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 الليبيون أمام اختبار 
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غدامس »خيمتنا األخيرة «:
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محمد بالطيب - المرصد 

 ،2014 منذ االنقسام الحاد الذي شهدته ليبيا مع أوائل العام 
مع بداية أزمة التمديد للمؤتمر الليبي العام )المجلس التشريعي 
بنغازي شرقا، وبعدها  ثّم إطالق عملّية »الكرامة« يف  السابق(، 
عملّية »فجر ليبيا« يف طرابلس غربا، دخلت البالد يف نفق مظلم 
من األزمات المتناسلة، ولم تنجح المبادرات الكثيرة يف إنهاء حالة 
بشكل  أثّرت  والتي  سنوات  منذ  المستمرة  واالقتتال  االحتراب 

سلبي كبير على مختلف مناحي الحياة يف البالد.

مؤتمر غدامس.. البحث عن 
الشمعة في نفق األزمة الليبية !

االفتتاحية
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مبادرات كثيرة، أممية وإقليمّية وأخرى من دول الجوار، ومبادرات محلّية متعثرة، 
اصطدمت كلها بالفشل الذريع، وحتى اتفاق الصخيرات الذي أفرز الوضع القائم 
اآلن يف ليبيا برعاية دولّية واعتراف ودعم واسعين، لم ينجح هو اآلخر يف حلحلة 
الوضع، إن لم يكن هو أيًضا عنصًرا يف تعميق األزمة واالنقسام، هذا االنقسام الذي 
للبالد.  الترابية  الوحدة  حتى  متشنجة،  خطابات  وسط  مراحله،  بعض  يف  المس 
انقسام وصل أعلى مراحل الخطر، وأثّر بشكل كبير على حياة الليبيين اليومّية يف 

السيولة والرغيف والتعليم والدواء واألمن.
واعين  األقل،  على  السياسي  الخطاب  مستوى  على  ليبيا،  يف  الجميع  ويبدو 
بضرورة إنهاء هذا الوضع، وتجاوز هذه المرحلة االنتقالية، التي طالت لثماين سنوات 
كاملة، لم تنجح فيها البالد يف إعادة بناء مؤسساتها الحيوية، أو الدخول إىل مرحلة 
التداول على  آليات دستورية وسياسية لتسيير عملّية  النهايئ وصياغة  االستقرار 
مناحي  جميع  يف  وأثّر  البالد،  يف  المسارات  لكافة  إرباكا  سبب  ما  وهو  السلطة، 

االقتصاد،  حاًدا يف  نزيفا  الحياة، وسبب 
موّفرا  عميقة  اجتماعية  وتشنجات 
الحساسيات  لكل  مناسبة  مناخات 

الجهوية والقبلية والمناطقّية.

متشّعب  ليبي  مشكل   **
ومعّقد:

بالتايل  الليبية،  األزمة  تعقيد  يمكن 
الكبير  تشعبها  يف  حّلها،  صعوبة 
فبخالف  وأوراقها،  خيوطها  وتداخل 
القطاعات:  جميع  مّست  قد  كونها 
وحتى  بل  وسياسًيا  وأمنًيا  اقتصاديا 
األزمة  عناصر  تداخل  فإّن  اجتماعيا، 

متسّرب إىل عدم وجود تصّور مّوحد أو اتفاق حتى على النقاط التأسيسية إلعادة 
وحول  الدستور،  حول  العلم،  حول  الّدولة،  هويّة  حول  خالٌف  واإلصالح.  البناء 
بين  متشّعبة،  أيًضا  أسبابه  اختالف  المؤسسات.  وحول  والثروة،  السلطة  تقاسم 

اإليديولوجي والجهوي والمناطقي والثقايف/اإلثني.
كبير،  بشكل  مربكة  مشكلة  والّسالح  الميليشيات  مشكلة  تبدو  ذلك،  وبخالف 
الجيش  اتخذه  الذي  العسكري  الخيار  فهناك  وقاسية،  صعبة  أمامها  والخيارات 
الليبي يف الشرق والجنوب والذي تمكّن من القضاء على الميليشيات المسّلحة 
)الحكومة  الّدولة  مؤسسات  بيد  حصرا  السالح  واحتكار  األمن  مسألة  وجعل 
المؤقتة( أمنيا وعسكريا، ولكنه كان خياًرا يف سياق خاص جًدا قد ال تقبله مناطق 
رأسها  على  اعتبارات  لعّدة  تكلفته،  على  تقدر  وال  طرابلس  العاصمة  مثل  أخرى 
الّديمغرافيا والكثافة السكّانّية. وهناك خيار ثاين سياسي، وهو مسألة هضم هذه 
فيه  تخرج  مّرة  كّل  أبان فشله يف  الذي  الخيار  وهو  الّدولة  أجهزة  الميليشيات يف 
السياسّية  للقرارات  االنصياع  رفضها  عن  ما،  مرحلة  يف  لتعلن،  الميليشيات  هذه 

والحكومية. 

** الثروة والسالح والسلطة ..الثالوث المعّمد بالّدم:
من  لحالة  ليبيا  استسلمت  معّمر،  العقيد  نظام  وسقوط   ،2011 العام  منذ 
المؤسسات  وعلى  الّدولة  مفاصل  على  المليشيات  سيطرت  الشاملة،  الفوضى 
فض  وصار  السالح  وانتشر  الحكومّية،  والشركات  والمعابر  البالد  يف  الرئيسية 
كبيرة  مؤشرات  اإلقتصاد  يف  النزيف  حّدة  ووصلت  الرصاص،  بقّوة  يتم  النزاعات 
وخطيرة، هذا الوضع عّبر عنه المبعوث األممي إىل ليبيا الحايل، غسان سالمة، يف 
تصريح صحفي حول الفساد، بحّدة بالغة أتبعه بتدوينة قال فيها: » هل أقول أن 
الصفيح وعشرات من  مئات من مدارس  لديه  يوميا  نفط  برميل   1.3 بلدا يصدر 

مبادرات كثيرة، أممية وإقليميّة وأخرى من دول 
اصطدمت  متعثرة،  محليّة  ومبادرات  الجوار، 
الصخيرات  اتفاق  وحتى  الذريع،  بالفشل  كلها 
برعاية  ليبيا  في  اآلن  القائم  الوضع  أفرز  الذي 
هو  ينجح  لم  واسعين،  ودعم  واعتراف  دوليّة 

اآلخر في حلحلة الوضع.
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 60 بينما يخصص  منشآته  على صيانة  مليما  ينفق  ولم  المترهلة  المستشفيات 
بالمائة من ميزانيته لمرتبات موظفيه ومئات الماليين أتعاب محاماة للخالفات يف 

مؤسساته هو على هذه الحال بمجرد الصدفة؟«.
بشكل  يكشف  ليبيا،  إىل  األممي  المبعوث  قبل  من  القاسي،  التشريح،  هذه 
واضح حجم الفساد والترّدي االقتصادي الذي وصلته البالد بعد سبع سنوات من 

»الثورة« يف بلد ثري وغني وصاحب موارد طبيعّية رهيبة.
يف  سياسي  صراع  وككل  والمال،  الثروة  الصراع،  قلب  هو  هذا  الجوهر،  يف 
العالم ال يحتكم إىل القانون وإىل دستور منّظٍم للحياة، يجنج هذا الصراع بشكل 
أساسي إىل العنف والرّصاص والحرب والّدم، وهو الدّوامة التي تدور فيها ليبيا 
منذ ثماين سنوات كاملة، وال زالت تبحُث حتى اليوم عن الّشمعة التي تضيء 
نهاية هذا الّنفق المظلم والّطويل، عبر مبادرات متنوعة لم تنجح كّلها سوى يف 
كسرة حّدة هذا الصراع أحيانا أو إعادة تدويره، دون أي نجاح فعلي يف وضع حد 
لهذا الّنزيف المتواصل يف األرواح واالقتصاد والسنوات التي تمر من عمر أجياٍل 
الزالت تبحث عن االستقرار والعيش اآلمن يف بالدها وتحقيق أحالمها الشخصية 

..وحتى الوطنّية الكبيرة! الصغيرة 

** مؤتمر غدامس ..البحث عن نهاية النفق: 
الحايل  األممي  المبعوث  وصول  منذ 
إىل ليبيا، كان مشروعه الرئيسي واضًحا: 
الشعب  أطياف  كافة  يجمع  مؤتمر 
الليبي تحت خيمة واحدة وجامعة، من 
وثارات  أخطاء  وتجاوز  المصالحة  أجل 
نهائّية  صيغة  على  واالتفاق  الماضي، 
انتخابات  عبر  االنتقالية  المرحلة  إلنهاء 
رئاسية وتشريعية، تنهي حالة االنقسام 
تحت  المؤسسات  وتوّحد  السياسي 

مظّلة شرعّية واحدة وصلبة.
منذ  المؤتمر  هذا  تصورات  كانت 
أشكاال متعّددة، متقاطعة  تأخذ  البداية 
وحّتى  واقليمية  دولّية  مبادرات  مع 
أبوظبي،  )مؤتمر  أخرى،  محلّية 
..الخ( وبدا المبعوث األممي لينا يف تعامله وقبوله لمختلف هذه  باريس، باليرمو 
الرئيسي  بهدف  المقترح،  لمشروعه  العريض  الخط  داخل  وهضمها  المبادرات 
المعلن حول تنظيم االنتخابات بأسرع ما يمكن واالحتكام لصناديق االقتراع رغم 
جامع  مؤتمر  إعالنه عن  التصّور يف  لهذا  النهائّية  الصيغة  لتصل  العراقيل.  جميع 
سيعقد يف منتصف شهر أبريل القادم، بمدينة غدامس على المثلث الحدود بين 
الّدويل عن مصادر خاصة هذا  راديو فرنسا  نقله  لما  ليبيا وتونس والجزائر. ووفًقا 
األسبوع، سيجمع المؤتمر ممثلين عن جميع األطراف، بمن فيهم زعماء العشائر 
ومسؤولو النظام السابق. ويف الوقت الحايل، لم يتم الكشف عن عدد المشاركين، 

تماًما مثل أسمائهم.
غسان سالمة، المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، أمضى عدة أشهر 
ألنه يف حال  كبيرة،  أهمية  المتحدة  األمم  تعطيه  الذي  المؤتمر.  لهذا  التحضير  يف 

نجاحه، سيؤدي هذا االجتماع إىل تنظيم انتخابات قبل نهاية عام 2019. 
ورغم ما يلقاه هذا المؤتمر من انتقادات من عّدة أطراف، تقابلها موجات واسعة 
من الترحيب، يبدو ملتقى غدامس الجامع، مع غموض عناصره ونقاطه الرئيسية، 
وال  بنتائج فشله  أبًدا  التكهن  يمكن  ال  ليبي طويل مظلم،  نفق  أخيرة يف  كشمعة 
حتى نجاحه، ولكن يبقى األمل عند الجميع، بما فيهم المواطن الليبي البسيط، أن 

تكون نهاية هذه األزمة قريبة.. قريبة جدا !

منذ العام 2011، وسقوط نظام العقيد معّمر، 
الشاملة،  الفوضى  من  لحالة  ليبيا  استسلمت 
الّدولة  مفاصل  على  المليشيات  سيطرت 
وعلى المؤسسات الرئيسية في البالد والمعابر 
وصار  السالح  وانتشر  الحكوميّة،  والشركات 
فض النزاعات يتم بقّوة الرصاص، ووصلت حّدة 

النزيف في اإلقتصاد مؤشرات كبيرة وخطيرة.
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حسين مفتاح-بوابة افريقيا اإلخبارية

من   1973  ،1970 المتتابعيين  األمميين  القرارين  صدور  منذ 
مجلس األمن الدويل دخلت األحداث التي شهدتها ليبيا يف فبراير 
2011 منعرجا حادا تحولت ليبيا على أثره إىل ما تشبه حلبة تتصارع 
فيها قوى الهيمنة الدولية الكبرى، بل ووجدت حتى الدول التي 
لم يكن لها أي أثر يف تاريخ الصراعات الدولية مساحتها ونصيبها 
البالد  أمور  إليه  آلت  األمور ما  الذي فاقم  الحلبة، ولعل  يف هذه 
بعد آخر المعارك التي خاضتها القوات المسلحة العربية الليبية 
2011 والذي أعقبه ما سمي بإعالن  كتوبر  يف مدينة سرت يف أ
االنتقايل مصطفى  المجلس  الذي توجه خالله رئيس  »التحرير« 
عبدالجليل بإعالن تعديل قانون الزواج ليمنح الليبيين حق تعدد 
الزوجات، فمارس الساسة يف ليبيا تعدد الحكومات، والجيوش، 

والبرلمانات، واإلجندات.

