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يتواصــل مسلســل تــأزم األوضــاع يف ليبيــا وتعقيداتهــا، فاالنقســامات 

السياســية تــراوح مكانهــا وســط تعنــت متبــادل مــن األطــراف، أمــا 

االوضــاع امليدانيــة فالتوتــر يبقــى الغالــب عــى املشــهد يف ظــل االشــتباكات 

ــاوالت  ــل املح ــذا وذاك تتواص ــن ه ــات متبادلة.وب ــط اتهام ــة وس املتواصل

ــن  ــدا ع ــل تعقي ــذي ال يق ــر ال ــو األم ــد وه ــي جدي ــوث أمم ــن مبع لتعي

ــاع  ــى باج ــوث يح ــار مبع ــة اختي ــل صعوب ــا يف ظ ــة ذاته ــة الليبي األزم

ــة. ــة والدولي ــراف املحلي األط

االفتتاحية

مبعوث أممي جديد إلى ليبيا..مساعي وصعوبات
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الوزيــر  اســم  بــرز  املاضيــة  القليلــة  األيــام  خــال 
ابــرز  بتيالي،كأحــد  اهلل  عبــد  الســابق  الســنغالي 
يف  األمميــة  البعثــة  رئيــس  منصــب  لتولــي  املرشــحني 
ليبيــا، والــذي كان متوقعــا أن يعلــن األمــني العــام لــأمم 
املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عــن تعيينــه خــال جلســة 
مجلــس األمــن الدولي،التــي انعقــدت االثنــني املاضــي، 

دون جديــد. انتهــت  اجللســة  تلــك  أن  إال 

وبعــد انتهــاء تلــك اجللســة يف وقــت متأخــر بتوقيــت 
العــام  األمــني  أن  املتحــدة  األمم  أكــدت  نيويــورك، 
أنطونيــو غوتيريــش »ســيواصل قــدر اإلمــكان يف عمليــة 
املتحــدث  ليبيا«.وقــال  يف  لــه  جديــد  مبعــوث  اختيــار 
باســم األمــني العــام ســتيفان دوجاريــك،أن تعيــني رئيــس 
جديــد للبعثــة يف ليبيــا ليــس مســألة ليبيــة فقــط، بــل 

ــة يقــوم خالهــا مجلــس األمــن الدولــي مبنــح  هــي عملي
تفويــض اســتناداً إلــى تبــادل خطابــات بــني األمــني العــام 

ورئيــس املجلــس.

جنــد  أن  »نأمــل  قائــا:  األممــي  املتحــدث  وتابــع 
املعنيــة  األطــراف  جانــب  مــن  مقبــوالً  مرشــًحا 
لبعثتنــا  رئيــس جديــد  بترشــيح  فاإلجــراءات اخلاصــة 
تعيــني  عنــد  ذاتهــا  املرعيــة  اإلجــراءات  هــي  ليبيــا  يف 
أي رئيــس بعثــة أمميــة أخرى«.وأشــار إلــى أن »هنــاك 
بعــض التحديــات التــي تعــود إلــى االنقســامات املوجــودة 

اجلديــد«. املرشــح  اســم  بشــأن  والواضحــة 

اقــرار دوجاريــك بوجــود حتديــات وانقســامات حــول 
تعيــني املبعــوث االممــي اجلديــد يأتــي يف ظــل اعــان 
ــة  ــة برئاســة عبداحلميــد الدبيب حكومــة الوحــدة الوطني

قال املتحدث باســـم األمني العام ســـتيفان دوجاريك،أن تعيني رئيس 
جديـــد للبعثـــة يف ليبيـــا ليس مســـألة ليبيـــة فقط، بل هـــي عملية 
يقـــوم خاللهـــا مجلـــس األمـــن الدولـــي مبنح تفويـــض اســـتناداً إلى 

تبـــادل خطابـــات بني األمـــني العام ورئيـــس املجلس.
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بتيالــي  اهلل  عبــد  الســنغالي  ترشــيح  علــى  اعتراضهــا 
ملنصــب رئيــس بعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف البــاد.
وقــال منــدوب ليبيــا لــدى األمم املتحــدة طاهر الســني،يف 
تســجيل مصــور بثتــه قنــاة »ليبيــا األحــرار« »أن حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة ســجلت اعتراضهــا علــى بيتالــي ليــس 
يف شــخص املترشــح« مضيفــا »نحــن نطمــح ألن يكــون 
املبعــوث األممــي إلــى ليبيــا مــن إفريقيــا لكــن الشــخص 

يجــب أن يكــون مؤهــا أكثــر«.

وشــدد الســني علــى أن هــذا هــو املبعــوث التاســع 
إلــى ليبيــا قائــا ســنكون انتقائيــني أكثــر لذلــك نأمــل 
أن تكــون هنــاك مفاوضــات إضافيــة مــع اجلانــب الليبــي 
يف هــذا الشأن.وأشــار الســني إلــى وجــود صعوبــة يف 
تعيــني مبعــوث أممــي خــاص إلــى ليبيــا خــال الفتــرة 
املاضيــة وهــذا يعــود إلــى بعــض املشــاكل يف الوصــول 

ــن. ــس األم ــق داخــل مجل ــى تواف إل

 وبالرغــم مــن هــذا االعتــراض مــن حكومــة الوحــدة 
الوطنية،فــان مجلــس االمــن يتجــه نحــو تعيــني الوزيــر 
الســنغالي الســابق عبــد اهلل بتيالــي رئيًســا جديــًدا للبعثة 
األمميــة يف ليبيا،حيــث أفــادت مصــادر دبلوماســية يف 
األمم املتحــدة الثاثــاء بعــدم وجــود اعتــراض مــن أي 
مــن أعضــاء مجلــس األمــن الدولــي )15 دولــة( علــى 

ــي.  ــني بتيال تعي

وقالــت املصــادر بعــد أن طلبــت عــدم نشــر أســمائها 
إنــه توجــد »موافقــة ضمنيــة« مــن كل أعضــاء املجلــس 
اآلن  يتعلــق  األمــر  أن  بتيالي.وأضافــت  تعيــني  علــى 
لــأمم  العــام  األمــني  مكتــب  يصــدره  رســمي  بإعــان 
املتحــدة غوتيريش.وأوضحــت أن غوتيريــش لــم يتســلم 

أعلنـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة عبداحلميـــد الدبيبـــة 
اعتراضهـــا على ترشـــيح الســـنغالي عبـــد اهلل بتيالـــي ملنصب رئيس 

بعثـــة األمم املتحـــدة للدعـــم يف البالد.
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الســفير  األمــن  مجلــس  رئيــس  مــن  اعتــراض  أي 
ــر الســنغالي  ــى ترشــيح الوزي ــون تشــانغ عل ــي جي الصين
للمنصب.وفــق مــا اوردت صحيفــة »العــرب« اللندنيــة.

للبيئــة  وزيــراً  كان  باتيلــي  عبــداهلل  أن  إلــى  يشــار 
إلــى 1998،  عــام 1993  مــن  الســنغال  يف حكومــة 
ووزيــراً للطاقــة مــن عــام 2000 حتــى 2001. كمــا 
عمــل دبلوماســياً لــدى األمم املتحــدة، وشــغل منــذ عــام 
2014 منصــب املمثــل اخلــاص لأمــني العــام لــأمم 

املتحــدة يف وســط إفريقيــا.

