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اإلرهاب في ليبيا العام ..2018

سنة التراجع الحذر

عبدالباسط غبارة
احتلت ليبيا على مدار السنوات السبع الماضية صدارة المشهد على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي وال تزال ،منذ أن تفجرت األوضاع مع
اندالع األزمة التي حولت البالد إلى ساحة حروب متجددة في ظل انتشار
المليشيات المسلحة والتنظيمات اإلرهابية التي أغرقت البالد في حمام
دم ال ينشف.
تحوالت كبيرة على
وتشارف سنة  2018على النهاية دون أن تطرأ ّ
المشهد الليبي الغارق في الفوضى واالنقسام السياسي ،فالوضع
الداخلي مازال متوترا تحيط به عدة أزمات ،أبرزها استمرار تغلغل
التنظيمات الجهادية التي تواصل عملياتها االرهابية هنا وهناك بالرغم
من المحاوالت المستمرة لتحقيق األمن واالستقرار في البالد.
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استمرار العمليات اإلرهابية
وبالرغم من أن مخططات التنظيمات االرهابية تعرضت النتكاسات كبيرة بعد فقدانها
البرز معاقلها خاصة في سرت وبنغازي ،اضافة الى سقوط أبرز قياداتها بين قتيل واسير،
فإن خطرها مازال يتهدد الساحة الليبية التي مازالت تتسم بالفوضوية وغياب سلطة
الدولة الموحدة
ومع تشديد الخناق عليها ،انتقلت العناصر االرهابية في العام  ،2018إلى النشاط
اإلرهابي عبر الخاليا النائمة ،وذلك من خالل عمليات تفجير السيارات المفخخة واستهداف
المرافق الخدمية كشبكات الكهرباء والمياه ،والهجوم المباغت على حواجز ومقار عسكرية
سواء كانت تتبع لحكومة الوفاق الليبية أم للجيش الوطني الليبي.ويمكن تقسيم العمليات
االرهابية الى نوعين:

*عمليات انتقامية

مع نجاح الجيش الليبي في التقدم في حربه على االرهاب في عدة مناطق من البالد،
وباألخص بعد سيطرته على كامل مدينة بنغازي التي تعد أهم المناطق التي كانت
تتمركز بها العناصر االرهابية ،تحركت آلة االرهاب لتحصد أرواح األبرياء في محاولة
يائسة لبث البلبلة واالنتقام لهزائمها.
ففي  23يناير  ،2018قتل  41شخصا على األقل وأصيب عشرات بينهم قيادات أمنية
وعسكرية كبيرة وعناصر من الشرطة ،في
انفجارين منفصلين لسيارتين ملغمتين
في محيط مسجد بيعة الرضوان في
على الرغم من أن مخططات التنظيمات
منطقة السلماني المكتظة بالسكان شمال
بنغازي شرقي ليبيا .ووقع الهجوم عندما
االرهابية تعرضت النتكاسات كبيرة بعد فقدانها
كان المصلون يغادرون مسجدا بعد أداء
البرز معاقلها خاصة في سرت وبنغازي ،إضافة
الصالة.
ولم يكد يمر أسبوعين ،وتحديدا في 09
الى سقوط أبرز قياداتها بين قتيل واسير ،فإن
فبراير  ،2018حتي استهدف االرهابيون
خطرها مازال يتهدد الساحة الليبية.
جموع المصلين داخل مسجد سعد بن
عبادة ،المعروف بمسجد خليل المقصبي
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الواقع بين منطقتي الماجوري والبركة ،وسط مدينة بنغازي.وأسفر الهجوم عن سقوط
عدد من الضحايا بين قتيل وجريح  ،وأفادت تقارير اعالمية ،إن التحقيقات األولية أكدت
أن عبوة ناسفة وضعت في أحد مرافق المسجد وتم تفجيرها عن بعد أثناء أداء صالة
الجمعة.
وفي  23أغسطس ،تعرضت «بوابة كعام» شرقي العاصمة الليبية طرابلس لهجوم
إرهابي قاده  3إرهابيين ،أسفر عن مقتل  4من رجال األمن الليبيين على األقل وإصابة
 10آخرين ،فيما قتل األمن الليبي أحد اإلرهابيين الثالثة ،وهو اإلرهابي إبراهيم الذيب
المشتبه في انتمائه منذ فترة لتنظيم داعش اإلرهابي في المنطقة.
وسارع تنظيم «داعش» اإلرهابي ،إلى اإلعالن عن مسؤوليته عن الهجوم ،ووصف في
بيان نشره عبر وكالة أعماق الذراع اإلعالمي للتنظيم ،جنود البوابة األمنية بـ»الطواغيت
التابعين لحكومة الوفاق المرتدة» ،مشيراً إلى إنه أدى إلى مقتل سبعة منهم وجرح عشرة
آخرين.
وفي  02سبتمبر  ،2018تفجير إرهابي إستهدف البوابة االمنية بمقر الكتيبة 116
مشاة التابعة للجيش الليبي والتي تقع في طريق المعهد العالي بسبها ،وقالت تقارير
إعالمية أن االنفجار لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية ،ونتج عنه أضرار مادية فقط.
وجاء الهجوم في أعقاب بدء قوات الجيش الوطني الليبي انتشارها وفرض سيطرتها على
مدينة سبها ضمن عملية «فرض القانون» التي أطلقها قائد الجيش المشير خليفة حفتر،
قصد تعزيز سيطرتها في الجنوب الليبي
لتأمينه من الجماعات اإلرهابية.
وفي  29أكتوبر  ،2018تعرضت بلدة
الفقهاء في منطقة الجفرة في ليبيا لهجوم
مع تشديد الخناق عليها ،انتقلت العناصر االرهابية
دموي من قبل تنظيم داعش ما أسفر عن
في العام  ،2018إلى النشاط اإلرهابي عبر الخاليا
سقوط عدد من القتلى ،فض ً
ال عن خطف
النائمة ،وذلك من خالل عمليات تفجير السيارات
عدد من رجال الشرطة.وكشف المجلس
البلدي للجفرة أن عناصر داعش هاجموا
المفخخة واستهداف المرافق الخدمية كشبكات
بلدة الفقهاء بواسطة  25آلية مسلحة،
الكهرباء والمياه ،والهجوم المباغت على حواجز
كما أضرموا النار في مركز للشرطة ومقار
ومقار عسكرية.
الدفاع المدني والحرس البلدي ومحطة
إرسال شبكة المدار للهاتف المحمول ما
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وجاء هذا الهجوم بعد أسبوعين من إلقاء قوات الجيش القبض على أحد القيادات
الليبية البارزة في التنظيم ويدعى جمعة القرقعي ،ومرافقه علي عبدالغني الفيتوري،
اللذين ألقي القبض عليهما في جبال الهاروج بالقرب من مدينة الفقهاء يوم  16أكتوبر
من قبل الكتيبة  128التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي.
وهو ما دعمه التنظيم ،الذي تبنى العملية اإلرهابية ،حيث أرجع سبب هجومه على بلدة
الفقهاء ،للبحث عن مواطنين وعناصر من الشرطة والجيش ممن وصفهم بـ»المطلوبين»،
ر ًدا على إلقاء الكتيبة « 128مشاة» التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر،
القبض على القياديين في التنظيم القرقعي والفيتوري.
وفي  23نوفمبر  ،2018تعرض مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا لهجوم
إرهابي ،أسفر عن مقتل تسعة من المدنيين وأفراد الشرطة وإصابة  15شخصا وخطف
قرابة  20آخرين.وسارع تنظيم «داعش» اإلرهابي لتبني الهجوم وقال بيان للتنظيم
اإلرهابي أن الهجوم لم يكن األول من نوعه ،وأن عمليات أفراده ستتواصل.
ويشير الهجوم الى تأقلم التنظيم مع الوضع في ليبيا واستغالله للظروف في كل مرة
لخدمة نشاطه االرهابي ،وبدا ذلك واضحا في تأكيد الناطق الرسمي باسم القوات
المسلحة ،العميد أحمد المسماري ،بأن الهجوم اإلرهابي على منطقة تازربو ،جاء بسبب
استغالل داعش بعد المنطقة حيث أنها تبعد  400كم  ،وال توجد بها قوة عسكرية وإنما
فقط كتيبة يوجد بها مكتب لقيادة الجيش
وعدد أفراده قليل.

*عمليات نوعية

استهدفت العناصر االرهابية منشآت
حيوية ومقرات رسمية من شأنها أن
توقع خسائر كبيرة وتبث البلبلة في البالد
وتجهض محاوالت البناء ،وتهدف هذه
العمليات النوعية أساسا لمحاولة تحقيق
مكاسب للتنظيمات اإلرهابية أهمها
اجهاض محاوالت االستقرار في البالد

خسائر التنظيمات االرهابية لم تمنعها من
مواصلة انتشارها في عدة مناطق.ففي عدة
مدن ليبية ،تنتشر الخاليا النائمة التي تصاعدت
التحذيرات من خطرها منذ سقوط معقل «داعش»
في سرت.
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ومحاولة رفع معنويات عناصرها.
في  2مايو  ،2018هجوم إرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في
منطقة غوط الشعال غرب العاصمة طرابلس.حيث أطلق مسلحان النار على الحرس
وموظفي مفوضية االنتخابات إلى أن وصلت التعزيزات األمنية وقامت بمحاصرة
المهاجمين الذين فجرا نفسيهما.واشتعلت النيران بمبنى المفوضية اثر االنفجارين
كبيرا من المبنى.
والتهمت جز ًءا
ً
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم ،وذلك ببيان نشر عبر وكالة أعماق
اإلخبارية جاء فيه« :انطلق االنغماسيان أبو أيوب وأبو توفيق...نحو مقر المفوضية العليا
لالنتخابات الشركية الليبية في طرابلس حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل أن ييسر
الله لهما الدخول إليها».ووفقا للبيان ،فقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من  15من
عناصر حماية المفوضية والعاملين فيها.
ووقع الهجوم على مقر المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في وسط طرابلس ،في
ظل تحضيرات كانت تجريها حكومة الوفاق الوطني الليبية والمفوضية بالتعاون مع بعثة
األمم المتحدة النتخابات رئاسية وبرلمانية ُيؤمل إجراؤها قبل نهاية العام الجاري ،بحسب
خطة طرحها المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة.
في  10سبتمبر  ،2018شنت مجموعة إرهابية هجو ًما على مقر المؤسسة الوطنية
للنفط في طريق السكة في قلب العاصمة طرابلس ،وأسفر الهجوم الذي تبناه تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،عن مقتل اثنين من
موظفي المؤسسة وإصابة  10آخرين نقلوا
جمي ًعا إلى المستشفيات لتلقي العالج.
وجاء الهجوم كمحاولة لضرب محاوالت
يح ّذر المختصون في مكافحة اإلرهــاب من أن
إنعاش االقتصاد الليبي ،وهو ما أكده
ّ
يشكل ْين
تنظيمي «داعش» و»القاعدة» ال زاال
بيان التنظيم اإلرهابي ،الذي نشره موقع
«سايت» األمريكي ،المتخصص في رصد
ً
هائلة في ليبيا وهو ما يدفع نحو استمرار
تهديدات
ٍ
وتعقب شبكات االرهابيين على االنترنت
العمليات العسكرية في هذا البلد الممزق
 ،حيث وصف المؤسسة الوطنية للنفط
بأنها «أهم مفصل اقتصادي يثبت عروش
باألزمات.
الطواغيت وأجنادهم ويمدهم بأموال
طائلة تستعمل في حرب المجاهدين.
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وجاء في البيان أنه «استمرارا في استهداف المصالح االقتصادية لحكومات
الطواغيت الموالية للصليبيين في ليبيا ،انطلق ثالثة انغماسيين من جنود الخالفة نحو
المؤسسة الوطنية للنفط فاشتبكوا مع حراسها موقعين ما يزيد على  37مرتدا بين قتيل
وجريح».وتابع البيان أن عناصره «أحرقوا مبنى المؤسسة وأتلفوا محتوياته» ،مؤكد أن
«حقول النفط الداعمة للصليبيين ومشاريعهم في ليبيا هي هدف مشروع للمجاهدين.
وتمثل التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» ،خطرا يهدد تعافي قطاع
النفط في ليبيا الذي تساهم إيراداته في تمويل أكثر من  95بالمئة من خزانة الدولة،
وقد ساهم تعثر القطاع النفطي ،نتيجة تجدد الصراعات المسلحة ،فى تردى األوضاع
االقتصادية ما جعل المواطن الليبي في دائرة معاناة مستمرة.