غدامس.. هل ستتجاوز إعادة 
تدوير نتائج الصخيرات؟
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ينتظر  المتشائمين  كثر  أ يكن  لم 
آلت  ما  إىل  الليبيين  أمور  تؤول  أن 
للفوضى،  وتفشي  تردي  من  إليه 
للسيادة، وتدين يف مستوى  وغياب 
تعددية  األمر  المعيشة، حتى يصل 
التي  الطوابير  يف  تمثلت  جديدة 
عن  بحثا  الليبيون  فيها  يصطف 
خزانات  من  غابت  التي  النقود 
نضبت  الذي  والوقود  المصارف، 
التي  والمخابز  توزيعه،  محطات 
الرغم  على  منها  الخبز  اختفى 
عشرات  أسعاره  مضاعفة  من 
المشهد  هذا  جانب  وإىل  المرات، 
البلد  تحولت  المأساوي  اليومي 
وأمنيا  فاشلة،  دولة  إىل  سياسيا 
ميدان  إىل  تحولت  وعسكريا 
والعصابات  المليشيات  فيه  تصول 
المحلية  المسلحة  والجماعات 
وال  حسيب  دون  وتجول  والخارجية 
ومشاربها  مسمياتها  مختلف  على  المتطرفة  الجماعات  فنشطت  رقيب، 
بل وأعلنت عدة مدن ليبية كإمارات دينية، تمارس فيها جماعات اإلسالم 
معها  بالتوازي  وانتشرت  والترويع،  اإلرهاب  وسائل  أعتى  السياسي 
عصابات التهريب، التي تمتهن تهريب كل شيء بما يف ذلك تهريب البشر 

واالتجار بهم فيما عرف بعصابات الهجرة غير الشرعية.
الساسة  تفرغ  المآسي  هذه  الليبي  الشعب  يعيش  الذي  الوقت  ويف 
والمتنفذون للصراع على المناصب وترأس األجسام السياسية الهشة التي 
حتى  الوطنية  الشعارات  ويحمل  الشرعية  يدعي  وكل  البالد  يف  انتشرت 
سياسية  صراعات  عقب   2014 سنة  منتصف  يف  منتهاه  االنقسام  وصل 
مرحلة  يف  البالد  ودخلت  طرابلس،  العاصمة  حول  مسلحة  واشتباكات 
جديدة عقب انتخابات يونيو التي تولد عنها مجلس النواب يف الوقت الذي 
مدد المؤتمر الوطني لنفسه، لتنبثق عن كل من الجسمين حكومة خاصة 
دورها  ليتحول  األممية  للبعثة  كبر  أ مساحة  ويعطي  الوضع  ليتفاقم  به، 
األزمة  وإدارة  بل  العمل  وقيادة  بل  المشاركة  إىل  والمساندة  الدعم  من 
حسب تصنيف عديد المراقبين، وبدأت جوالت الحوار بين الفرقاء الليبيين 
ورئاسة  بمعرفة  كانت  وكلها  البالد،  وخارج  داخل  ومناطق  مدن  عدة  يف 
»عراب  ليون  برناردينو  األسباين  أبرزهم  كان  والذين  األممين  المبعوثين 
وحكومة  الرئاسي  المجلس  فرض  من  تمكن  الذي  الصخيرات«،  اتفاق 
الوفاق التي منذ اإلعالن عن والدتها 
منها  تنطلق  الحلول  كل  أصبحت 

وتعود إليها.
مناطق  مدن  عدة  شهدت  وقد 
لم  أنها  إال  للحوار  جوالت  ليبيا  يف 
البعثة  دعى  ما  نتائج  إىل  تفض 
الزمها  الذي  االنساين  الحوار  ومركز 
لقاءات  وإعداد  تدبير  يف  كة  الشرا
للتنقل  الخارج  يف  الليبيين  الفرقاء 
منها  دول  عدة  يف  مدن  عدة  بين 
التونسيتين  والحمامات  تونس 

تؤول  أن  ينتظر  المتشائمين  أكثر  يكن  لم 
وتفش  ترد  من  إليه  آلت  ما  إلى  الليبيين  أمور 
للفوضى، وغياب للسيادة، وتدني في مستوى 

المعيشة.
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نالت  التي  المغربية  الصخيرات  أبرزها  ولعل  عمان،  سلطنة  يف  وصاللة 
نصيبها يف وسائل اإلعالم الرتباطها بوثيقة االتفاق السياسي الليبي الذي 
 2015 ديسمبر   17 يف  ليون  برناردينو  األسبق  األممي  المبعوث  أعلنه 
ليبقى منذ ذلك الوقت بمثابة المرجعية لكل المبادرات الدولية واإلقليمية 
التي آخرها مبادرة المبعوث األممي الحايل غسان سالمة، التي استعصى 
تتمثل يف  ليبيا  للحل يف  نظريا على صيغة  والتي اشتملت  إليها  الوصول 
عدة مراحل منها عقد ملتقى جامع لليبيين من ثم إجراء انتخابات برلمانية 
العام  حتى  تأجلت  أنها  إال   2017 سنة  تنتهي  أن  لها  مقررا  كان  ورئاسية 
وأشهره  أيامه  تنطوي  الحايل  العام  هو  وها  تتحقق،  ولم   2018 الماضي 
والخطة ال تزال طي األدراج، ال ينفض عنها الغبار إال إحاطات غسان سالمة 
المتحدة  األمم  منظمة  يف  الليبي  بالشأن  المهتمة  اللجان  أمام  المتكررة 

ومجلس األمن الدويل.
سالمة  عنها  واستعاض  طويلة  فترة  منذ  توقفت  التي  الحوارات  اما 
صيغة  إىل  للوصول  التجهيز  بغية  ليبية  أطراف  عدة  مع  يعدها  بلقاءات 
يكون  وقد  منها،  طائل  ال  أنه  الليبيين  من  كثير  يرى  خطته  لتنفيذ  عملية 

الرأي الذي أعلنته الدكتور ابو ريمة 
غيث المهتم بالشأن الليبي يلخص 
جملة من أراء الليبيين، حيث يعتبر 
األمم  برعاية  الليبية،  الحوارات  أن 
نتائج  أية  إىل  تصل  لن  المتحدة، 
إيجابية لصالح الوطن وذلك لغياب 
القاسم الوطني المشترك ألطرافها، 
الحوارات  هذه  التأزيم،  يف  الفاعلة 
يجدوا  لم  التي  الليبية  أو  الوطنية 
أطرافها مكانا لهم يف ليبيا يجمعهم 
ترعاهم!!   ليبية  مدينة  أو  قبيلة  وال 

هذه  الليبي  الشعب  يعيش  الذي  الوقت  في 
للصراع  والمتنفذون  الساسة  تفرغ  المآسي 
السياسية  األجسام  وتــرأس  المناصب  على 
يدعي  وكل  البالد  في  انتشرت  التي  الهشة 

الشرعية.
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التي  الوجوه  دامت  ما  والعباد  البالد  لصالح  جديد  أي  عنها  يتمخض  لن 
تصدرت المشهد السياسي بعد أحداث فبراير ال زالت هي الالعب الرئيسي 
على المسرح السياسي الليبي ألن هدفها األسمى هو ما يتحصلون عليه 

من مكاسب ضيقة وليذهب الوطن إىل الجحيم.
كان جادا حقا يف مساعدة  إذا  أن غسان سالمة  الدكتور غيث،  ويضيف 
القصوى  األولوية  وإعطاء  التركيز  أزماتهم،  من  الخروج  على  الليبيين 
للمسألة األمنية المتمثلة يف انتشار السالح وذلك بوضع آلية محددة لجمعه 
ووضعه تحت مؤسسة عسكرية وشرطية نظامية موحدة وفقا لخطة زمنية 
محددة غير قابلة للمناورة والتمديد قبل الشروع يف االنتخابات الدائمة التي 
البرلمان  رموز  على  والتعويل  السياسي  االتفاق  تعديل  ألن  عنها  نسمع 
وما يسمى باألعلى للدولة وغيرهم  
السياسية  الحياة  أفسدوا  ممن 
البالد  يف  واإلجتماعية  واالقتصادية 
السالح  لمعضلة  جدري  حل  دون 
محاوالت  فإنها  الشرعية  خارج 
من  تقود  لن  الماء  لمخض  أخرى 
وجهة نظري إال إىل مزيد من التأزيم 

واالحتقان. 
ولعل المستجد هو إصرار البعثة 
ليبي  ملتقى  بعقد  اليوم  األممية 
حيث  المرة،  هذه  الداخل  يف  عام 
غسان  األممي  المبعوث  أعلن 
هذا  عقد  مكان  موعد  سالمة 
وواضح  محدد  بشكل  الملتقى 
من  السابقة  المرات  كل  بخالف 
ستستقبل  غدامس  مدينة  خالل 
الملتقى  بحضور  المستهدين 
من   16 إىل   14 من  الفترة  خالل 
أن  مؤكدا  المقبل،  أبريل  شهر 
ليبيون  سيكونون  المشاركين 
أي  بحضور  يسمح  ولن  بالكامل 
أجنبي، مضيفا أنه لن يستثنى أي 
نائبة  وأعلنت  ليبي،  سياسي  تيار 
كل  أن  لتكشف  المشاركين  اختيار  معايير  عن  وليامز  ستيفاين  سالمة 
الحضور،  ضمن  سيكونون  وآخرين  الحايل  السياسي  المشهد  متسيدي 
بنتائج  الملتقى  من  الخروج  ينتظرون  كانوا  كثيرين  آمال  بدد  ما  وهو 

مختلفة قد تفضي إىل حل لألزمة.
كدتها »نائبته«  ولكن وبناء على المعايير التي اعتمدها سالمة نفسه وأ
تتجاوز  لن  بأنها  يتضح  فأنه  غدامس  خلطة  مكونات  اختيار  يف  ستيفاين 
عنها  نتج  والتي  السابقة  الحوار  جوالت  عن  نتج  لما  تدوير  إعادة  كونها 
المقبل  أبريل  من  عشر  السادس  بعد  سيصبح  الذي  الصخيرات  اتفاق 
يتصف باالتفاق السياسي السابق، هذا من الناحية الشكلية أما من حيث 
الموضوع والنتائج فأنه لن يستجد جديد إال يف بعض الوجوه والتسميات، 
وإعادة هيكلة بعض األجسام والمكونات الحالية على أقصى تقدير، فكيف 
اليوم  السياسي  المشهد  ومتسيدي  الحالية  األجسام  وكل  الجديد  ينتظر 
هم أنفسهم من سيشاركون يف تغييره؟ فهل من المنطق والذكاء أن تتم 

إعادة نفس التجربة وبنفس المعطيات وانتظار نتائج مختلفة؟.

موعد  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  أعلن 
وواضح  محدد  بشكل  الملتقى  هذا  عقد  مكان 
مدينة  خالل  من  السابقة  المرات  كل  بخالف 
بحضور  المستهدين  ستستقبل  غدامس 
الملتقى خالل الفترة من 14 إلى 16 من شهر 

أبريل المقبل.

أعلنت نائبة سالمة ستيفاني وليامز عن معايير 
متسيدي  كل  أن  لتكشف  المشاركين  اختيار 
سيكونون  وآخرين  الحالي  السياسي  المشهد 
كانوا  كثيرين  آمال  بدد  ما  وهو  الحضور،  ضمن 

ينتظرون الخروج بنتائج تفضي إلى حل لألزمة.
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رامي التلغ

دونانت  هنري  جان  بمركز  يعرف  ما  اإلنساين أو  الحوار  مركز 
تساعد  مستقلة،  حكومية  غير  منظمة  هو  اإلنساين،  للحوار 
الصراعات  إنهاء  أو  لمنع  المتنازعة  األطراف  بين  الوساطة  يف 
المسلحة، تأسست يف 1999، بهدف تشجيع وتيسير الحوار بين 

قيادة األطراف المتحاربة الرئيسية.
يتمثل أحد أهدافه األساسية، يف الحد من آالم السكان المدنيين 
الذين عادًة ما يِجدون أنفسهم رهائن عند انِدالع صراعات، سواء 
كانت  أم  اإلعالم  وسائل  اهتمام  قلب  يف  الصراعات  تلك  كانت  أ
َمنِسية. ويف مثل هذه الحاالت، يتدخل المركز بوصفه وسيطا أو 
ُيقّدم الدعم والمشورة لوسطاء آخرين، من أجل ضمان الفعالية 

لوساطاتهم.

هل تفضي تجربة الحوار اإلنساني 
إلى تسوية سياسية ليبية؟
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المزمع عقده يف  الوطني  للمؤتمر  التحضير  دور يف عملية  المؤسسة  لهذه  كان 
بنشاطات  المركز  يقوم  السياق،  هذا  ويف  الليبية.  غدامس  بمدينة  المقبل  الشهر 
كينيا  يف  اإلفريقي  اإلتحاد  ساعد  إذ  العالم،  يف  والوساطات  األزمات  إلدارة  عديدة 
للمدنيين. كما حاول  اإلنسانية  المساعدات  السودان، لتسهيل وصول  وكذلك يف 
مع  بالتحاُور  اإلندونيسية  الحكومة  إقناع  سنوات،  عشر  من  كثر  أ منذ  المركز 
ِسلمية،  تسوية  إىل  الحوار  وأفضى  باإلرهابيين،  تِصفهم  كانت  الذين  المتمرِّدين 

جعلت قائد الثوار السابقين يصبح اليوم محافظ اإلقليم المتمّرد.
 كما عرفت أنشطة مركز الحوار اإلنساين تصاعدا الفتا يف ليبيا وتونس، وشمال 
العربية. لكن لم تحظ  الثورات  مايل وشمال نيجيريا، وال سيما يف مراحل ما بعد 
أخرى.  فاعلة  جهات  أو  منظمات  بأنشطة  مقارنة  إعالمي،  بضجيج  األنشطة  هذه 
مرّد ذلك أن المركز يعمل باألساس وسيط ظل، أو فاعال خلفيا غير رسمي يقدم 
والوطنية  المحلية،  الرسمية  لالتفاقات  ويمهد  التفاوض،  ألطراف  الفنية  المشورة 

المتنازعين بين 
حيث كلفت األمم المتحدة المركز بعقد 77 اجتماعا يف 43 مكانا عبر ليبيا 
المستوى  على  نادرة  تجربة  وهي  المجتمع،  عناصر  جميع  مع  للمشاركة 
بحرية  أنفسهم  عن  التعبير  على  قلة  سوى  فيه  يجرؤ  ال  بلد  يف  الجذري 
77 صفحة  المؤلف من  المركز  المسلحة.  وقال تقرير  الجماعات  خوفا من 
شاركوا  ليبي   7000 من  كثر  أ إن 
المئة  يف   30 وإن  االجتماعات  يف 
ألن  اإلنترنت  عبر  شاركوا  منهم 
المتعذر  من  جعل  االستقرار  عدم 
الحضور. وعّبر المركز عن أن الهدف 
إفساح  هو  الملتقيات  هذه  من 
المجال أمام ممثلي المجتمع المدين 
عن  للتعبير  المحليين  والمسؤولين 
والحلول  بلدهم  لمستقبل  رؤاهم 
رؤية  إىل  للتوصل  يقترحونها  التي 

تقّرب الليبيين من حل دائم.
يف  اإلنساين  الحوار  مركز  واحتضن 
ليبية  بلديات  لعمداء  اجتماعا  جنيف 
)بنغازي، أجدابيا، توكرة، المرج، شحات، 

غير  منظمة  هو  اإلنساني،  الحوار  مركز 
حكومية مستقلة، تساعد في الوساطة بين 
الصراعات  إنهاء  أو  لمنع  المتنازعة  األطراف 
تشجيع  بهدف   ،1999 في  المسلحة، تأسست 
المتحاربة  األطراف  قيادة  بين  الحوار  وتيسير 

