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تتجــه األنظــار اىل جينيف،التــي تســتضيف االجتــاع الحاســم بــن رئيــس املجلــس 

خالــد املــري، ورئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالــح، ملناقشــة النقــاط الخالفيــة 

ــة لضــان  العالقــة بعــد اجتاعــات القاهرة.،حيــث تزايــدت التحــركات يف محاول

نجــاح االجتــاع الــذي يــأيت يف وقــت مازالــت فيــه األجــواء متوتــرة بســبب 

ــن. ــة الحكومت ــات السياســية واســتمرار أزم الخالف

االفتتاحية

إجتماعات جينيف..آمال التوافق حلل االزمة الليبية



3 اخلميس 30  يونيو   2022  العدد : 220

وانطلقــت، الثالثــاء، يف جنيــف السويســرية، اجتماعــات 
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي عقيلة صالــح ورئيس املجلس 
األعلــى للدولــة خالــد املشــري،والوفدين املرافقــن لهمــا يف 
قصــر األمم املتحــدة بجنيــف بحضــور املستشــارة اخلاصــة 
ســتيفاني  ليبيــا  بشــأن  املتحــدة  لــأمم  العــام  لأمــن 
ــق  ــم التواف ــم يت ــي ل ــاط اخلــالف الت وليامز،للفصــل يف نق
عليهــا خــالل مباحثــات القاهــرة بــن جلنتــي مجلــس النواب 
والدولــة املكونــن للجنــة املســار الدســتوري املكلفــة بوضــع 

قاعــدة دســتورية جتــري علــى أساســها انتخابــات ليبيــة.

رئيســي  جلمــع  ســابقة  امميــة  محــاوالت  وتعثــرت 
الليبيــن علــى هامــش حــوار  والدولــة  النــواب  مجلســي 
القاهــرة يف اللحظــة األخيــرة، بســبب خالفــات حــول جدول 

أعمــال اجللســة احلواريــة، حيــث طلــب صالــح إدراج ملــف 
احلكومــة يف النقــاش وهــو مــا رفضــه املشــري، مــا تســبب 
ــر  ــه تقاري ــا أوردت ــق م ــة التفاوضية.وف ــاد اجلول ــدم انعق بع

ــا. ــة حينه اعالمي

إن  الرســمي،  موقعهــا  علــى  األمميــة  البعثــة  وقالــت 
ليبيــا ســتيفاني  العــام يف  »املستشــارة اخلاصــة لأمــن 
وليامــز، ستســير هــذه االجتماعــات، وإن قائــدي املجلســن 
اتفقــا علــى مناقشــة مســودة اإلطــار الدســتوري لالنتخابات 
مــع األخــذ بعــن االعتبــار نتائــج اللجنــة املشــتركة ملجلســي 
النــواب والدولــة، املنعقــدة مــن 12 إلى 20 يونيو )حزيران(  

.»2020

انطلقـــت، الثالثـــاء، يف جنيـــف السويســـرية، اجتماعـــات رئيـــس مجلـــس النـــواب 
الليبـــي عقيلـــة صالح ورئيـــس املجلـــس األعلى للدولـــة خالد املشـــري،للفصل يف 
نقـــاط اخلـــالف التـــي لم يتم التوافـــق عليها خـــالل مباحثات القاهـــرة بني جلنتي 

مجلـــس النـــواب والدولة.
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وفــدي  بــن  الدســتوري  املســار  اجتماعــات  وفشــلت 
البرملــان ومجلــس الدولــة يف العاصمــة املصريــة القاهــرة يف 
وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، بعــد خالفــات حــول شــروط 
الترشــح لرئاســة ليبيــا، وغيرهــا مــن النقاط.فيمــا أعلنــت 
وليامــز يف وقــت ســابق قبــول صالــح واملشــري دعوتهــا 

لالجتمــاع يف جنيــف.

وأكــدت وليامــز خــالل كلمتهــا يف افتتــاح االجتمــاع، أنــه 
»حــان الوقــت لبــذل جهــد أخيــر وقــرار شــجاع لضمــان 
ليبيــا«. أجــل  مــن  تاريخــي  توافقــي  حــل  إلــى  التوصــل 
وأوضحــت أن »هــذا األمــر هــو التدابيــر االنتقاليــة التــي 
تشــمل املواعيــد والطرائــق واملراحــل األساســية لضمــان 
مســاٍر واضــح إلجــراء االنتخابــات الوطنيــة يف أقــرب وقــت 
ممكــن، وذلــك مــن خــالل العمــل املشــترك واخلــروج بنتيجــة 

توافقيــة«.

مــن جهتــه، قــال عقيلــة صالــح،إن اللقــاء  يعتبــر »فرصــة 
للوصــول إلــى تقريــب وجهــات النظــر بــن أعضــاء اللجنــة 
ــه  ــون ل ــن أجــل دســتور يك ــة بالقاعــدة الدســتورية م املكلف
الكلمــة العليــا وعنــد أحكامــه تنــزل الســلطات كلهــا، يكفــل 
االجتماعيــة  العدالــة  وإقامــة  والدميقراطيــة  احلريــة 
ــة  ــة والوحــدة الوطني ــي للدول ــع املدن ــى الطاب واحلفــاظ عل
بــن الليبيــن وإرادة الشــعب الليبــي هــي مصــدر الســلطة«.

وأوضــح أن »مجلــس النــواب يســعى ملصاحلــة تســتهدف 
تغليــب العقــل ومحاصــرة األهواء وفرض الســلم االجتماعي 
تعمــق  ودائمــة  قويــة  مرتكــزات  علــى  وتبنــى  واحلــوار، 
روح احلــوار بــن كل املكونــات، فهــي شــرط مــن شــروط 
االســتقرار وأســاس التوافــق وإعــادة البنــاء، وحــل مشــكالت 

املهجريــن والنازحــن والفاريــن مــن الفوضــى.

قـــال عقيلـــة صالـــح،إن اللقاء  يعتبـــر »فرصة للوصـــول إلى تقريب 

وجهـــات النظر بـــني أعضاء اللجنة املكلفة بالقاعدة الدســـتورية من 

أجل دســـتور يكون له الكلمـــة العليا«.
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أمــا رئيــس مجلــس الدولــة فقــد دعــا »أعضــاء مجلســي 
النــواب والدولــة املشــاركن يف اجتماعــات جنيــف، إلــى 
ــر معاجلــة  ــق وحــل مــرض عب ــى تواف ضــرورة الوصــول إل
شــجاعة وتقــدمي تنــازالت مــن الطرفــن، للتوصــل إلــى 
ــا االنتخابات«.واكــد  ــى عليه ــة ودســتورية تبن أســس قانوني
أن أنظــار »الليبيــن والعالــم أجمــع متجهــة إلينــا، فــال مــكان 
ــة،  ــوم مـعـالـجـــة شـجـاعـ ــا اليـ للفشــل، وهـــذا يـتـطـلـــب منـ
وتـقـديـــم تنــازالت مــن الطرفــن، حتــى نلتقــي يف منتصــف 

الطريــق، وهــو مــا نأمــل دعمــه مــن اجلميــع«.

