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بني الدعم والصعوبات

أيــــن تتجــــه ليبيـــا؟

االفتتاحية

يف ظــل التطــورات املتواصلــة يف الســاحة الليبيــة والتــي يــايت يف مقدمتهــا اقــراب 

موعــد االنتخابــات املزمــع عقدها يف 24 ديســمرب / كانــون األول القادم،احتضنت 

ــدول املهتمــة  ــد مــن ال فرنســا، الجمعــة 12 نوفمــرب الجاري،مؤمتــرا ضــم العدي

ــادم  ــع مــن أجــل دعــم االســتحقاق االنتخــايب الق ــي بهــدف الدف بالشــأن الليب

ــراع  ــاء ال ــاد، وانه ــن الب ــة م ــوات األجنبي ــراج الق ــى رضورة إخ ــد ع والتأكي

الســيايس املتنامــي الــذي يهــدد بإفشــال عمليــة ســام مســتمرة منــذ عــام.
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وجــاء مؤمتــر باريــس قبــل أســابيع قليلــة مــن موعــد 
إجــراء االنتخابــات العامــة بليبيــا يف محاولــة أخيــرة للدفــع 
ويــات احلــرب  ببلــد عانــى  والســام  االســتقرار  نحــو 
ــا  ــد مــن القضاي لعقــد مــن الزمن.وبحــث االجتمــاع العدي
االنتخابــات،  إجــراء  رأســها  وعلــى  الشــائكة  وامللفــات 
ــود  ــة، وحشــد اجله ــة واملرتزق ــوات االجنبي وانســحاب الق

الدوليــة لدعــم االســتقرار يف ليبيــا.

ودعــا املجتمعــون يف مؤمتــر باريــس حــول ليبيــا يف 
ــكل األطــراف  ــه ل ــزام ال لبــس في ــى الت بيانهــم اخلتامي،إل
ــة يف موعدهــا  ــات رئاســية وبرملاني ــة بإجــراء انتخاب الليبي
املقــرر، ودعمهــم جهــود مفوضيــة االنتخابــات إلجنــاح هــذا 
ــل  ــى مــن يعرق ــات عل االســتحقاق، وهــددوا بفــرض عقوب

االنتخابــات.

وأكــد البيــان »أهميــة التــزام كل أصحــاب املصلحــة 
الليبيــن بشــكل ال لبــس فيــه بإجــراء انتخابــات رئاســية 
ــه خارطــة  ــة يف 24 ديســمبر وفــق مــا نصــت علي وبرملاني
باخلطــوات  ونشــيد  األمــن،  مجلــس  وقــرارات  الطريــق 
 2.8 تســجيل  فيــه  مبــا  االنتخابــات،  ملفوضيــة  الفنيــة 

مليــون ليبــي علــى القوائــم االنتخابيــة«.

وشــدد البيــان علــى أن »األفــراد أو الكيانــات داخــل 
ليبيــا أو خارجهــا الذيــن قــد يحاولــون عرقلــة العمليــة 
االنتخابيــة أو تقويضهــا أو التاعــب بهــا أو تزييفهــا ســوف 
ــة  ــم إدراجهــم مــن قبــل جلن يخضعــون للمســاءلة، وقــد يت

ــن«. ــس األم ــة ملجل ــات التابع العقوب

وشــهد مؤمتــر باريــس الــذي عقــد برئاســة مشــتركة 
فرنســية إيطاليــة أملانيــة توســيع دائــرة الــدول املشــاركة 

بحـــث االجتمـــاع العديـــد من القضايـــا وامللفـــات الشـــائكة وعلى 
رأســـها إجراء االنتخابات، وانســـحاب القوات االجنبية واملرتزقة، 

وحشـــد اجلهـــود الدوليـــة لدعم االســـتقرار يف ليبيا.
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األمم  إلــى  الليبي،إضافــة  بالشــأن  املعنيــة  وخصوصــا 
بينهــا  للمؤمتــر،  ومنظمــة  دولــة   30 املتحدة.ودعيــت 
ــل تشــاد والنيجــر  ــة مث ــة الليبي ــة باألزم ــدة معني دول جدي
ومالطــا، بحيــث أنــه أصبــح أوســع مــن ســابقه الــذي عقــد 
يف برلــن، بحســب مــا نقلــت تقاريــر اعاميــة عــن مصــدر 

رئاســي فرنســي.

وحــرص قــادة الــدول املشــاركة يف املؤمتــر علــى تاكيــد 
ــس  ــال الرئي ــات واالســتقرار يف ليبيا،وق ــم لانتخاب دعمه
اتخــاذ  بالفعــل  مت  »لقــد  ماكــرون:  إميانويــل  الفرنســي 
خطــوة أولــى بإعــان اللجنــة العســكرية الليبيــة املشــتركة 
ليبيــا. هــذه  املرتزقــة ملغــادرة  أمــس ســحب 300 مــن 
مجــرد بدايــة، لكنهــا بدايــة أساســية تعطــي املصداقيــة يف 

النهايــة«.

ــركل عــن  ــا مي ــة أنغي ــرت املستشــارة األملاني بينمــا عب
لانتخابــات  االســتعدادات  مــن  االنتهــاء  يتــم  أن  املهــا 
وقبــول نتائجهــا، مضيفــة أنــه »ال ميكــن للجميــع الفــوز، 
هــذا هــو حــال االنتخابــات، وخاصــة بالنســبة لهــذه العملية 
الهشــة«.وتابعت ميــركل قائلــة إن »أملانيــا مســتعدة لتدريــب 
كتيبــة مــن مراقبــي وقــف إطــاق النــار الليبيــن يف أملانيــا، 
ألن موضــوع األمــن ســيكون علــى جــدول األعمــال لبعــض 

الوقــت«.

ــو  ــامم املتحــدة، أنطوني ــام ل ــن الع ــك حــض األم كذل
علــى  الليبيــة  السياســية  األطــراف  كل  غوتيريــش، 
املشــاركة يف االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية قائــا إنهــا 
ــق نحــو الســام  ــى الطري ــة عل ــة الضروري »اخلطــوة املقبل
واالســتقرار«.وقال غوتيريــش يف كلمــة عبــر الفيديــو أمــام 
املؤمتــر: »أدعــو كل األطــراف الليبيــة إلــى املشــاركة يف 

العملية االنتخابية واحترام نتائج االنتخابات«.

وعبــر رئيــس الــوزراء اإليطالــي ماريــو دراغــي، عــن 
أملــه يف إقــرار هــذا القانــون االنتخابــي وأن تعمــل جميــع 
األحــزاب معــا يف األيــام املقبلــة إلجــراء انتخابــات يف 24 
ديســمبر.فيما دعــا الرئيــس املصــري عبد الفتاح السيســي 

الليبيــن إلــى طــرد »كل أجنبــي ودخيــل« مــن بادهــم.

وقــال السيســي، يف كلمتــه أمــام املؤمتــر التــي نشــرها 
ــا  ــن لليبي ــه »ال ميك ــة، إن املتحــدث باســم الرئاســة املصري
أن تســتعيد ســيادتها ووحدتهــا واســتقرارها املنشــود إال 
تعــوق  التــي  الرئيســية  اإلشــكالية  مــع  اجلــاد  بالتعامــل 
األجنبيــة  القــوات  تواجــد  يف  واملتمثلــة  ذلــك،  حــدوث 

واملرتزقــة واملقاتلــن األجانــب علــى أراضيــه«.

مــن  بترحيــب  باريــس  مؤمتــر  مخرجــات  وقوبلــت 

ــه عــن  ــان ل ــذي أعــرب يف بي ــي ال ــس الرئاســي الليب املجل
تثمينــه جهــود املجتمــع الدولــي يف الوقــت الــذي يتطلــع 
فيــه مواطنــوه لرســم مســتقبل بادهم.وقــال املجلــس، يف 
نــص بيانــه: »إن مؤمتــر باريــس الــذي اختتــم أعمالــه أول 
أمــس اجلمعــة، يأتــي يف وقــت مفصلي يتطلــع فيه مواطنوه 
الســتقرار دائــم ينعمــون فيــه باألمــن واحليــاة الكرميــة 
الوطنــي وتعزيــز  القــرار  الســلمي، الســتعادة  والتعايــش 
الســيادة الوطنيــة وإنهــاء حالــة التشــرذم واالنقســامات 

والتدخــات األجنبيــة الســلبية.

وأشــاد »الرئاســي الليبــي« بجهــود املجتمــع الدولــي، 
ومبــا توصــل إليــه املؤمتــر، مشــدًدا علــى 5 نقــاط أساســية 
للســلطة يف  الســلمي  االنتقــال  حتــى  املقبلــة،  للمرحلــة 
ليبيا،ابرزهــا التأكيــد علــى أهمية إجــراء انتخابات برملانية 

اخلالفـــات السياســـية مازالـــت تطـــرح 
الليبيـــة  الســـاحة  يف  بقـــوة  نفســـها 
حيـــث أعلـــن رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الدبيبـــة،  احلميـــد  عبـــد  الوطنيـــة، 
رفضه إلجـــراء االنتخابـــات البرملانية 
والرئاســـية بالقوانـــني التـــي أصدرهـــا 

البرملـــان.
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ــا ملــا هــو مقــرر، وتثمــن الرئاســي  ورئاســية متزامنــة وفًق
جلهــود املفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات، ومســاعيها 

إلجنــاح العمليــة االنتخابيــة يف كل أنحــاء البــاد.

اللجنــة  أعمــال  ونتائــج  بجهــود  املجلــس  أشــاد  كمــا 
خطــة  لوضــع  وخطواتهــا   ،»5+5« املشــتركة  العســكرية 
والقــوات  املرتزقــة  جلميــع  كامــل  النســحاب  شــاملة 
األجنبيــة مــن األراضــي الليبية.وشــدد املجلــس الرئاســي، 
يف نقــاط بيانــه، علــى أهميــة اجلهــود الدوليــة للمســاعدة 
علــى  االنتخابية،مشــددا  العمليــة  ومراقبــة  تأمــن  يف 
متســكه وســيره بخطــى ثابتــة لتحقيــق املصاحلــة الوطنيــة 
الشــاملة اجتماعًيــا وسياســًيا، مبــا يحقــق توحيــد الصــف 

وطــي صفحــة املاضــي.