الرئيسية.
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طبرق، الكفرة( خالل الفترة من 5 إىل 7 
يوليو 2017.  وأثارت هذه المبادرة عدة 
استفهامات حول أهداف هذه المنظمة 
قوتها،  ومواطن  الحكومية،  غير  الدولية 
متعددة  أدوارا  تمارس  وأنها  خاصة 
والوساطة  الحوار  تسهيل  مجال  يف 
الساحة  على  فقط  ليس  الرسمية  غير 
األزمات  من  العديد  يف  وإنما  الليبية، 

ومناطق الصراع يف القارة األفريقية.
مركز  ممّثل  السياق،أفاد  ذات  يف 
بأن  الصديق  أمّية  اإلنساين  الحوار 
فريدة  عملية  الليبي  الوطني  الملتقى 
من  قريبة  مخرجاته  ألن  نوعها  من 
الصديق  وأوضح  الليبيين.  إحتياجات 
اإلجتماعية  األطراف  دعوة  تمت  أنه 
للمشاركة  ليبيا  يف  الفاعلة  والسياسية 

يف أشغال المؤتمر الوطني, وذلك تحت رقابة الرأي العام المحلي.
 واصل أمية الصديق, حديثه لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« أن المبادرات المذكورة 
االندماج يف  المذكورة إىل  ليبية وطنية أصيلة، داعيا األطراف  مهّمة ألنها مبادرات 
الملتقى الوطني من أجل تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة يف ليبيا، مالحظا يف 

األثناء أن دور مركز الحوار اإلنساين هو تقديم الدعم لتلك المبادرات.
وأبرزت النتائج التي توصل إليها مركز الحوار اإلنساين بعد عقد لقاءات عديدة يف 
جميع مناطق ليبيا، استياء واسع النطاق بين الليبيين من الصراع بين الحكومتين 
القذايف  بمعمر  اإلطاحة  منذ  المتنافسة  والمناطق  والقبائل  المسلحة  والجماعات 
2011. وقال المركز إنه يف اجتماع واحد يف مدينة سبها بجنوب البالد والتي  عام 
المتناحرة  الجماعات  اتفقت  القبلي،  العنف  بسبب  لسنوات  اضطرابات  شهدت 

على وقف إطالق النار للسماح لالجتماع العام النادر، بالمضي قدما.
وكان الهدف من االجتماعات هو إعداد مؤتمر وطني تريد األمم المتحدة تحضيره 
العنف  بسبب   2018 يف  انتخابات  إلجراء  خطة  عن  تخلت  أن  بعد   2019 أوائل 

السياسية. واالنقسامات 
والمصرف  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إىل  اإلشارة  تتم  ما  التقرير:«كثيرا  وقال 
العبث  عن  الحديث  يقترن  والتي  الخارج  يف  الليبية  األصول  عن  فضال  المركزي 
بها بإحساس بالمرارة ذلك أن قسما واسعا من المشاركين يف المسار التشاوري 
المستقبلية وأن ال مناص  إياها لألجيال  أمانة حملهم هللا  يعتبر أن هذه األصول 

من محاسبة كل من يعبث بها ألنه تالعب بمستقبل ليبيا وآمال شبابها«.
لمنجزات  اإلستعراض  هذا  يقابل 
اإلنتقال  عملية  تسهيل  يف  المركز 
تّتهم  أخرى  أصوات  ليبيا  السياسي يف 
هذا الجسم بكونه جزء من المشكل يف 

الليبي. المشهد 
أصابع االتهام وجهت حصرا للمبعوث 
أوكل  الذي  سالمة  غسان  األممي 
األعمال  مهمة  اإلنساين  الحوار  لمركز 
حيث  الوطني.  للملتقى  التحضيرية 
أفاد تقرير نشرته صحيفة اليوم السابع 
إىل  أسند  سالمة  غسان  أن  المصرية 
مهمة  جنيف  يف  اإلنساين  الحوار  مركز 
تيسير االجتماعات بين األطراف الليبية 

األزمات  إلدارة  عديدة  بنشاطات  المركز  يقوم 
اإلتحاد  ساعد  إذ  العالم،  في  والوساطات 
السودان،  في  وكذلك  كينيا  في  اإلفريقي 
اإلنسانية  المساعدات  ــول  وص لتسهيل 

للمدنيين.



12 الجمعة  ١  ابريل ٢٠١٩             العدد: 65 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الحوار  مركز  اختار  أن سالمة  األمر  والغريب يف  الجامع،  الوطني  للمؤتمر  لإلعداد 
اإلنساين الذي يحظى بدعم وتمويل ضخم من قطر منذ تأسيسه عام 1999.

ليبيا  داخل  سواء  واجتماعات  لقاءات  تنظيم  يف  بدأ  المركز  أن  التقرير  وأوضح 
أو خارجها يف الفترة من أبريل 2018 وحتى يوليو 2018، وذلك دون وجود عدالة 
اإلسالم  تيار  عليها  يسيطر  التي  المدن  على  والتركيز  الليبية  المدن  بين  توزيع 
لقاء  على  يحرص  المركز  أن  التقرير  وأضاف  البالد.  غرب  يف  وخاصة  السياسي 
المركز جزءا  له، مما يفقد  الالزم  المايل  الدعم  لتوفير سبل  القطريين  المسؤولين 
من استقالليته التي يروج لها عبر موقعه اإللكتروين، وقد شارك المركز يف تحركات  

قادتها قطر يف السودان ولبنان والفلبين والصومال وميانمار.
الميليشيات  دمج مسلحي  لفكرة  النهايئ  تقريره  اإلنساين يف  الحوار  مركز  ودعا 
والعسكرية  األمنية  المؤسسات  يف 
حول  خطط  ألي  اإلشارة  دون  الليبية، 
وضمان  العناصر  تلك  تأهيل  كيفية 
والئها للوطن، واالكتفاء باإلشارة لضرورة 
العناصر  لتلك  مالية  امتيازات  وضع 
دعوة  هي  و  األمن  قوات  يف  لدمجها 
مؤسسات  سيادة  فكرة  حتما  تخدم  ال 
الدولة خاصة يف ظل وضع من اإلنفالت 

العام.
األشكال  هذه  بروز  عموما،فإن 
لعجز  نتيجة  جاء  المبادرات  من 
الوصول  يف  الرسمية  الديبلوماسيات 
أمست  حيث  مهمة  تسويات  إىل 
تحتاج بجوارها إىل تدخالت غير رسمية 
ألي  المجتمعات  يف  للسالم  تمهيدا 
اتفاق تسوية رسمي كي ال يظل هشا، 
الديمقراطية  الكونغو  يف  حدث  كما 

وبوروندي والسودان وغيرها.
لدى  االتجاهات  لذلك،تنامت 
الدبلوماسية  لممارسة  المدين  المجتمع  بمنظمات  للدفع  الغربية  الحكومات 
الخاصة ذات الطابع غير الرسمي كما  توفر تلك المنظمات  كلفة سياسية على 
القوى الكبرى، حيث تعفيها من االتصال مع جماعات مسلحة يف مناطق تتماس 

مع مصالحها.
ال يمكن لهذه المبادرات أن تخرج عن التوجه الغريب يف المنطقة و ذلك لسبب 
بديهي متعلق بالتمويالت حيث تغدق الحكومات الغربية هذه التشكيالت بأموال 
طائلة حيث ارتفعت ميزانية مركز الحوار اإلنساين من 16.2 إىل 30.1 مليون فرنك 

سويسري سنويا بين عامي 2011-2016.
والدبلوماسيين  السياسيين  المسؤولين  تجارب  الغريب  التوجه  ذلك  تعزز 
كارتر  جيمي  السابق  األميركي  الرئيس  تجربة  غرار  على  النزاعات،  يف  السابقين 
عبر مركزه )مركز كارتر( الذي لعب دور الوساطة يف نزاعات شرق أفريقيا، وخاصة 
السودان وأوغندا، فضال عن البحيرات العظمى أو الرئيس الفنلندي السابق ماريت 

أهتيساري الذي أسس مبادرة إدارة األزمات سنة 2000.
عملية  تيسير  هو  اإلنساين  الحوار  لمركز  المعلن  الرئيسي  الدور  فإن  فإذن  إذن 
التواصل بين مختلف الفرقاء يف مناطق النزاع إال أن هذا التوجه لم يفض إىل نتائج 
إيجابية تذكر لعدم وعي مثل هذه التشكيالت بخصوصيات المجتمعات المحلية 
التجارب دون  باراديغمات موحدة تسرى على جميع  حيث تمارس نشاطها وفق 
مراعاة الفروقات االنثروبولوجية وهناك سبب آخر هو حساسية بعض المجتمعات 

كانت رسمية أم غير رسمية. من فكرة التدخالت الغربية سواء أ

اإلنساني  الحوار  لمركز  المعلن  الرئيسي  الدور 
التواصل بين مختلف الفرقاء  هو تيسير عملية 
يفض  لم  التوجه  هذا  أن  إال  النزاع  مناطق  في 
هذه  مثل  وعي  لعدم  تذكر  إيجابية  نتائج  إلى 

التشكيالت بخصوصيات المجتمعات المحلية.

الصديق  أميّة  اإلنساني  الحوار  مركز  ممثّل  أفاد 
بأن الملتقى الوطني الليبي عملية فريدة من 
نوعها ألن مخرجاته قريبة من احتياجات الليبيين.
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رمزي الزائري 

الملتقى  سالمة  غسان  ليبيا  إىل  األممي  المبعوث  يصف 
المقبل يف مدينة  أبريل،   1٦ و   1٥ و   1٤ المزمع عقده يف  الوطني 
االنتقالية،  وفرصة  المرحلة  إلنهاء  بكونه محطة حيوية  غدامس، 
لنبذ الخالفات ووقف الحرب، معتبرا أن األيام المقبلة مهمة جدا 

يف تاريخ ليبيا والمنطقة.
وخالل مؤتمر صحفي يف العاصمة طرابلس، قال سالمة: يسرين 
تقرر  فإنه  المشاورات،  من  كبير  قدر  بعد  أنه  أعلمكم  أن  اليوم 
عقد ملتقى، يف مدينة غدامس الليبية، وسيقتصر الحضور على 
الليبيين، ولن يكون هناك حضور من خارج ليبيا، قائال إن هذا أحد 

مطالب الليبيين.

أي طريق للملتقى الجامع؟
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وأشار سالمة، إىل إن عقد المؤتمر 
كثرية  أ مطلب  كان  غدامس  يف 
تحدثت معها  التي  الليبية  األطراف 
مخرجات  أن  مؤكدا  المتحدة،  األمم 
وستكون  ليبية  ستكون  المؤتمر 
حول  الحاضرين  بين  توافق  نتيجة 
وحول  الوطنية  الثوابت  من  عدد 
لألشهر  سياسية  طريق  خريطة 

المقبلة.
»الملتقى   : سالمة  وأضاف 
جديدا  كيانا  وليس  قائم  جسم 
ويرسل رسالة إىل المجتمع الدويل، 
مهتمة  الليبية  األطراف  ومختلف 
المشاركة  إىل  وتسعى  بإنجاحه 
من  »سنطلب  واستطرد  فيه«، 
موعـد  تحديـد  المؤتمر  يف  الليبيين 

وتحديد كيفيـة إجراء االنتخابات«.
إال أن هذا المؤتمر الجامع لم يلق 
على ما يبدو إىل اآلن، توافق غالبية 
الثقل السياسي و االجتماعي  الذين يشكلون  الليبية  األطراف السياسية 
كثر من سؤال حول إمكانية نجاح البعثة  يف المشهد الليبي، وهو ما يطرح أ
األممية يف تسطير خارطة طريق واضحة تلقى توافق جميع األطراف إلنهاء 

األزمة الليبية؟

الجامعة العربية تدعم جهود سالمة:
إىل  بزيارة  قام  الجامع،  المؤتمر  عقد  عن  سالمة  إعالن  قبل  قليلة  أيام 
كبر دعم إقليمي ودويل للمؤتمر، الذي ترى بعض  القاهرة، و ذلك لحشد أ
األطراف الليبية أنه الورقة األخيرة يف جعبة غسان سالمة لنزع فتيل األزمة 

يف البالد.
وقال المبعوث األممي إىل ليبيا، خالل مؤتمر صحفي مع األمين العام 
إمكانية  حول  سؤال  على  ردا  و  أبوالغيط،  أحمد  العربية  الدول  لجامعة 
إجراء انتخابات رئاسية يف الربيع المقبل، إنه ليس مع إجراء انتخابات يف 

ليبيا تؤدي إىل تفاقم األزمة. 
العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  يستضيف  أن  المتوقع  ومن 
الجامعة  من  والتي تضم كالً  بليبيا،  المعنية  الرباعية  للمجموعة  اجتماعاً 
على  وذلك  األفريقي،  واالتحاد  األورويب،  االتحاد  المتحدة،  األمم  العربية، 

هامش أعمال القمة العربية المقبلة يف تونس.
وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام السفير محمود عفيفي، إنه 
االجتماع،  أن يشارك يف  المقرر  من 
مارس/  30 يف  سيعقد  الذي 
العام  األمين  من  كل  الحايل،  آذار 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
األفريقي  االتحاد  مفوضية  ورئيس 
العليا  والممثلة  فقي،  موسى 
الخارجية  للشؤون  األورويب  لالتحاد 
فيديريكا  األمنية  والسياسية 
المبعوث  جانب  إىل  موغيريني، 

األممي إىل ليبيا غسان سالمة.

