
1 الخميس  ٢٣  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس  ٢٣  يونيو  ٢٠٢٠                                   ٢٩  صفحة                                   العدد ١٢٢

مصر مصر تجّددتجّدد تأكيد تأكيد  موقفها موقفها 
في الملف الليبي في الملف الليبي 

؟

؟

كيف قرأ النوّاب المصريون 

والليبيون قرار البرلمان المصري؟

أي تأثيرات
 صحية واقتصادية  

النتشار كورونا
في ليبيا؟

بقراٍر برلماني ودعٍم من القبائل الليبية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار
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االفتتـــاحيـــة

مصر تؤّكد مواقفها مصر تؤّكد مواقفها 
وخطوطها في الملف الليبي وخطوطها في الملف الليبي 

وحراك  أسابيع،  منذ  مستمر  عسكري  جمود  مع  الليبي،  الملف  في  الغموض  يتواصل 
محور  في  خاصة  النزاع  طرفي  من  كبير  تحشيد  يعّمقه  الغموض  هذا  متعّثر.  ديبلوماسي 
مقابل  في  المحاور،  إلى  التعزيزات  إرسال  الليبي  الجيش  قوات  تواصل  حيث  الجفرة،  سرت 
على  اصرارها  عن  تركيا،  المدعومة  الوفاق  حكومة  قوات  قبل  من  متتابعة  تصريحات 
على  األّول  الدفاع  خط  يعتبر  الذي  الهام  العسكري  الخط  هذا  على  للسيطرة  الهجوم 
البالد. في  النفطّية  والموانئ  المنئشآت  من  واألكبر  األهم  الجزء  يوجد  حيث  النفطي  الهالل 

مجلة »المرصد«
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التركي  التصعيد  هذا  مع  وبالتوازي 
الوفاق(  )حكومة  المحلي  وكيلها  عبر 
سرت  على  للهجوم  الكبير  والتحشيد 
المصري  الرئيس  اعتبره  الذي  وجفرة، 
عبد الفتاح السيسي في خطاب سابق من 
مع  الحدود  على  البراني  سيدي  قاعدة 
ذلك   مع  بالتوازي  أحمر«،  »خط  بأّنه  ليبي،ا 
الدبلوماسّية  مساعيها  مصر  تواصل 
الليبية،  األزمة  لحل  والعسكرّية  والشعبية 
وفق خطوط مبادرة القاهرة التي كان قد 
السيسي منذ  الفتاح  الرئيس عبد  أعلنها 
أسابيع، والتي تقضي بوقف شامل إلطالق 
والعودة  البالد،  المرتزقة من  وإخراج  النار 
لحوار سياسي ينهي حالة الحرب في ليبيا. 
الرئيس  اجتمع  السياق،  هذا  وفي 
من  وفد  مع  الماضي،  االسبوع  المصري 
مؤتمر  في  ليبيا  قبائل  وأعيان  مشايخ 
أعلن  حيث  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة 
»الجيش  إن  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد 
المصري لن يتدخل في ليبيا إال بطلب من 
ليبيا  وإذا تدخل في غرب  الليبية،  القبائل 

سيغير المشهد بشكل سريع وحاسم«.
تحملنا  :«نحن  قائال  السيسي  وأضاف 
طول السنوات الماضية التوترات في ليبيا، 
استقرارها  إال  منها  ننشد  ال  ونحن 
لن  وبالتالي  مشترك،  مصيرنا  ألن 
الحدود  من  الميليشيات  باقتراب  نقبل 
دخولنا  ذلك  استدعى  لو  حتى  المصرية، 

ــّيــــة والــشــعــبــيــة  ــــل مـــصـــر مـــســـاعـــيـــهـــا الــــدبــــلــــومــــاســ ــــواصـ تـ

مبادرة  خطوط  وفــق  الليبية،  األزمــة  لحل  والعسكرّية 

الـــقـــاهـــرة الـــتـــي كــــان قـــد أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسي منذ أسابيع، والتي تقضي بوقف شامل إلطالق 

ــبــــالد، والــــعــــودة لــحــوار  الـــنـــار وإخـــــــراج الـــمـــرتـــزقـــة مـــن الــ

سياسي ينهي حالة الحرب في ليبيا. 
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إلى ليبيا لمنع ذلك، وعندما نقرر الدخول إلى ليبيا نفكر كيف نخرج منها، ولو فكرنا في 
ذلك سندخل بطلب منكم )القبائل الليبية(، ونخرج بطلب منكم«.

جاء ذلك يومين قبل موافقة البرلمان المصري على أن يقوم الجيش بـ«مهام قتالية« 
في الخارج، وجاء في بيان صدر عن البرلمان »وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين 
على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة 
ضد  العربي  االستراتيجي  االتجاه  في  المصري  القومي  األمن  عن  للدفاع  المصرية 

أعمال الميليشيات اإلجرامية المسلحة والعناصر اإلرهابية األجنبية«.
عسكريا  الليبي،  الملف  في  الواضحة  الخطوط  رسم  على  المصري  اإلصرار  هذا 
سياساتها  لفرض  العسكري  الخيار  انتهاج  على  مضاد  تركي  إصرار  يقابله  وسياسيا، 
التوسعية في المنطقة وإشباع أطماعها االقتصادية خاصة رغبتها الكبيرة في السيطرة 

على العصب النفطي للبالد.
 وفي هذا السياق، نقلت صحيفة »زمان« عن مصادر مطلعة في الحكومة التركية، أّن 
مصر  إرسال  احتمال  مع  للتعامل  ودبلوماسية  عسكرية  خطة  إعداد  من  انتهت  أنقرة 

جنوداً إلى ليبيا.
قرار  تبعات  »تراقب  أنقرة  أن  تأكيدها  المصادر  هذه  عن  التركية  الصحيفة  ونقلت 
وأضافت  كثب«.  عن  ليبيا(  إلى  مصرية  قوات  بإرسال  )بالسماح  المصري  البرلمان 
المصادر أن تركيا »مستعدة للرد على أي 
في  المتواجدة  قواتها  له  تتعرض  هجوم 
ليبيا أيًا كان الطرف الذي يشن الهجوم«. 
مصر  إرسال  بحال  أنه  المصادر  وكشفت 
قوات عسكرية إلى ليبيا »فإن تركيا لديها 
العسكرية  لزيادة قواتها ومعداتها  خطة 
الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات 

المصرية«، حسب ما نقلته الصحيفة.
الخارجية  وزير  أكد  المقابل  في 
المصري، سامح شكري، لنظيره الروسي، 
بحزم  التصدي  ضرورة  الفروف،  سيرغي 

هــذا اإلصــرار المصري على رســم الخطوط الواضحة 

فـــي الــمــلــف الــلــيــبــي، عــســكــريــا وســيــاســيــا، يــقــابــلــه إصـــرار 

تـــركـــي مـــضـــاد عــلــى انـــتـــهـــاج الـــخـــيـــار الــعــســكــري لــفــرض 

أطماعها  وإشــبــاع  المنطقة  فــي  التوسعية  سياساتها 

االقتصادية خاصة رغبتها الكبيرة في السيطرة على 

العصب النفطي للبالد.
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لعمليات نقل المقاتلين األجانب واإلرهابيين من سوريا إلى ليبيا. وشدد شكري، بحسب 
ما نقلت عنه بيان للخارجية المصرية، على رفض القاهرة وتصديها ألي تدخالت أجنبية 

في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسالمة المنطقة.
وأكد وزير الخارجية المصرية خالل محادثته الهاتفية مع الفروف ضرورة وقف إطالق 

النار في ليبيا إفساحًا في المجال للمفاوضات السياسية.
محليا، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القوات 
الليبية امتثلت للقرارات األممية السابقة كما امتثلت إلى الدعوات الهادفة لحل األزمة 

الليبية سياسيًا ومنها مؤتمر برلين.
بالمبادرات  الليبي رحب  الجيش  أن  بنغازي،  المسماري، في مؤتمر صحفي من  وتابع 
الهادفة لحل األزمة ووقف إطالق النار وأخرها »إعالن القاهرة«، مضيفًا أن الجيش أوقف 
إطالق النار وقتها مع تمسكه بحق الرد على أي هجوم تشنه ميليشيات الوفاق والمرتزقة 

الموالين لتركيا، وفقًا لما ذكرته »بوابة أفريقيا« اإلخبارية.
وشدد على أن الجيش الليبي يؤمن بالحل السياسي لألزمة من أجل مصلحة الليبيين، 

في نفس الوقت عليه االستعداد ألي مواجهة عسكرية محتملة في ليبيا.
ووجه رسالة إلى الليبيين، بأن الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من اإلرهابيين 
والتدخالت األجنبية في البالد، من خالل تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم 

وقال:  بالجيش،  الليبية  األسلحة  كافة 
»نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لنحرير 

البالد من اإلرهابيين والمرتزقة”.
تعد  »المعركة  أن  المسماري،  وأضاف 
واألتراك  الميليشيات  ضد  أساسيًا  خياراً 
الوطني  الجيش  وأن  القانون،  ومنتهكي 
العدة  يعد  الماضية  الفترة  طيلة  ظل 
إعادة  على  »عملنا  وتابع  الوطن«،  لتحرير 
النار  وخطوط  العمليات  غرفة  هيكلة 
ودروع  بأسلحة  سرت  جبهة  تدعيم  وتم 

ورادارات ودفاعات جوية”.

في المقابل أكد وزيــر الخارجية المصري، سامح شكري، 

لـــنـــظـــيـــره الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي الفـــــــــروف، ضــــــــرورة الـــتـــصـــدي 

من  واإلرهابيين  األجانب  المقاتلين  نقل  لعمليات  بحزم 

سوريا إلى ليبيا. وشدد شكري، بحسب ما نقلت عنه بيان 

ألي  وتصديها  القاهرة  رفــض  على  المصرية،  للخارجية 

تدخالت أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على 

أمن وسالمة المنطقة.
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معارك الغنائم والمواقع..

