
دع��ت م��س��ودة البيان اخلتامي لقمة في 
أملانيا تضم ق��وى أجنبية تساند الطرفني 
امل��ت��ح��ارب��ني ف��ي ليبيا أم���س األح���د جميع 
األط��راف لالمتناع عن األعمال العدائية ضد 

املنشآت النفطية.
وتعترف املسودة كذلك باملؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان 
الشرعي الوحيد املسموح له ببيع النفط 
الليبي. وستجري مناقشة امل��س��ودة خالل 

القمة.
وتأتي الدعوة بعد أن أغلق رجال قبائل 
متحالفون مع ق��وات ش��رق ليبيا )اجليش 
الوطني الليبي( بقيادة خليفة حفتر كل 

املرافئ النفطية في شرق ليبيا.
بعد ساعات تنطلق قمة برلني حول ليبيا، 
مبشاركة ال��دول اخلمس دائمة العضوية 
في مجلس األمن، إضافة إلى مصر وإيطاليا 
وتركيا واجلزائر واإلم��ارات والكونغو، إال 
أن التوقعات بشأن احلل ال تزال متواضعة، 
ال سيما في ظل تعنت العديد من األط��راف، 
وعلى رأسها تركيا، التي هدد رئيسها رجب 
طيب أردوغان أوروبا، السبت، في مقال نشر 
في مجلة بوليتيكو، إما بحماية ودعم حكومة 
الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج وإما 
اإلرهاب. كما دعا أردوغان أوروبا إلى دعم ما 
تقوم به بالده في ليبيا بتقدمي دعم عسكري 
حلكومة السراج إن كانت تريد إنهاء الصراع 

الليبي.
وفي هذا السياق الذي يحاذر اإلفراط في 
التفاؤل، رأى مسؤول في وزارة اخلارجية 
األميركية أن الصراع في ليبيا ب��ات يشبه 

الصراع السوري بشكل متزايد.
وأض��اف املسؤول للصحافيني املرافقني 
لوزير اخلارجية مايك بومبيو عندما سئل 
عن ف��رص جن��اح القمة “أعتقد أنها معقدة 
للغاية وكٌل متشبث مبوقفه لذا فإن توقعاتي 

متواضعة”.
من جهته، أقر املبعوث األمم��ي إلى ليبيا 
غسان سالمة بصعوبة الوضع في البالد 
التي مزقتها احلرب والفوضى منذ سنوات. 
إال أنه أعرب عن أمله في متديد هدنة طرابلس 
التي صمدت إلى حد كبير ملدة أسبوع على 

الرغم من إخفاق اجلانبني )حكومة الوفاق 
واجليش الليبي بقيادة خليفة حفتر( في 
توقيع اتفاق خ��الل محادثات في موسكو 

توسطت فيها روسيا وتركيا يوم االثنني.
ب���دوره، أب��دى وزي��ر اخلارجية األملاني 
هايكو ماس تفاؤال حذراً، فكما أملانيا ال تتوقع 
بقية ال���دول املشاركة ف��ي امل��ؤمت��ر حصول 

عجائب في هذا امللف الشائك.
ن��زع س��الح امليليشيات وك��ان��ت مصادر 

خاصة لقناتي “العربية” و”احلدث”، أكدت 
مساء السبت، أن “مؤمتر برلني” حول ليبيا 
سيبحث ن��زع س��الح امليليشيات عبر جلنة 
أمنية ليبية، باإلضافة لتشكيل جلنة دولية 

تشرف على تنفيذ بنود االتفاق الذي سُيبرم.
كما كشفت تلك امل��ص��ادر ع��ن ب��ن��ود يتم 
التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة 

االتفاق الذي سيتم توقيعه في برلني.
ومن هذه البنود، تشكيل جلنة من الدول 

التي ستشارك في قمة برلني لإلشراف على 
تنفيذ بنود االت��ف��اق، ال��ذي سيتم التوصل 
إليه، بجانب وج��ود جلنة أممية تعمل في 
نفس السياق.وفي نشاط دولي غير مسبوق، 
أكدت قوى عاملية كبرى استعدادها حلضور 
املؤمتر والضغط من أجل إيجاد حلول لوقف 

االقتتال.
وفي هذا السياق، أعلن وزي��ر اخلارجية 
األميركي، مايك بومبيو، مشاركته في املؤمتر، 

إلى جانب فرنسا وبريطانيا، ودول عربية 
وأوروبية أخرى.