غسان سالمة: فكرة الملتقى الوطني الجامع 
تبناها  التي  العمل  خطة  انطالق  منذ  جاءت 
مجلس األمن الدولي في 20 أيلول/ سبتمبر من 

عام 2017.
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هذه  آخر  ستناقش  الرباعية  المجموعة  أن  الرسمي  المتحدث  وذكر 
المسار  دعم  إىل  تهدف  التي  الخطوات  من  جملة  وتعتمد  المستجدات، 
السياسي الذي يرعاه المبعوث األممي غسان سالمة، وتشجيع األطراف 
العراقيل  لتجاوز  عريض  ليبي  ليبي/  توافق  إىل  التوصل  على  المعنية 
التي تحول دون استكمال المرحلة االنتقالية، ومساندة العملية االنتخابية 
والمشاركة يف مراقبتها عند انطالقها، واالستقرار على أرضيتها الدستورية 

وتوافر الشروط السياسية واألمنية والفنية الالزمة إلتمامها.
التعاون  سياق  يف  يأيت  االجتماع  هذا  أن  الرسمي  المتحدث  وأوضح 
بشكل  جهودها  وتنسيق  ليبيا،  لدعم  األربع  المنظمات  بين  المنتظم 
تكاملي لمرافقة األطراف الليبية من أجل استكمال المرحلة االنتقالية يف 
وإتمام  الليبية،  الدولة  وتوحيد مؤسسات  االنقسام  حالة  إنهاء  عبر  البالد، 
يأيت  كما  الليبي،  الشعب  ينتظرها  التي  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 
األطراف  بين  جرت  التي  التمهيدية  المشاورات  متابعة  إطار  يف  االجتماع 
األربعة على هامش أعمال قمة االتحاد األفريقي األخيرة يف أديس أبابا يف 
الجهود  تعزيز  أهمية  على  خاللها  توافقوا  والتي  الماضي،  فبراير/شباط 
على  كبيراً  كاً  حرا تشهد  التي  الدقيقة  المرحلة  هذه  يف  بينها  المشتركة 
الساحتين السياسية واألمنية يف ليبيا، ونشاطاً دبلوماسياً موسعاً يهدف 

إىل التوصل إىل تسوية شاملة للوضع يف البالد.

مخاوف وشكوك
السابقة  الجهود  أن  من  وبالرغم 
وغيرها  المتحدة  األمم  بذلتها  التي 
الحكومات  بين  الفجوات  لسد 
إىل  فشلت  قد  ليبيا  يف  المتنافسة 
واثق  إنه  قال  سالم  لكن  كبير.  حد 
كثر من  من أن الجهد األخير -ثمرة أ
يف  الشاملة  المشاورات  من  عام 
جميع أنحاء البالد- سينجح،  مؤكًدا 

يعتبر المجلس األعلى أنه لو تمكن مع مجلس 
النواب من التوافق حول رؤية موحدة، فستكون 
محل نقاش المجتمعين خالل الملتقى الجامع.
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أن الليبيين هم الذين سيحددون مصيرهم.
اللجنة  رئيس  قبل  من  خاصة  قوية  شكوك  قابلته  سالمة  تفاؤل 
العباين«،  محمد  الجامع«  الليبي  لـ«المؤتمر  والتحضيرية  التأسيسية 
والذي رّجح فشل المبعوث األممي يف مسعاه لعقد ما يسمى بالملتقى 

الليبي الجامع«.
على  جديدة  التفاف  »محاولة  بكونه  الليبي  الملتقى  العباين  ووصف 
إرادة الشعب الليبي الذى يسعى لالستقرار ولن يحقق االستقرار سوى 
الجيش الليبي.. االستقرار أوال ثم المصالحة.. سالمة يسعى فقط للتهدئة 

لكسب المزيد من الوقت ال المصالحة الشاملة«.
كما أبدى العباين استغرابه من »اختيار مدينة اغدامس المحاصرة من 
األوضاع  ظل  يف  عقده  صعوبة  متوقعا  المؤتمر  لعقد  المليشيات  قبل 

األمنية المتدهورة يف الغرب الليبي«.
تم  التي  عشر  السبعة  والمعايير  الجامع،  الوطني  الملتقى  فتشكيلة 
عنه،  ستنتج  التي  والقرارات  الملتقي،  وأهداف  االختيار،  أساسها  على 
التزام األطراف  الملتقى، ومدى  القرارات فيه، ومدى شرعية  اتخاذ  وآلية 
به،  وقدرة الملتقى على حل اإلشكاليات العالقة يف ليبيا، كل هذه األمور 

غامضة وغير معروفة حتى اللحظة«.
وفيما يخص عدم تعويل البعض 
وتخوف  الجامع«  »الملتقى  على 
الكاتب  بٍين  نتائجه،  من  آخرون 
الليبي،  السياسي  والمحلل 
سياسًيا — اتفاًقا  »هناك  أن 
الوضع  يحكم  الصخيرات-مازال 
داخل ليبيا، ومازالت الدول الكبرى 
كالواليات المتحدة وفرنسا وغيرهم 
إال وفق  ليبيا  أن ال حل يف  يقولون، 
هذا االتفاق،  ولم نسمع حتى اآلن 

»محاولة  الليبي  :الملتقى  العباني  محمد 
الذى  الليبي  الشعب  إرادة  على  جديدة  التفاف 
سوى  االستقرار  يحقق  ولن  لالستقرار  يسعى 

الجيش الليبي.. 
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عن إلغائه بشكل رسمي، رغم ما نتج عنه من أجسام سياسية مشوهة«. 
من جانبه قال الدكتور محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي وأستاذ 
القانون الدويل، إن »المؤتمر الجامع الذي تسعى له البعثة األممية لدى 
ليبيا لم يعد له معنى، فقد سبقه تحرك الجيش يف الجنوب وتحريره من 

والمرتزقة«.  المليشيات 
الليبية يف الجنوب والشمال بدأت تتسابق  المدن  الزبيدي أن  وأضاف 
يف إعالن ترحيبها بقدوم الجيش، ولذلك بدأ قادة جماعة اإلخوان اإلرهابية 
ليس  البعثة  فإن  لذلك  الجماعة،  مركب  من  القفز  أجل  من  بالتسارع 

أمامها سوى تتبع األخبار إىل حين تحرير طرابلس. 
المتحدة  كد مصدر دبلوماسي ليبي أن »بعثة األمم  يف السياق ذاته، أ
باقتراحات  الالدولة  وضع  تمديد  تحاول  زالت  ما  سالمة  غسان  برئاسة 
ساذجة أثبتت التجربة أنها غير ذات جدوى؛ ألن مشكلة ليبيا أمنية وليس 

كما تم تسويقه بأنها مشكلة سياسية«. 
كد أن ما قاله غسان سالمة لم يأِت بجديد،  النائب عامر عمران بدوره أ
السياسي، بحسب وصفه،  االتفاق  توقيع  يكرر خطابات سابقيه من  فهو 
الدين قويرب حول  النائب عز  الجامع تساءل  الملتقى  وإىل طريقة عمل 
اختيار  أسس  وماهي  الملتقى  يف  للتمثيل  واألخالقية  القانونية  األسس 

ممثلين عن فئات الشعب.

لمجلس  ضبابي  موقف 
النواب و مجلس المجلس 

األعلى للدولة
النواب  مجلس  موقف  يبدو 
مشاركاته  إىل  بالنظر  ضبابية  كثر  أ
األزمة  إلنهاء  الساعية  السابقة 
كتفى،  وا البالد،  يف  السياسية 

يسعى  سالمة  المصالحة..  ثم  أوال  االستقرار 
ال  الوقت  من  المزيد  لكسب  للتهدئة  فقط 

المصالحة الشاملة«.
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يف  الملتقى،  للمشاركة يف  اآلن  رسمية حتى  دعوة  يتسلم  لم  إنه  بالقول 
السياسية،  العملية  يف  شريكه  للدولة،  األعلى  المجلس  فيه  طالب  وقت 

بضرورة تجديد لقاءات لجنتي الحوار يف المجلسين.
وال تنفي مصادر مسؤولة بمجلس النواب، وجود مساعي بين المجلس 
األعلى للدولة بقيادة خالد المشري وبين مجلس النواب؛ إلحياء األجسام 
المجلس  تشكيل  إلعادة  وفشلت؛  سنتين  منذ  عملت  التى  المشتركة، 
النواب  بين  والرغبة  التنسيق  غياب  من  بالرغم  والحكومة،  الرئاسي 
والمجلس األعلى من جانب، والبعثة األممية من جانب آخر، بدليل تصريح 
خالد المشري رئيس المجلس األعلى للدولة أثناء زيارته إىل موسكو، بعدم 
اعترافه بالمشير حفتر عسكريًا، وليس فقط قائًدا للجيش، على حد قوله.
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  سابق،  وقت  يف  المشري،  خالد  دعا  وقد 
الصياغة  لوضع  المجلسين،  يف  الحوار  لجنتي  لقاء  تجديد  إىل  صالح، 
التنفيذية من  السلطة  إعادة تشكيل  التوافق عليه بشأن  تّم  لما  النهائية 

رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.
 لكن المتحدث الرسمي باسم »النواب«، عبد هللا بليحق، أفاد بأن دعوة 
المشري لم يتم البت فيها حتى اآلن، مرجحاً أال يكون الطلب ضمن أجندة 
جلسات المجلس القريبة، التي لفت إىل أنها ستكون مخصصة لمناقشة 
مدن  منها  تعاين  التي  المشاكل 

جنوب ليبيا.
لجنة  رئيس  اعتبر  المقابل  يف 
فرج  الدولة  مجلس  عن  الحوار 
ضمن  جاءت  الدعوة  أن  موسى،  
مع  للتقارب  المجلس  مساعي 
تدعم  أنها  كما  النواب،  مجلس 
يف  للسالم  المتحدة  األمم  جهود 
الملتقى  إنجاح  وتحديداً  ليبيا، 

الوطني الجامع المرتقب.
الدعوة،  توقيت  أسباب  وحول 

فرج موسى :تشتت الرؤية بين المشاركين في 
»الملتقى الجامع«، يمكن أن يفشل الملتقى 

بشكل كبير.
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رؤية موحدة،  التوافق حول  من  المجلسان  تمكن  »لو  أنه  أوضح موسى 
الذي سيجمع  الجامع  الملتقى  المجتمعين خالل  نقاش  فستكون محل 
نقاشات  تتجه  أن  من  بدالً  قوة،  التوافق  يزيد  ما  الليبية،  الشرائح  كافة 
تشتت  أن  المقابل  يف  معتبراً  بعينها«،  أطراف  مصالح  لخدمة  الملتقى 

الرؤية بين المشاركين يمكن أن يفشل الملتقى بشكل كبير.
مندوب ليبيا السابق لدى األمم المتحدة إبراهيم الدباشي قال إن إعالن 
سالمة يقود إىل أن هناك إصرارا من قبل القوى الدولية لعقده وإنجاحه، 
مجلس  قبل  من  الحل  احتكار  وستنهي  شرعية  كثر  أ ستكون  وقراراته 

النواب والمجلس األعلى للدولة.
كد السفير األمريكي لدى ليبيا “بيتر بودي” دعم بالده القوي  من جانبه، أ

لغسان سالمة وعمله على تسهيل الحوار بين أطراف النزاع يف ليبيا.
عقد  المدين  المجتمع  ومنظمات  األحزاب  من  المقدمة  الرؤى  وبشأن 
هذه  لبحث  اجتماعا  للدولة  األعلى  المجلس  قبل  من  المكلف  الفريق 
إىل  تقدم  مشتركة  رؤية  استخالص  من  يمكن  بما  وتبويبها  المقترحات 

جلسة المجلس.

ملتقى مهّدد بالفشل
فكرة  الجامع  الملتقى  عقد  فكرة 
بعد  سالمة  بها  جاء  جديدة  قديمة 
يف  ثالثًة  خطوًة  ووضعها  تعيينه 
خارطة طريق لحل األزمة، وتطورت 
مع تطور األوضاع السياسية، ولكن 
لبعثة  بكون  السائد  االعتقاد  رغم 

بضرورة  دولية  ورغبة  توافق  أساس  على  الملتقى  نجاح  يف  ثقتها  تبني 
الملتقى  مقررات  تحصين  على  –البعثة-  اتكالها  أن  إال  األزمة،  إنهاء 
محصن  الصخيرات  فاتفاق  كاٍف،  غير  األمن،  مجلس  من  بقرار  المرتقب 
الدويل لم يتمكن من فرضه على  المجتمع  بقرار من مجلس األمن، لكن 

أرض الواقع«.
ويرى مراقبون أن الملتقى »ال يزال مهدداً حتى اآلن بالفشل، فيما تبدو 
توافق  على  بناء  مسبقاً،  معد  اتفاق  لفرض  تتجه  وكأنها  األممية  البعثة 
سيما  ال  كاٍف،  غير  ذلك  لكن  الملتقى،  يف  المشاركة  األطراف  على  دويل 
مع تعدد المشاركين وتوسيع دائرة التمثيل يف الملتقى، وهو األمر الذي 

سيصعب إقناعهم بالموافقة على كل بنود االتفاق«.
تلك  أوىل  يشكل  الملتقى  من  األعلى  المجلس  موقف  أن  يبدو  كما 
اإلشارات التي من المرجح أن تختلف عنها مواقف أطراف أخرى، ال سيما 
كانت  إذا  الملتقى  مخرجات  »سيدعم  أنه  فيه  كد  أ الذي  المجلس  بيان 
وطنية وبعيدة عن اإلمالءات الخارجية«، يف إشارة لرفضه مخرجات اتفاق 

أبوظبي إذا كانت أساساً للملتقى الجامع.
الطاهر  الرئاسي  المجلس  لرئيس  السياسي  المستشار  قال  ذلك  إىل 
وقبل  الصخيرات  قبل  ما  المشهد  بين  المشترك  القاسم  بأن  السني، 
الملتقى الوطني الجامع الذي دعا إليه سالمة هو عجز أطراف الصراع عن 

إيجاد تسوية سياسية بأنفسهم.
األطراف  عجز  نتيجة  بأن  السراج،  لفايز  السياسي  المستشار  وأوضح 
المتصارعة كان التدخالت الدولية ثم اللجوء للوساطة الدولية. فيما يظل 
الملتقى وعدم »شيطنة« من  نجاح  »ليبياً-ليبياً«، متمنياً  الحدثان حواراً 
يشارك كما حدث سابقاً من الذين ال تكون النتائج على هواهم على حد 

وصفه.

