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المشهد الليبي 
المعقد
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تشهد ليبيا حالياً رصاعا غربيا بهدف 
إمكانياتها  عىل  السيطرة  استكمال 
خالل  من  وثرواتها  ومقدراتها 
الرصاعات التي تغذيها قوى خارجية 
املحموم  األجنبي  الرصاع  ويتزامن 
والذي يجري عىل قدم وساق يف الظرف 
الراهن مع الذكرى الخامسة والثمانني 
عمر  املجاهد  القرآن  معلم  إلعدام 
1931م  عام  سبتمرب  شهر  يف  املختار 
االيطالية  الفاشية  الحكومة  قبل  من 

آنذاك. 
داخل  السياسية  القوى  عىل  ينبغي  وكان 
ليربالية  أو  يسارية  أو  إسالمية  أكانت  ليبيا 
الذي  التاريخي  الدور  أهمية  تستشعر  أن 
اضطلع به ذلك املجاهد يف مقارعة وقتال القوى 
االستعمارية بكافة أشكالها وأنواعها وأال يكون 
ذلك االستذكار مجرد حالة استعراضية مفرغة 
عنها  دافع  التي  العظيمة  واملعاني  القيم  من 
املجاهد عمر املختار كما كان يتعاطى معه ومع 
سريته النظام السابق الذي لم يسلم حتى قربه 

من األذى.
التاريخية  الذكرى  ودشنت 
الستشهاده خالل األيام املاضية تزامناً 
مع عقد اجتماع أو لقاء لوزراء الدفاع 
الدول االتحاد األوروبي بمدينة ميالنو 
االيطالية وذلك لتدارس سبل وإمكانية 
يف  الخارجي  التدخل  مستوى  رفع 
ليبيا من أجل إبقاء مصالحها وإنهاك 
رصاعات  يف  به  والزج  الشعب  ذلك 
داخلية من خالل املليشيات واملجاميع 
ارتباطات  ملعظمها  التي  املسلحة 
خارجية ال تخرج عن نطاق التحالف 
الثالثي املهيمن عىل املشهد السيايس 
وفرنسا  بايطاليا  واملتمثل  الليبي 
وبريطانيا حيث دعت حكومة لندن يف 
وقت سابق إىل رضورة التحرك الدويل 
مماثلة  دعوات  مع  وذلك  ليبيا  إلنقاذ 

من جانب باريس وروما.
وكأن العالم ال يعي وال يدرك بأن الدول املشار 
إليها من يغذي الرصاعات ويزعزع أمن واستقرار 
ليبيا ويوجد املليشيات لكي يستمر يف سيطرته 
واالستحواذ عىل ثروات ذلك البلد ثم ذر الرماد 
عىل العيون وإبالغ املجتمع الدويل بذرائع واهية 

مفادها رضورة التدخل الدويل.
كيف  مفاده  استفساراً  يجب  ما  وهو 
التدخل  ذلك  طبيعة  تكون  أن  يمكن 
تحت  أصال  القائمة  والحالة  الدويل 
األوروبي  التدخل  وسيطرة  هيمنة 
الشأن  هذا  يف  يقال  ما  إن  واألجنبي؟ 
به  يقوم  ما  لتغطية  عبثاً  إال  ليس 
التحالف األوروبي من هدر إلمكانيات 
الشطط  بلغ  حتى  البلد  ذلك  وثروات 
السيايس بإيطاليا إىل درجة االدعاء بأن 
ليبيا أنما هي من امالك االمرباطورية 
املزيف  الشعار  ذلك  تحت  الرومانية 
املختار وظلت  املجاهد عمر  تم إعدام 
ذلك  تاريخ  تالحق  االيطالية  الفاشية 
والبلد  األرايض  من  لتصفيته  املجاهد 
السابق  النظام  وجهت  أنها  درجة  إىل 
بنبش قربه بذريعة عمل مزار له وكأنه 
ليس مجاهداً عظيماً دخل التاريخ من 
تلبية  إال  الفعل  أبوابه وما ذلك  أوسع 
تزال  ال  التي  الحاقدة  القوى  لرغبة 
حتى اللحظة الراهنة وصية ومهيمنة 