وبالرغــم مــن التفــاؤل الــذي احدثتــه مخرجــات مؤمتــر 
باريــس فــان اخلافــات السياســية مازالــت تطــرح نفســها 
رئيــس حكومــة  أعلــن  حيــث  الليبيــة  الســاحة  بقــوة يف 
الوحــدة الوطنيــة، عبــد احلميــد الدبيبــة، رفضــه إلجــراء 
االنتخابــات البرملانيــة والرئاســية بالقوانــن التــي أصدرها 

علــى  إشــرافه  خــال  كلمــة،  يف  الدبيبــة  البرملان.وقــال 
تأســيس املجلــس الوطنــي للشــباب، إن »الشــعب الليبــي 
يريــد االنتخابــات، لكــن ليــس بالقوانــن املعيبــة واملفصلــة 
علــى مقــاس بعــض األشــخاص، بــل بقاعــدة دســتورية يتفق 

ــع«. عليهــا اجلمي

واضــاف الدبيبــة أنــه »ال ميكــن أن نرضــى بهذا القانون 
املعيــب«، مشــيراً إلــى أن االنتخابــات »متــر مبشــكلة كبيــرة 
جداً«.واتهــم الدبيبــة أطرافــاً لــم يســمها بخلــق صعوبــات 
مــن أجــل عرقلــة إجــراء االنتخابــات، مضيفــاً أن الليبيــن 
قوانــن  علــى  تقــوم  وانتخابــات  نزيهــاً  برملانــاً  يريــدون 
ونحــن  مفتــرق طــرق،  ليبيــا يف  »يريــدون  عادلة.وتابــع: 
نريــد االنتخابــات بقاعــدة دســتورية واضحــة يتفــق عليهــا 

ــع«. اجلمي

 وال يــزال اخلــاف احلــاد بــن القــوى السياســية يف 
ليبيــا حــول القاعــدة الدســتورية لانتخابــات العامــة املزمع 
عقدهــا يف 24 ديســمبر املقبــل، ميّثــل أهــم حتــّد تواجهــه 
البــاد قبــل االنتخابــات وخاصــة بعــد صــدور نتائجهــا.
ــة  ــى للدول ويف وقــت ســابق، حــرض رئيــس املجلــس األعل
خالــد املشــري علــى حصــار مؤسســات الدولــة وطالــب 
مبنــع مرشــحن محتملــن مــن خــوض االنتخابــات املقــررة 

نهايــة العــام.

ليبيــا  غــرب  مســلحة  مجموعــات  قــادة  أعلــن  كمــا 
ومجلــس  الليبــي  الرئيــس  انتخابــات  لقانونــي  رفضهــم 
النــواب املقبلن.وهــدد قــادة قــادة »عمليــة بــركان الغضــب« 
يف بيانهــم، رئيــس املفوضيــة الوطنيــة العليــا لانتخابــات 
وأعضــاء مــن مجلــس النــواب، مدعــن أنهــم يتحملــون 
قــد  التــي  العواقــب »اخلطيــرة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
تنســف بالكامــل مــا حتقــق مــن خطــوات إيجابيــة داعمــة 
لاســتقرار وبنــاء الثقــة والتخفيــف مــن حــدة االســتقطاب 

بــن الليبيــن«.

الصــادق  املعــزول،  ليبيــا  مفتــي  ســارع  وكعادتــه 
إلــى  للخــروج  امليليشــيات املســلحة  الغرياني،الــى دعــوة 
الســاحات مــن أجــل منــع االنتخابــات عــن طريــق حمــل 
الســاح.وطالب الغرياني،املقيــم يف تركيــا، خــال ظهــور 
تلفزيونــي لــه عبــر قنــاة »التناصــح«، مــن وصفهــم »بالقــوة 
االجتمــاع  إلــى  واألحــرار«  والوطنيــن  والثــوار  الفاعلــة 
وتوحيــد الصفــوف، وأن يصــدروا »بيانــاً قويــاَ مصحوبــاً 
بقعقعــة الســاح« وأن »ال يســمحوا أبــدا باالنتخابات«،وفق 

زعمــه.

ويحــرض املفتــي املعــزول علــى مقاطعــة االنتخابــات 

دعيـــت 30 دولـــة ومنظمـــة للمؤمتر، 
بينهـــا دول جديـــدة معنيـــة باألزمـــة 
الليبيـــة مثل تشـــاد والنيجـــر ومالطا، 
بحيـــث أنـــه أصبـــح أوســـع من ســـابقه 

الـــذي عقـــد يف برلني.
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ومنعهــا يف ليبيا،وكذلــك قيــادات تنظيــم اإلخــوان، الذيــن 
يرفضــون إجــراء االنتخابــات  بتعلــة رفضهــم القوانــن 
العليــا  املفوضيــة  واعتمدتهــا  البرملــان  أصدرهــا  التــي 
لانتخابــات، ويرفضــون كذلــك ترشــح ســيف اإلســام 
القــذايف لهــا وكذلــك قائــد اجليــش الليبــي خليفــة حفتــر، 

كمــا توعــدوا الناخبــن الراغبــن يف املشــاركة بهــا.

رفضهــا  ليبيــا  غــرب  مســلحة  ميليشــيات  وأعلنــت 
لترشــح ســيف اإلســام القذايف إلى االنتخابات الرئاســية، 
مــا  مســؤولية  لانتخابــات  العليــا  املفوضيــة  وحملــت 
ســيترتب عــن قبولهــا مطلــب ترشــحه، كمــا هــددت بغلــق 
املراكــز االنتخابيــة، وحــذرت الليبيــن واملجتمــع الدولــي 
مــن أن هــذه االنتخابــات ســتعود بليبيــا إلــى الدائــرة األولى 

و ســينتج عنهــا حــرب ال تعــرف مداهــا وال نتائجهــا.

والزنتــان  الزاويــة  مدينتــي  يف  مليشــيات  وخرجــت 
إلــى الشــوارع وقامــت باســتعراض عســكري باألســلحة 
الثقيلــة والصواريــخ، والقــى هــذا التطــور الضــوء علــى 
حالــة الفوضــى االمنيــة التــي يشــهدها الغــرب الليبــي وهــو 
مــا ســيكون لــه تأثيــرات كبيــرة علــى االنتخابــات القادمــة 
بحســب الكثيــر مــن املتابعــن للشــأن الليبــي ويهــدد بعــودة 

العنــف ونســف العمليــة السياســية.

كمــا يســتمر التعنــت التركــي حيــث يصر نظــام أردوغان 
ــك واضحــا مــع  ــدا ذل ــة وب ــى جتاهــل القــرارات الدولي عل
غيابــه عــن مؤمتــر باريــس فيمــا ســارع املتحــدث باســم 
الرئاســة التركيــة إبراهيــم كالــن غــداة مطالبــة مؤمتــر 

ــة واملرتزقــة مــن  باريــس بضــرورة خــروج القــوات االجنبي
ليبيــا الــى اعتبــار حضــور بــاده العســكري يف ليبيــا »قــوة 

اســتقرار«.

يثيــر  »أحيانــا  بــرس:  فرانــس  لوكالــة  كالــن  وقــال 
التركــي  الوجــود  كان  لــو  كمــا  القضيــة  هــذه  حلفاؤنــا 
املشــكلة الرئيســية يف ليبيــا، األمــر ليــس كذلــك)…( نحــن 
هنــاك كقــوة اســتقرار وملســاعدة الشــعب الليبي«.وأضــاف 
»عســكريونا هنــاك مبوجــب اتفــاق مــع احلكومــة الليبيــة. 
لذلــك ال ميكــن وضعهــم يف مســتوى املرتزقــة الذيــن جــيء 

بهــم مــن دول أخرى،وفــق زعمــه.

ــى اتفاقــات ســابقة وقعهــا  ويعتمــد النظــام التركــي عل
ليبيــا  يف  بقائــه  شــرعنة  ملحاولــة  الوفــاق  حكومــة  مــع 
يخــدم  النفطيــة مبــا  ثرواتهــا  علــى  للســيطرة  والســعي 
النظــام  نهبهــا  التــي  املليــارات  مــن  مصاحله،وبالرغــم 
أســلحة  املاضيــة عبــر صفقــات  الفتــرة  التركــي خــال 
واتفاقيــات مشــبوهة،فان احلقــول النفطيــة تبقــى املنطقــة 

وأطماعــه. أردوغــان  مخططــات  األهــم يف 

ــا تخشــى مــن  ويشــير املتابعــون للشــأن الليبــي،أن تركي
فقــدان حلفائهــا يف طرابلــس للســلطة فيمــا لــو اجتهــت 
جنحــت  لــو  قادمــة  انتخابيــة  اســتحقاقات  الــى  ليبيــا 
املشــاورات احلالية.ولذلــك يســعى النظــام التركــي لتصعيــد  
اســتفزازاته أمــا يف اعــادة مسلســل االحتــراب مبــا يضمــن 
السياســي  االســام  تيــار  مــن  حلفائــه  وجــود  اســتمرار 
واملليشــيات املواليــة لهــم واملســيطرة علــى غــرب البــاد.

ســـارع املتحدث باســـم الرئاســـة التركية 
إبراهيـــم كالـــني غـــداة مطالبـــة مؤمتر 
القـــوات  خـــروج  بضـــرورة  باريـــس 
الـــى  ليبيـــا  مـــن  واملرتزقـــة  االجنبيـــة 
اعتبار حضور بالده العســـكري يف ليبيا 

اســـتقرار«. »قـــوة 
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مؤمتر باريس حول ليبيا
سيناريوهات إجناح االنتخابات وإفشالها

مــن النــادر أن عقــد مؤمتــر حــول ليبيــا يف العرشيــة األخــرة مبثــل هــذا الــربود. 