إلى ذلك، أعلن الكرملني مشاركة الرئيس 
الروسي، فالدميير بوتني، مؤكداً دعم موسكو 
إليجاد حل سياسي في ليبيا، فيما أكد وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي سيرغي الف���روف أن 
أجندة املؤمتر تتماشى بشكل كامل مع قرارات 

مجلس األمن الدولي بشأن التسوية الليبية.
على بعد ساعات قليلة من انطالِق مؤمتر 

برلني بشأن ليبيا، بدأت تتسرب بعض بنود 
دة املؤمتر والتي تشير إل��ى إمكانية  م��َس��َوّ
تشكيل قوة أمنية عسكرية حملاربة اإلرهاب 
في ليبيا واستمرار قرار حظر السالح لليبيا، 
باإلضافة إلى ضغوٍط عربيٍة أوروبية على 
املؤمتر من أجل جتميد االتفاقية املوقعة بني 

تركيا وحكومة فايز السراج.
وتعيش برلني ترقبا أمنيا وسياسيا في 
الساعاِت التي تسبق انعقاد قمة حول ليبيا 
ُتّضُر لها أملانيا منذ أكثر من خمسِة أشهر. 
وجنحت برلني بفرض نفِسها وسيطا مقبوالً 
لدى طرفي الصراع الليبي بعد أن جتنبت 

االصطفاف مع طرٍف ضد آخر.
وستحضر املؤمتر ال��دول اخلمس دائمة 
العضوية ف��ي مجلس األم���ن، إض��اف��ة إلى 
مصر وإيطاليا وتركيا واجلزائر واإلم��ارات 
والكونغو. إال أن اململكة املغربية عبرت عن 
“استغرابها العميق” إلقصائها من املؤمتر. 
وف��ي بيان ص��ادر عن اخلارجية املغربية، 
مساء السبت، أعلنت ال��رب��اط أنها “كانت 
دائما في طليعة اجلهود الدولية” الرامية إلى 

“تسوية األزمة الليبية”.
وقال وزير خارجية املغرب ناصر بوريطة 
في اتصال مع العربية، إن ب��الده تستغرب 
من املعايير والدوافع وراء اختيار البلدان 
املشاركة في مؤمتر برلني حول السالم في 

ليبيا.
هذا واستبق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ����ان مؤمتر برلني ح��ول ليبيا مبقال 
كتب فيه أن السالم هناك ال يتحقق إال عبر 
البوابة التركية، وخير األوروبيني في مقاله 
الذي ُنشر في مجلة “بوليتيكو” األميركية/ 
politico بني انتقال اإلرهاب إلى أراضيهم 
أو املساهمة في بقاء حكومة الوفاق برئاسة 
“السراج”.بدوره، وص��ف املتحدث باسم 
اجل��ي��ش الليبي ال��ل��واء أح��م��د امل��س��م��اري، 
الرئيس التركي بقائد اإلره��اب في العالم، 
مشيرا إلى أنه يقود ما وصفها بالعصابات 
اإلرهابية في طرابلس. وأضاف، اجلمعة، أن 
“تركيا لم تكن عبر التاريخ ممر سالم لليبيا، 
فالسالم مير عبر القضاء على التواجد التركي 

في ليبيا”.