محمد الزبيدي : المؤتمر الجامع الذي تسعى له 

البعثة األممية لدى ليبيا لم يعد له معنى.
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حوار: سوزان الغيطاني

بدأ العد التنازيل لعقد الملتقى الوطني الذي تستضيفه مدينة 
غدامس بحضور 120 إىل 150 شخصية ليبية يف الفترة من 14 
إىل 16 فبراير القادم ولكن ما أهم المحاور التي سيتم طرحها يف 
األسئلة  نجاحه هذه  وما فرص  المشاركة  األطراف  وما  الملتقى 
بلقاسم دبرز يف حوار  الدولة  وغيرها يجيب عليها عضو مجلس 

مع صحيفة المرصد.

دبرز: هذه األطراف المشاركة 
في الملتقى الوطني ومحاوره
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ما فرص نجاح الملتقى الجامع برأيك؟
الليبي  الشعب  لمختلف شرائح  يكون جامع  قد  الجامع  الملتقى 
ما يسهم يف بلورة رؤى داعمة لالتفاق السياسي وحلحلة المواضيع العالقة بين 
مجلسي النواب والدولة كما نأمل أن تصدر توصيات بوعاء زمني قصير نذهب 

بعده النتخابات تشريعية وبعدها رئاسية تستند لقاعدة دستورية.

هل يتواصل مجلس النواب مع البعثة األممية 
بشأن الملتقى الوطني؟

نحن على تواصل شبه إسبوعي مع رئيس البعثة غسان سالمة أو مساعدية 
كما أن مجلس الدولة شكل لجنة برئاسة النائب الثاين لبحث موضوع الملتقى 

الجامع.

وهل من تسريبات
حول المشاركين

في الملتقى؟
إىل اآلن هناك تمثيل لمجلس النواب 
لم  لكن  الرئاسي  والمجلس  والدولة 
كل  من  المشاركة  األعداد  تحديد  يتم 
جسم وأتمنى أن يتم إبالغنا بها ليقوم 
أما  ممثليه  بترشيح  الدولة  مجلس 
فستتم  اآلخرين  للمشاركين  بالنسبة 
دعوة المؤسسة العسكرية يف الشرق 
والغرب والبلديات ورؤساء الجامعات 

ومؤسسات المجتمع المدين.

وما المحاول التي 
التباحث  سيتم 
حولها حسب علمكم؟

منها  المحاور  من  العديد  هناك 
واالنتخابات  الدستور  على  االستفتاء 
المجلس  أعضاء  عدد  وتقليص 
أشخاص   3 إىل   9 من  الرئاسي 

باألضافة إىل مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة.

هل تتوقع نتائج إيجابية عملية للملتقى؟
أشعر بتفاؤل مشوب بالحذر ألن السقف الزمني للملتقى حدد بـــ3 
أيام وأعتقد أنها غير كافية لمعالجة كل هذه المشكالت العالقة لذلك فإنني ال 

أستطيع أن أرفع سقف التوقعات بشأن نتائج الملتقى.

البعض يتساءل ما الضامن لجعل نتائج هذا 
الملتقى ملزمة ألطراف تتناحر منذ سنوات؟

من  األدىن  الحد  على  لتوافق  توصلنا  لو  حتى  ولكن  الطرح  هذا  مع  أتفق 
المطالب محل الخالف فهذا إنجاز جيد بل إننا لو توصلنا التفاق حول االستفتاء 

على الدستور فقط فهو خطوة إيجابية.

والدولة  النواب  لمجلس  تمثيل  هناك  اآلن  إلى 
والمجلس الرئاسي لكن لم يتم تحديد األعداد 
المشاركة من كل جسم وأتمنى أن يتم إبالغنا 
أما  ممثليه  بترشيح  الدولة  مجلس  ليقوم  بها 
دعوة  فستتم  اآلخرين  للمشاركين  بالنسبة 
والغرب  الشرق  في  العسكرية  المؤسسة 
ومؤسسات  الجامعات  ــاء  ورؤس والبلديات 

المجتمع المدني.

هناك العديد من المحاور منها االستفتاء على 
أعضاء  عدد  وتقليص  واالنتخابات  الدستور 
أشخاص   3 إلــى   9 من  الرئاسي  المجلس 
السلمي  والتداول  الدولة  مدنية  إلى  باألضافة 

على السلطة.
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حوار: سوزان الغيطاني

أيام قليلة تفصلنا عن عقد الملتقى الوطني المقرر برعاية أممية 
كيفية  بشأن  توصياته  سيقدم  إنه  األممية  البعثة  قالت  والذي 
التأسيسية يف  الهيئة  أقرته  الذي  الدستور  التعامل مع مشروع 

يوليو 2017 إال أنه لم يطرح لإلستفتاء حتى اآلن.
الدستور  مشروع  على  الملتقى  تأثير  مدى  حول  وللحديث 
التأسيسية  الهيئة  لنا حوار مع عضو  والنتائج المرجوة منه كان 

لصياغة مشروع الدستور نادية عمران.

عمران: هذا ما تنتظره هيئة 
الدستور من الملتقى الجامع
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كيف تتوقعين أن تؤثر نقاشات ومخرجات الملتقى 
الوطني على مشروع الدستور؟

كدنا عدة مرات أن مشروع الدستور غير قابل للنقاش حيث أن الهيئة التي  أ
الفيصل خاصة  الجمهور هو  ليكون  صاغته منتخبة لذلك يجب اإلستفتاء عليه 
تأثير  يكون  أن  أتمنى  ولكن  القائمة  اإلشكاليات  لكل  الحل  هو  الدستور  وأن 

الملتقى إيجابيا على مشروع الدستور ويتم طرحه لالستفتاء.

برأيك هل يمكن للملتقى الوطني أن يحسم 
الجدل بشأن الدستور؟

أبريل   16 إىل   14 من  عقده  المقرر  الملتقى  خالل  يصعب  أنه  أعتقد 
أنه يصعب تحقيق توافق بين   التوافق على قاعدة دستورية كما   2019
دستورية  قاعدة  على  الليبية  المدن  مختلف  من  شخص   150 إىل   120
باإلضافة إىل الطعونات القانونية التي ستقام كما أن الملتقى سيصطدم 
بعدة معوقات يمكن إجمالها يف تساؤالت حول من المشاركين يف الملتقى 
اتخاذ  آلية  وما  ليبيا  يف  المتنفذة  األطراف  برضى  النتائج  ستحظى  وهل 

القرارات.

فلماذا برأيك دفعت البعثة األممية باتجاه 
الملتقى الوطني رغم كل ما يواجهه من تحديات؟
الليبية المختلفة لذلك  التوافق بين األطراف  البعثة األممية أدركت استحالة 
إلنهاء  الليبين  طريق  عن  قرارات  اتخاذ  يتم  حتى  الوطني  الملتقى  إىل  لجأت 
األجسام االنتقالية وتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والبدء يف 

انهاء الوضع القائم.

وما الحل برأيك؟
ويدخل  االنقسامات  الذي سينهي  االستفتاء  باتجاه  الدفع  هو  الحل 
رابعة  انتقالية  مرحلة  يف  الدخول  ألن  دائمة  سياسية  أجسام  مرحلة  يف  البالد 

سيدخل البالد يف حالة من الفوضى.

برأيك لماذا تجاهلت البعثة األممية المطالب 
بإجراء استفتاء على الدستور؟

لتنفيذ رغبة أطراف إقليمية تسعى لتحقيق أهداف محددة لن أذكرها اآلن.

ما النتائج التي تنتظرها هيئة صياغة الدستور من 
الوطني؟ الملتقى 

نتمنى أن يعمل الملتقى على تهيئة األوضاع للدفع يف اتجاه االستفتاء على 
الدستور فما يهمنا هو االستفتاء على 
تمر  التي  المشكالت  إلنهاء  الدستور 

بها البالد.

هل تلقت هيئة 
الدستور دعوة 

للمشاركة في الملتقى 
الوطني؟

للمشاركة  دعوة  نتلقى  لم  اآلن  إىل 
يف الملتقى كما أن الهيئة لم تتواصل 

منذ فترة مع البعثة األممية.

بين  التوافق  استحالة  أدركت  األممية  البعثة 
إلى  لجأت  لذلك  المختلفة  الليبية  ــراف  األط
عن  قرارات  اتخاذ  يتم  حتى  الوطني  الملتقى 
وتوحيد  االنتقالية  األجسام  إلنهاء  الليبين  طريق 
العسكرية  والمؤسسات  التنفيذية  السلطة 

والبدء في انهاء الوضع القائم.

الحل هو الدفع باتجاه 
االستفتاء الذي سينهي 
االنقسامات ويدخل البالد 
في مرحلة أجسام سياسية 
دائمة ألن الدخول في مرحلة 
انتقالية رابعة سيدخل البالد 
،،في حالة من الفوضى.
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حوار/ همسة يونس- مجلة المرصد 

ملتقى  عقد  سالمة،  غسان  ليبيا  إىل  األممى  المبعوث  أعلن 
لجميع األطراف الليبية، لالتفاق على خارطة طريق بمدينة غدامس 
مؤتمر  خالل  األممى  المبعوث  وقال  فقط،  الليبيين  بحضور 
صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، إن المؤتمر سيعقد 
بين 14 و16 من أبريل المقبل، معربا عن أمله أن يكون الملتقى 
الخالصة الواضحة لعملية التشاور بين مختلف األطراف الليبية... 
أجرت  الليبي«،  الوطني  »الملتقى  ملف  على  الضوء  ولتسليط 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  أمين  مع  حوار  »المرصد«  مجلة 

السابق، المستشار عبد الحميد بيزان.

بيزان: الملتقى الليبي يمكن 
أن يكتب له النجاح في حالتين
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بداية.. كيف تقيم تطورات األوضاع الليبية خاصة 
بعد إعالن البعثة األممية تحديد موعد ومكان 

انعقاد الملتقى الوطني الليبي؟.
- األمم المتحدة خالل السنوات األخيرة تتبع نظام القطب األوحد، تدير 
األزمات يف البالد وال تحلها، ولكن نأمل يف أن تتمكن هذه المرة يف إخراج 

ليبيا من أزمتها وجمع األطراف الليبية وتقريب وجهات النظر. 

هناك من يربط بين تحديد المكان والزمان بدالالت 
تاريخية ليبية، برأيك هل هناك أي رمزية الختيار 

البعثة لهذا الزمان بالتحديد واختيار مدينة غدامس 
الملتقى؟. الحتضان 

مقصودة  معاين  لها  كلها  التواريخ  أوال   -
مثلما من وقف على قبر صالح الدين وقال 
الدين، فكما قلت من قبل  باصالح  له عدنا 
غير  يستهدفه  عمل  أي  الغرب  لدي  ليس 
دينية  دالالت  وله  مسبقا  ومدروس  مبرمج 
ويختار  ثقافية  أو  سياسية  أو  تاريخية  أو 
تاريخ تنفيذه بدقة متناهية وحرص شديد. 

برأيك.. ماهي خطوات إنجاح 
الملتقى الوطني الليبي؟.

له  يكتب  أن  يمكن  الليبي  الملتقى   -
جميع  تخلت  إذا  األويل  حالتين،  يف  النجاح 
الدول عن التدخل يف شؤون الليبية، وجلس 
مشاكلهم  لحل  لوحدهم  الليبيين  جميع 
التاريخ...  عبر  المصالحات  جميع  تمت  كما 

كيفية  على  ليبيا  يف  مصالح  لها  التي  الدول  اتفقت  إذا  الثانية  والحالة 
الجيش  الدولة ويدعم جهود  بما يضمن سيادة  ليبيا  ضمان مصالحها يف 

والشرطة وتوحيد المؤسسات الليبية.

ماذا عن أهم األهداف التي من المفترض أن يتم 
تحقيقها خالل الملتقى الليبي؟. 

- الهدف الرئيسي الذي يجب تحقيقه هو توحيد جميع أطراف الشعب 
الليبي وتوحيد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، فكل من يوافق على 
نتائج الصندوق االنتخايب ومبدأ التداول السلمي للسلطة مرحب به مهما 

كان توجه السياسي أما غير ذلك فسيكون بمثابة تدويل لألزمة الليبية.

الملتقى الوطني الليبي إلى أين.. وهل ستصل 
ليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة؟.

- يف حال نجح الملتقى الليبي يف جمع الليبيين وتقريب وجهات النظر، 
ويف حال تخلت الدول عن التدخل يف الشؤون الليبية، وقتها ستصل ليبيا 
إىل مرحلة انتقالية جادة قصيرة لبناء الدولة وعودة ليبيا من جديد لدورها 

العريب األفريقي اإلسالمي والعالمي.
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حوار/ همسة يونس- مجلة المرصد 

غدامس  مدينة  يف  سينعقد  الذي  الليبي  المؤتمر  بمناسبة 
منتثف شهر أبريل أجرت مجلة »المرصد« حوارا أخر مع رئيس 
المجلس االعلى ورشفانة، المبروك محمد ابوعميد، والذي كان 
برعاية  الليبي«  الوطني  »الملتقى  ملف  حول  مختلف  رأي  له 

أممية... وجاء نص الحوار كما يلي: 

أبوعميد: نحن مع أي حوار ليبي 
ليبي وعلى األرض الليبية
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هل تطلعنا على موقفكم من الملتقى الوطني 
الليبي المقرر عقد في غدامس برعاية أممية؟ 

نحن مع أي حوار ليبي ليبي وعلى األرض الليبية، ولسنا مع حوار تختار 
للقبائل  األعلى  المجلس  فإن  لذلك  الخارج  من  علينا  وتفرض  شخصياته 
والمدن الليبية سيعقد ملتقى وطني تحضره كل األطراف الليبية من كيانات 
والمفكرين  األدباء  من  مستقلة  وشخصيات  ومهنية  وسياسية  اجتماعية 

كز البحثية، وكل من يعلي شأن الوطن. والجامعات والمرا

ما هي أسباب أو نقاط 
الخالف مع الملتقى 

الليبي؟ الوطني 
الذي  الليبي  الوطني  الملتقى  أوال، 
غسان  ليبيا  إىل  األممى  المبعوث  أعلن 
له  يكن  لم  غدامس  بمدينة  عقده  سالمة، 
أو  أجندته  حول  البداية  منذ  واضحة  رؤية 
التمثيل  طريقة  وضوح  عدم  ثانيا،  نتائجه 
الملتقى ومن يختارهم وما هي أسس  يف 
الشخصيات  تأثير  وما  االختيار  ومعايير 
األمم  رؤية  ما  ثم  الواقع  أرض  على 
التي  والجرائم  المليشيات  تجاه  المتحدة 
مسؤولة  المتحدة  األمم  إن  رغم  تحصل 
قانونيا وإنسانيا على كل ما حدث ويحدث، 
من  موقفها  األممية  البعثة  أن  إىل  إضافة 
الكثير  وهناك  واضح،  غير  الليبي  الجيش 
عديد  من  إلينا  ترد  التي  التساؤالت  من 
ومنها  الرافض  منها  والمناطق  األشخاص 
سيمررون  انهم  من  ومتخوف  متحفظ 
المشهد  تعقيد  من  يزيد  قد  مشروعا 

ويطيل عمر األزمة. 