ــة أن  ــن الحقيق ــا، لك ــرة بعده ــج كب ــرات ال نتائ ــن مؤمت ــرون م ــا ســئم الكث رمب

اجتــاع باريــس الــذي عقــد هــذه املــرة قبــل أيــام مــن االنتخابــات قــد يكــون 

ــه  ــم الوصــول إلي ــا ت ــه إال م ــدا في ــا ســبق. ال يشء جدي ــن كل م ــة م ــل قيم األق

ــات  ــل االنتخاب ــن تعطي ــر م ــة التحذي ــتحياء نقط ــى اس ــابقة أو ع ــاءات س يف لق

ــا. ــض نتائجه ــا أو يرف ــن يعرقله ــات عــى م ــرض عقوب ــد بف والتهدي
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شريف الزيتوني 
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وتوعــدت اجلزائــر بــرد حــازم بقولهــا »قتلهــم لــن ميــر 
دون عقــاب«.

وأشــار بيــان الرئاســة اجلزائريــة إلــى أن »الرعايــا 
العاصمــة  بــن  رحلــة  يف  كانــوا  املقتولــن  اجلزائريــن 

اجلزائريــة«. ورقلــة  ومدينــة  نواكشــوط  املوريتانيــة 

الســلطات  مــن  رســمي  رد  أي  يصــدر  لــم  وبينمــا 
املغربيــة، دان مصــدر مغربــي »االتهامــات املجانيــة« ضــد 
اململكــة مؤكــدا أن املغــرب »لــم ولــن يســتهدف أي مواطــن 

جزائــري، مهمــا كانــت الظــروف واالســتفزازات«.

اجلزائــري،  اخلارجيــة  وزيــر  وجــه  واخلميــس، 
لــأمم  العــام  األمــن  إلــى  رســائل  لعمامــرة،  رمطــان 

املتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، ورئيــس مفوضيــة االحتــاد 
األفريقــي، موســى فقــي محمــد، واألمــن العــام جلامعــة 
الــدول العربيــة، أحمــد أبــو الغيــط، وأمــن العــام ملنظمــة 

التعــاون اإلســامي، يوســف بــن أحمــد العثيمــن.

لعمامــرة  أبلــغ  الرســمية  املراســات  هــذه  ويف 
ــا  ــة بـ«اخلطــورة الشــديدة« مل ــات الدولي مســؤولي املنظم
وصفــه بـ«عمــل إرهــاب الدولــة« الــذي نفذتــه القــوات 
الظــروف  مــن  ظــرف  ألي  ميكــن  ال  والــذي  املغربيــة 

تعبيــره. بحســب  تبريــره، 

وبعــد معلومــات أوليــة عــن هــذه احلادثــة ُنشــرت علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، نفــى اجليــش املوريتانــي يف 

اجتمـــاع باريـــس الـــذي عقـــد هـــذه املرة قبـــل أيـــام مـــن االنتخابات قـــد يكون 
األقـــل قيمـــة مـــن كل ما ســـبق. ال شـــيء جديـــدا فيه إال مـــا مت الوصـــول إليه 
يف لقـــاءات ســـابقة أو علـــى اســـتحياء نقطة التحذيـــر من تعطيـــل االنتخابات 

والتهديـــد بفـــرض عقوبـــات على مـــن يعرقلهـــا أو يرفـــض نتائجها.
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بيــان وقــوع مثــل هــذا الهجــوم يف األراضــي املوريتانيــة.

بورقلــة  نواكشــوط  يربــط  الــذي  الطريــق  وميتــد 
ولــم  الغربيــة.  الصحــراء  علــى طــول  كيلومتــر   3500
يحــدد البيــان اجلزائــري املوقــع الدقيــق الــذي وقــع فيــه 
القصــف. لكــن أكــرم خريــف رئيــس املوقــع املتخصــص 
ــة فرانــس بــرس إن »ســائقي  ــا ديفينــس« قــال لوكال »مين
بالصحــراء  حللــو  بيــر  يف  قتلــوا  جزائريــن  شــاحنات 

الغربيــة«.

 4 اخلميــس  إســبانيا،  الصدد،خرجــت  ذات  يف 
نوفمبــر اجلــاري، عــن صمتهــا حــول التوتــر املحتــدم بــن 
املغــرب واجلزائــر، بعــد أن اتهمــت الرئاســة اجلزائريــة، 
مواطنــن  ثاثــة  بقتــل  املغربيــة  القــوات  األربعــاء، 
ــة  ــن العاصم ــط ب ــى مســتوى املحــور الراب ــن عل جزائري
املوريتانيــة نواكشــوط وورقلــة، يف هجــوم اســتعمل فيــه 

متطــور«. »ســاح 

الشــؤون  وزيــر  أن  »نوتيميريــكا«  صحيفــة  وأفــادت 
اإلســباني،  والتعــاون  األوروبــي  واالحتــاد  اخلارجيــة 
خوســيه مانويــل الباريــس، قــد اعتــرف بــأن احلكومــة 
املغاربيــة،  املنطقــة  يف  األخيــرة  »بقلق«األحــداث  تتابــع 
بعــد أن اتهمــت اجلزائــر املغــرب بقتــل ثاثــة ســائقي 
شــاحنات جزائريــن، وأكــدت اخلارجيــة اإلســبانية أنهــا 

ســتعمل مــن أجــل جتنــب »احلرب«بــن هذيــن »الشــريكن 

االستراتيجين«إلسبانيا.

وأشــار ألبرايــس يف تصريحــات ملجلــس النــواب، إلــى 

أن احلكومــة »جتمــع املعلومــات بعــد يــوم واحــد مــن اتهــام 

الرئاســة اجلزائريــة للمغــرب بـــ »قتــل  ثاثــة مــن ســائقي 

ســـيكون  اإلســـالم  ســـيف  ترشـــح 
بالتأكيد حتوال يف املشهد السياسي 
الليبـــي، بـــني مؤيديـــن يـــرون فيه 
أمـــال يف إنقاذ ما ميكـــن إنقاذه بعد 
ســـنوات اخلـــراب واالنفـــالت على 
رافضـــني  وبـــني  املســـتويات،  كل 
الســـنوات  فشـــل  مـــن  منزعجـــني 
ومـــن كيفية عـــودة شـــخص أرادوا 

الطرق. بـــكل  إقصـــاءه 
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املوريتانيــة  العاصمــة  بــن  جتوالهــم  أثنــاء  الشــاحنات 
ــة اجلزائريــة. نواكشــوط، ومدينــة وورقل

بــاده  أن  علــى  اإلســبانية  اخلارجيــة  وزيــر  وأكــد 
تتابــع الوضــع بقلــق، بقولــه »إننــا نتابــع بقلــق أي شــيء 
ــى شــريكن اســتراتيجين ضروريــن أيًضــا  ــر عل قــد يؤث
البحــر املتوســط ، وهــو مــا  لاســتقرار واالزدهــار يف 

إســبانيا«. تريــده 

فقــد  ذاتهــا،  الصحيفــة  تسترســل  املعنــى،  وبهــذا 
عــن  الوضــع  تراقــب  »احلكومــة  أن  ألباريــس  أوضــح 
كثــب، وســتكون يف جميــع األوقــات “إلــى جانــب التهدئــة، 

وســتعمل بــكل  مــا متلــك حتــى ال يحــدث تصعيــد«.

بدوره،دعــا األمــن العــام لــأمم املتحــدة، أنطونيــو 
التوتر«علــى خلفيــة  احلــوار »خلفــض  إلــى  غوتيريــش، 
بهجــوم  تتعلــق  للمغــرب  اجلزائــر  وجهتهــا  اتهامــات 

جزائريــن. شــاحنات  ســائقي  علــى  مزعــوم 

وقالــت متحدثــة باســم األمــن العــام لــأمم املتحــدة، 
خــال مؤمتــر صحفــي، إن »األمــن العــام لــأمم املتحــدة 
علــى درايــة بالوضــع  ويدعــو للحــوار لضمــان تهدئــة هــذه 

التوتــرات«.

بهــذا  ســؤال  علــى  ردهــا  يف  املتحدثــة،  وأضافــت 
اخلصــوص، أن هــذه الدعــوة متــت »عبــر عــدة قنــوات 

املســتويات«. مختلــف  علــى 

كمــا أشــارت إلــى أنــه يتعــن التريــث حتــى يباشــر 
املبعــوث الشــخصي اجلديــد لأمــن العــام لــأمم املتحــدة 
إلــى الصحــراء، ســتافان دي ميســتورا، عملــه امليدانــي 

ــى حتســن الوضــع. ــه املســاعدة عل ــف ميكن ــن كي لتب

ويــدور نــزاع منــذ عقــود حــول الصحــراء الغربيــة بــن 
املغــرب وجبهــة بوليســاريو، املدعومــة مــن اجلزائــر.

توقيــع  بعــد  اجلارتــن  بــن  تصاعــد  التوتــر  لكــن   
املغــرب اتفاقــا ثاثيــا تعتــرف مبوجبــه الواليــات املتحــدة 
اســتئناف  مقابــل  الغربيــة،  الصحــراء  علــى  بســيادته 
أواخــر  إســرائيل  مــع  الدبلوماســية  عاقاتهــا  الربــاط 

املاضــي. العــام 

مــع  ديبلوماســية  عاقــات  الربــاط  إقامــة  ومنــذ 
صاتهــا  تدهــورت  املاضــي،  العــام  نهايــة  إســرائيل، 
باجلــار اجلزائــري. ورفضــت اجلزائــر، الصيــف املاضــي، 
أتــت  بدعــم جهودهــا إلخمــاد حرائــق  عرضــا مغربيــا 

البــاد. شــرقي  مناطــق شاســعة  علــى 

اإلســرائيلي،  اخلارجيــة  لوزيــر  تصريحــات  وزادت 
يائيــر البيــد، يف إشــعال فتيــل التوّتــر، إذ اّتهــم اجلزائــر، 
يف مؤمتــر صحفــي بالربــاط، بأّنهــا تهــّدد مصالــح تــّل 

أبيــب يف املنطقــة.