انتشار هنا وهناك

بالرغم من الخسائر التي منيت بها في عدة مناطق ،فإن التنظيمات االرهابية تواصل
انتشارها في عدة مناطق.ففي عدة مدن ليبية ،تنتشر الخاليا النائمة التي تصاعدت
التحذيرات من خطرها منذ سقوط معقل
«داعش» في سرت.ففي العاصمة الليبية
طرابلس ،تعددت عمليات القبض على
عناصر ارهابية لعل أبرزها إعالن قوة
تعددت عمليات القبض على عناصر ارهابية
الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية
بحكومة الوفاق ،في مارس ،2018
لعل أبرزها إعالن قوة الردع الخاصة التابعة
تفكيك خلية من خمسة عناصر كانت
لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،في مارس
تخطط الستهداف بعض المقار األمنية
 ،2018تفكيك خلية من خمسة عناصر كانت
والمؤسسات الحكومية وذلك بعد تجهيز
سيارات مفخخة وانتحارين.
تخطط الستهداف بعض المقار األمنية
وفي شرق البالد ،يكافح الجيش الوطني
والمؤسسات الحكومية وذلك بعد تجهيز
الليبي فلول الجماعات اإلرهابية التي
مازالت تشكل خطرا كبيرا سواء في بعض
سيارات مفخخة وانتحارين.
المدن ،ففي بنغازي ،التي نجح الجيش
الليبي في تحريرها مازالت المخاطر
األمنية تحدق بها مع تحرك الخاليا النائمة وتنفيذها لعمليات بقصد تقويض األمن وبث
الفوضى إلعادة االنتشار في المدينة من جديد.
وفي مدينة درنة ،تقود القوات المسلحة الليبية عمليات أمنية ضد فلول الجماعات
المتطرفة في آخر جيوبها في المدينة قصد تطهيرها بشكل كامل.وشهدت األشهر
األخيرة من العام  ،2018سقوط العديد من قيادات وعناصر الجماعات التكفيرية التي
شكلت خالل السنوات الماضية تهديدا كبيرا من خالل أنشطتها اإلرهابية التي طالت
ليبيا وجوارها.
من جانبها ،مازالت مدينة سرت بعد هزيمة تنظيم «داعش» ،في نهاية عام ،2016
على يد «البنيان المرصوص» ،التابعة لحكومة الوفاق الليبية ،تعيش على وقع التحذيرات
من محاوالت التنظيم مهاجمة المدينة من جديد.حيث أعلن التنظيم في أكثر من مرة
عبر مقاطع مص ّورة عن تواجده مجددا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت التي تمتد
لمساحات شاسعة .ورصدت جهات أمنية في الغرب الليبي ،في أكثر من مناسبة تحركات
لعناصر من تنظيم «داعش» على أطراف مدينة سرت الساحلية ،الواقعة في وسط الساحل
الليبي بين العاصمة وبنغازي .وأثار ذلك مخاوف من أن التنظيم المتطرف يسعى إلعادة
التمركز ثانية في المدينة التي تم تحريرها قبل قرابة عامين ،مستغ ً
ال حال االقتتال بين
الميليشيات المسلحة في طرابلس.
أما مدن الجنوب الليبي ،فتبدوا أكثر المناطق عرضة لخطر انتشار التنظيمات اإلرهابية،
وخاصة في ظل الحديث عن تأسيس تنظيم داعش «لجيش الصحراء» ،بعد أن استطاع
السيطرة على مساحات واسعة من الصحراء الليبية ،وتمكن من إعادة االنتشار في بعض
المدن والقرى ،بالتزامن مع انسحاب عناصره من العراق وسوريا ،والتي أجمعت آراء
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يستفيد تنظيم
«القاعدة» ،بحسب
تقارير غربية ،من
ظاهرة تجارة البشر،
عبر مشاركته فيها أو
االستفادة من وصول
مقاتلين إليها عبر قوافل
المهاجرين القادمين
من دول أفريقية
كالنيجر تحديد ًا.
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الخبراء األمنيين والتقارير أنها في طريقها للتجمع في جنوب ليبيا.
وفي فبراير  ،2018قال رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور،
تم تأسيسه بعد تحرير مدينة سرت ،ويضم
في تصريح صحافي ،إن هذا الكيان اإلرهابي ّ
 3كتائب بقيادة الليبي المهدي سالم دنقو ،والملقب بـ»أبوالبركات».فيما أكد المتحدث
الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري ،في مارس الماضي« ،عودة هذا التنظيم
إلى النشاط مجددا داخل بعض المناطق الصحراوية في الجنوب الليبي وجنوب سرت»،
مؤكدا أنه «يتلقى دعما من بعض القوى المجهولة تتمثل خاصة في الوقود والسالح
والغذاء».
كبيرا على الجنوب الليبي ،ألنه يطمع في السيطرة عليه
خطرا
وأصبح داعش يشكل
ً
ً
وتأسيس قاعدة له في تلك المنطقة.ويشير مراقبون إلى أن التنظيم اإلرهابي يستطيع
أن يشن هجمات متكررة على دول الشمال األفريقي ،من الجنوب الليبي لهذا فهو
يستميت على تلك المنطقة ،فض ًلا عن رغبة داعش في تأسيس شبكة كبيرة لتهريب
السالح واالتجار بالبشر.
من جهته ،يستفيد تنظيم «القاعدة» ،بحسب تقارير غربية ،من ظاهرة تجارة البشر،
عبر مشاركته فيها أو االستفادة من وصول مقاتلين إليها عبر قوافل المهاجرين القادمين
من دول أفريقية كالنيجر تحديداً ،حيث ال تزال حركة تحرير أزواد ،المقربة من القاعدة،
موجودة هناك ،ويمكنها أن تزود التنظيم بمقاتلين جدد.
عمليات عسكرية
جرى التصدي للخطر االرهابي في ليبيا ،حيث أعلنت حكومة الوفاق الوطني في نيسان/
أبريل عام  2018بدء عملية عسكرية جديدة تحمل اسم «عاصفة الوطن» تهدف إلى
القضاء النهائي على البؤر اإلرهابية كافة ،وأنها ستنفذ العملية في منطقة تبعد 60
كيلومتراً شرق مدينة مصراتة وحتى مشارف خمس مدن أخرى ،هي بني وليد وترهونة
ومسالتة والخمس وزليتن.
من جهته أعلن الجيش الوطني الليبي في  2018شن حملة أمنية على مدينة درنة التي
يوجد فيها خاليا تابعة للقاعدة ضمن ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة».وتمكنت
القوات الليبية من تحرير المدينة في ضربة وصفت بأنها موجعة للتنظيمات االرهابية
في البالد حيث مثلت المدينة مركزا رئيسيا لتجمع العناصر اإلرهابية وشن هجمات في
المدن الليبية .كما نجح الجيش الليبي في تحقيق نجاحات أمنية متعددة ،ومثل القبض
على اإلرهابي المصري هشام عشماوي ،أحد أخطر قيادات الجماعات اإلرهابية في مصر،
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في  08أكتوبر  ،2018خالل عملية
أمنية في مدينة درنة ،ضربة قوية
وخصوصا أن
لإلرهاب العابر للحدود،
ً
الرجل يمثل كنزا كبيرا من المعلومات كونه
الصندوق األسود للتنظيمات والجماعات
المتطرفة فى ليبيا.
من جهة أخرى ،تواصلت الغارات الجوية
الغربية ضد العناصر االرهابية في ليبيا،
ففي مارس  ،2018قضت غارة جوية
أمريكية على أحد مواقع التنظيم بمدينة
أوباري جنوب ليبيا ،على إرهابيين اثنين من
تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالمي،
أحدهما يدعى «موسى أبو داوود» ،جزائري
الجنسية ،وهو قيادي بارز في التنظيم.
وفي  14يونيو  ،2018قال الجيش
األميركي في بيان إن القوات األميركية،
وجهت ضربة جوية إلى جماعة تابعة
لتنظيم القاعدة جنوب شرقي بني وليد
مما أسفر عن مقتل مسلح لم تحدد هويته.
وأفاد بيان للقيادة العسكرية األميركية إلفريقيا (افريكوم) أن الغارة «التي شنت على بعد
نحو  80كلم جنوب شرق مدينة بني وليد بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية،
هدفت إلى ضعضعة عمليات المتطرفين ومنعهم من التحرك».
وفي  28أغسطس/آب  ،2018نفذت غارة أميركية على بني وليد ،شمال غربي ليبيا،
استهدفت أحد قيادات التنظيم ،ويدعى وليد بوحريبة الورفلي .وقالت تقارير إعالمية إن
الغارة استهدفت بصاروخ السيارة الحريبة التي كان على متنها في طريقه إلى أحد البيوت
التي يتخفى فيها بالحي .ويعتبر وليد بوحريبة ،وهو من سكان منطقة الجيزة بسرت ،من
أبرز القادة الليبيين لتنظيم «داعش» بالمدينة.
وفي  29نوفمبر  ،2018أعلنت القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا «أفريكوم»
شن طائراتها ،غارة جوية قالت إنها أسفرت عن مقتل  11إرهابيا قرب منطقة العوينات.
ّ
وأوضحت أفريكوم في بيان رسمي لها أن الضربة «الدقيقة» شنتها قواتها بالتنسيق مع
الحكومة المقترحة ،واستهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي ودمرت
ثالث سيارات دون تضرر أي مدني.
ورغم الخسائر الكبيرة التي منيت بها التنظيمات اإلرهابية في ليبيا ،فإنها مازالت تحافظ
ّ
البالد.ويحذر المختصون في مكافحة اإلرهاب
على وجودها مع تواصل حالة الفوضى في
ٍ
تهديدات هائل ًة في ليبيا وهو ما يدفع
من أن تنظيمي «داعش» و»القاعدة» ال زاال يشكل ْين
نحو استمرار العمليات العسكرية في هذا البلد الممزق باألزمات.
استطاعت التنظيمات االرهابية التوغل في المشهد الليبي طيلة السنوات الماضية
مستغلة في ذلك تردي الوضع األمني والفوضى المتفشية وانتشار األسلحة التي كرسها
االنقسام الحاصل بين مختلف األطراف
الليبية والذي جعل البالد مرتعا خصبا لنمو
هذه الجماعات ومركز استقطاب للعناصر
نجح الجيش الليبي في تحقيق نجاحات أمنية
االرهابية من كل حدب وصوب.ورغم تراجع
متعددة ،ومثل القبض على اإلرهابي المصري
المد االرهابي في ليبيا وانهيار أغلب أذرعه،
فإن حالة االنقسام السياسي واألمني
هشام عشماوي ،أحد أخطر قيادات الجماعات
المتواصلة تمنع توحيد الجهود الجتثاث
اإلرهابية في مصر ،في  8أكتوبر  2018خالل
هذا الخطر نهائيا ما يجعل إمكان عودته
عملية أمنية في مدينة درنة.
بقوة إلى ساحة الصراع مفتوح ًا.
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 2018والوضع اإلنساني في ليبيا

كـابـوس مخيـف

دمـر حيـاة الليبييـن
ّ

رامي التلغ
أيام معدودة ويسدل الستار على سنة  .2018سنة لم تكن أحسن من
سابقاتها في العشرية الجارية لليبيا ،حيث أنها لم تتجاوز عقبة الفوضى
العارمة التي تعم البالد وتيار العنف المستشري في جسم المجتمع
الليبي ،في انتظار ما ستأتي به السنوات القادمة من آمال تعيد لليبيين
االستقرار.

،،
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من الناحية اإلنسانية كانت سنة كارثية بأتم معنى الكلمة حيث تتالت خروقات حقوق
االنسان إذ تواترت حاالت التعذيب و االختطاف و تشريد الصغار قبل الكبار ما جعل
مختلف الفاعلين في الحقل اإلنساني يطلقون صيحات الفزع آمال في استفاقة الضمير
اإلنساني ،واعتبرت مختلف المنظمات اإلنسانية أن عام  2018كان عاما مظلما في
مجال حقوق اإلنسان بليبيا خاصة وضعية األطفال الذين يعيش عدد مهم منهم
حاالت إهمال .من ذلك ،قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في بيان
صحفي يوم الثالثاء الماضي إن الوضع اإلنساني ال يزال متدهورا في ليبيا مع وجود
 378 000طفل في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية العاجلة والحماية خالل عام .2018
الوضع اإلنساني ال يزال متدهورا في ليبيا مع وجود  378 000طفل في حاجة إلى
المساعدة اإلنسانية العاجلة والحماية خالل عام  2018وأشار بيان اليونيسيف إلى أن
العنف والنزاع المسلح خلفا أثراً مدمراً على األطفال في ليبيا ،حيث يقدر أن  54في
المائة من أصل  170 000شخص نازح هم من األطفال ،وباعتبار أن ليبيا بلد عبور
ووجهة للمهاجرين االقتصاديين وغيرهم من المهاجرين المؤقتين ،فإن ليبيا هي
أيضا موطن لمئات اآلالف من المهاجرين والالجئين الذين تشكل نسبة كبيرة منهم
من األطفال.
وأكدت المنظمة في بيانها أن األطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية
والرعاية في جميع أنحاء ليبيا يتعرضون لخطر اإليذاء والعنف وانتهاكات حقوق
اإلنسان وكذلك هم عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة ويفتقرون إلى أبسط
الخدمات .وتابعت بأن  300ألف طفل ليبي يحتاجون للتعليم في حاالت الطوارئ،
و 343،200طفل بحاجة إلى الحماية ،مع وجود  179،400نازح داخلي.
الممثل الخاص لليونيسيف لدى ليبيا عبد الرحمن غندور قال إن عام  2018يعتبر
عاما محوريا بالنسبة لليبيا ،وخاصة لألطفال مشيرا إلى أن اليونيسيف تسعى للحصول
على مبلغ  20مليون دوالر أمريكي للمساعدة على توسيع نطاق االستجابة لتقديم
مساعدة عاجلة لألطفال ،فضال عن تقديم الدعم على المدى الطويل لألطفال بغض
النظر عن خلفيتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم في جميع أنحاء البالد.
هذه الوضعية المتردية تجعل مستقبل البالد على المحك،فهؤالء األطفال الذين
نشؤوا في هذه الظروف المأساوية ال يمكن أن يأتوا بحلول من أجل مستقبل أكثر
إشراقا للبالد خاصة مع تدهور مؤشر التعليم في السنوات األخيرة ما يجعل من
السنوات القادمة مرجح أن تكون عجافا ال بالخراب و غياب األمن بل بالجهل كذلك.

العدد60 :
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قالت اليونيسيف
إن  300ألف طفل
ليبي يحتاجون للتعليم
في حاالت الطوارئ،
و 343،200طفل بحاجة
إلى الحماية ،مع وجود
 179،400نازح داخلي.

