
1 الخميس  28  يوليو  2020             العدد: 127 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

؟؟
الخميس  28  يوليو  2٠2٠                                   28  صفحة                                   العدد 1277

هل ينجح اتفاق وقف 
إطالق النار في لـيبيـــــا
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إعادة فتح حقول النفط 

الليبية..تطورات السياسة 
العباني يكشف
أسباب اإلعالن

عن وقف إطالق 
النار في ليبيا

االشراف: عبدالباسط غبارة  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

تحدد خيارات االقتصاد
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اتفاق وقف اطالق النار في ليبيا االفتتـــاحيـــة

تفـــاؤلتفـــاؤل
يشـوبـه الحـذريشـوبـه الحـذر

سنوات  منذ  سريع  بشكل  تتابع  التي  والتطورات  باألحداث  حبلى  ليبيا  مازالت 
حولها  الذي  الغربي  التدخل  جراء  البالد  في  اندلعت  التي  األزمة  أعقاب  في 
من بلد آمن مستقر الى ساحة للفوضى والحروب التي ال تخمد نيرانها.ولعل 
النار بين  الليبي مؤخرا االعالن عن وقف اطالق  المشهد  المستجدات في  أبرز 
الفرقاء،وهو حدث قوبل بالكثير من الترحيب والتفاؤل لكن واقع األرض الصعب 

يلقى بظالله على امكانية تنفيذ االتفاق.

مجلة »المرصد«
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مخاوف  تثير  كانت  التي  سرت  لمعركة  التحشيد  وتيرة  فيه  تسارعت  الذي  الوقت  في 
كبيرة النعكاساتها المخيفة محليا ودوليا،أعلنت األطراف الليبية عن وقف الطالق النار في 
مفاجأة أحيت اآلمال بامكانية التوصل الى تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات من الحروب 
الويالت جراء تردي األوضاع على جميع  والصراعات وتنشر السالم في بلد يعاني سكانه 

األصعدة.
الرئاسي  المجلس  رئيس  قبل  من  متزامن  بشكل  الّنار،  إطالق  وقف  عن  اإلعالن  وجاء 

لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي،المستشار عقيلة صالح
وجاء في البيان الصادر عن فايز السراج،قوله: »انطالقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، 
رئيس  يصدر  الجائحة،  وظروف  والمنطقة  البالد  به  تمر  الذي  الحالي  الوضع  يفرضه  وما 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري 

إلطالق النار وكافة العمليات القتالية في كل األراضي الليبية.
سرت  منطقتي  تصبح  أن  يقتضي  النار  إلطالق  فعلي  وقف  تحقيق  أن  السراج،  وأوضح 
والجفرة منزوعتي السالح، وتقوم األجهزة الشرطية من الجانبين باالتفاق على الترتيبات 
داخلها.ودعا رئيس حكومة الوفاق إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خالل شهر مارس 

القادم باتفاق بين األطراف الليبية.
ومن جهته أكد عقيله صالح في بيانه، أن االتفاق على الوقف الفوري إلطالق النار في جميع 
المرتزقة«. إخراج  إلى  أجنبية وصوُلا  أي تدخالت عسكرية  الطريق على  »يقطع  ليبيا  أنحاء 

وجدد صالح دعوته إلى تغليب مصلحة الوطن، وقال »نرحب بدعوة السراج
إلى وقف إطالق النار وندعو لسرعة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد«.

بالوقف  األطراف  »جميع  البيان  وطالب 
الفوري إلطالق النار وكافة العمليات القتالية 
في جميع أنحاء البالد«.وذكر أن »وقف إطالق 
مؤقتا  مقرا  سرت  مدينة  من  يجعل  النار 
كل  ويجمع  الجديد،  الرئاسي  للمجلس 
وقف  أن  على  ويقربهم«.مؤكدا  الليبيين 
إلى  ويؤدي  المرتزقة  سيخرج  النار  إطالق 

جــاء اإلعــان عن وقــف إطــاق الــّنــار، بشكل متزامن من 

فايز  الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي  المجلس  رئــيــس  قبل 

ــنــــواب الــلــيــبــي،الــمــســتــشــار  الــــســــراج، ورئـــيـــس مــجــلــس الــ

عقيلة صالح
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أكد عقيله صالح في بيانه، أن االتفاق على الوقف الفوري 

إلطاق النار في جميع أنحاء ليبيا »يقطع الطريق على أي 

إلــى إخــراج المرتزقة«. تدخات عسكرية أجنبية وصــوُلا 

وجـــدد صــالــح دعــوتــه إلــى تغليب مصلحة الــوطــن، وقــال 

ــنـــار ونــدعــو  ــــاق الـ »نـــرحـــب بـــدعـــوة الـــســـراج إلــــى وقــــف إطـ

لسرعة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد«.

التدخل  ويوقف  الميليشيات،  تفكيك 
التركي.

وطي  لتجاوز  »نسعى  صالح:  وأضاف 
وسيتم  واالقتتال،  الصراع  صفحة 
استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته 
الليبي«. للمصرف  خارجي  حساب  في 
شرطية  قوة  »تقوم  أن  اقترح  كما 
المناطق  مختلف  من  رسمية  أمنية 
بتأمين مدينة سرت، تمهيدا لتوحيد 
توافقية  كمرحلة  الدولة  مؤسسات 

أساسية«.
وأثار هذا التطور المفاجئ تساؤالت 
أعقاب  في  يأتي  وأنه  خاصة  كبيرة 
طرف  من  كبيرة  تحشيد  عمليات 
تركيا  من  بدعم  الوفاق  حكومة 
طيلة  بهم  دفعت  الذين  ومرتزقتها 
األشهر الماضية وذلك تحضيرا لشن 
والجفرة  سرت  مدينتي  على  هجوم 
التركي  النظام  بأطماع  مدفوعين 
الحقول  على  للسيطرة  الساعي 
قابله  النفطية ونهب ثرواتها، وهو ما 
للدفاع  كبيرا  بتحشيد  الليبي  الجيش 

عن سرت وسط تحذيرات مصرية بامكانية التدخل لردع العدوان التركي.
وتشير األحداث المتسارعة الى وجود ضغوط دولية من أجل التهدئة وهو ما بدا واضحا 
طرابلس  زار  الذي  نورالند  ريتشارد  طرابلس  لدى  المتحدة  الواليات  سفير  تجركات  في 
والقاهرة وأنقرة، وأجرى محادثات مع كل األطراف المعنية. وجاءت زيارة نورالند بعد مكالمة 
هاتفية بين الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان،واتصال 
هاتفي أيضا بين ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد فيه ترامب بإعالن 

القاهرة األخير حول ليبيا.
الليبية  العاصمة  الى  المانيا،  خارجّية  وزير  ماس،  هايكو  زيارة  الى  االشارة  يمكن  كما 
أكار،  خلوصي  التركي  الدفاع  وزيري  زيارة  مع  تزامنت  والتي  الماضي،  االسبوع  طرابلس 
فيها من  األلماني تصريحات حّذر  الوزير  وأطلق حينها  ليبيا،  إلى  العطية،  والقطري خالد 

مين

ِ

انفجاٍر وشيٍك للُمواجهات العسكرّية بين الّطرفين الُمتخاص
وهدد ماس في مؤتمر صحفي مع نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بفرض 
عقوبات أوروبية محتملة ضد منتهكي حظر األسلحة المفروض على ليبيا، مشيراً إلى تحرٍك 
ألمانّي فرنسّي إيطالّي في هذا الصدد، كما أعرب عن تمسك بالده بمخرجات مؤتمر برلين 
لحل األزمة الليبية.وشدد ماس على أنه ال أحد يريد أن تتحول ليبيا إلى ساحة تتقاتل فيها 

دول أخرى، داعيًا إلى استئناف مباحثات مباشرة بين طرفي الصراع في ليبيا لتجنب ذلك.
من  كبيرا  تخوفا  هناك  أن  واضحا  ويبدو 
ليبيا  التوتر في  الدولية من تصاعد  القوى 
حرب  حدوث  وامكانية  التحشيد  واستمرار 
اقليمية في هذا البلد لن تكون انعكاساتها 
الخطيرة حكرا على ليبيا بل ستمد الى أبعد 
من ذلك بكثير خاصة في ظل انتشار اآلالف 
لتركيا  الموالين  واالرهابيين  المرتزقة  من 

على مرمى حجر من السواحل األوروبية.
البيانات  تتالى  مع  وضوحا  األمر  ويزداد 
النار  اطالق  وقف  باتفاق  المرحبة  الدولية 
تطلعها  عن  جميعها  عبرت  والتي  ليبيا  في 



5 الخميس  28  يوليو  2020             العدد: 127 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الــقــوى الدولية  يــبــدو واضــحــا أن هــنــاك تخوفا كبيرا مــن 

من تصاعد التوتر في ليبيا واستمرار التحشيد وامكانية 

حدوث حرب اقليمية في هذا البلد لن تكون انعكاساتها 

أبــعــد مــن ذلك  الــى  الخطيرة حــكــرا على ليبيا بــل ستمد 

ــــن الـــمـــرتـــزقـــة  ــتــــشــــار اآلالف مـ ــــل انــ ــــي ظـ ــة فـ بـــكـــثـــيـــر خــــاصــ

ــرمــــى حـــجـــر مــن  ــيــــن لـــتـــركـــيـــا عـــلـــى مــ واالرهــــابــــيــــيــــن الــــمــــوالــ

السواحل األوروبية.

