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»مؤتمر برلين: االفتتاحية

نسخة رديئة من »الصخيرات« 
بمخاوف أوروبية عالية

ليبيا،  مصير  لبحث  برلين  مدينة  في  واإلقليمية  الدولية  القوى  اجتمعت  عجل  على 
وانتهى  النزاع.  طرفي  حضور  دون  األدنى  الحد  وفي  الليبي،  الشعب  عن  بعيداً 
المؤتمر، الذي لم تتجاوز مدته السويعات القليلة، ببيان أقرب إلى إعالن النوايا منه 
عليه  علق  الذي  المؤتمر،  األيام.  من  القادم  في  أكلها  تؤتي  أن  يمكن  قرارات،  إلى 
العالم أمااًل عريضة بإيجاد تفاهمات صلبة تطفئي فتيل الحرب في محيط العاصمة 
خرج  أنه  إال  فشل،  وإن  الذي  الصخيرات،  مؤتمر  من  رديئة  نسخة  بدا  طرابلس، 
حينذاك باتفاق سياسي واضح، بل التقى فيه الطرفان وجهًا لوجه وتصافحا، عندما 
كانت هناك بقية من وّد ونقاط مشتركة يمكن البناء عليها لجمع الفرقاء، أما اليوم 

فالهوة أصحبت عميقة جداً، وال يبدو أن تجسيرها ممكن في المدى القريب.

أحمد نظيف
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أنها  اتفاق الصخيرات، غير  المؤتمر، نسخة مطابقة لألصل لما ورد في  وجاءت مقررات 
اتسمت باإلطالق وغياب السقف الزمني، في ظل أزمة ليبية خانقة لم تعد تحتمل اإلطالق 
وال األوقات الضائعة. حيث طالب المشاركون بـ »تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو 

في شؤونها الداخلية وحث كل األطراف الدولية )...( على القيام بالمثل«.
 والطريف أن هؤالء المشاركين اجتمعوا وبحثوا مصائر ليبيا والليبيين دون أي مشاركة 
ليبية. وفي نقطة ثانية التزم المشاركون بـ »احترام حظر األسلحة )المفروض في 1102( 
وتنفيذه تنفيذا تاما«، وفيما كانوا يصغون هذه النقطة كانت الطائرات الليبية بصدد نقل، 
إطار  في  لتركيا،  الموالين  السوريين  المقاتلين  من  المئات  بل  تركيا،  من  فقط  السالح  ال 
»ندعو  الختامي:  البيان  الوفاق. وأردف  ليبيا بذريعة دعم حكومة  أردوغان الحتالل  مشروع 
كل األطراف إلى االمتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع )...( بما في ذلك تمويل 
القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة« لصالح مختلف األطراف في ليبيا.ودعا المشاركون إلى 

تطبيق عقوبات مجلس األمن الدولي بحق أولئك الذي »ينتهكون بدءا من اليوم« الحظر.
اتفاق  البيان، والتي بدت وكأنها مأخوذة بالحرف والفاصلة من  الالفت في  النقطة  لكن 
البيان على نزع سالح الجماعات  الميليشيات، فقد نص  الصخيرات هي مسألة نزع سالح 
المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن ُيتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات 
أن  والطريف  المسار.  هذا  دعم  إلى  المتحدة  األمم  ودعيت  والعسكرية.  األمنية  المدنية، 

المسيطرة  والميليشيوية  السياسية  القوى 
على المنطقة الغربية قد التزمت منذ العام 
شئيًا.  منه  تحقق  لم  لكنها  بذلك،   ،5102
نفوذ  تعاظم  فقد  تمامًا  العكس  على  بل 
وأصبحت  التاريخ  ذلك  منذ  الميليشيات 
الحياة  نواي  جميع  على  سيطرتها  تحكم 
شبكات  وشكلت  طرابلس،  العاصمة  في 
مصالح  واخترقت  مافيوزية،  اقتصادية 

الدولة اإلدارية بشكل غير مسبوق.
السراج  حكومة  أن  تجاوزاً  ولنفترض 
ستلتزم بهذه الدعوة وستذهب في اتجاه 
وستقوم  المسلحة،  المجموعات  تفكيك 

جــــاءت مـــقـــررات الــمــؤتــمــر، نــســخــة مــطــابــقــة لــأصــل لما 

باإلطالق  اتسمت  أنها  غير  الصخيرات،  اتــفــاق  فــي  ورد 

وغــيــاب الــســقــف الــزمــنــي، فــي ظــل أزمـــة ليبية خــانــقــة لم 

تعد تحتمل اإلطالق وال األوقات الضائعة. حيث طالب 

الــمــشــاركــون بـــ »تــجــنــب الــتــدخــل فــي الــنــزاع المسلح في 

ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل األطراف الدولية 

على القيام بالمثل«.
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أفرادها  إدماج  إعادة  نحو  جدية  بخطوات 
في الحياة المدنية أو استيعاب بعضهم في 
للدولة،  والعسكرية  األمنية  المؤسسات 
لكن السؤال الملح الذي يبقى قائمًا، هل 
أصاًل  تستطيع  هل  بل  ذلك،  في  ستنجح 
هذا  في  بسيطة  بخطوة  حتى  تقوم  أن 
سلبيًا،  قطعًا  الجواب  سيكون  االتجاه؟ 
على  الميليشيات  هذه  سيطرة  ألن 
الغربية  المنطقة  ومدن  العاصمة 
بأي  يمكن  ال  واقع،  أمر  قوة  أصبح 
المراسيم  خالل  من  تفكيكها  حال 
والقرارات التي يصدرها فايز السراج 
ن  عدد  يحرسه  الذي  مكتبه،  من 
فحكومة  الميليشيات.  هذه  أفراد 
لدى  رهينة  أصبحت  اليوم  الوفاق 
هؤالء، وفاقدة تمامًا لسلطة اتخاذ 
فقد  ببعيد،  ليس  واألمر  القرار. 
شاهد العالم كيف تم اقتحام بيت 
رئيس الوزراء السابق علي زيدان وجره بمالبس النوم من طرف إحدى الميليشيات المتنفذة 
بسبب قرارات اتخذها الرجل، ظنا منه أنه يمارس صالحياته القانونية، ليكتشف الحقًا أن 

السلطة الحقيقية ليست في يده، بقوة القانون، بل في يد أصحاب البنادق السائبة.
إلى  أوروبيا  سعيا  بدا  فالمؤتمر  األوروبية.  المخاوف  هو  برلين،  مؤتمر  في  الالفت  لكن 
مخاطر  إلى  تتحول  أصبحت  مخاوف  وشرح  الليبي،  المشهد  في  الفاعلة  األطراف  كل  جمع 
حقيقية. مداخلة الرئيس ماكرون، والتي كانت موجهة أساسًا إلى الجانب التركي للتحذير 
من عمليات نقل المرتزقة إلى الساحة الليبية، عبرت في جنب منها على المخاوف األوروبية 
من تركز المقاتلين األجانب في ليبيا، غير بعيد عن السواحل األوروبية الجنوبية، وما يشكله 

ذلك من مخاطر أمنية.
مجلة  نشرهافي  مقالة  في  نفسه  أردوغان  أطلقها  التي  التهديدات  بعد  ذلك  ويأتي   
»بوليتيكو« السبت الماضي، أي يومًا واحد قبل المؤتمر، من أن المنظمات »اإلرهابية« ستجد 
موطئ قدم لها في أوروبا إذا سقطت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من األمم 
والتهديدات  المشاكل  من  جديدة  مجموعة  ستواجه  »أوروبا  أن  أردوغان  المتحدة.وكتب 
الدولة  تنظيم  غرار  على  إرهابية  منظمات  ستجد  الشرعية.  الليبية  الحكومة  سقطت  إذا 
اإلسالمية والقاعدة، اللذان تعّرضا لهزائم عسكرية في سوريا والعراق، أرًضا خصبة للوقوف 
مجدداً على قدميهما«. ويبدو أن األوربيون متخوفون من أن يعيد أردوغان السيناريو نفسه 
الذي قام به في سوريا، من رعاية الجماعات اإلرهابية واستعملها كورقة في »ديبلوماسيته 
التدخل  أعقاب  تنظيم داعش في  انتعاش  إمكانية  التقارير، عن  توارد  اإلبتزازية«. في ظل 
نائب  سيلفا،  بول  وقال  ليبيا.  في  التركي 
األميركية  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس 
بدأت  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  إن 
عناصر  أعداد  في  صغيرة  طفرة  مالحظة 
ليبيا منذ بدأ  الدولة اإلسالمية في  تنظيم 
العاصمة  في  المعركة  الوطني،  الجيش 
ونقل  شهرين.  من  أكثر  قبل  طرابلس 
موقع المونيتور عن سيلفا قوله إن المعركة 
طرابلس  استعادة  أجل  من  حاليا  المتوقفة 
تعطي مساحة للتنفس لإلسالميين وعودة 

تنظيم الدولة اإلسالمية إلى البالد.
أما الخطر الثاني الذي تخشاه أوروبا، هو 
من  الالجئين  من  موجات  تدفق  إمكانية 

الطريف أن القوى السياسية والميليشيوية المسيطرة 

عــلــى المنطقة الــغــربــيــة قــد الــتــزمــت مــنــذ الــعــام 2015، 

بـــذلـــك، لــكــنــهــا لـــم تــحــقــق مــنــه شــئــيــًا. بـــل عــلــى الــعــكــس 

تمامًا فقد تعاظم نفوذ الميليشيات منذ ذلك التاريخ 

وأصــبــحــت تــحــكــم ســيــطــرتــهــا عــلــى جــمــيــع نــــواي الــحــيــاة 

فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وشــكــلــت شــبــكــات اقتصادية 

ــــة بشكل  مــافــيــوزيــة، واخــتــرقــت مــصــالــح الــدولــة اإلداريـ

غير مسبوق.
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الجنوبية،  سواحلها  نحو  الليبية  السواحل 
فانهيار األوضاع تمامًا في المنطقة الغربية 
إلى  األوروبية،  للتقديرات  وفقًا  سيؤدي، 
من  الهجرة  في  الراغبين  من  األالف  خروج 
على  المنتشرة  المهاجرين،  احتجاز  مراكز 
والذين  والزاوية،  طرابلس  في  واسع  نطاق 
نحو  اإلبحار  محاولة  في  أبداً  يتوانوا  لن 
حقيقية  أوروبية  تخوفات  توجد  كما  أوروبا، 
الذين  السوريون،  المرتزقة  يتحول  أن  من 
بدأ أردوغان في شحنهم نحو ليبيا، والذين 
نحو  صحافية  لتقديرات  وفقًا  عددهم  بلغ 
إلى مشاريع  يتحولوا  أن  أالف مقاتل،  الثالثة 
مواطن  عن  وباحثين  أيضًا  هم  مهاجرين 

لجوء في الدول األوروبية.
قصارى القول، ال يبدو أن مصير مقررات 
مصير  من  أفضل  سيكون  برلين  مؤتمر 
باكراً.  انهار  الذي  الصخيرات،  اتفاق 
لم   ،1102 منذ  ليبيا  حول  الدولي  فالصرع 
يترك مجااًل ألي حل سلمي، وأصبحت مسألة 
كلفة  األقل  الحل  السريع،  العسكري  الحسم 
في الوقت الراهن، بعد أكثر من تسع سنوات 
أن  والمؤسف  الدولة.  وغياب  الفوضى  من 
الدول نفسها التي اجتمعت في 1102 إلقرار 
حّل  محاوالت  كل  ورفضت  ليبيا  على  الحرب 
مد  اليوم  منها  جزء  يحاول  سلميًا،  األزمة 
حبل النجاة للميليشيات، وفرض التفاهمات، 

تعلم هي قبل غيرها أنها لن تجدي نفعًا.

ــو الــــمــــخــــاوف األوروبـــــيـــــة.  ــيـــن، هــ ــرلـ الــــالفــــت فــــي مـــؤتـــمـــر بـ

فــالــمــؤتــمــر بــــدا ســعــيــا أوروبــــيــــا إلــــى جــمــع كـــل األطـــــراف 

الــفــاعــلــة فــي المشهد الــلــيــبــي، وشـــرح مــخــاوف أصبحت 

تتحول إلى مخاطر حقيقية. مداخلة الرئيس ماكرون، 

والتي كانت موجهة أساسًا إلى الجانب التركي للتحذير 

الليبية، عبرت  من عمليات نقل المرتزقة إلى الساحة 

ــــن تـــركـــز  ــــي جـــنـــب مـــنـــهـــا عـــلـــى الــــمــــخــــاوف األوروبـــــــيـــــــة مـ فـ

السواحل  عن  بعيد  غير  ليبيا،  في  األجــانــب  المقاتلين 

األوروبية الجنوبية، وما يشكله ذلك من مخاطر أمنية.

الــتــي اجتمعت فــي 2011  الـــدول نفسها  والــمــؤســف أن 

إلقــــرار الــحــرب عــلــى ليبيا ورفــضــت كــل مـــحـــاوالت حــّل 

األزمــة سلميًا، يحاول جــزء منها اليوم مد حبل النجاة 

للميليشيات، وفرض التفاهمات، تعلم هي قبل غيرها 

أنها لن تجدي نفعًا.
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مؤتمر برلين.. فاصلة أخرى 
في ملف األزمة الليبية

تخوم  على  القتال  وتيرة  تصاعدت  حيث  التعقيد  بالغة  ظروف  وقع  على  أشهر  منذ  ليبيا  تعيش 
الداخلية سياسيًا وعسكريا.  النزاع  أطراف  بين  الخالفات  فيه  تتواصل  الليبية في وقت  العاصمة 
حل  اليجاد  الدولية  المحاوالت  تتواصل  الكبيرة،  والتوترات  المشحونة  األجواء  هذه  ظل  وفي 
الصراع  أزمة  ينهي  سياسي 
ويصل  دولة  في  القائم 
توافق  تحقيق  الى  بالبالد 
شامل من شأنه انهاء سنوات 

من الحروب والفوضى.