وتقتــرح اململكــة التــي تســيطر علــى مــا يقــرب مــن 
الشاســعة،  الصحراويــة  املنطقــة  أراضــي  مــن   80%

ذاتيــا حتــت ســيادتها. منحهــا حكمــا 

ــر الســاقية احلمــراء ووادي الذهــب  أمــا جبهــة حتري
)بوليســاريو( فتدعــو إلــى إجــراء اســتفتاء لتقريــر املصيــر 
ــاق  ــع اتف ــد توقي ــه عن ــي أقرت بإشــراف األمم املتحــدة الت
وقــف إطــاق النــار بــن املتحاربــن يف ســبتمبر 1991.
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مـــن يرغـــب  ليـــس وحـــده  املشـــري 
فكلمـــة  االنتخابـــات،  تعطيـــل  يف 
رئيس حكومـــة الوحدة عبداحلميد 
الدبيبـــة يف مؤمتـــر باريـــس بدورها 
ال تعبـــر عـــن ارتياح كبيـــر إلجرائها 
من خـــالل تهديد مبطـــن عن عدم 
تســـليم السلطة إال باســـتيفاء شرط 

النزاهة.
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تنميــة  دون  واملغــرب  اجلزائــر  بــن  التوّتــر  ويحــول 
الشــراكات االقتصاديــة يف املنطقــة التــي ُتعتبــر األقــّل 
التجاريــة  املبــادالت  تتجــاوز  وال  العالــم.  يف  اندماجــا 

باملئــة. البينيــة يف شــمال إفريقيــا نســبة خمســة 

مــن ذلك،يــرى مراقبــون أن جــذور اخلافــات بــن 
التاريخيــة  العوامــل  مــن  بسلســلة  ترتبــط  البلديــن 
ــة  ــة املتباين والسياســية يف آن واحــد، فالتوجهــات الدولي
يف  ســاهم  واجلزائــر،  املغــرب  مــن  كل  يف  للحكومــات 
ترســيخ التوتــر بينهمــا، ال ســيما وأن اجلزائــر اجتهــت 

ــر نحــو املعســكر االشــتراكي والســوفيات ومــن بعــده  أكث
الــروس فيمــا كان التوجــه املغربــي نحــو أوروبــا والواليــات 

املتحــدة.

ــي يتجــه نحوهــا  ــاف املعســكرات الت ــر أن اخت ويعتب
ــزال  ــة مــن الصــراع ، إذ ال ي ــق بينهمــا حال ــن، خل اجلاري
متصاعــداً حتــى اآلن وزادت حدتــه عقــب ســقوط نظامي 
احلــروب  دوامــة  يف  البلديــن  ودخــول  وتونــس  ليبيــا 

واألزمــات الداخليــة.

املتأمـــل يف املواقـــف الداعيـــة إلـــى تأجيـــل االنتخابات سيكتشـــف أنها صادرة عـــن مقربني من 
األخوان املســـلمني، وهذا سيحســـمه أمامهم شـــيء واحد، هو قدرة املفوضية واملترشحني على 
إقنـــاع املواطنـــني بالتســـجيل واإلقبـــال بأكثر أعـــداد ممكنة علـــى التصويت لقطـــع الطريق 

عن كل املشوشـــني والســـاعني دائما إلفشـــال أي اســـتقرار يف ليبيا .



املرتزقة يف ليبيا..هل ينجح مؤمتر باريس 
فيما فشل فيه مؤمتر برلني؟

جناة فقيري

اســتضافت باريــس يف الثــاين عــرش مــن شــهر نوفمــرب الحــايل مؤمتــرا دوليــا 

حــول ليبيــا، قبيــل شــهر وأيــام قليلــة  عــن االنتخابــات الليبيــة املقــّررة يف 

الرابــع والعــرشون مــن شــهر ديســمرب/كانون األول القــادم وســط تطلعــات 

ــة  ــة بالعملي ــات املرتبط ــم امللف ــة وأن معظ ــرة خاص ــاوف كث ــرة ومخ كب

االنتخابيــة وأهمهــا ملــف املرتزقــة والقــوات األجنبيــة التــي مثلــت دامئــا 

الحلقــة األضعــف يف كل اإلتفاقــات الحاصلــة حــول امللــف الليبــي.
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يف ســـؤال ألحـــد املحللـــن واملختصـــن يف الشـــأن 
الليبـــي علـــى قنـــاة أجنبيـــة حـــول توقعاتـــه للمرحلـــة 
القادمـــة يف ليبيـــا قـــال » قبـــل احلديـــث عـــن املوضوع 
مـــن  يف  االنتخابيـــة  العمليـــة  أن  أوضـــح  أن  بـــد  ال   ،
غيـــر املرجـــح أن تتحقـــق، مـــع هـــذا الكـــم الهائـــل من 
امللفـــات العالقـــة ومـــن العراقيـــل املوجـــودة التـــي خال 
الكثيـــرون أنهـــا تبددت...«. وهنـــا يعتقـــد املحللون أنه 
مـــن »الصعـــب جـــدا« أن تتخلـــى القـــوى األجنبيـــة عن 
مواقعهـــا اإلســـتراتيجية يف قلـــب »ليبيـــا الغنيمة«كذلك 
امتيازاتهـــا  عـــن  بســـهولة  تتخلـــى  لـــن  املليشـــيات 
ومتركزهـــا خاصـــة وأن العديـــد منهـــا تنظـــم واســـتقل 

بنفســـه عـــن الـــدول التابـــع لها.

تضمن جدول األعمال يف مؤمتر باريس 
الدولـــي حـــول ليبيـــا نقطتـــن رئيســـيتن 
أولها إخـــراج املرتزقة والقوات األجنبية 
من ليبيـــا وثانيهمـــا االنتخابـــات املزمع 
كانـــون  ديســـمبر/   24 يف  إجراؤهـــا 
عـــرس  يف  احلالـــي  العـــام  مـــن  األول 

تاريخـــي مـــن املمكن أن تعيشـــه ليبيا بعد 
عقـــد كامل من الصـــراع والفوضى وتدجيج 

البيـــان  البـــاد باملرتزقـــة واملليشـــيات. وأكـــد 
اخلتامـــى للمؤمتر«التـــزام املجتمـــع الدولـــى املتواصـــل 
بالشـــراكة مـــع الســـلطة التنفيذيـــة الليبيـــة االنتقاليـــة 
املجلـــس الرئاســـى االنتقالى وحكومة الوحـــدة الوطنية 
االنتقاليـــة والســـلطات الليبية املعنيـــة األخرى، بإحال 

االســـتقرار  وإرســـاء  الســـام 
واالزدهـــار فـــى ليبيـــا مـــن خال 
عمليـــة سياســـية شـــاملة يحققها 
الليبيـــون ويقودونها دون ســـواهم 

املتحـــدة.« األمم  مبســـاندة 

وقـــد أعـــرب القـــادة املجتمعـــون يف 
التـــام خلطـــة  باريـــس عـــن دعمهـــم  مؤمتـــر 
العمـــل الشـــاملة لســـحب املرتزقـــة واملقاتلـــن األجانب 
والقـــوى األجنبيـــة من األراضـــى الليبية، التـــى أعّدتها 
اللجنة العســـكرية املشـــتركة 5+5 متاشـــيا مـــع القرار 

الفرنســـي  الرئيس  أكـــد 
يف  ماكـــرون،  إميانويـــل 
ختام املؤمتر إن املرتزقة 
ليبيـــا خالل  ســـيغادرون 

املقبلة األســـابيع 
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لـــأمم  التابـــع  األمـــن  عـــن مجلـــس  الصـــادر   2570
املتحـــدة فـــى عـــام 2021 ، مبـــا فـــى ذلك عـــن طريق 
وضـــع إطـــار زمنـــى على وجـــه الســـرعة كخطـــوة أولى 
نحـــو التنفيـــذ الكامل التفـــاق وقف إطـــاق النار الذى 
أُبـــرم فى 23 أكتوبر 2020 وللقـــرار 2570 الصادر 

عـــن مجلس األمـــن التابـــع لـــأمم املتحدة.

مـــن جانبه أكد الرئيس الفرنســـي إميانويل ماكرون، 
يف ختـــام املؤمتـــر إن املرتزقـــة ســـيغادرون ليبيـــا خال 
األســـابيع املقبلـــة، مؤكـــدا أن علـــى تركيـــا وروســـيا أن 

تســـحبا املرتزقـــة من ليبيا »بـــدون تأخير« ألن وجودهم 
»يهدد االســـتقرار واألمـــن يف الباد واملنطقـــة برمتها« 
مفيدا أن »مت ســـحب 300 من املرتزقـــة أمس كخطوة 
أولـــى« مؤكـــدا على أنها » ليســـت ســـوى بدايـــة.« وهنا 
يجـــدر بنـــا التســـاؤول هل ســـيتم فعا ســـحب املرتزقة 
خـــال شـــهر واحـــدا يف حـــن لـــم تكفيهم مهلـــة الـ90 
يومـــا التـــي حـــّددت قبـــا يف جنيـــف ومتططـــت إلـــى 
أكثـــر مـــن ســـنة كاملة حتى مـــع انتخـــاب حكومة وحدة 

بليبيا. وطنيـــة 

 أعـــرب القـــادة املجتمعون يف 
مؤمتـــر باريـــس عـــن دعمهم 
التـــام خلطة العمل الشـــاملة 
لســـحب املرتزقـــة واملقاتلـــني 
األجانـــب والقـــوى األجنبيـــة 

مـــن األراضـــى الليبية.

