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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 الليبية األطراف بني احلوار استئناف

 :السؤال
 حول احلوار وتركز املرئي االتصال تقنية عرب الليبية األطراف بني اثنية جولة يف م23/11/2020 االثنني احلوار استؤنف

 التوصل عن وأعلن، 15/11/2020 األحد قدتع قد األوىل اجلولة وكانت الرائسي، واجمللس اجلديدة للحكومة الرتشح آليات
 فمن. أيضا الليبية األطرف بني املغرب يف بدأ حوار ةاز مبوا احلوار هذا وبدأ. معلقة أمور وبقيت معينة، نقاط حول اتفاق إىل
 ؟ذلك حول الدولية املواقف هي وما ليبيا؟ يف األزمة حتل أن ميكن مهمة أمور إىل توصلت وهل احلوارات؟ حرب وراء

 :اجلواب

 :التالية األمور استعراض من بد ال السؤال على لإلجابة
 ومن واجلفرة، سرت، حىت والحقته طرابلس العاصمة عن حفرت قوات قواته دحرت حىت السراج بدعم تركيا قامت لقد -1

 وهلذا! شرعي وغري متمردا تركيا تعتربه الذي اآلخر الطرف مع ضاتو اواملف واحلوار دائم انر إطالق بوقف القبول منه طلبت مث
 وليعلن الوفاق حكومة رئيس السراج فايز مع ليجتمع العاصمة طرابلس إىل بزايرة م17/6/2020 يوم الرتكي اخلارجية وزير قام

. (م18/6/2020 األانضول ...دائم" سياسي حلل والتوصل ليبيا يف النار إلطالق دائم وقف حتقيق سبل "تناولنا): قائال
 أمريكا فلك يف تدور وتركيا. اآلخر ابلطرف تقبل حىت الضغط حتت جلعلها بل وحكومته، السراج لصاحل يكن مل تركيا فتدّخل
 اتصال جرى وقد. حلساهبا جيري الرتكي التحرك أن يعين مما ليبيا يف تركيا خطوات تدعم أهنا أمريكا أعلنت وقد. علنية بصورة
 إلخراج عمالا  "هناك أن أردوغان وأعلن اللييب، الشأن فيه حبثا وأردوغان بترام البلدين رئيسي بني م8/6/2020 يوم هاتفي
 التوصل "مت إنه االتصال هذا عقب الرمسي الرتكي يت" آر "يت تلفزيون مع حوار يف فقال الليبية"، األزمة حلل تركية أمريكية مبادرة

. التفاصيل من مزيدا يكشف أن دون ليبيا حول رتكة"مش "مبادرة البلدين صياغة "احتمال إىل وأشار ترامب" مع اتفاقات إىل
 حيث ذلك تؤكد 11/6/2020 يوم الرتكي يف" إن "يت لتلفزيون أوغلو جاويش مولود تركيا خارجية وزير تصرحيات فإن وكذلك

 ترامب األمريكي ونظريه أردوغان الرئيس عليه اتفق ملا وفقا احملتملة اخلطوات سيناقشون وأمريكيني أتراكا مسئولني إن": قال
 وكل ليبيا"(، خبصوص تصدر قد أمريكية تركية "مبادرة أن إىل أيضا وأشار ("،8/6/2020) االثنني يوم هاتفي اتصال خالل
 .غري ال األمريكية السياسات ليبيا يف تنفذ تركيا أن يؤكد ذلك

 حىت اقتحامهما على يصر وكان الرتكي الدعم توقف بسبب واجلفرة تر س على السيطرة السراج يستطع مل وعندما -2
 والتفاوض النار إطالق وقف لقبول الضغط حتت وضع وقد عليهما، السيطرة من لتمكن الدعم هذا يتوقف مل ولو حفرت يسقط