وماهو مقترحكم للخروج 
بليبيا من أزمتها؟ 

بنا،  الخاص  الليبي  للملتقى  تحضيري  اجتماع  أبريل   4 يوم  سنعقد 
مناقشة  خالله  وسيتم  األنوف،  رأس  بمدينة  انعقاده  مكان  وسيكون 
االجتماعية  الكيانات  من  المقدمة  والمشروعات  الرؤى  كافة  وصياغة 
والسياسية والمهنية والشخصيات المستقلة، وذلك للخروج برؤية واحدة 
المجتمع  تلتزم به كل األطراف وتفرضه على  لليبيين وإعداد ميثاق  لكل 
الدويل والذي سيصادق عليه يف الملتقى الذي سيتحدد موعده بعد انتهاء 

التحضيري. اللقاء 

ما هي رسالتكم إلى البعثة األممية؟ 
نقول للبعثة األممية يف ليبياوبصوت واحد هذا ما يريده الليبيين ولسنا 
وسائل  جميع  ندعو  ونحن  عنا،  أيديكم  وارفعوا  لمؤتمراتكم  حاجة  يف 
التحضيري  الملتقى  هذا  وقائع  ونقل  للحضور  والدولية  المحلية  اإلعالم 

يوم 4 أبريل براس النوف.
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حوار: سوزان الغيطاني

الملتقى  إن  قال  سالمة  غسان  ليبيا  إىل  األممي  المبعوث 
وإنما  حاليا  الموجودة  األجسام  على  للقضاء  يهدف  الجامع ال 
إيجاد حل لمشكلة انسداد العملية السياسية يف ليبيا ولكن هل 
يدعم مجلس النواب وهو أحد األجسام السياسية الموجودة اآلن 
الملتقى وكيف ينظر لفرص نجاحه.. للإلجابة على هذه التساؤالت 

التقينا عضو مجلس النواب علي السعيدي

السعيدي: الملتقى الوطني 
سيدخل البالد في نفق مظلم 
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ما توقعاتكم بشأن الملتقى الجامع؟
البالد  أنه سيدخل  أعتقد  الليبية لكن  األزمة  إنهاء  الملتقى يف  أن يسهم  آمل 
يف نفق مظلم جديد خاصة وأن مجلس األمن تحت سيطرة دولتان هما بريطانيا 
التي ترسم خارطة العالم والواليات المتحدة التي تدمر العالم ما يعني أن ليبيا 

ساحة للكبار لتمرير أهدافهم ومشاريعهم.

ما الحل البديل بعد 8 سنوات من الصراع؟
والجنوب  الشرق  يف  اإلرهاب  دحر  الذي  الوطني  الجيش  مساندة  هو  الحل 
ورفع الحظر عن تسليحة ليتمكن من القضاء على اإلرهاب خاصة وأنه إذا دخل 

طرابلس سيحل الكثير من مشكالت البالد.

يجمع  سوف  اللقاء  هذا  أن  يقول  البعض  لكن 
وبمشاركة  ليبيا  داخل  وسيعقد  األطراف  مختلف 
اجتماع..   77 لـ  تتويجا  جاء  أنه  كما  ليبية  شخصية   120
الملتقى  يكون  أن  الحتمالية  مؤشرات  هذه  كل  أليست 

خطوة إيجابية على الطريق؟
اعتقد أن البعثة غير جادة يف حل األزمة الليبية كما أن اللقاءات التي عقدت 
فمثال  األوضاع  حقيقة  لكشف  كافية  غير  الليبية  للمدن  الميدانية  والزيارات 
مرة  لليبيا »سبها«  الغريب  الجنوب  بزيارة  قام  األممي غسان سالمة  المبعوث 
واحدة لمدة 3 ساعات واعتقد أن هذه المدة غير كافية لكشف حقيقة األوضاع 
بالمدينة كما أنه لم يزر الجنوب الشريق والذي يضم مدن الكفرة وتازربو وغيرها 
ناهيك عن عدم زيارة سرت وغدامس والعديد من المدن األخرى كما أن السؤال 
المطروح من هي األطراف المدعوة ومن يحددها إذا كان مجلس النواب الجسم 

المنتخب لم تتم دعوته إىل اآلن.

البعض يرى أن مجلس النواب أحد أطراف األزمة 
وليس الحل؟

هذا كالم غير صحيح فمجلس النواب هو من أعاد تقويم األوضاع يف ليبيا بدعم 
البالد  لتفريغ  اإلخوان  تيار  فرضه  الذي  السياسي  العزل  قانون  وإلغاء  الجيش 
من كفاءاتها كما أقر قانون العفو العام الذي يعد خطوة على طريق المصالحة 

وأصدر قانون اإلنتخابات ما يعني أنه قائم بدوره كما يجب.
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همسة يونس/ مجلة المرصد 

من  النقاش  سالمة،  غسان  ليبيا  يف  األممي  المبعوث  أعاد 
الجامع، وذلك عقب إعالنه  الليبي  الوطني  الملتقى  جديد حول 
بين  ما  الفترة  الملتقى، محددا  تحديد مدينة غدامس الحتضان 
الملتقى  أن  ويبدو  النعقاده،  موعدا  المقبل  أبريل  من  و16   14
الليبي هو الورقة األخيرة للبعثة األممية يف ليبيا لتحقيق حلمها 
الفرقاء  بين  التوافق  تحقيق  من  األخيرة  للمرحلة  الوصول  نحو 
الليبيين،،،ولتسليط الضوء على الملتقى الوطني الليبي الجامع 
كان لمجلة »المرصد« حوار مع الناشط السياسي عبدهللا ميالد 

المقري،، وفيما يلي نص الحوار: 

الملتقى الليبي ورهان البعثة األممية للوصول 
الى المرحلة األخيرة من خطتها في ليبيا
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مستجدات  ظل  في  الليبية  األوضاع  تقيم  كيف 
عن  األممية  البعثة  إعالن  عقب  وخاصة  األوضاع 

موعد ومكان انعقاد الملتقى الوطني الليبي الجامع؟ 
الليبية، التي تم اختيارها يف أن تحتضن  تتجه األنظار اآلن إىل مدينة غدامس 
الخاص  الممثل  سالمة  غسان  السيد  رسميا  عنه  أعلن  الذي  الوطني  الملتقى 
 2019 20 مارس  لألمين العام لألمم المتحدة يف أحاطته لمجلس االمن بتاريخ 
فرصة  سيشكل  والذي  ابريل  14و15  يومي  الوطني  الملتقى  »سينعقد  بقوله 
سانحة إلنهاء  الفترة االنتقالية«، وهكذا بِعد ثمان سنوات من الفوضى والعناد 
التي  الميليشيات  من  عدد  بين  القتال  من  العديد  الفترة  هذه  شهدت  والتي 
ظهرت على الساحة بعد سقوط النظام الوطني بفعل عملية التدخل العسكري 
تدمير  استهدف  والذي  شركائه،  وبعض  الناتو،  قبل  من  العدواين  الخارجي 
القوات المسلحة، والمؤسسات األمنية ليجعل من ميليشيات محلية  مؤسسة 
جهوية وأيدولوجية تتبع االسالم السياسي هذه األخيرة بالسيطرة على مفاصل 
الدولة ولم يتمكن اتفاق الصخيرات السياسي من توحيد المؤسسات المتجزئة 
بمافيها توحيد السلطة التنفيذية األمر الذي جعل من األمم المتحدة تعلن عن 
2017 توالها السيد غسان سالمة يف  20 سبتمبر  خطة للحل السياسي بتاريخ 
ظل مطبات ومعوقات صادفته يف تنفيذ هذه الخطة ولتحقيق ذلك كلفت البعثة 
مكثفة  مشاورات  عقد  يف  بالمساعدة   - -جنيف  االنساين  الحوار  دراسات  مركز 
الوطني  للملتقى  التشاور  للمسار  لقاء   77 والخارج  الداخل  يف  الليبيين  بين 
متقدمة من  مراحل  إىل  البلد  تنقل  إلنتاج عملية سياسية  التوافق  على  لحثهم 
يف  خطتها  ضمن  المتحدة  األمم  لبعثة  واإلسناد  الدعم  وتقدم  الناجحة  الحلول 
إنجاز المرحلة األخيرة من الحل السياسي وضمن تسارع االحداث وتطوراتها مع 
سالمة  غسان  السيد  تلميحات  وحسب  العام  الوطني  الملتقى  موعد  اقتراب 
نتيجة  كان  الذي  الوطني  الميثاق  على  المصادقة  ستتم  المذكور  الملتقى  من 
العملية التشاورية يف إطارالتحضير لهذا الملتقى باإلضافةإىل قيامه برسم خارطة 
طريق إلنهاء الفترة االنتقالية من خالل انتخابات برلمانية واُخرى رئاسية متزامنة 
أو على مراحل اما من حيث مشروع الدستور فيكون ضمن توصية هذا الملتقى.

ماذا عن الضمانات الدولية إلنجاح الملتقى الليبي ودعم 
ونتائجه؟ مخرجاته 

يف  الملتقي  هذا  النعقاد  الخارجي  بالدعم  تدفع  التي  المستجدات  من حيث 
موعده وتوفر سبل ذلك، هو ماعبر عنه مجلس األمن الدويل يف جلسته المنعقدة 
عن  سالمة  غسان  السيد  بإعالن  بترحيبه   2019 مارس   26 بتاريخ  بنيويورك 
انعقاد هذا الملتقى يف موعده المحدد، وألول مرة يشيد مجلس األمن وباالسم 
الجيش  قائد  حفتر  خليفة  و  السراج  فايز  السيد  بين  عقدت  التي  بالمحادثات 
الليبي يف ابو ظبي بتاريخ 27 مارس 2019 م، وليس فقط فقد تم اإلشارة إىل 
2018 مما يعني  12و13 نوفمبر  2018، وباليرمو يف  ابريل   20 لقاء باريس يف 
حفتر  خليفة  الليبية  العربية  المسلحة  للقوات  العام  للقائد  فاعل  دور  إعطاء 

كطرف أساسي لمخرجات ملتقى غدامس القادم.
للرجمة  ليبيا  يف  المعتمدين  األوريب  االتحاد  سفراء  زيارة  ذلك  على  زيادة   
الليبي  األطراف  وتشيع  دعم  ضمن   2019 مارس   26 الثالثاء  بتاريخ  بنغازي 
وبعض  الدويل  المجتمع  عليه  يراهن  والذي  الوطني  الملتقى  ونجاح  لحضور 
مناسبة  الملتقى  هذا  يكون  أن  على  الوطنية  القوى  تأكيد  مع  الليبية  األطراف 
تطوير  ضمن  وليس  جديدة  ليبيا  بناء  على  العمل  ضمن  مخرجاته  تكون  ألن 
بناء  مع  الليبيين  واسع من  استيعاب طيف  القائمة وضمن  فبراير  مؤسسات 

الثقة يف نجاح هذه المخرجات ودعمها شعبيا ودوليا.

حسب تلميحات غسان 
سالمة من الملتقى

ستتم المصادقة على 
الميثاق الوطني الذي 
كان نتيجة العملية 
التشاورية في إطار التحضير 
،،للملتقى.

،،
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عبدالباسط غبارة

دخلت ليبيا منذ العام 2011،يف أتون أزمة شائكة دفعت بالبالد 
إنهاء الصراع يف كانون  إىل منعرجات خطرة.وأدت المساعي إىل 
الصخيرات  بمنتجع  سياسي  اتفاق  توقيع  إىل   ،2015 األول 
حكومة  تشكيل  إىل  أفضى  المتحدة،  األمم  بإشراف  المغريب 
وفاق وطني أنعشت اآلمال بعودة تدريجية إىل االستقرار وإنهاء 
النزاع،لكنها فشلت  أطراف  بين  العميقة  واالنقسامات  الفوضى 

يف ترتيب الوضع يف البالد.

الملتقى الليبي الجامع..
مراحل متعثرة ومحتوى غامض 
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لألزمة  حلول  إيجاد  نحو  الجهود  البالد،إتجهت  يف  المتفجرة  لألوضاع  ونتيجة 
نجاح  تحقيق  يف  ترغب  التي  للدعم  األممية  البعثة  طرف  من  وخاصة  الليبية 
الدولية يف سد  الرغبة  تتضح  الفارطة، حيث  السنوات  طيلة  خيباتها  تتايل  بعد 
حالة الفراغ السياسي يف ليبيا، وذلك بالعمل على التقريب بين وجهات النظر 
شكل  على  واالتفاق  الديمقراطي  التحول  مسار  وتعزيز  المختلفة،  لألطراف 

العملية السياسية والدولة.
2017، عن خطة  20 سبتمبر  وأعلن مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة،يف 
الدويل  االجتماع  أمام  مراحل،وذلك  ثالث  تتضمن  والتي  ليبيا  أجل  من  العمل 
األمين  برئاسة  نيويورك  يف  المتحدة  األمم  بمقر  ُعـقد  الذي  المستوى  رفيع 
السياسي،  االتفاق  منها  جزء  يف  الخطة  غوتيريس.وتستوعب  أنطونيو  العام 
لكنها يف الوقت نفسه تتجاوزه يف مسائل أخرى، يف إعالن ضمني بفشل اتفاق 

الصخيرات.
لتقديم  يسعى  سالمة  غسان  أن  األممية  الخطة  تفاصيل  من  واضًحا  وبدا   
هي:  أساسية،  ثالث  مسارات  على  ويرتكن  عملية،  خطوات  شكل  يف  تصور 
تعديل االتفاق، والمصالحة الوطنية، ثم العملية السياسية ُممثلة يف االستفتاء 
انتخابات  وإجراء  الدستور  على 
األخيرة.  المرحلة  يف  ورئاسية  برلمانية 
الخارطة األممية  وقد صرح سالمة أن 
تأطير  إال  هي  ما  بها  تقدم  التي 
يف  ووضعها  الليبية  األطراف  لمطالب 
لم  أنه  كد  أ كمان  زمني محدد،  جدول 
الحصول  دون  خطته  ليعرض  يكن 
الالعبين  كل  من  األخضر  الضوء  على 

األساسيين، داخلًيا، وإقليمًيا،ودولًيا.