حفتر والسراج وصالح في اجتماع سابق

بعد أن أغلق رجال قبائل كل املرافئ  في البالد

قمة ليبيا حتث كل األطراف على حماية املنشآت النفطية

ورقة مصرية حلل أزمة ليبيا
كشفت الرئاسة املصرية تفاصيل ورقة ستقدمها القاهرة، 
أم��س  األح��د، أم��ام مؤمتر برلني حول ليبيا حلل األزم��ة. وقال 
السفير بسام راضي، املتحدث باسم رئاسة مصر، إن القاهرة 
ستتقدم ب��ورق��ة تتضمن ك��اف��ة العناصر ال��ت��ي مت التوافق 
عليها حلل األزم��ة، ومنها آلية واضحة املالمح تشمل تسريح 
امليليشيات وجمع أسلحتها، وإع���ادة بناء وتأهيل املسار 

السياسي واالقتصادي.
وق��ال ف��ي تصريحات م��ن العاصمة األملانية برلني بثتها 
وسائل إعالم مصرية مساء السبت، إنه كانت هناك اتصاالت 
ول��ق��اءات مكثفة خ��الل األسبوعني املاضيني بني الرئيس عبد 
الفتاح السيسى وعدد من زعماء وقادة دول العالم، ودارت كلها 
حول سبل معاجلة األزمة الليبية، ومت خاللها االتفاق على وقف 
إطالق النار، وضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسي شامل يضم 
كافة األط��راف ويتعامل مع اجلوانب االقتصادية والسياسية 

والعسكرية واألمنية.
وأوض��ح راض��ي أن موقف مصر ثابت ول��م يتغير، فهي ال 
تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع 
اجليوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون 

واضحا في مؤمتر برلني.

اجليش الليبي: أردوغان 
مسؤول عن انتشار 

اإلرهاب بأوروبا
اتهم اجليش الليبي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
بنقل أسلحة وإرهابيني متعددي اجلنسيات إلى ليبيا. وحمله 

مسؤولية انتشار اإلرهاب في أوروبا.
وقال املتحدث باسم اجليش الليبي، اللواء أحمد املسماري، 
إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة. 
وأضاف املسماري، في مؤمتر صحفي، اجلمعة أن “تركيا لم 
تكن عبر التاريخ ممر سالم لليبيا، فالسالم مير عبر القضاء 

على التواجد التركي في ليبيا”.
وأك��د أن “أكثر من 2000 إرهابي مت نقلهم إلى ليبيا من 
تركمان سوريا وميليشيات ل��واء سمرقند وسلطان مراد 
ونور الدين زنكي وعناصر إرهابية أخرى، عن طريق مطاري 
معيتيقة ومصراته”. وتابع “قوات حكومة )الوفاق برئاسة 
فايز( السراج مكونة من مجموعة مليشيات مدرجة على 

الئحة مجلس األمن مثل البيدجا والعمو”.

تأكيد فرنسي مغربي على 
دور الرباط الهام في حل 

األزمة الليبية
أكد العاهل املغربي امللك محمد السادس والرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون، على “الدور الهام الذي تضطلع به اململكة 

املغربية حلل األزمة الليبية”، حسب بيان للديوان امللكي.
ج��اء ذل��ك في اتصال هاتفي تلقاه امللك محمد السادس 
من ماكرون عقب بيان للخارجية املغربية استغرب إقصاء 
ال��رب��اط من مؤمتر برلني ح��ول ليبيا املقرر في العاصمة 

األملانية، األحد.
ولفت بيان الديوان امللكي املغربي، الذي حصلت األناضول 
على نسخة منه، إلى أن “املباحثات )بني ماكرون وامللك محمد 
ال��س��ادس( تناولت على اخلصوص األزم��ة الليبية عشية 

اجتماع برلني”.
ومت التأكيد، حسب البيان، على الدور الهام الذي تضطلع 
به اململكة املغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ 

عدة سنوات، حلل األزمة في هذا البلد املغاربي.
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أردوغان يحّذر من التضحية بآمال الليبيني لصالح جتار الدم
ش���ّدد ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي، رج��ب طيب 
أردوغ���ان، على ض��رورة ع��دم التضحية 
باآلمال التي انتعشت مجدًدا بليبيا لصالح 
طموحات جتار الدم والفوضى. جاء ذلك 
خالل مؤمتر صحفي عقده أمس األحد في 
مدينة إسطنبول، قبيل مغادرته إلى برلني 

