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ــات  ــة يف ظــل التوافق ــاط الليبي ــف األوس ــذي غل ــر ال ــاؤل الكب ــن التف ــم م بالرغ

األخــرة بــن الفرقــاء والتــي تعطــي انطباعــا ايجابيــا بامكانيــة الوصــول اىل تســوية 

تنهــي االنقســامات وتوحــد البالد،فــان اســتمرار مسلســل الخالفــات وتصاعــد 

التوتــر العســكري مــازال يفســد صفــاء املشــهد الليبــي ويثــر مخــاوف مــن فشــل 

ــع العنــف والفــوىض. ــا مــن مرب ــة الخــراج ليبي الجهــود املبذول

االفتتاحية

فشل املشاورات 
وتواصل التحشيدات يف ليبيا



3 اخلميس 9  يونيو   2022  العدد : 217

يف مشــهد بــات مكررا،عــادت التحــركات العســكرية 
طرابلس،ورصــدت  الليبيــة  العاصمــة  يف  والتحشــيدات 
ــه بقــوات عســكرية  ــا وصفت ــة، حتــركات مل ــر اعالمي تقاري
ضخمــة، معــززة مبدرعــات تابعــة ألســامة اجلويلــي، املديــر 
الســابق جلهــاز االســتخبارات العســكرية، وهــي تســتعد 
لدخــول العاصمــة طرابلــس. كمــا أظهــرت لقطــات مصــورة 
حتــركاً لرتــل مســلح، تابــع للقــوة الوطنيــة املتحركــة، ومــزود 
بأســلحة ثقيلــة، وراجمــات صواريــخ يف عــدة مناطــق بغرب 

العاصمــة طرابلــس.

وقــال رئيــس اللجنــة الوطنيــة حلقوق اإلنســان يف ليبيا، 
أحمــد عبداحلكيــم حمــزة، إن »تدفــق األرتــال املســلحة 
مبختلــف أنــواع األســلحة على مدينــة طرابلس وضواحيها، 

ــه  ــر صفحت ــزة عب ــن الصمــت حياله«.وأضــاف حم ال ميك
علــى موقــع فيســبوك:«يجب عــدم الصمــت جتــاه مــن يهــدد 
حيــاة املدنيــن وحتويــل املــدن إلــى ســاحات حرب«.وتابــع 
 أن »اللجــوء إلــى اســتخدام لغــة العنــف، وترويــع املدنيــن، 
وممارســة اإلرهــاب املســلح بهــذا الشــكل، عمــل مرفــوض 
شــكاًل ومضموًنــا، ويجــب علــى كل مــن ُيشــارك يف مثــل 

هــذه األعمــال اإلجراميــة أن ُيحاســب«.

ــس  ــة، رئي ــد الدبيب ويف ســياق متصل،حــّذر عبداحلمي
حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة، خــالل لقــاء مــع رئيــس 
الغربيــة، مــن حــدوث أي حتــركات  األركان يف املنطقــة 
العامــة. األركان  رئاســة  مــن  تعليمــات  دون  عســكرية 
وبحســب بيــان صــادر عــن املكتــب اإلعالمــي للدبيبــة، أكــد 

رئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنســـان يف ليبيـــا، أحمد عبداحلكيم 
حمـــزة، إن »تدفـــق األرتـــال املســـلحة مبختلـــف أنواع األســـلحة على 

مدينـــة طرابلـــس وضواحيها، ال ميكن الصمـــت حياله«.
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األخيــر علــى »ضــرورة متابعــة العمــل بكافــة الوحــدات 
العســكرية، وعــدم قيامهــا بــأي حتــركات عســكرية مهمــا 
كانــت، دون تعليمــات مــن رئاســة األركان العامــة، وضــرورة 

املحافظــة علــى أمــن العاصمــة وســالمة ســكانها«.

وتأتــي هــذه التطــورات  تزامنــاً مــع فشــل محادثــات 
يف  والدولــة  النــواب  مجلســي  بــن  الدســتوري  املســار 
وليامــز،  ســتيفاني  القاهرة.وقالــت  املصريــة  العاصمــة 
املتحــدة  لــأمم  العــام  لأمــن  اخلاصــة  املستشــارة 
بشــأن ليبيــا، إن نــواب البرملــان الليبــي، واملجلــس األعلــى 
للدولــة، اختتمــوا اجلولــة األخيــرة مــن املفاوضــات بشــأن 
يف  األحــد  مســاء  لالنتخابــات  الدســتورية  التعديــالت 

انفراجــة. حــدوث  دون  القاهــرة 

وأضافــت وليامــز يف بيــان أن املحادثــات، التــي بــدأت 
يف 12 يونيو، ســعت لوضع إطار دســتوري لالنتخابات يف 
ليبيــا، لكــن اجلانبــن »أخفقــا يف االتفــاق علــى اإلجــراءات 
التــي حتكــم الفتــرة االنتقاليــة املؤديــة إلــى انتخابــات«.
النــواب  مجلــس  رئيــس  عقيلــة صالــح،  وليامــز  ودعــت 
ــة  ــى للدول ــس األعل ــس املجل ــد املشــري، رئي ــي، وخال الليب
يف طرابلــس، إلــى االجتمــاع يف غضــون 10 أيــام ملحاولــة 

ســد الفجــوات بــن اجلانبــن.

النــواب  بــن وفــدي مجلســي  ومتحــورت اخلالفــات 
والدولــة يف مباحثــات اجلولــة الثالثــة واألخيــرة يف القاهرة 
حــول قضيــة الســماح للعســكرين، ومزدوجــي اجلنســية 
مــن الترشــح لالنتخابــات الرئاســية املقبلة،اضافــة الــى 
وأيضــا  ومراحلهــا،  وشــكلها  التشــريعية  الســلطة  مقــر 

قالـــت ســـتيفاني وليامـــز، إن نـــواب البرملـــان الليبـــي، واملجلـــس األعلـــى للدولـــة، 

اختتموا اجلولة األخيرة من املفاوضات بشـــأن التعديالت الدســـتورية لالنتخابات 

مســـاء األحد يف القاهـــرة دون حـــدوث انفراجة.
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نظــام احلكــم والصالحيــات الدســتورية ونقــاط أخــرى 
كثيرة،وفــق مــا اكــده عضــو مجلــس النــواب صالــح افحيمــه 

يف تصريــح لبوابــة افريقيــا االخباريــة.

وتزيــد هــذه التطــورات مــن غمــوض املشــهد الليبــي 
خاصة مع اســتمرار االنقســام السياســي ووجود حكومتن 
يف البالد.ومنــذ أيــام أقــر مجلــس النــواب الليبي،قانــون 
2022،للحكومــة  للعــام  للدولــة  العامــة  امليزانيــة 
الليبيــة التــي اعتمدهــا مجلــس النــواب برئاســة فتحــي 
باشاغا،حســب مــا أعلــن املتحــدث باســم املجلــس، عبداهلل 

بليحــق.

ويف مقابلــة مــع وكالــة رويتــرز لأنباء،رئيــس احلكومــة 
املكلفــة مــن مجلــس النــواب فتحــي باشــاغا، أنــه واثــق 

مــن أن محافــظ مصــرف ليبيــا املركــزي الصديــق الكبيــر 
ســيقدم األمــوال، وأوضــح هــل أعتقــد أن الكبير ســيمنع أو 
يرفــض ميزانيــة مت تصنيفهــا وخصصــت أمــواال مــن خالل 
بنــود ميزانيــة محــددة وتشــمل كل القطاعــات الليبية وتؤثر 

علــى حيــاة كل الليبيــن؟ .. ال أعتقــد ذلــك.