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

2018
حصــاد

الخميس  27ديسمبر 2018

العدد60 :

12

من ناحية أخرى،وضع المهاجرين ليس باألفضل سنة ،2018حيث عانوا ترهيب و
ترويع المجموعات المسلحة.ذكرت األمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي ،أن
المهاجرين والالجئين يتعرضون «ألهوال ال يمكن تخيلها» منذ اللحظة التي يدخلون
فيها ليبيا وطوال فترة إقامتهم في البلد ،أثناء محاوالتهم المتالحقة لعبور البحر
المتوسط.
جاء ذلك في تقرير أصدرته األمم المتحدة  ،بمشاركة بعثة األمم المتحدة للدعم
في ليبيا ومكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،ويغطي فترة  20شهراً حتى شهر
آب /أغسطس .2018
ويشير التقرير إلى «سلسلة مروعة من االنتهاكات واالعتداءات التي ارتكبها
عدد من موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة والمهربون وتجار البشر ضد
المهاجرين والالجئين».
وب ّين أن «هذه االنتهاكات والتجاوزات تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون
والتعذيب واالحتجاز التعسفي واالغتصاب الجماعي والرق والسخرة واالبتزاز».
وبناء على  1300رواية مباشرة جمعها موظفو حقوق اإلنسان في ليبيا نفسها،
وكذلك من المهاجرين الذين عادوا إلى نيجيريا أو وصلوا إيطاليا ،يتتبع التقرير
كامل الرحلة التي يخوضها المهاجرون والالجئون ،بدءاً من الحدود الجنوبية لليبيا.
وذكر التقرير أن «مناخ االنفالت األمني الذي يسود في ليبيا يوفر أرض ًا خصبة النتعاش
األنشطة غير المشروعة من قبيل اإلتجار بالبشر وشبكات التهريب اإلجرامية ،تارك ًا
المهاجرين والالجئين تحت رحمة عدد ال
يحصى من المتربصين الذين يرونهم
كسلعة سهلة لالستغالل واالبتزاز».
األمــم المتحدة :المهاجرون والالجئون
ويضيف التقرير« :أن الغالبية العظمى
من النساء والفتيات المراهقات اللواتي
يتعرضون «ألهــوال ال يمكن تخيلها» منذ
قابلتهن بعثة األمم المتحدة للدعم في
اللحظة التي يدخلون فيها ليبيا وطوال فترة
ليبيا أفدن بأنهن تعرضن لالغتصاب
الجماعي من قبل المهربين أو تجار
إقامتهم في البلد ،أثناء محاوالتهم المتالحقة
البشر».
لعبور البحر المتوسط.
وأجرى موظفو األمم المتحدة زيارات
إلى  11مركز احتجاز يقبع فيها آالف
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المهاجرين والالجئين ،وقاموا بتوثيق التعذيب وسوء المعاملة والسخرة واالغتصاب
من قبل الحراس ،وأفادوا بأن النساء غالب ًا ما ُيحتجزن في مرافق ليس فيها حارسات
من اإلناث ،ما يفاقم من خطر التعرض لالعتداء واالستغالل الجنسي .وكثيراً ما يتم
إخضاع المحتجزات إلى عمليات تفتيش يقوم بها حراس ذكور بعد تعريتهن.
أما أولئك الذين ينجحون في نهاية األمر في محاوالتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور
البحر المتوسط ،فيتم اعتراضهم في البحر أو إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي
الذي يعيدهم مرة أخرى إلى ليبيا ليتعرض العديد منهم إلى نمط االنتهاكات
واالعتداءات التي هربوا منها.
ويدعو التقرير االتحاد األوروبي ودوله األعضاء إلى إعادة النظر في سياساتهم
وجهودهم الرامية إلى الحد من قدرة المهاجرين والالجئين على الوصول إلى
شواطئ أوروبا ،نظراً للخسائر البشرية المترتبة على هذه السياسات ،وضمان أن
يكون التعاون والدعم المقدمان إلى السلطات الليبية قائمين على أساس من حقوق
اإلنسان ،بما يتماشى مع التزاماتها في ضوء القانون الدولي لحقوق االنسان وقانون
الالجئين ،وأن تضمن أال يؤدي ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إبقاء رجال ونساء
وأطفال عالقين في ظروف تعسفية مع قليل من األمل في تلقي الحماية أو جبر الضرر.
وقالت ميشيل باشليه ،مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان« :الوضع
مر ّوع للغاية .إن التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب المتفشية لن ينهي معاناة
عشرات اآلالف من المهاجرين والالجئين من النساء والرجال واألطفال الذين يسعون
إلى حياة أفضل فحسب ،بل سيقوِّض االقتصاد الموازي غير المشروع والقائم على
استغالل هؤالء األشخاص ،ويساعد
على إرساء سيادة القانون والمؤسسات
الوطنية».
في ذات اإلطار،قال كمال الغربي،
الغالبية العظمى من النساء والفتيات
باحث تونسي في المنظمة الدولية
المراهقات اللواتي قابلتهن بعثة األمم
لحقوق اإلنسان ،إن الوضع في ليبيا سءي
المتحدة للدعم في ليبيا أفدن بأنهن تعرضن
على المستوى اإلنساني وواقع الحرب
الموجود في ليبيا ُيعقد من المشهد
لالغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو تجار
الليبي خاصة في الجانب اإلنساني.
البشر.
وأضاف الغربي ،خالل حواره على قناة
«الغد» ،أن الدعوات المتكررة لألمم
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المتحدة بغرض الدعم المستعجل لم
تجد آذان صاغية بما دفعها إلى إعادة
النداء من جديد لجمع مساعدات من
أجل الشعب الليبي.وأشار إلى أن الدول
الغربية هي المسؤول األول عن الوضع في
ليبيا وهي المتقاعسة األولى عن دفع هذه
األموال من أجل دعم الوضع اإلنساني،
مؤكدا أن الوضع في ليبيا كارثي على
ً
المستويات كافة ،خاصة على مستوى
الصحة والتعليم ،مؤكدا أن الحل يكمن
في إيجاد حل سياسي للوضع القائم.
تفاعال مع هذه الوضعية الحرجة،أعربت
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
عن قلقها مما سمته تدهور الوضع
اإلنساني في ليبيا واالنتهاكات
العديدة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت
منذ ألفين وأحد عشر .وأبدت الجمعية
في بيان لها استعدادها لمساعدة السلطات الليبية في توحيد مؤسسات الدولة،
قائلة إنها ستنظر باهتمام إلى جميع طلبات التعاون التي تقدمها ليبيا ،ال سيما
فيما يتعلق باالستفتاء واالنتخابات.
وأضافت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنها مستعدة أيضا لوضع معايير
ترصد احترام حقوق اإلنسان للمهاجرين في ليبيا وفي المياه اإلقليمية الليبية،
على أساس االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أكد المبعوث االممي إلى ليبيا غسان سالمة في يوم حقوق اإلنسان أن
«البعثة ال يمكن ان تقف مكتوفة األيدي بينما يتحمل الليبيون لوطأة االقتتال
والخروج على القانون» .وأردف سالمة «ال يمكننا أن نقف مكتوفي األيدي بينما
تحمل المدنيين لوطأة
يتواصل
ّ
االقتتال والخروج على القانون في
ليبيا؛ بينما أصبحت عمليات اإلعدام
واالختطاف واالحتجاز غير المشروع
والتعذيب جزءاً من الحياة اليومية؛
يرى مراقبون أن الغرب يوظف مقوالت حقوق
بينما تتواصل التدابير التمييزية
اإلنسان لتأمين مصالحه في الدول الضعيفة
ضد النساء وضد حريتهن في التنقل
وتهديد سالمتهن البدنية؛ بينما
أي أنه ال إيمان مطلقا بالمبادئ الكونية
أولئك الذين يجرؤون على التعبير
لحقوق اإلنسان و ال توجد إرادة فعلية لتكريس
عن آرائهم علن ًا يتعرضون في أغلب
هذه المبادئ.
األحيان إلى المضايقة واالضطهاد
وحتى القتل».
يرى مراقبون أن الغرب يوظف
مقوالت حقوق اإلنسان لتأمين
الدعوات المتكررة لألمم المتحدة بغرض
مصالحه في الدول الضعيفة أي أنه
الدعم المستعجل لم تجد آذان صاغية بما
ال إيمان مطلقا بالمبادئ الكونية
دفعها إلى إعــادة النداء من جديد لجمع
لحقوق اإلنسان و ال توجد إرادة فعلية
لتكريس هذه المبادئ ذلك واضح
مساعدات من أجل الشعب الليبي.
منذ أن راهن الغرب على أطراف في
الحكم في  2011ال عالقة لها بحقوق
اإلنسان.
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ليبيا ..2018

عـام مـن األحـالم ..
عـام مـن العثـرات

شريف الزيتوني

،،

النقطة األهم التي يمكن مالحظتها في الواقع الليبي للعام  ،2018أنه كان عام القوى الخارجية بامتياز ،رغم
أن السنوات التي سبقت لم تكن بعيدة عن ذلك وإن باختالف التدخالت ،لكن المؤكد أيضا أن أغلب الخطوات
كانت تتم بعيدا عن أي أدوار واضحة لليبيين الذين جعلتهم محن السنوات الثماني بال رؤية لمستقبل البالد.
تقدم يذكر.
بين األمم المتحدة وفرنسا وإيطاليا وضوء يراقب من الواليات المتحدة غرق الملف الليبي دون أي ّ
يقدم المقترحات والمبادرات ،والكل يشعرك أن قلبه على الشعب الليبي ،لكن الواقع شءي آخر .كل الدالئل
الكل ّ
تشير أن المسار الذي اختير لهذا الشعب في  ،2011كان مسارا تخريبيا تمت هندسته باحترافية كبيرة،
واليوم الجميع يريد أن يبحث عن موطئ قدم له خوفا من فقدان غنيمة تسيل اللعاب ليس آكثر.
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خالفات الداخل نتيجة
لكل األزمات

مثل السنوات التي سبقته ،لم يكن
الرهان في  ،2018كبيرا على األطراف
للتقدم بالعملية
الليبية الداخلية
ّ
السياسية في البالد .فالخالفات العميقة
والممارسة الهاوية للسياسة ومناخ
عدم الثقة واالرتباطات بأطراف السالح
والخارج ،قد تجعل أي حل داخلي-داخلي
بعيد المنال على األقل في الفترة القريبة.
فباإلضافة إلى االنقسام السياسي بين
الشرق والغرب وقيام البالد على هيكلين
سياسيين ،كل منهما يس ّير حكومته
من مجاله الجغرافي ومن رؤيته لألزمة،
وكل منهما يريد حصته من المناصب
السيادية في عالقة باالقتصد والجيش،
توجد أيضا خالفات داخل الهيكلين ،خاصة في طرابلس ،حيث تتنازع عدد من
األطراف الصالحيات مستعينة في ذلك بسلطة المليشيات التي تبقى حسب أغلب
المراقبين المحدد لكل السياسات ،وبسبب ذلك تنفلت األوضاع معلنة أن أمل
االنفراجة مازال بعيدا خاصة في غياب مؤسسات أمنية وعسكرية ثابتة وقادرة على
الحسم في أي تطور.
ورغم أن الليبيين يطمحون لحل داخلي يفتح الطريق لكل الخيارات السياسية في
مستقبل البالد ،إال أن خفايا الكواليس تثبت أن مثل هذه الخطوة مازالت بعيدة
المنال بالنظر إلى عدة نقاط إشكالية وبالنظر خاصة إلى االرتباطات الخارجية لكل
طرف تجعله غالبا تحت منطق الخضوع والمسايرة دون أن تكون له أي فرصة التخاذ
قرارات داخلية حاسمة تنهي حالة الصراع القائمة.
ورغم أن اإلشكال في األصل سياسي ،لكن تبعاته كبيرة على أمن البالد واقتصادها،
حيث أن أغلب المؤشرات تشير إلى تدهور على هذين المستويين ،رغم أن المشكل
اإلرهابي تراجع بشكل ملحوظ ،لكنه يبقى حسب عدة مراقبين وأمام حالة االنقسام
خطرا يتهدد البالد في أي لحظة ،التي عرفت على فترات متعاقبة من العام بعض
الهجمات أسفرت عن عدد من الضحايا المدنيين في شرق البالد وغربها.

األمم المتحدة  ...وعود
بانتخابات لم تتهيأ ظروفها

مثل السنوات التي سبقته ،لم يكن الرهان
في  ،2018كبيرا على األطـــراف الليبية
الداخلية للتق ّدم بالعملية السياسية في
البالد .فالخالفات العميقة والممارسة الهاوية
للسياسة واالرتباطات بأطراف السالح والخارج،
قد تجعل أي حل داخلي-داخلي بعيد المنال
على األقل في الفترة القريبة.

عندما تم تعيين المبعوث األممي
غسان سالمة على رأس البعثة إلى ليبيا،
خرجت أصوات كثيرة مستبشرة على
اعتبار أن الرجل قادم من بيئة عربية
ومتفهم للواقع الذي تعيشه المنطقة،
وتم رفع سقف اآلمال إلى درجات كبيرة،
حتى ذهب الظن بالكثيرين أن توحيد
الفرقاء لن يكلف الدبلوماسي اللبناني
فترة طويلة لكي ُيحقق ما وعد به في
إفادته األولى أمام المنتظم األممي،
تحدث فيها عن جملة من اإلجراءات
التي ّ
وعلى رأسها تعديل االتفاق السياسي
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الذي قد يفرز عديد المخرجات لكنه لم يتم إلى حد اآلن رغم المطالبات المتكررة
من عدة أطراف في الداخل.
تحدث سالمة كثيرا عن الواقع الليبي ،لم يخف الرجل حقيقة
ففي يناير ،2018
ّ
مجرد أمنيات أمام واقع
وقتها
به
وعد
ما
أن
يدرك
لم
كذلك
الوضع القائم ،لكنه
ّ
تحدث عن مشروع الدستور ،وعن المصالحة الوطنية وعن االنتخابات.
مأزوم.
ّ
أخذته في ذلك الحماسة أكثر منها الحقيقة على األرض.
يتحدث المسؤول وكأنه أمام مشهد
في الحديث الدبلوماسي مسألة طبيعية أن
ّ
وردي يحتاج فقط بعض التزيينات ،لكن في الحالة الليبية األمر يختلف .سنوات
التحارب األهلي وعدم الثقة بين الجميع وغياب الجرأة ،كلها عثرات في الطريق كان
التقدم أي خطوة إلى األمام .وكان من األفضل
من الضروري التوقف أمامها قبل
ّ
والمنهجي أيضا أمام سالمة أنه اختار مهامه خطوة بخطوة ،على األقل وقتها
يصوب مجهوده نحو هدف واحد ،لعله يحققه أو يحقق جزءا منه ،لكنه اختار طريقة
ّ
التكديس دون دراية منه بما هو موجود بين الفرقاء .وبسبب ذلك ورغم ربط خيوط
التقدم بهم ،بل أحيانا تزداد التوترات بشكل
التواصل بينهم لم ينجح لمدة سنة في
ّ
يجعل المبعوث األممي نفسه أمام موقف محبط ،مثلما وقع له في نقطة االنتخابات
التي كان عاقدا العزم على إجرائها قبل سبتمبر  ،2018ليجد نفسه في كل مرة
يتراجع عن التاريخ المحدد .وكذلك األمر في بقية النقاط ،باستثناء نقطة المصالحة
التي لم يبذل هو فيها جهدا كبيرة ،رغم أن بعض األصداء تشير إلى أنها تسير ولو
التقدم.
ببطء نحو
ّ

وم َث ُل «كاد
مؤتمر باريس َ ...
المريب أن يقول خذوني»

الحالة الفرنسية في ليبيا ر ّبما تكون
استثناء في األزمة ،اللعب فيها كان
على المكشوف .كعادة الفرنسيين،
يتعاملون مع المسائل بنوع من الغرور
أو النرجسية .هم ال يتعبون أنفسهم
قليال في ملفات بال نتائج .منذ لحظة
« 17فبراير» كان شعارهم األساسي

عندما تم تعيين المبعوث األممي غسان
سالمة على رأس البعثة إلى ليبيا ،خرجت
أصوات كثيرة مستبشرة على اعتبار أن الرجل
متفهم للواقع الذي تعيشه المنطقة ،وتم
رفع سقف اآلمال إلى درجات كبيرة.