للمشاركة في مؤمتر السالم حول ليبيا.
وقال أردوغ��ان إن موقف تركيا حيال 
ليبيا، لعب دوًرا كبيًرا في كبح جماح 
اإلنقالبي خليفة حفتر. وأش���ار إل��ى أن 
املجتمع الدولي لم يبِد رد الفعل الضروري 
حيال الهجمات املتهورة التي ق��ام بها 

االنقالبي حفتر.
وأوض���ح أن��ه “مت التغاضي لفترة 
طويلة ع��ن انتهاكات االن��ق��الب��ي حفتر 
وداعميه ل��ق��رارات مجلس األمن”. وأّك��د 
على أن “تركيا أصبحت مفتاح السالم 

في ليبيا”.
وت��اب��ع: “اليونان ان��زع��ج��ت لعدم 
دعوتها إلى مؤمتر برلني، واالتفاق بني 
تركيا وليبيا أفقدها صوابها”. ولفت إلى 
أن تركيا ال تقيم وزًن��ا لزيارة حفتر إلى 

اليونان.
وحول إدع��اءات تسريب مسودة بيان 
م��ؤمت��ر ب��رل��ني اخل��ت��ام��ي، ق��ال الرئيس 
التركي: “لم يصلنا أي وثيقة م��ن هذا 
القبيل”. واعتبر أن مؤمتر برلني الذي 
ترعاه املستشارة األملانية أجنيال ميركل، 

سيكون ل��ه معنى مختلفا، حيث يتم 
التحضير له منذ أشهر.

وق��ال إن احلكومة الليبية الشرعية 
التي يعترف بها املجتمع الدولي واألمم 
املتحدة، تتعرض لهجمات مكثفة منذ 
أب��ري��ل 2019. وأش���ار إل��ى مقتل مئات 

املدنيني جراء تلك الهجمات التي يشنها 
حفتر وداعموه.

وأض��اف: “اضطر نحو 400 أل��ف من 
أشقائنا الليبني ملغادرة منازلهم بسبب 
االشتباكات”.  الرئيس التركي أّكد على 
أن ه��ذا األم���ر أث���ار ردود فعل تونسية 

وجزائرية بشكل خ��اص، وشكل ضغًطا 
كبيًرا من ناحية الهجرة.

وأش��ار أن “املنظمات اإلرهابية مثل 
داعش والقاعدة، تكتسب أرضية في ليبيا 
من جديد”. وقال إن الهجمات االرهابية 
بلغت م��س��ت��وى ي��ه��دد اس��ت��ق��رار البحر 

املتوسط برمته.
ولفت إل��ى أن تركيا انتهجت موقًفا 
متزًنا ومبدئًيا منذ ب��دء األزم��ة الليبية، 
وأكدت أن احلل الدائم ميكن تقيقه عبر 

احلوار السياسي.
وشّدد الرئيس التركي على أن الهدوء 
في ليبيا تقق بفضل دعوته من إسطنبول 
مع نظيره الروسي فالدميير بوتني، لوقف 

إطالق النار، في 8 يناير.
وأف���اد ب��أن اجل��ه��ود التركية ساهمت 
في تشكيل األرضية الالزمة لتنظيم قمة 
برلني. وق��ال إن اخلطوات التي اتخذتها 
بالده ضمنت حقوقها في البحر األبيض 
املتوسط، وساهمت في حماية مستقبل 

ليبيا.
واستدرك: “نعتبر قمة برلني خطوة 
مهمة بشكل خ��اص ف��ي سبيل ترسيخ 
وق��ف إط��الق ال��ن��ار واحل��ل السياسي”. 
وزاد: “يجب عدم التضحية باآلمال التي 
انتعشت مجددا بليبيا لصالح طموحات 

جتار الدم والفوضى”.
وأع�����رب ع���ن تطلعهم إل���ى تقيق 
ت��ط��ورات ملموسة ف��ي م��ج��االت عديدة، 
من األمن وحتى االقتصاد، عبر القرارات 
ال��ت��ي ستتخذ ف��ي امل��ؤمت��ر. واس��ت��ط��رد: 
“نأمل أن تساعد القمة على اتخاذ خطوات 
إلنهاء املآسي التي عاشها الشعب الليبي 

وتقيق السالم واالزدهار في ليبيا”.