ويف الســادس مــن ديســمبر 2021 عــنّي غوتيريــش 
األمميــة يف  البعثــة  رئيــس  بأعمــال  الســابقة  القائمــة 
مستشــارة  ويليامــز  ســتيفاني  طرابلــس  العاصمــة 
خاصــة لــه بشــأن ليبيا،عقــب اســتقالة املبعــوث األممــي 

الســلوفاكي يــان كوبيش.وتعرضــت ويليامــز النتقــادات 
ودفــع  االنقســام  مواجهــة  يف  فشــلها  بســبب  واســعة 
اخلصــوم السياســيني للتوافــق علــى قاعــدة دســتورية 

االقتــراع. تنظــم 

يوليو/متــوز  نهايــة  مهامهــا،  ويليامــز  وغــادرت 
السياســية يف  العمليــة  يلــف  املاضــي، وســط غمــوض 
البــاد، واعترضــت روســيا والصــني مــرارًا علــى تكليــف 
املستشــارة  األممية.لكــن  البعثــة  برئاســة  ويليامــز 
دون  ليبيــا  يف  السياســية  الطبقــة  انتقــدت  األمريكيــة 
إيســت  »ميــدل  موقــع  مــع  حــوار  وقالــت يف  اســتثناء. 
مونيتــور« البريطانــي، إن »قــادة ليبيــا يرحبــون بالتدخــل 
اخلارجــي، ويحبــون أن يســافروا، وأن يتــم اســتقبالهم 

األحمــر«. بالبســاط 

عّبـــرت ويليامـــز يف حوارهـــا عـــن اعتقادهـــا بإمـــكان إجـــراء االنتخابات 
يف ليبيـــا قبـــل نهايـــة العـــام اجلـــاري، وقالـــت إن االســـتحقاق ميكـــن أن 
يتـــم شـــرط أن يوفـــر مجلـــس النـــواب واملجلس األعلـــى للدولـــة اإلطار 

الالزم. القانونـــي 
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وأقــرت ويليامــز بــأن »الفشــل احلقيقــي هــو فشــل 
متهمــة  السياســية«،  النخبــة  ويخــص  بامتيــاز  ليبــي 
وأرجعــت  االنتخابــات«،  تريــد  »ال  بأنهــا  النخــب  هــذه 
»ستخســر  أنهــا  هــو  واحــد  رئيســي  ســبب  إلــى  ذلــك 
ــرت ويليامــز أن كل األجســام القائمــة  امتيازاتها«.واعتب
اآلن »فقــدت مصداقيتهــا وشــرعيتها ووجــب تغييرهــا 
األمــن  مجلــس  »يتمكــن  أن  يف  أملهــا  وأبــدت  فــورا«، 
يف اجتماعــه يف الرابــع والعشــرين مــن أغســطس مــن 

لليبيــا«. مبعــوث جديــد  تعيــني 

التدخــل  علــى  أيضــا  باللــوم  ويليامــز  وألقــت 
اخلارجــي يف ليبيــا، إال أنهــا أشــارت إلــى أن »النخبــة 
ــه البــاب ومازالــت  املتزعمــة للمشــهد هــي مــن فتحــت ل
ترحــب به«.وعّبــرت ويليامــز يف حوارهــا عــن اعتقادهــا 
بإمــكان إجــراء االنتخابــات يف ليبيــا قبــل نهايــة العــام 
اجلــاري، وقالــت إن االســتحقاق ميكــن أن يتــم شــرط أن 
ــة اإلطــار  ــى للدول ــس األعل ــواب واملجل ــس الن يوفــر مجل

القانونــي الــازم.

املبعـــوث االممـــي اجلديـــد ســـيواجه صعوبـــات كثيـــرة 
بســـبب تعقيـــدات املشـــهد الليبـــي حيـــث ســـيكون عليه 
مواجهـــة االنقســـام احلاد يف البالد مـــع وجود حكومتني 

 . فستني متنا
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الشــؤون  جلنــة  رئيــس  قــال  ويليامــز،  علــى  وردا 
اخلارجيــة مبجلــس النــواب الليبــي يوســف العقــوري يف 
بيــان إنهــا »عممــت أحكامهــا علــى الطبقــة السياســية يف 
ليبيــا، وأغفلــت مجهــودات البعــض الصادقــة للتوصــل 
إلــى تســوية تعيــد االســتقرار للبــاد«، وإن مــا صــدر 
الصعبــة  الظــروف  وتفهــم  للموضوعيــة  »يفتقــر  عنهــا 
وحمــات  الليبيــون،  السياســيون  فيهــا  يعمــل  التــي 

ضدهــم«. الكراهيــة 

ــة الســابقة بـ«عــدم  واتهــم العقــوري املســؤولة األممي
توضيــح  علــى  األمــن  ملجلــس  إحاطاتهــا  احلــرص« يف 
حقيقــة العمــل علــى ملفــات مهمــة الســتقرار البــاد مثــل 
ــى  ــد املؤسســات الســيادية، املصاحلــة والتحــول إل توحي
الامركزيــة، فضــا عــن »عــدم قربهــا« مــن اجلميــع، 
و«عــدم حرصهــا علــى احتــرام الدميقراطيــة الناشــئة 
دعــم  البعثــة ضعيفــا يف  موقــف  كان  حيــث  ليبيــا،  يف 
احلكومــة املكلفــة مــن مجلــس النــواب برئاســة فتحــي 

باشــاغا«.

االممــي  املبعــوث  أن  الــى  التطــورات  هــذه  وتشــير 
تعقيــدات  بســبب  كثيــرة  صعوبــات  ســيواجه  اجلديــد 
ــة االنقســام  ــه مواجه ــث ســيكون علي ــي حي املشــهد الليب
احلــاد يف البــاد مــع وجــود حكومتــني متنافســتني ودفــع 
اخلصــوم السياســيني إلــى العمــل علــى إعــادة تنشــيط 

ــة  ــد فشــل جــوالت اللجن املســار الدســتوري املتوقــف بع
ــة يف  ــواب والدول الدســتورية املشــتركة مــن مجلســي الن

التفاهــم حــول إطــار دســتوري لانتخابــات املؤجلــة.

األمميــون  املبعوثــون  2011،تعاقــب  العــام  ومنــذ 
مهامهــم  نتائج،وبــاءت  دون  وغادروهــا  ليبيــا  علــى 
والفوضــى  املعــاش  الواقــع  أثبتــه  مــا  وهــو  بالفشــل 
معالــم  كل  وغيــاب  لأمــن  الكلــى  واالنعــدام  العارمــة 
الدولــة يف ليبيــا، والــذي دفــع  ضريبتــه الشــعب الليبــي 
ــف املناطق،مــن مــوت و دمــار  ــكل شــرائحه وفــى مختل ب

ومتضاعــف. متواصــل  ونــزوح  وتهجيــر  وهجــرة 

ودأبــت األمم املتحدة،علــى اســتبدال مبعوثهــا إلــى 
ليبيــا كلمــا شــعرت بوصــول جهــوده حللحلــة األزمــة إلــى 
أو بســبب  اســتعصاء األزمــة،  طريــق مســدود، بســبب 
موقــف بعــض أطــراف الصــراع مــن شــخص املبعــوث.
ويــرى مراقبــون،أن حتقيــق املبعــوث األممــي جناحــات 
إحــداث  علــى  بقدرتــه  مرهــون  الليبيــة  األزمــة  يف 
تــوازن بــني جميــع أطيــاف الصــراع الليبــي والتصــدي 
للتدخــات اخلارجيــة التــي تضعــف آمــال التوافــق يف 

ليبيــا.
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شريف الزيتوني

هجوم الدبيبة على مجلسي النواب والدولة:
 تعقيدات املشهد السياسي ومخاوف الصدام املسلح

ال أحــد مــن املتابعــن للشــأن الليبــي فهــم الســبب الــذي جعــل الدبيبــة وحكومتــه ميــرران املشــادة التــي 

ــر حــول أوضــاع الجنــوب  ــم من ــة ابراهي ــر البيئ ــوم 45 أغســطس، مــع وزي ــوزراء ي وقعــت يف مجلــس ال

وحادثــة بنــت بيــة، ومل يتــم قطــع البــث إال بعــد أن وصــل كل يشء للمشــاهدين. خلــل اتصــايل كبــر وقــع 

فيــه الدبيبــة، أظهــر عــدم فهــم الرجــل لنواميــس الدولــة ودبلوماســية الــكالم الســيايس، لكنــه كشــف أيضــا 

حجــم الخالفــات داخــل حكومتــه وعــدم االنســجام بينهــا، بشــكل ينــذر بانفجارهــا يف أي لحظــة باعتبارهــا 

تعيــش ضغــط الرشعيــة داخليــا وخارجيــا وتحــاول البقــاء يف متوقعهــا دون أي تجــاوب مــع الدعــوات التــي 

تحــذر مــن طــول االنقســام الــذي يخّيــم مــن جديــد عــى البــالد.
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لكـــن املشـــادة مع وزيـــر بيئتـــه بينت للنـــاس أن هناك 
خافـــات بـــني الدبيبـــة ومحيطه، ومـــا وقع مـــع ابراهيم 
منيـــر ليـــس االســـتثناء. فالرجـــل الذي ال يعيـــش أفضل 
أيامـــه هـــذه الفتـــرة، ويواجـــه إشـــكاليات مع مؤسســـات 
حيويـــة أخـــرى يف البـــاد، آخرهـــا مـــع مجلســـي النواب 
والدولـــة اللذيـــن يعتبـــر الدبيبـــة أنهما مؤسســـتا إســـناد 
حلكومـــة فتحـــي باشـــاغا وأداتـــا ضغط عليـــه يف معركة 
الصاحيـــات التي يخوضهـــا من أجل البقـــاء يف موقعه.