ويعتبــر مصــرف ليبيــا املركــزي جهــة اإليــداع الوحيــدة 
موقــف  النفط.ويعتبــر  لعائــدات  ــا  دولًيّ بهــا  املعتــرف 
مهمــا يف  مقــًرا،  طرابلــس  مــن  يتخــذ  الــذي  املصــرف 
أن رفضــه تطبيــق  كثيــرون  يــرى  القادمة.حيــث  الفتــرة 
ــا عمليــة إعــادة توحيــد  امليزانيــة مــن شــأنه أن ينهــي فعلّيً
االداري  االنقســام  مسلســل  وعــودة  املركــزي  املصــرف 
الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى االقتصــاد الليبــي خــالل 

املاضيــة. الســنوات 

ـــا لعائدات  يعتبـــر مصـــرف ليبيـــا املركزي جهة اإليـــداع الوحيدة املعتـــرف بها دولًيّ
ـــا عمليـــة إعادة  النفط.ومـــن شـــان  رفضـــه تطبيـــق امليزانيـــة مـــن أن ينهـــي فعلّيً

توحيـــد املصـــرف املركـــزي وعودة مسلســـل االنقســـام .
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اخلالفــات املســتمرة تثيــر مخــاوف مــن جتــدد الصــراع 
املســلح خاصــة يف ظــل اســتمرار التدخــالت اخلارجيــة 
خــالل  ســاهم  الــذي  التركــي  التدخــل  راســها  وعلــى 
الســنوات األخيــرة يف تصاعــد حــدة االحتقــان يف البــالد 
واغراقهــا بالســالح واملرتزقــة واالرهابيــن الذيــن مارســوا 

شــتى أنــواع االنتهــاكات يف األراضــي الليبيــة. 

وبالرغــم مــن الدعــوات الدوليــة النهــاء الوجود األجنبي 
يف ليبيــا تواصــل تركيــا عنادهــا بعــد أن وافــق البرملــان 
التركــي علــى املذكــرة الرئاســية بشــأن متديد مهــام القوات 
التابعــة لــه يف ليبيا.وقــال موقــع »ديلــي صبــاح« التركــي إن 
املوافقــة علــى الوثيقــة التــي حملــت توقيــع الرئيــس رجــب 
طيــب أردوغــان، جــاءت عقــب جلســة اجلمعيــة العامــة 

ــى  ــاء بســبب مــا ســماها »عــدم القــدرة عل ــان الثالث للبرمل
وقــف إطــالق النــار يف ليبيــا وضمــان النزاهــة السياســية 

وإنشــاء آليــة دولــة فاعلــة.

ورغــم مــرور عامــن علــى توقيــع اتفــاق وقــف إطــالق 
النــار الشــامل يف ليبيــا  أكتوبــر 2020، ال يــزال األمــر 
صعًبــا علــى أرض الواقــع بســبب اســتمرار تركيا يف إرســال 
املرتزقــة واملتطرفــن املســلحن إلــى األراضــي الليبيــة.
ــى ضــرورة إخــراج  وأكــدت مصــر والســعودية،الثالثاء، عل
محــدد  زمنــي  مــدى  يف  ليبيــا،  مــن  األجانــب  املرتزقــة 
تنفيــذاً لقــراري مجلــس األمــن رقمــي 2570 و2571 
ومخرجــات قمــة باريــس ومســار برلــن وجامعــة الــدول 

العربيــة واالحتــاد األفريقــي وآليــة دول جــوار ليبيــا.

بالرغـــم مـــن الدعـــوات الدولية النهـــاء الوجود األجنبـــي يف ليبيا تواصـــل تركيا 

عنادهـــا بعـــد أن وافق البرملـــان التركي على املذكرة الرئاســـية بشـــأن متديد مهام 

القـــوات التابعة لـــه يف ليبيا. 
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شريف الزيتوني

ــات  ــم الخالف ــدم. تراك ــبه منع ــاء، ش ــف الفرق ــن مختل ــة ب ــاخ الثق ــوم أن من ــا الي ــت يف ليبي الثاب

خــالل الســنوات املاضيــة، جعــل كل خطــوة أمــام فرضيــة التعــّر. كل طــرف يــرى أن بيــده الحــل 

ــرج لحســم بعــض  ــام كل منع ــف أم ــات ال تتوق ــة األوضــاع. االتهام ــدون تهدئ ــة ال يري وأن البقي

ــر واملتســبب يف  ــو املشــكل األك ــة، ه املشــاكل. وإذا كان االنقســام يف مســتوى الســلطة التنفيذي

ــا  ــر أحيان ــات، تظه ــفت تباين ــرة كش ــرة األخ ــي«، إال أن الف ــال األه ــة و«االقتت ــوىض األمني الف

وتختفــي أحيانــا أخــرى، بــن مجلــي النــواب والدولــة وهــا أيضــا جســان رئيســيان يف املشــهد 

ــرى. ــات الك ــي، ومحــددان يف امللف الســيايس الليب

مجلســـا النواب والدولة يف ليبيا... 
توافقات شـــكلية ال تخفي غموض العالقة



اخلميس 9  يونيو   2022  العدد : 8217

يف 12 مــن يونيــو املاضــي، بــدأت يف القاهــرة اجلولــة 
الثالثــة مــن محادثــات املســار الدســتوري بــن مجلســي 
النــواب والدولــة، مــن أجــل الوصــول إلــى توافــق حــول 
املســار الدميقراطــي املتعثــر منــذ ســنوات، والتوجــه نحــو 
انتخابــات نيابيــة ورئاســية متنــح الشــعب أحقيــة اختيــار 
الدبيبــة واملؤسســات  بعــد أن فشــلت حكومــة  ممثليــه، 
إجــراء  يف  األمميــن  املتداخلــن  وحتــى  األخــرى 

االنتخابــات نهايــة ديســمبر املاضــي.

جلنــة  الدولــة،  ومجلــس  النــواب  مجلــس  ومتثــل 
بــن  مناصفــة  عضــوا،   24 مــن  تتكــون  دســتورية 
املجلســن، معهــود لهــا حســم حوالــي 200 مــادة مــن 

مشــروع الدســتور الــذي علــى ضوئــه ميكــن جتــاوز جملــة 
مــن العوائــق، واملتابعــن داخليــا وخارجيــا يركــزون علــى 
أعمالهــا باعتبــار أن النتائــج التــي ســتنتهي إليهــا هــي 

البــالد. مســتقبل  يف  املحــددة 

ولئــن جنحــت اللجنــة يف محادثــات ســابقة يف التوافــق 
مــن  وعــدد  الدســتور،  مشــروع  يف  مــادة   140 علــى 
امللفــات العالقــة، ثــم علــى 180 مــادة خــالل اجلولــة 
ــى  ــة مــن املــواد، وعل ــي جتــاوز 90 باملئ ــة مبــا يعن احلالي
الرغــم مــن أن املستشــارة األمميــة ســتيفاني وليامــز، قــد 
أشــارت بتفــاؤل كبيــر إلــى قــرب الوصــول إلــى مــا مت 
التخطيــط لــه حيــث تقدمــت املشــاورات بشــكل ملحــوظ 

متثـــل مجلس النـــواب ومجلـــس الدولة، جلنـــة دســـتورية تتكون 
من 24 عضوا، مناصفة بن املجلســـن، معهود لها حســـم حوالي 
200 مادة من مشـــروع الدســـتور الذي علـــى ضوئه ميكن جتاوز 