تشاووش أوغلو: اليونان 
تقوض جهود السالم بليبيا 

عبر استقبالها حفتر
قال وزير اخلارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن اليونان 
تقوض جهود إرس��اء السالم في ليبيا، عبر استقبالها خليفة حفتر. 
جاء ذلك في بيان نشره على حسابه مبوقع “تويتر” تطرق خالله إلى 

املستجدات باملنطقة.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أن اليونان وقبرص الرومية يغتصبان 

حقوق الدول املجاورة في املتوسط من خالل مزاعم متطرفة.
ولفت إلى أن محاوالت )الثنائي( إضفاء الشرعية على هذه املزاعم 
عبر استغالل )عضويتهما في( االتاد األوروبي تلحق الضرر بالسلم 

واالستقرار اإلقليميني.
وأضاف أن “ليبيا آخر مثال على ذلك، فمذكرتي التفاهم التي وقعناها 
مع احلكومة الشرعية الليبية أقلقت اليونان كثيرا، وبدال من احلوار، 

أقدمت اليونان على قطع عالقاتها الدبلوماسية مع احلكومة الشرعية”.
وتابع “لألسف يتحركون من منطلق ع��دو ع��دوي صديقي، في 
احلقيقة السبب وراء ذلك، وجود جهود لفرض مزاعمهم حول مناطق 

الصالحية البحرية على ليبيا أيضا”.
وأردف “خالل األع���وام السابقة، أص���دروا )اليونانيني( رخص 
للتنقيب على النفط والغاز الطبيعي في مناطق بجنوب جزيرة كريت 
بشكل يغتصب فيه حقوق ومصالح ليبيا، وأم��ام هذا الوضع وقعت 
احلكومة الشرعية في ليبيا مذكرة تفاهم معنا حلماية حقوقها )في 

املتوسط(”.
وأكد أن “استضافة اليونان خلليفة حفتر وتركيزها على أجندتها 
الوطنية تقوض جهود إرساء السالم في ليبيا، وأود أن أذكر أصدقائنا 

اليونانيني أن هذه التحركات عقيمة ولن تفضي ألي نتيجة”.
يشار إلى أن حفتر أجرى زيارة سرية إلى العاصمة اليونانية أثينا 
خالل اليومني املاضيني، قبيل انعقاد مؤمتر دولي حول ليبيا تستضيفه 

العاصمة األملانية برلني األحد.
جدير بالذكر أن أملانيا لم تدِع اليونان للمشاركة في هذا املؤمتر، ما 

شكل انزعاجا لدى أثينا.

اردوغان يصل برلني
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السراج يطالب بقوة دولية حلماية املدنيني في طرابلس
طالب رئيس املجلس الرئاسي حلكومة 
الوفاق الليبية، فائز السراح بارسال قوة 
حماية دولية، حال واصلت ميليشيات 

حفتر هجومها على العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “فيلت 
أم سونتاغ” األسبوعية ونقلتها دير 
شبيغل األملانية، أمس  االحد، الذي تستعد 
خ��الل��ه ب��رل��ني الستضافة م��ؤمت��ر حول 

األزمة الليبية.
وأضاف السراج: “نرحب بقوة حماية 
دولية باشراف األمم املتحدة، ليس ألننا 
بحاجة إل��ى احل��م��اي��ة كحكومة، ولكن 
حلماية املدنيني الذين يتعرضون للقصف 

املستمر منذ تسعة أشهر”.