عبدالباسط غبارة
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 محاولة جديدة الحتواء الصراع 
في  األوضاع  تفاقم  ومنع  الليبي 
متالحقة  أزمات  من  يعاني  بلد 
التدخل  جراء   1102 العام  منذ 
اسقاط  في  تسبب  الذي  الغربي 
واالستقرار  األمن  واغتيال  النظام 
في البالد ما فتح الباب أما التنظيمات 
التي  المسلحة  والمليشيات  االرهابية 
ناهيك  الليبيين  بأمن  فسادا  عاثت 
وراء  المنقادة  الخارجية  التدخالت  عن 
وتحولت  الغني  البلد  ثروات  في  أطماع 
النفوذ  على  صراع  ساحة  الى  ليبيا 

االقليمي.
جديد  مؤتمر  حملها  المحاولة  هذه   
اسضافته العاصمة األلمانية برلين بدأت 
الماضي، حين أكدت  أطواره في سبتمبر 
نية  ميركل«،  »أنغيال  األلمانية  المستشارة 
ليبيا،  حول  دولي  مؤتمر  استضافة  بالدها 
موعده  حول  التساؤالت  حينها  وتصاعدت 

من  قدر  أكبر  توفير  ألمانيا  عزم  عن  حديث  وسط  فيه  المشاركة  واألطراف  وأجنداته 
شروط النجاح عبر مشاورات غير معلنة للتوصل إلى  توافق دولي. 

أعقبت  التي  األشهر  طيلة  للمؤتمر  التحضيرات  وتواصلت  انتظارها  طال  تساؤالت 
تقدم  مع  خاصة  متتالية  أحداثا  خاللها  الليبية  األوضاع  شهدت  والتي  ميركل،  اعالن 
الوفاق  حكومة  سارعت  فيما  الليبية،  العاصمة  في  معاركه  في  الليبي  الوطني  الجيش 
عسكري  تدخل  الى  اثرهما  على  دعت  تركيا،  مع  وامني  بحري  تفاهم  مذكرتي  لتوقيع 

تركي مباشر في ليبيا وهو ما وافق عليه البرلمان التركي عقب ذلك. 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  يطلقها  التي  التهديدات  وتيرة  وتصاعدت 
نقل  عمليات  مع  ذلك  وتزامن  ليبيا،  الى  تركية  قوات  بارسال  حكومته  في  والمسؤولين 
المسلحة،  المليشيات  الليبية لدعم  العاصمة  الى  الموالين ألنقرة من سوريا  للمرتزقة 

وهو ما اثار مخاوف كبيرة من تأجيج الصراع الليبي وتاثيراته على المنطقة ككل. 

** سرت ورقة الجيش الجديدة..
الجيش  نجح  فقد  الوفاق،  لحكومة  تركيا  تقدمه  الذي  الكبير  الدعم  من  وبالرغم   
خالل  من  تمكن  حيث  ميدانية،  نجاحات  وتحقيق  العسكري  تقدمه  مواصلة  في  الليبي 
عملية مفاجئة من السيطرة على مدينة سرت التي تعتبر من أهم مناطق تمركز القوات 
أنها  الليبي ال ينظر على  الوفاق. وتحمل سرت أهمية كبيرة فالجيش  الموالية لحكومة 
معقل لإلرهابيين فحسب، بل ألهميتها االقتصادية أيًضا؛ حيث تطل المدينة على البحر 
المتوسط شماال، من ثم تسمح السيطرة عليها بتضييق الخناق على اإلرهابيين وتغلق 
أمامهم أهم أبواب ومنافذ التمويل والدعم، يضاف إلى ذلك قربها الجغرافي من الهالل 

من  الليبي  الجيش  يقلق  ما  وهو  النفطي، 
منطلقًة  مرتدة  هجمات  تنفيذ  احتمالية 

من المدينة على الهالل. 
تم  أنه  يبدو  -التي  سرت  تحرير  عملية 
الماضي،  يونيو/حزيران  منذ  لها  اإلعداد 
الليبية  الخاصة  القوات  تكليف  تم  حيث 
النفطي  الهالل  منطقة  على  بالسيطرة 
القريبة من سرت وتأمينها- استمرت نحو 
باسم  المتحدث  أعلنه  ما  وفق  ساعات   3
المسماري.  أحمد  اللواء  الليبي  الجيش 

تصاعدت وتيرة التهديدات التي يطلقها الرئيس التركي 

بارسال  حكومته  فــي  والمسؤولين  أردوغــــان  طيب  رجــب 

قـــــوات تــركــيــة الــــى لــيــبــيــا، وتــــزامــــن ذلــــك مـــع عــمــلــيــات نقل 

للمرتزقة الموالين ألنقرة من سوريا الى العاصمة الليبية 

لدعم المليشيات المسلحة، وهو ما اثار مخاوف كبيرة من 

تأجيج الصراع الليبي وتاثيراته على المنطقة ككل.
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والقت العملية ترحيبا كبيرا بين الليبيين لتطهيرها من المليشيات المسلحة والعناصر 
االرهابية. 

الموالية  للوات  األساسي  المعقل  مصراتة  مدينة  باتت  سرت  على  سيطرته  وبعد   
بهدف  المدينة  نحو  تقدمه  عن  أعلن  الذي  الليبي  الجيش  مرمى  في  الوفاق  لحكومة 
الوطني  بالجيش  المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  المحجوب،  خالد  العميد  وقال  تحريرها. 
الليبي، إن قوات الجيش تتقدم نحو مصراتة، بعد سيطرتها على مدينة سرت. وأضاف 
المحجوب في تصريحات تلفزيونية، أن قوات الجيش »لديها إصرار كبير على استمرار 

القتال، حتى تحقيق النصر«. 
الوفاق  حكومة  ميليشيات  مواقع  على  غاراته  من  الليبي،  الجو  سالح  كثف  ذلك  وعقب 
المدينة بعد سيطرتها  باتجاه  الوحدات األرضية  جنوب مدينة مصراتة، فيما تقدمت 
على بلدتي الوشكة والهيشة 001 كم عن مصراتة. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الكتيبة 
على  الموجودة  المسلحة  للقوات  وانضمامها  الوفاق  قوات  عن  انشقاقها  مشاة،   406
بمدينة  الوفاق  مسلحي  قيادات  قبل  من  بالخيانة  اتهامها  بعد  مصراتة  مدينة  تخوم 

مصراتة. 
الحمقى  إلى  وأهلها  المدينة  مصير  تسليم  عدم  على  مصراتة  أهالي  الكتيبة  وحثت 
إلى  القبلية، مشيرًة  العصبية  الشخصية تحت ستار  لتحقيق مصالحهم  الذين يسعون 
خسارة  المدن  أكثر  من  مصراتة  أن 
بسبب  والعالقات  والتجارة  األرواح  في 
المدينة  لطاقات  العمالء  هؤالء  استخدام 
في تحقيق أهدافهم الوضيعة تحت الستار 
أن  ألحد  يريدون  ال  أنهم  بحجه  القبلي 
وهم  مصراتة  أهل  غير  من  البالد  يحكم 
لموت بطءي  المدينة  يقودون  الحقيقة  في 

يومًا بعد يوم. وفق البيان. 

** خسائر الوفاق السياسية.. 
العسكرية،  خسائرها  مع  وبالتزامن 
واجهت حكومة الوفاق خسائر على الجبهة 
باألعمال  القائم  أعلن  حيث  السياسية، 

عــمــلــيــة تــحــريــر ســــرت -الـــتـــي يــبــدو أنــــه تـــم اإلعــــــداد لها 

تــم تكليف القوات  الــمــاضــي، حيث  يــونــيــو/حــزيــران  منذ 

ــلـــى مــنــطــقــة الـــهـــالل  الــــخــــاصــــة الـــلـــيـــبـــيـــة بـــالـــســـيـــطـــرة عـ

 3 نحو  استمرت  وتأمينها-  ســرت  من  القريبة  النفطي 

الليبي  المتحدث باسم الجيش  ما أعلنه  ساعات وفق 

الــمــســمــاري. والقـــت العملية ترحيبا كبيرا  الــلــواء أحــمــد 

بــيــن الــلــيــبــيــيــن لــتــطــهــيــرهــا مـــن الــمــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة 

والعناصر االرهابية.
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جمهورية  في  ليبيا  سفارة  لدى 
في  بركة،  صبري  كوناكري  غينيا 
الــ 7 من يناير، انشقاقه عن منصبه 
وانحياز  الوفاق،  لحكومة  التابع 
سفارته إلى الحكومة الليبية المنبثقة 
مع  بالتزامن  الليبي،  البرلمان  عن 
بؤرة  كانت  التي  سرت،  مدينة  تحرير 
الوطن،  من  ومخطوفة  للدواعش 

بحسب قوله. 
االصوات  تعالت  أخرى،  جهة  من 
المنادية بسحب الشرعية الدولية منها 
التركي  للغزو  استجالبها  بعد  خاصة 
أمام  الباب  وفتحها  الليبية  لألراضي 
لدعم  أنقرة  تنقلهم  الذين  المرتزقة 
النواب  مجلس  وصوت  الوفاق.  قوات 

فيما  السراج.  بحكومة  االعتراف  بسحب  األمن  مجلس  مطالبة  على  باإلجماع  الليبي 
خرجت مظاهرات منددة بحكومة السراج فى عدد من المدن الليبية وأكد المتظاهرون 
تمسكهم بمجلس النواب كممثل شرعى وحيد لهم، ودعمهم للقوات المسلحة الليبية 
ضد الغزو التركي الذي يسعى لتثبيت أقدام حلفائه من جماعة »االخوان« في السلطة 

الستمرار نهب ثروات ليبيا. 
عقب ذلك، دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، 
اعتبارا  النار  وإعالن وقف إلطالق  فورا  القتالية  األعمال  الليبية إلنهاء كل  األطراف  جميع 
من منتصف ليل األحد الموافق للـ21 من يناير الجاري. وطلبت تركيا السبت 11 يناير 
باحترام دعوة  المشير خليفة حفتر  الليبي  للجيش  العام  القائد  إقناع  0202 من روسيا 
لوقف إطالق النار في ليبيا. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خالل مؤتمر 
صحافي في أنقرة »ننتظر من أصدقائنا الروس أن يتمكنوا من إقناع حفتر« بوقف إطالق 
مع  ليبيا  في  حلفائه  النقاذ  أردوغان  من  جديدة  محاولة  الكثيرون  اعتبره  ما  وهو  النار. 

اقتراب سقوط آخر معاقلهم. 
ومع سريان اتفاق وقف اطالق النار في طرابلس، دعت موسكو طرفي النزاع الليبي إلى 
اجتماع للتفاوض حول تثبيت االتفاق. وتمت المفاوضات في الخارجية الروسية دون أي 
لقاء مباشر بين األطراف الليبية. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المستشار اإلعالمي 
لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي قوله إن االجتماع هو مع كل طرف على حدى، أي 
أن األطراف الليبية غير موجودة مع بعضها... المستشار والمشير مجتمعين مع الروس 

فقط، األتراك والروس مع مشري والسراج. 
تسفرعلى  لم  موسكو  مشاورات  لكن 
الجيش  قائد  غادر  حيث  تذكر  نتائج  أي 
العاصمة  حفتر،  خليفة  الليبي  الوطني 
اتفاق  على  التوقيع  دون  موسكو  الروسية 
وقال  الوفاق.  حكومة  مع  النار  إطالق  وقف 
الجيش  قيادة  من  مقرب  عسكري  مصدر 
الوطني الليبي، لوكالة سبوتنيك إن حفتر 
وضع  يتم  لم  ما  االتفاق  على  يوقع  »لن 
المليشيات«،  وحل  إلنهاء  زمني  جدول 
على  الخالف  نقطة  »هذه  أن  إلى  مشيرا 
أن  المصدر  وكشف  توقيعه«.  عدم 
»الوفد المرافق للسراج ال يريد زمن لحل 
المليشيات يريدها نقطة معلقة باالتفاق«. 
التدخل  شكل  المليشيات  على  وعالوة 
الليبي،  االتفاق  توقيع  أمام  عائقا  التركي 

حيث  تــذكــر  نتائج  أي  تسفرعلن  لــم  موسكو  مــشــاورات 

غــــــادر قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي خــلــيــفــة حــفــتــر، 

الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو دون الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 

ــــال مــصــدر  وقــــف إطـــــالق الـــنـــار مـــع حــكــومــة الــــوفــــاق. وقـ

عــســكــري مـــقـــرب مـــن قـــيـــادة الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 