جملة مـــن العوائق.
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تواصلـــت التباينـــات يف جولـــة القاهـــرة األخيـــرة حـــول االنتخابـــات الرئاســـية، وأساســـا عـــن 
أحقيـــة ترشـــح العســـكرين ومزدوجـــي اجلنســـية، حيـــث دعـــا البرملان إلـــى عدم التشـــدد يف 
ترشـــح العســـكر وأصحاب اجلنســـيات األجنبية إلى االنتخابات يف حن يدعو املجلس األعلى 
للدولة إلى منع العســـكرين من املشـــاركة يف العمل السياســـي ورفض ترشـــح أي عســـكري يف 

الرئاســـية. االنتخابات 

بشــأن عــدد مــن املــواد احلساســة، معتبــرة أن املشــاركن 
أمــام فرصــة حقيقيــة للتوافــق علــى إطــار دســتوري متــن 
لتنظيــم االنتخابــات يف ليبيــا، إال أن مالحظــن يشــككون 
ــواد حاســمة يف املســار،  ــى حســم م ــة عل ــدرة اللجن يف ق
أمــام  خاصــة  برمتهــا  املحادثــات  يهــدد  الــذي  األمــر 
املشــهد اآلخــر املعطــل الــذي يتمثــل يف انقســام البــالد 

علــى حكومتــن كل واحــدة حتاجــج بشــرعيتها.

اخلالفــات بــن مجلســي النــواب والدولــة بــدأت يف 
الواقــع منــذ بدايــة العــام املاضــي عندمــا ذكــرت مصــادر 
املشــاركة  مــن  الثانــي  اســتبعاد  علــى  صــوت  األول  أن 
يف تزكيــة حكومــة فتحــي باشــاغا، معتبــرا أن الهــدف 

هــو إجنــاز االســتحقاقات دون عرقلــة مــن أحــد بشــأن 
مســارات خارطــة الطريــق.

وكان مجلــس النــواب قــد وضــع يف ينايــر املاضــي،13  
ــى رأســها  ــة، عل شــرطا يف ترشــح رئيــس احلكومــة املقبل
حصولــه علــى تزكيــة 25 عضــوا مــن مجلــس النــواب، 
جعــل  الــذي  األمــر  الدولــة  مجلــس  مــن  عضــوا  و15 
ــواب يتصــرف بشــكل  ــة« يعتبــرون الن أعضــاء مــن »الدول
انفــرادي، مشــيرين إلــى أنــه  »ال وجــود آلليــة الختيــار 
ــم أن  ــع العل ــق، م ــدة وال خارطــة طري ــة جدي ــى حكوم عل
ــة  ــة رباعي ــة جــاءت ضمــن قائمــة مغلق الســلطة التنفيذي

ال تتجــزأ«.
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 كمــا تواصلــت التباينــات يف جولــة القاهــرة األخيــرة 
حــول االنتخابــات الرئاســية، وأساســا عــن أحقيــة ترشــح 
العســكرين ومزدوجــي اجلنســية، حيــث دعــا البرملــان إلى 
عــدم التشــدد يف ترشــح العســكر وأصحــاب اجلنســيات 
األجنبيــة إلــى االنتخابــات يف حــن يدعــو املجلــس األعلــى 
للدولــة إلــى منــع العســكرين مــن املشــاركة يف العمــل 
السياســي ورفــض ترشــح أي عســكري يف االنتخابــات 
الرئاســية، وهنــا اخلــالف مــن الواضــح أساســا حــول 
ــر مــن  ــذي يعتب ــر ال ــد اجليــش خليفــة حفت شــخصية قائ
الشــخصيات املراهنــة عــن أي اســتحقاق رئاســي قــادم.

النــواب  مجلســي  بــن  اخلالفــات  علــى  تعليــق  ويف 
والدولــة، قــال املحلــل السياســي الليبــي محمــد الرعيــش، 

يف تصريحــات »للعربيــة نــت«، إن »املحادثــات الدســتورية 
يف القاهــرة فشــلت، ألن مــا تبقــى مــن نقــاط خــالف 
ــا التــي أعاقــت ســابقا التوصــل إلــى  ــر أهــم القضاي تعتب
توافــق بــن الليبيــن، وعطلــت إجــراء االنتخابــات املاضيــة 
يف البــالد، مشــيرا إلــى أن املــواد املتفــق عليهــا وعددهــا 
180 لــم يكــن حولهــا خــالف منــذ البدايــة«، مضيفــا أن 
»إمكانية احلســم يف حتديد من يحق له الترشــح لرئاســة 
الدولــة، متوقعــا ضيــاع آخــر فرصــة للحــل الليبــي، وذلــك 
العتبــارات عديــدة، أبرزهــا أن هــذه املــواد اخلالفيــة هــي 
ــة املتنازعــة،  ــة لأطــراف الليبي نقــاط حّساســة ومصيري
إضافــة إلــى التفــكك واالنقســام احلالــي بــن املؤسســات 
والقــوى الليبيــة بســبب النــزاع احلاصــل علــى الســلطة«.

يضـــاف إلـــى اخلالفـــات بـــن مجلســـي النـــواب والّدولة حـــول جملة مـــن النقاط 
حـــول مـــواد يف مســـودة الدســـتور، هنـــاك حديـــث عـــن فرضيـــة تغّيـــر تركيبـــة 
املجلـــس الرئاســـي خـــالل املرحلـــة املقبلـــة، حيـــث ينـــوي أعضـــاؤه اختيـــار بديل 

للمشـــري يف االنتخابـــات املزمـــع إجراؤهـــا يف يوليـــو.
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ــاك خالفــا تســبب  ــة، أن هن كمــا ذكــرت مصــادر ليبي
يف عــدم اجتمــاع عقيلــة صالــح وخالــد املشــري، حــول 
صالــح  يطالــب  حيــث  البــالد،  يف  السياســية  األزمــة 
املســألة  وإدراج  باشــاغا  بحكومــة  االعتــراف  بضــرورة 
ــات، يف حــن يرفــض املشــري إدراج أزمــة  ضمــن املباحث
الســلطة التنفيذيــة وخــالف الشــرعية بــن حكومتــي عبــد 
احلميــد الدبيبــة وفتحــي باشــاغا علــى طاولــة احلــوارات 

يف القاهــرة.

مــن  جملــة  حــول  البينيــة  اخلالفــات  إلــى  يضــاف 
النقــاط حــول مــواد يف مســودة الدســتور، هنــاك حديــث 
خــالل  الرئاســي  املجلــس  تركيبــة  تغّيــر  فرضيــة  عــن 

بديــل  اختيــار  أعضــاؤه  ينــوي  حيــث  املقبلــة،  املرحلــة 
يوليــو.  يف  إجراؤهــا  املزمــع  االنتخابــات  يف  للمشــري 
وطرحــت مصــادر مقربــة مــن الرئاســي أن هنــاك أســماء 

جديــدة يتــم تدولهــا لرئاســة املجلــس.