عىل ذلك البلد العربي.
وهو ما يتطلب عىل القوى الوطنية داخل ساحة 
العظات  تستذكر  أن  الليبي  السيايس  العمل 
من  املجاهد  ذلك  به  قام  الذي  والدور  والعرب 
أجل تحرير ليبيا ودحر املستعمر األجنبي وما 
تعرض له من ظلم من قبل ذلك املستعمر كما كان 
ينبغي عىل تلك القوى بالنظر ملا تشهده ليبيا 
من رصاعات داخلية وتدخالت خارجية وما نجم 
عن ذلك من اختالالت أمنية وتدهور يف األوضاع 
االقتصادية أن تجعل من ذكرى استشهاد عمر 
سريته  الستنهاض  أساسية  دفع  قوة  املختار 
الوطنية املرشفة من خالل العمل بها من ناحية 
الخارجية بكافة  التدخالت  إدانة واستنكار  ثم 
أشكالها وأنواعها، ألن تلك التدخالت ال تخدم 
إال األجندة الدولية وال ترض إال بمصالح الشعب 
الشهيد  املختار  عمر  استشهاد  ذكرى  وكأن 
الحي تؤكد بما ال يدع مجاًال للشك بأنه الشاهد 
العربي  البلد  ذلك  عرص  عىل  الوحيد  العيان 

املضطرب.
فهل من عمر مختار جديد إلنقاذ ليبيا 
مرشوع  استفسار  الراهنة،  أزمتها  من 
الوطنية  القوى  تلك  كل  عىل  يطرح 
رصاعات  من  البلد  يشهده  ملا  بالنظر 
الطاقات  حشد  توجب  مؤسفة 
إلنهاء  الخرية  الجهود  وكل  املخلصة 
عن  بليبيا  والنأي  القائمة  النزاعات 
والرصاعات  الخارجية  التدخالت 

الداخلية.  
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الفرنسية  العاصمة  يف  اليوم  يلتئم 
بحشد  الخاص  الدويل  االجتماع  باريس 
املزيد من الدعم للحرب ضد تنظيم داعش 
مداه  يتجاوز  خطره  بات  اإلرهابي،الذي 
احتمال  مع  والعراق  الشام  يف  اإلقليمي 
امتداده إىل دول  الجوار ونظرا للخطر الذي 
شكله هذا التنظيم يالحظ انضمام مرص اكرب 
دولة عربية إىل التحالف الدويل الذي دعا 
إىل إنشائه دول الغرب وكذا انضمام الخليج  
وتركيا التي انضمت عىل حني غرة يف هذا 
يعقد  الذي  املؤتمر  هذا  ويأتي   التحالف 

تحت شعار ”السالم واألمن يف العراق".
برئاسة  األمــن  مجلس  اجتماع  قبيل 
رؤســاء  غالبية  ومشاركة  أوباما  ــاراك  ب
سبتمرب  الـ25من  يف  فيه  األعضاء  الــدول 
الذي سيخصص للعراق ولإلرهاب  الحايل 
واستكمال ملا حصل عىل هامش اجتماعات 
حلف شمال األطليس "الناتو" يف نيوبورت 
وخصوصا  الربيطانية"  ويلز  "مقاطعة 
خارجية  وزراء  ضم  الذي  جدة  الجتماع 
9 دول عربية وتركيا“  إقليمية"  عرش دول 
كريي..  جون  األمريكي  الخارجية  وزير  مع 
األمريكية  املتحدة  الواليات  عينت  وفيما 
قائداً للتحالف الدويل، دعا نواب ومراقبون 
إىل تطبيق مقررات املؤتمر عىل ارض الواقع 