الى أن يكون وقفا دائما وأن يعود الفرقاء 
بغية  المفاوضات  طاولة  الى  الليبيون 
من  تمكنهم  سياسية  حلول  عن  البحث 
الدولة  مؤسسات  وتوحيد  حكومة  ارساء 

واستعادة األمن واالستقرار في البالد.
 ويمكن القول أن حجم الترحيب المحلي 
والدولي بوقف اطالق النار في ليبيا يخلق 
أجواء ايجابية حول هذا االتفاق، لكن واقع 
الشكوك  من  الكثير  يثير  مازال  األرض 
السنوات  فخالل  تنفيذه.  امكانية  حول 
بين  مشابهة  اتفاقات  تكررت  الماضية 
لكنها  البالد  في  المتصارعة  األطراف 
االشتباكات  وعادت  سقطت  ما  سرعان 
مجددا خاصة في ظل انتشار المليشيات 

المسلحة في ليبيا.
التركي  الوجود  يلقي  أخرى،  جهة  من 
وينذر  الليبي  المشهد  على  بظالله 
بافساد أي محاولة لتقريب وجهات النظر 
السورى  المرصد  فبحسب  الفرقاء.  بين 

لحقوق اإلنسان، تواصل الحكومة التركية  تجنيد المرتزقة لصالحها،حيث وصلت إن دفعة 
جديدة من المرتزقة تم تجنيدهم من مناطق فى حلب وإدلب،  إلى األراضى التركية، إلجراء 

دورات عسكرية، وال يعلم حتى اللحظة وجهتهم.
وأشار المرصد السوري، في بيان له نشر،األحد الماضي، على موقعه اإللكتروني، إلى أّنه 
ال يعلم حتى اللحظة وجهة هؤالء المرتزقة عقب انتهاء تدريباتهم، فيما إذا كانت الحكومة 

التركية ستواصل الزجَّ بهم في ليبيا، وال سّيما بعد التوافق الليبي األخير.
الفصائل  أّن دفعة جديدة من مقاتلي  بأيام  السوري قد نشر قبل ذلك  المرصد  وكان 
الوفاق في حربها  ليبيا للقتال إلى جانب حكومة  إلى  الموالية لتركيا جرى نقلهم  السورية 
التركية  المشير خليفة حفتر، حيث قامت االستخبارات  الليبي بقيادة  الوطني  الجيش  ضّد 
بنقل 120 مقاتاًل، على األقل، من فصائل »سليمان شاه، وفيلق الشام، والسلطان مراد« من 

منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.
ووفقًا إلحصائيات المرصد السوري لحقوق اإلنسان، فإّن أعداد المجندين الذين ذهبوا 
الليبية حتى اآلن ارتفعت إلى نحو 17420 مرتزقًا من الجنسية السورية من  إلى األراضي 
ليبيا  إلى  الذين وصلوا  الجهاديين  بلغ تعداد  الـ18، في حين  بينهم 350 طفاًل دون سن 

10000، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، بحسب المرصد.
ويثير وجود هذا الخليط الهائل من المرتزقة واالرهابيين في األراضي الليبية تساؤالت 
اثارة  الليبي األخير، ويخشى كثيرون من أن تسعى أنقرة الى  حول مصيرهم بعد االتفاق 
الليبيين  الفرقاء  بين  تسوية  الى  الوصول  أمام  الطريق  لقطع  البالد  في  مجددا  الفوضى 

التمدد  على  القائمة  ألجنداتها  خدمة 
موارده  على  سيطرتها  وفرض  البالد  في 

النفطية.
شكوكه  عن  عبر  بدوره  الليبي  الجيش 
المتحدث  أكد  التركية،حيث  التحركات  حوا 
المسماري،  أحمد  الليبي  الجيش  باسم 
أيام  الثالثة  وخالل  أنه  صحفي،  مؤتمر  في 
لـ  مشبوهة  تحركات  رصد  تم  الماضية 
»الميليشيات ولمرتزقة تركيا«، ورصد سفن 
وهي  سرت  نحو  تتقدم  تركية  وفرقاطات 
مبادرة  المسماري،  هجومي.ووصف   بوضع 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأنها 
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من جهة أخرى، يلقي الوجود التركي بظاله على المشهد 

النظر  وجهات  لتقريب  محاولة  أي  بافساد  وينذر  الليبي 

بين الفرقاء. فبحسب المرصد السورى لحقوق اإلنسان، 

تواصل الحكومة التركية  تجنيد المرتزقة لصالحها،حيث 

وصــلــت إن دفــعــة جــديــدة مــن المرتزقة تــم تجنيدهم من 

مــنــاطــق فــى حــلــب وإدلـــــب،  إلـــى األراضــــى الــتــركــيــة، إلجـــراء 

دورات عسكرية، وال يعلم حتى اللحظة وجهتهم.

»ذر للرماد في العيون، وتهدف لتضليل الرأي العام المحلي والدولي«، بحسب تعبيره.
وال يبدو أن تركيا هي العائق الوحيد فمن جهة أخرى تزداد الشكوك حول قدرة حكومة 
السراج على كبح جماح المليشيات المسلحة، خاصة في ظل التطورات في غرب البالد والتي 
تثبت سطوة المليشيات واستمرار انتهاكاتها.فبعد ساعات قليلة من العالن السراج وقف 
اطالق النار في كامل ليبيا اقتحمت مليشيات تابعة لحكومته بدعم من المرتزقة السوريين 
مدينة األصابعة في الجبل الغربي وارتكبت فيها جرائم كبيرة دفعت البعثة األممية للتعبير 

عن قلقها والتنديد بهذه االنتهاكات.
وتشهد مدن الغرب الليبي عودة االشتباكات بين المليشيات حول النفوذ 

قيادات  من  العديد  استهدفت  التي  االغتيال  عمليات  تكررت  الماضية  األسابيع  وخالل 
هذه المليشيات، يأتي ذلك فيما تصاعدت حدة األزمة المعيشية في المنطقة وهو ما دفع 
السكان في عدة مدن غرب البالد وخاصة العاصمة طرابلس للخروج في مظاهرات تنديدا 

باألوضاع المتردية وللدعوة لسقوط حكومة السراج.
مظاهرات قوبلت باطالق النار واالعتداءات من طرف عناصر المليشيات وتحدثت تقارير 
اعالمية نقال عن مصادر محلية، قيام عناصر من المليشيات باجبار المتظاهرين على مغادرة 
ميدان الشهداء إلى ميدان الجزائر، وهي عملية تشبه ما قام به مؤيدو جماعة اإلخوان في 
مؤيدو  ليقيم  الليبي،  للجيش  المؤيدين  المتظاهرين  طردوا  حين   ،2014 عام  طرابلس 

الجماعة خياما وسط الميدان تحت حراسة عناصر مسلحة.
ال شك أن االعالن األخير عن وقف اطالق النار في ليبيا يمثل نقطة هامة في المشهد 
الليبي يمكن البناء عليها للذهاب الى تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات الصراع في 
البالد، لكن تنفيذ هذا االتفاق يحتاج الى 
خالل  من  تحقيقها  يمكن  صالحة  أرضية 
واالرهابيين  المرتزقة  اخراج  على  العمل 
الموالين لتركيا ووقف التدخالت الخارجية 
في البالد، والعمل على تفكيك المليشيات 
المسلحة وجمع السالح، وهو ما سيسهل 
من  البالد  في  السياسية  االستحقاقات 
توافق حول الدستور والذهاب النتخابات 
بحكومة  تنتهي  ورئاسية  تشريعية 
الغني  البلد  ادارة  على  قادرة  موحدة 

بالثروات.
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ترحيب دولي ترحيب دولي واسعواسع  
بقرار وقف اطالق بقرار وقف اطالق 

النارالنار في ليبيا في ليبيا
قبل  من  منفصلين  بيانين  ،عبر  ليبيا  أنحاء  كافة  في  النار  إطالق  وقف  إعالن  القى 
دوليا  ،ترحيبا   2020 أغسطس   21 الجمعة  ،يوم  الوفاق   وحكومة  النواب  مجلس 
االتفاق  بتطبيق هذا  اإلسراع  إلى  التي دعت  الجوار  دول  ،خاصة من  واسعا  وعربيا 

والعمل على إقامة انتخابات رئاسية و برلمانية في مارس المقبل.