ــة مــن مجلســي  ــر مــن أســبوع، اختتمــت جلن ــل أكث وقب
النــواب والدولــة الليبيــن، مشــكلة وفــق مبــادرة أمميــة، 
ــرة يف القاهــرة عقــب جولتــن ســابقتن،  ــا األخي مباحثاته
لكنهــا لــم تفلــح يف التوافــق حــول بعــض بنــود القاعــدة 
الدســتورية.قال عضــو مجلــس الدولــة االستشــاري شــعبان 

بوســتة املرافــق لرئيــس املجلــس خالــد املشــري يف جنيــف، 
يف تصريــح ملنصــة »فواصــل«، أن األولويــة ســتكون ملناقشــة 
أيًضــا  البــاب ســيبقى مفتوًحــا  ولكــن  املــواد اخلالفيــة، 

ــة. ملناقشــة الســلطة التنفيذي

مــن جهته،بــن عضــو جلنــة املســار الدســتوري مبجلــس 
النــواب، الهــادي الصغيــر،أن »رئيــس مجلــس النــواب عقيلــة 
صالــح اتفــق مــع رئيــس مجلــس الدولــة خالــد املشــري 
ــة، وأن  ــح املشــاورات بخصــوص الســلطة التنفيذي ــى فت عل
األخيــر وافــق ولــم يعتــرض علــى فتــح النقــاش بخصــوص 
ملــف  وحســم  مناقشــة  »ســتجري  أنــه  احلكومة«.وأكــد 
املناصــب الســيادية بــن رئيســي املجلســن، وأن مجلــس 
الدولــة لــم يتحفــظ علــى حكومــة فتحــي باشــاغا، لكنــه 

ــاً فحســب«. ــراً وزاري ــد تغيي يري

 دعـــا رئيـــس مجلـــس الدولة »أعضاء مجلســـي النـــواب والدولة 
املشـــاركني يف اجتماعـــات جنيـــف، إلـــى ضـــرورة الوصـــول إلـــى 

توافـــق وحـــل مرض«،مؤكـــدا أنـــه »ال مكان للفشـــل«.
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حكومــة  عــن  يتنــازل  لــن  »البرملــان  أن  إلــى  وأشــار 
االســتقرار برئاســة باشــاغا، لكنــه ســيقبل بعــض التغييــرات 
الوزاريــة، وأن النقــاط اخلالفيــة العالقة تتلخص يف املرحلة 
بإصــدار  اخلاصــة  االنتخابــات  تســبق  التــي  االنتقاليــة 
»شــروط  أن  االنتخابات«.وأوضــح  ومفوضيــة  القوانــن 
الترشــح وترشــح العســكرين قــد جــرى حســمها متامــاً، ولن 

تطــرح يف لقــاء رئيســي املجلســن«.

فتحــي  املكلــف  الليبيــة  احلكومــة  رئيــس  وابــدى 
يف  أملــه  عــن  جنيف،معربــا  الجتماعــات  باشــاغا،دعمه 
توافــق ميهــد الطريــق حلــل أزمــة االنتخابات.أكــد باشــاغا، 
أنــه اتصــل برئيــس مجلــس النــواب، عقــب وصولــه إلــى 
أنــه  جنيف،مشــيرا يف سلســلة تغريــدات علــى »تويتــر«، 
أكــد علــى دعــم احلكومــة الليبيــة ودعمــه  الشــخصي التــام 
لهــذا اللقــاء ومتنياتــه الصادقــة لــه بالتوفيــق، وأن ينتــج عنــه 

اتفــاق وطنــي ليبــي ضمــن املســارين الدســتوري والتنفيــذي، 
وصــوالً إلــى إجــراء اإلنتخابات الرئاســية والبرملانية بنجاح، 
ــات  ــق تطلع ــة ويحق ــاء املراحــل االنتقالي ــن انته ومبــا يضم
الشــعب الليبي يف الدميقراطية والتداول الســلمي للســلطة 

واالســتقرار والتنميــة واإلزدهــار«.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية كبيرة منذ انهيار االنتخابات 
الرئاســية التــي كانــت مقــررة يف 24 كانــون األول/ديســمبر 
التــي  االنتخابــات  قوانــن  حــول  خالفــات  بعــد   2021
أصدرهــا البرملــان الليبــي مــا شــكل انتكاســة كبيــرة للمســار 
الــذي تدعمــه األمم املتحدة.وتفاقمــت االزمــة بعــد تشــكيل 
حكومــة جديــدة خلالفــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة 
عبداحلميــد الدبيبــة مــا جعــل ليبيــا تدخــل أزمــة سياســية 

جديــدة بعــد رفــض الدبيبــة تســليم احلكــم.

باشـــاغا،دعمه  فتحـــي  املكلـــف  الليبيـــة  احلكومـــة  رئيـــس  ابـــدى 
الجتماعـــات جنيف،معربـــا عـــن أملـــه يف توافـــق ميهـــد الطريق حلل 

االنتخابـــات. أزمـــة 
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شريف الزيتوني

النــدوة الصحفيــة التــي عقدتهــا وزارة الداخليــة التونســية يــوم 24 يونيــو، أعــادت 

الخــوف يف الشــارع مــن كابــوس اإلرهــاب والتهديــدات األمنيــة التــي اعتقــد 

ــرة  ــنوات األخ ــالل الس ــة خ ــات األمني ــد النجاح ــا، بع ــم تجاوزوه ــيون أنه التونس

وتحجيــم أغلــب الخاليــا التــي كانــت تنشــط يف أكــر مــن مــكان. فــا رصحــت بــه 

ــكاب  ــة بارت ــدة وجدي ــدات جدي ــود تهدي ــار إىل وج ــوزارة أش ــم ال ــة باس املتحدث

أعــال إرهابيــة تســتهدف بعــض األماكــن والشــخصيات مــن بينهــا الرئيــس قيــس 

ســعّيد نفســه.

التونسي...  الرئيس  مخططات اغتيال 
اختالفات الروايات وحقيقة حســـابات السياسة
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ــة  ــة التونســية، فضيل ــة باســم الداخلي ــت املتحدث وقال
اخلليفــي، يف النــدوة املذكــورة، إن هنــاك معلومــات مؤكدة 
ســعيد  قيــس  الرئيــس  حليــاة  خطيــرة  تهديــدات  عــن 
وســالمته، عبــر عناصــر داخليــة وخارجيــة ضالعــة يف 
املؤامــرات التــي تســتهدفه، مضيفــة أنــه »وفقــا ملعلومــات 
مؤكــدة وحتقيقــات جاريــة... رئيــس اجلمهورية ومؤسســة 

ــة«. ــدات جدّي الرئاســة مســتهدفان بتهدي

التــي شــاركت فيهــا  النــدوة  الــوزارة خــالل  ونبهــت 
الداخليــة،  وزارة  األول يف  الصــف  مــن  قيــادات  أيضــا 
ــة  ــاك محــاوالت لبــث البلبل ــة دقيقــة وهن ــى أن »املرحل إل
وتقويــض األمــن العــام، و هنــاك حتقيقــات جاريــة يف 

ــة«. ــس اجلمهوري املخططــات حتــاول املــس بســالمة رئي

الســنتن  يف  األقــل  علــى  الثالثــة  املــرة  وهــذه 
األخيرتــن التــي تتحــدث عــن مخططــات الغتيــال قيــس 
ســعّيد إحداهــا عبــر ظــرف داخــل القصــر، رغــم أن هــذه 
الروايــة كانــت محــل شــك بســبب خالفــات كانــت موجــودة 
داخــل القصــر إبــان تولــي ناديــة عكاشــة خطــة مديــرة 
ديــوان قبــل أن تســتقيل وتغــادر إلــى فرنســا متخوفــة مــن 

مالحقــات قضائيــة.

اعتقــال  عــن   التونســية،  الداخليــة  أعلنــت  كمــا 
أن أصــاب شــرطين  بعــد  واقعــة منفصلــة  مهاجــم يف 
مســاء اخلميــس، يف قلــب العاصمــة، وهــي واقعــة واكبــت 

خالصـــة مـــا ميكن الوصـــول إليه من خالل األنبـــاء عن اســـتهداف جديد للرئيس 
التونســـي قيس ســـعّيد، أن هناك عمـــال كبيرا ما زال ينتظر القـــوات األمنية، وأن 
حالـــة الطمأنينـــة ليســـت دائمـــة ومن الواجـــب األكيد احلـــذر مـــن أي تصرف قد 

تكـــون عواقبه وخيمـــة على تونس يف مجـــاالت عدة.
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النـــدوة الصحفيـــة التـــي عقدتهـــا وزارة الداخليـــة التونســـية يـــوم 24 يونيـــو، 
أعـــادت اخلوف يف الشـــارع من كابـــوس اإلرهاب والتهديدات األمنيـــة التي اعتقد 
التونســـيون أنهـــم جتاوزوهـــا، بعـــد النجاحـــات األمنيـــة خـــالل الســـنوات األخيرة 

وحتجيـــم أغلـــب اخلاليـــا التـــي كانت تنشـــط يف أكثر مـــن مكان.

جــزءا مــن تفاصيلهــا مباشــرة بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة. 
بــوزارة  االتصــال  قســم  مديــر  بوزغايــة  فاكــر  وقــال 
الداخليــة، إن الشــخص املعتقــل »لــه ســوابق ومتطــرف 
حــاول مهاجمــة أمنيــن عنــد نقطــة حساســة بالعاصمــة 

وتصــدوا لــه وألقــوا القبــض عليــه«.