لوكالة سبوتنيك إن حفتر »لن يوقع على االتفاق ما لم 

يتم وضع جدول زمني إلنهاء وحل المليشيات«، مشيرا 

إلى أن »هذه نقطة الخالف على عدم توقيعه«. وكشف 

المصدر أن »الوفد المرافق للسراج ال يريد زمن لحل 

المليشيات يريدها نقطة معلقة باالتفاق«.
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حيث ذكرت مصادر لقناة »العربية« و«الحدث« أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يرفض 
البالد.  في  النار  إطالق  وقف  على  اإلشراف  في  تركية  مشاركة  أو  وساطات  أو  تدخل  أي 
التركية من ليبيا لم يكن موجودا في الهدنة،  القوات  وأضافت المصادر أن بند سحب 
مشيرة إلى أن حفتر يتحفظ على عدم تجميد االتفاقية بين »الوفاق« وتركيا. وأوضحت 

أن حفتر اشترط عدم توقيع »الوفاق« على اتفاقيات من دون الرجوع للجيش. 
وأربك موقف قائد الجيش الليبي تركيا التي سارع رئيسها أردوغان الى اطالق العنان 
الجيش  واصل  حال  في  الليبي  الشان  في  التدخل  بمزيد  متوعد  لتهديداته  مجددا 
مساعيه للسيطرة لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المليشيات. وقال أردوغان خالل 
اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لن نتوقف عن »إعطاء الدرس« الالزم 
ما  على  متفرجين  نبقى  أن  يمكن  »ال  مضيفا  ليبيا«  في  هجماته  واصل  حال  »في  لحفتر 

يجري في ليبيا، ولن ندير ظهرنا إلخوتنا هناك« حسب تعبيره. 
وبالرغم من فشل مشاورات موسكو فانها مثلت تمهيدا مناسبا لمؤتمر برلين حيث 
الرئيس  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خالل  ميركل،  أنجيال  األلمانية  المستشارة  رحبت 
الروسي، بالجهود الروسية التركية، مشيرة 
الى أن برلين ستستضيف قمة للسالم في 
الخصوص:«سنرسل  بهذا  وقالت  ليبيا، 
قريبا دعوات لمؤتمر في برلين«. فيما قال 
لعقد  حان  قد  الوقت  إن  بوتين  الرئيس 

محادثات السالم بشأن ليبيا في برلين. 
حيث  تتأخر  لم  برلين  مؤتمر  دعوات 
ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  اعلنت 
في41 يناير 0202 رسميًا عن قائمة تضم 
تقرر  الذي  المؤتمر  لحضور  دولة   11
الدعوات  ووجهت  يناير.   91 في  عقده 
بشكل رسمي على مستوى رؤوساء الدول 
وبريطانيا  أميركا  من:  لـكل  والحكومات، 
واإلمارات  وروسيا  والصين  وفرنسا 

بــالــتــزامــن مـــع خــســائــرهــا الــعــســكــريــة، واجـــهـــت حكومة 

الـــوفـــاق خــســائــر عــلــى الــجــبــهــة الــســيــاســيــة، حــيــث أعلن 

غينيا  جمهورية  في  ليبيا  سفارة  لــدى  باألعمال  القائم 

كوناكري صبري بركة، في الـ 7 من يناير، انشقاقه عن 

منصبه الــتــابــع لحكومة الـــوفـــاق، وانــحــيــاز ســفــارتــه إلــى 

الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، بالتزامن 

ــؤرة لــلــدواعــش  ــ ــــرت، الـــتـــي كـــانـــت بـ مـــع تــحــريــر مــديــنــة سـ

ومخطوفة من الوطن، بحسب قوله.
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وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا * حسب ما أوردته وكالة االنباء األلمانية. كما 
شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي األمم المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد 
الوطني  للجيش  العام  القائد  إلى  ليبيًا  الدعوة  ووجهت  العربية.  والجامعة  األفريقي 

المشير خليفة حفتر ورئيس رئاسي الوفاق فائز السراج. 
 ورفضت تونس حضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا وأرجعت هذا القرار »إلى ورود الدعوة 
بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ 
شهر أيلول/سبتمبر الماضي«. ، فيما عبر المغرب عن استغرابه إلقصائه من المؤتمر. 
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، السبت، إن »المملكة المغربية ال تفهم المعايير 

وال دوافع اختيار البلدان المشاركة في هذا االجتماع«. 
وبالتزامن مع هذه االنتقادات لمؤتمر برلين تواصلت تعقيدات المشهد الليبي عشية 
وضع اللمسات األخيرة للمؤتمر، حيث أغلق محتجون ينتمون لقبائل شرق وجنوب ليبيا 
أكبر مرافئ تصدير النفط في شرق البالد، احتجاجًا على استخدام حكومة الوفاق عوائد 
النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين إلى البالد، وللمطالبة بإنهاء الوجود التركي 

في البالد. 
وأعلن شيخ قبيلة الزوية العمدة السنوسي الحليق الزوي »انطالق حراك إغالق الحقول 

»الحراك  أن  مؤكدا  النفطية«،  والمواني 
اإلرهاب  تمويل  منابع  لتجفيف  يهدف 
بإعادة  للمطالبة  وكذلك  النفط  بعوائد 
مؤسسة النفط لمقرها في بنغازي«. واتهم 
باستخدام  الوفاق  حكومة  القبيلة  شيخ 
إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب 

ومرتزقة. 
وسارعت »المؤسسة الوطنية للنفط« في 
القاهرة«،  »القوة  حالة  عن  لالعالن  ليبيا، 
صفحتها  عبر  بيان  في  المؤسسة  وقالت 
في »فيسبوك« إن إعالن حالة القّوة القاهرة 
قبل  من  النفط  صادرات  »إيقاف  بعد  جاء 
وراس  البريقة  موانئ  من  العامة  القيادة 

بـ«الكف«  برلين  مؤتمر  خالل  الفرنسي  الرئيس  طالب 

عــــن إرســــــــال مــقــاتــلــيــن ســـوريـــيـــن مـــوالـــيـــن لـــتـــركـــيـــا إلـــى 

طــرابــلــس. وقــــال »يــجــب أن أقــــول لــكــم إن مـــا يقلقني 

بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة 

طـــرابـــلـــس، يــجــب أن يــتــوقــف ذلـــــك«. وأضـــــاف الــرئــيــس 

الــفــرنــســي »مـــن يــعــتــقــدون أنــهــم يــحــقــقــون مــكــاســب من 

ذلــك ال يــدركــون الــمــجــازفــات الــتــي يــعــرضــون أنفسهم 

ونحن جميعا لها«.
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والسدرة«،  والزويتينة  والحريقة  النوف 
ستؤدي  الحالة  هذه  أن  إلى  مشيرًة 
إلى خسائر في اإلنتاج تصل إلى 008 
عن  سيسفر  ما  يوميًا،  برميل  ألف 
خسائر مالية بقيمة 55 مليون دوالر 

يوميًا. 
وفي المقابل، أعلن الحراك المدني 
للتحرك  تأييده  الزنتان  بمدينة 
واالجتماعي  المدني  الشعبي 
النفط  وتصدير  ضخ  إليقاف 
بـ«عبث  وصفه  بما  منّدداً  والغاز، 
وحكومته«  الرئاسي  المجلس 
الدستورية«  بـ«غير  وصفها  التي 
بمقدرات وثروات ليبيا النفطية. 
الذي  »التمويل  الحراك  وأدان 
المسلحة  الميليشيات  تتلقاه 
من  والمال  والذخيرة  بالسالح 
والوحيد  القومي  ليبيا  دخل 

النفط، بتصريح ودعم من المصرف المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس«. 
من جانبه، رحّب مجلس مشايخ ترهونة، في بيان له، بغلق الحقول النفطية »إلى حين 
البالد«،  ليبيا وتأمين كامل  التركي والقضاء على مثلث الشر والفساد في  التدخل  إنهاء 
داعيًا كافة القبائل الليبية إلى »االلتحام بالقبائل العربية في الشرق والوقوف معهم صفًا 

واحدا لحماية مقدرات ليبيا من حكومة الميليشيات وعبثها«. 
وياتي ذلك مع تواصل التحركات التركية لتدعيم وجودها في ليبيا حيث نشر ناشطون 
تركية،  جوي  دفاع  أنظمة  إنها  قالوا  لما  صوراً  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ليبيون 
وصلت إلى مناطق سيطرة الميليشيات االموالية لحكومة الوفاق، وذلك قبل يوٍم واحد 
من عقد مؤتمر برلين. وأشار الناشطون في تعليقاتهم على الصور، إلى أن نشر األسلحة 
التركية، يعكس الدور؛ الذي تلعبه تركيا في تأزيم االوضاع، خاصًة بعد أن انتقلت من 
والتدخل  العلني،  الدعم  مرحلة  إلى  الوفاق،  لحكومة  السري  العسكري  الدعم  مرحلة 

العسكري المباشر. 
مؤتمر  خالل  أكد  المسماري،  أحمد  اللواء  الليبي  الجيش  باسم  المتحدث  وكان 
إن  سابق  وقت  في  استثنائي  صحفي 
مستمرتان  وتركيا  طرابلس  ميليشيات 
التركية  القوات  وقامت  الهدنة  خرق  في 
أميركية  جوي  دفاع  منظومة  بتركيب 
في مطار معيتيقة، وقامت بإنزال أسلحة 
مصراتة،  ميناء  في  موجهة  ومدافع 
إلى  السوريين  المرتزقة  جلب  وتواصل 

طرابلس. 
المرتزقة  نقل  عمليات  تواصلت  كما 
الموالين ألنقرة من سوريا الى ليبيا لدعم 
وأكد  طرابلس.  في  المسلحة  المليشيات 
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير 
رامي عبد الرحمن في تصريح خص بوابة 
تركيا  أن  منه،  بنسخة  اإلخبارية  إفريقيا 
طلبت 0006 مرتزق للذهاب لليبيا مؤكدا 
مرتزقة  من  مقاتل   0042 نحو  وصول 
إلى  باإلضافة  طرابلس  إلى  أردوغان 
مقتل  مؤكدا  لالنتقال  يستعدون   0071

تسود ليبيا حالة من الغضب بعد االتفاق المبرم بين 

حكومة الوفاق وتركيا والذي يسمح ألنقرة ببناء قواعد 

ــنــــدات أردوغــــــان  عــســكــريــة وجـــلـــب الـــجـــنـــود خـــدمـــة ألجــ

ــمــــدن الــلــيــبــيــة مـــظـــاهـــرات  ــهــــدت الــ االســـتـــعـــمـــاريـــة. وشــ

حــاشــدة ضــد الــغــزو الــتــركــي وتــصــاعــدت الـــدعـــوات الــى 

ضــرورة توحيد الصف الليبي في مواجهة هذا الخطر 

الـــــذي يــتــهــدد لــيــبــيــا والــمــنــطــقــة كـــكـــل. ويـــــرى مــتــابــعــون 

للشأن الليبي أن أالعيب أردوغان وخططه لمد نفوذه 

ــــود حــلــفــائــه في  فـــي لــيــبــيــا ســتــتــواصــل اذا تـــواصـــل وجـ

طرابلس. ويشير هؤالء الى أن انهاء سطوة مليشيات 

»االخــوان« يمثل السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام 

أحالم الرئيس التركي.
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و42 قتلوا في معارك طرابلس. 

مؤتمر برلين: الفاصلة الجديدة 
في الملف الليبي

انطلق  التطورات  هذه  وقع  وعلى 
طرفي  غياب  وسط  برلين  مؤتمر 
القائد  الرئيسيين  الليبي  النزاع 
المشير  الليبي  الوطني  للجيش  العام 
خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي 
يكونا  لم  السراج،  فائز  الوفاق  لحكومة 
جزءا من فعاليات مؤتمر برلين. وقالت 
ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة 
»هناك الكثير من الخالفات بين الطرفين 
وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما 
إعالمهما  يتم  لكي  برلين  في  كانا 

بالمحادثات«. 
رؤساء  بين  الثنائية  اللقاءات  وتعددت 
توجت  والتي  المؤتمر  هامش  على  الدول 

ليبيا  برلين حول  المشاركون في مؤتمر  ما تالها إصدار  بجلسة عامة مسائية سرعان 
المشاركة في  الدولية  الوفود  رؤساء  اليها  التي خلص  النقاط  أبرز  بيانا ختاميا تضمن 

المؤتمر من أجل إنجاح تسوية لألزمة الليبية الشائكة. ومن أهم هذه النقاط:
 - وقف التدخالت الخارجية: التزم المشاركون بـ«احترام حظر األسلحة )المفروض في 
1102( وتنفيذه تنفيذا تاما«. ودعوة »كل األطراف إلى االمتناع عن كل عمل من شأنه أن 
يفاقم النزاع )*( بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة« لصالح مختلف 
األطراف في ليبيا. ودعا المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس األمن الدولي بحق أولئك 

الذي »ينتهكون بدءا من اليوم« الحظر. 
- وقف إطالق النار:دعا المشاركون »كل األطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل 
وقف األعمال العدائية بصورة دائمة، خفض التصعيد ووقف إطالق النار بصورة ثابتة«. 
ويجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز لألسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات 
بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر 

أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي. 
من  كل  على  مالئمة  عقوبات  »فرض  إلى  الدولي  األمن  مجلس  المشاركون  ودعا 
عسكرية«  »لجنة  بتشكيل  المشاركون  رّحب  كما  النار«.  إطالق  وقف  ترتيبات  ينتهكون 
آليات  ميدانيا  تحدد  أن  عاتقها  على  يقع  جانب،  كل  عن  خمسة  ضباط،   01 من  مؤلفة 

تنفيذ وقف إطالق النار«. 
- حل الميليشيات: ينص البيان التامي على نزع سالح الجماعات المسلحة والميليشيات 
في ليبيا وتفكيكها، على أن يتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، األمنية 