أكد املرصد أن املرتزقة حتضى 
كثيـــرة  وامتيـــازات  بإغـــراءات 
مـــا  الليبيـــة  اآلراضـــي  علـــى 
يجعل مهمـــة إخراجهـــم صعبة 
رواتبهـــم  باتـــت  حيـــث  جـــدا 

رابحـــة«. »جتـــارة  الشـــهرية 
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ومـــن جهـــة أخـــرى أعربـــت جامعـــة الـــدول العربية 
واســـتعداداها  ليبيـــا  الكامـــل الســـتقرار  عـــن دعمهـــا 
للعـــب دور الوســـيط يف ملـــف املرتزقة حيـــث أكدا كا 
مـــن األمـــن العـــام للـــدول العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط، 
ونائـــب رئيس املجلس الرئاســـي الليبي موســـى الكوني، 
إثـــر لقـــاء جمعهمـــا يف 15 نوفمبر علـــى دور اجلامعة 
العربيـــة كوســـيط مع الدول التـــي ينتمي لهـــا املرتزقة، 
لضمـــان خروجهـــم بشـــكل تدريجـــي ومتـــوازن، يجنـــب 
ليبيـــا وجميـــع دول املنطقـــة املخاطـــر املحتملـــة لهـــذا 
اخلـــروج، إلـــى جانب التأكيـــد على إجناز خطـــة اللجنة 
العســـكرية الليبيـــة املشـــتركة )5+5(، اخلاصة بخروج 
جميـــع املرتزقة واملقاتلـــن األجانب والقـــوات األجنبية 

مـــن األراضـــي الليبية.

ويف وقت ســـابق، يف الثامن من شـــهر أكتوبر املاضي 
 ،5+5 املشـــتركة  الليبيـــة  العســـكرية  اللجنـــة  أعـــّدت 
خـــال اجتماعهـــا لثاثـــة أيـــام بجنيـــف السويســـرية، 
خطـــة عمـــل تضمـــن التســـريع يف خـــروج املرتزقـــة من 
ليبيـــا« بشـــكل تدريجـــي ومتزامن ومتـــوازن«، يف خطوة 
هامـــة أشـــاد بها املبعـــوث األممي يـــان كوبيتـــش الذي 
اعتبـــر أن االتفـــاق على خطة عمل يرســـل إشـــارة أمل 
لشـــعب ليبيـــا بـــأن األمـــور ميكـــن أن تتحـــرك، مبا يف 

ذلـــك نحـــو االنتخابات.

األمميـــة  للبعثـــة  بيـــان  بحســـب  كوبيـــش  وأضـــاف 
للدعم يف ليبيا »إنه لشـــرف لي أن أشـــهد هذه اللحظة 
التاريخيـــة يف هـــذا املنعطـــف الدقيـــق يف مســـيرة ليبيا 
نحـــو الســـام والدميقراطية. ويســـتجيب االتفاق الذي 
أبـــرم اليـــوم ملطلـــب األغلبية الســـاحقة للشـــعب الليبي 
ويخلـــق زخمـــا إيجابيـــا ينبغـــي البنـــاء عليـــه للمضـــي 

قدمـــا نحو مرحلة يســـودها االســـتقرار والدميقراطية، 
مبـــا يف ذلـــك من خـــال إجـــراء انتخابـــات وطنية حرة 
األول/ كانـــون   24 باملصداقيـــة يف  وتتمتـــع  وشـــفافة 

ديســـمبر، ويقبـــل بنتائجهـــا اجلميع.«

وقـــد رحبـــت ســـفارات فرنســـا وأملانيـــا وإيطاليـــا 
واململكـــة املتحـــدة والواليات املتحـــدة يف ليبيا باإلعان 
اللجنـــة  قبـــل  مـــن   2021 أكتوبـــر   8 يف  الصـــادر 
خطـــة  عـــن  بالتوقيـــع   5  +  5 املشـــتركة  العســـكرية 
عمـــل شـــاملة لســـحب املرتزقـــة واملقاتلـــن األجانـــب 
والقـــوات األجنبيـــة مـــن ليبيـــا. ويأتـــي هـــذا الترحيب 
مبـــا يتماشـــى مع اتفاق وقـــف إطاق النـــار املؤرخ 23 
أكتوبـــر 2020، وقـــراري مجلـــس األمـــن التابع لأمم 
املتحـــدة 2570 )2021( و2571 )2021( ونتائـــج 

اتفاقيـــة وقـــف إطـــاق النـــار يف مؤمتـــرات برلـــن.

وتطبيقـــا خلطة عمـــل اللجنـــة أعلن ممثلـــو القيادة 
العامـــة للقـــوات املســـلحة الليبيـــة باللجنـــة العســـكرية 
املشـــتركة 5+5يف بيـــان لهـــا أن القيادة العامـــة للقوات 
املرتزقـــة  مـــن  فـــردا   300 إخـــراج  قـــررت  املســـلحة 
ممثلـــي  وأكـــد  أولـــى.  كدفعـــة  األجانـــب  واملقاتلـــن 
القيـــادة العامـــة للقـــوات املســـلحة باللجنـــة العســـكرية 
املشـــتركة 5+5 أنه ســـيتم التنســـيق املباشـــر مـــع بعثة 
األمم املتحـــدة أثنـــاء عمليـــة نقـــل املقاتلن إلـــى دولهم 
وذلـــك  األمنيـــة  واألوضـــاع  املحاذيـــر  كافـــة  ومراعـــاة 
بالتنســـيق مع هذه الدول لتحقيق الســـام واالســـتقرار 

يف ليبيـــا ودول اجلـــوار.

واشـــار البيـــان إلـــى أن ذلـــك جـــاء تلبيـــة لطلب من 
فرنسا كاســـتثناء من شـــرط اخلروج املتزامن واملتوازن 

الفصائـــل  أن  الســـوري  املرصـــد  كشـــف   
منطقتـــي  يف  املوجـــودة  لتركيـــا  املواليـــة 
»غصـــن الزيتـــون ودرع الفـــرات« أرســـلت 
نحـــو 130 مرتزقا إلـــى تركيا 6 أكتوبر، 

متهيـــدا لنقلهـــم إلـــى ليبيا .
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الـــذي مت االتفاق عليـــه حتفيزا لعمل اللجنة العســـكرية 
املشـــتركة +5وقـــد أثنى رئيس املجلس الرئاســـي الليبي 
محمـــد املنفي على هـــذه اخلطوة التي من شـــأنها دعم 

اســـتقرار ليبيـــا والتمهيد النتخابـــات ليبية ناجحة.

رغـــم هذا الدعم واملحاوالت احلثيثـــة لتحريك ملف 
املرتزقـــة لكـــن امللـــف شـــائك وصعـــب »وأكثـــر تعقيدا« 
ممـــا يبـــدو إذا يفيد املرصد الســـوري حلقوق اإلنســـان 
إلـــى اضطرابات  قـــادت إلى تظاهـــرات احتجاجية يف 
معســـكرات للمرتزقـــة الســـورين يف ليبيا بســـبب عدم 
حصولهـــم على رواتبهم. مفيـــدا أن »األتراك« يحاولون 
األراضـــي  لهـــم يف  التابعـــن  املرتزقـــة  وجـــود  تنظيـــم 
الليبيـــة، وذلـــك بالرغـــم مـــن اتفـــاق »5+5« الذي نص 
بوضـــوح علـــى ضـــرورة خـــروج جميـــع القـــوى األجنبية 

الليبية. مـــن األراضـــي  واملرتزقة 

بإغـــراءات  املرتزقـــة حتضـــى  أن  املرصـــد  أكـــد  و 
وامتيـــازات كثيـــرة علـــى اآلراضـــي الليبيـــة مـــا يجعـــل 
مهمـــة إخراجهـــم صعبـــة جـــدا حيـــث باتـــت رواتبهـــم 
الشـــهرية »جتـــارة رابحـــة« وتقـــوم الفصائـــل التركيـــة 
بإغـــراء هـــؤالء املرتزقـــة برواتـــب شـــهر ال تقـــل عـــن 
1000 دوالر، ولكـــن بعـــد وصولهـــم إلـــى ليبيـــا يقـــوم 
قـــادة الفصائـــل بإعطائهـــم رواتـــب ال تتجـــاوز 3000 
ليـــرة تركية أي مبـــا ال يتجـــاوز )330 دوالرا(، إضافة 
إلـــى 100 دوالر، حســـب املرصـــد الســـوري حلقـــوق 

اإلنســـان. وأوضـــح املرصـــد الســـوري أنه يف األســـبوع 
األول مـــن شـــهر أكتوبـــر عـــاد نحـــو 100 مقاتـــل مـــن 
الفصائـــل املواليـــة لتركيـــا إلـــى ســـوريا عائديـــن مـــن 
ليبيـــا، وذلـــك يف إطار عمليـــات تبديل ونقـــل املقاتلن، 
حيـــث ارتفـــع عـــدد املغادرين ليبيـــا إلـــى 520 مقاتل، 
فيمـــا وصلـــت ليبيـــا دفعت جديـــدة من عناصـــر موالية 

لتركيـــا يبلـــغ عددهـــا نحـــو 200 مقاتـــل.

كمـــا كشـــف املرصـــد الســـوري أن الفصائـــل املوالية 
ودرع  الزيتـــون  »غصـــن  منطقتـــي  املوجـــودة يف  لتركيـــا 
الفرات« أرســـلت نحـــو 130 مرتزقا إلى تركيا 6 أكتوبر، 
متهيـــدا لنقلهم إلى ليبيـــا، كما طلبت املخابـــرات التركية 
مـــن قـــادة الفصائـــل املواليـــة لهـــا، أن يبقـــوا العناصـــر 
علـــى أهبـــة االســـتعداد واجلاهزيـــة التامة لنقـــل دفعات 
جديـــدة منهـــم إلى ليبيا يف حـــال الطلب، وهـــو ما يطرح 
تســـاؤالت كثيـــرة حـــول حقيقة النوايـــا التركيـــة القاضية 
بســـحب املرتزقـــة واملليشـــيات التابعة لها مـــن ليبيا. كما 
كما باتت املليشـــيات واملرتزقة تكون مجموعات مســـتقلة 
يف قراراتهـــا وجتارتهـــا املتمثلـــة يف تهريـــب املخـــدرات 
واخلطـــف واالجتـــار بالبشـــر، وغيرهـــا مـــن األنشـــطة 
مبـــا يضمـــن لهـــم التمويـــل واالســـتمرار ويهـــدد احلقوق 
األساســـية للمواطنـــن الليبـــي، ضامنا بذلك لهـــم موارد 
مســـتقرة و«أمـــواال طائلـــة«، فهـــل ســـيتخلى هـــؤالء عـــن 

»ليبيـــا الغنيمة« بســـهولة؟.
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مؤمتر باريس: محاولة جديدة لتحقيق 
السالم يف ليبيا

ــا  ــس حــول ليبي ــر باري ــن مؤمت ــة يف فرنســا ع ــوم الجمع ــدل الســتار ي أُس

الــذي تــّم برعايــة فرنســية ومبشــاركة قــادة ووزراء مــن نحــو ثاثــن بلــًدا 

ــا باألزمــة. معنيًّ

املجتمعــون دعــوا اىل إجــراء انتخابــات تتّســم باملصداقيــة يف كانــون األول/

ديســمرب املقبــل، ملّوحــن بفــرض عقوبــات عــى كل مــن يعرقلهــا، وفــق مــا 

جــاء يف البيــان الختامــي.