وان ال تكون حربا عىل ورق ...
يفتتحه  الذي  باريس  مؤتمر  ويهدف 
ونظرية  هوالند  فرنسوا  الفرنيس  الرئيس 
دولة   30 بمشاركة   معصوم  فؤاد  العراقي 
العضوية  دائمة  الخمس  ــدول  ال بينها 
واألمم املتحدة والجامعة العربية واالتحاد 
واإلمارات  السعودية  عن  فضال  األوروبي 
ولبنان  واألردن  ومــرص  والكويت  وقطر 
وتركيا إىل إيجاد حل سيايس ودبلومايس 
العسكري  ــرد  ال جانب  إىل  وإنساني 
للتصدي لتنظيم داعش،  وإتاحة الفرصة 
ما  تحديد  يف  الدقة  من  مزيدا  طرف  لكل 
املوجة  تلك  ملواجهة  فعله  يريد  أو  يمكنه 

اإلرهابية الجديدة..
وأفاد املتحدث باسم الخارجية الفرنسية 
رومان نادال ”نريد تالقي األهداف وتكامل 
واملالية،  واإلنسانية  العسكرية  املبادرات“ 

مؤكدا إعالن قرارات ووضع خطة عمل..
املقاتلني  زودت  التي  فرنسا  وتسعى  
األكراد باألسلحة ملواجهة تنظيم “ داعش“ 
الالجئني  إىل  إنسانية  مساعدة  وترسل 
البالد،  شمال  يف  وااليزيديني  املسيحيني 

بعودة ملفتة إىل العراق مجدداً.
فرنسا  أن  سياسيون  محللون  ويــرى 
مؤتمر  إىل  الدعوة  خالل  من  استطاعت 
يف  ـــن  واألم شــعــار”الــســالم  تحت  دويل 
العراق“ سحب البساط الدبلومايس إليها ، 
وساهمت زيارة الرئيس فرانسوا هوالند إىل 
بغداد وأربيل، يف هذا الشأن، خاصة انه أول 
رئيس دولة يقوم بهذه البادرة منذ أن وضع 

”داعش“ يده عىل نحو ثلث العراق..
يطمنئ  الفرنيس  الدعم  أن  يبدو  وبينما 
تدخل  من  وخارجها  املنطقة  يف  القلقني 
من  الثامن  منذ  ــدأ  ب أمــريكــي  عسكري 
أغسطس املايض برضبات عىل مواقع تنظيم 
“ داعش“ يف العراق، ترفض باريس الحديث 

عن «تنافس» بينها وبني العاصمة األمريكية 
وتفضل الحديث عن «تكامل» باعتبار أن 
«التنسيق»  هي  األساسية  املؤتمر  غاية 
الدويل  التحالف  الداخلية يف  بني األطراف 
الذي عملت واشنطن عىل بنائه و«توزيع 
الفاعلة  الرئيسة  األطراف  عىل  املهمات» 
فيه من أجل مزيد من «الفاعلية» وخالفا 
للواليات املتحدة تبدي فرنسا حرصها عىل 
مع  دولية  قانونية  رشعية  عىل  الحصول 

مباركة السلطات العراقية واألمم املتحدة..
باريس  يف  دبلوماسية  مصادر  وتــرى 
املبادرة  استعادة  يف  «نجحت  فرنسا  أن 
العراقي  املرسح  واجهة  إىل  بقوة  والعودة 
رغم ضعف إمكانياتها ومحدودية األوراق 
عىل  للتأثري  استخدامها  تستطيع  التي 
مع  مقارنة  البلد  هذا  يف  األحداث»  مسار 
تبقى  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عىل  الحرب  ملف  يف  الرئيس»  «الالعب 