. ردوغانأ إلحراج القادم أكتوبر/األول تشرين شهر هناية يف استقالته سيقدم أنه م16/9/2020 يوم فأعلن اآلخر الطرف مع
 للجميع "أعلن): الرمسي اللييب التلفزيون نقلها كلمة "يفم 16/9/2020 يوم اللييب الرمسي التلفزيون بثه بخطا يف فأعلن
 واختارت عملها استكملت احلوار جلنة تكون أن أمل على.. أكتوبر شهر آخر أقصاه موعد يف مهامي تسليم الصادقة رغبيت
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 كل جعلت االستقطاب حالة "إن :قائال أضاف عندما ليهع الضغط بوجود وأقر حكومة" ورئيس جديدا رائسيا جملسا
 أبن وأقر احلرب" خيار على ابملراهنة يسمها مل أطرافا متهما الصعوبة غاية ويف شاقة سلمية تسوايت إجياد إىل اهلادفة املباحثات
 داخليا مؤامراتلل يوم كل تتعرض وكانت تشكيلها منذ طبيعية شبه حىت أو طبيعية أجواء يف تعمل تكن مل "حكومته
 بعد طرابلس إىل ونقلتها تونس يف بريطانيا شكلتها اليت الليبية احلكومة رائسة توىل قد السراج أن العلم مع هذا. (وخارجيا"

 .بريطانيا وخاصة وروابأ من دافع دون يستقيل فال ،2015 عام الصخريات التفاق مباشرة عقدها
 يف املاضي األسبوع السراج التقى )"إنه: فقال ابنزعاج االستقالة نيته عن السراج إعالن خرب أردوغان تلقى وقد -3

 إىل ولفت لنا" ابلنسبة مؤسفا أمرا كان )اللقاء( ذلك بعد النبأ هذا مثل وتلقي تطور هكذا حدوث إن ابلطبع ...سطنبولإ
 سنحول هللا شاء إن الجتماعاتا هذه خالل من.. القادم األسبوع خالل جتري قد الوفاق وحكومة تركية وفود بني "لقاءات

 نشرت فقد استقالته عن السراج عدل املطاف هناية ويف (م18/9/2020 ورويرتز األانضول ...املطلوب" االجتاه صوب األمر
 طالبته لدعوات استجابته - اجلمعة اليوم - السراج فايز اللييب الرائسي اجمللس رئيس علنأ): م30/10/2020 يف اجلزيرة

 السراج، ابسم الناطق الزقلعي لغالب بيان يف ذلك وجاء .األول أكتوبر/تشرين هناية يف منصبه من االستقالة قراره عن ابلرتاجع
 وقد (م30/10/2020 اجلزيرة...فيسبوك على املوثق حساهبا عرب الرمسية "ليبيا" قناة ونقلته تويرت، يف صفحته عرب نشره

 املصدر فإن ولذلك أيضاا  رأيها هو بل ردوغانأل ختضع مل وكأهنا لتظهر الةاالستق عن رجوعه على للموافقة وروابأ اضطرت
 مدة طوال مهامه أداء يف االستمرار السراج من - اجلمعة اليوم - ماس هايكو األملاين اخلارجية وزير وطلب): أضاف قد السابق
 بيان وفق ليبيا، يف األوضاع مستجدات خالله حبثا والسراج، ماس بني جرى هاتفي اتصال خالل ذلك وجاء. اللييب احلوار
 االستمرارية لضمان مهم" "أمر منصبه يف السراج بقاء إن االتصال خالل األملاين الوزير وقال .فيسبوك عرب الليبية احلكومة نشرته

 انتهى (م30/10/2020 اجلزيرة ...املرحلة هذه خالل الليبية احلكومة قيادة يف
 فقد عنها السراج رجع أن بعد فحىت ذلك ومع! عنها للعودة اضطر ابستقالته ردوغانأ السراج حيرج أن فبدل وهكذا -4
 مصادر )عن م7/11/2020 يوم الرتكي "7"خرب موقع نقل فقد! صائب غري ابالستقالة قراره أن عليه يكرر به ردوغانأ اتصل