وعلــى الرغــم مــن أن معارضــي الرئيــس يشــككون يف 
ــات مــا ورد يف  ــة التونســية، مطالبــن بإثب ــة الداخلي رواي
النــدوة الصحفيــة، إال أن احلديــث عــن عمل إرهابي وعن 
ــرة باعتبارهــا  ــه مســؤولية كبي ــس في ــاة الرئي ــد حلي تهدي
تؤثــر علــى األوضــاع داخليــا وخارجيــا، بعــد أشــهر طويلــة 
مــن الهــدوء وعــودة الســياحة وبعــض املشــاريع املرتبطــة 

ــش  ــرة تعي ــق يف فت ــى القل ــان عل ــة، يبعث بأطــراف خارجي
فيهــا البــالد علــى وقــع أزمــة سياســية ألقــت بظاللهــا يف 
ــى الســلطة القضائيــة التــي  األســابيع األخيــرة، حتــى عل
تخــوض إضرابــا بكافــة املحاكــم احتجاجــا علــى عــزل 
عــدد كبيــر مــن القضــاة مــن طــرف الرئيــس قيــس ســعّيد 
الــذي يتهمهــم بالفســاد والتراخــي يف ملفــات خطيــرة 
ــم والضغــط  ــه متهمــن الرئيــس بتقويضه وهــو مــا ينفون

عليهــم ألهــداف سياســية.

وبالنظــر إلــى التطــورات األخيــرة يف تونــس واألخبــار 
عــن تهديــد حيــاة الرئيــس، وتخوفــات البعــض مــن ارتفــاع 
درجــة االحتقــان يف الشــارع، بــن أنصــاره ومعارضيــه، 
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يبقــى هنــاك نــوع مــن االتفــاق علــى أن الرئيــس اليــوم 
مــازال يتصــرف بنفــس منطــق 25 يوليــو 2021، وهــي 
حالــة عاطفيــة طبيعيــة لــم يتــم اســتيعابها وفهــم ظروفهــا 
إلــى اليــوم. والرئيــس لــم يتقــّدم خطــوة واحــدة جتعــل 
أنصــاره يؤيدونــه، خاصــة عندمــا وعــد وأملــح إلــى أن 
احلســاب ســيكون عســيرا ضــد كل مــن تســول لــه نفســه 
بالـــ«الوطنيــة«  البعــض  متهمــا  البــالد،  بأمــن  اللعــب 

والتآمــر

اخلطــر  أو  األمنــي  اخلبــر  أن  تونــس  واخلطيــر يف 
اإلرهابــي أصبــح محــل شــك بــن الفرقــاء، بــن مــن يــرى 
ــه  ــة مــن احلساســية ويجــب التعامــل مع ــى غاي األمــر عل
بالكثيــر مــن اجلديــة واحلــذر، وبــن مــن يــراه األخبــار 

التــي تتحــدث عــن اســتهداف حيــاة الرئيــس »صناعــة« 
مــن دوائــره لتوجيــه الــرأي العــام عــن األزمــة احلقيقيــة 
التــي تعانيهــا البــالد علــى مســتويات مختلفــة، و«جــر« 
املواطنــن نحــو االســتفتاء مســاندة لســعّيد حتــى ولــو أن 
الغالبيــة الســاحقة لــم تطلــع علــى مشــروع الدســتور، وال 
تفهــم أصــال معنــى االســتفتاء واملــآل الــذي ســيصلون بــه 
عبــره، املهــم بالنســبة إليهــم أن يواصــل قيــس ســعّيد يف 
يوليــو 2021،  بدأهــا يف 25  التــي  اإلصــالح  عمليــة 
االنســداد  مــن  حالــة  مــع  قاطعــا  تاريخــا  باعتبارهــا 

السياســي والفوضــى وانعــدام الثقــة بــن اجلميــع.

وبعيــدا عــن لغــة التشــكيك فــإن احلــذر مــن أي عمــل 
إرهابــي ضــد الرئيــس أو ضــد أي شــخص آخــر واجــب، 

هـــذه املـــرة الثالثـــة علـــى األقـــل يف الســـنتني األخيرتني التـــي تتحدث عـــن مخططات 
الغتيـــال قيـــس ســـعّيد إحداهـــا عبر ظـــرف داخـــل القصر، رغـــم أن هـــذه الرواية كانت 
محل شـــك بســـبب خالفات كانت موجودة داخـــل القصر إبان تولي نادية عكاشـــة خطة 

مديـــرة ديـــوان قبل أن تســـتقيل وتغـــادر إلى فرنســـا متخوفة من مالحقـــات قضائية.
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ألن البــالد دخلــت مرحلــة هامــة مــن االســتقرار األمنــي 
وال يجــب مبجــّرد صراعــات سياســية أن يعــاد اللعــب 
بــه، ألن مشــاغل النــاس كثيــرة وحتتــاج منــاخ ثقــة وهــدوء 
مــن أجــل النظــر نحــو املســتقبل، بعــد أن عاشــت البــالد 
خــالل العشــرية املاضيــة علــى وقــع »حالــة كاريكاتوريــة«، 
كان مــن الضــروري انتهائهــا بــأي صيغــة كانــت وهــو مــا 
أقــدم عليــه قيــس ســعّيد رغــم مــا ســببه ذلــك مــن جــدال 
طــرف  وكل  اليــوم  إلــى  ينتــه  لــم  دســتوري  أو  قانونــي 
»يتنعــت« يف موقفــه دون أي أفــق قريــب للتفاهــم باعتبــار 
الرئيــس حاســم يف بعــض األطــراف وعلــى رأســها حركــة 
النهضــة التــي تالحقهــا االتهامــات مــن اجتاهــات مختلفــة 
تســببت يف إيقــاف عــدد مــن رموزهــا والتحقيــق معهــم يف 

العديــد مــن القضايــا، آخرهــم القيــادي الســابق حمــادي 
اجلبالــي الــذي أوقــف ليومــن للتحقيــق بتهــم تبييــض 

أمــوال عبــر جمعيــات »خيريــة«.

ــاء  خالصــة مــا ميكــن الوصــول إليــه مــن خــالل األنب
ــس ســعّيد،  ــس التونســي قي ــد للرئي عــن اســتهداف جدي
ــة،  ــرا مــا زال ينتظــر القــوات األمني ــاك عمــال كبي أن هن
وأن حالــة الطمأنينــة ليســت دائمــة ومــن الواجــب األكيــد 
احلــذر مــن أي تصــرف قــد تكــون عواقبــه وخيمــة علــى 
يصيــب  قــد  مكــروه  فــأي  عــدة.  مجــاالت  يف  تونــس 
الرئيــس يف هــذه املرحلــة يعنــي أن البــالد ســتكون أمــام 

ــن ســتؤدي. ــى أي ــة ال ُيعــرف إل ــة صعب مرحل

املتحدثـــة باســـم الداخليـــة التونســـية، فضيلـــة اخلليفـــي: هنـــاك 
معلومـــات مؤكـــدة عـــن تهديـــدات خطيـــرة حليـــاة الرئيـــس قيس 
ســـعيد وســـالمته، عبـــر عناصـــر داخليـــة وخارجيـــة ضالعـــة يف 

املؤامـــرات التـــي تســـتهدفه.
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عبدالباسط غبارة

مأساة مليلية..
املغرب يواجه أزمة املهاجرين

يف الســاعات األوىل مــن يــوم الجمعــة املــايض، أقــدم حــوايل 2000 

ــراء،  ــوب الصح ــا جن ــن دول أفريقي ــن م ــي منحدري ــر نظام ــر غ مهاج

ــدودي  ــياج الح ــام الس ــة اقتح ــى محاول ــم، ع ــي ومنظ ــكل جاع بش

نحــو مدينــة مليليــة الواقعــة تحــت الســلطة اإلســبانية٠وأدى ذلــك اىل 

وقــوع صدامــات عنيفــة بــن قــوى األمــن املغربيــة واملهاجريــن لتكــون 

ــة. ــية للغاي ــفة وقاس ــة مؤس الحصيل
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مهاجريــن  محاولــة  مســبوق«  »غيــر  عنــف  رافــق 
ــة اإلســباني مــن املغــرب، يف  ــب مليلي اقتحــام ســياج جي
مأســاة خلفــت مصــرع 23 منهــم علــى األقــل، وفــق مــا 
ذكــره موقــع القنــاة األولــى املغربيــة )حكومــي(، نقــال 
ــد  ــم الناظور.فيمــا ُنقــل العدي ــة بإقلي عــن مصــادر محلي
إلــى  واملهاجريــن  األمــن  وقــوات  الشــرطة  أفــراد  مــن 

العــالج. لتلقــي  املستشــفيات 

اإلســبانية  اإلعــالم  وســائل  بثتهــا  صــور  وأظهــرت 
مهاجريــن مرهقــن ممدديــن علــى رصيــف يف مليليــة، 
ــت  ــا نقل ــاء ومالبســه ممزقة.فيم ــم ملطــخ بالدم وبعضه
مركــز  يف  الناجــن  أحــد  برس«،عــن  »فرانــس  وكالــة 

 )...( حــرب  مثــل  األمــر  »كان  قولــه  احتجــاز مبليليــة 
جئنــا حاملــن احلجــارة لنقاتــل القــوات املغربيــة لكنهــم 

ضربونــا«.