17

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

2018
حصــاد

الخميس  27ديسمبر 2018

العدد60 :

18

أقدم إليك» ،وعلى ضوء تلك القاعدة وكان المسار الفرنسي.
«ماذا
ستقدم لي لكي ّ
ّ
بمنطق آخر« ،أريد جزءا من الغنيمة التي كانت بعيدة ع ّني في عهد القذافي».
مقدرات البالد من
وبالفعل نجحت في ذلك في عملية أشبه بالخيانة أو بالتفريط في
ّ
طرف المجلس االنتقالي وقتها.
إذن التعامل الفرنسي مع األزمة الليبية كان براغماتيا وبشكل مكشوف ،وبسبب
ذلك كان الخالف مع اإليطاليين مكشوفا حول «من سيربح الثروة» .فرنسا من لحظة
تحرك يخص ليبيا ،سواء
«الثورة» إلى العام  ،2018كانت الالعب الفاعل المرافق لكل ّ
على أراضيها أو خارجها.
مؤتمر باريس  ،2018كان خالصة اللقاءات والمشاورات التي شاركت فيها فرنسا،
وفيه أيضا دعوة صريحة إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة وضرورة
أن تتهيأ لها الظروف األمنية والسياسية المالئمة ،وهذا ما لم يحصل.
ما خلص إليه اجتماع باريس هو أيضا ما خلصت إليه اجتماعات سابقة في تونس
والمغرب لكن ما دام جماح المليشيات لم يكبح بعد ،وما دام التعنت يصيب أغلب
مجرد ورقات تفاؤل
الطبقة السياسية في البالد فذلك يعني أن كل المقترحات تبقى
ّ
توزع على وسائل اإلعالم ويسمعها الليبيون في انتظار الساعة التي يمكن أن تحين
لتطبيقها.

مؤتمر باليرمو ...عندما ينتهي الحوار بال قرارات

قد ّ
يلخص مؤتمر باليرمو  2018عمق األزمة السياسية في ليبيا .هو في األخير
كان حلقة أخرى من مسلسل الحوارات الليبية في الخارج التي لم تحمل معها أي
نتائج ،لكنه كشف حجم الخالفات بين
بعض األطراف الليبية التي رفضت
حتى الجلوس إلى طاولة ،وقد أكدت
ذلك خبيرة الشؤون الليبية في مجموعة
فرنسا من لحظة «الثورة» إلى العام ،2018
األزمات الدولية «كالوديا غازيني» عندما
كانت الالعب الفاعل المرافق لكل تحرّك
قالت على هامش المؤتمر« :إن تصرف
الوفود الليبية التي شاركت في مؤتمر
يخص ليبيا ،سواء على أراضيها أو خارجها.
باليرمو يكشف لألسف ان الخالفات
بينهم ال تزال عميقة للغاية» .ومظاهر
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الخالفات ترجمها الحضور الجانبي للمشير خليفة حفتر الذي خ ّير المشاركة في
اجتماع غير رسمي مع وفود الدول المشاركة.
المؤتمر الذي بدا باهتا منذ بدايته خرج في األخير بصورة تذكارية مألتها
الضحكة العريضة للمبعوث األممي غسان سالمة ،التي قد تكون ضحكة في
ظاهرها تفاؤل لكن حقيقتها قد تخفي إحباطا من كل ما خطط له لحوالي سنتين،
أو هي ضحكة المستسلم لألمر الواقع
الذي يقول أن أشواطا طويلة مازالت
للعمل وهو ما أكدته غازيني في
تصريحها أن «استراتيجيات التفرقة
يل ّ
خص مؤتمر باليرمو  2018عمق األزمة
تكشف أن الطريق نحو تقارب فعلي بين
السياسية في ليبيا .هو في األخير حلقة أخرى
االطراف ال تزال طويلة».
2018
باليرمو
اجتما
في الحقيقة كان
من مسلسل الحوارات الليبية في الخارج التي
مجرد استعراض إيطالي ورد فعل على
ّ
لم تحمل معها أي نتائج ،لكنه كشف حجم
ما تقوم به فرنسا ،أو بصورة أوضح هو
الخالفات بين بعض األطــراف الليبية التي
غيرة إيطالية على بلد كان إلى وقت
حرة تخسرها تدريجيا
قريب ساحة
ّ
رفضت حتى الجلوس إلى طاولة واحدة.
لفائدة الجار الفرنسي الذي تشير كل
المعطيات أنه أصبح األكثر نفوذا.
ال جديد يذكر على الساحة السياسية
الليبية في العام  .2018مثلما لم يكن
ال جديد يذكر على الساحة السياسية الليبية
هناك جديد في العام الذي سبق
في العام  .2018مثلما لم يكن هناك جديد
واألعوام التي سبقته .السنوات تمر لكن
في العام الذي سبق واألعوام التي سبقته.
األزمة نفسها رغم الصور التذكارية
التي يلتقطها ساسة البالد في أكثر من
السنوات تمر لكن األزمة نفسها رغم الصور
مكان في شكل أصبح يشبه االستعراض
التذكارية التي يلتقطها ساسة البالد في أكثر
واكتساب زعاماتية مفقودة .وال شءي
من مكان في شكل أصبح يشبه االستعراض
يشير إلى حلول لألزمة في  2018في
انتظار آمال قد تعقد في  2019الذي
واكتساب زعاماتية مفقودة.
يكون بدوره صورة للعام الذي سبقه.
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الرياضة الليبية في ..2018

سنة أخرى من «األثقال»

رمزي زائري
في سنة  1992تلقى السفير الليبي بتونس عبدالعاطي العبيدي تعليمات
تطلب منه ضرورة إبالغ المنتخب الليبي لكرة القدم بالعودة سريع ًا إلى
طرابلس وإلغاء معسكره التدريبي القصير الذي كان يقيمه في ضاحية
عين دراهم تأهب ًا للسفر من هناك الى المغرب لمالقاة نظيره المغربي
في تصفيات كأس إفريقيا ،وكان المنتخب الليبي قد سافر الى تونس
في حافلة عن طريق البر بسبب الحظر الجوي المفروض علي ليبيا في
تلك السنوات حول قضية لوكيربي ،وحل االرتباك بين أعضاء البعثة،
ولم يجدوا حافلة تعود بهم الى طرابلس ،وتمت االستعانة بعدد من
سيارات األجرة التي عادت بهم سريعا ليستقبلهم القذافي في مقره
بباب العزيزية.

،،
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وأبلغهم بأنه لن يسمح لهم بالسفر إلى الدار البيضاء عن طريق تونس وتساءل
أمامهم( :إذا كان المغاربة يريدونكم ان تلعبوا معهم لماذا لم يرسلوا إليكم طائرة
إلى طرابلس تقلكم إلى هناك؟ لماذا ال يفعل ملك المغرب ذلك ويقف معنا ضد الحصار
الجوي؟!) ،وبعد هذه المقابلة لعب القذافي الكرة مع أعضاء المنتخب  ،قبل أن يعودوا إلى
بيوتهم مصدومين مما حصل لهم.
مؤكد أن الرياضية الليبية لم تكن زمن القذافي في أفضل حاالتها ،لكن األكيد و المؤكد
أيضا أن وضعها قبل  17فبراير ،كان أفضل بكثير مقارنة لما هي عليه اليوم ،انطالق من
كرة القدم اللعبة األبرز في ليبيا مرورا بكرة اليد والسلة والطائرة والسباحة وغيرها من
الرياضات الفردية ،تعاني بدورها صعوبات مادية كبيرة.
وتسببت األزمات المالية المتعاقبة في توقف أغلب البطوالت بسبب العجز عن توفير
ميزانيات لألندية المشاركة ،وحتى الفرق التي شاركت في التظاهرات القارية كانت نتائجها
ضعيفة بسبب سوء التحضيرات التي تحتاج أمواال كبيرة عجزت الدولة عن توفيرها رغم
أنها إلى سنوات قليلة قبل إسقاط النظام ال تجد مشكال في توفير ميزانياتها.

استمرار حظر المباريات الدولية في ليبيا

في مطلع أبريل\ نيسان ، 2018أدى وفد من االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” زيارة
إلى ليبيا لدرس إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات الدولية المفروض على البالد
بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة  ،و قد ترقب حينها الشارع الرياضي الليبي تقرير
موسينغو فيرون ،مدير إدارة االتحادات الوطنية باالتحاد الدولي لكرة القدم ،الذي كان
تقريره سلبيا و بقية المنتخبات والفرق الليبية تلعب كل مبارياتها الدولية في مالعب
تونس ومصر بسبب الحظر ،األمر الذي أثر
بشكل سلبي على النتائج المحققة بسبب
غياب المتابعة و التشجيع من الجماهير
الرياضية.
وكان االتحاد الدولي فرض حظرا على
تسببت األزمات المالية المتعاقبة في توقف
المباريات الدولية في ليبيا منذ عام .2011
أغلب البطوالت بسبب العجز عن توفير
ورفع الفيفا هذا الحظر في أبريل 2013
لفترة وجيزة ،قبل أن يعيد فرضه بسبب
ميزانيات لألندية المشاركة.
تزايد أعمال العنف.
وجدد الـ”كاف” الحظر عام ،2014
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عندما منع فريقي أهلي بنغازي وأهلي طرابلس من اللعب على األراضي الليبية إبان
مشاركتهما في بطولتي ِ دوري أبطال أفريقيا وكأس االتحاد األفريقي ،كما تم منع المنتخب
الليبي من لعب التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس األمم األفريقية وكأس العالم على
األراضي الليبية.
وفي العام  2016تم منع فريقي أهلي طرابلس و الهالل ،واستمر األمر طيلة الموسم
التحدي واالتحاد من اللعب على األراضي الليبية.
 2018_2017عندما ُمنع فريقي
ّ
تلعب المنتخبات والفرق الليبية كل مبارياتها الدولية في مالعب تونس ومصر بسبب
الحظر ،األمر الذي أثر بشكل سلبي على النتائج المحققة بسبب غياب المتابعة والتشجيع
من الجماهير الرياضية.
وطلب الـ”كاف” من االتحاد الليبي لكرة القدم ،البدء في إجراءات رفع الحظر عبر
تقديم طلب لالتحاد الدولي.
و قد أعرب رياضيون ليبيون عن تفاؤلهم بزيارة وفد االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا» ،واعتبروها إيذانا بقرب عودة كرة القدم إلى المالعب الليبية ،خاصة
مع تواصل معاناة المنتخب الليبي والفرق الليبية خالل السنوات األربع السابقة،
من عدم إقامة مباريات كرة القدم على المالعب الوطنية ،وأنفقوا الكثير من
األموال على السفر واإلقامة .ويحاول االتحاد الليبي لكرة القدم فك الحظر عن
المالعب من أجل استضافة المباريات الدولية الخاصة بالمنتخبات واألندية على
األراضي الليبية ،بدل اللعب في تونس أو الجزائر.

أزمة األندية مع اتحاد الكرة

تلعب المنتخبات والفرق الليبية كل مبارياتها
الدولية في مالعب تونس ومصر بسبب
الحظر ،األمر الذي أثر بشكل سلبي على النتائج
المحققة بسبب غياب المتابعة والتشجيع من
الجماهير الرياضية.