ووســط هــذه التطــورات تبقــى األمــور غيــر واضحــة، 
االنقســام  تواصــل  ظــل  يف  القضايــا،  مختلــف  حــول 
ــى املضــي قدمــا فيمــا  السياســي وإصــرار كل طــرف عل
يــراه صحيحــا. واخلالفــات بــن مجلســي النــواب والدولة 
تدخــل يف هــذا اإلطــار، لكــن الفــرق أنــه يف مســألة علــى 
ــا حــول  ــار أن النقاشــات بينهم ــة باعتب ــن األهمي ــة م غاي

ــد مــن اإلشــكاليات. مســودة دســتور قــد تنهــي العدي

الثابـــت يف ليبيـــا اليـــوم أن مناخ الثقة بن مختلف الفرقاء، شـــبه منعدم. 
تراكـــم اخلالفات خالل الســـنوات املاضية، جعل كل خطـــوة أمام فرضية 
التعثّـــر. كل طـــرف يـــرى أن بيـــده احلـــل وأن البقيـــة ال يريـــدون تهدئة 

األوضاع.
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إقرار ميزانية 2022 ..
جبهة جديدة تفتح على كل اإلحتماالت

جناة فقيري

ــة  ــة حكوم ــرار ميزاني ــن إق ــا، فب ــدة تعيشــها ليبي ــة جدي ــة صاخب مرحل

فتحــي باشــاغا يف 15 يونيــو 2022، وانتهــاء آجــال حكومــة عبــد الحميــد 

الدبيبــة يف 21 يونيــو 2022، املســقطة أساســا مــن الرملــان الليبــي، تكــر 

التســاؤالت حــول املرحلــة املقبلــة فهــل تواجــه ليبيــا بعــد إقــرار ميزانيــة 

ــدة  ــة جدي ــدا أم مرحل ــاما جدي ــان إنقس ــن الرمل ــة م ــة املكلف الحكوم

تحســم الجــدل وتنهــي الــراع؟
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ــي يف اخلامــس عشــر مــن الشــهر  ــان الليب ــر البرمل أق
احلالــي ميزانيــة حكومــة فتحــي باشــاغا، التــي عينهــا 
يف مــارس املاضــي، لتكــون بذلــك أول حكومــة حتظــى 
بتمريــر ميزانيتهــا منــذ 2014، مؤشــر جديــد يف األزمــة 
لكثــرة  ســلبيا  أو  إيجابيــا  تصنيفــه  ميكــن  ال  الليبيــة 
العوامــل والتجاذبــات واإلنقســامات التــي حتكــم الســاحة 

الليبيــة.

وقــع إقــرار امليزانيــة اجلديــدة، نحــو 90 مليــار دينــار 
ليبــي، باإلجمــاع وفــق مــا أعلــن املتحــدث باســم البرملــان 
العامــة  امليزانيــة  قانــون  إقــرار  »مت  بليحــق  اهلل  عبــد 
ــاً  ــاراً و689 مليون ــة 89 ملي ــام 2022 بقيم ــة للع للدول

ــاع«. ــي باإلجم ــار ليب ــف دين و376 أل

ــة العامــة  ــون امليزاني ــه »مت إقــرار قان وأكــد بليحــق أن
للدولــة للعــام 2022 للحكومــة الليبيــة برئاســة فتحــي 
باشــاغا، باإلجمــاع بعــدد بلــغ 103 نــّواب )مــن أصــل 
نائبــاً  القاعــة 98  نائبــاً(، صــوت باحلضــور يف   165
وصــوت إلكترونيــاً عبــر التســجيل الصوتــي 5 نــواب«.  
خــالل  إجــراءات  ســيتخذ  النــواب  مجلــس  أن  مفيــدا 
للحكومــة  امليزانيــة  توفيــر  أجــل  مــن  القادمــة  األيــام 

لتمــارس عملهــا بشــكل قانونــي. الليبيــة 

ميزانيــة  إقــرار  يعتبــر  واملحللــن  اخلبــراء  حســب 
اإلنقســام  إلنهــاء  حقيقيــا  اختبــارا  باشــاغا،  حكومــة 

أقر البرملان الليبي يف اخلامس عشـــر من الشـــهر احلالي ميزانية حكومة فتحي باشاغا، 	 
التـــي عينهـــا يف مارس املاضي، لتكون بذلـــك أول حكومة حتظى بتمرير ميزانيتها منذ 

2014
 مؤشـــر جديـــد يف األزمـــة الليبية ال ميكـــن تصنيفه إيجابيا أو ســـلبيا لكثـــرة العوامل 	 

والتجاذبـــات واإلنقســـامات التي حتكم الســـاحة الليبية
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ضــرورة  مــن  ســيقتضيه  مــا  مــع  خاصــة  توســّعه  أو 
مباشــرة احلكومــة ألعمالهــا يف وقــت منعهــا مــن دخــول 
ــى التمســك بالســلطة  ــة عل ــس، مــع إصــرار الدبيب طرابل
حتــى االنتخابــات حســب تصريحــه، يفتــح األبــواب علــى 
مصراعيهــا حــول كل الفرضيــات املمكنــة منهــا اســتمرار 

اإلنقســام بــل وتفاقمــه.

املاليــة  للمؤسســة  أيضــا  اختبــار  أيضــا  يعتبــر  كمــا 
إبراهيــم  الليبــي  السياســي  املحلــل  يقــول  الليبيــة، 
الفيتــوري، يف تصريــح ملوقــع »ســكاي نيــوز عربيــة« أن 
»مجلــس النــواب هــو اجلهــة الوحيــدة يف ليبيــا املخــول 

مــن  املنتخبــة  للحكومــة  ومنحهــا  امليزانيــة  إقــرار  لهــا 
قبلهــم، والبنــك املركــزي باعتبــاره جهــة تنفيذيــة يجــب 
اآلن  »مــن  أنــه  موضحــا  األمــر«.  هــذا  تنفيــذ  عليــه 
ومبوجــب القانــون، أي أمــوال تخــرج مــن البنــك املركــزي 
يف  البنــك  محافــظ  الكبيــر  الصديــق  ســتضع  للدبيبــة 
ورطــة، وســيعد ســلوكه مخالفــة دســتورية وإهــدارا للمــال 
العــام«، وفــق تعبيــره. مــن جانبــه قــال النائــب الليبــي 
»املصــرف  أن  امغيــب، يف تصريحــات إعالميــة  ســعيد 
املركــزي لــن يكــون قــادراً علــى رفــض متويــل املوازنــة 
املعتمــدة، بخاصــة أن احلكومــة اجلديــدة جــاءت باتفــاق 

للدولــة«. البرملــان واملجلــس األعلــى  بــن 

- إصـــرار الدبيبـــة علـــى التمســـك بالســـلطة حتـــى االنتخابات حســـب تصريحـــه، يفتح األبـــواب على 	 
مصراعيهـــا حـــول كل الفرضيـــات املمكنـــة منها اســـتمرار اإلنقســـام بـــل وتفاقمه

- حســـب اخلبـــراء واملحللـــن يعتبر إقـــرار ميزانية حكومة باشـــاغا، اختبـــارا حقيقيا إلنهاء اإلنقســـام أو 	 
توســـعّه خاصـــة مـــع ما ســـيقتضيه من ضـــرورة مباشـــرة احلكومـــة ألعمالهـــا يف وقت منعها مـــن دخول 

طرابلـــس، مـــع إصـــرار الدبيبة على التمســـك بالســـلطة حتـــى االنتخابات حســـب تصريحه
- كمـــا طالب النائب عبد املنعم العريف،محافظ مصرف ليبيـــا املركزي الصديق الكبير، بـ«االمتثال لقرار 	 

البرملان وصـــرف املوازنة للحكومة حتى ال يخالف قانونياً«
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العريف،محافــظ  املنعــم  عبــد  النائــب  طالــب  كمــا 
بـ«االمتثــال  الكبيــر،  الصديــق  املركــزي  ليبيــا  مصــرف 
ال  حتــى  للحكومــة  املوازنــة  وصــرف  البرملــان  لقــرار 
يخالــف قانونيــاً«. داعيــا كل »األجهــزة الرقابيــة واملاليــة 
الليبيــة  احلكومــة  مــع  والعمــل  لالنصيــاع  البــالد  يف 
باشــاغا،  فتحــي  برئاســة  النــواب  مــن مجلــس  املكلفــة 

لهــا«. املخصصــة  املاليــة  القيمــة  وتســييل 

التســاؤوالت  مازالــت  رســمي  تصريــح  غيــاب  ويف 
وموقــف  املركــزي  البنــك  موقــف  حــول  والتخمينــات 
الكثيــرة. باحتماالتهــا  قائمــة  الكبيــر  الصديــق  مديــره 

يف هــذا الســياق قــال رئيــس احلكومــة املكلفــة مــن 
وكالــة  مــع  باشــاغا يف مقابلــة  النــواب فتحــي  مجلــس 
رويتــرز لأنبــاء، »واثــق مــن أن محافــظ مصــرف ليبيــا 
املركــزي الصديــق الكبيــر ســيقدم األمــوال«، مضيفــا« 
مت  ميزانيــة  يرفــض  أو  ســيمنع  الكبيــر  أن  أعتقــد  ال 
تصنيفهــا وخصصــت أمــواال مــن خــالل بنــود ميزانيــة 
محــددة وتشــمل كل القطاعــات الليبيــة وتؤثــر علــى حيــاة 

كل الليبيــن؟ .. ال أعتقــد ذلــك.