فيهــا  يحــاول  التــي  األولــى  املــرة  هــذه  ليســت   
املهاجــرون العبــور مــن مدينــة مليليــة التــي تعتبــر هــي 
ومدينــة ســبتة، اخلاضعتــان للحكومــة اإلســبانية علــى 
عبــور  نقطتــي  أشــهر  ألفريقيــا،  الشــمالي  الســاحل 
ــى أوروبا.لكــن  ــر الشــرعين إل ــة غي ــن األفارق للمهاجري
هــذه املحاولــة كانــت »أول مــرة نــرى فيهــا أن املهاجريــن 
كانــوا عنيفــن يف مواجهتهــم مــع قــوات األمــن«، كمــا 
نقلــت تقاريــر اعالميــة عــن الناشــط عمــر ناجــي الــذي 

رافـــق عنـــف »غيـــر مســـبوق« محاولة مهاجريـــن اقتحام ســـياج جيب 	 
مليلية اإلســـباني من املغرب، يف مأســـاة خلفت مصرع 23 منهم على 

األقـــل، وفق ما ذكـــره موقع القناة األولـــى املغربية.
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ــة حلقــوق  ــة املغربي ــف الهجــرة يف فــرع اجلمعي ــع مل يتاب
اإلنســان بالناظــور منــذ ســنوات.

كمــا ان هــذا االقتحــام هــو األول مــن نوعــه منــذ 
عــودة العالقــات بــن الربــاط ومدريــد إلــى طبيعتهــا يف 
منتصــف آذار/مــارس، إثــر خــالف دبلوماســي اســتمر 
إليهــا  توصــل  التــي  املصاحلــة  الســنة.وتزامنت  قرابــة 
مكافحــة  يف  تعاونهمــا  واســتئناف  مؤخــرا  البلــدان 
أعــداد  يف  انخفــاض  مــع  النظاميــة،  غيــر  الهجــرة 
ــى إســبانيا، بحســب وزارة  ــون إل ــن يصل ــن الذي املهاجري

اإلســبانية. الداخليــة 

بيــدرو  اإلســباني  الــوزراء  رئيــس  وحّمــل 
سانشــيز،«مافيات متــارس االجتــار بالبشــر« مســؤولية 
اإلســبانية  األنبــاء  وكالــة  االخيرة،ونقلــت  احلادثــة 
ــي  ــدرك امللكــي املغرب ــه أن »ال »إيفي«،عــن سانشــيز قول
عمــل بالتنســيق مــع قــوات األمــن اإلســبانية لصــد هــذا 
الهجــوم العنيــف الــذي شــهدناه اجلمعــة، وإذا كان ثمــة 
مســؤول عــن كل مــا حــدث علــى احلــدود، فهــو املافيــات 

تعبيــره. حــد  علــى  بالبشــر«.  تتاجــر  التــي 

وبــدوره، حّمــل حــزب »التجمــع الوطنــي لأحــرار« 
االجتــار  احلكومي،شــبكات  االئتــالف  قائــد  املغربــي 

تعتبـــر مدينتـــا مليلية وســـبتة، اخلاضعتـــان للحكومة اإلســـبانية 	 
على الســـاحل الشمالي ألفريقيا، أشـــهر نقطتي عبور للمهاجرين 

األفارقة غير الشـــرعيني إلـــى أوروبا
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يف البشــر مســؤولية مــا وقــع يف مليليــة املحتلة.وعّبــر 
للحــزب  السياســي  املكتــب  عضــو  بايتــاس،  مصطفــى 
لقــاء  يف  املغربيــة،  احلكومــة  باســم  الرســمي  الناطــق 
حزبــي عــن إدانــة حزبــه لأفعــال واملنــاورات التــي تقــوم 

بهــا شــبكات التهريــب واالجتــار يف البشــر.

وأكــد بايتــاس أن هــذه الشــبكات تبيــع الوهــم لبعــض 
ــرات  ــم يف مؤام ــوب الصحــراء، ويدفعونه ــاء دول جن أبن
الناظــور  بــن  مــا  وقــع  مــا  مثــل  مآســيهم،  ويســتغلون 
ومليلية.واضــاف ان »هــذا امللــف الهــدف منــه اليــوم هــو 
التشــويش علــى صــورة املغــرب كبلــد متفــرد يف معاجلــة 

ــة إنســانية يف  ــد ينهــج مقارب ــا الهجــرة عمومــا، بل قضاي
تعاطيــه مــع ملــف الهجــرة«، علــى حــد تعبيــره.

ويف الســياق ذاته،عبــر حــزب »األصالــة واملعاصــرة« 
البالــغ  أســفه  عــن  احلكومــي  االئتــالف  يف  املشــارك 
علــى مــا آلــت إليــه هــذه األحــداث، كمــا أثنــى كثيــرا 
تدخــل  بهــا  مت  التــي  واالحترافيــة  املســؤولية  علــى 
القــوات العموميــة املغربيــة، والــذي مت يف إطــار احتــرام 
واملواثيــق احلقوقيــة، واالتفاقيــات  القوانــن  لــكل  تــام 
اإلنســانية  للظــروف  كامــل  اســتحضار  ويف  الدوليــة، 

الصعبــة التــي ميــر بهــا هــؤالء املهاجــرون.

رئيـــس الوزراء اإلســـباني بيدرو سانشـــيز: »الـــدرك امللكي املغربي 	 
عمـــل بالتنســـيق مع قـــوات األمـــن اإلســـبانية لصد هـــذا الهجوم 

العنيـــف الذي شـــهدناه اجلمعة«.
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اضطــرار  »يتفهــم  إنــه  لــه  بيــان  احلــزب يف  وقــال 
الســلطات العموميــة التخــاذ التدابيــر الالزمــة لوقــف 
علــى  امللقــاة  املســؤوليات  إطــار  يف  االقتحــام،  عمليــة 
أدانتــه  عــن  العام«.وعبــر  األمــن  حفــظ  يف  عاتقهــا 
»محــاوالت اســتغالل هــذه األحــداث املأســاوية للنيــل 
مــن ســمعة املغــرب ودوره الريــادي يف القــارة األفريقيــة 

البيــان. الهجرة«.وفــق  سياســة  مجــال  يف 

مدريــد  بــن  الدبلوماســية  العالقــات  عــودة  ومنــذ 
والربــاط ، تراجعــت أعــداد املهاجريــن الذيــن يحاولــون 
كبيــر. حــد  إلــى  احلدوديــة  النقــاط  مــن  التســلل 
ــة صــّد  ــة بشــكل واســع ملحاول وانتشــرت القــوات املغربي

ــت »بشــكل نشــط  ــى احلــدود وتعاون ــة الدخــول عل عملي
ومنســق مــع القــوى األمنيــة« اإلســبانية، حســبما أفــادت 

اإلســبانية. الشــرطة 

حزيــران  يونيــو/   26 األحــد  الشــرطة،  وأحبطــت 
يف  ســبتة  ســياج  القتحــام  جديــدة  محاولــة   ،2022
عمليــة أســفرت عــن توقيــف 59 مهاجــرا مــن بلــدان 
الشــرطة  أعلنــت  مــا  وفــق  الصحــراء  إفريقيــا جنــوب 
املغربية.وقــال بيــان للمديريــة العامــة لأمــن الوطنــي 
إن عناصــر الشــرطة بواليــة أمــن تطــوان بتنســيق مــع 
الوطنــي،  التــراب  ملراقبــة  العامــة  املديريــة  مصالــح 
لتنظيــم  إجهــاض مخطــط  مــن  األحــد، متكــن  صبــاح 

انتشـــرت القوات املغربية بشـــكل واســـع ملحاولة صّد 
عمليـــة الدخـــول علـــى احلـــدود وتعاونـــت »بشـــكل 
نشط ومنســـق مع القوى األمنية« اإلسبانية، حسبما 

اإلسبانية. الشـــرطة  أفادت 
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طريــق  عــن  الشــرعية  غيــر  للهجــرة  جماعيــة  عمليــة 
االقتحــام وتســلق الســياج الفاصــل بــن تطــوان وســبتة.