رامي التلغ
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اخلارجيـــة  وزارة  نشـــرته  الـــذي  البيـــان  وحـــّذر 
الفرنســـية، مـــن مســـاءلة مـــن يتورطـــون يف عرقلة أو 
التاعـــب يف االنتخابات، وتســـليم الســـلطة على نحو 
دميقراطي للســـلطات واملؤسســـات املنتخبة اجلديدة.

وأعـــرب املشـــاركون يف مؤمتر باريـــس عن تطلعهم 
إلـــى إعداد مفوضيـــة االنتخابات جـــدوال زمنًيا كاما 

لانتخابـــات وتنفيذه »يف ظل ظروف ســـلمية«.

املرتزقـــة  جميـــع  ســـحب  البيـــان ضـــرورة  وأكـــد 
واملقاتلـــن األجانـــب والقـــوى األجنبيـــة مـــن البـــاد، 
فيمـــا دعا إلى تأمن وصـــول البعثة الدولية املســـتقلة 
لتقصـــي احلقائق إلى جميـــع أنحاء الباد دون عوائق.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي، إميانويـــل ماكـــرون، إن 
املؤمتـــر ناقـــش إجـــراء االنتخابـــات وضـــرورة خـــروج 

القـــوات األجنبيـــة مـــن ليبيا.

واعتبـــر ماكـــرون أن وقف إطاق النـــار يف ليبيا ال 
يعني حدوث الســـام، داعًيا للبنـــاء على هذه اخلطوة 

من أجل ســـام الدائم.

وقالـــت املستشـــارة األملانيـــة، أجنيـــا ميـــركل، إن 
لـــدى تركيا بعض التحفظات على خـــروج املقاتلن من 
ليبيا، بينما روســـيا مســـتعدة لتنفيذ انسحاب متبادل.

كذلك حـــض األمن العام لـــامم املتحدة، أنطونيو 
علـــى  الليبيـــة  السياســـية  األطـــراف  كل  غوتيريـــش، 
املشـــاركة يف االنتخابات الرئاســـية والتشـــريعية قائا 
إنهـــا »اخلطـــوة املقبلـــة الضروريـــة علـــى الطريق نحو 

واالســـتقرار«. السام 

وقـــال غوتيريـــش يف كلمـــة عبـــر الفيديـــو أمـــام 
املؤمتـــر: »أدعـــو كل األطراف الليبية إلى املشـــاركة يف 

العمليـــة االنتخابيـــة واحتـــرام نتائـــج االنتخابـــات«.

ودعـــا رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية، عبداحلميد 
الدبيبة، خال املؤمتر، إلـــى »تعديل قانون االنتخابات 
بشـــكل توافقـــي«، مؤكًدا ضـــرورة »إجـــراء االنتخابات 
الرئاســـية والبرملانيـــة بشـــكل متزامـــن وعـــدم تأخير 

تطلعهـــم  عـــن  باريـــس  مؤمتـــر  املشـــاركون يف  أعـــرب 
إلـــى إعداد مفوضيـــة االنتخابـــات جـــدوال زمنًيا كامال 

لالنتخابـــات وتنفيـــذه »يف ظـــل ظـــروف ســـلمية«.



19 العدد : 191اخلميس 11 نوفمبر 2021 

أحدها وحتديد جداول زمنيـــة ضامنة لهذا التزامن«.

وأشـــار الدبيبة إلى أنه سيســـلم الســـلطة »لو متت 
العمليـــة االنتخابيـــة بشـــكل نزيـــه وتوافقـــي بـــن كل 

األطراف«.

مـــن جانبه أوضـــح رئيس املجلس الرئاســـي الليبي 
محمـــد املنفـــي أن املجلـــس حريـــص علـــى أن تتـــوج 
هـــذه املرحلـــة بانتخابـــات متزامنـــة رئاســـية ونيابيـــة 
دميقراطيـــة شـــاملة ومقبولـــة النتائـــج، مؤكـــداً أنه ال 
يوجـــد أي خـــاف علـــى إجـــراء االنتخابـــات يف 24 

. يسمبر د

وأضـــاف املنفـــي خـــال كلمته أمـــام املؤمتـــر التي 
نشـــرها املجلـــس الرئاســـي عبر فيســـبوك أنـــه يعمل 
علـــى إيجاد احللول والصيغ لتوحيد مؤسســـات الدولة 
الرقابيـــة واملالية، مشـــيراً إلـــى أن توحيد مؤسســـات 
الدولـــة الرقابيـــة واملاليـــة »رمبـــا تأخـــر بســـبب عدم 

وجـــود والية قانونيـــة للمجلـــس عليها«.

كمـــا أردف قائـــاً: »نعمـــل على إطاق ســـراح كل 
الســـجناء علـــى خلفية الصـــراع السياســـي يف ليبيا«، 
مؤكـــداً أن املجلـــس عمـــل »بحرص وجدية مـــع اللجنة 
العســـكرية املشـــتركة 5+5 وأطـــراف النـــزاع املختلفة 

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبداحلميد 
الدبيبـــة، خـــالل املؤمتـــر، إلـــى »تعديـــل قانـــون 
االنتخابـــات بشـــكل توافقـــي«، مؤكـــًدا ضـــرورة 
»إجـــراء االنتخابات الرئاســـية والبرملانية بشـــكل 
متزامـــن وعـــدم تأخيـــر أحدها وحتديـــد جداول 

زمنيـــة ضامنـــة لهـــذا التزامن«.
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لتثبيـــت وقف إطـــاق النار وفتح الطريق البري شـــرق 
البـــاد وغربها«.

وقبـــل انطـــاق فعاليـــات املؤمتـــر، التقـــى الرئيس 
املصـــري عبـــد الفتـــاح السيســـي نظيـــره الفرنســـي 
إميانويـــل ماكرون يف قصر اإلليزيـــه بالعاصمة بارس، 
حيـــث بحثا عددا من امللفات ذات االهتمام املشـــترك، 

وعلـــى رأســـها األوضـــاع يف ليبيا.

وأوضـــح بيان للمتحدث باســـم الرئاســـة املصرية، 
أن املباحثـــات اســـتعرضت ســـبل تنســـيق اجلهـــود مع 
مصر بشـــأن تســـوية األزمـــة فى ليبيا، كونهـــا من أهم 
دول اجلـــوار لليبيـــا، ومن خال العديـــد من الفعاليات 
التـــي اســـتضافتها مصـــر مـــع كافـــة أطيـــاف الرموز 

الليبيـــة، ويف إطار مســـار التســـوية األممية.

وتوافـــق اجلانبـــان على اســـتمرار تضافـــر اجلهود 
مـــن أجل حتقيـــق التســـوية يف البلد الشـــمال أفريقي 
علـــى نحـــو شـــامل ومتكامـــل يغطـــي جوانـــب األزمـــة 
الليبيـــة كافـــة، وحتى انعقـــاد االنتخابـــات املرتقبة يف 
ديســـمبر 2021، وإخراج القـــوات األجنبية واملرتزقة 

مـــن األراضـــي الليبية.

يف ذات الصدد،عقد املؤمتر وسط توترات سياسية 
متكـــررة يف ليبيـــا غير املســـتقرة. ففي نهاية األســـبوع 
املاضـــي، اندلـــع خـــاف يف طرابلـــس بشـــأن توقيـــف 
وزيـــرة اخلارجيـــة جنـــاء املنقـــوش عن العمـــل. وكان  
املجلـــس الرئاســـي  قـــد علق عمـــل الوزيـــرة املنقوش 
بســـبب »مخالفـــات إداريـــة« مزعومـــة وأصـــدر أيضا 
حظـــرا عليها من الســـفر. وهو ما يعنـــي أن الوزيرة لن 
تكـــون قادرة علـــى املشـــاركة يف مؤمتر باريـــس ويعني 

غياب سياســـية ليبيـــة بارزة عـــن املؤمتر.

يف ذات الصـــدد،رأى عضـــو مجلس النـــواب خليفة 
الدغـــاري، أن بيـــان مؤمتر باريس أوضـــح عدم توافق 
املجتمعـــن وانقســـامهم إلى من يدعـــو لانتخابات يف 
24 ديســـمبر كمـــا هـــي، ومن يؤكـــد ضـــرورة التوافق 

االنتخابية. القوانـــن  على 

وأشـــار الدغـــاري إلـــى أن التوافق يجـــب أن يكون 
بـــن رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح واملجلس 
األعلـــى للدولـــة، ال بن النواب، منوها إلـــى أن الدعوة 
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لعقـــد جلســـة ملجلـــس النـــواب متاحـــة يف أي 
وقـــت، معتبرا أن عقد جلســـة لتعديل القوانن 
أفضـــل مـــن أن تكـــون عرضـــة للطعـــون التي 
بـــدأت مـــن اآلن وإن لـــم تبـــّت فيهـــا الدائـــرة 

الدستورية.