يف املقابــل لــم يعلــق باشــاغا علــى مــا قــد يحــدث إذا 
لــم ميــول الكبيــر حكومتــه ،وأضــاف أن هنــاك الكثيــر 

مـــا يعتبـــر أيضا اختبار أيضا للمؤسســـة املالية الليبية..قال النائب الليبي ســـعيد امغيـــب، يف تصريحات 	 
إعالميـــة أن »املصـــرف املركزي لـــن يكون قادراً على رفض متويل املوازنـــة املعتمدة، بخاصة أن احلكومة 

اجلديدة جـــاءت باتفاق بن البرملان واملجلـــس األعلى للدولة«
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مــن االســتياء ممــا أســماه باإلنفــاق غيــر املشــروع مــن 
قبــل حكومــة الدبيبــة، مبــا يف ذلــك الفســاد واملدفوعــات 
الســابق  يف  الدبيبــة  نفــى  فيمــا  املســلحة.  للجماعــات 

ارتــكاب أي مخالفــات ماليــة.

ويف تصريحــات ســابقة لــه أقــر باشــاغا  أن امليزانيــة 
فيــه  ســاهمت  جماعــي  وطنــي  ملجهــود  نتاجــا  تعتبــر 
اللجنــة املاليــة ملجلــس النــواب، وأعضــاء املجلــس األعلــى 
املحاســبة  وديــوان  املركــزي،  ليبيــا  ومصــرف  للدولــة، 
ونخبــة  الفســاد،  مكافحــة  وهيئــة  اإلداريــة،  والرقابــة 
مــن اخلبــراء الوطنيــن. وهــو مــا يرجــح فرضيــة دعــم 
مصــرف ليبيــا للموازنــة إذا مــاكان طرفــا يف إعدادهــا 

وفــق اخلبراء واملحللن.

مفتــرق طــرق جديــد يف األزمــة الليبيــة يفتــح علــى كل 
ــه ونتائجــه خاصــة  اإلحتمــاالت، ال ميكــن التكهــن مبآالت
مــع املحطــات احلافلــة باألزمــات التــي عاشــتها ليبيــا منــذ 
الليبيــون مــن  اقتــرب  أحــداث فبرايــر 2011، فكلمــا 
ــرة واشــتدت الصراعــات  ــاال كثي ــه أمي ــدوا عن احلــل ابتع

واإلنقســامات مــن جديــد.

 يف هـــذا الســـياق قـــال رئيـــس احلكومـــة املكلفـــة مـــن مجلـــس 
النـــواب فتحـــي باشـــاغا يف مقابلـــة مع وكالـــة رويتـــرز لألنباء، 
»واثـــق مـــن أن محافظ مصـــرف ليبيا املركـــزي الصديق الكبير 

األموال« ســـيقدم 
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رامي التلغ

 املحادثات العسكرية الليبية يف القاهرة
هل تنهي مخاوف عودة احلرب

ــة العســكرية  ــات اللجن ــاء، اجتاع ــة القاهرة،األربع انطلقــت يف العاصمــة املري

الليبية املشــركة »5+5«، الســتكال املشــاورات بشــأن توحيد املؤسســة العســكرية، 

وإخــالء ليبيــا مــن املرتزقــة والقــوات األجنبيــة، يف إطــار اتفــاق وقــف إطــالق النــار 

يف ليبيــا، املوقــع يف أكتوبــر/ ترشيــن األول 2020.
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وضمـــت االجتماعات التي اســـتضافتها القاهرة، إلى 
جانـــب أعضـــاء اللجنة العســـكرية الليبيـــة، رئيس أركان 
قـــوات اجليـــش الليبـــي الفريق عبـــد الـــرازق الناظوري، 

ونظيـــره يف املنطقـــة الغربية محمـــد احلداد.

وتناولـــت االجتماعات بنود اتفـــاق وقف إطالق النار، 
وتوحيد املؤسســـة العســـكرية، وحل املليشـــيات، وإخراج 
املرتزقـــة، وجتنب التصعيـــد واالنزالق إلى االشـــتباكات 

بن املليشـــيات.

واســـتمرت اجتماعات اللجنة لثالثة أيام يف القاهرة، 
بالتزامـــن مـــع اجتماعات جلنة املســـار الدســـتوري التي 
تضّم أعضاء مجلســـي النواب واألعلـــى للدولة، بحضور 
رئيســـة البعثـــة األممية ومستشـــارة األمـــن العام لأمم 

املتحدة حـــول ليبيا ســـتيفاني وليامز.

يف  مرتـــن  والناظـــوري  احلـــداد  التقـــى  أن  وســـبق 
مدينة ســـرت، لـ«بحث تشـــكيل جلـــان مشـــتركة لتوحيد 
املؤسســـة العســـكرية«، بحســـب بيانات ســـابقة لرئاســـة 
األركان التابعـــة حلكومـــة الوحدة الوطنية، التي أشـــارت 
إلـــى دعهمـــا مســـار جهـــود جلنـــة 5 + 5، لكـــن الوفـــد 
املمثـــل حلفتـــر يف جلنـــة 5+5 أعلن، يف إبريل/ نيســـان 
املاضـــي، تعليـــق أعماله، وطالـــب بإيقاف إنتـــاج النفط، 
اعتراضـــاً علـــى عـــدم تســـليم الســـلطة حلكومـــة فتحي 

باشـــاغا، املكلفـــة مـــن مجلـــس النواب.

ويف نهايـــة مايـــو/ أيار املاضـــي، اجتمعت جلنة 5+5 
بكامـــل أعضائهـــا يف إســـبانيا مـــع وليامـــز، وعـــدد مـــن 
ســـفراء الدول املعتمديـــن لدى ليبيا، ووزراء ومســـؤولن 
مـــن حكومـــة الوحدة الوطنية، يف ورشـــة عمل فنية حول 
طـــرق الدعـــم الفنـــي لبرنامج نزع الســـالح والتســـريح، 

تناولـــت االجتماعـــات بنـــود اتفـــاق وقف إطالق النـــار، وتوحيد املؤسســـة العســـكرية، وحل املليشـــيات، 
وإخـــراج املرتزقـــة، وجتنـــب التصعيد واالنـــزالق إلى االشـــتباكات بن املليشـــيات.
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وإعـــادة اإلدمـــاج الليبي التابـــع للبعثة األمميـــة، واتفقوا 
على ضـــرورة توحيد كافة اجلهود للحفـــاظ على الهدوء 

علـــى األرض، وعلـــى اتفاق وقف إطـــالق النار.