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام 
مؤكدة   ،2017 نوفمبر  مطلع  والجامع،تأسيسها 
الليبيين  كل  شمل  لم  في  قدًما  المضي  عزمها 

دون إقصاء وال تهميش، بحسب بيان التأسيس.
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ورغم أن الخطة األممية تعمل على عدة محاور أهمها محاولة تعديل االتفاق 
السياسي الليبي بين الفصائل الليبية يف مدينة الصخيرات المغربية 2015، إال 
ان سالمة فاجأ الجميع بتصريح نشره موقع أخبار األمم المتحدة بأن خطة عمله 
ال تعتمد بشكل أساسي على تلك التعديالت، وأنه كلما اقتربت ليبيا من إجراء 
العمل  أن  مؤكدا  أهمية،  أقل  السياسي  االتفاق  تعديالت  أصبحت  االنتخابات، 
يتصدر  العام،  نهاية  قبل  وذات مصداقية  ونزيهة  انتخابات حرة  إجراء  أجل  من 

أولويات األمم المتحدة.
وهذه االنتخابات تسبقها المرحلة الثانية من الخطة،والتي تشمل عقد مؤتمر 
وطني جامع،اعتبره المبعوث الألممي غسان سالمة »حدث للمصالحة، وليس 
كد أمام الفرقاء الليبيين خالل جولتي الحوار بتونس لتعديل االتفاق  مؤسسة«.وأ
السياسي، أن المؤتمر الوطني »يشمل الجميع، وذلك لتوسيع رقعة المشاركة 

يف العملية السياسية، خصوصا من لم يشترك أو لم يتسن لهم االشتراك«.
مطلع  والجامع،تأسيسها  العام  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  وأعلنت 
نوفمبر 2017، مؤكدة عزمها المضي قدًما يف لم شمل كل الليبيين دون إقصاء 
ما  وفق  المؤتمر،  على  القائمون  التأسيس.ويسعى  بيان  بحسب  تهميش،  وال 
أطيــاف الشعب  أو إقصاء أحد منه، حيث يمثل كلَّ  أعلنوه، إىل »عدم تهميش 
دولُة  بموجبه  ُتبنى  ميثاق،  »تأسيس  وهدفه  واألخالء«،  منهم  الفرقاء  الليبي، 
فيها  ويتــمُّ  والقانون،  المؤسسات 
الخالفات،  لحّل  القضاء؛  تحكيم 
بين  المسلحة  النزاعات  صفحة  وطيِّ 

األخوة«.
والبعثة  السنة  من  كثر  أ ومرت 
األممية لم تتوقف عن العمل، ونجحت 
أطياف  ضم  اجتماعا   77 عقد  ىف 
العديد من  بتنوعه ىف  الليبي  الشعب 
كافة  ومناقشة  اآلراء،  لبحث  المدن؛ 
المؤتمر،  هذا  لعقد  للتجهيز  األفكار 
قابله استمرار الوضع على ما هو عليه 

بعد الفشل يف تعديل الرئاسي.

خالل  الجامع  الوطني  الملتقى  سالمة  أحاط 
ينجح  الغموض،ولم  من  بكثير  الماضية  الفترة 
انعقاد  ومكان  موعد  تحديد  عن  األخير  االعالن 
الملتقى في توضيح الصورة بشكل كلي وانهاء 

التساؤالت المطروحة حوله.



35 الجمعة  ١  ابريل ٢٠١٩             العدد: 65 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

نوفمبر  الدويل،08  االمن  مجلس  اعضاء  امام  سالمة  غسان  اِحاطة  وخالل   
فكرة  احياء  االمن  مجلس  اعضاء  على  التلفزيونية،اقترح  الدائرة  2018،عبر 
وتأخر   2017 العام  منذ  المناقشة  قيد  ظل  والذي  الجامع  الوطني  المؤتمر 
انعقاده نتيجة استمرار القتال واالنقسامات بين القادة الليبيين حسب تصريح 

سالمة.
وقال غسان سالمة أن هذا المؤتمر سيعمل على االستفادة من مساهمات 
والسبعين  السبعة  التحضيرية  اللقاءات  يف  شاركوا  الذين  الليبيين  من  اآلالف 
إىل  وأشار  العام.  هذا  ربيع  خالل  وخارجها  البالد  أنحاء  جميع  يف  ُعقدت  التي 

استطالع للرأي أظهر أن %80 من الليبيين يصرون على إجراء االنتخابات.
وأضاف سالمة بان هذا المؤتمر سيكون قادرا على تمثيل الليبيين واالستماع 
الصواتهم وسيكون قادرا على رسم المستقبل السياسي لليبيا ،وحدد الموعد 
2019 وسيمكن من خالله  للعام  االوىل  باالسابيع  المؤتمر  المبديئ النعقاد هذا 
ونوفمبر  اقترح موعدها خالل شهري سبتمبر  التي  االنتخابات  لمرحلة  التجهيز 

من نفس العام.
مؤتمر  ألعمال  الختامي  البيان  شدد  دويل،حيث  بدعم  سالمة  إقتراح  وقوبل 
فرصة  اغتنام  ضرورة  2018،على  نوفمبر  و13   12 يومي  انعقد  الذي  باليرمو، 
زمني  جدول  واعتماد  القوة  استخدام  عن  التخلي  أجل  من  الجامع  المؤتمر 
لتحقيق تقدم يف توحيد المؤسسات الليبية.ودعا البيان للترحيب بدعوة غسان 
2019 واغتنامه  سالمة يف إحاطته األخيرة لعقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع 
القوة  استخدام  عن  التخلي  أجل  من 
تقدم  لتحقيق  زمني  جدول  واعتماد 

يف توحيد المؤسسات.
لكن سرعان ما فشل تنظيم المؤتمر 
الجديد،مطلع  موعده  يف  الجامع 
أصوات  تصاعد  ظل  يف  الحايل  العام 
من  كان  والذين  للمؤتمر  الرافضين 
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  أبرزهم 
على  انقالبا  اعتبره   الذي  صالح 
الشرعية والدستور، فيما شن الناطق 
أحمد  للجيش  العامة  القيادة  باسم 

البالد،إتجهت  في  المتفجرة  لألوضاع  نتيجة 
وخاصة  الليبية  لألزمة  حلول  إيجاد  نحو  الجهود 
التي ترغب في  البعثة األممية للدعم  من طرف 
السنوات  طيلة  خيباتها  تتالي  بعد  نجاح  تحقيق 

الفارطة.
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المسماري هجوما على البعثة األممية واتهمها باالنحياز.
وترددت األنباء حينئذ مفادها أن غالبية الخطوات التي اتخذها سالمة تصب 
يف صالح التيار اإلسالمي، وسواء كانت عن قصد منه أو دونه، فهي يف النهاية 
جعلت الهواجس تتزايد حيال الخطوات التي يتبعها، وتمنح الجماعات المؤدلجة 
أن  األممي  المبعوث  يريد  والذي  الجامع،  الملتقى  للهيمنة على مقاليد  فرصة 

يكون نواة لوضع المكونات الرئيسية للحكم يف الفترة القادمة.
ويف 27 فبراير الماضي، عقد اجتماع يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي، بدعوة من 
خليفة  والمشير  السراج،  فايز  الرئاسي  المجلس  رئيس  حضره  سالمة،  غسان 
المرحلة  إنهاء  ضرورة  األممية،«على  البعثة  بيان  بحسب  الطرفان  حفتر.واتفق 
وتوحيد  ليبيا  استقرار  الحفاظ على  عامة، وسبل  انتخابات  االنتقالية من خالل 
وإيجاد  األزمة،  من  الخروج  ضرورة  على  »باالتفاق  البيان  مؤسساتها«.وأشاد 
المدنية،  للسلطة  العسكرية  المؤسسة  وتبعية  الدولة،  مدنية  إطار  يف  حلول 

وإنهاء االنقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، وصوال إىل االنتخابات«.
وقالت تقارير اعالمية أن لقاء أبوظبي  قد يكون بدد مخاوف الجيش ومجلس 
ذلك  خياراتهم.ودفع  وفرض  الملتقى  على  اإلسالميين  هيمنة  من  النواب 
العثة األممية اىل تكثيف تحركاتها واتصاالتها مع كل األطراف الليبية من أجل 
غسان  األممي  المبعوث  الجامع.وأجرى  الوطني  الملتقى  النعقاد  التحضير 
األيام  ويليامز  ونائبته ستيفاين  سالمة 
بأغلب  اللقاءات  الماضية سلسلة من 
المشهد  يف  الفاعلة  الشخصيات 

الليبي.
رئيس  باعالن  انتهت  اللقاءات  هذه 
ليبيا غسان  لدى  المتحدة  األمم  بعثة 
سالمة تحديد 14 إىل 16 أبريل المقبل 
موعدا النعقاد الملتقى الوطني الجامع 
بمدينة غدامس، غريب ليبيا.ويف مؤتمر 
صحايف عقده يف طرابلس، األربعاء 20 
مارس 2019، قال سالمة إن »البعثة 

تواصل التحضير للملتقى الوطني الجامع وال بديل عن نجاح الملتقى«.
الجامع يف  الوطني  الملتقى  عقد  التي ستشهد  غدامس  مدينة  أن  إىل  يشار 
إبريل المقبل، استضافت جولتي حوار ليبي–ليبي برعاية األمم المتحدة، ففي 
المشاركين  النواب  مجلس  أعضاء  اجتماع  كان   ،2014 العام  سبتمبر  من   29
والمقاطعين يف غدامس بمشاركة )12+12(. ويف 11 من فبراير2015، انطلقت 
إىل  الجولة  هذه  تفض  ولم   ،»2 بـ«غدامس  عرف  فيما  الحوار  من  أخرى  جولة 

نتائج تذكر.
من  عدد  أّن  إاّل  بعد،  المدعوين  قائمة  تحسم  لم  األممية  البعثة  أن  ورغم 
من  عدد  تحمل  قوائم  بنشر  قاموا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  النشطاء 
ذلك  الملتقى.ودفع  لحضور  مدعوين  أنهم  على  الرسمية،  الصفات  أصحاب 
بأسماء  الئحة  أي  عنها  يصدر  لم  إنه  فيه  قالت  بالغ  اصدار  اىل  األممية  بالبعثة 
معلومات  أي  أو  قوائم  بأي  عالقة  لها  وليس  الوطني  الملتقى  يف  المشاركين 
للملتقى، ما لم تكن صادرة  الملتقى، إضافة إىل مسميات أخرى  اخرى تخص 
موقع  فيها  بما  بالبعثة  الخاصة  التواصل  منصات  على  ومنشورة  البعثة  عن 

البعثة الرسمي على اإلنترنت وصفحاتها الرسمية على فيسبوك والتويتر.
كد المبعوث األممي  ويبقي سؤال معايير المشاركة يف الملتقى معلًقا، إذ أ
سيحضره  غدامس  يف  سيعقد  الذي  المؤتمر  أنَّ  الصحايف  المؤتمر  خالل 
الفئات السياسية من دون أي استثناء، متوقًعا  الليبيون فقط بمشاركة كل 
من  سيستفيد  الملتقى  أّن  إىل  مشيًرا  شخًصا،  و150   120 بين  ما  حضور 
كثر  أ اجتماًعا يف   77 البعثة من خالل عقد  أجرتها  التي  التحضيرية  اللقاءات 

عقد  على  أمميًا  رهانًا  هناك  أّن  مراقبون،  يرى 
الليبية  الحالة  لتشّعب  نظرًا  الجامع،  الملتقى 
التي تحتاج مصالحة فعلية قبل المرور نحو الحل 

السياسي واالنتخابات.
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من 75 مدينة ليبية يف الربيع الماضي.
السياسية  الليبية  الفئات  كل  ستدعو  األممية  البعثة  أنَّ  كذلك  كّد  أ سالمة 
دون استثناء لحضور الملتقى الجامع، وأّن البعثة حرصت على اعتبار الليبيين 
سواسية، وبالتايل لن تقدم البعثة على أي إقصاء، إال إذا قرر طرف إقصاء نفسه.
ونفى المبعوث األممي حضور أطراف غير ليبية للملتقى الجامع، وأن مخرجاته 
ستكون نتيجة توافق الليبيين فيما بينهم حول عدد من القضايا الوطنية الثابتة، 

وحول خريطة طريق سياسية لألشهر المقبلة.
من  بكثير  الماضية  الفترة  خالل  الجامع  الوطني  الملتقى  سالمة  وأحاط 
بمكان  يتعلق  ما  يف  بشأنه  معلومات  أي  تقديم  عن  امتنع  حيث  الغموض 
تحديد  عن  األخير  االعالن  ينجح  سيناقشها.ولم  التي  والبنود  وموعده  انعقاده 
موعد ومكان انعقاد الملتقى يف توضيح الصورة بشكل كلي وانهاء التساؤالت 

المطروحة حوله.
الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  عضو  السياق،وصفت  هذا  ويف 
الليبي، نادية عمران،يف تصريح خاص لوكالة »سبوتنيك« الروسية، األحد، إعالن 
المبعوث األممي لدى ليبيا، غسان سالمة، عن موعد انطالق الملتقى الوطني 
أن  إىل  مشيرة  بالغامض،  المقبل  أبريل  أبريل/  شهر  يف  غدامس  يف  الجامع 
دعوة  أية  تتلق  لم  التأسيسية  الهيئة 