«داعش..
يف حني دعاء محللون سياسيون " الدول 
رضورة  إىل  اإلرهـــاب،  ملحاربة  املجتمعة 
تطبيق ما تدعو إليه عىل ارض الواقع، وأن 
بأرسع  منفذة  اجتماعاتها  قــرارات  تكون 
وقت، حتى ال تمنح اإلرهاب فرصة العبث 
أكرث بحياة الشعوب. مؤكدين بان "التحرك 
يجب  اإلرهابي  داعش  تنظيم  ضد  الدويل 
أن ال يتأخر أكرث، حتى ال يحصن التنظيم 
املُراد رضبها عن  عنارصه، ويبعد األهداف 

الطريان الجوي.
العضو يف  تركيا  االهتمام عىل   وينصب 
والعراق  سوريا  وجــارة  االطليس  الحلف 
مهمة  جوية  عسكرية  قاعدة  تملك  التي 
هجمات  منها  يشنوا  أن  لألمريكيني  يمكن 

عىل املتشددين يف العراق..
غري أن أنقرة ما زالت ترفض أي مشاركة 

عىل  خوفا  املسلحة،  العمليات  يف  فاعلة 
46 من رعاياها ما زالوا رهائن لدى تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف املوصل شمال العراق. 
كما تستضيف تركيا أكرث من مليون الجئ 

سوري عىل أراضيها..
وعن مشاركة إيران أعرب وزير الخارجية 
يف  رغبته  عن  فابيوس  ــوران  ل الفرنيس 
نظريه  أن  غري  املؤتمر،  يف  طهران  مشاركة 

األمريكي جون كريي اعرتض عىل ذلك.
يف  ”املشاركة  أن  طهران  أعلنت  حني  يف 
مؤتمر مرسحية وانتقائي ملكافحة اإلرهاب 
يف باريس ال تهمنا“، عىل ما رصح نائب وزير 
الخارجية اإليراني حسني أمري عبداللهيان.
وأضاف ”ما يهم إيران هو مكافحة فعلية 
دعمنا  ..سنواصل  لإلرهاب  انتقائية  ال 
مكافحتهما  يف  وسوريا  للعراق  القوي 

اإلرهاب..
الفرنيس  الداخلية  وزير  رصح  ذلك  إىل 
دو  جورنال  لو  لصحيفة  كازنوف  برنار 
أو  فرنسيا   930 أن  األسبوعية،  ديمانش 
عالقة  لهم  فرنسا  يف  املقيمني  من  أجنبيا 
بالقتال يف سوريا والعراق 930 شخصا من 
املقيمني يف فرنسا لهم عالقة حاليا بالقتال 
وسوريا،  العراق  يف  اإلسالميني  جانب  إىل 
الفرنيس  الداخلية  وزير  أعلن  ما  حسب 
دو  جورنال  لو  لصحيفة  كازنوف  برنار 

ديمانش األسبوعية.. 
امليدان  يف  موجودون   350" أن  وأعلن 
ــادر حــوايل 180  ــرأة. وغ ام  60 بينهم  من 
سوريا فيما يتجه حوايل 170 إىل املنطقة". 
وأضاف "كما أعرب 230 شخصا عن النية 
يف الذهاب. وإضافة للعدد اإلجمايل البالغ 

930 شخصا فإن 36 قتلوا هناك".
وذكر تقرير برملاني صدر أخريا يف فرنسا 
وزعوا  بالقتال  شخصا   950 حوايل  عالقة 

و150  األرض  عىل  شخصا   350 ييل:  كما 
ينوون  للقتال و180 عادوا و220  يتجهون 

الذهاب.
وإثر إنشاء منصة التبليغ التي افتتحت 
يف الربيع، وهي كناية عن رقم هاتف "ضد 
الجهاد" فتح للعائالت التي تخىش مغادرة 
أحد أفرادها أكد كازنوف أنه تم الحؤول دون 
"مغادرة 70 شخصا عىل األقل" من أصل 
بقرص  تتعلق  منها   80 كانت  بالغا،   350"

و150 بنساء.."
من جهة أخرى  استنكر رئيس الوزراء 
محتجز  قتل  كامريون  دافيد  الربيطاني 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لدى  بريطاني 
ــرش  "ال ــن  ع ينم  بعمل  ـــاه  إي ــا  ــف واص