رمزي زائري
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وليامز  ستيفاني  باإلنابة  ليبيا  في  الخاصة  ممثلتها  لسان  على  المتحدة  األمم  ورحبت 
السياسية«،  العملية  وتفعيل  النار  إطالق  وقف  إلى  »الهادف  الطرفين  بين  الهام«  بـ«التوافق 

وفق ما جاء على حساب بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا عبر تويتر.
البيانين الصادرين« عن السراج وصالح  كذلك رحبت وليامز »بنقاط التوافق الواردة في 
»واللذين عبرا فيهما عن قرارات شجاعة ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب... 
على أمل أن يفضي هذا األمر إلى اإلسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة 

)5+5( والبدء بترحيل جميع القوات األجنبية والمرتزقة الموجودة على األراضي الليبية«.
وحّثت وليامز »جميع األطراف على االرتقاء لمستوى المرحلة التاريخية وتحمل مسؤولياتهم 

الكاملة أمام الشعب الليبي«.
ترحيب عربي واسع

الرئاسي  المجلس  عن  الصادرة  بالبيانات  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  رحب 
ومجلس النواب في ليبيا بإعالن الوقف الفوري إلطالق النار، وكل العمليات القتالية في كافة 

األراضي الليبية.
واالنخراط  البناءة،  الخطوة  بهذه  االلتزام  إلى  ليبيا  في  األطراف  كافة  المجلس  ودعا 
العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خالل وساطة األمم المتحدة للوصول إلى حل دائم 
وشامل إلنهاء االقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق األمن واالستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما رحبت جامعة الدول العربية بإعالن وقف إطالق النار، معبرة عن أملها في أن تفضي 
االنتهاء  سرعة  إلى  اإليجابية  الخطوة  هذه 
من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق 
إطار  في  الليبي  الوطني  والجيش  الوطني 
إلى  للتوصل  المشتركة  العسكرية  اللجنة 
ترتيبات  حول  وشامل  ودائم  رسمي  إتفاق 
األمم  وإشراف  رعاية  تحت  النار  إطالق  وقف 

المتحدة.
»التزام  للجامعة  العامة  األمانة  وجددت 
ترمي  جهود  أية  ومساندة  بدعم  الجامعة 

النار،  بــإعــان وقــف إطــاق  الـــدول العربية ترحب  جامعة 

اإليجابية  الــخــطــوة  هــذه  تفضي  أن  فــي  أملها  عــن  معبرة 

المفاوضات الجارية بين حكومة  إلى سرعة االنتهاء من 

الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة 

العسكرية المشتركة.
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البالد، وإستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين األشقاء  إلى تثبيت االستقرار في 
الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم األممية في ليبيا الستكمال المرحلة االنتقالية وتتوجيها 
عليها  قانونية ودستورية منضبطة متفق  قاعدة  وفق  تعقد  رئاسية وتشريعية  بإنتخابات 
ويترضي الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها.«
وفي مصر، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بإعالن وقف إطالق 
،وقال السيسي، في  الوفاق  النواب وحكومة  الليبية من قبل مجلس  النار في كافة األراضي 
العسكرية تشكل خطوة مهمة على  العمليات  بيانات وقف  إن  »تويتر«،  تغريدة على موقع 

طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة االستقرار.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بإعالن المجلس 
حوار  في  البدء  »ضرورة  على  ،مؤكدة  ليبيا  في  النار  إطالق  وقف  النواب  ومجلس  الرئاسي 
دائم  لحل  ويؤسس  االعتبارات،  كل  فوق  الليبية  الوطنية  المصلحة  يضع  داخلي  سياسي 
يكفل األمن واالستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض األمن 

اإلقليمي العربي للمخاطر.«
األراضي  كافة  في  العسكرية  العمليات  ووقف  النار  إطالق  وقف  بإعالن  اإلمارات  ورحبت 
الحل  أن  على  تأكيدها  لها،  بيان  في  الدولي،  والتعاون  الخارجية  وزارة  وجددت  الليبية. 

السياسي هو الطريق الوحيد إلنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف األمم المتحدة.
ونقلت )وام( عن البيان إن »دولة اإلمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق 
يلبي تطلعاته في  بناء مستقبل  الشقيق في  الليبي  الشعب  السياسية وطموحات  التسوية 
االستقرار والسالم واالزدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعالن القاهرة واتفاق 

الصخيرات.«
ورحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني، ورئيس مجلس النواب المنعقد في شرق ليبيا، بشأن الوقف الفوري 

العسكرية،  العمليات  وكافة  النار  إلطالق 
والتصدير  اإلنتاج  الستئناف  والترتيب 
إلى  ودعت  النفطية؛  والموانئ  الحقول  في 
التزام جميع أطراف الصراع الدائر  ضرورة 
هذه  واستثمار  الخطوة،  بهذه  ليبيا  في 
في  األجنبية  التدخالت  كافة  لوقف  الفرصة 

الشأن الداخلي الليبي.

الــرئــيــس الــمــصــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي:  »بــيــانــات وقــف 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة تــشــكــل خــطــوة مــهــمــة عــلــى طريق 

تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في 

استعادة االستقرار«.
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كما رحبت قطر باالتفاق الليبي؛ وأعربت عن أملها في أن تتجاوب كافة األطراف الليبية مع 
إعالن وقف إطالق النار، والتعجيل باستكمال العملية السياسية.

دول الجوار:
ليبيا  مصالح  يحفظ  سلمي  حل  إلى  الوصول  »بهدف  الليبي  بالتوافق  الجزائر  رحبت 
النزاع  الجزائر منذ بداية  الجزائرية »سعت  الليبي الشقيق« ،وذكر بيان للخارجية  والشعب 

إلى التحرك على المستوى اإلقليمي والدولي إليقاف النزيف في ليبيا يضيف البيان.«
وفي السياق، دعت الجزائر إلى التنسيق مع دول الجوار و برعاية األمم المتحدة، إلى حوار 

شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا.
في  التونسية  الخارجية  ،وقالت  ليبيا  في  النار  إطالق  وقف  بقرار  بيان،  في  تونس  ورحبت 
بيان ،: »ترحب تونس بإعالن وقف إطالق النار الصادر عن كل من المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا«.
وأضافت أنها تعتبره خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل ليبي- ليبي يحقن دماء 
أبناء الشعب ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس 

لتسوية سياسية شاملة ودائمة لألزمة تعيد الوئام واالستقرار إلى كافة ربوع البالد.
وجددت تونس التأكيد على موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي 
ودعمه في كل ما من شأنه أن يحقق األمن واالزدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية 

بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة.

ترحيب غربي واسع
وفي نفس السياق أثنت السفارة الكندية 
رئيس  ببيان  ”نرحب  وقالت:  االتفاق،  على 
الوزراء فايز السراج، ورئيس البرلمان عقيلة 
صالح“، داعية جميع أطراف الصراع الليبي، 
واستئناف  النار  إطالق  وقف  تنفيذ  إلى 

العملية السياسية.

الجزائر:

ــتـــحـــرك عـــلـــى الــمــســتــوى  ــــى الـ نــســعــى مـــنـــذ بــــدايــــة الــــنــــزاع إلـ

اإلقليمي والدولي إليقاف النزيف في ليبيا.
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بينما دعت الخارجية األلمانية  إلى االلتزام بوقف إطالق النار الفوري في ليبيا.
وقالت متحدثة باسم الوزارة في برلين: “نأمل، وننتظر أن تتمكن جميع الجهات الفاعلة 
في ليبيا اآلن من االستمرار في االتفاق على هذا النهج البناء ومواصلة هذا المسار البناء 

بقدر اإلمكان”.
وذكرت المتحدثة أنه لم تتضح بعد كافة التفاصيل، لكن “وفقا لكل ما نسمعه في هذه 
الليبي  للصراع  آخر  حل  وإيجاد  التهدئة  نحو  مهمة  خطوة  هذه  تكون  أن  يمكن  اللحظة، 

بروح عملية برلين”.
إضافة إلى ذلك فقد رحبت وزارة الخارجية 
في  الوفاق  حكومة  ببياني  اإليطالية 
صالح  عقيلة  البرلمان  ورئيس  طرابلس 

بشأن وقف إطالق النار في البالد.
بيان  في  اإليطالية  الخارجية  وأعربت 
األخيرة  التطورات  أن تشهد  أملها في  عن 
الرئاسي  المجلس  بياني  عن  الناتجة 
ومجلس النواب بشأن استئناف إنتاج النفط 
الواقع،  أرض  تنفيًذا ملموًسا على  ليبيا  في 
الناتجة  األخيرة  التطورات  أن  إلى  وأشارت 
ومجلس  الرئاسي  المجلس  بياني  عن 
استقرار  نحو  ومهمة  جريئة  خطوة  النواب 

ليبيا .
الليبية  األطراف  جميع  فرنسا  دعت  كما 
واالنخراط  االقتتال  لوقف  فعلى  تنفيذ  إلى 
إطالق  لوقف  األمد  طويل  اتفاق  عقد  في 
فقد  األوروبي  االتحاد  صعيد  وعلى  النار. 
األعلى  الممثل  بوريل،  جوزيب  السيد  رحب 
الخارجية لالتحاد األوروبي، باتفاق  للشؤون 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الوقف  على  الليبي  النواب  مجلس  ورئيس 
إلى  داعيا  البالد،  في  النار  إلطالق  الفوري 
سياسية  عملية  في  بناء  بشكل  االنخراط 

شاملة.
األطراف  كافة  له،  بيان  في  بوريل،  وحث 
النار  إطالق  بوقف  الفعلي  االلتزام  على 
على  مشددا  السياسية  العملية  واستئناف 

جوزيب بوريل، الممثل األعلى للشؤون الخارجية لاتحاد 

األوروبـــــي،يـــــرحـــــب بـــاتـــفـــاق الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 

الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف 

ــبــــاد، داعـــيـــا إلــــى االنـــخـــراط  الــــفــــوري إلطـــــاق الـــنـــار فـــي الــ

بشكل بناء في عملية سياسية شاملة.
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أن الحل السياسي هو وحده الكفيل باستعادة االستقرار والسالم في ليبيا.
وفي نفسي السياق رحب السفير البريطاني في ليبيا، بوقف إطالق النار، الذى أعلن عنه 
االلتزام  إلى  اآلن  بحاجة  األطراف  أن جميع  الليبية، مؤكًدا  األطراف  قبل  الجمعة من  اليوم 

الجدى بالهدنة.