املنجــزة  األمنيــة  العمليــات  بــأن  البيــان  وأفــاد 
مرشــحا   59 توقيــف  عــن  أســفرت  احتــرازي  بشــكل 
ومنطقــة  تطــوان  مــن  بــكل  الشــرعية  غيــر  للهجــرة 
مــن  جميعهــم  ينحــدرون  الفنيــدق،  بضواحــي  بليونــش 
دول أفريقيــا جنــوب الصحراء.كمــا مت العثــور بحــوزة 
البعــض منهــم علــى معــدات حديديــة متــت صناعتهــا 
ــات االقتحــام والتســلق  خصيصــا الســتخدامها يف عملي

املشــروعة. غيــر  الهجــرة  عمليــات  إطــار  يف 

وقدمــت الســلطات القضائيــة املغربيــة، 65 مهاجــرا  
غالبيتهــم مــن الســودان » دارفــور«،  امــام النيابــة  بتهــم 
شــرعية  غيــر  بطريقــة  املغربيــة  لأراضــي  الدخــول 
املســلح  والتجمهــر  عموميــن  موظفــن  ضــد  والعنــف 
وتســهيل  لتنظيــم  لعصابــة  واالنضمــام  والعصيــان 
الهجــرة الســرية إلــى اخلــارج ، وذلــك بعــد محاولتهــم  

املحتلــة. مليليــة  ســياج  اقتحــام  العنيفــة 

وعلــى وقــع هــذه االحداث،طالبــت جمعيــة الوســيط 
مــن أجــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، بإقرارقانــون 
املتعلــق  والقانــون  األجانــب  وإقامــة  لدخــول  جديــد 
ــة  ــالءم مــع االلتزامــات الدولي بالهجــرة واللجــوء مبــا يت
الدولــي  امليثــاق  مخرجــات  ســيما  وال  للمغــرب، 
مبراكــش  عليــه  املصــادق  والنظاميــة  اآلمنــة  للهجــرة 
الالجئــن  بشــأن  نيويــورك  وإعــالن   ،2018 ســنة 
لتفــادي  اإلجــراءات  مــن  جملــة  واملهاجرين؛واتخــاذ 

االحــداث. هــذه  مثــل  تكــرار  

وحملــت اجلمعيــة ،مســؤولية مــا وقــع بشــمال املغــرب 
لشــبكات الهجــرة الســرية ، معبــرة عــن تضامنهــا مــع 
تكثيــف  علــى  العمــل  إلــى  اجلمعيــة  الضحايا.ودعــت 
واجلرحى،وإلــى  باملصابــن  الصحــي  للتكفــل  اجلهــود 
علــى  بالعمــل  والالجئــن،  املهاجريــن  حقــوق  صيانــة 
حتيــن وتفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء 
املقاربــة  وفــق  للمهاجريــن  اإلدمــاج  ســبل  كل  وتيســير 

املســتندة علــى حقــوق اإلنســان.

رئيـــس الـــوزراء اإلســـباني بيـــدرو سانشـــيز: »الدرك 
امللكـــي املغربـــي عمـــل بالتنســـيق مـــع قـــوات األمـــن 
اإلســـبانية لصد هـــذا الهجوم العنيف الذي شـــهدناه 

اجلمعة«.
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رامي التلغ

املجلس الرئاسي الليبي ..هل يقود ملف املصاحلة؟

أطلــق املجلــس الرئــايس الليبــي رؤيتــه االســراتيجية ملــروع املصالحــة الوطنيــة 

بعــد انتهــاء أعــال اللجــان املكلفــة بإعدادهــا، وســط تصاعــد لألزمــة يف أعقــاب 

ــازع  ــات، وتن ــراء انتخاب ــن إج ــن م ــة دون التمك ــق األممي ــة الطري ــاء خارط انته

ــالد. ــن للســلطة يف الب حكومت
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ويف 9 حزيـــران/ يونيـــو اجلـــاري، أعلـــن املجلـــس 
املصاحلـــة  مشـــروع  إطـــالق  قـــرب  الليبـــي  الرئاســـي 
الوطنيـــة الشـــاملة الذي يعـــد املهمة األولى له بحســـب 

تكليفـــه مـــن ملتقـــى احلـــوار السياســـي.

الرئاســـي  للمجلـــس  اإلعالمـــي  املكتـــب  وأوضـــح 
حينهـــا، أن هـــذه املرحلـــة تشـــمل »إعداد صيغـــة لدمج 
وتعديـــل قوانـــن العدالـــة االنتقاليـــة، للبدء يف توســـيع 
دائـــرة املشـــاركة النخبويـــة واملجتمعية، مـــن أجل إثراء 
هذا املشـــروع الوطنـــي، لتحقيق امللكية الليبية الواســـعة 
له للمســـاهمة يف تأســـيس دولة مســـتقرة ومجتمع ينعم 

باألمـــن والســـالم واملحبة«.

وأكـــد املكتب اإلعالمي أن املجلس الرئاســـي يســـعى 
إلجنـــاز مشـــروع قانـــون املصاحلـــة الوطنيـــة، من أجل 

إعـــادة االســـتقرار والســـلم االجتماعي إلـــى البالد.

وتناولـــت الرؤيـــة عدة محـــاور، من أبرزهـــا »جذور 
الصـــراع«، ومـــن حتتـــه عـــدة عناويـــن تتعلـــق بـ«الهوية 
والعدالـــة  والالمركزيـــة،  احلكـــم،  ونظـــام  الوطنيـــة، 

االنتقاليـــة«.

كمـــا تطـــرح 5 مبـــادئ حاكمـــة لتحقيـــق املصاحلـــة 
تتخلـــص يف »معاجلـــة جـــذور الصراع، وحتقيق ســـيادة 
القانـــون، واملســـاواة يف احلقوق والواجبـــات واملواطنة، 
وإعطـــاء األولويـــة للصالح العـــام، ودمج كافة مشـــاريع 

التصالـــح يف إطـــار واحد«.

جاء ذلـــك يف مؤمتـــر بالعاصمـــة طرابلس،اخلميس 
املاضـــي ، بحضـــور رئيـــس املجلـــس الرئاســـي محمـــد 
املنفـــي، ونائبه، موســـى الكونـــي، الذي ألقـــى كلمة أكد 

أكـــد املكتـــب اإلعالمي أن املجلس الرئاســـي يســـعى إلجناز مشـــروع قانـــون املصاحلة الوطنيـــة، من أجل 
إعادة االســـتقرار والســـلم االجتماعـــي إلى البالد.
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فيهـــا إن هـــذا املشـــروع نتـــاج شـــهور مـــن اجلهـــد، ثم 
عـــرض مقطـــع فيديـــو يلخـــص جهـــود املجلـــس خـــالل 
الشـــهور املاضيـــة إلطـــالق املشـــروع، واللقـــاءات التـــي 

عقـــدت يف أرجـــاء البـــالد كافـــة وخارجها.

مـــن  كبيـــر  عـــدد  أيضـــا  الفعاليـــة  يف  وتواجـــد 
الشـــخصيات السياســـية وســـفراء معتمدون لدى ليبيا، 
وممثلـــون عـــن املنظمات املحلية والدوليـــة، بينهم رئيس 
مفوضيـــة االحتـــاد اإلفريقـــي »موســـى فقـــي« وبعثتـــي 

األمم املتحـــدة واالحتـــاد األوروبـــي يف ليبيـــا.