يف آخـــر مســـتجدات اخلـــاف طالـــب عبـــد احلميد 
الدبيبـــة املجلســـني بالكـــف عما ســـماه »العبـــث« وإقرار 
القاعـــدة الدســـتورية املرتقبـــة إلجـــراء االنتخابات حلل 
األزمـــة السياســـية يف الباد، ألنه ال ميكـــن الذهاب إلى 
طريـــق آخـــر. وقـــال الدبيبـــة، يف كلمـــة لـــه يف احتفالية 
أقيمت مبدينة اخلمس يوم 13 أغســـطس، إن مجلســـي 

النـــواب والدولـــة يحـــاوالن التمديـــد لنفســـيهما وتكـــرار 
املراحـــل االنتقاليـــة، وهـــي اتهامـــات يحـــاول عبرهـــا رد 
االتهامات بالفشـــل التي تاحقه على مستويات مختلفة.

إلـــى  بالذهـــاب  الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وطالـــب 
االنتخابـــات ليختـــار الليبيـــون مـــن يقودهـــم، مؤكـــدا أن 
»حكومتـــه قدمـــت األموال الازمـــة للمفوضيـــة الوطنية 
العليـــا لانتخابـــات لكـــن املشـــكلة ال تـــزال قائمـــة وهي 
ممثلـــة يف عـــدم التوافق علـــى القاعدة الدســـتورية التي 
جتـــري على أساســـها االنتخابـــات بعد إصـــدار القوانني 

االنتخابيـــة«.

لكـــن تصريحات الدبيبة قوبلـــت بالرفض من مختلف 
األطراف يف مجلســـي النواب والدولـــة معتبرينها محاولة 
للهروب من مســـؤولية الفشـــل يف األزمة احلالية والفشل 

عـــادت املخاوف يف الشـــارع الليبي من تعمق األزمة السياســـية والعـــودة إلى ما قبل 
هدنـــة مايـــو 2020، أي إلـــى احلـــرب التي تبقى هاجســـا مخيفا ومنحـــى ال أحد 
يريـــد الذهاب نحوه بالنظر إلى األضرار البشـــرية والنفســـية واملادية التي تركتها 

على امتداد ســـنوات.
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الســـابق يف إجـــراء االنتخابات التشـــريعية والتنفيذية يف 
موعدهـــا املقرر نهايـــة العام املاضي.

ويف تعليـــق علـــى تلك االتهامـــات قال عضـــو املجلس 
األعلـــى للدولـــة أحمـــد لنقـــي يف تصريحات ملوقـــع »إرم 
نيـــوز«، إن هجوم الدبيبة على املجلســـني يعود إلى فشـــل 
مســـعاه يف إيجـــاد أغلبيـــة مســـاندة لـــه يف كليهمـــا، وردة 
فعـــل اندفاعية علـــى النواب الذين منحـــوا الثقة حلكومة 
باشـــاغا، باإلضافة إلـــى عدم رضاه علـــى غالبية أعضاء 
مجلـــس الدولـــة الذيـــن ال يجـــد منهـــم دعمـــا صريحـــا 

. مته حلكو

مـــن جانبـــه اعتبر عضو مجلـــس الدولة االستشـــاري 
عـــادل كرمـــوس أن ما قالـــه رئيس حكومـــة الوحدة »كام 
مســـتهلك وخـــاٍل من أي مضمون وال يجـــب أن يصدر عن 

حكومـــة تعهـــدت بإجـــراء االنتخابـــات قبل 24 ديســـمبر 
ولـــم تلتـــزم بذلك، واآلن تســـتعطف الشـــباب بإلقاء التهم 
على األجســـام التشـــريعية التي مهمتها إصـــدار القوانني 
فقـــط،« مضيفـــا يف تصريحـــات صحفيـــة أن »اجلميـــع 
يعلـــم أن ســـبب عـــدم إجـــراء االنتخابات الرئاســـية رغم 
وصولهـــا إلـــى مراحلهـــا النهائيـــة هو عدم قـــدرة حكومة 
الدبيبة علـــى حماية صناديق االقتراع نتيجة عدم بســـط 

ســـيطرتها وفرض األمـــن يف كل الباد«.

أمـــا عضـــو مجلـــس النواب عبـــد املنعم العـــريف، فقد 
حمل عبد احلميد الدبيبة مســـؤولية االنســـداد السياسي 
متهمـــا إيـــاه بإفســـاد االنتخابـــات، قائـــا يف تصريحات 
ملواقـــع محلية إن ”الدبيبة ميـــارس الكذب والتدليس وهو 
مـــن رفـــض قانـــون االنتخابـــات الـــذي ينص علـــى توقف 

شـــاغلي املناصب عـــن أعمالهم“ وفـــق تعبيره. 

اخلـــالف مـــع مجلـــس النواب قـــد يفهم، باعتبـــاره هو من منـــح الثقة حلكومة فتحي باشـــاغا، 
وهـــو من أنهى شـــرعية الدبيبـــة، معتبرا أن حكومته منتهية الصالحية حســـب االتفاق املوقع 
بجنيـــف وليـــس مـــن حقها التمديد لنفســـها، وهذا ما أكدتـــه عريضة موقعة مـــن قرابة 60 

نائبا تدعوه إلى تســـليم الســـلطة بشـــكل ســـلس، جتنيبا ألي توتر قد يحصل يف البالد.
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اخلـــاف مع مجلـــس النواب قـــد يفهـــم، باعتباره هو 
مـــن منـــح الثقـــة حلكومة فتحي باشـــاغا، وهـــو من أنهى 
شـــرعية الدبيبة، معتبـــرا أن حكومتـــه منتهية الصاحية 
حســـب االتفاق املوقـــع بجنيف وليس من حقهـــا التمديد 
لنفســـها، وهذا ما أكدتـــه عريضة موقعة مـــن قرابة 60 
نائبـــا تدعوه إلى تســـليم الســـلطة بشـــكل ســـلس، جتنيبا 

ألي توتـــر قد يحصـــل يف الباد.

لكـــن اخلـــاف مع مجلـــس الدولة هو عمليـــة قفز يف 
الهـــواء وبحـــث عـــن خصومـــة ال طائـــل منهـــا وتـــدل عن 
هـــوس أن اجلميع يترصده، وهـــذا غير صحيح يف جانب 
وصحيح يف جانب ثان. غير صحيح أن الدبيبة مستهدف 
يف شـــخصه ألنـــه يف كل احلـــاالت شـــخصية مرحلـــة ال 
تاريخ ســـابقا له، وال ُيعتقد أن يكون له مســـتقبل سياسي 
بالنظـــر إلـــى ضعف ســـيرته الشـــخصية إال يف متوقعات 

صغيـــرة ال تشـــفع للوصـــول إلـــى املوقـــع األول تقريبا يف 
ليبيـــا. وصحيـــح ألن الرجل احلالم مبجد سياســـي جوبه 
بطلـــب مع أعضاء يف مجلـــس الدولة يف القاهرة بضرورة 

تـــرك موقعه حلكومة شـــرعية بعد انتهـــاء واليته.

ووســـط هـــذه التطورات عـــادت املخاوف يف الشـــارع 
الليبـــي مـــن تعمق األزمة السياســـية والعـــودة إلى ما قبل 
هدنـــة مايـــو 2020، أي إلى احلرب التي تبقى هاجســـا 
مخيفـــا ومنحـــى ال أحـــد يريـــد الذهـــاب نحـــوه بالنظـــر 
إلـــى األضـــرار البشـــرية والنفســـية واملادية التـــي تركتها 
علـــى امتداد ســـنوات، والقوى الدوليـــة املتداخلة بدورها 
تعرف جيدا أن اجلميع ســـيكون متضـــررا من أي فوضى 
جديـــدة قـــد حتصـــل وتســـعى عبـــر حلفائها إلـــى إيجاد 
مخرج حقيقـــي يفضي إلى انتخابات ُتعطـــى فيها الكلمة 

للشـــعب مـــن أجل اختيـــار ممثليه بـــكل حرية.