 لصاحل املوازين تغيري يف سيساهم القرار وهذا باا،صائ ليس اختذه الذي االستقالة قرار أبن السراج أبلغ "اردوغان أن دبلوماسية
 .(...اللييب للشعب املعادية اجلهات
 من متعادال موقفا تتخذ أن حتاول وروسيا تركيا، مع ابلتنسيق جيرى إذ أمريكية، مبوافقة فكان الروسي التدخل وأما -5
 لشركة قوات ولكنها قوات، ترسل مل أهنا اّدعت وإن حفرت لدعم قوات أرسلت أهنا رغم كوسيط تعمل كأهنا وتظهر الطرفني
 لتلعب عليها أتثري هلا يكون حىت السراج حكومة مع صالهتا تقطع أن تريد فال! بوتني ابلرئيس املرتبطة الروسية األمنية فاغنر
 إىل الروسي للرئيس الشخصي املبعوث بوغدانوف ميخائيل صرح وهلذا. ليبيا حول املفاوضات يف مشاركة هلا كونتو  دورها
 مراعاة من انطالقا تركيا، ذلك يف مبا املؤثرين، الدوليني الالعبني كل مع اتصال على موسكو )"إن قائال وأفريقيا األوسط الشرق

 الروسي الرئيسان أعلنها اليت املبادرة "اعترب" إذ ليبيا يف الرتكي الروسي التعاون وامتدح طرابلس" سلطات مع اخلاصة عالقاهتا
 اخللفية وفر ما وهو النار إطالق وقف النزاع طريف إعالن يف إجيايب دور هلا كان 13/1/2020 يوم املاضي يناير يف والرتكي
 .(م20/7/2020 األهرام ...برلني مؤمتر لعقد املناسبة
 نارال إلطالق الفوري )"ابلوقف م10/6/2020 يوم بومبيو خارجيتها وزير لسان على أمريكا مطالبة جاءت هنا ومن -6
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 واجليش الوفاق حكومة موافقة "إن وقال. املفاوضات" لطاولة والعودة ليبيا يف اخلارجية التدخالت كل إهناء إىل داعيا ليبيا، يف
 واملطلوب. جدا وإجيابية جيدة أوىل خطوة ابألمن اخلاصة املتحدة األمم حماداثت إىل العودة على حفرت" "جيش اللييب الوطين

 األمم تقودها اليت الليبية السياسية احملاداثت واستئناف النار إطالق وقف لتطبيق نية حبسن جتري يعةسر  مفاوضات بدء اآلن
 إطالق بوقف ابلقبول فيه الطرفان أعلن الذي األخري ابالتفاق أمريكا رحبت وقد (،م10/6/2020 نيوز سكاي ...املتحدة"

 شجاعة خطوة ليبيا يف النار إطالق وقف )"اتفاق أن م26/10/2020 يوم بومبيو خارجيتها وزير لسان على فأعلنت النار،
 ليبيا يف السلطة انتقال نؤيد واتبع االتفاق مع يتماشى مبا يوما 90 مدة خالل ليبيا مغادرة األجانب املقاتلني كل على وجيب

 "طريف أن 23/10/2020 ومي ليبيا يف للدعم األممية البعثة أعلنت وقد .لالنتخاابت" للتحضري جديدة تنفيذية سلطات إىل
 رويرتز ...املتحدة األمم يف أايم مخسة استمرت حماداثت بعد النار إطالق لوقف دائم اتفاق على وقعا قد النزاع
 األمور بزمام لتمسك املتحدة، األمم ابسم ليبيا يف مباشر بشكل وسياسيا دبلوماسيا تتدخل فأمريكا. (م23/10/2020

 .بريطانيا وخباصة وروابأ أقدام حتت من البساط وسحب
 جبمع تااالجتماع عقد على تسابق جرى قدف عسكرية أعمال تتخلله سياسي صراع هو ليبيا يف جيري ما ألنو  -7
 بوزنيقة مدينة يف جوالت ثالث املغرب يف بريطانيا عقدت فقد ...اإلمالءات على للتوقيع بل واالتفاق، للحوار الليبية األطرف
 عقدت قد األوىل اجلولة وكانت طربق، نواب وجملس طرابلس يف للدولة األعلى اجمللس وفدي بني اللييب حلوارا يسمى ملا املغربية
 الطرفني وفدا وقع وقد م5/11/2020 يوم الثالثة واجلولة ،م6/10/2020-2 يومي الثانية واجلولة ،م10/9/2020-6 يومي