والعسكرية. ودعيت األمم المتحدة إلى دعم هذا المسار. 
- إعادة إطالق مسار المصالحة:دعا المؤتمر »كل األطراف الليبية إلى استئناف المسار 

السياسي الشامل« الذي ترعاه بعثة األمم 
ليبية- مصالحة  تحقيق  بغية  المتحدة 
ليبية. وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية-ليبية 
جنيف،  في  الثاني/يناير  كانون  نهاية  في 
من أجل تشكيل حكومة موحدة، مهمتها 

التحضير النتخابات تشريعية ورئاسية. 
حّث  والمهاجرين:  اإلنسان  حقوق   -
على  الليبية  األطراف  »كل  المشاركون 
وحقوق  الدولي  اإلنساني  القانون  احترام 
اإلنسان بشكل كامل«. كما دعوا إلى »وضع 

ــقـــاءات الــثــنــائــيــة بــيــن رؤســــــاء الــــــدول على  ــلـ ــعـــددت الـ تـ

هــامــش الــمــؤتــمــر والـــتـــي تــوجــت بــجــلــســة عــامــة مسائية 

ســرعــان مــا تالها إصـــدار المشاركون فــي مؤتمر برلين 

حول ليبيا بيانا ختاميا تضمن أبرز النقاط التي خلص 

اليها رؤساء الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر من 

أجل إنجاح تسوية لأزمة الليبية الشائكة.
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بـ«الكف«  برلين  مؤتمر  خالل  الفرنسي  الرئيس  طالب 

عــــن إرســــــــال مــقــاتــلــيــن ســـوريـــيـــن مـــوالـــيـــن لـــتـــركـــيـــا إلـــى 

طــرابــلــس. وقــــال »يــجــب أن أقــــول لــكــم إن مـــا يقلقني 

بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة 

طـــرابـــلـــس، يــجــب أن يــتــوقــف ذلـــــك«. وأضـــــاف الــرئــيــس 

الــفــرنــســي »مـــن يــعــتــقــدون أنــهــم يــحــقــقــون مــكــاســب من 

ذلــك ال يــدركــون الــمــجــازفــات الــتــي يــعــرضــون أنفسهم 

ونحن جميعا لها«. 

المهاجرين  احتجاز  مراكز  إغالق  تدريجيا  يتم  وأن  التعسفي  االعتقال  لممارسات  حد 
وطالبي اللجوء«. 

بخاصة  الليبية،  المؤسسات  توحيد  أهمية  إلى  المشاركون  أشار  ونفط:  اقتصاد   -
أمن  ضمان  إلى  األطراف  كل  ودعوا  للنفط.  الوطنية  والمؤسسة  المركزي  المصرف 
غير  بصورة  الطاقة  موارد  الستغالل  محاولة  كل  »رفض  إلى  ولفتوا  النفطية،  المنشآت 

مشروعة«. 
وُينظر إلى الصراع في ليبيا على أنه مفتاح ألمن االتحاد األوروبي، وهو ما بدا واضحا 
في تصريحات المسؤولين التي أعربت عن مخاوفها من األوضاع االمنية في ليبيا خاصة 
في ظل التدخل التركي. وطالب الرئيس الفرنسي خالل مؤتمر برلين بـ«الكف« عن إرسال 
يقلقني  ما  إن  لكم  أقول  أن  »يجب  وقال  إلى طرابلس.  لتركيا  موالين  مقاتلين سوريين 
بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك«. 
يدركون  ال  ذلك  من  مكاسب  يحققون  أنهم  يعتقدون  »من  الفرنسي  الرئيس  وأضاف 

المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعا لها«. 

مواقف دولية.. وأطماع..
األميركي  الخارجية  وزير  أعرب  وبدوره 
قوات  وجود  حيال  قلقه  عن  بومبيو  مايك 
مولود  مع  اجتماع  خالل  ليبيا،  في  أجنبية 
التركي.  الخارجية  وزير  أوغلو  جاويش 
المتحدثة باسم  أورتاجوس  وقالت مورغان 
الخارجية األميركية بعدما التقى بومبيو مع 
جاويش أوغلو في برلين على هامش مؤتمر 
بشأن ليبيا إن »وزير الخارجية عبر عن قلقه 

من تورط عسكري أجنبي في الصراع«. 
األوروبي  االتحاد  تعهد  المؤتمر،  وقبل 
أي  لتنفيذ  ضروري  هو  ما  بكل  بالقيام 
طاولة  على  إليها  التوصل  تم  اتفاقات 
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إطالق  بوقف  يتعلق  فيما  خاصة  المفاوضات، 
األمم  من  المفروض  األسلحة  وحظر  النار 
إرسال  ذلك  يشمل  وقد  ليبيا.  على  المتحدة 
مهمة تحت علم االتحاد األوروبي إلى ليبيا، وفًقا 
الخارجية  للشؤون  السامي  الممثل  ذكره  لما 
باالتحاد األوروبي، جوزيب بوريل. وأبدت اليونان 
قالت  بينما  قوات،  إلرسال  استعدادهما  وإيطاليا 

ألمانيا إنها ستفكر في المشاركة. 
ويرى كثيرون أن المؤتمر الذي غاب عنه أطراف 
الصراع الليبي لم يكن مهتما بإنهاء معاناة الشعب 
الليبي بقدر ما كان مهتما بمخاوف الدول األوروبية 
التدخل  بعد  خاصة  ليبيا  في  األوضاع  تأزم  من 
»داعش«  تنظيم  احياء  بإعادة  ينذر  الذي  التركي 
على مقربة من السواحل األوروبية التي تخشى أيضا 
تدفق موجات جديدة من المهاجرين على أراضيها. 

ولم يتوانى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
ابتزاز المجتمع الدولي بين القبول بنفوذ بالده في ليبيا 

في  وجه  حين  اإلرهابية،  العمليات  من  موجة  انتظار  أو 
مقال له في صحيفة بوليتيكو األوروبية، نشرته السبت، تهديدا واضحا لألوروبيين، قائال 
العجوز  القارة  فإن  التي يدعمها في طرابلس،  السراج  فائز  إنه في حال سقوط حكومة 
ستواجه مشكالت ضخمة مثل الهجرة واإلرهاب. وأضاف »ستجد منظمات إرهابية على 
سوريا  في  عسكرية  لهزائم  تعّرضا  اللذان  والقاعدة،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  غرار 

والعراق، أرًضا خصبة للوقوف مجدداً على قدميهما«. 
وتسود ليبيا حالة من الغضب بعد االتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا والذي 
يسمح ألنقرة ببناء قواعد عسكرية وجلب الجنود خدمة ألجندات أردوغان االستعمارية. 
وشهدت المدن الليبية مظاهرات حاشدة ضد الغزو التركي وتصاعدت الدعوات الى 
ضرورة توحيد الصف الليبي في مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد ليبيا والمنطقة ككل. 
ويرى متابعون للشأن الليبي أن أالعيب أردوغان وخططه لمد نفوذه في ليبيا ستتواصل 
مليشيات  سطوة  انهاء  أن  الى  هؤالء  ويشير  طرابلس.  في  حلفائه  وجود  تواصل  اذا 

»االخوان« يمثل السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام أحالم الرئيس التركي. 
الليبية طرابلس اشتباكات  العاصمة  أبريل/نيسان 9102، تشهد  الرابع من  ومنذ 

الليبي  الوطني  الجيش  قوات  بين  عنيفة 
بعد  الوفاق  لحكومة  الموالية  والقوات 
اطالق األول عملية عسكرية النهاء سطوة 
المليشيات المسلحة في المدينة. ويؤكد 
أن  الليبي  للشأن  المتابعين  من  العديد 
بقية  عن  كثيرا  يختلف  ال  برلين  مؤتمر 
األزمة  انهاء  في  فشلت  التي  المؤتمرات 
استمرار  أن  الى  هؤالء  ويشير  الليبية 
عائقا  يمثل  المسلحة  المليشيات  وجود 
أمام نجاح أي استحقاق سياسي في البالد 
التي تعاني منذ سنوات من فوضى أمنية 
وانهيار  الدولة  سلطة  غياب  جراء  كبيرة 
التدخل  فيه  تسبب  الذي  المؤسسات 
ليبيا  فتح  حين   1102 العام  في  الغربي 
االرهابية  والتنظيمات  المليشيات  أمام 
الساعية  الدول  بعض  من  المدعومة 
لنهب ثروات البلد الغني ومد نفوذها في 

المنطقة.

تسود ليبيا حالة من الغضب بعد االتفاق المبرم بين 

حكومة الوفاق وتركيا والذي يسمح ألنقرة ببناء قواعد 

ــنــــدات أردوغــــــان  عــســكــريــة وجـــلـــب الـــجـــنـــود خـــدمـــة ألجــ

ــمــــدن الــلــيــبــيــة مـــظـــاهـــرات  ــهــــدت الــ االســـتـــعـــمـــاريـــة. وشــ

حــاشــدة ضــد الــغــزو الــتــركــي وتــصــاعــدت الـــدعـــوات الــى 

ضــرورة توحيد الصف الليبي في مواجهة هذا الخطر 

الـــــذي يــتــهــدد لــيــبــيــا والــمــنــطــقــة كـــكـــل. ويـــــرى مــتــابــعــون 

للشأن الليبي أن أالعيب أردوغان وخططه لمد نفوذه 

ــــود حــلــفــائــه في  فـــي لــيــبــيــا ســتــتــواصــل اذا تـــواصـــل وجـ

طرابلس. ويشير هؤالء الى أن انهاء سطوة مليشيات 

»االخــوان« يمثل السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام 

أحالم الرئيس التركي. 



16 الخميس  ٠٢  يناير  ٢٠١٩             العدد: ٩٨ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الملف الليبي من موسكو إلى برلين..

المسارات الطويلة في 
البحث عن الحلول الصعبة

المقربة من حكومة  الحرب في طرابلس لم تتوقف وسائل اإلعالم  خالل أشهر من 
أغلبها  الليبي. األخبار في  الجيش  التسويق لتحالف روسي غير معلن مع  الوفاق عن 
في  كفته  ترّجح  خارجية  تحالفات  على  يعتمد  الجيش  بأن  اإليهام  إطار  في  كانت 
أدوار  بالتأكيد على  األنباء على تضاربها وعدم دقة تفاصيلها تحيل  المعارك. تلك 
خارجية في الملف الليبي تؤثر على واقع األحداث على األرض وسط تغييب أو غياب 
أي دور داخلي، لكن ليست روسيا وحدها من تتحّرك في الساحة الليبية فالمؤتمرات 
الكثيرة السابقة والمؤتمر األخير باإلضافة إلى ما يقوم به األتراك منذ لحظة 2011، 
كلها دالئل مكشوفة عن أن قوى خارجية تريد لعب دور سياسي في خفاياه أطماع 

أخرى على رأسها االقتصاد.

شريف الزيتوني
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دور  دعم  حول  الشحن  وعمليات  األخبار  تلك  يسمع  ومن  الروسي،  بالدور  عالقة  في 
موسكو للجيش ال يفّكر للحظة أن قيادات الوفاق ستكون جالسة على طاولة وزير الخارجّية 
الروسي سيرجي الفروف، من أجل التباحث حول وقف إطالق النار بل وتكون األكثر انسجاما 
مع الموقف الروسي حول القرار عكس قرار الجيش في رفض التوقيع، ما يشير إلى أن كل 
الحرب اإلعالمية المتزامنة مع معارك األرض ما هي إال هروبا من حرج داخلي تحاول الوفاق 

تصديره خارجها.
األزمة  مباحثات خارجية حول  أخرى من  الحديث عن موسكو هنا هو حديث عن مرحلة 
لبحث  محادثات  الروسّية  العاصمة  في  أجريت  الجاري  يناير  من  عشر  الرابع  ففي  الليبّية. 
العاصمة  ضواحي  في  النار  إطالق  هدنة  وتمديد  السياسية  العملّية  تحريك  إمكانية 
طرابلس. اللقاء الذي سعى الروس بكل قّوة لفرض أنفسهم فيه كالعب قوي بعد غياب 

الواقع  في  الماضية.  السنوات  خالل  واضح 
على  بقوة  الدخول  خالل  من  موسكو 
خطأ  عن  للتكفير  تسعى  التطورات  مسرح 
واجهت  عندما   ،1102 العام  ارتكبته  قاتل 
بنوع  ليبيا،  على  الناتو  شنها  التي  الحرب 
من السلبية التي قد تصل إلى التواطؤ بما 
األطراف  كل  جانب  إلى  المسؤولية  يحملها 

المشاركة آنذاك.
الجديد  دخولها  في  روسيا  أن  المهم 
تبحث لها عن موقع وسط قوى نفوذ أخرى 
من أجل تجميع الفرقاء الليبيين على طاولة 
المفاوضات مثلما قام نظراؤها األوروبيون 
في  تخطط  وكانت  سابقة،  لقاءات  في 
السراج  وفائز  حفتر  خليفة  المشير  جمع 
تحصيل  األقل  على  أو  واحدة  طاولة  على 
الهدنة  بمواصلة  الّطرفين  يلزم  اتفاق 
تنهي  لتسوية  يمّهد  قد  بما  طرابلس  في 
أشهر الحرب التي أثرت بالتأكيد على نواحي 
وّقع  الذي  االتفاق  الّناس.  مختلفة من حياة 

األنباء عن تدخل روســي في ليبيا على تضاربها وعدم 

في  خارجية  أدوار  على  بالتأكيد  تحيل  تفاصيلها  دقــة 

الملف الليبي تؤثر على واقع األحداث على األرض وسط 

تغييب أو غياب أي دور داخلي.

