلني،، الستضافة مؤمتر حول ليبيا، 
بهدف ترسيخ الهدنة امليدانية ومنع التدخالت األجنبية، السيما عبر 

تقدمي الدعم العسكري.

الفروف: على األطراف الليبية عدم 
الوقوع بنفس األخطاء بعد مؤمتر برلني

قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، إنه “من املهم أال يكرر 
أطراف النزاع في ليبيا األخطاء وأال يطرحوا شروطا إضافية بعد مؤمتر 
برلني”. جاء ذلك في كلمة الفروف باملؤمتر الصحفي السنوي لوزارة 

اخلارجية الروسية بالعاصمة موسكو.
وأشار الفروف إلى أن روسيا ستشارك األحد، في مؤمتر دولي حول 

ليبيا تستضيفه العاصمة األملانية برلني.
وش��داّد الوزير الروسي أن ليبيا لم تتمكن من إع��ادة هيكلة الدولة 
الليبية بعد تعرضها لقصف ق��وات حلف شمال األطسلي “ناتو” في 
2011.وأكد الفروف أن روسيا شاركت في جميع لقاءات اإلعداد ملؤمتر 
برلني حول ليبيا، معربا عن اعتقاده بأن الوثائق اخلتامية جاهزة 

تقريبا، وتتماشى معه قرارات مجلس األمن الدولي.
وأض��اف الوزير الروسي “الشيء األه��م في مرحلة ما بعد مؤمتر 
برلني، إذا سارت األمور على النحو املخطط له، ودعم مجلس األمن في 
نهاية املطاف مؤمتر برلني، هو أال تكرر األطراف الليبية أخطاءها املاضية 

وأال تبدأ في فرض شروط إضافية، وإلقاء اللوم على بعضها البعض”.

األمم املتحدة تأمل استئناف احلوار 
السياسي بليبيا عبر مؤمتر برلني

أعربت األمم املتحدة، أنها تأمل في أن يسفر عن مؤمتر برلني املزمع 
عقده اليوم األحد استئناف احلوار السياسي بني األطراف في ليبيا.

جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده املتحدث باسم األمني العام لألمم 
املتحدة استيفان دوغريك مبقر املنظمة الدولية في نيويورك.

وق��ال دوغريك إن األم��ني العام سيغادر نيويورك مساء اليوم، 
متوجها إل��ي برلني للمشاركة في أعمال امل��ؤمت��ر.وأض��اف: “نريد 
موقفا موحدا ونريد استئناف احل��وار ملنح الشعب الليبي فرصة 
إلحالل السالم”.وأوضح أن املؤمتر سيشهد مشاركة عديد من دول 
العالم والالعبني األساسيني في ليبيا، ونأمل أن يتم استئناف احلوار 

السياسي من أجل حتقيق السالم في هذا البلد”.

قوات تركية خاصة في طرابلس حلماية شخصيات الوفاق
كشفت م��ص��ادر ل�”العربية” و”احلدث” أن تركيا ت��درب 
مجموعات سورية إلرسالها للقتال في ليبيا، وأض��اف��ت أن 
سوريني يحملون اجلنسية التركية يقودون مجموعات قتالية 
في ليبيا. وأضافت أن قوات تركية خاصة وصلت إلى طرابلس 

حلماية شخصيات في حكومة الوفاق.
وذك��رت امل��ص��ادر أن حمزة العمر، وه��و س��وري اجلنسية، 
حصل على اجلنسية التركية منذ ما يقارب سبعة أشهر، ويقود 
مجموعات سورية داخ��ل ليبيا ومسؤول عن أهم املجموعات 

السورية املسلحة وموجود حاليا في طرابلس.
وأضافت املصادر للعربية أن تركيا قامت بتدريب 4 مجموعات 
من السوريني، كل مجموعة تضم 35 سوريا على ما يسمى حرب 
امل��دن، وذلك على يد ضباط أت��راك من قوات اجلندرما التركية، 
الذين قاموا بتدريبهم على ح��رب ال��ش��وارع وامل��دن وح��روب 

العصابات.
وأوضحت املصادر أن عناصر تدربت مل��دة 14 يوما، فيما 
أخضعت عناصر أخ��رى لتدريبات مل��دة 21 ي��وم��ا، وآخ��رون 
تدربوا ملدة 45 يوما. ويخضع العناصر ل��دورات حول تكتيك 