وأشـــارت وليامـــز حينها إلـــى أن نتائج هـــذه العملية 
»ســـتعزز املســـار األمنـــي علـــى املـــدى القصيـــر، بينمـــا 
ســـتعزز على املـــدى البعيد ســـيادة القانون وحتســـن من 

أوضـــاع حقوق اإلنســـان«، بحســـب تغريـــدة لها.

اختتمت اللجنة العســـكرية الليبية املشـــتركة »5+5« 
اجتماعاتهـــا يف العاصمـــة املصريـــة القاهـــرة،إذ اتفـــق 
املجتمعـــون علـــى توحيـــد املؤسســـة العســـكرية الليبيـــة 
لبنـــاء جيش قوي، بعيـــداً عن كل التجاذبات السياســـية، 

مـــن خـــالل تشـــكيل جلان مشـــتركة لهـــذا الغرض.

احلـــداد  محمـــد  ركـــن  أول  الفريـــق  أثنـــى  بـــدوره، 
يف كلمـــة لـــه خـــالل االجتماعـــات علـــى عمـــل اللجنـــة 
العســـكرية الليبيـــة املشـــتركة )5+5(، ملـــا قامـــت به من 
خطـــوات إيجابيـــة نحـــو حتقيـــق االســـتقرار املنشـــود، 

مؤكـــدا أن املؤسســـة العســـكرية تدعم تطلعات الشـــعب 
الليبـــي يف إنشـــاء دولـــة مدنيـــة عبـــر التداول الســـلمي 
للســـلطة، وأهميـــة عـــودة النازحـــن، واحتـــواء اجلميـــع 

الصدع. لـــرأب 

فيمـــا أكـــد الفريق عبد الـــرزاق الناظـــوري، يف كلمة 
لـــه خـــالل االجتماعات، على ضـــرورة توحيد املؤسســـة 
املجموعـــات  ودمـــج  املرتزقـــة،  وإخـــراج  العســـكرية، 
املســـلحة حسب رغبتهم يف مؤسســـات الدولة العسكرية 

واملدنية. واألمنيـــة 

وخرجـــت اللجنـــة بعدد مـــن التوصيـــات، أبرزها حل 
أزمـــة احلكومـــة الليبيـــة الراهنـــة من خـــالل مقترحات 
جديـــدة أو طرح اســـم جديـــد لتشـــكيل احلكومة وجتنب 

الصـــراع الدائر.

باإلضافـــة إلـــى فتـــح خط اتصـــال مـــع األطراف يف 
طرابلـــس لوقـــف التصعيد وأي حتشـــيد عســـكري.

اختتمـــت اللجنـــة العســـكرية الليبيـــة املشـــتركة »5+5« اجتماعاتهـــا يف العاصمة املصريـــة القاهرة،إذ 
اتفـــق املجتمعون على توحيد املؤسســـة العســـكرية الليبية لبنـــاء جيش قوي، بعيداً عـــن كل التجاذبات 

السياســـية، من خالل تشـــكيل جلان مشـــتركة لهـــذا الغرض.
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وخرجـــت اللجنـــة بعدد مـــن التوصيات، أبرزها حل أزمـــة احلكومة الليبية الراهنة مـــن خالل مقترحات 
جديدة أو طرح اســـم جديد لتشـــكيل احلكومة وجتنـــب الصراع الدائر 

كمـــا دعت اللجنة العســـكرية أيضـــا للعمل على وضع 
وثيقـــة شـــاملة توقـــع عليهـــا األطـــراف الليبيـــة لتفكيك 

امليليشـــيات ضمـــن إطار زمنـــي محدد.

وخـــروج القوات األجنبيـــة من األراضـــي الليبية قبل 
موعـــد االنتخابات وتســـليم مراكزها للجيـــش الليبي.

كذلـــك طالبـــت اللجنـــة بدعـــم دولـــي للجيـــش وحل 
أزمـــة املرتبات وتدريبـــه ملكافحة التنظيمـــات اإلرهابية.

وأوصـــت اللجنـــة العســـكرية بفتـــح كافـــة املنشـــآت 
النفطيـــة الليبيـــة فـــوراً دون أي شـــروط حتـــت رقابـــة 

دوليـــة ملراقبـــة ســـير العمـــل.

مـــن جانب آخر،فـــإن املخـــاوف الظاهـــرة تنصب يف 
عـــدم اســـتبعاد أن يتحول االنســـداد العـــام يف احلل إلى 
ارتيـــاح لعقد لقاءات ومشـــاورات يف القاهـــرة أو غيرها 
مـــن دول اجلوار تنتهي بال تقدم وتصبح عملية سياســـية 
جوفـــاء تتجـــاذب أطرافها قـــوى إقليمية وتشـــتبك معها 

دولية. أخرى 

ومـــن الصعوبـــة أن تتمكـــن االجتماعـــات اجلارية يف 
القاهـــرة بشـــتى ألوانهـــا واللقـــاءات املتوقعـــة قريباً بن 
قيـــادات سياســـية مـــن حتقيـــق اختـــراق يف األزمة، ألن 
الـــرؤى التـــي تتحكم فيهـــا محدودة وخاضعة حلســـابات 
ضيقـــة ألطـــراف يريـــد من يقفـــون خلفهم عـــدم مغادرة 
الســـاحة وتـــرك الفرصة ملن هـــم قادرون علـــى التوصل 

إلـــى تســـوية حقيقية.

واســـتبعدت بعـــض املصادر، أن تكون القـــوى الدولية 
الرئيســـية املعنية مســـتعدة لتســـهيل مهمـــة التفاهمات، 
ألنهـــا حتـــى اآلن تعترف بحكومـــة عبداحلميـــد الدبيبة 
التـــي تتحمـــل جـــزءاً كبيـــراً من مســـؤولية عـــدم إجراء 
تـــزال حتظـــى بدعمهـــا يف ممارســـة  االنتخابـــات، وال 
دورهـــا علـــى الرغم مـــن اتخـــاذ الدبيبة ورفاقـــه موقفاً 

ســـلبياً مـــن اجتماعـــات القاهرة.

بالتالـــي فإنـــه يف ظـــل عـــدم التوافـــق علـــى خريطة 
طريـــق واضحة املعالـــم و خاصة مّتفق عليهـــا من جميع 
األطـــراف و علـــى رأســـها تولـــي حكومة واحدة تســـيير 
شـــؤون البـــالد فإن الوضـــع األمني يبقى هّشـــا و مهّددا 
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باالنفجـــار خاصة يف ظـــل عمليـــات التجييش من طرف 
مختلـــف األطـــراف املتصارعة.

يف ســـياق مّتصل،يعتبـــر ملـــف املرتزقـــة األجانب من 
أكثـــر امللفـــات خطورة مـــن الناحية األمنيـــة يف ليبيا،إلى 
ذلـــك أشـــار موقع »فاليـــت رادار«، يف 5 ينايـــر املاضي، 
إلـــى أن طائـــرة شـــحن عســـكرية تركية قـــد مت رصدها 
قادمة مـــن قاعدة »مطرد« بأنقرة نحـــو مدينة مصراتة، 
وذلـــك بعـــد ســـاعات قليلة مـــن إعـــالن وزارة اخلارجية 
الفرنســـية مغـــادرة 300 مـــن املرتزقـــة األجانـــب مـــن 
شـــرق ليبيـــا، يف بـــادرة إيجابيـــة يتوقـــع أن يعقبها مزيد 
مـــن االنســـحاب حلن الوصـــول إلى مرحلة االنســـحاب 

الكامـــل واملرتزقـــة األجانب مـــن ليبيا.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبـــون أن  الفوضـــى السياســـية 
يف البـــالد وغيـــاب األمـــن وحظر التســـليح كلهـــا عوامل 