ودعـــا رئيس مجلـــس النواب عقيلة صالـــح، املجلس 
الرئاســـي إلى عرض مشـــروع قانون املصاحلة الوطنية 

علـــى مجلس النـــواب يف أقرب وقت.

جـــاء ذلـــك يف كلمته خـــالل مؤمتـــر إطـــالق الرؤية 
االســـتراتيجية ملشـــروع املصاحلـــة الوطنيـــة، اخلميس.

وأضـــاف صالـــح: »نتطلع يف هذه املرحلـــة التاريخية 

املشـــاحنات  ونبـــذ  اخلالفـــات،  فـــوق  الســـمو  إلـــى 
والصراعـــات التـــي عطلـــت مســـيرة احلياة، وأفســـدت 
املواقـــف والصفـــوف  العالقـــات وحالـــت دون توحيـــد 

وضيعـــت القـــدرات«.

وطنيـــة  مصاحلـــة  إجنـــاز  نحـــو  »نتطلـــع  وأكمـــل 
حقيقيـــة تضمن حتقيق األمن واألمـــان، وتطوي ماضي 
الصراعـــات لنمضـــي بخطوات ثابتة نحـــو دولة القانون 
واملؤسســـات.. ال إقصاء ألحد، وللـــكل حقوق وواجبات 

وفـــق دســـتور يرتضيـــه الليبيون«.

»إحـــالل  يف  ستســـهم  املصاحلـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
األلفـــة مـــكان الفرقـــة، واســـتئصال داء النـــزاع وحقـــن 
الدمـــاء، وإعـــادة النازحـــن واملهجرين إلـــى قراهم بن 
أهليهـــم وذويهـــم، وطـــوي ماضـــي الثـــارات واالقتتال«، 
بنـــاء الوطـــن،  مردًفـــا: »املصاحلـــة ركـــن أساســـي يف 
وضمـــان اســـتقراره ونهضتـــه، ولنا العبـــر والدروس يف 
شـــعوب شـــقت طريقها عبر املصاحلـــة الوطنية، وطوت 

وتناولـــت الرؤيـــة عـــدة محاور، مـــن أبرزها »جـــذور الصراع«، ومـــن حتته عدة 
عناويـــن تتعلـــق بـ«الهويـــة الوطنية، ونظـــام احلكـــم، والالمركزيـــة، والعدالة 

االنتقالية«.
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تثيـــر مبـــادرة املجلس الرئاســـي الليبي حـــول املصاحلة الوطنية شـــكوكًا حول فحواهـــا وتوقيت طرحها، 
وتســـاؤالت حـــول مدى القـــدرة على تطبيقها علـــى أرض الواقع يف ظل اخلالفـــات والتنافر بني مكونات 

الليبي. املشهد 

واالســـتبداد«. الظلم  صفحـــات 

النبيلـــة  الغايـــة  تلـــك  ندعـــم  أن  »يجـــب  واختتـــم: 
مبختلف الوســـائل، وعبر جبر الضرر واســـتعادة الوئام 
والســـالم وجتاوز العنف والعبث وترســـيخ معاني األخوة 
واملســـاواة وقيـــم التســـامح.. ليبيـــا ليســـت لالرتهان أو 
املســـاومة.. قـــدم أهلهـــا التضحيات ألجلهـــا وحري بنا 
التضحيـــة للمحافظـــة عليهـــا وحمايتهـــا والتنـــازل بـــن 

بعضنـــا من أجـــل ضمـــان ســـالمتها ونهضتها«.

مـــن جانبـــه، أثنـــى رئيـــس املجلـــس األعلـــى للدولة، 
خالـــد املشـــري،اخلميس، على جهود املجلس الرئاســـي 
يف ملـــف املصاحلـــة الوطنية، معتبـــًرا أن املصاحلة هي 

»الطريـــق األقصـــر« لبناء دولـــة العدل.

وقـــال املشـــري يف كلمة عبـــر الفيديو خـــالل مؤمتر 
املصاحلـــة  ملشـــروع  االســـتراتيجية  الرؤيـــة  إطـــالق 
الوطنيـــة، إن املصاحلـــة احلقيقيـــة تقـــوم علـــى ركائـــز 
أساســـية تبـــدأ بتقصـــي احلقائـــق ورد املظالـــم وإيفاء 

احلقـــوق وجبـــر الضـــرر وتنتهـــي بالعفـــو والصلـــح.

وشـــدد رئيـــس مجلس الدولة علـــى أهمية املصاحلة 
يف بنـــاء دولة مســـتقلة تنطلق إلى املســـتقبل، منبًها إلى 
جهـــود مجلس الدولـــة يف هذا اإلطار وعقـــده الندوات 
وتشـــكيله جلاًنـــا مهمتها مناقشـــة امللـــف ووضع خطط 

معه. للتعامل  واســـتراتيجيات 

يف ذات الصدد،دعـــا األمـــن العـــام جلامعـــة الدول 
العربيـــة أحمـــد أبـــو الغيط، اجلميـــع، لاللتفـــاف حول 
املصاحلـــة، مؤكـــداً »دعـــم اجلامعـــة لـــكل جهـــد ليبـــي 
إلمتـــام العمليـــة مبـــا ينعكـــس على املســـار السياســـي، 
وصـــوالً إلجـــراء انتخابـــات حتظـــى نتائجهـــا بقبول من 

. » جلميع ا

وأعربـــت البعثة األممية يف ليبيا عـــن دعمها ملبادرة 
املجلـــس الرئاســـي الليبـــي حـــول املصاحلـــة الشـــاملة 

بالبالد. والعادلـــة 
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وأكـــد األمن العام املســـاعد، القائـــم بأعمال رئيس 
بعثـــة األمم املتحدة للدعـــم يف ليبيا، رايزيدون زينينجا، 
دعمـــه إطـــالق املجلس الرئاســـي للرؤية االســـتراتيجية 
ملشـــروع املصاحلـــة الوطنية، مشـــيدا بجهود املجلس يف 

هذا املجـــال الهام.

وكرر زينينجـــا التزام البعثة بدعـــم عملية املصاحلة 
الوطنيـــة التي يقودهـــا الليبيون والتي ينبغي أن تشـــمل 
كافـــة مكونـــات املجتمـــع املختلفـــة بال اســـتثناء، مبا يف 

ذلك النســـاء والشباب.

وشـــدد علـــى أهميـــة ارتـــكاز املصاحلة علـــى مبادئ 
يكفـــل  ومبـــا  االنتقاليـــة،  والعدالـــة  اإلنســـان  حقـــوق 
ســـماع أصـــوات الضحايا، مؤكداً وقـــوف األمم املتحدة 
وشـــركائها، خاصة االحتـــاد األفريقي إلى جانـــب ليبيا 
يف جهودهـــا لتحقيـــق مصاحلـــة وطنيـــة حقيقيـــة مـــن 

أجـــل ســـالم دائـــم واســـتقرار ومنـــو شـــامل ومســـتقبل 
أفضـــل لـــكل الليبيـــن.

حـــول  الليبـــي  الرئاســـي  املجلـــس  مبـــادرة  وتثيـــر 
املصاحلـــة الوطنيـــة شـــكوًكا حـــول فحواهـــا وتوقيـــت 
طرحهـــا، وتســـاؤالت حول مـــدى القدرة علـــى تطبيقها 
علـــى أرض الواقـــع يف ظـــل اخلالفـــات والتنافـــر بـــن 

مكونـــات املشـــهد الليبـــي.

وعلقـــت النائبـــة يف مجلـــس النواب الليبـــي، فاطمة 
الصويعـــي، على هـــذه املبادرة بالقول إن »كل املشـــاريع 
التـــي طرحـــت من أجل املصاحلة منـــذ العام 2011 لو 
مت إنفـــاق أموالهـــا على جبـــر الضرر وإعـــادة املهجرين 

إلـــى مناطقهم لتمـــت املصاحلة بطريقـــة فعلية«.

تصريحـــات  يف  الصويعـــي  واســـتدركت 
الرئاســـي  املجلـــس  مشـــروع  »لكـــن  صحفية«بالقـــول: 
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انطلـــق منـــذ ســـنة للمصاحلـــة الوطنيـــة، وهـــو الكفيل 
الرســـمي بهـــا، ونتمنـــى أن تكون املصاحلـــة فعلًيا وعلى 
األرض، ألنـــه لم نشـــاهد أي رئيس للمجلس الرئاســـي 
ذهـــب إلحدى املـــدن ال تاورغـــاء وال مـــرزق، وترهونة، 
وغيرهـــا، وهـــي مناطـــق يجـــب أن تتـــم بهـــا املصاحلة 

فقـــد حصلـــت فيها حـــروب وتهجيـــر وقتل«.