املشـــادة مـــع وزيـــر بيئته بينـــت للناس أن هنـــاك خالفات بـــني الدبيبة ومحيطه، ومـــا وقع مـــع ابراهيم منير 
ليـــس االســـتثناء. فالرجل الـــذي ال يعيش أفضل أيامه هذه الفترة، ويواجه إشـــكاليات مع مؤسســـات حيوية 
أخـــرى يف البـــالد، آخرهـــا مع مجلســـي النواب والدولـــة اللذين يعتبر الدبيبة أنهما مؤسســـتا إســـناد حلكومة 

فتحـــي باشـــاغا وأداتـــا ضغط عليه يف معركـــة الصالحيات التـــي يخوضها من أجل البقـــاء يف موقعه.
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جناة فقيري

ــز،  ــتيفاين وليام ــا س ــة الســابقة بليبي ــارة األممي ــات املستش ــارت ترصيح أث

ــي  ــات الت ــذه الترصيح ــّددة به ــال املن ــت ردود األفع ــعا وتتال ــدال واس ج

المســت كل األطــراف واألجســام السياســية املكونــة للمشــهد الليبــي. فقــد 

»عّممــت« ســتيفاين وليامــز ترصيحاتهــا عــى الطبقــة السياســية التــي تحكم 

ــأزم  ــؤولية ت ــراف مس ــذه األط ــة ه ــد محمل ــم أح ــتثني منه ــا ومل تس ليبي

ــالد. ــا وعــدم إحــراز أي تقــدم يذكــر لحــل األزمــة بالب األوضــاع يف ليبي

 تصريحـــات ويليامز حول ليبيا:
التفاصيل وردود األفعال
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اعتبــرت ســتيفني وليامــز، يف تصريحاتهــا األخيــرة، أن 
معظــم القــادة الليبيــني يحبــون مغازلــة اجلهــات اخلارجيــة 
والســفر حــول العالــم وتلقــي معاملــة الســجادة احلمــراء، 
وفــق تعبيرهــا. وقالــت املستشــارة األمميــة الســابقة إلــى 
ليبيــا، يف ســياق متصــل أن بعــض األطــراف يف ليبيــا، 
ترفــض الّدفــع بالعمليــة االنتخابيــة ُقدمــا إلــى األمــام. وأن 

هــذه العمليــة حتتــاج إلــى »تنــازالت تاريخيــة«.

صاحيــة  انتهــاء  عــن  ذاتــه  الســياق  يف  وحتدثــت 
مجلســي النــواب والدولــة، انتهــت منــذ فتــرة طويلــة، حيــث 
قالــت يف تصريحاتهــا »لقــد شــغل املجلــس األعلــى للدولــة 
منصبــه ألكثــر مــن عشــر ســنوات، ومجلــس النــواب ألكثــر 
ــه، فــإن فتــرة صاحيتهمــا قــد  مــن ثمانــي ســنوات. وعلي

انتهــت منــذ فتــرة طويلــة«، مشــّددة علــى أن اليبــني يريدون 
انتخابــات وطنيــة لتجديــد الطبقــة السياســية وانتخــاب 

رئيــس للبــاد.

وأضافــت وليامــز أنــه علــى مجلســي النــواب والدولــة، 
ــة، بتحمــل مســؤوليتهما واالتفــاق  ــازالت تاريخي تقــدمي تن
دســتوري.  إطــار  يف  لانتخابــات  طريــق  خريطــة  علــى 
مذّكــرة بــأن مظاهــرات مطلــع يوليــو املاضــي، كانــت مبثابة 
دعــوة صريحــة إلجــراء انتخابــات، وعلــى املجلســني جتــاوز 
التاريخيــة  التســوية  التــي تتطلــب روح  العقبــة األخيــرة 

ــي. والدعــم القــوي مــن املجتمــع الدول

االنتخابــات  أن  اإلطــار،  هــذا  يف  وليامــز،  وأكــدت 

-  اعتبـــرت ســـتيفاني وليامـــز، يف تصريحاتها األخيرة، أن معظم القـــادة الليبيني يحبون 	 
مغازلـــة اجلهـــات اخلارجية والســـفر حـــول العالم وتلقـــي معاملة الســـجادة احلمراء، وفق 

تعبيرها.

- حتدثـــت ويليامـــز عـــن انتهـــاء صالحيـــة مجلســـي النـــواب والدولـــة قائلـــة إن فتـــرة 	 
صالحيتهمـــا قـــد انتهـــت منـــذ فتـــرة طويلـــة«.
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ممكنــة يف ليبيــا، وهــي املفتــاح حلــل الصــراع الدائــم علــى 
الســلطة التنفيذيــة، موّضحــة أنهــا قــررت أثنــاء عملهــا يف 
ليبيــا، اإلنصــات إلــى مــا يقــرب مــن ثاثــة مايــني ليبــي 
ســجلوا أســماءهم للتصويــت، بــدال عــن الطبقــة السياســية 

الضيقــة.

عــن  األمميــة  املســؤولة  حتدثــت  أخــرى  جهــة  مــن 
للنفــط و«محاولــة تسييســها« حيــث  املؤسســة الوطنيــة 
لتســييس املؤسســة  »البعــض يســعى  أن  وليامــز  ذكــرت 
الوطنية للنفط، ويجب إبعادها عن املناورات السياســية«، 
مؤّكــدة علــى ضــرورة أن تتمتــع املؤسســة الوطنيــة للنفــط، 
وأن  كاملــة،  باســتقالية  الســيادية،  املؤسســات  وجميــع 
يتــم إبعــاد جميــع املؤسســات عــن املنــاورات السياســية، 

لتوحيــد  بشــدة  حتتــاج  ليبيــا  أن  إلــى  أيضــا  وأشــارت 
املصــرف املركــزي، وينبغــي تنفيــذ توصيــات املراجعــة التــي 

تيســرها األمم املتحــدة للمصــرف.

أمــا بخصــوص اللجنــة العســكرية املشــتركة »5+5« 
فقــد قالــت ســتيفاني ويليامــز أنهــا  تقــدر بشــكل خــاص 
التــزام اللجنــة وحفاظهــا علــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
املبــرم يف أكتوبــر 2020، واملضــي قدمــا يف خطط توحيد 
املؤسســات العســكرية، وأوضحــت أيضــا أن جلنــة »5+5« 
القطــاع  امليليشــيات، وإصــاح  نــزع ســاح  تعمــل علــى 
األمنــي، وترتيــب رحيــل املرتزقــة والقــوات األجنبيــة التــي 

تنتهــك الســيادة الليبيــة، وفــق تصريحاتهــا.

 وليامـــز : علـــى مجلســـي النـــواب والدولـــة، تقـــدمي تنـــازالت تاريخيـــة،-  بتحمـــل 	 
مســـؤوليتهما واالتفـــاق علـــى خريطـــة طريـــق لالنتخابـــات يف إطـــار دســـتوري

قالـــت املســـؤولة األمميـــة وليامـــز أن »البعض يســـعى لتســـييس املؤسســـة الوطنية 	 
للنفـــط، ويجـــب إبعادها عن املنـــاورات السياســـية«،
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وأكــدت املستشــارة األمميــة الســابقة بليبيــا ســتيفاني 
السياســي  التغلــب علــى اجلمــود  »أننــا ميكننــا  وليامــز 
احلالــي، بإنشــاء إطــار دســتوري توافقــي يحــدد معالــم 
العقــد بــني املحكومــني ومــن يحكمهــم، والســير إلــى نهايــة 
الفتــرة االنتقاليــة مــن خــال االنتخابــات.« مشــّددة يف 
ارتكبــوا  مــن  ذاتــه علــى ضــرورة محاســبة كل  الســياق 
انتهــاكات جســيمة، لضمــان تعــايف البــاد واملضــي قدمــا، 
مؤكــدة أن مجلــس األمــن واصــل اجتماعــه ملناقشــة امللــف 
الليبــي، وال تــزال عمليــة برلــني ســارية، رغــم االنقســامات 

ــا. ــة عــن الصــراع يف أوكراني الناجم

وكــرّد علــى تصريحــات املســؤولة األمميــة، عّبــر رئيــس 
جلنــة الشــؤون اخلارجيــة مبجلــس النــواب الليبــي يوســف 

العقــوري عــن أســفه مــن تصريحــات ويليامــز التــي وجهــت 
نقــدا الذعــا للطبقــة السياســية يف ليبيــا دون اســتثناء. 
معتبــرا أنهــا تعميــم غيــر واقعــي وتغافــل عــن جناحــات 
عممــت  »ويليامــز  أن  الســياق  هــذا  قائــا يف  البعــض، 
وأغفلــت  ليبيــا،  يف  السياســية  الطبقــة  علــى  أحكامهــا 
ــد  ــى تســوية تعي مجهــودات البعــض الصادقــة للتوصــل إل
االســتقرار للبــاد«، وأن تصريحهــا »يفتقــر إلى املوضوعية 
وتفهــم الظــروف الصعبــة التــي يعمــل فيهــا السياســيون 

الليبيــون، وحمــات الكراهيــة ضدهــم«.