جعلـــت مـــن األرض الليبيـــة تربـــة خصبة لـــكل األعمال 
غيـــر املشـــروعة، مـــن متركـــز لإلرهابين وجتار البشـــر 

واملخدرات. واألســـلحة 

قصـــارى القول،من غير املســـتبعد أن تؤدي اإلطاحة 
بالدبيبـــة إلى إشـــعال حرب أخرى، وإنهـــاء وقف إطالق 
النـــار املســـتمر منـــذ أكتوبـــر 2020، فهنـــاك اللجنـــة 
العســـكرية الليبية، املعروفة باســـم جلنة 5 + 5، املكونة 
مـــن عـــدد متســـاٍو مـــن الضبـــاط العســـكرين الذيـــن 
ميثلـــون املنطقتن الشـــرقية والغربية مـــن البالد، جتتمع 
بانتظـــام للحفـــاظ علـــى وقـــف إطـــالق النـــار يف جميع 
أنحـــاء البـــالد، واللجنـــة مكلفـــة أيًضا بترتيبـــات خروج 
جميـــع املرتزقـــة األجانـــب من األراضـــي الليبيـــة وهذا 
هـــو النجـــاح احلقيقـــي الوحيـــد حتـــى اآلن يف الصـــراع 

الـــذي دام عقـــًدا مـــن الزمان.
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املريــة  بالعاصمــة  اختتمــت 

الليبيــة  املحادثــات  القاهــرة، 

بــن  الثالثــة  بجولتهــا  املشــركة 

مجلــي النــواب والدولــة لوضــع 

للبــالد. دســتوري  إطــار 

ــام  ــن الع ــارة األم ــت مستش وأعلن

ليبيــا،  بشــأن  املتحــدة  لألمــم 

ســتيفاين ويليامــز، يف بيــان صحفــي 

أن اللجنــة اتفقــت عــى عــدد كبــر 

مــن بنــود الدســتور الليبــي، وأن 

الخالفــات ظلــت قامئــة بــن الفرقــاء 

داعيــة  القاهــرة،  اجتاعــات  يف 

األطــراف إىل االجتــاع مجــدداً بعــد 

10 أيــام يف مــكان يحــدد الحقــا. 

وملزيــد مــن التفاصيــل والقــراءة 

الليبيــة  للمحادثــات  والتحليــل 

املشــركة أجــرت »بوابــة إفريقيــا 

اإلخباريــة« هــذا الحــوار مــع عضو 

مجلــس النــواب صالــح افحيمــه، 

ــوار:  ــص الح ــى ن وغ

افحيمه: هذه هي النقاط اخلالفية
 األكثر تعقيدا 

همسة يونس
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مباحثـــات  سلســـلة  تابعتـــم  كيـــف  بدايـــة.. 
بالقاهـــرة؟  الليبـــي  الدســـتوري  احلـــوار  جلنـــة 

الوضـــع كمـــا هـــو عليـــه، وال يوجـــد أي تقـــدم يذكر 
حتقـــق مـــن هـــذه املحادثات، كل مـــا أعلن عنـــه بوصفه 
تقدمـــات أحرزهـــا الفريقـــن هـــي مســـلمات متوافـــق 
عليهـــا قبـــل قدومهـــم للقاهرة، امـــا النقـــاط اخلالفية 
والتـــي متثـــل قنابـــل موقوتـــة يف هـــذا املســـار كترشـــح 
الســـلطة  ومقـــر  والعســـكرين  اجلنســـية  مزدوجـــي 
التشـــريعية القادمـــة، وهـــل هـــي مـــن غرفـــة واحـــدة 
أم مـــن غرفتـــن، ونظـــام احلكـــم وغيرهـــا الكثيـــر من 
النقـــاط، فهـــذه لـــم يتم حتـــى فتح بـــاب النقـــاش فيها 

بالشـــكل املطلـــوب. 

النقاط اخلالفية؟ أبرز  ما 

كما أســـلفت فالنقاط اخلالفيـــة كثيرة ومتدرجة من 
حيـــث صعوبـــة حلهـــا، لعل أكثرهـــا تعقيدا هو الســـماح 
مـــن عدمه ملزدوجي اجلنســـية والعســـكرين بالترشـــح، 
ثـــم مقر الســـلطة التشـــريعية وشـــكلها ومراحلها، أيضا 
نظـــام احلكـــم والصالحيـــات الدســـتورية ونقاط أخرى 

. ة كثير

-برأيـــك.. كيـــف ميكـــن حتقيق توافـــق على 
املواد اخلالفيـــة والوصول إلى مرحلـــة الصياغة 

كل مـــا أعلـــن عنـــه بوصفـــه تقدمـــات أحرزهـــا الفريقن هي مســـلمات 
متوافـــق عليهـــا قبـــل قدومهـــم للقاهرة.
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؟  ئية لنها ا

يف اعتقـــادي ان التوافق ســـوف يكون أبســـط بكثير 
إذا تخلـــت البعثـــة عـــن معتقدهـــا بأن األشـــخاص على 
رؤوس املؤسســـات هـــم أكثـــر فاعليـــة مـــن املؤسســـات 
نفســـها، وبالتالي فإنه ســـيمكنها التعامل مع املؤسسات 
التـــي أضعفتهـــا وراهنـــت على اســـتبدالها بأفـــراد من 

أجـــل الوصـــول إلى حل أســـرع.

آخـــر  الجتمـــاع  دعـــت  األمميـــة  -املبعوثـــة 
خـــالل األيـــام املقبلـــة.. هل مـــن األفضـــل عقد 

اجلولـــة التاليـــة يف داخـــل ليبيـــا أم اخلـــارج؟ 

هـــذه الدعـــوة تنم عن اســـتمرار التخبـــط خصوصاً 
وأن البعثـــة أعلنـــت منـــذ وقـــت قريـــب أن اجتماعـــات 
القاهـــرة ســـتكون هي األخيرة مـــن نوعها، بـــل ولوحت 
بحلـــول بديلـــة يف حـــال فشـــلها، لنجدهـــا اليـــوم تصر 
علـــى تضييـــع الوقـــت مـــن خـــالل اإلعـــالن عـــن جولة 

ورمبـــا جـــوالت جديـــدة أخرى.

-مـــن وجهـــة نظـــرك.. هـــل ســـيكون هنـــاك 
اعتمـــاد  حـــال  االنتخابـــات  ملوعـــد  حتديـــد 

الدســـتورية؟  القاعـــدة 

القاعـــدة  التوافـــق علـــى  لـــو مت  أنـــه فيمـــا  مؤكـــد 

 النقاط اخلالفية األكثر تعقيدا هو السماح من عدمه ملزدوجي 
اجلنسية والعسكرين بالترشح.

 النقاط اخلالفية األكثر تعقيدا هو السماح من عدمه ملزدوجي 
اجلنسية والعسكرين بالترشح.
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الدســـتورية فـــإن اخلطـــوة التـــي ســـتليها هـــي حتديـــد 
موعـــد لالنتخابـــات، وذلـــك طبعا بعد إجـــراء تعديالت 
علـــى قوانـــن االنتخابـــات مبـــا يجعلها ال تتعـــارض مع 

مـــواد القاعـــدة الدســـتورية.

-ما ضمانات إجناح االنتخابات؟

األهـــم إلجـــراء  الضامـــن  الوحيـــد وهـــو  الضامـــن 
االنتخابـــات هـــو اإلقبـــال الشـــعبي والوعـــي بضـــرورة 
كل  وجـــه  يف  والوقـــوف  املتآكلـــة  الشـــرعيات  جتديـــد 
مـــن صـــور ويصـــور لليبين بـــأن وجوده دون ســـواه هو 
الضامـــن ملصاحلهـــم وحليـــاة كرميـــة لهـــم وألبنائهـــم.