لكن هل ينجح اتفاق وقف اطالق النار ؟
فإن  النار  إطالق  بوقف  المفاجئ  اإلعالن  به  قوبل  الذي  والعربي  الدولي  الترحيب  رغم 
سالح  بنزع  يتعلق  ما  خصوصًا  الشائكة  والقضايا  النقاط  من  العديد  يكتنف  الغموض 
وتفكيك  الوطني،  الليبي  والجيش  مصر  من  رفضًا  يلقى  ما  وهو  والجفرة،  سرت  منطقتي 

المليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة.
عام  المغرب  في  الصخيرات  اتفاق  منذ  ليبيا  في  الحل  مبادرات  تاريخ  أن  باعتبار  و 
يومًا  تعقيداً  تزداد  التي  األزمة  وأخفقت في حلحلة  ثمارها،  لم تؤت  اآلن  2015 وحتى 
التي تسعى إلى  بعد يوم على خلفية الملفات الداخلية الشائكة، والتدخالت الخارجية 
الليبيين. واعتبر المراقبون أن ملفات المليشيا والمرتزقة  الهيمنة على نفط وثروات 
يمثل عقدة كبيرة في طريق تنفيذ اإلعالن المتبادل لوقف النار واستئناف المفاوضات 
بين حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، كما أن الخالفات الذي ظهرت أخيراً بين الفصائل 
يبحثون عن موطئ قدم  أردوغان  بأن مرتزقة  األولى  إذ شعرت  والمرتزقة،  المسلحة 
إلى  أدى  ما  وهو  األمنية،  األجهزة  في  لدمجهم  مساعي  هناك  وأن  العاصمة  في  لهم 

استنفار تلك المليشيات وانقالبها على حكومة السراج.
والتخوفات،  التعقيدات  هذه  كل  ورغم 
إعالن  يمثل  أن  في  قائمًا  اليزال  األمل  فإن 
الـ 21 من أغسطس الجاري نقلة نوعية في 
األزمة الليبية تقود إلى تطبيقه وإعادة إحياء 
المسار السياسي والتوصل إلى حلول ألزمة 
خاصرة  في  خنجراً  تمثل  وباتت  استفحلت 
التدخالت  بفعل  العربي  القومي  األمن 

التركية والقطرية.

جوزيب بوريل، الممثل األعلى للشؤون الخارجية لاتحاد 

األوروبـــــي،يـــــرحـــــب بـــاتـــفـــاق الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 

الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب الليبي على الوقف 

ــبــــاد، داعـــيـــا إلــــى االنـــخـــراط  الــــفــــوري إلطـــــاق الـــنـــار فـــي الــ

بشكل بناء في عملية سياسية شاملة.
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رامي التلغ

واضح  غير  نيابية  انتخابات  وتنظيم  ليبيا  في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  إعالن  يزال  ال 
الكثير من الشكوك حول إمكانية تطبيقه بالرغم من  أمام  المجال  المعالم مما يفتح 
بعض اآلمال المعلقة عليه.خاصة مع استمرار محاوالت النظام التركي الشعال المزيد 
من االنقسامات والصراعات ونشر الفوضى التي تغطي على اجنداته المشبوهة في 

البلد النفطي.

التدخالتالتدخالت التركية  التركية 
تهدد اتفاق وقف تهدد اتفاق وقف 

اطالق اطالق النارالنار في ليبيا  في ليبيا 
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الي ذلك أعلنت أطراف الصراع في ليبيا في بيانين منفصلين مفاجئين وقف إطالق النار 
بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات عام 2021 في أنحاء البالد.وصدر البيانان عن رئيس 
البرلمان من جهة أخرى.وقال  الوفاق فايز السراج من جهة، وعقيلة صالح، رئيس  حكومة 
الفوري إلطالق  بالوقف  العسكرية  القوات  »الى جميع  إنه أصدر تعليماته  بيانه  السراج في 
النار وكافة العمليات القتالية في كل األراضي الليبية«.ودعا الى »انتخابات رئاسية وبرلمانية 

خالل شهر مارس 2021، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم االتفاق عليها بين الليبيين«.
إطالق  »وقف  ليبيا،أن  في  األممية  البعثة  نشرته  بيان  في  صالح  عقيلة  جهته،قال  من 
وتفكيك  المرتزقة  بإخراج  وينتهي  ليبيا،  في  أجنبية  تدخالت  أي  على  الطريق  يقطع  النار 
العمليات  وكافة  النار  إلطالق  الفوري  بالوقف  األطراف  »جميع  صالح  الميليشيات«.وطالب 
من  رسمية  أمنية  شرطية  قوة  »تقوم  أن  بيانه   في  البالد«،واقترح  أنحاء  جميع  في  القتالية 
مختلف المناطق بتأمين مدينة سرت، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية 

أساسية«.
ووصفت البعثة األممية هذه الخطوة بالمهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي 
ومجلس  الرئاسي  المجلس  رئيسي  بياني  بين  الهام  بالتوافق  بشدة  »نرحب  تويتر  على 
النواب الرامي لوقف إطالق النار وتفعيل العملية السياسية« في ليبيا.مشيرة الى أن بياني 

المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي تضمنا قرارات شجاعة.
المتبادل عن  الواسع الذي لقيه هذا اإلعالن  الترحيب الدولي والعربي  الرغم من  وعلى 
التركية تهدد باجهاض  رأسها  الخارجية وعلى  التدخالت  أن  إال  ليبيا  النار في  وقف إطالق 
االتفاق الليبي األخير.فبعد ساعات قليلة من اعالنه وقف اطالق النار استقبل رئيس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، سفير تركيا لدى ليبيا  سرحات أكسن.
االجتماع  خالل  التركي  السفير  وجدد 
لحكومة  الداعم  بالده  موقف  على  التأكيد 
استقرار  على  وحرصها  وخياراتها  الوفاق 
لرئيس  االعالمي  المكتب  ليبيا.وقال 
تناول  االجتماع  الرئاسي،أن  المجلس 
والعالقات  ليبيا،  في  األوضاع  تطورات 
السفير  خالله  البلدين.وجدد  بين  الثنائية 
الداعم  بالده  موقف  على  التأكيد  التركي  

ــتـــوافـــق الـــهـــام  ــالـ الـــبـــعـــثـــة األمــــمــــيــــة: »نــــرحــــب بـــشـــدة بـ

ــاســــي ومــجــلــس  ــرئــ ــيـــســـي الـــمـــجـــلـــس الــ ــانـــي رئـ ــيـ ــيـــن بـ بـ

النار وتفعيل العملية  الــرامــي لوقف إطــاق  الــنــواب 

السياسية«.
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لحكومة الوفاق وخياراتها وحرصها على استقرار ليبيا.
وجاء هذا اللقاء بعد أيام قليلة من زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار،رفقة 
وزير الدفاع القطري خالد العطية، إلى العاصمة طرابلس،حيث اجتمع الوزيران بعدد من 
عسكرية  بحرية  قاعدة  إلى  مصراتة  ميناء  تحويل  على  االتفاق  وتم  الليبيين،  المسؤولين 
الوطية  التركية في قاعدة  العسكرية  والقاعدة  المتوسط،  العاملة شرقي  التركية  للسفن 

الجوية، جنوب طرابلس.
شعبان:  رضا  الليبي  الشأن  في  والمختص  الصحفي  الكاتب  قال  الزيارة،  أهداف  وحول 
الليبية جاءت تحمل عدة رسائل؛  إلى طرابلس  التركي  القطري مع خلوصي  العطية  »زيارة 
في مقّدمتها تدشين الحلف الجديد فيما ُيسّمى حلف المعزولين دوليًا، وهم )تركيا وقطر 
وحكومة السراج إضافة الى مالطا الضعيفة أصاًل(، موضحًا في حديثه لـ »حفريات« أّنه »بعد 
أردوغان  حاول  بالكامل،  واإلقليم  المنطقة  في  الحقيقية  وأغراضه  التركي  الوجه  انكشاف 
تشكيل حلف، بدأ باجتماع وزراء داخلية قطر وتركيا ومالطا وحكومة السراج في إسطنبول 

في تموز )يوليو( الماضي، وهذه الزيارة هي دعم لهذا الحلف«.
كالعبين  الليبي،  المشهد  في  بقائهما  إثبات  تحاوالن  وتركيا  قطر  أّن  شعبان  وأكد 
أساسيين، عبر توسيع نفوذهما في غرب ليبيا، سواء بالميليشيات اإلرهابية والمرتزقة، أو 
بترسيخ الوجود العسكري بقاعدة بحرية جديدة في مدينة الخمس، التي تتوسط المسافة 
معيتيقة  في  األخرى  العسكرية  التركية  القواعد  إلى  وتضاف  ومصراتة،  طرابلس  بين 

ومصراتة والوطية«.
أن  المسماري،  أحمد  اللواء  الليبي  الوطني  للجيش  العام  القائد  باسم  الناطق  واعتبر 

إلى  والقطري  التركي  الدفاع  وزيري  زيارة 
تستهدف  طرابلس،  الليبّية،  العاصمة 
سرت.وأكد  مدينة  لمهاجمة  اإلعداد 
المسماري في مؤتمر صحفي، عقده مساء 
األربعاء،أن االجتماع الذي جمع وزيري دفاع 
تركيا وقطر في طرابلس هو اجتماع حرب 