واعتبــر بعــض اخلبــراء واملحللــني أن رد العقــوري« كان 
مجــّرد تبريــرات وقصــف معاكــس خاّصــة حــني عــّرج علــى 
عمــل البعثــة األمميــة يف ليبيــا قائــا »كان يجــب علــى 

 - عّبـــر رئيـــس جلنـــة الشـــؤون اخلارجية مبجلـــس النـــواب الليبي يوســـف العقوري 	 
عـــن أســـفه مـــن تصريحات ويليامـــز التي وجهت نقـــدا الذعا للطبقة السياســـية يف 

ليبيا دون اســـتثناء
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ويليامــز احلديــث بصراحــة للشــعب الليبي عن عمل البعثة 
التــي ارتكبــت خطــأ كارثيــا ولــم تتابــع بجديــة االتهامــات 
برشــوة أعضــاء مــن جلنــة احلــوار الوطنــي، وهــو مــا أنتــج 
األكثــر  احلكومــة  تعتبــر  التــي  الدبيبــة  الســيد  حكومــة 
سياســتها  نتيجــة  القادمــة  األجيــال  وســتعاني  فســادا، 
ــز  ــم تتحــدث ويليام ــك ل ــر املســؤولة، كذل ــة غي االقتصادي
عــن أداء حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي كانــت لهــا فرصــة 
ــد املؤسســات  ــل توحي ــات مهمــة مث ــرة للنجــاح يف ملف كبي
احلكوميــة املنقســمة، واإلصــاح االقتصــادي، واملصاحلــة، 

ــة«. ــى الامركزي والتحــول إل

بــأن  اخلارجيــة  الشــؤون  رئيــس جلنــة  أوضــح  كمــا 
ويليامــز »لــم تكــن حريصــة يف إحاطاتهــا ملجلــس األمــن 

علــى توضيــح حقيقــة العمــل علــى ملفــات مهمــة الســتقرار 
البــاد، مثــل توحيــد املؤسســات الســيادية واملصاحلــة، 
والتحــول إلــى الامركزيــة، كمــا أنهــا لــم تكــن قريبــة مــن 
اجلميــع ولــم حتــرص علــى احتــرام الدميقراطيــة الناشــئة 
دعــم  يف  ضعيفــاً  البعثــة  موقــف  كان  حيــث  ليبيــا  يف 
احلكومــة الليبيــة برئاســة فتحــي باشــاغا والتــي جــاءت 
وفقــا آلليــات دميقراطيــة لتحقــق التوافــق الوطنــي ومتثــل 
ــة يف حكومــة واحــدة«. ــع األطــراف السياســية الليبي جمي

وليامــز  أن  تصريحــه  ختــام  يف  العقــوري  واعتبــر 
ــني  ــادة الليب ــودات الق ــرة لدعــم مجه أضاعــت فرصــا كبي
قائــا »يف الوقــت الــذي نقــدر فيــه مجهــودات املبعوثــة 
امللــف  وأبرزهــا  النجــاح  بعــض  حققــت  التــي  الســابقة 

-وزارة النفـــط الليبيـــة  اعتبرت تصريحات املستشـــارة األممية، والســـفير 	 
األمريكـــي لـــدى ليبيـــا، ريتشـــارد نورالنـــد، حـــول القطـــاع »تعديـــا علـــى 
ســـيادة البـــالد ومحاولـــة لفـــرض رؤية أجنبيـــة علـــى إدارة الدولـــة للقطاع«. 
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االقتصــادي ووقــف إطــاق النــار إبــان عملهــا مــع املبعــوث 
احلــوار  دعــم  إلــى  باإلضافــة  األســبق غســان ســامة، 
أيضــا  ويليامــز  أن  إال  الدســتوري،  املســار  بخصــوص 
ضيعــت فرصــاً كبيــرة لدعــم مجهــودات القــادة السياســيني 
يف ليبيــا إلنهــاء االنقســام، وجتاهلــت العديــد مــن اجلهــود 

الصادقــة إلعــادة الســام واالســتقرار للبــاد«.

بيانــا  الليبيــة  النفــط  وزارة  أصــدرت  جانبهــا  مــن 
ســتيفاني  األمميــة،  املستشــارة  تصريحــات  بخصــوص 
ريتشــارد  ليبيــا،  لــدى  األمريكــي  والســفير  وليامــز، 
ــا  ــا حــول القطــاع »تعدي ــرة أن تصريحاتهم ــد، معتب نورالن
علــى ســيادة البــاد ومحاولــة لفــرض رؤيــة أجنبيــة علــى 
ــة املؤسســة  ــى أن »تبعي ــة للقطــاع«. مشــيرة إل إدارة الدول
الوطنيــة للنفــط هــي لــوزارة النفــط والغــاز الليبيــة بحســب 
نــص قانــون إنشــائها، وال يصــح أن يتدخل مســؤول أجنبي، 
مــن أي دولــة أو منظمــة، يف شــأن تغييــر مســؤولي القطــاع 

ــر  ــوزارة أن »تغيي ــا«. وأوضحــت ال النفطــي والطاقــة بليبي
مجلــس إدارة املؤسســة الوطنيــة للنفــط، جــاء يف إطــار 
تصحيــح الوضــع القانونــي للمجلــس مــن أجــل رفــع اإلنتــاج 
وتطويــر القطــاع، مبــا يضمــن اإلســهام يف اجلهــود الدوليــة 

ــم«. ــة يف العال ــدادات الطاق ــى اســتقرار إم ــاظ عل للحف

أمــا مــن جهــة أخــرى فــإن آراء اخلبــراء واملحللــني 
تنقســم إلــى شــقني، منهــا الداعــم لتصريحــات وليامز التي 
»كشــفت حقيقــة الوضــع يف ليبيــا، وضع لــم يحرز أي تقدم 
ملحــوظ يف ظــل انقســامات جديــدة وتعقيــدات جديــدة«، 
وشــق آخــر ، يفّنــد تصريحــات املبعوثــة األمميــة ويؤّكــد 
علــى »وجــود اســتثناءات يف املشــهد الليبــي، ومحــاوالت 
حثيثــة لتصحيــح الوضــع بحضــور األمم املتحــدة يف هــذا 
املشــهد وأن تصريحــات وليامــز لــم حتكــم فقــط عــن فشــل 

األجســام السياســية بــل فشــل البعثــة األمميــة أيضــا.«

مجـــرّد 	  كان  العقـــوري«  رد  أن  واملحللـــني  اخلبـــراء  بعـــض  واعتبـــر 
تبريـــرات وقصـــف معاكـــس خاصّـــة حـــني عـــرّج على عمـــل البعثة 

األمميـــة يف ليبيـــا .
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إغالق احلقول النفطية..
أزمة تتكرر يف ليبيا

ــق  ــد غل ــط، بع ــن النف ــي م ــا اليوم ــف إنتاجه ــن نص ــر م ــا أك ــدت ليبي فق
حقــول نفطيــة ومينــاءي الريقــة والزويتينــة، مــن بينهــا حقــل الــرشارة األكــر 
يف البــالد، مــا دفــع املؤسســة الوطنيــة للنفــط إلعــالن حالــة القــوة القاهــرة يف 
شــهر أبريــل املــايض. وتركــت أزمــة اإلغالقــات تأثــرات محليــة عــى املســتوى 
الليبــي وأخــرى خارجيــة، ال ســيا مــع أزمــة شــح اإلمــدادات الناجمــة عــن 

الحــرب الروســية األوكرانيــة.

رامي التلغ
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ومتتــد خلفيــة توقــف اإلنتــاج يف ليبيــا إلــى الصــراع 
رئيــس  رفــض  مــع  بالتزامــن  الســلطة،  السياســي علــى 
تســليم  الدبيبــة  الوطنيــة عبداحلميــد  الوحــدة  حكومــة 
ــواب برئاســة فتحــي  ــس الن ــا مجل الســلطة حلكومــة كلفه
باشــاغا، مــع غمــوض يحيــط مبصيــر انتخابــات كانــت 

مقــررة نهايــة العــام املاضــي.

وبــدأت مامــح هــذا التصعيــد بإعــان مجموعــة مــن 
أهالــي اجلنــوب الليبــي إيقــاف إنتــاج وتصديــر النفــط مــن 
حقــل الشــرارة النفطــي أكبــر احلقــول النفطيــة يف البــاد، 
مشــترطة خــروج حكومــة الوحــدة الوطنيــة مــن املشــهد 

الســتئناف العمــل باحلقــل وذلــك عقــب يومــني مــن قيــام 
رئيــس املؤسســة الوطنيــة للنفــط بإحالــة 8 مليــارات دوالر 
احلكومــة  النفطيــة حلســابات  اإليــرادات  مــن  أمريكــي 
مبصــرف ليبيــا املركــزي بعــد جتميدهــا منــذ مطلــع العــام.