-أخيـــرا.. مـــا الســـيناريوهات املتوقعة خالل 

املقبلة؟ املرحلـــة 

أتوقـــع أنـــه لـــن تكـــون هنالـــك انتخابـــات يف املدى 

يجـــب  القادمـــة  اخلطـــوة  أن  اعتقـــادي  ويف  املنظـــور 

لتصبـــح  احلكومتـــن  توحيـــد  علـــى  العمـــل  تكـــون  أن 

البـــالد حتـــت ســـلطة حكومـــة واحـــدة تســـتطيع تنظيم 

عليهـــا. واإلشـــراف  االنتخابـــات 

الضامن األهم إلجراء االنتخابات هو اإلقبال الشعبي والوعي بضرورة 
جتديد الشرعيات املتآكلة.

اخلطوة القادمة يجب أن تكون العمل على توحيد احلكومتن لتصبح البالد 
حتت سلطة حكومة واحدة تستطيع تنظيم االنتخابات واإلشراف عليها.
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اجلراري: ميزانية باشاغا حتتاج إلى متويل

التجاريــة  الغرفــة  رئيــس  أكــد 

الليبيــة املريــة إبراهيــم الجــراري 

خــارج  رصف  عمليــات  أي  أن 

امليزانيــة املعتمــدة مــن مجلــس 

غــر  إجــراءات  تعتــر  النــواب 

قانونيــة وأضــاف يف مقابلــة مــع 

صحيفــة املرصــد أن العمــل دون 

مخالــف  أمــر  امليزانيــة  اعتــاد 

للقانــون ويجعــل العمــل عشــوايئ 

واضحــة  خطــة  وفــق  وليــس 

للتنفيــذ ويضعــف مــن إمكانيــة 

رقابتهــا.

إىل نص الحوار:

حوار: سوزان الغيطاني

امليزانيـــة العامـــة هي املعتمـــدة من مجلس النـــواب وبالتالي 
فـــإن أى صرف خـــارج إطارها غيـــر قانوني 
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مـــا أهميـــة اعتمـــاد ميزانية حكومة باشـــاغا 
مـــن مجلس النـــواب يف خطـــوة هي األولـــى منذ 

2014؟

امليزانيـــة العامـــة هـــي اخلطـــة املاليـــة للدولة خالل 
ســـنة، وبذلـــك تأتـــي أهميـــة اعتمادهـــا حيـــث يســـمح 
بالتنفيـــذ يف إطارهـــا فقـــط وبالتالـــي حتقيـــق أهداف 

ورقابتها  الدولـــة 

البعض يقـــول إن الكثير مـــن احلكومات كانت 
تعمـــل دون اعتمـــاد امليزانية ما يعنـــي أن عملية 
بالـــغ األهمية بشـــكل  ليـــس  إجـــراء  االعتمـــاد 

؟ عملي

العمـــل دون اعتمـــاد امليزانيـــة أمر مخالـــف للقانون 
علـــى كل حـــال، ويجعـــل العمـــل عشـــوائي وليـــس وفـــق 

خطـــة واضحـــة للتنفيـــذ ويضعـــف رقابتها.

 هل معنى ذلـــك أن ليبيا ســـتصرف ميزانيتني 
الوطنيـــة والثانيـــة  الوحـــدة  واحـــدة حلكومـــة 

الدبيبة؟ حلكومـــة 

امليزانيـــة العامـــة هـــي املعتمـــدة من مجلـــس النواب 
وبالتالـــي فـــإن أى صـــرف خـــارج إطارها غيـــر قانوني 

هـــل موقف محافـــظ مصـــرف ليبيـــا املركزي 
الصديـــق الكبير هو مـــا ســـيحدد إمكانية صرف 
امليزانيـــة مـــن عدمـــه باعتبـــاره جهـــة اإليـــداع 
الوحيـــدة املعتـــرف بها دوليا لعائـــدات النفط يف 

؟ د لبال ا

يكـــون  املفتـــرض أن  مـــن  املركـــزي  ليبًيـــا  مصـــرف 
مســـتقل متاما، وعلى ماســـبق فإن عليـــه تنفيذ القانون 

فقـــط املعتمـــد مـــن مجلـــس النواب .

مجلـــس النـــواب كان قـــرر التجميـــد املؤقـــت 

مصـــرف ليبًيا املركـــزي من املفترض أن يكون مســـتقل متاما، 
وعلـــى ماســـبق فـــإن عليه تنفيـــذ القانون فقـــط املعتمد من 

مجلـــس النواب .



اخلميس 9  يونيو   2022  العدد : 28217

لعائـــدات النفـــط يف حســـاب املؤسســـة الوطنية 
للنفـــط لـــدى البنـــك الليبـــي اخلارجـــي كيـــف 

ســـيؤثر هـــذا القـــرار علـــى صـــرف امليزانية؟

مجلـــس  قـــرار  املركـــزي  ليبيـــا  مصـــرف  نفـــذ  إذا 
ينفـــذ  إذا ســـوف  النفـــط،  النـــواب بتجميـــد عائـــدات 
امليزانيـــة العامة التـــي مت إقرارها مـــن مجلس النواب.

هـــل ميكـــن أن تعقد لنـــا مقارنة بـــني ميزانية 
باشـــاغا وميزانيـــة الدبيبـــة مـــن حيـــث حجـــم 

الصرف؟ وبنـــود  املصروفـــات 

ميكـــن عقـــد املقارنة من نواحي قانونيـــة واقتصادية 
فميزانيـــة باشـــاغا متـــت مراجعتهـــا واعتمادهـــا أمـــا 
علـــى  فتصـــرف  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  ميزانيـــة 
أســـاس ميزانيـــات ســـابقة، كمـــا أن ميزانيـــة باشـــاغا 
حتتـــاج إلى متويل رغـــم تأخرها يف االعتمـــاد والتنفيذ 
أمـــا ميزانيـــة حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فتمـــول وفقا 

جلـــدول أعمـــال مـــع مصـــرف ليبيـــا املركـــزي، لذلـــك 
أظهـــرت حجـــم مصروفـــات أكبـــر ألنهـــا غيـــر مقيدة.

هـــل يؤثـــر اعتمـــاد امليزانية علـــى محاوالت 
توحيـــد النظـــام املصـــريف الليبي؟

توحيـــد مصـــرف ليبيـــا املركـــزي هو إجراء مســـتقل 
واعتمـــاد امليزانيـــة العامة ســـوف يســـهم باإلســـراع يف 
بتنفيـــذ عمليـــة توحيـــد مصـــرف ليبيـــا املركـــزي حيث 

يكـــون الصـــرف وفقـــا لقانـــون امليزانيـــة فقط.

كيـــف ميكن تفادي عـــودة االنقســـام االداري 
البالد؟ يف 

االنقســـام يســـتمر يف حالة اســـتمرار املركزية وعدم 
حيـــث  البـــالد،  إدارة  يف  يســـهم  إداري  نظـــام  وجـــود 
أن اإلدارة املحليـــة لأقاليـــم واملحافظـــات هـــي احلـــل 

. ألمثل ا

باإلســـراع يف  يســـهم  ســـوف  العامـــة  امليزانيـــة  اعتمـــاد 
بتنفيـــذ عمليـــة توحيـــد مصـــرف ليبيـــا املركـــزي حيـــث 

يكـــون الصـــرف وفقـــا لقانـــون امليزانيـــة فقـــط.



29 اخلميس 9  يونيو   2022  العدد : 217

كــــركــــاتيــــر