هدنة الحرب تحيي هدنة الحرب تحيي 
صراعاتصراعات المليشيات المليشيات

من  المسلحة  الميليشيات  تمكنت   ،2011 عام  في  الليبية  األزمة  اندالع  بداية  في 
تأسيس دور قوي لها، وظهرت المجموعات المسلحة في كل ركن في البالد، مستغلة 
لتكّون  السالح  انتشار  إلى  إضافة  القانون،  سلطة  وغياب  الدولة  مؤسسات  انهيار 
لنفسها مناطق نفوذ تحت سلطة الرصاص، وهو ما أدخل البالد في دوامة من العنف 

والفوضى. 

عبدالباسط غبارة
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ووانتشرت في ليبيا الكثير من بؤر التطرف، وخاصة في مدن غرب البالد التي باتت مكانا 
خصبا للجماعات المسلحة، التي يعتبر شعارها الرئيسي »ال صوت يعلو فوق صوت السالح«. 
شهدت  التي  طرابلس  الليبية  العاصمة  في  نفوذها  مد  من  المليشيات  هذه  تمكنت 

صراعات  عنيفة ومتكررة جول النفوذ طيلة السنوات التي أعقبت اندالع األزمة في البالد. 
وكان السبب الرئيسي لتمترس المليشيات في العاصمة طرابلس كونها مركز القرار، 
الحرب  أن  حيث  باألساس،  واالقتصادي  المالي  وإنما  فحسب،  والدبلوماسي  السياسي  ال 
كانت في جانب كبير منها منذ العام 2011 حرب غنائم في بلد غني بأرصدته واستثماراته 
وثرواته النفطية. وهذه الغنائم التي تثير أطماع الداخل والخارج، صنعت طبقة من أمراء 
في  السلطة  مفاصل  على  والمسيطرين  الدوالرات،  مليارات  على  المحتكمين  الحرب 

طرابلس. 
سطوة المليشيات ونفوذها الكبير بدت واضحة أكثر حين قامت في 10 أكتوبر 2013 
النوم. وخطفوا بعد ذلك  الوزراء من مقر إقامته ليال وبمالبس  بخطف علي زيدان رئيس 
الحدثان  هذان  وكان   .2014 مارس   25 في  الوطني  المؤتمر  رئيس  بوسهمين  نوري 
تغول  أمام  قوة  وال  له  حول  ال  ورقي  كيان  مجرد  كانت  الدولة  أن  على  دليل  أكبر  يمثالن 

المليشيات التي كانت تمارس أنشطتها االجرامية دون رادع. 
عبر  تدار  كانت  طرابلس  العاصمة  على  تعاقبت  التي  الحكومات  بأن  القول  يمكن  اذا 
المليشيات التي كانت تستعملها الستنزاف األموال. وهو ما أكده رئيس الحكومة السابق 
علي زيدان، في تصريحات اعالمية، حين كشف عن ملف تمويل مليشيات الدروع المتطرفة 

شريعة  أنصار  إلى  الحقًا  تحولت  التي 
قائال  التنظيمات،  من  وغيرها  وداعش 
حكومة  شكلتها  وقد  أمامه  وجدها  بأنه 
عبدالرحيم الكيب وشرعنتها رئاسة أركان 
المنقوش وبأنه تعامل معها كواقع  يوسف 

موجود أمامه عند توليه الحكومة. 
على  الضوء  ألقت  زيدان  تصريحات 

انــتــشــرت فــي ليبيا الكثير مــن بـــؤر الــتــطــرف، وخــاصــة في 

مــــدن غــــرب الـــبـــالد الــتــي بــاتــت مــكــانــا خــصــبــا لــلــجــمــاعــات 

يعلو  صــوت  »ال  الرئيسي  شعارها  يعتبر  التي  المسلحة، 

فوق صوت السالح«. 
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وتفتح  تشرعنها  كانت  التي  الضعيفة  الحكومات  على  باالعتماد  المليشيات  تغول  بداية 
أزمات معيشية كبيرة حيث  يعاني من  الليبي  الشعب  فيما كان  الليبية  اأموال  لها خزائن 
غالء األسعار والتضخم وانحدار العملة المحلية بشكل غير مسبوق، وغياب السيولة وانهيار 
الخدمات كالغاز والكهرباء والتموين والصحة والتعليم ونظافة المحيط، إضافة إلى اتساع 

دائرة الجريمة وارتفاع منسوب النهب والسلب واالختطاف والحرابة واإلفالت من العقاب. 
درجة  أزمة 2011 وصلت  منذ  البالد  في  المالي  الفساد  أرقام  أن  التقارير  أغلب  وتشير 
قياسية فبعض اإلحصائيات تشير إلى أن مئات المليارات بين 2012 و2016 صرفت دون 
أنها  الكثيرين يؤكدون  التي وصلتها لكن  الجهات  التي مرت عليها وال  المسالك  معرفة 
التي كانت  العام 2012  كانت تتجه للمليشيات، واعتبر مراقبون اقتصاديون أن ميزانية 

في حدود 71 مليار دوالر، باطلة لعدم اعتمادها على أي أساس فني أو مالي. 
لم  أنها  إال  عملها،  وبداية  السراج  فايز  برئاسة  الليبية  الوفاق  حكومة  وصول  ورغم 
وظل  عليها.  واإلعتماد  بعضها  شرعنة  إلى  سارعت  بل  الميليشيات،  جماح  كبح  تستطع 
كل شيئ يدار عبر أمراء الحرب كالعادة، ففي ما يخص االعتمادات، تعرضت لجنة خبراء 
منظمة األمم المتحدة في شهر مارس 2018، لتهديدات ميليشياوية مباشرة بعد أن تم 
تسريب تقرير، من 160 صفحة، يكشف عن عمليات فساد ونهب واسعة ألموال عامة، عبر 
عمليات مصرفية وهمية لصالح بعض قادة ميليشيات تسيطر على مصارف في طرابلس. 
حيث كشف التقرير عن عمليات مصرفية غير قانونية تخص 10 شركات تعمل لصالح 
جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء في العاصمة حصلت على اعتمادات مستندية 
حتى  منهما  لكل  دوالر  مليار  بقيمة  الخارجي  الليبي  والمصرف  الجمهورية  مصرف  من 
شركات  تضم  قائمة  عن  تسريبات  كشفت   2018 مايو  وفي   ،2016 العام  من  فبراير 
مملوكة ألمراء الميليشيات في العاصمة طرابلس جرى منحها اعتمادات مالية بقيمة 65 

مليون دوالر. 
وأكدت هذه التسريبات ما ورد في بحث لمركز »سمال آرمز سيرفي« للدراسات، أكد أن 
الوضع السياسي واالقتصادي في ليبيا، بات في قبضة تحالف لميليشيات العاصمة أطلق 
عليه البحث اسم »كارتل طرابلس«، بدعم من حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي. وحسب 

أصبحت  طرابلس«  »كارتل  فإن  المركز، 
ما  أهمها  ميليشيات  تضم  إجرامية  شبكة 
بقيادة  الخاصة«  الردع  »قوة  باسم  يعرف 
طرابلس«  ثوار  و«كتيبة  كارة،  الرؤوف  عبد 
أبوسليم«  و«كتيبة  التاجوري،  هيثم  بقيادة 
التي يتزعمها »اغنيوة«، باإلضافة إلى »كتيبة 

النواصي« بزعامة على قدور. 
وفي أبريل 2018، كشفت دراسة للمعهد 
الدولي  واألمن  الدولية  للشؤون  األلماني 

رغم وصول حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج 

وبداية عملها، إال أنها لم تستطع كبح جماح الميليشيات، 

وظل  عليها.  واإلعتماد  بعضها  شرعنة  إلى  سارعت  بل 

كل شيئ يدار عبر أمراء الحرب كالعادة. 
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عن سيطرة الميليشيات على قرارات المجلس الرئاسي. وتقول الدراسة، إن الميليشيات 
تحولت من جماعات مسلحة إلى »مافيا منظمة« تمتلك شبكات تؤثر في االقتصاد واألعمال 
والسياسة واإلدارة في العاصمة وهذا ما جعل االقتصاد الليبي واألموال الليبية تصب في 

مصلحة فئة صغيرة جًدا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ أحداث فبراير 2011. 
ومنذ وصولها إلى طرابلس، لم تنجح حكومة الوفاق في وقف اإلشتباكات المتكررة التي 
حصدت أرواح الكثيرين، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة. على غرار اإلشتباكات التي 
إندلعت نهاية أغسطس من العام 2018، والتي تواصلت على مدى أسابيع مخلفة 115 
الوفاق الوطني، ناهيك عن خسائر مادية  قتيل و383 جريح حسب وزارة الصحة بحكومة 

كبيرة جراء إستهداف المنشآت النفطية والمطار والمباني العامة والخاصة. 
وسيطرة  االمني  االنفالت  لمشهد  استمراراً  مراقبين  بحسب  االشتباكات  هذه  ومثلت 
مواجهة  في  األرض  على  الوفاق  حكومة  وضعف  طرابلس،  على  المسلحة  الميليشيات 
أن  حينها،  األميركية  بوست«  »واشنطن  صحيفة  وإعتبرت  المسلحين.  من  الخليط  هذا 
»االشتباكات في طرابلس هي الدليل األكثر وضوًحا على تداعي االستراتيجية التي تبنتها 
األمم المتحدة والقوى الغربية في ليبيا منذ العام 2011، التي اعتمدت على إنشاء حكومة 

الوفاق الوطني إلحالل االستقرار والسالم«. 
كبير  بشكل  اعتمدت  طرابلس،  العاصمة  وصولها  منذ  الوفاق،  »حكومة  إن  وقالت   
اعتبروا  الليبيين  من  كثيًرا  أن  كما  بالدولة،  سيطرتها  لبسط  مسلحة  مجموعات  على 
إن  الصحيفة  قالت  لذلك،  ونتيجة  الخارجية«.  القوى  من  مفروضة  سلطة  مجرد  الحكومة 
تحالفات  في  منهم  كثير  ودخل  العاصمة،  على  تتنافس  باتت  المسلحة  المجموعات  »تلك 
مع آخرين لتشكيل مجموعات أكبر وأكثر قوة، هدفها فرض نفوذها سياسيًّا، والسيطرة 

