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العناوين:
 الرئيس الجزائري يجري تعديال حكوميا دون تغييرات كبرى
 تعرض وزير داخلية ليبيا لمحاولة اغتيال
 نتنياهو يحتفي بزيارة وزير مصري لكيان يهود
التفاصيل:
الرئيس الجزائري يجري تعديال حكوميا دون تغييرات كبرى
قالت الرئاسة الجزائرٌة ٌوم األحد إنه تم تعٌٌن وزٌر جدٌد للطاقة فً التعدٌل الحكومً .وتابعت
الرئاسة فً بٌان أن محمد عرقاب وزٌر المناجم السابق حل محل عبد المجٌد عطار فً المنصب .وكان
عرقاب ٌشغل منصب وزٌر الطاقة منذ نٌسان/أبرٌل عام  9102وحتى حزٌرانٌ/ونٌو  9191عندما حل
مكانه عطار فً تعدٌل أجراه الرئٌس عبد المجٌد تبون .وتسعى الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) لجذب مزٌد من المستثمرٌن األجانب بعد تراجع إنتاج النفط والغاز مما تسبب فً هبوط
إٌرادات صادرات الطاقة التً تساهم بنحو  01بالمئة من مٌزانٌة البالد و 29بالمئة من إجمالً إٌرادات
الصادرات .وأقرت الحكومة فً وقت مبكر من العام الماضً قانونا جدٌدا للطاقة ٌتضمن بنودا جاذبة
للمستثمرٌن تشمل حوافز ضرٌبٌة .وزادت جائحة كورونا من التؤثٌرات السلبٌة على مالٌة الدولة ،إذ أجبر
تراجع أسعار النفط عالمٌا الحكومة على خفض اإلنفاق وتؤجٌل بعض المشروعات االستثمارٌة المزمعة.
بحسب الدستور ،تجرى االنتخابات التشرٌعٌة المبكرة فً أجل أقصاه ثالثة أشهر ،وإذا تعذر تنظٌمها
فً هذا األجل ألي سبب كانٌ ،مكن تمدٌد هذا األجل لمدة أقصاها ثالثة أشهر أخرى .إن هذا التغٌٌر
الوزاري لم ٌكن األول ،ولن ٌكون األخٌر ،فهو فً حقٌقته استبدال وجوه بوجوه أخرى فً ظل النظام
نفسه الذي ٌحكم البالد ،والتغٌٌر الوزاري لن ٌغٌر الحال فً الجزائر ،ألن القضٌة هً تغٌٌر بنٌة النظام
فً تشرٌعاته وسٌاساته ،ولٌس استبدال أشخاص بآخرٌن .ال حل ألزمات الجزائر المتشعبة إال بإقامة النظام
على فكرة سٌاسٌة تنبع من عقٌدة أهل الجزائر الذٌن ٌإمنون باهلل رباً ،وبمحمد ﷺ نبٌا ً ورسوالً ،وإقامة
الدولة والحٌاة على أساسها.
-----------تعرض وزير داخلية ليبيا لمحاولة اغتيال
نجا وزٌر الداخلٌة اللٌبً فتحً باشاغا ،األحد  90شباط/فبراٌر  ،9190من محاولة اغتٌال إثر هجوم
مسلح استهدف موكبه فً منطقة جنزور غربً طرابلس .حٌث أفاد مصدر أمنً فً شرطة طرابلس بؤن
"موكب باشاغا تعرض إلطالق النار أثناء عودته من مقر المعلومات والتوثٌق التابع للوزارة بجنزور إلى
مكان إقامته بقرٌة بلم سٌتً فً المنطقة ذاتها" .المصدر ،الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غٌر مخول
بالحدٌث لوسائل اإلعالم ،أكد "نجاة الوزٌر من الهجوم ،وعدم تعرضه ألي إصابات" ،مشٌرا ً إلى أن
المسلحٌن كانوا على متن سٌارة ،إال أنه لم ٌوضح عددهم .فٌما تعامل أفراد الحماٌة التابعون للموكب مع
النٌران ألكثر من ربع ساعة ،طبقا ً لما أورده المصدر الذي أشار إلى أن "أفراد الحماٌة تمكنوا من القضاء

على أحد المهاجمٌن ،والقبض على اثنٌن آخرٌن" .كما نقلت وكالة روٌترز عن مصدر قرٌب من باشاغا
قوله إن المهاجمٌن أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزٌر عقب زٌارته المإسسة الوطنٌة للنفط ومقر قوة
إنفاذ القانون التابعة للوزارة.