حرب الشوارع، وزراع��ة األلغام األرضية وتدريب شامل على 
حمل السالح. ومن بني هذه العناصر من لهم خبرة كاملة، وشارك 
األتراك سابقا في عمليات عسكرية في سوريا، وآخرون شاركوا 

في تدريب عناصر في محافظة كيرشهر وفوتشا قرب أزمير.
وحتدثت املصادر عن أن االتفاق بني تركيا وحكومة الوفاق 
تضمن حصول أنقرة على مبالغ مالية طوال فترة وجود قوات 
عسكرية تركية داخل األراض��ي الليبية، مشيرة إلى أن عناصر 
من القوات التركية من ل��واء املارينز البرمائي وصلوا ليبيا، 
منهم عناصر مسؤولة عن تأمني الشخصيات الهامة في حكومة 
الوفاق، ومنهم عناصر مسؤولة عن عمليات تدريب لقوات ليبية 
داخ��ل طرابلس. وتابعت أن حكومة الوفاق وقعت مع ثالث 

شركات تركية مدنية عاملة في مجال املقاوالت.
وأوضحت مصادر للعربية أن حكومة الوفاق أبرمت أيضا 
اتفاقا لدعم ميليشيات خاصة بها مبدرعات ودبابات من تركيا، 
وأن رئيس حكومة ال��وف��اق فايز ال��س��راج وق��ع اتفاقا لشراء 

مدرعات ودبابات رغم حظر التسليح.

3 مسارات حلل األزمة الليبية مؤمتر برلني: 
جتتمع، اليوم األحد، بالعاصمة األملانية برلني 12 دولة، على 
رأسها الدول اخلمسة دائمة العضوية، مبشاركة أربع منظمات 
دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء 
احلرب وحالة عدم االستقرار في هذا البلد املغاربي منذ إسقاط 

نظام معمر القذافي في 2011.
ونشرت عدة مواقع مسودة اتفاق مؤمتر برلني، التي ناقشها 
وعدلها وزراء خارجية 10 دول خالل األشهر اخلمسة األخيرة، 

كما حتدث مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها.
ويشارك في مؤمتر برلني، كل من الواليات املتحدة األمريكية، 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصني، وأملانيا وتركيا وإيطاليا 
ومصر واإلم���ارات واجل��زائ��ر والكونغو، باإلضافة إل��ى فائز 
ال��س��راج، رئيس املجلس الرئاسي حلكومة ال��وف��اق الليبية، 

املعترف بها دوليا، واجلنرال املتقاعد خليفة حفتر.
كما تشارك في املؤمتر أربع منظمات دولية ممثلة في: األمم 
املتحدة، واالحت��اد األوروب���ي، واالحت��اد اإلفريقي، واجلامعة 

العربية.
-1 املسار العسكري: تدعو املسودة إلى وقف دائم إلطالق 

النار، مع التزام الدول املعنية باالمتناع عن التدخل في النزاع 
املسلح، والرصد البحري واجلوي واإلقليمي ألي خروقات لكسر 
حظر توريد السالح، مع تسريع تفكيك اجلماعات املسلحة، 
وإدماج منتسبيها املناسبني للمؤسسة العسكرية، وإنشاء قوات 
أمنية وق��وات عسكرية موحدة، بعد تشكيل جلنة “5 + 5” )5 
عسكريني ميثلون املجلس الرئاسي+ 5 عسكريني يختارهم 

حفتر(.
-2 املسار السياسي: تقترح املسودة تشكيل جلنة من 14 
عضوا في مجلس النواب و14 عضوا في املجلس األعلى للدولة، 

و14 عضوا من بقية القوى األخرى.
-3 املسار االقتصادي: تؤكد املسودة على احترام ووحدة 
املؤسسات االقتصادية السيادية، على رأسها البنك املركزي 
واملؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة االستثمار، باإلضافة إلى 
ديوان احملاسبة، بعد محاولة حفتر، الذي تسيطر مليشياته على 
آبار النفط، إنشاء مؤسسة نفط وبنك مركزي موازيني في شرق 
البالد، وهو ما فشل فيه بسبب غياب االعتراف الدولي، مما دفعه 

لتهريب النفط ملصر واإلمارات بأسعار أقل من سعرها الرسمي.

Sunday 19th January 2020 - 13 th year - Issue No.3607 األحد 24 من جمادى األولى 1441 ه�/19 من يناير  2020 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3607