أن  الرئاســـي  املجلـــس  »علـــى  أن  النائبـــة  وأكـــدت 
فاملصاحلـــة  يداويـــه،  لكـــي  اجلـــرح  علـــى  يـــده  يضـــع 
ليســـت بالـــورش والتجمعـــات والندوات، ويجـــب أن يتم 
اجللـــوس مـــع النـــاس الذيـــن يريـــدون املصاحلـــة ال يف 
القاعـــات واألماكن املغلقـــة، وأن تكون مصاحلـــة فعلية 
وليـــس اجتماعـــات، ونرجو أن يلتفت املجلس الرئاســـي 
لهـــذه النقطـــة، ويذهـــب للمناطق التي تريـــد املصاحلة 
مثـــل ترهونـــة التـــي حصلـــت فيهـــا مقابـــر جماعيـــة، 
واألمـــوال التـــي تصـــرف يف القاعات وغيرهـــا يجب أن 

تصرف على مصاحلـــة فعلية«وفق تعبيرها.

ويـــرى متابعون للشـــأن الليبي أن مبـــادرة املصاحلة 
تطـــرح حتّديـــات عديـــدة و هـــي رهينـــة عـــّدة شـــروط 
تضمـــن جناحهـــا علـــى أن ال تكون رقًمـــا إضافيا ضمن 
ماراتـــون املبـــادرات منـــذ ســـنة 2011،إذ أن مفهـــوم 
املصاحلـــة الوطنيـــة يتطلـــب إملامـــاً بالواقع السياســـي 
واألمنـــي واالجتماعـــي للبلـــد، ثـــم تليـــه مرحلـــة رصد 
اآلليـــات الكفيلـــة بضمـــان جنـــاح هـــذه املبـــادرة التـــي 
ســـتكون مبثابـــة اجلســـر الذي ســـتمر من خاللـــه ليبيا 
نحـــو انتخابـــات وطنية و هو عكس مـــا حدث يف الفترة 
املاضيـــة حيـــث مت التجهيـــز لالنتخابـــات يف محاولـــة 
للقفـــز على مشـــروع املصاحلـــة الوطنية، ما تســـبب يف 

إجهـــاض موعـــد االنتقـــال الدميقراطـــي يف كل مرة.

الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أخرى،علـــق  ناحيـــة  مـــن 
علـــى  حمـــزة،  أحمـــد  ليبيـــا،  يف  اإلنســـان  حلقـــوق 
إعـــالن املجلـــس الرئاســـي عـــن موعـــد إطـــالق الرؤية 
االســـتراتيجية ملشـــروع املصاحلـــة الوطنيـــة، بالقـــول، 
إنـــه »ليـــس مـــن املنطـــق بعـــد مضي ســـنة ونصـــف يتم 
اآلن اإلعـــالن عـــن رؤية مشـــروع املصاحلـــة الوطنية«.

وتابـــع يف تعليـــق علـــى حســـابه بـ«تويتر«  إنـــه »بعد 
العليـــا  املفوضيـــة  تأســـيس  عـــن  اإلعـــالن  مـــن  عـــام 
والتعاطـــي  التفاعـــل  تأخيـــر  الوطنيـــة،  للمصاحلـــة 
مـــع أولويـــات املرحلـــة مـــن جانـــب الرئاســـي ال ُيســـهم 
يف إجنـــاح املشـــروع املنشـــود، بـــل ُيفرغـــه مـــن محتواه 

قيمتـــه«. ويفقـــده 

املصاحلـــة  مشـــروع  أن  مراقبـــون  ذلك،يـــرى  إلـــى 
الوطنيـــة هـــو مبثابـــة اللبنـــة الرئيســـة التـــي ســـيعتمد 
عليهـــا حلـــل األزمـــة الليبيـــة، لذلـــك يحتاج لزامـــاً إلى 
عـــدة مســـارات يبقـــى أهمها مســـار العدالـــة االنتقالية 
التـــي يجـــب أن تتـــم وفـــق املعاييـــر الدوليـــة للمصاحلة 

التـــي مـــّرت بها شـــعوب أخـــرى علـــى غـــرار رواندا.

 يـــرى متابعون للشـــأن الليبي أن مبادرة املصاحلـــة تطرح حتّديات عديدة 
و هـــي رهينـــة عّدة شـــروط تضمن جناحها على أن ال تكـــون رقًما إضافيا 

ضمن ماراتون املبادرات منذ ســـنة 2011
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أكــد رئيــس مجلــس أعيــان ليبيــا للمصالحــة محمــد املبــر أن املصالحــة الوطنيــة 

يف ليبيــا يجــب أن يســبقها عفــو عــام يف القضايــا العامــه إذا كنــا نريــد إنقــاذ مــا 

تبقــى مــن ليبيــا وبــن املبــر يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد أن هــذا األمــر ليس 

مســتحيال لكــن ليــس بســيط وقــد قــام الكثــر مــن األكادمييــن املهتمــن مبوضــوع 

املصالحــة بوضــع الرؤيــة التــي أعلــن عنهــا املجلــس الرئــايس وهــي خطــة ممتــازه 

إذا وجــدت اإلرادة والقــدرة لتطبيقهــا .

إىل نص الحوار:

املبشر: العفو يف القضايا العامة يجب 
أن يسبق املصاحلة 

حوار: سوزان الغيطاني
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يف أي ســـياق قـــرأمت يف مجلـــس أعيـــان ليبيا 
للمصاحلـــة مبـــادرة الرئاســـي بشـــأن املصاحلة؟

نحـــن نرحـــب بأي مبـــادرة تدفـــع باجتـــاه املصاحلة 
والتوافـــق ونعتبـــر ذلـــك تقـــدم إيجابـــي حتـــى لـــو كان 

مجـــرد التصريـــح بذلـــك مـــن يف وســـائل اعالم.

إلـــى أي مـــدى يوجـــد تواصـــل بينكـــم وبـــن 
الرئاســـي يف هـــذا الشـــأن؟

املجلـــس الرئاســـي تواصل مع عدد مـــن األعيان يف 
أكثـــر مـــن مناســـبه واســـتمع إلـــى وجهة نظـــر اجلانب 

االجتماعـــي يف موضـــوع املصاحلة .

اخلطـــوات  مـــا  يرأيـــك  محـــددة..  نقـــاط  يف 
املصاحلـــة؟ مشـــروع  لنجـــاح  املطلوبـــة 

اعتقـــد أوال يجـــب أن تكـــون ليبيـــا كلهـــا حتت إدارة 
واحـــدة يف اجلهـــات التنفيذية، وثانيـــا التزام األطراف 
بالتهدئـــة، وثالثا يفتح احلوار على القضايا والشـــواغل 
التـــي وضعـــت منها الهويـــة والثروة واخلالفـــات البينيه 
وإدارة الدولـــة للوصـــول إلـــى توافقات واقعيـــة ممكنه، 

ثم تأتـــي باقي اخلطـــوات تباعا .

برأيك مـــع من يفتـــرض أن تكـــون املصاحلة؟ 
أو  السياســـي  أو  القبلـــي  املســـتوى  علـــى  ســـواء 

العســـكري؟

نرحب بأي مبادرة تدفع باجتاه املصاحلة
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املصاحلـــة أو التوافقـــات يجب أن يســـبقها عفو عام 
يف القضايـــا العامـــه إذا كنـــا نريـــد إنقاذ مـــا تبقى من 
ليبيا واألمر ليس مســـتحيال لكن ليس بســـيط وقد قام 
الكثيـــر مـــن األكادمييـــن املهتمـــن مبوضـــوع املصاحلة 
بوضـــع الرؤيـــة التـــي أعلن عنهـــا الرئاســـي وهي خطة 

ممتـــازه إذا وجدت اإلرادة والقـــدرة لتطبيقها .