تــا هــذا إعــان آخــر مــن أهالــي بلديــة الزويتينــة-
النفــط  إنتــاج وتصديــر  إيقــاف  ليبيــا  ســلطان، شــرقي 
حكومــة  تســليم  حــني  إلــى  النفطــي  الزويتينــة  مبينــاء 
الوحــدة الوطنيــة زمــام الســلطة للحكومــة الليبيــة برئاســة 
فتحــي باشــاغا متهمــني »حكومــة عائلــة الدبيبــة« بتشــكيل 
ســلطة مركزيــة يف طرابلــس والتحكــم يف تصديــر النفــط 

متتـــد خلفية توقف اإلنتاج يف ليبيا إلى الصراع السياســـي 	 
علـــى الســـلطة، بالتزامن مـــع رفض رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة عبداحلميـــد الدبيبـــة تســـليم الســـلطة حلكومـــة 

النواب. مجلـــس  كلفها 
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ــاز. والغ

وعقــب ذلــك أعلنــت املؤسســة الوطنيــة للنفــط، حالــة 
القــوة القاهــرة يف حقــل الفيــل النفطــي بســبب توقــف 
اإلنتــاج بالكامــل األحــد، األمــر الــذي جعــل مــن تنفيــذ 

املؤسســة التزاماتهــا التعاقديــة أمــًرا مســتحيًا.

يف ذات الصدد،كشــف وزيــر النفــط محمــد عــون، عــن 
حجــم اخلســائر التــي تتكبدهــا ليبيــا نتيجــة إغــاق عــدد 
ــون  ــني 50 و70 ملي ــراوح ب ــي تت ــول النفــط، والت مــن حق

دوالر يوميــا.

ــات  ــح صحفــي ،أّن االضطراب واوضــح عــون يف تصري

السياســية األخيــرة خفضــت إنتــاج النفــط بنحــو 400 
ألــف برميــل يوميــا، بعــد أن بلــغ قرابــة 1.2 مليــون يوميــا.

وأكــد عــون أّنهــم شــكلوا جلنــة إلعــداد تقريــر تفصيلــي 
عــن تأثيــرات إغــاق حقــول النفــط، موضحــا أّن حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة وضعــت خطــة لتحقيــق إنتــاج يصــل إلــى 

1.4 مليــون برميــل يوميــا، بحلــول نهايــة العــام.

وجــدد عــون مطالبتــه بعــدم الــزج بقطــاع النفــط يف 
اخلصومــات السياســية باعتبــاره الثــروة الوحيــدة للبــاد، 
اإلنتــاج  دخــول  علــى  املوافقــة  لعــدم  املســؤولني  داعيــا 

النفطــي يف املســاومات السياســية.

املاليـــة 	  اخلســـائر  حجـــم  أن  للنفـــط  الوطنيـــة  املؤسســـة  أعلنـــت   
الناجمـــة عـــن إغـــالق املنشـــآت النفطية يف الشـــرق جتـــاوزت 3.5 

دوالر. مليـــارات 
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اآلونــة  إغاقــات يف  مــن  جــرى  مــا  أّن  عــون  وأكــد 
املنشــآت يف  مــن حــرس  بتوجيــه محــدد  كان  األخيــرة، 
ــات املختلفــة للحقــول  ــى إدارة العملي املنطقــة الشــرقية إل

لوقــف الضــخ واإلنتــاج.

وبنهايــة يونيــو أعلنــت املؤسســة الوطنيــة للنفــط أن 
حجــم اخلســائر املاليــة الناجمــة عــن إغــاق املنشــآت 

دوالر. مليــارات  الشــرق جتــاوزت 3.5  النفطيــة يف 

ويف يونيــو املاضــي تقلــص إنتــاج ليبيــا مــن النفــط إلــى 
ــون  ــا، بــدال مــن 1.2 ملي ــل يومي حوالــي 100 ألــف برمي
برميــل يوميــا كانــت تصــدر خــال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

املاضــي، مــا يعنــي تراجعــا مقــداره 1.1 مليــون برميــل 
يوميــا، كمــا قفــزت الصــادرات يف بعــض األيــام إلــى 800 
ألــف برميــل، بحســب مــا كشــفته وزارة النفــط الليبيــة 

لشــبكة »ســي أن أن«.

ويؤكــد تقريــر الشــبكة أن تذبــذب إنتــاج النفــط الليبــي 
يرتبــط بحالــة الفوضــى التــي تعانــي منهــا البــاد، إذ ال 
يــزال هنــاك عــدم وضــوح حــول »مــن يتحكــم يف املــورد 

ــا«. ــر قيمــة يف ليبي األكث

وتكشــف آخــر األرقــام أن صــادرات ليبيــا يف يوليــو 
بلغــت 400 ألــف برميــل يوميــا، وفــق بيانــات لشــركة 

قـــال الســـفير األميركـــي نورالنـــد يف تصريحـــات صحفيـــة 	 
ســـابقة إن »هنـــاك أطرافـــا معينـــة تســـعى لالســـتفادة مـــن 

حتريـــف أرقـــام إنتـــاج النفـــط.
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املعلومــات. لتقصــي  »كابلــر« 

تصريحــات  يف  نورالنــد  األميركــي  الســفير  وقــال 
تســعى  معينــة  أطرافــا  »هنــاك  إن  ســابقة  صحفيــة 
األرقــام  النفــط.  إنتــاج  أرقــام  مــن حتريــف  لاســتفادة 
ــا  الســابقة التــي قدمتهــا وزارة النفــط غيــر دقيقــة«، الفت

بكثيــر«. أعلــى  الفعلــي  »اإلنتــاج  أن  إلــى 

ــا  ــه أيًض ــاج بظال ــف اإلنت ــى توق يف ســياق متصل،ألق
علــى إنتــاج الكهربــاء، خاصــة مــع دخــول فصــل الصيــف، 
وهــو مــا أشــارت إليــه املؤسســة الوطنيــة للنفــط بقولهــا إن 
ــاء مبحطــات  ــاج الكهرب ــى إنت إغــاق املنشــآت ســيؤثر عل
ــا، عــاوة علــى أن نقــص  الزويتينــة وشــمال بنغــازي جزئًي
املكثفــات ســيؤدي إلــى نقــص إمــدادات غــاز الطهــي يف 

شــرق ليبيــا.

وزيــر النفــط محمــد عــون أشــار إلــى نقطــة أخــرى 
تتعلــق بتأثيــر وقــف اإلنتــاج على املكامــن النفطية واملعدات 
والتســهيات الســطحية، عــاوة علــى انخفــاض عائــدات 
النفــط املاليــة يف فتــرة تشــهد فيهــا أســعار النفــط ارتفاًعــا 

ملحوًظــا يف الســوق العامليــة.

وبلغــت تأثيــرات إغــاق حقــول النفــط املســتوى الدولي 
خاصــة مــع شــح املعــروض يف أســواق الطاقــة العامليــة 
بســبب األزمــة األوكرانيــة، يضــع تعطــل اإلنتــاج الليبــي 
ضغوًطــا علــى األســواق العامليــة، وهــو مــا أدى بالفعــل إلــى 

ــرة املاضيــة. تذبــذب أســعار النفــط يف الفت

 يضـــع تعطـــل اإلنتـــاج الليبـــي ضغوطًـــا علـــى األســـواق 	 
العامليـــة، وهو مـــا أدى بالفعـــل إلى تذبذب أســـعار النفط 

املاضية. الفتـــرة  يف 
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لذلــك حــذر تقريــر لوكالــة »رويتــرز« مــن أن مزيــد 
االنخفــاض يف إنتــاج ليبيــا العضــو يف »أوبــك«، ســيضاعف 
تأثــر  مــع  ســيما  ال  اخلــام،  مــن  املعــروض  قلــة  أزمــة 
اإلغاقــات اجلديــدة يف الصــني ملواجهــة فيــروس »كورونــا 

املســتجد«.

وعقــب إعفــاء الدبيبــة، ملصطفــى صنــع اهلل، الرئيــس 
الســابق ملؤسســة النفــط الليبيــة منتصــف الشــهر اجلــاري، 
للبنــك  الســابق  املحافــظ  قــدارة،  بــن  فرحــات  وتعيــني 
املركــزي يف عهــد العقيــد الراحــل معمــر القــذايف، أعيــد 
فتــح املنشــآت النفطيــة، ورفــع القــوة القاهــرة، لتنتهــي 
أزمــة توقــف إنتــاج النفــط التــي اســتمرت لنحــو 3 أشــهر.