الثروات  من  بنصيب  والفوز  األراضي،  على 
التي  النفطية،  االحتياطات  وأهمها  المالية 

تعد األكبر في أفريقيا«. 
المجلس  قرر  اإلشتباكات،  هذه  وعقب   
في  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
لجنة  تشكيل   ،2018 أيلول/سبتمبر   16
الترتيبات األمنية لطرابلس الكبرى، تتولى 
النار  إطالق  وقف  لتعزيز  تدابير  وضع 

اإلشــتــبــاكــات الــتــي إنــدلــعــت نــهــايــة أغــســطــس مــن الــعــام 

2018، والـــتـــي تــواصــلــت عــلــى مـــدى أســابــيــع مــخــلــفــة 115 

قتيل و383 جريح حسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق 

الوطني. 
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المدينة  لتأمين  الكبرى، ووضع خطط وتوصيات  وتحقيق االستقرار األمني في طرابلس 
وإحالل قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو األجهزة األمنية في المنشآت الحيوية بدال 

من التشكيالت المسلحة. 
لكن هذه الترتيبات األمنية لم تنجح في فرض االمن في طرابلس حيث تصاعدت وتيرة 
أغتيل مدير فرع  أمنيين، حيث  االغتياالت سئولين  المليشيات كما طالت  االغتياالت بين 
في  مجهولين  طريق  عن   ، بوشهيوة  علي  المقدم  المخدرات  لمكافحة  طرابلس  جنوب 

منطقة.  قصر بن غشير إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس
رميا  الخاصة  الردع  بقوة  تعرف  ما  أو  كارة  ميليشيا  من  عنصران  اغتيل  ذلك،  وقبل 
الميليشيات  اغتيال أحد قادة  بالرصاص على ايدى مجهولين، وبعد أقل من أسبوع، تم 
المسلحة المنتسب لوزارة الداخلية ويدعى خيرى حنكورة، إثر تعرضه لوابل من الرصاص 

أمام أحد الفنادق وسط المدينة على أيدى عناصر مجهولة. 
طوفان  عملية  بدء  الليبي،  الوطني  الجيش  أعلن   ،2019 أبريل/نيسان  من  الرابع  وفي 
الكرامة لتحرير العاصمة الليبية من المليشيات المسلحة، في أعقاب عملية تأمين مناطق 
الجنوب الليبي، والتي نفذتها وحدات الجيش في يناير من العام ذاته، والتي بدأت بشكل 
فعلي مباشرة عقب الهجوم الذي شنته وحدات تابعة للمعارضة التشادية، على مقر اللواء 
الجنوب  مدن  أهم  إحدى  سبها،  مدينة  جنوبي  تراغن  منطقة  في  للجيش  التابع  العاشر 

الليبي. 
عسكرية  عملية  الطالق  السراج،  فائز  برئاسة  الوفاق  حكومة  سارعت  المقابل،  وفي 
باسم »بركان الغضب«، والتي تكونت من تحالفات بين المليشيات المتصارعة اضافة الى 
العناصر والجماعات المتطرفة واإلرهابية من تنظيمي »القاعدة« و«داعش«، على غرار قوات 
أبو عبيدة الزاوية، والتي تتمركز بشكل أساسي في مدينة الزاوية الليبية، ويقودها شعبان 
لتيارات  النتمائه  القاهرة  في  اعتقل  أن  سبق  والذي  الزاوي،  عبيدة  بأبو  المكني  هدية 

جهادية. 
بقيادة  الصمود«  »لواء  انضم  كما 
ضد  للقتال  بادي،  صالح  اإلخواني 
الجيش الليبي. ويعتبر صالح بادي أحد 
ويحمل  ليبيا«،  »فجر  عملية  قيادات  أبرز 
التي  اإلرهاب،  قائمة  ضمن   ،71 رقم 
أعلنها مجلس النواب، وشملت أكثر من 
حرب  جرائم  في  متورطين  إرهابيا   75
الى قوات ما يسمى  ليبيا. اضافة  داخل 

ســـارعـــت حــكــومــة الــــوفــــاق بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج، الطـــالق 

من  تكونت  والــتــي  الغضب«،  »بــركــان  باسم  عسكرية  عملية 

تحالفات بين المليشيات المتصارعة اضافة الى العناصر 

»القاعدة«  تنظيمي  من  واإلرهــابــيــة  المتطرفة  والجماعات 

و«داعش«. 
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المرتبطة  اإلرهابية  التنظيمات  لوائح  على  عربيًا  المصنفة  بنغازي«  عن  الدفاع  »سرايا 
في  الوفاق  حكومة  لقوات  إنضمامها  أعلنت  والتي  أفريقيا  شمال  في  القاعدة  بتنظيم 

طرابلس والمنطقة الغربية. 
الفارة من مناطق  العناصر االرهابية  العديد من  انتشار  وكشفت معركة طرابلس عن 
في شرق وجنوب البالد وانضمامها للقتال في صفوف المليشيات ضد الجيش الليبي على 
غرار فلول مجالس شورى بنغازي وإجدابيا ودرنة الفارة من المنطقة الشرقية وبقايا تنظيم 

أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة الفارة من صبراتة وسرت ومناطق الجنوب. 
استنجدت  إستراتيجية  مواقع  عدة  في  ميدانية  تقدمات  الليبي  الجيش  تحقيق  ومع 
حكومة الوفاق بحليفتها تركيا، وهو ما ترجم بشكل علني من خالل توقيع مذكرة التفاهم 
المثيرة للجدل بين حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج والحكومة التركية، في نوفمبر/

تشرين الثاني 2019، وذلك رغم المعارضة اإلقليمية والدولية الواسعة لهذه االتفاقية. 
الدولية  المحاوالت  كل  فشلت  التي  المعارك  احتدام  إلى  التركي  التدخل  وأفضى 
الدعم  إلى  والسالح  بالعتاد  اللوجستي  الدعم  من  انتقلت  تركيا  أن  خاصة  احتوائها،  في 
العسكري المباشر من خالل إرسال ضباط أتراك لتدريب القوات المقاتلة إلى جانب حكومة 
السراج في مرحلة أولى، ثم الدفع بآالف المقاتلين المرتزقة الذين استقدمتهم من سوريا 

للقتال في ليبيا. 
وفي أعقاب سقوط قاعدة عقبة بن نافع اإلستراتيجية في قبضة المليشيات والمرتزقة 
الوفاق  البارجات والطائرات المسيرة، أعلنت حكومة  بعد تدخل تركي مباشر باستخدام 
في  أنقرة  تورط  حجم  كشف  كبير  تركي  بدعم  ترهونة،  مدينة  على  سيطرتها  بسط 
التي  والجرائم  االنتهاكات  حجم  كان  ذلك  من  األخطر  لكن  البالد.  في  الدائر  الصراع 
ارتكبتها المليشيات بدعم من المرتزقة واالرهابيين والتي تذكر بجرائم سابقة شهدتها 

مدن غريان وصبراتة وصرمان. 
واقتحمت تشكيالت الوفاق بقيادة تركية 
واالرهابيين  المرتزقة  آالف  من  وبدعم 
جنوب  ترهونة  مدينة  ألردوغان   الموالين 
شرق طرابلس. ودخل هذا الخليط الخطير 
غطاء  تحت  ترهونة  مدينة  المقاتلين  من 
محاور،   3 من  التركية،  »المسيرات«  من 

بعد أن خرج الجيش الوطني الليبي من تمركزاته في قلب 

العاصمة طرابلس، احتراما للمطالبات الدولية وإنجاحا 

لمساعي الحل السلمي لألزمة، عادت الى واجهة األحداث 

الصراعات الدامية بين هذه المليشيات. 
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يقود  الذي  التركي  النظام  من  الوفاق  حكومة  عليها  حصلت  متطورة  أسلحة  باستخدام 
المعارك بصفة مباشرة منذ أشهر. 

وقامت المليشيات بعمليات تصفية ضد عدد من أهالي ترهونة الرافضين للخروج من 
المدينة والمتمسكين بمنازلهم وسرقت محتويات هذه المنازل، وفقا لشهود العيان. كما 
تعرضت محطة كهرباء ترهونة، حسب شهود العيان، ألعمال تخريبية انقطع على إثرها 
الهالل  أعلن  ذلك  غضون  وفي  المنزل.  واإلنترنت  األرضية  واالتصاالت  الكهربائي  التيار 
من  نزحت  عائلة   5000 عن  مايزيد  أن  طرابلس،  غرب  جنوب  وليد  بني  بمدينة  األحمر 

ترهونة خالل ساعات اليوم الماضية. 
في  وفردية  جماعية  إعدامات  الوفاق  لحكومة  التابعة  المليشيات  نفذت  ترهونة،  وقبل 
شوارع مدينتي صبراته وصرمان. كما شهدت مدينة غريان، أواخر يونيو 2019، جرائم 
بشعة وانتهاكات جسيمة بعد أن تمكنت حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على المدينة 
الليبي،  الوطني  الجيش  التي كانت قوات  العاصمة طرابلس(،  )80 كيلومترا جنوب غربي 

تسيطر عليها، وتّتخذها مقراً لقيادة عملياتها العسكرية. 
وبعد أن خرج الجيش الوطني الليبي من تمركزاته في قلب العاصمة طرابلس، احتراما 
األحداث  واجهة  الى  عادت  لألزمة،  السلمي  الحل  لمساعي  وإنجاحا  الدولية  للمطالبات 
الصراعات الدامية بين هذه المليشيات في اطار الصراع على النفوذ في مناطقها خاصة 
مع وجود فوارق عقدية ووالءات مختلفة بين الجهوية واالنتماءات لتنظيمات إرهابية مختلفة 

منها الموالي لتنظيم داعش أو القاعدة أو اإلخوان. 
الصغير«،  سعد  »أحمد  المليشياوي  مقتل  مع  جاءت   ، المليشيات  صراع  فصول  آخر 
جثته  على  عثر  والذي  بـ«الذيب«،  الملقب 
بطرابلس  الشعال  غوط  جزيرة  في  »ملقاة 
وفق   .»2020 يوليو   16 الخميس  صباح 
مصادر  عن  نقال  اعالمية  تقارير  اوردت  ما 
من  »الذيب«  أن  التقارير  وأضافت  امنية. 
مواليد 1994، وهو من سكان عرادة، ويعد 
 ، لتركيا  الموالية  المليشيات  عناصر  أحد 