أعلن اإلتحاد الليبي لكرة القدم عن
تأجيل بدء منافسات الدوري الممتاز
للموسم الجديد  2019/2018إلى حين
إشعار أخر بعد إعالن ما اليقل عن 10
أندية عن رفضها اللعب حتى يستقيل
رئيس إتحاد الكرة جمال الجعفري الذي
تحمله هذه األندية مسؤولية اإلخفاقات
المتوالية للكرة الليبية محلي ًا وخارجي ًا .
في أواخر نوفمبر ، 2018أعلن
نائب رئيس اإلتحاد الليبي لكرة
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القدم عبدالحكيم الشلماني  ،أن المكتب التنفيذي لإلتحاد حجب الثقة عن رئيسه
جمال الجعفري بإجماع أعضاءه العشرة في اجتماع طارئ عقده المكتب بمقره في
العاصمة طرابلس وبدأت مشارواته قبل يوم من االجتماع بحسب الشلماني خالل
مؤتمر صحفي والذي سيتولى بموجب اللوائح رئاسة اإلتحاد الليبي لكرة القدم .
وأرجع الشلماني هذا اإلجراء إلى عدة أسباب على رأسها المخالفات العديدة التي ارتكبها
الجعفري على صعيد تطبيقه للوائح ولمواد النظام األساسي لإلتحاد الليبي لكرة القدم  ،والتي
تسببت في عديد اإلشكاليات والصعوبات في تسيير مسابقات كرة القدم والسيما الدوري
الممتاز في الموسم الماضي والذي انتهى في ظروف صعبة كادت أن تعصف به ،والتي أثرت
على انطالق الموسم الجديد والتي تأجلت ألكثر من مرة قبل أن يعلن اإلتحاد عن انطالقها
وسط مقاطعة ألكثر من إثني عشر ٍ
ناد ،أعلنت مقاطعتها النطالق الدوري حتى انعقاد الجمعية
العمومية إلتحاد الكرة وإسقاط رئيسه الجعفري الذي تتهمه األندية بارتكاب أخطاء فادحة
وقيادة الكرة الليبية إلى الهاوية بحسب تعبيرها ،حيث فشلت مساع قادها أعضاء في
المكتب التنفيذي عن المنطقة الشرقية في إيجاد تقارب بين الجعفري واألندية المقاطعة .
من جهته أعلن الجعفري دعوته النعقاد طارئ للجمعية العمومية بمدينة سرت لمناقشة
موضوع حجب الثقة عن المكتب التنفيذي إلتحاد الكرة بأكمله ،وهو ما اعتبره مراقبون
غير قانوني بسبب إيقافه عن العمل من قبل المكتب التنفيذي.
وقد اندلعت األزمة بين اتحاد الكرة و بعض األندية ،من أروقة األهلي طرابلس ،الذي
اتخذ موقفا مناهضا لسياسات اتحاد الكرة برئاسة جمال الجعفري ،منذ أن قرر االتحاد
إعادة مباراة «الزعيم» مع «غريمه» فريق االتحاد في الدور الرباعي المتوج ببطولة الدوري،
رغم أن فريق «العميد» هو الذي انسحب من مباراتهما.
وتطورت األحداث ،حتى وصل اآلمر إلى
أن يهدد اتحاد الكرة الليبي بعقوبات ضد
النادي األهلي طرابلس ،ونجميه ،الحارس
محمد نشنوش والمهاجم أنيس سلتو،
لعدم تلبيته دعوة االنضمام إلى معسكر
أعلن الجعفري دعوته النعقاد طارئ للجمعية
المنتخب الوطني بالقاهرة ،قبل خوض
العمومية بمدينة سرت لمناقشة موضوع
مواجهته الهامة بجنوب أفريقيا.
حجب الثقة عن المكتب التنفيذي إلتحاد
وقد تضاعفت أزمة الكرة الليبية ،تزامن ًا
مع وصول رسالة «فيفا» إلى نظيره الليبي،
الكرة بأكمله
تفيد بعدم وضوح قرار المكتب التنفيذي
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لالتحاد ،بإيقاف رئيس االتحاد جمال الجعفري ،وتدعو فيه إلى االحتكام إلى الجمعية
العمومية في حسم هذا القرار.
وأوضح رئيس اتحاد الكرة المكلف حالي ًا ،الحكم الدولي السابق عبد الحكيم الشلماني،
تفاصيل عديدة فيما يخص رسالة االتحاد الدولي ،حيث أكد الشلماني أن هذه الرسالة ال
تعني قراراً واضح ًا من «فيفا» الذي لم يفهم المشاكل الخاصة بالكرة الليبية بشكل واضح.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لإلتحاد الليبي لكرة القدم تتكون من أندية كرة
القدم في ليبيا التي تشارك في مسابقات اإلتحاد في مختلف الدرجات والتي يبلغ عددها
ٍ 120
ناد ،حيث يشترط حضور النصاب وهو ثلث األندية ونادي واحد ( 41نادي ًا) لكي
تكتسي الجلسة طابع ًا قانوني ًا ،كما تشترط اللوائح أغلبية ثلثي األعضاء إلسقاط أو حجب
الثقة عن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي  ،حيث دخل الجعفري وأعضاء مكتبه وعلى
رأسهم الشلماني في صراع على إدارة إتحاد الكرة مع مرور الوقت وقرب استحقاقات هامة
لكرة القدم الليبية على صعيد األندية والمنتخبات .

تأجيل الدوري الليبي..إلى متى؟

يعيش المشجع الليبي مسلسل مستمر من أزمات تأجيل انطالقة الموسم الكروي 2018
  ،2019فحتى اآلن لم يتم تحديد موعد السوبر الذي من المفترض أن يجمع النصر بطلالموسم الماضي بنظيره االتحاد بطل الكأس .وتنتظر الجماهير الليبية اإلعالن عن موعد
النطالقة الموسم ،السيما أن كل الدوريات
العربية واألوروبية انطلقت منذ شهر
أغسطس الماضي ،بل وصلت الجوالت
في بعض الدوريات لألسبوع الـ  ،10والزال
تواجه الرياضة الليبية عديد اإلشكاليات
الدوري الليبي يعاني من األزمات.
والصعوبات في تسيير مسابقات كرة القدم
في البداية ،حدد اتحاد الكرة الليبي يوم
 14سبتمبر موعداً النطالق الدوري الممتاز
والسيما الدوري الممتاز في الموسم الماضي.
ثم تقرر أن ينطلق في الثاني من أكتوبر،
على أن يكون  27سبتمبر الماضي موعداً
للقاء كأس السوبر.
وكان االتحاد الليبي قرر تقسيم أندية الدوري إلى مجموعتين على أن تكون المجموعة
« الشرقية «  11فريق ًا من مناطق الجبل األخضر وبنغازي وسرت وهي:
النصر – األهلي بنغازي – التحدي – الهالل – األخضر – شباب الجبل – الصداقة –
التعاون – نجوم إجدابيا – خليج سرت – دارنس – األنوار .
فيما ضمت المجموعة الغربية كل من :االتحاد  -األهلي طرابلس  -األولمبي  -السويحلي
 المدينة  -االتحاد المصراتي  -الوحدة  -الخمس  -الشط  -أبو سليم  -المحلة – رفيق.بالتوازي مع ذلك أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي عن اختيار يوم  26أكتوبر الماضي
موعداً إلنطالقة الدوري بينما حدد يوم  21من نفس الشهر موعداً إلقامة السوبر  ،ولكن
طالبت أندية مجموعة المنطقة الشرقية تأجيل الدوري حتى  15نوفمبر والمطالبة بالدعم
المالي والمساواة بين األندية  ،المطالبة بتعديل نظام الهبوط للدرجة األدني من  3فرق
إلى فريقين ،المطالبة باعتماد مالعب بنينا ،درنة ،الصداقة ،أجدابيا.
وقد أصدر االتحاد الليبي في  27أكتوبر بيان ًا يمنح األندية المعنية فرصة جديدة لحسم
قصة الدعم الحكومي ،وفي حالة تعذر ذلك فإن لجنة المسابقات ستحدد موعد انطالق
مسابقة الدوري مع مراعاة األندية المشاركة في البطوالت األفريقية « دوري األبطال
والكونفيدرالية « ومشوار منتخب ليبيا في التصفيات األفريقية المؤهلة لكأس األمم .2019
هذا وأعلنت رابطة أندية طرابلس  5شروط للموافقة على المشاركة في بطولة الدوري
والتي طالبت اتخاذ موقف من المهازل التي يرتكبها اتحاد الكرة وإيقاف الدوري الممتاز
وجميع المسابقات.
وطالت األندية باالجتماع مع هيئة الشباب والرياضة بخصوص الدعم المالي وعدم
إقامة الدوري إال بعد حصول األندية على الدعم المالي ومقاطعة الدوري في ظل وجود
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رئيس االتحاد الحالي ،وفي حالة عدم الرد على مطالبها اليوم اإلثنين  29أكتوبر
فإنها ستقوم بتجميد كل المسابقات الرياضية.
وكان إتحاد الكرة قد أعلن سابق ًا عن انطالق منافسات الدوري الممتاز في التاسع
من نوفمبر الجاري  ،وأصدرت لجنة المسابقات التابعة له برنامج ومواعيد الجولة
األولى  ،رغم صدور بيانات من عدة أندية تعلن فيه رفضها للعب حتى تحقيق
مطلبها بإقالة رئيس اإلتحاد جمال الجعفري  ،على خلفية اتهامات له بالتف ّرد
والعشوائية في اتخاذ القرارات أدت لوقوع عدة أخطاء فادحة في الموسم الماضي
 ،فض ً
ال عن التخبط الذي يصاحب القرارات المتعلقة بالمنتخب الوطني والتي
أسهمت في تدني فرص تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا (الكاميرون . )2019
وطالب إتحاد الكرة في بيانه المجلس الرئاسي بالتدخل إلنقاذ الكرة الليبية من هذه
األزمة حيث طلب من وزير الداخلية فتحي باشاغا تنسيق لقاء للمكتب التنفيذي مع رئيس
المجلس الرئاسي لبحث المشاكل الفنية والمادية التي يعاني منها إتحاد الكرة .

المنتخب الليبي
ينهي  2018في المركز :104

تنتظر الجماهير الليبية اإلعــان عن موعد
النطالقة الموسم ،السيما أن كل الدوريات
العربية واألوروبية انطلقت منذ شهر أغسطس
الماضي ،بل وصلت الجوالت في بعض
الدوريات لألسبوع الـ  ،10والزال الدوري الليبي
يعاني من األزمات.

انهى المنتخب الليبي عام 2018
في تصنيف ال يرضي جماهيره ومحبي
الكرة الليبية ،إذ جاء في المركز الـ104
في التصنيف الخاص باالتحاد الدولي
لكرة القدم لشهر ديسمبر ،ولم يقدم
المنتخب الليبي النتائج التي يتطلع
لها الشارع الليبي خالل عام  ،2018إذ
خاض  10مباريات منها  4مباريات في
تصفيات أمم أفريقيا ،وفاز في واحدة
فقط كانت أمام السيشل بـ  ،8-1وخسر
مباراتين أمام نيجيريا وتعادل في لقاء أمام جنوب أفريقيا.
واحتسبت مباريات ليبيا في مشاركاتها في بطولة أفريقيا للمحليين بالمغرب ،على
أنها مباريات ودية بسبب عدم اعتماد البطولة من قبل االتحاد الدولي رغم تحصل
فرسان المتوسط على المركز الرابع .وخاض منتخب ليبيا خالل البطولة  6مباريات،
فاز في مباراتين وخسر مباراتين وفقد مباراتين بركالت الترجيح في المسابقة.
وشهد منتخب ليبيا حالة عدم استقرار كبيرة على مستوى الطاقم الفني ،إذ أشرف على
تدريبه  5مدربين منذ نهاية عام  2017حتى اآلن بداية من جالل الدامجة ثم عمر
المريمي ،الذي قاد منتخب ليبيا في بطولة الشان ،ثم الجزائري عادل عمروش ،الذي
خاض مع ليبيا مباراة واحدة كانت أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
 ،2019ثم تم تعيين عمر المريمي من جديد بعد أزمة هروب عمروش ومشاكله مع
اتحاد كرة القدم في ليبيا ،وصو ًال لتعيين أبوبكر باني وفوزي العيساوي أسطورتي الكرة
الليبية سابق ًا ،اللذين سجال الفوز أمام السيشل في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا.
وتأمل الجماهير الليبية في تخطي عقبة جنوب أفريقيا في آخر جولة
من التصفيات ،للعبور إلى كان  2019من أجل تسجيل نتائج تليق
بالكرة الليبية والعودة إلى المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي.
ويبقى أفضل تصنيف دولي لمنتخب أحفاد المختار وصوله للمركز الـ 36عالمي ًا والثاني
عربي ًا والخامس أفريقي ًا في سبتمبر عام  2012بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا
الذي تأهل رفقة ليبيا لبطولة أمم أفريقيا في ذلك العام في غينيا االستوائية قبل أن يتولى
المدرب الليبي عبد الحفيظ إربيش زمام القيادة الفنية لمنتخب الفرسان وسجل معهم
نتائج مميزة بفوزه التاريخي على الكاميرون بـ 2-1في ملعب الطيب المهيري بتونس
في تصفيات كأس العالم وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى كأس العالم 2014
بالبرازيل.
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أبرز الشخصيات السياسية
في ليبيا في العام 2018

عبد الباسط غبارة
مع التوجه لبداية عام جديد يحمل في طياته آماال عريضة في انهاء
سنوات من الصراعات والحروب التي كرستها االنقسامات بين الفرقاء
الليبيين وغياب لغة الحوار.يأبي العام الذي شارف على النهاية أن يمر
دون أن يقتفي أثر شخصيات كانت محل جدل على المسرح السياسي في
ليبيا ،ربما تكون أثرت بالسلب وربما أثرت باإليجاب في المشهد الليبي
خالل العام .2018

،،

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

2018
حصــاد

الخميس  27ديسمبر 2018

المشير خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

بعد أن انتشرت في ليبيا جماعات إرهابية
من تنظيم القاعدة وداعش أصبحت البالد
في حاجة الى جيش يواجه هذا االرهاب،
وفي الـ  16من مايو /أيار  ،2014كان أول
تحرك حقيقى لسد الفراغ األمنى وإنهاء
حالة عدم االستقرار فى ليبيا ،حين أطلق
المشير خليفة حفتر عملية الكرامة لمحاربة
اإلرهابيين والمتطرفين فى بنغازي ،ثاني
أكبر المدن الليبية.
في الخامس من أبريل  /نيسان ،2018
أحدث خبر نقل المشير خليفة حفتر على
عجل إلى المستشفى العسكري بباريس
للعالج من وعكة صحية خطيرة ،جدال
كبيرا داخل ليبيا.حيث مثل الخبر صدمة
وقلقا في معسكر المؤيدين له ،فيما كان مصدر فرح وابتهاج في معسكر أعدائه
اإلسالميين الذين تبنى إعالمهم الفضائي خبر موته المؤكد .وفي  26أبريل ،2018
نقلت وسائل إعالمية لحظات نزول المشير خليفة حفتر ،من الطائرة في مطار بنينا
الدولي ببنغازي ،حيث تعهد في كلمة له خالل االحتفال الذي أقيم له بمناسبة عودته،
بالقضاء على اإلرهاب.وشدد على أن الجيش الليبي لم يهتز ولم يخترق خالل المحنة
التي ألمت بالبالد ،مؤكداً أنه سيصل بالليبيين إلى ما يهدفون إليه.
في نوفمبر  ،2018شارك المشير خليفة حفتر في االجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء
اإليطالي «جوزيبي كونتي» ،على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد حول ليبيا ،حيث إلتقى
مجددا رئيس المجلس الرئاسي «فائز السراج» ،وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة
الحكومة اإليطالية  ،أن المشير حفتر أعرب عن موافقته خالل اللقاء  ،على مواصلة السراج
لرئاسة حكومة الوفاق إلى حين إجراء االنتخابات.