مـــا الذي مييـــز هـــذا املشـــروع عن غيـــره من 
خـــال  إطاقهـــا  مت  التـــي  املصاحلـــة  مبـــادرات 

املاضيـــة؟ الســـنوات 

الـــذي مييز هـــذه املبادرة أنه اشـــترك فيهـــا العديد 
مـــن الباحثـــن من عـــدة جامعات اســـتمعوا لـــكل فئات 

املجتمـــع ومت اإلعـــداد لها بشـــكل جيد.

ســـتواجه  التـــي  العقبـــات  أبـــرز  مـــا  برأيـــك 
الواقـــع؟ أرض  علـــى  املشـــروع  تطبيـــق 

أبـــرز العقبات التدخـــل اخلارجي ومحاولة تشـــكيل 
تشـــتت  وأيضـــا  املتضاربـــه  مصاحلـــة  وفـــق  املشـــهدا 
البـــالد ووجـــود املجلـــس الرئاســـي بهـــذه الصالحيات 
وانتشـــار  واســـتمرار  ونفـــوذه  ســـلطاته  ومحدوديـــة 
الســـالح الغيـــر منضبـــط مـــن أهـــم العقبـــات للوصول 

. ومصاحلـــة حقيقيـــة  لتوافقـــات 

ما هي توصياتكم يف هذا الشأن؟

بـــدون تنظيـــم حـــوار حقيقـــي وواقعي بـــن أطراف 
الصـــراع السياســـي لن نصـــل للمصاحلة املنشـــوده وال 

النتخابـــات وال الســـتقرار .

لهذاعلينـــا جميعـــا حتمل مســـؤوليتنا جتـــاه ما تبقى 
مـــن الوطن واحتـــرام بعضنـــا واختالفنـــا واالبتعاد عن 

محاولـــه إقصـــاء اآلخر دون مبـــرر حقيقي.

التدخل اخلارجي يعد أبرز العقبات أمام املصاحلة	 
احلـــوار احلقيقـــي بـــني أطـــراف الصـــراع السياســـي أساســـي إلجنـــاز 	 

املصاحلـــة
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اجلراري: ميزانية باشاغا حتتاج إلى متويل

بليبيــا  اإلنســان  لحقــوق  العربيــة  للمنظمــة  العــام  األمــن   أكــد 

د.عبداملنعــم الحــر أن املصالحــة الوطنيــة بالطريقــة التــي أطلقهــا 

املجلــس الرئــايس هــي مسلســل ووســيلة للوصــول إىل ســلم غالبــا يكــون 

زائفــاً وأضــاف الحــر يف حــوار مــع صحيفــة املرصــد أنــه ميكــن الــروع 

يف املصالحــة عندمــا يٌحاســب املتورطــون يف االنتهــاكات، وعندمــا يتــم 

البحــث عــن الحقيقــة بشــفافية وبــدون خــوف، وعندمــا يبــدأ إصــالح 

املؤسســات، وعندمــا يتــم االعــراف بــرورة جــر الــرر واالنتقــال إىل 

حيــز التنفيــذ، وتصبــح املصالحــة ممكنــة إىل حــد كبــر مابــن مواطنــي 

ليبيــا، عندمــا يكــون هنــاك حديــث بصــدق وبالتفصيــل عــن كل 

ــاة . ــاكات والجن األنته

إىل نص الحوار:
حوار: سوزان الغيطاني
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يف أي ســـياق قرأت إطـــاق املجلس الرئاســـي 
الوطنية؟ املصاحلـــة  مشـــروع 

الوطنيـــة  املصاحلـــة  أن عمليـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى 
أصبحـــت شـــائعة علـــى نطـــاق واســـع إال أنـــه مـــازال 
هنـــاك بعض الغموض يشـــوبها، فمثـــال وبطبيعة احلال 
هـــل ميكـــن إجنـــاز املصاحلـــة دون عدالـــة جزائيـــة أو 
تعويضيـــة؟ هـــل ميكـــن اجنـــاز املصاحلـــة دون مواجهة 
املتورطـــن، ودون االهتمام بأحتياجـــات الضحايا؟، هل 
ميكـــن إجنـــاز املصاحلـــة الوطنية يف ليبيا بدون ســـيادة 

نون؟. لقا ا

ما رأيك يف املصاحلة بليبيا؟

والتضحيـــة،  االلتـــزام  علـــى  املصاحلـــة  تنطـــوي 
ويف أســـوأ أوجههـــا، التعـــدو أن تكـــون ذريعـــة النعـــدام 
الفعاليـــة الناجمة عن االنحياز لأقويـــاء ضد الضعفاء 

واملحرومـــن.

عندمـــا تدعـــوا املصاحلـــة إلـــى النســـيان أو التكتم 
فقـــط فإنهـــا تصبـــح زائفـــة، إذا لـــم تكـــن املصاحلـــة 
وبقبـــول  باملاضـــي  باالعتـــراف  مصحوبـــة  الوطنيـــة 
املســـؤولية، فإنهـــا تصبـــح منبـــوذة باعتبارهـــا تنميقـــاً 

ليـــس إال.

ومـــاذا بشـــأن املصاحلة التـــي أطلقهـــا املجلس 
؟ سي ئا لر ا

املصاحلـــة الوطنيـــة بالطريقة التـــي أطلقها املجلس 
الرئاســـي هـــي مسلســـل ووســـيلة للوصـــول إلـــى ســـلم 

غالبـــا يكـــون زائفاً .

برأيك كيف ميكن جبر خواطر الضحايا؟

تعـــرف املصاحلة حظـــوظ جناح أكبر ويكـــون فهمها 
أفضـــل عندمـــا ٌيـــدرك الضحايـــا بـــأن هنـــاك اهتمـــام 
جـــدار  وبـــأن  مســـموعة  وبـــأن صرختهـــم  بشـــكاواهم 

يحاســـب  عندمـــا  املصاحلـــة  يف  الشـــروع  ميكـــن 
االنتهـــاكات يف  املتورطـــون 
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الصمـــت تكســـر . 

برأيـــك متـــى ميكـــن الشـــروع يف املصاحلـــة يف 
؟ ليبيا

ٌيحاســـب  عندمـــا  املصاحلـــة  يف  الشـــروع  ميكـــن 
املتورطـــون يف االنتهـــاكات، وعندمـــا يتـــم البحـــث عـــن 
يبـــدأ  وعندمـــا  خـــوف،  وبـــدون  بشـــفافية  احلقيقـــة 
إصـــالح املؤسســـات، وعندما يتـــم االعتـــراف بضرورة 
جبـــر الضـــرر واالنتقـــال إلـــى حيـــز التنفيـــذ، وتصبـــح 
املصاحلـــة ممكنـــة إلى حد كبيـــر مابن مواطنـــي ليبيا، 
عندمـــا يكون هنـــاك حديث بصـــدق وبالتفصيل عن كل 

األنتهـــاكات واجلنـــاة .

لكـــي يحصل تقـــدم علـــى مســـار املصاحلة،البد من 
إعطـــاء أهمية بالغـــة ومركزية ليس فقـــط لأفراد، بل 

للمؤسســـات أيضـــاً ومـــن الضـــروري أن يكـــون إصالح 
املؤسســـات يف املرحلـــة االنتقاليـــة  يف صميـــم التحـــول 

الدميقراطـــي  .

مـــا اإلصـــاح املطلـــوب إلجنـــاز املصاحلـــة يف 
؟ ليبيا

مـــن بن املشـــاكل الرئيســـة التى حالـــت وحتوٌل دون 
انتقـــال ليبيـــا مـــن ماضيهـــا الرهيـــب إلـــى دميقراطية 
ٌمشـــرقة هنـــاك مؤسســـات لـــم يطـــرأ عليهـــا أي تغيير 
ٌيذكـــر، فبـــدون إصـــالح جـــذري للمؤسســـات لـــن ننعم 
والســـلم،  واالزدهـــار  النمـــو  لتحقيـــق  فعليـــة  بفرصـــة 
البـــد مـــن دعم جســـور التواصـــل وااللتـــزام ليس فقط 
بالعدالـــة اجلنائيـــة، بـــل أيضـــاً بالعدالـــة االقتصاديـــة 
ولتحقيـــق هـــذه الغاية من الضـــروري تغير املؤسســـات 

وتطهيرهـــا مـــن رموز الفســـاد.

بعض الغموض يشوب املصاحلة يف ليبيا	 
يجب االهتمام باملؤسسات وليس األفراد فقط	 
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