 عمالئها، طريق عن بريطانيا االجتماعات هذه وراء من أن ظاهرا نوكا. السيادية املناصب اختيار معايري بشأن اتفاق مسودة
 جانب فمن. م17/12/2015 يف املوقع ابملغرب الصخريات اتفاق من 15 املادة لتطبيق توافق إجياد حول احلوار ويتعلق

 وقعه طربق برملان جانب ومن العقاب فوزي للدولة األعلى اجمللس وفد رئيس االتفاق حمضر وقع طرابلس يف الليبية احلكومة
 يتشاور النواب "جملس أن إىل األوىل فقرهتا يف 15 املادة وتشري. الرابط العاصمة ضواحي يف العقوري يوسف الربملان وفد رئيس

 املركزي، ليبيا مصرف حمافظ: التالية السيادية للوظائف القيادية املناصب شاغلي حول توافق إىل ابلوصول الدولة جملس مع
 لالنتخاابت العليا املفوضية ورئيس الفساد مكافحة جهاز ورئيس اإلدارية، الرقابة جهاز ورئيس احملاسبة، ديوان ورئيس

 النواب جملس أعضاء ثلثي موافقة "يتطلب أنه املادة من الثانية الفقرة وتنص. العام" والنائب العليا احملكمة ورئيس وأعضائها،
 شامل اتفاق إىل توصال وقد. املاضي أيلول 10و 6 بني ما األوىل للجولة اجتمعا قد احلوار طرفا وكان. املناصب" هذه على
 .وتنفيذه االتفاق بشأن اإلجراءات الستكمال اجللسات واستئناف السيادية املناصب تويل آلية حول

 دبلوماسية شخصية وهي وليامز، ستيفاين ابإلانبة املتحدة األمم مبعوثة طريق عن األوراق كل لتخلط أمريكا فذهبت -8
 م9/11/2020 يوم انطلقت أوال" "ليبيا شعار حتت بوزنيقة يف حدث ملا مواز لييب حوار جلسات عقد إىل فدعت أمريكية،

 اختارهتم املتحدة األمم برعاية ليبية سياسية شخصية 75 مبشاركة ليبيا يف النزاع أطراف بني مباشرة مفاوضات جولة تونس يف
. وفزان وبرقة طرابلس وهي الثالثة األقاليم عن وممثلني وأعيان األعلى اجمللس يف وأعضاء نواب من اراحلو  فريق ويتألف. هي

 جديدة جولة وإن جدا إجيابية بنتائج انتهت بتونس املباشر اللييب احلوار جولة )"إن م15/11/2020 يوم مساء ويليامز وقالت
 السلطة اختصاصات وحتديد االنتخاابت إجراء اتريخ بتحديد تتجسد يةاإلجياب النتائج وإن. أسبوع بعد االنرتنت عرب ستعقد

 توافق إىل املناقشات أايم سابع يف توصلوا اللييب احلوار يف املشاركني وإن، واحلكومي الرائسي للمجلس الرتشح وشروط التنفيذية
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 لليبيني مهم لتاريخ املوافق 2021 يسمربد/أول كانون 24 يوم االنتخاابت إجراء اتريخ حتديد أوهلا أساسية ملفات ثالثة يف
 سيكون حيث الرائسي للمجلس الرتشح وشروط التنفيذية السلطة اختصاصات حتديد مت... 1951 امع البالد استقالل وهو
... والغرب والشرق اجلنوب مناطق ميثلون أعضاء ثالثة من ويتكون الوطنية املصاحلة على العمل بينها بسيطة مسؤوليات لديه