الخالص".
وقال كامريون يف بيان نرشته رئاسة الوزراء 
يف بريطانيا أن الحكومة ستفعل كل ما يف 

وسعها للقبض عىل الجناة ومعاقبتهم.
وسعنا  يف  ما  كل  "سنفعل  قائال  وتوعد 
لضبط هؤالء القتلة وضمان أن يمثلوا أمام 

العدالة مهما طال الزمن".
خسيسة  قتل  جريمة  "هــذه  ــاف  وأض
ومروعة ملوظف إغاثة بريء، أنه عمل من 
أعمال الرش املحض. قلبي مع عائلة ديفيد 
غري  وتحمل  شجاعة  أبــدى  الــذي  هاينز 

عاديني طوال هذه املحنة".
وجاءت ترصيحات كامريون بعد أن ترأس 
الطوارئ  للجنة  األحد  عاجال  اجتماعا 
"كوبرا"، وهى لجنة تدعى لالجتماع وقت 
ووزراء  األمــن  أجهزة  بمشاركة  ــات  األزم

الداخلية والخارجية والدفاع.
وقال إن التنظيم يشكل "تهديدا خطريا" 
وأن  بأكملها  األوسط  الرشق  منطقة  عىل 
"اسرتاتيجية  بـ  ســوى  تتم  لن  هزيمته 

شاملة ملكافحة اإلرهاب..

وأضاف أن األمر لم يعد متعلقا بإرسال 
بـ  يتعلق  أنما  للخارج  بريطانية  قــوات 
شأفة  الستئصال  اآلخرين  مع  "العمل 

اإلرهاب".
أن"االستعدادات  أمنيون   خرباء  ويرى 
الدولية ملحاربة داعش يف ساعتها األخرية"، 
قبل  من  قريبة  جوية  رضبة  "شن  متوقعاً 
التحالف الدويل، عىل معاقل تنظيم داعش 

اإلرهابي يف العراق".
وبينوا إن "تعيني قائد للتحالف الدويل، 
مع انتهاء جولة كريي يف املنطقة، باإلضافة 
مؤرشات  اليوم،  باريس  مؤتمر  عقد  إىل 
تدل عىل وجود رضبة جوية قريبة، تنهي 
مناطق  يف  داعش  تنظيم  عنارص  تحركات 

شمال وغرب البالد".
وكان الرئيس األمريكي باراك أوباما قال، 
سيجيز  إنه  الحايل،  أيلول  من  العارش  يف 
سوريا  يف  جوية  رضبات  شن  األوىل  للمرة 
يف  العراق  يف  الهجمات  من  املزيد  وشــن 
الدولة  تنظيم  ضد  لحملة  واسع  تصعيد 
اإلسالمية ضمن خطته االسرتاتيجية التي 
بحثها وزير الخارجية األمريكي جون كريي 
مع قادة العراق، قبل يوم من ذلك، فيما وصل 
الـ12  يف  هوالند  فرانسوا  الفرنيس  الرئيس 
التخلص  موضوع  لبحث  الشهر  ذات  من 

من التطرف يف العراق وسوريا. 
يف  اإلسالمية  "الدولة  تنظيم  إن  يذكر 
للمرة  ظهر  (داعــش)  والــشــام"  العراق 
انه  عىل  وقدم  2013م،  (ابريل)  يف  األوىل 
العراق  "دولة  تنظيمي  بني  اندماج  نتيجة 
و"جبهة  "القاعدة"  لـ  التابع  اإلسالمية" 
النرصة" السورية، إال أن هذه األخرية رفضت 
اندالع  يف  تسبب  ما  الفور،  عىل  االندماج 
ال  2014م  (يناير)  يف  الطرفني  بني  معارك 

تزال مستمرة بتقطع حتى اليوم.