باالتفاق مع حكومة السراج.
للتحشيد  اشهر  منذ  تركيا  وتسعى 

الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي الليبي 

الـــلـــواء أحــمــد الــمــســمــاري: زيــــارة وزيــــري الـــدفـــاع الــتــركــي 

والــقــطــري إلـــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــّيــة، طــرابــلــس، تستهدف 

اإلعداد لمهاجمة مدينة سرت.
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سرت  مدينة  على  السيطرة  بهدف 
اطالق  وقف  سابق  وقت  في  واشترطت 
الجيش  بانسحاب  ليبيا  في  النار 
والحقول  المدينة  من  الليبي  الوطني 
نظام  أطماع  بوضوح  كشف  ما  الليبية 
الليبية. النفطية  الثروات  في  أردوغان 
برفض  اصطدمت  األطماع  هذه  لكن 
سبق  والتي  لليبيا  القوية  مصر،الجارة 
أن أكدت أن منطقة سرت-الجفرة خط 

أحمر.
»الجيش  باسم  المتحدث  وكشف   
المسماري،األحد،  أحمد  اللواء  الليبي« 
ساعة  الـ24  خالل  رصدت  قواته  إن 
الماضية سفًنا وفرقاطات تركية تتقدم 
وضعية  متخذة  سرت،  مدينة  نحو 
المبادرة  أّن  المسماري  هجومية.واعتبر 
الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلنها  التي 
السراج،  فايز  الوطني  الوفاق  لحكومة 

لوقف إطالق النار »هي للتسويق اإلعالمي، وذر للرماد في العيون« بحسب وصفه.
وقال المسماري إن هناك تحشيًدا عسكرًيا ونقل معدات الستهداف الجيش الوطني في 
التي  السراج  حكومة  من  أكبر  المخطط  أن  يؤكد  التحرك  ذلك  أن   معتبًرا  سرت«،  مدينة 

وقعت وقف إطالق النار«، وأن »المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق اإلعالمي«.
مدينة  من  قوات  نقل  »هناك  أن  بنغازي  من  صحفي  مؤتمر  خالل  المسماري  وأضاف 
مصراتة إلى منطقة الهيشة جنوب شرق المدينة، خاصة بعد اجتماع عقد اليوم على تمام 
الساعة الـ11 صباحا ضم نائب رئيس األركان التركي وعدد من الضباط وقادة المليشيات 

في مصراتة اجتمعوا في الكلية الجوية وقرروا الهجوم على مدينة سرت«.
 وتساءل المتحدث باسم »الجيش الليبي: »هل هذه التحركات وهذا التحشيد هي لوقف 
إطالق النار؟ هل األجدر بوقف إطالق النار سحب كل هذه المعدات للخلف«.وأكد  المسماري  
أن »القوات المسلحة بالكامل اآلن في وضع قتال وجاهزة للتعامل مع العدو في حال فكر في 

االستمرار في التقدم نحو مدينة سرت«.
ويشير خبراء الى أن سرت هي مفتاح السيطرة على منطقة »الهالل النفطي« في ليبيا ، والتي 
تساهم بنسبة 60٪ من صادرات النفط الليبية.ومدينة سرت التي لديها حقول نفط مهمة 
ومرافق تحميل الناقالت،ذات أهمية عسكرية أيًضا،كونها مدينة حامية تسمح بالسيطرة 
على الساحل الليبي بين طرابلس إلى الغرب وبنغازي من الشرق.أما الجفرة،فتحتوى على 
كونها  إلى  بأكمله،باإلضافة  الليبي  الجوي  المجال  على  بالسيطرة  تسمح  جوية  قاعدة 
طريًقا رئيسًيا يربط جنوب البالد بالساحل.وخالصة القول ، إن السيطرة على الجفرة يعني 

السيطرة على كل ليبيا.
السورى  المرصد  وأكد  ليبيا  الى  االرهابية  والعناصر  المرتزقة  نقل  في  تركيا  وتستمر 
وصلت  لصالحها،حيث  المرتزقة  تجنيد  التركية   الحكومة  تواصل  اإلنسان،مؤخرا  لحقوق 
دفعة جديدة من المرتزقة تم تجنيدهم من مناطق فى حلب وإدلب،  إلى األراضى التركية، 
إلجراء دورات عسكرية، وال يعلم حتى اللحظة 
الى  سترسلهم  تركيا  كانت  وجهتهم،وان 

ليبيا رغم االتفاق الليبي األخير.
وفي وقت سابق، أكد المرصد السوري أّن 
دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية 
الموالية لتركيا جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال 
ضّد  حربها  في  الوفاق  حكومة  جانب  إلى 
المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش 
االستخبارات  قامت  حيث  حفتر،  خليفة 

أكــد المرصد الــســورى لحقوق اإلنــســان،مــؤخــرا تواصل 

الــحــكــومــة الــتــركــيــة  تــجــنــيــد الــمــرتــزقــة لــصــالــحــهــا،حــيــث 

وصــلــت دفــعــة جــديــدة مــن الــمــرتــزقــة تــم تــجــنــيــدهــم من 

مناطق فى حلب وإدلـــب،  إلــى األراضـــى التركية، إلجــراء 

دورات عسكرية.
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التركية بنقل 120 مقاتاًل، على األقل، من فصائل »سليمان شاه، وفيلق الشام، والسلطان 
مراد« من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

ودفعت تركيا خالل األشهر الماضية باآلالف من المرتزقة واالرهابييين الى ليبيا خدمة 
أعداد  فإّن  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  إحصائيات  المشبوهة.وبحسب  ألجنداتها 
مرتزقًا   17420 نحو  إلى  ارتفعت  اآلن  حتى  الليبية  األراضي  إلى  ذهبوا  الذين  المجندين 
من الجنسية السورية من بينهم 350 طفاًل دون سن الـ18، في حين بلغ تعداد الجهاديين 

بينهم   ،10000 ليبيا  إلى  وصلوا  الذين 
2500 من حملة الجنسية التونسية.

تطبيق  في  الشكوك  بأن  القول  ويمكن 
الفرقاء  بين  النار  اطالق  وقف  إتفاق 
التي  التاريخية  التجربة  تغذيها  الليبيين، 
اتفاق  فمنذ  سابقة،  اتفاقات  فشل  شهدت 
عام 2015  المبرم  المغرب  في  الصخيرات 
مبادرات  عن  أُعلن  المتحدة،  األمم  برعاية 
بقيت  أنها  إال  األزمة  من  ليبيا  إلخراج  عدة 

في الواقع حبراً على ورق.
في  وقع  الذي  الصخيرات  اتفاق  ومنها 
بعد   ،2015 األول/ديسمبر  كانون   17
ممثلين  بين  أشهراً،  استمرت  مفاوضات 
في  ليبيين  ونواب  المدني  للمجتمع 
والذي  المتحدة،  األمم  برعاية  المغرب، 
وطني  وفاق  حكومة  تشكيل  على  نص 

مقرها طرابلس.
من  كل  اتفق   ،2018 أيار/مايو   29 وفي 
وقائد  السراج،  فايز  الوفاق  حكومة  رئيس 
الجيش خليفة حفتر وكذلك رئيس البرلمان 
خالد  الدولة  مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة 
على  باريس،  في  اجتمعوا  الذين  المشري 
العمل سويًا من أجل تنظيم انتخابات عامة، 

وفق إعالن تمت تالوته بعد المؤتمر.
دون  من  بقيا  اإلعالنين  هذين  لكن 
والحروب  الصراعات  تجددت  بينما  تنفيذ، 
االنقسامات. وتيرة  وازدادت  الفرقاء  بين 

أن  إال  العالم  وتراكمها في مختلف أصقاع  السياسية  التسوية  مبادرات  تتالي  وبدا واضحا 
التدخالت  أهمها  لعل  عّدة  لعوامل  نظًرا  اإلتفاقات ظل عصّيا  ضمان حسن تطبيق هذه 

الخارجية التي تمثل حجر عثرة أمام االستقرار في ليبيا.
أن  و  النار خاصة  المناخ مالئًما لحسن تطبيق وقف إطالق  المعطيات ال تجعل من  هذه 
ضمن بنوده األساسية وقف التدخل األجنبي المباشر على األرض الليبية و هو ما تدحضه 

الزيارة التركية القطرية و لقاء مسؤولين من أعلى مستوى.
إليه،  التوصل  حال  في  الحل  بداية  تكون  قد  اإلتفاق  خطوة  أن  مراقبون  يرى  ذلك  من 

واشنطن  برعاية  تنفيذه  على  واالتفاق 
في  عليه  والتنصيص  المتحدة،  واألمم 
قانوني  بملحق  وإرفاقه  األمن،  مجلس 
أمام  خرقه  يتعمد  َمن  لمالحقة  إلزامي 
القضاء الدولي وأن يكون أول بنوده إخراج 
القوات التركية والمرتزقة وحل الميليشيات، 
سياسي  عمل  منظومة  تشكيل  وكذلك 
ال  الذي  الحالي  الصف  خارج  من  جديدة 

ضمان لبقائه إال باالستمرار في األزمة.