فائز السراج
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

عضو البرلمان الليبي الذي تم اختياره لمنصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
ّ
تمخض عنه االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات
الوفاق الوطني ،الجسم الذي
ديسمبر 2015
حظي الرجل وحكومته بدعم دولي لكن
َ
تحظ بثقة مجلس النواب
حكومته لم
ّ
الليبي ،االمر الذي عطل فاعلياته في كثير
من أمور الدولة حسبما يرى مؤيدوه ،فيما
يرى خصومه أنه جسم ُف ِرض على الليبيين
من قبل المجتمع الدولي واألمم المتحدة،
والذين رأوا أيضا ضعفه في مواجهة
األزمات الطاحنة التي تمر بها ليبيا.
في العام  ،2018عانت حكومة الوفاق
الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج،
من ضعف كبير أمام سطوة المليشيات
المسلحة وعدم قدرتها على السيطرة
على طرابلس.ومثلت االشتباكات التى
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اندلعت فى  26أغسطس  ،2018شاهد واضحا على عجز الحكومة وفشلها فى إيجاد حل
لألزمات األمنية واالقتصادية والمعيشية التى تعانى من مدن الغرب الليبى.
أثار السراج الجدل في أكتوبر  ،2018حين أجرى تعديال جزئيا في حكومته ضم
تغيير وزراء الداخلية واالقتصاد الوطني والمالية بآخرين وهو ما طرح عالمة استفهام
للمراقبين للشأن الليبي بخصوص ما إذا كان السراج يريد بتلك الخطوة إعادة تموقعه
وااللتفاف على مساعي مجلسا النواب واألعلى للدولة التي يستهدف إعادة تشكيل
المجلس الرئاسي والحكومة.
وفي نوفمبر  ،2018عاد السراج إلى واجهة الجدل مجدداً بإصداره القرار  1454بشأن
تأسيس هيكلية مشتركة للتنسيق بين حكومته مع المجتمع الدولي فى عدة ملفات
هامة.وأثار القرار موجة من الجدل بين األوساط السياسية وحتى األمنية فى البالد بين
مرحب يرى فيه فيه عم ً
ال تنظيمي ًا وتنسيقي ًا ومعارض يراه إمعان ًا من الرئاسي فى إقحام
األجانب فى أدق شؤون ليبيا ورسم سياساتها السياسية واإلقتصادية داخلي ًا وخارجي ًا.

المستشار عقيلة صالح
رئيـس مجلـس النــواب

حمل عقيلة صالح في يده السلطة التشريعية والتي حظيت بالشرعية واالعتراف
الدولى بعد أن جاءت عبر صناديق االقتراع في االنتخابات البرلمانية .2014و ُعرف عنه
دعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ،ودعمه للعمليات العسكرية
التي قادها الجيش الليبي لتحرير بعض
المناطق من سطوة الجماعات اإلرهابية
مثل درنة وبنغازي والهالل النفطي.
وفي المقابل ،ال يعترف رئيس مجلس
النواب الليبي بـحكومة الوفاق التابعة
للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج،
المنبثقين عن اتفاق الصخيرات عام
 ،2015وذلك لعدم حصول «الوفاق» على
ثقة البرلمان حتى اآلن.يدعم المستشار
صالح إجراء انتخابات رئاسية قبل
البرلمانية ،وذلك النتخاب رئيس للبالد
يأتي برئيس للحكومة ،حتى يكون للبلد
رئيس واحد وحكومة واحدة.
أثار الجدل في مايو  ،2018حين
اصدر قرارا يقضي «بأن تتولى المحفظة
االستثمارية طويلة المدى تنفيذ عملية شراء وسداد الديون المستحقة من دولة ليبيا
من قبل األردن» ،وهو ما قوبل بموجة من االنتقادات باعتبار أن رئيس مجلس النواب ال
يملك سلطة تخوله بتعديل القوانين.وكد منتقدوه أن هناك فارق بين القرارات الصادرة
عن المؤسسة وعن رئيس المؤسسة كما أن الدور الذي يمكن أن يلعبه صالح في موضوع
هذه الديون هو تقديم مكافأة لألردن فقط وليس إصدار قرارات منفردة.
أقر خالل جلسة بمقره في مدينة طبرق
في نوفمبر  ،2018وأعلن مجلس النواب أنه ّ
تحصين المادة السادسة من قانون االستفتاء في اإلعالن الدستوري ،وتضمينه
مجلسا رئاسيا يتكون من رئيس ونائبين.وأثارت الخطوة جدال كبيرا في األوساط
أصر رئيس
الليبية ،حيث شكك عدد من السياسيين والنواب في قانونيتها في حين
ّ
المجلس عقيلة صالح على صحة اإلجراءات المتبعة أثناء عملية التصويت .ويثير
المستشار جدال واسعا في األوسا الليبية ،ففيما يرى مؤيدوه أنه ثابت على مواقفه،
يرى آخرون أنه عجز عن االضطالع بمهامه كرئيس برلمان وكذلك لعب دورا معرقال
لبعض التطورات السياسية حسب وصفهم.
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بعد مضي عام على انتخاب عبدالرحمن
السويحلي رئيسا للمجلس األعلى للدولة
للمرة الثانية ،جدد المجلس ،في أبريل
 ،2018انتخاب رئاسته وفقا لالئحة عمل
المجلس الداخلية.انتخابات الرئاسة
الجديدة أسفرت عن تنصيب خالد المشري
رئيسا جديدا للمجلس بـ  64صوتا ،مقابل
 45صوتا تحصل عليها منافسه الرئيس
السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي.
رئيس المجلس االعلى للدولة خالد
المشري ،وفي أول تصريح له عقب انتخابه
قال :إنه سيتواصل مع مجلس النواب؛
لمعالجة االنسداد السياسي.وشدد
المشري على ضرورة إنهاء المرحلة
االنتقالية في أسرع ِ وقت ممكن ،مؤكدا سعي المجلس للخروج بالبالد إلى المرحلة
الدستورية الدائمة ،بحسب وصفه.
في أكتوبر ّ ،2018
أطل رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري ،في تصريحات
غلب عليها االتهامات لخصومه بما آلت إليه البالد من أحوال أمنية وسياسية واقتصادية
متردية.حيث لم ُيخف المشري ،في ُمقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية ،وجود خالفات
بين المجلسين «النواب واألعلى للدولة» ،بشأن آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد،
وقال إن مجلسه د ّون عدة مالحظات حول هذه اآلليات بعضها قانوني وآخر شكلي.
وحول سؤال عن «اإلرهابي» هشام عشماوي ،قال المشري إنه ليس لدي أدنى فكرة
عن المقبوض عليه ،هشام عشماوي ،أو غيره ،لكنه توجه ِالنتقاد الجيش الليبي بقيادة
المشير خليفة حفتر واتهمه بالتواطؤ مع عناصر داعش الذين فروا من درنة إلى سرت
بعد أن قاتلهم شباب المدينة .ولدى سؤاله عن اتهام اإلخوان المسلمين بدعم العنف،
تبرأ المشري من تبعيته لإلخوان ،وقال إنه حاليا يمثل المجلس األعلى ،لكنه عاد ودافع
توجه له تهمه االنضمام
عن اإلخوان ،ونفى عنهم تهمة العنف ،معتبرا أن كل من يخالف ّ
لجماعة اإلخوان الذين تضرروا من عنف األنظمة ،بحسب وصفه.

علي العيساوي
وزير االقتصاد في حكومة الوفاق

في أكتوبر  ،2018أدخل رئيس حكومة
الوفاق الوطني الليبية ،فايز السراج،
تعديالت وزارية على حكومته ،ع ّين خاللها
علي العيساوي وزيراً مف ّوض ًا لإلقتصاد
والصناعة بد ًال من الوزير السابق
مصطفى الدرسي.
وأثار تعيين العيساوي جدال كبيرا في
األوساط الليبية ،كونه يعتبر المشتبه
الرئيسي في قضية اغتيال.ففي عام
 ،2011أعلن المدعي العسكري للمجلس
الوطني االنتقالي ،أن العيساوي مشتبه
به رئيسي في عملية اغتيال رئيس أركان
الجيش الليبي ووزير الداخلية األسبق عبد
الفتاح يونس.
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وفي هذا السياق ،استنكرت «لجنة الدفاع واألمن القومي» في مجلس النواب،
في بيان لها ،قيام المجلس الرئاسي بتعيين علي العيساوي وزيرا لالقتصاد،
خاصة أنه مدرج على قوائم اإلرهاب ،ولم يتم تبرئته من تهمة اغتيال اللواء عبد
ّ
الفتاح يونس حتى اآلن ،معتبرة أنّ تعيينه ُيعد تصرفا «غير مقبول يعمق االنقسام في
ويهدد وحدتها.
البالد
ّ
وأغضب تعيين العيساوى قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها اللواء يونس ،ودفع
بوجهائها وشيوخها إلى التحذير من عواقب وخيمة لمثل هذا التعيين قد تصل إلى
الحرب األهلية.وأوضحت القبيلة في بيان لها أن العيساوي هو المتهم في التسبب في
اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه ،مؤكدين على أنهم قادرين على محاسبة هذ
الشخص اجتماع ًيا .وطالبوا خالل بيانهم األمم المتحدة والممثل عنها في ليبيا « غسان
سالمة» بسرعة التدخل إلبعاده حتي تثبت برائته في القضاء.

المهندس مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
يعتبر بحسب الكثيرين من الكوادر
التكنوقراط الذين اثبتوا جدارة بتسيير
المؤسسة الوطنية للنفط وسط التجاذبات
السياسية واالنقسامات فاستطاع ان
يسير احوال مؤسسته بما يكفل الحفاظ
على مقدرات الدولة وادارة التعامل مع
كافة األطراف ويبرز أثره في توحيد إدارات
المؤسسة الليبية للنفط والعمل على زيادة
إنتاج الحقول النفطية الليبية  ،والنجاح في
إعطاء الشركات األجنبية الثقة في مستقبل
واعد للصناعات النفطية الليبية من خالل
رحالت ولقاءات متعددة حول العالم.
في يونيو  ،2018أثار رئيس المؤسسة
الوطنية للنفط في ليبيا المهندس
مصطفى صنع الله جدال كبيرا بعد تصريحات أدلى مشبه ًا القرار الذي أصدرته القيادة
العامة للقوات المسلحة بضم تبعية الموانئ التابعة للهالل النفطي الليبي ( وسط-شرق
ليبيا ) للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة ،بأنه «يضع القوات المسلحة
في نفس مرتبة مليشيات الجضران» حسب وصفه.
وفي ديسمبر  ،2018وأقدم محتجون شكلوا ما ُعرف بــ»حراك غضب فزان» ،على إقفال
حقل الشرارة النفطي ،قرب مدينة أوباري ،جنوبي ليبيا ،وذلك قبل أن تتوسع االحتجاجات
في  12منطقة في الجنوب ،للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والخدمية.وهو ما دفع
رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ،إلى عقد اتفاق مع المحتجين قسم فيه تنفيذ المطالب
إلى جزأين مقابل فتح الشرارة .وورغم اتفاق السراج والمتظاهرون على فتح الحقل المغلق
منذ  8ديسمبر الماضي ،لكن المؤسسة
الوطنية للنفط الليبي رفضت رفع القوة
القاهرة ،وأبدت تخوفها من «المجازفة
بموظفيها وتعريضهم للخطر» بإعادتهم
في ديسمبر  ،2018وأقدم محتجون شكلوا ما
لموقع العمل في الشرارة.وأكد صنع الله
عرف بــ»حراك غضب فزان» ،على إقفال حقل
ُ
استمرار إغالق حقل الشرارة وبأن المؤسسة
الشرارة النفطي ،قرب مدينة أوباري ،جنوبي
تسعى جاهدة إليجاد حل مشترك لألزمة
بحقل الشرارة النفطي ،وتهيئة الظروف
ليبيا.
األمنية المناسبة لسالمة العاملين بالحقل.
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الثقافة والرياضة في ليبيا العام ..2018

عندما تكون الصورة
بواقع السياسة

شريف الزيتوني
الحالة السياسية العامة في ليبيا منذ العام  ،2011هي الشاغلة ألذهان
الناس .ينتظر الجميع أي مستقبل للبالد بعد سنوات الوهم التي جعلتها
مساحة لكل مظاهر التخريب واإلرهاب .من العام  ،2011إلى العام ،2018
خارطة البالد بكل تفاصيلها على نفس الحالة .ليس هناك من جديد
يذكر سوى مزيد من التعقيد وابتعاد الفرقاء .وإذا انتهى العام 2018
على تعقيدات السياسة ،فإنه في الثقافة والرياضة اللذين يعتبران أيضا
مد وجزر.
مشغلين أساسيين للمجتمع الليبي عرف مراحل ّ

،،
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أين مثقفو ليبيا وفنانوها في 2018

السؤال المطروح حول مثقفي ليبيا للعام  ،2018ال يعني الغياب التام للمشهد
الثقافي في البالد .لكن من خالل استرجاع بسيط لشريط األحداث الثقافية لهذا
سيكون من السهل معرفة أن هناك خلال ما في هذا البلد .خالل سنة كاملة ال نكاد
نعثر على شخصية فنية أثارت جدال أو حققت نجاحات ملفتة.
من خالل عملية جرد لموقع الهيئة العامة للثقافة بطرابلس ألغلب أشهر سنة
 ،2018لم نكد نعثر على حدث ثقافي مهم للبالد ،باستثناء تتويج وحيد لبعض
المسرحيين الليبيين بمهرجان مسرح الهواة بمدينة نابل التونسية ،ولكي تكون
الصورة واضحة الجوائز كان يؤخذ فيها باالعتبار جانب الضيافة بمعنى هو ربما
تتويج مجاملة قبل أن يكون تتويج أداء .غير ذلك كان الموقع عبارة عن نشرة أخبار
يومية لبعض الفعاليات المحلية مختلفة القيمة.
وفي بلد مثل ليبيا في واقعها الحالي في سنة  ،2018وحتى في سابقاتها من
سنوات «الثورة» ،ال يمكن الحديث عن ثقافة ومثقفين .الثقافة تحتاج مناخا كامال من
الحرية ،وهو ما ال يتوفر في الفترة الحالية .البالد اليوم مساحة خصبة ألعداء الفن
والثقافة ممن يرونها من المحرمات ويهدد كل من له شبه في ذلك ،ولهذا نجد
ّ
والمطلع الجيد للشأن الثقافي في
مهجرين أو متوقفين على اإلنتاج
أغلب المثقفين
ّ
ليبيا يكتشف أن اإلنتاجات على ق ّلتها أنجزت خارج البالد.
الحقيقة أن تراجع المشهد الثقافي في ليبيا ال يمكن حصره في  .2018فمنذ لحظة
« 17فبراير» صعدت قوى آخر اهتماماتها الثقافة من خالل حملها ألفكار متكلسة
ورافضة لكل أشكال اإلبداع .بل هي ترى في الثقافة ملهاة للشعوب وخروجا عن
مناهج «السلف» ،وبسبب ذلك اقتصرت
أغلب األنشطة على اجتهادات محلية قد
ال تعتبر منجزات فعلية رغم الثني على
من العام  ،2011إلى العام  ،2018خارطة
منظميها.