األتراك اليوم ال يخفون دعم للجماعات اإلسالمّية التي 

تقاتل الجيش في ليبيا. هم يحاججون بأنهم يدعمون 

شــرعــيــة ســيــاســّيــة اكــتــســبــت عــقــب اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 

العام 2015، لكن الواقع أنهم يدعمون جبهة اإلسالم 

السياسي بكل قّوة ومستعّدون للعديد من التضحيات 

فــي ذلـــك، وقــد كشفت نــوايــاهــم خــالل الــفــتــرة األخــيــرة 

بعد قــرارهــم بــإرســال قـــوات تركية مــن أجــل مساعدة 

قوات الوفاق في حرب طرابلس.
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قيادة  قوبل برفض واضح من  السراج  عليه 
تدّخل  إنه  قالت  ما  بسبب  الليبي  الجيش 
توقيع  عدم  أن  كما  تفاصيله،  في  تركي 
التي  االتهامات  ينفي  االتفاق  على  حفتر 
تنشرها أطراف إسالمية حول نفوذ روسي 
إن  بل  الليبي،  الجيش  قيادة  قرارات  على 
مع  يتعامل  الجيش  أن  إلى  يحيل  الرفض 
أساسا  متعّلق  مبدئي  بشكل  المسألة 
يمنح  أن  شأنه  من  إجراء  أي  برفض 
الستعادة  مجاال  المسلحة  المجموعات 
قوتها خاصة بعد النجاحات التي حققها 
الجيش منذ بداية المعارك في الفترة 
في  تقّدما  يحرز  جعلته  والتي  األخيرة 
إلى  باإلضافة  عليها  ويسيطر  سرت 
مواصلة تقّدمه نحو وسط العاصمة 

طرابلس.
باعتبارهم  الروس  أن  ورغم 
إرسال  حاولوا  المستضيف  الطرف 
في  األزمة  إيجابية حول  تصريحات 
لتقريب  السعي  بأن  والقول  ليبيا 
التركي  التشويش  لكن  مباشر  غير  بشكل  حتى  مستمّر  النزاع  طرفي  بين  النظر  وجهات 
لقاء  أن  إلى  تزيين  يحيالن دون  النار  إطالق  وثيقة وقف  التوقيع على  الجيش  قائد  ورفض 
موسكو لم يأت بجديد وهذا متوقع من البداية نظرا لحّدة المعارك ولتباعد الرؤى حول 

األزمة.
وفي الوقت الذي تحاول موسكو فرض نفسها العبا مهّما في األزمة، كانت ألمانيا تعّد 
لمؤتمر جديد جامع بحضور القوى العالمية الكبرى ودول الجوار العربي المعنّية بالتطورات 
مباشرة، وهو مؤتمر بدأ اإلعداد له منذ أكثر من شهرين للنظر في القضايا العاجلة سواء 
أثرت بشكل كبير  التي  الخارجّية  التدّخالت  إلى بحث ما سمتها  أو سياسيا باإلضافة  أمنيا 

على الواقع على األرض.
برلين التي يعرف عنها التعامل ببراغماتّية صرفة مع كل األزمات العالمّية تريد أن تكون 
التواصل مع  الليبية. خالل أكثر من شهرين كانت تربط خيوط  شريكا إضافيا في األزمة 
األطراف الليبية في الداخل باإلضافة إلى تنسيقها المستمر مع القوى الخارجية التي تّتهم 
بتعميق األزمة. ذلك التنسيق كانت ألمانيا تأمل في أن تجمع فيه السراج وحفتر لكن ذلك 
لم يحصل خالل المؤتمر الذي حضرته األحد 91 يناير القوى العظمى باإلضافة إلى دول 

الجوار، لكنها نجحت نسبيا في الحصول على ضمانات من أجل وقف إطالق النار في البالد.
مؤتمر برلين أظهر حجم الخالفات الداخلية والخارجّية حول تقييم األوضاع في ليبيا، لكن 
خرجت فيه برلين ببيان أو مجموعة من النقاط التي كان من بينها االقتصاد بتزامن المؤتمر 
مع إعالن قبائل برقة، غلق الموانئ والحقول النفطية شرق البالد، وإيقاف تصدير النفط، 
عائدات  الوفاق  حكومة  الستخدام  رفضا 
السوريين  المرتزقة  رواتب  لدفع  النفط 
الوفاق  قوات  لمساندة  استقدموا  الذي 
في معارك طرابلس. وهي تطورات فرضت 
إضافة نقطة تتعلق بالمشئات النفطّية من 
خالل المطالب بما سمته األطراف الحاضرة 
عادل  توزيع  وضمان  العدائية«  »األعمال 

لثروة البالد.
دعوة  إلى  أيضا  تطرق  برلين  بيان 
إنهاء  إلى  وداعميها  الليبية  األطراف 
األمم  بقرار  وااللتزام  العسكرية  األنشطة 
السالح  تصدير  بحظر  الخاص  المتحدة 

ــّوة لــفــرض  ــ ــــروس بــكــل قـ ــــذي ســعــى الــ ــيـــر الـ الـــلـــقـــاء األخـ

ــــوي بـــعـــد غـــيـــاب واضــــــح خـــالل  أنــفــســهــم فـــيـــه كـــالعـــب قـ

السنوات الماضية تسعى من خالله للتكفير عن خطأ 

قاتل ارتكبته العام 2011، عندما واجهت الحرب التي 

شنها الناتو على ليبيا، بنوع من السلبية التي قد تصل 

إلـــى الــتــواطــؤ بــمــا يــحــمــلــهــا الــمــســؤولــيــة إلـــى جــانــب كل 

األطراف المشاركة آنذاك



19 الخميس  ٠٢  يناير  ٢٠١٩             العدد: ٩٨ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

إلى ليبيا )رقم 0791 لعام 1102(، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السالح 
مؤكدا على أن الصراع العسكري ال يمكن أن يؤّدي إلى حل ينهي األزمة في البالد ومطالبا 
بالعودة إلى المسار السياسي كآلية وحيدة تتم بين الليبيين وحدهم دون تدّخل من أطراف 

خارجية.
األحداث  على  تأثيرا  األكثر  يبدو  آخر  طرف  هناك  التطّورات  هذه  ظل  في 
الناتو  جلب  في  مساهمتها  منذ  ليبيا  في  تتغيب  لم  التي  تركيا  وهو  ليبيا  في 
التيارات  دعم  في  دورها  إلى  باإلضافة  القذافي  معّمر  العقيد  بنظام  واإلطاحة 
اليوم. إلى  تعانيها  مازالت  البالد  في  حاّدة  أزمة  في  تسببت  التي  العنيفة   الجهادية 
هم  ليبيا.  في  الجيش  تقاتل  التي  اإلسالمّية  للجماعات  دعم  يخفون  ال  اليوم  األتراك 
يحاججون بأنهم يدعمون شرعية سياسّية اكتسبت عقب اتفاق الصخيرات العام 5102، 

اإلسالم  جبهة  يدعمون  أنهم  الواقع  لكن 
للعديد  ومستعّدون  قّوة  بكل  السياسي 
كشفت  وقد  ذلك،  في  التضحيات  من 
الفترة األخيرة بعد قرارهم  نواياهم خالل 
بإرسال قوات تركية من أجل مساعدة قوات 
الوفاق في حرب طرابلس وهي خطوة تمت 
بعد شعور اإلسالميين في طرابلس أنهم 
وأن  مغلقة  دائرة  في  يعيشون  أصبحوا 
العاصمة أصبح مهددا وعلى  نفوذهم في 
أتراك  ذلك لم يكتف األتراك بإرسال جنود 
قاموا  إنهم  بل  اللوجستي  بالدعم  للقيام 
بتسهيل سفر مئات المقاتلين الجهاديين 
من سوريا إلى ليبيا ما يهدد بعودة الخطر 
وهذا  طرابلس  العاصمة  إلى  اإلرهابي 
تحّذر  الليبية  األطراف  بعض  جعل  ما 
قد  التي  الخطوة  هذه  مثل  من  اسطنبول 
للتيارات  جديد  حرب  ساحة  ليبيا  تجعل 

الجهادّية.

الليبية  فــي الساحة  تتحّرك  مــن  ليست روســيــا وحــدهــا 

فالمؤتمرات الكثيرة السابقة والمؤتمر األخير باإلضافة 

إلى ما يقوم به األتــراك منذ لحظة 2011، كلها دالئل 

مكشوفة عن أن قــوى خارجية تريد لعب دور سياسي 

في خفاياه أطماع أخرى على رأسها االقتصاد.

مع  صرفة  ببراغماتّية  التعامل  عنها  يعرف  التي  برلين 

كــل األزمــــات الــعــالــمــّيــة تــريــد أن تــكــون شــريــكــا إضافيا 

فــي األزمـــة الليبية. خــالل أكثر مــن شهرين كانت تربط 

ــيـــوط الـــتـــواصـــل مــــع األطــــــــراف الــلــيــبــيــة فــــي الـــداخـــل  خـ

الخارجية  الــقــوى  مــع  المستمر  تنسيقها  إلــى  بــاإلضــافــة 

التي تّتهم بتعميق األزمة
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مؤتمر برلين..
االتفاق المؤجل

يصف المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، مؤتمر برلين بكونه فرصة جديدة 
ألنه  عظيما  يوما  كان  »اليوم  بقوله  معّبرا  بالنفط،  الغني  البلد  في  السياسي  للحل 
منحنا القوة المعنوية لمواصلة الجهود لتطبيق مقررات االتفاق في برلين«، لكن رغم 
هذا التفاؤل، فإن هناك عدة مؤشرات تؤكد أن مؤتمر برلين سيكون مثل سابقاته 

كإتفاق الصخيرات، ومؤتمر باريس، وموسكو وستكون مخرجاته حبرا على ورق..

رمزي زائري
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الروسي سيرغي  الخارجية  وزير  استبق  التوقعات كبيرا  فيه سقف  الذي بدى  الوقت   ففي 
جّد  سياق  في  انعقد  فالمؤتمر  التفاؤل،  في  االفراط  من  بالتحذير  برلين  مؤتمر  الفروف 
متوّتر، إذ ثبت على أرض الواقع صعوبة الحسم عسكريا، كما سبقته رسالة شعبية ليبية قوية، 
عبر إغالق المنشآت النفطية في مواقع ليبية مختلفة، رسالة مفادها أن الكلمة األخيرة ستكون 

للشعب الليبي و أنه ال حلول سياسية في هذا البلد الممّزق إال بعد الحسم العسكري.

تفاؤل مبالغ فيه
عقدت الدول المعنية باألزمة الليبية و بعد نحو 5 اشهر من طرح ألمانيا فكرة عقد مؤتمر 
المتحدة،  اجتماعا في برلين برعاية األمم  الليبية،  األزمة  الفاعلة في  الدولية  لجمع األطراف 
األمم  لقرارات  استجابة  الحرب  لطرفي  األسلحة  توريد  حظر  احترام  على  االتفاق  بهدف 
عبر  سياسية  تسوية  وعقد  الحرب  وقف  بضرورة  الدولي  المجتمع  مطالب  وقبول  المتحدة، 

مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
وإضافة إلى المانيا الدولة الراعية للمؤتمر، حضر ممثلو روسيا وتركيا والواليات المتحدة 

ومصر  واإلمارات  وبريطانيا  وفرنسا  وإيطاليا  والصين 
 4 ممثلي  إلى  إضافة  والكونغو،  والجزائر 
منظمات دولية وإقليمية هي األمم المتحدة 
األوروبي  واالتحادين  العربية  والجامعة 

واإلفريقي.
اقناع  المتحدة  واألمم  ألمانيا  وتحاول 
للضغط  ليبيا،  في  الفاعلة  الرئيسية  الدول 
على  ليوافقا  المحليين  الحرب  طرفي  على 
اتفاق هدنة  وتوقيع  النار  إطالق  تثبيت وقف 
على  أسبوع  من  أقل  بعد  ذلك  و  دائمة، 
برعاية  موسكو  استضافته  الذي  االجتماع 
تركية روسية مشتركة بحضور طرفي الحرب 
السراج،  فائز  الوفاق  حكومة  رئيس  الليبية؛ 

وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر.
التركي  الخارجية  وزير  لتصريحات  ووفقا 

في الوقت الذي بدى فيه سقف التوقعات كبيرا استبق 

برلين  الــروســي سيرغي الفـــروف مؤتمر  الخارجية  وزيــر 

انعقد  فالمؤتمر  الــتــفــاؤل،  فــي  االفــــراط  مــن  بالتحذير 

في سياق جّد متوّتر، إذ ثبت على أرض الواقع صعوبة 

الحسم عسكريا، كما سبقته رسالة شعبية ليبية قوية، 

عبر إغالق المنشآت النفطية في مواقع ليبية مختلفة، 

ــيـــرة ســتــكــون للشعب  رســـالـــة مــفــادهــا أن الــكــلــمــة األخـ

الليبي و أنه ال حلول سياسية في هذا البلد الممّزق إال 

بعد الحسم العسكري.
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بحل  التوقعات  فإن  أوغلو  تشاووش  مولود 
برلين  مؤتمر  خالل  من  المشاكل  جميع 
العمل  وتتطلب  فيه«،  مبالغ  »تفاؤال  يبدو 
األهداف  لتحقيق  الجهود  مواصلة  على 
وزير  أن  كما  برلين،  مؤتمر  انتهاء  بعد 
الخارجية الروسي توقع هو اآلخر استمرار 
رغم  الحرب  طرفي  بين  العالقات  توتر 
يناير/  21 في  النار  إطالق  وقف  إعالن 
إلى  »خطوة  يعد  الذي  الثاني،  كانون 