 للشعب اخلدمات تقدمي يف حمددا سيكون الذي احلكومة ابختصاص يتجسد املشاركون عليه توافق الذي الثالث امللف ماوأ
 هلذه اختيارهم سيتم ومن عملهما يف منفصلني هيكلني سيكوانن واحلكومة الرائسي اجمللس وإن.. وغريها والكهرابء كاملاء اللييب

 ..العمل من ابلكثري القيام يتعني يزال ال إنه.. ألحزاب" منتمني "غري التكنوقراط من نوسيكونو  قصرية لفرتة سيعملون املناصب
 لتحديد الفيديو تقنية عرب أسبوع خالل اللقاء على توافقوا املشاركون... واحد أسبوع يف حلها ميكن ال الصراع من أعوام عشرة
 األانضول ...سيادية" مسألة ستكون اليت تاابلالنتخ الدستورية القاعدة وحتديد قانونية، جلنة اختيار آليات

 ال الصراع من أعوام "عشرة تقول عندما الصفر من تعمل وكأهنا كليا، الصخريات اتفاق جتاهلت وقد. (م16/11/2020
 شأن من وتقلل رمسي، غري بشكل الصخريات اتفاق لتلغي جديد من امللفات كافة تبحث فهي. واحد" أسبوع يف حلها ميكن
 .عليه القضاء من تتمكن مل إن السيطرة حتت وضعه أو أمكن إن هنائيا إلهنائه الربيطاين التأثري

 األموال تقدمي حياولون )"الذين: فقالت ابلعقوابت احلوار معرقلي وليامز ستيفاين ابإلانبة األمم مبعوثة وتوعدت -9
 وأشارت أصوات" وشراء رشاوى دفع عن معلومات يف حتقيق فتح سيتم كما له كمعرقلني تصنيفهم سيتم احلوار يف للمشاركني

 من املشاركة الشخصيات استبعاد مقرتح حيصل مل" وقالت الفاسد" السياسي املال تدخل بشأن سلوك مدونة هناك" أن إىل
 تتصرف فهي. (م17/11/2020 األوسط الشرق ...حوله" للتوافق %75 واملطلوب %61 بلغت النسبة أن إال املناصب
 النواب جملس طريق عن قرارها بدعم نفسها أمريكا قامت وقد. املتحدة األمم مبعوثة اسم حتت األمريكية سياسةلل كممثلة

 )"أبمهية القانون ويذّكر. ليبيا" يف االستقرار دعم "قانون مشروع على ابملوافقة األمريكي النواب جملس صوت حيث األمريكي
 غري بشكل تستغل جهة أو شخص أي على عقوابت لفرض املشروع ويدعو... يبيال بشأن املتحدة األمم قادهتا اليت احملاداثت

 ...اإلنسان حقوق انتهاكات يف املتواطئني حماسبة على التشديد جانب إىل هذا الليبية، املالية املؤسسات أو النفط موارد مشروع
 .(م19/11/2020 نيوز سكاي

 وقف لتطبيق برلني مؤمتر مسار عن املنبثقة (5+5) املشرتكة يةالليب العسكرية اللجنة وفدي بني مفاوضات وجرت -10
 بنود حول توافق إىل التوصل م4/11/2020 يوم فأعلنت األمريكية ستيفاين ابإلانبة املتحدة األمم مبعوثة شرافإب النار إطالق
 القوات كافة عودة على رافلإلش فرعية عسكرية جلنة تشكيل أبرزها النار إطالق وقف لتطبيق بندا 12)": وقالت االتفاق
 23/10/2020 يوم جنيف يف وقع الذي االتفاق ومبوجب واجلفرة سرت عن الطرفني قوات وانسحاب بالدها" "إىل األجنبية
 )"ال أردوغان وقال. (م23/10/2020 رويرتز ...الليبية" األراضي األجنبية القوات مجيع ملغادرة يوما 90 مدهتا فرتة وحددت

 وهو هذا يقول (م23/10/2020 رويرتز.. ال" أم أشهر ثالثة خالل ليبيا من سينسحبون فاغنر أمثال من ملرتزقةا كان إن نعلم
 واملنطقة ليبيا يف أهدافها امريكأ حتقق حىت وغريها القوات هذه لتسحب روسيا على تضغط ال وأمريكا! ليبيا يف روسيا مع ينسق
 .سوراي يف فعلت كما