خطوة اإلتفاق قد تكون بداية الحل في حال التوصل 

ــفــــاق عــلــى تــنــفــيــذه بــرعــايــة واشــنــطــن واألمــــم  ــيـــه، واالتــ إلـ

وإرفاقه  األمــن،  مجلس  في  عليه  والتنصيص  المتحدة، 

أمــام  خرقه  يتعمد  َمــن  لماحقة  إلــزامــي  قانوني  بملحق 

القضاء الدولي. 
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شريف الزيتوني

ال شءي في ليبيا يتقّدم خارج لعبة الكواليس. 
األزمة في عمقها لم تعد خاضعة لقرارات 
اإلقليمية  األطراف  كل  فحسب،  الداخل 
قد  ليبيا.  في  يحصل  عّما  يدها  تضع  اليوم  والدولية 
لكن  محليين،  فرقاء  بين  صراعا  الصورة  لنا  تخرج 

الحقيقة غير ذلك وكل له حساباته. الوضع السياسي، 
الوضع األمني، الوضعان االقتصادي واالجتماعي، كلها 
تخضع لخيارات المكاتب المغلقة التي تخرج أحيانا 
بحلول معطوبة وأحايين كثيرة بالالحلول، واألمثلة 

على ذلك كثيرة.

تطورات السياسة تحدد 
خيارات االقتصاد

إعادة فتح حقول النفط الليبية
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من  مئات  قام  الماضي  يناير  في 
الليبي  للجيش  المناصرة  القبائل  أبناء 
النفط  إنتاج  عملية  أوقف  باعتصام 
البالد.  شرق  موانئ  من  وتصديره 
الجيش  مخفية،  الصورة  تكون  ال  لكي 
تلك  اإليقاف  بأن عملية  عارفا  نفسه كان 
لها  األخير مؤيد  في  كانت لصالحه وهو 
ضغط  أو  تفاهمات  أي  في  الستعمالها 
قد يتعرض له وتصريحات الناطق باسم 
الجيش أحمد المسماري تذهب في ذلك 
الليبي  »الشعب  أن  أعلن  عندما  االتجاه 
هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول 
في  المعتصمون  النفط«..  تصدير  ومنع 
لإلنتاج  عودة  ال  أنه  أعلنوا  الوقت  ذلك 
إلى  تذهب  النفطية  العائدات  باعتبار 
ويتم  بطرابلس،  المركزي  المصرف 

صرفها على المليشيات والمرتزقة المحاربين إلى جانب حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش. 
كما أضاف شيوخ القبائل »إن حكومة فائز السراج متهمة باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور 
ليبيا«،  غرب  إلى  سوريا  من  ومقاتلين  جنود  إرسال  تركيا  قرار  إلى  إشارة  في  أجانب،  لمقاتلين 

بحسب جاء في موقع العربية نت«.
حكومة الوفاق كانت، من البديهي، أول الغاضبين على قرار رجال القبائل إيقاف اإلنتاج، حيث 
قال رئيسها فائز السراج مع إعالن اإليقاف، إن البالد ستواجه وضعا كارثيا، العتمادها بشكل 
شبه كلي على عائدات النفط، كما صّرح في أكثر من اتصال هاتفي مع مسؤولين دوليين أن 
يعّلق على استعمال  لم  لكنه  البالد،  اقتصاد  اإليقاف ستتسبب في خسائرة كبيرة على  عملية 

العائدات في خالص المرتزقة األجانب الذين يقاتلون إلى جانبه في طرابلس.
المؤسسة الوطنية للنفط بدورها حذرت من تبعات الخطوة، معتبرة أنها عمل خطير على 
مصالح الشعب الليبي. كما أعلنت حالة القوة القاهرة في مواقع اإلنتاج ومن خاللها رسالة إلى 
القوى الدولية للضغط على الجيش إلعادة فتح الموانئ لتتمكن المؤسسة والدولة من تحقيق 
التزاماتها التعاقدية خارجيا. المؤسسة التي تقّدم بشكل دوري أرقام العائدات، قالت في آخر 
إحصائية لها )24 يوليو( أن حجم الخسائر في 6 أشهر فقط، بلغ حوالي 9 مليار دوالر، وهي أرقام 

كبيرة وذات تأثيرات من الصعب تداركها.
لم تخلف عملية إيقاف اإلنتاج ردود فعل داخلية فحسب باعتبار الوفاق كانت أول المنددين. 
التي  المتحدة  الواليات  رأسها  على  اإلنتاج  إلعادة  دعت  مختلفة  أطراف  رأي؛  له  أيضا  الخارج 
بتفاقم  يهدد  قد  للنفط  الوطنية  المؤسسة  عمليات  إيقاف  أن  من  عميق  بقلق  »نشعر  قالت 
حالة الطوارئ اإلنسانية في ليبيا والتسبب بمزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي«. 

وأضافت »يجب أن ُتستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور«.
األمم المتحدة، بدورها عبرت عن قلقها بسبب إغالق منشآت إنتاج النفط الرئيسية شرقي 
تصريحات  في  دوغريك،  استيفان  المتحدة،  لألمم  األمين  باسم  المتحدث  قال  حيث  البالد، 
أن  يجب  ليبيا  »موارد  أن  إلى  مشيرا  إلينا«.،  بالنسبة  قلق  مصدر  هي  »التطورات  إن  إعالمية 

يستفيد منها كل أبناء الشعب الليبي«.
وفي الوقت الذي بدأت فيه األخبار تتواتر عن تحركات سياسية إلنهاء حالة التوتر في البالد، 
الخزانات خوفا من وقوع كارثة  الليبي فتح موانئ اإلنتاج »مؤقتًا حتى يتم تفريغ  الجيش  أعلن 

من  كامل  بشكل  الخزانات  امتالء  بسبب 
اللواء  وقال  الغاز«.  استخراج  عمليات  مكثفات 
المنشات  حرس  جهاز  رئيس  المغربي  ناجي 
وإنما  كامال  ليس  الموانئ  »فتح  إن  النفطية 
وذلك  فقط،  الممتلئة  الخزانات  لتفريغ 
الغاز  توليد  لمحطات  الغاز  بتدفق  للسماح 
انقطاع واسع  التي تعاني عجزا ما تسبب في 

األزمة الليبية في عمقها لم تعد خاضعة لقرارات الداخل 

فحسب، كل األطراف اإلقليمية والدولية اليوم تضع يدها 

الــصــورة صراعا بين  لنا  ليبيا. قد تخرج  عّما يحصل في 

فرقاء محليين، لكن الحقيقة غير ذلك وكل له حساباته.
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للتيار الكهربائي« بحسب نقلت عنه قناة العربية.
وجاء قرار الجيش أياما قليلة بعد لقاء في مدينة بنغازي جمع القائد العام خليفة حفتر، مع 
الخليج  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  العوكلي  الله  جاد  النفط  لمؤسسة  اإلدارة  مجلس  عضو 
العربي للنفط محمد بن شتوان، وتم خالله التباحث في عدة نقاط تخص قطاع النفط، مؤكد 
أن عملية إعادة اإلنتاج من بينها. وبغض النظر عما صرح به المغربي أو عما تم التباحث حوله 
بين حفتر والعوكلي، فإن اتفاقات يبدو أنها وقعت للقيام بالخطوة، وما بيانْي الرئاسي ومجلس 
تلك  من  جزء  إال  سياسية  عملية  في  والدخول  المسلحة،  للعمليات  التام  اإليقاف  حول  النواب 

االتفاقات ال تخلو من رائحة الضغط الخارجي على األطراف الليبية.
في السياسة كما في االقتصاد هناك مواقيت لألزمات كما هناك أسباب كما هناك أيضا نتائج. 
القاعدة الثالثية هذه تسري عما حصل في عالقة بإغالق موانئ النفط. في يناير الماضي قررت 
مجموعات موالية للجيش إيقاف اإلنتاج، أي بعد سنة تقريبا من بداية المعركة في طرابلس، 
التاريخ؟  ذلك  قبل  باإلغالق  الجيش  ورائها  ومن  المجموعات  تلك  تقم  لم  لماذا  هنا  السؤال 
السبب هنا واضح هو دخول طرف ثالث في المعركة هو المرتزقة األجانب المدعومين تركيا. 
هنا كان الجيش أمام منطق األمر الواقع، عائدات النفط تذهب إلى طرابلس، الوفاق تستقبل 
مرتزقة بمرتبات تصرف من تلك العائدات وبالتالي كان الحسم بإيقاف اإلنتاج ووضع الوفاق 
أمام مسؤولياتها، لكن بالتأكيد أن ذلك كان 

بتبعات قاسية على االقتصاد.
عملية فتح الموانئ بدورها خضعت لتلك 
التوقيت كان للتدخل  الثالثية. في  القاعدة 
دور  الجفرة  سرت  خط  حدود  إلى  التركي 
الدولية  القوى  حازم،  مصري  تحرك  في 
بين  التوتر  من  مزيدا  تريد  ال  بالتأكيد 
الليبية،  األزمة  تعميق  وعبرهما  البلدين 
المصرية بعدد من  المبادرة  فكانت بداية 
أطراف  ورفضتها  أطراف  بها  رحبت  النقاط 
أن  األخيرة  في  النتيجة  لكن  الثقة،  لغياب 
وإرسال  التهدئة  نحو  حصلت  تطورات 
إنتاج  بإعادة  مبدئيا  بدأت  إيجابية  رسائل 
النفط النفط وإفراغ الحموالت وربما تنتهي 
بمسار سياسي ينهي سنوات الصراع التي 

طالت.