لحضوره.
»تشكيلة  فإن  عمران،  وبحسب 
والمعايير  الجامع،  الوطني  الملتقى 
أساسها  على  تم  التي  عشر  السبعة 
والقرارات  الملتقي،  وأهداف  االختيار، 
التي ستنتج عنه، وآلية اتخاذ القرارات 
ومدى  الملتقى،  شرعية  ومدي  فيه، 
الملتقى  وقدرة  به،   األطراف  التزام 
على حل اإلشكاليات العالقة يف ليبيا، 

كل هذه األمور غامضة وغير معروفة حتى اللحظة«.
إشكالية  حل  يف  الملتقى  يساهم  أن  »يمكن  أنه  اىل  الهيئة،  عضو  وأشارت 
توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، لكن تدخل الملتقى يف المسار 
المتنفذة  األطراف  بعض  رغبات  على  بناء  تأجيله  أو  تعطيله  أو  التأسيسي 
الشعب  إرادة  وتجاهل  التأسيسي  المسار  ضرب  نحو  خطيرا  منزلقا  سيكون 

الليبي«.
متواصلة  وعسكرية  سياسية  صراعات  وقع  على  سنوات  منذ  ليبيا  وتعيش 
الماضية  األعوام  مدار  على  البالد  يف  الوطنية  المصالحة  مساعي  كل  وفشلت 
االستقرار  إىل  األمني  والتردي  الفوضى  حالة  من  الليبي  بالوضع  االنتقال  يف 
الجامع،  الملتقى  عقد  على  أممياً  رهاناً  هناك  أّن  مراقبون،  البناء.ويرى  وإعادة 
الليبية التي تحتاج مصالحة فعلية قبل المرور نحو الحل  لتشّعب الحالة  نظراً 
العمل  بضرورة  حقيقياً،  داخلياً  تحّدياً  هناك  أّن  كما  واالنتخابات،  السياسي 
الحاجة  دون  بالدهم  إنقاذ  على  بالعمل  الليبيين  جدارة  إثبات  على  الجدي 

األجنبية. للوصاية 
وينظر بعض الليبيين إىل المؤتمر، بكثير من األمل يف أن يتجه إىل تحقيق 
ما  تحقيق  يف  ينجح  وأن  المجتمع،  أطياف  كافة  بين  الوطنية  المصالحة 
يتعلق  فيما  سّيما  ال  الماضية،  األعوام  طيلة  السياسيون  الفرقاء  عنه  عجز 
االنتقالية،  والعدالة  السياسي،  والنظام  الدستور  مثل  الخالفية  بالمواضيع 
عن  واإلفراج  الوطنيين،  والنشيد  العلم  واختيار  المسلحة،  القوات  ووحدة 
اآلخر  البعض  يخشى  وغيرها.فيما  الميلشيات  وحل  السياسيين،  السجناء 
من أن ينال المؤتمر الجامع مصير المحاوالت السابقة التي فشلت يف انهاء 

األزمة الشائكة يف البالد.

صراعات  وقع  على  سنوات  منذ  ليبيا  تعيش 
كل  وفشلت  متواصلة  وعسكرية  سياسية 
مساعي المصالحة الوطنية في البالد على مدار 

األعوام الماضية 
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شريف الزيتوني

من يتحّدث عن البعثة األممية للدعم يف ليبيا منذ تشكيلها يف 
أنه يعود إىل ملفات كثيرة فوق الطاوالت وتحتها.  2011، يعني 
التي  واالجتماعات  واالقتراحات  التوصيات  من  ثمان  سنوات 
كبر القضايا  ارتبطت بالبعثة بتتابع شخصياتها، تفوق ربما حتى أ
السياسية قدما يف عصرنا الحديث، والنتائج يف غالبها كانت بعيدة 
عن االنتظارات بسبب عجز المبعوثين عن تحريك الملف الليبي 
بكل تعقيداته أو هم ربما مرتاحون لتباطؤه. كل مبعوث كان يقّدم 
نفسه على أنه الحل لّليبيين، لكن النهاية تكون بمغادرة موقعه 

دون التفاتة وراءه استحياء على عجزه وهونه.

هل ينهي مؤتمر غدامس 
أزمة السنوات الطويلة؟

بعثات األمم المتحدة إلى ليبيا ... كرونولوجيا التعثرات
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الذي سببته  الدمار  اإلعمار بسبب  إعادة  المشاريع تسّطر من خالل فكرة  فكانت 
الحرب وإعادة بناء المؤسستْين األمنية والعسكرية وفق مخرجات األحداث الجديدة، 
بعيد  إىل هدف  اإلعمار  إعادة  تحول فكرة  بعد  الماء  الحسابات سقطت يف  لكن كل 
وغيرت أطراف الصراع نحو »الثوار« يف ما بينهم لتفتح صفحة أخرى من القتال لم 

تنته إىل اليوم.
كثر حّظا من  الَخَلُف طارق متري المتسلح بدوره بإرث دبلوماسي محترم، لم يكن أ
سلفه البريطاين يف تعقيد الملفات. فالهدف الذي جاء من أجله بمفاهيم الديمقراطية 
والحوارات السياسية، لم تخرج عن سياق االجتماعات المغلقة، حيث كانت الشوارع 
مجاال  الجديدة  البيئة  يف  وجدت  التي  المليشيات  تشكيالت  تؤثثها  اقتتال  ساحات 
النظام.  إسقاط  أعقب  الذي  السياسي  الفراغ  واستغالل  جرائمها  لممارسة  سهال 
صعود  تعقيدا  زادها  العنف  من  خطيرة  دوامة  يف  البالد  دخلت  التاريخ  ذلك  ومنذ 

التيارات الجهادية الجهادية لصدارة المشهد.
كانت اإلفادات أو التصريحات اإلعالمية تتحّدث عن مفاهيم عامة يمكن أن يقولها 
اإلقامة يف  أو  ليبيا  إىل  للقدوم  نيويورك دون حتى االضطرار  أي طرف من مكانه يف 
حين  إىل  واضحْين  تطّور  أو  بمجهود  توحي  تكن  لم  األرض  على  فالصورة  تونس. 
تعيين برناردينو ليون، الذي جاء والبالد يف أسوء مشهد يمكن أن ُترى فيه. مع ليون 
وطرح  األرض  على  الواقع  ترك  الرجل  المبادرة.  مفهوم  عن  مّرة  ألول  الحديث  كان 
حكومية  مؤسسة  تشكيل  نقطة  خالله  من  لنفسه  سّجل  الذي  الصخيرات  مشروع 
كسبها شرعية دولية، )رغم أن الشرعية  أ
إىل  السلطة  وقّسمت  توجد  لم  الداخلية 

رأسين(.
ودور  صورة  بدأت  الصخيرات  باتفاق 
لليبيين.  يتوضحان  األممي  المبعوث 
المبعوث األممي هو الحامل لجملة من 
ثم  أوىل،  مرحلة  يف  دوليا  يقّدمها  األفكار 
الليبيين،  الفرقاء  بين  داخليا  يطرحها 
وهي طروحات كانت صعبة يف بلد يعيش 
فيه  األقوى  والسلطة  كبيرة  انقسامات 
على  شروطه  يفرض  الذي  السالح  هي 

لمعرفة   ،2011 العام  إلى  وراء  بالعودة 
في  األمميون  المبعوثون  لعبها  التي  األدوار 
الذي  العجز  تبيّن  السهل  من  سيكون  ليبيا، 
الدبلوماسي  مارتن  إيان  من  بداية  أغلبهم،  لحق 
اإلشكال  أن  أساس  على  جاء  الذي  البريطاني 
معّمر  العقيد  نظام  إسقاط  بمجرّد  سينتهى 

القذافي.
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المبادرة.  مفهوم  قّدم  الذي  هو  الصخيرات  باتفاق  ليون  كان  الدولة.  يف  موقع  كل 
االتفاق كان قاصرا نعم، كان متسّرعا نعم، اختيرت أطرافه أيضا نعم، لكن المهم أنه 
الصور  يزيّنان موقعهما ببعض  أن كان سابقاه  للمبعوث األممي بعد  أعطى معنى 
الالحق  المبعوث  إال  الفشل  يف  ينافسهما  ولم  سجلهما  يف  تضاف  التي  التذكارية 
لليون، مارتن كوبلر الذي كان أقرب إىل الممثل الكوميدي منه إىل المسؤول األممي، 
كثر عددا من االبتسامات التي لم تكن تحاكي الوضع  باعتباره من حيث األرقام كان أ

الحزين الذي تعيشه البالد وقتها وربّما إىل اليوم.
... هل يحدد مؤتمر غدامس موعدا لالنتخابات  استثناء غسان سالمة 

االختالف الّنسبي بين المبعوثين األممين كان مع قدوم غسان سالمة. ليس الرجل 
الموضوعية،  من  قريبة  بقراءة  لكنه  عنه سابقوه،  فيما عجز  نجح  الذي  المنقذ  ذلك 
كان األقرب واألكثر فهما للملف )ربما انتبه إىل أخطاء من سبقه(، وهو الذي جازف 
باللعب على أوتار حساسة منها ما ُقِبَر يف مهده ومنها ما تقّدم أشواطا ومنها الذي 
الوطني  المؤتمر  مثل  فترة،  منذ  بدأت  محلية  خطوات  مع  انسجاما  بعثته  له  تعّد 
ُتطوى من خاللها صفحة  انتخابات  نحو  كبيرا  أمال  يعتبر  والذي  قريبا،  المزمع عقده 

خالفات طال أمدها.
الواقع أن سالمة محاوالته بنيت على تأييد دويل واضح، فغالبية القوى العظمى 
كانت  واألمن  االقتصاد  على  تبعاتها  أن  إىل  بالنظر  لألزمة  مخرج  عن  تبحث  كانت 

وخيمة حتى على تلك القوى يف عالقة باإلرهاب واالقتصاد والهجرة غير الشرعية.
بعضها  اجتماعاته،  ينّظم  سالمة  كان  تونس،  إىل  صقلية  إىل  روما  إىل  باريس  من 
عسكري  ثقل  من  يمثالنه  بما  والسراج،  حفتر  الرئيسية،  القوة  عناصر  بحضور 
الحوار  جلستْي  يف  وقع  مثلما  عنهما  ممثلين  بحضور  وبعضها  البالد،  يف  وسياسي 
اللتين عقدتا يف تونس وتّقدمتا خطوة ثم 

تأّخرتا خطوتين.
تتحّدث  كانت  المذكورة  الحوارات  كل 
ووحدة  الدولة  مؤسسات  وحدة  عن 
إجراء  وضرورة  التنفيذية  السلطة 
تتقّدم  كانت  أغلبها  لكن  االنتخابات، 
لكن  معينة،  ألسباب  تفشل  أو  ببطء 
اللبناين بقي يقّدم مبادراته  الدبلوماسي 
األمم  أروقة  بين  إفاداتها  حتى  للحل. 

البعثة  دور  يكن  لم  السابقتين،  المرحلتْين  خالل 
مهامها  حول  الكفاية  فيه  بما  واضحا  األممية 
الرئيسية، كانت مجرّد رؤى وتصّورات يجتهد فيها 
كل طرف أحيانا دون إدراك حتى للمشهد، أو دون 

خريطة واضحة لعمله.
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المتحدة كانت يف غالبها بنفس تفاؤيل. كأن الرجل يريد إنهاء مهمته بخطوة ُتحسب 
إليه يف  دعا  الذي  المؤتمر  األخيرة من خالل  المبادرة  كانت  األساس  له، وعلى ذلك 
غدامس من أجل المرور إىل تاريخ ثابت لالنتخابات وبتعهدات من كل األطراف، بعد 

فشل المحاوالت السابقة يف الوصل إىل الهدف.
كد غسان سالمة  يف الـ21 من مارس ومن خالل إفادة لمجلس األمن من طرابلس، أ
خارطة  وضع  بهدف  أبريل،  منتصف  غدامس  مدينة  يف  الليبي  المؤتمر  تنظيم  على 
طريق واضحة لرسم معالم الحل يف البالد. سالمة أشار يف أشهر سابقة خالل فترة 
إليه،  ستفضي  ما  وتنتظر  الخطوة  تؤيّد  الليبي  الشعب  غالبية  أن  إىل  له،  اإلعداد 
وأضاف أن الدعوة ستوجه فيه إىل كل األطراف المعنية داخليا، والتي سُيطلب منه 
لم  الفاعلة  األطراف  والرئاسية.  التشريعية  لالنتخابات  ثابت  تاريخ  تحديد  رسميا 
حفتر  خليفة  الجيش  قائد  إمكانية حضور  إىل  أشاروا  مراقبين  لكن  بالتحديد  يسمها 
ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خاصة بعد تصريحات سالمة بأنه ال غرابة يف 

لقاء الرجلين يف ديب وستكون بينهما لقاءات يف المستقبل.
وحتى  ليبيا،  يف  المحلية  األنظار  كل 
المقبل  أبريل  منتصف  ستكون  خارجها، 
المؤتمر  غدامس.  مدينة  نحو  موجهة 
كبير  رهان  عليه  داخلها  سيعقد  الذي 
انتخابات  عبر  للحل  كبرى  أفاق  فتح  يف 
البالد  تعانيها  التي  السلطة  أزمة  تنهي 
أزمة  تنهي  أن  يمكن  كما  سنوات،  منذ 
وعلى  المدن  بعض  مازالت  أمنية 
انتشار  بسبب  تعانيها  طرابلس  رأسها 
المليشيات. األمال الكبيرة ال تخفي أيضا 
منزلقات  إىل  األمور  ذهاب  من  مخاوف 
خطيرة يف صورة عدم نجاح المؤتمر وهو 
لغة  سئموا  الذين  الليبيون  يتمناه  ال  ما 

السالح واالنقسام.

كان  ليبيا،  في   2017 العام  منتصف  تعيينه  منذ 
الفرقاء  تجميع  فكرة  نحو  حثيثا  سالمة  سعي 
كان  إليه  بالنسبة  الصخيرات  اتفاق  الليبيين. 
بسببه  الخالفات  أن  مدركا  كان  لكنه  مفتاحا، 
االنطالق  هدف  كان  األساس  ذلك  وعلى  عميقة 
مرحلة  تنهي  جّدية  خطوات  نحو  كأرضية  منه 
الخالفات وتفتح صفحة جديدة ال تستثني أحدا من 

الليبيين بمختلف توجهاتهم.
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كاريكاتير

محمد قجوم