احلـــوار  عضـــو جلنـــة  قـــال  املقابـــل،  يف 
السياســـي واملجلـــس األعلـــى للدولـــة موســـى 
اجتمـــاع  إن  فـــرج يف تصريحـــات صحفيـــة، 
علـــى  فالتأكيـــد  يـــأت بجديـــد،  لـــم  باريـــس 
ضـــرورة إجـــراء االنتخابـــات أمـــٌر ال يعارضه 
أحـــد ألن االنتخابـــات هي الوســـيلة الســـلمية 

للتغييـــر وتعزيـــز شـــرعية املؤسســـات.

وأضـــاف فـــرج أن اخلـــاف كان علـــى ما 
أصـــدره رئيـــس مجلـــس النـــواب مـــن قوانن 
»معيبة«ال تســـتند إلى أســـاس دســـتوري متن 
ومتوافـــق عليـــه، موضحـــا أن قانونـــي مجلس 
النـــواب لانتخابـــات يتعارضـــان مـــع االتفاق 
والضوابـــط  الطريـــق  وخارطـــة  السياســـي 
التشـــريعات،  َســـن  حتكـــم  التـــي  اإلجرائيـــة 
مضيفـــا أنها تخـــدم تيارا معينا، حســـب رأيه.

إلـــى  القانونـــن  افتقـــار  أن  فـــرج  وأكـــد 
التوافـــق الوطني ميّثـــل مخاطر علـــى العملية 
السياســـية وفرص االســـتقرار، مبينا أن ليبيا 
تشـــهد منذ ســـنوات انقســـاما حـــادا يقتضي 
التوافـــق املجتمعـــي، وال يحتمـــل انفـــراد أي 
طـــرف بصياغـــة منفـــردة للمرحلـــة القادمة، 
فـــا بديـــل عـــن الشـــراكة الوطنيـــة يف هـــذه 

. ملرحلة ا

إلـــى ذلك،يرى مراقبون أنـــه إذا ما جنحت 
األطـــراف يف حتقيـــق احلـــل السياســـيفإنها 
ســـتعود الفائدة علـــى ليبيا والـــدول األوروبية 
وكل دول اجلوار فاالســـتقرار السياســـي يعني 
ارتفاع فرص اســـتثمارات الشـــركات األجنبية 
يف ليبيـــا، والـــذي يدفـــع لتعزيـــز االقتصـــاد. 
كمـــا أن اســـتقرار ليبيـــا وقوتها يعنـــي قدرتها 
علـــى مكافحـــة اجلماعـــات اإلرهابيـــة، وبكل 
تأكيد ســـيدفع ذلـــك إلى إيجاد حلول ملشـــكلة 
املهاجريـــن والاجئـــن وهـــو مـــا يهـــم أوروبا 

. ا حصًر

حض األمـــني العـــام لـــالمم املتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــش، كل األطـــراف 
السياســـية الليبية على املشـــاركة يف 
والتشـــريعية  الرئاســـية  االنتخابـــات 
املقبلـــة  »اخلطـــوة  إنهـــا  قائـــال 
نحـــو  الطريـــق  علـــى  الضروريـــة 

واالســـتقرار«. الســـالم 
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األسمر: املشري يعبر عن إرادة تركيا واإلخوان املسلمني

حوار/ همسة يونس

ــات  ــراء االنتخاب ــى رضورة إج ــا ع ــول ليبي ــدويل ح ــس ال ــر باري ــي ملؤمت ــان الختام ــد البي أك

الليبيــة يف موعدهــا املقــرر يف الرابــع والعرشيــن مــن ديســمرب املقبــل وإنشــاء هيئــة املصالحة 

الوطنيــة العليــا بليبيــا برعايــة املجلــس الرئــايس االنتقــايل.

ــا واســتقالها ووحــدة أراضيهــا  وشــدد البيــان الختامــي عــى االحــرام الكامــل لســيادة ليبي

ووحدتهــا الوطنيــة والتــزام كل الــدول املشــاركة يف املؤمتــر بذلــك، ورفــض جميــع التدخــات 

األجنبيــة يف الشــؤون الليبيــة، مشــيدا بالتقــدم املحــرز نحــو إحــال الســام وإرســاء االســتقرار 

يف ليبيــا منــذ مؤمتــر برلــن األول، مــن خــال توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف 23 أكتوبــر 

2020، واعتــاد خريطــة الطريــق السياســية الليبيــة يف تونــس العاصمــة يف 15 نوفمــرب 2020، 

واملوافقــة عــى حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة يف 10 مــارس 2021، ولتســليط الضــوء 

ــر  ــة هــذا الحــوار مــع مدي ــا اإلخباري ــة إفريقي ــه، أجــرت بواب عــى مؤمتــر باريــس ومخرجات

مركــز األمــة للدارســات اإلســراتيجية الدكتــور محمــد األســمر، وإىل نــص الحــوار: 
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بدايـــة.. كيـــف تابعتـــم مســـارات احلـــوار بني 
األطـــراف الليبية خالل االشـــهر االخيـــرة وصوالً 

إلـــى مؤمتـــر باريس؟

مســـارات احلوار بن األطراف الليبية خال األشـــهر 
األخيـــرة تكاد تكون منعدمة، فليـــس هناك حوار حقيقي، 
كان مأمـــول إقامـــة مؤمتـــر للمصاحلة الوطنية بإشـــراف 
مفوضيـــة املصاحلـــة التـــي كان مـــن يجب إقامتهـــا وفقا 
ملخرجـــات خارطـــة الطريـــق الصـــادرة يف نوفمبر بتونس 
العام املاضي، وكان هناك احلدث املميز مؤمتر اســـتقرار 
ليبيـــا وهو ُيعـــد نقلة نوعية بعض الشـــيء، ولكن ال وجود 
ألي قـــرارات فعليـــة مـــن الناحيـــة التنفيذية، كلـــه مجرد 

تأكيـــد وتأييد لكل املخرجات الســـابقة. 

بالنســـبة ملؤمتـــر باريـــس فهـــو نقلـــة نوعيـــة أيضـــا 
فيمـــا يتعلـــق باهتمام الواليـــات املتحـــدة األمريكية الذي 

متثـــل يف حضـــور نائـــب الرئيـــس، فأمريـــكا كانـــت توكل 
امللـــف الليبـــي حللفائهـــا وأصدقائها يف أوروبـــا حتديدا، 
ولكـــن مؤمتـــر باريـــس إذا مت تنفيـــذ مخرجاته فســـيكون 
نقطـــة رائعـــة جـــدا والتوقيـــت مهـــم أيضـــا، املخرجـــات 
كلهـــا منصـــوص عليها يف قـــرارات مجلس األمـــن قراري 
2570، و2571 الصادريـــن يف الســـادس عشـــر مـــن 
أبريـــل ينصـــان علـــى إدراج عقوبـــات للمعرقلـــن للعملية 
السياســـية وضرورة إمتـــام العملية السياســـية والوصول 

بهـــا إلـــى مرحلـــة االنتخابـــات املرجوة.

مـــا قراءتكـــم لـــردود األفعـــال والتصريحـــات 
املحليـــة حـــول مؤمتـــر باريـــس؟

يف احلقيقـــة أبـــرز التصريحات التي يجـــب أن نوقف 
عندهـــا بعـــد مؤمتر باريـــس، هو املؤمتـــر الصحفي الذي 
عقـــد بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبداحلميد 

إلى اآلن ال وجود آلليات معلنة ومجدولة 
زمنية خلروج املرتزقة من ليبيا



العدد : 191اخلميس 11 نوفمبر 2021 24

الدبيبـــة، والـــذي عندما ســـأل »هل ستســـلمون الســـلطة 
لـــم ســـيفوز يف االنتخابـــات؟«، أجـــاب قائـــا: »إذا كانت 
االنتخابـــات نزيهـــة ولـــو كانـــت قائمـــة على اشـــتراطات 
الشـــفافية ســـوف نســـلم«، وهـــذا يعـــد خرقـــا صريحـــا، 
خارطـــة الطريـــق تنص علـــى تســـليم الســـلطة يف الرابع 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر وأن تبقـــى احلكومـــة حكومـــة 
تســـيير أعمال فقـــط إال حن إعان النتيجـــة، من يحدد 
االنتخابـــات نزيهـــة أم ال هـــي بعثة األمم املتحـــدة للدعم 
ألنهـــا مـــددت يف مهامهـــا إلى 30 مـــن ينايـــر املقبل، إذا 

فهـــذه النقطة ليســـت مـــن اختصـــاص احلكومة.