إنــتــاج النفط أعلنوا أنــه ال عــودة لإلنتاج باعتبار  مــن أوقــفــوا 

العائدات النفطية تذهب إلى المصرف المركزي بطرابلس، 

ويــتــم صــرفــهــا عــلــى الــمــلــيــشــيــات والــمــرتــزقــة الــمــحــاربــيــن إلــى 

جانب حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش.

في الوقت الــذي بــدأت فيه األخــبــار تتواتر عن تحركات 

ســيــاســيــة إلنــهــاء حــالــة الــتــوتــر فــي الـــبـــاد، أعــلــن الجيش 

ــتـــم تــفــريــغ  ــتـــى يـ ــًا حـ ــتــ ــؤقــ ــتـــح مــــوانــــئ اإلنـــــتـــــاج »مــ الـــلـــيـــبـــي فـ

الخزانات خوفا من وقوع كارثة بسبب امتاء الخزانات 

بشكل كامل من مكثفات عمليات استخراج الغاز«.
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العباني يكشف أسباب العباني يكشف أسباب 
اإلعالناإلعالن عن وقف  عن وقف 

إطالق النار في ليبيا إطالق النار في ليبيا 
أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد عامر العباني أن اإلعالن عن وقف إطالق النار 
في ليبيا جاء تنفيذا لتوجيهات السفير األمريكي لدى ليبيا  ريتشارد نورالند مضيفا 

في حوار مع صحيفة المرصد أن األمر متوقف فعليا منذ شهرين تقريبا...
إلى نص الحوار:

تقرير/ سوزان الغيطاني
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إطالق  وقف  الرئاسي  والمجلس  النواب  مجلس  إعالن  قرأت  سياق  أي  في 
النار؟

ما أعلناه رئيسا مجلس النواب والمجلس الرئاسي، جاء تنفيذا لما تلقياه من أوامر 
صدرت لهما من قبل السفير األمريكي، الذي تنادي بالده بسرت وجفرة منزوعة 
السالح، وإعادة إنتاج النفط وتصديره، وقد صاغ كل منهما هذه األوامر بالطريقة 
التي تحفظ ماء وجهه، وأعلناه على عجل صبيحة يوم عطلة رسمية متخذان من 
النار  إطالق  أن  وقت  في  خبيثة،  أهداف  من  يخفيانه  لما  ستارا  النار  إطالق  وقف 
ُمتوقف منذ شهرين مضيا  أي منذ إعالن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

أن سرت والجفرة خطا أحمر.

برأيك لماذا أعلن رئيسا مجلس النواب والمجلس الرئاسي وقف اطالق النار 
بشكل منفصل... لماذا لم يخرج الطرفين معا لإلعالن عن االتفاق؟

حتى يتمكن كل منهما على حدة من صياغة بيانه بالكيفية التي تحفظ ماء وجهه 
وتبرير قبول ما جاء في بيانه بإسلوبه الخاص في التدجيل والكذب على متابعيه 

من أجل إرضاء السفير األمريكي التي تتأجج الحملة االنتخابية في بالده.
لم يتمكن الجانبان من الخروج معا وإصدار بيان مشترك واحد، ألنهما لم يمنحا 
الوقت الكافي للقاء ومناقشة الموضوع والوصول إلى توافقات، بل كان مطلوبا 
ما  وهذا  أمرهما  من  عجل  في  فكانا  األمريكي،  السفير  توجيهات  تنفيذ  منهما 
إنقضاء  قبل  حتى  بيانيهما  إصدار  في  وإستعجالهما  الركيكة  الصياغة  تؤكده 

العطلة الرسمية في البالد.
النار، ولن يكون مصيره أفضل  البيان األول وال األخير لوقف إطالق  وهذا ليس 
مما سبقه بالرغم من أن ما تضمنه بياني الجهتين من رغبة في وقف إطالق النار 
إال أن إطالق النار ُمتوقف منذ حوالي شهرين، وبالتالي فإن البيانان لم يأتيا لوقف 
إطالق النار ولكن يبدو أنهما يهدفان إلى تحقيق غايات إلرضاء أمريكا، ولم يجرأ 

الطرفان عن اإلفصاح عنها، بالرغم أن الرئاسي كان أكثر جرأة في بيانه.
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القرار يأتي بعد يومين من زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري لطرابلس 
ما دالالت ذلك؟.

من ضمن أهداف زيارة وزيرا دفاع تركيا وقطر نقل األوامر األمريكية للرئاسي، 
والجفرة  سرت  مدينتي  بجعل  األمريكية  الخطة  على  الموافقة  بضرورة  وإبالغه 
التي  اإلخوانية  والمليشيات  التركية  القوات  ليسهل على  السالح  مناطق منزوعة 

تديرها قطر الدخول لهاتين المدينتين بعد أن تعذر دخولها عنوة.

برأيك هل تستطيع حكومة الوفاق الوفاء بهكذا تعهد؟
ما يسمى حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات غير المشرعن محليا، وغير 
الحائزة على ثقة البرلمان السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، 

ومنتهية الصالحية بموجب االتفاق الذي تستند على أحكامه منذ 2017.

برأيك ما الفرق بين هذا االتفاق وباقي 
االتفاقات األخرى التي تم اإلعالن عنها 

واإلخالل بها؟.
وبين  االتفاق  بين  التمييز  من  البد 
على  إرادتين  تلتقي  االتفاق  ففي  اإلعالن، 
إحداث فعل أو االمتناع عنه، وترتيب حقوق 
فهو  اإلعالن  أما  أطرافه،  بين  والتزامات 
القيام  على  منفرة  بإرادة  أحادي  تصرف 
غالبا  وهو  عنه،  االمتناع  أو  معين  بشءي 
ومن  االتفاق،  غير  أدبي  التزام  يكون  ما 
الوفاق  حكومة  ومواثيق  اتفاقات  استقراء 
بما  االلتزام  قادرة على  لم تكن  أنها  نجد 
اتفقت عليه، فإذا كانت ال تلتزم بالمواثيق 
عدم  فإن  وعرفا،  قانونا  الملزمة  والعهود 
االلتزام بإعالناتها وهي غير ملزمة، يكون 
في  أبدا  تتردد  لن  فإنها  عليها،  أسهل 

اختراقها وعدم التقيد بها. 

وقف  عن  اإلعالن  من  بالرغم 
القتال إال أن تركيا تواصل إرسال 

المرتزقة لليبيا.. لماذا برأيك؟
واألمن  السلم  بتهديد  تَقوم  تركيا 
الدولي، وتسعى الغتصاب ثروات الشعوب 
الصعوبات  لتجاوز  يائسة  محاولة  في 
وخاصة  منها  تعاني  التي  االقتصادية 
رئيسها  به  يحلم  وما  ليرتها،  قيمة  انهيار 
العثمانية  اإلمبراطورية  أمجاد  إعادة  من 
الوثيق  ارتباطه  والخالفة اإلسالمية ومدى 
شجع  كله  ذلك  المسلمين،  اإلخوان  بتيار 
الليبي  الغرب  في  للسلطة  المغتصبة  السلطة  مع  التعامل  على  التركي  النظام 
وتقديم الدعم العسكري لها بموجب ما أبرمه معها من اتفاقات باطلة تمثلت 

في األمن المشترك وترسيم الحدود البحرية.
تواصل جهودها  الليبي،  والغاز  النفط  إلى مكامن  للوصول  التي تهدف  فتركيا   
العدوانية بما تستجلبه من مرتزقة إرهابيين من اجل الوصول إلى الهالل النفطي 
الخاضع للجيش الليبي المؤيد من مصر والتي أعلن رئيسها بأن سرت والجفرة 
خط أحمر، وبالرغم من فشلها في الوصول إلى الهالل النفطي، فإنها تعمل من 
خالل المبادرة األمريكية بنزع السالح من سرت والجفرة ليسهل لها الوصول إلى 
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مكامن النفط والغاز الليبي واستغالله لدعم إقتصادها المتهاوي. 

في أي سياق قرأت ردود الفعل اإلقليمية والدولية على إعالن وقف القتال؟
إنما هو ترحيب  اإلعالنين،  بما جاء في  اإلقليمية من ترحيب  الدول  ما أصدرته 
الحقيقية  المثالب  ويخفي  ويزينهما  اإلعالنين  يصبغ  الذي  النار  إطالق  بوقف 

لهاذين اإلعالنين وما يضمرانه من شر يحاق بالشعب الليبي وثرواته. 