ويعانــي الليبيــون مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي والغاء 

وانعــدام األمــن واهتــراء البنــى التحتيــة وانهيــار االقتصــاد 

ــام  ــذ ســقوط نظــام معمــر القــذايف يف الع واخلدمــات من

ــوي بســبب احلــرب  ــة احلي ــى قطــاع الطاق 2011. وعان

وهــدر النفــط وتضــرر البنــى التحتيــة وعــدم صيانتهــا 

وإغــاق املنشــآت.

ــة. ويف  ــة صعب ــون مــن أوضــاع اقتصادي ــي الليبي ويعان

مطلــع يوليــو، اندلعــت تظاهــرات احتجاجــا علــى الظــروف 

التيــار  انقطــاع  وأزمــة  السياســية  والفوضــى  املعيشــية 

الكهربائــي.
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النــواب  مجلــس  عضــو  رأى 

األزمــة  أن  افحيمــه،  صالــح 

عــادت  ليبيــا  يف  السياســية 

ــام  ــد االنقس ــع األول بع للمرب

الحاصــل يف الســلطة التنفيذية. 

ــع  ــوار م ــه يف ح ــار افحيم وأش

»بوابــة إفريقيــا اإلخبــار« إىل 

أنــه مــا مل يتــم توحيد الســلطة 

كافــة  وتوحيــد  التنفيذيــة 

ســلطتها  تحــت  املؤسســات 

فــإن الوضــع الســيايس يف ليبيــا 

ســيبقى كــا هــو عليــه.... وإىل 

ــوار ــص الح ن

افحيمه: األزمة السياسية يف ليبيا 
عادت إلى املربع األول

حوار/ همسة يونس
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كيـــف تقيـــم تطـــورات األزمـــة السياســـية يف 
؟ ليبيا

األزمة السياســـية يف ليبيا عـــادت للمربع األول بعد 
التنفيذيـــة وبالتالـــي  االنقســـام احلاصـــل يف الســـلطة 
مـــا لـــم يتـــم توحيدهـــا وتوحيـــد كافة املؤسســـات حتت 
ســـلطتها فإن الوضع السياســـي ســـيبقى كمـــا هو عليه. 

مـــاذا عـــن موقـــف مجلســـي الدولـــة والنواب 
مـــن حكومـــة الدبيبـــة وملـــاذا هاجـــم الدبيبـــة 

املجلســـن؟

املجلســـني لم يعـــد لديهما ســـلطة فعلية على أي من 
احلكومتـــني خصوصـــاً بعـــد ما قـــام به مجلـــس النواب 
مـــن اختيـــار حكومـــة جديدة لـــم تعترف بهـــا األطراف 
السياســـية يف غـــرب البـــاد، ولـــم تعترف بهـــا حكومة 

الســـيد الدبيبـــة خصوصـــاً مـــع عـــدم مقدرتهـــا علـــى 
دخـــول طرابلـــس حتـــى اآلن. امـــا عـــن الســـيد الدبيبة 
فهـــو يـــرى أن هجومـــه علـــى املجلســـني هـــو مـــن قبيل 
الدفـــاع عـــن حكومتـــه ودفاعاً عـــن حظـــوظ حكومته. 

ما ســـبل حـــل االنقســـام السياســـي وتوحيد 
ليبيا؟ يف  املؤسســـات 

الســـبيل الوحيـــد لذلـــك هـــو الوصـــول إلـــى توافق 
وأيضـــاً  السياســـية  األطـــراف  كافـــة  بـــني  حقيقـــي 
األطـــراف التـــي متتلـــك القـــوة علـــى األرض مـــن أجل 
توحيد احلكومة برئاســـة شـــخصية وطنيـــة غير جدلية 
لديهـــا مشـــروع حقيقي بعيد عـــن االصطفافات العمياء 
خلـــف األشـــخاص او حتـــى خلـــف املشـــاريع القدميـــة. 

هـــل املجتمـــع الدولـــي بإمكانه املســـاهمة يف 

 األزمة السياسية يف ليبيا عادت للمربع األول.	 
املجتمع الدولي لم يتوافق بعد على ضرورة حل األزمة الليبية.	 
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حل األزمـــة السياســـية والوصـــول لالنتخابات؟

نعـــم إذا أراد ذلك .. ولكن لأســـف املجتمع الدولي 
لـــم يتوافـــق بعـــد علـــى ضـــرورة حـــل األزمـــة يف ليبيـــا 
وذلـــك نتيجـــة لتوازي مصالح الـــدول الفاعلة يف األزمة 

. لليبية ا

يف  وليامـــز  ســـتيفاني  مســـيرة  تقيـــم  كيـــف 
ليبيـــا، ومـــاذا عـــن املبعـــوث األممـــي اجلديـــد؟

تتعامـــل  كيـــف  يومـــاً  تعـــرف  لـــم  وليامـــز  الســـيدة 
مـــع األزمـــة الليبيـــة، فقـــد حاولـــت جتييـــش الليبيـــني 
ضـــد الســـلطة املحليـــة يف بادهـــم ووســـمت اجلميـــع 
باخليانـــة يف محاولـــة منهـــا ملمارســـة الضغط الشـــعبي 
علـــى السياســـيني مما وســـع الهـــوة بينهم وبني شـــعبهم 
وســـاهم يف خلـــق شـــيء من عـــدم الثقـــه انعكس ســـلباً 

علـــى الترابـــط املطلوب بـــني الشـــعوب وحكوماتها عند 
املـــرور بأزمـــات كاألزمـــة التـــي متـــر بهـــا بادنا. 

من وجهـــة نظرك.. ما ســـيناريوهات املشـــهد 
املقبلة؟ املرحلـــة  الليبي خـــالل 

يف اعتقـــادي أنـــه ال منـــاص مـــن توحيـــد الســـلطة 
التنفيذيـــة أوالً ومـــن ثـــم العمـــل علـــى االســـتفتاء على 
الدســـتور، وعـــدم االجنرار خلـــف القواعد الدســـتورية 
أثبتـــت  التـــي  املتتابعـــة  االنتقاليـــة  واملراحـــل  املؤقتـــة 
فشـــلها وكان لهـــا الـــدور األكبـــر يف الوصول ملـــا وصلنا 

 . ليه إ

وإذا متكـــن الليبيـــون فعـــاً مـــن إقـــرار دســـتورهم 
فإنهـــم بـــكل تأكيـــد ســـينجحون يف إجـــراء االنتخابات 

وإنهـــاء االنقســـام وبنـــاء الدولـــة.

 وليامز لم تعرف يوماً كيف تتعامل مع األزمة.	 
 إذا متكن الليبيون من إقرار دستورهم فسينجحون يف إجراء االنتخابات.	 



27 اخلميس 18  اغسطس   2022  العدد : 227

جبريل: البعثة األممية فشلت 
منذ بداية عملها يف ليبيا 

حوار: سوزان الغيطاني

ــر  ــل الســيايس والخب ــد املحل أك

ــل  ــح جري ــد صال ــوين محم القان

أن البعثــة األمميــة فشــلت منــذ 

ــن يف  ــا وب ــا يف ليبي ــة عمله بداي

مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد أن 

البعثــة مل تكــن تنظــر الســتقرار 

أو  اقتصاديــا  الليبيــة  الدولــة 

املبعــوث  أن  معتــرا  أمنيــا 

ــف  ــد لــن يختل األممــي الجدي

كثــرا عــن ســالفيه، حيــث أن 

مجلــس األمــن بحاجــة 

إلعــادة فلــرة قراراتــه 

ــي. ــف الليب ــأن املل بش

 إىل نص الحوار:
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مستشـــارة األمن العام لألمم املتحدة الســـابقة 
ســـتيفاني وليامـــز اتهمت القـــادة الليبين مبغازلة 
اجلهـــات اخلارجية ثم إلقاء اللـــوم علًنا عليها بعد 

اإلخفاقات.. يف أي ســـياق قرأت هذا التصريح؟

بالفعـــل، أغلـــب املتحاوريـــن كانـــوا يســـتعينون بـــدول 
أخرى يف محاولة لاســـتمرار يف الســـلطة بدعم من هذه 
الـــدول كي تعطيهم شـــرعية دولية وهو أمـــر أخرج البعثة 
األمميـــة عـــن ســـياق املهـــام املكلفة بهـــا خاصـــة وأنها لم 
تبلـــغ املتحاوريـــن بضرورة عدم التعامل إال معها مباشـــرة 
لضمـــان جديـــة العمـــل والنجـــاح يف حلحلـــة املشـــكات 

السياسية.