وقد دفن في مقبرة »سيدي بوغراره«. 
عمليات  سياق  في  الذيب  مقتل  ويأتي 

تــؤكــد الــتــطــورات خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة الــخــطــورة 

الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــمــثــلــهــا وجـــــــود الـــمـــلـــيـــشـــيـــات الــمــســلــحــة 

أن  الــى  مــراقــبــون  ويشير  ليبيا.  فــي  تركيا  مــن  المدعومة 

بـــات ضــروريــا قــبــل الحديث  انــهــاء ســطــوة المليشيات 

عن أي حلول سياسية في البالد. 
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التصفية التي تشهدها العاصمة الليبية بين المليشيات المسلحة، حيث شهدت المدينة 
من  العاصمة  سكان  من  القيرة«  علي  »رضا  المليشياوي  تصفية  عملية  بأيام  ذلك  قبل 
قبل مسلحين. وقالت تقارير اعالمية أن المليشياوي القيرة هو أحد عناصر مليشيا »ثوار 
الى أن  لتركيا، وقد تمت تصفيته من قبل مجموعة مجهولة، مشيرة  الموالية  طرابلس« 

هناك احتقان وغضب في أواسط مليشيا ثوار طرابلس. 
كما تمت تصفية »قيادي في ميليشيات الجويلي يدعى وائل امسيك الزنتاني في وسط 
العاصمة طرابلس«. وفق ما نقل موقع »ارم نيوز« االخباري عن الضابط في أمن طرابلس 
محسن بن الجالي. وجاء ذلك اثر تجدد االشتباكات، مساء الخميس، بين ميليشيات تابعة 
الجنوبية  األحياء  في  خصوصا  طرابلس،  العاصمة  من  مواقع  عدة  في  الوفاق،  لحكومة 

والغربية. 
وفي مطلع يوليو الجاري أقدم مسلحين على تصفية المليشياوي أبوبكر فرج الحرابي في 
مدينة الزاوية من مواليد فبراير 2000 ومن سكان مدينة الزاوية وتابع لمليشيا »الفرقة 
األولى«. ووقالت تقارير اعالمية أن مسلحين يستقلون سيارة مدنية قاموا بفتح النار عليه 

أثناء تواجده في منطقة السيدة زينب بالزاوية دون تحديد األسباب. 
وسقط خالل األيام الماضية عدد من القتلى أثناء مواجهات في ضاحية جنزور بالعاصمة 
الوزارة، على تقاسم السيطرة في  طرابلس، في اشتباكات مع مليشيات أخرى تتبع نفس 
المنطقة، أمام مقر حرس »المنشآت النفطية« في جنزور وقرب مقر البعثة األممية بالبالد. 
تقارير  وفق  جنزور  فرسان  مليشيا  من  عنصرا   12 نحو  مقتل  عن  االشتباكات  وأسفرت 
بين  اشتباكات  في  مسلحين  مقتل  اإلنسان  لحقوق  الليبية  المنظمة  وأكدت  اعالمية.  
المليشيات المسلحة المدعومة من قبل حكومة الوفاق في منطقة جنزور غربي العاصمة 
البعثة  األمتار من مقر  ارتكبت على بعد مئات  إرهابية  أنها مجزرة  الى  طرابلس، مشيرة 
في  بالجثث  والتنكيل  والقتل  الحسابات  تصفية  »إن   ، وقالت  ليبيا.  في  للدعم  األممية 
العام  النائب  داعية  التاريخ«،  قبل  ما  األبدان، ويعيدنا لسنوات  مشهد دموي تقشعر منه 

الى فتح تحقيقات من شأنها ردع العصابات 
اإلجرامية«. 

الحادثة،  للدعم  األممية  البعثة  وأدانت 
هذه  وقوع  أن  لها  بيان  في  وقالت  
حكومة  تحرك  ضرورة  يؤكد  االشتباكات 
للقطاع  فعال  إصالح  نحو  بسرعة  الوفاق 
األمني بالتزامن مع نزع سالح المجموعات 

تمت تصفية »قيادي في ميليشيات الجويلي يدعى وائل 

امــســيــك الــزنــتــانــي فـــي وســـط الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس«. وفــق 

مــا نقل مــوقــع »ارم نــيــوز« االخــبــاري عــن الــضــابــط فــي أمن 

طرابلس محسن بن الجالي.
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المسلحة وتسريح وإعادة دمج عناصرها. وأدانت البعثة األممية هذه االشتباكات ووصفتها 
باألعمال الطائشة التي تعرض حياة المدنيين للخطر المباشر. 

الصراع  أن  المسماري  اللواء أحمد  الليبي  للجيش  العامة  القيادة  المتحدث بإسم  وقال 
بين مسلحي الميليشيات في غرب البالد ، يكشف عن المخاطر التي تتهدد السلم األهلي، 
ويؤكد صواب موقف الجيش الداعي الى حل الميلشيات وجمع السالح. وتابع أن مسلحي 
الميلشيات ال يلتزمون بالقانون وال يعترفون بمفهوم الدولة ، وهم في غالبيتهم الساحقة 

من اإلرهابيين والمرتزقة والمجرمين المتورطين في قضايا تستوجب محاكمتهم. 
وقع  على  تعيش  التي  الليبية  العاصمة  أزمات  من  المتكررة  االشتباكات  هذه  وتزيد 
وغالء  المصارف  في  النقدية  السيولة  انعدام  مع  خاصة  للغاية  صعبة  معيشية  أوضاع 
األسعار وتأخر صرف المرتبات وانهيار الخدمات. وشهدت طرابلس، خالل األيام القليلة 
الماضية مظاهرات حاشدة احتجاًجا على االنقطاعات المستمرة للكهرباء التي تزيد على 

10 ساعات يومًيا. 
الفوضى  استمرار  لضمان  ليبيا  في  المليشيات  وجود  لترسيخ  التركي  النظام  ويسعى 
بما يضمن له تحقيق مخططاته القائمة على نهب الثروات الليبية. لكن هذه المخططات 
تصطدم باصرار ليبي على مواجهة الغزو التركي بدعم من مصر التي أعلنت استعدادها 
للتدخل العسكري المباشر في ليبيا لدحر 
المليشيات  على  والقضاء  التركي  العدوان 
اردوغان  مرتزقة  من  بدعم  تحشد  التي 

الحتالل سرت والجفرة. 
وأعلن البرلمان المصري مؤخرا موافقته 
في مهام  قوات مسلحة مصرية  نشر  على 
للدفاع  قوات  نشر  وعلى  بالخارج،  قتالية 
اإلطار  في  وتحديدا  القومي،  األمن  عن 
االستراتيجي الغربي؛ في إشارة إلى الحدود 
سياق  في  الموافقة  هذه  وجاءت  ليبيا.  مع 
المباشر  العسكري  التحضير لتدخل مصر 
التركي والقضاء على  الغزو  ليبيا لدحر  في 

الـــمـــســـمـــاري أن الــــصــــراع بـــيـــن مــســلــحــي الــمــيــلــيــشــيــات فــي 

غـــرب الــبــالد ، يــكــشــف عــن الــمــخــاطــر الــتــي تــتــهــدد السلم 

األهـــلـــي، ويــؤكــد صــــواب مــوقــف الــجــيــش الـــداعـــي الـــى حل 

الميلشيات وجمع السالح. وتابع أن مسلحي الميلشيات ال 

يلتزمون بالقانون وال يعترفون بمفهوم الدولة ، وهم في 

غالبيتهم الساحقة من اإلرهابيين والمرتزقة والمجرمين 

المتورطين في قضايا تستوجب محاكمتهم. 
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مليشيات ومرتزقة أردوغان الذين باتوا يهددون ليبيا والمنطقة ككل. 
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  جمع  لقاء  أعقاب  في  المصري  البرلمان  خطوة  وجاءت 
المصري  للرئيس  تفويضهم  أكدوا  الذين  الليبية،  القبائل  وأعيان  بمشايخ  السيسي، 
والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، واتخاذ كافة اإلجراءات لتأمين 
مصالح األمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة. وقبل ذلك دعا مجلس 
النواب الليبي رسميا القوات المسلحة المصرية للتدخل العسكري في ليبيا دعما لليبيين 
في حربهم ضد االحتالل التركي الذي يسعى للسيطرة على الحقول النفطية ونهب ثروات 

البالد دعما القتصاد أنقرة المتداعي. 
وتتمسك مصر بتفكيك المليشيات المسلحة في ليبيا بشكل كامل وقيام كافة المليشيات 
األجنبية بإلقاء السالح بشكل كامل دون أي شروط. وشدد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري من عمان حيث التقى نظيره األردني، األحد الماضي، على رفض بالده ممارسات 
الميليشيات في ليبيا، المدعومة من أطراف خارجية في إشارة إلى أنقرة، التي نقلت بحسب 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان، أكثر من 11 ألفا و500 مرتزق من سوريا إلى األراضي 

الليبية للقتال إلى جانب الوفاق. 
وجود  يمثلها  التي  الكبيرة  الخطورة  الماضية  السنوات  خالل  التطورات  وتؤكد 
انهاء  أن  الى  مراقبون  ويشير  ليبيا.  في  تركيا  من  المدعومة  المسلحة  المليشيات 

قبل  ضروريا  بات  المليشيات  سطوة 
الحديث عن أي حلول سياسية في البالد. 
المتحدة  األمم  بعثة  أن  هؤالء  ويؤكد 
تتحمل أسباب استمرار وجود الميليشيات 
المسلحة وتمركزها فى طرابلس بسبب 
الترتيبات  ملحق  تفعيل  عن  تغاضيها 
الصخيرات  اتفاق  فى  الوارد  األمنية 
من  للتخلص  واضحة  آلية  وضع  الذى 
التى  الرؤية  إلى  باإلضافة  الميليشيات، 
خالل  الليبيين  العسكريين  وضعها 
للتعامل  القاهرة  فى  الست  اجتماعاتهم 
حلها  وكيفية  الميليشيات  مشكلة  مع 

ونزع أسلحتها. 