األمام« في تسوية األزمة الليبية.
بالنزاع  المعنّية  الدول  أبرز  أن  رغم 
وعدت  برلين،  في  المجتمعة  الليبي 
وبعدم  األسلحة  حظر  باحترام 
فإن  الداخلّية،  شؤونها  في  التدّخل 
تداعيات هذا االلتزام على الميدان 
حيث تسود هدنة هشة بين طرفي 
أّن  بخاّصة  غامضة،  تزال  ال  النزاع، 
فايز  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس 
والمشير خليفة حفتر رفضا  السّراج 
إلى وجه، خالل هذه  يلتقيا وجها  أن 

القمة الدولّية.
األلمانية  المستشارة  وقالت 
إن  برلين،  مؤتمر  بعد  ميركل  أنجيال 
الداعمون  حضره  الذي  القمة  اجتماع 
المتناحرين  للطرفين  الرئيسيون 
ضرورة  على  التفاق  توصل  ليبيا  في 
إليها  التوصل  تم  التي  الهدنة  تحويل 
في طرابلس األسبوع الماضي، إلى وقف 
أمام  الفرصة  إلتاحة  النار  إلطالق  دائم 

بدء عملية سياسية.
من  مشكلة  خاصة  لجنة  أن  وأضافت 
ستراقب  الطرفين  من  عسكريين  خمسة 
الهدنة. وقالت ميركل إن السراج وحفتر لم 
يلتقيا في برلين وذلك في إشارة إلى الهوة 
كل  نحل  لم  أننا  »نعلم  وتابعت:  بينهما. 
إلى  نهدف  كنا  لكننا  اليوم  ليبيا  مشكالت 

زخم جديد«.
مؤتمر  سبقت  التي  األحداث  أن  كما 
الفشل،  سيواجه  بأنه  توحي  برلين 
األخيرة  األسابيع  في  كشف  فأردوغان 
عن  تدافع  التي  القوات  لتعزيز  خططًا 
مقاتلي  ومن  تركية  بقوات  طرابلس 
وبتجهيزات  السورية،  المعارضة 
توطيد  إلى  ترمي  خطوة  في  حديثة، 
دعائم حلفائه في طرابلس وبناء نفوذ 

تركي في أنحاء المتوسط. 

خطوة صغيرة
وزير  بأعمال  القائم  اعتبر 
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الخارجية الروسي سيرغي الفروف، مؤتمر برلين بشأن األزمة الليبية، *خطوة صغيرة* نحو 
التسوية، مشيدا في الوقت ذاته بمخرجات المؤتمر.

وقال الفروف، في مؤتمر صحفي عقد في برلين: إن االجتماع كان مفيدا بشكل عام، مشيرا 
إلى أن جهود األطراف المعنية الرامية إلى إطالق حوار جدي وبناء بين طرفي النزاع الليبي لم 

تنجح بعد، بسبب وجود خالفات كبيرة جدا في نهج الجانبين.
وأعرب عن أمله بأن تسهم المقترحات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين في *دفع 
عميلة التسوية إلى األمام وأن تساعد األطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط 

التي تتيح لهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات*.
وأشار الفروف إلى أن روسيا ومنذ البداية عملت بنشاط على إعداد المؤتمر وشاركت في 
جميع الدورات التحضيرية الخمس لالجتماع، مضيفا  أن قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس 
حكومة الوفاق فايز السراج، تم دعوتهما إلى هذا االجتماع الدولي، تلبية لطلب من روسيا، 

حيث تراجع منظمو المؤتمرعن فكرتهم األولية بعدم دعوتهم.
ولفت إلى أن روسيا أصرت أيضا على توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، ودعوة ممثلين 
عن دول جوار ليبيا، مشيرا إلى أن ضمان مصالحهم ومراعاة آرائهم أمر في غاية األهمية كي 
تكون أي اتفاقات بشأن ليبيا نافذة، كما أصرت روسيا على إدراج النقاط األساسية لمقررات 
الخصوص  وجه  وعلى  للمؤتمر،  الختامية  الوثيقة  في  بليبيا  الخاصة  الدولي  األمن  مجلس 
البالد  والتأكيد على تقرير مصير  الليبية  إلى عدم وجود حل عسكري لألزمة  المشير  البند 

بأيدي الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي.
الروسي  الرئيس  أن  الفروف،  وتابع 
المؤتمر  في  شارك  الذي  بوتين  فالديمير 
حيال  موسكو  موقف  على  الحضور  أطلع 
التسوية الليبية مع التشديد على أن الجانب 
الليبيين  آراء  االعتبار  في  سيأخذ  الروسي 
األمن  مجلس  في  قضيتهم  بحث  عند 
يؤكد  الختامي  البيان  أن  موضًحا  الدولي*، 
في  النار  إلطالق  دائم*  *وقف  تحقيق  وجوب 
الليبية  األطراف  جميع  حق  وضمان  ليبيا، 
في  والسياسية  والعرقية  اإلثنية  والمكونات 
سيتم  أنه  مؤكدا  البالد،  ثروات  من  اإلفادة 

رغم أن أبرز الدول المعنّية بالنزاع الليبي المجتمعة في 

برلين، وعدت باحترام حظر األسلحة وبعدم التدّخل 

في شؤونها الداخلّية، فإن تداعيات هذا االلتزام على 

الــمــيــدان حــيــث تــســود هــدنــة هــشــة بــيــن طــرفــي الــنــزاع، 

ال تــــزال غــامــضــة، بــخــاّصــة أّن رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 

الوطني فايز السّراج والمشير خليفة حفتر رفضا أن 

يلتقيا وجها إلى وجه، خالل هذه القمة الدولّية.
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رفع البيان إلى مجلس األمن الدولي للبحث، وأن صيغة البيان تنطوي على ضرورة الحصول 
على موافقة األطراف الليبية على التوصيات الواردة فيه قبل إحالته إلى مجلس األمن.

غير قابل للتنفيذ
يرى مراقبون أن مؤتمر برلين يمكن أن يشكل خطوة إلى األمام في الجهود التي يبذلها 
المجتمع الدولي إلنهاء الحرب وتحقيق التسوية السياسية الشاملة إلرساء األمن واالستقرار، 
لكن ذلك يتوقف على التزام الدول الموقعة على االتفاق بحظر توريد األسلحة إلى أي طرف 
الحرب  استمرار  في  ترى  التي  الدول  بعض  مصالح  مع  يتعارض  ما  وهو  الحرب،  طرفي  من 
تهيئة لواقع جديد يمكن أن يحقق لها بعض المكاسب على حساب المصالح العليا للشعب 

الليبي.
وأعلن قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين التزامهم بشأن األزمة الليبية باحترام حظر 
إرسال األسلحة الذي فرضته األمم المتحدة العام 1102، ووقف أي تدخل خارجي، مع التأكيد 
على استبعاد الحل العسكري للحرب، فيما دعا المشاركون إلى »وقف دائم وفعلي إلطالق النار« 

بإشراف لجنة من 01 عسكريين مناصفة بين طرفي الحرب.
وتحدثت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل عن »تأكيد تركيا وروسيا ومصر واإلمارات على 
النار والهدنة«، مشيرة أن هذا الموقف »سهل على األوروبيين السير في  أهمية وقف إطالق 

نفس االتجاه«.
وكشفت أن جميع المشاركين في المؤتمر 
دعم  أي  يقدموا  ال  بأن  والتزموا  اتفقوا 
كذلك  واتفقوا  ليبيا،  في  المتقاتلة  لألطراف 
وتثبيت  هدنة  لضمان  ملزمة  عملية  على 
في  الليبيين  حق  وضمان  األسلحة  حظر 

العيش بسالم.
أما األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش فقد تحدث في مؤتمر صحفي 
األحد،  مساء  برلين  مؤتمر  انتهاء  عقب 
عن اتفاق المجتمعين على 3 مسارات لحل 
العسكري  المجال  تشمل  الليبية  األزمة 

ركزت معظم االجتماعات »الجانبية« للدول المشاركة 

فـــي الــمــؤتــمــر عــلــى دفــــع األطـــــــراف اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

ــلــــي تــمــهــيــدا  ــــراع الــــداخــ ــــصـ لـــالنـــســـحـــاب مــــن مـــعـــادلـــة الـ

لــمــفــاوضــات ســـالم حقيقية بــيــن طــرفــي الـــحـــرب، لكن 

رئيس مؤتمر ميونخ الدولي لأمن، فولفجانج إشينجر، 

أكد أن بيان مؤتمر برلين بشأن ليبيا لن يكون ملزما إال 

بقرار من مجلس األمن الدولي التابع لأمم المتحدة.
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المتحدة،  لألمم  العام  لألمين  وفقا  االقتصادي،  المسار  ويتعلق  والسياسي.  واالقتصادي 
باستكمال النقاط األساسية المتعلقة بإصالح البنك المركزي والمؤسسات االقتصادية الليبية 
المؤتمرين  إن  غوتيريش  قال  العسكري،  المجال  وبخصوص  المجال،  بهذا  يتعلق  ما  وكل 
اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطالق النار، وسيجري بعد أيام 

تعيين أعضائها من الطرفين الليبيين المتقاتلْين.
األطراف  المؤتمر على دفع  المشاركة في  للدول  »الجانبية«  االجتماعات  وقد ركزت معظم 
اإلقليمية والدولية لالنسحاب من معادلة الصراع الداخلي تمهيدا لمفاوضات سالم حقيقية 
بين طرفي الحرب، لكن رئيس مؤتمر ميونخ الدولي لألمن، فولفجانج إشينجر، أكد أن بيان 
لألمم  التابع  الدولي  األمن  مجلس  من  بقرار  إال  ملزما  يكون  لن  ليبيا  بشأن  برلين  مؤتمر 
المتحدة. وقال إشينجر، إن قرار برلين الداعي إلى »فرض عقوبات مناسبة على الجهة التي 
تنتهك اتفاقات وقف إطالق النار«، ال يمكن أن يكون ملزما لكافة المشاركين إال إذا تم تأكيده 
وأصبح قابال للتنفيذ، عبر قرار من مجلس األمن وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 

في نيويورك.
وقال إشينجر إنه يتعين تطبيق مثل هذه العقوبات، وأضاف: »هنا نحتاج إلى آلية للمراقبة، 
ويتعين في ظروف معينة، عندما يحدث انتهاك، التهديد أيضا بالوسائل العسكرية في حالة 
الضرورة«، مشيرا إلى أن السؤال الذي لم يتم اإلجابة عليه حتى اآلن هو أي جهة ستتولى هذا 

األمر.

نقطة خالفية وإشكالية
آلية  إيجاد  النار  إلطالق  دائم  وقف  على  برلين  مؤتمر  في  المجتمعة  الدول  اتفاق  يحتم 

لمراقبة ذلك، قد تشمل إرسال قوات سالم 
أنها  غير  المتنازعة،  األطراف  بين  للفصل 
سترسل  التي  الجهة  هي  من  تتحدد  لم 
قوات سالم إلى ليبيا، هل االتحاد األوروبي، 
أم حلف شمال األطلسي )الناتو(، أو االتحاد 
األفريقي بتمويل دولي، أم تركيا باعتبارها 
حكومة  مع  عسكري  تفاهم  مذكرة  وّقعت 
الوفاق الليبية، كما لم تحسم روسيا موقفها 

شكلت تصريحات كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ووزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ضغطا 

مباشرا على تركيا لوقف إغراق ليبيا بمرتزقة سوريين 

على  جهادية  بتنظيمات  ارتباطهم  المستبعد  غير  من 

رأسها تنظيم داعش.
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بشأن هذه المسألة.
القوى  من  أي  ترفع  أال  شريطة  الدولي،  األمن  مجلس  من  بقرار  إال  يتحقق  لن  ذلك  لكن 
الخمس دائمة العضوية حق النقض )الفيتو( في وجه هذا القرار، وهو ما شكل نقطة خالف 
بين روسيا واالتحاد األوروبي الذي يحاول من خالل نشر قوات أممية التقليل من نفوذ موسكو 

في ليبيا. 
مجلس  مستوى  على  دولية  حماية  قوة  إلرسال  موسكو  إجهاض  إمكانية  إلى  تلميح  وفي 
للرئيس  الخاص  المبعوث  بوغدانوف  ميخائيل  أشار  برلين،  مؤتمر  أقرها  وإن  حتى  األمن 
الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا، إلى أنه *حتى نتائج مؤتمر برلين ستتم مناقشتها في 

مجلس األمن الدولي، المخول الوحيد، باتخاذ القرارات الملزمة لجميع األطراف*.
و توّقع مراقبون أن تتحفظ روسيا على إرسال قوة دولية أو قوات أوروبية للسالم، بالنظر 
إلى أنها قد ال تصب في مصلحتها، بل قد يقلص ذلك من نفوذها في ليبيا، ويجهض سعي 
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لدخول طرابلس بعد أن وصلت قواته إلى 
أسوار العاصمة. ومن غير المستبعد أن تلجأ روسيا إلى استخدام الفيتو في مجلس األمن، 
إلجهاض هذه المساعي الدولية إلرسال قوات سالم إلى ليبيا، في حال توافق المجتمعون في 