برأيك ما فرص نجاح االنتخابات التي تحدث المجلس الرئاسي عن إمكانية 
إجراءها مارس المقبل؟

جاء اإلعالن عن االنتخابات في شهر مارس القادم من سلطة غير منتخبة أتى بها 
اتفاق لم يشرعن محليا، ولم تتحصل على ثقة البرلمان الليبي السلطة الشرعية 
الوحيدة المنتخبة، والذي لو افترضنا جدال شرعية االتفاق السياسي المنبثقة من 

رحمه هذه الحكومة، ودعمه بقرار مجلس األمن رقم 2259.
ليبيا   لدى  األمريكي  السفير  لتوجيهات  تنفيذا  جاء  ليبيا  في  النار  إطالق  وقف 
إنتاج  وإعادة  السالح،  تنادي بالده بسرت وجفرة منزوعة  الذي  ريتشارد نورالند 

النفط وتصديره.
البيانان لم يأتيا لوقف إطالق النار ولكن يبدو أنهما يهدفان إلى تحقيق غايات 

إلرضاء أمريكا، ولم يجرأ الطرفان عن اإلفصاح عنها.
تركيا تَقوم بتهديد السلم واألمن الدولي، وتسعى الغتصاب ثروات الشعوب في 
محاولة يائسة لتجاوز الصعوبات االقتصادية التي تعاني منها وخاصة انهيار قيمة 

ليرتها.
جاء اإلعالن عن االنتخابات في شهر مارس القادم من سلطة غير منتخبة أتى بها 
اتفاق لم يشرعن محليا، ولم تتحصل على ثقة البرلمان الليبي السلطة الشرعية 

الوحيدة المنتخبة.
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محلل: اتفاق وقف 
إطالق النارإطالق النار  في 
ليبيا مناورة سياسية

الجمعة 21 أغسطس  بياَنْين منفصَلْين،  الليبي في  والبرلمان  الوفاق  أعلنت كل من حكومة 
تحقيق  »أن  بيانه  في  السراج  أوضح  حيث  الليبية،  األراضي  كافة  في  النار  إطالق  وقف   ،2020
وقف فعلي إلطالق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السالح، على أن تقوم 
انتخابات  إلى  داعيا  داخلهما«،  األمنية  الترتيبات  على  باالتفاق  الجانبين  من  الشرطية  األجهزة 

رئاسية وبرلمانية مبكرة خالل شهر مارس القادم، باتفاق األطراف الليبية.

تقرير/ همسة يونس
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النار،  وقف  إلى  األطراف  جميع  صالح،  عقيلة  برئاسة،  الليبي  البرلمان  دعا  بدوره،   
نظراً إلى الظروف االقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البالد. وأوضح 
الميليشيات،  تفكيك  إلى  ويؤدي  المرتزقة  سيخرج  النار  إطالق  »وقف  أن  بيانه،  في 

ويوقف التدخل األجنبي«.
 وللمزيد من التفاصيل حول بيانات وقف إطالق النار تداعياتها وفرص نجاحها أو 
الباحث  مع  الحوار  هذا  اإلخبارية«،  إفريقيا  لـ«بوابة  كان  الواقع،  أرض  على  تطبيقها 
وإلى  والدراسات، جمال شلوف،  لألبحاث  الليبي ورئيس مؤسسة سلفيوم  والمحلل 

نص الحوار:

برأيك لماذا وافقت حكومة الوفاق على وقف إطالق النار؟
بيانا وقف إطالق النار من الواضح أنهما صدرا تحت ضغط دولي ووساطة إقليمية 
ودولية، وأنهما بمثابة بيان حسن نية. لكن الواقع أن السراج تحديدا ال يملك أبدا 
الوقت  ففي  العسكري  أو  السياسي  القرار  يملك  به. فهو ال  ويفي  تعهد  أن يعطي 
الذي كان فيه يستعد لنشر بيان يتحدث فيه عن إصداره لتعليمات بوقف إطالق 
النار كانت الطائرات العسكرية التركية تنقل األسلحة والمرتزقة لمصراتة والوطية 
وكان المرتزقة والميلشيات تحشد للهجوم 
على سرت والجفرة بينما كان المال يتسرب 
فالسراج  الجنوب.  في  االستقرار  لزعزعة 
يستطع  ال  بما  التعهد  من  أكثر  يملك  ال 

تنفيذه.
ال يمكن أن يكون هناك تقارب فالمستشار 
واجهة  ليس سوى  السراج  أن  يدرك  عقيلة 
تنفيذ  سوى  يملك  وال  التركي  لالحتالل 
اإلرادة التركية. والخطوة كانت مجرد مناورة 
المستشار  قبل  من  الذرائع  لسد  سياسية 
من  خصوصا  الضغوط  لمجاملة  عقيلة 
زاوية  في  السراج  ولحشر  الصديقة  الدول 
أنه يتعهد بما ال يملك، والـ 48 ساعة التالية 
السراج ال  أن  بيان  للبيان كانت فاصلة في 

عقيلة  فالمستشار  تــقــارب  هناك  يكون  أن  يمكن  ال 

يدرك أن السراج ليس سوى واجهة لاحتال التركي 

والــخــطــوة  الـــتـــركـــيـــة.  اإلرادة  تــنــفــيــذ  يــمــلــك ســــوى  وال 

كــانــت مــجــرد مــنــاورة سياسية لسد الــذرائــع مــن قبل 

المستشار عقيلة. 

بيان السراج مجرد ورقة وتوقيع اما الحروف والكلمات 

فهي إمــاءات من عواصم أخــرى، ال يملك معها السراج 

اال السمع والطاعة.
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يملك القرارين العسكري والسياسي.

هل تستطيع حكومة الوفاق االيفاء بتعهداتها أمام سطوة المليشيات؟
ما  يفعلون  فهم  لذا  األجنبي  يد  في  طيعة  أداة  سوى  ليسوا  ورئاسيه  السراج 
فهي  والكلمات  الحروف  اما  وتوقيع  ورقة  مجرد  السراج  بيان  كان  لذا  يؤمرون 
الوفاق  والطاعة.  السمع  اال  السراج  معها  يملك  ال  أخرى،  عواصم  من  إمالءات 
فاصلة  البيان  لصدور  التالية  الساعات  كانت  لذا  القرار  يملك  ال  ألنه  يفي  ال 
وواضحة في معرفة من المسيطر على القرار العسكري فكل الميلشيات ضربت 
ببيان السراج عرض الحائط والمحتل التركي مازال في جسره الجوي وفرقاطاته 

تهدد السواحل.

هل يمكن تنفيذ وقف إطالق النار في ظل التدخالت الخارجية؟
بشكل  بينت  برلين،  عملية  أسست  والتي  الليبي  الوضع  في  المتداخلة  الدول 
الفعلي  الحاكم  هي  تنفذها  ولم  برلين  مخرجات  على  وقعت  التي  تركيا  أن  واضح 

سياسة  تصيغ  والتي  طرابلس،  في 
نهبه  يمكن  ما  نهب  هي  جديدة 
البالد  مغادرة  على  يجبروا  أن  قبل 
الدولية  الشرعية  سقوط  بعد 
ليبيا.  في  وكالئها  يدعيها  التي 
برلين  عملية  في  الفاعلين  وعلى 
ومجلس األمن أن يدركوا حقيقة أن 
سراجهم ليس سوى وكيل لالحتالل 
بقي  ما  ينزعوا  أن  وعليهم  التركي 

من شرعية له.

بعد  القادمة  الخطوات  ماهي 
القرار؟

التجربة واضحة فلم يحترم الميلشيات 
لذا  السراج  بيان  التركي  واالحتالل 
الله  ونسأل  ورق  على  حبر  فالبيان 
السالمة للمدنيين الذين يتخذونهم 
لبنادقهم  وأهداف  الحرب  دروعا وقت 

أن احتجوا وقت السلم.

ونتائجها  وأسبابها  توقيتها  النفطية:  الحقول  فتح  قرار  بـ  يتعلق  فيما 
المتوقعة؟

أعتقد أن قرار تجميد إيرادات النفط في حساب خاص في المصرف الليبي الخارجي 
في توقيت مهم لعودة استئناف التصدير مع فرضية ازدياد الطلب العالمي بعد رفع 
قيود جائحة كورونا، وكذلك لحماية المنشآت النفطية من أضرار طول مدة التخزين 
وتوقف اإلنتاج، لكن االحتالل األردوغاني لن يرضيه هذا الحل ألنه يريد نهب المال 
الليبي ما أمكنه بعد فقده لكل أسباب المناورة لنيل حصة من غاز شرق المتوسط.

من وجهة نظركم.. هل ستتجه ليبيا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية؟
لقاء  بعد  كانت  فاألولى  الثالثة،  للمرة  يحدث  لالنتخابات  موعد  عن  السراج  إعالن 
ويرفض  الموعد  يحدد  كلتيهما  وفي  حكمه،  من  العامين  انتهاء  بعد  ثم  باريس، 
فالسراج  االنتخابية،  بالعملية  لتقوم  االنتخابات  مفوضية  ودعم  ميزانية  تسييل 
اما  السلطة،  كرسي  على  ليستمر  كذريعة  فقط  انتخابي  موعد  تحديد  يستخدم 
الحل  بتغيير وليس عودة  ليبيا فهي تمر بمخاض سياسي وشعبي سينتهي حتما 

العسكري بأمر مستبعد.

عـــلـــى الـــفـــاعـــلـــيـــن فــــي عــمــلــيــة بـــرلـــيـــن ومـــجـــلـــس األمــــن 

أن يـــدركـــوا حــقــيــقــة أن ســراجــهــم لــيــس ســــوى وكــيــل 

لـــاحـــتـــال الـــتـــركـــي وعــلــيــهــم أن يـــنـــزعـــوا مــــا بـــقـــي مــن 

شرعية له.

 قــرار تجميد إيـــرادات النفط فــي حساب خــاص في 

الــمــصــرف الــلــيــبــي الــخــارجــي فــي تــوقــيــت مــهــم لــعــودة 

استئناف التصدير مع فرضية ازدياد الطلب العالمي 

بـــعـــد رفـــــع قــــيــــود جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وكــــذلــــك لــحــمــايــة 

التخزين  مــدة  طــول  أضـــرار  مــن  النفطية  المنشآت 

وتوقف اإلنتاج.
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محمد قجوم