البالد بكل تفاصيلها على نفس الحالة .ليس
هناك من جديد يذكر سوى مزيد من التعقيد
وابتعاد الفرقاء.

الرياضة الليبية في ...2018
سنة بعنوان الفشل

قد يكون انسحاب نادي النصر من دور
أبطال إفريقيا لكرة القدم أياما قليلة
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قبل نهاية العام  ،2018وبطريقة حزينة ،دليال آخر على الصعوبات التي تعيشها
ليبيا على مختلف المجاالت .وكأن قدر الرياضة أن يكون مرتبطا بالواقع السياسي.
فاآلمال التي ع ّلقت على نادي النصر في العبور إلى دوري المجموعات كانت كبير لدى
الليبين .حتى مباراة الذهاب أمام فريق حوريا الغيني كانت تبشر بترشح سهل بعد
التفوق بثالثية على ملعب برج العرب بالقاهرة ،لكن الحظ العاثر الذي تعيشه البالد
ككل ،لم يستثن منه فريق النصر الذي وجد نفسه يغادر المسابقة بطريقة درامية
من سداسية كاملة فيها من التقصير الذاتي جزءا كبيرا وفيها من ظلم التحكيم
الشءي الكثير أيضا.
من نفس الدور وفي نفس المسابقة ،يغادر نادي بنغازي .ورغم أن المباراة لم تكن
بنفس آمال نادي النصر بسبب نتيجة الفخ في لقاء الذهاب ،لكن نجوم بنغازي لم
يتمكنوا من الصمود في لقاء العودة أمام نادي ساندوانز الجنوب إفريقي ويعودوا
برباعية كاملة في شباكهم تبعدهم عن أي أمل في الصعود إلى مجموعات الكبار في
القارة.
وإذا كان فريقا بنغازي أمام فرصة تدارك لن تكون أيضا سهلة في كأس االتحاد
االفريقي ،باعتبار أن لوائح الكاف تمنحهم فرصة التدارك فيها ،إال أن حظ فرق
العاصمة في المسابقات اإلفريقية لم
يكن بعيدا عن حظهم في كأس رابطة
األبطال .فشهر ديسمبر اختار أن يكون
إذا انتهى العام  2018على تعقيدات
شهر خيبة لنادي االتحاد الذي غادر
المسابقة مبكرا بهزيمة حزينة ذهابا
السياسة ،فإنه في الثقافة والرياضة اللذين
وإيابا أمام فريق نهضة بركان المغربي،
يعتبران أيضا مشغلين أساسيين للمجتمع
وليختم الفريق العام  ،2018بصورة
الليبي عرف مراحل م ّد وجزر.
حزينة بحجم حزن أالف األنصار.
النادي األهلي بطرابلس بدوره كان
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جزءا من فشل كرة القدم الليبية
للعام  ،2018عندما انسحب
مبكرا من تمهيدي كأس االتحاد
االفريقي أمام نيوستار دواال الكاميروني
بسبب سوء التعامل مع مباراتي
الذهاب واإلياب ولم تكن له قدرة على
تقدير الصعوبات الكبيرة للمشاركات
اإلفريقية ،ليسجل بدوره عالمة فشل في
تمثيل الكرة الليبية مثل سابقيه.
الحقيقة ولكي ال يتم تحميل تلك
مجرد مشاركتها
الفرق ما ال تحتمل ،فإن
ّ
في المسابقات اإلفريقية خطوة مقبولة
بسبب الظروف القاسية التي تتم
فيها تحضيراتها وعدم االعتماد على
المالعب الليبية في المباريات وتعقيدات
التنقالت خارج البالد .لكن شغف
الجماهير الليبية بكرة القدم يجعل تلك
الفرق أمام مسؤولية التمثيل المشرف
لبلد يعتبر من بين األكثر إنجابا للفنيات
العالية.
حال المنتخب في  ،2018بدوره لم
يكن على مستوى االنتظارات على األقل
مقارنة ببقية المنتخبات المغاربية ،من
خالل عدم تمكنه من الترشح رسميا
إلى كأس األمم اإلفريقية  ،2019ويبقى
ينتظر إلى مارس المقبل لضمان مكان
له بين الدول.
بقية الرياضات بدورها لم تكن بعيدة
عن كرة القدم ،مع استثناءات قليلة في
الرياضات الفردية ،من خالل الحصول
على بعض القالدات عبر ممثلي ليبيا في
رياضات المعاقين.
لكن رغم قتامة الصورة يبقى هناك
ما ُيفرح الليبيين من خالل تألق العب
الكرة الطائرة محمد الغول وجها
مشرفا للرياضة الليبية مع فريق الترجي
التونسي بحصوله على أكثر من لقب
في فترة وجيزة .كما نجح ممثلو ليبيا
ألصحاب اإلعاقة في التم ّيز في األلعاب
اإلقليمية بأبوظبي بعد حصولهم على
تحديهم
عدد من القالدات التي تثبت
ّ
لوضعهم رغم ضعف اإلمكانيات.
باإلضافة إلى تميز العبو الرياضات
الفردية للشباب الذين نجحوا في
الحصول على عدد كبير من القالدات في
األلعاب الشبابية بالجزائر.
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من خالل استرجاع بسيط لشريط األحداث
الثقافية لهذا سيكون من السهل معرفة أن
هناك خلال ما في هذا البلد .خالل سنة كاملة
ال نكاد نعثر على شخصية فنية أثارت جدال
أوحققت نجاحات ملفتة.
الحقيقة أن تراجع المشهد الثقافي في ليبيا
ال يمكن حصره في  .2018فمنذ لحظة «17
فبراير» صعدت قوى آخر اهتماماتها الثقافة
من خالل حملها ألفكار متكلسة ورافضة لكل
أشكال اإلبداع.
قد يكون انسحاب نادي النصر من دور أبطال
إفريقيا لكرة القدم أياما قليلة قبل نهاية
العام  ،2018وبطريقة حزينة ،دليال آخر على
الصعوبات التي تعيشها ليبيا على مختلف
المجاالت .وكأن قدر الرياضة أن يكون مرتبطا
بالواقع السياسي.
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رغم االنقسامات والصعوبات ..

عام ثقافي ثري في ليبيا

محمد بالطيب  -المرصد
بدأ العام الثقافي في ليبيا بذكرى أربعينية الفنان الليبي الكبير محمد
حسن لينتهي في الـ  17من ديسمبر بالذكرى األولى لوفاته .وقد شهد
ً
نشاطا ثقافيا كبيرا في ليبيا رغم الظروف السياسية
هذا العام 2018
واألمنية وحتى االقتصادية الصعبة.
وقد أصدر عدد من الكتاب والمثقفين كتبا جديدة في الرواية والشعر
والفكر والسياسة ،حيث أصدرت دار المثقفون العرب كتاب مسرحية
أحجار الجنة لألديب الليبي والفنان التشكيلي والذي صممت غالفه الفنانة
الليبية سعاد اللبة.

،،
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وختم العام في مجال اإلصدارات بإعالن اإلعالمي ناصر الهواري عن االنتهاء من كتابه
الثاني بعنوان “اإلخفاء القسري في ليبيا ”
والذي وعد بأن الكتاب سيصدر قريبا بالمكتبات ويعرض الكتاب تأريخا وتوثيقا
لحاالت االختطاف واالختفاء القسري في ليبيا التي تمت خالل أعوام الصراع السبعة منذ
العام .2011كما صدر ،بالتوازي ،في القاهرة عن دار النشر ميادين للكاتب والمحلل
االقتصادي المقيم في الواليات المتحدة رمزي حليم مفراكس كتاب عن االقتصاد الليبي
يتحدث عن جملة من النقاط مبوبة في عدد من المقاالت.
الدولية
المسابقات
مختلف
في
كما حصل العديد من المثقفين الليبيين على تتويجات
ّ
خاصة في الشعر ،ففي شهر يناير فاز الشاعر الليبي ،مهند أحمد بوفرنة الفاخري،
بالمركز األول في مسابقة «العكاظية الشعرية» التي أقيمت بمدينة تونسية ضمن
المهرجان الدولي للصحراء في دورته الـ .50
وفي شهر أغسطس فاز الشاعر الليبي سراج الدين الورفلي بالمركز األول لجائزة
محمد عفيفى مطر الشعرية ،لعام  2018عن ديوانه كاريزما الموت.
وفي شهر أكتوبر كرمت جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة المحقق
في مجال الوثائق الليبي ،ابراهيم سالم الشريف ،تقديرا لجهوده في حفظ الوثائق
والمخطوطات الليبية .ويأتي التكريم ضمن فاعليات االحتفال ،بيوم الوثيقة العربية،
ويعد الشريف هو أحد الباحثين والمحققين العاملين بالمركز الوطني للمحفوظات
والدراسات التاريخية ،الذي يتخذ من طرابلس مقرا له.
وفي شهر نوفمبر تم اعتماد مدينة مصراتة عاصمة الثقافة اإلسالمية في الوطن
العربي .وفي أكتوبر وافق وزارء الثقافة العرب على ترشيح مدينة بنغازي عاصمة للثقافة
العربية عام  ،2024بناء على الطلب الذي
تقدم به رئيس الهيئة العامة للثقافة
بحكومة الوفاق الوطني حسن اونيس.
وفي الفن الغنائي أعلن عن صدور
أوبريت السالم وهي عمل غنائي جديد
بدأ العام الثقافي في ليبيا بذكرى أربعينية
للشاعر فرج الغزالي ومن ألحان الموسيقار
الفنان الليبي الكبير محمد حسن لينتهي في
المهدي أبوذينة وهو عمل سيتغنى به
مجموعة من الفنانين .
الـ  17من ديسمبر بالذكرى األولى لوفاته.
أما في السينما فقد كان صدور فيلم
حقول الحرية Freedom Fields
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األديب والكاتب الراحل يوسف
القويري
للمخرجة الليبية نزيهة عريبي ،والذي
يروي قصة  3سيدات واجهن سلسلة
كبيرة من التحديات بهدف تحقيق الحلم
المتمثل بلعب كرة القدم من أجل رفع راية
بالدهن ،وقد حقق الفيلم نجاحا مميزا
وردود فعل ايجابية محليا وعربيا.
سينمائيا كذلك احتضنت مدينة
مزدة المهرجان الدولي الثالث لألفالم
القصيرة الذي أقيم تحت شعار سينما
ضد اإلرهاب .وأقيم المهرجان ،وفق
مصادر إعالم ّية ،بمشاركة  96فيلما
أجازت منها لجنة الفرز والمشاهدة  20فيلما لعرضها في المهرجان ،حيث حصل فيلم
“كردستان العراق” على الترتيب األول ،بينما منحت جائزة الترتيب الثاني مناصفة
لفيلمي “غرفة ثالث وعشرين” ،و”مينور”؛ فيما حل في المركز الثالث الفيلمان الجزائري
“فحم ودم” ،والعراقي “ذهان”.
وفي هذا العام غادرنا عدد كبير من المثقفين والكتاب الليبيين ففي ديسمبر من العام
الماضي توفي الشاعر مصطفى كمال سالم عن عمر يناهز  77عام ًا .هذا وقد ولد
الشاعر عام  1940في منطقة الجوش .كما
رحل الفنان الكبير محمد حسن في الـ17
من نفس الشهر ،ليبدأ العام الثقافي في
ليبيا بذكرى أربعينيته وينتهي بالذكرى
ً
نشاطا ثقافيا ثريا في
شهد العام 2018
األولى لوفاته.
وفي شهر أفريل ،توفي األديب والكاتب
ليبيا رغم الظروف السياسية واألمنية وحتى
الكبير يوسف القويري ،عن عمر يناهز
االقتصادية الصعبة.
 80عاما ،بعد صراع طويل مع المرض
أستوجب نقله للعالج بمصر قبل أن
يغادرها إلى ليبيا حيث توفي في منزله
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األديب والكاتب الراحل
يوسف القويري
بالعاصمة طرابلس .وكتب القويري في عدة صحف منها (الميدان ،الحقيقة ،طرابلس
الغرب) ،وصدرت له عدة كتب من بينها (قطرات من الحبر) و(خيوط رفيعة) و(على مرمى
برنامجا لإلذاعة عنوانه «العالم في قصص قصيرة» ،وخالل
البصر) .كما كتب قويري
ً
عمله في جريدة «الميدان» كتب زاوية عنوانها «من مفكرة رجل لم يولد».
وفي شهر مايو ،توفي المؤرخ واألديب داوود حالق ،بعد معاناة مع المرض ويعد
الراحل داوود حالق ،من أبرز المؤرخين الليبيين والعرب ،وقد كرس معظم أوقات حياته
في دراسة اآلثار وتاريخ المنطقة الشرقية من ليبيا ،خاصة آثار شحات وما حولها ،عالوة
على أهتمامه ونجاحه في مجال الكتابة اإلبداعية ،حيث تحتفظ المكتبة العربية بعدد
كبير من مؤلفاته.
في شهر نوفمبر غ ّيب الموت الكاتب والشاعر الغنائي حسن الصيد ،الذي توفي
بمستشفى الطبي في طرابلس ،عن عمر ناهز  65عام ًا ،بعد معاناة مع المرض.
وفي شهر أكتوبر توفي اإلذاعي والفنان الليبي على صالح إثر صراعه مع المرض،
حيث أصيب بغيبوبة بسبب ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ منذ ثالث أ ّيام .وقد نعت
المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون بالحكومة المؤقتة اإلعالمي التابع لإلذاعة الوطنية
بنغازي علي صالح مشيرة إلى أن الفقيد تعرض لوعكة صحية في الفترة األخيرة لم
كثيرا.
تمهله
ً
إلى ذلك ،ك ّلف في شهر سبتمبر رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ،نائب
رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات
األحيرش
الطاهر
عبدالرحمن
بتسيير اعمال الهيئة العامة للشباب
والرياضة.
حصل العديد من المثقفين الليبيين على
كما افتتح في شهر نوفمبر رئيس الهيئة
العامة للثقافة واإلعالم بحكومة الوفاق
تتويجات في مختلف المسابقات ال ّدولية
حسن ونيس المركز الوطني للمأثوراث
خاصة في الشعر.
الشعبية في مدينة سبها الذي كان مغل ًقا
ألعمال الصيانة والترميم خالل السنوات
الماضية.
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ليبيا .. 2018

قطاع االقتصاد ضحية

تزاوج السياسة والفساد

حسين مفتاح
يعتمد االقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على الدخل العائد من أنتاج
وتصدير النفط ،الذي يشكل أكثر من  %95من الناتج الوطني السنوي
للبالد ،على الرغم مما تمتلكه ليبيا من موارد أخرى اعتمادا على التاريخ
والجغرافيا ،حيث تتميز ليبيا بموقع جغرافي يجعلها بمثابة حلقة الوصل
بين الشمال والجنوب ،إضافة لما تحتويه من آثار تعود لمعظم الحضارات
الكبرى التي شهدتها البشرية ،ما يجعلها قبلة للسواح والزوار من مختلف
أنحاء العالم.