مؤتمر برلين على إصدار هذا القرار.
الفرنسي  الرئيس  من  كل  تصريحات  وشكلت 
إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية األميركي مايك 
إغراق  لوقف  تركيا  على  مباشرا  ضغطا  بومبيو 
المستبعد  غير  من  سوريين  بمرتزقة  ليبيا 
رأسها  على  جهادية  بتنظيمات  ارتباطهم 

تنظيم داعش.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  ورحب 
الوفاق فايز السراج بمقترح إرسال *قوة حماية 
دولية بإشراف األمم المتحدة*، مستدركا أن 
الحماية  إلى  بحاجة  ألننا  *ليس  القوة  هذه 
الذين  المدنيين  لحماية  ولكن  كحكومة، 
 9 منذ  المستمر  للقصف  يتعرضون 

أشهر*.
دعوة  على  المتحفظين  أول  لكن 
أن  إلى  لفتت  التي  روسيا،  السراج، كانت 
قرار إرسال قوات دولية إلى ليبيا *يتطلب 
إجماعا كامال عليه*، و تابع قوله *ينبغي مناقشة هذه المسألة بتوافق اآلراء. ال يعتمد حل 
هذه المشكلة على السراج فقط*. وطالب الرئيس الفرنسي خالل مؤتمر برلين بـ*الكف* 
عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما للحكومة التي تعترف بها 
األمم المتحدة، وقال *يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين 
*من  الفرنسي  الرئيس  وأضاف  ذلك*.  يتوقف  أن  يجب  طرابلس،  مدينة  إلى  وأجانب 
يعتقدون أنهم يحققون مكاسب من ذلك ال يدركون المجازفات التي يعرضون أنفسهم 

ونحن جميعا لها*.
وبدوره أعرب وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في 
ليبيا، خالل اجتماع مع مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي. وقالت مورغان أورتاجوس 
على  برلين  في  أوغلو  جاويش  مع  بومبيو  التقى  بعدما  األميركية  الخارجية  باسم  المتحدثة 
في  أجنبي  عسكري  تورط  من  قلقه  عن  عبر  الخارجية  *وزير  إن  ليبيا  بشأن  مؤتمر  هامش 

الصراع.
و توّقع مراقبون أن تتحفظ روسيا على إرسال قوة دولية أو قوات أوروبية للسالم، بالنظر 
إلى أنها قد ال تصب في مصلحتها، بل قد يقلص ذلك من نفوذها في ليبيا، ويجهض سعي 
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لدخول طرابلس بعد أن وصلت قواته إلى 
أسوار العاصمة. ومن غير المستبعد أن تلجأ روسيا إلى استخدام الفيتو في مجلس األمن، 
إلجهاض هذه المساعي الدولية إلرسال قوات سالم إلى ليبيا، في حال توافق المجتمعون في 

مؤتمر برلين على إصدار هذا القرار.
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 تحّفظ أمريكي
و توّغل روسي

ليبيا في ميزان لعبة األمم..

األزمة  حل  إتجاه  في  الدولي  المجتمع  مبادرات  توالت 
محصلة  ال  أنه  إال  أعوام  ثمانية  منذ  المستمرة  الليبية 
إال مزيدا من تعّقد الوضع. إذ يزداد عدد الالعبين فيها 
بحيث تتداخل المصالح اإلقليمية، السياسية والعسكرية 
دولي  صراع  كساحة  ليبيا  اليوم  تبدو  حيث  والنفط، 
والتضليل  الدعاية  أنواع  كل  فيها  يستخدم  محتدم 

وتداخل أجنبي كبير. 
أكثر  من  الروسي  و  األمركي  الجانب  يعتبر  ذلك،  من 
التارخي  لوزنها  الليبية نظرا  األزمة  الفاعلة في  األطراف 
على الساحة الدولية حيث أنه الدور الروسي و األمريكي 
عديدة  طرأت  حيث  األخيرة  السنوات  في  ثابتا  يكن  لم 

المتغيرات.

رامي التلغ
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مؤخرًّا، أرسل ترامب إشارات واضحة ومتعددة على أن الشرق األوسط لم يعد له أولوية 
على  تريليونات  أنفقوا  الذين  أسالفه  منتقداً  للنفط،  كبيراً  منتجًا  أصبحت  التي  لبالده 

المنطقة دون جدوى.
الرئيس  عهد  في  بل  ترامب  عهد  في  يبدأ  لم  بالمنطقة  األمريكي  الدور  تراجع  ولكن 
في  الفج  األمريكي  التورط  بأن  مؤمنًا  بالده  دور  بتقليل  بدأ  الذي  أوباما  باراك  األمريكي 

المنطقة يجعلها هدفًا للجو العدائي بالمنطقة.
وال تزال الواليات المتحدة تؤكد على أن 
أن يكون  الليبية البد  لألزمة  الممكن  الحل 
طرفي  بين  التفاوض  خالل  من  سياسيا 
الحرب، والبدء بإجراء  الداخلي لوقف  النزاع 
عملية سياسية تفضي إلى قيام دولة مدنية 

ديموقراطية.
موقفا  المتحدة  الواليات  تتخذ  لم  إذ 
واضحا من العملية العسكرية في العاصمة 
الليبية على الرغم من اللقاءات التي جمعت 

يعتبر الــجــانــب األمــريــكــي و الــروســي مــن أكــثــر األطـــراف 

الفاعلة فــي األزمـــة الليبية نــظــرا لــوزنــهــا الــتــارخــي على 

الساحة الدولية حيث أنه الدور الروسي و األمريكي لم 

يــكــن ثــابــتــا فــي الــســنــوات األخــيــرة حــيــث طـــرأت عــديــدة 

المتغيرات.
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 31 في  الوطني،  الوفاق  حكومة  من  مسؤولين  مع  األمريكية  اإلدارة  في  كبارا  مسؤولين 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصدور بيان مشترك يعارض العملية العسكرية.

أنها  إال  ليبيا  على  نهائيا  تتخلى  لم  المتحدة  الواليات  أن  مراقبون  يرى  آخر،  جانب  من 
دائمًا ما قامت الرؤية األمريكية في ليبيا على استراتيجية القيادة من الخلف التي تعني أن 
قتلة  االنتقام من  على  واشنطن  ركزت  لهذا  األضواء،  عن  بعيداً  الخيوط  تحرك  واشنطن 
السفير كريستوفر ستيفنز، وتركت مهمة إسقاط القذافي والملف الليبي في يد حلفائها 
األطلنطيين، حيث اضطلعت فرنسا وإيطاليا ومعهما تركيا بهدم ليبيا دون أي مساعدة 

في بناء المؤسسات الليبية بعد ذلك.
وهذا يتسق تمامًا مع خطة الواليات المتحدة األمريكية لالستدارة شرقًا والتركيز على 
المغارم والمغانم التي يمكن أن تأتي من شرق وجنوب شرق آسيا، لكن بعد فشل مرحلة 
اتصل  عندما  الليبية  بالقضية  الجديد  األمريكي  االهتمام  هذا  وتجلى  القذافي.  بعد  ما 
الرئيس ترامب بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وهو ما شكل أكبر دعم 
القرار  صنع  دوائر  بعض  يعجب  لم  األمر  وهذا   ،1102 منذ  الليبية  للمؤسسات  أمريكي 

وزارة  في  وخاصة  المتحدة،  الواليات  في 
الخارجية األمريكية التي استقبلت وفداً من 

حكومة السراج.
وعادت الواليات المتحدة لنظرية االحتواء 
المزدوج بمعنى أنها تحاول أن تكون قريبة 
في  ساعد  ما  وربما  أزمة،  أي  طرفي  من 
األمريكية  الصحافة  حديث  التوجه  هذا 
ليبيا،  في  الروسي  النفوذ  تصاعد  عن 
النفوذ  وقف  عليها  المتحدة  الواليات  وأن 

الروسي هناك.
األمريكي  االرتباك  هذا  مقابل  في 
التي  ليبيا  حول  األوروبيين  وخالفات 
فرنسا  بين  مرير  لتنافس  وصلت 
األكثر  بالموقف  الروس  يأتي  وإيطاليا 

يرى مراقبون أن الواليات المتحدة لم تتخّل نهائيا على 

ليبيا إال أنها دائمًا ما قامت الرؤية األمريكية في ليبيا على 

واشنطن  أن  تعني  التي  الخلف  مــن  الــقــيــادة  استراتيجية 

تحرك الخيوط بعيدًا عن األضواء، لهذا ركزت واشنطن 

على االنتقام من قتلة السفير كريستوفر ستيفنز، وتركت 

مــهــمــة إســقــاط الــقــذافــي والــمــلــف الــلــيــبــي فــي يــد حلفائها 

ومعهما  وإيطاليا  فرنسا  اضطلعت  حيث  األطلنطيين، 

المؤسسات  بــنــاء  فــي  مــســاعــدة  أي  دون  ليبيا  بــهــدم  تركيا 

الليبية بعد ذلك.
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الرئيس  وبات  حيث  براغماتيًة. 
يمسك  بوتين  فالديمير  الروسي 
بالورقة  أمسك  مثلما  الليبية  بالورقة 
كل  مع  فيها  تعامل  حيث  السورية، 
للتعامل  تركيا  دفع  ما  ذلك  األطراف. 
من  مصالحها  حماية  أجل  من  معه 
صحيفة  وأشارت  الكردية.  المخاطر 
أن  إال  »إندبندنت«)0202/1/31( 
روسيا باتت دولة عظمى بالمنطقة 

على كل الالعبين التعامل معها. 
نفوذه  تعزيز  يريد  بوتين  فإن 
بالشرق األوسط واألهم إبعاد أنقره 
غاضبة  أنها  والسيما  الغرب  عن 
أصاًل من مواقف حلفائها الغربيين 
مثل  بعدها  وما  سوريا  منذ  معها 
تركيا  وهاهي  وغيرهم.  األكراد 
قد وجدت في روسيا شريكًا فاعاًل 
يمكن االتفاق معه حتى لو كانت 

شراكة مرهقة أحيانًا.
التنسيق  هذا  أهمية  أن  كما 
تنبع  للروس  بالنسبة  أنقرة  مع 
الجغرافي  الموقع  من  كذلك 
بخطوط  يتعلق  فيما  لتركيا 
الغاز.فعبر تركيا يمر خط السيل الروسي الذي يعزز الهيمنة الروسية على إمدادات الطاقة 

األوروبية.
هذا التواصل الروسي مع كافة األطراف هو ذو وجهين؛ األول إمكانية موسكو جمع كافة 
نتيجة  إلى  التوصل  في  فشلها  من  )بالرغم  موسكو  في  واحدة  طاولة  على  األزمة  أطراف 
الثاني اعتقادها أنها قادرة على إرضاء كافة  ممكنة تساعد بالوصول إلى حل سلمي(؛ أما 
األطراف المتناقضة، ما قد يؤدي إلى تراجع مكانتها وقدرتها على اإلقناع نتيجة لموقفها 

غير الواضح من الدور التركي.
إقليمية  جهات  عدة  شعرت  التركي،  الدور  من  الروسي  الموقف  أي  التحديد،  في  وهنا 
بالقلق. فهذا األمر يثير اعتبارات استراتيجية لدى هذه الجهات المعنية مباشرة باألمن 
موسكو  مداراة  من  أيضا  األطراف  هذه  ارتياب  ويثير  أفريقيا،  شمال  لدول  القومي 
للحسابات التركية في لبيبا، واعتبارها جزءا من الحل وشرعنة تدخلها، ما سيتسبب بخلل 
في توازنات المصالح بين األطراف الفاعلة، ويعزز شرعية حكومة الوفاق من خالل فرضها 
أنقرة  أنجزتها مع  التي  االتفاقيات  اعتبار  إلى  الحل، وهذا سيؤدي حتما  طرفا أساسيا في 
شرعية ورسمية وخصوصا في ما يتعلق في شؤون الطاقة. رغم التنسيق التركي الروسي 
إلّا أن روسيا أعربت عن عن قلقها البالغ، إزاء 
احتمال نقل تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، 
مع  أنقرة  أبرمته  الذي  األمني  االتفاق  وفق 
حكومة فايز السراج أواخر الشهر الماضي. 
و  المعّقد  الدولي  المشهد  هذا  ظل  في 
إطار  في  تدار  التي  المتداخلة  التحالفات 
»جشع األمم« فإن مؤتمر برلين الذين راهن 
عنه كثيرين ليكون مختلفا عن ما سبقه من 
فإنه  ناجعة  أكثر  يكون  عّله  دولية  مبادرات 
سقط في مواجهة شيطان التفاصيل، حيث 
بنتائج  شبيهة  برلين  اتفاق  نتائج  أفرزت 

االتفاقات السابقة.