هل هناك بوادر حلل ملف املرتزقة؟ 

مـــا يلوح يف األفـــق هو ليس حاً قريبـــاً، الزالت تركيا 
إلـــى حـــد اآلن متزمتة ومتعنتة ومتمســـكة ال ننســـى بعد 
زيـــارة حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبـــد احلميـــد الدبيبة 
هذا الشـــهر إلـــى تركيا حيـــث اتفقوا على زيـــادة القوات 
التركيـــة املتواجـــدة يف ليبيـــا، وأنقـــرة تقـــول أن القـــوات 
لأعـــراف  خافـــا  أجنبيـــة  ليســـت  ليبيـــا  يف  التركيـــة 
الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بقوات الزائـــرة، وبالتالـــي إلى حد 
اآلن ليـــس هنـــاك منهجـــا عمليـــا حقيقيـــا، قامـــت جلنة 
5+5 مـــن طـــرف القيـــادة العامـــة بالتصريح عـــن خروج 

مؤمتـــر باريـــس نقلـــة نوعيـــة فيمـــا يتعلـــق 	 
باهتمـــام الواليات املتحـــدة األمريكية بامللف 

. لليبي ا
مخرجـــات مؤمتـــر باريـــس منصـــوص عليهـــا 	 

يف قـــرارات مجلـــس األمـــن رقـــم 2570، و 
2571
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300 مـــن مرتزقـــة كدفعـــة أولـــى وكان يجب الـــرد على 
هـــذه املبـــادرة بـــأن اجلانب اآلخـــر يقوم باملثـــل، ذلك كله 
لـــم يتـــم، وبالتالي وإلى حـــد اآلن ال وجود آلليـــات معلنة 

زمنية. ومجدولـــة 

ماذا عـــن موقف رئيـــس مجلس الدولـــة خالد 
املشـــري بإعالنه مقاطعـــة االنتخابات؟ 

خالـــد املشـــري يـــدرك جيـــدا أنـــه اخلاســـر يف هذه 
املرحلـــة، فاجلســـم الذي يســـمى مبجلس األعلـــى للدولة 
غيـــر موجـــود يف االنتخابـــات، موجـــود رئيـــس حكومـــة 
ومجلـــس نواب فقط، وبالتالي املشـــري ومجلس يحاولون 
احلافظ علـــى مراكزهم ليس إال، مـــرة بإعان املقاطعة، 
ومـــرة مبحاولة الذهـــاب باالنتخابات حتـــت قبة البرملان، 
ومـــرة أخرى حـــن قالـــوا إن الشـــعب الليبـــي إذا انتخب 

رئيـــس ســـيكون ديكتاتـــورا وكل هـــذه املحـــاوالت بـــاءت 
بالفشـــل، فمـــن هـــم الذيـــن معهـــم اآلن؟ الشـــعب الليبي 
يريـــد االنتخابـــات، وخالد املشـــري يعبر عـــن إرادة تركيا 

املســـلمن. واإلخوان 

جنـــاح  حـــال  املســـتقبلي  الســـيناريو  مـــا 
ليبيـــا؟ يف  فشـــلها  أو  االنتخابـــات 

بعـــد جناح االنتخابـــات يف ليبيا هنـــاك معركة أخرى، 
فهـــل بالفعـــل ســـيتم تســـليم الســـلطة للمترشـــح الفائـــز 
تهـــدد وهـــي  املليشـــيات  البرملـــان، شـــهدنا أن  وكذلـــك 
مســـيطرة على مفاصل مهمـــة يف ليبيا، املعركـــة القادمة 
هي معركة نفاذ القانون واســـتام الســـلطة بشكل رسمي 
ثـــم الذهـــاب إلى معركة إجـــاء القـــوات األجنبية وإعادة 

والبناء. اإلعمـــار 

املعركـــة القادمـــة هـــي معركـــة نفـــاذ القانـــون واســـتالم 
الســـلطة بشـــكل رســـمي ثم الذهـــاب إلى معركـــة إجالء 

القـــوات األجنبيـــة وإعـــادة اإلعمـــار والبناء.
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أكــد عضــو مجلــس النــواب الدكتــور محمــد العبــاين أن مؤمتــر باريــس عقد 

يف وقــت مناســب ليدعــم فكــرة إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا ويؤكــد أنها 

ليســت مطلــب ليبــي فحســب وإمنــا مطلــب دويل أيضــا مضيفــا يف مقابلــة 

ــر  ــه األث ــيكون ل ــات س ــدويل لانتخاب ــم ال ــد أن الدع ــة املرص ــع صحيف م

البالــغ عــى نجاحهــا.

إىل نص الحوار:

حوار: سوزان الغيطاني

حدثنـــا عـــن رؤيـــة مجلـــس النـــواب ملؤمتـــر 
ومخرجاتـــه؟ باريـــس 

مؤمتـــر باريس جـــاء يف الوقت املناســـب ليدعم فكرة 
الذهـــاب إلـــى اإلنتخابـــات بعدمـــا كثرت الشـــكوك حول 
إجرائهـــا، كما أن تأكيـــد املؤمتر على إجـــراء االنتخابات 
يف موعدهـــا يف حقيقتـــه دعم للمفوضيـــة الوطنية العليا 
لانتخابـــات وكذلك البرملـــان فيما قاما بـــه من خطوات 
بلغـــت فتـــح بـــاب التســـجيل للترشـــح ســـواء لانتخابات 
الرئاســـية أو التشـــريعية ويف الوقت ذاتـــه تعد مخرجات 
اإلنتخابـــات  بوقـــف  املناديـــة  لأفـــواه  جلمـــا  املؤمتـــر 
وعرقلتهـــا بشـــتى الطـــرق والذرائع، كًما أن دعـــم اللجنة 
العســـكرية 5+5 يف إخراج املرتزقة والقوات األجنبية له 
بالـــغ األثـــر على اجلهـــود املضنية التي يقـــوم بها اجليش 
مـــن خـــال تفاعـــل هـــذه اللجنـــة وبذلـــك فـــإن مؤمتـــر 

تأكيـــد املؤمتر علـــى إجراء 
االنتخابـــات يف موعدها يف 
حقيقتـــه دعـــم للمفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات 

البرملان. وكذلك 

العباني: مؤمتر باريس أكد أن 
االنتخابات مطلب دولي 



27 العدد : 191اخلميس 11 نوفمبر 2021 

باريـــس جـــاء ليقـــول للمعرقلـــن إن االنتخابـــات كما هي 
مطلـــب ليبـــي هي أيضا مطلـــب دولي وأن االســـتقرار يف 
ليبيـــا مطلب اجلميـــع ويجب االنتقال مـــن حالة الفوضى 

إلى االســـتقرار.

برأيك هل جاء املؤمتر بجديد؟

اجلديـــد يأتـــي مـــع املتغيرات، لكـــن الشـــأن الليبي ال 
متغيرات فيه فازال الصراع قائم حول الســـلطة والثروة 
ومتكـــن احلكومـــة والوصـــول حلكومـــة منتخبـــة وتثبيت 
الشـــرعية وكل هـــذا بدأ مـــع 17 فبرايـــر 2011 والزال 
مســـتمر حتى اآلن وبالتالي فـــإن املؤمترات املتوالية تعالج 
نفـــس القضايـــا ونأمل أن ينجح مؤمتـــر باريس يف تقريب 
الوصـــول للعـــرس االنتخابي يوم 24 ديســـمبر وأن ينجح 
املؤمتـــر يف ردع املعرقلن عبر تهديدهم بشـــتى العقوبات 
ضدهـــم حتى ال يحدثـــوا خلل يف الوصـــول لانتخابات.

هل يشـــكل توســـيع دائـــرة الدول املشـــاركة يف 
مؤمتـــر باريس حافـــزا لنجاحه فيما فشـــلت فيه 

املؤمترات السابقة؟

يف أي شـــئ كلما زاد الضغط كلمـــا زاد التأثير وبذلك 
فـــإن زيادة عدد الدول املشـــاركة يف مؤمتـــر باريس يعني 
زيـــادة الضغـــط يف اجتـــاه حتقيـــق الهـــدف وبذلـــك فإن 

إمكانيـــة حتقيـــق الهدف ســـوف تكون أكثـــر احتماال.

محـــاوالت  مـــن  النـــواب  مجلـــس  موقـــف  مـــا 
االنتخابـــات؟ علـــى  التشـــويش 

البرملـــان هـــو الســـلطة الشـــرعية الوحيـــدة املنتخبـــة 
يف البـــاد عبـــر الدوائـــر االنتخابيـــة الــــ13 والتـــي أقر 
بنتائجهـــا القاصـــي والدانـــي وقـــد واجـــه كل الصعوبات 
والعراقيل ممن يحاولـــون الهيمنة على مراكزهم وحتقيق 
مصاحلهـــم وقد اســـتجاب ملطالـــب منتخبيـــه يف إصدار 
القوانـــن املتعلقـــة باإلنتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية 

تبقى بعض القضايا العالقة 
مـــن قبل قـــوى األمـــر الواقع 
أن  الدولـــي  املجتمـــع  وعلـــى 
يضـــع حـــدا لهـــذه األصوات 
ملســـاعدة الشـــعب الليبـــي يف 

اســـتحقاقاته. إجناز 
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وتعديلهـــا مبوجـــب طلب مـــن املفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
بات. لانتخا

برأيك هل تنجـــح ليبيا يف إجـــراء االنتخابات 
موعدها؟ يف 

البـــد لليبيـــا أن تنجح يف هذا االســـتحقاق مبســـاعدة 
جيرانهـــا واملجتمـــع الدولـــي للجـــم القـــوى التـــي تعارض 
إجـــراء هـــذه االنتخابـــات فالدعـــم الدولـــي لانتخابات 
ســـيكون له األثر البالغ يف حتقيق هذا االســـتحقاق فليبيا 
كمـــا تعرضت لتحطيـــم نظامها من قبـــل املجتمع الدولي 
عبـــر قرارات مجلـــس األمن فيجب علـــى املجتمع الدولي 
ومجلـــس األمن واألمم املتحـــدة إعادة النظـــام إلى ليبيا.

برأيك ما أبرز الصعوبات التي تتوقعون أن 
تواجه االنتخابات؟

الصعوبات القانونية مت تســـويتها بإصدار التشريعات 
الازمة وحتديث الســـجل االنتخابي وفتح باب التســـجيل 
لانتخابـــات الرئاســـية والتشـــريعية لكـــن تبقـــى بعـــض 
القضايـــا العالقـــة مـــن قبـــل قـــوى األمـــر الواقـــع التـــي 
تطالـــب بالتوافـــق من أجـــل إمتام وجودهم على الســـاحة 
السياســـية عنـــوة لكـــن علـــى املجتمـــع الدولـــي أن يضع 
حـــدا لهذه األصوات ملســـاعدة الشـــعب الليبـــي يف إجناز 

استحقاقاته.

ما البديل يف حال فشل إجراء االنتخابات يف 
موعدها ؟

ســـوف يســـتمر الصـــراع لكن آمـــل أن ال تفشـــل هذه 
االنتخابات.

املؤمتـــرات املتواليـــة تعالـــج 
أن  ونأمـــل  القضايـــا  نفـــس 
يف  باريـــس  مؤمتـــر  ينجـــح 
للعـــرس  الوصـــول  تقريـــب 

االنتخابـــي.
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كــــركــــاتيــــر