وذك��ر ال��س��راج بالهجوم على مخيم 
لالجئني على أط��راف العاصمة، وال��ذي 
ُقتل حوالي 50 الجًئا الصيف املاضي، 
مؤكدا أن “هذه جرائم حرب”.وجتتمع، ، 
بالعاصمة األملانية برلني 12 دولة، على 
رأسها ال��دول اخلمسة دائمة العضوية، 
مبشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور 
طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس 
إنهاء احل��رب وحالة عدم االستقرار في 
هذا البلد املغاربي منذ إسقاط نظام معمر 

القذافي في 2011.
ون��ش��رت ع��دة م��واق��ع م��س��ودة اتفاق 
مؤمتر برلني، التي ناقشها وعدلها وزراء 
خارجية 10 دول خالل األشهر اخلمسة 

األخيرة، كما تدث مسؤولون ليبيون عن 
بعض جوانبها.

وي��ش��ارك ف��ي م��ؤمت��ر ب��رل��ني، ك��ل من 
ال��والي��ات املتحدة األمريكية، وروسيا 
وفرنسا وبريطانيا وال��ص��ني، وأملانيا 
وت��رك��ي��ا وإي��ط��ال��ي��ا وم��ص��ر واإلم����ارات 
واجلزائر والكونغو، باإلضافة إلى فائز 
السراج، رئيس املجلس الرئاسي حلكومة 
ال��وف��اق الليبية، امل��ع��ت��رف بها دول��ي��ا، 

واجلنرال املتقاعد خليفة حفتر.
كما تشارك في املؤمتر أرب��ع منظمات 
دولية ممثلة في: األمم املتحدة، واالتاد 
األوروبي، واالتاد اإلفريقي، واجلامعة 

العربية.

صالح: شعبنا لن يسمح بتدخالت تركيا
قبيل انطالق مؤمتر برلن ح��ول ليبيا 
مب��ش��ارك��ة دول��ي��ة، ش���دد رئ��ي��س مجلس 
ال��ن��واب الليبي املستشار عقيلة صالح ، 
أمس األحد، على أن ال تفريط في تضحيات 
الشعب واجليش الليبي. كما أكد أن الشعب 

الليبي لن يسمح بتدخالت تركيا.
وأض���اف ف��ي تصريحات صحافية أن 
احل��رب على اإلره��اب والتطرف مستمرة 
حتى القضاء على كافة امليليشيات املسلحة 

وترير كامل التراب الليبي.
وتنعقد في برلني، ، قمة حول ليبيا، تأمل 
منها الدول املشاركة على األقل تثبيت وقف 

إطالق النار في طرابلس بني قوات حكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج وبني اجليش 
الليبي بقيادة خليفة حفتر، وسط أجواء 
حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد 

تتوصل إليها تلك القمة.
وت��ش��ارك ف��ي القمة أو امل��ؤمت��ر ال��دول 
اخلمس دائمة العضوية في مجلس األمن، 
إضافة إلى مصر وإيطاليا وتركيا واجلزائر 
واإلم������ارات وال��ك��ون��غ��و، ك��م��ا سيحضر 
ال���رؤس���اء ال���روس���ي ف��الدمي��ي��ر ب��وت��ني، 
والفرنسي إميانويل م��اك��رون، والتركي 
رج��ب طّيب أردوغ���ان، ووزي��ر اخلارجية 

األميركي مايك بومبيو.
وكان وزير خارجية االتاد األوروبي 
ج��وزي��ف ب��وري��ل دع��ا ال���دول األوروب��ي��ة 
امل���ش���ارك���ة ف���ي ال��ق��م��ة إل����ى “جتاوز 
انقساماتهم” واالنخراط على نحو أكبر في 

إيجاد حل إلنهاء النزاع.
وق��ال ف��ي مقابلة نشرتها، مجلة دير 
شبيغل “إذا مت األح��د التوصل إل��ى وقف 
إلطالق الناريجب على االت��اد األوروب��ي 
أن يكون مستعًدا للمساعدة في تنفيذ وقف 
إطالق النار هذا ومراقبته، رمبا من خالل 

جنود في إطار مهمة لالتاد األوروبي”.