يــســعــى الــنــظــام الــتــركــي لــتــرســيــخ وجــــود الــمــلــيــشــيــات في 

ليبيا لــضــمــان اســتــمــرار الــفــوضــى بــمــا يضمن لــه تحقيق 

مخططاته القائمة على نهب الثروات الليبية. لكن هذه 

المخططات تصطدم باصرار ليبي على مواجهة الغزو 

التركي بدعم من مصر التي أعلنت استعدادها للتدخل 

الــعــســكــري الــمــبــاشــر فـــي لــيــبــيــا لـــدحـــر الــــعــــدوان الــتــركــي 

والقضاء على المليشيات التي تحشد بدعم من مرتزقة 

اردوغان الحتالل سرت والجفرة. 
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أي تأثيرات أي تأثيرات صحية صحية 
واقتصاديةواقتصادية

عند الحديث عن درجات االنتشار لوباء كورونا قياسا باألرقام العالمّية والحالة العامة للبالد، 
األمني  وضعها  دول  من  حاال  أفضل  تبقى  لكنها  مقلق،  اختبار  أمام  اليوم  ليبيا  تكون  ربما 
انتشار  بداية  مع  خاصة  ليبيا  في  اإلشكال  أن  رغم  بكثير،  أفضل  واالقتصادي  والسياسي 
الخطر، ألن  درجة  رفع  الذي  األمر  عادية  واعتبارها  لألمور  تبسيط  أنه كان هناك  الفيروس 
األرقام اليومية المسجلة والتحذيرات المستمرة داخليا وخارجيا من انفالت األمور قد تقود 
إلى الكارثة وتهدد بانتشار الفيروس على مناطق أوسع، وسط إمكانيات صحية ومالية صعبة 

تزيد األمور تعقيدا.

شريف الزيتوني

فيروس كورونا وانتشاره في ليبيا..

؟؟
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المركز  كان  يوليو  شهر  دخول  قبل 
أرقاما  يسجل  األمراض  لمكافحة  الوطني 
منطقية في محيط ينتشر فيه الفيروس، 
البالد  وسط  في  المناطق  بعض  وكانت 
لإلصابات.  تسجيال  األكثر  هي  وجنوبها 
من  التحذيرات  تطلق  كانت  ذلك  ومع 
لالحتياط  ودعوات  بالوضعية  االستهانة 
لكن  السالمة  شروط  كل  واتخاذ  والحذر 
بشكل  الشروط  بتلك  االلتزام  يتم  لم 
حازم ألن األرقام الالحقة تثبت أن كورونا 
بدأ في التفشي بشكل أوسع بشكل جعل 
والدولية  المحلية  الصحية  المؤسسات 
االلتزام  بضرورة  استغاثة  نداء  تطلق 

وأخذ أقصى درجات الحيطة.
صفحة  كان  يوليو  شهر  دخول  لكن 
في  المصابين  سجالت  في  جديدة 
البالد. فبعد أن كانت األرقام منطقية في 
نحو  األمور  تغيرت  ثابت،  غير  وضع  ظل 
حيث  شديد،  بخطر  تنذر  حرجة  مرحلة 
خالل  إصابة  مئتي  من  أكثر  تسجيل  تم 
يومي 20 و21 يوليو الجاري، بشكل يجعل 
فإنفاذ  كبيرة.  مسؤولية  أمام  الجميع 
بالشكل  يتم  ال  أنه  يبدو  الحجر  قانون 
المطلوب، وااللتزام العام أيضا به قصور 
وهذا  أكبر  تفشٍّ  في  يتسبب  قد  كبير، 
المواجهة  شروط  كل  لغياب  كبير  خطر 

اإلشــكــال فــي ليبيا خــاصــة مــع بــدايــة انــتــشــار الــفــيــروس أنه 

كان هناك تبسيط لألمور واعتبارها عادية األمر الذي رفع 

درجة الخطر، ألن األرقام اليومية المسجلة والتحذيرات 

المستمرة داخليا وخارجيا من انفالت األمور قد تقود إلى 

الكارثة وتهدد بانتشار الفيروس على مناطق أوسع، وسط 

إمكانيات صحية ومالية صعبة تزيد األمور تعقيدا.
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أيضا  الوفيات  عدد  يعتبر  وال  الصحّية. 
قليال، حيث يقترب من 50 حالة مع توقعات 
بارتفاعه مع ارتفاع عدد اإلصابات. وعدد 
يتسبب  الحاالت  من  الكثير  في  الوفيات 
لم  الذين  من  الضحايا  من  مقربون  فيه 
السن  كبار  من  االقتراب  خطر  يقّدروا 
مزمنة،  أمراض  من  يعانون  الذين  أو 
والوعي  الخاصة  المسؤولية  تدخل  وهنا 
االلتزام  وعدم  القانون  تجاوز  بخطورة 

بإجراءات الحجر المفروض اتباعها.
انتشارا  تمثل  األخيرة  األيام  أن  ورغم 
لكن  صعبة  مآالت  نحو  تحذيريا  وبائيا 
هناك جانب آخر تفاؤلي وهو عدد حاالت 
مقارنة  مقبوال،  يعتبر  الذي  الشفاء 
يناهز  حيث  للبالد،  الطبية  باإلمكانيات 
الجملي  العدد  بين  من  شفاء  حالة   500
إصابة  الـ2000  يتجاوز  الذي  لإلصابات 
ما يمثل 25 بالمئة مع توقعات بارتفاعها 

نحو نسب أكثر إيجابية.
أغلب  في  الوباء  أن  ليبيا  في  واإلشكال 
العدوى  أن  بمعنى  أفقيا،  ينتشر  الحاالت 
وهذا  األول  مصدرها  معرفة  دون  تنتقل 
ما يعّقد عملية ضبطها ويوسع من دائرة 
عدد  ضعف  ظل  في  خاصة  انتشارها، 
اإلمكانيات  وضعف  المجراة  التحاليل 
أساسا  الصحية  التحتية  البنية  واهتراء 
فيها  ينتشر  التي  الجنوب  مناطق  في 
فيها  وتغيب  سريعة  بطريقة  الفيروس 

ــيـــو كــــــان صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــــي ســجــالت  ــر يـــولـ ــهـ دخـــــــول شـ

البالد. فبعد أن كانت األرقــام منطقية في  المصابين في 

ظل وضع غير ثابت، تغيرت األمور نحو مرحلة حرجة تنذر 

بخطر شديد، حيث تم تسجيل أكثر من مئتي إصابة خالل 

أمام  الــجــاري، بشكل يجعل الجميع  يومي 20 و21 يوليو 

مسؤولية كبيرة.
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اإلمدادات.  فيها  وتضعف  الطبية  األطر 
المتبعة  اإلغالق  فرض  محاوالت  وحتى 
مازالت لم تعط نتائج واضحة وسط حالة 

أشبه بعدم المباالة في أكثر من مكان.
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
انتشار  حول  يومية  إفادات  يقّدم  الذي 
اتباع  الليبيين إلى »ضرورة  الفيروس دعا 
الالزمة  واالحترازية  الوقائية  اإلرشادات 
تشمل  والتي  الفيروس  انتشار  لمنع 
والحجر  التجمعات،  ومنع  التجول،  حظر 
والتباعد االجتماعي، واالستمرار  المنزلي 
والنظافة  والتطهير  التعقيم  عمليات  في 
الواقع  في  اإلجراءات  وهذه  الشخصية«. 
األولى  األيام  من  إليها  الدعوة  تمت 
بإغالق  السلطات  وقامت  لإلصابات 
لكن  المدن  داخل  حظر  وفرض  الحدود 
مستوى  في  تكن  لم  النتائج  أن  يبدو 
الدعوات على األقل وهذا يفّسر بشيئين؛ 
األول أن المواطنين لم يلتزموا بالقرارات 
لسالمتهم،  وتهديدا  خرقا  يعتبر  وهذا 
يتم  ولم  ينّفذ  لم  القانون  أن  وثانيا 
تفّسره  تقصير  أيضا  وهذا  به  االلتزام 

الظروف العامة للبالد.
لم  التوعية  عملية  إطار  وفي  المركز 
يكتف بإرشادات الحجر والحضر وااللتزام 
بدعوة  سابق  وقت  في  بدأ  بل  فحسب، 
الفيروس  من  شفيوا  الذين  المصابين 

انــتــشــارا وبائيا تحذيريا  ورغــم أن األيـــام األخــيــرة تمثل 

نحو مآالت صعبة لكن هناك جانب آخر تفاؤلي وهو عدد 

باإلمكانيات  مقارنة  مقبوال،  يعتبر  الــذي  الشفاء  حــاالت 

الطبية لــلــبــالد، حــيــث يــنــاهــز 500 حــالــة شــفــاء مــن بين 

العدد الجملي لإلصابات الذي يتجاوز الـ2000 إصابة 

بــارتــفــاعــهــا نــحــو نسب  مــا يمثل 25 بالمئة مــع تــوقــعــات 

أكثر إيجابية.
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التأثيرات التي سببها فيروس 

كورونا في ليبيا لم تكن صحّية 

فحسب، فاالقتصاد بدورها 

كان جزءا من المشكل. وهنا 

ليبيا ليست استثناء في العالم 

باعتبار أن كل دول العالم 

تعيش على وقع ركود تاريخي 

وتأثيرات غير مسبوقة، لكن 

بالنسبة إلى الليبيين األمر 

مختلف ألن األزمة تتزامن مع 

توقف شبه كلي لتصدير النفط 

الذي تبلغ خسائره أكثر من 7 

مليار دوالر.