مؤتمر باريس لدعم العراق وتضييق الخناق على مؤتمر باريس لدعم العراق وتضييق الخناق على 
تنظيم »داعش«  اإلرهايبتنظيم »داعش«  اإلرهايب

مانيال/ (رويرتز)
 قالت سلطات خفر السواحل 
يف الفلبني أمس: إن شخصني قتال 
شخص   100 من  أكرث  إنقاذ  وتم 
ساحل  قبالة  عبارة  غــرق  بعد 

وسط الفلبني.
قد  ماهارليكا2  العبارة  وكانت 
إقليم  يف  ليلوان  ميناء  ــادرت  غ
الفلبني  وسط  يف  الجنوبي  ليتي 
عند ظهر يوم السبت وعىل متنها 
طاقم مؤلف من 26 فردا و58 راكبا 
حسبما  وذلك  طفالن  بينهم  من 

ذكرت قائمة املسافرين.
وكانت السفينة تحمل أيضا 13 
يكونوا  لم  السائقني  ولكن  سيارة 

مدرجني يف قائمة املسافرين.
املتحدث  باليلو  آرماند  وقال 
السواحل  خفر  قـــوات  بــاســم 
تقريرنا  عىل  "بناء  للصحفيني: 
وأنقذت  شخصان  مات  املبدئي 
سفينتان  بينها  من  سفن  ثالث 
تجاريتان أجنبيتان 102 آخرين 
الذي  العدد  من  متأكدين  لسنا 
أنه  اآلن  يبدو  مازال مفقودا ألنه 

كان يوجد عدد أكرب من الناس عىل 
ظهر العبارة.". وأضاف باليلو: ان 
عند  العبارة  بإخالء  صدر  أمــرا 
وأمواجا  قوية  رياحا  مواجهتها 
تعرضها  من  ساعات  بعد  عاتية 

لعطل يف املحرك بعد.
وأحيانا  الــعــرشات  ويــمــوت 
يف  سنويا  األشخاص  من  املئات 
حوادث عبارات يف الفلبني -وهي 
من  يتألف  أرخبيل  عن  عبارة 
7100 جزيرة- ولها سجل يسء يف 

مجال السالمة البحرية

غرق عبارة ركاب فلبينية مقتل ثالثة جنود باكستانيني
إسالم آباد/ وكاالت

قتل 3 عسكريني باكستانيني يف هجوم بالصواريخ شنه 
مسلحون يف وقت مبكر أمس عىل موقع عسكري جبيل يف 
باكستان، حسبما  الشمايل شمال غرب  إقليم وزيرستان 

أفاد مسؤولون أمنيون.
الحدود  من  القريبة  سبينوام  منطقة  يف  الهجوم  ووقع 
مع افغانستان، وهي منطقة شن الجيش الباكستاني فيها 

عملية عسكرية ضد مسلحي حركة طالبان وحلفائهم.
شبه  والقوات  الجيش  من  عنارص  أن  مسؤولون  وذكر 
النظامية كانت داخل املوقع الجبيل الحصني عندما وقع 

الهجوم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول امني يف 
املسلحني  من  معلوم  غري  عدد  رشع  قوله:  بيشاور  مدينة 
بإطالق القذائف الصاروخية عىل املوقع من كل االتجاهات، 
وقد استشهد ثالثة من العنارص غري النظامية عندما سقط 

صاروخ داخل املوقع."
وأضاف املصدر انه يبدو أن الهجوم جاء ردا عىل العملية 

العسكرية املتواصلة.
واسعة  عملية  اطلق  قد  الباكستاني:  الجيش  وكان 
النطاق ضد املسلحني يف يونيو املايض بعد انهيار مفاوضات 
اثر هجوم نفذه مسلحوها عىل  السالم مع حركة طالبان 

مطار كراتيش.
ويقول الجيش الباكستاني إن قواته قتلت أكرث من 900 

مسلح وخرست 82 قتيال منذ انطالق العملية العسكرية.