هذا التواصل الروسي مع كافة األطــراف هو ذو وجهين؛ 

األول إمــكــانــيــة مــوســكــو جــمــع كـــافـــة أطــــــراف األزمــــــة على 

طاولة واحدة في موسكو )بالرغم من فشلها في التوصل 

أما  سلمي(؛  حل  إلــى  بالوصول  تساعد  ممكنة  نتيجة  إلــى 

أنــهــا قـــادرة على إرضـــاء كــافــة األطـــراف  الثاني اعتقادها 

المتناقضة، ما قد يؤدي إلى تراجع مكانتها وقدرتها على 

اإلقناع نتيجة لموقفها غير الواضح من الدور التركي.
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عضو مجلس النواب علي السعيدي:

المجتمع الدولي يسعى 
إلطالة أمد األزمة الليبية

تحركات دولية متسارعة بشأن ليبيا منذ إعالن قائد الجيش خليفة حفتر التوجه لحسم 
مرتزقة  بإرسال  تركيا  قيام  في  تمثلت  التحركات  طرابلس..  العاصمة  في  المعركة 
إلى ليبيا ثم طرح موسكو وأنقرة مبادرة لوقف إطالق النار وبعدها بأيام اجتماع 11 
دولة في برلين لبحث األزمة التي تشهدها ليبيا.. للحديث عن التطورات السياسية 

وارتباطها بالمشهد العسكري التقينا عضو مجلس النواب علي السعيدي.

حوار/ سوزان الغيطاني
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كيف تنظرون إلى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا؟.
أهم ما جاء به مؤتمر برلين هو إبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المشهد الليبي بالتزامن 
مع فقده لمصادر تمويله في سوريا وقيامه باللجوء إلى حكومة الوفاق التي فقدت أيضا قدرتها على تمويل 

الجماعات اإلرهابية بعد قرار الشعب الليبي غلق الموانئ النفطية ووقف نزيف الثروات الليبية.

ما رأيك في موقف المجتمع الدولي من ليبيا؟.
المجتمع الدولي يسعى لخلط األوراق في البالد عبر سعيه إلعادة إحياء اتفاق الصخيرات الذي ثبت فشل 
األجسام المنبثقة عنه خاصة وأنه لم ينجح في حل أي من الملفات العالقة في البالد منذ 4 أعوام بل زادها تعقيدا. 

وعموما يمكن القول أن المجتمع الدولي يسعى إلطالة أمد األزمة في ليبيا التي قام بإسقاطها عام 1102.

إلى أي مدى تعول على اتفاق وقف إطالق النار في إنهاء األزمة بالبالد؟.
االحد في  ليل  آخرها  بخرقه عدة مرات  قامت  الوفاق  قوات  وأن  االتفاق هش خاصة  أن هذا  أعتقد 

منطقة قصر بن غشير.

ما أهمية لقاء موسكو برأيك؟.
الرئاسي فائز  المجلس  الجيش خليفة حفتر ورئيس  لقاء موسكو الذي جمع قائد 
السراج جاء بموجب رغبة تركية في وقف القتال والتفاوض ألن الجيش قادر على 
حسم المعركة وهو األمر الذي تخشى منه تركيا لذلك فإن عدم توقيع 

الجيش على االتفاق يعتبر خطوة جيدة وفي االتجاه الصحيح.

كيف تابعت تصريحات أردوغان بشأن ليبيا؟.
أردوغان فقد البوصلة واتضح ذلك في حديثه عن أنه 
ال سالم في ليبيا بغير تركيا ما يدل على أنه يرغب في جعل 
طرابلس هي إدلب رقم 2 لكن الجيش سيتمكن من حسم 

األمر وقد قطع خطوات على هذا الطريق.

إقدام تركيا على نقل  في أي سياق قرأت 
مرتزقة إلى ليبيا؟.

مرتزقة  جلب  في  المدني  الطيران  استخدام  يؤسفني 
من سوريا إلى طرابلس في الوقت الذي يعاني فيه الجنوب 

من توقف خدمات الطيران.
المجلس  رئيس  لتصريحات  رفضي  على  التأكيد  وأود 
الرئاسي فائز السراج التي أعرب فيها عن دعمه لجلب عناصر من 
الخارج للحفاظ على ما وصفها بالشرعية متجاهال أنه ال شرعية تأتي 
فاقدة  الوفاق  حكومة  أن  على  التأكيد  من  البد  وهنا  الحدود  خارج  من 

للشرعية ولم يتم اعتمادها من مجلس النواب الذي يمثل الشعب الليبي.

هل تعول على لقاء جينيف المقرر بين مجلسي النواب والدولة؟.
ال أعول عليه كثيرا فلقاء جينيف يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بالتشاور مع مجلس الدولة وهنا 
تكمن المشكلة فمجلس الدولة في قبضة تيار اإلخوان الذين يديرونه بالتعاون مع عناصر من الخارج وبالتالي 
فإنهم سوف يعرقلون أي مساعي حقيقية الختيار شخصيات وطنية لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة وقد 

دخل المجلسين في جوالت حوار سابقة لم يتوصل المشاركون فيها إلى نتائج إيجابية تذكر.

وما الحل برأيك؟.
نحن ال نرغب في إراقة الدماء والتسبب في أزمات إنسانية ولكن التجارب على مدار السنوات الماضية 
أثبتت أن الحل يكمن في حسم المعركة عسكريا بالقضاء على الجماعات اإلرهابية والمتطرفة وسيطرة القوات 

المسلحة العربية الليبية على البالد ثم تشكيل حكومة وإجراء انتخابات حرة نزيهة.
األمنية  المشكلة  انتهاء  فإن  وبالتالي  الدولي  المجتمع  وليست سياسية كما يدعي  أمنية  ليبيا  فاألزمة في 

يعني عودة االستقرار إلى ليبيا.
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أحمد جمعة:

وقف اطالق النار هش 
ويمكن أن ينهار في أي لحظة

بداية عملية سياسية  ُيعد  إنما  النهاية،  نقطة  ليس هو  ليبيا  برلين بشأن  »مؤتمر 
بقيادة األمم المتحدة، وذلك ألن حل مشكالت ليبيا لن يتأتى بين يوم وليلة«. بهذه 
الكلمات وصفت الحكومة األلمانية مؤتمر برلين الذي انعقدت أشغاله في 19 يناير 

2020 بحضور مسؤولي 11 دولة، إضافة إلى منظمات دولية عدة.
أن مؤتمر  أحمد جمعة،  الليبي  الشأن  والباحث في  الصحفي  الكاتب  أكد  من جانبه 
برلين نجح في الخروج بتوصيات ستكون بمثابة بداية لتفعيل العملية السياسية، فيما 
رجح أن تقوم فرنسا وإيطاليا بـ »القفز« على نجاحات المؤتمر عبر الترويج الجتماعات 

ولقاءات دولية وهو ما يجهض أي فرص للحل السياسي،

حوار/ همسة يونس

على
المجتمع  

الـدولـي 
تفعيــــل 

الترتيبات األمنية 
الواردة في اتفاق 

الصخيرات الموقع عام 2015.
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ولتسليط الضوء بشكل أكبر على مؤتمر برلين، ونتائج، ومحاولة استقراء المستقبل 
لماهو بعد مؤتمر برلين، والسيناريوهات المتوقعة للمشهد الليبي، كان لـ«بوابة إفريقيا 
اإلخبارية« هذا الحوار مع الكاتب الصحفي والباحث في الشأن الليبي أحمد جمعة.. وإلى 

نص الحوار
 

ما قراءتكم لتطورات األزمة الليبية بداية من مؤتمر موسكو إلى برلين؟
لتثبيت  محاولة  كانت  موسكو  مؤتمر 
وقف  وإدامة  طرابلس  في  الهشة  الهدنة 
أن  إال  الليبية  األراضي  في  النار  إطالق 
الروسية  المبادرة  في  التركية  المشاركة 

أجهض تلك المحاوالت.
بعدد  الخروج  في  برلين  مؤتمر  نجح  وقد 
بداية  بمثابة  ستكون  التي  التوصيات  من 
والعمل  ليبيا،  في  السياسية  العملية  لتفعيل 
على تشكيل لجنة الـ«04« للبدء في عملية اختيار 
الثقة من  مجلس رئاسي وحكومة جديدة تنال 
أهم  أحد  العسكري  المسار  ويعتبر  البرلمان، 
مخرجات مؤتمر برلين وفي حال تمكنت األطراف 
واحدة  والتشاور على طاولة  الجلوس  الليبية من 
حينها  الحديث  يمكننا  العسكرية  االوضاع  لبحث 
اختراق  تحقيق  في  بالفعل  نجح  برلين  مؤتمر  أن 

حقيقي في األزمة.
 

ما تعليقكم على .. اتفاق وقف إطالق النار 
في ليبيا؟

أن  ويمكن  هش  ليبيا  في  النار  اطالق  وقف  اتفاق 
إطالق  لوقف  اتفاق  وجود  لعدم  لحظة  أي  في  ينهار 
وجود  عدم  وأزمة  األطراف،  بين  هدنة  وانما  النار 
سياسي  لحل  التوصل  فرص  تبدد  الجانبين  بين  ثقة 

لألزمة.
الموقع  الصخيرات  اتفاق  في  الواردة  األمنية  الترتيبات  تفعيل  الدولي  المجتمع  على 
ألنها  أسلحتها  ونزع  المسلحة  الميليشيات  بحل  الخاصة  النقطة  وتحديدا   2015 عام 

المعرقل الرئيسي للحل.
  

األجانب  المقاتلين  توافد  واستمرار  التركي«  »التدخل  بـ  يتعلق  فيما  وماذا 
وخاصة من سوريا إلى ليبيا؟

الذين  اإلرهابيين  من  والتخلص  ليبيا  في  السوري  النموذج  استنساخ  تحاول  تركيا 
يشكلون تهديدا لها ونقلهم من إدلب إلى العاصمة طرابلس وهو ما يشكل تهديدا 
لليبيا بشكل خاص والدول األوروبية بشكل عام في ظل توارد أنباء عن نية المقاتلين 
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العجوز  القارة  العواصم األوروبية وهو ما يهدد أمن واستقرار دول  إلى  السوريين االنتقال 
ويدفع نحو ظهور ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة«.

تدخل تركيا يؤجج الصراع في ليبيا ألن أنقرة لديها أطماع اقتصادية ونوايا استعمارية 
أكبر مكاسب سياسية واقتصادية من مذكرتي  التركي تحقيق  النظام  البالد، ويحاول  في 
وارتهانها  األخيرة  ضعف  ظل  في  السراج  فايز  الوفاق  حكومة  رئيس  مع  الموقعة  التفاهم 

للخارج.
 

يستوجب  التي  برلين  لمؤتمر  الختامي  اإلعالن  في  النقاط  وأبرز  أهم  هي  ما 
الوقوف عندها؟.

أبرز البنود الواردة في اإلعالن الختامي لمؤتمر برلين أولها تشكيل مجلس رئاسي فاعل 
وحكومة جديدة تمرر عبر البرلمان، التأكيد على حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، 
للتوصل التفاق  العسكري والسياسي معا وهو ما يمهد األرضية  المسار  وتفعيل 
كافية  ضمانات  إلى  تحتاج  المخرجات  أن  إال  الليبية  لألطراف  شامل 

لتفعيلها واقناع كافة األطراف بالجلوس على طاولة واحدة.
 

األفعال  وردود  الّدولّية  المواقف  عن  ماذا 
الّداخلّية تجاه مؤتمر برلين؟.

برلين  مؤتمر  حول  والدولية  اإلقليمية  المواقف 
المتداخلة  الدول  بعض  رغبة  إلى  وتشير  جيدة 
في األزمة الليبية إلى التوصل لحل حقيقي لألزمة 
األوروبية  الدول  بعض  بين  الصراع  أن  إال 
المنخرطة في ليبيا يهدد بنسف جهود ألمانيا 

الحثيثة لتفعيل الحل السياسي.
في  للثقة  الليبي  الشعب  يفتقد  داخليا، 
الليبية  األزمة  لحل  خارجية  دور  تلعبه  دور  أي 
القتناع أبناء الشعب الواحد بأن الحل يأتي عبر 
حوار ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي، فضال 
في  اللحظة  حتى  الدولي  المجتمع  فشل  عن 
التي  الليبية  لألزمة  حقيقي  لتشخيص  التوصل 
تعد أزمة أمنية بامتياز وليست سياسية فقط كما 

تروج بعض األطراف.
  

برأيك.. ماذا بعد برلين؟.
على  القفز  على  ستعمالن  وإيطاليا  فرنسا  أن  أعتقد 
نجاحات مؤتمر برلين عبر الترويج الجتماعات ولقاءات دولية وهو 
ما يجهض أي فرص للحل السياسي ويهدد أمن واستقرار ليبيا، ويجب 
على البعثة األممية استثمار النجاح الذي حققه مؤتمر برلين في العمل بشكل 
واألهم  والدولة،  النواب  مجلسي  بين  الحوار  واستئناف  السياسي  الحل  تفعيل  على  سريع 

هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة منفصلة تحظى بثقة البرلمان الليبي.
 

ما هو السيناريو األمثل للخروج بليبيا من أزمتها؟.
أمنية  وهي  جيد  بشكل  األزمة  تشخيص  هو  الليبية  لألزمة  األمثل  الخروج 
الدولة كافة  المسلحة وتسليم مؤسسات  الميليشيات  كما تحدثنا ويجب نزع سالح 
السياسي  الحل  إلى تفعيل  االنتقال  أممية ودولية،  الليبي بضمانات  الوطني  للجيش 
العمل  سياسي،  حل  ألي  ضامنة  ستكون  التي  الوطنية  الدولة  مؤسسة  تقوية  بعد 
على وضع خطة اقتصادية قصيرة األجل للبدء في برنامج إصالح اقتصادي، على أن 
تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية في الدولة الليبية بعد مرحلة انتقالية بحد أقصى 
أمن  التي تهدد  الليبية  األزمة  لنزع فتيل  األنجع واألمثل  السيناريو  عام واحد، وهذا 

واستقرار المنطقة بالكامل.
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