ٌؤتً الهجوم بٌنما تستعد حكومة الوفاق الوطنً المعترف بها دولٌا ً إلفساح المجال لحكومة انتقالٌة
جدٌدة اختٌرت من خالل عملٌة تقودها األمم المتحدة تستهدف توحٌد الفصائل اللٌبٌةٌ .شار إلى أن باشاغا
شخصٌة قٌادٌة من مدٌنة مصراتة فً غرب لٌبٌا .وترشح لرئاسة حكومة الوحدة بٌنما لم تنجح قائمته
االنتخابٌة ،لكنه أعلن عن دعمه لإلدارة الجدٌدة .جدٌر بالذكر أن باشاغا كان قد تعهد بكبح جماح
المجموعات المسلحة التً تمسك بزمام السلطة على األرض فً غرب لٌبٌا منذ اندالع ثورة 01
شباط/فبراٌر  .9100ما دامت لٌبٌا ال تحكم باإلسالم فستستمر إراقة دماء المسلمٌن فً لٌبٌا وسٌقوم
العمالء باغتٌال بعضهم بعضا ،وهذا لٌس خاصا بلٌبٌا ،بل كل البالد اإلسالمٌة تشهد مثل هذه االغتٌاالت.
بٌنما تتصارع الدول االستعمارٌة فٌما بٌنها ،فإن وقود الحرب هو الشعوب المسلمة.
-----------نتنياهو يحتفي بزيارة وزير مصري لكيان يهود
فً أول زٌارة لوزٌر مصري منذ خمس سنوات ،ووسط احتفاء واسع ،استقبل رئٌس الوزراء
االحتالل بنٌامٌن نتنٌاهو ،األحد  90شباط/فبراٌر  ،9190وزٌر البترول والثروة المعدنٌة المصري طارق
المال ،مإكداً أن هناك "فرصة هائلة" لتحقٌق تعاون إقلٌمً بٌن مصر وكٌان ٌهود و"دول أخرى" لم
ٌحددها .حٌث قال نتنٌاهو لوزٌر البترول المصري فً بداٌة اللقاء" :أهال ً وسهال ً بكم .الرجاء نقل تحٌاتً
الحارة إلى صدٌقً فخامة الرئٌس عبد الفتاح السٌسً .هذا هو ٌوم مهم ٌمثل التعاون المتواصل بٌننا فً
مجال الطاقة وفً مجاالت كثٌرة أخرى .ونعتقد أن عصراً جدٌداً من السالم واالزدهار ٌسود حالٌا ً بفضل
اتفاقٌات أبراهام"ٌ .ذكر أنه شارك فً االجتماع مستشار مجلس األمن القومً فً كٌان ٌهود مائٌر بن
شابات ،ووزٌر الطاقة ٌوفال شتاٌنٌتز ،ورئٌس الشركة المصرٌة القابضة للغازات الطبٌعٌة ،مجدي جالل،
وسفٌرة كٌان ٌهود فً مصر ،أمٌرة أورون ،وسفٌر مصر فً كٌان ٌهود خالد عزمً.
هكذا ٌتسابق حكام المسلمٌن إلى حضن كٌان ٌهود والتطبٌع معه .معلوم أن كٌان ٌهود هو فً المقام
األول دولة احتالل ،وهو مزروع فً خاصرة األمة اإلسالمٌة ،وهو ٌحتل مسرى رسولنا الكرٌم ﷺ.
فالتعامل الشرعً والعقلً مع هكذا كٌان هو العداء والحرب ،ومعروفة تارٌخٌا ً مطامع ٌهود فً ما عند
األمة اإلسالمٌة ،وكٌف كانت الوفود تالحق سلطان المسلمٌن فً آوخر الدولة اإلسالمٌة مدعٌة بؤنها تقدم
له من المعونات والهبات لٌحل ما ٌواجهه من مشكالت اقتصادٌة مقابل أن تستقطع دولة الخالفة جزءا ً من
فلسطٌن ،فهذا الكٌان سٌحقق مطالبه ومطامعه على ٌد مثل هذه األنظمة التً تسلطت على رقاب الناس
وتناست حتى شعارات الثورة التً سرقتها ممن قاموا بها ،وأهدافها ومطالبها .فكٌان ٌهود من الدول
المحاربة فعالً فال عالقة معه أبداً ،وإنما الذي ٌتخذ معه هو الحرب فقط ،ولٌس السالم.
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