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منذ 13 ساعة

ليبيا: أمريكا واالتحاد األوروبي يردون على اتهام الناطق باسم حكومة
الدبيبة لوليامز «بالتحيز »

طرابلس – �القدس العر��: أطلقت ذكرى الثورة الليبية الحادية عشرة موجة من الكلمات

والتصريحات من المسؤولين وكذلك المؤسسات الليبية والدولية والدول والسفارة تمحورت �

مضمونها حول آلية وضع حل لألزمة السياسية � البالد وضرورة أن يس� الموجودون ع� رأس

الحكم لحلها�

هذه الكلمات بدأت من رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، الذي هنأ الليبيين بالذكرى الحادية

عشرة لثورة السابع عشر من فبراير/شباط 2011، داعياً الجميع إ� االستفادة من التجارب السابقة

وتحقيق المصالحة الوطنية لبناء دولة مدنية قوية�

وأوضح � كلمة نشرها مكتبه اإلعالمي، أن ثورة 17 فبراير كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم

والتهميش واالستبداد واالنفراد بالرأي، مضيفاً أن الليبيين عانوا � السابق من تد� جودة الحياة

وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة�

ً من عقوبات دولية فرضت ع� ليبيا بسبب بعض مغامرات وقال باشاغا إن الليبيين عانوا أيضا

الساسة ودفع ضريبتها المواطن اللي� البسيط، الفتاً إ� أن العبرة أوالً وأخيراً بالواقع المعاش�

واشار إ� أن منحة التحرر ال� تحققت مع ثورة فبراير انقلبت إ� محنة تهدد بالتفرق والتشرذم
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جراء ما عاناه الليبيون من انقسامات سياسية حادة واضطرابات أمنية خطيرة جداً وما شهدنا من

شطط وظلم وتطرف أدى إ� سفك الدماء وتهجير األبرياء ونهب األرزاق وانتهاك الحرمات طيلة

السنوات الماضية�

ً إ� تحكيم العقل والتوقف عن االنتقام والتوحش والكراهية بعد وطالب باشاغا الليبيين جميعا

ً التضحيات الكبيرة ال� قدموها خالل 11 عاماً وذلك من أجل تشييد الدولة وإقامة بنيانها، مشددا

ع� أن الثورة ليست إلسقاط النظام كغاية�

وشدد ع� أن الثورة � وسيلة لبناء الدولة ال� تقوم ع� احترام حقوق المواطنة والعدل

واإلنصاف وجامعة لجميع المواطنين بال استثناء، سواء أكانوا مؤمنين بثورة فبراير أم مناصرين

للنظام السابق، ألن المواطنة أشمل وأوسع وأكبر من التوجهات السياسية، والعقيدة الوطنية

تنصهر � بوتقتها كافة التوجهات واآلراء السياسية�

وطالب رئيس الوزراء المكلف، � ختام كلمته، الليبيين جميعاً إ� االستفادة من التجارب المريرة

ال� خاضوها � السنوات الماضية، مطالباً إياهم بـالوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خالل

المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية، وتب� ليبيا � الوطن رغم كل الصعاب والمحن،

عاشت ليبيا دولة قوية عزيزة مستقلة وأبية .

كما نشر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كلمة هو اآلخر قال فيها إن الحكومة المقبلة برئاسة

فتحي باشاغا، ال� اختارها مجلس النواب باالتفاق مع المجلس األع� للدولة ستكون مهمتها

تهيئة األوضاع األمنية واالقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة ال� أعاقت تنظيم االنتخابات �

موعدها أي 24 كانون األول/ ديسمبر الما��

وتابع، � كلمة لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، الخميس، أن دعم الحكومة

ومساعدتها ع� القيام بواجباتها أمر مهم، وذلك لخدمة المواطن والنهوض بالبالد � جميع

المجاالت، دون إقصاء أو تهميش�

وأردف صالح إ� أن الحوار اللي� � الفترة األخيرة أثمر عن وضع وإقرار خريطة الطريق محددة

بجدول زم�، تنتهي بتنظيم االنتخابات الرئاسية والبرلمانية � أقرب اآلجال، وتشكيل لجنة

مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء األطراف والجماعات، إلجراء تعديالت ع� مسودة

الدستور بهدف إنتاج دستور تواف� .

كما ثمن رئيس مجلس النواب نجاح المجلس � المشاركة � حوار لي� لي� خالل الفترة

األخيرة، � سابقة لم تحدث منذ 2011، استطاعت األطراف القيام بحوار لي� مباشر، وتجاوز

االنقسام بحوار وضعت فيه مصلحة الوطن والمواطن فوق كل �ء .

ً ً قال فيه إن وليامز تظهر دعما وعقب أن نشر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية تصريحا
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لمواقف بعض األطراف الراغبة � تأجيل االنتخابات والتمديد لنفسها من خالل قبول ما حدث �

جلسة البرلمان األخيرة جاء الرد ع� هذه التصريحات�

حيث أعربت السفارة األمريكية لدى ليبيا، الخميس، عن أسفها تجاه البيان الذي صدر عن الناطق

باسم الحكومة، والذي أشار إ� أن المستشارة الخاصة لألمين العام ستيفا� وليامز أظهرت تحيّزاً�

وتابعت، � سلسلة تغريدات عبر حسابها ع� تويتر، أنه لم يكن هناك موظف حكومي دو� أكثر

ة � لّم شمل جميع األصوات الليبية حول طاولة المفاوضات � محاولة
ّ
منها (وليامز) إنصافاً ودق

الستعادة االستقرار � ليبيا�

وأكدت السفارة أن نهج المستشارة الخاصة وبعثة األمم المتحدة للدعم � ليبيا إزاء الظروف

الحالية كان متسقاً مع المبادئ األساسية لقرارات مجلس األمن الدو� ونتائج االجتماعات الدولية

بشأن ليبيا�

وتابعت السفارة أن الواليات المتحدة تشاطر بعثة األمم المتحدة للدعم � ليبيا تركيزها ع�

مساعدة الليبيين � وضع جدول زم� موثوق لالنتخابات � أقرب وقت ممكن بما يتما� مع

تطلعات الشعب اللي��

فيما عبر سفير االتحاد األورو� لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، الجمعة، دعمه جهود المستشارة

الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفا� وليامز، � الحفاظ ع� االستقرار

والوحدة وتقريب المواقف والم� نحو االنتخابات � ليبيا�

وقال � تغريدة ع� حسابه � موقع تويتر اعتبرت بمثابة رد ع� الناطق باسم الحكومة اآلن

أكثر من أي وقت م� يحتاج الجميع إ� دعم أولئك الذين يعملون من أجل السالم � ليبيا

ً دعمه لجهود وليامز وفريقها � بعثة األمم المتحدة للدعم � ليبيا � الحفاظ ع� معلنا

االستقرار والوحدة وتقريب المواقف والم� نحو االنتخابات باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من

األزمة الحالية�
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