،،
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وبالنظر لما يمثله النفط من أساس رئيسي في الناتج المحلي فقد اكتسى بذلك أهمية
قصوى في توجيه االقتصاد بل أصبح أنتاج النفط وتصديره واألسعار العالمية للخام أهم
عوامل تقييم االقتصاد الليبي ،وأبرز مؤشرات ما تستقبله خزانة الدولة من إيرادات من
العملة األجنبية ،حيثيشكل النفط نحو  94%من عائدات ليبيا من النقد األجنبي و 60%من
العائدات الحكومية و 30%من الناتج المحلي اإلجمالي.

أكبر احتياطي نفطي أفريقي

ويقدر إنتاج ليبيا من النفط قبل أحداث فبراير  2011من  1.6إلى  1.8مليون برميل يوميا،
وكان من المخطط أن ترتفع هذه القيمة لتصل إلى قرابة  3مليون برميل يوميا خالل خمس
سنوات من  ،2009-2014إال أن ما شهدته البالد من تغيرات جذرية جعل المعدل ينقلب
ويأخذ االنتاج في التناقص ،بل والتوقف في عدة مرات ،األمر الذي صرف التفكير بشكل
نهائي عن التمدد ليتحول السعي في الوصول إلى المعدالت السابقة ،على الرغم من أن ليبيا
تمتلك أكبر احتياطي في قارة افريقيا والتاسع على مستوى دول العالم ،والمقدر بما يزيد عن
 40مليار برميل من االحتياطيات المؤكدة ،عالوة على ما ينتظر أن يكتشف من خالل نتائج
عمليات التنقيب التي توقفت هي األخرى نتيجة الوضع األمني والفوضى العارمة التي سيطرت
على البالد.
وقد شهد العام الحالي  2018تفاقم األوضاع في مختلف مجاالت الحياة ،وأزداد الوضع
االقتصادي انهيارا بشكل استثنائي لم
يسبق أن شهدته البالد منذ اكتشاف النفط
فيها ،وبلغ أثره أساسيات الحياة وظروف
المواطن المعيشية اليومية ،إذ وصل انهيار
شهد العام الحالي  2018تفاقم األوضاع
الدينار الليبي أمام العمالت األجنبية أرقاما
في مختلف مجاالت الحياة ،وأزداد الوضع
قياسية ،لم تسجل من قبل على اإلطالق،
حيث وصل الدوالر األمريكي حافة العشرة
االقتصادي انهيارا بشكل استثنائي لم يسبق
دنانير ،في الوقت الذي بقي مستوى األجور
أن شهدته البالد منذ اكتشاف النفط فيها،
والمرتبات على ما هو عليه ،بل أن المصارف
وبلغ أثره أساسيات الحياة وظروف المواطن
عجزت عن تسييل النقود للمواطنين الذين
كانوا ينتظمون في طوابير طويلة من أجل
المعيشية اليومية.
الحصول على النذر اليسير من حقوقهم،
وأصبح الليبيون يتلقون اإلعانات من
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قبل المنظمات اإلنسانية الدولية  التي تقدم مساعداتها في منظر أشبه ما يكون بتوزيع
«الصدقات» في إحدى الدول الفقيرة ،في الوقت الذي يحرص العالم على ضرورة استمرار
تدفق النفط الليبي للخارج ،لتحقق ليبيا بذلك معادلة تحمل في تفاصيلها مفارقة أشبه ما
تكون باألحجية ،حيث يبلغ النفط المصدر من ليبيا ما يتجاوز المليون برميل يوميا ،وتتجاوز
في بعض األحيان أسعار النفط سقف الـ  80دوالر أي ما يعني أن المبلغ الذي يفترض أن يورد
من عمليات البيع في حدود الـ  100مليون دوالر يوميا ،في الوقت الذي ال تزيد األمور إال ضيقا
وتتأزم الظروف أكثر فأكثر.

الفشل في تفسير فشل االقتصاد

وال يتفق الخبراء على تفسير موحد ألسباب هذا الفشل في االستفادة من إيرادات النفط،
إال أن معظم األراء تتجه إلى أن األزمة السياسية التي تعصف بالبالد منذ ما يزيد عن سبع
سنوات ،وما ترتب على ذلك من نفوذ كبير للمجموعات المسلحة التي تفرض سطوتها على
الحكومات السيما في غرب البالد حيث تستقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والتي يتم
تحت إدارتها جمع اإليرادات واإلشراف على اإلنفاق العام الذي يذهب بالكامل تقري ًبا لتغطية
الرواتب الحكومية ،ودعم منتجات أساسية من بينها الوقود المستورد ،وكذلك اإلنفاق على
الواردات.
ويرى البنك الدولي وفقا لتقرير أصدره لتقييم الوضع االقتصادي في ليبيا ،أن التحسن
االقتصادي في ليبيا يتطلب قرا ًرا سياس ًيا،
موضحا أن االقتصاد الكلي غير مستقر،
ً
ويعاني من تضخم قياسي غير مسبوق
ساهم في زيادة معدالت الفقر وعجز مالي
شهد العام الحالي  2018تفاقم األوضاع
مزدوج ال يمكن تحمل استمراره ،بسبب
في مختلف مجاالت الحياة ،وأزداد الوضع
ارتفاع المصروفات في الموازنة.
لكن مع افتراض إيجاد حل للصراع
االقتصادي انهيارا بشكل استثنائي لم يسبق
السياسي وضمان استقرار االقتصاد الكلي
أن شهدته البالد منذ اكتشاف النفط فيها،
والشروع في برنامج شامل إلعادة بناء البنية
وبلغ أثره أساسيات الحياة وظروف المواطن
التحتية االقتصادية واالجتماعية ،يتوقع
البنك الدولي أن يقفز إنتاج النفط إلى أقصى
المعيشية اليومية.
إمكاناته بواقع  1.5مليون برميل يوم ًيا
بحلول عام  ،2020وهو الوقت الالزم إلصالح
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البنية التحتية لصناعة النفط التي تضررت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات المسلحة
التي تتكرر حول مواقع الحقول والموانءي النفطية.

الفساد والسياسة أهم أسباب الفشل

،،

أهم تغير اقتصادي خالل
عام  2018هو عودة
االنتاج النفطي وتحسن
مستوياته بشكل كبير،
والذي ساعد بشكل
حاسم على اجراء اصالح
لسعر الصرف في نهاية
العام.

ويؤكد التقرير أنه على الرغم من العائدات النفطية فإن المالية العامة ظلت تحت الضغط
بسبب زيادة وجمود المصروفات الجارية بفعل دوافع سياسية ،وتضاعفت إيرادات الموازنة
لثالثة أمثالها عام  ،2017وبنسبة تصل إلى  31.8%من إجمالي الناتج المحلى اإلجمالي،
مقارنة بعام  ،2016غير أن هذه اإليرادات لم تكن تكفي حتى لتغطية أجور الموظفين
العموميين.
ويخلص التقرير إلى أن الموازنة العامة للبالد تعثرت وحققت عجز كبير خالل الفترة من
 2013وحتى  2017يقدر بما يزيد عن  80مليار دينار ليبي ،بينما قفز الدين المحلي حتى
وصل إلى  59مليار دينار عام  ،2017ارتفا ًعا من مليار دينار في  ،2010فيما وصل العجز في
ميزان الحساب الجاري إلى  9.4%من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي.
ويشير التقرير إلى أن مشاكل االقتصاد الليبي ليست بسبب العوامل السياسية فقط بل
أن لتفشي الفساد في القطاعات المختلفة دورا ال يقل أهمية وتأثيرا عن العامل السياسي،
حيث كشفت األجهزة الرقتبية على الرغم من الصعوبات التي تواجه سبل عملها العديد من
التجاوزات التي يتورط فيها مسؤولون من مختلف الحكومات وفي مختلف القطاعات ،فليبيا ال
تزال تقبع ضمن قائمة الـ 20دولة األكثر فسا ًدا في العالم خالل األعوام السبعة الماضية ،إذ
تسبب الفساد في استنزاف أموال الدولة وعدم استفادة مواطنيها من أي تحسن في أسعار
النفط أو زيادة اإلنتاج.
ويعزي مركز البحوث والدراسات االستراتيجية بديوان المحاسبة هذا التصنيف وارتفاع
معدالت الفساد إلى االنقسام السياسي وازدواجية السلطات والصراعات التي تمر بها البالد،
باإلضافة إلى عدم تمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقيام بالمهام المكلفة بها ،عالوة
على عدم التقيد بالنظم واللوائح والقوانين المالية.
ومن بين العوامل المؤثرة في ضعف االقتصاد الليبي أيضا تفشي ظاهرة التهريب ،أو ما
يعرف باقتصاد الظل ،وهو ما يحجب االقتصاد الحقيقي في البالد في ظل تضخم عمليات
التهريب بأنواعها سواء تهريب البشر أو الوقود والسلع المدعمة وكذلك تهريب المخدرات،
ولكن ما يجعل حل هذه المشكلة صعب هو أن االقتصاد غير الرسمي في ليبيا يقع تحت
سيطرة الجماعات المسلحة التي تملك القوة الحقيقية على األرض منذ  ،2011وقدرت
المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر جراء عمليات التهريب المنظم للوقود تصل إلى 750
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مليون دوالر سنو ًيا ،إذ تهرب سفن ليبية الديزل إلى سفن دولية في البحر ،بينما يتم تهريب
البنزين عبر حدود ليبيا البرية .ولعل ما صعب التوصل لمعالجات لمثل هذه المشاكل هو
االنقسام السياسي ،وغياب التنسيق بين الجهات واألجهزة المتناظرة ،وهو ما يجعل الجميع
مسؤولون عما تعانيه البالد من أزمة يعتبرها الخبراء هي السوأ التي عرفتها ليبيا.
وبعد تواصل الفشل وخروج المواطنين في مظاهرات حاشدة في عدة مدن ليبية للمطالبة
بضرورة معالجة الوضع االقتصادي المتردي ،قدمت حكومة الوفاق بالتعاون مع البعثة
األممية للدعم في ليبيا ما اسمته باإلصالحات االقتصادية ،تم في يونيو الماضي بتونس
اجتماعا اقتصاديا بحضور دولي رعته السفارة األمريكية لدى ليبيا التي تباشر مهامها من
العاصمة التونسية.

إصالحات أم مسكنات؟

واتفق المشاركون في اجتماع تونس ،على حزمة من اإلصالحات االقتصادية ،تتضمن زيادة
مخصصات األسر السنوية من الصرف األجنبي من  500دوالر إلى ألف دوالر ،وإعادة تفعيل
قرار دفع عالوة األسرة واألبناء ،ورفع الدعم عن المحروقات ،وتغيير سعر الصرف األجنبي
المتاح لالستيراد والعالج والذي سيكون متاحا للجميع ،وبعض المعالجات األخرى.
وتم االتفاق بناء على اجتماع تونس على العمل من خالل ثالثة مسارات ،وهي معالجة
سعر صرف الدينار الليبي من خالل فرض رسوم على االعتمادات والتحويالت ،ومعالجة ملف
الدعم ،باإلضافة إلى آلية التعويض للتخفيف من االنعكاسات المباشرة وآثار قرارات اإلصالح
االقتصادي على المواطن ،على أن يخصص الفائض من دخل الرسوم الستخدامه في صرف
عالوة األسرة ،ومعالجة المختنقات في البنية التحتية وصيانة المستشفيات والمدارس.
ويرى الخبير االقتصادي الليبي سليمان الشحومي ،أن أهم تغير اقتصادي خالل عام 2018
هو عودة االنتاج النفطي وتحسن مستوياته بشكل كبير ،ما ساعد بشكل حاسم على اجراء
اصالح لسعر الصرف في نهاية العام وأظهر ذلك تحسن في أزمة السيولة والمستوي العام
لألسعار بشكل ملحوظ ،ولكنها تبقى اجراءات أحادية ،ويحتاج األمر الستكمال باقي اإلصالحات
وخصوصا المتعلقة بالجوانب المالية وخصوصا إصالح نظام الدعم ونظام اإلنفاق العام
وإشراك البلديات .
ومهما كانت النتائج المباشرة لهذه االصالحات االقتصادية تبدو قد أتت أكلها بتقليص
سعر الدوالر أمام الدينار الليبي ،في السوق الموازي إال أنها لم تتطرق لمعالجة جذور
المشكلة ،بل أنها لم تتجاوز كونها تدوير لألموال الموجودة خارج المنظومة المصرفية ،التي
فقدت ثقة المواطن والتجار على حد سواء.
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مهما كانت النتائج
المباشرة لهذه
االصالحات االقتصادية
تبدو قد أتت أكلها
بتقليص سعر الدوالر
أمام الدينار الليبي ،في
السوق الموازي إال أنها
لم تتطرق لمعالجة
جذور المشكلة.
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