 :يلي كما هي وفصلناه بيناه ما على اءبن إبجياز الصةواخل -11
 وكةش لكسر وذلك الربيطاين وخباصة ورويبألا املشروع لتحقيق الرتكي الدعم تستخدم أن أرادت السراج حكومة إن -أ
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 نإ فما األمريكي املشروع حلساب السراج دعم وظفت تركيا ولكن واجلفرة، سرت وخاصة نفوذه مناطق على والسيطرة حفرت
 إىل والرجوع النار إطالق بوقف يقبل أن السراج من وطلبت دعمها تركيا أوقفت حىت واجلفرة سرت إىل السراج قوات وصلت

 عالنإب ردوغانأ حيرج أن فأراد السراج يدي يف فأسقط! مشروع وغري متمردا تعده الذي اآلخر الطرف مع واحلوار املفاوضات
 تظهر ال وحىت السراج على تزايد قد الرتكي الضغط أن وروابأ وجدت ملاو  ذلك، من ملنعه عليه ضغطت تركيا ولكن ،التهتقاس

 السراج يستمر أن وأورواب بريطانيا مصلحة من ألن تريده ما هو استقالته عن السراج رجوع أن أظهرت ردوغانأ لضغوط خاضعة
 !استقالته وراء من كانت اليت هي أهنا مع

 تعقِّّدها أو مشاكلها حتل الدول هلذه رهينة البالد لتصبح الفاعلة، لكربىا الدول تصطنعها مصطنعة احلوارات هذه إن -ب
 الصخريات واتفاق ،صحيح بشكل املشكلة حلل ليست فهي وإال نفوذها، بسط من تتمكن حىت تنفيذها على األطراف وجترب
 اجتماعات يف بريطانيا لتحاو  وقد. السراج حكومة الفور على فشكلت تنفيذه على وعملت بريطانيا قامت فقد بذلك، ينطق

 وليامز األمريكية الدبلوماسية ولكن ،الصخريات اتفاق من أخرى بنود تنفيذ على تعمل أن مؤخرا عقدت اليت ابملغرب بوزنيقة
 جنيف يف النار إطالق وقف لتثبيت الطرفني بني موازية حوار اجتماعات عقدت ابإلانبة أممية مبعوثة مسمى حتت تعمل اليت

 إلجناح أدواهتا كل تستعمل مريكاأ فإن هكذاو  ،سنة بعد انتخاابت إجراء على االتفاق ليتم تونس يف مث ومن يبيا،بل وغدامس
 .تريد كما وتوجيهه الصراع وإدارة بريطانيا أرجل حتت من البساط سحب من تتمكن حىت األمريكية الدبلوماسية مهمة

 الطرف مشروع تفشل حىت بعضا بعضها مشاريع بعرقلة ستقوم يطانياوبر  أمريكا الرئيسة املتنافسة الفاعلة الدول نإ -ج
 لو فحىت اللييب، للشعب واألمان األمن يوفر حالا  توجد أن الدول هذه على املستبعد من فإنه وبذلك. مشروعها وتنجح اآلخر
 يف النفوذ كسب من وروابأ أو مريكاأ تتمكن حىت الصراع يستمر بل آمن هنائي حل عن تتمخض ال فسوف انتخاابت جرت
 الدولة هذه وراء ينساقوا وال املؤامرات هذه كل يرفضوا أن ليبيا أهل على لزاما فكان! الصراع هذا وقود هم الليبيون ويكون ليبيا،

 نقية، طاهرة ألايد وتسليمها دياياأل تلك من األمور زمام أخذ على يعملوا وأن ،العميل ذاك أو العميل هذا راءو  أو تلك أو
 اإلسالم بالد تشمل إسالمية دولة من جزءا تكون ألن ليبيا لتهيئة يعملوا وأن ،األمة أبناء من سياسيا الواعني ملخلصنيا ديأاي
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