أن  إلى  مشيرا  المصابين،  شفاء  في  للمساعدة  دمهم  »ببالزما  التبرع  بضرورة 
التجربة األولى أجريت مؤخرا على حالتين وسجلت نجاحًا«. مشيرا إلى أن هناك ثقة 
لدى الغالبية بأن هذا النداء سيلقى تجاوبا، بل إن البعض منهم قد بدأ بالفعل 

التوجه نحو مراكز التحليل.
التأثيرات التي سببها فيروس كورونا في ليبيا لم تكن صحّية فحسب، فاالقتصاد 
بدورها كان جزءا من المشكل. وهنا ليبيا ليست استثناء باعتبار أن كل دول العالم 
الليبيين  إلى  بالنسبة  وتأثيرات غير مسبوقة، لكن  تاريخي  تعيش على وقع ركود 
تبلغ  الذي  النفط  لتصدير  كلي  شبه  توقف  مع  تتزامن  األزمة  ألن  مختلف  األمر 

خسائره أكثر من 7 مليار دوالر.
تأثيرات كورونا على االقتصاد الليبي، كانت أساسا في عالقة بالمبادالت التجارية 
جراء غلق الحدود، كما أن نسبة التشغيلية انخفضت بشكل كبير بعد توقف الكثير 
من النشاطات حيث أشارت توقعات لوزارة العمل بحكومة الوفاق في مايو الماضي 
أن 120 ألف شخص مهددون بفقد مواطن شغلهم، كما توقعت أن ترتفع نسبة 
المالية  اإلمكانيات  مع  بالمقارنة  مرتفع  رقم  وهي  بالمئة   20 حوالي  إلى  البطالة 

للبالد.
االقتصاد  لمستقبل  نظرته  في  متشائما  كان  بدوره  للتنمية  اإلفريقي  البنك 
الليبي. فقد أكد عمق األزمة في ظل فيروس »كورونا«، مشيرا في تقرير له إلى أن 
»الميزانية الليبية تراجعت بنسبة 10.9% من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة في 
العام 2020،  في  بنسبة %22.5  الميزانية  تراجع رصيد  إلى  ومنوها  عام 2020، 

و16.3% في العام 2021«.
هذه التأثيرات بالقدر الذي تعمق األزمة االقتصادية بالقدر ما تحمل السلطات 
في شرق البالد وغربها مسؤولية كبيرة في توفير حلول لتغطية الخلل الذي حصل، 
وقد اتخذت بالفعل بعض اإلجراء سواء من الحكومة المؤقتة أو من حكومة الوفاق 

لدعم القطاع الخاص خاصة في عالقة بالتزامات الرواتب.

,

,



21 الخميس  ٢٣  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

قرار البرلمان المصري بشأن ليبيا..

تقرير/ سوزان الغيطاني

وافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من قوات الجيش خارج 
االستراتيجي  االتجاه  في  للمصر  القومي  األمن  عن  للدفاع  البالد 
الغربي ما يعني أنه أجاز التدخل العسكري في ليبيا بعدما فوضت 

القبائل الليبية مصر بالدخول لليبيا عندما تقتضي الضرورة.

كيف قرأ كيف قرأ النوّابالنوّاب  
المصريون والليبيون المصريون والليبيون 

القرار؟القرار؟
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** أمر واقع
مجّلة المرصد قامت بسبر آراء أعضاء من مجلس النواب المصري والليبي للوقوف على 
خلفيات ودالالت وأبعاد قرار البرلمان المصري حيث أكد أمين سر لجنة العالقات الخارجية 
للمبادرات  الفرص  من  الكثير  أعطت  »مصر  أن  الخولي  طارق  المصري  النواب  بمجلس 
المصرية  المحاوالت  استغلت  األطراف  بعض  أن  إال  ليبيا  في  السلمية  والحلول  السياسية 
ما ترفضه  األرض وهو  الواقع بشكل عسكري على  األمر  لفرض  السياسي كفرصة  للحل 

الدولة المصرية وستتصدى له بحزم وقوة«.
للكثير  رادعا  المصري يعد قرارا  »القرار  أن  المرصد  الخولي في تصريح لمجلة  وأضاف 
من األطراف التي تسعى للمساس باألمن القومي المصري«، مردفا »أعتقد أن الكثير من 
األطراف ستسعى إلعادة تقييم حساباتها ألنه ال يخفى على أحد أن الجيش المصري هو 
األقوى في إفريقيا والمنطقة كما أنه قادر على تنفيذ المهام التي ستسند له من القيادة 

العليا للجيش«.

** دعوة للسالم
واعتبر عضو مجلس النواب المصري محمود بدر أن »القرار يأتي في إطار الدعوة المصرية 
التي  الدولية  والمؤتمرات  الفاعليات  والتي بدأت بمشاركة مصر في كل  ليبيا  للسالم في 
تدعم الحل السياسي في ليبيا ومرورا بإعالن القاهرة الذي اطلقه الليبيين برعاية مصرية 
المصري  الرئيس  تصريح  كان  وآخرها 
عبد الفتاح السيسي بأن سرت الجفرة خط 

أحمر«.
المرصد  لمجلة  تصريح  في  بدر  وأشار 
إلى أن »قرار البرلمان خطوة لمنح الرخصة 
المصرية  المسلحة  للقوات  الدستورية 
المناسبين  والمكان  الوقت  في  للتحرك 
من  مزيد  ولمنع  ليبيا  في  السالم  إلحالل 
الميلشيات  تقدم  ومنع  الداخلي  االقتتال 
التركي  الرئيس  نقلهم  الذين  والمرتزقة 
لمحاربة  ليبيا  إلى  اردوغان  طيب  رجب 

ــارق الــــخــــولــــي:  »مـــصـــر أعـــطـــت الــكــثــيــر مــــن الـــفـــرص  ــ طــ

للمبادرات السياسية والحلول السلمية في ليبيا إال أن 

للحل  المصرية  الــمــحــاوالت  استغلت  األطــــراف  بعض 

السياسي كفرصة لفرض األمر الواقع بشكل عسكري 

على األرض وهو ما ترفضه الدولة المصرية وستتصدى 

له بحزم وقوة«.
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الشعب الليبي وتهديد الحدود المصري«.
الثابت الذي يرفض  القاهرة  البرلمان المصري يؤكد على موقف  وأضاف بدر أن »قرار 
أن  مؤكدا  الميلشيات«.  إلى  والسالح  المرتزقة  إرسال  ويرفض  ليبيا  في  االجنبي  التدخل 
»مصر تريد حصر السالح بيد الدولة الليبية وعودة جميع األطراف إلى طاولة المفاوضات 
وإطالق عملية سياسية يشارك فيها كافة أطياف الشعب الليبي ومنع تقسيم ليبيا فلم يكن 
والوحيد  الشرعي  الممثل  الليبي  البرلمان  نداء  عن  آذانها  مصر  تصم  أن  الممكن  من 
المنتخب للشعب الليبي وال عن نداء القبائل اللبيبة التي ترتبط بعالقات مصاهرة وروابط 

دم مع الشعب المصري«.

** احرتام القانون
المرصد  لمجلة  تصريح  في  كمال  الحميد  عبد  المصري  النواب  مجلس  عضو  وشدد 
ولم  أرضها  عن  وتدافع  الدولي  والقانون  الدستور  تحترم  مؤسسات  دولة  »مصر  أن  على 
تكن يوما دولة غازية أو مؤجرة لمرتزقة أو لمليشيات أو داعمة لإلرهاب والتطرف وهذا ما 
للدفاع عن  البالد  الجيش خارج  إرسال عناصر من قوات  البرلمان على  إجماع  انعكس في 

األمن القومي المصري في االتجاه االستراتيجي الغربي«.
وأكد عضو مجلس النواب المصري محمد العرابي أن »الوضع في ليبيا أضحى يستلزم 
الليبي  القومي  األمن  على  للحفاظ  والعسكري  السياسي  االستعداد  من  كبيرا  قدرا 

والمصري«.
اإلرسال  تعني  ال  البرلمان  اتخذها  التي  »الخطوة  أن  المرصد  لمجلة  تصريح  في  مبينا 

الفوري لقوات مصرية إلى ليبيا فهذا قرار القائد األعلى للجيش المصري«.
ولفت العرابي إلى أن »الموقف المصري سيحد من التدخالت التركية في ليبيا مشيرا إلى 
أننا يوميا نسمع عن استعداد قوات الوفاق لمعركة سرت لكننا ال نرى شيئا عمليا في هذا 
الشأن ما يعني أن البالد تشهد حربا دعائية أكثر منها عملية خاصة وأن هناك توافق دولي 

على ضرورة وقف إطالق النار في ليبيا«.

** الهالل النفطي
بقرار  رحبوا  الليبيون  البرلمانيون 
البرلمان المصري واعتبروه خطوة صحيحة 

محمود  بدر أن »قرار البرلمان المصري يؤكد على موقف 

ليبيا  فــي  االجنبي  التدخل  يرفض  الــذي  الثابت  الــقــاهــرة 

ويرفض إرسال المرتزقة والسالح إلى الميلشيات«. 
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علي  الليبي  النواب  بمجلس  الدفاع  لجنة  عضو  أكد  حيث  الليبية  األزمة  حل  طريق  على 
النفطي«.  الهالل  على  السيطرة  في  وترغب  ليبيا  في  السالم  تريد  ال  »تركيا  أن  التكبالي 
المصرية  الليبية  المبادرة  قبل  الليبي  والجيش  »البرلمان  أن  المرصد  لمجلة  مضيفا 
ومخرجات مؤتمر برلين وأعرب عن نيته الجلوس على مائدة المفاوضات لكن الطرف اآلخر 
المتمثل في حكومة الوفاق واألتراك الذين يحكمون الزالوا يتملصون من إعالن رغبتهم 
في الجلوس معنا والزالوا يأتون بالسالح وال زالت إيريني ترى هذا السالح وال تحرك ساكنا 
من  بمجموعة  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أتى  اليوم  فحتى  والكالم  اإلدانة  إال 
الدواعش وأسلحة جديدة وراجمات كبرى جرى تجربتها في مطار طرابلس لكن الليبيين 
تعلموا كيف يتفادوها«، مشيرا إلى أن »هذه الراجمات تزن أكثر من 2 طن ما يجعلها صعبة 

التحرك وبطيئة لذلك فإن قواتنا تستطيع التصرف معها«.
وأضاف التكبالي أن »أردوغان ال يريد السالم ويريد أن يتخطى الخط الذي حدده الجيش 
إليه  الوصول  أردوغان  يريد  الذي  النفطي  للهالل  تجاوزه  يتم  ال  لكي  أحمر  كخط  الليبي 
للحصول على المال إلنفاقه على الدواعش والمرتزقة من كل مكان طامعا في خيرات ليبيا 

وشمال إفريقيا أيضا ويظن أنه يستطيع اآلن أن يخادع أوروبا ويصنع دولة تركية كبيرة«.