برأيك ملـــاذا قالـــت وليامز هـــذا التصريح عند 
مغـــادرة نصبهـــا ملـــاذا لـــم تقله خـــالل الســـنوات 

الطويلـــة التـــي قضتهـــا يف العمـــل بليبيا؟

عـــادة فإنـــه يف الـــدول التـــي متـــارس الدميقراطيـــة 
ال يتـــم التصريـــح ببعـــض األســـرار إال بعـــد انتهـــاء فترة 
عمـــل صاحـــب هذه األســـرار فرمبا رأت وليامـــز أن هذا 
التصريـــح يســـبب إشـــكال يف حل املشـــكلة السياســـية. 

هـــل تصريح وليامـــز له أهداف محـــددة أم أنه مجرد 
شـــهادة للتاريخ أرادت وليامز أن تلقها يف وجه منتقديها؟

ال أعتقـــد أن تصريـــح وليامـــز له هدف محـــدد وإمنا 
مـــن باب إثبـــات الوقائع وهذا ما قام بـــه غالبية املبعوثني 

البعثـــة األمميـــة لم تبلغ املتحاورين بضـــرورة عدم التعامل 
إال معهـــا مباشـــرة لضمان جديـــة العمل والنجـــاح يف حلحلة 

السياسية. املشكالت 
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األمميـــني إلى ليبيـــا بعد انتهاء مهامهم حيـــث يوثقون كل 
مـــا مر بهـــم حتـــى يف مذكراتهـــم الشـــخصية ومدوناتهم 
التـــي تـــروي تفاصيل عملهم يف أي مهمـــة مت تكليفهم بها 

وليامز قالت إنه ليـــس من اختصاصها التحقيق 
يف مزاعم الرشـــوة املتعلقـــة بتولي عبـــد احلميد 
الدبيبـــة رئاســـة احلكومـــة وأنـــه ُطلب مـــن األمم 
املتحـــدة التحقيـــق يف األمـــر لكـــن التحقيقات لم 
تفضي لشـــئ.. هل تـــرى أن وليامز برأت ســـاحتها 

فعـــال أم أنهـــا قذفت الكـــرة بعيـــدا عنها فقط؟

بالفعـــل كان هنـــاك جلنة خبراء مشـــكلة مبوجب قرار 
مـــن مجلس األمـــن تعنى بفحـــص مثل هـــذه األمور حيث 

أن البعثـــة األمميـــة ال تعمـــل مبفردهـــا لكـــن هناك جلان 
داخليـــة وخبراء يقومون بالتحقيق والفرز واملعاينة إضافة 
إلـــى وجـــود مكتـــب النائـــب العام وهـــو الســـلطة القائمة 
علـــى التحقيق يف مثـــل هذه التجـــاوزات بليبيـــا وأنا أرى 
أنـــه يجب عـــدم حتميـــل وليامز مســـؤولية الكشـــف عما 
حـــدث يف التحقيقـــات ألنها مســـؤولية تخصصية قانونية 

تقـــع على عاتـــق جلان اخلبـــراء ومكتب النائـــب العام.

يوســـف  بالبرملـــان  اخلارجيـــة  جلنـــة  رئيـــس 
العقـــوري قـــال إن وليامـــز أضاعـــت فرصـــا كبيرة 
إلنهـــاء  السياســـين  القـــادة  مجهـــودات  لدعـــم 
االنقســـام.. إلـــى أي مـــدى تتفـــق مع هـــذا الرأي؟

تصريـــح وليامـــز من بـــاب إثبـــات الوقائـــع وهذا 	 
مـــا قام بـــه غالبية املبعوثني األمميـــني إلى ليبيا 

بعد انتهـــاء مهامهم .
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القـــادة السياســـيني يف ليبيـــا يحاولون حتميـــل الغير 
مســـؤولية إخفاقاتهم السياســـية مع أن الليبيني أنفســـهم 
أصبحـــوا علـــى قناعـــة تامـــة بـــأن مجلـــس النـــواب ال 
ميتلـــك اخلبـــرة السياســـية أو القانونية أو حتـــى النزاهة 
الكاملـــة، فأغلـــب أعضـــاء مجلـــس النـــواب يلهثـــون وراء 
مصاحلهـــم إســـوة بأعضاء مجلـــس الدولة كي يســـتمروا 
يف الســـلطة بطـــرق تســـهم يف عرقلـــة أي حوار سياســـي 
أو اتفاق سياســـي فقـــد كان بإمكانهم إجـــراء االنتخابات 
دون االســـتعانة بالبعثـــة األمميـــة، وخير دليـــل على ذلك 
انتخابـــات عـــام 2012 التـــي جنـــح فيهـــا الليبيـــني لكن 
لإلســـف فـــإن الساســـة الذيـــن يتصـــدرون املشـــهد لـــم 
يقدموا شـــئ ولـــم يحاولو أن يضعوا حدا الســـتمراهم يف 

الســـلطة وتنفيـــذ إرادة الليبيـــني يف إجـــراء انتخابات.

إلـــى أي مدى ميكـــن القول إن وليامز فشـــلت يف 
؟ مهمتها

البعثـــة األمميـــة فشـــلت يف ليبيـــا منـــذ بدايـــة عملها 
ســـواء كانت برئاســـة ســـتيفاني وليامـــز أو مارتـــن كوبلر 
أو برناردينـــو ليـــون أو غيرهـــم، فاحلالـــة الليبية تنعكس 
علـــى هذا اإلخفـــاق الدولي يف إعادة العربة على الســـكة 
يف السياســـة أو االقتصـــاد أو األمـــن الليبـــي حيـــث أن 
البعثـــة األمميـــة لم تكـــن تنظر الســـتقرار الدولـــة الليبية 

أمنيا. أو  اقتصاديـــا 

برأيك مـــا أهميـــة تعين مبعـــوث أممي جديد 

الساســـة الذيـــن يتصـــدرون املشـــهد لـــم يقدمـــوا شـــئ ولـــم 
يحاولـــو أن يضعـــوا حـــدا الســـتمراهم يف الســـلطة وتنفيـــذ 

إرادة الليبيـــني يف إجـــراء انتخابـــات.
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ليبيا؟ يف 

املبعـــوث األممـــي اجلديـــد لـــن يختلـــف كثيـــرا عـــن 
ســـالفيه، فمجلـــس األمـــن بحاجة إلعـــادة فلتـــرة قراراته 
بشـــأن امللـــف الليبـــي، فليبيا اآلن حتت الفصل الســـادس 
اخلـــاص بحل النزاعات ســـلميا لكن بالقليـــل من التدخل 
الدولـــي ملنـــع الـــدول التـــي تعرقـــل االتفـــاق السياســـي 
إضافـــة إلـــى التحقيـــق يف ملفـــات الرشـــاوى والتخابـــر 
مـــع دول أجنبيـــة بالتعـــاون مع مكتـــب النائـــب العام لكي 
تكـــون البعثة األمميـــة داعم حقيقي لليبيـــا بدعم املجلس 

األعلـــى للقضـــاء واجليش.

بشـــكل عام مـــا تقييمـــك للموقـــف الدولي من 

األزمـــة الليبية؟

الـــدول التـــي تتدخـــل حلـــل األزمـــة الليبية ال تســـعى 
لتحقيـــق مصالح الليبيني وإمنا تســـعى لدعـــم اقتصادها 
يف ظـــل الركـــون االقتصـــادي العاملـــي ومـــا ســـبقه مـــن 
جائحـــة كورونا فهـــذه الدول ترى يف نفـــط ليبيا وثرواتها 
الطبيعيـــة وســـيلة للرفـــع مـــن اقتصادهـــا لذلـــك أرى أن 
الليبيـــني أنفســـهم هـــم من يســـتطيع فـــرض كلمتـــه على 
الساســـة الذيـــن أرهقـــوا ســـيادة الدولة الليبيـــة ووضعوا 
ليبيـــا حتـــت الوصايـــة الدولية املبطنـــة فاحلـــل يف ليبيا 

يجـــب أن يكـــون من الداخـــل وليـــس اخلارج.

املبعـــوث األممـــي اجلديـــد لـــن يختلـــف كثيـــرا عن 	 
ســـالفيه، فمجلـــس األمـــن بحاجـــة إلعـــادة فلتـــرة 

قراراتـــه بشـــأن امللـــف الليبـــي.
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كــــركــــاتيــــر