** استجابة لطلب ليبيا
مجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  ورحب 
المصري  بالقرار  بليحق  عبدالله  النواب 
رئيس  لكلمة  استجابًة  »جاء  أنه  مؤكدا 
البرلمان  أمام  صالح  عقيلة  النواب  مجلس 
مجلس  به  طالب  لما  واستجابًة  المصري 
المنتخب  الشرعي  الممثل  الليبي  النواب 
لنداء  استجابًة  جاء  كما  الليبي  الشعب  من 

عضو مجلس النواب المصري محمد العرابي أن »الوضع 

فـــي لــيــبــيــا أضـــحـــى يــســتــلــزم قـــــدرا كــبــيــرا مـــن االســـتـــعـــداد 

السياسي والعسكري للحفاظ على األمن القومي الليبي 

والمصري«.
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القبائل  وُعمد  وأعيان  مشائخ  من  وممثليهم  الليبيين 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  لقائهم  خالل  الليبية 

لكافة  للتصدي  الماضية  القليلة  األيام  السيسي 
القومي  ومصر  ليبيا  بأمن  ُتحدق  التي  األخطار 
ليبيا  في  الخارجية  لألطماع  وللتصدي  المشترك 
والتطرف  لإلرهاب  الداعمة  تركيا  جانب  من 
تتوقف  لم  التي  القانون  عن  الخارجة  والمليشيات 
والقرارات  الدولي  األمن  مجلس  قرارات  خرق  عن 
إرسالها  عبر  األسلحة  توريد  بحظر  الدولية 

المتواصل إلى يومنا هذا للسالح والعتاد والمرتزقة 
لدعم المليشيات المسلحة«.

وأضاف بليحق أن »قرار البرلمان المصري جاء دعما 
لليبيين من أجل المضي قدمًا في الحفاظ على أمن ليبيا 

التي  التركية  االستعمارية  االطماع  من  والمنطقة  ومصر 
وعدم  والخراب  الفوضى  وبث  المنطقة  ثروات  لنهب  تهدف 

واالستقرار  األمن  تحقيق  في  سيسهم  ذلك  أن  معتبرا  االستقرار 
وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي 
الداعمة  الدول  من  وغيرها  تركيا  تدعمه 

لهذا المشروع«.
المصري  السياسي  المحلل  وأكد 
الستار  عبد  الليبي  الشأن  في  المتخصص 
حتيته في تصريح لمجلة المرصد أن »قرار 
لحزمة  مهمة  إضافة  المصري  البرلمان 
على  والقانونية  التشريعية  اإلجراءات  من 
تخول  والدولي  واإلقليمي  المحلي  الصعيد 
اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق األمن  لمصر 
واالستقرار في المنطقة وفي كل من مصر 

وليبيا، سواء بالحرب أو بالسلم«.

 »أردوغان ال يريد السالم ويريد أن يتخطى الخط الذي 

حــــدده الــجــيــش الــلــيــبــي كــخــط أحــمــر لــكــي ال يــتــم تــجــاوزه 

لــلــهــالل الــنــفــطــي الـــــذي يـــريـــد أردوغــــــــان الــــوصــــول إلــيــه 

للحصول على المال إلنفاقه على الدواعش والمرتزقة 

مــن كــل مــكــان طامعا فــي خــيــرات ليبيا وشــمــال إفريقيا 

أيضا ويظن أنه يستطيع اآلن أن يخادع أوروبــا ويصنع 

دولة تركية كبيرة«.
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ميالد الحراثي: 

 رأى أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي البروفيسور ميالد الحراثي، أنه ال حل لألزمة الليبية اال عبر الحلول الليبية 
التي يقررها الشعب الليبي في التوقيت المناسب. ودعا الحراثي، الرموز السياسية الليبية في الداخل والخارج لتسليم 
انتخابات حرة نزيهة، بإشراف أممي مباشر، الختيار مجلسه  إلى  ليقرر مستقبله وذهابه  الليبي  إلى الشعب  الراية 
الليبي...  للشعب  الدائمة  الحالة  دستور  لصياغة  استعدادا  الدولة،  مؤسسات  تأهيل  وإعادة  ورئيسه،  التشريعي 
وللمزيد من التفاصيل حول مستجدات الشأن الليبي، وتطوراته، ودور دول الجوار، ومقترحات حل األزمة الليبية، كان 

لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية«، هذا الحوار مع الدكتور ميالد مفتاح الحراثي، وإلى نص الحوار.

حوار/ همسة يونس

الفرصة الفرصة سانحةسانحة  
لتشكيل مستقبل ليبيالتشكيل مستقبل ليبيا
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كيف تقيمون تطورات األوضاع الليبية؟
والتي  الدبلوماسية  والرسائل  الليبية،  للحالة  المتالحقة  التطورات  ظل  في 
واضحة  رؤية  تكوين  المرء  على  يصعب  ليبيا،  في  أطراف  الصراع  من  تصدر 
لما سوف تكون عليه األوضاع،  ولكن من خالل قراءتنا للمشهد العام الليبي 
هناك وفي األفق مشاريع دولية للسيناريو الليبي، وهو العمل على إعادة تركيب 
الدولة والمجتمع في ليبيا على أسس وبأطٍر سياسّية ودستورّية جديدة تحمل 
لكّن  بعضها،  عن  الثالث  األقاليم  انفصال  الديمقراطي،  أو  الشكل  الفيدرالي 

كانتوناٍت  إلى  التفّكك  بذور  يتضمن  عليه،  التوافق  تم  اذا  هذا  الوضع، 
متصارعة في الداخل، ومستندة إلى قوى في الخارج.  

في  الهوية  تصبح  سوف  وسطًا  حال  أصبح  اذا  الوضع  هذا  أيضا 
ولإلسقاط  لفترات  وللرفض  للنقاش  ماّدًة  الدولة  هذه 

طويلة.  ألنه في مثل هذا السيناريو فاألقاليم سوف تؤسس 
طوارق  )امازيغ،  وإثنية  مذهبية  أو  قبلية  أسٍس  ّعلى 

اإلعالمي  التركيز  ظّل  في  الثروة  وأسس  وعرب(  وتبو، 
هذه  في  الدينية  السياسية  التّيارات  العالمي  على 
الُمدول  الصراع  من  اخر  نوع  يمثل  الدول.  وهذا 
من الخارج، والمبني على الصراع على الثروة وليس 
إلى  تتعرض  الليبية  الدولة  اآلن  سياسي.  صراع 
سعًي محموًم لتدويل أزماتها الداخلية وباستمرار، 

بعدما الخارج فتتها سياسيا وعرقيا.
إلى  وصلت  الليبية  العربية  المسلحة  القوات 
األسلحة  تفكيك  في  لرغبتها  طرابلس،  أطراف 

الي  المعسكرات  وإعادة  المدنية،  العناصر  من 
القوات المسلحة، باعتبارها أول مؤسسة عسكرية 

التدويل  ولكن   ،2011 سنة  بعد  قامت  وطنية 
الخارجي واألطراف اإلقليمية، ال تريد لألوضاع في ليبيا 

أن تستقر، خصوصا األطراف العربية، والتي تتناحر على 
الدول  أو  الرخوة،  الدول  أو  العاجزة  الدول  الزعامة على  دور 

الفاشلة، تونس من مصلحتها أن تستمر آلة الصراع ألن معظم 
الليبية  األموال  الليبية تعمل من هناك، وكذلك حركة  الدولة  دواليب 

عبر المصارف التونسية، والجزائر أيضا ترى من مصلحتها استمرار األزمة ووقف 
الصادرات النفطية الليبية  والتي تسيطر عليها الجزائر اليوم من خالل اغراقها 
للسوق النفطي االوروبي، وقطر أيضا تبحث عن موقع قدم في منابع الغاز الليبي.
األطراف  أن  تفسير،  لها  وليس  مفهومة  غير  والدولية  اإلقليمية  والمفارقة 
ولكنها  النواب،  بمجلس  اعترافها  خطاباتها  في  تكرر  والدولية  اإلقليمية 
للمؤسسة  تشريعُه  ومنها  المجلس،  هذا  ومخرجات  بتشريعات  تعترف  ال 
العسكرية وبناء القوات المسلحة، وفي نفس الوقت اعتراف األطراف اإلقليمية 
المسألة  معضالت  أهم  من  التناقض  وهذا  الرئاسي؟  بالمجلس  والدولية 
تناغمًا  الليبية،  لألوضاع  بمكيالين  تكيل  األطراف  فهذه  وتعقيداتها.  الليبية 
مع توجهات الدول الكبرى، والمُتحكمة في مجلس األمن بحجة المحافظة على 

مصالحها ومصلحة الشعب الليبي، والضحية هو الشعب الليبي.
ال حلول لألزمة الليبية اال الحلول الليبية، والتي يقررها الشعب الليبي في التوقيت 
والدينية،  والقبلية،  االجتماعية  خصوصيتها  لها  الليبية  الحالة  ألن  المناسب. 
الليبيون سنة  وهي ليست مثل بقية الدول العربية. وأن االستقالل الذي ناله 
1591 ليس هو الذي وحدهم، بل وحدهم النفط واللغة والدين، والمصاهرة.  

 المجتمع الدولي.. برأيك هل هناك جدية لحل األزمة الليبية؟
أوال، بتقديرنا لألحداث أن كل األطراف الليبية دفعت اثمانا باهظه، من أموال 
إعادة  وتعطل  الدولة،  لمؤسسات  ودمار  التحتية،  للبنية  وتخريب  وشهداء 

المفارقة اإلقليمية 

والــدولــيــة غــيــر مفهومة ولــيــس لها 

تفسير، أن األطراف اإلقليمية والدولية تكرر 

الـــنـــواب، ولكنها  فــي خــطــابــاتــهــا اعــتــرافــهــا بمجلس 

ال تــعــتــرف بــتــشــريــعــات ومــخــرجــات هـــذا الــمــجــلــس، ومنها 

تشريعُه للمؤسسة العسكرية وبناء القوات المسلحة، وفي 

نفس الوقت اعتراف األطــراف اإلقليمية والدولية بالمجلس 

الرئاسي؟ وهذا التناقض من أهم معضالت المسألة الليبية 

ــــراف تــكــيــل بمكيالين لــألوضــاع  وتــعــقــيــداتــهــا. فــهــذه األطـ

الليبية، تناغمًا مع توجهات الدول الكبرى، والمُتحكمة 

فــــي مــجــلــس األمــــــن بــحــجــة الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

مصالحها ومصلحة الشعب الليبي،
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والقرصنة  الجوار،  دول  إلى  والنفط  األموال  وتهريب  البشر،  وتهريب  االعمار، 
السابع  الفصل  مظلة  تحت  ليبيا  واستمرار  الخارج،  في  الليبية  األموال  على 
لميثاق األمم المتحدة، وكذلك السجون السرية، واالعتقاالت بدون محاكمات، 
وهجرة الساكنة الليبية إلى الدواخل وإلى الخارج، هذا كله بسبب  الدول التي 
تدخلت في الملف الليبي منذ سنة 1102 وهي ال تزال  تلعب بالنار من خالل 
دورها المجهول في تطورات المسألة الليبية، وقد ينتهي دورها واختفائها من 

ملعب السياسة اإلقليمية والدولية، واالنكفاء خلف  شعوبها وأزماتها.  
لمصالحهم،  خلفية  حديقة  تكون  أن  ليبيا  من  تريد  األوروبية  ثانيا، األطراف 
وحرس لدولهم في جنوب المتوسط والساحل والصحراء وهذا قد ينتهي بهم 
 األمر تعويضها إلى سنوات قادمة.   أن  الذين يعتقدون بأنهم بعيدين أو قريبين 
من الجيوبوليتيك الليبي قد تشتعل نيران مواقفهم في أبوابهم الخلفية بسبب 
العالمية  الحرب  أن  يشهدا  لليبيا  واألرض  التاريخ  الليبية.   المسألة 
الثانية قد انتهت في ليبيا، وأن عمق الفتح العربي اإلسالمي بدأ 
من ليبيا.  ملف ليبيا دخل إلى العشرية، والعقد العشري، وإذا 
الغاز  النفط وال  لم تعيد مواقفها بحكمة فال  الدول  تلك 
االساطيل،  وال  الجغرافي  سينفعهم،  القرب  أو  والبعد 
أنه  لليبيا  يشهد  المسيرة،  والتاريخ  الطائرات  وال 
واالسباني،  والروماني،  االغريقي  االستعمار  منذ 

واإليطالي والتركي، انها مقبرة المقابر.
وأنظمتها  بثوراتها  الليبية      ثالثا، المسألة 
البوصلة  بمثابة  دائما  والمعاصرة  القديمة 
والنفوذ  المنافع  ودول  الجوار  لدول  والمنوال 
مهمة  فأن  هنا  ومن  استقرارها  وأمنها.  في 
لها  تجد  ال  السلبي  ودورها  الدولية  التدخالت 
األطراف  طرف  من  المنظور  األفق  في  صدى 
األطراف  من  التدخل  استمر  إذا  وألنه  الليبية، 
الدولية، »دول المنافع والنفوذ« في المسألة الليبية، 
اإلقليم،  سيطرة  عن  يخرج  قد  الليبي  فالوضع 
عدة  سوف  دول  الليبية  المسألة  في  تورط  من  وكل 

ينتظرها العد التنازلي بسبب مواقفها.
النفوذ  مناطق  )خريطة  والمنافع  النفوذ  رابعا، دول 
عليه  واالعتداء  سرقته،  تم  ما  كل  تدفع  سوف  واالنتفاع( 
بعض  العشرية،  ألن  هذه  خالل  الديمقراطية،  وباسم  بالباطل 
خالل  من  أال  ليبيا  يرو  ال  الساسة  ومن  والدوليين  اإلقليميين  الهواة 

تعطشهم إلى الذهب األسود والغاز والمياه الدافئة والصحراء وكنوزها.
 

كيف تابعتم األدوار المختلفة لدول الجوار تجاه التعامل مع األزمة الليبية؟
للروابط  نظرا  غيرها  من  أكثر  الليبي  الشأن  يهمها  والتي  مصر،  باستثناء 
بعيد،  أمد  منذ  والسكاني  والبشري،  القبلي  واالمتداد  والمصاهرة،  التاريخية 
الباهظ، والدور الدبلوماسي المستمر من عدة سنوات،  الثمن  فهي من تدفع 
ولمصر وليبيا ظالل متبادلة ومشتركة عبر التاريخ. اما بقية دول الجوار العربي 
األخرى واالفريقية فال تستطيع أن تعلن بمواقفها الرسمية إلى أن تعلن القوى 
الكبرى مواقفها، وتعمل فقط وفقا لما يملي عليها من حلفائها الكبار، والتعاطي 
للشعب  تقدمه  ما  لديها  ليس  الدول  هذه  مواقف  عموم  وفي  سلبا.  أو  إيجابا 

الليبي، ألن أمر األزمة الليبية أصبح بزمام الممسك بالتوازن اإلقليمي والدولي.

برأيك.. ماهي السيناريوهات المتوقعة خالل الفترة المقبلة؟
سيناريوهات  من  يحصل  سوف  ما  نتوقع  حتى  القرار  صناع  من  لسنا  نحن 
لدينا  ليس  الكواليس  خلف  ومن  الطاولة  تحت  يجري  ما  ألن  الليبية،  للحالة 



29 الخميس  ٢٣  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ومنوالها،  الليبية كظاهرة فقدت بوصلتها  األوضاع  إلى  ننظر  ولكن  علم،  به 
وإعالمية  وأمنية  أوراق جديدة سياسية وعسكرية  وفي كل صباح هناك خلط 
المصرية،  القاهرة  مبادرة  ساهمت  أخيرا،  ولكن  الليبية،  األوضاع  بها  تتلون 
في  الليبية  القبائل  العيان  واستقباله  السيسي،  الفتاح  عبد  برعاية  الرئيس 
وكذلك  بارتياح،  الليبية  الشرائح  استقبلتها  طريق  جديدة  خارطة  مكتبه، 
مواقف البرلمان المصري المساند لمجلس النواب الليبي، بعدما نالت المبادرة 
المصرية موافقة معظم دول العالم، وجعلت مجلس االمن الدولي علي المحك 

الحقيقي في حماية االمن والسلم الدوليين. 
 

ماهي المقترحات أو التوصيات التي من شأنها تسوية األزمة؟
ننصح الرموز السياسية الليبية في الداخل والخارج تسليم الراية 

انتخابات  إلى  وذهابه  مستقبله  ليقرر  الليبي  الشعب  إلى 
مجلسه  الختيار  مباشر،  أممي  بإشراف  نزيهة،  حرة 

مؤسسات  تأهيل  وإعادة  ورئيسه،  التشريعي 
الحالة  دستور  لصياغة  استعدادا  الدولة، 

الدائمة للشعب الليبي.
المشهد  على  المسيطرين  وعلى 

مواقفهم  توحيد  الليبي  السياسي 
النظام  انهيار  واستغالل  الخارجية، 
على  القرن  وهيمنة  جائحة  العالمي، 
إلى  والذهاب  العالم.   دول  سلوك 
من  والخروج  الوطني،  التجديد 
والعالمي  اإلقليمي،  إلى  المحلي 
على  ويجب  األسود.  النفق  من 
دورها  اختراع  تعيد  أن  ليبيا 
في  والدولي  واالقليمي  الوطني 

يحيط  الذي  القادم  العالم.  فالخوف 
إرسالها  هو  اليوم،  الليبية  بالدولة 

من المجتمع الدولي إلى كومة الخردة 
من  وكل  والرخوة،  الفاشلة،  الدول  من 

في  والطليعية  السياسية  األدوار  يمارس 
وعدم  الغطرسة،  عن  االبتعاد  عليه  ليبيا، 

االنضباط  الوطني، وعدم التسامح، عدم تجاهل 
إيقاف  وعدم  االخر،  العالم  مع  الدبلوماسي  الدور 

العالم  دول  جميع  مع  الخارجي  الدبلوماسي  العمل  عجلة 
والمنظمات اإلقليمية والدولية، ألنه في ظل جائحة كورونا هناك 

فرص ثمينة لدي ليبيا، وفرصة الستدعاء المستقبل، صفتها الوطنية األكثر 
 استثنائية، واالنخراط في عمليات اإلصالح الذاتي الوطني، ولكن بلغة الواقع ال 
بلغة الخيال.  ونتصور انها فرصة لتشكيل مستقبلها ومستقبل أجيالها قبل أن 

يتشكل لها من قبل الالعبين والقوى  اإلقليمية والدولية األخرى . 

كلمة أخيرة
ومهما  الدول،  مختلف  على  بدقيقة  دقيقة  انعكاساتها  لها  الدولية  السياسة 
واإلقليمي  الدولي  التنافس  يزال  ال  القرارات،  واتخاذه  األمن،  مجلس  اجتمع 
بشأن ليبيا، ويستمر تتنافس قوى عربية إقليمية وعالمية على النفوذ والتفوق، 
واالستقرار  السيادة  على  والقريب  البعيد  المدى  وقريبة  بعيدة  آثار  وجود   مع 
بشأن  مصيرية  قرارات  أية  الكبار  مجلس  يصدر  لن  الليبي.  سوف  والتماسك 
الحالة الليبية، ألن الكبار ال يزالوا في تفاوضهم حول مناطق النفوذ واالنتفاع، 

والتي تشكلها الحالة الليبية، منذ الحرب العالمية الثانية.


